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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األفريقي

 الدورة الثانية والثالثون

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 الشاملةظم الزراعية والغذائية وضع النساء والشباب والفقراء يف طليعة النُ 

 

 وجزامل

هج التحولية املتعلقة بقضــــا� إاتحة فرصــــة لألعضــــاء ملناقشــــة الُنهج املبتكرة والنُ  هتدف هذه املائدة الوزارية املســــتديرة إىل
واخلربات القطرية  امللموســـةوتبادل الســـياســـات  ا وإنصـــافً عية وغذائية أكثر مشوًال ظم زرااملســـاواة بني اجلنســـني من أجل نُ 

 .واملمارسات اجليدة واالستثمارات إلعطاء األولوية للمساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والشباب والفقراء
 
ظم زراعية وغذائية من خالل التحول إىل نُ  2030تدعم منظمة األغذية والزراعة حتقيق خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام و 

من ، من أجل إنتاج أفضــل وتغذية أفضــل وبيئة أفضــل وحياة أفضــلكفاءة ومشوالً وقدرة على الصــمود واســتدامة أكثر 
ظم الزراعيـة يف الوقـت احلـايل، تعوق عـدم املســــــــــــــاواة واختالل توازن القوى قـدرة النُ و دون ترك أي أحـد خلف الركـب. 

مبن  -ة وأمن غذائي للجميع. وتعاين الفئات املهمشة بل عيش مستدامة ومنصفوالغذائية على احلد من الفقر وتوفري سُ 
يف ذلك الشـــــــاابت والرجال وســـــــكان الريف الفقراء وصـــــــغار املنتجني والعمال غري النظاميني والعاملني أبجر يف الزراعة 

من  واملعدمني واملهاجرين والالجئني والشـــــعوب األصـــــلية واألقليات العرقية واألشـــــخاص ذوي اإلعاقة واملســـــنني وغريهم
بقدر أكرب من عدم املســـــاواة يف الوصـــــول إىل  -الفئات املعرضـــــة للمخاطر االجتماعية واالقتصـــــادية والبيئية والصـــــحية 

بشــــــــكل غري متناســــــــب ابألحوال املناخية الشــــــــديدة  هذه الفئات املوارد واخلدمات وفرص العمل وصــــــــنع القرار، وتتأثر
وعدم القدرة على حتمل تكلفة األمناط الغذائية الصحية.  قتصادياالواالنكماش  والكوارث والنزاعات وحاالت التباطؤ

 .ظم الزراعية والغذائيةاملساواة االجتماعية واهليكلية يف النُ أوجه عدم وتتحدد هذه القيود وتتعزز من خالل 
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اختاذ إجراءات لتحقيق  إىليف حني ال تزال هناك حتد�ت مهمة، فإن العديد من البلدان يف املنطقة قد ســــــــــــــارعت و 
املســـــاواة بني اجلنســـــني، ومتكني املرأة الريفية والشـــــباب، واإلدماج االجتماعي واالقتصـــــادي للفئات املهمشـــــة واملعرضـــــة 

على ســــــــــــــبيل املثال، فظم الزراعية والغذائية. للخطر، كجزء من بر�جمها للزراعة املســــــــــــــتدامة والتنمية الريفية وحتويل النُ 
البلدان ســـــــــــياســـــــــــات واســـــــــــرتاتيجيات وبرامج إمنائية متعددة القطاعات تعزز اإلدماج االجتماعي  العديد من اعتمدت

ومستدامة ومراعية لالعتبارات اجلنسانية وتنويع  قادرة على الصمودواالقتصادي من خالل سالسل قيمة فعالة وشاملة و 
عية للمســاواة بني اجلنســني وز�دة الوصــول الدخل وخلق فرص عمل الئقة وتوســيع نطاق برامج احلماية االجتماعية املرا

إىل املوارد اإلنتاجية، مبا يف ذلك األراضي والتمويل واخلدمات االستشارية واألسواق واملعلومات والرقمنة واالبتكار، مع 
 تدابري هادفة لدعم النساء والشباب. 

 
لُنهج املبتكرة والتحويلية من االدروس املســتفادة املمارســات اجليدة ذات الصــلة و بنشــر املائدة الوزارية املســتديرة  قوموســت

ا على ز�دة الوعي وبناء معارف ومهارات منصـــــفةلبناء نُظم زراعية وغذائية شـــــاملة و  . وســـــيســـــاعد تبادل اخلربات أيضـــــً
حوكمة واســـــتثمارات شـــــاملة ومتعددة للوبرامج وهياكل  واســـــرتاتيجياتاألعضـــــاء حول كيفية تطوير وتنفيذ ســـــياســـــات 

أن تدعم اإلدماج االقتصـــادي للفئات الضـــعيفة واملهمشـــة يف نُظم  من شـــأ�ا تراعي البعد اجلنســـاين ليةيحتو و القطاعات 
 .زراعية وغذائية، مبا يف ذلك من خالل االستفادة من الفرص والعوامل املسّرعة املوضحة أعاله

 
 املؤمتر اإلقليمي إليهااملسائل اليت ينبغي لفت عناية 

 املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي: إنّ 

دمــاج االجتمــاعي إلالعــدالــة االجتمــاعيــة واحتقيق مبركزيــة املســـــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني ومتكني الشــــــــــــــبــاب و  اإلقرار •
 .ا واستدامةوإنصافً  قدرة على الصمودو  واالقتصادي لتحقيق نُظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوًال 

 املطروحة ز�دة اجلهود املبذولة ملعاجلة األســـباب اجلذرية للفقر وعدم املســـاواة يف الريف، مبا يف ذلك التحد�تو  •
والوصـــــول غري املتكافئ إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية واملالية، وفرص العمل الالئق، وأوجه انعدام املســـــاواة جلهة 
املنظور اجلنســــاين والعمر والتمييز االجتماعي، وخلق حوافز لســــياســــات شــــاملة وحتويلية بني اجلنســــني والتنســــيق 

 والغذائية. شراكات يف الُنظم الزراعيةإجياد متعدد القطاعات و 

 معاجلة العوائق اهليكلية واألعراف الضـــارة املبنّية على النوع االجتماعي وديناميكيات اختالل موازين القوى اليتو  •
 ، من خالل اعتماد ُ�ج حتويلية مراعية للمساواة بني اجلنسني والعمر.خلف الركبتُبقي النساء والفتيات 

للقدرة  انعنييف ذلك الشـــــباب املهاجرون والالجئون، كعوامل للتغيري وصـــــ ا، مببدور الشـــــاابت والشـــــبان واإلقرار •
قيود الوع على الصـــــــمود ومبتكرين يف جمال حتويل الُنظم الزراعية والغذائية، وتســـــــريع االســـــــتثمارات مع مراعاة تن

 جهم يف التخطيط وصنع القرار.ادمإ، و ت اخلاصة هبمتطلعاالو  حتياجاتاالو 

 قدرةظم الغذائية للشــعوب األصــلية ومحايتها يف مواجهة التحد�ت العاملية الناشــئة واملســامهة يف دور النُ ب واإلقرار •
 .ةستداماالو على الصمود الغذائية األخرى  ظمالنُ 
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األولوية لتوســيع نُظم احلماية االجتماعية اليت تراعي الفوارق بني اجلنســني من أجل احلد بشــكل مســتدام  ســنادو  •
، واختاذ إجراءات بشـــأن االلتزامات اليت مت ية الشـــاملة واملنصـــفةواة وتعزيز التنمية االقتصـــادمن الفقر وعدم املســـا

التعهــد هبــا يف الــدورة احلــاديــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيــا من أجــل حتقيق محــايــة اجتمــاعيــة أكثر كفــاءة 
 وفعالية من حيث التكلفة ومبتكرة. 

لشــــباب والنســــاء والفقراء إىل اهتيئة فرص عمل الئقة بقدر أكرب يف الُنظم الزراعية والغذائية، ال ســــيما ابلنســــبة و  •
واملســـــــتضـــــــعفني، مع إيالء اهتمام خاص للحيلولة دون عمل األطفال، كمفتاح للحد من الفقر والقضـــــــاء على 

 اجلوع وحتسني األمن الغذائي والتغذوي.

اســــبة وســــهلة املنال ومراعية للمنظور اجلنســــاين، تســــتهدف تلبية االحتياجات ومعاجلة اعتماد تقنيات رقمية منو  •
من االســـــتفادة واملســـــامهة يف التحول الشـــــامل واملراعي  لكي تتمكنا، ا وضـــــعفً القيود احملددة للفئات األشـــــد فقرً 

 للمنظور اجلنساين.

بتحليل متقاطع قوي لنوع اجلنس والعمر  استخدام واعتماد أدوات حتديد املالمح واالستهداف، مع استكماهلاو  •
 قادرة على الصـــــمودمكامن الضـــــعف لدعم عمليات التحول الريفي واســـــتدامتها بطريقة فعالة وشـــــاملة و حتليل و 

 ومستدامة. 

مجع واســـــــــــــتخدام البيا�ت واملعلومات املســـــــــــــتندة إىل العلم إلنتاج أدلة تراعي نوع اجلنس والعمر لتوجيه عملية و  •
 واستثمارات فعالة ومراعية للمنظور اجلنساين وشاملة.تطوير سياسات 

فريقية بشــــــــــــــكل عادل إجراءات حمددة ومقصــــــــــــــودة لضــــــــــــــمان توزيع فوائد منطقة التجارة احلرة القارية األ اختاذو  •
واملسـامهة يف احلد من عدم املسـاواة بني اجلنسـني والعمر وغري ذلك من أشـكال عدم املسـاواة االجتماعية وتعزيز 

 رأة الريفية والشباب.متكني امل

والفقراء لدعم املساواة  ااألكثر ضعفً الفئات واملهارات القيادية للنساء والشباب، و  الفنيةاالستثمار يف القدرات و  •
 تغّري  بني اجلنسني وز�دة مشاركتهم يف طاوالت املفاوضات والتخطيط (على سبيل املثال كجزء من التكيف مع

 املناخ وبناء القدرة على الصمود).

الغذائية املراعية للمنظور اجلنســـــاين ودعم األعمال التجارية اليت و االســـــتثمار يف تطوير ســـــالســـــل القيمة الزراعية و  •
 تديرها النساء من خالل إنشاء خدمات تطوير األعمال ومراكز التجهيز الزراعي.

 
 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 

 أمانة املؤمتر اإلقليمي
Secretariat@fao.org-ARC 
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 مقدمة -ًال أوّ 

لتحول إىل نُظم من خالل ا 2030إىل دعم خطة عام  2031-2022يسعى اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -1
تغذية أفضـــــل، وبيئة أفضـــــل، من أجل إنتاج أفضـــــل، و كفاءة ومشوالً وقدرة على الصـــــمود واســـــتدامة أكثر زراعية وغذائية 

 .دون ترك أي أحد خلف الركبمن ، وحياة أفضل

على الصــــــعيدين على مســــــتوى األســــــرة واجملتمع احمللي و  -عدم املســــــاواة واختالل موازين القوى "حالًيا  زاليال و  -2
بل عيش مســــــــــــــتدامة من قدرة الُنظم الزراعية والغذائية على احلد من الفقر وتوفري ســــــــــــــُ  ابســــــــــــــتمرارحتّد  –الوطين والعاملي 

هناك أدلة وافرة على أن جمموعات معينة تعاين أكثر من عدم املســـــــــاواة يف الوصـــــــــول إىل املوارد واخلدمات و  1"ومنصـــــــــفة.
لشديدة والكوارث، والنزاعات، وحاالت وفرص العمل الالئق وصنع القرار، وتتأثر بشكل غري متناسب ابألحوال املناخية ا

وتتحدد هذه القيود وتتعزز  2التباطؤ واالنكماش االقتصــــادي، وعدم القدرة على حتمل تكاليف األمناط الغذائية الصــــحية.
 االجتماعية واهليكلية يف النظم الزراعية والغذائية. وتشمل هذه اجملموعات: الشاابت والرجال والنساء خالل الالمساواة من

والرجال الريفيني الفقراء وصـــــــغار املنتجني (مبن يف ذلك الرعاة وصـــــــيادي األمساك واألشـــــــخاص املعتمدين على الغاابت)، 
والعاملني غري النظاميني والعاملني أبجر يف الزراعة واملعدمني واملهاجرين والشـــعوب األصـــلية واألقليات العرقية واألشـــخاص 

لفئات الضـــــــــــعيفة مثل أولئك الذين يعيشـــــــــــون يف مناطق النزاع أو يف ظل ظروف ذوي اإلعاقة وكبار الســـــــــــن وغريهم من ا
 .األزمات اإلنسانية واملهمشني على أساس العمر أو الدين أو التوجه اجلنسي أو اإلعاقة

لتحويل العوامل اهليكلية واالقتصـــــادية والســـــياســـــية  كربىاســـــتثمارات  أتمني تغيري منهجي وإجراء حاجة إىل  ومثة -3
  3.ومنصفة ومستدامة قادرة على الصمودغذائية أكثر كفاءة وشاملة و و ظم زراعية ة اليت حتول دون حتقيق نُ والثقافي

 مل واملنصفالتحول الشاوضع النساء والشباب والفقراء يف طليعة  الدعوة إىل -اثنًيا
 ظم الزراعية والغذائية الشاملةلنُ ل

 
 الغذائيةأداء وفوائد النظم الزراعية و  تؤثر أوجه عدم املساواة املتعددة واملتقاطعة على

حيث تســـــــاهم يف اإلنتاج وتقوم بعملية ظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا يف النُ  تضـــــــطلع املرأة بدور فاعل ورئيســـــــي -4
يف مجيع أحناء القارة األفريقية، متثل النســــــــــــاء يف و . متارس التجارة وتعمل مقابل أجر وتشــــــــــــارك يف االســــــــــــتهالكو  التجهيز
يشـــــــــــاركن بنشـــــــــــاط يف إدارة املوارد الطبيعية  كما أ�ن  4يف املائة من القوى العاملة يف الزراعة، 50ط ما يقرب من املتوســـــــــــ

 بُناةمن عوامل التغيري الفاعلة ومن   عامًال ابلقدرة على أن تكنّ النســــــــــــــاء واحلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي. وتتمتع 

                                                      
1 Lynnette M. Neufeld, Jikun Huang, Ousmane Badiane, Patrick Caron, Lisa Sennerby Forsse, 2021. “Advance Equitable Livelihoods

– A paper on Action Track 4”. A paper from the Scientific Groups of the UN Food Systems Summit, March 2021, p. 4. 
حالة األمن الغذائي  .2020الصــــــحة العاملية.  منظمة األغذية والزراعة والصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيســــــف وبر�مج األغذية العاملي ومنظمة  2

صـــــحّية ميســـــورة الكلفة للجميع. روما، منظمة  غذائية حتويل الُنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي وحتســـــني التغذية وأمناط 2021عامل لعام والتغذية يف ال
 األغذية والزراعة.

 . روما.2021ة الريفية ظم الغذائية لتحقيق االزدهار الريفي. تقرير التنمي. حتويل النُ 2021الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،   3
 روما. .حالة األغذية والزراعة. تسخري النظم الغذائّية من أجل حتّول ريفي شامل. 2017منظمة األغذية والزراعة.   4
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حواجز هيكلية  نتواجه النســـــــــاءظم الزراعية والغذائية، ال تزال للنُ  ركائزك  ابلنســـــــــاءرغم االعرتاف و القدرة على الصـــــــــمود. 
إىل األراضــــــــــــــي واملوارد الطبيعية املنتجة األخرى والســــــــــــــيطرة عليها، واملدخالت  نوأعراف اجتماعية متييزية تقيد وصــــــــــــــوهل

ا من حيزً . فعلى ســـبيل املثال، متتلك النســـاء واملهارات واخلدمات االســـتشـــارية واملالية واألســـواق ورأس املال والتكنولوجيات
 5يف املائة. 10راضـــي أقل بكثري من الرجال يف مجيع أحناء القارة، حيث يبلغ متوســـط حصـــة األراضـــي الزراعية اململوكة األ

كما تتمتع النســـــاء   6أداء ســـــلســـــلة القيمة.على ويؤثر الوصـــــول الضـــــعيف إىل امليكنة ســـــلًبا على عبء عمل املرأة وكذلك 
يف املائة من العمل غري  90يف املائة، وهو ما ميثل ما يقرب من  25بفرص حصـــول أقل على العمل أبجر أو براتب بنســـبة 

 15أفريقيا مبا يرتاوح بني يف ســــــــــاء والرجال يف املناطق الريفية ابإلضــــــــــافة إىل ذلك، تقدر فجوة األجور بني النو  7النظامي.
لديهن إمكانية الاليت يف أفريقيا جنوب الصـــــــــحراء الكربى  فقط يف املائة من النســـــــــاء 27 وليس هناك إال 8يف املائة. 60و

أخريًا، فإن ســلطة املرأة يف صــنع القرار و  9.يف املائة منهن اســتخدام اإلنرتنت 15الوصــول إىل اإلنرتنت، وال تســتطيع ســوى 
حيث إن -املســتو�ت متخلفة كثريًا عن الرجال واجملتمعات الريفية ومشــاركتها الســياســية على مجيع املعيشــية األســر  داخل

حىت عندما تشــــارك و  .10املعيشــــية يف املائة من النســــاء شــــاركن يف القرارات الرئيســــية املتعلقة مبشــــرت�ت األســــرة 60أقل من 
تعرض تعالوة على ذلك، و أصــــواهتن يف االعتبار بشــــكل كاٍف يف صــــنع القرار.  تؤخذ قلماالنســــاء يف عمليات التخطيط 

يف  19-كوفيدبعد تفشــي جائحة   اجلنس، خاصــةً  نوع العديد من النســاء والفتيات بشــكل متزايد خلطر العنف القائم على
 .2020عام 

أكثر من و كما يواجه الشــبان والشــاابت حواجز هيكلية مماثلة تعوق تنمية إمكا�هتم البشــرية واإلنتاجية الكاملة.  -5
يف املائة على األقل من الشــــــــباب يف أفريقيا على  70عاًما، ويعيش  35يف املائة من ســــــــكان أفريقيا تقل أعمارهم عن  75

إىل فرص احلصـــول على التعليم  اإلقليمويفتقر العديد من شـــباب الريف يف  11.ل من ذلكدوالرين أمريكيني يف اليوم أو أق
حلماية االجتماعية واألراضــــــي وغريها من املوارد الطبيعية املنتجة واألســــــواق اجليد والتدريب املهين واخلدمات األســــــاســــــية وا

احلوار بشــــــأن الســــــياســــــات وعمليات صــــــنع القرار.  على مســــــتوىواملعلومات وفرص العمل الالئق مع عدم كفاية التمثيل 
ليب احتياجات الشــــــــــــــباب أو وغري آمنة وال ت نظاميةا ما تكون الوظائف الريفية، ال ســــــــــــــيما يف قطاع الزراعة، غري وغالبً 

تطلعاهتم مما يســهم يف اهلجرة إىل اخلارج ويف شــيخوخة القطاع الريفي. وتتأثر الشــاابت بصــفة خاصــة، حيث توقف معدل 

                                                      
 فريقيا.أيف شرق  ائةيف امل 14وفريقيا، أيف جنوب  يف املائة 13وفريقيا، أيف وسط يف املائة  10وفريقيا، أيف غرب يف املائة  7  5

Doss, Cheryl; Kovarik, Chiara; Peterman, Amber; Quisumbing, Agnes; van den Bold, Mara (2015). Gender inequalities in 
ownership and control of land in Africa: myth and reality. Agricultural Economics, 46(3), 403–434. 

 ن األسر البالغة اليت يقودها رجال.يف املائة م 5تستخدم معدات ميكانيكية مقارنة بـ يف املائة فقط من األسر املعيشية اليت تقودها إ�ث  2  6
 يس أاباب.أد .إطار ألفريقيا امليكنة الزراعية املستدامة:. 2018منظمة األغذية والزراعة ومفوضية االحتاد األفريقي. 

 .آكرا قتصادي للمرأة يف جمال الزراعة.اغتنام فرص منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من أجل التمكني اال .2021والزراعة.  األغذيةمنظمة   7
 ور بني اجلنســــــــني والتفاواتت يف األجور.االجتاهات األخرية يف متوســــــــط األجور والفجوات يف األجاألجور يف أفريقيا. . 2019العمل الدولية.  منظمة  8

 .العربية مصرمجهورية 
 .آكرا .يف أفريقيا 19-كوفيدالستجابة جلائحة التكنولوجيا الرقمية املراعية للمنظور اجلنساين: مكون أساسي من مكو�ت ا. 2021منظمة األغذية والزراعة.   9

أفريقيــا من أجــل القضــــــــــــــــاء على اجلوع  متكني املرأة الريفيــة يفمن دون ترك أحــد خلف الركــب. . 2018منظمــة األغــذيــة والزراعــة. االحتــاد األفريقي.   10
 منظمة األغذية والزراعة. واالزدهار املشرتك.

 عزيز فرص عمل الشباب يف القطاعات الزراعية والريفية يف أفريقيا.ت -مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا . 2018منظمة األغذية والزراعة.   11
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وال تزال هذه التحد�ت تعوق  12لشــــــــبان.إىل ايف املائة ابلنســــــــبة  52يف املائة مقابل  44املشــــــــاركة يف ســــــــوق العمل عند 
 واملبتكرة واملفيدة يف الُنظم الزراعية والغذائية. املثمرةمشاركة الشباب 

رتك خلف الركب هناك املهاجرون والالجئون واملشـــــــــــردون الذين ال يزالون ا ما تُ ومن اجملموعات األخرى اليت كثريً  -6
ابلتايل أكثر عرضــــــــــة للمخاطر االجتماعية واالقتصــــــــــادية. ومتيل هذه اجملموعات إىل مواجهة حواجز هيكلية وثقافية حتول 

وفرص العمل الالئق. وميثل واحلماية االجتماعية  احلق يف الغذاءعلى حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك  اصوهلحدون 
كبرية من املهاجرين الداخليني والدوليني، حيث يبلغ متوســط عمر املهاجرين الدوليني الذين   شــرحيةالشــباب بصــفة خاصــة 

 امن النازحني قســـــرً  مليو�ً  25يف اإلقليم أكثر من  صـــــىوحي ا.عامً  31يف منطقة أفريقيا جنوب الصـــــحراء الكربى  يعيشـــــون
من الالجئني الدوليني يف املناطق الريفية. وتشــــــكل النســــــاء يف املائة  80والجئون)، ويســــــتقبل أكثر من  ا(مشــــــردون داخليً 

مبا يف ذلك على ســبيل املثال وليس احلصــر  13يتعرضــن ملخاطر واعتداءات متزايدة،هّن ا من املشــردين و ا كبريً والفتيات جزءً 
�جية من  وحيدة أوربة أسرة  أرملة أو منفصلة أومصحوبة أو فتاة  مراهقة أو فتاة غري اأن تكون الفتاة طفلة عروس أو أمً 

 .العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس

للنظم يف طليعة حتّول شــــامل  منظمة األغذية والزراعة واحلكومات األفريقية لوضــــع النســــاء والشــــباب والفقراء عمل
 الزراعية والغذائية

م بدعم مباشــــر من منظمة أعاله، يف بعض احلاالت، قامت العديد من بلدان اإلقليرغم التحد�ت املشــــار إليها  -7
لريفية والشــــــــــــباب وإدماج الفئات األغذية والزراعة ابختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق املســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني ومتكني املرأة ا

 الغذائية.و الزراعية  ل الُنظم يف جدول أعمال التنمية الزراعية والريفية وحتويا واقتصاد�ً املهمشة اجتماعيً 

 اسرتاتيجيات متعددة القطاعات ومشولية

عات وحتولية مراعية للمساواة تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان يف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات متعددة القطا -8
لغذائية. فعلى ســـــبيل املثال، نفذت او بني اجلنســـــني لتعزيز إدماج الشـــــباب والنســـــاء والفقراء يف عملية حتويل الُنظم الزراعية 

لفقر لتحقيق هديف التنمية بر�مج تنمية القدرات املتعدد القطاعات بشــــــــــــأن تعزيز اســــــــــــتخدام حتليل ا ؤهاشــــــــــــركانظمة و امل
يمي. وابملثل، تســتخدم منظمة يف غا� وزامبيا، مع ما يرتتب على ذلك من أثر إضــايف على الصــعيد اإلقل 2و 1املســتدامة 
اقتصــــــــــــــادية و فيز�ئية واجتماعية  الزراعة، من خالل مبادرة العمل يًدا بيد، حتليالت جغرافية مكانية وبيولوجيةاألغذية و 

ث ميكن أن يكون للتحول الزراعي لتحديد األقاليم دون الوطنية حي والغذائية ظم الزراعيةمتكاملة، وتنطلق من منظور النُ 
  .الـــــــــقـــــــــرارات ابالســــــــــــــــــــــتـــــــــنـــــــــاد إىل األدلـــــــــةعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة صــــــــــــــــــــــنـــــــــع لـــــــــعـــــــــم ادو  والـــــــــريـــــــــفـــــــــي أثـــــــــر حتـــــــــويـــــــــلـــــــــي

(القضـــاء على  1يق اهلدف حتقهدف الرب�مج يف �اية املطاف يف القضـــاء على الفقر واجلوع لإلســـهام يف  كن تلخيصومي
، مع ضـــمان �ج ية املســـتدامة(احلد من أوجه الالمســـاواة) من أهداف التنم 10(القضـــاء التام على اجلوع)، و 2الفقر)، و
 ".ضرّ غري مشامل و"

ا مفوضــــــية االحتاد األفريقي من أجل تعزيز القدرات وتشــــــجيع التصــــــميم املبتكر يف جماالت امل تدعمو  -9 نظمة أيضــــــً
للعمل مع  ا ابتكار�ً ا جتريبيً نشـــــطة الرئيســـــية مشـــــروعً التغذية يف املدارس واحلماية االجتماعية وعمالة الشـــــباب. وتشـــــمل األ

                                                      
 روما. 2019تقرير التنمية الريفية . توفري الفرص لشباب الريف. 2019الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.   12
 .جنيف .اداخليً النساء والفتيات املشردات . 2020مركز رصد النزوح الداخلي.   13
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منظمات منتجة يف كوت ديفوار لتوســـــيع نطاق تغطية خطة التأمني الصـــــحي الوطنية لتشـــــمل املنتجني الريفيني، ال ســـــيما 
أثناء اجلائحة احلالية، فضـــــــــالً عن رحلة تعلم إقليمية للرتويج لنماذج �جحة للتغذية املدرســـــــــية القائمة على الزراعة احمللية. 

تيســــري صــــنع الســــياســــات القائمة على األدلة من أجل توفري احلماية االجتماعية  نظمة علىاملوابإلضــــافة إىل ذلك، تعمل 
ابالشرتاك مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  امؤخرً  نُظماملراعية للمساواة بني اجلنسني، مثل احلوار الرفيع املستوى الذي 

املؤيدة لتحسني  أفريقيا: األدلةحول الريفي الشامل يف تعزيز التومنتدى اجلامعات اإلقليمية لبناء القدرات يف جمال الزراعة، 
 االتساق بني احلماية االجتماعية وسياسة التنمية الريفية.

 العمل الالئق

 وكرامة نظمة مع احلكومات وأصحاب املصلحة الرئيسيني للمساعدة على إجياد فرص عمل أكثر مشوًال املتتعاون  -10
ا العوامل ا. وتتناول أيضــــً إجياد فرص العمل يف إطار االنتقال إىل اإلنتاج املســــتدام بيئيً ظم الزراعية والغذائية. وتشــــجع يف النُ 

الرئيســية اليت تقوض رفاه ســكان الريف وإمكا�هتم اإلنتاجية، مبا يف ذلك عمالة األطفال، وتســتهدف الفئات احملرومة من 
هاجرين، من خالل برامج مثل "الفرص املتاحة للشباب العمال يف براجمها وأنشطتها، ال سيما الشباب والنساء والعمال امل

يف أفريقيا"، اليت وضـــــــــــعت ابلشـــــــــــراكة مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــــــــناعية وابلتعاون الوثيق مع مفوضـــــــــــية االحتاد 
لة ســــــلســــــ األفريقي. وابإلضــــــافة إىل ذلك، تســــــتثمر منظمة األغذية والزراعة يف تصــــــميم أدوات عملية مثل "حتليل وتطوير

"؛ "تطوير سالسل قيم تراعي الفوارق بني اجلنسني. اخلطوط التوجيهية للممارسني للممارسني دليل-للشبابالقيمة املراعية 
و"اخلطوط التوجيهية الســتثمار الشــباب يف الُنظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا"، اليت اشــرتكت يف وضــعها منظمة األغذية  "

فريقي، واليت ميكن أن تؤدي إىل مزيد من القدرة على الصـــــــــــمود واحلد من أوجه الضـــــــــــعف والزراعة ومفوضـــــــــــية االحتاد األ
 .االجتماعية واالقتصادية

. ولقد مت تطوير االسرتاتيجية من ِقَبل وزارة اسرتاتيجيتها الوطنية لتشغيل الشباب يف الزراعةوأطلقت حكومة أوغندا  -11
النهج القطري املتكامل الزراعة والقطاع احليواين واملوارد الســــــــــــمكية بدعم من منظمة األغذية والزراعة والشــــــــــــركاء، من خالل 

وراء  العمل الفين الكامن، والذي متوله الســـــــــــــويد. وميثل فريق الذي تتبناه منظمة األغذية والزراعة لتعزيز العمالة الريفية الالئقة
لشــاملة ألصــحاب املصــلحة لصــنع الســياســات ا االشــباب يف الزراعة مثاالً �جحً  تصــميم وتنفيذ االســرتاتيجية الوطنية لتشــغيل

نظمة وزارة الزراعة والقطاع املاملتعددين والشــباب. وكجزء من تنفيذ االســرتاتيجية الوطنية لتشــغيل الشــباب يف الزراعة، دعمت 
واختارت  .مبادرة "الشــــــــباب امللهمون ألقرا�م يف الزراعة"جتريب وتقييم وتوســــــــيع نطاق  من أجلاحليواين واملوارد الســــــــمكية 

جوائز مبــادرة "الشــــــــــــــبــاب امللهمون ألقرا�م يف الزراعــة" الشــــــــــــــبــاب كنموذج حيتــذى بــه وكــأبطــال وطنيني لتلقي التــدريــب 
 .واالحتضان ودعم عملية إضفاء الطابع الرمسي وكذلك احلصول على التمويل

قامت حكومة السنغال، من خالل وزارة الشباب والوكالة الوطنية للنهوض بتشغيل الشباب، وبدعم من منظمة و  -12
األغذية والزراعة، بتطوير وجتريب "منوذج إدماج الشـــــــــباب وأصـــــــــحاب املشـــــــــاريع الزراعية" من أجل توفري التدريب الفعال 

، التزم صـــــندوق متويل التدريب املهين والتقين 2021 عام واخلدمات الريفية ألصـــــحاب املشـــــاريع الزراعية من الشـــــباب. ويف
بقيادة احلكومة حتت إشـــــــــراف وزارة العمل والتدريب املهين والتلمذة املهنية واإلدماج (وزارة العمل والتدريب املهين) بتقدمي 

 .2022ثاين يناير/كانون ال مندوالر أمريكي) من أجل توسيع نطاق النموذج  ماليني 3.5موارد كبرية (حوايل 

د األمساك والري، بدعم من الشــــــــــــركاء، مبا يف ذلك منظمة األغذية يويف كينيا، قامت وزارة الزراعة والثروة احليوانية ومصــــــــــــا
والزراعة، بوضـع وتنفيذ "اسـرتاتيجية خاصـة مبؤسـسـات األعمال الزراعية للشـباب" من أجل تعزيز العمالة املسـتدامة واملرحبة 

https://www.agriculture.go.ug/wp-content/uploads/2019/08/National-Strategy-for-Youth-Employment-in-Agriculture-NSYEA.pdf
https://www.agriculture.go.ug/wp-content/uploads/2019/08/National-Strategy-for-Youth-Employment-in-Agriculture-NSYEA.pdf
https://www.fao.org/rural-employment/work-areas/youth-employment/ica-programme/en/
https://www.fao.org/rural-employment/work-areas/youth-employment/ica-programme/en/
https://www.fao.org/rural-employment/work-areas/youth-employment/ica-programme/en/
https://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/1314154/
https://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/1314154/
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للشـــــباب من خالل املشـــــاركة يف الزراعة وســـــالســـــل القيمة املرتبطة هبا. وتعكف حكومات مقاطعات خمتارة يف كينيا على 
تكييف االســـرتاتيجية الوطنية اخلاصـــة مبؤســـســـات األعمال الزراعية للشـــباب مع احتياجاهتا احملددة وســـالســـل قيمتها ذات 

 .التنميةيف  نظمة والشركاء اآلخريناملاألولوية، بدعم من 

 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية

ة مواتية لتحقيق املســــــــــــاواة بني احلكومات يف إقليم أفريقيا اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئات قانونية وســــــــــــياســــــــــــي عززت -13
هتدف  2020يف عام  اجلنســـني وطنية للمســـاواة بنيســـياســـة  أطلقتاجلنســـني ومتكني املرأة. ففي نيجري�، على ســـبيل املثال، 

وجود اإلرادة الســياســية  ه الســياســةذه بل معيشــة املرأة. ومن العوامل الرئيســية يف جناح تنفيذإىل احلد من اهلشــاشــة ومحاية سُــ 
 وتركز على العدالة بني اجلنسني. حلكومة، اليت تشجع اإلجراءات اإلجيابية وتدعم مناصرة الذكور للمساواة بني اجلنسنيلدى ا

ز على املرأة اليت أتثرت من جراء جائحة  ا للعمالة مع الرتكيا هادفً  �جحً ا حتفيز�ً ت احلكومة بر�جمً اعتمدأفريقيا، ويف جنوب 
لــدعم تعميم مراعــاة املنظور  ويف الســــــــــــــنغــال، ويف أعقــاب اجلــائحــة، اعتمــدت احلكومــة على اجلهود اجلــاريــة .19-كوفيــد

لريفية، ابلتعاون مع منظمة األغذية اا من التدابري اليت تفيد املرأة عت عددً اجلنســــــــــاين وامليزنة يف القطاعات الزراعية، ووضــــــــــ
يز املنتجات الزراعية من أجل والزراعة، مثل معدات ختزين الســـلع القابلة للتلف وتصـــاريح خاصـــة للنســـاء العامالت يف جته

ساين لضمان التزام قوي ابملساواة للمنظور اجلنأسواق التصدير. ويف رواندا، أخذت احلكومة بنهج امليزنة والتخطيط املراعي 
 بني اجلنسني مع توفري خمصصات مالية كافية.

كومات واجلماعات نظمة ابلتعاون مع احلاملولدعم وضــــــــع الســــــــياســــــــات والربجمة املســــــــتندة إىل األدلة، تشــــــــجع  -14
ها، وتقوم بوضــــــــــع مالمح ليلســــــــــب نوع اجلنس والعمر واستخدامها وحتحباالقتصــــــــــادية اإلقليمية، مجع البيا�ت املصــــــــــنفة 

ة مالمح وطنية يف الصومال ، أجريت دراس2021. ويف عام للقطاعني الزراعي والريفيمنتظم بشكل للمساواة بني اجلنسني 
دول وســــــط أفريقيا واجلماعة مع اجلماعة االقتصــــــادية ل لتوقعات جنســــــانية دون إقليميةوأنغوال ووضــــــعت الصــــــيغة النهائية 

ا يف مجهورية جري أيضـــــــــً فريقي، االحتاد األ ب أفريقيا. ويف إطار بر�مج للتعاون التقين مع مفوضـــــــــيةاالقتصـــــــــادية لدول غر 
ب نوع اجلنس من أجل وضــــــــع ســــــــحبلبيا�ت املتاحة املصــــــــنفة ا حتديد خريطةالكونغو وإثيوبيا وغابون والســــــــنغال وتنزانيا 

ا ية. ويوىل اهتمام متزايد أيضـــــــً الزراعة والتنمية الريفمشـــــــروع بروتوكول للمؤشـــــــرات الذكية يوثق الفجوات بني اجلنســـــــني يف 
 .لجوانب اجلنسانيةكذلك للقضا� التقاطع و 

نظمة مع الشــركاء لوضــع برامج تعزز مشــاركة املرأة اجملزية واملفيدة يف ســالســل القيمة واألعمال الزراعية، املوتعمل  -15
نظمة، ابلتعاون مع مركز التجارة الدولية، يف املمبا يف ذلك يف ســــــــــياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وقد شــــــــــرعت 

اغة وتنفيذ ســــياســــات زراعية وجتارية مراعية للمســــاواة بني اجلنســــني تنفيذ بر�مج يعزز قدرة صــــانعي الســــياســــات على صــــي
من حتديد الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واغتنام رائدات األعمال ومتكني اجلماعات النســـــــــــــائية و 

ان تومي وبرينســــييب، تعمل دي وجزر القمر وســــري هذه الفرص وز�دة مشــــاركتهن يف ســــالســــل القيمة اإلقليمية. ويف كابو ف
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 بل معيشــتهاحتســني اســتدامة وحتســني سُــ منظمة األغذية والزراعة مع النظراء احلكوميني واجملموعات احمللية لتمكني املرأة من 
 14الغذائية القادرة على الصمود جتاه املناخ.و يف سالسل القيمة الزراعية 

تحويليــة املراعيــة للمســـــــــــــــاواة بني ولتعزيز التغيري على األمــد البعيــد، تــدعم منظمــة األغــذيــة والزراعــة تنفيــذ الُنهج ال -16
األقليات األخرى. فعلى سبيل  اجلنسني، واليت هتدف إىل معاجلة األسباب اجلذرية للتمييز والتهميش ضد النساء وجمموعات

حصول  الغذائية وتعزيزاحملظورات و عوبة يف التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس، املثال، فقد اتسم �ج نوادي دمييرتا ابلص
لُنهج التحويلية املراعية للمســــاواة ااملرأة على األراضــــي املأمونة داخل أراضــــي اجملتمع احمللي، ضــــمن أمور أخرى. وجيري تنفيذ 

دا وتنزانيا وغا� ومالوي؛ ومن خالل اء املائية يف أوغنبني اجلنســــني يف ســــالســــل القيمة املتعلقة مبصــــايد األمساك وتربية األحي
ا يف ذلــك أوغنــدا وبوركينــا فــاســـــــــــــو �ج نوادي دمييرتا يف التعبئــة االجتمــاعيــة واحلوار االجتمــاعي يف العــديــد من البلــدان، مبــ

 .ومالوي والنيجر  ومدغشقروالسنغال وكينيا ومايل الدميقراطية الكونغومجهورية و وبوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى 

 الُنظم الزراعية والغذائية الشاملة يف أفريقيا لتحويل حنو إجراءات عاجلة
ويلية مراعية للمســـاواة وضـــع ســـياســـات واســـرتاتيجيات وبرامج إمنائية متعددة القطاعات وحت على نبغي التشـــجيعي -17

واملستدامة القادرة على الصمود و ، مثل سالسل القيمة الفعالة والشاملة االجتماعي واالقتصاديبني اجلنسني تعزز اإلدماج 
جلنســـــــــني واحلصـــــــــول على املوارد الدخل والعمل الالئق وتوســـــــــيع نطاق احلماية االجتماعية املراعية للمســـــــــاواة بني ا وتنويع

لتعليم والرقمنة واالبتكار وخاصــة اإلنتاجية، مبا يف ذلك األراضــي والتمويل واخلدمات االســتشــارية واألســواق واملعلومات وا
والســـياســـات الســـياســـية من أجل  للنســـاء والشـــباب. وال بد من مواءمة االســـرتاتيجيات والربامج وامليزانيات مع االلتزامات

 .ترمجة ذلك إىل إجراءات ونتائج حتويلية مراعية للمساواة بني اجلنسني وشاملة

 ضمان أن يكون حتويل الُنظم ا يفا حامسً بني اجلنسني أن تؤدي دورً وميكن للحماية االجتماعية املراعية للمساواة  -18
تبني األدلة أن برامج املســــــــاعدة و  من خالل دعم اإلدماج االقتصادي للنساء والشباب والفقراء. شــــــــامًال  الزراعية والغذائية

د من الفقر وتنوع األمناط الغذائية ا على احلا إجيابيً أعلى العائدات على االســــــــــــــتثمار، مما يؤثر أتثريً  االجتماعية ينتج عنها
احمللي. وتزيد خمططات التأمني  واألمن الغذائي ومتتد فوائدها إىل ما هو أبعد من املســــــــــتفيدين املباشــــــــــرين وإىل االقتصــــــــــاد

واجهة الصـــــــــدمات وتوفري مالقدرة على  لضـــــــــمان -الفقراء  غري ولكن- الضـــــــــعفاءاالجتماعي االكتتابية من فرص تغطية 
 .صدر مستدام للتمويل من أجل توسيع نطاق احلماية االجتماعيةم

مـا يلي بعض الفرص  لـة، يفومن أجـل التعجيــل ابإلجراءات الراميــة إىل حتويـل الُنظم الزراعيــة والغــذائيــة الشـــــــــــــــام -19
  احلامسة:والعوامل املسرعة 

القيمة.  عني واجلهات الفاعلة يف سلسلةتقدم منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية عدة فوائد حمتملة لصغار املزار  )أ(
املنتجني  من املمكن يف الوقت نفسه أن تعمل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على هتميش صغار هغري أن

وراء الركب،  وأصحاب املشاريع التجارية الصغرية يف القطاع الزراعي، ال سيما النساء والشباب والفقراء، وتركهم
ومقصودة لضمان  تغيريات على املمارسات التجارية وإنفاذ املواصفات. ويلزم اختاذ إجراءات حمددةوذلك إبدخال 

                                                      
لية للدول اجلزرية الصغرية النامية وقدرهتا على الصمود الرب�مج الفرعي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن متكني املرأة يف النظم الغذائية وتعزيز القدرات احمل  14
 واملستدامة. ى الصمودالقادرة علوبر�مج النظم الغذائية  يف إطار اآللية املرنة املتعددة الشركاء الزراعي والغذائيقطاع اليف 
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القائمة على التفاوت   واملسامهة يف احلد من أوجها عادًال نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية توزيعً متوزيع منافع 
 م املرأة الريفية ومتكني الشباب. اجلنس والعمر وغري ذلك من أوجه التفاوت االجتماعي ودع أساس

جتماعية من أجل احلد وهناك جدوى جتارية واضحة لدى احلكومات األفريقية لتوسيع نطاق نُظم احلماية اال )ب(
ا إجراءات للمضي قدمً  ويلزم اختاذ املستدام من الفقر وعدم املساواة وتعزيز التنمية االقتصادية الشاملة والعادلة.

ألفريقيا من أجل توفري محاية اجتماعية  التعهد هبا يف الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمياباللتزامات اليت مت 
الجتماعية الوطنية اليت اكلفة ومبتكرة، مسرتشدة يف ذلك أبطر نظم احلماية من حيث ال مردوديةأكثر كفاءة و 

 تعزز قدرة األسر املعيشية على الصمود على املدى الطويل.

ظم زراعية االنتقال حنو نُ  ا لإلسهام يفيات الرقمية قوى دافعة لالبتكار ومن مث فهي مناسبة متامً فالتكنولوج )ج(
بتفاقم وتعميق أوجه عدم  ا وقدرة على الصمود واستدامة. غري أ�ا قد هتدد أيضً وغذائية أكثر كفاءة ومشوًال 

نولوجيات الرقمية مناسبة وأن أن تكون التكاملساواة االجتماعية واالقتصادية القائمة. ومن األمهية مبكان ضمان 
ا يت تواجه أشد الفئات فقرً تستجيب لنوع اجلنس والعمر وتستهدف تلبية االحتياجات احملددة ومعاجلة القيود ال

 وضعفا، لكي تسهم يف التحول الشامل.

وشاملة  يقة فعالةحاجة إىل أدوات حتديد املالمح واالستهداف لدعم وإدامة عمليات التحول الريفي بطر  مثةو  )د(
الذي جتريه  وقادرة على الصمود ومستدامة. وميكن أن يساعد استخدام أدوات من قبيل حتليل الفقر الريفي

للخطوط التوجيهية  على كفاءة التدخالت الرامية إىل احلد من الفقر. وابملثل، ميكن 15 منظمة األغذية والزراعة
العملية ومتكن من استهداف  املزارعني واملنتجني أن تدعم هذهللربط بني السجالت االجتماعية وسجالت صغار 

ا أن تسري هذه التحليالت جنبً  وينبغي  16االستجاابت للحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها يف الوقت املناسب.
 إىل جنب مع حتليالت قوية متقاطعة بني اجلنسني وحتليالت جلوانب الضعف.

واضحة  حامسة يف وضع رؤية واألدلة اليت تراعي نوع اجلنس والعمر أمهية وتكتسي البيا�ت القائمة على العلم )ه(
ومراعية  اسات واستثمارات فعالةظم الغذائية املستدامة والشاملة يف اإلقليم، وترمجتها إىل سيومشرتكة بشأن النُ 

النظم  بتكاراتجلديدة واللمنظور اجلنساين والعمر وشاملة للجميع، مبا يف ذلك تطوير ونشر التكنولوجيات ا
 لألموال العامة. رات مسؤولةالغذائية اليت تستجيب لالحتياجات الفعلية ألصحاب املصلحة، مما يدفع إىل استثما

واقف والسلوكيات االجتماعية األساسية وتتناول الُنهج التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني والعمر املعايري وامل )و(
قات القوة غري املتكافئة اجلنس والعمر من خالل إعادة النظر يف عاللى أساس القائمة عاليت تدمي التفاواتت 

ر. وهي ذات أمهية حامسة يف تعزيز جلنس والعمنوع اة بواملفاهيم التقليدية املتعلقة ابألدوار واملسؤوليات ذات الصل
دية بوصفهم عناصر فاعلة جمالتغيري الطويل األجل ومتكني النساء والشاابت والفتيات والفئات املهمشة بصورة 

ب على الزراعة واحلياة، �ج نوادي دمييرتا، ومدارس تدريب املزارعني الشباوإبمكان متساوية يف التنمية. 
مم املتحدة، أن تدعم تنفيذ وات اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة وغريها من وكاالت األوالتوجيهات واألد

 الُنهج التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني والعمر.

                                                      
15areas. Rome.  From measuring poverty to profiling and targeting the poor in rural –FAO. 2021. Rural poverty analysis  

https://doi.org/10.4060/cb6873en 
 املرجع نفسه.  16
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 أهداف املائدة املستديرة -اثلثًا

الســتثمارات من أجل هتدف هذه املائدة الوزارية املســتديرة إىل مناقشــة الســياســات امللموســة والتجارب القطرية وا -20
ظم الزراعية والغذائية لتحول النُ  نيأســـــاســـــي بعدينإعطاء األولوية للمســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني املرأة والشـــــباب والفقراء ك

 .الشاملة واملنصفة

 ودةنشالنتائج امل -رابًعا

واملمارســات اجليدة بشــأن الُنهج هتدف هذه املائدة الوزارية املســتديرة إىل إاتحة فرصــة لألعضــاء لتبادل التجارب  -21
 ا.وإنصافً  ظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني بغية بناء نُ 

ما بني األعضـاء بشـأن كيفية وضـع وتنفيذ  اخلربات إىل ز�دة الوعي وبناء املعرفة يف تشـاطرومن املتوقع أن يؤدي  -22
ســــــياســــــات واســــــرتاتيجيات وبرامج وهياكل إدارية واســــــتثمارات شــــــاملة وحتويلية مراعية للمســــــاواة بني اجلنســــــني ومتعددة 

الغذائية، مبا يف ذلك من خالل و القطاعات تدعم اإلدماج االقتصــــــــــــادي للفئات الضــــــــــــعيفة واملهمشــــــــــــة يف الُنظم الزراعية 
 ن الفرص والعوامل املسرعة املشار إليها أعاله.االستفادة م

وســـيضـــع املشـــاركون توصـــيات بشـــأن اإلجراءات ذات األولوية واالســـتثمارات والســـياســـات والتغيريات املؤســـســـية  -23
 ظم الزراعية والغذائية الشاملة يف أفريقيا.والشراكات الالزمة لوضع النساء والشباب والفقراء يف طليعة النُ 

 ملائدة املستديرةتنظيم ا -خامًسا

ر وســتلخص الرســائل والتوصــيات الرئيســية اليت  -24 ســتكون املائدة املســتديرة على شــكل جلســة تفاعلية يديرها ميســّ
 .ستدرج من مثّ يف التقرير النهائي للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

الغذائية يف أفريقيا" اليت اشرتكت و ظم الزراعية وسيسبق املائدة املستديرة إطالق "اخلطوط التوجيهية الستثمار الشباب يف النُ 
 يف وضعها منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األفريقي.
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