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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

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

  احلادية والثالثنيتقرير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته 
  

 وجزامل
 خالل الفرتة لمؤمتر اإلقليمي ألفريقياالدورة احلادية والثالثني لتابعة للتوصيات الصادرة عن امليعرض هذا التقرير 

2020-2021. 

 لمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا الدورة احلادية والثالثني لتقرير عن التوصيات الصادرة عن 
الرتتيب يشري و  .لمؤمتر اإلقليمي ألفريقياالدورة احلادية والثالثني لالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن يبني التقرير 

رئيسية النقاط ال املستنسخة يف اجلدول إىل تقرير الدورة احلادية والثالثني املذكورة. وترد بعد كل من التوصياتوالرتقيم 
 . تتناول اإلجنازاتاليت 

 :توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىلميكن 
 ألفريقيا أمانة املؤمتر اإلقليمي
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 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
 ةوالعاملي ةاإلقليمي يةاملسائل التنظيمية والسياسات -ااثني  

 أفريقيا إقليمابلنسبة إىل التداعيات واألولوايت : واألمن الغذائي والتغذية الغذائيةو  ةيالزراعظم ن  الوأثرها على  19-جائحة كوفيد -ألف
 اإلجراءات املتخذة -النقاط الرئيسية  التوصيات

 مبا يلي:ابلقيام املؤمتر اإلقليمي املنظمة  أوصىو  -21
 
مواصلة توفري الدعم إىل األعضاء لتعزيز استجابتهم  (1)

، مبا يف اجملاالت الرئيسيييييييييييييية 19-إىل جائحة كوفيد
يف ذلييم من خالل اييييييييييييييمييان أن تشييييييييييييييمييل خ يية 

على مستوى  االستجابة الوطنية االستجابة والتعايف
 ؛النظم الزراعية والغذائية

حافظة مشاريع بتنفيذ مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا يقوم والتعايف منها،  19-كوفيدائحة  جلالستجابة املنظمة لبرانمج  يف إطار
 33يستفيد منها  مليون دوالر أمريكي 145 قدرها، مبيزانية إمجالية ةواإلقليمي ة الفرعيةواإلقليمي ةالق ريايت على املستو حالية 

 :بينها ا، منبلد  
 ؛2021كانون األول /ديسمربا من اعتبار  اعتمدت املسامهات ال وعية مليون دوالر أمريكي من  136 ما يقارب 
  ا  24لمنظمة يف لماليني دوالر أمريكي يف برانمج التعاون التقين  9حوايل   .اإلقليميف الفرعية و  األقاليمابإلاافة إىل بلد 
   للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي يفالصندوق الدويل  مع املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية يتعاون، مثال 

الصمود  علىاحلجم الصغر والصغرية واملتوس ة  املتناهية اإلنتاج الزراعي والغذائيمشاريع  قدرة تعزيز"مشروع  إطار
 املخاطر اليت ت رحهاالتخفيف من  ملساعدة اجملتمعات احمللية على ،"يف شرق أفريقيا اوبعده 19-كوفيدجائحة  أثناء 

 .إىل األسواق والنفاذعلى اإلنتاجية الزراعية  19-كوفيدجائحة  
  األعضاء والكياانت اإلقليمية  لدعم البلدان إقليمية ألفريقيا إجراءاتصحائف  ونشرألفريقيا واع املكتب اإلقليمي

 منع (1): وتشمل األولوايت ما يلي .والتعايف منها 19-كوفيدائحة  جليف جهود تعبئة املوارد وصياغة برامج االستجابة 
تعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية على و  (3) ؛معايري التجارة وسالمة األغذيةو ( 2)؛ املصدرائح حيوانية و ج نشوء

  .النظم الغذائيةو  (5)؛ الفقر للحد مناإلدماج االقتصادي واحلماية االجتماعية و  (4)؛ التعايف أجلمن الصمود 

https://www.fao.org/food-coalition/take-action/en/
https://www.fao.org/food-coalition/take-action/en/
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-ومراعاة األولوايت الناشييييييييييئة عن جائحة كوفيد (2)
عند دعم األعضييييييييييياء من أجل التخفيف من  19

وطأة التهديد الكبري الذي ي رحه هذا الفريوس 
أمام القضيياء على الفقر املدقع واسييتئصييال اجلوع 
ا  يف أفريقيييييا. وأوصييييييييييييييى املؤمتر اإلقليمي  ييييديييييد 

 املنظمة ابلقيام مبا يلي:
 

دعم األعضييييييييييييييييياء يف عمليييييات تقييم األثر  (أ)
س االجتماعي واالقتصييييييييييييييادي من أجل قيا

على األمن الغذائي  19-أثر جائحة كوفيد
 والتغذية وأداء النظم الغذائية؛

 املغييذيييةدعم األعضييييييييييييييياء إل حيية األغييذييية و  (ب)
وبكلفة ميسييييييورة عن طريق تصييييييميم وتنفيذ 
التدخالت اليت تسييييييييييييييتند إىل التوصيييييييييييييييات 
الواردة يف تقرير حيييييييالييييييية األمن الغيييييييذائي 

 ؛2020والتغذية لعام 
دة وتقيييييييد  اليييييييدعم لواييييييييييييييع  ج متعيييييييد (ج)

الق اعات ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية، 
 وتعزيزها؛

ودعم البلدان من أجل تصميم وتنفيذ برامج  (د)
للحماية االجتماعية تتسم مبزيد من الكفاءة 
 واملردودية التكاليفية واالبتكار، مبا يشيييييييييييييمل

سلسلة من األنش ة نظمة املنفذت  ،والتعايف منها 19-اخل ة العاملية لالستجابة اإلنسانية جلائحة كوفيدمبوجب أحد مكوانت 
مبيزانية ( مليون شخص 14.4)معيشية  مليون أسرة 2.5ا، وصلت إىل ا أفريقي  بلد   18الرئيسية إلنقاذ األرواح وسبل العيش يف 

 . مليون دوالر أمريكي 428 تقدر بنحو
الزراعية نظم العلى  19-كوفيد  أتثريالبياانت يف الوقت املناسب لتوفري تقييمات ميدانية ورصد و ليل قامت املنظمة جبمع و 

أسوأ  تفادياإلنسانية واحلكومات على املساعدة يف وقد ساعدت هذه البياانت اجلهات الفاعلة  .واألمن الغذائي والغذائية
اجلائحة، مبا يف ذلم توزيع أتثري وكفلت املنظمة استمرار العمليات األساسية للتخفيف من  .تدهور األمن الغذائي هاتسيناريو 

 .(https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5911enانظر )املدخالت يف الوقت املناسب للمواسم املقبلة 
 .وسبل العيش الريفية يف شرق إفريقياالغذائية نظم العلى الزراعة و  19-يدفكو   أتثري جائحة حول اتسياسموجز عن ال عد  أ  و 

حلماية أرواح  اتسياسيف جمال ال خيارات قد مو  اإلقليم الفرعي.جلائحة على األولية ألثر امن التحليالت امللخص هذا واستمد 
 هذا املوجز عن السياسات على الرابط التايل: ميكن االطالع علىو  السك ان األشد  اعف ا يف اإلقليم الفرعي. وسبل عيش

https://www.fao.org/3/cb0552en/CB0552EN.pdf  

 وجامعةالصندوق الدويل للتنمية الزراعية  مع نظمةامل للحماية االجتماعية، عملتسقة ما يتعلق ببناء نظم مت ويف
 Universidad de Los Andes  أربعة إلجراء تقييمات و ليالت مؤسسية التساق برامج احلماية االجتماعية مع الزراعة يف

نتائج  وتعمم نشروست   .السنغال د األمساك يفيصااملتعلقة مب تتدخالومت البحث يف ال .وزامبيا وليسوتو ومايل بلدان هي إثيوبيا
 لتيسريا أكثر اتساق  جتماعية اال واع برامج للحمايةيف االخنراط واسع لتمكني البلدان األخرى من على ن اق  هذه الدراسات

  .القدرة على الصمود لفقر وبناءاحلد من ا
 ع خ اب اتفاق مع منتدى البحوث الزراعية ألفريقياق  وو   .الق ري واإلقليميستويني برامج التغذية على امل نظمةاملكذلم مت نت و 

  لتأثري جائحةتقييمات  وأجريت. الشعوب األصلية تنتجهاستخدام أغذية غذائية صحية اب أمناط احلصول علىلتعزيز 
 .على التغذية يف عدة بلدان يف غرب أفريقيا 19-كوفيد

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5911en
https://www.fao.org/3/cb0552en/CB0552EN.pdf
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ونظم  اإلدارة تعديل تصييييميم الربامج وأدوات
وتكون هيييذه الربامج  ييييث تنيييدرج، حبالتنفييييذ
ايييييمن أطر نظم احلماية االجتماعية  موجهة

قدرة األسيييير املعيشييييية على  تعززالوطنية اليت 
 الصمود على املدى ال ويل؛

 

 :ومن األمثلة على ذلم .احلكومات الوطنية على  سني اتساق الربامج الوطنيةنظمة امل الق ري، ساعدتستوى وعلى امل
ج سبل إدماج    رشاد زم سبل العيش إلوتقييم ح  األغذية لرتاكيب  ةول الوطنيالتحديث اجلد نظمة الدعماملقدمت  ،يف إثيوبيا
املنظمة  ، الذي تشارك(ةبرانمج شبكات األمان اإلنتاجي)املرحلة اجلديدة من الربانمج الرئيسي للحماية االجتماعية  العيش يف

 .فيه سبل العيشعنصر ل الفنيةة قيادالا يف حالي  
امن العديد من املشاريع والربامج على املستوى الق ري  للتغذية يفمراعية زراعة  ،نظمةاملالبلد، بدعم من نف ذ ويف بوروندي، ي

على األمن الغذائي  19-كوفيدجائحة   الق ري لتأثريستوى املعلى  دراسةت بوروندي أيض ا كما أجر   .حمافظة 13مقاطعة يف  71
 . هذه الدراسة ن شرتقد و  ،والتغذية
 من االسرتاتيجية املتعددة الق اعات لألمن الغذائي والتغذيةلخ ة لالصيغة النهائية الوطين، واعت بوروندي ستوى وعلى امل

الوطنية لألمن الغذائي والتغذية؛  ؛ وأنشأت املنصةيهاوصادقت عل هلاواعت آلية رصد وتقييم ، كما اجليل الثاين وصادقت عليها
 .نصات إقليمية وبلدية لألمن الغذائي والتغذيةملا تنظيمية ووحدات تدريب وواعت نصوص  

تدابري حزمة من نظمة وزارة التنمية اجملتمعية واخلدمات االجتماعية يف واع منهجية لتحسني استهداف املزامبيا، دعمت  ويف
 . تسمى برانمج األمن الغذائي العيشدعم سبل 

حنو واالنتقال  نة للحماية االجتماعية تراعي التغذية،تصميم وتنفيذ تدخالت حمس   علىاحلكومة نظمة املويف السنغال، ساعدت 
 .احلد من الفقراألمن الغذائي والتغذية و ملعاجلة  ج أكثر تكامال     

ودعم األعضيياء واجلماعات االقتصييادية اإلقليمية  (3)
الغتنام الفرص من أجل تسييييييييييييييريع وترية االبتكار 

 والرقمنة.

 

رفيعة ومنتدايت تسريع االبتكار والرقمنة من خالل مناقشات  تواصل املنظمة دعم األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف
 سني سبل العيش يف املناطق الريفية ومكافحة اجلوع  هتدف إىلاليت  "قرية رقمية 000 1مبادرة "وأطلقت املنظمة  .املستوى
 .مساواةالالوالفقر و 
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األعمال الزراعية بني الشباب والنساء يف رايدة و تعزيز فرص العمل "بعنوان فرعي تنفيذ مشروع إقليمي على قدٍم وساق وجيري 
 :بلدان شرق أفريقيامن الزراعية للشباب والنساء يف سبعة  إلجياد فرص عمل الئقة يف الزراعة واألعمال التجارية "شرق أفريقيا

ز املشروع على جتميع املعلومات عن الزراعة وتعزيز قدرات رك  يو  .أوغنداو  تنزانياو  جنوب السودانو  روانداو  كينياو  بورونديو  إثيوبيا
 .الرقمنةترويج قامة روابط مع مقدمي اخلدمات املالية من خالل إبالشباب والنساء 

 دورة إلكرتونية مفتوحة واسعة الن اقابلشراكة مع منتدى اجلامعات اإلقليمية لبناء القدرات يف جمال الزراعة،  ،املنظمة توقد أعد  
و ج سلسلة القيم األعمال  ني أفضل ممارسات رايدةهذه الدورة بمع جتو  .يف أفريقيا للشباب رايدة األعمال الزراعية اعهمواو 

 .يف أوغندا هذه الدورة وجيري ابلفعل جتريب .نظمةتدعو له املالزراعية الذي 
شعبة الرقمنة و مكتب املنظمة، ابلتعاون مع السل ات احمللية  قام ت بيق تكنولوجيا املعلومات يف الرقمنة الزراعية،لرتويج لول

وتشمل اخلدمات  .اخلدمات االستشارية الرقمية قدرات فظة اخلدمات الرقمية يف تنزانيا لتعزيزاح ببدء تنفيذ، املنظمة واملعلوماتية يف
 .عن ممارسات ما بعد احلصاد األحياء املائية، فضال  توقعات األرصاد اجلوية، وتقد  املشورة بشأن إنتاج الثروة احليوانية وتربية 

الصحية،  املمارسات وأفضل 19-كوفيد جائحةللمساعدة يف التثقيف بشأن فظة اخلدمات الرقمية احن اق و س ع  ويف السنغال،
 .ابإلاافة إىل اخلدمات االستشارية الزراعية

 واجلوعهنج جديد ملكافحة الفقر : ا بيدمبادرة العمل يد   -ابء
 :يلي مبا ابلقيام املنظمة اإلقليمي املؤمتر أوصىو  -25

دعم تعزيز القدرات املؤسيييييييييييسيييييييييييية والفنية الوطنية  (1)
واإلقليمية من أجل توليد املعارف والبياانت اليت 

ماليني  5مببلغ  2ابلد   15يف إطار برانجمها للتعاون التقين مشاريع يف نظمة امللت وقد مو   .اأفريقي  ا بلد   251 يف املبادرةيشارك  ا،حالي  
، والتدريب على اجلهات املاحنة ديد مسح و ومجع البياانت، و ، ادرةاملب إطالق: تنفيذ املبادرة اليت تشمل دوالر أمريكي للبدء يف

من بني أمور  ،يةدود الرحبحلالعشوائي تحليل الاملناطق اجلزئية ابستخدام أمناط تصنيفات و  ،املكانية املنصة اجلغرافيةاستخدام 
 . أخرى

                                        
النيجر، ل، غابون، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، كابو فريدي، الكامريون، كونغو، مايل، مالوي، موزمبيق، إثيوبيا، إرتراي، أنغوال، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي،  نزانيا، تشاد، رواندا، زميبابوي، سان تومي وبرينسييب، السنغال، الصوما 1

 نيجرياي
 رواندا، غابون، غينيا بيساو، كابو فريدي، الكامريون، مايل، مالوي، موزمبيق، النيجر، نيجرياي، زميبابوي، إثيوبيا، أنغوال، بوركينا فاسو، تشاد 2
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تدعم التخ يط والتنفيذ والرصيييييييد والتقييم والتعل م 
 ابالستناد إىل األدلة، وإدارهتا؛

 

اختاذ قرارات أفضل على  والقدرة اإلحصائية الزراعية نظام املعلومات االقتصادية الزراعية سني  أنغوالتعتزم  فعلى سبيل املثال،
ربانمج إلعداد ميزانيات عمومية هذا الخدم وقد است   .TCP/ANG/3802 التقينالتعاون برانمج قائمة على األدلة من خالل 

 . زراعي وطينمسح اإلمدادات الغذائية الوطنية وإلكمال جممل تبني االجتاهات يف  لألغذية
ا 15من ا مشارك   42قدرات نظمة وقد مت نت امل   2020التوجيهية التشغيلية للربانمج العاملي للتعداد الزراعي  اخل وط بشأن 3بلد 

(WCA 2020.)  سني مجع البياانت ومعاجلتها و ليلها ونشرها وقابليتها للمقارنة وت وير مؤشرات  علىوملساعدة األعضاء 
اليت شارك  (AFCAS)األفريقية إلحصاءات الزراعية اهليئة السابعة والعشرين نظمة الدورة امل عقدتأهداف التنمية املستدامة، 

 .اهليئةيف من البلدان األعضاء ا أربعون بلد  فيها 
 وفعالة متسييييييييقة نظم واييييييييع يفاألعضيييييييياء  دعمو  (2)

 مبييييا املبييييادرة، طريق عن وإدارهتييييا البييييياانت جلمع
واييييييييعت لقياس التقدم  اليت املؤشييييييييراتيشييييييييمل 

احملرز يف تنفيذ إعالن ماالبو ومؤشيييييييرات أهداف 
 التنمية املستدامة؛

 

ا بيد، مثل  البلدان عدد منى أجر  للتمييز ا أولي    ليال   ،وزمبابوي ونيجرياي إثيوبيا وبوركينا فاسو ومايلاملشاركة يف مبادرة العمل يد 
دد     ا،جغرافي  املسندة يربط طبقات متعددة من البياانت  الذي يةدود الرحبحلتحليل العشوائي الابستخدام و  .بني األقاليم املنتجة
 احلد من الفقرتسريع إىل و  ،ن ومستدامإنتاج حمس   إىل ةالزراعي اترتجم فيها زايدة االستثمار اجملاالت اليت ست  

احلد من أوجه و  ،(2 هدف التنمية املستدامة)غذائية صحية  أمناطعلى صول احل سني فرص و  ،(1 املستدامة التنمية هدف)
  (.10 هدف التنمية املستدامة) عدم املساواة

 .على أساس مستمرو  اآلين ليل األثر  لتوفري الشفافية الكاملة بشأن أداء الربانمج ولتمكني وجيري ت وير لوحة معلومات
تستفيد من املشاورات الوثيقة بني هي على مدى أشهر عدة، و جبهد وأانة  عتمج   وتتضمن لوحة املعلومات بياانت و ليالت

 .نفيذ الربانمج االسرتاتيجي للبلد وخ ته االستثماريةومت االسرتشاد هبا يف تاحلكومات املضيفة والشركاء املتعددين، 
 ،الربانمج وأهداف التنمية املستدامةإجناز منتظمة عن التقدم احملرز يف  قيق معامل آنية لتوفري تقارير  ةصممملوحة املعلومات إن  و 

 تكاليفلل ليل و لآلاثر الرئيسية   ليال  اللوحة وفر تكما .  دليل وحمم للحكومة والشركاء بدورتقوم مبرئيات  هاكلمصحوبة  
 .التقدم يف جماالت التدخللضوء على اط تسل  ، و واملنافع

                                        
 مايل، مالوي، موزمبيق، النيجر، نيجرياي غابون، غينيا بيساو، كابو فريدي، الكامريون،، رواندا، زميبابوي، إثيوبيا، أنغوال، بوركينا فاسو، تشاد 3
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 مييا يف كبرية  تقييارب أوجييه وجود بواقع والنهوض (3)
 التقدم لقياس املوايييييييييييوعة املؤشيييييييييييرات معظم بني
 التنميييية وأهيييداف مييياالبو إعالن تنفييييذ يف احملرز

 املستدامة؛
 

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب : "1-3-2على مؤشر أهداف التنمية املستدامة ا بلد   12من ا مشارك   50 املنظمة بتدر  
متوسط دخل صغار منتجي األغذية، : "2-3-2ومؤشر أهداف التنمية املستدامة " احلرجية/الرعوية/الزراعيةؤسسة املفئات حجم 

أهداف التنمية املستدامة  منهجيات للتعجيل ابعتماد وتنفيذ" والواع من حيث االنتماء إىل الشعوب األصليةحسب نوع اجلنس 
 (.مؤشرات املستوى الثاين)ا امل ورة حديث  

تشاد وغينيا وكوت ديفوار )قاعدة بياانهتا ملؤشرات خمتارة ألهداف التنمية املستدامة ودعمت العديد من البلدان  املنظمة أ حتو 
لربانمج الشامل للتنمية إلعداد الدورة الثالثة من االستعراض الذي جيري كل سنتني ل( وكينيا ومايل ونيجرياي والنيجر ورواندا وتنزانيا

الذي جيري كل الشامل للقارة االستعراض  تقريرعداد إل كالة اال اد األفريقي للتنميةو و ، واال اد األفريقي ياالزراعية يف أفريق
 .سنتني

ت تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وأعد  لاستكمال االستعرااات الوطنية ال وعية  من أجل 4مثانية بلدان املنظمة دعمتو 
أفريقيا، كجزء من رصد التقدم احملرز حنو  االستعراض اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية يف من( 2021و 2020)ووزعت طبعتني 

  .يف اإلقليم قيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 
إقامة شيييييييييييراكات فعالة بني الق اعني  وتشيييييييييييجيع (4)

العام واخلاص تشيييييمل صيييييغار املنتجني، ابعتبارها 
عامال  أسيييييياسييييييي ا يؤدي إىل  قيق النتائج الكفيلة 
بتغيري حييييييياة الكثريين وتعزيز املنييييييا ر ال بيعييييييية 

 املستدامة؛
 

دوالر  ماليني 0.5)شراكات متقدمة حصلت على دعم من دولة اإلمارات العربية املتحدة  وأقامتا زميبابوي تقدم   أحرزت
  (.الفاقد واملهدر من األغذية) ومملكة هولندا( للجميع سل قيمة شاملةأمريكي لت وير سال
 احلكومة وشركائها لدعم ت وير وتنفيذما بني عمل قائم ابالستفادة من ل الزراعي والتنمية الريفية، التحو  تسريع وتسعى إثيوبيا إىل 

ا بيدالذي تقدمه دعم ال ويتيح .املة للحديقة الزراعية والصناعيةالسياسة املتك سلسلة القيمة  دراسات ت وير أوال   مبادرة العمل يد 
إاافة والتجميع و  العام واخلاص يف اإلنتاجمن الق اعني استثمارات شركاء التنمية  االستثمار لتوجيه  ليالت وخ ط ومن ث  
 وبصورة خاصة من خالل مناطق شراء السلع الزراعية احملي ة ابحلدائق.  ،والتسويق القيمة

 .خرى، مبا يف ذلم بوركينا فاسو ومايل والنيجر ونيجرياي وساو تومي وبرينسييباألبلدان من ال دوجيري تنفيذ مشاريع مماثلة يف عد

                                        
 مدغشقر، انميبيا، النيجر.كابو فريدي، سرياليون،  ، زميبابوي ،، تشادأنغوال 4
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مبادرة  يف سييييبل تعزيز وتوسيييييع ن اق  ج والنظر (5)
ا بيد من أجل تعزيز الدعم الذي تقدمه  العمل يد 
املنظمة على املسييييييييييييتوى الق ري لتحقيق سييييييييييييائر 
األهييداف ذات األولوييية لييدى املنظميية، والعمييل 
على حنو متسييييق مع أولوايت أفرقة األمم املتحدة 

 19-الق رية، ال سيييما االسييتجابة جلائحة كوفيد
 ؛أتثريات من هبا يرتبط وما

 

ا بيد  تعيني اليت يوفرها  املتنوعةاملنافع  العشرين امن اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  جماالت األولوية الرباجميةأحد كمبادرة العمل يد 
املفهوم وكمخترب تعل م لتحقيق  و ل على ن اق املنظمة  القدرة على استخدام هذه املبادرة كدليل على، وال سيما 2022-2031

 .املشاريع إىل  ج براجمي أكثر دينامية وأوسع ن اق اإىل من توج ه اثبت 
ا بيد ليست برانجم ا ي صد ر إىل البلدان، أحد الدروس الرئيسية املستفادة حىت اآلن هو أن و  توف ر سلسلة  بل إ ا ابدرة العمل يد 

أقوى على ية القرارات االستثمار يقوم اختاذ الربامج الوطنية والدولية والسياسات و تقوم من وسائل الدعم املصم مة لضمان أن 
يف العمل ؛ وأن  ق ق ابلكامل إمكاانت شركاء التنمية التقليديني وغري التقليديني املعين أدل ة خاصة ابلبلد وعلىاملتوفرة العلوم 

ابلقواعد واملعايري الدولية   قيقها، مع االلتزامسريع مع ا حلشد وسائل تنفيذ األولوايت الوطنية ألهداف التنمية املستدامة وت
توف ر بيئة  لي؛ وأنيللتغيري التحو جوهرية  ةدافع كقوىالقائمة؛ وأن تشج ع وتيس ر توسيع ن اق االستثمارات العامة واخلاصة  

  .واصلة العمل التعاوين مع مرور الوقتمل، طرازمن أحدث رصد وتقييم ظم ، مبا يف ذلم ن  متكينية
عنصيير خمصيي ص ملسيياعدة املسييتفيدين من  وإنشيياء (6)

ا بيييييد على الرقمنيييية ونشييييييييييييير  مبييييادرة العمييييل يييييد 
النظم التكنولوجيييييييات املالئميييييية يف الزراعيييييية ويف 

 كافة؛   الغذائية

 

ما جمموعه ت استثمر قد مبادرة العمل يد ا كانت  ،2021كانون األول /ديسمربيف  ،املنظمة لدى من خالل برامج التعاون التقين
  .اأفريقي  ا بلد   15ماليني دوالر أمريكي يف  5
ا إطار   ،2031-2022للفرتة  لمنظمةمبوجب اإلطار االسرتاتيجي لكأحد جماالت األولوية الرباجمية بيد  العمل يوفر تعيني مبادرة و 

إلطالق  ةالالزم ةم املؤسسيائالدع منملعاجلة االختناقات املؤسسية القائمة وت وير جمموعة ا وانتظام   لنهج أكثر مشوال  ا مؤسسي  
تفكري مجم ع ك  جاالت األولوية الرباجميةالفرق الرئيسية واملوس عة املعنية مب تعملأن  ومن املرتقب .إلمكاانت الكاملة للمبادرةا

، سيمتد ذلم إىل ما هو بيدا يد  العمل ويف حالة مبادرة  .لت وير القدرات املؤسسية امل لوبة يف كل جمالكله على ن اق املنظمة  
 .مواايع تشغيلية هامةليشمل البحتة  الفنيةأبعد من الشواغل 

ا بيد املكانية اجلغرافيةاملنصة  إنشاءيف الرقمنة دعم  ويتجلى  مجيعد وتوح  تدمج ، وهي  ويرها بتسارعوت التابعة ملبادرة العمل يد 
ويعمل خرباء تقنيون من عشرين وحدة تقنية مع فريق  منصة مفتوحة،ومتك ن الوصول إليها عرب  املنظمة البياانت اليت  تفظ هبا

، وتوفري البياانت الفوقية ةاجلغرافياإلشارات وتنظيف فهرسة ظمة على يف املن املكانية يف شعبة الرقمنة واملعلوماتية املنصة اجلغرافية
 على حنو منفصل  تفظ هبا يف السابق ملعايري مصادق عليها، ومتكني الوصول إىل العديد من جمموعات البياانت اليت كانتا وفق  

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ar
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 دول  9 معها استخدام على تدريب قدع   ولتسهيل ت بيق املنصة، .واملكاتب اإلقليمية والق ريةفنية عب الالش  خمتلف 
 (.وزميبابوي ومالوي وموزامبيق ونيجرياي وروانداوكينيا  والكامريون وغابون أنغوال)

 
نشر املعرفة الزراعية تتوىل اليت  Digital Greenمنصة إليه هو  بيدا العمل يد   مبادرةانضم إىل أحدث شريم  ،إثيوبيايف  ،مثال  
 . التكنولوجيا الرقميةابستخدام ملزارعني بني ا

مييا بني البليييدان تجيييارب يف تشييييييييييييييجيع تبيييادل الو  (7)
ا بيد.املشاركة يف مبادرة   العل يد 

 

لتعزيز وتشجيع املشاركة من خالل تبادل أفضل ا جهود  يبذل فريق ما زال كل  عرب بلدان املنظمة، بيدا يد   مبادرة العملمع توسع 
تشرين األول /متوز وأكتوبر/يوليومرتني لغرب أفريقيا يف  مثال   داخلية لتبادل اخلربات،إلكرتونية عقدت ندوات فقد  .املمارسات

 يفن و ق ريال ملنظمةو اممثلعرض فيها  ،2021نيسان /ومرتني على مستوى املن قة يف اجتماع اإلدارة اإلقليمية يف أبريل 2020
يف  لمنظمةعي ممثلو املكاتب الق رية لد   ،2021تشرين الثاين /يف أواخر نوفمربا ، ومؤخر  وجهات نظرهمإثيوبيا ومايل وزميبابوي 

لتبادل  املنظمة وابإلاافة إىل الندوات اإللكرتونية الداخلية اليت عقدهتا .التقدم احملرز لعرض الكامريون وإثيوبيا ومايل وزميبابوي
بقصد إىل تقد  عروض إثيوبيا وزمبابوي يف ممثلني من املبادرة نيجرياي  الق ري يف بيدا مبادرة العمل يد   دعا فريق ،مثال   ،اخلربات

  .تبادل اخلربات
 والركود والنزاعات للحدود العابرة واألمراض واآلفات القصوى املناخية)الظواهر  واملتداخلة املتعد دة األزمات ظل   يف الصمود على قادرة وزراعية غذائية نظم بناء -جيم

 أفريقيا والسالم والتنمية اإلنسانية الشؤون حمور معاجلة(: االقتصادي
 املؤمتر اإلقليمي املنظمة ابلقيام مبا يلي: أوصىو  -28

تعزيز أولوايهتا املتعلقة ابالسيييتثمارات والشيييراكات من  (1)
أجل واييع  ج ونظم متكاملة وشيياملة ومبتكرة لبناء 
القدرة على الصييييييييمود، مبا يف ذلم من خالل خ ط 

حمور الشييييييييييييييؤون عرب شيييييييييييييياملة للحماية االجتماعية، 
ميك ن من االنتقال من اإلنسانية والتنمية والسالم، مبا 

إيصيييال املسييياعدة اإلنسيييانية إىل القضييياء على احلاجة 

إلنشاء برامج البلدان بدعم  املنظمةقوم بناء القدرة على الصمود يف األرااي اجلافة يف أفريقيا، تليف إطار املبادرة اإلقليمية 
ستجيب للصدمات لتحسني األمن الغذائي والتغذية ومحاية أصول األسر املعيشية تابملخاطر و تسرتشد محاية اجتماعية 

يف املساعدة اإلنسانية  ةكبري نقلة نوعية  إحداث  ويسهم هذا النهج يف .على املخاطرا انكشاف  وزايدة دخل السكان األكثر 
 اتويف هذا السياق، تعمل املنظمة يف بعدين يف سياق .لألزمات إىل املبادرات الوقائية واالستباقيةاالستجابة  النتقال مناب

دعم و ( 2)ستجابة للصدمات واألزمات، يف االنظام احلماية االجتماعية القائم  من االستفادة( 1)الغذائية، أي  األزمات
. يتوفر فيها هذا الدعمال  اليت حالة األزمات أو الكوارثت وير نظم محاية اجتماعية مصممة لتوسيع ن اق الدعم يف 

 .تستجيب للصدماتاليت مان األ اتشبك اتلبناء آلي يةالنقداألموال التدخالت القائمة على  من املنظمة وتستفيد
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إليهيييا، وذليييم من خالل احليييد من املخييياطر وأوجيييه 
 الضعف، ودعم جهود الوقاية؛

 

املرحلة اجلديدة من الربانمج الرئيسي للحماية االجتماعية  يفالعيش إدماج  ج سبل كسب  املنظمة ويف إثيوبيا، دعمت
 .العيش فيهسبل كسب ملكو ن  الفنيةالقيادة تشارك يف اآلن  أصبحت املنظمةالذي ، (برانمج شبكات األمان اإلنتاجية)

واالستجابة إلنذار املبكر ا  ج وتنفيذ نظم اإلنذار املبكر بناء قدرات املنظمة ويف غرب أفريقيا ومن قة الساحل، دعمت
الشبكة  مشاريع تعمل ا،وأخري   .الزراعة بنظم احلماية االجتماعية للتخفيف من آاثر الصدمات يفذلم  ، ورب تةاملبكر 

، مبا يف ذلم يف من قة الساحل وإثيوبيا ومدغشقر والصومال وجنوب املنظمة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية اليت تنفذها
على مواجهة األزمات الغذائية وتوليد التعلم لتحسني الربجمة املستقبلية  الضعيفةالسودان، على بناء قدرة اجملتمعات احمللية 

 .حمور الشؤون اإلنسانية والتنمية والسالم عرب اتالشراكتني ومت
 القدرات لتعزيزعمل حلقة يف تقد   2021متوز /يوليويف واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية  املنظمة شاركتوقد 

 ."واالعتماد على الذات على الصمود تعزيز قدرة املهاجرين والالجئني واجملتمعات املضيفة يف شرق أفريقيا"مواوعها 
تكييف و سني لفرص الو  الرئيسية هجالن  حبث املستفادة و مبثابة منصة لتعزيز تبادل الدروس هذه العمل حلقة وكانت 

 حمور الشؤون اإلنسانية والتنمية والسالمالريفية والقدرة على الصمود وتعزيز  اهلجرة والتنمية السياسات والربامج احلالية بشأن
 .منها والتعايف 19-، مبا يف ذلم يف سياق االستجابة جلائحة كوفيديف اإلقليم

إدماج النهج املراعية للنزاعات ب ريقة متعمدة  وامان (2)
ومتسيييييييييييييقة على حنو أكرب، و سيييييييييييييني القدرات احمللية 
لتحقيق السالم إىل جانب االستثمار يف سبل معاجلة 
التعقيييييييدات اليت تعيييييياين منهييييييا الفئييييييات الضييييييييييييييعيفييييية 
واحتييياجيياهتييا يف احلييياة اليومييية وخالل األزمييات على 

 السواء؛
 

ذات وتنفذ مشاريع املنظمة  .املراعية للنزاعات ليل السياق والربجمة  املنظمة من تتبعهااليت املراعية للنزاعات تتألف النهج 
، حيث قد تكون املؤسسات اعيفة، والعالقات النزاعما بعد  روف يف أو /و ابلنزاعاتهشة ومتأثرة   روفيف الصلة 
 جاراي  ا مشروع   22يف أفريقيا  املنظمة لدى ،مثال  ف .شديد تنافسيكتنفه أو ا لى املوارد مقيد  عصول ، واحلمتجزأة اجملتمعية

بوركينا فاسو، ومجهورية أفريقيا ، وهي ابلد   13 مليون دوالر أمريكي يف 19.3حنو قيمتها صندوق بناء السالم من مشاريع 
وغينيا، والكامريون، وكوت ديفوار، وليبرياي، ومايل، الوس ى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، والسودان، وسرياليون، 

 .وموريتانيا، والنيجر
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ا خبري   121املراعية للنزاعات الربجمة  علىدورات تدريبية  فريقيا الشرقية التابع للمنظمةأل الفرعي اإلقليمي كتباملم قد  وقد 
الربجمة على يف الصومال  املنظمةعمل  الدروس املستفادة من تقوث  و  .لصومالوا جنوب السودان والسودانو أوغندا من 

املكتب ا أيض   قوث  كما   ،"PROACT تعزيز القدرة على الصمودالعمل على " إىل نتائج مشروعا ، استناد  للنزاع املراعية
 .بشأن الربجمة التكيفيةتوصيات وقد م النزاعات، على السالم و  19-أتثري جائحة كوفيد اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية

 بشأن "واالستجابة هلانزاعات آلية اإلنذار املبكر ابل"يف إطار  كومية الدولية املعنية ابلتنميةاهليئة احلواستمر التعاون مع 
 . عرب احلدود وتبادل املعلومات النزاعات ليالت 

والتشييييييييييييييديد على توطيد التعاون مع الرتكيز يف الوقت  (3)
النتيييائج اجلمييياعيييية ملعييياجلييية أوجيييه نفسييييييييييييييييه على  قيق 

الضييييييعف واملخاطر اليت تعاين منها اجملتمعات احمللية يف 
 ؛البلدان املعر اة لألزمات

املخاطر يف مواجهة تقلب املناخ و واهره املت رفة، وخفض إدارة على مع الشركاء الدوليني واإلقليميني تعمل  املنظمةما تزال 
منذ عام و  .سبل العيش واألمن الغذائي والتغذيةاعضعة من خالل  النزاعاتميكن أن تسهم هي نفسها يف نشوب  اليت

غذاء وسبل  مصادر وتعزيز مدته مخس سنوات يهدف إىل محايةا برانجم   اليت توجد مقارها يف روماذ الوكاالت تنف   ،2016
واملوارد ال بيعية واملدخالت  األراايك)أصوهلا اإلنتاجية  ودعم وإعادة أتهيلترميم من خالل  ات احملليةاجملتمع عيش

يف  والتسويقية الفنيةوتعزيز القدرات  السوقمع ، و سني الروابط (وغري ذلم ،والثروة احليوانية املياهمصادر واألدوات و 
وأوجه األمن الغذائي  النعداموسيسهم ذلم يف معاجلة األسباب اجلذرية  .النيجر ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال

 .اإلنسانية اتاية امل اف االعتماد على املساعد، وسيقلل يف  الضعف
لمجموعة لاإلقليمي املشرتك  الربانمج املنظمة وابلتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي، أعدت

تنفذه وهو برانمج ، وتغري املناخ نزاعاتوال 19-كوفيد  اليت ت رحها جائحة تحدايتلاستجابة ل ملن قة الساحلسية ااخلم
 من قة الساحل يف األشد  اعف ا يةالريف يةسكاناجملموعات القدرة متتني يهدف إىل و  اليت توجد مقارها يف رومات وكاالال

الذي تبلغ ميتد الربانمج و  .وتغري املناخ والنزاعات 19-كوفيد  جائحةآاثر الصمود ب ريقة مستدامة للتخفيف من  على
بوركينا فاسو وتشاد : هي الساحل مخسة بلدان يف من قة ويشململيون دوالر أمريكي على ست سنوات  180قيمته 

 كوبنهاغنالصندوق الدويل للتنمية الزراعية وصندوق   بتمويل من 2021بدأ يف عام قد ، و ومايل وموريتانيا والنيجر والسنغال
 .لمناخلاألخضر 
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 خاللالغذائية على الصمود  النظم برانمج لبناء قدرةذ ينفبت املنظمةقوم ويف أرض الصومال وجنوب السودان والسودان، ت
 مدته أربع سنوات وتبلغتبلغ الربانمج الذي  ويتبىن .فاغنينغنومركز حبوث ابلشراكة مع جامعة املديدة األزمات 

ينظر يف التهديدات واملخاطر فيها وسبل العيش املعنية على املن قة ا قائم  ا مبتكر  ا  ج   دوالر أمريكي مليون 28 قيمته
دد الفرص املتاحة لتحسني قدرة سبل العيش على ويف الوقت نفسه حياحمللية،  تعددة األبعاد اليت تتعرض هلا اجملتمعاتامل

، و سني ة هذه املواردملوارد ال بيعية احمللية وإدار اجلميع إىل اويهدف الربانمج إىل  سني وصول . منها ديستفيو  الصمود
العتبارات سبل العيش املراعية على دعم  والدخل على طول سالسل القيمة، وتعزيز قدرة اجملتمعات احملليةالعيش  سبلفرص 

هذا الربانمج ويعزز  .واملمارسات املتعلقة بقدرة النظم الغذائية على الصمود  سني السياساتعلى لتغذية، وتوليد التعلم ا
التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيني املشاركني يف اجملاالت املستهدفة للتوصل إىل نتائج مجاعية بني التدخالت ا أيض  

 . اإلنسانية واإلمنائية املتعددة الق اعات
 الغذائية نظمها قدرة جمال يف البلدان قدرات وتعزيز (5)

 سييييما ال األزمات، سيييياق يف الصيييمود على والزراعية
 العابرة واألمراض واآلفات القصيييوى، املناخية الظواهر
 االقتصادي؛ الركود وحاالت والنزاعات، للحدود،

 
 

االستباقية  واجهةاملمن خالل العمل على  الضعيفةالبلدان حلماية سبل العيش الزراعية واألمن الغذائي لألسر  املنظمة تدعم
قدرة النظم الغذائية تني تدهور األمن الغذائي ومتاحليلولة دون اإلنسانية و للمعونة االحتياجات خفض وابلتايل لمخاطر، ل

  .والزراعية على الصمود
نظم اإلنذار املبكر القائمة  إىل ةستندامللكل بلد و ا صممة خصيص  املالعمل املبكر -اإلنذار املبكرنظم  املنظمة وقد واعت

ن هذه النظم املنظمة من رصد املخاطر الرئيسية، مبا يف ذلم ومتك   .يف الوقت املناسب املبكر العمللتحديد حمفزات 
، والعمل يف وقت مبكر للتخفيف من آاثرها على ق اع الزراعة وسبل العيش من خالل أداة نزاعاتالصدمات املناخية وال

 ةالق ريايت ويف هذا السياق، تعزز املنظمة قدرات املو فني على املستو  .بكراملالعمل -بكراملنذار اإل خ ةهي  تشغيلية،
شدة وتوفري الدعم املعراة للمخاطر بيف البلدان  العمل املبكر -بكراملنذار اإلنظم كشرط مسبق إلنشاء   ةوالعاملي ةواإلقليمي

ستندة إىل األدلة اليت مت مجعها امل الدعوة؛ وتعزيز جهود هذه النظم تفعيل وتنفيذخالل و  الكايف خالل عملية  ليل املخاطر
 . ةاالستباقي اإلجراءاتفعالية بشأن 
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 ابلشراكة مع ، لمنظمةالتابع ل املبكر عن األغذية والزراعة واإلنذار لإلعالم العامليالنظام أجرى وقد 
يف مؤسسات حكومية ومنظمات ا مو ف   114 يالزراعية ل-اجلويةاألرصاد  مؤشرات علىا ، تدريب  NASA Harvestوكالة 

 (بكراملعمل ال-بكراملنذار اإل  ةخلاالتصال  جهات مبا يف ذلم)غري حكومية ومنظمات دولية واملكاتب الق رية للمنظمة 
 . االستشعار عن بعد الرصد الزراعي ابستخدام بياانتجمال يف  التحليلية القدراتمتني اجلنوب األفريقي لت يع أحناءمجيف 

 ،NASA Harvestمع وكالة ابلتعاون التابع للمنظمة،  املبكر عن األغذية والزراعة واإلنذار لإلعالم العامليالنظام ويقوم 
عن األرااي الزراعية واحلصول على بياانت  خرائط بتجربة عملية لرسم خرائط احملاصيل يف مالوي وانميبيا، لتحديث

قائم على اهلاتف ت وير ت بيق كليهما   وجيري يف البلدين .لنماذج التنبؤ ابلغالل القائمة على االستشعار عن بعد لالغال
أبدوات مبتكرة أصحاب املصلحة الوطنيني  واهلدف من ذلم هو تزويد .جلمع البياانت النوعية عن  روف احملاصيل احملمول

 .معلومات اإلنذار املبكرللحصول على 
رصد و ليل أسعار األغذية لبتنفيذ أداة التابع للمنظمة  املبكر عن األغذية والزراعة واإلنذار لإلعالم العامليالنظام ويقوم 

األسعار احمللية  ن املؤسسات الوطنية من إدارة معلوماتميك   داة هي برانمج حاسويب سحايبوهذه األ .يف أنغوال وزمبابوي
 .أفضلعلى حنو ونشرها و ليلها 

قة لإلنذار املبكر لتوجيه برامج العمل االستباقية الفعالة، ال سيما للمناطق أوغندا، تعمل املنظمة على واع نظم منس   ويف
 .الرعوية

 الربانمج التجرييب ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن يفا رئيسي  ا شريك   املنظمة ويف جنوب السودان، تعد
من حيث اإلجراءات  املنظمة وتشمل األمثلة األخرى على تدخالت .على الفيضاانت ةرتكز املاإلجراءات االستباقية 

( مثل إعادة بناء افاف األ ار أو إصالح مشاريع الري) الوشيكة اتالصدم من محاية األصول وسبل العيش ةاالستباقي
يف أمس احلاجة إليها  ملن هم املناسبالوقت يف  تقد  املساعدة اإلنسانية لضمان التجهيز املسبق إىل ابإلاافة

 (.لبذور أو األدواتل املسبق التجهيز مثل)
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اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف من قة إىل ا تقني  ا دعم   سنواي  ويف غرب أفريقيا، تقدم املنظمة 
أوجه  ليل  وتقييم ابملعلومات املتعلقة حبالة األغذية والتغذيةما يتعلق  يف واحلكومات يف حالة األغذية والتغذيةالساحل 
 .Cadre Harmonisé اإلطار املنسق يف من قة الساحل من خالل ةيو والتغذ ةائيالغذ الضعف

 ليل خماطر  التنظيمية على إجراء ةاملقدر ت وير على بناء قدرات املؤسسات الوطنية قد مت املنظمة الدم ل لب ويف إثيوبيا، 
أمام ىل األسواق نفاذ إفرص أفضل للتوفري إىل ا سعي  العقبات اليت تسببها اآلفات النباتية يف التجارة  وتقليصالنباتية اآلفات 

جهاز خدمات قد مه خماطر اآلفات النباتية ورصد  ليل على تدريب متخصص  التدريبهذا قابل و  .لتجارة اإلثيوبيةا
 ليل  على تعزيز قدرة اهليئات التنظيمية اإلثيوبيةعن  الفنيةاملساعدة متخضت هذه و  .النباتية يف كينياالتفتيش على الصحة 

للتخفيف من تلم التهديدات عند مناسبة هتديدات اآلفات النباتية يف مسارات التجارة الرمسية وواع تدابري صحة نباتية 
 .السلعة املعدة لالسترياد نق ة منشأ

مبا يف ذلم لوحة هبدف منع اجلراد الصحراوي، مت إنشاء أطر إلدارة اإلبالغ واملساءلة وت ويرمها،  ا،ويف شرق أفريقي
 :على هذه املعلوماتوحة االطالع على ل ميكنو  .لذلم معلومات خمصصة

dashboard/en-overview-https://www.fao.org/locusts/response/ 
 

ومت ت وير  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.هتدد األمن الغذائي وسبل العيش يف  هامةوما زالت دودة احلشد اخلريفية آفة 
العاملية ملكافحة دودة خ ة العمل ، هدف . وهلذا السببمستدامعلى حنو تكنولوجيات وأدوات خمتلفة من أجل إدارهتا 

وتيسري اعتماد اسرتاتيجيات ت بيقها ثباهتا و وإهذه التكنولوجيات ، إىل إدماج 2019اليت استهل ت يف عام  احلشد اخلريفية
 .واسععلى ن اق  اخلاصة ابإلقليم املتكاملة لآلفات اإلدارة

بلدان جتريبية )بوركينا فاسو والكامريون وكينيا ومالوي( متثل األقاليم الفرعية األربعة يف  4ومت تنفيذ خ ة العمل العاملية يف 
   للنهوض هبذه اخل ة. كما مت واع حزم لإلدارة املتكاملة لآلفات  ،الكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية

https://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/en/
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 .سابقة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربىعن إدارة دودة احلشد اخلريفية يوجز قصص جناح من مشاريع  فينونشر موجز 
استخدام قيقة أن يف ما يتعلق حبالة يف إدخال تغيري سلوكي بني املشاركني فع   احلقلية ملزارعنيامدارس  يواح أنوهو 

  .ةفعالمكافحة الشائعة ملكافحة دودة احلشد اخلريفية أو غريها من اآلفات الغازية  مبيدات اآلفات هي ال رق
 https://www.fao.org/3/cb3890ar/cb3890ar.pdf: الرابط التايل على امل بوعوميكن االطالع على 

واسيييييييييتعراض براجمها للتكي ف مع سيييييييييياقات السيييييييييوق  (6)
احلالية املنبثقة عن األزمة االقتصادية والصحية العاملية 

 ؛19-خل فتها جائحة كوفيداليت 

  
 

الوقت  لتخفيف من آاثر اجلائحة، مبا يف ذلم توزيع املدخالت يفساسية الرامية إىل ااألاملنظمة استمرار العمليات  لتف  ك  
توفري ب( شخص ماليني 8.9)مليون أسرة  1.5إنتاج احملاصيل واخلضروات حلوايل  املنظمة ودعمت .املناسب للمواسم املقبلة

اليت املبادئ التوجيهية للصحة والسالمة مع ا ومبا يتماشى متام   التنقلاملدخالت الزراعية احليوية رغم القيود املفرواة على 
 .((2(وألف  )1(الفقرتني ألف إىل ا أيض   كن الرجوعمي)الوطنية السل ات منظمة الصحة العاملية و أصدرهتا 

ربانمج املنظمة ل يف املائة من إمجايل التمويل 85أجل التعايف  الصغرية على الصمود منأصحاب احليازات قدرة وميثل برانمج 
 .أفريقيا إقليميف والتعايف منها  19-كوفيدلالستجابة جلائحة  

ية اال اد أعضيييييييييييييياء املنظمة يف  والعمل مع (7) مفوايييييييييييييي
القضييييييااي السييييييياسييييييية ال ابع للغاية  ملناقشيييييية األفريقي

املتصييييييييلة مبحور العمل اإلنسيييييييياين واإلمنائي واملتصييييييييل 
 ابلسالم؛

 

على تعزيز تعاو ا مع اال اد األفريقي واجلماعات االقتصادية تعمل ما تزال و  املنظمةعملت على املستوى اإلقليمي، 
وسبل العيش على الصمود يف وجه الصدمات والضغوط االجتماعية واالقتصادية  النظم الزراعية والغذائيةاإلقليمية لبناء قدرة 

اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية واللجنة الدائمة نظمت وقد  .حمور الشؤون اإلنسانية والتنمية والسالم عربوالبيئية 
تعزيز : "عنلتبادل املعرفة ا افرتااي  ا معرا   2020يف عام  واملنظمةاملشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف من قة الساحل 

و ليل عرض نظم املعلومات، ونظم هذا املوكانت مواايع  ".االبتكار لبناء القدرة على الصمود يف وجه الصدمات املناخية
الزراعيني، واحلماية  ف مع املناخ، والدعم املبتكر للرعاة والرعاةخماطر الكوارث والقدرة على التكي  خفض ، و املبكر اإلنذار

على هذا االفرتااي  2020عام اعتمد معرض و . على املوارد ال بيعية ات القائمةنزاعاالجتماعية وشبكات األمان، وال
اللجنة الدائمة املشرتكة بني  اجلهود السابقة اليت بذلتها مفواية اال اد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية

لتعزيز إدارة املعرفة من أجل اختاذ القرارات املستنرية  املنظمةجهود و الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف من قة الساحل 
 .واالستثمار يف بناء القدرة على الصمود يف أفريقيا

https://www.fao.org/3/cb3890ar/cb3890ar.pdf
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إنشييييييياء منصييييييية على مسيييييييتوى القارة لألمن الغذائي و  (8)
لة لكي تسييييييييييييييتخدمها ونظام معلومات ذات  الصيييييييييييييي

 البلدان.
 

 مكتبالرقمنة واملعلوماتية و  مكتب االتصاالت وشعبة اإلقليمية ابلتعاون مع الفنية منصةواع الصيغة النهائية للجيري  
  .لتبادل املعارف والتعاون يف اإلقليم الفنينيللمو فني ا وستكون املنصة مرجع   .اإلقليمي ألفريقيا املنظمة

الغذائي والتغذية يف البلدان  احملرز يف الربانمج اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية وحنو وضع برانمج عمل ملواجهة حتدايت األمن التقدم  -دال
 غري الساحلية يف أفريقيا

 املؤمتر اإلقليمي املنظمة ابلقيام مبا يلي: أوصىو  -33

 
مييييييا بني البلييييييدان غري دعم وتوطيييييييد التعيييييياون يف  (1)

السيييييييييييياحلية يف أفريقيا وبلدان العبور اجملاورة هلا، مبا 
يشييييييمل يف ذلم صييييييياغة األولوايت على مسييييييتوى 
السييييييياسييييييات واالسييييييتثمارات من أجل تعزيز األمن 

 الغذائي والتجارة؛
  

الساحلية وينظر يف بعض املسائل ما بني البلدان النامية غري  على متويل خاص ملقرتح يتناول التعاون يف املنظمة وافقت
  .يةالسياسات

ان وهذ .مايل وموريتانيا، ومايل وبوركينا فاسو على التوايل هذه البلدان مشروعان عابران للحدود بني بنيومن أمثلة التعاون 
 : وعان مهااملشر 

 UNJP/MLI/064/PBF : احلدود بني على على الصمود  الرعوي الزراعيالق اع قدرة  تعزيزو  النزاعاتإدارة
 ؛ومايل موريتاان

 UNJP/MLI/055/PBF : ليبتاكو غورماالسلمي يف من قة تشجيع الرتحال الرعوي. 
السياسة الزراعية اإلقليمية للجماعة اإلمنائية من أجل تفعيل  تقد  الدعم" بعنوان الفرعي وتشارك مالوي يف املشروع اإلقليمي

 (. GCP/SFS/004/EC) "للجنوب األفريقي
متكني املرأة يف النظم الغذائية وتعزيز بعنوان "اآللية املرنة املتعددة الشركاء من  3-2بتنفيذ الربانمج الفرعي  املنظمة وتقوم

، (FMM/GLO/145/MUL)القدرات احمللية للدول اجلزرية الصغرية النامية وقدرهتا على الصمود يف ق اع األغذية الزراعية 
 .القمر وجزر كابو فريديالذي يغ ي  

 en.pdf0685en/cb0685cb/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/cb0685en/cb0685en.pdf
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سالسل قيمة لتقييمات لسلسلة القيمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف جزر القمر أجريت  ويف إطار هذا الربانمج الفرعي،
 امرأة من ابئعات األمساك 30 استفادت، كابو فريديويف   .د األمساكيلسلسلة قيمة مصا كابو فريديوالدواجن، ويف   الفواكه

ومت  .القيمة التغذوية واالقتصادية ةدايوز واحلد من الفاقد منها، بشأن  ويل املأكوالت البحرية، لقدرات اتنمية أنش ة  من
( التربيد اتوشاحن ،الشمسية األلواحالتثليج اليت تستخدم  تآالمثل ) وحفظها متعددةتجهيز األمساك لمعدات شراء 

 .(مزارع 100) د أمساكيصان حمليان ملاجمتمعمنها تفيد يسسو 
. املشاريع رائدات النساء الصغر يستهدفاملتناهي  بشأن التمويلية افرتاا منصةويف جزر القمر، أنشأ الربانمج الفرعي 

  http://www.facekm.net/ :الصغر؛ معلومات عن القروض ومعايري األهلية املتناهيإعالمية بشأن التمويل  منصة
، وعرات "يف كابو فريديالن اق  صغرياألمساك احلريف و  صيدقيمة  سالسل يفالنساء متكني "املمارسة الواعدة التالية  تقث  و  و 

" ية مستدامةائتقليص الفجوة بني اجلنسني يف ق اع مصايد األمساك من أجل نظم غذ"عاملية حول إلكرتونية ندوة خالل 
 .2021 تشرين الثاين/نوفمرب 18عقدت يف 

وتعزيز االتسييييياق يف دعم البلدان غري السييييياحلية يف  (2)
أفريقيا، نظر ا إىل ايييييييعفها يف التصيييييييدي للتحدايت 

 الفريدة واملعقدة لألمن الغذائي والتغذية؛
 

مها لدى اجملموعات السكانية االتساق بناء القدرة على الصمود واحلماية االجتماعية لتعزيز  لتعزيزيشمل خت يط الربامج 
 احلرجيةو  القيمة الزراعية سالسل تنويع اإلنتاج وت ويرو  ،األمن الغذائي والتغذويانعدام خماطر الضعيفة املعر اة ملخاطر 

 .وتنفيذها السياسات الوطنيةدعم صياغة و  ،الرعوية والسمكيةو 
مركز لعملية خت يط جلمع البياانت من خالل اجلهد املشرتك بني  لنظم الغذائيةخيضع مشروع التقييم السريع ل ويف زامبيا،

 من ، والبعثة األوروبية يف زامبيا، واثنني، ومركز املبادرة والتنميةمن أجل التنمية ةث الزراعيو للبح الفرنسي التعاون الدويل
 .ملنظمة الوطنيني العاملني لدى استشارينياال

يف مالوي  املنظمة ويقوم مكتب .الفرعي على الصعيدين الوطين والوطين النظم الغذائيةويف مالوي، جيري حوار مستمر بشأن 
  .بتنفيذه ابلتعاون مع وزارة الزراعة

http://www.facekm.net/
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ودعم البلدان النامية غري السيييييييييييييياحلية يف واييييييييييييييع  (3)
االسيييتثمارات العامة واخلاصييية يف اآلليات وتسيييخري 

الزراعيية واألمن الغييذائي والتغييذييية لالسييييييييييييييتفييادة من 
 اإلمكاانت الراهنة؛

 

ا بيد املنظمة من األمثلة احلالية على ذلم يف حافظة  الشركاءبدعم من يف مايل بشكل جي د ، اليت تت ور مبادرة العمل يد 
زال ما وطين للتعداد الزراعي واحليواين  برانمجهناك ويف مالوي،  .احلكوميعلى املستوى  املتعاونني الرئيسيني وقيادة وااحة

  .الفينالدعم  مرحلة يف

ومساعدة البلدان النامية غري الساحلية يف التصدي  (4)
بصورة استباقية وجمدية للتحدايت اليت تواجهها يف 
جمييال األمن الغييذائي والتغييذييية من خالل املبييادرات 
اإلقليمية والقارية، مثل من قة التجارة احلرة القارية 
األفريقيييية وبرانمج تنميييية البىن التحتيييية يف أفريقييييا، 

الذكية مناخي ا يف أفريقيا )رؤية اال اد ورؤية الزراعة 
مليون أسيييييييرة معيشيييييييية زراعية  25األفريقي لتمارس 

ا حبلول  على األقيييييييل الزراعييييييية اليييييييذكيييييييية منييييييياخيييييييي 
 (؛2025 عام

 

بشأن  اجملموعة اخلماسية لبلدان من قة الساحلذلم مبادرة اجلدار األخضر العظيم وبرانمج يف من األمثلة على النجاح 
تعزيز التنسيق يف جمال الزراعة احلافظة للموارد وتوسيع ن اقها وحوكمتها يف أفريقيا مشروع  إىل ابإلاافة ،الصمودلقدرة على ا

 (.فويض امليزانية امليدانيةمبوجب ت FMM/GLO/146/MULرمز املشروع )( SSUGCASA)اجلنوبية 

وإيالء اهتمام خاص ملكو ن الدول اجلزرية الصييييغرية  (5)
األطلسييي واحمليط اهلندي يف خ ة النامية يف احمليط 
 العمل العاملية؛

 

 دعم( أ)الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلم  مكو نمشاريع لربانمج التعاون التقين تركز على يف موريشيوس ا توجد حالي  
تعزيز سبل العيش الريفية واإلنتاجية الزراعية من خالل تنمية و ( ب) د األمساك؛يواع سياسة وخ ة اسرتاتيجية لق اع مصا

 .ة يف موريشيوسياحلراجالزراعة 
يف الدول اجلزرية ا مناخي  ية وذكؤة كف  اعتماد ممارسات زراعية" انهلصندوق االستئماين للتضامن األفريقي عنو لمشروع كان و 

وذكية كفؤة   األغذيةإلنتاج اعتماد ممارسات قد رو ج يف سيشيل  2021حزيران /يونيويف  اكتمل "األفريقية الصغرية النامية
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غذائية صحية وتغذية  وأمناط ةمستدام ةغذائيم نظوالسلوكيات الغذائية املناسبة من خالل  ق؛يسو تفرص الليسري توالا؛ مناخي  
  .نةحمس  

وتقد  مسيييييييييييييياعدة واسييييييييييييييعة الن اق للدول اجلزرية  (6)
الق اع اخلاص يف الصييييغرية النامية لتيسييييري مشيييياركة 

 اإلقليم. األمن الغذائي والتغذية يف
 

 :مبا يف ذلم ،مشاريع جديرة ابملالحظةة هناك عد
 ،للتغذية؛املراعية جيري تنفيذ مشروع لدعم ت وير الزراعة  يف جزر القمر 
 وأفراخ ل مع واردات حلم اخلنزير تقد  الدعم للمزارعني أصحاب احليازات الصغرية لرفع مستوى الزراعة والتعام

 يف سيشيل؛ الدجاج
 د يخالل زايدة قدرة جمتمعات الصيد اليت تعتمد على مصا تعزيز سبل العيش واألمن الغذائي والسالمة البحرية من

جزر القمر وسيشيل وكينيا )للمحيط اهلندي اطئة املشالشعاب املرجانية على الصمود يف البلدان الساحلية األفريقية 
 (ومدغشقر وموريشيوس

   املعهد ، و املعنيةيف إطار مشروع الصندوق االستئماين للتضامن األفريقي، وابلشراكة مع الوزارات  ،كابو فريدييف
عقب إجراء ا مناخي   ، أعد موجز ق ري عن الزراعة الذكيةالدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة

 .وأفضل املمارساتاملك يفة مبا يف ذلم  ديد التقنيات  ا،مناخي  لزراعة الذكية لتقييم 
 2021لغذائية يف عام تنفيذ عملية حتويل النظم الغذائية الشاملة يف أفريقيا ابالستفادة من االبتكار والرقمنة: حنو مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم ا -هاء

  :مبا يليابلقيام املؤمتر اإلقليمي املنظمة  أوصىو  -37

األعضيييييياء يف املنظمة وابلتعاون مع اال اد مسيييييياعدة  (1)
يف إدراج األغذية والزراعة األفريقي ومؤسيييييييييييييسييييييييييييياته، 

املسييييييييييييتدامة يف خ ط العمل الوطنية االسييييييييييييرتاتيجية 
واخلاصييييية ابالسيييييتثمارات على أفضيييييل حنو، وتنسييييييق 
األنشييييييييييي ة بني الق اعات واسيييييييييييتخدام دليل " ويل 
األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املسييييييييتدامة: 

اجلماعات االقتصادية التعاون مع ذلم شمل يو  .مشاريعإطار عد ة  مع اال اد األفريقي ومؤسساته يف املنظمة تتعاون
الدولية واهليئة احلكومية جلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ك  ،اإلقليمية

أجل تيسري التجارة وتعميم مراعاة التغذية  سالمة األغذية منلمشاريع يف  ،املعنية ابلتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
من برانمج التعاون ظى بدعم حيمشروع  700 حوايلولدى املنظمة  .األغذية على قائمة إقليمية غذائية وجيهيةخ وط ت وواع

  .أهداف التنمية املستدامة  قيق إىلا سعي  ا بلد   47 البالغ عددها اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتب بلدانالتقين يف مجيع 
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إجراء  مرتاب  ا لتوجيه صييييييييييييييانعي القرار" كخارطة  20
غييييذائييييية املراعييييية طريق لييييدعم التحول وتعزيز النظم ال

  ؛العتبارات التغذية
 
وتعزيز املسيييييييييييييياعدة اليت تقد مها إىل البلدان يف جمال  (2)

د يالزراعة )احملاصييييييل والثروة احليوانية واحلراجة ومصيييييا
األمساك( من خالل تشيييييييييجيع االبتكارات و سيييييييييني 

املنتجني على الوصيييييييييييييول إليها، ودعم قدرة صيييييييييييييغار 
  السياسات املتكاملة والنهج املتعددة الق اعات؛

 

ار اإلنذللصدمات وربط برامج احلماية االجتماعية آبليات  ةستجيبمتصميم وتنفيذ نظم وما تزال تدعم  املنظمة دعمت
دعم من أجل  19-فورية جلائحة كوفيدالستجابة يف إطار اال نقديةابألموال ال تدخالت املنظمة نفذتو  .العمل املبكر-املبكر

مبا يتماشى مع أنظمة احلماية االجتماعية الوطنية يف بلدان  -الرعوية وقدرهتا على الصمود  اجملتمعات الزراعية سبل عيش
 تستجيبشبكة أمان لآلية  برامج التحويالت النقدية اجلارية لبناء من املنظمة ويف الصومال، تستفيد .لالساحمن قة يف خمتارة 

  .للصدمات
عملية مبتكرة لدعم وااعي السياسات ومو في الربامج على إنشاء ئها مع شركا ، ابالستفادة من خربهتا،وتعمل املنظمة

خالل معاجلة سوء التغذية  من هاوتقييم هاوتنفيذ تصميم الربامج واالستثمارات الق اعيةعظيم جودة ت واملو فني امليدانيني يف
 .جداول أعمال البحوث التشغيلية لالسرتشاد هبا يف الثغرات الرئيسية يف األدلةو ديد 

احملاصيل، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية،  إنتاج)من أربع مذكرات توجيهية خاصة بكل ق اع  وأعدت سلسلة
أوغندا و  إسواتيين أي ا،بلد   12لى اخلربات املكتسبة من ابلبناء عاحلكومات والشركاء،  لدعم (، والثروة احليوانيةوالغاابت

  .ومايل وموريتانياكينيا و وكوت ديفوار وغاان ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزمبابوي والسنغال بوركينا فاسو وتشاد و 
 إنتاج احملاصيل : 

 . تعظيم التغذية يف ق اع إنتاج احملاصيل يف غاان •
 EN7069https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB/ : مذكرة توجيهية –
  https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5607en/ :موجز خمتصر –

 /en.pdf5564en/cb5564cb/3https://www.fao.org: أدبيات مراجعة •

https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7069EN/
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7069EN/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5607en/
https://www.fao.org/3/cb5564en/cb5564en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5564en/cb5564en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5564en/cb5564en.pdf
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 الغاابت : 
 . يف أوغندا الغاابتتعظيم التغذية يف ق اع  •

 EN7338https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB/ : مذكرة توجيهية –
 https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7338EN/ : صرخمتموجز  –

 /en.pdf5563en/cb5563cb/3https://www.fao.org: مراجعة أدبيات •

 الثروة احليوانية : 
  .تعظيم التغذية يف ق اع الثروة احليوانية يف إسواتيين وزميبابوي •

 https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB6851EN/: مذكرة توجيهية –
 http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5605en :موجز خمتصر –

 /en.pdf5565en/cb5565cb/3https://www.fao.org: مراجعة أدبيات •
 األمساكد يمصا : 

 . تعظيم التغذية يف ق اع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف كينيا •
 en7344https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb/ : مذكرة توجيهية –

 http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5604en :موجز خمتصر –
 /en.pdf5566en/cb5566cb/3https://www.fao.org: مراجعة أدبيات •

 
 لتخفيفلالبلدان من خالل ربط نظم احلماية االجتماعية بنظم اإلنذار املبكر واإلجراءات االستباقية  كذلم  املنظمة تساعدو 

 الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية اليت تنفذها وابإلاافة إىل ذلم، تعمل مشاريع .آاثر الصدمات يف الزراعة من
ومدغشقر، على بناء قدرة اجملتمعات احمللية وجنوب السودان والصومال من قة الساحل وإثيوبيا  ، مبا يف ذلم يفاملنظمة

https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7338EN/
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7338EN/
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7338EN/
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB7338EN/
https://www.fao.org/3/cb5563en/cb5563en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5563en/cb5563en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5563en/cb5563en.pdf
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB6851EN/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5605en
https://www.fao.org/3/cb5565en/cb5565en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5565en/cb5565en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5565en/cb5565en.pdf
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb7344en/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb7344en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5604en
https://www.fao.org/3/cb5566en/cb5566en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5566en/cb5566en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5566en/cb5566en.pdf
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حمور الشؤون   الشراكة عربتني على الصمود يف وجه األزمات الغذائية وتوليد التعلم لتحسني الربجمة املستقبلية ومت الضعيفة
 .اإلنسانية والتنمية والسالم

مع األجهزة  هوتعزيز  هوتنويعيييييييالتعييييييياون وتشييييييييييييييجيع  (3)
اإلقليمية واملؤسييييييسييييييات املالية الدولية، والشييييييركاء من 
الق اعني العام واخلاص ألجل اسييييييييييييييتثمارات وحلول 
ا ألهييداف التنمييية  ونظم مبتكرة بعيييدة األجييل  قيقيي 
املسيييييييييييتدامة، ودعم مؤمتر قمة األمم املتحدة بشيييييييييييأن 

  األوسع ن اق ا؛ 2021النظم الغذائية لعام 
 

األمن  والتحالف الربملاين األفريقي بشأن لتعاون مع أجهزة اال اد األفريقي مثل برملان عموم أفريقياابهذا أمثلة على  مثة
وقد تشكل مثل هذه التحالفات لشرق أفريقيا  .به ةمرتب  وإقليمية شبكة وطنية يف الغذاء وإنشاء الغذائي والتغذوي واحلق

ؤشرات القضاء على اجلوع العملية املتصلة مب املنظمة ترتأسو  .أخرى بلدانمن بني والكامريون ومدغشقر أوغندا وسرياليون 
مواءمة التزامات مالبو سعى إىل ال اد األفريقي وتا ، وهي عملية ينفذهاالربانمج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا يف إطار

 .مع أهداف التنمية املستدامة
هيئة اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف واع خ ة عمل للمساواة دعم ب املنظمةقامت ، 2020-2018ويف الفرتة 

خالل مؤمترهم يف مجهورية  2021كانون األول /ديسمرب أقر وزراء الشؤون اجلنسانية خ ة العمل يف وقد .اجلنسني والزراعة بني
 (. حزيران/يونيوستقدم اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا التقرير خالل قمة رؤساء الدول يف )الكونغو 

https://ceeac-eccas.org/presidence/reunion-des-ministres-du-genre-et-de-la-promotion-de-la-femme-
des-etats-membres-de-la-ceeac-sur-les-defis-de-la-resolution-1325-du-conseil-de-securite/ 

املساواة بني والزراعة إىل  سني تعميم  املساواة بني اجلنسنيوتسعى خ ة عمل اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن 
، مبا يف يائلغذي واق اع الزراعالة يف يقبلتسعلى الصعيدين املؤسسي والتشغيلي، ويف السياسات والربامج احلالية واملاجلنسني 

 .لالستثمار الزراعي واألمن الغذائي والتغذوي الربانجمان اإلقليمي والوطينذلم 
 

والتأكيد، يف الفرتة اليت تسبق انعقاد مؤمتر قمة األمم  (4)
، من خالل 2021املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

عملية للدول األعضييياء يف األمم املتحدة واملشييياورات 
بني أصيييييييحاب املصيييييييلحة، على األمهية احملورية للنظم 

مشروع التغذية لتسليط الضوء على الربانمج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية للتعلم ابلشراكة مع ا مسار   املنظمة نفذت
قادرة على حملية ية ائغذمكاانت قوية لدعم نظم يتمتع إبكربانمج للحماية االجتماعية   يف كينيااملدرسية ابملنتجات احمللية 

وصانع قرار وأصحاب ا حكومي   مسؤوال   25هذه تبادل املعارف ت فعالية استهدف وعلى هذا النحو، .في  والتك الصمود
مجهورية و  أوغندا وبوركينا فاسو ورواندا وزامبيا وغاان والكامريون وكينيا وليسوتو)مصلحة رئيسيني من تسعة بلدان أفريقية 

 .به سياقه اخلاص يفكٌل التغذية املدرسية ابملنتجات احمللية  اريع مشهبدف بناء قدراهتم على تنفيذ ( العربية مصر

https://ceeac-eccas.org/presidence/reunion-des-ministres-du-genre-et-de-la-promotion-de-la-femme-des-etats-membres-de-la-ceeac-sur-les-defis-de-la-resolution-1325-du-conseil-de-securite/
https://ceeac-eccas.org/presidence/reunion-des-ministres-du-genre-et-de-la-promotion-de-la-femme-des-etats-membres-de-la-ceeac-sur-les-defis-de-la-resolution-1325-du-conseil-de-securite/
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الغذائية يف جدول أعمال التنمية املستدامة والضرورة 
 ؛ثمار يف نظم غذائية أكثر استدامةامللحة لالست

 
واقرتاح إجراءات من جييييييانييييييب األجهزة احلكومييييييية  (5)

مع الدول األعضيييييييييييييياء يف جلالدولية التابعة للمنظمة 
األمم املتحدة وأصيييييييييييييحاب املصيييييييييييييلحة حول تعريف 

د للنظم الغيييييذائيييييية، وإطيييييار عملي  لإلجراءات موحييييي 
املنسييييييييييييييقييية من أجيييل  قيق إمكييياانت  وييييل النظم 
ا لتحقيق أهيييداف التنميييية  الغيييذائيييية بوصييييييييييييييفهيييا حمركييي 

  املستدامة؛
 

افرتااي للتدريب والتوجيه للنظراء  التابع ملنظمة العمل الدولية يف تصميم برانمج إىل مركز التدريب الدويل املنظمة انضمت
 ".للصدمات ةستجيبمحنو نظم : التدريب اإللكرتوين بشأن احلماية االجتماعية"نوان بععدة  احلكوميني من بلدان أفريقية

ومبادئ  19-املشاركون أفضل املمارسات يف تصميم وتنفيذ تدابري احلماية االجتماعية استجابة جلائحة كوفيد خالله متعل  و 
مركز التدريب الدويل التابع ابلتعاون مع  املنظمةتقوم وعالوة على ذلم،  .اعموم  احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات 

لشبكة الربملانيني املعنية ابملساواة بني اجلنسني  الفنيةتدرييب خمتلط لتعزيز القدرات  برانمجبواع ملنظمة العمل الدولية 
 التنمية إىل ابإلاافة ،اجلنسني ملساواة بنيواالستثمار يف الزراعة واألمن الغذائي يف جماالت من قبيل امليزنة والتخ يط املراعيني 

 .لنظم الزراعية والغذائيةلاملنصفة 

وواع أدلة وأدوات معززة لتحسني قياس املقايضات  (6)
املتبادلة و ليلها وإدارهتا يف سييييييييييييييياقات حمددة، عرب 
توفري منصيييييييييييييييات مفتوحيية لتبييادل البييياانت من أجييل 

، وت بيق نظم البييييياانت واييييييييييييييع النميييياذج والتحليييييل
والتكنولوجييييات ليييدى اجملتمعيييات احملليييية وصييييييييييييييغيييار 

  ؛املزارعني
 

 تنمية"يومني بعنوان افرتااي استمر  مؤمتريف مفواية اال اد األفريقي يف قيادة مسار احلماية االجتماعية  املنظمة دعمت
 " 19-جائحة كوفيدمواجهة يف على الصمود يف أفريقيا  الزراعة والنظام الغذائيقدرة  فيز الشراكات لتعزيز : أفريقيا

حلماية من خالل اط الضوء على االستجاابت الفورية وعقدت جلستان لتسلي (.2020تشرين الثاين /نوفمرب 17-18)
على الصمود املعيشية مبادرات تعزيز احلماية االجتماعية وبناء قدرة األسر  إىل ابإلاافة، 19-االجتماعية جلائحة كوفيد
األمم املتحدة )من أصحاب املصلحة  ةواسع طائفةمجع املؤمتر و  .وما بعدها 19-كوفيد  جائحة خالل فرتة التعايف من

هبدف  ديد فرص الشراكات وفرص االستثمار  (وغري ذلم، اتومنظمات جمتمع مدين ومنظمات غري حكومية وحكوم
 . منتظم ألبناء ن  
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 جائحة استخدام البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس مع الرتكيز على قياس أتثري املنظمة شج عتوابإلاافة إىل ذلم، 
الرقمنة املراعية "تشمل ، وهذه سياسات قائمة على األدلة رسمعلى الزراعة واألمن الغذائي والتغذية من أجل  19-كوفيد

. أكرا. 2021 راعةوالز  األغذية منظمة) ".يف أفريقيا 19-عنصر حاسم يف االستجابة جلائحة كوفيد: نياجلنس للمساواة بني
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5055en) . 

والتعجيل ابلعمل الذي يقوم به أصيييييحاب املصيييييلحة  (7)
املتعددون من أجل  ويل النظم الغذائية، لضمان أن 
يتيح مؤمتر قمة األمم املتحدة بشييييييييييييأن النظم الغذائية 

فرصييييييية  إلقرار إجراءات فع الة ومكث فة مبا  2021لعام 
يف ذلم زايدة االسيييييتثمار واالبتكار والنشييييير السيييييريع 

 السييييييييييييييتنييياد إىل زايدة احلواراتللخربات واملعيييارف اب
 ؛بشأن السياسات القائمة على العلوم والشبكات

 

النظم يف حوارات مستقلة حول  ويل  يف املناطق احلضريةالبلدايت اخنراط ن يأصحاب املصلحة املتعددتشمل إجراءات 
للمبادرات البيئية  الدويلاجمللس ، ابلشراكة مع النظم الغذائيةبشأن قمة األمم املتحدة يت سبقت انعقاد يف الفرتة ال الغذائية
 يف غاان، ونريويب و مايل أكرا :اإلقليمي ألفريقيا املنظمة كتبالتابعة ملوجتري هذه احلوارات يف املدن التالية  .ICLEI احمللية

وكونغيول وكيغايل وروليندو يف وكيليمان يف موزمبيق،  أنتاانانريفو يف مدغشقر، وليلونغوي يف مالوي،و  ،وكيسومو يف كينيا
 .يف أوغندا وعنتييب ،تنزانيا رواندا، وكفرين وسانغالكام يف السنغال، وكيب  ون يف جنوب أفريقيا، ودار السالم وأروشا يف

 ملكافحة عمل هابتكثيف جهودت املنظمة دسنة دولية للقضاء على عمل األطفال، تعه   2021إعالن عام وابالستفادة من 
 :أ جنزتوتشمل بعض النتائج اليت  .يف الزراعة األطفال

  ليال   هذه الوثيقةوتقدم  .إ اء عمل األطفال يف الزراعة يف أفريقيا علىتسريع العمل للمساعدة  :الوثيقة الفنيةنشر  
تتماشى مع وهي  .يف اإلقليمعمل األطفال يف الزراعة   اءيف ما يتعلق إبللواع والتحدايت والفرص املتاحة ا متعمق  
انتج ، وذلم أهداف التنمية املستدامةورصد تنفيذ  الشراكة وتبادل املعرفة لدعم البلدان يفما خيص يف  2030 عام خ ة

 .توليد املعرفةمن نواتج رئيسي 
  م املؤمتر ابلشراكة مع منظمة العمل الدولية ظ  ن  قد و  ".إ اء عمل األطفال يف الزراعة يف أفريقيا" بعنوان األفريقيعقد املؤمتر

عمل األطفال كجزء من  تعهدت مفواية اال اد األفريقي إبدراج مؤشرات ونتيجة للمؤمتر، .ومفواية اال اد األفريقي
وحشد املؤمتر أكثر من  .اتسياسيف جمال التوصية  15جمموعة من  تد، وحد  تنيسنالذي جيري كل نشاط االستعراض 

ومنظمة العمل الدولية  والزراعة األغذية منظمة املستوى من ون رفيعو متحدثفيه  برزمن أصحاب املصلحة املعنيني و  300
اخلاص ومنظمات  متحدثني من احلكومات واملنظمات غري احلكومية والق اعإىل  ابإلاافةومفواية اال اد األفريقي، 
  .املنتجني واألوساط األكادميية

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5055en/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6869en/
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   اء عمل األطفال يف الزراعةسواي  من أجل إ العمل : احللولالعاملي إلجياد  نتدىاململؤمتر خالل ا نتائج تراع 

الزراعة  يف ق اع لفاعلةأن أفريقيا واجلهات التبيان  مناسبة أخرىتلم وكانت  .2021تشرين الثاين /نوفمرب 3و 2 يومي
 .مستدامة غذائيةو  طويل األجل اد عمل األطفال ومن أجل نظم زراعةا فيها تتخذ موقف  

ودعم احلكومات وغريها من أصييييييييييييحاب املصييييييييييييلحة  (8)
أبعييادهييا، املعنيني لتعزيز القييدرة على االبتكييار جبميع 

مبا يف ذلم تعزيز املؤسيييسيييات اجلديدة، والسيييياسيييات 
التمويل وتقاسيييييييييييم  واملمارسيييييييييييات الشييييييييييياملة، وآليات

املعلوميييييات  تكنولوجيييييياتاملخييييياطر املبتكرة، ونظم و 
ل الشامل يف دعم التحو  املتعلقة ابألسواق، من أجل 

  الزراعة والنظم الغذائية؛

الشراكة القوية مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية بشأن  ،ألزمات الغذائية ت مظلة الشبكة العاملية ملكافحة ا ،تستمر
أنش ة ، والتكيف مع املناخ، و املناصرةالقضااي املتعلقة ابإلنذار املبكر، و ليل األمن الغذائي، وقياس القدرة على الصمود، و 

وصندوق  والسويد وسويسرا القدرات مبوارد من اال اد األورويبتنمية  إىل ابإلاافةويشمل ذلم التمويل املباشر  .الرعي
 .التكيف على وجه اخلصوص

ومواصييييييييييييييلييية دعم تعزيز الشييييييييييييييراكيييات واملنصييييييييييييييييات  (9)
االسييييييرتاتيجية، وإنشيييييياء نظم لتعزيز التجارة والتكامل 

  اإلقليمي؛
 

 : لتعزيز التجارة والتكامل اإلقليمي ما يليواملنصات االسرتاتيجية، وإنشاء نظم الشراكات  تنيتشمل املشاريع احلالية لدعم مت
 ''األفريقيةلنهوض بتنفيذ من قة التجارة احلرة القارية لالسلع واخلدمات الزراعية  دعم تعزيز التجارة البينية األفريقية يف'' 

(TCP/RAF/3708). 
 إطار  لي املستدامة يف مفواية اال اد األفريقياملنظمة وإدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والتنمية  إطالق

دف هبكمخ ط لتوسيع التجارة الزراعية بني البلدان األفريقية و   تعزيز التجارة البينية األفريقية يف السلع واخلدمات الزراعية
  (.رابط) للمسامهة يف النمو املستدام والشامل ألفريقيا ةالزراعق اع إمكاانت كامل إطالق  

 الشراكة القوية مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية ، ت مظلة الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية ،تستمر.  
نظم الل منهجي يف كيفيييييييية إجراء  و  والنظر يف   (11)

أصيييييحاب  املزارعنيو لشيييييباب غذائية، لتسيييييتق ب اال
 سواء.ال على احليازات الصغرية

 

  برانمج فرص الشباب من خالل أمثلة  لتستق ب الشباب  النظم الغذائية يف ل منهجيتشمل اإلجراءات احلالية إلجراء  و  
. ، ابلتعاون مع مفواية اال اد األفريقيمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةو  األغذية والزراعة منظمة املشرتك بني يف أفريقيا
 فريديكابو تونس ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا وغاان و )بلدان  ستةيشمل على سبيل التجريب الذي  ،الربانمجويعمل 
 التجاريةاجلهود املبذولة يف جمال إجياد فرص عمل للشباب األفريقي، ال سيما من خالل تنمية األعمال تسريع على ( وكينيا

https://www.fao.org/childlabouragriculture/global-solutions-forum/ar
https://www.fao.org/childlabouragriculture/global-solutions-forum/ar
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb3172en/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb3172en/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1394843/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1394843/
https://www.fao.org/3/cb3802en/cb3802en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3802en/cb3802en.pdf


ARC/22/INF/8 25 

 

 

مشروع و  املنظمة املمول من TCP/RAF/3802مشروع  وقد بدأ التنفيذ من خالل .املشاريع رايدةالزراعية و 
GCP/INT/920/MUL املمول من إي اليا. 

 : لشبابابة لالتواصل االجتماعي اجلذط وسائعلى مثلة تشمل األو 
   ( 26/05/2021)ا اللجنة التحضريية األوىل ملؤمتر األمم املتحدة املعين أبقل البلدان منو 

(/york/news/detail/en/c/1402282-https://www.fao.org/new twitter)  
 (طرابال( )06/04/2021)شباب للالعاشر  منتدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  ( 2021)االحتفال ابليوم العاملي للشبابtwitter 

 وامليزانية ابلربانمجاملسائل املتعلقة  -ااثلث  
 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوايهتا يف إقليم أفريقيا -ألف

 :مبا يليابلقيام املؤمتر اإلقليمي املنظمة  أوصى -44
على اسييتمرار أمهية املبادرات اإلقليمية جمدد ا التأكيد  (1)

ا: القضيييييييييياء على اجلوع حبلول عام  الثالث أي  ديد 
؛ والتكثيف املسيتدام لإلنتاج وت وير سيالسيل 2025

القيمة؛ وبناء القدرة على الصمود يف األرااي اجلافة 
يف أفريقيا، ابلنسيييييييبة إىل تعزيز اجملاالت ذات األولوية 

 يف أفريقيا؛
 

ابإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة ا ، واسرتشاد  2021عام  ويف .استمرارية تنفيذ املبادرات اإلقليمية الثالث املنظمة امنت
من جماالت ا حمدد   بتنقيحها إىل أربع أولوايت مواايعية إقليمية ومخسة عشر جماال  املنظمة قامت  ،2031-2022للفرتة 
 .وملموسة على املستوى الق ري كفؤة  تحقيق نتائجل الرباجمية األولوية

األولوايت اإلقليمييييية يف سييييييييييييييييييياق مبييييادرات  تعزيزو  (2)
جديدة، مثل  ويل النظم الغذائية الشيييياملة، ومبادرة 
ا بيييييييد، والرقمنيييييية واالبتكييييييار، وبرانمج  العمييييييل يييييييد 

 اإلقليمي ألفريقيا املنظمة كتباألولوايت املواايعية اإلقليمية األربع ملو اعت  ،للمنظمة الرباجميةجماالت األولوية مع ا متاشي  
 :كما يلي  2021يف عام 

 مستدامة؛غذائية و  زراعةنظم إنتاج  -1

https://twitter.com/FAONewYork/status/1397227372844363778
https://twitter.com/FAONewYork/status/1397227372844363778
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2021doc/notes/unido-fao.pdf
https://twitter.com/FAOAfrica/status/1425785069457879044?s=20
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 والتعايف منها، فضييييال   19-االسييييتجابة جلائحة كوفيد
  عن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛

 

 ومنصفة؛ ية كفؤة و تغذو ية ائغذنظم  -2
 العمل املناخي واإلدارة املستدامة للموارد ال بيعية -3
 . والقضاء على الفقربناء القدرة على الصمود  -4

تعزيز برانمج عمل إقليمي لتقد  املسيييياعدة و  وواييييع (3)
املنظمة يف أفريقيا وذلم ابلتنسيييييق  الفنية إىل أعضيييياء

اال يييياد األفريقي واجلميييياعييييات  مع مؤسييييييييييييييسيييييييييييييييييات
اتفاق يف جمال تنفيذ املسييييييؤولة االقتصييييييادية اإلقليمية 

من قيية التجييارة احلرة القييارييية األفريقييية، مبييا يف ذلييم 
أمور  مجلة تعزيز مواصييييفات سييييالمة األغذية، اييييمن

  أخرى؛

 

إطار تعزيز التجارة البينية األفريقية يف السلع  نشر يف ومفواية اال اد األفريقي املنظمة ، شاركت2021نيسان /يف أبريل
يهدف إىل دعم وااعي السياسات والق اع اخلاص لواع اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج لتعزيز  الذي، واخلدمات الزراعية
واألعمال التجارية  يف أفريقيايتمكن املزارعون لما بني البلدان األفريقية وت وير سالسل القيمة الزراعية،  التجارة الزراعية يف

 .السوق املوحدة ملن قة التجارة احلرة القارية األفريقيةمنافع والنساء والشباب من جين  احلجم الزراعية الصغرية واملتوس ة

ام الذي يضييييييييي لع به اتفاق من قة واإلقرار ابلدور اهل (4)
التجييارة احلرة القييارييية األفريقييية من أجييل تعزيز عمييل 
املنظمة يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، إايييييافة إىل 

 هذا الدور؛النظم الغذائية ومؤازرة 
 

إطار تعزيز التجارة البينية األفريقية يف السلع ، شاركت املنظمة ومفواية اال اد األفريقي يف نشر 2021نيسان /يف أبريل
يهدف إىل دعم وااعي السياسات والق اع اخلاص لواع اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج لتعزيز  ، الذيواخلدمات الزراعية
واألعمال التجارية  يف أفريقيايتمكن املزارعون لما بني البلدان األفريقية وت وير سالسل القيمة الزراعية،  التجارة الزراعية يف

 .السوق املوحدة ملن قة التجارة احلرة القارية األفريقيةمنافع ين من ج والنساء والشباب احلجم الزراعية الصغرية واملتوس ة
ملن قة التجارة احلرة القارية األفريقية ألن الركائز األساسية لإلطار تتماشى مجيعها مع والية  دعم املنظمةطار اإلتنفيذ  وسيعزز

 . املنظمة وخربهتا
، ابلتعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريب املنظمة نفذت، 2020تشرين الثاين /نوفمرب 8تشرين األول و/أكتوبر 12بني و 

 ات يف جماللصانعي القرار " التجارة واألمن الغذائي والتغذية"حول  ةاإللكرتونيدورة التعل م من  الثالثة النسخة، والبحث
منصة  طريق ابللغة الفرنسية عن تمقد  وقام خرباء بتيسري هذه الدورة اليت  .السياسات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 حيي ز ات الدورة ووفر  .املنظمة من واد تدريبية وخرباءمب التعلم اإللكرتوين اليت واعها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

https://www.fao.org/news/story/ar/item/1395051/icode/
https://www.fao.org/news/story/ar/item/1395051/icode/
https://www.fao.org/news/story/ar/item/1395051/icode/
https://www.fao.org/news/story/ar/item/1395051/icode/
https://www.fao.org/news/story/ar/item/1395051/icode/
https://www.fao.org/news/story/ar/item/1395051/icode/
https://tfsn-fr.unitar.org/2020/
https://tfsn-fr.unitar.org/2020/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/and%20the%20expert%20commu%20and%20related%20authorities,%20who%20are
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جنوب  أفريقيا مباشرة يف صياغة وتنفيذ السياسات والربامج الزراعية يف املشاركة ممثلي احلكومات بني م وتبادل اخلرباتللتعل  
 .الصحراء الكربى

 
وبلورة/تعزيز برانمج عملها بشييييييأن تغري املناخ والتنوع  (5)

، ال البيولوجي واإلدارة املسييييييييييييييتييدامية للموارد ال بيعييية
سييييما تدهور األراايييي والتصيييحر والفيضييياانت وغري 

عرب اسييييييتكمال الربامج الرئيسييييييية مثل السييييييور  ذلم،
 األخضر العظيم واملدن اخلضراء، وما إىل ذلم؛

 

اليت  ،لبيئة والزراعة واألراايلابلتعاون مع مفواية اال اد األفريقي بتنفيذ مبادرة البياانت املفتوحة يف أفريقيا  املنظمة تقوم
 املنظمة ، نظمت2021متوز /يف يوليوو  .هاو ليل البياانتالتكنولوجيا الرقمية جلمع ن أفارقة و خرباء مدربفيها ستخدم ي

خط األساس البيوفيزايئية  وبياانتبادرة البياانت املفتوحة مل النتائج األوىلفيها  قدمتا ةافرتاايفعالية ومفواية اال اد األفريقي 
للجدار األخضر العظيم يف أفريقيا كخ وة رئيسية ملواصلة برجمة مكافحة التصحر وتدهور األرااي وفقدان التنوع البيولوجي 

  .وتغري املناخ
(htps://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5896en) 

مفواية اال اد األفريقي ووكالة عموم أفريقيا للجدار بدعم  ،العمل على مكافحة التصح رمن خالل برانمج ، املنظمةوتقوم 
ى وتلق .أفريقيا تنفيذ اجلدار األخضر العظيم يف والبلدان األعضاء يف اإلمنائية للجنوب األفريقياألخضر العظيم واجلماعة 

دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط  منظمة/اال اد األورويب له يف البدايةمو  ذي ال ،العمل على مكافحة التصح ربرانمج 
 وتنفذ .ما بني بلدان اجلنوب لتعاون يفالتشمل ثالثة بلدان أخرى و من تركيا لتوسيع ن اق أنش ته ا مالي  ا اهلادئ، دعم  

والسودان  وإريرتاي وبوركينا فاسوأرض الواقع يف إثيوبيا  علىالعمل على مكافحة التصح ر امن برانمج صالح ستاال أنش ة
 األرااي هكتار منألف  60أكثر من صالح أسفرت حىت اآلن عن است وقد والسنغال وغامبيا وموريتانيا والنيجر ونيجرياي،

ومنوذج االستصالح ن  ج م  ا  وقد  .الريفيةاحمللية اجملتمعات من  500أكثر من متواصلة بذلم مع  الرعوية املتدهورة الزراعية
ستصالح دليل ممارسني لال يفاإلصالح وزايدة التنوع النبايت املفيد يف تدخالت ته عمليا صلبواع اجملتمعات الريفية يف 

برانمج العمل  تبعهيالذي  النهج الناجحستفادة من ابالو  .من قة الساحل ن اق يفال الصغريةعلى ن اق واسع لدعم الزراعة 
يف خضم "الشامل املعنون  الدليل 2020كانون الثاين /يف ينايرنشر  ،منهالدروس املستفادة ه و نتائجو على مكافحة التصح ر 

استخدامه ضمان ل ،واإلسبانية أبربع لغات، هي اإلنكليزية والفرنسية والعربية" التصحركافحة ملإجراءات استعادة األرااي 
 االستصالح نشرعلى سلط الضوء على املنهجيات والتكنولوجيات والدروس املستفادة للمساعدة ي وهوعلى ن اق أوسع، 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/and%20the%20expert%20commu%20and%20related%20authorities,%20who%20are
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5896en/
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اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي دعم با أيض   املنظمةقوم وت .على ن اق واسع لدعم قدرة اجملتمعات الريفية على الصمود
على املستوى برانمج تعاون تقين  من خاللالفرعية  جلنوب األفريقيامن قة  يف اخاصة هبجدار أخضر عظيم ة يف واع مبادر 

  .وتعبئة املوارد الفينالدعم تقد  لالفرعي قليمي اإل
للمناخ، ولدعم جهود البلدان األعضاء يف توسيع ن اق منوذجها بصفتها وكالة معتمدة لإلطار األخضر  املنظمة وتقد م

هي و بلدان أعضاء بناء على طلبها،  8الدعم لي كجزء من تنفيذ اجلدار األخضر العظيم،  االستصالحلتدخالت رغوب امل
مبادرة يف  وموريتانيا أعضاءابستثناء جيبويت  وجيبويت ومايل وموريتانيا والنيجر ونيجرياي والسنغال، ومجيعها بوركينا فاسو وتشاد

 تعزيز يدعىان بلدالمتعدد وهو )املقرتح املشروع  وسيكلف .(AFR100هيئتها األصلية )إىل إعادة املنا ر ال بيعية األفريقية 
مليون دوالر أمريكي  200من  أكثر ("SURAGGWAاجلدار األخضر العظيم يف أفريقيا  بلدانالقدرة على الصمود يف 

 .2030حبلول عام  ،سنوات 10حلوايل مليوين هكتار من األرااي املتدهورة ملدة  استصالحتدخالت القيام بإىل ويهدف 
ابلفعل متت املوافقة  ،صندوق كوبنهاغن األخضر للمناخإىل لتمويل لالذي سيقدم البلدان، تعدد املابإلاافة إىل هذا املشروع و 

الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام  لدراسة سياق التنفيذ وهي قيدعدة اقرتاحات متويل إجراءات التأهب  على
 و ليالت السوق وت وير ف والتخفيفمبا يف ذلم  ديد خيارات التكي  ، العظيم األخضر اجلداراحملدد لبلدان  األرااي

اجلدار األخضر العظيم يف تعزيز القدرة على الصمود يف بلدان  مشروع الشراكات ومشاركة الق اع اخلاص اليت ستصب يف
بلدان لدعم صندوق كوبنهاغن األخضر للمناخ من مشاريع ق ري  مشروع كما استفاد السودان من  .البلدانمتعدد  أفريقيا
ف تعزيز القدرة على التكي  ل" املناخف والتخفيف من وطأة أتثريات الصمغ العريب للتكي  " هو مشروعالعظيم  األخضراجلدار 

  .أفريقيا احمللية واستعادة إمكاانت ابلوعة الكربون يف حزام الصمغ العريب وتوسيع اجلدار األخضر العظيم يفلدى اجملتمعات 
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ال بيعية  املنا راإلدارة املستدامة للغاابت على  أتثريبرانمج "مرفق البيئة العاملية، لدى بصفتها وكالة معتمدة ، تنفذ املنظمةو 
الذي الربانمج  2021حزيران /يف يونيو رفقاملوقد أقر . د مرفق البيئة العامليةالتجديد السابع ملوار يف إطار " يف األرااي اجلافة

يف جتن ب  ه الكليهدفيتمثل و ( ايد  ول)ا وطني  ا مشروع   عشر عاملي وأحد يتألف من مشروع تنسيقميتد على مخس سنوات و 
وعكس  احلد منهاو ناطق اجلافة املستهدفة، امل اإليكولوجية يفألرااي والنظم يف االتدهور والتصحر وإزالة الغاابت حاالت 
أتثري اإلدارة املستدامة للغاابت على " قيادة برانمج املنظمة وتتوىل .ال بيعية إلنتاجواقع امن خالل اإلدارة املستدامة ملاجتاهها، 
ماليني  810ماليني دوالر أمريكي ومتويل مشرتك قدره  104ممنوح قدره تمويل ب "األرااي اجلافة ال بيعية املستدامة يف املنا ر

اال اد الدويل حلفظ ال بيعة والصندوق العاملي للحياة : هيو ، دوالر أمريكي ابلتنسيق مع ثالث وكاالت مشاركة يف التنفيذ
وتنزانيا وزميبابوي أنغوال وبوتسواان )اجلنوب األفريقي  يف املنظمة اليت تقودها ةالوليدشاريع املت واءم سو  .الربية والبنم الدويل

أ قرت اليت  مبادرة اجلدار األخضر العظيم للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيوثيق مع  على حنو (ومالوي وانميبيا
كينيا   اال اد الدويل حلفظ ال بيعة يفاملشاريع اليت يقودها  ستساهمبينما  ،ساهم يف تنفيذهاتو  2019 تشرين األول/أكتوبر يف

 .الساحليف من قة األخضر العظيم  اجلداروبوركينا فاسو يف مبادرة 
البلدان  "ال بيعية املستدامة يف األرااي اجلافة املنا رأتثري اإلدارة املستدامة للغاابت على "انمج لرب سيدعم مشروع التنسيق العاملي و 

خمتارة من ات ممارسني عامج صقل/إنشاءاملدفوع ابل لب الذي يشمل  الفيناألحد عشر يف تنفيذ تدخالهتا من خالل توفري الدعم 
 بوجه عام لربانمجااتساق تعزيز إىل ا سعي   املستدامة لألرااي اجلافة وتوثيق وتبادل املمارسات اجليدة القائمة على األدلة اإلدارة أجل

 .وحجمه وأتثريه
ال بيعية املستدامة  املنا رأتثري اإلدارة املستدامة للغاابت على "برانمج عن مزيد من املعلومات  لىعصول ميكن احلو 
 .هنا "اجلافة األرااي يف

يف تنمية الالشراكة اجلديدة من أجل -للتنمية األفريقياال اد ، ابلتعاون مع وكالة اإلقليمي ألفريقيا املنظمة كتبمويهدف 
البلدان وأصحاب  الشراكة ومؤسساتهذه قدرات  متتنيإىل  TCP/RAF/3710التقين  التعاونمشروع أفريقيا، ويف سياق 

 إعادة املنا ر ال بيعية األفريقية إىل هيئتها األصليةمبادرة اللتزامات الكفؤين التنسيق والتنفيذ على املصلحة عرب الق اعات 
(AFR100). االستصالحجهود بشأن  للرصد واملعرفة ةإلكرتوني منصةإنشاء ( 1: )على ما يليا أساس  املشروع  ويركز 

https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/05/GLF-Africa-2021-white-paper-The-Dryland-Sustainable-Landscape-Impact-Program.pdf
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مبادرة تتناول تنفيذ ورصد و واع خ ة إقليمية لتنمية القدرات تعود ابلنفع على البلدان، و ( 2)األمانة؛  اأفريقيا تستضيفه يف
دعم جهود تعبئة املوارد من خالل صياغة حافظة و  (3)على الصعيدين الق ري واإلقليمي؛  ال بيعية األفريقيةاستصالح املواقع 

صندوق كوبنهاغن األخضر و من خالل موارد مرفق البيئة العاملية  واملاليني، مبا يف ذلم الفنينيق رية مع الشركاء /برامج إقليمية
 األصلية هيئتهاإىل مبادرة إعادة املنا ر ال بيعية األفريقية جزء من هذا الدعم إعارة استشاريني إىل أمانة ومشل  .للمناخ

(AFR100)  2021 ونشرها يف عام ،يف أفريقيا إىل هيئتها ال بيعية املنا رالغاابت و  إلعادةعلى اإلطالق  مراجعة أولإعداد و 
(https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6111en)،  تنمية لودعم تنظيم حلقات عمل وأنش ة وفعاليات

لكل من الفريقني ستمرة للموارد املتعبئة اللتنمية القدرات و والت وير املستمر خل ة  القدرات، وتقييم االحتياجات من القدرات
 .العاملني املعنيني ابلرصد والتمويل

إىل ا واستناد   .عاملية الق اعات الزراعية إىل جانب خ ة عمل تعميم التنوع البيولوجي يفلاسرتاتيجيتها  املنظمة وقد نشرت
بشأن تعميم التنوع البيولوجي يف الق اعات الزراعية،  أفريقيا املتعددين يفأصحاب املصلحة  حوار نتائجإىل سرتاتيجية و هذه اال
  .هتابواع خ ة عمل للمن قة تتماشى مع أولواي اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبسيقوم 

لمخاطر، استباقا  لالعمل من خالل  الضعيفةاملعيشية  نظمة البلدان حلماية سبل العيش الزراعية واألمن الغذائي لألسراملدعم تو 
وقد  .وابلتايل تقليل االحتياجات اإلنسانية ومنع تدهور األمن الغذائي وتعزيز قدرة النظم الغذائية والزراعية على الصمود

لكل بلد ومستندة إىل نظم اإلنذار املبكر القائمة لتحديد ا بكر مصممة خصيص  امل عملال-كرباملنذار اإلاملنظمة نظم  واعت
ن هذه النظم املنظمة من رصد املخاطر الرئيسية، مبا يف ذلم الصدمات ومتك  . االستجابة املبكرة يف الوقت املناسبحمفزات 

وقت مبكر للتخفيف من آاثرها على ق اع الزراعة وسبل العيش من خالل أداة تشغيلية، هي  ، والعمل يفنزاعاتاملناخية وال
هذا السياق، تعزز املنظمة قدرات املو فني على املستوايت الق ري واإلقليمي والعاملي  ويف. بكراملعمل ال-بكراملنذار اإلخ ة 

يف البلدان املعراة للمخاطر بشدة وتوفري الدعم الكايف خالل عملية  بكراملعمل ال-بكراملنذار اإلكشرط مسبق إلنشاء نظم 
 اإلجراءاتفعالية ستندة إىل األدلة اليت مت مجعها بشأن امل الدعوةوتعزيز جهود  ليل املخاطر وخالل تفعيل وتنفيذ هذه النظم؛ 

الة، ال سيما فع  ال ةستباقياالعمل الويف أوغندا، تعمل املنظمة على واع نظم منسقة لإلنذار املبكر لتوجيه برامج  .ةاالستباقي
 .للمناطق الرعوية

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6111en
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وتعزيز االتساق يف دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية  (6)
والبليدان األقيل منو ا والبليدان انميية غري السيييييييييييييياحليية، 

تحدايت األمن الغذائي والتغذية تعراها لابلنظر إىل 
  الفريدة واملعقدة؛

 

 .للصمود لدان من قة الساحلاجملموعة اخلمسية لبذلم مبادرة اجلدار األخضر العظيم؛ وبرانمج يف من األمثلة على النجاح 
تعزيز التنسيق يف جمال الزراعة احلافظة للموارد وتوسيع ن اقها وحوكمتها يف أفريقيا " األخرى تنفيذ مشروع األمثلةوتشمل 
  ."SSUGCASAاجلنوبية 

وتعزيز تبييييادل املعييييارف وتوسيييييييييييييييع ن يييياق أفضيييييييييييييييييل  (7)
املمارسييييييييييييييات والتكنولوجيات والنهج املبتكرة، مبا يف 
ذلييم  يياليييل البييياانت واملنصييييييييييييييية اجلغرافييية املكييانييية 

السياسات  االسرتشاد هبا يفواحللول الرقمية، هبدف 
واالسييييييييييييييتثمييارات اليت تعمييل على التعجيييل ابلتحول 

أجل القضيياء على  الزراعي وت وير النظم الغذائية من
الفقر، ووايييييع حد للجوع ولسيييييوء التغذية أبشيييييكاله 

 ؛ كافة، و قيق أهداف التنمية املستدامة األخرى
 

 

على املستوى اإلقليمي، عملت املنظمة وما تزال تعمل على تعزيز تعاو ا مع اال اد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
وسبل العيش على الصمود يف وجه الصدمات والضغوط االجتماعية واالقتصادية والبيئية  والغذائيةالنظم الزراعية لبناء قدرة 

عمل مشرتكة  حلقةومفواية اال اد األفريقي  املنظمة نظمت ،2019يف عام و  .حمور الشؤون اإلنسانية والتنمية والسالم عرب
وكان  .حول تعزيز القدرات اإلقليمية والتعاون والتبادالت من أجل بناء القدرة على الصمود يف األرااي اجلافة يف أفريقيا

املكتب و لقة اليت مجعت بني أصحاب املصلحة اإلقليميني الرئيسيني، مبا يف ذلم مفواية اال اد األفريقي، احلاهلدف من 
اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول و ال اد األفريقي، واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية، التابع لوانية للموارد احلي ياألفريق

، وبرانمج منظمة األمم املتحدة لل فولةو ، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، املعنية مبكافحة اجلفاف يف من قة الساحل
املبادرة ة وفعاليجماالت مواايعية حمددة لصقل تركيز حبث هو تقييم الدروس املستفادة و األغذية العاملي، والبنم الدويل، 

 .اإلقليمية
يف ق اعي الزراعة والريف انية اجلنسلألوااع املميزة وطنية المالمح للدراسات  10 املنظمة ، أعدت2021-2020ويف الفرتة 

 .الزراعي الوطنية واإلقليميةالسياسات والربامج وخ ط االستثمار  لالسرتشاد هبا يف
ملساواة بني اجلنسني واالستثمارات يف الزراعة واألمن اب املعنيةشبكة الربملانيني  املنظمة ، دعمتمتنوعني وابلتعاون مع شركاء

 بنيونظمت سلسلة من احلوارات االفرتااية اليت تعزز التعلم  .لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتابعة ل الغذائي
أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا من األقران وتبادل املمارسات اجليدة بني برملانيني من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا و 

، والزراعة األسرية، وحيازة للمساواة بني اجلنسنيالسياسات واالسرتاتيجيات املراعية مشلت  مواايععدة حول وأورواب 
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منتدايت برملانية وطنية لتنمية  يف توغو وسرياليون والنيجرونظمت  .وتغري املناخ املايل، إلدماجوااألرااي، وعمالة الشباب، 
  .5السياساتيف جمال القدرات واحلوار 

 
 لالستفادةوامان التكامل والتنسيق بني السياسات  (8)

و قيق  الق يياعيياتمن أوجييه التييعزر على مسييييييييييييييتوى 
االتسيييييياق على املسييييييتوى القار ي، ما من شييييييأنه دعم 

 البلدان يف  قيق هدف السيادة الغذائية؛
 

 اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف من قة الساحلنظمت اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية و 
االبتكار لبناء القدرة على الصمود يف وجه الصدمات  تعزيز: "املعارف حول لتبادلا افرتااي  ا معرا   2020يف عام  واملنظمة
خماطر الكوارث خفض ، و املبكر والتحليل عرض نظم املعلومات، ونظم اإلنذار املبكرهذا امل املواايع خالل نتوكا ".املناخية

 نزاعاتوال واحلماية االجتماعية وشبكات األمان،الزراعيني،  والقدرة على التكيف مع املناخ، والدعم املبتكر للرعاة والرعاة
اللجنة واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية و  عرض على جهود مفواية اال اد األفريقيوبىن امل. على املوارد ال بيعية ةالقائم

لتعزيز إدارة املعرفة من أجل السابق  يف املنظمةجهود و  الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف من قة الساحل
  .اختاذ القرارات املستنرية واالستثمار يف بناء القدرة على الصمود يف أفريقيا

 النييياجحييية والربامج املشيييييييييييييييياريع لتعزيز البليييدان ودعم (9)
 .األدلة على القائمة

 

ا 28أفريقية جنوب الصحراء الكربى أو  بلد ا من بلدان 25يف  احلاليةبيد ا العمل يد  تعمل مبادرة  من ( السودان)+ اأفريقي   بلد 
ا  38أصل    .وفرة للمشاريع والربامج الناجحةابلغة الأدلة  على مستوى العامل وتوفر قاعدةبلد 

 امليدانيةشبكة املكاتب  -ابء
 :مبا يليابلقيام املؤمتر اإلقليمي املنظمة  أوصى -47

جلميع التوصيييييييات الصييييييادرة هبذا اييييييمان التنفيذ الكامل  (1)
اخلصييييييييييييييوص عن اليييييدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي اليت 

 عقدت يف السودان؛

 تقديت علمؤمتر اإلقليمي الل الدورة الثالثني على امان التنفيذ الكامل لتوصيات اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبيعمل 
  .يف السودان

                                        
5 https://www.youtube.com/watch?v=sque1BGmCyg  

https://www.youtube.com/watch?v=sque1BGmCyg
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قدراهتا الفنية و قيق مواصييييييييييييييلة اجلهود الرامية إىل تعزيز و  (2)
التكامل بني سييييييييييييييياسيييييييييييييياهتا على الصييييييييييييييعيدين اإلقليمي 

 واإلقليمي الفرعي؛

اإلقليمي واإلقليمي  الصعيدينسياساته على بني تكامل ال قيق و  الفنيةقدراته تني مت اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبيواصل 
  .من خالل برامج ومبادرات مدروسة الفرعي

واييييمان قيادهتا يف اإلقليم بشييييأن خمتلف أهداف التنمية  (3)
املسييييييييتدامة ذات الصييييييييلة )مبا فيها تلم اخلااييييييييعة لرعاية 
املنظمة(، مع االهتمام بشييييكل خاص ابلتصييييدي للجوع 

  ؛واعف اوالفقر يف البلدان األكثر احتياج ا 

أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة من خالل  بشأن يف اإلقليمالقيادة  امان اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبيواصل 
 .فظة براجمه القويةاتنفيذ ح

والتحول حنو  ج برانجمي كامل على املستوى الالمركزي،  (4)
وواع أهداف برانجمية ملموسة إلثبات مسامهاهتا القيمة 
يف إجنازات أهداف التنمية املسييييييتدامة على حنو أفضييييييل، 

النتائج اخلاص ومبا يتماشيييييييييييى مع توصييييييييييييات تقييم إطار 
  ابألهداف االسرتاتيجية للمنظمة؛

 

كجزء من الربانمج وذلم  لتخ يط وتنفيذ برامج املنظمة يف أفريقيا  كامال  ا  براجمي  ا  ج   اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبواع 
 جمال عمل براجمي 15أولوية وإقليمية مواايعية ذات  ويتألف هذا النهج الرباجمي من أربعة جماالت .اإلقليمي إلعادة التنظيم

 يقليملمؤمتر اإلالدورة الثانية والثالثني ليف وسيقدم  .2031-2022للفرتة  للمنظمة مع اإلطار االسرتاتيجيا تتماشى متام  
 اإلطار االسرتاتيجي مبوجب  يف اإلقليمأولوايت املنظمة " بعنوان يف وثيقة ملخص للنهج الرباجميألفريقيا 

 ".2031-2022للفرتة 

السييييييييييييييعي إىل تعديل مناذج األعمال يف مكاتبها امليدانية  (5)
تنظيم منظومية األمم إعيادة خياصييييييييييييييية يف اييييييييييييييوء عمليية 

املتحيييدة اإلمنيييائيييية، مبيييا يضييييييييييييييمن قيييدر ا أكرب من املرونييية 
والكفاءة يف اسيييييييييييتخدام املوارد املالية والبشيييييييييييرية احملدودة 
لدى املنظمة، وذلم بغرض تلبية االحتياجات املستجدة 
 لألعضاء وأولوايهتم متاشي ا مع أهداف التنمية املستدامة؛

 

شراكة مع ابل املنظمة مو وتق .ال سيما يف كينيا وأوغندا ،ابلفعل مع الق اع اخلاص اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبتعاون ي
له مؤسسة سنوات، متو  الق اع اخلاص بتنفيذ برانمج مدته ثالث ومع مفواية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

IKEA جئني واجملتمعات املضيفة من خالل الفول االقتصادي لال   لالندماجني مواتي حي زو بيئة  استحداث، يهدف إىل
واجلهات املتعاونة من  .أوغندايف  (والتجميع والتحول والبيع اإلنتاج)من خالل سالسل القيمة و كينيا   يف السوداين والفواكه
 (.أوغندا) KadAfricaشركة و ( كينيا) Insta Productsشركة هي الق اع اخلاص 
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إعادة تنظيم منظومة األمم وتقييم الفرص الناشييييييييييييييئة عن  (6)
على الصييييييييييييييعييييدين الق ري واإلقليمي  املتحيييدة اإلمنيييائيييية

و ديدها واغتنامها، عرب اسيييييييتكمال الدروس املسيييييييتفادة 
والتجارب الناجحة ابلتعاون مع الشييييييييييييييركاء اآلخرين، ال 

  ؛روما توجد مقارها يفسيما يف أوساط الوكاالت اليت 
 

لمجموعة لاإلقليمي املشرتك  الربانمج املنظمةأعدت ابلتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي، 
، وهو برانمج تنفذه وتغري املناخ نزاعاتوال 19-كوفيد  اليت ت رحها جائحة تحدايتلاستجابة ل سية ملن قة الساحلااخلم

لساحل يف من قة ا اعف ا األشد  ويهدف إىل متتني قدرة اجملموعات السكانية الريفية  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت 
مخسة الربانمج  ويشمل هذا. وتغري املناخ نزاعاتوال 19-كوفيد  جائحةعلى الصمود ب ريقة مستدامة للتخفيف من آاثر 

املرحلة األوىل من هذا  تبدأو  .بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر والسنغال :وهي الساحل بلدان يف من قة
 .صناديق استئمانية أحادية األطرافجيري متويله بواس ة و 2021يف عام الربانمج 

واييييييييييييييمان قيام مكتب الدول اجلزرية الصييييييييييييييغرية النامية  (7)
والبلدان األقل  منو ا والبلدان النامية غري السييييييييييياحلية الذي 

  :يلي أنشئ مؤخر ا مبا
اجلمع بني اإلدارات والشييييييييييييييعييييب الفنييييية واخلرباء  (أ)

أثر الربامج يف الفنيني واملكيياتييب امليييدانييية، لتعزيز 
 األولوية؛ البلدان ذات

والتعاطي مع اجلهات الفاعلة اخلارجية والشيييييييركاء  (ب)
مبا يف ذلم األعضيييييييييياء والق اع اخلاص وشييييييييييركاء 
األمم املتحيييييييدة، من أجيييييييل تعبئييييييية املوارد و/أو 
اسيييييييييييييتكمال التدخالت يف جماالت تتجاوز والية 
املنظمة أو قدرهتا، وتيسييييييييييييييري تنفيذ مبادرة العمل 

ا بي د يف الدول اجلزرية الصيييغرية النامية والبلدان يد 
 .األقل  منو ا والبلدان النامية غري الساحلية

 

 انعدامنكشفني على خماطر للسكان امل االتساق بناء القدرة على الصمود واحلماية االجتماعيةمتني يشمل خت يط الربامج لت
 . النامية غري الساحليةوالبلدان ا األمن الغذائي والتغذوي يف أقل البلدان منو  

مع الشركاء االخنراط  مبوازاةتنفيذ مثل هذه املشاريع لالفنية  الشعب وتقوم املكاتب الق رية للمنظمة ابلفعل ابلتعاون مع
  .اخلارجيني
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على حنو املنظميية وحضييييييييييييييورهييا وقييدرهتييا يف اإلقليم  إبرازو  (8)
يف عملييييييات نفوذهيييييا من أجيييييل إثبيييييات أثرهيييييا، و أكرب 

وجداول األعمال ذات الصييييييييلة  اتواحلوار السييييييييياسييييييييات 
على الصييييييييييييييعييييييييد الق ري واإلقليمي الفرعي واإلقليمي 

  والعاملي؛
 

 اإلعالمي يفاملنظمة فريق اإلقليمي ألفريقيا، وبدأ  املنظمةالصحفية اليت يصدرها مكتب والتحقيقات  البياانتازداد عدد 
 ياإلعالمق يفر الأعضاء  وزود .أفريقياإقليم تواح أتثري املنظمة يف  قيقات صحفية وزع على وسائل اإلعالم العاملية يروما 

، مبا يف ذلم التخ يط والتوعية اإلعالميةته قدر على اإلنرتنت لتحسني عالم لإليف املكتب الق ري مبجموعة أدوات شاملة 
 يتمتعون لتحسني تعيني مو فنيالدعم إىل املكاتب الق رية ا وقدم املكتب اإلقليمي أيض   .اإلعالميربوز اإلعالمية وال

اإلقليمية لعرض أفضل  الفنيةاملنصة  2022يف عام  ت  لقوس .وهذه اجلهود مستمرة .مبهارات جيدة يف جمال االتصاالت
 .عرب اإلقليماملمارسات 

 ةوإعييييادة النظر يف مزيج املهييييارات والكفيييياءات الالزميييي (9)
لتحسييييييييييييييني تنفييييذ الربامج ومنوذج التعييياون والتنسيييييييييييييييق 
واالتصيييييييييييييييال بني املكيياتييب الق رييية واإلقليمييية الفرعييية 
واإلقليمية ومكاتب املقر الرئيسيييييييييييييي، لتسيييييييييييييهيل التعزر 

بينهييييييا بغييييييية  قيق الوالييييييية املعقييييييدة  يف مييييييا والروابط
  ؛بصورة مشرتكة قليمي ألفريقياللمكتب اإل

 

نفسه  امان يف الوقتو ربامج لل األمثل التنفيذ لضمان اإلقليمي ألفريقيا املنظمة مكتبجيري ختصيص موارد يف حافظة 
  .بني الشركاء الداخليني واخلارجينيالرتابط التعزر و  أوجه

وتبسيييييط العمليات وتوزيعها ب ريقة المركزية، ال سيييييما  (10)
يف ما يتعلق بتعيني املو فني ونشيييييرهم وإدارهتم، وشيييييراء 

الوقت املناسييييييييييب وب ريقة فعالة السييييييييييلع واخلدمات يف 
 حيثما تدعو احلاجة إليها؛

 
 

، وبرانمج األغذية العاملي، مبا يف ذلممنظمة األمم املتحدة لل فولة  مع منظومة األمم املتحدة يتواصل التعاون القوي امن
، 2019 نيسان/أبريليف  ،ال  مثف .جمموعة العمل املعنية ابألمن الغذائي والتغذيةمن خالل  ،على سبيل املثال ال احلصر

مكتب و  املنظمة ، أافتعلى حنو شبيهو  .خ ة استجابة مشرتكة حلالة اجلفاف يف شرق أفريقيا الثالث أطلقت الوكاالت
ال ابع الرمسي على شراكتهما من خالل مذكرة تفاهم عاملية بدأ تنفيذها  مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

 .بشكل مشرتك برامج  مو ف تعينيمن خالل  وكذلم 2020شباط /يف أفريقيا منذ فرباير
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وتعزيز مشييييياركة أصيييييحاب املصيييييلحة وبناء الشيييييراكات؛  (11)
االسييييرتاتيجي، و ليل  والتواصييييلو سييييني تعبئة املوارد، 

السييياسييات وتيسييري واييع/إصييالح السييياسييات؛ وتعلم 
كيفية إدارة التنو ع يف اخللفيات والتخصصات واخلربات 
اجلغرافيييية والفنيييية واللغيييات وجمييياالت التنميييية، والعميييل 

 .الكفاءةاملتعلق ابلسياسات من أجل زايدة 
 

ا بيدالشركاء يف إطار  بني" التوفيق"لدعم متني تقدم حنو تنفيذ نظام ال جيري  امللكيةمع مبدأ ا ومتشي   .مبادرة العمل يد 
بناء على ختتارهم الشركاء و احلكومات الوطنية  دد و  ا؛يستند البحث عن الشركاء إىل االحتياجات احملددة حملي   ،ةالوطني

إىل نفاذ الالقدرة على التمويل واالستثمار، والعلوم والتكنولوجيا والدراية الفنية، و و توفري وسائل التنفيذ  علىهؤالء قدرات 
  .من أشكال تنمية القدرات ورأس املال البشريذلم  والدعم املؤسسي والتجاري والقانوين، وغري األسواق،

 أصحاب املصلحة، بني أو مشاوراتا جيد   معدة" اجتماعات مائدة مستديرة تنفيذية"وستتم عملية التوفيق من خالل 
ا بيد،  بادرةبدعم م الذي حيظىالشركاء الوطنيون والدوليون الربانمج فيها  يستعرض واألقاليم اليت يعمل فيها العمل يد 

على  ديد القيود الرئيسية واإلجراءات وسرتك ز املناقشات . ال بيعية واملبنية البيئاتو  والسكان،وسالسل القيمة واألسواق 
 . هذه القيود تخ ياليت ميكن أن يتخذها الشركاء واحلكومة ل

تقد  تقارير منتظمة ا مجيع   لب من الشركاء أتكيد التزامات الشركاء من خالل اتفاقات مربمة مع احلكومات، وي  ري وجي
حلكومة ا ملكيةوتعزيز لتحقيق الواوح  املنظمة ضعهتاملتفق عليها يف إطار الرئيسية التقدم احملرز حنو  قيق املعامل  عن

للربانمج الذي الكلي  مدخالت رئيسية للتصميمتنفيذية الستديرة املائدة املاجتماعات ر نتائج وتوف   .للربانمج املعين وشركائها
 .اقدم   ستدعمه خ ة استثمارية مصممة لدفع برانمج العمل

نظمت اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة  هلذا العمل، واستكماال  
االبتكار لبناء القدرة على  تعزيز: "لتبادل املعارف حولا افرتااي  ا معرا   2020اجلفاف يف من قة الساحل واملنظمة يف عام 

نظم املعلومات، ونظم اإلنذار املبكر والتحليل املبكر، هذا املعرض  مواايعوكانت ". الصمود يف وجه الصدمات املناخية
، واحلماية االجتماعية الزراعيني والرعاةوخفض خماطر الكوارث والقدرة على التكيف مع املناخ، والدعم املبتكر للرعاة 

اال اد األفريقي واهليئة احلكومية  وبىن املعرض على جهود مفواية. القائمة على املوارد ال بيعية النزاعاتوشبكات األمان، و 
 يف املنظمةجهود و الدولية املعنية ابلتنمية واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف من قة الساحل 

 .يامن أجل اختاذ القرارات املستنرية واالستثمار يف بناء القدرة على الصمود يف أفريقالسابق لتعزيز إدارة املعرفة 
 


