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 أولوايت منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم
 2031-2022للفرتة للمنظمة طار االسرتاتيجي اإلمبوجب 

 

 وجزامل

يف  عم  2031-2022تتمثل السرررة اة االترررةاتليتلة اله توطار االطرتا االترررةاتليتأل ملنظمة ازرااة لالرتااعة لل ة  
ك رتء  لمشوالا لقدا  على الصررررررمو  لاتررررررتدامة أكثة من خالل التحوال إىل نظم زااعلة لراائلة  2030خطة عرتم 
و من  لن تةك أي أفد خلف الةكب. لتررتن اا إنترتج أفضررلو لتيااة أفضررلو ل لفة أفضررلو لفلرت  أفضررلمن أطل 

ح امللرت  النسرررررررررر لة ه توضرررررررررراملنظمة االطرتا االتررررررررررةاتليتأل من خالل عمررررررررررةان  رتالا من  رتال  ازللواة ال ا لة ال
املواضررلةلة لال نلة اله تتمتع  رت املنظمة لقدا رت على يقلق النترتئ . لاقع الةمل على املسررتوق القطةي يف  ررلب 

لتؤ ي  رتال  ازللواة ال ا لة  لا املسرررررررررررررتا املؤ ي إىل يقلق أ دا  التنملة  2030الط لةة التحواللة خلطة عرتم 
 للواي  الوطنلة. املستدامة مبرت اتمرتشى مع از

لتقوم أا ةة عوامل مسررررةاعة ممررررةكةو  أل التكنولوطلرت لاال تكرتا لال لرتا  لالةنرت ررررة املكمالةو  ةكلرت ا  و  يف  لع 
التدخال  ال ا لة للمنظمةو كمرت أن املواضلع المرتملة اخلرت ة ابملسرتلا   ني ا نسني لالم رتب لاال مرتج مةتاخة يف 

ل م دأ عدم تةك أي أفد خلف الةكب. لجيةي الةمل اآلن على لضررررررررررررررع اتررررررررررررررةاتليتلتني  مل عمل املنظمة لت ةل
. لترررتوا رررل 2031-2022طدادتني تتةلاقرتن ابلةلوم لاال تكرتا ل تيّيا املنرتخ لدعم تن لا االطرتا االترررةاتليتأل لل ة  

اا  مؤتررررسررررلة ائلسررررلة تةظلم ازثة على املسررررتوق القطةي من خالل م رت  و2023-2022املنظمةو يف فة  السررررنتني 
ا  لد لتسرررررةاع عيتلة التحوال الرتااعأل لالتنملة الةا لة املسرررررتدامة  عمارت لتحقلق أ دا   أخةق تمرررررمل م رت ا  الةمل ادا
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لالتةرتيف من رت إىل التخ لف من  19-التنملة املسررررررتدامة. إضرررررررتفة إىل انلجو ا د   ةام  االتررررررتيترت ة  رتئحة كوفلد
 تةرتارت قدا  ت ل الةلش على الصمو  على املدق الطوال.قت ن سر على الةمل يف الو اآلاثا امل رتشة  مع 

لمرت  ةد من خالل االجترت رت  لالتطوااا  الةئلسلة  2023-2022لتتمكل أللواي  املنظمة يف إقللم أفةاقلرت لل ة  
أفضررررررررلو ل لفة  إنترتج أفضررررررررلو لتيااةاله يةاك النظم الرتااعلة لالياائلة لاله تطةح يداي  لتتلح فة ررررررررارت لتحقلق 

و لالتدا ّي املتاخا  19-و من  لن تةك أي أفد خلف الةكب. لاستمة ت ماأل طرتئحة كوفلدأفضلو لفلرت  أفضل
للسرررررلطة  على  ثّي رت أل التخ لف من فداترو لاالنكمرتت االقتصررررررت ي النرتطم عن اززمةو يف التعثّي  مررررردا  على 

ا ك ّياا   و  القضرررررررتء على ال قة املدقع لا وع  أ رررررر حت ا رتئحةقد فرتلة ازمن الياائأل يف أفةاقلرت. ل  متثال  دادا
 2014يف أفةاقلرتو لقد تطلح ابملكرتترررررب املتواضرررررةة ااقاقة يف إطرتا أ دا  التنملة املسرررررتدامة لإعالن مال و لةرتم 

 . 2063لخطة االيرت  ازفةاقأل لةرتم 

إطرتااا للخطة ال ا لة االقللملةو مبرت يف انلج مواءمة إطرتا  2031-2022لاوفاة االطرتا االترررررررررررةاتليتأل للمنظمة لل ة  
لتةرتارت ألطر التآزا لالمرررررررررررةاكرت  من خالل م رت اا  املنظمة. للقد  2030النترتئ  مع خطة التنملة املسرررررررررررتدامة لةرتم 

ةام   اه أعلد تنظلم اهللرتكل االقللملة يف أفةاقلرت ابلترتامن مع إعدا  االطرتا االتررررررررررررررةاتليتأل للمنظمة  د  تن لا  
ازخّي   مرركل فةارتل ليقلق نترتئ  عمللة لملموتررة لأثة أك  على املسررتوق القطةي. لتقع أا ع أللواي  إقللملة يف 
 رررررلب اهللكل االقللمأل ا دادو موفاة  لللة للتنسرررررلق من شرررررعجملرت ضرررررمرتن مةرت ة امهرتال  الةئلسرررررلة انا  از لة من 

ال ا لة إطرتااا لتخطلط لتن لا لاال الغ عن  رتال  عمل حمد   تسرررررررررت م خالل جمل   ةا أل. لتوفاة  رتال  ازللواة 
لمرت  ةد. لتةت ط ازللواي  االقللملة ازا ع  2023-2022يف تط لق خطط عمل املنظمة يف إقللم أفةاقلرت يف ال ة  

و مرت جيةل رت رتئل ازا عابل ضررررمبيترتال  ازللواة ال ا لة الةمررررةان لمقرت ررررد أ دا  التنملة املسررررتدامة املصرررررتف ة هلرت ل
 متوائمة مع االطرتا االتةاتليتأل للمنظمة. 

 لمبواءمررررة ازللواي  االقللملررررة مع  رررررتال  ازللواررررة ال ا لررررة من خالل االطرررررتا االتررررررررررررررةاتليتأل للمنظمررررة لل ة 
 ح و تصررررر2023-2022ل ةام  الةمل لامللرتانلة لل ة   2025-2022لاخلطة املتوترررررطة ازطل لل ة   2022-2031

املنظمة يف أفةاقلرت يف موقع طلاد خيواهلرت يسرررررني فةرتللة لك رتء  الدعم ال د املقدام إىل املكرتتب القطةاة لتةرتارت التنسرررررلق 
 مع احلكومرت و لالمةكرتء يف التنملةو لأ حرتب املصلحة االقللملني لالوطنلني.

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
 و 2031-2022اب  و  امل اللة الضررررررررررر رتء الطرت ع االأل على االطرتا االترررررررررررةاتليتأل للمنظمة لل ة   أخا الةلم

يف انلج السررررررررة اة االتررررررررةاتليتلةو لالاي تررررررررلوطار  مل عمل املنظمة لاملوافقة على اعتمرت ا  امللرتانلة ل ة   مبرت
 .2030 عمارت لتن لا خطة عرتم  2023-2022السنتني 

  اهللرتكل االقللملة يف أفةاقلرتو لالن   ال ا ألو لمنوانج الةمل املتيتد  من أطل تن لا  ةام  االقةاا إبعرت   تنظلم
 املنظمة  مكل فةرتل ليقلق نترتئ  عمللة لملموتة لأثة أك  على املستوق القطةي.

 عن النترتئ .  االفرتطة علمارت ابزللواي  االقللملة ازا ع ل دلا رت يف يداد ازللواي و لتن لا ال ام و لاال الغ 
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 إبعدا  اترررةاتليتله املنظمة املتةلقتني ابلةلوم لاال تكرتا ل تيّيا املنرتخو لابمل رت اا  املؤترررسرررلة ازخةق  أخا الةلم
للمنظمرررة لتن لرررا ررررت على املسررررررررررررررتواني االقللمأل لالقطةي. لاالعةا  ابملسرررررررررررررررررت رررة احلررررت رررة اله تقررردم ررررت  ررراه 

ع لتّي  التحوال الرتااعأل لالتنملة الةا لة املسررررتدامة من أطل القضرررررتء االتررررةاتليتلرت  لامل رت اا  املؤتررررسررررلة لتسررررةا
من أ دا   2من أ دا  التنملة املستدامة( لا وع ل لع أشكرتل توء التيااة )اهلد   1على ال قة )اهلد  

تتسرت م من أ دا  التنملة املستدامة(. ل الجو  10التنملة املستدامة(و لاحلد من ألطر عدم املسرتلا  )اهلد  
  اه ا  و  يف  لوغ  لع أ دا  التنملة املستدامة ازخةق يف االقللم.

  ابالتتنرت  إىل  2023-2022توفّي التوطل رت   معن ازللواي  اخلرت ة  ةمل املنظمة يف إقللم أفةاقلرت يف ال ة  ل
تنملة املسرررررتدامة لةرتم االجترت رت  لالتطواا  الةئلسرررررلة لالتحداي  لال ةا النرتشرررررفة يف االقللم يف ترررررلرت  خطة ال

و لاالتررررةاتليتلرت  لامل رت اا  املؤتررررسررررلة ازخةقو 2031-2022و لاالطرتا االتررررةاتليتأل للمنظمة لل ة  2030
 لإعرت   تنظلم منظومة ازمم املتحد  االمنرتئلة.

 ميكن توطلر أي اتت سرتاا   معن مضمون  اه الوثلقة إىل:
 أمرتنة املؤمتة االقللمأل زفةاقلرت

ARC-Secretariat@fao.org 

 

 مقدمة -أواًل 

 2031-2022لل ة   ملنظمة ازرااة لالرتااعة االطرتا االتررررررررررررررةاتليتألمؤمتة املنظمة يف  لاتر الثرتنلة لازا ةني أقةا  -1
يف النصوا ازترتتلةو للافق على اعتمرت ا  امللرتانلة الاي اوطار  مل عمل املنظمة على النحو املنصوا عللر 

توطار االطرتا االتررررررررةاتليتأل للمنظمة لل ة  لتتمثال السررررررررة اة االتررررررررةاتليتلة اله  2023.1-2022 ل ة  السررررررررنتني
ك رتء  لمشوالا لقدا  أكثة من خالل التحوال إىل نظم زااعلة لراائلة  2030يف  عم خطة عرتم  2022-2031

و من  لن تةك أي أفد أفضلو لفلرت  أفضل إنترتج أفضلو لتيااة أفضلو ل لفةتتدامة من أطل على الصمو  لا
 خلف الةكب. 

ح امللرت  ال  ازللواة ال ا لة اله توضررررررررلتررررررررتن اا املنظمة االطرتا االتررررررررةاتليتأل من خالل عمررررررررةان  رتالا من  رت -2
ل رتال   ال ضرررررررررررررتئل ازا عالنسرررررررررررر لة املواضررررررررررررلةلة لال نلة اله تتمتع  رت املنظمة لقدا رت على يقلق النترتئ . لإن 

خة يف أ دا  التنملة املسررتدامة.  و مع على النظم رتقرتئما املنظمة جمليتارت  ملتررتسررتخدازللواة ال ا لة الةمررةان مةتررا
مةاعرت  أ ةرت  التنملة االطتمرتعلة لاالقتصرررت اة لال لفلة لمةرت ة املقرتاضرررت  انا  الصررلة. لاقع الةمل على املسررتوق 

و لتؤ ي  رتال  ازللواة ال ا لة  لا املسررررررررررتا املؤ ي إىل 2030القطةي يف  رررررررررلب الط لةة التحواللة خلطة عرتم 
 زللواي  الوطنلة. يقلق أ دا  التنملة املستدامة مبرت اتمرتشى مع ا

                                                      
 8/2021لقةاا املؤمتة  C 2021/REPمن الوثلقة  70إىل  61ال قةا   1
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ل أل التكنولوطلرت لاال تكرتا لال لرتا  لالةنرت ررررة املكمالة )احلوكمة لاأ  و الةوامل املسررررةاعة املمررررةكة ازا ةةلتقوم  -3
املرتل ال مرررررررررةي لاملؤترررررررررسررررررررررت (و  ةكلرت ا  و  يف  لع التدخال  ال ا لة للمنظمة من أطل التةيتلل يف إفةاز 

 لوغ أ دا  التنملة املسرررتدامة مع التقللل يف الوقت ن سرررر من املقرتاضررررت  إىل التقدم لتةظلم فةا املسررررت ة يف 
أ ىن فدا. لإن املواضلع المرتملة اخلرت ة ابملسرتلا   ني ا نسني لالم رتب لاال مرتج مةتاخة يف  مل عمل املنظمة 

 لت ةلل م دأ عدم تةك أي أفد خلف الةكب.
تتةلاقرتن ابلةلوم لاال تكرتا ل تيّيا املنرتخ لدعم تن لا االطرتا ني طدادتلجيةي الةمل اآلن على لضررررع اتررررةاتليتلتني  -4

االتسرت  لاملواءمة مع ( 1)للتقدمي التوطل رت   معن:  2031-2022لل ة   ملنظمة ازرااة لالرتااعة االتةاتليتأل
امل رت اا  اله اقو  رت ازعضرررررتء من أطل يقلق ازثة على املسررررتوق القطةي من خالل يسررررني اتررررتخدام الةلوم 

 لتقواة الدعم املقدم لل لدان لكأل يقق تطلةرت رت  معن الةمل املنرتخأل لمسرت رت رت ااد   لطنلارت.( 2)لاال تكرتا؛ 
تةظلم ازثة على املسررررررررررتوق القطةي من خالل م رت اا   2023-2022 لتررررررررررتوا ررررررررررل املنظمة يف فة  السررررررررررنتني -5

ا  لد  أل م رت ا  أطلقت رت املنظمة لتقوم على از لاة لتقو  رت ال لدان أخةق.  ائلسررررررلة مؤتررررررسررررررلة فم رت ا  الةمل ادا
رت لتحقلق أ ردا  الت نملررة لتةو  ملكلت رررت هلررت لتسررررررررررررررةاع عيتلررة التحوال الرتااعأل لالتنملررة الةا لررة املسررررررررررررررترردامرة  عمررا

إىل التخ لف من اآلاثا امل رتشرررررررررة  مع  لالتةرتيف من رت 19- ةام  االترررررررررتيترت ة  رتئحة كوفلداملسرررررررررتدامة. لا د  
تةرتارت قدا  تررررررررررر ل الةلش على الصرررررررررررمو  على املدق الطوال لالتحةك  و التةرتيف الةمل يف الوقت ن سرررررررررررر على 

إىل اخترتان إطةاءا  فوااة لمتوتطة لطوالة ازطل  ازخضة لال نرتء لتحوال النظم الرتااعلة لالياائلةو كمرت أنر ادعو
 لحللولة  لن يوال اززمة الصحلة إىل أزمة راائلة.ل

 السيـاق -اثنًيا

 حملة عامة عن االجتاهات والتطّورات اليت تشهدها أفريقيا
لمرت  ةد من خالل االجترت رت  لالتطوااا  الةئلسلة  2023-2022إقللم أفةاقلرت لل ة  تتمكل أللواي  املنظمة يف  -6

اله يةاك النظم الرتااعلة لالياائلة. لمرت زال االقللم اواطر يداي  متداخلة طسررررررررررررررلمةو مبرت يف انلج اآلاثا املدمة  
انلرررجو  نررررتك فةا لاعرررد  عررردارررد  لتحوارررل النظم الرتااعلرررة لاليررراائلرررة لتةرتارت النمو  مع. ل 19- ررررتئحرررة كوفلرررد

 المرتمل لالقرت ا على الصمو  يف االقللم.االقتصرت ي 
يف   . لال تسررررررررررّي  لدان عد2030يف يقلق مقرت ررررررررررد خطة عرتم  رتتداجيلا ل مرررررررررركل عرتمو أةز إقللم أفةاقلرت تقدمارت  -7

االجترته الصررحلح لتحقلق مقرت ررد أ دا  التنملة املسررتدامة املتةلاقة ابلقضرررتء على ا وع لضررمرتن فصررول ا ملع 
و لابلقضرررتء على ترروء التيااة  ملع أشرركرتلر  لول على مداا السررنةعلى مرت اك ل م من اليااء املعمون لامليااي 

مللون شررررررررررررررخ  يف  490و كرتن 2021 أل عرتم من أ دا  التنملة املسررررررررررررررتدامة(. ف 2ل 1ن رت)اهلدف 2030عرتم 
مللون شخ  يف  481ال قة املدقع مقرت ل  فرتلة من يف املرتئة من  موع السكرتنو اةلمون يف 36أفةاقلرتو ميثلون 

رتو فلمرت 2019عرتم  ا وع  مررررركل ك ّي  از ا . لإن فرتلة ازمن الياائأل لالتيااة يف أفةاقلرت لخا  يف التد وا أاضرررررا
يف املرتئة من تكرتن  21و مرت ميثل 2021مللون شخ  من ا وع يف عرتم  281أكثة من  . لعرتىن2014منا عرتم 
. إضررررررررررررتفة إىل انلجو تمرررررررررررّي التقداةا  إىل أن 2014مللون شرررررررررررخ  منا عرتم  89.1 رتاي   قدا رت  أي أفةاقلرتو
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مللون شرررخ  عرتنوا من انةدام ازمن  452.2مللون شرررخ  عرتنوا من انةدام ازمن الياائأل المرررداد ل 346.6
  2020.2الياائأل املةتدل يف عرتم 

لتؤ ي الضرررررررريوة المررررررررداد  على املواا  الط لةلة لتيّيا املنرتخ لتقلا ر إىل تقواع االنترتطلة الرتااعلةو مع مرت اةتب  -8
الة ة يف أفةاقلرت  يف املرتئة من 40لاةرتين أكثة من عن انلج من لاثا تررررررررررل لة على ال قة لازمن الياائأل لالتيااة. 

ا للميااي  على مةا السررننيو ازمة الاي تسرر ب  تنرتق  خصررو ة  اه الة ة.  من التد وا لشرر د نضرروابا شرردادا
 لالاا  أمةاكلة للمة املكةاب ارم  10و كرتنت ك رتء  اترررتخدام امللرته يف أفةاقلرت أعلى  قللل من 2018ليف عرتم 

ن رت يف مةظم ا  اله أ ا  إىل يسررررررررا . لمتثل مسرررررررررتفة اليرتاب  يف 2018-2015 لدان االقللم خالل ال ة   التيّيا
يف املرتئة من  موع مسرررتفة ازااضررألو رّي أن االقللم ترريتال أك  مةدال خسرررتا   رررتفلة تررنواة يف  21.3أفةاقلرت 

للم أفةاقلررت أفرد ازقررت لتُةردا  2020.3-2010 كتررتا يف السررررررررررررررنرة خالل ال ة   مالاني 9.3اليررتاب  يف الةررتب  ل  
ه ازشررررررررردا  ثةاا  تقلاب   أل از ىنو  االفت رت  احلةاايأن مسررررررررررت ت رت يف االن ةرتاث  الةرتمللة ليرتزا   معاملنرتخ لتيّيا

 4لل ة  الوافد من منظوا اارتت ة. ةامة  أطنرتن 8.0فلث ت ل  
ترو 19-لاسررررررررررررررتمة ت مرررررررررررررراأل طررتئحرة كوفلرد -9 و لالتردا ّي املتاخرا  للسررررررررررررررلطة  على  ثّي ررت أل التخ لف من فردا

لاالنكمرتت االقتصرررررررت ي النرتطم عن اززمةو يف التعثّي  مرررررردا  على فرتلة ازمن الياائأل يف أفةاقلرت. لأ رررررر حت 
ا ك ّياا   و  القضرررررتء على ال قة املدقع لا وع يف أفةاقلرتو لقد تطلح ابملكرتتررررب ا ملتواضررررةة ا رتئحة متثال  دادا

تدامة لإعالن مال و لةرتم  قة يف إطرتا أ دا  التنملة املسرررررررررررررر . 2063لخطة االيرت  ازفةاقأل لةرتم  2014ااقا
اآلاثا املةت ة على الصررررررررررررررحة الةرتمة لاالختالال  يف تررررررررررررررلسررررررررررررررلة  نظةاا إىلترتال الكل ة اال رتللة للمةضو  لال

و رّي لاضرررررررحة. للقد عةاضرررررررت تدا ّي املكرتفحة املختل ة املةتمد  لوقف انتمررررررررتا ا رتئحةو ل رررررررول االمدا ا 
النرت  إىل اليااء للخطة لعطالت ازنمررررررررررررررطة االقتصررررررررررررررررت اة لأنمررررررررررررررطة كسرررررررررررررررب الةلش يف قطرتع اخلدمرت  

مة لالقطرتعرت /ازنمرررطة ازخةق مثل السرررلرتفةو لالنقلو لاترررتّيا  السرررلع لتصرررداة رتو لازتررروا و لترررالترررل قل
قد  19-و إىل أن طرتئحة كوفلد2021لاوللو/متوز  2019السررررلع. لتمررررّي التقداةا   ني أكتو ة/تمررررةان ازلل 
 5.5يف أفةاقلرت طنوب الصررررررحةاء الك ق  نسرررررر ة  2020تسرررررر  ت  ةاطع مةدل منو النرتت  االأل اال رت  لةرتم 

متنرتتررررررب اب رتئحة  سرررررر ب اقتصرررررررت ا رت للقد  ثة  الدلل ا رتااة الصرررررريّي  النرتملة  مرررررركل رّي  5مفواة. نقرتة
 املةتمد  على السلرتفة.

 6أك  انكمرتت اقتصرررررررررت ي على االطال  يف أفةاقلرت طنوب الصررررررررحةاء الك ق 19-طرتئحة كوفلد أفدثتللقد  -10
يف املرتئة يف عرتمأل  3.8ل 3.7إىل  2020يف املرتئة يف عرتم  1.7-فل رت من اله اتوقع أن انتةش النمو االقتصرررت ي 

على التوا . لارم توقةرررت  النمو االجيرررت لررة املةتق ررة يف أفةاقلرررت طنوب الصررررررررررررررحةاء الك قو ا قى  2022ل 2021
االنتةرتت االقتصرررررت ي يف االقللم ضررررةل ارت لرّي مؤكدو لاةرتق انلج  مرررركل ائلسررررأل إىل  طء التلقلح لالدعم املرت  

رتشرررفة. لب يقق  لدان عداد  يف أفةاقلرت لاالترررتثمرتاا  اادل   نسررر لارت مقرتانة ابالقتصررررت ا  املتقدمة لازتررروا  الن
و لمن املةطاح أن تةيترت 2021يف املرتئة  لول تررررررررر تم /أالول  10أ دا  التلقلح املتمثلة يف  لوغ تيطلة  نسررررررررر ة 

                                                      
2 Accra, . Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021: Statistics and trends –FAO, ECA and AUC. 2021. Africa 

FAO 
3 https://www.fao.org/3/ca9825ar/ca9825ar.pdf   
4 /https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1  
 الصرت ا عن  ندل  النقد الدل  2021تقةاة لفرت  االقتصرت  الةرتملأل لةرتم  5
 ال نج الدل  6
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ليف ظل مسرررتواي  التلقلح لالدعم املرت  احلرتللةو ترررتمررر د  2021.7يف املرتئة  لول جملرتاة عرتم  40نسررر ة عن  لوغ 
اد  يداي  اقتصررررررت اة طوالة ازطل من شرررررعجملرت أن  د  الةو   إىل مسرررررتواي  النمررررررتة لالنمو  لدان أفةاقلة عد

 االقتصرت ي لاالتتقةاا االطتمرتعأل اله كرتنت ترتئد  ق ل ت مأل ا رتئحة.
لارم  اه التحداي و تنمرررررع فةا لاعد  عداد  عن االجترت رت  الةرتمللة لاالقللملة النرتشرررررفة اله يد  مةرتب النظم  -11

لة لالياائلة يف أفةاقلرت. فلتلح منو أتررررروا  السرررررلع الياائلة لالتطوااا  يف  رتل الةلوم لالتكنولوطلرت لاال تكرتاو الرتااع
رت طداد  لتحوال النظم الرتااعلة لالياائلة يف أفةاقلرت  مبرت يف انلج تسررررتاع الةقمنة لالةد  املتنرتمأل من المررر رتبو فة رررا

ااة يف االقللم لمن املتوقع أن ت ل  قلمة االنترتج الرتااعأل أترررررررررروا  ازر اتوا ررررررررررل منوالصررررررررررحةاء الك ق. ل طنوب 
. لتمّي التقداةا  إىل أنر ميكن لإلنترتطلة الرتااعلة أن تكون 2030 لالا أمةاكأل  لول عرتم ( 1)السنوي تةللون 

مةاتني أل ثالث مةاا  أعلى يف ظل نظم زااعلة لراائلة تةمل  مرررررررررررررركل طلد. لتتلح منطقة التيترتا  احلةا  القرتااة 
رت ك ّي  لتةرتارت ال 2.5ازفةاقلة اله ا ل  اجت رت االأل اال رت  امهماع  تيترتا  يف السرررررررلع تةللون  لالا أمةاكألو فة رررررررا

الرتااعلة لاملصررررررررررررررناةة  اخل االقللم ل لنر ل ني ازقرتللم ازخةقو كمرت أجملرت ي ارت التنملة يف قطرتعرت  عداد . للقد 
لجيةي تط لق تدخال  عداد   2021 خل االت رت  املؤترررررررررررررري هلاه املنطقة فلارت التن لا يف انرتاة/كرتنون الثرتين 

لقرت ا  على املنرتفسة لاله تةرتز االنترتطلة لاالتتثمرتا. لتمّي التقداةا   د  إىل  لفة ل/أل تقواة  لفرت  الةمل ا
إىل أن التن لا النرتطح هلاا االت رت  تلؤ ي إىل منو التيترتا  االقللملة ال لنلة يف املنتيترت  لاخلدمرت  الرتااعلة  نس ة 

ع احلضررررةي السررررةاع يف . لأد  2040يف املرتئة  لول عرتم  30ل 20تةالح  ني  أفةاقلرت يواال  يف ازمنرتة ث التوتررررا
 طة  أترررررررررررررررتتررررررررررررررلةو مبرت يف انلج منو الطلب على ازرااة الةرتللة القلمة مثل اللحوم لمنتيترت  ازل رتن  الياائلة

 إنا إىل جت لرت لإعدا  املرتاد من ازرااة. ل  يلترررررلؤ لاملنتيترت  الطرتزطة )لال ترررررلمرت ال رتك ة لاخلضررررررتا ا داد (و 
 م  لن اخلرتمسررررة لالثالثني من الةمة. لإانا توافة  االتررررتثمرتاا  لالسررررلرتترررررت   اللومثالثة أاابع ترررركرتن أفةاقلرت 

من طد عرتئدا   ميورةافلة  واالطتمرتعلة لاالقتصرررررت اة املنرتترررر ةو تررررلتمكن  ؤالء المرررر رتب الاان تترتااد أعدا  م
 . ازفةاقلة القرتا ك ّي  من شعجملرت أن تتلح فة ارت عداد  لتحقلق النمو الاي أ ارت  دلاه التحوال االقتصرت ي يف 

 إىل ت ةلل املنصررررررررررررررة التةرتلنلة االقللملة 2020يف عرتم يف أفةاقلرت االقللملة لانتقلت منظومة ازمم املتحد  االمنرتئلة  -12
. لالعرت   19-على عدا  عمللرت  ابلةرم من ازلضررررررررتع الصرررررررة ة النرت ة عن طرتئحة كوفلد رتا لا رت لأضررررررر ت طرت ةا 

لأ داف رت للتنملة املسررتدامة لخطة االيرت  ازفةاقأل  2030تط لق خطة عرتم  االقللم إىل املسرررتا الصررحلح من أطل
إبحلرتح متيتد  يف ترررررلرت  عقد الةملو قدامت منظومة ازمم املتحد  االمنرتئلة االقللملة  عمارت منسرررررقارت  2063لةرتم 

يف توفّي مسررررررررررررررتاا  ال لدان ازفةاقلة على االترررررررررررررتيترت ة لليترتئحة ل  قداا  تةرتارتلاترررررررررررررت رتقلارت أ اق  لااا فرت ارت يف 
رت يف عمل ممررررررررررةك ملمو  ترررررررررررت م يف  لوغ  ةع أللواي  التنملة  التررررررررررتمةاا التةرتيف. لامةطت املنظومة أاضررررررررررا
املسررتدامة الةئلسررلة زفةاقلرت مثل منطقة التيترتا  احلةا  القرتااة ازفةاقلة الترتاخيلةو فلث خ تسررخّي االت رت  املؤترري 

ملمرررررةاي  امهماةة االقللملة للمسرررررتحضرررررةا  الصرررررلدالنلةو لمةكرت إ اا  هلاه املنطقة لصررررررتس النسررررررتء لالمررررر رتبو لا
 خةق.أ لة أموا   ني املةرتا و لإ اا  الدان لإعرت    لكلترو من

 

                                                      
7 s Economic Future, Volume 24’s Pulse: An Analysis of Issues Shaping Africa’AfricaWorld Bank 2021,  



7 ARC/22/3 

 

 التحدايت والفرص املتاحة إلنتاج أفضل -ألف
اتسرررررررم منو االنترتج لاالنترتطلة يف القطرتع الرتااعأل مس لة فرت ة لتل لة افتلرتطرت  السررررررركرتن املتةلقة ابزمن الياائأل  -13

لالتيااةو لأسان ظةل  علش ازشخرتا الاان اةتمدلن على الرتااعة للةمل لتوللد الدخلو لاسرت م يف عمللة 
يف املرتئة تررنوايا منا  4.3طنوب الصررحةاء الك ق  نسرر ة  التحوال االقتصرررت ي. للقد منرت االنترتج الرتااعأل يف أفةاقلرت

 اا النمو  ي قوي يف  لدان عداد  يف االقللم. للكنا و ازمة الاي تررررررررررررت م يف يقلق يوال اقتصررررررررررررت 2000عرتم 
  صوا  ائلسلة من خالل توتلع مسرتفة ازااضأل املرتالعة لللي من خالل زاي   االنترتطلة. يقق الرتااعأل 

تيتأل ازرااة يف أفةاقلرت  صرررررررروا  من يتلة متوتررررررررطارت أ ىن يف إنترتطلة الةمل من ك رتا منتيتأل لاسرررررررريتال  رررررررريرتا من -14
ازرااة. كمرت أجملم اكسررررر ون الدخل املتوترررررط از ىن مقرتانة  الا م يف الةرتب النرتمأل. لا ل   خل  ررررريرتا منتيتأل 

رت  ني ازرااة يف أفةاقلرت يف املتوتررط أقل من نصررف  خل نظةائ م ازك  فيتمارت. لتظ ة ال و  اا  يف الدخل أاضررا
ن مداخلل  ررريرتا منتيتأل ازرااة من النسررررتء أ ىن  صررروا  من يتلة من مداخلل  ررريرتا إالةطرتل لالنسررررتءو فلث 
 منتيتأل ازرااة الةطرتل. 

ال حث   رت  منو االنترتطلة الرتااعلة يف مةظمر إىل نق  االتتثمرتاا  الةرتمة يف الرتااعةو لال تلمرت يف لاةرتق  طء -15
قرررت  الرراي ااعلني. للقررد تةاطع االن رررت  الةرررتم على الرتااعررة يف أفةاقلرررت طنوب الصررررررررررررررحةاء الك قو لالتطواة الرتا 

  10و9و 2019.8ل 2001 ني عرتمأل  13.0إىل  17.0الرتااعألو من  واتطة مؤشة التوطر يف القطرتع 
رت يف التسرررررررررةاب   -16 يف احلرت رررررررررلة لتنةكي ألطر عدم الك رتء  املسرررررررررتمة  يف النظم الرتااعلة لالياائلة يف أفةاقلرت أاضرررررررررا

لم من  ني ازعلى يف الةرتب ال رتقد من ازرااة يف االقلمةدال   تُةدا إان  تررررررررالتررررررررل االمدا ا  الرتااعلة لالياائلة.
قد يف تررررررررررررلسررررررررررررلة االمدا ا  الياائلة  ني مةفله االنترتج يف املرتئة من ازرااة يف أفةاقلرت ت  15ن فوا  إفلث 

لال لع ابلتيترتئة. لإن مسرتواي  ال رتقد من ازرااة أعلى  مركل عرتم يف فرتلة السرلع القرت لة للتلفو مثل ال رتك ة 
 يف املرتئة ابلنس ة إىل 50عن فواقد تقداةاة من ازرااة ل لت إىل أفلد لاخلضرتاو مقرتانة ابحل وب لال قول. للقد 

احل وب لال قول. لتؤ ي  اه التقداةا  لل واقد من ازرااة إىل ت رتقم يف املرتئة ابلنسرررررررررررررر ة إىل  20ال رتك ة لإىل 
  تدين االنترتطلة الرتااعلة.  اقةاجملرت ممرتكل االمدا ا  الياائلة عند

للف السررررررررلع لتتسرررررررر ب املةوقرت  اللوطسررررررررتلة يف تررررررررالتررررررررل االمدا ا  الرتااعلة لالياائلة يف أفةاقلرتو ابات رتع تكرت -17
املدخال  لاخلدمرت . ليتل  لدان أفةاقلة عداد  املوا  الياائلة لافةت من كل ة ضرريوطارت على أتررةرتا  مرتاتررتل 

مةاكرت متدنلة طداا يف مؤشرررررررررررةا  أل ةة ملؤشرررررررررررة از اء اللوطسررررررررررره لل نج الدل  لتتةلاق مثالا  ةمللرت  التخلل  
 الضةا لة رّي املتسقةو للللرت  تت ع المحنرت  لتةق  رت.احلدل يو لطو   التيترتا و لال نلة التحتلةو لالنظم 

 

                                                      
القطرتع يف  اقوم مؤشررررررررة التوطر يف القطرتع الرتااعأل اخلرتا ابلن قرت  احلكوملة مبقرتانة الن قرت  احلكوملة على الرتااعة ل ررررررررلد از رتك لاحلةاطة مبسرررررررررت ة 8

 النرتت  االأل اال رت .
9 related SDG indicators 2021: A report on the indicators under FAO -FAO. 2021. Tracking progress on food and agriculture

custodianship. Rome. https://doi.org/10.4060/cb6872en 
10-nt African Food Systems After COVIDBuilding Resilie. Ulimwengu, J. M., Constas, M. A., and Ubalijoro, E. (Eds.) 2021 

19. ReSAKSS 2021 Annual Trends and Outlook Report. Kigali and Washington, DC: 
AKADEMIYA2063 and International Food Policy Research Institute (IFPRI). 
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لتتسررررم التطواا  يف  رتل الةلوم لالتكنولوطلرت لاال تكرتا مس لة فرت ة لتسررررخّي أمنرتة االنترتج املسررررتدام من خالل  -18
توفّي فلول أكثة ك رررتء  لتحسررررررررررررررني االنترررتطلررة الرتااعلررة لإ اا  املواا  الط لةلررة. لاؤ ي الو ررررررررررررررول إىل املةرررتا  

ال تكرررتاا  لالتكنولوطلرررت  القرررتئمررة على الةلوم إىل تلسررررررررررررررّي اتررررررررررررررتخرردام املرتااعني لا  رررت  ال رررتعلررة ازخةق لا
نة للة ةو ل رتاة  نةو لاال اا  ااسرررا نة لسرتاتررررت  اال اا و مثل ال الا لالسرررالال  احللوانلة ااسرررا للمدخال  ااسرررا

يقق زاي   ك ّي  يف االنترتطلة الرتااعلة لتسررررمح  تع اة  اارت ررررلل لسرتاترررررت  الةيو لإ اا  مسررررتيتمةرت  امللرتهو اله
 ازنمرررررررررررطة  طةاقة فةرتلة يف النظم الرتااعلة لالياائلة. للقد أتررررررررررر ة  االترررررررررررتيترت ة للصررررررررررردمرت  من ق لل طرتئحة

رت عن تكنولوطلرت  لا تكرتاا  طداد  تةلد تمكلل فةا ل ول املرتااعني لاملؤتسرت  الرتااعلة 19-كوفلد و أاضا
 ازتوا  لاخلدمرت  لتوتاع تالتل القلمة لتممل منرتطق كرتن اصةب الو ول إلل رت يف السرت ق.لالياائلة إىل 

لامررررركل احلد من ال رتقد لامل دا من ازرااة لترررررللة م مة خل ع تكرتللف االنترتجو لزاي   ألطر ك رتء  أنمرررررطة  -19
ارت االتررررررررتدامة ال لفلة. لتتسررررررررم ق ل االنترتج لمرت  ةده يف النظم الرتااعلة لالياائلةو ليسررررررررني ازمن الياائأل لتةرت  مرت

االتررررررتثمرتاا  يف يسررررررني مةافق التخرتان  اخل املرتااع لخرتاط رتو مبرت يف انلج مةافق التخرتان ال رتا و لالنقل ا لدو 
لال نلة التحتلة للتسرررررواقو لاخلدمرت  اللوطسرررررتلة التيترتااة ال ةرتلةو مس لة فرت ة للحد من ال واقد الكملة لالنوعلة 

خ جتةاب اال تكرتاا  من ق لل نظم إاصررررررررررتال  االاداع يف املسرررررررررتو عرت و لالتحسرررررررررلنرت  يف من ازرااة. للقد 
التكنولوطلرت  الةقملة اله تة ط املرتااعني ابخلدمرت و مثل خدمرت  التخرتان لالتسررررررررواق لاخلدمرت  االتررررررررتمرررررررررتااة 

 رررررررررررررة لتوترررررررررررررلع نطرت  لاملرتللةو لفققت نترتئ  طلد  يف  لدان أفةاقلة عداد . لتتلح االترررررررررررررتثمرتاا  الةرتمة لاخلرت
رت لاعد  لتوللد املةرتا  ا داد  لتوفّي احللول ال ةرتلة اله من  تكنولوطلرت  لا تكرتاا  مرت  ةد احلصررررررررررررررت و فة رررررررررررررا

 شعجملرت أن يد من ال رتقد من ازرااة يف أفةاقلرت. 
ة از لة لتةت  املسرررررررررتعد  ال نلة لاالتررررررررتثمرتاا  اله تسرررررررررتعد على تطواة النظم اللوطسررررررررتلة ال ةرتلة لالك ؤ  ابلي -20

خل ع تكرتللف الةةض لالتسواق على امتدا  السالتل الرتااعلة لالياائلة يف أفةاقلرت. لمن املتوقع أن اةطأل تن لا 
للخدمرت  اللوطستلة نظةاا إىل  لا رت احلرتتم يف افع  زمخارت قوايا منطقة التيترتا  احلةا  القرتااة ازفةاقلة تن لااا اطحارتو 

الصررررررريّي  الك ّي  لكالج  لنلة ليف زاي   التنواع التيترتاي مبرت اسرررررررمح للمؤترررررررسررررررررت  املسرررررررتواي  احلرتللة للتيترتا  ال
لاملتوتررررررررطة احليتم ابملمرررررررررتاكة يف التيترتا  االقللملة لالدلللة. لاتلح االتررررررررتخدام النرتشرررررررر  للتكنولوطلرت الةقملة من 

رت طداد  خل ع تكرتللف النق  التعخّيفرتال  ل ل طرتنب شةكرت  اخلدمرت  اللوطستلة االلكةلنلة يف أفةاقلرتو فة ا
  11لأسان طو   اخلدمرت  على طول سةا  النقل.

 لن طلارتا لمنصررررررررت  التيترتا  االلكةلنلة املسرررررررّيا  من لتدفع التكنولوطلرت  لاحللول الةقملة ا داد و مثل الطرتئةا   -21
لتكنولوطلرت  أ اء لأط رت  االترتمرةرتاو التحواال  يف النظم الرتااعلة لالياائلة  وتّي  أترةع من اني ق ل. لتةرتز  اه ا

اخلدمرت  االتررتمرررتااةو لاالنترتج املسررتدامو لالا ط السررو و لتنملة تررالتررل القلمة. لتظ ة از لة احلداثة أنر عندمرت 
متوترررررط االنترتطلة  نسررررر ة  ؤ ي انلج إىل يسرررررنياتم تقدمي خدمرت  الرتااعة الةقملة امهماةة  طةاقة فةرتلةو ميكن أن ا

لاؤ ي  12يف املرتئة. 57اةت ع  خل أ ررررحرتب احللرتزا  الصرررريّي   نسرررر ة تصررررل إىل يف املرتئة فلمرت قد  168تصررررل إىل 
تطواا اخلدمرت  املرتللة الةقملة إىل زاي   ال ةا املترتفة للمرتااعني ال اا  شؤلجملم املرتللة لالو ول إىل التموال على  و 

يف كلنلرت. لاتم اتررررتخدام املنصرررررت   Farmdriveيف ألرندا أل  MOBISأفضررررلو لانلج من خالل منصرررررت  مثل 
                                                      

11 s New Logistics Landscape’ng AfricaInternational Finance Corporation, 2020, Creating Markets: Navigati  
12 2019-CTA and Dalberg, The Digitalisation of African Agriculture Report, 2018  

africa-agriculture-https://www.cta.int/en/digitalisation 

https://www.cta.int/en/digitalisation-agriculture-africa
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الةقملة لتلسررّي الو ررول إىل التعمني الرتااعأل من خالل  ةام  م تكة  مثل التعمني القرتئم على مؤشررة الطقيو لال اا  
نظم ال لرتا  لاملةلومرت  الرتااعلة على  و أفضل من أطل التخطلط لل ام  االمنرتئلة. لاتلح تسرتاع لتّي  الةقمنة يف 

 ة ارت طداد  للةمل لااي   ازعمرتل يف الرتااعةو ازمة الاي ا لد الم رتب لالنسرتء  صوا  مترتااد .أفةاقلرت ف

 التحدايت والفرص املتاحة لتغذية أفضل -ابء

ليف الوقت  2020.13شررررررررررررررخ  يف أفةاقلرت عن يمل كل ة منط راائأل  ررررررررررررررحأل يف عرتم ( 1)فوا  مللرتا عيترت  -22
ا أفةاقلارت على أجملم مةةاضررررررني بخلطة ك ّيب للمةرتا  من تد وا شررررررداد يف ازمن الياائأل  15ن سرررررررو خ يداد   لدا

لاةرتق تة اي فرتلة ازمن الياائأل لالتيااة يف القرتا  طرتئلارت إىل ال قة لانةدام املسرررررررتلا  لإىل ازترررررر رتب  14لالتيااة.
ام ازمن الياائأل لترررروء التيااةو مثل النرتاعرت و اهللكللة ازترررررتتررررلة اله تةظام الدلافع الةئلسررررلة الكرتمنة لااء انةد

لتقلاب املنرتخ لازفوال املنرتخلة القصررررررروقو لفرتال  الت رتطؤ لاالنكمرتت االقتصررررررررت انيو لعدم القدا  على يمال 
 كل ة ازمنرتة الياائلة الصحلة.

لتةرتين  لع ال لدان يف أفةاقلرت تقةا ارت من عبء ترررررررررررروء التيااةو ال تررررررررررررلمرت على شرررررررررررركل نق  التيااة أل نق   -23
امليااي  الدقلقة. لا ز الوزن الرتائد لالسمنة أاضارت كموارل  حلة ك ّي  يف  لدان عداد . لتتس ب االختالال  

و  تد وا فرتلة ازمن 19-ئحة كوفلد سرررررررررر ب طرت ازرااةيف نظم االمدا ا  الياائلة لالضرررررررررريوة على أتررررررررررةرتا 
 . ازفةاقلة حمرتا ة ا وع لتوء التيااة يف القرتا  من أطلالياائأل لالتيااةو مرت اطلح ابملكرتتب اله يققت 

 مرررررعن التيااةو مبرت يف انلج  رتال  الةمل  ت رتاترررررةاتليتللإن عمل املنظمة يف أفةاقلرت يف  رتل التيااة مةترررررا  يف  -24
لرتا  الفداث ازثة؛ لاترررررررررتخدام از لة  مرررررررررعن ازمنرتة الياائلة الصرررررررررحلة؛ لي لرت اترررررررررتخدام ال  -اخلمسرررررررررة 

لاالطةاءا  اخلمسررررررررة عمررررررررة املةتمد  يف النظم الرتااعلة  -االلترتام  ةرتارتالسررررررررلرتترررررررررت  لالةمل؛ ل نرتء القداا ؛ لت
 لالياائلة الألفة أمنرتة راائلة  حلة لليتملع.

لالةكلرت على التدخال  ال ةرتلة  ابلمررر كرت امل اللة لتةرتارت التنسرررلق لالة ط  لتتسرررم ا  و  الةرتمللة لاالقللملة لالقطةاة -25
يف  رتل التيااةو مس لة فرت ة للتصررررررررررررردي للتحداي  التيالاة يف أفةاقلرت. لارتخة إقللم أفةاقلرت ابزرااة از رررررررررررررللةو 

فلرت  منتيتة ل ررحلة. لتتلح  يف انلج ال قول لاحل وب لال رتك ة لاخلضرررتا لأنواع احللواا و اله تسرررت م يف  مني مبرت
رت  الدعو  يف مرت اتةلاق ابزمنرتة الياائلة الصررررحلة ل ع از لة على املنرتفع الصررررحلة اله تةو   رت التيااة ا لد و فة ررررا

التعثّي على  . لاُةدا املسررررررتدام للتعثّي يف طلب املسررررررت لكني على ازرااة الصررررررحلة للتوفّي فوافرت أك  لرتاي   االنترتج
التررةاتليتلرت  اله تمرريتاع الةرت ا  الياائلة الصررحلةو نقطة  خول قواة حلمررد االطةاءا  السررلرتتررلة السررلرتترررت  لا

من أطل حمرتا ة توء التيااة. لتممل  اه االطةاءا   نرتء قداا  ال ملرتنلني يف مرت خي   ةام  احلق يف اليااء مع 
مرت  لنمة املةلومرت  الداعلة إىل اعتمرت  أمنرتة  عم اتتخدام املةاتلة القرتئمة على از لة لمنصرت  تكنولوطلرت املةلو 

راائلة  ررررررررحلة. لاوفة تةرتارت التكنولوطلرت  لاملمرتاترررررررررت  الواعد و مثل جمُل  التدعلم لالتقواة ال لولوطلةو مسرررررررررتاا  
م مة لرتاي   توافة ازرااة الصررررررررررحلة مستررررررررررةرتا مةقولة. إضرررررررررررتفة إىل انلجو تقوم املنظمة يف أفةاقلرت  تةرتارت الةمل مع 

 اخلرتا لاملستثمةان لتح لرت السلرتترت  لاالطةاءا  الداعمة لألمنرتة الياائلة الصحلة.  القطرتع

                                                      
13Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021: Statistics and trends. Accra,  –and AUC. 2021. Africa  FAO, ECA 

FAO 
 و االطتمرتع االفةاضأل املمةك لوزااء الرتااعة لالتيترتا  لاملرتللة يف ال لدان ازفةاقلة2021منظمة ازرااة لالرتااعة لم وضلة االيرت  ازفةاقألو  14
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 التحدايت والفرص املتاحة لبيئة أفضل -جيم

تةك إزالة اليرتاب  لتد وا رتو لاتتمةاا فقدان التنوع ال لولوطألو لالتد وا املتوا ل للنظم االاكولوطلةو لاثااا عملقة  -26
يف القطرتع الرتااعأل لعلى ترررر ل علش ترررركرتن املنرتطق الةا لة لاحلضررررةاة لافرت  م. للن اكون على االنترتج لاالنترتطلة 

اآلللرت  و لرلرتب من املمكن  مني الو رررررول املنصرررررف إىل امللرته لازااضرررررأل يف ظل ترتااد ندا   اه ازااضرررررأل لامللرته
املنرتترررررب الترررررتخدام ازااضرررررأل لاملواا  للاثا تيّيا املنرتخ. لاؤ ي االفتقرتا إىل التخطلط املسرررررتدامة لإل اا  لاحلوكمة 

ازااضررررألو مبرت يف انلج نضرررروب امليااي  يف الة ةو لإىل التصررررحاة لإزالة اليرتاب   مناملرتئلة إىل تد وا مواا  عداد  
على نطرت  لاتررررع. لمن  لن التخطلط املالئم التررررتخدام ازااضررررألو ال تكون ففرت  اتررررتخدام ازااضررررأل لاضررررحة 

ع احلضرررررةي  وازااضرررررأل  مررررركل رّي منرتترررررب من ففة إىل أخةق املةرتبو مرت اؤ ي إىل نقل مثالا عندمرت اسررررر ة التوترررررا
املترتااد عن يوال ازااضرأل الرتااعلة اخلصر ة ل نرتء امل رتين أل عندمرت اتم توترلع مسررتفة ازااضرأل املخصرصرة للرتااعة أل 

طلة يف القطرتع الرتااعألو لللحد من امللرته موا اا أتررررتترررلارت لتحسرررني االنترتج لاالنترت الةعأل على فسررررتب اليرتاب . لتُةدا 
التدخال  اله من شررررررررعجملرت أن ابلترت  تةت  ل ازمن الياائألو للتحسررررررررني أ اء النظم االاكولوطلة.  لمن انةدامال قة 

ن إنترتطلة امللرته  ابلية از لة لتحسرررني ك رتء  اترررتخدام امللرتهو ال ترررلمرت يف أفةاقلرت طنوب  املسرررتخدمة يف الرتااعةيسرررا
 3قللل املدخال  لالال ةلأل يف املرتئة من ازااضررررأل الرتااعلة لإلنترتج  80أكثة من  خيصرررر  الصررررحةاء الك ق فلث

 مةلااة.  يف املرتئة من ازااضأل فقط  أل أااض  
يف املرتئة يف  لع القطرتعرت   10ا  الدفلفة يف أفةاقلرت  نسرر ة  مرركل عرتم أن ارتاد  رررتيف ان ةرتاث  ررتز من املتوقع ل  -27

ارم تط لق املسررررررت رت  ااد   لطنلارت. لامررررركل االفتقرتا إىل التموال  2015مقرتانة مبسرررررتواي  عرتم  2030 لول 
يّيا اسررمح  تطواة لنمررة أ ررنرت  اارت ررلل القرت ا  على الصررمو  يف لطر ت املالئم لألنمررطة املتةلاقة ابملنرتخ لالاي

تيّي املنرتخ لالتخ لف من لالتدا ّي ازخةق للتكلف مع  املنرتخو لخدمرت  املةلومرت  املنرتخلةو لالطرتقة املتيتد  
عرتئقارت أتررررررررررررررتترررررررررررررلارت أمرتم تةرتارت الةمل املنرتخأل. لتؤ ي ال يتوا  يف املةرتا   مرررررررررررررعن لاثا تيّيا املنرتخ يف  - لطعتر

املمرررررتااعو إىل احلد من  العدا قطرتعرت  الرتااعة لاحلةاطة لاتررررتخدام ازااضررررألو لحمدل اة القداا  ال نلة املتوافة  
 التكلافو ف نرتك فيتوا  يف تيطلة تلرتترت  التكلاف فةا زاي   متوال ازنمطة املتةلاقة ابملنرتخ. أمرت يف مرت خي ا 

 لالتتيترتاب  ملخرتطة املنرتخ امل لا  عن رت يف  لع القطرتعرت  الرتااعلة ال ةعلة. 
لاؤ ي تيّيا املنرتخ لتقلا ر إىل زاي   تواتة للاثا الصدمرت  اله تؤثة  مكل رّي متنرتتب على ازتة ازشد فقةاا.  -28

تؤ ي رّي مستدامة ال قّي  عرت   للصدمرت  املنرتخلة املتكةا  ابت رتع اتةاتليتلرت   قلم املةلملة لتستيتلب ازتة 
إىل إ امة فلقة ال قة لالضررررررررررررررةفو مع مرت اةتب عن انلج من لاثا تررررررررررررررل لة طوالة ازطل على ازمن الياائأل 

 لالتيااة لاأ  املرتل ال مةي. 
كن اتررررررررررررررتخدام رت لتحسررررررررررررررني نظم احلوكمةو لجمُل  اال اا و منتيترت  لأ لا  مةلرتااة ميعد  للقد طواا  املنظمة  -29

لال نلة التحتلةو للللرت  التموال من أطل إ اا  املواا  الط لةلة  طةاقة مسرررررررررررتدامة ليسرررررررررررني الو رررررررررررول إىل املواا  
الط لةلة لخدمرت  النظم االاكولوطلة. ليف مرت اتةلاق إب اا  ازااضررررررررررررررأل لامللرتهو تقوم اخلطوة التوطل لة الطوعلة 

عن احلوكمة املسرررررؤللة حللرتز  ازااضرررررأل لمصررررررتاد از رتك لاليرتاب و  تةرتارت احلوكمة املسرررررؤللة حللرتز  ازااضرررررأل  مررررر
لاليرتاب  لمصررررررتاد از رتك. لتةرتز اخلطوة التوطل لة الطوعلة لإل اا  املسرررررتدامة للة ةو اال اا  املسرررررتدامة للة ة. 

ااعة الاي  و قرتعد  لل لرتا  ل موعة من ال ا لرت و لاسررررررررررررتخدم النظرتم الةرتملأل للمةلومرت   مررررررررررررعن امللرته لالرت 
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لرته من خالل الو رررول امل توح إىل  وا ة لة رررد إنترتطلة امل WaPORلة رررد امللرته لإ اا رت يف الةرتبو فلمرت توفة أ ا  
من أطل  ةد. لتتلح امل رت اا  من ق لل المةاكة الةرتمللة من أطل الة ة لالمةاكة ازفةاقلةعن  ُ  االتتمةرتا لرتا  

رت لتحسرررني إ اا  ازااضرررأل يف أفةاقلرت طنوب الصرررحةاء الك قو فلمرت  د  امل رت اا  اخلرت رررة ابال اا   الة ةو فة رررا
إىل زاي   إنترررتطلررة امللرررته من أطررل زااعررة مةاعلررة  WATER4NUTRITIONاملسررررررررررررررترردامررة للملرررته مثررل م رررت ا  

رت للتيااة. لمثة فةا طلاد  تةمل ابلطرتقة المررررمسررررلة لجمُل  الرتااعة االاكولوطلة  لتوتررررلع نطرت  نظم الةيا اله أاضررررا
 الة ة لخصو ت رت على  و مستدام.  تالمةمن أطل إ اا  ازااضأل لالة ة لامللرته لإ اا  

لإىل  ولنظم الرتااعررة املختلطررة ابليرررتاب  لاملةاعأللتةت  الترردخال  اله  ررد  إىل احلررد من قرررت للررة  ثة اليرررتاب   -30
زاي   قدا  اليرتاب  لامهتمةرت  املةتمد  علل رت على الصرررمو  ابت رتع جمُل  املنرتظة الط لةلة لترررلسرررلة قلمة املنتيترت  
احلةطلة لالرتااعلة املسررررررتدامة لاملنصرررررر ة لاملةاعلة للمنظوا ا نسرررررررتينو م مة  وطر خرتا يف أفةاقلرت. لتمررررررمل  اه 

تد وا  إىل  لفت رت از رررررررررررللة ابالترررررررررررتنرت  إىل امل رت اا  ا رتااةو مثل التدخال  إعرت   اليرتاب  لاملنرتظة الط لةلة امل
 م رت ا  ا داا ازخضة الةظلم يف أفةاقلرت لم رت ا  إعرت   املنرتظة الط لةلة ازفةاقلة إىل  لفت رت از للة. 

يّيا املنرتخ ل نرتك ابل ةل فلول قرت لة للتط لقو لترررلسررررتعد تةرتارت رت لتن لا رت  صررروا  عرتطلة على جتناب أتررروأ لاثا ت -31
يف االقللم. لتمررررررررررررررمررل  رراه احللول م رررت اا  ال ررررررررررررررالح النظم االاكولوطلررةو لالرتااعررة الرراكلررة منرررتخلررارتو لخ ع 
االن ةرتاث  النرت ة عن الثةل  احللوانلةو لالة ة الرتااعلةو لفقدان اليرتاب  لتد وا رتو لفة  الكتلة ازفلرتئلةو لاله 

رتزا  الدفلفة من االقللم لمن القطرتع الرتااعأل. لتمررررررررمل أللواي  كون هلرت أ لة فرت ة يف خ ع ان ةرتاث  رتترررررررر
التكلاف الةئلسررلة  ررون املواا  الوااثلة احللوانلة لالن رتتلة لتنواة رتو لسرتاترررت  اتررتصررالح الة ةو لاال اا  املسررتدامة 

ليسرررررررررررررني  لليرررتاب و لإعرررت   اليرررتاب  لاملنرررتظة الط لةلررة إىل  لفت رررت از ررررررررررررررللررة لإ ررررررررررررررالح النظم االاكولوطلررةو
 تكنولوطلرت  الةياو لالرتااعة الاكلة منرتخلارت. 

رت ل الدلا  السررررررت ترررررة لالةمرررررة  أألفتل  -32 ن ملؤمتة ازطةا  يف ات رتقلة ازمم املتحد  االطرتااة  مرررررعن تيّيا املنرتخو فة رررررا
والنل لرت طداد  ملنظمة ازرااة لالرتااعة لشررررررةكرتئ رت من أطل التصرررررردي لتيّيا املنرتخ يف أفةاقلرتو مبرت يف انلج عمل ك

لاهلد  الةرتملأل املتةلاق ابلتكلاف الواا  يف  ةام  عمل شررررررةم المررررررل  لتحقلق اهلد   15املمررررررةك  مررررررعن الرتااعة؛
و  معن اليرتاب  لاتتخدام ازااضأل الاي ا د  إىل يلإعالن قرت   الدلل يف رالت 16الةرتملأل املتةلاق ابلتكلاف؛

إضرررتفة إىل انلجو  د  خطة عمل  17؛2030لول عرتم لقف إزالة اليرتاب  لتد وا ازااضررأل لعكي مسرررتا رت  
تحقلق التةرتيف ازخضررررررررررررررة على نطرت  القرتا  إىل تةرتارت التةرتلن من أطل تةرتيف أفةاقلرت  مرررررررررررررركل لااليرت  ازفةاقأل 

 ل عم يقلق اؤاة ممةكة ملستق ل مرت  ة للمن لشرتمل لم تكة. 19-مستدام من طرتئحة كوفلد

  

                                                      
15 _A.pdf01_L2021https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb 
16 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdf  
17-3kdJt3b4SBH8jRYBy7IPzLaKxTdWq5Bh-4https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/climatechange/Ef7AC7 

GsISA?e=W1wnDw 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_A.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdf
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/climatechange/Ef7AC74-3kdJt3b4SBH8jRYBy7IPzLaKxTdWq5Bh-GsISA?e=W1wnDw
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/climatechange/Ef7AC74-3kdJt3b4SBH8jRYBy7IPzLaKxTdWq5Bh-GsISA?e=W1wnDw
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 حلياة أفضلالتحدايت والفرص املتاحة  -دال
إىل ت رتقم انةدام  19-ال ارتال انةدام املسرررتلا  مسشرركرتلر املتةد   ميثل يدايا ك ّياا يف أفةاقلرت. للقد أ ا  طرتئحة كوفلد -33

 مرررركل رّي متنرتتررررب يف ازشررررخرتا ازشررررد فقةاا لازكثة ضررررة ارت. لزا    نظةاا إىل  ثّي رتاملسرررررتلا  الةرتم يف االقللم 
رت انةدام املسرررتل  ا   ني ا نسررني الاي جتلاى يف الو ررول رّي املتسرررتلي إىل املواا  االنترتطلةو لفةا توللد ا رتئحة أاضررا

لتةافق ت مأل ا رتئحة أاضارت مع ترتااد الةنف ضد  18الدخلو لالدعم املرت  من ق لل م رت اا  الدعم  واتطة احلوافرت.
تب على عرتتق النسرتء. إضرتفة إىل انلجو  ثة رّي متنرت ه تقع  مكلالةعرتاة املنرتللة ال از اي  أعمرتلل  لرت املةأ  لال ت

المرررر رتب لالنسرررررتء الاان ا لمنون على القطرتع رّي النظرتمألو  مرررركل رّي متنرتتررررب  تدا ّي االق رتل الترتم لرّي رت من 
تدا ّي االتررررررررتيترت ة اله أ ا  إىل فقدان الوظرتئف لفةا توللد الدخل ازخةق. لاطةح الليتوء إىل عمرتلة ازط رتلو 

يف املرتئة من ازط رتل الةرتملنيو يداي  إضرررررتفلة يف مرت اتةلاق  80قطرتع الرتااعأل الاي اضررررم أكثة من ال تررررلمرت يف ال
ابنةدام املسررررررررررتلا  لالةمل الالئق. لأ ا  الصررررررررردمرت  لعوامل االط رت  املتةد  و مبرت يف انلج النرتاعرت  لتقلاب املنرتخ 

 رتطؤ لاالنكمرتت االقتصررررررت انيو إىل اات رتع عد  لازفوال املنرتخلة القصررررروقو لأزمة السرررررلسرررررلة الياائلةو لفرتال  الت
فضرررررالا عن  رتملكرتفحت لالتدا ّي املةتمد   19-ليف الوقت ن سررررررو تسررررر ب ت مرررررأل طرتئحة كوفلد 19ا لرتع يف أفةاقلرت.

الت دادا  ازخةق اله تةةاضررررررررررت هلرت السررررررررررالتررررررررررل الياائلة مثل ررتل ا ةا  الصررررررررررحةالي يف رةب لطنوب أفةاقلرت 
يف طنوب مدرمررقةو  ت رتقم  مرررتشررة ازمن الياائأل لالتيااة مع مرت تةتب   أ رررت ت اارت ررللالهلا  رت  لاآلفرت  

 ل تمةرت م االلة.  ازفرتاقةعن انلج من لاثا تل لة على فلرت  لت ل علش املالاني من 
و يف ترتااد ألطر 19-أفةاقلة عداد   ةد ت مررررأل طرتئحة كوفلداملسرررريتال يف  لدان  ازرااةلاسرررررت م اات رتع أتررررةرتا  -34

الات رتع أل االات رتع يف املرتئة من ال لدان يف أفةاقلرت اب 39لفدهو  ثة  نسررررررررر ة  2020 أل عرتم فانةدام املسررررررررررتلا . 
لتتس ب الصدمة املرت لطة املتمثلة يف اات رتع  2019.20يف املرتئة يف عرتم  9مقرتانة  نس ة  ازرااةأتةرتا النسيب يف 

املةلمررلة ن ازتررة إيف أفةاقلرت فلث  ت رتقم املسررتواي  احلرتللة النةدام املسرررتلا   لام رتض املداخللو ازرااةأتررةرتا 
 من  خل رت على ازرااة.  يف املرتئة 58 لالااا أمةاكلارت يف اللوم تن ق فوا   2.97ال قّي  اله اقلا اتت الك رت عن 

أي أفررد خلف الةكرربو ازمة الرراي  لاةت  اال مرررتج أمةاا ابل  از لررة يف ترردخال  املنظمررة الةاملررة إىل عرردم تةك -35
استدعأل ات رتع جمل  شرتمل يف الةمل االأل لالوطد لالةرتملأل لضمرتن ممرتاكة ال فرت  امل ممة ألاخيلارت يف يقلق النمو 

 االقتصرت ي لالتنملة ال مةاةو لمسرت ت رت فل مرت لانت رتع رت من مرت. لامكل انلج عمللة لم دأ لنتليتة على السواء.
حلمرتاة االطتمرتعلةو لال تررلمرت املسرررتعد  االطتمرتعلةو مع مةلا الوقت مدفوعة طرتئلارت مب رت اا  للقد زا   تيطلة ا -36

ن التنسلق  ني المةكرتء 2016مثل الص قة الك ق لةرتم  و لاملنصرت  لالتحرتل رت  الةاتخة اله من شعجملرت أن يسا
نة لتحقلق النترتئ  على املسررررررتوق الوطد   ضررررررل الةقمنة لنظم إ اا  املةلومرت   يف التنملةو لالقداا  الةرتمة ااسررررررا

  TRANSFORM.21ل ةام  التدااب القواةو مبرت يف انلج منصة 

                                                      
18responsive measures in the agriculture sector to counteract the -). Stock take of genderforthcomingEtale, L.; Puskur, R. (  

impacts of the COVID 19 pandemic in Ethiopia, Senegal and Zambia. Accra and Nairobi: Food and Agriculture Organization 
and CGIAR GENDER Platform 

19Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021: Statistics and trends. Accra,  –FAO, ECA and AUC. 2021. Africa  
FAO 

20indicators 2021: A report on the indicators under FAO related SDG -Tracking progress on food and agricultureFAO. 2021. 
custodianship. Rome. https://doi.org/10.4060/cb6872en 

  أل م رت ا  ممةكة  ني لكرتال  ازمم املتحد  لدعم  نرتء أاضلرت  احلمرتاة االطتمرتعلة يف أفةاقلرت.  TRANSFORMم رت ا   21
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لتدعم املنظمة احلكومرت  يف أفةاقلرت لتقواة قداا رت على تصررررررررملم لتن لا تررررررررلرتترررررررررت  ل ةام  احلمرتاة االطتمرتعلة  -37
المررررررررررررررررتملررة لاملةت طررة ابلنظم اليرراائلررة لتيّيا املنرررتخ من أطررل يقلق ازمن اليرراائأل لالنترررتئ  التيررالاررة القرررت ا  على 

الصررررردمرت . عالل  على انلجو تكثاف املنظمة  الصرررررمو و ل مني تررررر ل علش مسرررررتدامة لقرت ا  على التكلاف مع
ط و  رت الةاملة إىل توللد املةرتا  لتوتررررررلع قرتعد  از لة من أطل تطواة جمُل  عمللة تسررررررةشررررررد  رت السررررررلرتترررررررت  

رت  المررررررررررررررةاكرت  مع االيرت  ازفةاقألو لاملؤتررررررررررررررسرررررررررررررررت  االقللملةو   تةرتارتلال ام  احلكوملة. لتقوم املنظمة أاضررررررررررررررا
لالمررررررةكرتء يف التنملة  يلة فمررررررد املواا  لتةرتارت احلواا يف  رتل السررررررلرتترررررررت  القرتمة نظم ازمم املتحد و  للكرتال 

مة لتحقلق التحوال امسرررررررتدامة للحمرتاة االطتمرتعلة من أطل احلد من ال قة لإجيرت  مسررررررررتاا  أكثة مشوالا لاترررررررتد
 اهللكلأل يف أفةاقلرتو لال تلمرت يف املنرتطق الةا لة.

الةرتملأل الاي خ إنمررررررتؤه للمررررر رتب لالاي اقو ه المررررر رتبو أفد ازمثلة على لتمررررركل أنمرررررطة منتدق ازرااة  -38
االطةاءا  الةرتمللة الةاملة إىل يوال النظم الرتااعلة لالياائلة ليقلق أ دا  التنملة املسررررررررررتدامة. لجيمع املنتدق 

رتضررررررررررررةه ملج المرررررررررررر رتب من فول الةرتب لت رت ل ازفكرتا لي لرت الةملو مع االعةا  مسن مسررررررررررررتق ل كوك نرت لف
للمررررر رتب لمسن الترتام م أمة أتررررررتترررررأل. لتقوم املنظمة يف أفةاقلرت إبشرررررةاك المررررر رتب ل وضرررررة م يف  رررررلب تقللم 

املنظمة شرررررررررررةاكرت  مع  ةقدافتلرتطرت م ليف  رررررررررررملم التدخال  الةاملة إىل االترررررررررررت رت   من ال ةا املترتفة. لت
 فةا للمرررررر رتب يف أفةاقلرت ةام   احلكومرت  لأ ررررررحرتب املصررررررلحة الةئلسررررررلني لتصررررررملم ال ام  لتن لا رتو مثل

الاي خ لضررررررررةر ابلمررررررررةاكة مع منظمة ازمم املتحد  للتنملة الصررررررررنرتعلة لابلتةرتلن الوثلق مع م وضررررررررلة االيرت  
رت متكرتمالا التررررررررتحداث فةا عمل طلاد  للمرررررررر رتب ازفةاقأل  اخل املرتااع  ازفةاقأل. لاقةح  اا ال ام  جمليتا

يف  رت  الرتااعة لازعمرتل التيترتااة الرتااعلة. لاسرررررررلاط  اا ال ام  لحسررررررررتب اخلرتا للخرتاط رت لفةا للةمل 
الضوء على الدلا ااواي الاي تؤ ار الرتااعة يف يقلق التنملة يف أفةاقلرتو ممد اا يف الوقت ن سر على احلرتطة 

سررررررررررتواي  اصرررررررررر حوا قو  حمةاكة للنمو. لاةكي الن   املتةد  املكأل ل يف أفةاقلرتإىل موا ررررررررررلة متكني المرررررررررر رتب 
)القرتايو  لن االقللمألو الوطد( احلرتطة إىل  ال ط و  متضررررررتفة   ني املؤترررررسررررررت  الةرتمة لالقطرتع اخلرتا يف 
 رتل تنملة القداا و لالو رررررررول إىل املواا و ليسرررررررني التنسرررررررلق لالةلا طو لتوللد املةرتا  لنمرررررررة رت. لتسرررررررتثمة 

 لة االترررررررررتثمرتااة للمررررررررر رتب يف النظم الرتااعلة اخلطوة التوطلاملنظمة أاضرررررررررارت يف تصرررررررررملم از لا  الةمللة مثل 
اله أعد رت  صرررروا  ممررررةكة مع م وضررررلة االيرت  ازفةاقأل. لتقوم  اه التدخال  إبشررررةاك لالياائلة يف أفةاقلرت 

 لمستمرتاان لم تكةان.  أفةاقلرت  و   م شةكرتء يف التنملةالم رتب يف 

من  نظمة انلج أنر ال ميكن هلاه ازخّي  أن يقق أ داف رت إاللتتسررم املسرررتلا   ني ا نسررني مس لة حموااة يف لالاة امل -39
يف الرتااعة  ل عم املةأ  يف خمتلف از لاا اله تؤ ا رتخالل الةمل  صرررررروا  موازاة على يقلق املسرررررررتلا   ني ا نسررررررني 

 ا خي يف مرت( تضرررررررررررللق ال يتو   ني النسررررررررررررتء لالةطرتل يف املنرتطق الةا لة 1املنظمة إىل: ) سرررررررررررةىلالتحوال الةا أل. لت
( لضرررررررمرتن أن اتمكن الةطرتل لالنسررررررررتء من التعثّي يف  رررررررنع القةااا  2نترتطلة لاخلدمرت ؛ )الو رررررررول إىل املواا  اال

لضرررمرتن أن  (3املتةلاقة ابل ام  لالسرررلرتتررررت  ليف  نرتء القدا  على االترررتيترت ة لاملسررررتءلة املؤترررسرررلتني )الصرررو (؛ )
ال ةا االقتصررررررررت اة لتحسرررررررني افرت  م ال ة ي لافرته  االترررررررت رت   مناتمكن الةطرتل لالنسررررررررتء يف املنرتطق الةا لة من 

أتة م )  ة ال رتعل(. لانطوي عمل املنظمة يف إقللم أفةاقلرت على تةملم املسرتلا   ني ا نسنيو ازمة الاي اضمن 
 م رت اا   م  ال ةد ا نسرررررتين يف  لع أنمررررطة التخطلط لال  ة لالتن لا املضررررطلع  رت يف تررررلرت   ة ة الةملو ليف

متكني املةأ و مع الةكلرت على يللل القضرررررررررررررررتاي ا نسرررررررررررررررتنلة يف  رتال  الةمل انا  ازللواة ليداد ال ةا املترتفة 
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للن وض ابزنمطة االقتصرت اة اله تضطلع  رت املةأ  الةا لة على املستواني االقللمأل لالقطةي. لأألفت فلقة عمل 
ةكرت التيترتا  الدلللة لالمرررررررررر كة ازفةاقلة للنسرررررررررررتء يف ازعمرتل التيترتااة  مررررررررررعن التةرتلن  ني  لدان ا نوبو نظم رت م
رت لتمررررررريتلع ت رت ل الدال   من أطل تةرتارت تن لا االت رت  املؤتررررررري ملنطقة التيترتا  احلة    لاملمرتاتررررررررتالرتااعلةو فة رررررررا

 الرتااعلة. املنتيترت  القرتااة االفةاقلة  طةاقة مةاعلة للمسرتلا   ني ا نسني يف  رتل جترتا  
ةكارت عمل املنظمة يف  رتل القدا  على الصررررمو  على املرتااعني أ ررررحرتب احللرتزا  الصرررريّي و لالةعرت و ل ررررلرت ي لا -40

از رتكو لالةرتملني يف اليرتاب و ل تمةرت م االلة. لامررررررررررررمل  اا الةمل إجيرت  احللول اال تكرتااة لاملمررررررررررررةكة  ني 
املنظمة  سررةىرتجل ازترر رتب ا اااة لل مرررتشررة. لت تةالقطرتعرت و إضرررتفة إىل التدخال  االتررت رتقلة لاملسررتيتل ة اله

. 2025يف املرتئة من التموال الةرتم حلرتال  الطواائ للةمل االتت رتقأل  لول عرتم  20إىل ختصل  مرت ال اقل عن 
ا ررد املخرتطة لكأل اسررةشررد  رت االنااا امل كة  من أطلل نرتك تكنولوطلرت  لا تكرتاا  طداد  ميكن تسررخّي رت 

من أطل اتررررررررت رت  ازخطرتا. لميكن للمررررررررةاكرت  لالتحرتل رت  اله جتمع ط رت  فرتعلة خمتل ة على لالةمل امل كة 
امتدا  النظم الرتااعلة لالياائلة ليف خمتلف القطرتعرت  لتصررررررررملم الُن   المرررررررررتملة لتن لا رت على املسررررررررتواي  االلة 

أل لالتيااة. كمرت ميكن لرتاي   لالوطنلة لاالقللملةو أن يد  مرررررررررررررركل ملحور من لاثا الكوااث على ازمن الياائ
االتررتثمرتاا  يف نظم احلمرتاة االطتمرتعلة القرتئمة على املخرتطة لاملسررتيتل ة للصرردمرت  أن تسرررتعد على التصرردي 

. 19-لقرت للة  ثة ترررر ل الةلش الرتااعلة لالةعواة يف املنرتطق الةا لةو ال تررررلمرت يف تررررلرت  االتررررتيترت ة  رتئحة كوفلد
رت للةمل  مع امهتمةرت  االلة على املسرررتوق االأل من أطل احلد من النرتاعرت  القرتئمة على لمثة فةا مترتفة أاضرررا

ن لاملنصرررف إىل املواا   املواا  لالوقرتاة من رت عن طةاق الُن   امل تكة  لاملةاعلة للنرتاعرت و مبرت يف انلج الو رررول ااسرررا
 و لإعرت   االندمرتجو لالةالقرت   ني الط لةلةو لالتمرتتررج امهتمةألو ل عم ترر ل الةلش املةرتز  للقدا  على الصررمو 

 امهتمةرت  املضل ة لاملمةا ان  اخللارتو لال  ة الةرت ة  للحدل و لالةمرتلة الةا لة. 
ة  لتُةدا  -41 التيترتا  االقللملة ال لنلة أفد الدلافع الةئلسلة الكرتمنة لااء النمو االقتصرت يو لميكن تمكلل رت  طةاقة تلسا

يقلق النمو المرررررررررررتمل الاي اسرررررررررررت م يف احلد من ال قة لانةدام املسرررررررررررتلا  يف أفةاقلرت. لتتلح منطقة التيترتا  احلةا  
ازفةاقلة على االندمرتج  مكل أك  يف ازتوا  الةرتمللة لاحلد  القرتااة ازفةاقلة مثل  اه ال ة ة ملسرتعد  ال لدان

 من ال قة لتةرتارت اال مرتج.
رت طداد  لرتاي   التيترتا   ني ال لدان ازفةاقلةو  -42 لاتلح االت رت  املؤترررررررري ملنطقة التيترتا  احلةا  القرتااة ازفةاقلة فة ررررررررا

ا  اه املنطقة  مرررررررررركل اطحو ف جملرت تررررررررررتدم  لإانا خ تن ل 22يف انلج التيترتا  يف السررررررررررلع لاخلدمرت  الرتااعلة. مبرت
مسررررررت لج لاتيترتلز اجت رت االأل ( 1)أكثة من مللرتا ازترررررروا  الوطنلة لاالقللملة امهرتأ  يف تررررررو  لافد  تضررررررم 

اطرت القرررتئمررة منررا زمن طواررل أمرررتم التيترررتا  لالتكرررتمررل تةللون  لالا أمةاكألو ع  إزالررة احلو  2.5اال رررت  امهماع 
ميكن لتحةاة التةةا رت  ا مةكلة يف املةفلة االنتقرتللة أن اةو  مبكرتتررررررررررب التقداةا  إىل أنار لتمررررررررررّي  23االقللمأل.

إىل منو التيترتا   ني ال لدان ازفةاقلة من مللرتا  لالا أمةاكألو لأن اؤ ي  16.1على مسرررررررررتوق الةفرته ت ل  قلمت رت 

                                                      
 2021نظة اطتمرتع  ةام  المةاكة الترت ع لل ام  المرتمل للتنملة الرتااعلة يف أفةاقلرتو ا 22
 (2019)مؤمتة ازمم املتحد  للتيترتا  لالتنملةو  23
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رت إىل أنر ميكن لتن لا منط 24.يف املرتئة 33إىل  15 قة التيترتا  احلةا  القرتااة ازفةاقلة  مررركل لتمررررّي التقداةا  أاضررررا
  25ال قة املةتدل.فلقة شخ  من  مللون 68ال قة املدقع لفلقة مللون شخ  إضرتيف من  30ةج خيُ اطح أن 

التيترتا   ني ال لدان ازفةاقلة إطرتا لتةرتارت لعملت منظمة ازرااة لالرتااعة مع م وضرررررلة االيرت  ازفةاقأل على لضرررررع  -43
لاوفة  اا االطرتا أ ا  توطل لة عمللة يف  رتل السلرتترت  لل لدان لا مرتعرت   26.ابلسررررررررررررررررررررررررررررررررررررلع لاخلدمرت  الرتااعلة

الرتااعلة لضرررمرتن زاي   املنتيترت  تيترتا  املتةلاقة  االقتصررررت اة االقللملة من أطل يسرررني السرررلرتتررررت  لاالترررةاتليتلرت  
اعلة يف تررررررررلرت  منطقة التيترتا  احلةا  القرتااة ازفةاقلة. لميكن أن تسررررررررت لد املةأ   مرررررررركل ك ّي من الرتا املنتيترت  جترتا  

فةا الةمل لتوللد الدخل ا داد  اله تتلح رت  اه املنطقةو ال ترررررلمرت يف قطرتعأل الرتااعة لالتصرررررنلع. للضرررررمرتن أن 
رت مع مةكرت التيترتا  الدلللة لشرررررةكرتء لخةان لتةرتارت تن لا منطقة التيترتا  احلةا  القرتااة  اتحقق انلجو تةمل املنظمة أاضرررررا

 ازفةاقلة  طةاقة مةاعلة للمسرتلا   ني ا نسنيو ال تلمرت يف  رتل التيترتا  لاخلدمرت  الرتااعلة. 

 2023-2022ذات األولوية يف الفرتة جماالت العمل  -اثلثًا

 األولوايت اإلقليمية -1
إطرتااا شررررررررررررررتمالا للخطة ال ا لة االقللملةو مبرت يف انلج  2031-2022اوفاة االطرتا االترررررررررررررةاتليتأل للمنظمة لل ة   -44

لتةرتارت ألطر التآزا لالمررةاكرت  من خالل امل رت اا  املؤتررسررلة من ق لل  2030مواءمة إطرتا النترتئ  مع خطة عرتم 
ا  لد.   م رت ا  الةمل ادا

أعلد تنظلم اهللرتكل االقللملة للمنظمة يف أفةاقلرت ابلترتامن مع إعدا  االطرتا االتررررررررررررررةاتليتأل للمنظمة  د  قد ل  -45
تن لا  ةام   اه ازخّي   مرررررررركل فةارتل ليقلق نترتئ  عمللة لملموتررررررررة لأثة أك  على املسررررررررتوق القطةي. لتقع 

تن لا رت من طرتنب فة  متةد   التخصرصررت    رتال  ازللواة ال ا لة يف  رلب اهللكل االقللمأل ا داد لترلتم
 موطو   يف خمتلف أ رتء االقللم. 

لشكلت عمللة لضع ازللواي  االقللملةو ليقلق املواءمة مع  رتال  ازللواة ال ا لةو لتكللف لللرت  التن لاو  -46
لسررأل للمنظمة. كمرت اتررتكمرتل اال ررالفرت  يف املقة الةئليةض ل لرتكل االقللمأل ل تررتةةاضاالمكوااا ائلسررلارت من 

أجملرت أألفت فة ة لالتتيترت ة لتو لة ائلسلة  رت ا  عن الدلا  احلرت اة لالثالثني للمؤمتة االقللمأل زفةاقلرت لتقضأل 
ا  لدو  تنقلح امل رت اا  االقللملة الثالث  ةل رت أكثة   رررررررررررررلة يف ترررررررررررررلرت  امل رت اا  ا داد  مثل م رت ا  الةمل ادا

 لالتةرتيف من رتو لإعرت   تنظلم منظومة ازمم املتحد  االمنرتئلة. 19-ل ةام  االتتيترت ة  رتئحة كوفلد
لتةكي ازللواي  االقللملة ازا ع املواضررررلع الةئلسررررلة املن ثقة عن املسررررتواي  القطةاة ل لن االقللملة لاالقللملةو  -47

حة الةئلسررلني. ابلتمرررتلا مع ازعضرررتء لأ ررحرتب املصررل لازللواي  اله خ يداد رت 19-مع مةاعرت  طرتئحة كوفلد
  أل:فاالقللملة ازللواي   أمرت

 نظم االنترتج الرتااعأل لالياائأل املستدامة؛ (1)
 نظم ازرااة لالتيااة ال ةرتلة لاملنص ة؛  (2)

                                                      
 (2019)مؤمتة ازمم املتحد  للتيترتا  لالتنملةو  24
25 nal Effects. Washington, DC: World BankWorld Bank. The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributio 
26 African Trade in Agricultural Commodities and Services-AUC and FAO. 2021. Framework for Boosting Intra   
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 الةمل املنرتخأل لاال اا  املستدامة للمواا  الط لةلة؛ (3)
 الصمو  لالقضرتء على ال قة.  علىء القدا   نرتل  (4)

لتمكل ازللواي  االقللملة أترت  ال ام  االقللمألو لتوفاة طن ارت إىل طنب مع  رتال  ازللواة ال ا لة املتصلة  -48
 رتو لللة تنسرررررررلق لضرررررررمرتن مةرت ة أللواي  ازط رت  الة ترررررررلةو مبرت يف انلج املؤمتة االقللمألو لازللواي  االقللملة 

 ازخةق  طةاقة  ةا لة لمنسقة. 
لواة من ازللواي  االقللملة ازا ع مبيترتال  ازللواة ال ا لة الةمرررررةان لمرت اتصرررررل  رت من مقرت رررررد لتةت ط كل أل  -49

أ دا  التنملة املسررررررررررررررتدامة. لتوفاة  رتال  ازللواة ال ا لة إطرتااا لتخطلط لتن لا لاال الغ عن  رتال  عمل 
لمرت  ةد. للقد لضررررررررررررررع  2023-2022  حمد   تسرررررررررررررررت م يف تط لق خطط عمل املنظمة يف إقللم أفةاقلرت يف ال ة 

املكتب االقللمأل للمنظمة  لكالا مؤل ارت من فة  متةد   التخصرررررررررررصررررررررررررت  تتوىل مسرررررررررررؤلللة تط لق  ةام  الةمل 
اخلرتا إبقللم أفةاقلرت  طةاقة فةرتلة لك ؤ . لاتم تنظلم ال ة  املتةد   التخصرررصررررت  ضرررمن مخسرررة عمرررة  رتالا من 

  رتال  تةكلرت إقللملة لتحقلق  رتال  ازللواة ال ا لة لازللواي  االقللملة. رتال  الةمل ال ا لة ابعت رتا رت 
لكمرت انكة أعالهو تةت ط ازللواي  االقللملة ازا ع مبيترتال  ازللواة ال ا لة الةمرررررةان لمقرت رررررد أ دا  التنملة  -50

مة. لاسررر ال اترررتخدام مقرت رررد لتتواءم مع االطرتا االترررةاتليتأل للمنظ ابل ضررررتئل ازا عاملسرررتدامة املصررررتف ة هلرت ل
أ دا  التنملة املستدامة على املستواي  القطةاة لاالقللملة لاملؤتسلةو توفلد از اء يف املنظمة يف تلرت  االطرتا 
االترررررةاتليتألو لانلج من خالل ات رتع جمل   ةا أل إقللمأل يف  لع مسرررررتواي  املنظمة ضرررررمن إطرتا اؤاة ممرررررةكة 

 ممةك. ل لكل نترتئ  

 ج الزراعي والغذائي املستدامة: نظم اإلنتا 1اإلقليمية األولوية 

 جماالت الرتكيز اإلقليمية مقاصد أهداف التنمية املستدامة جماالت األولوية الرباجمية
اخلرتا إبنترتج أفضرررررل: اال تكرتا من  1امهرتل 

 أطل إنترتج زااعأل مستدام
لاملرررنصرررررررررررررررررررررررت  نرررظرررم االنرررترررررررررتج احلرررلرررواين  2-3و 2-4و 6-4و 2-15 

 لاالطةاءا  املتةلاقة  صحة لافد 
 نظم إنترتج اارت لل ل رتات رت

اخلررررتا إبنتررررتج أفضرررررررررررررررررل: التحوال  2امهررررتل 
 اززا 

 و4-14و 2-14و 2-2و 2-1
 ج-14بو -14و 7-14و 14-6

 نظم مصرتاد از رتك لتة لة ازفلرتء املرتئلة

االنرررترررررررررتج احلرررلرررواين لاملرررنصرررررررررررررررررررررررت   نرررظرررم 8-15 و -3و 5-1 اخلرتا إبنترتج أفضل:  حة لافد  3امهرتل 
 لاالطةاءا  املتةلاقة  صحة لافد 

اخلرتا إبنترتج أفضررررررررررررررل: فصررررررررررررررول  4امهرتل 
  يرتا املنتيتني على  و منصف على املواا 

 نظم إنترتج اارت لل ل رتات رت  3-9و 4-2و 3-2و 1-4

اخلررررتا إبنتررررتج أفضرررررررررررررررررل: الرتااعرررة  5امهررررتل 
 الةقملة

 اارت لل ل رتات رتنظم إنترتج  8-17جو -9بو -5و 1-4 
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: نظم االنترتج الرتااعأل لالياائأل املسررررررررررتدامةو ابلكرتمل مع  رتل ازللواة ال ا لة املتمثل 1تتواءم ازللواة االقللملة  -51
جملرت تمرررررررمل نظم إنترتج اارت رررررررلل لالثةل  احللوانلة لمصررررررررتاد از رتك لتة لة ازفلرتء املرتئلة إفلث  إنترتج أفضرررررررليف 

ة ل ررول  رريرتا املنتيتني إىل املواا  لتتنرتلل اال تكرتاا  ازكثة إنترتطلة لاتررتدا مة. كمرت أجملرت تدعم احللول اله تلسررا
 الةئلسلة الالزمة لتحوال نظم االنترتج الرتااعأل لالياائأل يف أفةاقلرت.

 لتتسرتعد  اه ازللواة املنظمة على  عم ال لدان ازعضرتء ملةرت ة التحداي  لال ةا من أطل: -52

  التصرردي لل قة لانةدام ازمن الياائأل يف أفةاقلرتو ال تررلمرت يف املنرتطق الةا لة فلث اقل اتررت الك أكثة من
 لالااا أمةاكلارت يف اللوم لفلث اةتمد  ؤالء السرركرتن  1.90يف املرتئة من السرركرتن عن خط ال قة ال رتل   80

تررررلمرت يف املرتااع الصرررريّي  احليتمو أن على الرتااعة لكسررررب علمرررر م. لمن شررررعن زاي   االنترتطلة الرتااعلةو ال 
سرررررررتعد على تل لة طلب املنرتطق احلضررررررةاة املتنرتمأل على ازرااة تةفع املداخلل الرتااعلة لألتررررررة ال قّي  لأن ت

 لاملنتيترت  الرتااعلة ازخةق؛
 لة  عم لاالترررت رت   ابلكرتمل من الةلوم لالتكنولوطلرت لاال تكرتاو مبرت يف انلج اعتمرت  الةقمنة  وتّي  ترررةاةةو  ي

انخةطوا  قدا أك  يف تنملة تلسلة القلمة المرتملة كأل  يرتا املرتااعنيو لمةيب املرتشلةو ل لرت ي از رتك ل
 لللتمكنوا من الو ول  مكل أفضل إىل تقنلرت  االنترتج لازتوا  اله كرتنت  ةلد  املنرتل يف السرت ق. 

مرتاترررررررررررت  الرتااعلة احلداثة لالقرت ا  على لتةرتجل  اه ازللواة التحداي  لال ةا  واتررررررررررطة تدخال  تمرررررررررريتاع امل -53
ع نطرتق رت من أطل زاي   إنترتطلة اارت ررررررلل لإنترتط رتو لاحل رتر على تررررررالمة النظم االاكولوطلةو  الصررررررمو  لتوتررررررا
لتةرتارت قدا  نظم االنترتج الرتااعأل لالياائأل على االتررررررررررتيترت ة للكوااث الط لةلةو ليسررررررررررني طو   املواا  الط لةلة. 

اضارت  تقواة منصرت  بالصحة الوافد بو لتنسلق تدخال  بالصحة الوافد بو لتن لا مةاق ة لتتقوم التدخال  أ
متكرتملة على ازمةاض احللوانلةو لاالتتخدام املسؤلل ملقرتلمة مضرت ا  امللكةلاب و ل حة الن رتأل  لاحللواا  

علة لالياائلة. إضرررررتفة إىل انلجو لازمةاض اله تصررررل  رتو لالوقرتاة من ا رتئحة الترتللة يف تررررالتررررل االمدا ا  الرتاا
ع نطرت  املمرتاتررررررت  احلداثة لالقرت ا  على الصرررررمو  اله من شرررررعجملرت أن ترتاد إنترتطلة  ترررررتمررررريتاع التدخال  لتوترررررا
مصرتاد از رتك لتة لة ازفلرتء املرتئلة لإنترتط رتو لي ظ تالمة النظم االاكولوطلةو لتةظام مسرت ة قطرتعأل مصرتاد 

 رتئلة يف يقلق ازمن الياائأل لالتيالي ليسني ت ل الةلش.از رتك لتة لة ازفلرتء امل
  : نظم األغذية والتغذية الفعالة واملنصفة2األولوية اإلقليمية 

 جماالت الرتكيز اإلقليمية مقاصد أهداف التنمية املستدامة جماالت األولوية الرباجمية
اخلرتا  تيااة أفضررررررررل: أمنرتة  1امهرتل 

 راائلة  حلة لليتملع 
 و2-3و 1-3و 2-2و 1-2و 1-3
 ب-14و 8-12و 3-4

طةرررل ازرررااررة امليرررااررة مررعمونررة لمتوافة  ليف 
 املتنرتلل

اخلرتا  تيااة أفضل: التيااة  2امهرتل 
 لل فرت  ازضةف

السلرتترت  لاملؤتسرت  لاالتتثمرتاا  الاكلة  2-3و 1-3و 2-2و 1-2و 1-3
 لتحوال النظم الرتااعلة لالياائلة

اخلرتا  تيااة أفضررررررررررررل: احلد  4امهرتل 
 من ال رتقد لامل دا من ازرااة

ازعمرتل التيترتااة الرتااعلة لترررررررررررالترررررررررررل القلمة   3-12و 2-2و 2-1
الرتااعلررررة لاليرررراائلررررة المررررررررررررررررررتملررررة لالقرررررت ا  على 

 الصمو 
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اخلرتا  تيااة أفضل: ش رتفلة  5امهرتل 
 ازتوا  لالتيترتا 

 لتحقلق النمو المرتملالتيترتا  لفةا السو   11-17أو -10جو -2بو -2

اخلرتا   لفة أفضل: إقرتمة نظم  4امهرتل 
 راائلة مستدامة يف املنرتطق احلضةاة

طةرررل ازرررااررة امليرررااررة مررعمونررة لمتوافة  ليف  1-12أو -11و 1-2و 1-1
 املتنرتلل

اخلرتا  لرت  أفضرررررل: التحوال  2امهرتل 
 الةا أل المرتمل

و 2-10و 1-10و 5-8و 3-8و 1-1
 ب-14و 10-7

ازعمرتل التيترتااة الرتااعلة لترررررررررررالترررررررررررل القلمة 
الرتااعلررررة لاليرررراائلررررة المررررررررررررررررررتملررررة لالقرررررت ا  على 

 الصمو 
اخلرتا  لرت  أفضرررررررررررل: م رت ا   5امهرتل 

ا  لد  الةمل ادا
 أو-2و 2-2و 1-2و 2-1و 1-1

 2-10و 10-1
طةرررل ازرررااررة امليرررااررة مررعمونررة لمتوافة  ليف 

 املتنرتلل
الاكلة السلرتترت  لاملؤتسرت  لاالتتثمرتاا  

 لتحوال النظم الرتااعلة لالياائلة
اخلرتا  لرت  أفضرررررررررررررررل: تةرتارت  6امهرتل 

 االتتثمرتاا 
 و2-10و 1-10أو -2بو -1

 5-17بو -10
السلرتترت  لاملؤتسرت  لاالتتثمرتاا  الاكلة 

 لتحوال النظم الرتااعلة لالياائلة
 

مع  لتيااة أفضرررل: نظم ازرااة لالتيااة ال ةرتلة لاملنصررر ةو  قو  مع الةنرت رررة الةئلسرررلة 2تتواءم ازللواة االقللملة  -54
الةكلرت  مرررركل لاضررررح على القضرررررتء على ا وع ليقلق ازمن الياائأل ليسررررني التيااةو لعلى التيترتا  لتررررالمة 

تسرررتكمرررف  اه ازللواة ازرااة لازعمرتل التيترتااة الرتااعلة لتنملة ترررالترررل القلمة المررررتملة. إضررررتفة إىل انلجو 
 فةا الةمل لكسب الدخل ازخةق املترتفة لل قةاء لالنسرتء لالم رتب لال فرت  الضةل ة ازخةق.

لترتسررتعد  اه ازللواة املنظمة على  عم ال لدان ازعضررتء فل رت لالترتيترت ة على  و أفضرل للتحداي  لال ةا  -55
 النرتشفة عن:

 من ا وع يف أفةاقلرت طنوب الصررحةاء الك قو لعن تد وا فرتلة  ونلطو  أكثة من ا ع مللرتا شررخ  اةرتن
لمرت اكمن لااء انلج من أترررر رتب  لكللة تةظام الدلافع الةئلسررررلة ازفةاقلة ازمن الياائأل لالتيااة يف القرتا  

 النةدام ازمن الياائأل لتوء التيااة؛
  شررخ  ( 1)متنرتلل فوا  مللرتا لالو ررول اادل  إىل ازمنرتة الياائلة الصررحلة اله ت قى  ةلد  عن

  ؛يف أفةاقلرت
  تميتلع ازمنرتة الياائلة الصحلة لالتعثّي على طلب املست لكني على ازرااة الصحلة؛ احلرتطة إىل ل 
  لالتيترتا  لتنملة تالتل القلمة المرتملة لتةرتارت االندمرتج يف ازتوا  االقللملة لالةرتمللة لتلسّي النمو المرتمل

 من ال قة لانةدام املسرتلا .الاي اسرت م يف احلد 

ن ازنمررطة اله تلأل االنترتج يف املرتاعةو مثل احلد  -56 لتةرتجل  اه ازللواة التحداي  لال ةا  واتررطة تدخال  يسررا
رت  جت لرتمن ال رتقد لامل دا من ازرااةو ل  ازرااةو لتةرتارت عمل النظم الياائلة. لتررررررررررررررتدعم التدخال  أاضررررررررررررررا

رتاا  الةاملة إىل يسررني طو   ازمنرتة الياائلة الصررحلة لكملت رت لتررالمت رت االتررةاتليتلرت  لالسررلرتترررت  لاالتررتثم
من أطل ضررررمرتن تررررالمة ازرااة لطو  رت من مةفلة االنترتج إىل مةفلة االتررررت الكو لالتيترتا  الةرت لة ابملنتيترت  
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لاحلوكمة من أطل  الياائلة. لتتسرت م التدخال  أاضارت يف يسني ال لفة السلرتترتتلة لالتنظلملة لاخلرت ة ابملسرتءلة
ختصرررل  املواا   صررروا  مسرررتمة و ل عم المرررةاكرت  االترررةاتليتلةو لتةرتارت السرررلرتتررررت  اله يقق التحوال المررررتمل 
للنظم الرتااعلة لالياائلة. إضرررررررررررررررتفة إىل انلجو جيةي الةكلرت على تةرتارت التيترتا  يف السررررررررررررررلع لاخلدمرت  الرتااعلة  ني 

  الوطنلة لاالقللملة من أطل زاي   االنترتطلة الرتااعلة لإضررررتفة القلمة ال لدان ازفةاقلة لعلى يسرررني عمل ازتررروا
لفةا توللد الدخل لصررريرتا منتيتأل ازرااةو لاملؤترررسررررت  الصررريّي  لاملتوترررطة احليتمو لا  رت  ال رتعلة ازخةق 

مةو يف النظم الرتااعلة لالياائلة. لأخّيااو ترررررو  تةرتز التدخال  االترررررتثمرتاا  اخلرت رررررة على طول ترررررالترررررل القل
ن قدا  ا  رت  ال رتعلة لازنمرررررطة يف النظم الرتااعلة لالياائلة على  لتمررررريتاع النمو االقتصررررررت ي المررررررتملو ليسرررررا

 االتتيترت ة للصدمرت .

 : العمل املناخي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية3األولوية اإلقليمية 

 الرتكيز اإلقليمية جماالت مقاصد أهداف التنمية املستدامة جماالت األولوية الرباجمية
اخلرتا إبنترتج أفضرررررل: فصرررررول  4امهرتل 

 ررررررريرتا املنتيتني على  و منصرررررررف على 
 املواا 

 اا  االإ رررررررررررررررالح النظم االاكولوطلررررررررة ل  3-9و 4-2و 3-2و 1-4
 املستدامة لألااضأل 

 إ اا  امللرته من أطل زااعة مستدامة
اخلرتا   لفة أفضرررررررررل: التخ لف  1امهرتل 

من فررررد  لاثا تيّي املنرررررتخ لنظم زااعلرررة 
 لراائلة مكلا ة مةر

 بو-13و 2-13و 1-13و 2-4
14-3 

 رتةرتارت الرتااعة الاكلة منرتخل  ت
إ رررررررررررررررالح النظم االاكولوطلررررررررة لاال اا  

 املستدامة لألااضأل
 إ اا  امللرته لاال اا  املستدامة لألااضأل

اخلرتا   لفة أفضررررررل: االقتصرررررررت   2امهرتل 
ازفلررررررررتئأل من أطرررررررل أرررررررراارررررررة لزااعرررررررة 

 مستدامة

إ رررررررررررررررالح النظم االاكولوطلررررررررة لاال اا   5-12و 4-12و 12-2
 املستدامة لألااضأل 

 إ اا  امللرته من أطل زااعة مستدامة
االتررررررتخدام املسررررررتدام للتنوع ال لولوطألو 

 لاحلوكمة املسؤللة للمواا  الط لةلة
  لفرررة أفضرررررررررررررررررل: التنوع اخلررررتا  3امهررررتل 

ال لولوطأل لخرردمرررت  النظم االاكولوطلررة 
 من أطل ازرااة لالرتااعة 

 و3-15و 1-15و 4-14و 2-5
 6-15و 15-4

التررررررتخدام املسررررررتدام للتنوع ال لولوطألو ا
 لاحلوكمة املسؤللة للمواا  الط لةلة

 
لمع الةنرت رررررة الةئلسرررررلة   لفة أفضرررررل مررررركل طلد مع  رتل ازللواة ال ا لة املتمثل يف  3تتواءم ازللواة االقللملة  -57

و رتةرتارت الرتااعة الاكلة منرتخلا النترتج أفضررررررررل من أطل تمرررررررريتلع التحوال املسررررررررتدام يف النظم الرتااعلة لالياائلة ع  ت
 و مستدام.لإ الح النظم االاكولوطلةو لإ اا  ازااضأل لالتنوع ال لولوطأل لامللرته على  
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 لتتسرتعد  اه ازللواة املنظمة على  عم ال لدان ازعضرتء فل رت ملةرت ة التحداي  لال ةا النرت ة عن: -58

  تقلاب املنرتخ لازفوال املنرتخلة القصوق اله تُةد  لافع ائلسلة كرتمنة لااء الرتاي   ازخّي  يف مةدال  ا وع
الاح لت ل الةلش لالتحواال  الالزمة إىل مسرتا انسيتم لاززمرت  الياائلة احلرت   اله أثة  يف الصحة لاز

 مع مستق ل منخ ع الكة ونو لقرت ا على الصمو  يف لطر تيّيا املنرتخو لمستدام؛
  لاثااا  مرت خيلافلترتااد إزالة اليرتاب  لاترررررررررررررتمةاا تد وا اليرتاب  لالنظم االاكولوطلة لفقدان التنوع ال لولوطألو

 تل لة على االنترتج لاالنترتطلة يف القطرتع الرتااعأل لعلى ت ل علش تكرتن املنرتطق الةا لة لاحلضةاة لافرت  م.

ل د  التدخال  يف إطرتا  اه ازللواة االقللملةو إىل توتررررررررررلع نطرت  اعتمرت  سرتاترررررررررررت  لتكنولوطلرت  الرتااعة  -59
 ؛ ا  على الصررررررمو  يف املنرتطق الةا لة لاحلضررررررةاة يف أفةاقلرترت القرتمة نظم إنترتج مسررررررتدامة لمكلا ة لقرتالاكلة منرتخل  

لعكي مسرررررررررتا إزالة اليرتاب و لالتصررررررررحاةو لتد وا ازااضررررررررأل لالة ةو ليسررررررررني خدمرت  النظم االاكولوطلة يف 
املنرتطق الةا لة لاحلضررررررررررةاة. إضرررررررررررتفة إىل انلجو  د  التدخال  إىل تةملم التنوع ال لولوطأل يف  لع القطرتعرت  

لتةرتارت الو ول إىل املواا  الط لةلة لاالنترتطلةو ل عم التنملة املستدامة لسالتل القلمة اخلرت ة مبنتيترت   الرتااعلةو
اليرتاب  لاحللرت  ال ااة لمصررررررررررتاد از رتكو لتةرتارت احلوكمة ا لاد  الترررررررررتخدام املواا  الط لةلةو ل عم تطواة لتن لا 

النطرت و لتةرتارت نظم الةيا اله تةمل ابلطرتقة المرررررررررمسرررررررررلةو  االترررررررررتخدام املتكرتمل للمواا  املرتئلةو لالةي الصررررررررريّي
 لاال اا  املتكرتملة ملستيتمةرت  امللرته.

  : بناء القدرة على الصمود والقضاء على الفقر4األولوية اإلقليمية 

 جماالت الرتكيز اإلقليمية مقاصد أهداف التنمية املستدامة جماالت األولوية الرباجمية
اخلرتا  لرت  أفضرررررررررل: املسررررررررررتلا   1امهرتل 

  ني ا نسني لمتكني املةأ  الةا لة
 املسرتلا   ني ا نسني لاال مرتج )شرتمل( ج-5أو -5و 4-5و 2-3

اخلرتا  لرت  أفضرررررررررررررررل: التحوال  2امهرتل 
 الةا أل المرتمل

 و1-10و 5-8و 3-8و 1-1
 ب-14و 7-10و 10-2

 الةمل الالئق يف النظم الرتااعلة لالياائلة

اخلرتا  لرت  أفضرررررررررررررررل: فرتال   3امهرتل 
 الطواائ الرتااعلة لالياائلة

احلمرتاة االطتمرتعلة يف خدمة ترررررررررررررر ل الةلش  1-16و 3-2و 2-2و 1-2و 1-5
 لالقدا  على الصمو 

اخلرتا  لرت  أفضل: نظم زااعلة  4امهرتل 
 لراائلة قرت ا  على الصمو 

قدا  تررررررررررررر ل الةلش على الصرررررررررررررمو  يف لطر  4-2و 5-1و 1-3
لةلررررررررة لاله  أل من  رررررررررررررررنع الكوااث الط 

 االنسرتن
 الدلل ا رتااة الصيّي  النرتملة ازفةاقلة

 
جملرت تمرررررررمل احلمرتاة إفلث  فلرت  أفضرررررررلابلكرتمل مع  رتل ازللواة ال ا لة املتمثل يف  4تتواءم ازللواة االقللملة  -60

الصرررمو  يف لطر الصررردمرت  االطتمرتعلة لتحسرررني تررر ل الةلش لقدا  تررر ل الةلش لالنظم الرتااعلة لالياائلة على 
فضررالا عن الةمل الالئق يف النظم الرتااعلة لالياائلة. لتمررد   اه ازللواة  ؛الط لةلة لاله  أل من  ررنع االنسرررتن
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على ممرتاكة الم رتب لالنسرتء يف يوال النظم الرتااعلة لالياائلةو لتةرتارت اتتدامة  اه النظم لقدا رت على الصمو  
 النرتملة.يف الدلل ا رتااة الصيّي  

 لتتسرتعد  اه ازللواة املنظمة على  عم ال لدان ازعضرتء فل رت ملةرت ة التحداي  لال ةا النرتشفة عن: -61

  ترتااد مةدال   طرتلة المرررر رتبو لتةاطع ممرررررتاكة املةأ  يف الةمل الالئق املترتح لللد الةرتملةو لخمرتطة الت ملش
  رتطةان يف تلرت  يوال النظم الرتااعلة لالياائلة؛اله تتةةاض هلرت ال فرت  الضةل ة مثل الم رتب لالنسرتء لامل

  لال يتوا  يف احلمرتاة االطتمرتعلةو مبرت يف انلج تيطلة احلمرتاة االطتمرتعلة لاال تكرتاا  يف تصررررررررررررررملم لتن لا
 تلرتترت  ل ةام  احلمرتاة االطتمرتعلة المرتملة املتصلة  تحوال النظم الرتااعلة لالياائلة؛

  ل تمةرت رت االلة على التعقلم لقدا  ال لدان املةلملة ضةف قدا  ازتة تُ لالصدمرت  لالكوااث ازخةق اله
 لازقرتللم على احلد  مكل ملحور من  ثّيا  الكوااث على ازمن الياائأل لالتيااة.

يف ل د  التدخال  إىل تةرتارت املسرررتلا   ني ا نسررني لممرررتاكة المرر رتبو ل عم خمتلف از لاا اله تؤ ا رت املةأ  لالمرر رتب 
النظم الرتااعلة لالياائلة المررررتملة لالتحوال الةا أل؛ لإىل تقواة لتوترررلع نظم احلمرتاة االطتمرتعلة الوطنلة املسرررتيتل ة للمخرتطة 

االقتصرت ي لت ل الةلش املستدامةو ال تلمرت لألشخرتا ازكثة  االندمرتجلالقرت ا  على التكلاف لاملةنةو ازمة الاي ادعم 
إىل انلجو تةرتز التدخال  قدا  تررر ل علش ازترررة على الصرررمو و ازمة الاي أد من قرت للة ضرررة ارت لازشرررد فقةاا. إضررررتفة 

التعثة ابلكوااث الط لةلة لاززمرت  االقتصررررررت اة لالنرتاعرت و ال ترررررلمرت يف السرررررلرتقرت  اهلمرررررةو كمرت أجملرت تةرتز الةمرتلةو لفقو  
رتلة ازط رتلو لالو ررررررررررررول إىل احلمرتاة االطتمرتعلةو الةمرتلو لالطرت ع النظرتمأل للةمرتل يف املنرتطق الةا لةو لالقضرررررررررررررتء على عم

فد  إىل أقصىاالتتثمرتاا  املسؤللة يسني لالياائلة من أطل لاحلواا المرتمل يف  رتل السلرتترت  املتةلاقة ابلنظم الرتااعلة 
ع نطرت  ازللواي  اله خ يداد رت يف  ليقلق مسررررررتواي  أعلى من االنترتطلة االقتصرررررررت اة. لأخّيااو تةرتز التدخال  لتوتررررررا

  ةام  الةمل الةرتملأل لألمن الياائأل لالتيااة يف الدلل ا رتااة الصيّي  النرتملة يف أفةاقلرت.
 املشرتكةالعوامل املسّرعة واملواضيع  -2

ال ضرررررررررتئل التقدم ااةز لتةظلم ا  و  الةاملة إىل  لوغ أ دا  التنملة املسررررررررتدامة ليقلق لتّي  تسررررررررةاع  من أطل -62
و ترررررتط اق املنظمة أا ةة عوامل مسرررررةاعة ممرررررةكة يف  لع تدخال رت ال ا لة  يلة االترررررةاع يف إفداث ازثة ازا ع

 : سكن لالتقللل يف الوقت ن سر من املقرتاضرت  إىل أ ىن فد
ميكن تةةاف التكنولوطلرررت من أطررل نظم زااعلررة لررراائلررة مسررررررررررررررترردامررة على أجملرررت تط لق الةلوم لاملةرررتا   )أ(
ن اترررررررتدامة النظم الرتااعلة لالياائلة. لجيب أن لتطوا ة تقنلرت  من شرررررررعجملرت أن تنت  منتيترت  ل/أل خدمرت  يسرررررررا

املتمثلة يف  اكون الو ررررررول إىل التكنولوطلرت  لاتررررررتخدام رت متوافةان لليتملع  كل ة ملسرررررروا  لمةاعلني للمخرتطة
ا املواا  الط لةلة. لتقوم املنظمة يف أفةاقلرت  تسرررررررخّي زاي   انةدام املسررررررررتلا و لتةكارت ازتررررررروا و لاملسررررررررت ة يف تد و 

امهموعة الكرتملة من التكنولوطلرت  الةقملة لرّي الةقملة يف ال ام  لاملمرررررررررررتااع لامل رت اا  الةاملة إىل  عم التحوال 
ةاقلرت من المررررررتمل لاملسرررررتدام للنظم الرتااعلة لالياائلة. لاب  من املمكن يقلق مكرتترررررب ك ّي  يف االنترتطلة يف أف

نةو لتط لق اال تكرتاا  لالةلوم لالتكنولوطلرت.  نةو لاتررتخدام املدخال  ااسررا خالل االتررتثمرتا يف نظم الةيا ااسررا
لتقوم املنظمة من خالل الةمل مع شرررررررررررةكرتئ رت لأ رررررررررررحرتب املصرررررررررررلحة الةئلسرررررررررررلنيو  تةرتارت املةرتا  لاال تكرتاا  

نة  الةشرررررررلدترررررررتخدام لالتكنولوطلرت  القرتئمة على الةلوم من أطل تسرررررررخّي اال لاملسرررررررتدام هلاه املدخال  ااسرررررررا
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املنظمة أاضارت تلسّي التكنولوطلرت   وا لالرتااعة ليف تالتل القلمة الياائلة ل لع طوانب التنملة الرتااعلة. لت يف
اله  أل منصررررررررة لت رت ل املةرتا   االلكةلنلة رتعة املمرتاتررررررررني املةنلني ابلرتااعة اهلرتمة لأفضررررررررل املمرتاترررررررررت و مثل 

الاي ميكن  بNuruبضرروااو لتط لق  لداا ع 190مسررتخدم مسرريتال من أكثة من  18 700لتنملة القداا  تضررم 
اتررررتخدامر على اهلواتف الاكلة لاةتمد على التةلام اآل  لالاكرتء اال ررررطنرتعأل للمسرررررتعد  على التصرررردي لدل   

 احلمد اخلةا لة يف أفةاقلرت. 
رت مةكرتايا  )ب(  ل نررتء عررتب خررتل  من ا وع لترررررررررررررروء التيراارةو لامررررررررررررررمرل اال تكررتاا  لاةردا اال تكررتا عررتمالا حمةاكرا

التكنولوطلة لاالطتمرتعلة لالسررررلرتترررررتتلة لاملؤتررررسررررلة لاملرتللة. لميكن تةةاف اال تكرتا على أنر القلرتم  مررررألء طداد 
لخمتلف مثل فل ممرررركلة قدمية  طةاقة طداد و ل/أل مةرت ة ممرررركلة طداد   واتررررطة فل أث ت طدلاهو ل/أل 

ممرررررتلا  إقللملة  مررررعن االتررررةاتليتلة اخلرت ررررة   ةقدفل طداد ملمرررركلة طداد . لقرتمت املنظمة يف أفةاقلرت  إجيرت 
ابلةلوم لاال تكرتا لضررررررررمرتن اتررررررررتيترت ة  اه االتررررررررةاتليتلة للتحداي  لاالفتلرتطرت  لال ةا النرتشررررررررفة يف أفةاقلرت. 

رت لتّي  اترررتخدام اال تكرتاا  الةقملة لتحسرررني ك رتء  الةمللرت  لفةرتللت رت يف  ترررلرت  لتسرررةاع املنظمة يف أفةاقلرت أاضرررا
يةض التعثّي املنظمة يف أفةاقلرت إىل موا لة ي لرت التكنولوطلرت  لاملنصرت  الةقملة ل سةىعمل رت. لتتط لق  ةام  

اترررررررررررتخدام ال لرتا  لاملةلومرت  يف الوقت احلقلقأل لانلج من أطل إألفة فةا طداد  لالترررررررررررتيترت ة من خالل 
  القةق الةقملة يف أفةاقلرت اله ازترررررررررةع يف  لفة تترتااد فل رت املخرتطة لعدم اللقني. إضررررررررررتفة إىل انلجو  د  م رت ا 

يف ترررررررر ةة  لدان أفةاقلةو إىل تلسررررررررّي اخلدمرت  الةقملة للمرتااعنيو لخدمرت   على ترررررررر لل التيتة ةتط ق رت املنظمة 
الرتااعة االلكةلنلةو لاخلدمرت  الةقملة لتحقلق التحوال الةا أل. لجيةي الةمل مع ال لدان لالمررررررةكرتء لتط لق النترتئ  

 من  اه امل رت ا  التيتةا لة يف  لدان أفةاقلة أخةق.  لالدال  املست رت  
لتسرررت م منتيترت  ال لرتا  يف تقواة عمللة  ررنع القةااا  القرتئمة على از لة لتمررمل تطواة ازترررتللب  )ج(

   نرتء القداا  الالزمة لالمرررررةاكرت . لمرت زالت االفصررررررتءال لاملةرتاّي لازطةو ل ع ال لرتا  لمةرت ت رت لنمرررررة رتو 
ازعضررررررررررتء فل رت للمرررررررررةكرتئ رت االقللملني.   لدانلتوفّي منتيترت  ال لرتا  يف  رررررررررلب الدعم الاي تقدمر املنظمة لل

ال لدان ل لتدعم املنظمة يف أفةاقلرت منظمرت  قرتااة لإقللملةو مثل االيرت  ازفةاقأل للكرتلة االيرت  ازفةاقأل للتنملةو 
رتعد  ال نلة من أطل تت ع املؤشررررةا  الةئلسررررلة لاالمتثرتل آلللرت  اارتترررر ة ازعضرررررتء  واتررررطة قواعد ال لرتا  لاملسرررر

. إضرررررتفة 2030لخطة التنملة املسررررتدامة لةرتم اخلرت ررررة ابل ام  المرررررتمل للتنملة الرتااعلة يف أفةاقلرت/ إعالن مال و 
د  ازخةق لال نرررج الررردل  لررردعم تن لرررا مع لكررررتال  ازمم املتحرررإىل انلرررجو تةمرررل املنظمرررة يف إطررررتا شررررررررررررررةاكرررة 

االتررةاتليتلة الةرتمللة لتحسررني االفصرررتءا  الرتااعلة لالةا لة يف أفةاقلرت. ل د   اه امل رت ا  إىل  نرتء قداا  أقوق 
 يف نظم االفصرتءا  الرتااعلة الوطنلة من أطل تقدمي التقرتااة  معن املسرتءلة للضع السلرتترت . 

)احلوكمة لاأ  املرتل ال مررررةي لاملؤتررررسرررررت ( أ ةرت اا ضررررةلااة لمتكرتملة من الةمل  الةنرت ررررة املكمالة لتُةدا  ) (
رت خالل ا مرتعأل ال ةارتل على  لع املسررررررررررررررتواي  ابلنظة  رت م ما إىل أن التكنولوطلرت لاال تكرتاا  قد فققت تقدما

املنظمة يف أفةاقلرت  ندسرررسرررت ةدان من منرتفة رت. لتالةقد املرتضرررأل إال أن الةداد من أ رررحرتب املصرررلحة ال ارتالون م
جملرت تقوم مثالا يف مصرررررررررتاد از رتك لتة لة ازفلرتء املرتئلةو إله تةرتز الةنرت ررررررررة املكمالةو فلث ازللواة للتدخال  ا

 دعم إعدا  خطة عمل االيرت  ازفةاقأل ملنظمرت  الصررررررررررررررلد احلةيف يف ررتا لتطواة قداا  املةأ  يف  رتل الدعو  
. لابملثلو تةمل املنظمة 2022يف عرتم ة ملصررررتاد از رتك لتة لة ازفلرتء املرتئلة احلةفلة السرررنة الدلللالفلرتء يضرررّياا 
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قداا  النسررررتء اللواه جت ارتن أ رتك الداررت )امللرته ال حةاة( املوطو   يف االط اهلندي يف   وااة تنرتانلرت  تةرتارتعلى 
 اء السرتخن. ابتتخدام أط رت  ن   اهلو  الصلداملتحد  من أطل خ ع ال واقد  ةد 

املواضررلع المرررتملة اخلرت ررة ابملسرررتلا   ني ا نسررني لالمرر رتب لاال مرتج  رتال  فرت ة خ يداد رت ملةاعرت رت يف  لتُةدا  -63
 لع أ رتء الةمل ال ا أل للمنظمة  يلة ضمرتن يقلق م دأ ال  ة يف ازمم املتحد  املتمثل يف عدم تةك أي أفد 

السرررة اة االترررةاتليتلة ملنظمة ازرااة لالرتااعة. لتتمتع املسررررتلا   ني ا نسرررنيو خلف الةكب على النحو امل نيا يف 
لاال مرتج االطتمرتعألو لالمررررررررررر رتبو مس لة اترررررررررررةاتليتلة ابلنسررررررررررر ة إىل  لع ازللواي  االقللملة للمنظمة. لميكن 

 ةام  املنظمة على لتحقلق التكرتمل  ني املسرررررررررتلا   ني ا نسررررررررني لاال مرتج االطتمرتعأل لالمرررررررر رتب أن اةظام  ثّي 
و لإطال   ازاض من خالل تةرتارت االترررتدامة االطتمرتعلة لاالقتصررررت اةو لتمررريتلع توزاع املنرتفع  طةاقة أكثة عدالا
طرتقرت  لمسررررررررررت ة امهموعرت  لا  رت  ال رتعلة اهلرتمة يف امهتمةرت  لاالقتصررررررررررت ا  الةا لة. لتةت  املسررررررررررتلا   ني 

موااا أتررررررتترررررلة يف الن   ال ا أل للمنظمة الاي اتيترتلز الُن   القرتئمة ا نسرررررني لاال مرتج االطتمرتعأل لالمررررر رتب أ
على ازنمررررررطة لاملمرررررررتااع  د  تةرتارت الةمل االتررررررةاتليتأل لالطوال ازطل مع ال لدان ازعضرررررررتء لالمررررررةكرتء يف 

رت لليت و  اله ت رراهلرررت ال لرردان من أطررل تط لق خطررة عرررتم  ائلررة يف ليواررل النظم الرتااعلررة لاليررا 2030االقللم  عمررا
و تو  ةاالقللملأفةاقلرت. لابالضرررررررتفة إىل  م   اه املواضررررررلع المرررررررتملة يف  لع  رتال  ازللواة االقللملة لال ام  

رت ملموترررة  املنظمة الةنرتاة لل ام  اخلرت رررة ابلنسررررتء لالمررر رتب لختصررر  املواا  هلرتو ازمة الاي ميكنر أن اتلح فة رررا
ازعمرتل لتحسني م رتاا م لقداا م لت ل علم م لقدا م على الصمو  ل لا م كص رت  فرتعلةو مبرت يف انلج يف 

 يترتا  لازتوا و لالةمل املنرتخأل لإ اا  املواا  الط لةلة.التيترتااة الرتااعلة لتنملة تلسلة القلمةو لالت
 األولوايت املؤسسية واملبادرات الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة -3

تسرررةى م رت ا  املنظمة للةمل اداا  لد إىل تلسرررّي يوال النظم الرتااعلة لالياائلة لتسرررةاع لتّي  التنملة الةا لة املسرررتدامة  -64
 خمتلفمن خالل اترررت دا  ازشرررخرتا ازشررردا فقةاا لا لرتعو لالتمللرت  ني ازااضرررأل لاالترررةاتليتلرت و لا مع  ني 

رت . لترررررتوا رررررل املنظمة تلسرررررّي إقرتمة المرررررةاكرت  لتقدمي النمرتانج از ةرت  انا  الصرررررلة عن طةاق التحللل لالمرررررةاك
لالتحللال  ا يةافلة املكرتنلة املتطوا  من خالل املنصررررررررررررررة ا يةافلة املكرتنلة الترت ةة مل رت ا  الةمل اداا  لد من أطل 

الةاف. من ألطر عدم املسررررررررررتلا  لمواطن الضرررررررررةف لدق تررررررررركرتن يداد أ م ال ةا املترتفة لرتاي   املداخلل لاحلد 
 لداا يف إقللم أفةاقلرت يف م رت ا  الةمل اداا  لد. لتدعم املنظمة الترتامرت  ال لدان ازفةاقلة من  25لامرررررررررررررررتاك فرتللارت 

خالل الدااترررت  ال نلةو لتو ررلف االتررتثمرتاا  املطلو ةو لالتمرررتلا مع المررةكرتءو لاالتررتثمرتا يف متوال ال الا على 
 تدعم الةمللرت  القطةاة لي ارت االتتثمرتاا  االضرتفلة لالدعم ال د.شكل  ةام  للتةرتلن ال د من شعجملرت أن 

خطة عمل رت الةرتمللة  مرررررررررررعن التطواة ازخضرررررررررررة للمنتيترت  الرتااعلة و أطلقت املنظمة 2021ليف تررررررررررر تم /أالول  -65
ة:  د  تطواة تررررررالتررررررل قلمة خضررررررةاء لمسررررررتدامة ملنتيترت  زااعلة   لد لافدو منت  لافد انل ازللواة اخلرت ررررررا

خرت ررررة. لتمررررمل  اه املنتيترت  الةداد من املنتيترت  الرتااعلة اله تتمتع  صرررر رت  فةاد  لخصرررررتئ  سلارت  تتصررررل 
يف ضررررررمرتن ازمن الياائأل لازمنرتة الياائلة   مرررررركل ك ّيابملوقع ا يةايف لالةاث الثقرتيف لاله ميكن رت أن تسرررررررت م 

م رت ا   لد حلةو ل عم ترررر ل علش املرتااعني لالنمو االقتصرررررت يو ل رتاة ال لفة لالتنوع ال لولوطأل. لخ إطال  الصرررر
ل ةت احلكومرت   2022قد  يف مرتا /لاناا يف إقللم أفةاقلرت خالل فلقة عمل عُ  منت  لافد انل أللواة ولافد
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لأ ررررحرتب املصررررلحة الةئلسررررلني اآلخةان يف االقللم. لجيةي إعدا  خطة الةمل االقللملة ازفةاقلة اله تررررتسرررررت م 
 .منت  لافد انل أللواة ومل رت ا   لد لافد صوا  م رتشة  يف تن لا خطة الةمل الةرتمللة 

 يلة  عم يوال النظم  -ب إىل مةاكرت اقملة فول الةرت قةاة من 1 000إىل يوال  قةاة اقملة 1 000م رت ا  ل د   -66
لتوفّي  املنصرررررررررة الدلللة لألرااة لالرتااعة الةقملةالرتااعلة لالياائلة. عالل  على انلجو تةمل املنظمة على تمررررررررريلل 

حم ل للحواا للضررررررررع السررررررررلرتترررررررررت  لتقواة الةلا ط  ني املنتداي  املةنلاة ابلرتااعة لاالقتصرررررررررت  الةقمألو لعلى  عم 
لتحسني منرتفع الرتااعة الةقملة لإفةاز تقدم تةاع من خالل التةلام من ازقةانو لعلى مةرت ة الموارل احلكومرت  

قةاة  1 000م رت ا  الةقملة يف ترر ةة  لدان أفةاقلة ابالتررتنرت  إىل ااتملة. لجيةي تن لا م رت ا  جتةا لة  مررعن القةق 
رت إطال  شرررررةاكرت  اقملة   م رت ا رتب املصرررررلحة لالمرررررةكرتء يف أفةاقلرت يف إطرتا مع أ رررررح الترت ةة للمنظمة. لخ أاضرررررا

 .املدن اخلضةاء

 حنو منوذج عمل متجدد -ارابعً 

مواءمة ازللواي  االقللملة مع  رتال  ازللواة ال ا لة ع  اتررررررتخدام االطرتا االتررررررةاتليتأل للمنظمة من خالل  -67
-2022و ل ةام  الةمل لامللرتانلة لل ة  2025-2022و لاخلطة املتوتررررررررررررررطة ازطل لل ة  2031-2022لل ة  
و تصررررررررررررر ح املنظمة يف أفةاقلرت يف موقع طلاد خيواهلرت يسرررررررررررررني فةرتللة الدعم ال د املقدم إىل املكرتتب القطةاة 2023

لك رتءتر لتةرتارت التنسرررررلق مع احلكومرت  لالمرررررةكرتء يف التنملة لأ رررررحرتب املصرررررلحة االقللملني لالوطنلني. لامرررررمل 
 منوانج الةمل املتيتد : 

 تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج 
o م االطرتا القرتئم على النترتئ   رتال  الةمل ال ا لة اخلمسرررررررررة عمرررررررررة اله اتم ل ررررررررر  رت يف ادع

نررررر اة ط ازللواي  االقللملررررة ازا ةررررة ل رررررتال  ازللواررررة ال ا لررررة إأعالهو فلررررث  49ال قة  
تدامة. لاط اق االطرتا القرتئم على النترتئ   اا على يداد  لمقرت ررررررررررررررد أ دا  التنملة املسرررررررررررررر

طةاة  واترررررررررررطة مؤشرررررررررررةا  حمد   لقرت لة للقلرت  لميكن  لور رت للاقةلة لفسرررررررررررنة املخةطرت  الق
 .2023-2022التوقلت لمقرت د أ دا  التنملة املستدامة لل ة  

o ل رررتال  ازللواررة  ةلاضررررررررررررررمن ا ط خمةطرررت  املكرررتتررب القطةاررة لاالقللملررة ابزللواي  االقللملرر
إىل املكرتتب االقللملة ل ررررررررررروالا إىل  ال ا لةو لضرررررررررررع إطرتا نترتئ  متكرتمل من املكرتتب القطةاة

 املخةطرت  املؤتسلة.
o  موظف اةىن ابلة ررررررررررررررد لالتقللم لاةمل  دلام كرتمل يف املكتب االقللمألو خ ا   تةلنيلأألح

 فنلة إضرتفلة لتقواة اال اا  القرتئمة على النترتئ  يف أفةاقلرت.
 دمج العمل املعياري ويف جمال وضع املعايري 

o  وضررررع املةرتاّي عن عمللة التخطلط املتكرتمل للةملو مع لل  ةلرتاياملل ةملل  رتال  ان ثقت عدا
 لاضحة لتلسّي املمرتاكة على نطرت  املنظمة. عملإعدا  خطط 



25 ARC/22/3 

 

o  الةمل ال د لاملةلرتاي أفد امهرتال  اله خ اقةاح التيلّيا  فل رت يف إطرتا يوال املكرتتب  لاُةدا
حسررررني ال ةرتللة لالك رتء  على مسررررتواي  خمتل ة يف انلج اقةافرت  حمد   لت لامررررملالقطةاة. 
 املنظمة.

 توحيد أداء منظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا  
o  امررررررمل اال ررررررالح على املسررررررتوق االقللمأل فلوالا  ةا لة لتمرررررريلللة لمتةلاقة ابلتن لا من أطل

 لررا  ةام  املنظمررة. لالقطةاررة لمةلنت رررت يف تن ال ةعلررة زاي   فةرررتللررة املكرررتتررب االقللملررة لاالقللملررة
  قلرت   ال ام   يع النظة عن مقةا الةمل يف االقللمو أن اضرررمن إ مرتج لمن شرررعن إشرررةاك فة 

لالقطةاة. ال ةعلة القضرررررررررتاي ال ا لة الةئلسررررررررلة  مرررررررركل ألثق على مسررررررررتوق املكرتتب االقللملة 
رت تةرتارت الةمل مع المرررةكرتء لتقواة قداتنرت على االترررت يترت ة لطل رت  لاسررر ال  اا اال رررالح أاضرررا

 . لالمةكرتءازعضرتء  ال لدان
o  لإن الةكلرت على لطو  فةاق متكرتمل لمتةد  التخصرررصررررت  لكل أللواة من ازللواي  ال ا لة

نقل املواا  ال مررررررررةاة لفةطة يف  رتال  الةمل الةئلسررررررررلة لاوفاة مةلنة أك   كتلةاضررررررررمن لطو   
 ل اخل رت.لاملرتللة  ني ال ام  لازقرتللم ال ةعلة 

 الشراكات التحويلية  
o  اقوم منوانج الةمل يف أفةاقلرت على المررررررررةاكرت  االتررررررررةاتليتلة مع المررررررررةكرتء القرتئمني لا د  يف

القطررتعني الةررتم لاخلررتاو لامهتمع املردينو لازلترررررررررررررررتة ازكررت ميلرة. للقرد تةررتلنرت املنظمرة يف 
لسلرتترت  يف االقللم يف املسرتئل أفةاقلرت مع االيرت  ازفةاقأل لرّيه من المةكرتء الشةاك لاضةأل ا

االترررةاتليتلة ابلنسررر ة إىل يوال النظم الرتااعلة لالياائلة. لتمرررمل ازمثلة ازخةق  از لةانا  
التةرتلن مع التحرتلف من أطل ثوا  خضرررررررةاء يف أفةاقلرت/منتدق الثوا  اخلضرررررررةاء يف أفةاقلرت الاي 

لسرررررررررلرتتررررررررررت  لالدعو  لال  ة تةمل فلر املنظمة مع القطرتع اخلرتا لالمررررررررر رتب لوضرررررررررع خطة ا
لالتةرتيف من رت يف إقللم  19-لاالترررتثمرتا من أطل االترررتيترت ة يف الوقت املنرتترررب  رتئحة كوفلد

أفةاقلرتو لالتةرتلن مع منتدق ا رتمةرت  االقللملة ل نرتء القداا  يف  رتل الرتااعة حلمررررررررررررررد  عم 
 ازلترتة ازكرت ميلة خلطة يوال النظم الرتااعلة لالياائلة.

o من خالل  -   املنظمة يف أفةاقلرت من ال ةا املترتفة لتعمني املواا  لالتموال امل تكة لاترررررررررررررت رت
أنمرررطة التخطلط لال  ة املمرررةكة مع مؤترررسررررت  متوال التنملةو مثل مصرررة  التنملة ازفةاقأل 

الرتااعلةو يف  رتال  ائلسلة تممل الةقمنة الرتااعلةو لمصرتاد از رتك  للتنملةلالصندل  الدل  
 لة ازفلرتء املرتئلةو لالسرررررررلرتتررررررررت  لاالترررررررتثمرتاا  اخلرت رررررررة ابلثةل  احللوانلةو لالرتااعة الاكلة لتة 
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 الكفاءة والنهج املبتكر 
o  رت  ةا لارت ادم  الدعم ال د الن   ال ا أل: ات ع اتررررررررررررررتةةاض اهللكل القرتئم يف إقللم أفةاقلرت جمليتا

 لالسلرتترت .  االتتثمرتاا لالتميللأل ليف  رتل 
o  لاةرتجل يوال املكرتتب القطةاة للمنظمة الةوائق الةئلسرررررررلة اله يول  لن يسرررررررني ك رتء  املكرتتب

ة ملترت ةة القطةاة لفةرتللت رت. لجيةي اقةاح تيلّيا  يف تررر ةة  رتال  ائلسرررلة لتط لق عمللة لاضرررح
 التو لرت  عقب الةمل املكثاف الاي شرتاكت فلر املكرتتب القطةاة ل لن االقللملة لاالقللملة. 

 إدارة املخاطر وعدم اليقني 
o  من أطل  -تةمل املنظمة يف أفةاقلرت على تسررةاع لتّي  االتررتخدام املةرتز للتكنولوطلرت  الةقملة

 ءاللقني اله عةقلررت التن لررا ال ةرررتل لالكفاملخرررتطة لألطررر عرردم  فل رررتالةمررل يف  لفررة تترتااررد 
ل ةررد رررت. لاتةرررتلن املكتررب االقللمأل يف أفةاقلرررت  19-ل ام  عمررل املنظمررة ق ررل طرررتئحررة كوفلررد

 مرررركل لثلق مع املقة الةئلسررررأل لتةظلم اتررررتخدام حم ظة خدمرت  التكنولوطلرت الةقملة للمنظمة 
عمل املنظمةو تدعم أن  اله من شعجملرتا  تتثمرتا اال ا لرت  ل من ال 250اله تممل أكثة من 

 مع الةكلرت  قدا أك  على إعرت   اتتخدام احللول لتوتلع نطرتق رت  دالا من إعرت   اكتمرتف رت. 
o  لتؤ ي از لا  الةقملة  مع ال لرتا  لاالترررررتمرررررةرتا عن  ةد  لااا ك ّياا يف املةاق ة لتقللم ازثة

املةاق ة املسررتمة  لأترررتللب املكرتفحة ازاضررلة   يلة احلد من انتمرررتا ا ةا  الصررحةالي عن طةاق
  اه از لا   مررررررررررررركل مكثاف لدعم اترررررررررررررتيترت ة املنظمة  رتئحة  اترررررررررررررتخداملا واة. لجيةي 

لالتةرتيف من رتو ليف امل رت اا  املؤتررررررررررررررسررررررررررررررلة مثل م رت ا  القةق الةقملة التيتةا لة يف  19-كوفلد
ا  لد.   أفةاقلرت لم رت ا  الةمل ادا

o ةاقلرت إىل موا رررررررلة ي لرت التكنولوطلرت  لاملنصررررررررت  الةقملة الفداث أثة املنظمة يف أف سرررررررةىلت
يف الوقررت احلقلقأل لانلررج من أطررل إألفررة فةا طررداررد   لاملةلومرررت ابتررررررررررررررتخرردام ال لرررتا  

 لالتتيترت ة ازتةع يف  لفة تترتااد فل رت املخرتطة لعدم اللقني.
 


