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  ألفريقيا مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
 العشرونو الثامنةالدورة 

 4102 آذار/مارس 42-42، الجمهورية التونسية، تونس

 أولويات أنشطة المنظمة في إقليم أفريقيا

 

 بيان بالمحتويات
 ةقدمم -أوال
 المستفادة ، اإلنجازات والدروس2102 لعام المؤتمر اإلقليميأعمال متابعة  -ثانيا
 على المدى المتوسطنقحة الم األولويات: جاهات والتحديات الناشئةالتطورات واالت -ثالثا
 وما بعدها 2102-2102مجاالت التركيز الرئيسية للعمل للفترة  -رابعا
 التوجيهات الملتمسة  -خامسا
 المالحق -سادسا

 

 الموجز 
مشاركة كاملة  ،اإلقليمي ألفريقيا هامكتبمن خالل  ،(الفاو)منظمة األغذية والزراعة شاركت  -0

بحسب ما تم االتفاق ت العمل مجاالت أولويا الذي ينسجم معزانية في تنفيذ برنامج العمل والمي
وبالتحالف مع الحكومات من خالل الشراكات، و. ن للمؤتمريالدورة السابعة والعشرعليها في 

تدخالت مختلفة من أجل دعم التنمية  ،الوطنية، أنجز المكتب اإلقليمي بدعم من اإلدارات الفنية
مع تركيز اإلجراءات على تعزيز اإلنتاج الزراعي واإلدارة المستدامة للموارد  ،الزراعية

 .الطبيعية وزيادة فرص الوصول إلى األسواق

في  01-21) معتمدة   الممارسات الزراعية الجيدة جعلساهمت الفاو في ، 2102-2102في الفترة  -2
لألرز في غرب في المائة  32بنسبة ) ألغذيةتحسين إنتاج افي و( يا الجنوبيةالمائة في أفريق

وقد ساهم بناء القدرات في مجال إدارة الموارد الطبيعية في تحسين (. على سبيل المثال أفريقيا
في إقليم و. تمعحرجية القائمة على المجمن خالل اعتماد ممارسات اإلدارة ال ،مةكالحو

البحيرات الكبرى، زاد اإلنتاج الموجه نحو السوق بشكل عام، كما أن المنتجات المسّوقة في 
كما . في المائة 22 ت في المتوسطاإلقليمية قد سجلت زيادة بلغاألسواق المحلية والوطنية و

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ك)ات تحليل األمن الغذائي أدو استخدامانتشر 
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القرارات القائمة على عملية صنع في جميع أنحاء أفريقيا، األمر الذي يّسر ( واإلطار المنّسق
 .األدلة

 ،د الشباب والتحضر وتغير المناخ وما إلى ذلكاعدأمثل نمو  ،بيد أن العديد من العوامل -2
أما األزمات  .على التحول الزراعي وعلى استخدام الموارد الطبيعية في القارة تأثيرها تواصل

 أفقر األسر الزراعيةن إيرادات وممتلكات الحد م الممتدة فال تزال تتسبب فيالمتكررة و
 .ألوضاع الهشةفقر وانعدام األمن الغذائي وا، ما يسهم في زيادة الواالنتقاص منها

مع ( 2102-2101للفترة )اإلطار االستراتيجي  فاووالثالثون لمؤتمر الالثامنة أقرت الدورة   -2
وتعمل . قائمة على النتائجال دارةمؤسسي لإل جديدة ترتكز على نظام خمسة أهداف استراتيجية

من أجل  ،األهداف االستراتيجية الجديدة بالتآزر مع األولويات اإلقليمية وأطر البرمجة القطرية
 .يق النتائج في اإلقليمتحقلبناء نهج مؤسسي 

اقتراح  ، تم2102في عام  تجريبيةنفيذ المبادرات اإلقليمية العلى الدروس المستفادة من ت بناء   -2
مل للتنمية الزراعية في أفريقيا تنفيذ البرنامج الشا بين ربطبال (0) تتعلقثالث مبادرات إقليمية 

تكثيف اإلنتاج بشكل محسن   (2) ، ددة للقضاء على الجوع في أفريقياالشراكة المتجوبين 
وما  2102-2102للفترة األراضي الجافة في أفريقيا  في الصمودبناء القدرة على   (2) ومستدام، 

واألولويات اإلقليمية  اإلطار االستراتيجيمنبثقة عن إجراءات  تضم تلك المبادراتو .بعدها
  .وأطر البرمجة القطرية ضمن إطار متماسك
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 في إقليم أفريقيا المنظمةنشطة أولويات أ

 المقدمة - أوالً 
 

علتتى اإلطتتار  2102حزيتتران /وافقتتت التتدورة الثامنتتة والثالثتتون لمتتؤتمر الفتتاو فتتي شتتهر يونيتتو -0
-2102خطة المدير العام المتوسطة األجتل للفتترة على وكذلك  ،2102-2101االستراتيجي للفترة 

2102-2102برنامج العمل والميزانية للفترة على و ،2103
1
ويشمل اإلطتار االستتراتيجي رةيتة . 

المنظمة واألهداف العالمية المنقحة، واألهداف االستراتيجية الخمسة الجديدة، فضال عن هتدف 
 والحوكمتة بتين الجنستين موضوعي المساواةنية والمعرفة والخدمات وسادس يتعلق بالجودة الف

الرئيستية إلطتار نتتائج ع علتى العناصتر لالطتال 0 رفتقأنظتر الم) اللذين يشمالن قضايا متعتددة
لميزانيتتتة إطتتتار النتتتتائج متتتع برنتتتامج العمتتتل وا/تفّصتتتل الخطتتتة المتوستتتطة األجتتتلو (.المنظمتتتة

وقتتد أكتتد متتؤتمر الفتتاو علتتى أن   .والمخرجتتات ومؤشتترات اإلنجتتاز القابلتتة للقيتتاس محصتتالتال
 دعمتافاو جهودهتا عليهتا التي ستركز ال تلك األهداف االستراتيجية الخمسة تمثل مجاالت العمل

رحب بطبيعتها الشاملة التتي ستتمكن المنظمتة متن العمتل بطريقتة متعتددة كما لدول األعضاء، ل
املةالتخصصات ومتك

2
. 

 
ثالثتتتة تيتتتارات كأستتتاس عمتتتل المنظمتتتة فتتتي إقلتتتيم أفريقيتتتا لالمجتتتاالت ذات األولويتتتة  تستتتتخدم-  2

 : استراتيجية رئيسية
 

ان حتويتتي نالتتذالمتتنقل للفتتاو والخطتتة الجديتتدة المتوستتطة األجتتل، الاإلطتتار االستتتراتيجي  (0)
لألولويتات فتي  االستتجاباتمتن أجتل تنظتيم  ،العناصر األساسية إلطار النتائج للمنظمتة

 ؛اإلقليم

الستتتابعة  التتتدورة بحستتتب متتتا أقرتهتتتايتتتا األولويتتتات اإلقليميتتتة للمنظمتتتة فتتتي إقلتتتيم أفريق (2)
علتتتى  سيضتتتع تركيتتتزا شتتتديدااألمتتتر التتتذي ، يتتتاألفريق لمتتتؤتمر اإلقليمتتتيوالعشتتترون ل

 .في سياق األهداف االستراتيجية للمنظمةاإلقليم ب الخاصة حتياجاتالا

 وتشكل دعامة هامة ،تحديد األولويات اإلقليمية رشد عمليةالتي ت أطر البرمجة القطرية (2)
 .لمنظمةل نفيذلية التآلوحيوية 

 
لحتد متن لبتادرة اإلقليميتة البرنامجيتة الم بتجريتب المنظمة في إقليم أفريقيا متقا ،2102في عام -  2

 ستبل المعيشتة تكيّتفزيتادة  حتوليميتة والمبتادرة اإلقل ،الفقر في المناطق الريفية في شمال غانتا
 عملهتا كآليات تنفيتذ لتعزيتز تركيتز ،لتهديدات واألزمات في إقليم الساحل والقرن األفريقيمع ا
يجري وضع ذ في االعتبار التجربة الرائدة، مع األخو .سيما على المستوى القطري ال ه،وتأثير

 الفتتتتتتتتتترة النتتتتتتتتتتائج فتتتتتتتتتي حقيتتتتتتتتتقتعمليتتتتتتتتتة  ترّكتتتتتتتتتزمبتتتتتتتتتادرات إقليميتتتتتتتتتة إضتتتتتتتتتافية ل
والقطريتتة الرئيستتية عتتن  وتهتتدف هتتذه المبتتادرات إلتتى معالجتتة المشتتاكل اإلقليميتتة .2102-2102

علتى  ي، فتستاهمى المستتوى اإلقليمتي والقطترالمنتجات والخدمات ذات الصلة علت قديمطريق ت
 ..برنامج العمل والميزانية/في تحقيق النواتج المتفق عليها للخطة المتوسطة األجل هذا النحو

 

                                                      
1
 .C 2013/3 و C 2013/7 الوثيقتان  

2
 .C 2013/REP الوثيقة  
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ويستند اإلطار االستراتيجي للمنظمتة علتى إطتار مؤسستي جديتد للرصتد والتقيتيم متع مجموعتة -  2
أي األهتتداف االستتتراتيجية  -لنتتتائج متميتتزة متتن المؤشتترات لثالثتتة مستتتويات مترابطتتة متتن ا

ومن شأن إطار الرصد والتقيتيم هتذا أن يعتزز عمليتة اإلبتال  . 3والنتائج التنظيمية والمخرجات
وفتي حتين أن إطتار الرصتد  .فصتاعدا 2102-2102المؤسسية للمنظمتة ابتتداء متن فتترة الستنتين 

فتي  2102-2102استعراض إنجتازات فتترة الستنتين  علىمباشرة  هوالتقييم الجديد ال يمكن تطبيق
مجاالت األولوية لعمل المنظمة في  قريرسيكون مرشدا لتهو ، ف(أنظر القسم الثاني)هذه الوثيقة 

 .اإلقليم
 
 :ويقسم التقرير إلى ثالثة أقسام- 2

  قتتة عتتن الثتتاني كيتتف تتتم تنتتاول األولويتتات والبنتتود التتتي تتطلتتب المتابعتتة والمنبث القستتميحتتدد
التتي  يلفتت انتبتاه األعضتاء إلتى اإلنجتازات الكبترى والجوانتبوالمؤتمر اإلقليمي الستابق، 
من تطبيتق المبتادرات  ادروس اوسوف يستخلص هذا القسم أيض .تتطلب مزيدا من االهتمام

 .ويشرح كيف ترشد هذه األخيرة الطرق الجديدة للعمل 2102اإلقليمية في العام 
   والقضتتايا الناشتتئة واألولويتتات الوطنيتتة  ،التطتتورات األخيتترة الرئيستتيةيتنتتاول القستتم الثالتت

 .على النحو المبين في أطر البرمجة القطرية التي لها تأثير على أنشطة المنظمة في اإلقليم
 2102-2102فتي اإلقلتيم ختالل الفتترة  ايهتستتركز المنظمتة عل األمور التتيلقسم الرابع يقدم ا 

ضمن إطتار  تلك األموروكيف تقع ( 2103-2100سط للفترة متومع التوقعات على المدى ال)
 طتتويرمواصتتلة ت لتتدىلقضتتايا الناشتتئة للنظتتر فيهتتا طتترح بعتت  ابويختتتتم  .النتتتائج للمنظمتتة

 .البرنامج في اإلقليم
 

 اإلنجازات والدروس المستفادةو 4104المؤتمر اإلقليمي لعام أعمال متابعة     -ثانيا
 
إلقليمي ألفريقيا أربع أولويتات إقليميتة لفتترة الستنتين ن للمؤتمر اوالعشروأيدت الدورة السابعة -  0

زيادة إنتاج وإنتاجيتة المحاصتيل والثتروة الحيوانيتة ومصتايد األستما ،   (0) : وهي 2102-2102
دعتم الوصتول إلتى األستواق   (2) ، بشتكل مستتدام لمتوارد الطبيعيتةاوإدارة  تشجيع استتخدام  (2) 

تعزيتز إدارة المعتارف ونظتم المعلومتات والتدعوة فتي  (2) ،والتدابير الصحية لتحسين التجتارة
 .أفريقيا

 
 والتتي تتصتلاإلقليم ب الخاصة حتياجاتالالدورة السابعة والعشرون للمؤتمر كذلك على ا تأكد-  3

فتتي تحستتين قتتدرة البلتتدان والمجتمعتتات االقتصتتادية اإلقليميتتة  مستتاعدات السياستتاتبمستتاهمة 
إلتى ياستة العامتة ترجمة أطر السعلى  ،، وأصحاب المصلحة(دية اإلقليميةات االقتصامجتمعال)

نماذج تربط اتفاقات البرنامج الشتامل  وضعوقد أشار المؤتمر أيضا إلى  .تنفيذ ملموس للبرامج
فقد أبرز المؤتمر أهمية معالجة أوجته  ،وعالوة على ذلك. والخطة االستثمارية بأدوات التمويل

متتع التركيتتز علتتى تنميتتة القتتدرات  ،عتتدم المستتاواة بتتين الجنستتين ضتتمن المجتمعتتات الريفيتتة
 .لفوارق بين الجنسينوالمساعدة الفنية في صياغة االستراتيجيات والخطط المراعية ل

 

                                                      
3
 2 والملحق رقم 31-21رات قالف، 2102-2102التعديالت في برنامج العمل والميزانية للفترة  ، 02-01 اتالصفح CL 148/3الوثيقة   

(Rev-1 )إطار النتائج. 
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متا  2102-2102ختالل الفتترة  فيهتا في اإلقليم التتي ستاهمت الفتاو 4وتتضمن اإلنجازات الرئيسية-  8
 :يلي
 

  والثروة الحيوانية ومصايد األسماك الزراعية المحاصيل وإنتاجية زيادة إنتاج :0األولوية 
 

". الحفت  والتوستع"تم الترويج لتكثيف إنتتاج المحاصتيل المستتدامة بمتا يتماشتى متع مبتاد   لقد-  2
من ختالل مشتروع تحستين إنتتاج األرز فتي غترب أفريقيتا فتي مواجهتة ارتفتاع أستعار المتواد و

مشتروع  أتتاحالمائة لإلنتاج البعلي، بينما  في 32ن إنتاج األرز بنسبة وصلت إلى الغذائية، تحسّ 
وبموجتتب . زراعتتة أصتتناف جديتتدة متتن المحاصتتيل ،يتتا فتتي متتاليقن الغتتذائي ألفريالميتتاه واألمتت

تتم اعتمتاد الممارستات الزراعيتة  ،لحف  الموارد في أفريقيا الجنوبيتة برنامج الزراعة المراعي
تحققت زيادات وصلت إلى قد في المائة من قبل المزارعين المستهدفين، و 01-21الجيدة بمعدل 

وعلتى . ربعة أضعاف في المحاصيل الزراعية لتدى المتزارعين أصتحاب الحيتازات الصتغيرةأ
العامتة، تتم تطتوير استتراتيجية للزراعتة المراعيتة لحفت  المتوارد فتي بلتدان  اتمستوى السياست

وطنيتة للزراعتة الستتراتيجيات اللوضتع ا أساس كانت بمثابة وهي قد ،أفريقيا جنوب الصحراء
خطتط  وتتم دعتم .مبتابويوز نداوي وستوازيلليستوتو ومتال كتل متن ارد فتيالمراعية لحف  المتو

في الزراعة الوطنية واألمتن الغتذائي التابعتة للبرنتامج الشتامل للتنميتة الزراعيتة فتي االستثمار 
الشتراكة التغتذوي فيهتا تحتت قيتادة  شتأنبلتدا إلدراج ال 22فتي  خطط عمتل كما وضعت أفريقيا،

 .(نيباد)ا الجديدة من أجل تنمية أفريقي
 
ى مراقبتة فقتد أحتدثت ثتورة علتى مستتو ،تجريبهتا فتي كينيتا تتم القلم الرقمي التتي تكنولوجياأما - 01

إلتى  عتدة بتال  عتن األمتراض متن أشتهرإلا تتي يتطلبهتاالفتترة ال قلصتتاألمراض الحيوانيتة، ف
 ينت مختبتترات الصتتحة الحيوانيتتة وتحستتأختترى، تتتم تعزيتتز قتتدرا دولتتة 02وفتتي . ثتتوان معتتدودة

 ،كفاءتهتتا فتتي تشتتخيص األمتتراض الحيوانيتتة مثتتل داء الكلتتب، وطتتاعون المجتتترات الصتتغيرة
ألرقتام الدليليتة وقد أنجتزت مبتادرة رائتدة لتتوفير التتأمين القتائم علتى ا .ومرض الحمى القالعية

مبابوي باالشترا  مع شركة عين أصحاب الحيازات الصغيرة في زلمزارإلى الألحوال الجوية 
ل إلى حوّ تت فمنعت من أنت الجفاف وغيرها من الكوارث وقد تمت إدارة موجا. ينخاصة للتأم

لعديتد متن وقتد تتم دعتم ا. كبيرة أو حاالت طوار  وخاصة في القرن األفريقي والساحل اتأزم
 تهتتااطر الكتتوارث، وتحستتين وصتتيانة أنظمتعزيتتز نظمهتتا الخاصتتة بتت دارة مختتمتتن أجتتل  البلتتدان

 ورفتتع مستتتوى وتوستتيع ها،لتحستتين مستتتوى استتتعداد هاقتتدراتز رصتتد األمتتن الغتتذائي، وتعزيتتل
لتى ع باالرتكتاز الصمودتعزيز القدرة على لبرامج وضع الأفضل الممارسات الناجحة، و نطاق

 .شبكات األمان واستعادة القطاعات اإلنتاجية
 

  الموارد الطبيعية بشكل مستدام وإدارة استخدام شجيعت: 4األولوية 
 

إلدارة المستتدامة للمتوارد الطبيعيتة علتى متدى متن أجتل اممارسات الحوكمتة بمعرفة التحسنت - 00
الغابتات  يمن خالل تنمية قدرات قادة المجتمع والمسؤولين الحكوميين في قطتاع ،فترة السنتين

بالتعتتاون متتع أمانتتة لجنتتة غابتتات و. بلتتدا أفريقيتتا جنتتوب الصتتحراء الكبتترى 02واألراضتتي فتتي 
األنظمتة تصتميم وتنفيتذ لجهتة بلتدان أعضتاء للجنتة  01تطوير القدرات فتي أفريقيا الوسطى، تم 

                                                      
4
 .مفصل لالطالع على تقرير(" 2102-2102)التقرير القائم على النتائج ألفريقيا " 2 الملحقراجع   
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ضتتعت وقتتد و   .فتتي اإلدارة المستتتدامة للغابتتات ، متتا ستتاهمللرصتتد واإلبتتال  والتحقتتق وطنيتتةال
. سياستتات واستتتراتيجيات الستتتخدام المنتجتتات الحرجيتتة غيتتر الخشتتبية واالستتتثمار فتتي الغابتتات

المستدامة والستخدام النظم اإليكولوجية للغابتات فتي غترب  خطة التقارب لإلدارة"مع اعتماد و
التتي قامتت المنظمتة بتدعم تنفيتذها، و ،التابعة للجماعة االقتصادية لتدول غترب أفريقيتا" أفريقيا

من أجل  ،السياسات والتنسيقمواءمة أصبحت الجماعة اآلن في وضع أفضل لتعزيز التعاون و
 . إدارة أفضل لمواردها الحرجية

 
 دعم الوصول إلى األسواق والتدابير الصحية لتحسين التجارة: 3لوية األو

 
متع  ،ير تسويق القطاع الزراعي وتعزيز الصتناعات الزراعيتةستيإلى  أدى عدد من المبادرات-  02

وقتد أدى التدعم المقتدم متن  .على تطوير النماذج الشتاملة لألعمتال التجاريتة الزراعيتة هاتركيز
قبتتل المنظمتتة علتتى صتتعيد وضتتع السياستتات واالستتتراتيجيات المتعلقتتة بستتالمة األغذيتتة وتنميتتة 
. سلسلة القيمة، وتدابير الصحة النباتية للتجارة، إلى تحسين السياسات العامة في البلدان المعنيتة

تتززتوقتتد  مشتتاركتها  نت، وتحستتةمراقبتتة األغذيتتقتتدرة البلتتدان األفريقيتتة علتتى مستتتوى نظتتم  ع 
وقتدمت المنظمتة أيضتا ختدمات استشتارية . الفعالة في عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي

، أي أول 2102تموز /تحديده بحلول شهر يوليو يتعين عليهاالهدف الذي  شأنلالتحاد األفريقي ب
 .ألغذيةهيئة أفريقية معنية بسالمة ا

 
صتغيرة فتي إدارة األعمتال المزارعين من أصحاب الحيتازات ال وقد تعززت معارف ومهارات- 02

وفي مناولة المحاصيل ما بعد الحصاد وإضافة القيمة؛ وفي إقلتيم البحيترات الكبترى،  الزراعية
بشكل عام، كما أن اإلنتاج المسّوق في األسواق المحلية اإلنتاج الموجه نحو السوق  ت نسبةزاد

فتي  21متو إجمتالي بلت  ن سجيلوقد تم ت .في المائة 22والوطنية واإلقليمية قد سجل زيادة بمعدل 
من خالل نظام حدي  لتستجيل المعتامالت قتد  ،للمستفيدين المستهدفين الدخل األسريالمائة في 

ئة التي تنتقل من األنشطة غير الرستمية إلتى الرستمية منهتا، تم إنشاةه من أجل التعاونيات الناش
 .وكذلك من خالل تحليل اقتصادي معمق لتوثيق المعامالت والدخل واألمن الغذائي

 
 المعلومات والدعوة في أفريقيانظم تعزيز إدارة المعارف و: 2األولوية 

 
على األدلة متن أجتل الزراعتة  ئمةقاالقرارات ال عملية صنعقامت الفاو على نحو متزايد بتيسير - 02

االستتخدام  علتى مستتوىمعتارف ومهتارات واضتعي السياستات  واألمن الغذائي، وقد تم تعزيز
متن ختالل وذلتك  ،المناسب للبيانات العلمية والتجريبية في صتياغة السياستات واالستتراتيجيات

لكتتي  الزراعتتي بمهتتاراتوقتتد تتتم تزويتتد متتوافي اإلرشتتاد . بنتتاء القتتدراتل المختلفتتة نشتتطةاأل
تطبيتتق  ويعتبتتر .رةفتتي نقتتل المعرفتتة العلميتتة إلتتى أصتتحاب الحيتتازات الصتتغي عمليتتا يطبقوهتتا

متتن األدوات التتتي انتشتترت فتتي  ،التصتتنيف المتكامتتل لمراحتتل األمتتن الغتتذائي واإلطتتار المنستتق
 حتتتددتو ،قيتتتق النعتتتدام األمتتتن الغتتتذائيأرجتتتاء أفريقيتتتا وزودت واضتتتعي السياستتتات بتحليتتتل د

 .هداف التي تتوجب االستجابة لها في سياق حاالت الطوار  وسياق التنميةاأل
 

سددبل  قدددرةلحددد مددن الفقددر الريفددي وزيددادة الدددروس المسددتفادة مددن المبددادرات اإلقليميددة فددي مجددال ا
 الصمودعلى  المعيشة
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لتتى تترتبط األوأفريقيتتا، إقلتيم فتتي  2102فتتي عتام  تتينإقليمي تينالمكتتب اإلقليمتتي للفتاو مبتتادرنفتذ - 02
 .2الثانية بالهدف استراتيجي فيما ترتبط  2بالهدف االستراتيجي الجديد 

 
شمال اتبعت المبادرة اإلقليمية البرنامجية حول الحد من الفقر في الريف، والتي تم تجريبها في - 00

يتف، بمتا المتعتددة التتي يواجههتا الفقتراء فتي الراإلنمائية  معالجة التحدياتلغانا، نهجا متكامال 
تم تقديم التدعم للوكتاالت الحكوميتة، و. في ذلك سلسلة قيمة الكسافا كنقطة دخول لتنفيذ البرنامج

تعزيتز ( أ) :سين سبل المعيشة الريفيتة متن ختاللومنظمات المنتجين والمنظمات المجتمعية لتح
كنولوجيتا، لوصول إلتى التتحسين إمكانية ا( ب) ؛المنظمات الريفية وتحسين التعبئة االجتماعية

تنمية المهارات وتنويع فرص العمتل فتي ( ج) ؛والخدمات األساسية ،والبنية التحتية ،واألسواق
على مستوى  .تعزيز آليات الحماية االجتماعية( د) ؛(وخاصة للشباب والنساء)المناطق الريفية 

يتتذ علتتى وضتتع وتنفوالسياستتات، كانتتت المبتتادرة تهتتدف إلتتى تعزيتتز قتتدرات الهيئتتات الحكوميتتة 
 .سياسات وبرامج متكاملة ومنصفة للحد من الفقر

 
المنظمتتة وأصتتحاب  مختلفتتة متتن وحتتداتمتعتتدد التخصصتتات التتذي ضتتم ال التنفيتتذي أدى التتنهج- 03

أما الفرق الفرعية التي تم تكوينها . المصلحة الخارجيين إلى زيادة الوعي والحوار حول التنفيذ
وعتالوة علتى ذلتك، فت ن أنشتطة . فقد عجلت في بناء التوافق فتي اآلراء ،من بين وحدات التنفيذ

متن و .مشتاكلتيستير تبتادل المعتارف ومعالجتة ال مع الفرق الفرعية قد زادت التعلم التي نظمت
لجنتة ال أمتا. متحمستة فتي المشتروع مشتاركة   البدايتةراط حكومة غانا منتذ انخ ، كفلجهة أخرى

تتألفتتان متتن أصتتحاب المصتتلحة )نقتتاط االتصتتال الفنيتتة وعتتة وجيهيتتة رفيعتتة المستتتوى ومجمتال
 اللتتان( جهتات المانحتة والقطتاع الختاصوال والمنظمات العليتاالرئيسيين بما في ذلك الوزارات 

تت فقتتد أدتتتا إلتتى تحستتين التنستتيق متتع المبتتادرات ، كلتا لتتتوفير التوجيتته بشتتأن أنشتتطة المشتتروعش 
إمكانيتة المبتادرة فتي فتترة الستنتين المقبلتة متع  ومن المفترض توسيع نطاق .الحكومية األخرى
التتي يشتتر  فيهتا درة المستقبل الريفي الشراكة المتجددة للحد من الجوع ومبا الربط بينها وبين

باإلضتافة إلتى ذلتك، يجتري و .االتحاد األفريقتيويباد نلتابعة وكالة التخطيط والتنسيق ال كل من
 .ي بلدان أخرى في اإلقليمتكرار هذه التجربة ف يةالنظر في إمكان

 
ي التهديتدات واألزمتات فت أمتام ستبل المعيشتة قتدرة صتموداإلقليمية حول زيادة المبادرة شددت - 08

ن تعزيتتز األطتتر التنظيميتتة للحتتد متت لجهتتةعلتتى بنتتاء قتتدرات البلتتدان  ،الستتاحل والقتترن األفريقتتي
هتتذه متتن ختتالل و. ألغذيتتة الزراعيتتة والتغذيتتةعلتتى صتتعيد امختتاطر الكتتوارث وإدارة األزمتتات 

اء مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنيتة بالتنميتة للتحصتين ضتد المبادرة، دعمت المنظمة إنش
وقد قدمت المنظمة أيضا مساعدة . كوارث الجفاف، وإعداد المبادرة االستراتيجية المرتبطة بها

صتتياغة وثائقهتتا الخاصتتة بالبرمجتتة اإلقليميتتة  فنيتتة للهيئتتة ولبلتتدانها األعضتتاء الستتبعة متتن أجتتل
التي أقيمت في أوغتادوغو، بوركينتا فاستو والتتي نستقت " سوق تبادل المعارف"أما . والقطرية

بالتعاون مع الهيئة واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف، فقتد يسترت عمليتة تبتادل أفضتل 
ب المصتلحة المتعتددين، بشتأن مواضتيع بتين أصتحا بالقتدرة علتى الصتمودالممارسات المتعلقة 

 .القدرة على الصمودمختلفة، كما عززت الشراكات في مجال 
 

تتطلتتب الطبيعتتة العتتابرة للحتتدود   (0) : يمكتتن استتتخالص العديتتد متتن التتدروس متتن هتتذه المبتتادرة- 02
 القضتتايابغيتتة معالجتتة  الطتتابع لألزمتتات فتتي إقلتتيم الستتاحل والقتترن األفريقتتي اتبتتاع نهتتج إقليمتتي

المجموعتتات /لتعتتاون متتع الكيانتتات اإلقليميتتةلالقيمتتة المضتتافة  متتن هنتتا تبتترزالعتتابرة للحتتدود، و
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المتوافين علتى مختلتف استكمال وتعزيز شبكات الخبرات وتجتارب   (2)  ؛قتصادية اإلقليميةاال
 علتىاالتصتال والتدعوة  االستثمار في مجتال يساعد  (2) ضمان استدامة التدخالت؛ لالمستويات 

بتدورها فتي ترستيل الموقتع العتالمي  تستاهمالفاعلة االستراتيجية التي  بناء شراكات مع الجهات
قدمت المبادرة قاعتدة قويتة ( 2) ؛الصمودللمنظمة بوصفها جهة فاعلة قوية في بناء القدرة على 

لشتتراكة حتتول مثتتل برنتتامج ا ،لتعبئتتة المتتوارد المشتتتركة متتع الجهتتات الفاعلتتة الرئيستتية األختترى
الهيئتتة الحكوميتتة الدوليتتة المعنيتتة متتع المنظمتتة  التتذي تشتتتر  فيتته ،القتتدرة علتتى الصتتمودزيتتز تع

 .بالتنمية
 

المبتادرات التتي تتم /البترامج نطتاق أو توستع/أو تكيتف و/لكي تكرر و على استعدادإن المنظمة - 21
للمستاعدة علتى  إلقلتيم،على دول أخرى عبر أنحاء ا( التجريبية)تنفيذها بنجاح في بع  الدول 

 .كافحة الجوع والفقرلمجهود التوحيد 
 

على المدى  منقحةال األولويات: التطورات واالتجاهات والتحديات الناشئة -ثالثا
 المتوسط

 
لفتترة  ،تحديتد مجتاالت العمتل ذات األولويتة معمقتة إلتى المبتررات خلتفظترة هتذا القستم ن قدمي- 20

 .السنتين الحالية والمقبلة
 

بتالنمو الستكاني والتحضتر  ل هيكلتي عميتق متدفوعتحتوّ خضتم  حاليا فيالزراعة األفريقية تمّر - 22
كتي لو. وتغيتر المنتاخ ي توزيعه، والتكنولوجيات الجديدة والعولمةونمو الدخل وعدم المساواة ف

أفريقيتا  علتىعلتى الجتوع،  يقضتيحد من الفقتر وي لكيو ،هذا التحول الهيكلييستفيد الناس من 
. أكثتر عتددا وأفضتل نوعيتة عمتلفترص إلتى مستتقر القتصتادي النمتو اال ن يتؤديأن تضمن بتأ

للقتوى العاملتة عمتل الوتحسين اتروف خلق فرص العمل ل الحالية وتيرةالتسريع  يكون سوفو
 ستعون إلتىمتزايد من الشتباب التذين يال عددالفي هذا الصدد، ف ن و. احاسم أمرا فيها،( الريفية)

رحيتتاة معيشتتية معقولتتة يمثتتل تحتتديا رئيستتيا ومصتتدرا محتتتمال لالبتكتتا
5
النظتتام  يواجتتهوهكتتذا . 

نمتو اقتصتادي علتى فتي بطرق تساهم بقتوة  تحديا يفرض عليه التحولالزراعي الغذائي بأكمله 
يتا واقتصتاديا بيئ مستتدامة بطريقتةذلتك األمتن الغتذائي، وتحقيتق والحد من الفقر، و نطاق واسع
مثتتل فرصتتة هائلتتة تمتتن اإلمكانتتات االقتصتتادية للشتتباب االستتتفادة وال شتتك فتتي أن . واجتماعيتتا
بتين الشتباب والكبتار علتى حتد  والحتد متن الفقتر الريفتي قدما لتحول الريفيدفع ا علىللمساعدة 

 .سواء
 

قائمتتة علتتى استتتدامة إنتاجيتتة المتتوارد الطبيعيتتة ال يهتتددانتتتدهور األراضتتي والتصتتحر يتتزال  متتا- 22
 حتديالتدفقات في األنهار والبحيرات فتي أجتزاء كثيترة متن أفريقيتا  نحسارا وما زال. األراضي

 .، متتع التهديتتد المستتتمر إلنتتتاج المحاصتتيل والثتتروة الحيوانيتتةوبالضتتل قتتدرات التتري بالمتتدّ  متتن
 المتعتددة بروتوكتوالتوتشتهد علتى ذلتك ال ،إلدارة الميتاه العتابرة للحتدود حاليتا ويولى االهتمتام

هتذه البروتوكتتوالت لتطتتوير التعزيتز والزيتد متتن إلتتى مهنتتا  حاجتة و. القتارة ين دولمبرمتة بتتال
يتزايتد التترويج  ة،الوطنيت ألصتعدةعلتى او. حي  ال توجدجديدة وضع بروتوكوالت ناهيك عن 

 .ارسات الزراعية المراعية للمناخ والتي تتمحور على إدارة األراضي والمياهمللم

                                                      
5
 .اللتين تتناوالن موضوع الشباب في الزراعة ARC/14/INF/8و ARC/14/2 تينراجع الوثيق  
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( 2100)وتقرير حالتة الغابتات فتي العتالم  ،(2101لعام )د الحرجية للفاو يشير تقرير تقييم الموار- 22

 2.2إلتتى ( 2111-0221)ماليتتين هكتتتار فتتي الستتنة  2فتتي فقتتدان الغابتتات متتن حتتوالي  إلتتى تراجتتع
إلتى الحتد متن إزالتة  تراجتعويعزى جزء كبير من هتذا ال (.2101-2111) في السنةمليون هكتار 
إعتادة التحتريج  عمليات السودان وزيادةب المتعلقة بياناتتحسن الو ،أفريقيا الشمالية الغابات في

تحويتل : متمثلتة فتي بصتورة رئيستيةوافع إزالة الغابات في أفريقيتا، تبقى دو. في جنوب أفريقيا
 لألشتتجار؛ القطتتع غيتتر المشتتروعورائتتق الغابتتات؛ حو؛ ولالستتتيطانللزراعتتة أراضتتي الغابتتات 

 .لقارةلة التحريج في األراضي الجافة ابات وإعادر المناخ، والحد من نمو الغوتغيّ 
 

 امصتدر يتزال متاو ،كية بسبب الصتيد غيتر المشتروعلألرصدة السمجائر االستغالل اليتواصل - 22
 متا بعتد الحصتاد فتي مصتايد فتي مراحتل خستائريزال يتوجتب الحتد متن ال ماو. قلق في اإلقليملل

قتد  القانوني دون إبال  ودون تنظيمغير أن صيد األسما   كما. األسما  وتربية األحياء المائية
وهنتا  . لبلتدانلكافية غير الساطيل الصيد وقدرات المراقبة أل السعة المفرطةبسبب  راح يزداد
متوستتط للحفتتاا علتتى  2121متتن األستتما  بحلتتول عتتام  اإضتتافي امتريتت اطنتت 21- 22 حاجتتة إلتتى

البيانتتات، وتحستتين جمتتع  وتبقتتى البحتتوث. كيلوغرامتتا 03االستتتهال  الحتتالي للفتترد التتذي يبلتت  
المعلومتات ملحة لضمان المزيتد متن  حاجة منتظمةالواالستطالعات العلمية الوطنية واإلقليمية 

 .ةلمشورة العلميتقديم او األرصدةتقييم من أجل الموثوقة 
 

 لجفاف والفيضاناتاك)في جميع أنحاء القارة بشكل متزايد للمخاطر الطبيعية  تتعرض الشعوب- 20
الصتتتدمات االجتماعيتتتة واالقتصتتتادية )متتتن صتتتنع اإلنستتتان ألزمتتتات ل، و(األوبئتتتة وغيرهتتتاو
لفتتترات طويلتتة  المعقتتدة والممتتتدة حتتاالت الطتتوار )ألزمتتات الممتتتدة لو( غيرهتتااعتتات، ونزوال

ك تلتي الوقت نفسه، تواجه فو(. األزمات المذكورة أعاله جوانبمن أو أكثر  بجانبين تسمالتي ت
الوصتتول إلتتى األستتواق وتقلتتب أستتعار  بصتتعوبة بشتتكل متزايتتد تحتتديات جديتتدة تتعلتتق الشتتعوب
تكترار لكتان قتد و. لتي لها تأثيرات كبيترة علتى تنظتيم واستتمرارية نظتم اإلنتتاجاالغذائية المواد 

تتتأثير عميتتق علتتى أفقتتر األستتر الزراعيتتة وخاصتتة أولئتتك التتذين يعتمتتدون علتتى هتتذه الصتتدمات 
أو تآكلتت، األمتر التذي زاد متن /تدنت إيرادات األسر وموجوداتها وقد فزراعة الكفاف البعلية؛ 

 .الفقر وانعدام األمن الغذائي والضعف
 

 تطور أطر البرمجة القطرية: األولويات القطرية
 

 تم إطتالقللمنظمة،  المنقل التفكير االستراتيجي وتطوير اإلطار االستراتيجيجزء من عملية ك- 23
أصتتحاب  عتتادة   عمليتتةال شتتار  فتتييو. 2102فتتي عتتام  ةأطتتر البرمجتتة القطريتت صتتياغة عمليتتة

مختلتتف المؤسستتات الحكوميتتة ومنظمتتات المجتمتتع المتتدني والقطتتاع  ا فتتي ذلتتكبمتت ،المصتتلحة
 شتتتهر اعتبتتتارا متتتن نهايتتتةو. والجهتتتات المانحتتتةالختتتاص ووكتتتاالت األمتتتم المتحتتتدة األختتترى 

 لبرمجتتة القطريتتةإطتتار االموافقتتة علتتى  23بلتتدا متتن أصتتل  21نتتال  ،2102 األولكتتانون /ديستتمبر
 2ال تتزال و قريبتة متن استتكمال صتياغتها،/مرحلتة متقدمتةدولة فتي  02فيما تعتبر  الخاص به،

 .في المراحل التمهيدية دول
 

استتراتيجيات التنميتة  علتى طر البرمجتة القطريتةأل التدخل ذات األولويةمجاالت ارتكزت وقد - 28
ستاعدة تتكامل مع بترامج عمتل وكتاالت األمتم المتحتدة متن ختالل أطتر عمتل المهي و ،الوطنية
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ر وتتوف ،السياسات والبرامج األخترى علتى الصتعيد التوطنيعمليات مع  هي تتواءمو ،اإلنمائية
 أطتتر البرمجتتة القطريتتة أن ومتتع. لتتى المستتتوى القطتتريفعالتتة عالخارطتتة طريتتق لإلجتتراءات 

تعكتتأ أيضتتا  فتتي هتتذه البلتتدان، فهتتي( ستتنوات 2-2)علتتى المتتدى المتوستتط  تتنتتاول التحتتديات
 .التحديات واالتجاهات الناشئة

 
التتي قتد  هتماأل جتاالتالمعلى  اإلقليم بشكل واضلبلدان  دلّت، من خالل أطر البرمجة القطرية- 22

وتتنتاول . األولويات ومجتاالت التعتاون تحديد قليم بواسطةإلمساعدات المنظمة في اتحتاج إلى 
األمن الغتتذائي والتغتتذوي، بتتالقضتتايا المتعلقتتة  مخرجتتات أطتتر البرمجتتة القطريتتةتتتائج ونمعظتتم 

والقتتدرة وإدارة مختتاطر الكتتوارث  عيتتة،واإلنتاجيتتة الزراعيتتة واإلدارة المستتتدامة للمتتوارد الطبي
أثبتتت و .فتي القطاعتات ةكمتولتهديتدات واألزمتات، وكتذلك الحا أمتاملمعيشة سبل ا على صمود

األهتداف االستتراتيجية  مع درجة كبيرةب نسجمت أن أطر البرمجة القطرية إحدى عمليات المسل
 .الجديدة للمنظمة

 
إلتى ضترورة تتأمين  ،لبرمجتة القطريتةل اراطتإ 21تنفيذ المطلوبة من أجل  لمواردتقدير لوأشار - 21

فتي  فتي المائتة متن هتذه المتوارد 21حتوالي يتوفر . من الموارد مليار دوالر أمريكي 0.2 حوالي
فيتبقى إذن  للمنظمة، فنيبرنامج التعاون ال خالل من لحشده هو قابلالمشاريع الجارية أو إطار 

يمكن حشتده متن األمتوال متن ختارج ميزانيتة برنتامج التعتاون ( في المائة 81يبل  )رصيد كبير 
 .الفني

 
تستريع عمليتة صتياغة أطتر البرمجتة القطريتة المتبقيتة وإعتداد خطتط ب الخطتوة التاليتةوتقضي - 20

عمليتة فتي اإلقلتيم بحلتول نهايتة ال الستكمال حاليا الجهود جاريةو. األطر تلكقطرية لتنفيذ عمل 
المتتذكورة  المتتوارد فجتتوة المتمثتتل بستتد تتتاليالتحتتدي ال ونظتترا إلتتى .2102متتن عتتام الربتتع األول 

مكاتتتب ال متتع تعتتاونبالالحكومتتات  جانتتب متتنراستتل لتتتزام ا أعتتاله فهنتتا  حاجتتة ملحتتة جتتدا إلتتى
التنفيتذ الجيتد ألطتر البرمجتة القطريتة لضتمان  ، وذلتكالمتوارد حشتدمن أجتل  للمنظمة القطرية

مصتتممة  أن تكتتون تحتتتاج االستتتراتيجية الستتليمة لحشتتد المتتواردو. تحقيتتق النتتتائج المتوقعتتةلو
 لتتدىتعتتزز التتوعي  وأنبهتتا ومستتتدامة أكثتتر قابليتتة للتنبتتؤ وكافيتتة،  طوعيتتة لتحقيتتق مستتاهمات

 ستوفو. ةفعالت خطوات إعالميتةالمزايا النسبية للمنظمة من خالل بالشركاء والبلدان األعضاء 
التحضتتير ألطتتر جتتراء  البلتتد حتتدود ضتتمن الحاصتتل ب القطريتتة أيضتتا متتن التتزخمالمكاتتت تستتتفيد

وبشكل أكثر تحديدا الجهتات  ،تعزيز االتصاالت مع الجهات المعنيةمن أجل  ،البرمجة القطرية
 .بالقطاع ألخيرة إثباتا عن التزام أقوىكي تقدم هذه ا ،المانحة

 

 وما بعدها 4102-4102للفترة  مجاالت التركيز الرئيسية للعمل   -رابعا
 

ستياق اإلطتار االستتراتيجي الجديتد  فتي 2102-2102تترة الستنتين بف الخاصة نشطةاألسيتم تنفيذ - 22
اإلقليميتة ، واألولويتات (22 أنظتر الفقترة)متع أطتر البرمجتة القطريتة  وثيتق ينستجم بشتكلالذي 

فتي نظتم  إلتى األستواق الفعلتي زيتادة اإلنتاجيتة والوصتول  (0)  وهتي 2102-2102 فترة الستنتينل
تحستين اإلدارة   (2)  للتهديتدات الغتذائي والتغذيتة تعرض األمن الحد من  (2) الزراعية؛ األغذية 
تنفيتتذ األولويتتات المختلفتتة فتتي وستتيتم تنظتتيم  .الطبيعيتتةلالستتتخدام المستتتدام للمتتوارد  وكمتتةوالح

المتواصتتلة علتتى  الفنيتتةل األنشتتطة أو متتن ختتالالل مبتتادرات محتتددة زمنيتتا متتن ختت المقتتام األول
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-2102ثتالث مبتادرات إقليميتة لفتترة الستنتين  قتد اقت رحتتو (.2نظر الفقترة أ) مستوى المؤسسة
 .ةخالل إعداد خطط العمل القطري ستكمالهاوسيتم ا 2102

 
 األولويات اإلقليميتة تستند إلى 2102-2102لفترة السنتين  إن المجاالت التي سيركز عليها العمل- 22

المبتادرات بوللمنظمتة  الجديتدة األهتداف االستتراتيجيةبتتعلتق ، كما 2102في عام  التي اعتمدت
 :اإلقليمية على النحو التالي

 
 الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية اإلسهام في استئصال: 0الهدف االستراتيجي 

 
وع فتي أفريقيتا بحلتول عتام جتنهتج موحتد لوضتع حتد لل المتجددة من أجلالتركيز على الشراكة - 22

 .إقليميةمن خالل مبادرة أفريقيا في لتنمية الزراعية ل الشامل برنامجالإطار  بموجب 2122
 

الغابددات ومصددايد وزيددادة وتحسددين تددوفير السددلع والخدددمات مددن الزراعددة : 4الهدددف االسددتراتيجي 
 األسماك بطريقة مستدامة

 
الزراعية من ختالل  ساحاتدارة المتكاملة للماإلب تكثيف اإلنتاج المستدام وتسويقه التركيز على- 22

 (.22-22 ينتنظر الفقرأ) 2و  0 تيناإلقليمي تينمبادرة إقليمية، ومعالجة األولوي
 

 في المناطق الريفيةالفقر  الحد من: 3الهدف االستراتيجي 
 

متجتددة للقضتاء علتى الشتراكة بال المتعلقتةكجزء متن المبتادرات اإلقليميتة  يتم تناول هذا الهدف- 20
متن الفقتتر فتي المنتتاطق  تتضتتمن مكونتات حتتول الحتد، والتتي بتكثيتف اإلنتتتاج المستتدامالجتوع و

 .الريفية، مثل الحماية االجتماعية وتوفير فرص العمل للرجال والنساء والشباب
 

كدل مدن علدى  وكفداءةأكثدر شدموال  األغذيدةو للزراعدةنظدم د من وجوتمكين ال: 2الهدف االستراتيجي 
 الصعيد المحلي والوطني والدولي

 
فتتي إطتتار األولويتتة  العمتتل علتتى دعتتم الوصتتول إلتتى األستتواق متتن المتوقتتع أن تستتهم مواصتتلة- 23

 .2إسهاما كبيرا في تحقيق الهدف االستراتيجي ( 22-22 ينتنظر الفقرأ) 0اإلقليمية 
 

 لتهديدات واألزماتا في مواجهوسبل المعيشة  صمودزيادة : 2اتيجي الهدف االستر
 

نظتر الفقترة أ) لصموداعلى  قدرةالمن خالل المبادرة اإلقليمية حول بناء  ة هذا الهدفمعالجتتم - 28
 :الفقرات التاليةفي  المتوخاة، ثالثالاق المبادرات اإلقليمية نط يرد ملخص عنو. (22

 
 انهج موحد لوضع حد للجوع في أفريقيمن أجل  المتجددةبادرة إقليمية بشأن الشراكة م

 ألفريقيا لتنمية الزراعيةل الشامل برنامجالر إطا بموجب 4142بحلول عام 
 

لحتد متن الجتوع با ، عهتودارفيعة المستتوى في خالل عدة فعالياتوصناع القرار  زعماءالقطع - 22
قتد وضتعت األمتن الغتذائي  وعلى الرغم من أن مسألة. انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةمن و
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 تلتتتكترجمتتتة  إال أنودون اإلقليميتتتة والعالميتتتة، المؤسستتتات اإلقليميتتتة  أجنتتتدة بنتتتود علتتتى رأس
فتتي ضتتوء ذلتتك، و. كافيتتة لتتم تكتتنمتوارد لل اتتخصيصتتو للسياستتات بتترامج/إلتتى أطتتر لتعهتداتا

 "لتوال"ومعهتد  وكالتة التخطتيط والتنستيق لنيبتاد/مفوضية االتحاد األفريقيع م المنظمةتعاونت 
 لوضتع موحتد نهتج أجتل متن المتجددة الشراكة: نحو النهضة األفريقية" إلطالق شراكة بعنوان

للتنميتتة الزراعيتتة فتتي  ضتتمن إطتتار البرنتتامج الشتتامل 2122بحلتتول عتتام  اأفريقيتت فتتي للجتتوع حتتد
فتي مجتال مكافحتة الجتوع  إلى تستريع إجراءاتهتا الدول األعضاءالشراكة  هدعو هذتو ."أفريقيا

 .من خالل وضع أهداف طموحة في إطار البرنامج الشامل
 

تمتوز /يوليتو المنعقتد فتي االجتماع الرفيتع المستتوى المنبثقين عناإلعالن وخارطة الطريق  إن- 21
واضتحة  نقاطتا مرحليتة انيحتدد فهمتا. 2102-2102 الفترة في تسريع العمل يرسيان أسأ 2102
القضتتاء علتتى الجتتوع فتتي أفريقيتتا بحلتتول عتتام متتن أجتتل نفيتتذ مجموعتتة مترابطتتة متتن األنشتتطة لت

االتحتتاد قمتتة  متتن قبتتل الصتتادرين عتتن االجتمتتاع إلعتتالن وخارطتتة الطريتتقاتأييتتد  بعتتدو. 2122
قتصاد إدارة االمع  باالشترا المنظمة تعمل  راحت، 2102الثاني عام  كانون/االفريقي في يناير

ق ترجمتتة خارطتتة الطريتت متتن أجتتل، "لتتوال"هتتد االتحتتاد األفريقتتي ومعالريفتتي والزراعتتة لتتدى 
إلى خطط عمل لتنفيذ البرنتامج فتي ستياق أطتر األمتن  الصادرة عن االجتماع الرفيع المستوى،

 ألعمتتال الجاريتتة علتتىلإضتتافة قيمتتة إلتتى وتهتتدف المبتتادرة اإلقليميتتة  .الغتتذائي الوطنيتتة القائمتتة
فترص تحديتد عبتر لى األمتن الغتذائي والتغذيتة، وع هاتركيزوى القطري من خالل زيادة المست

 فضتلاألتنستيق المتن ختالل متثال  ،األمن الغتذائي والتغذيتةبت يتعلقلتعزيز نهج متكامل  ملموسة
 .غير ذلك من أموريم الحماية االجتماعية وتعمو

 
أنغتوال  كتل متن متن الطريتقارطتة خ نفيتذلت عيينهتان البلدان التي تم تتتكون المجموعة األولى م- 20

 عالوة على ذلتك،و. هاتنفيذ في تقدمتّم ال كلما هاعدد إمكانية رفعمع  ،وإثيوبيا ومالوي والنيجر
ستوف تعتبتر أطتر ، أساستية مجموعة أوليتة متن أربعتة بلتدان بينما ستنطلق البادرة اإلقليمية مع

كعمليتة للتنميتة الزراعيتة فتي أفريقيتا الشتامل البرنتامج  ،بلتدا 21في أكثتر متن  البرمجة القطرية
ة متتع االتحتتاد القتتار علتتى مستتتوى عمليتتةلبغتت  النظتتر عتتن دعتتم المنظمتتة لسياستتية رئيستتية، و
يجتري علتى العمل مع مختلتف المجموعتات االقتصتادية اإلقليميتة ف ن ، "لوال"االفريقي ومعهد 

 .لتعزيز تنفيذ البرنامج الشامل قدم وساق
 
للمندداطق مددن لددإلل اإلدارة المتكاملددة  لمسددتدام وتسددويق قليميددة بشددأن تكثيددا اإلنتدداج ااإلمبددادرة ال

 الزراعية
 

اإلنتاج فتي مباد  لألفضل الممارسات  الحالي على الترويج إلى البناءتهدف المبادرة المقترحة - 22
مع معالجة الحاجة إلتى خلتق فترص عمتل ، ة وعمليات ما بعد اإلنتاجخارج المزرعوالمزرعة 

، متع األختذ بعتين تتؤدي إلتى غتذاء ستليم وصتحيالئقة في المناطق الريفيتة، وخاصتة للشتباب، 
تتتوفر فرصتتة  تلتتك أفضتتل الممارستتاتو. ادية واالجتماعيتتة والبيئيتتةاالعتبتتار االستتتدامة االقتصتت
تاجيتتتة ضتتتعف اإلن المستتؤولة عتتتن المختلفتتتة العوامتتتل الناجمتتة عتتتنمثاليتتة للتصتتتدي للتحتتتديات 

مربحتة للرجتال ال فترص العمتلالهجترة متن ختالل تطتوير /تحضترال تناول تحدياتالزراعية، و
 .والنساء والشباب
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القتتدرة علتتى فتتي بعتت  متتن أفضتتل الممارستتات الحاليتتة لتتدعم اإلنتتتاج المستتتدام ووستتوف ينظتتر - 22
الزراعتتة المراعيتتة لحفتت  المتتوارد : تغيتتر المنتتاخ والتخفيتتف متتن وطأتتته، مثتتل أمتتام الصتتمود

دارة المتكاملتة لألراضتي والميتاه والغابتتات اإلالحراجتة الزراعيتة، وويكولوجيتا الزراعيتة؛ اإلو
كما سيتم النظر في اإلدارة المتكاملة للمحاصيل والثروة الحيوانية  ؛ئيةتربية األحياء الماإدارة و

لسياستات لتستخدم الدعوة، ووضع وتنفيتذ أطتر وسوف . اعتمادها بموجب المبادرة للتعجيل في
 وستوف تستهم .اعتات والتتزام أصتحاب المصتلحةالتماستك بتين القط من أجتل ضتمانالزراعية 
قتترارات المتتؤتمر فتتي ألفريقيتتا و إليكولوجيتتةي مبتتادرة الزراعتتة العضتتوية اأيضتتا فتتة المبتتادر

ين عن الثروة الحيوانية في أفريقيا فتي إطتار نيبتاد ومفوضتية لوزراء المسؤولالتاسع لالوزاري 
 . في الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي التحصين ضد المناخوكذلك  ،االتحاد األفريقي

التوجيهيتتة الطوعيتتة بشتتأن الحوكمتتة  خطتتوطتنفيتتذ الفتتي  اندأيضتتا جهتتود البلتتوستتتدعم المبتتادرة 
صتتول رئيستتي متتن األرز كمح اعتبتتار التتتي تطلتتب لبلتتدانلف تستتتجيب المستتؤولة للحيتتازة وستتو
 .مجاالت األولوية للعمل في اإلقليمال الذي يعتبر منفي هذا المجال  اتخالل تكثيف المساعد

 
 في المناطق الجافة من أفريقيا الصمودالقدرة على قليمية بشأن بناء اإلمبادرة ال
 

فتي إقلتيم الستاحل والقترن  الصتمودرة علتى ترتكز هذه المبادرة على المبادرة الحالية بشأن القتد- 22
لتهديتتدات ا علتتى الصتتمود فتتي وجتته ستتبل المعيشتتة قتتدرةهتتدف إلتتى تعزيتتز هتتي تاألفريقتتي، و
األهتداف االستتراتيجية بقويتة  صالتمع  2الهدف االستراتيجي ب تعنى هي منظمةو. واألزمات

 :هي تركز على مجاالت أربعةخرى، واأل

 سياستتات مثتتل الخطتتة اإلقليميتتة متتن ختتالل وضتتع  - الصتتمودقتتدرة المؤسستتات علتتى عزيتتز ت
والتنفيتتذ متتع شتامل البرنتتامج ال اتفتتاق إقليمتتي ضتمن تثمار الزراعتتي فتي أعقتتاب اعتمتادلالست

المجموعتتتات االقتصتتتادية اإلقليميتتتة والهيئتتتات اإلقليميتتتة علتتتى  جملتتتة أمتتتور، التركيتتتز، فتتتي
أستواق تبتادل مثتل )البلتدان وداختل الدعوة وتبادل المعرفة عبر األقاليم الفرعيتة واألخرى؛ 
 بناء على الصمودعلى قدرة ال للمنظمة من أجل متعددة السنواتبرامج  وضع، و(المعارف

أولويتتتات الحكومتتتة والمجموعتتتات االقتصتتتادية بمتتتا ينستتتجم متتتع أطتتتر البرمجتتتة القطريتتتة و
 .اإلقليمية

  والصتيادين والرعتاة، لرستم دعتم المتزارعين  -دعم نظم إدارة المعلومتات واإلنتذار المبكتر
تقييمتات الو التصنيف المتكامل واإلطار المنسقمن خالل  هاخرائط مواطن الضعف وتحليل

 .إلل، الصمودللقدرة على مشتركة، وتقييمات المخاطر العابرة للحدود، والقياس الكمي ال
  ل اتبتاع تشجيع البترامج الرائتدة التتي تشتم - معتجعلى مستوى الم على الصمودقدرة البناء

جمعيتات مزارعتي ) الركيتزة االجتماعيتةوهي  أالثالث ركائز،  يتناولمتكامل / نهج شامل
ومتتا  جتماعيتتة واالنتتدماج االجتمتتاعيالكفتتاف، والمتتدارس الحقليتتة للمتتزارعين، والحمايتتة اال

الممارستات ) الركيزة الفنيةو( االحتياط أموالاالدخار والقروض و) المالية الركيزة؛ (شابه
تربيتتة  ائيتتة المتكاملتتة أوتربيتتة األحيتتاء المل والممارستتات المبتكتترة مثتت ،الجيتتدةالزراعيتتة 

فتتي األراضتتي الجافتتة، وممارستتات الحتتد متتن مختتاطر  منخفضتتة المتتدخالت األحيتتاء المائيتتة
 .(تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في وجهالكوارث، 

 دعتتم إنشتتاء احتيتتاطي استتتراتيجي؛ متتن ختتالل –ت الطتتوار  واألزمتتات بة لحتتاالاالستتتجا 
 الصتمودأيضتا لبنتاء القتدرة علتى ي لالستجابة لحاالت الطوار  وتنسيق كتلة األمن الغذائو

 .والطويل، وتحسين التأهب وتنمية القدراتفي األجلين المتوسط 
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متتن قبتتل التتدورة الستتابعة أفريقيتتا  متتع لتضتتامنل حستتاب األمانتتة إثتتر تأييتتد فتتي اآلونتتة األخيتترة،- 22
لمتؤتمر  الثامنة والثالثينبشكل رسمي في الدورة  وإطالقه اإلقليمي ألفريقيا والعشرين للمؤتمر
اللجنة  وهي ،وكمةفي إنشاء هياكل الح ، قدمت المنظمة الدعم2102 حزيران/المنظمة في يونيو

شتتروط التوجيهيتتة والخطتتوط ال وإعتتداد، وحتتدة إدارة البرنتتامجو صتتندوقالجمعيتتة و التوجيهيتتة
مليتون دوالر أمريكتي متتن  21 مبلتت ب مستاهمات يتتى اآلن تلقتوقتد تتتم ح. ذات الصتلة يتةجعالمر

جمهوريتتة  فتتيمنظمتتات المجتمتتع المتتدني  متتن ، وكتتذلكغينيتتا االستتتوائية وأنغتتوال والكتتاميرون
مج المختتتارة فتتي إقلتتيم لبتترالمليتتون دوالر أمريكتتي  02و 01متتا بتتين وستتيتم تخصتتيص . الكونغتتو
فتتي  اريعلمشتتلالق دعتتوة لتقتتديم أفكتتار تتتم إطتتقتتد و .اللجنتتة التوجيهيتتة عقتتب قتترار متتنأفريقيتتا 

مكتب المنظمة اإلقليمتي  التي يستضيفها)برنامج الوحدة إدارة  تنسيق، ب2102عام  أيار من/وماي
وجمهوريتتة  يتتا،إثيوب)لعمتتل لخطتتط متتع متوختتاة  تتتم إعتتداد خمستتة بتترامج قطريتتةوقتتد (. ألفريقيتتا

للجهتتود  محفتتزاتمتتة، ك، تحتتت قيتتادة مكاتتتب المنظ(النيجتترو متتاليو متتالويو أفريقيتتا الوستتطى
افقتتت اللجنتتة قتتد وو. الجاريتتة متتن أجتتل القضتتاء علتتى الجتتوع، والحتتد متتن ستتوء التغذيتتة والفقتتر

متتن البتترامج، و تلتتكدوالر مخصصتتات ل اليتتينم 01 حستتاب علتتى تخصتتيص مبلتت التوجيهيتتة لل
 لدى انعقتاد التدورة المقبلتة للمتؤتمر اإلقليمتيم توقيع اتفاقية بين المنظمة والبلدان أن يت المرتقب

تلقتى لزيتادة عتدد البلتدان التتي تو. في تونأ قبل أن يتم صرف األموال من أجل تنفيتذ البرنتامج
متذكرتين و( انجنتوب الستود) قطرية واحدة اهيمية، تم إعداد مذكرة مفحساب األمانة الدعم من
لتطويرهتا إلتى قيتد المراجعتة هتي و( وستط أفريقيتا وغترب أفريقيتا) ين إقليميتتين اثنتينمفاهيميت

 .مقترحات تامة
 
 لدى مواصلة تطوير البرنامج للنظر فيهالقضايا الناشئة سيناريوهات واال
 

يبرز هذا القسم بع  السيناريوهات المحتملة والقضايا الناشئة التي من المحتمتل أن يكتون لهتا - 20
 .على تحديد األولويات في دورة البرمجة المقبلةتأثير 

 
هتو أمتر حاستم لتحقيتق األمتن الغتذائي وأهتداف لتنبتؤ بته ل المستتقر والقابتل السياسات تطبيقإن - 23

الصتتدمات المناخيتتة [ تكتترار] فتت ن ومتتع ذلتتك،. النمتتو علتتى نطتتاق واستتع فتتي المتتدى المتوستتط
ات قصتيرة األجتل لمكافحتة انعتدام األمتن يتؤدي إلتى استتجاب ية في كثير متن األحيتانواالقتصاد

الغتذائي النتتاتج عنهتتا، والتتي قتتد تولّتتد نتيجتتة معاكستة لمتتا يهتتدف إليته إطتتار السياستتات المتوستتط 
 إذن كيف يمكن معالجة تلك القضايا بفعالية؟. األجل

 
أصتحاب المصتلحة  متن مستاهماتغذية الزراعية في أفريقيتا نظام األالتطور الحالي ليستوجب - 28

لمعالجتة القضتايا التتي تتؤثر علتى األداء واإلنتاجيتة  المعنيتة، التوزارات بمتا يتخطتى المتعتددين
متا هتي اآلليتات الالزمتة علتى المستتوى القطتري متن أجتل المشتاركة الفعالتة . والقدرة التنافسية

 ألصحاب المصلحة المتعددين؟
 

الصتتحراء الكبتترى إيتترادات ضتتريبية متتن قطتتاع مزيتتد متتن البلتتدان فتتي أفريقيتتا جنتتوب ال ىلقتتيت- 22
هتذه األمتوال علتى ستبيل المثتال فتي التنظم ل المنتجتة ستتثمارالا وتعتبتر إعتادة. الموارد الطبيعية
. األهميتة لتحقيتق النمتو االقتصتادي علتى نطتاق واستع ةبالغت ، مستألةشتاملةالالزراعية الغذائيتة 

 د؟البلدان في هذا الصد أن تساعد لمنظمةلكيف يمكن ف
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شتكل تحتديا كبيترا، وال ستيما فتي أفريقيتا تاطق الريفية في أفريقيا مكافحة الفقر في المنما تزال - 21
 ستائدة ،جته التفتاوت حتى في البلدان التي تم فيها الحد من الفقتر، ال تتزال أوو. جنوب الصحراء

، وبتتين المجموعتتات العرقيتتة، وبتتين الرجتتال األقتتاليموبتتين  بتتين المنتتاطق الريفيتتة والحضتترية
للفتاو أن كيف يمكن . الفقر ااهرة متعددة األبعاد تتطلب اتباع نهج متكامل لمعالجتهاو. والنساء

 تعمم نهجا شموليا متعدد التخصصات؟
 

 التوجيهات الملتمسة -لامسا
 

ألولويتتات التتتي يتعتتين المتتؤتمر اإلقليمتتي دورا حاستتما فتتي تتتوفير التوجيتته لألمانتتة بشتتأن ا ؤدييتت- 20
للفتاو فتي أولويتات مناستبة لتحديتد الفتاو فتي اإلقلتيم، ووزيادة فتي تتأثير  .تناولها في إقليم أفريقيا

 :المؤتمر اإلقليمي مدعو إلى أنف ن فترة السنتين الحالية والمقبلة، 

  ختتاللاإلجراءات الرئيستية التتي تقتوم بهتا الفتاو لمعالجتة األولويتات اإلقليميتة بتيحتيط علمتا 
المتؤتمر اإلقليمتي ، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة استتجابة لتوصتيات 2102 - 2102 الفترة
 ق؛الساب

  لعمل المنظمتة فتي اإلقلتيم علتى النحتو المبتين  حاليةهمية األولويات اإلقليمية الأ يوافق على
 ؛22في الفقرة 

 علتتى النحتتو  2102-2102للفتتترة  لعمتتل فتتي اإلقلتتيم وخارجتتهلتركيتتز العلتتى مجتتاالت  يوافتتق
 ة التثالثا فتي ذلتك دعتم المبتادرات اإلقليميت، بمت(28-22الفقترات )الرابتع  الجتزءالمبين فتي 
علتى المستتتوى  هتاتأثير بغيتةالفتاو عمتل كوستيلة لزيتادة تركيتتز  22-22الفقترات  المبينتة فتي
 القطري؛

 لدى مواصلة تطوير البرنامج فيها لنظرلضايا الناشئة المشورة بشأن الق يقدم. 
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 المإلحق   -سادسا
 (C2013/3 الوثيقة في 01صفحة نظر أ)لمنظمة في امكونات إطار النتائج : 0 الملحق

 رؤية المنظمة
 

عالم خال من الجوع وسوء التغذية حي  تسهم األغذية والزراعة في النهوض بمستويات المعيشة للجميع وخاصة أشد 
 .وبيئياالفئات فقرا بطريقة مستدامة اقتصاديا واجتماعيا 

 

 األهداف العالمية الثإلثة لألعضاء
 
  استئصال الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وتزايد ضمان عالم يكون فيه لجميع الناس في جميع األوقات

 ؛أغذية مأمونة ومغذية كافية لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية لممارسة حياة نشطة ومفعمة بالصحة
  القضاء على الفقر، واالنطالق قدما نحو تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع مع زيادة اإلنتاج الغذائي

 ؛وتعزيز التنمية الريفية وتوفير سبل المعيشة المستدامة
 الوراثية والمناخ والموارد  والهواء بما في ذلك األراضي والمياه ،إدارة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة

 .لفائدة األجيال الحالية والقادمة
 

 ستراتيجيةالااألهداف 
 

 اإلسهام في استئصال الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية- 0

 زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد األسما  بطريقة مستدامة- 2

 الحد من الفقر في المناطق الريفية- 2

 التمكين من النظم الزراعية والغذائية الشاملة والتي تتسم بالكفاءة على المستويات المحلية والوطنية والدولية- 2

 زيادة صمود سبل المعيشة أمام األخطار واألزمات  - 2
 

 الهدف اإلضافي

 الجودة التقنية والمعرفة والخدمات
 

 الموضوعان الشامإلن

 الجنسانية

 الحوكمة
 

 األساسية الوظائا
 

تيسير ودعم عمل البلدان في وضع وتنفيذ الصكو  المعيارية ووضع المواصفات مثل االتفاقات الدولية ومدونات - 0
 .السلو  والمواصفات التقنية وغير ذلك

تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها ورصدها وتحسين فرص الحصول عليها في المجاالت ذات الصلة - 2
 ة باختصاصات المنظم

 والوطنيةتيسير وتعزيز ودعم الحوار من أجل السياسات على المستويات العالمية واإلقليمية - 2

ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات  لتنفيذإسداء المشورة ودعم تنمية القدرات على المستويات القطرية واإلقليمية - 2
 األدلةوالبرامج القائمة على 

تجمع المعارف والتكنولوجيات والممارسات الجيدة وتنشرها وتحسن من تطبيقها في  أنشطة المشورة والدعم التي- 2
 مجاالت اختصاص المنظمة

تيسير إقامة الشراكات، في مجاالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بين الحكومات وشركاء - 0
 التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

 .ل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجاالت اختصاص المنظمةالدعوة واالتصا- 3
 

 األهداف الوظيفية

 الخدمات اإلرشادية
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 تكنولوجيا المعلومات

 حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه

 اإلدارة التي تتسم بالكفاءة والفعالية
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 (CL 148/3الوثيقة ) الهدف الوظيفي واإلقليم/بحسب الهدف االستراتيجي 4103-4104اعتمادات برنامج العمل والميزانية للفترة  يصاف: 4 الملحق

 الفصل

 المقرات
 العالمية/الرئيسية

آسيا والمحيط  أفريقيا
 الهادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

أمريكا الإلتينية 
 والبحر الكاريبي

 المجموع الشرق األدنى

االعتمادا
ت 

 الصافية

من 
لارج 
الميزان
 ية

االعتمادا
ت 

 الصافية

من 
لارج 
الميزاني

 ة

االعتمادا
ت 

 الصافية

من 
لارج 
الميزاني

 ة

االعتمادا
ت 

 الصافية

 من
لارج 
الميزان
 ية

االعتمادا
ت 

 الصافية

من 
لارج 
الميزان
 ية

االعتمادا
ت 

 الصافية

من 
لارج 
الميزان
 ية

االعتمادا
ت 

 الصافية

من 
لارج 
 الميزانية

 المجموع

1 42,663 32,059 19,586 33,543 7,054 32,470 5,358 3,350 11,401 45,843 8,555 5,494 94,617 
152,75

9 
247,37

6 

2 103,948 86,857 39,139 52,037 18,546 66,080 6,010 8,107 19,929 31,679 11,109 26,399 198,681 
271,16

0 
469,84

1 

3 39,730 10,332 7,107 17,317 5,186 11,796 2,926 5,229 5,426 9,415 1,768 362 62,142 54,450 
116,59

2 

4 78,849 52,195 15,571 29,524 8,055 21,490 2,174 1,954 5,917 25,490 4,650 193 115,217 
130,84

6 
246,06

3 

5 20,330 38,540 6,785 
378,01

5 
3,583 

240,75
6 

1,309 19,133 3,237 63,001 2,662 55,842 37,905 
795,28

7 
833,19

2 

6 52,284 92 631  403  421  591  416  54,746 92 54,838 

برنامج التعاون  -7
 - 134,721  8,936  19,767  11,159  26,390  43,698  24,771 التقني

134,72
1 

8 52,734 1,039 725  3,277 20 5,928 385 1,101  947  64,712 1,445 66,157 

9 32,265 4 946  387  526  766  610  35,501 4 35,505 

10 64,194 5,744 3,357 8,222 3,839 2,419 2,010 1,689 2,467 537 4,346 5,250 80,213 23,861 
104,07

4 

11 52,531 4,675 3,795 638 6,212 18 12,528 647 4,793 1,301 1,833  81,691 7,278 88,969 

مصروفات  -12
 600 - 600 - - - - - - - - - -  600 الطوار 

 21,886 - 21,886 - - - - - - - - - -  21,886 االنفاق الرأسمالي -13

 23,198 181 23,017 - - - - - - - - - - 181 23,017 االنفاق األمني -14

 609,802 جموعالم
231,71

9 
141,341 519,295 82,931 375,049 50,347 40,495 75,394 

177,26
5 

45,831 93,539 
1,005,64

8 
1,437,36

3 
2,443,01

2 

 :سيريةمالحظات تف
 (CL 148/3من الوثيقة  2الملحق )   2102كانون األول /توزيع صافي االعتمادات في الميزانية كما وافق عليها مجلأ المنظمة في ديسمبر= االعتمادات الصافية 
 (C 2013/3الملحق الثال  من الوثيقة )االحتياجات المقدرة من المساهمات الطوعية كما عرضت على مؤتمر المنظمة = من خارج الميزانية 
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ملخص إطار األولويات اإلقليمية للمنظمة     :3 الملحق  

 والثروة الحيوانية ومصايد األسماك الزراعية المحاصيل وإنتاجية زيادة إنتاج 0 األولوية 
 زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصايد األسما  1النتيجة 
 استراتيجيات وسياسات محسنة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد األسما  1-1الناتج 
الثروة قدرات المنظمات اإلقليمية، والبلدان األعضاء، والمؤسسات، والمجتمعات المحلية واألسر لتنفيذ البرامج في قطاعات المحاصيل الزراعية و تعزيز 2-1الناتج 

 الحيوانية ومصايد األسما 
 سما  تعزيز آليات الحوكمة والشراكات في قطاعات المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد األ 3-1الناتج 
 زيادة القدرة على الصمود أمام األزمات والتهديدات التي تواجه سبل المعيشة 4-1الناتج 

 الموارد الطبيعية بشكل مستدام وإدارة استخدام شجيعت 4 األولوية
 تعزيز تدابير إدارة الموارد الطبيعية 2 لنتيجةا

 إدارة الموارد الطبيعيةتحسين االستراتيجيات والسياسات والتشريع في  1-2الناتج 
راتيجيات تعزيز قدرات المنظمات اإلقليمية، والبلدان األعضاء، والمؤسسات، والمجتمعات المحلية، واألسر لتبني وتنفيذ أفضل ممارسات تحسين االست 2-2الناتج 

 والسياسات والتشريع في إدارة الموارد الطبيعية
 من أجل تحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعيةتعزيز آليات الحوكمة والشراكات  3-2الناتج 

 لتحسين التجارة تدابير اإلصحاحدعم الوصول إلى األسواق و 3 األولوية
 تحسين الوصول إلى األسواق والتجارة في السلع الزراعية 3النتيجة 
 والوصول إلى األسواق، واألعمال التجارية الزراعية ،اإلصحاحتحسين السياسات واالستراتيجيات لتنمية التجارة الزراعية، وتدابير  1-3الناتج 
 مال الزراعيةتعزيز قدرات المنظمات اإلقليمية، والبلدان األعضاء، والمؤسسات، والمجتمعات المحلية، واألسر للوصول إلى األسواق  وتنمية برامج األع 2-3الناتج 

 تعزيز آليات الحوكمة والشراكات من خالل الدعوة وتيسير منصات أصحاب المصلحة المتعددين والحوار  3-3الناتج 

 المعلومات والدعوة في أفريقيانظم تعزيز إدارة المعارف و  2 األولوية
 تحسين إدارة المعرفة ونظم المعلومات 4النتيجة 
في قطاع االستراتيجيات المرتكزة على األدلة الترويج للمعرفة ونظم المعلومات ونشرها وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات  1-4الناتل 

 والسياسات والتشريع في إدارة الموارد الطبيعية
في قطاع االستراتيجيات المرتكزة على األدلة ترويج ونشر إدارة المعرفة ونظم المعلومات وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات  2-4الناتل 

 والسياسات والتشريع في إدارة الموارد الطبيعية
لتحسين الوصول إلى األسواق المرتكزة على األدلة اتخاذ القرارات ترويج ونشر إدارة المعرفة ونظم المعلومات وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة على  3-4الناتل 

 والتجارة بالسلع الزراعية
 واألزمات ترويج اإلنذار المبكر ونظم المعلومات للسماح للدول األعضاء، واألسر، والمجتمع المدني باالستعداد واتخاذ أفضل الردود ضد التهديدات  4-4الناتل 

 والثروة الحيوانية ومصايد األسماك الزراعية المحاصيل وإنتاجية زيادة إنتاج 0 األولوية
 زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصايد األسما  1المخرج 
 استراتيجيات وسياسات محسنة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد األسما  1-1الناتج 
الثروة قدرات المنظمات اإلقليمية، والبلدان األعضاء، والمؤسسات، والمجتمعات المحلية واألسر لتنفيذ البرامج في قطاعات المحاصيل الزراعية و تعزيز 2-1الناتج 

 الحيوانية ومصايد األسما 
 سما  تعزيز آليات الحوكمة والشراكات في قطاعات المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد األ 3-1الناتج 
 زيادة القدرة على الصمود أمام األزمات والتهديدات التي تواجه سبل المعيشة 4-1الناتج 

 الموارد الطبيعية بشكل مستدام وإدارة استخدام شجيعت 4 األولوية
 تعزيز تدابير إدارة الموارد الطبيعية 2المخرج 
 الموارد الطبيعية تحسين االستراتيجيات والسياسات والتشريع في إدارة 1-2الناتج 
راتيجيات تعزيز قدرات المنظمات اإلقليمية، والبلدان األعضاء، والمؤسسات، والمجتمعات المحلية، واألسر لتبني وتنفيذ أفضل ممارسات تحسين االست 2-2الناتج 

 والسياسات والتشريع في إدارة الموارد الطبيعية
 أجل تحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعيةتعزيز آليات الحوكمة والشراكات من  3-2الناتج 

 دعم الوصول إلى األسواق والتدابير الصحية لتحسين التجارة 3 األولوية
 تحسين الوصول إلى األسواق والتجارة في السلع الزراعية 3المخرج 
 والوصول إلى األسواق، واألعمال التجارية الزراعيةتحسين السياسات واالستراتيجيات لتنمية التجارة الزراعية، وتدابير التصحاح،  1-3الناتج 
 مال الزراعيةتعزيز قدرات المنظمات اإلقليمية، والبلدان األعضاء، والمؤسسات، والمجتمعات المحلية، واألسر للوصول إلى األسواق  وتنمية برامج األع 2-3الناتج 

 تعزيز آليات الحوكمة والشراكات من خالل الدعوة وتيسير منصات أصحاب المصلحة المتعددين والحوار  3-3الناتج 

 المعلومات والدعوة في أفريقيانظم تعزيز إدارة المعارف و  2 األولوية
 تحسين إدارة المعرفة ونظم المعلومات 4المخرج 
وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات المستندة إلى اإلثبات في قطاع االستراتيجيات الترويج للمعرفة ونظم المعلومات ونشرها  1-4الناتل 

 والسياسات والتشريع في إدارة الموارد الطبيعية
قطاع االستراتيجيات ترويج ونشر إدارة المعرفة ونظم المعلومات وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات المستندة إلى إثبات في  2-4الناتل 

 والسياسات والتشريع في إدارة الموارد الطبيعية
سواق ترويج ونشر إدارة المعرفة ونظم المعلومات وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات المستندة إلى إثبات لتحسين الوصول إلى األ 3-4الناتل 

 والتجارة بالسلع الزراعية
 واألزمات ترويج اإلنذار المبكر ونظم المعلومات للسماح للدول األعضاء، واألسر، والمجتمع المدني باالستعداد واتخاذ أفضل الردود ضد التهديدات  4-4الناتل 
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 على الموقع الشبكي متوفر  –( 4103-4104)ألفريقيا  المستند إلى النتائج تقريرال  : 2 الملحق

 

 
 


