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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

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

 2021-2020 للفرتةنتائج منظمة األغذية والزراعة يف إقليم أفريقيا 
 

 املوجز
خالل  يف إقليم أفريقيا منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(حققتها  لتطورات والنتائج الرئيسية اليتاأهم تعرض هذه الوثيقة 

من  2030عام التنمية املستدامة لمسامهة املنظمة يف دعم خطة  . وتلقي الضوء أيًضا على2021-2020 فرتة السنتني
إنتاج أفضل، وتغذية وقدرة على الصمود واستدامة من أجل  الً كفاءة ومشو أكثر خالل التحّول إىل نظم زراعية وغذائية 

 .ترك أي أحد خلف الركب من دون أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل،
، جديدة ومبادرات وأساليبأدخلت منظمة األغذية والزراعة طرقًا جديدة للعمل، ، 2021-2020وخالل فرتة السنتني 

ابإلضافة إىل ذلك، أدخلت املنظمة و والتعايف منها.  19-جلائحة كوفيد" وبرانمج االستجابة ا بيدالعمل يدً مثل مبادرة "
أقوى ومنسق بشكل كيز الرت إىل  ويرمياألمثل عرب القطاعات  يتيح أمكانية التعاون ا ومرانً ا منوذجيً تنظيميً  الً هيك
عملها  طرقأهداف التنمية املستدامة. وهتدف اإلصالحات أيًضا إىل حتديث منظمة األغذية والزراعة وحتسني  على

، قامت املنظمة مبواءمة خططها على املستوى القطري بشكل كامل مع عملية 2021-2020الفرتة ويف وشفافيتها. 
عملية املنظمة على املستوى القطري يف سامهت  ، وقدإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة

 إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة.  تشكيل صياغة
 وواصلت املنظمة تركيز عملها يف إقليم أفريقيا من خالل املبادرات اإلقليمية التالية:

 2025عام : التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول 1اإلقليمية  املبادرة. 
 التكثيف املستدام لإلنتاج وتطوير سالسل القيمة يف أفريقيا.2اإلقليمية  املبادرة : 

http://www.fao.org/
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 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.3اإلقليمية  املبادرة : 
ابلنسبة عمل املنظمة تعزيز أثر على املستوى القطري، مما سهل  لتنفيذ الربامجهذه املبادرات اإلقليمية مبثابة آلية وكانت 

 .األولوايت الرئيسية يف إطار النتائج لفرتة السنتني إىل
تنفيذ األولوايت املؤسسية واإلقليمية يف سياق عمل املنظمة.  اإلجنازات والدروس املستفادة منوثيقة هذه الوتصف 
سلط توكذلك اإلجنازات يف جمال املبادرات اإلقليمية. كما اجلديدة للمنظمة والربامج  ساليبعمل واألال طرقوتصف 

وكذلك والنزاهة يف عمل املنظمة،  اجلودةذات الصلة واجملاالت املواضيعية املهمة لضمان  املواضيع املشرتكةالضوء على 
 .الشراكات البارزة واالبتكارات والثغرات والدروس املستفادة

 ر اإلقليمي إليهااملسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمت
 : القيام مبا يلي إن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل

 ابإلضافة إىل اهليكل التنظيمي النموذجي واملرن اجلديدةومبادراهتا  أساليبهاطرق عمل املنظمة و االعرتاف ب ،
التنمية ومنسق على أهداف الذي يتيح إمكانية التعاون األمثل عرب القطاعات ويرمي إىل الرتكيز بشكل أقوى 

 ؛عملها وشفافيتهاطرق  إىل حتديث منظمة األغذية والزراعة وحتسني اليت ترميصالحات ، واإلاملستدامة
  على املستوى القطري بشكل كامل مع عملية إطار عمل األمم واالعرتاف ابملواءمة الكاملة خلطط املنظمة

  ؛املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة
  ًإلجنازات اليت حتققت يف جمال تنفيذ اسرتاتيجيات ومبادرات املنظمة يف إقليم أفريقيا، مبا يف ا ابواإلحاطة علم

ا بيد، ومبادرة املدن اخلضراء، ومبادرة مبادرة العمل يدً التعايف منها، و و  19-ذلك برانمج االستجابة جلائحة كوفيد
املنصة الفنية اإلقليمية ألفريقيا اخلاصة ابملمارسات و ذو أولوية، منتج واحد ، قرية رقمية، ومبادرة بلد واحد 1 000

إلجراءات القائمة على األدلة واليت تقودها ومتلكها ا ا ابلرتكيز علىوبذلك، اإلحاطة علمً  .الزراعية املشرتكة
الفقر  والتنمية الريفية املستدامة من أجل القضاء علىحتويل النظم الزراعية والغذائية  البلدان يف اإلقليم، لتسريع
وكذلك املسامهة  (2التنمية املستدامة  (، واجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية )هدف1)هدف التنمية املستدامة 

 ؛يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة األخرى يف اإلقليم
  ًذلك األمهية الواضحة ا ابإلجنازات اليت حتققت يف تنفيذ املبادرات اإلقليمية يف إقليم أفريقيا، مبا يف واإلحاطة علم

 ؛العتماد هنج مبتكرة واستخدام العلوم والتقنيات مبا يف ذلك احللول الرقمية ملواجهة املواقف والتحدايت اجلديدة
  ًوكذلك مع القطاع اخلاص، املنظمات التابعني هلاا أبمهية تعزيز الشراكات مع صغار املنتجني و واإلحاطة علم ،

 ملتوسطة احلجم والشركات الزراعية الغذائية واملستهلكني.مبا يف ذلك الشركات الصغرية وا

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

 ARC-Secretariat@fao.org الربيد اإللكرتوين:
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 مقدمة -أوالا 

-2020خالل فرتة السنتني  إقليم أفريقيايف  املنظمةحققتها لتطورات والنتائج الرئيسية اليت اأهم هذه الوثيقة  تعرض -1
-2020اليت مّت اعتمادها يف الفرتة اجلديدة يف املنظمة واملبادرات  ساليبواأل. وتلقي الضوء أيًضا على طرق العمل 2021
 فاءة ومشوالً ك  وغذائية أكثر للتنمية املستدامة من خالل التحّول إىل نظم زراعية 2030للمسامهة يف دعم خطة عام  2021

من دون ترك أي أحد  ،إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل وقدرة على الصمود واستدامة من أجل
 . خلف الركب

حتّولية عميقة تغيريات  املنظمة شهدت، 2019ومنذ تويل املدير العام السيد شو دونيو مهامه يف أغسطس/آب  -2
التصّدي للتحدايت اليت تواجهها. واعتمدت املنظمة هيكاًل تنظيميًّا منوذجيًّا ومراًن لضمان أن تفي املنظمة ابلغرض هبدف 

يتيح إمكانية التعاون األمثل بني القطاعات ويرمي إىل الرتكيز بشكل أقوى ومنّسق على أهداف التنمية املستدامة. 
ر لتوحيد وتعزيز روح املبادرة اليت تتمتع هبا املنظمة، بني التغيريات اجلديدة اليت مّت إدخاهلا: املكتب اجلديد لالبتكا من ويربز

ومكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية للحرص على تلبية االحتياجات 
ط املنظمة يف متابعة خطة اخلاصة للشعوب والبلدان الضعيفة؛ واملكتب اجلديد ألهداف التنمية املستدامة الذي ينّسق اخنرا

متانة الُنهج العلمية  لغرض ضمان؛ واملنصب اجلديد لرئيس العلماء الذي أُنشئ يف املنظمة واستعراضها 2030عام 
 .واتساع نطاقها واستقالليتها واالبتكارات يف عمل املنظمة

اإلصالحات املعتمدة أيًضا إىل حتديث املنظمة وحتسني طرق عملها وشفافيتها، مبا يف ذلك من خالل  وهتدف -3
 .الديوان العلماء ومدير ةاالقتصاديني ورئيسإنشاء فريق القيادة الرئيسي الذي يضّم نّواب املدير العام الثالثة، ورئيس اخلرباء 

  منظمة رقمية ابلكامل، األمر الذي سّرعته جائحة، حتّولت املنظمة بسرعة إىل2021-2020الفرتة ويف  -4
مع التوسع يف استخدام حلول احلوسبة السحابية واستحداث تكنولوجيات جديدة من أجل تيسري عملها ، 19-كوفيد

وقد مسحت االجتماعات االفرتاضية لألجهزة الرائسية،  ."أي موقع كان ومتهيد الطريق "للوضع الطبيعي اجلديد من
نفيذ عمليات احلوكمة على حنٍو سلس وتوفري خدمات الرتمجة الفورية جبميع تب، 2020عام  يف ذلك املؤمترات اإلقليمية يف مبا

 .اللغات الرمسية للمنظمة
، وهي مبادرة العمل يًدا بيدرئيسية يف املنظمة خالل فرتة السنتني، مثل مبادرات ت أُطلق على ذلك، وعالوةً  -5

وتعود ملكيتها هلا، واهلادفة إىل تسريع التحّول الزراعي والتنمية الريفية مبادرة املنظمة القائمة على األدلّة وتقودها البلدان 
اختاذ  الذي يدعو إىل والتعايف منها 19-االستجابة جلائحة كوفيدوبرانمج املستدامة، دعًما ألهداف التنمية املستدامة، 

 .احليلولة دون حتّول األزمة الصحية إىل أزمة غذائية لغرضإجراءات فورية ومتوسطة وطويلة األجل 
، قامت املنظمة مبواءمة خططها على املستوى القطري بشكل كامل مع عملية إطار 2021-2020 الفرتةويف  -6

على جهود منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم امللكية  وابلتايل البناء عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة،
العملية على مبوازاة ذلك  توسامه .القطرية بشكل مجاعي ومعاجلة األولوايت والثغرات يف أهداف التنمية املستدامة الوطنية

نمية املستدامة، يف حتديد صياغة إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال الت ااملستوى القطري يف املنظمة أيضً 
حنٍو  وأهداف التنمية املستدامة املتصلة هبا مدجمة على ةوالغذائي ةالزراعي النظمضمان أن تكون الشواغل بشأن حتويل  وابلتايل

 جيد وحتظى ابألولوية يف واثئق التخطيط املشرتكة لألمم املتحدة.
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، رّكزت املنظمة عملها 2020عام يف  ت انعقديتال ألفريقيااإلقليمي للمؤمتر الدورة احلادية والثالثني  يف أعقابو  -7
 :يف اإلقليم من خالل األولوايت اإلقليمية التالية

  2025: التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام 1األولوية اإلقليمية. 
  التكثيف املستدام لإلنتاج وتطوير سالسل القيمة يف أفريقيا.2األولوية اإلقليمية : 
  بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.3األولوية اإلقليمية : 

أثٍر أكرب إحداث على املستوى القطري، من خالل تيسري الربامج هذه األولوايت اإلقليمية آليًة لتنفيذ وشكلت  -8
إطار النتائج لعمل املنظمة على األولوايت الرئيسية يف كل إقليم ضمن إطار النتائج لفرتة السنتني، كما هي معروضة يف 

 .2021-2020احملّدث للفرتة 
، مع الرتكيز على األولوايت على مستوى 2021-2020يف اإلقليم يف الفرتة القسم التايل اإلجنازات ويصف  -9

القسم الضوء على املواضيع املشرتكة ذات الصلة هذا نظمة. كذلك، يُلقي املنظمة واملستوى اإلقليمي يف سياق عمل امل
 واجملاالت املواضيعية املهمة لضمان اجلودة والنزاهة يف عمل املنظمة

 اإلجنازات يف إقليم أفريقيا -ا اثنيا 

 اجلديدة يف املنظمة والربامج ساليبالعمل واألطرق 
 والتعايف منها 19-برانمج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد

والتعايف منها إىل اختاذ إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة  19-برانمج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد يدعو -10
الربانمج إىل التخفيف من اآلاثر املباشرة . ويهدف األجل من أجل احليلولة دون حتّول األزمة الصحية إىل أزمة غذائية

لتحويل النظم  تعزيز القدرة على الصمود على املدى الطويل يف سبل العيش، والتحرك حنو التعايف األخضر، والبناء مع
الطاقات من قدرة على حشد  مّكنت استجابة املنظمة للجائحة من االستفادة مما تتمتع بهوقد . الزراعية والغذائية

 .وبياانت آنية ونظم لإلنذار املبكر وخربة فنية لتوجيه الدعم حيثما ومىت متّس احلاجة إليه
والتعايف منها.  19-املنظمة خطة عمل مرنة وقابلة للتعديل، من خالل برانمج االستجابة جلائحة كوفيد ووضعت -11

 ملعاجلة اجملاالت السبعة التالية ذات األولوية: 19-ويف إقليم أفريقيا، ُوضعت خطط العمل اإلقليمية بشأن جائحة كوفيد

  ومحاية سبل العيش يف سياقات  19-كوفيد  جائحة معاجلة أتثريات - اإلنسانية العامليةخطة االستجابة
 .الغذائية األزمات

 على انعدام األمن الغذائي على املستوايت اإلقليمية  19-تقييم أتثري جائحة كوفيد - البياانت لصنع القرارات
 .والوطنية واإلقليمية الفرعية

 والتعايف منها،  19-تعزيز االستجابة جلائحة كوفيد - اإلدماج االقتصادي واحلماية االجتماعية للحّد من الفقر
 . وقدرة السكان الضعفاء على الصمود

https://www.fao.org/3/nd023ar/nd023ar.pdf
https://www.fao.org/3/nd023ar/nd023ar.pdf
https://www.fao.org/3/nd023ar/nd023ar.pdf
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 تيسري التجارة اإلقليمية وتعميم سالمة األغذية يف االتفاق املؤسس ملنطقة  - التجارة ومعايري سالمة األغذية
 التجارة احلرة القارية األفريقية. 

  الرعويني واملزارعني  منمحاية األسر املعيشية الضعيفة  - التعايفتعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية على
 وتعزيز قدرهتا على الصمود. 

 أفضل ملنع اجلوائح يف املستقبل من خالل  على حنوإعادة البناء  - املقبلة الوقاية من اجلائحة احليوانية املصدر
 توسيع وجتديد هنج "صحة واحدة".

  وقدرة الزراعية إلنتاج أغذية أكثر أماانً الغذائية و نظم الحتويل النظم الغذائية: مساعدة احلكومات على حتويل 
 على الصمود واستدامة.

 ملواجهة هذاا ومنسقً  ا شامالً ألفريقيا هنجً والتعايف منها  19-الستجابة جلائحة كوفيدلاملنظمة  برانمجيوفر و  -12
ومتت مناقشة  على املعلومات وتقييم األثر، إلثراء السياسات والدعوة والربجمة القطرية. أوىلمرحلة التحدي، مع الرتكيز يف 

إفريقيا، مبا يف ذلك مفوضية  إقليممع الشركاء وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف  19-جلائحة كوفيدالعمل اإلقليمية  خطط
التنمية ومؤسسات متويل التنمية، واستخدمت لتصميم  يفشركاء الو  ،واجملموعات االقتصادية اإلقليمية ،االحتاد األفريقي

يف إطار الربانمج وضع آلية تنسيق على مستوى متّ والتعايف منها. و  19-جلائحة كوفيداملبادرات القطرية واإلقليمية لالستجابة 
 .، بدعم من املكاتب اإلقليميةامليداينللسماح ابالستجابة الفورية على املستوى  املنظمة

الشركاء، مبا يف ذلك بنك التنمية األفريقي، واالحتاد األورويب، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وابلتعاون مع  -13
، والذي زاد 19-العمل املعين جبائحة كوفيدوالبنك الدويل، دعمت منظمة األغذية والزراعة االحتاد األفريقي إلنشاء فريق 

وقد مت توجيه  والتعايف منها. 19-يف ما يتعلق ابالستجابة جلائحة كوفيدلربجمة دعم السياسات واالستثمارات والدعوة وا
اجلهود حنو تطوير حلول عملية املنحى، مبا يف ذلك تبادل املنتجات املعرفية واملمارسات اجليدة وتعزيز القدرات الوطنية 

 .تنميةال اآلخرين يف شركاءالمم املتحدة و الفرق القطرية لألواإلقليمية، ابلتعاون مع 

 ا بيدمبادرة العمل يدً 
والتنمية الريفية املستدامة  النظم الزراعية والغذائيةملنظمة إىل تيسري حتّول اليت أطلقتها ا مبادرة العمل يًدا بيدتسعى  -14

األبعاد ذات  خمتلفاألشّد فقرًا واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني  الفئاتمن خالل استهداف 
، وهي سلعة 2020خالل التحليل والشراكات. وأُطلقت املنصة اجلغرافية املكانية اخلاصة ابملبادرة يف يوليو/متوز  الصلة من

عامة رقمية ترمي إىل تيسري الشراكات، ووضع النماذج وعمليات التحليل اجلغرافية املكانية من أجل حتديد الثغرات والفرص 
 .ايدة املداخيل واحلّد من أوجه عدم املساواة والتعّرض للمخاطر لدى سكان الريفلز  بصورة آنية

حالًيا  هناكو . 2021-2020خالل فرتة السنتني  ا بيد""العمل يدً فريقيا تقدًما كبريًا يف إطالق مبادرة إقليم أ أحرزو  -15
 تضمنت املشاركاتو  1فريقيا.إقليم أعن رغبتها يف املشاركة يف املبادرة يف  ت، أعربيف العاملا بلدً  45، من أصل ابلدً  25

دراسات فنية، مثل التحليل العشوائي للحدود، وحتديد نقاط دخول الربانمج، مبا يف ذلك سالسل القيمة ذات  القطرية

                                                      
 والسنغال، وزميبابوي، وسان تومي وبرنسييب، ورواندا، وتشاد، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وبوروندي، وبوركينا فاسو، وأوغندا، وأنغوال، وإريرتاي،إثيوبيا،  1

  .ومالوي، وموزامبيق، والنيجر، ونيجريايومايل،  وكابو فريدي، والكامريون، والكونغو، وغابون، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو،والصومال، 



6 ARC/22/2 

 

استثمرت منظمة األغذية و   2الشركاء.األولوية، واألقاليم واألسواق، فضاًل عن حتديد االستثمارات املطلوبة واملشاورات مع 
من أجل ا عضوً  15لدعم  التقينبرانمج التعاون  مشاريعماليني دوالر أمريكي من خالل  5والزراعة يف أفريقيا ما يقرب من 

  3.إجراء دراسات حتليلية وحتفيز االستثمارات الرئيسية
 مبادرة املدن اخلضراء

تحويلية لزايدة رفاه الناس من الجراءات اإل لتحفيزأفريقيا  إقليمبشأن املدن اخلضراء يف  املنظمةمبادرة  أُطلقت -16
وإمكانية  ،خالل حتسني توافر املنتجات واخلدمات اليت تقدمها احلراجة احلضرية وشبه احلضرية والنظم الزراعية والغذائية

استهدفت و . 2021يف عام يف أفريقيا ليمي للمدن اخلضراء املرحلة األوىل من برانمج العمل اإلقومت إطالق الوصول إليها. 
فريقيا إبجراءات مبتكرة "سريعة املكاسب" لتطوير قدرة أصحاب املصلحة احملليني على دمج أمدينة يف  15هذه املرحلة 

مت و يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية والغاابت واألشجار احلضرية يف التخطيط واإلجراءات احمللية.  الزراعةو النظم الغذائية 
صياغة برانمج إقليمي وتعبئة متويل إضايف لدعم املدن لتجسيد مبادئ املدن اخلضراء لحتديد نقاط الدخول ذات األولوية 

األغذية يف مبادرة املدن اخلضراء، مبا يف ذلك برانمج نظام فيذ تنمت دمج العديد من املشاريع القائمة يف  املستدامة. وقد
 .يف مدينيت كيسومو ونريويب يف كينيا حوكمة األغذيةودعم ، رواندا يف مدغشقر وكيجايليف أنتاانانريفو  يف املدن

 قرية رقمية 1 000مبادرة 
دعم حتّول النظم ت قرية من حول العامل إىل مراكز رقمية 000 1للمنظمة إىل حتويل  قرية رقمية 1 000مبادرة ترمي  -17

القرى الرقمية القائمة واحملتملة يف سعيها إىل تعزيز وحتسني سبل العيش، والزراعة، أيًضا  تساعد. وهي والغذائيةالزراعية 
"الزراعة اإللكرتونية" لتحسني اإلنتاجية  (1) :هي والتغذية، والصحة ورفاه مواطنيها. وتضّم املبادرة ثالثة عناصر رئيسية

، والزراعة الدقيقة االزراعية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول الرقمية، من قبيل الزراعة الذكية مناخيً 
ك اخلدمات لى اخلدمات، مبا يف ذلعو"اخلدمات الرقمية للمزارعني" لتعزيز حصول املزارعني ( 2)والزراعة الذكية للمرافق؛ 

 واخلدمات الرقمية "للتحّول الريفي".( 3)؛ فرص العملاملالية، واحلماية االجتماعية و 
، مت تصميم وتنفيذ مبادرة القرى الرقمية التجريبية يف سبعة بلدان يف ةمنظمللقرية رقمية  000 1على مبادرة  وبناءً  -18

 اإلنتاج بيئاتنطاق لفهم لل تقييم عملياتإجراء  ومت(. ونيجريايغاان وكينيا ومالوي والنيجر و  )السنغال والصومال إفريقيا
يف البلدان السبعة، يف  التجريبية الرقمية القرى مبادرةالرقمية وكذلك شروط التنفيذ الناجح ملؤشر  البيئاتو  والغذائي الزراعي

خدمت نتائج دراسات النطاق هذه لتحديد القرى احملتملة لتدخالت . واستُ 2021 الثاين الفرتة بني يوليو/متوز ونوفمرب/تشرين
األنشطة التحضريية من خالل ضبط املنصات الرقمية  تنفيذ، كينياو والصومال  السنغال هيثالثة بلدان،  شرتواباملشروع. 

املعرفة والتعلم، مبشاركة  تشاطرة الرقمية اجلديدة. وقد وفر حدث يالزراع اخلدماتإلطالق املشروع ابلكامل أو اختبار 
القرى الرقمية  مبادرةمنظمة األغذية والزراعة وشركائها وأصحاب املصلحة الرئيسيني، منصة لتبادل األفكار من دراسات 

                                                      
قار ومنتجات الغاابت األرز والفول السوداين والسمسم وقطاع حلوم األباملسح الزراعي الوطين وخرباء املدارس احلقلية للمزارعني(، وبوركينا فاسو )أنغوال ) 2

مح ومنتجات األلبان يف غري اخلشبية وتربية األحياء املائية(، وإثيوبيا ) مناطق شراء السلع الزراعية، والنب واألفوكادو يف يويرغاليم = مناطق سيداما، والق
األعمال الزراعية وزايدة القدرة التنافسية للنساء  ليكورو وكاييس، من خالل تعزيز رايدةيف  بلبوال = منطقة أوروميا(، ومايل )أقطاب النمو الزراعي

( واأللبان والبستنة ومصايد األمساك(، ورواندا وزميبابوي 2( بناء القدرة على الصمود يف حاالت الطوارئ؛ )1والشباب(، ونيجرياي )هنج مزدوج املسار، )
 (.وسوى ذلك، والفاقد واملهدر من األغذية، والبستنة، Agrinvest)مبادرة 

والكامريون، ومايل، ومالوي، وموزامبيق، والنيجر،  وغينيا بيساو، وكابو فريدي، وغابون، وزميبابوي، ورواندا، وتشاد، ، وبوركينا فاسو،أنغوالإثيوبيا، و  3
 ونيجرياي.
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لتوسيع نطاق النتائج لتسريع  ،وحشد االهتمام والشراكات ،اخلرباءو أصحاب املصلحة تعليقات التجريبية، واحلصول على 
 . للتحول الريفي داخل وخارج البلدان التجريبية النظام الرقمي

 بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية
العمل العاملي بشأن التطوير األخضر للمنتجات الزراعية اخلاصة:  ، أطلقت املنظمة برانمج2021سبتمرب/أيلول  يف -19

. وهتدف هذه املبادرة تطوير سالسل القيمة املستدامة للمنتجات الزراعية اخلاصة هبدف، أولوية وبلٌد واحد ومنتٌج واحد ذ
يف حتويل يف هناية املطاف الكاملة املتأتية عن السوق العاملي، واملساعدة  املكاسبين جلدعم املزارعني الصغار واألسريني إىل 

 .النظم الزراعية والغذائية احلالية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة
 . وعملت املكاتب اإلقليمية2021أفريقيا خالل عام  إقليميف منتج واحد ذو أولوية،  ،ومت إطالق مبادرة بلد واحد -20

واستخدمت أفضل املمارسات  للمبادرة.مع املكاتب القطرية يف أفريقيا لتحديد السلع األساسية احملتملة  الفرعية للمنظمة
التوجيهية  واخلطوططار العمل العاملي بشأن التنمية اخلضراء ة إلاإلقليمي املنظوراتلتعزيز  املتاحة يف اإلقليمواملنتجات املعرفية 

 .لتطبيقات املشاريع القطرية
 الزراعية املشرتكة والسياسات الفنية اإلقليمية اخلاصة ابملمارساتاملنصة 

رتكة يف أفريقيا لتبادل املعارف واخلربات مت تطوير املنصة التقنية اإلقليمية بشأن السياسات واملمارسات الزراعية املش -21
تعزيز اإلنتاج الفعال واملسؤول غرض ، لالسياساتعلى مستوى جراءات اإلواملوارد بشأن االبتكارات و  املمارساتوأفضل 

 عتومج املضمونمواد ت املنصة التقنية اإلقليمية طور ، السنةالصمود يف النظم الزراعية والغذائية. وخالل  وحتسني القدرة على
منتجات معرفية بشأن تنفيذ خطط االستثمار الزراعي الوطنية كسياسة مشرتكة وإطار استثمار ضمن الربانمج الشامل 

 ،مع الربملانيني لتعزيز قدرهتم على االلتزام السياسي والدعوةعلى التواصل  أفريقيا. وبدأ العمل أيًضا يف لتطوير القطاع الزراعي
 .لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ة ابلسياسات والربامجخاصوكذلك لتصميم مبادرات 

 2021-2020 املبادرات اإلقليمية واإلجنازات الرئيسية يف الفرتة
 التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع

 والبلدانواملنتجات املعرفية األخرى إىل مفوضية االحتاد األفريقي  ةالتحليليواألطر السياسات  واثئققدمت املنظمة  -22
لتعزيز عمليات صياغة السياسات مبا يف ذلك العمليات القطرية للربانمج الشامل للتنمية ، وانميبيا غابوناألعضاء، مثل 

 .ستثمار الزراعيالوطنية لال ططاخلصياغة اجليل الثاين من من أجل الزراعية يف أفريقيا 
 العديد من احلوارات املتعلقة ابلسياسات على املستوى اإلقليمي اليت ركزت على ودعم تنظيم سامهت املنظمة يفو  -23

وتوسيع نطاق أفضل  األغذية التقليدية واألصليةشجيع تو ( 2( العالقة بني األمن الغذائي والفقر والتغذية؛ )1: )ما يلي
 جلائحةللتغذية استجابة  املراعيةذائية غالنظم وال( 3؛ )أمناط غذائية صحيةاملمارسات لتحويل النظم الغذائية من أجل 

 لدىلتعزيز سالسل القيمة القصرية والروابط الغذائية الريفية احلضرية ملعاجلة سوء التغذية يف املناطق احلضرية و  19-كوفيد
من الغذائي األفريقي لأل ابليوماحلفاظ على الرتاث األفريقي ابستخدام النظم الغذائية خالل االحتفال و ( 4األطفال؛ )

التنمية برانمج حواران ملنصة شراكة ( 1) . كما دعمت وسامهت املنظمة يف تنظيم ما يلي:املوضوعهذا والتغذوي حول 
يف سياق التزامات  2025الدروس املستفادة إىل إجراءات معجلة حىت عام  "ترمجة فريقيا تركزان علىة ألالشاملالزراعية 

من  وحداثن( 2"؛ )نظم غذائية قادرة على الصمودمن خالل  2025أفريقيا حبلول عام  اجلوع يف القضاء علىماالبو" و"
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بني الشبكات الفنية واملمارسني والقادة يف جمال السياسات على املستوى لتعلم بشأن السياسات مجعا أحداث ماالبو ل
ماالبو  جدول أعمالءات اليت ميكن أن تدفع التعلم وتوليد اإلجراوتبادل ، السياسات الزراعية اهلامةمواضيع القطري ملناقشة 

 ألفريقيا. ةالشاملالتنمية الزراعية بشأن برانمج 
القدرات املؤسسية تنفيذ التزام إعالن ماالبو بشأن املساءلة املتبادلة عن اإلجراءات والنتائج، عززت املنظمة  ولدعم -24

. يدعم التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم ابالستناد إىل القرائنالوطنية واإلقليمية لتوليد املعارف والبياانت وإدارهتا مبا 
 وجه التحديد، قامت املنظمة مبا يلي:  وعلى
قرار  من أجل عملية صنع والتواصلمجع البياانت الغذائية والتغذوية وحتليلها  يف جمالالقدرات الوطنية تعزيز  (أ)

 بنن وبورونديإريرتاي و يف على األمن الغذائي والتغذية  19-جائحة كوفيد أتثريات تقييمدعم  ، مبا يشملمستنرية
 ؛انميبياو وسرياليون  وتوغو

هبدف مساعدة األعضاء يف حتسني بنجاح، األفريقية  هليئة اإلحصاءات الزراعيةالدورة السابعة والعشرين تنظيم و  (ب)
. وقد حضر مؤشرات أهداف التنمية املستدامة بلورةمجع البياانت ومعاجلتها وحتليلها ونشرها وقابليتها للمقارنة و 

 ؛ا من اهليئةالدورة أربعون بلدً 
، ودعم تنفيذ االسرتاتيجية العاملية 2020لعام لتعداد الزراعي التشغيلية للربانمج العاملي لوضع اخلطوط التوجيهية و  (ج)

، مجهورية الكونغو الدميقراطيةو  ،بورونديو  ،بننو  ،ا )أنغوالبلدً  12دعم لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية، و 
النيجر( يف تنفيذ و  ،مدغشقرو  ،الكونغوو  ،الكامريونو ، غينيا بيساو، و غينياوغابون، و  ،سان تومي وبرينسييبو 

مجهورية تنزانيا تقييم اخلطة االسرتاتيجية لإلحصاءات الزراعية يف املنظمة كذلك التعداد الزراعية. ودعمت عمليات 
اجلنسانية القطرية يف الصومال، ودعمت جنوب السودان  عمليات التقييم، وعززت القدرة على إجراء املتحدة

 ؛اجلنسني ووضع خطة عمل للمساواة بني اجلرد اجلنساينلالنتهاء من 
 12و الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، -الحتاد األفريقي للتنمية اووكالة االحتاد األفريقي  مفوضية دعمو  (د)

إلعداد تقرير االستعراض القاري الثالث لفرتة السنتني ابلتعاون مع شركاء آخرين. ودعمت منظمة األغذية  ابلدً 
لتوثيق التقدم  (النيجرو انميبيا، و مدغشقر، و كابو فريدي، و ، وسرياليون ،تشاد، وزمبابويو  بلدان )أنغوال، 8والزراعة 

من أجل ( 2هدف التنمية املستدامة ( والقضاء على اجلوع )1هدف التنمية املستدامة الفقر ) احملرز يف احلد من
 ؛االستعراض الوطنية الطوعية اخلاصة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامةعمليات استكمال تقارير 

األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا" ابلتعاون مع مفوضية االحتاد  عنعامة  حملةونشر تقريرين رئيسيني، "وإنتاج  (ه)
هدف لإلبالغ عن التقدم احملرز حنو هدف القضاء على اجلوع ) ،األفريقي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا

 ؛القائمةتحدايت ال(، و 2التنمية املستدامة 
التوجيهية الغذائية القائمة على  اخلطوطلتغذية على املستوى القطري بشأن اخلاصة اب ألدواتلالرتويج ومواصلة  (و)

الغذائية الصحية كجزء بشأن األمناط الغذاء واملنتجات املعرفية، ابستخدام هذه األدوات لزايدة وعي املستهلك 
 .مةالواثئق الرئيسية واالسرتاتيجية للمنظ، وتعميم التغذية يف 19-كوفيد  جلائحةمن االستجابة 

 االقتصادية البيئات آفاق بشأن تقييم عملياتتعزيز القدرات املؤسسية إلجراء لاملنظمة الدعم التقين و  قدمتو  -25
للحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل سالسل قيمة السلع الزراعية مثل  ابلسياسات املتعلقةو 

كوت و  ،وغينيا ،وغاان ،توغو ،إسواتيين) بلدان 8 مشل مباوالدواجن واألمساك والطماطم،  الكاجو والكاكاو والذرة واألرزّ 
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التقييم الفين وتعزيز خالل  منومايل(. وابإلضافة إىل ذلك، مت دعم املوظفني يف البلدان األعضاء  ومالوي ،كينياو  ،ديفوار
وسلسلة قيمة زبدة الشيا يف  ،لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا سلسلة قيمة األرزّ ل تقييم عملياتالقدرات إلجراء 

بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. واستخدمت نتائج هذه التقييمات إلثراء احلوارات مع خمتلف أصحاب 
 يف سلسلة القيمة. الفاعلة اجلهاتصالح السياسات وتعزيز مشاركة إلاملصلحة بشأن أولوايت االستثمار واجملاالت الرئيسية 

على احلكومات وأصحاب املصلحة  تعميمهاألمن الغذائي والتغذية، و  صياغة قانون منوذجي بشأناملنظمة  ودعمت -26
اجلوع  القضاء علىتتبع التقدم احملرز حنو من أجل لدعم الدعوة واملشاركة السياسية  ،فريقياأالوطنيني يف وسط وغرب ومشال 

 .التكامل يف هياكل االحتاد األفريقي لتحسني األمن الغذائي والتغذيةحتقيق وكذلك من أجل ، وسوء التغذية
البياانت مبا يف ذلك من خالل توفري  ،قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني نميةتل اإلمكاانتومت توفري  -27

األمم املتحدة للتعاون من أجل  أطرلدعم تطوير التحليل القطري املشرتك وصياغة  ،السياسات واثئقواملنتجات املعرفية و 
إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل من  اجليل اجلديد من البلدان اليت تنفذ حالًيا اا أفريقيً بلدً  13 يفة التنمية املستدام

 .القادمة ثالث سنواتالن السنتني إىل يف غضو  ةاالسرتاتيجي ه العمليةعلى وشك الشروع يف هذا بلدً  33و التنمية املستدامة،
السياسات واملنتجات املعرفية حول اخليارات الغذائية الصحية واملتوفرة حملًيا إىل مسؤويل مفوضية  واثئق وُقدمت -28

 الغذائية الزراعية النظملتعزيز حتول  اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا الشراكة -األفريقي للتنمية الحتاد اكالة و االحتاد األفريقي/
من أجل حتسني التغذية وسبل العيش من خالل أنشطة الدعوة والتثقيف، مبا يف ذلك يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. 

 اخلطوطلتغذية من خالل تقدمي اخلاصة اب ألدواتلعلى املستوى القطري، واصلت منظمة األغذية والزراعة الرتويج و 
الغذائية الصحية للحكومات  األمناطومنتجات توعية املستهلك بشأن  األغذية على القائمة األغذية لنظم التوجيهية

 الرئيسية الواثئقواجلهود املبذولة لتعميم التغذية يف  19-كوفيد  جلائحة االستجابةوأصحاب املصلحة الوطنيني كجزء من 
 ،الناجحة احلاالتوخالصة وافية لدراسات  احمللية الزراعة على القائمةمت نشر تقرير عن برامج التغذية املدرسية و . للمنظمة

مبادرات التغذية املدرسية  تصميمدعمهم يف ل األفريقيةالبلدان ومت توزيعها على احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 
 .وتنفيذها ،لتحسني األمن الغذائي والتغذية

إنشاء أو تعزيز  من أجلوالسنغال، ورواندا بوروندي وتشاد وجيبويت و إثيوبيا مبا يف ذلك ومت دعم البلدان األفريقية،  -29
إنتاج األمن مؤشرات وكذلك تعزيز  ومعاجلتها ونشرها، نظم مجع البياانت واملعلومات املتعلقة ابلزراعة واألمن الغذائي والبيئة

 .1-2 الغذائي والتغذية خاصة لرصد هدف التنمية املستدامة
للشباب يف أفريقيا املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة املتاحة برانمج الفرص ويف إطار  -30

ومفوضية االحتاد األفريقي منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مع  األغذية والزراعة املنظمةللتنمية الصناعية، تعاونت 
 الدميقراطية الكونغو مجهوريةيف ونشرها للشباب  ألعمال التجارية والزراعيةاتقارير أساسية وخطط عمل لتنفيذ مشاريع  لوضع

التوجيهية  اخلطوطابلشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي " املنظمةوضعت و وكينيا.  كابو فريديو  وغاانوتونس وزامبيا 
لتعزيز قدرة هذه اخلطوط التوجيهية خدمت است وقدلالستثمار يف الشباب يف الزراعة واألعمال التجارية الزراعية يف أفريقيا" 

 .الالئق أتمني فرص العملأعضاء االحتاد األفريقي على تصميم وتنفيذ استثمارات تركز على الشباب من أجل 
 إعدادمت  ،مركز السياسات الدولية للنمو الشامل الذي يستضيفه برانمج األمم املتحدة اإلمنائيوابلشراكة مع  -31

حتسني سبل ذلك لغرض واحلماية االجتماعية، و  يف الريفالفقر  بشأندورة تدريبية مصغرة للتعلم اإللكرتوين وإلطالق 
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تغطيتها نطاق احلماية االجتماعية وتوسيع  نظممت وضع خطة عمل لتعزيز و فريقيا. أيف  العيش واألمن الغذائي والتغذية
 .يةنوباجلو  يةشرقأفريقيا الللمناطق الريفية يف بلدان 

 التكثيف املستدام لإلنتاج وتطوير سالسل القيمة يف أفريقيا
أفريقيا لصياغة اسرتاتيجيات امليكنة  إقليماحلكومات وأصحاب املصلحة من القطاع اخلاص يف مجيع أحناء مت دعم  -32

من خالل العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي وشبكة . و الزراعية الوطنية لتفعيل إطار امليكنة الزراعية املستدامة يف أفريقيا
احلراثة األفريقية وكذلك مع أصحاب املصلحة الرئيسيني من كل من القطاعني العام واخلاص، قدمت منظمة األغذية والزراعة 

 ملستدامة يف أفريقياإطار امليكنة الزراعية االتوجيهية وأفضل املمارسات واالبتكارات لدعم تشغيل  واخلطوطاملنتجات املعرفية 
 .يف أفريقيا النظم الزراعية والغذائيةلتحسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية على طول 

الكربون العضوي يف الرتبة  احتجازقدرات أصحاب املصلحة الوطنيني يف أفريقيا بشأن وعززت املنظمة  -33
زمة لتنفيذ االتفاقات البيئية الثنائية على املستويني الصعيد العاملي، لضمان تزويد البلدان ابملهارات واملعلومات الال على

 .العاملي والقاري من أجل حتسني إدارة املوارد الطبيعية املستدامة بشكل أكرب
األقاليم يف مت نشرها و  ،بدودة احلشد اخلريفية تحزم اإلدارة املتكاملة لآلفات للتعامل مع اإلصاابومت تطوير  -34

 .ملكافحة دودة احلشد اخلريفية ةالعاملي خطة العملدعم تنفيذ من أجل فريقيا أغرب ووسط وشرق وجنوب ل الفرعية
 طويرهاوت احلبوب الغذائية األحباث بشأنللحكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني لدعم  مطبوعاتومت توفري  -35
مارسات إدارة املياه املتعلقة مب تحدايتالو فرص اللحالة و لإجراء مسح ، و شبه القاحلة يف االحتاد األفريقي املناطق يف

تنمية الري يف االحتاد األفريقي وإطار إدارة املياه الزراعية لألمن  توطنيفريقيا من أجل تعزيز أيف  والريّ املستخدمة يف الزراعة 
 .الغذائي

)االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، والصندوق العاملي للطبيعة،  اركةالوكاالت املنفذة املش مع ابلتنسيقاملنظمة  وقادت -36
بشأن املناظر الطبيعية املستدامة لألراضي اجلافة  اإلدارة املستدامة للغاابت أثروتنفيذ برانمج عملية وضع والبنك الدويل(، 

، بتمويل 2021 و/حزيرانئة العاملية يف يونيوالذي أقره مرفق البي، التابع ملرفق البيئة العاملية يف الفرتة السابعة لتجديد موارده
هذا يدعم و دوالر أمريكي من التمويل املشرتك.  ماليني 810و ،على شكل منحة دوالر أمريكي ماليني 104 إمجايل قدره

يف تنفيذ  ،وانميبياكينيا ومالوي و وتنزانيا وزميبابوي ذلك أنغوال وبوتسواان وبوركينا فاسو  يف البلدان األفريقية، مبا الربانمج
صقل جمموعة خمتارة من املمارسات من أجل /تطويرالطلب والذي يشمل  حبسبتدخالهتا من خالل توفري الدعم الفين 

العام للربانمج وحجمه  التماسكوتبادل املمارسات اجليدة القائمة على األدلة لتعزيز  وتوثيقألراضي اجلافة املستدامة لدارة اإل
 وأتثريه.

بدعم مايل املتعلقة بتغري املناخ،  النطاقالواسعة صياغة وتنفيذ املشاريع  من أجلاملنظمة األعضاء دعمت  كما -37
  :البلدان التالية، وتشمل البلدان املستفيدة من هذا الدعم الصندوق األخضر للمناخ من

غازات مشروع للحد من انبعااثت وهو  - PREFOREST CONGOمشروع مجهورية الكونغو، يف إطار  (أ)
 .دوالر أمريكي ماليني 29.9الغاابت يف مخس مقاطعات يف مجهورية الكونغو، بقيمة  االحتباس احلراري من

دون إزالة الغاابت من أجل احلّد من من تعزيز إنتاج الكاكاو ل PROMIREمشروع كوت ديفوار يف إطار  (ب)
 ماليني دوالر أمريكي. 10، بقيمة االنبعااثت
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 دوالر أمريكي(  (2 ))مليوان املتحدة اإلمنائي زامبيا مع برانمج األمم (ج)
 دوالر أمريكي(. 600 000) مبيق مع برانمج األغذية العاملياوموز  (د)

االحتاد األفريقي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، مت تعزيز قدرات املنظمات مفوضية العمل ابالشرتاك مع ومن خالل  -38
لتحسني الوقاية من األمراض وحدة الكتلة الذرية  مراقبةو  مضادات امليكروابتمقاومة  رصد األفريقية العامة واخلاصة يف جمال

 التجارة.تعزيز غرض واالستجابة هلا وإدارهتا ل ومكافحتها
القطاع استعداد مدى ة ما قبل االستثمار هتدف إىل قياس اتيالزراعة الرقمية، وهي أداة سياس ومت الرتويج ملالمح -39

لتحول الرقمي يف لسياسات اوضع إطار مناسب لتوجيه صانعي السياسات والقرارات من أجل للتحول الرقمي الزراعي 
الكتل مبا يف ذلك تقنيات اهلاتف احملمول والبياانت و وقدمت احللول الرقمية . يف كوت ديفوار وكينياوالغذائية الزراعية  نظمال

لتأثري ملواجهة التحدايت اليت تواجه أصحاب املصلحة عالية االاحللول الواعدة  ،حمطات الطقساملتسلسلة وتكنولوجيات 
 .يف كينيا الزراعيني

املمارسات اجليدة يف الزراعة وتربية األحياء املائية والثروة احليوانية وتقدميها لألسر واملنظمات اخلاصة  تطويرومت  -40
اخلضراء يف غابون،  ةمن البلدان األفريقية، مبا يف ذلك تعزيز مبادرة األسر  عددوالعامة لتحسني األمن الغذائي والتغذية يف 

توسيع نطاق إنتاج أصناف احملاصيل املدعمة ، و احلضرية الريفية يف السنغال ةوالروابط الغذائيوسالسل القيمة القصرية 
 ، والعمليات يف مراحل خمتلفة من إنتاج األرزّ ( يف غامبياءواللوبيا ،الذرةو الكسافا، و ، البطاطا احللوة ذات اللبّ بيولوجًيا )

يف غاان تربية األحياء املائية وتنمية  ،اهلجني وامليكنة الزراعية لتحسني اإلنتاجية الزراعية يف مدغشقر اهلجني، وبذور األرزّ 
 .ونيجرياي

التوجيهية لتطوير وتنسيق تدابري الرقابة على األغذية ونظم الرقابة  اخلطوط، مبا يف ذلك معرفيةمنتجات ومت تقدمي  -41
إىل أصحاب املصلحة الوطنيني واملنظمات اخلاصة والعامة يف البلدان األفريقية  ،على األغذية وبرامج تيسري التجارة

ات االتفاقولية واملسامهة يف االقتصادية اإلقليمية لدعم مشاركتها الفعالة يف أنشطة هيئات وضع املعايري الد واجلماعات
 األفريقية. التجارة احلرة القاريةنطقة اخلاصة مب

مفوضية االحتاد األفريقي، مت وضع إطار مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة لتعزيز وابلتعاون مع  -42
لحة الوطنيني، واملنظمات اخلاصة والعامة ونشره على أصحاب املص ،بني البلدان األفريقية لسلع واخلدمات الزراعيةابالتجارة 

لدعم التجارة الزراعية البينية يف إطار ، يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا
الصحة  . كما دعمت منظمة األغذية والزراعة صياغة إطار سياساتاألفريقية التجارة احلرة القاريةاالتفاق املؤسس ملنطقة 

التابعة للشراكة اجلديدة املنسقة ملعايري سالمة األغذية التوجيهية اإلقليمية  واخلطوطوالصحة النباتية التابع لالحتاد األفريقي 
 ا.إفريقي إقليممن أجل حتسني التجارة يف من أجل تنمية أفريقيا، 

لسالسل القيمة املختارة، ال سيما وحتليل الوضع وخيارات التدخل ومت تقدمي تقييمات للفاقد من األغذية،  -43
، إىل الشركات الصغرية واملتوسطة يف جمال األعمال التجارية الزراعية، مبا يف ذلك الشركات 19-جائحة كوفيد سياق يف

ما بعد احلصاد  الفاقد، واملنظمات اخلاصة والعامة يف غرب إفريقيا لتقليل الشباب والنساءالصغرية واملتوسطة اليت يقودها 
االقتصادية اإلقليمية  اجلماعاتمت تعزيز هياكل الدستور الغذائي يف االحتاد األفريقي و و األمن الغذائي والتغذية.  حقيقلت
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وسالمة األغذية العمل بشأن الفاقد ما بعد احلصاد الزراعية وتنفيذ أطر  احلاضنات اتاألعضاء للتشجيع على نشر مبادر و 
 .من أجل حتسني التجارة

شركاء اللدعم  19-جائحة كوفيدا لرصد أسعار األغذية يف سياق ابلتعاون مع البنك الدويل، نظامً وقدمت املنظمة  -44
التنمية واحلكومات واملنظمات اخلاصة والعامة يف أفريقيا لتتبع اجتاهات انعدام األمن الغذائي الناشئة وحتركات أسعار يف 

 .ومبادرات التعايف لتحسني األمن الغذائي والتغذية 19-االستجابة جلائحة كوفيد، لدعم 19-كوفيداألغذية خالل جائحة  
 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 اا أفريقيً بلدً  15سياسات وثيقة عن الالتنمية، حددت اآلخرين يف شركاء المفوضية االحتاد األفريقي و ابلتعاون مع  -45
التنمية على يف شركاء الملساعدة احلكومات و  ، وذلكللتدهور الشديد يف األمن الغذائي والتغذية" معرضة بشدةعلى أهنا "

 .تغذيةالاألمن الغذائي و  لتحقيقاملستهدفة  منها تدخالت التعايفو  19-االستجاابت جلائحة كوفيدتصميم وتنفيذ 
الزراعة واألمن الغذائي يف أفريقيا، مبا يف ذلك على  19-ومت تطوير املنتجات املعرفية بشأن أتثري جائحة كوفيد -46

سياسات بشأن اآلاثر على الزراعة والتجارة والشركات وثيقة ال، و الزراعية والغذائية نظمالتقرير توليفي عن االضطراابت يف 
القطرية حول  احلاالتدراسات ، و والقطاعات الرئيسية األخرى، واآلاثر على الشباب والنساءاحلجم الصغرية واملتوسطة 

التنمية واملنظمات اخلاصة والعامة يف شركاء الشرها على مفوضية االحتاد األفريقي واحلكومات و ، ومت نقطاعات زراعية حمددة
األمن  لتحقيق منها والتعايف 19-جلائحة كوفيدوتدخالت الدعوة لالستجابة  اتلصياغة وتنفيذ السياسات واالستثمار 

 . الغذائي والتغذية
املنتجات املعرفية وأفضل املمارسات ونشرها على اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية، واللجنة الدائمة وير ومت تط -47

اهليئة احلكومية  ملكافحة األمن يف الساحل، وشبكات منظمة األغذية والزراعة يف املشرتكة بني اهليئات احلكومية الدولية
"معرض تبادل  مثل الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحلاللجنة /الدولية املعنية ابلتنمية

" من الصدمات املناخية يف وجهتعزيز االبتكار لبناء القدرة على الصمود : للقرن األفريقي ومنطقة الساحل املعرفة االفرتاضي
 .لتكيف مع آاثر تغري املناخأجل ا

مفوضية االحتاد األفريقي واجملموعات االقتصادية اإلقليمية وكذلك أصحاب املصلحة  تعزيز قدرات املوظفني منومت  -48
كل سنتني وتصميم خطط العمل على املستوى   يالذي جير لعملية االستعراض  القدرة على الصمودالوطنيني لتسهيل قياس 

 .القطري إلدماج قضااي اهلجرة يف سياسات وبرامج التنمية اإلنسانية والريفية
ا لبناء وإدارة نظم صحية قادرة ا أفريقيً بلدً  20قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني يف ومت تعزيز  -49

يف ظل  ة من أصل حيوايناملقبل اجلائحةوالتصدي هلا من أجل منع  اجلوائحالصمود، مع الرتكيز على التأهب ملواجهة  على
 ج العاملي لألمن الصحي.( والربانمEPT-2برانمج التهديدات الناشئة للجائحة )

 ودعمت املنظمة، ابلتعاون مع الشركاء، األعضاء يف ما يتعلق حباالت الطوارئ، مبا يف ذلك:  -50
 ملكافحة اجلراد  عمليات برية وجويةالضطالع بمليون دوالر أمريكي اب 230املمول ابلكامل مببلغ  نداء املنظمة

قدمت و . 2020 كانون الثاين/هكتار يف القرن األفريقي واليمن منذ يناير ماليني 2.3 الصحراوي على مساحة
يف الوقت املناسب طوال فرتة  اإلنذار املبكر والدقيق والتنبؤاتلمنظمة اجلراد الصحراوي التابعة ل معلومات دائرة

مع العديد  ،L3حراوي عاونت دائرة معلومات اجلراد الصحراوي، يف إطار االستجابة الطارئة للجراد الصتالطفرة. و 
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دائرة معلومات  ابتكارًا جديًدا مت دجمها يف 16 ى إىلفضأوالقطاع اخلاص، مما  والباحثنيمن الشركاء األكادمييني 
ابإلضافة إىل ذلك، مت تقدمي و واإلنذار املبكر.  الرصدوبرامج اجلراد الوطنية لزايدة حتسني اجلراد الصحراوي، 

اجلراد يف العديد من البلدان بدعم من اللجان اإلقليمية للجراد الصحراوي يف دون طيار ملسح من طائرات 
 .الوسطى والغربية تنياملنطق

  تشمل أنغوال وبوتسواان هي ، و اجلنوبية يف أفريقيااملهاجر تفشي اجلراد األفريقي حاالت الطارئة ملكافحة واالستجابة
اجلراد ابلقضاء على هذا اجلهد مسح . و دوالر أمريكي ماليني 4.9 تبلغ ةإمجالي مبيزانية وانميبيا وزميبابوي وزامبيا

يف البلدان اخلمسة املتضررة من خالل إنشاء وحدات مكافحة املناسب على حنو فعال ويف الوقت  األفريقي املهاجر
لألنشطة امليدانية اجلراد، وشراء معدات مراقبة اجلراد، والرصد واملكافحة، ابإلضافة إىل الدعم التشغيلي واللوجسيت 

معرض شخص  ماليني 2.8محاية األمن الغذائي والتغذوي وسبل العيش ملا يصل إىل . وبذلك، ملكافحة اجلراد
 املهاجر.األفريقي اجلراد هتديد  يف البلدان اخلمسة املتضررة من للخطر

  بلدان اجلراد يف حترك الكشف عن للزراعة واألمن الغذائي، من أجل  العمل املبكر لإلنذار املبكرنطاق وتوسيع
زميبابوي  املشمولة البلدان وتضمنت. هلذا اخلطر مليون شخص 4.25ض ما يقدر بنحو حيث تعرّ  - اجلنوب

 .مالويو ومدغشقر 
 دوالر أمريكي  700 000مببلغ  موزامبيقواليت تغطي مدغشقر و  اجلنوبية فريقياألألزمة املعقدة يف الطارئة  واالستجابة

 .لدعم التأهب واالستجابة الفعالة حلاالت الطوارئ
  األعضاء يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول  البلدانومبيدات اآلفات اإلقليمية وبناء قدرات وإدارة اآلفات

كابو و غينيا بيساو، و غامبيا، و  ،والسنغال تشاد،و  كافحة اجلفاف يف منطقة الساحل )بوركينا فاسو،املعنية مب
 .دوالر أمريكي ماليني 7.4مببلغ  -النيجر( و موريتانيا، و مايل، و  فريدي،

  الشراكة قدرة السكان الرعويني واملزارعني الرعويني العابرين للحدود يف منطقة الساحل، من خالل برانمج وتعزيز
 .مليون يورو 9.1 تبلغ والنيجر، مبيزانية ،ومايل ،يف بوركينا فاسو لشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائيةل

للحكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني واملنظمات اخلاصة والعامة ومت وضع خطة اإلنذار املبكر والعمل املبكر  -51
ودودة احلشد اخلريفية يف بوتسواان وبوروندي  ،فريقيا من أجل القضاء على داء الكلب واجلراد الصحراوي يف إثيوبياإقليم أيف 

 .لسلسلة الغذائيةاحملدقة ابالتهديدات  تخفيفل
اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل وبرانمج األغذية وابلشراكة مع  -52

ملعايري األمن الغذائي للحكومات من خالل التصنيف  عمليات تقييمالعاملي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أجرت املنظمة 
املتكامل ملراحل األمن الغذائي واألدوات التحليلية يف اإلطار املنّسق لتحسني تقارير البلدان واختاذ إجراءات بشأن انعدام 

 األمن الغذائي والتغذية. 
مر وكينيا، لتعميم مؤشرات التغذية بوركينا فاسو وجزر القو إثيوبيا احلكومات، مبا يف ذلك  اتقدر ومت تعزيز  -53
 املراعيةسياساهتا وأطر الرصد والتقييم مع الرتكيز بشكل خاص على تعميم التجارة والتغذية وتعزيز سالسل القيمة احمللية  يف

 . األمن الغذائي والتغذية لتحقيقللتغذية 
إريرتاي قدرات املنظمات العامة واخلاصة يف البلدان األعضاء يف مفوضية االحتاد األفريقي، مبا يف ذلك ومت تعزيز  -54

فضل يف ما يتعلق ابخليارات واملمارسات واالسرتاتيجيات التقنية األوموزامبيق وانميبيا، ورواندا بنن وبوتسواان وبوركينا فاسو و 



14 ARC/22/2 

 

والتخفيف ا من أجل تسهيل التكيف مع تدابري تغري املناخ رد والزراعة الذكية مناخيً نسقة بشأن الزراعة احملافظة على املوااملو 
 .اإلنتاجية لتحسنيمن آاثره 

وغاان وكينيا ونيجرياي يف تعزيز مسار وتنزانيا ورواندا وزميبابوي احلكومات يف إثيوبيا وبوركينا فاسو ودعمت املنظمة  -55
على مستوى السياسات وتبسيطها  بشأن املرضأطالس  عدادإل تسيمرض ذابب تسي كافحة مل التدرجييةاملكافحة 

 .ألمن الغذائي والتغذيةاالسرتاتيجيات الوطنية لتحقيق ا أو
 الشراكات واالبتكارات واملواضيع املشرتكة البارزة

 :البارزة وإشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص خالل فرتة السنتني، ما يليمشلت الشراكات  -56
واملشاورات وحوار السياسات الشامل مع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي وجلنة التعاون  (أ)

األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا لدعم احلكومات واجملموعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي 
على التوايل حنو  واإلقليمي الفرعي واإلقليمي وكذلك كياانت منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد الوطين

على املستويني القطري واإلقليمي، مجعت هذه املشاورات األصوات املتنوعة و . الغذائيةنظم لقمة األمم املتحدة ل
لتقدمي  ،أصحاب احليازات الصغرية/املزارعني األسريني، والشباب والنساء، والسكان األصليني من للمنتجني

 . الغذائيةنظم األمم املتحدة للالرئيسية لقمة  املواضيعفريقية حول وجهات نظر أ
 Mandulis Energy شركة ساعدت الشراكة معو شراكات مع الشركات اخلاصة.  عدةاملنظمة وأقامت  (ب)

Limited ( على الشبكة األحيائي، وهي شركة خاصة رائدة يف أوغندا، يف توليد وتوريد الطاقة املتجددة )الغاز
وخارج الشبكة، وربط جمموعات املزارعني والالجئني واجملتمعات املضيفة ابلسوق من خالل توفري املخلفات 

يف شراكة و سعار السوق العادلة، وحتسني وصوهلم إىل مصادر الطاقة البديلة أبسعار معقولة. أبالزراعية واملنتجات 
، وهي شركة أعمال زراعية يقودها JR Farms Limited كةشر املنظمة مع أخرى مع القطاع اخلاص، تعاونت 

وحتسني وصوهلم  مبا يشمل التدريب، الشباب، لتعزيز رايدة األعمال الزراعية للشباب من خالل تنمية القدرات
 .إىل صناديق األسهم يف رواندا

 :ما يلي ومشلت الشراكات البارزة األخرى (ج)
  والرباجميملسيياواة بني اجلنسييني من أجل العمل املعياري اب يتعلقما اليت متت صييياغتها وتعزيزها يف املبادرات .

 ملنظمة منظومة اجلماعةاملنصيية اجلنسييانية و مع املعهد الدويل لبحوث السييياسييات الغذائية  التعاونومشل ذلك 
 19-جلائحة كوفيدأدلة على اآلاثر اجلنسييييييييييييانية  لحصييييييييييييول علىاالسييييييييييييتشييييييييييييارية للبحوث الزراعية الدولية ل

مع مركز  أفريقيا جنوب الصيييحراء الكربىجابة اجلنسيييانية السيييتجابة السيييياسيييات يف سيييبعة بلدان يف واالسيييت
النسييييييييياء األفريقيات املنتجات زايدة اسيييييييييتفادة ضيييييييييمان  إىل يهدفالتجارة الدولية لتطوير برانمج مشيييييييييرتك، 

منطقة التجارة احلرة  يفسييييييبل عيشييييييهن  متكينهن من حتسيييييينيو واملعاجلات من التجارة  والعامالت يف التجارة
املرفق األفريقي يف جمييال العمييل املنيياخي واحلوكميية، عملييت منظميية األغييذييية والزراعيية مع و القييارييية األفريقييية. 

خاطر وبرانمج األغذية العاملي لزايدة الوعي أبمهية دور املرأة القيادي يف العمل املناخي لقدرات مكافحة امل
 ؛يم ندوات عرب اإلنرتنت وإنتاج موجزات مشرتكة عن السياساتواحلد من خماطر الكوارث من خالل تنظ
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  التوجيهية السيييييييييييييتثمار  اخلطوط" لوضيييييييييييييع بني منظمة األغذية والزراعة ومفوضيييييييييييييية االحتاد األفريقيوالتعاون
يف أفريقيا" ومع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصييناعية ومفوضييية االحتاد  الزراعية والغذائيةالنظم  لشييباب يفا

 ؛لفرص للشباب يف أفريقياإاتحة اشراكة ثالثية يف إطار برانمج ضمن األفريقي 
 منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف غرب أفريقيا لتطوير قدرات املنتجني وخطة العمل  وشييييبكة

 األسرية يف غرب أفريقيا؛ للزراعةاألمم املتحدة  عقداإلقليمية ل
  38جامعة أفريقية يف  129الزراعة، وهو احتاد يضييييييييييييييم جمال لجامعات لبناء القدرات يف اإلقليمي لنتدى املو 

 .وتنمية قدرات الشباب املعرفةلتبادل  ابلدً 
 منظمة منظومة فريقيا، ومؤسيييييييسيييييييات أ، مثل منتدى البحوث الزراعية يف البحوث اإلقليميةمنظمات  عملت

للتنوع املنظمة الدولية  - املركز الدويل للزراع االسييييييتوائية مثل اجلماعة االسييييييتشييييييارية للبحوث الزراعية الدولية
 ، مع منظميية األغييذييية والزراعييةللزراعيية احلراجيييةاملركز العيياملي  -مركز البحوث احلرجييية الييدولييية و  ،البيولوجي

التجارب والدروس املسيييييييييتفادة  تقييمرتك شييييييييياملالعمل مشل و فريقيا. أا يف الذكية مناخيً  الزراعة للتقدم يف جمال
فريقيا بناًء أ يف ابرامج الزراعة الذكية مناخيً السيييييياسيييييات والتوجيهات الفنية وتطويرها لتوسييييييع نطاق  ووضيييييع

 ها.وحتليل واملشاريع امليدانية لكل املنظمات املعنية ابإلضافة إىل جتميع بياانهتا ومعرفتها البحوثعلى أعمال 
يشمل هنج منظمة األغذية و دعم املنظمة للعديد من البلدان والشركاء اإلقليميني. ات يف صميم ءتقع اإلحصاو  -57

 : فريقيا ما يليأ إقليمات يف برانمج عمل ءدمج اإلحصالوالزراعة 
  املمولة من اجلهات  اريعالزراعي، وبرانمج التعاون الفين واملش عمليات التعداداإلحصائي الفين إلجراء الدعم

 .املاحنة، وكذلك من خالل تنفيذ "االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية"
  التنمية  هدفألمن الغذائي والتغذية )اليت حتتوي على بياانت جممعة حول مؤشرات اومت توفري قاعدة بياانت املنظمة

، وإاتحتها لالحتاد املنظمة ترعاهاألهداف التنمية املستدامة اليت ( ابإلضافة إىل مؤشرات أخرى 2 املستدامة
إلعداد التقرير الثالث  بلدانالو وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، األفريقي و 

ُتستخدم هذه البياانت أيًضا و سنتني واملراجعات الوطنية الطوعية على التوايل.  اليت جترى كللمراجعة القارية ل
لتتبع العديد من املؤشرات واالمتثال آلليات املساءلة اخلاصة إبعالن الربانمج الشامل للتنمية الزراعية 

 .2030أفريقيا/ماالبو وخطة التنمية املستدامة لعام  يف
 الوطنية لالستثمار الزراعي للخططاإلحصائية املستخدمة لتعميم التغذية يف الصياغة اجلارية  والبياانت. 

 :، يف جماالت عمل الربانمج ما يليواملساواة بني اجلنسنيهنج معاجلة املواضيع الشاملة، مثل الشباب ويشمل  -58
  النظم الزراعية  الالئق يف العملاألولوية اإلقليمي اجلديد "يف صميم برانمج هو الشباب ورايدة األعمال تعزيز عمالة

أفريقيا جنوب  يف (2025-2021) يف الريف" الذي سيعزز اجلهود املبذولة لتنفيذ خطة عمل الشباب والغذائية
 .الزراعية والغذائيةلشباب يف النظم املخصصة لالصحراء الكربى وتعزيز االستثمارات املتزايدة 

  املساواة بني اجلنسني يف مجيع أعمال املنظمة لتحديد وتنفيذ جماالت العمل ذات األولوية على مت دمج قضااي و
تضمن التعاون اإلضايف مع الشركاء اخلارجيني، مبا يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي و القطري واإلقليمي.  املستويني

واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومركز التجارة الدولية، تعميم قضااي املساواة بني اجلنسني بشكل 
 ا.فريقيإقليم أجيد يف برانمج عمل 
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يف أفريقيا العديد من األساليب املبتكرة يف برانمج عمل  نظمةامل، استكشفت 2021-2020السنتني وخالل فرتة  -59
يتمثل أحد االبتكارات البارزة يف تطوير إطار متكامل لتخطيط عمل الربانمج والنتائج، مما يضمن املواءمة القوية و . اإلقليم

تخطيط واحلوار وقياس النتائج على واألولوايت القطرية. ويّسر هذا اإلطار ال ةاإلقليميامج والرب  املنظمةبني اسرتاتيجيات 
نظمة مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية املعلى مستوى الربانمج، تعاونت و مجيع املستوايت يف منظمة األغذية والزراعة. 

، بشأن محى الوادي املتصدعابلتنمية لتحسني الوقاية من محى الوادي املتصدع ومكافحتها، من خالل أداة اختاذ القرار 
محى الوادي  ومعرفة اخلرباء بشأنواالستشعار عن بعد  منذجة املخاطر/التنبؤ هبامنصة على شبكة اإلنرتنت تدمج  وهي

)املياه البحرية( حول احمليط اهلندي يف مجهورية  النساء لتجهيز الشبوط الفضي املتصدع. كما قامت املنظمة ببناء قدرات
 .ابستخدام آالت نفخ اهلواء الساخن الصيد تنزانيا املتحدة من أجل احلد من اخلسائر بعد

 الثغرات والدروس املستفادة
الثغرات الرئيسية والدروس املستفادة،  2021-2020خالل فرتة السنتني  املنظمةتنفيذ برانمج عمل حدد  -60
 ما يلي: ذلك يف مبا

  يسلط الضوء على أمهية اخلربة ، مما اريعلمنظمة يف اخلطوط األمامية للتصميم اجليد للمشلاملكاتب القطرية تقع
لتأثري بشكل إجيايب أساسية للمنظمة من أجل اعلى املستوى القطري. وتعترب هذه األمور  هتاالفنية للمنظمة وقياد

اليت تتمتع هبا املكاتب القطرية  ة الفنيةرب اخل كما أنعلى جدول أعمال السياسات والدعوة بشأن القضااي املعيارية.  
يف إطار األمم ذي الصلة قيادهتا للعمل يف األغذية والزراعة و ملسامهة املنظمة أيًضا  أساسيةوقيادهتا للمنظمة 

 . املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة
 للغاية عند معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني  اتعدد القطاعات وعرب القطاعات مهمً املالعمل التنسيق و  تربويُع

لقد أثبت تعزيز التبادل املنهجي للخربات والدروس بني البلدان و والبدء يف تغيري األعراف االجتماعية التمييزية. 
النظام الزراعي أفريقيا وخارجها أنه وسيلة فعالة لدعم املبادرات الرامية إىل حتويل  إقليموأصحاب املصلحة يف 

 .الشامل واملراعي للمنظور اجلنساين، وينبغي تشجيعه لغذائيوا
  الدروس املستفادة من األزمة السابقة لتوقع اإلجراءات، ابستخدام البياانت واملعلومات املوجودة تطبيق  يُعتربو

القدرة لبياانت اليت توضح نتائج " "اباألولية لألزمات، وربط "بياانت العمل عمليات التقييمالستقراء 
أصحاب املصلحة املتعددين من تعاون "، واالستثمار يف آلية مشاركة البياانت املنهجية )الرقمية( و الصمود لىع

أمرًا ابلغ األمهية للتقييم واالستجابة يف الوقت املناسب لألزمات الكربى  ،أجل التخطيط املشرتك والنتائج املشرتكة
 .19-ة كوفيدغري املعروفة مثل جائح

  ُأيًضا منفعة  كما أهنااملنظمة مهمة لدعوة املنظمة وتعبئة املوارد والتعلم الداخلي.   مشاريعاليت تولدها عترب املعرفة وت
 .عامة جيب تنظيمها وإاتحتها على نطاق واسع

  ارات قوية مع الوز  اتبشراكنظمة املبينما حتتفظ و االسرتاتيجية والشاملة ضرورية لتحقيق النتائج. وتُعترب الشراكات
سيما الوزارات األخرى  النظرية، جيب أن تكون شراكات املنظمة أكثر مشواًل ألصحاب املصلحة اآلخرين، وال

تتطلب هنًجا  بل إهناال يتم بناء الشراكات الشاملة من خالل أنشطة خمصصة. و واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. 
، التنميةاآلخرين يف شركاء القطاع اخلاص واجملتمع املدين و قائًما على فهم عميق للشركاء احملتملني يف احلكومة وال

 .ملنظمة والشركاء احملتملنيإىل املنافع املتبادلة للشراكة ابلنسبة امع توضيح 


