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األصل :إنجليزي

مشروع التقرير عن تنفيذ أنشطة خارطة الطريق بشأن موضوع االتحاد األفريقي لعام 2021
في الفترة من فبراير إلى يونيو 2022

الموضوع:

"موضوع االتحاد األفريقي لعام  2022بشأن التغذية" بناء القدرة على الصمود في مجال التغذية واألمن

الغذائي في القارة األفريقية :تعزيز نظم األغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية االجتماعية للتعجيل بتنمية
رأس المال البشري واالجتماعي واالقتصادي"
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أوال.

مقدمة

 .1أجازت مفوضية االتحاد األفريقي خالل الدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي ،المنعقدة يومي

 5و 6فبراير  ،2022وأطلقت موضوع عام  2022باعتباره عام االتحاد األفريقي للتغذية تحت موضوع

"بناء القدرة على الصمود في مجال التغذية واألمن الغذائي في القارة األفريقية :تعزيز نظم األغذية

الزراعية ،ونظم الصحة والحماية االجتماعية من أجل التعجيل بتنمية رأس المال البشري واالجتماعي
واالقتصادي ( .)Assembly/AU/Dec.813(XXXVتم تقديم االقتراح بإدراج التغذية موضوعا رئيسيا

لقمة االتحاد األفريقي في عام  ،2022من قبل فخامة السيد وتارا ،رئيس جمهورية كوت ديفوار.

 .2تم إطالق موضوع العام بشكل رسمي من قبل نائبة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،سعادة الدكتورة

مونيك نسانزابجانوا .في كلمتها ،دعت نائبة رئيس المفوضية جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك
جميع الدول األعضاء ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،ومنظمات المجتمع المدني :القطاع الخاص،
واألمم المتحدة ،والشركاء ،إلى تسخير عام  2022كفرصة لحشد أكبر قدر من االلتزام السياسي
واالستثمار في مجال التغذية .ولمواجهة التحديات المستمرة للتغذية واألمن الغذائي.

 .3مع مالحظة جميع االلتزامات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ،وإدراكا بأنه لم يتبق أمامنا سوى ثالث
سنوات لتحقيق أهداف مالبو (خفض التقزم ونقص الوزن إلى  ٪10و ،)٪5تُظهر نتائج الدراسة حول
تكلفة الجوع في إفريقيا ،التي أجريت في أكثر من  21بلدا أفريقيا ،خسائر فادحة في الناتج المحلي

سنويا واآلثار السلبية لجائحة فيروس كورونا-
اإلجمالي ( )16.9٪ - 1.5٪من الناتج المحلي اإلجمالي ً
 19على األمن الغذائي والتغذية ،هناك حاجة إلى زيادة االلتزام بإج ارءات تغذوية متسارعة للقضاء على
جميع أشكال سوء التغذية.

 .4يهدف موضوع العام حول األمن الغذائي والتغذية ،إلى تعزيز الزخم السياسي القوي بشأن التغذية في
جميع أنحاء القارة األفريقية وعلى أعلى مستوى لصناعة القرار .توفر األنشطة التي يتم تنفيذها فرصة

لتعزيز االلتزام القاري بإنهاء سوء التغذية في جميع أشكاله.

 .5بعد إطالق الموضوع ،شرعت مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ األنشطة والبرامج المحددة في خطة

العمل الشاملة وخارطة الطريق لهذا العام بشأن التغذية واألمن الغذائي .ترمي األنشطة والبرامج المنفذة

إلى تعميم موضوع العام في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء وجميع أصحاب المصلحة.
بحلول نهاية عام  ،2022من المتوقع أن يتم تحقيق النتائج التالية ،من بين أمور أخرى:
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 )1إنشاء منصة متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة لتنسيق جميع التدخالت التغذوية
المحددة والمراعية للتغذية وجميع القطاعات المعنية.

 )2وضع إطار معزز للرصد والتقييم والمساءلة.

 )3زيادة االلتزام والدفع نحو العمل والمساهمة في إنهاء جميع أشكال سوء التغذية في أفريقيا،
من خالل التعهدات الجديدة لدعم خطط العمل المخصصة لتحقيق األهداف والنتائج المحددة

وتوفير الموارد والتمويل؛

 )4زيادة إضفاء الطابع المحلي لجميع األدوات التشريعية والتمويلية لالتحاد األفريقي والوطنية
التي تهدف إلى مواجهة تحديات األمن الغذائي والتغذية وتنفيذها.
 .6يمثل تقرير منتصف العام هذا ملخصا لألنشطة التي تم القيام بها في الفترة ما بين فبراير ويونيو ،2022
بما يتماشى مع األولويات المبينة على النحو التالي:
أ) تعزيز إدارة البيانات ونظم المعلومات ،وإنتاج المعرفة ،وتعميمها لتوجيه عملية صنع القرار
 -في إطار هذه األولوية ،ينصب التركيز على المعرفة الحالية والقائمة على األدلة بشأن

أيضا توثيق ونشر الممارسات
األمن التغذوي ،بما في ذلك األمن الغذائي .وهذا يستلزم ً
الجيدة ،وتبادل الخبرات وكذلك تبادل التعلم بين بلدان الجنوب .كما يغطي جانب االستثمار
في المنصات الوطنية لرصد التغذية ،بما في ذلك إدارة البيانات وأنظمة المعلومات إليجاد

األدلة وإتاحتها من أجل اتخاذ ق اررات مستنيرة.
ب) كسب التأييد لزيادة االلتزام واالستثمار في مجال التغذية  -تشمل األنشطة ضمن هذه

األولوية ،من بين أمور أخرى ،الدعوة التي تستهدف البرلمانيين وصانعي السياسة وحلقات

النقاش الرفيعة المستوى التي شارك فيها مناصر االتحاد األفريقي للتغذية وأعضاء مبادرة

القادة األفريقيين من أجل التغذية والشخصيات البارزة األخرى المطّلعة على المسألة .ويشمل

أيضا إشراك وسائل اإلعالم وإعداد الرسائل الرئيسية المستنيرة بالموضوع الفرعي،
ذلك ً
واستهداف فئة محددة من الجمهور والقراء.

ج) الشراكات والمساءلة المتبادلة بشأن التغذية  -تشمل األنشطة ،التفاعل بين الشركاء
قدما في مواجهة
وأصحاب المصلحة لمناقشة الخيارات ،واالتفاق على حلول عملية للمضي ً
تحديات الغذاء والتغذية في إفريقيا.
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د) تعزيز القدرة المؤسسية والبيئة المالئمة للتغذية ،من أجل تكثيف العمل وتحقيق النتائج

واألثر  -تشمل األنشطة التدخالت لتعزيز قدرات المؤسسات واألفراد على المستويات

اإلقليمية والوطنية والمحلية لتكون قادرة على تخطيط وتنفيذ األنشطة المقررة ،يعد رصد
التقدم المحرز والتقرير عن األداء واإلنجازات ،أمران حاسمان لنجاح أي برنامج.

األولوية  :1تعزيز إدارة البيانات ونظم المعلومات ،وإنتاج المعرفة ،وتعميمها لتوجيه عملية صنع القرار
()1

ورشة عمل االتحاد األفريقي حول البيانات والمعلومات بشأن سالمة األغذية ونظام إدارة

المعرفة

 .7عقدت إدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة بمفوضية االتحاد األفريقي في
 16مايو  2022أول ورشة عمل لها للتداول بشأن تعزيز المعلومات حول سالمة األغذية وأنظمة إدارة

المعرفة التي ينبغي أن تسهل إنتاج البيانات وتحليلها وتبادل المعرفة بشكل فعال .تشمل النتائج الرئيسية

لالجتماع ما يلي:

 )1تمت التوصية بإنشاء مركز قاري للبيانات والمعلومات حول سالمة األغذية ونظام إلدارة المعرفة
يسهل إنتاج البيانات وتحليلها وتبادل المعلومات لتحسين تقييمات المخاطر واتخاذ القرار.
االحتفال باليوم األفريقي لألطعمة األفريقية األصلية وتنوعها وقيمتها الغذائية في 2022

()2

 .8أحيت إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية ،وإدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد
األزرق والبيئة المستدامة ،ومديرية اإلعالم واالتصال ،في مفوضية االتحاد األفريقي ،في  25مايو ،اليوم

األفريقي لألطعمة األصلية وتنوعها والقيمة الغذائية التي تحتوي عليها ،عبر منصات التواصل

االجتماعي .مّثل ذلك تقدي اًر للدور الذي يلعبه األمن الغذائي في الحفاظ على األطعمة المحلية المغذية،
والتي تعزز النظم الغذائية والصحية المستدامة .إن استهالك األغذية األفريقية األساسية واألصلية له

القدرة على المساهمة في جودة الصحة والتغذية للسكان األفريقيين.
()3

إطالق التقرير الثالث الستعراض فترة السنتين ،للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية

"التعجيل بتنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية من أجل نظام غذائي أفريقي قادر على

الصمود"
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 .9تمت إجازة التقرير الثالث لمراجعة فترة السنتين ،للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية من قبل مؤتمر
رؤساء الدول والحكومات األفريقيين خالل الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات

االتحاد األفريقي في فبراير  .2022صدر التقرير في  10مارس  2022تحت عنوان "التعجيل بتنفيذ
البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية من أجل نظام غذائي أفريقي قادر على الصمود" وهو يقف
على التقدم المحرز في المجال الزراعي في أفريقيا في تنفيذ إعالن مالبو ،يونيو  2014بشأن تعجيل

النمو والتحول الزراعي من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش .يتضمن التقرير بيانات إلحدى

عضوا في االتحاد األفريقي ،ويرصد التقدم المحرز عبر 49
وخمسين ( )51دولة من أصل  55دولة
ً
مؤشر لتتبع األداء في التحول الزراعي .فيما يتعلق بالقضاء على الجوع وسوء التغذية ،خلص التقرير إلى
ًا

ما يلي:

 )1فيما يتعلق بااللتزام بالقضاء على الجوع بحلول  - 2025استوفت دولة عضو واحدة ()1
فقط ،وهي كينيا ،المؤشر المتعلق بهذا االلتزام .ومع ذلك ،فقد أحرزت الدول األعضاء مثل

ظا.
تقدما
إيجابيا ملحو ً
ً
أنجوال وإثيوبيا ورواندا وجامبيا وأوغندا وزيمبابوي ً
 )2فيما يتعلق بالهدف القاري لتقليل نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى  ٪5أو

أقل ،بحلول  ،2025لم يتم الوفاء به بشكل الكامل .من بين الدول األعضاء الـ  22التي أبلغت
عن التقدم المحرز في هذا المؤشر ،هناك  13دولة فقط تسير على الطريق الصحيح ،وهي

تشمل بوروندي والكاميرون ومصر وإثيوبيا وجامبيا وغانا ومالي والمغرب وموزمبيق والسنغال

وتونس وزامبيا وزيمبابوي.

 )3فيما يتعلق بالهدف القاري المتمثل في خفض معدل انتشار التقزم إلى  ٪10أو أقل ،لم يتحقق
حتى اآلن ،هناك أربع ( )4دول أعضاء فقط ،وهي جيبوتي ( )52٪سيشيل ( )100٪وتونس

( )٪100وزيمبابوي ( )100٪تسير على الطريق الصحيح.
()4

.10

الحوار الرفيع المستوى السادس :تنمية رأس المال البشري واالجتماعي واالقتصادي ألفريقيا

بزيادة قدرة الفتيات األفريقيات على الصمود من خالل جودة التغذية والتعليم

استضاف مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا ،وإدارة التعليم والعلم

والتكنولوجيا ،وجمهورية سيراليون ،الحوار الرفيع المستوى السادس بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم

في أديس أبابا ،إثيوبيا في  5فبراير  .2022تمثلت أهداف االجتماع فيما يلي )1( :تبادل تجارب الدول
األعضاء بشأن برامج التغذية المدرسية وتأثيراتها على التحاق الفتيات والنساء بالتعليم والتدريب والقدرة
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على الصمود )2( .تقديم برنامج "التغذية المدرسية" التابع لالتحاد األفريقي الستخدامه كاستراتيجية
لإلبقاء على الفتيات في المدرسة مع التركيز على التدابير التعليمية التي تبني القدرة على الصمود في

مجال التغذية لألفريقيين؛ ( )3تبادل االستراتيجيات إلنشاء سالسل غذائية زراعية مع حوافز للفتيات
والشابات في المؤسسات التعليمية .قدم االجتماع التوصيات التالية:
 )1دعا جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء اإلنمائيين والجهات الفاعلة غير
الحكومية إلى االستثمار في رأس المال البشري من خالل التغذية الجيدة.

 )2دعا إلى وضع واعتماد استراتيجية االتحاد األفريقي للتغذية المدرسية المراعية للمنظور
الجنساني ،من أجل اإلبقاء على الفتيات في المدرسة في جميع الدول األعضاء في االتحاد
األفريقي.

 )3دعا جمهورية سيراليون إلى مناصرة أجندة االتحاد األفريقي بشأن تعليم الفتيات بدعم من
جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من خالل الدعم الفني لمركز االتحاد األفريقي

الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا.
()5

.11

مشاورة المجموعة االقتصادية اإلقليمية حول الحوار المتعدد القطاعات بشأن التغذية وتنمية

الطفولة المبكرة

عقدت مفوضية االتحاد األفريقي ،وإدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية ،ووكالة

االتحاد األفريقي للتنمية -النيباد ،والشبكة األفريقية للطفولة المبكرة ،وأصحاب المصلحة اآلخرون

ار تشاورًيا لمدة يومين في الفترة -25
العاملون في مجال تنمية رأس المال البشري والطفولة المبكرة حو ًا
 26أبريل  2022بجوهانسبرج ،جنوب أفريقيا حول التغذية وتنمية الطفولة المبكرة .حضر االجتماع
مندوبون ممثلين للجهات الفاعلة على النحو التالي :الشبكة األفريقية للطفولة المبكرة ،مفوضية االتحاد

األفريقي .تم تمثيل المجموعات االقتصادية اإلقليمية من قبل الكوميسا ،ومجموعة شرق أفريقيا،

والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،والهيئة الحكومية

أيضا
الدولية المعنية بالتنمية (اإليغاد) ،ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي ،وكان من بين الحضور ً
وكاالت األمم المتحدة (اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومنظمة األغذية والزراعة ،واليونيسيف ،وبرنامج

األغذية العالمي ،وبرنامج األمم المتحدة للتغذية ،ومنظمة الصحة العالمية) ،والمؤسسات الحكومية الدولية
بما في ذلك البنك األفريقي للتنمية ،ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد.
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.12

تبادل المشاركون من المجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء ،التعلم في مجال التغذية وتنمية

الطفولة المبكرة وقدموا التوصيات التالية:
)1

تعيين منسقين ومناصرين إقليميين لألطفال الصغار (األطفال دون سن الخامسة) على مستوى

)2

تعميم األدلة وإدارة المعرفة حول التغذية وتنمية الطفولة المبكرة.

)3

المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء بطريقة شاملة.

اعتماد إدماج إطار الرعاية التغذوية لتنمية الطفولة المبكرة من أجل دعم تنفيذ السياسات

واالستراتيجيات والخطط والمبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات المتعددة القطاعات في مختلف
المجاالت.

()6
.13

الجلسة المفتوحة لمجلس السلم واألمن حول األمن الغذائي والنزاعات في إفريقيا
عقد مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي اجتماعه رقم  1083في  09مايو  2022حول

األمن الغذائي والنزاعات في أفريقيا .وتحدث في االجتماع من بين آخرين ،سعادة السفير تشرشل إيومبو

مونونو ،الممثل الدائم لجمهورية الكاميرون ورئيس مجلس السلم واألمن لشهر مايو 2022؛ سعادة

السفيرة ميناتا ساماتي سيسوما ،مفوضة االتحاد األفريقي للصحة والشؤون اإلنسانية واالجتماعية وسعادة

السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو ،مفوضة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة.
قدم االجتماع التوصيات الرئيسية التالية:

)1

طلب من مفوضية االتحاد األفريقي إجراء د ارسة واقتراح توصية للدول األعضاء بشأن

)2

طلب من مفوضية االتحاد األفريقي تعزيز الصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية وبناء

استراتيجيات تعزيز إنتاج الغذاء في أفريقيا وتقديمها إلى مجلس السلم واألمن لبحثها؛
السالم.

حث كذلك الدول األعضاء على االستثمار في التدابير الوقائية والطارئة لضمان الحصول
)3
ّ
على أغذية آمنة ومستمرة وكافية ،بما في ذلك من خالل إنشاء وتشغيل االحتياطيات الغذائية الوطنية
)4

واإلقليمية المكونة من المخزونات المخصصة والمادية على حد سواء.
أكد على الحاجة إلى االستثمار في أنظمة اإلنذار المبكر.
ّ

أكد كذلك على الحاجة إلى االستثمار في النساء والشباب وتمكينهن في مجاالت الغذاء
)5
ّ
واألمن.
األولوية  :2كسب التأييد لزيادة االلتزام واالستثمار في التغذية
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.14

إجازة والية مناصر االتحاد األفريقي المعني بالتغذية ،ووضع خطة العمل لعام 2022

لمواصلة كسب التأييد في مجال التغذية واألمن الغذائي

في فبراير  ،2022مددت الدورة العادية الخامسة والثالثون لمؤتمر االتحاد ،والية مناصر االتحاد

األفريقي بشأن التغذية لوالية أخرى ( )2022-2024المقررAssembly / AU / Dec.819 ( :

 .)(XXXVيدعو هذا التمديد لمواصلة تعبئة الدول األعضاء نحو تنفيذ استراتيجية التغذية اإلقليمية
ألفريقيا ( )2015-2025وااللتزام بإعالن مالبو حول األمن الغذائي من أجل النمو االقتصادي الشامل

والتنمية المستدامة في أفريقيا إلنهاء جوع األطفال وخفض معدالت التقزم إلى  ٪10ونقص الوزن إلى

 ٪5بحلول .2025

.15

بعد تمديد الوالية ،تعمل المفوضية عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،وقامت بإعداد خطة

حاليا.
عمل مناصر االتحاد األفريقي بشأن التغذية ( )2022-2023التي يجري تنفيذها ً

()2

.16

التزام حكومة إثيوبيا بتنفيذ موضوع االتحاد األفريقي للعام 2022

في  6فبراير  ،2022أصدرت و ازرة الصحة وو ازرة الزراعة في إثيوبيا بيانا صحفيا مشتركا إلظهار

التزام حكومة إثيوبيا بموضوع عام االتحاد األفريقي للتغذية واألمن الغذائي .تمت اإلشارة في البيان الذي

وقعه معالي الدكتورة ليا تاديسي ،وزير الصحة ،ومعالي السيد أتو عمر حسين ،وزير الزراعة في إثيوبيا،

إلى أن موضوع االتحاد األفريقي لعام  2022سيسهل التعجيل بالسياسة والبرامج القائمة التي تهدف
الحكومة من خاللها إلى إنهاء جميع أشكال سوء التغذية.

.17

تعمل الحكومة اإلثيوبية على تنظيم حدث لإلطالق الرسمي لموضوع العام ،لمشاركة التزام حكومة

إثيوبيا باستراتيجية الغذاء والتغذية والخبرات ذات الصلة؛ لعرض مرحلة التعلم االبتكاري إلعالن سيكوتا

وتحفيز تنفيذ مرحلة التوسع بين القطاعات الحكومية.

( )3اليوم األفريقي السابع للتغذية المدرسية ،دعوة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى مواصلة زيادة
التمويل المحلي لبرامج التغذية المدرسية

.18

في  1مارس  ،2022قامت مفوضية االتحاد األفريقي ،ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد،

جنبا إلى جنب مع الشركاء ،بما في ذلك برنامج األغذية العالمي،
والمجموعات االقتصادية اإلقليميةً ،
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وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتنظيم اليوم األفريقي للتغذية المدرسية تحت موضوع "التغذية وتنمية

رأس المال البشري في أفريقيا من خالل زيادة االستثمار في التغذية المدرسية المحلية" .تم تقديم
التوصيات التالية وإجازتها خالل االجتماع:
 )1دعوة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى مواصلة زيادة التمويل المحلي لبرامج التغذية
المدرسية.

 )2دعوة الشركاء اإلنمائيين إلى تقديم الدعم المالي والفني المطلوب لزيادة جهود البلدان لدعم
اإلصالح القاري والتوسيع المستقبلي لبرامج التغذية المدرسية؛

 )3إجازة الخطوط التوجيهية لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد

المتعلقة بتنفيذ التغذية

المدرسية المحلية ودليل معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا للمعلمين حول

التغذية المدرسية،

 )4دعوة لألعضاء للتحرك نحو وضع الخطط الوطنية وخرائط الطريق إلنشاء برامج مستدامة
تعتمد على الذات.
( )4الحدث الرفيع المستوى لمناصر االتحاد األفريقي المعني بالتغذية حول معالجة تحديات األمن الغذائي
والتغذية في الفضاء اإلنساني في إفريقيا

.19

استضاف هذا الحدث الرفيع المستوى جاللة ليتسي الثالث ،ملك مملكة ليسوتو ،ومناصر االتحاد

األفريقي للتغذية بالتعاون الوثيق مع إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية
االتحاد األفريقي ،ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية -النيباد ،ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،وبرنامج

األغذية العالمي ،والبنك األفريقي للتنمية ،ومبادرة القادة األفريقيون من أجل التغذية وأصحاب المصلحة

اآلخرون .تم تنظيم هذا الحدث في  26مايو  2022على هامش القمة اإلنسانية االستثنائية لالتحاد
األفريقي ومؤتمر جمع التبرعات الذي عقد في مالبو ،غينيا االستوائية في الفترة من  25إلى  28مايو
.2022

.20

أقيم الحدث الجانبي تحت عنوان وضع األمن الغذائي والتغذية في إفريقيا على خلفية القضايا

)1

على الدول األعضاء إعطاء األولوية لزيادة االستثمار في التمويل المحلي في مجال األمن الغذائي

األربعة :المناخ ،النزاعات ،جائحة فيروس كورونا ،وتكلفة الغذاء .وأوصى بما يلي:

والتغذوي مع تشجيع االستثمارات في البرمجة المتعددة القطاعات في السياق اإلنساني.
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)2

إعطاء األولوية لالستثمارات في البيانات وأنظمة اإلنذار المبكر لتعزيز المساءلة والتأهب في

)3

يجب على الدول األعضاء زيادة مستوى التمويل المخصص للتغذية لحماية الجهود السابقة

االستجابة لحاالت الطوارئ.

للتصدي لسوء التغذية وضمان عدم وجود فجوات في برامج التغذية المتعددة السنوات في خطط
التعافي واالستجابة الفورية والمتوسطة األمد وما بعد الجائحة؛

تُواصل الدول األعضاء إعطاء األولوية للتغذية من خالل تنفيذ إعالن مالبو  2014بشأن
التعجيل بالنمو والتحول الزراعي من أجل تحقيق االزدهار المشترك وتحسين سبل العيش واستراتيجية

)4

التغذية اإلقليمية ألفريقيا ()2016-2025
( )5الحدث الرفيع المستوى بشأن االستثمار في الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية في السياقات
اإلنسانية.

.21

استضافت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية االجتماع الرفيع المستوى بالتعاون مع إدارة الصحة

والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي واليونيسيف في  25مايو  2022على
هامش القمة اإلنسانية االستثنائية لالتحاد األفريقي ومؤتمر جمع التبرعات المنعقد في مالبو ،غينيا

االستوائية في الفترة  28-25مايو  .2022تم تنظيم هذا الحدث تحت موضوع "االستثمار في الوقاية من
جميع أشكال سوء التغذية في السياقات اإلنسانية :توفير فرصة لجميع األطفال األفريقيين للنمو بإمكاناتهم

الكاملة".
.22

أقر المشاركون بجسامة وضع سوء التغذية في القارة وأثرها على بقاء ماليين األطفال على قيد

الحياة ،والتنمية االقتصادية للقارة ،وقدموا التوصيات التالية:

)1
)2

االلتزام بمعالجة تحديات التغذية أثناء األزمات اإلنسانية وتجسيد هذا االلتزام من خالل زيادة

حصة الميزانية المحلية لالستثمار في التغذية بشكل عام واالستجابة التغذوية اإلنسانية بشكل خاص.

إنشاء آليات للتنسيق تدعم نقلة نوعية في استجابات التغذية اإلنسانية نحو التنفيذ على نطاق

اإلجراءات المتعددة القطاعات في مجال التغذية.

)3

اتخاذ خطوات مدروسة نحو تحويل النظم الغذائية ،للتأكد من إنتاجها ألنظمة غذائية آمنة

)4

إنشاء ودعم اآلليات التي تقودها البلدان والتي تسمح بإتاحة منتظمة للبيانات بشأن جودة

ومغذية وميسورة التكلفة لألطفال والنساء والمراهقين؛

التغذية لدعم الدعوة والتخطيط والرصد والتقييم لبرامج التغذية.
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.23

إعداد خطة االتصال وكسب التأييد لموضوع االتحاد األفريقي للعام 2022

قامت إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية ومديرية اإلعالم واالتصال بمفوضية االتحاد األفريقي بإعداد

خطة لالتصال وكسب التأييد بشأن موضوع االتحاد األفريقي لعام  2022بغية توفير معلومات دقيقة
وموثوقة وفي الوقت المناسب وشفافة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لالتحاد األفريقي والدول

األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والجمهور بشكل عام ،لدعم التدخالت في مجال التغذية

واألمن الغذائي في أفريقيا .سيتم تنفيذ خطة االتصال والدعوة طوال العام  2022لتقديم رسائل دعائية
لتوجيه الدول األعضاء بشأن تأمين المزيد من االلتزام السياسي واالستثمارات في مجال التغذية والتصدي

للتحديات المستمرة في مجال التغذية واألمن الغذائي؛ والتعبير عن موضوعية الحفاظ على ارتفاع مستوى
التغذية واألمن الغذائي وتعزيز االتحاد األفريقي باعتباره السلطة المسؤولة عن منع اإلصابة باألمراض

والوفيات وتقليل الضرر االجتماعي واالقتصادي المرتبط بسوء التغذية .تم القيام باألنشطة المتعلقة

باالتصال على النحو التالي:
)1
)2

تصميم شعار موضوع العام  2022بجميع لغات عمل االتحاد األفريقي الست؛

الصفحة المخصصة لموضوع االتحاد األفريقي لعام  2022على الموقع اإللكتروني لالتحاد
األفريقي https://au.int/en/theme/2022/year-nutrition

)3

التوثيق والنشر المنتظمين ألنشطة موضوع العام وأحكام السياسة؛

)4

تصميم وإنتاج كل من العناصر الرقمية والمطبوعة لشعار موضوع العام واألنشطة الرئيسية؛

)5

التنشيط الرقمي لوسائل التواصل االجتماعي ،على سبيل المثال يوم أفريقيا.
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األولوية  :3الشراكات ومنصات المساءلة المتبادلة من أجل العمل المتماسك والمنسق والشفافية
( )1االجتماع مع شركاء األمم المتحدة حول موضوع االتحاد األفريقي لعام التغذية

ُ .24عقد اجتماع افتراضي للشركاء في مجال التغذية واألمن الغذائي بقيادة إدارة الصحة والشؤون
اإلنسانية والتنمية االجتماعية في  17فبراير  .2022وقد عمم االجتماع موضوع االتحاد األفريقي لعام
 2022مما يعكس أوجه التآزر والتعاون من أجل تنفيذ خارطة الطريق .قدمت اإلدارة أيضا مشروع خطة

العمل مع األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذها على المستويات القارية واإلقليمية والوطنية وطلبت دعم
الشركاء في تنفيذ خطة العمل الشاملة.

.25

جدد الشركاء التزامهم بالعمل بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ خارطة الطريق

الشاملة ،لكنهم حثوا دعوة ملموسة للعمل وتوصيات قابلة للتنفيذ .يعد هذا اجتماعا للمتابعة ،بعد
االجتماع الذي نظمته كوت ديفوار في سبتمبر  ،2021حيث حدد الشركاء األنشطة وااللتزامات الرئيسية

للدعم أثناء تنفيذ موضوع العام.
.26

()2

االجتماع مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية حول موضوع عام 2022

نظمت إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد

اضيا حول موضوع عام  2022في  22فبراير  .2022تمثل الهدف
األفريقي للتنمية-النيباد
ً
اجتماعا افتر ً
من االجتماع في الترويج لموضوع االتحاد األفريقي لعام  2022وخطط عمله للتفكير في التآزر والتعاون
من أجل تنفيذ خارطة طريقه .قدم ممثلو المجموعات االقتصادية اإلقليمية استراتيجيات وأنشطة إقليمية

تحديدا ،األنشطة التي سيتم تنفيذها في  2022بما يتماشى مع
بشأن األمن الغذائي والتغذية وبشكل أكثر
ً
موضوع االتحاد األفريقي لهذا العام.
()3

المؤتمر الصحفي المنعقد في كوت ديفوار لتعزيز التوعية والمشاركة في عام االتحاد

األفريقي للتغذية

ُ .27عقد المؤتمر الصحفي في  24مارس  2022في أبيدجان ،كوت ديفوار لتعزيز التوعية والمشاركة في
عام التغذية لالتحاد األفريقي .شارك في تنظيم هذا الحدث كل من إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية
والتنمية االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي ،وحركة تعزيز التغذية ،ومكتب األمم المتحدة في كوت

ديفوار ،ومكتب اليونيسف في كوت ديفوار ،وحكومة كوت ديفوار .تضمن الحدث مشاركة وسائل اإلعالم

الوطنية والدولية الرئيسية في أبيدجان باإلضافة إلى بعض وسائل اإلعالم التي شاركت افتراضيا .كان
الحدث فرصة للترويج ألولويات موضوع العام وأهدافه من خالل وسائل اإلعالم.
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.28

توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة التغذية الدولية لتعزيز الدعوة في

مجال التغذية في القارة

تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر االتحاد األفريقي من قبل سعادة السيدة ميناتا ساميتي سيسوما،

مفوضة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية ،والسيد جويل سي سبايسر ،الرئيس والمدير
التنفيذي لمنظمة التغذية الدولية في أبريل  .2022اتفقت المنظمتان على العمل على كسب التأييد في
مجال التغذية وتتبع التقدم المحرز من الدول األعضاء في تنفيذ إعالن مالبو  2014بشأن األمن

الغذائي واستراتيجية التغذية اإلقليمية ألفريقيا لتحقيق النمو االقتصادي الشامل والتنمية المستدامة في

أفريقيا .تشمل المجاالت األخرى؛ المساعدة الفنية لتعزيز قدرة الدول األعضاء في تعبئة الموارد المحلية،

وجمع البيانات ،وتحليلها في أفريقيا  -وكذلك األمور المتعلقة بتغذية المراهقين ،واألنيميا ،وتكامل برامج

شبكات التأمين االجتماعي.
()5
.29

الحدث االفتراضي بين االتحاد األفريقي والواليات المتحدة :أولويات السياسة األفريقية لألمن

الغذائي والتغذية

بالشراكة مع إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي ،نظمت

إدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة وو ازرة الخارجية األمريكية ،حدثًا في
إطار موضوع العام لالتحاد األفريقي تحت موضوع " أولويات السياسة األفريقية لألمن الغذائي والتغذية"

في  11مايو  .2022شارك في الحدث صانعو السياسات والخبراء من أفريقيا والواليات المتحدة حول

التقدم المحرز والتحديات وأولويات السياسة في إفريقيا بشأن األمن الغذائي والتغذية ،وتعزيز التعاون بين
الواليات المتحدة واالتحاد األفريقي في هذه القضايا .قدمت سعادة سيسوما ميناتا ساماتي ،مفوضة

الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي ،كلمة رئيسية حول وضع
التغذية في جميع أنحاء القارة والتركيز الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي على تحسين مستويات التغذية.
أثنت سعادة السفيرة جوزيفا ساكو في كلمتها على الشراكة ،ال سيما في مجال التغذية وتنمية األعمال

الزراعية وإدارة ما بعد الحصاد وتقوية األغذية .أوصى االجتماع بما يلي:

)1

دعا إلى استمرار التعاون بين الواليات المتحدة واالتحاد األفريقي من أجل تعزيز األمن الغذائي

)2

الحاجة إلى البيانات واألدلة للسياسة وصنع القرار

)3

والتغذية في القارة.

سّلط الضوء على األدوار الداعمة التي يمكن أن تلعبها الجامعات والمنظمات غير الحكومية

والحكومية والمجتمعات (الشباب والنساء) والقطاع الخاص لتعزيز قطاع الزراعة وتحسين التغذية.
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تمت اإلشارة إلى دور التجارة وتعزيز فتح الحدود في نظام موجه نحو السوق وقائم على

)4

القواعد كجزء من الحل.
تماشيا مع أولويات موضوع العام لالتحاد األفريقي
الحكومة األمريكية تطلق دعوة للتمويل
()6
ً
 .30أطلقت حكومة الواليات المتحدة دعوة للحصول على التمويل بما يتماشى مع موضوع االتحاد
األفريقي لهذا العام .ويهدف التمويل البالغ  120000دوالر أمريكي إلى معالجة الضعف االقتصادي أو
نقاط الضعف في النظم الغذائية في المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا بما يتماشى مع مجاالت أولويات

االتحاد األفريقي لـ "عام التغذية"https://www.usau.usmission.gov/notice-of-funding- .
/opportunity-the-year-of-nutrition-and-food-security
()7

اجتماع المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن التغذية ،وإدارة سوء التغذية ،وتنمية

الطفولة المبكرة في بلدان المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

ركز على موضوع التغذية،
 .31نظمت أمانة المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
اضيا ّ
ً
اجتماعا افتر ً
وإدارة سوء التغذية ،وتنمية الطفولة المبكرة في بلدان المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا في مايو
 .2022تمثل الهدف العام لالجتماع في تعميم موضوع العام في بلدان الجماعة االقتصادية لدول وسط

أفريقيا ،وكذلك مناقشة استراتيجيات مكافحة سوء التغذية ،وتحسين األمن الغذائي والتغذوي ،والمساهمة
في تنمية الطفولة المبكرة ،ورأس المال البشري في الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا .حضر االجتماع الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا (أنجوال وبوروندي

والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وجمهورية الكونغو) وأصحاب المصلحة اآلخرون.
قدم االجتماع التوصيات التالية:
 )1الدعوة لمعالجة التغذية من منظور النهج النظامي بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم
والحماية االجتماعية والمياه  /النظافة والصرف الصحي واألمن الغذائي :مراجعة وثائق

السياسات واالستراتيجيات والبرامج لجعلها أكثر منهجية ومتعددة للقطاعات.

 )2تحديد األساليب المبتكرة لتعبئة الموارد وضمان تحقيق االلتزامات واألهداف المختلفة لبلداننا

(على سبيل المثال ،تجربة الكاميرون في تعبئة الموارد من خالل المائدة المستديرة لتعبئة

الموارد).

 )3إيجاد السبل والوسائل الفعالة لملكية منظمات المجتمع المدني والمجتمعات الستدامة وكفاءة
التدخالت (تخطيط المبادرات اإلقليمية الفرعية في سياق الملكية وتوسيع نطاقها).
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 )4تنظيم اجتماعات دورية بين دول المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا لتسهيل تبادل
الخبرات المبتكرة.
()8
.32

تنظيم الحوار المتعدد القطاعات/أصحاب المصلحة المتعددين من قبل حكومة كوت ديفوار،

ومفوضية االتحاد األفريقي ،وحركة تعزيز التغذية بشأن موضوع االتحاد األفريقي لعام 2022

استضافت حكومة كوت ديفوار ،وإدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية

اضيا ألصحاب المصلحة في  9مايو لدفع المشاركة
االتحاد األفريقي ،وحركة تعزيز التغذية حدثًا افتر ً
المتعددة القطاعات والمتعددة أصحاب المصلحة في موضوع العام لالتحاد األفريقي بشأن التغذية.
تضمن الحدث عروضا لمفوضية االتحاد األفريقي حول رؤية وأهداف العام وما تصبو مفوضية االتحاد

األفريقي إلى تحقيقه؛ ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد ،بشأن خطة العمل لدعم عام االتحاد

األفريقي للتغذية في أفريقيا؛ ومبادرة القادة األفريقيون بشأن التغذية حول ما عمل مبادرة القادة األفريقيون
بشأن التغذية لدعم عام االتحاد األفريقي للتغذية في أفريقيا؛ وعرض كوت ديفوار بشأن كيفية استفادة
كوت ديفوار من عام االتحاد األفريقي للتغذية للنهوض بأهدافها الوطنية بشأن التغذوية؛ التسجيل
المصور للحدث متوفر متاح على الرابط التاليhttps://youtu.be/rcCYAyTPDb0 :
.33

()9

مشاورات منظمات المجتمع المدني حول موضوع االتحاد األفريقي لعام 2022

نظم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي سلسلة افتراضية من المشاورات المجتمعية حول

موضوع االتحاد األفريقي لعام  2022في  17و 24و 31مايو  .2022قدمت إدارة الصحة والشؤون

عرضا حول أولويات االتحاد األفريقي بشأن
اإلنسانية والتنمية االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي
ً
األمن الغذائي ،خاصة ما يتماشى مع موضوع العام .تم تنظيم المشاورات في ثالثة مجاالت فنية )1
تعزيز تجارة المنتجات الزراعية داخل الدول األعضاء ،خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية

األفريقية؛  )2بناء  /تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية واألمن الغذائي في فترة جائحة فيروس

كورونا ،و )3تعزيز أنظمة الحماية الصحية واالجتماعية لتسريع تنمية رأس المال البشري واالجتماعي
واالقتصادي.

.34

تتم العملية التي يقودها الفاعلون في المجتمع المدني بالعمل على العديد من وثائق السياسات بما

يتماشى مع المجاالت المواضيعية المذكورة أعاله لتقديمها إلى أجهزة صنع السياسة في االتحاد األفريقي.

سجلت أكثر من  300جمعية مدنية وشاركت في هذه المشاورات .ويشمل ذلك إعداد واستخدام وإطالق
ونشر كتيب بشأن السياسات  /اآلراء االستشارية حول موضوع العام.
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()10

سلسلة الحوارات األفريقية لعام  :2022الحوار السياسي الرفيع المستوى المنظم من قبل

مكتب األمم المتحدة للمستشار الخاص لشؤون أفريقيا حول موضوع االتحاد األفريقي لعام

.35

2022

تم تنظيم سلسلة الحوارات األفريقية لعام  2022تحت موضوع "بناء القدرة على الصمود في مجال

التغذية :التعجيل بتنمية رأس المال البشري واالجتماعي واالقتصادي في إفريقيا" .كانت سلسلة الحوارات
عبارة عن احتفال لمدة شهر واحد في إطار موضوعات مختلفة )1 :بناء أنظمة غذائية اجتماعية وزراعية

قادرة على الصمود )2 ،تعزيز القدرة على الصمود ألنظمة الزراعة :األراضي ،التحول الرقمي والحصول
على التمويل  -جعل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة العمود الفقري  )3دور الحماية االجتماعية
في تعزيز األمن الغذائي والتغذية من أجل قدرة أكبر على الصمود في أفريقيا  )4تنمية رأس المال

البشري والمناخ والطاقة وأنظمة الغذاء
.36

في كلمتها خالل الحوار السياسي الرفيع المستوى الذي عقد في  26مايو  ،2022أشارت سعادة

الدكتورة مونيك نسانزابجانوا ،نائبة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،إلى أن االتحاد األفريقي قد حقق

كبير في معالجة تحديات األمن الغذائي والتغذية ،ولكن ال يزال الكثير مما يتعين القيام به،
نجاحا ًا
ً
مستشهدة بنتائج الدراسة حول تكلفة الجوع في إفريقيا وتأثير جائحة كوفيد 19-على التغذية .دعت كذلك

إلى االستثمار في نتائج التغذية المستدامة القائمة على نظام غذائي قادر على الصمود يأخذ في االعتبار
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتنوع البيولوجي .تضمنت التوصيات الرئيسية ما يلي:

 )1دمج أهداف األمن الغذائي والتغذية في استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية االجتماعية -
لتلبية احتياجات الشعوب وتعزيز رفاهيتهم ،في الوقت الحالي وفي المستقبل.

 )2اعتماد مناهج قادرة على الصمود ومستجيبة للصدمات من شأنها مساعدة الشعوب بشكل

أفضل في إدارة المخاطر أثناء حاالت الطوارئ المفاجئة أو الضغوط الموسمية ،مع تعزيز

التنسيق بين الجهات الفاعلة في الميدان ،عبر العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم.

 )3تعزيز حوكمة أنظمة الحماية االجتماعية من خالل القيادة المؤسسية ،والتنسيق المتعدد
القطاعات والمتعدد أصحاب المصلحة ،والحوار االجتماعي ،فضالً عن الحلول المبتكرة مثل

التكنولوجيا الرقمية.

 )4إعطاء األولوية ألشكال التمويل الطويلة األمد والموثوقة والعادلة ،مع التركيز على زيادة
تخصيص الموارد المحلية ،واستكمالها بالتعاون الدولي.
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األولوية  :4تعزيز القدرة المؤسسية والبيئة المالئمة للتغذية ،من أجل تكثيف العمل وتحقيق النتائج
واألثر

.37

( )1إطالق الخطوط التوجيهية لتصميم وتنفيذ برامج التغذية المدرسية المحلية في أفريقيا

أطلق الدكتور إبراهيم أساني ماياكي (الرئيس التنفيذي السابق لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد)

الخطوط التوجيهية لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد بشأن التغذية المدرسية المحلية خالل اليوم

األفريقي السابع للتغذية المدرسية الذي انعقد في  1مارس  .2022تهدف الخطوط التوجيهية بشأن
التغذية المدرسية المحلية إلى تقديم التوجيه العام أو اإلرشاد للدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي
ترغب في إنشاء برامج التغذية المدرسية المحلية أو مراجعة برامج التغذية المدرسية القائمة لربطها بشكل
مباشر أكثر بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفاعلين اآلخرين في سلسلة القيمة الغذائية المدرسية

مع معالجة عنصر التغذية بشكل أكثر مالءمة .تغطي الخطوط التوجيهية ما يلي:

 )1اإلطار السياسي والقانوني  -ينبغي تكريس برامج التغذية المدرسية في السياسات والخطط
الوطنية.

 )2القدرة المالية والتمويل المستقر  -ينبغي تمويل برامج التغذية المدرسية الوطنية بشكل مثالي
من الموارد الوطنية األساسية.

 )3القدرة المؤسسية على التنفيذ والتنسيق  -يتم تنفيذ برامج التغذية المدرسية أو برامج التغذية

المدرسية المحلية بشكل أفضل وأكثر فاعلية عندما يتم تفويض مؤسسة قوية وتكون مسؤولة
عن تنفيذ ورصد مثل هذا البرنامج.

 )4تصميم وتنفيذ برامج التغذية المدرسية والمشاركة المجتمعية.

ثانيا .األنشطة الرئيسية المخطط لها للنصف الثاني من العام يونيو -ديسمبر 2022
 )1وضع إطار للعمل إلشراك القطاع الخاص في االستثمار في مجال التغذية 23-22 ،يونيو

 ،2022جوهانسبرج ،جنوب إفريقيا  -تعمل وكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد ،بالتعاون مع

حاليا على وضع إطار العمل  /الخطوط التوجيهية لتعزيز مشاركة القطاع
منظمة األغذية والزراعة ً
الخاص وتنسيق التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،من أجل تغذية أفضل .يهدف اإلطار/

الخطوط التوجيهية المتوقعة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التغذية نحو تعزيز تغذية
أفضل في القارات ،وتبادل أفضل الممارسات ،وخلق التآزر وإشراك أفضل ألصحاب المصلحة.
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 )2فعاليات إطالق العام األفريقي للتغذية واألمن الغذائي في إثيوبيا  -حدث مشترك بين حكومة
إثيوبيا ومفوضية االتحاد األفريقي ،يوليو  ،2022أديس أبابا  ،إثيوبيا  -يهدف الحدث إلى
مشاركة التزام حكومة إثيوبيا باستراتيجية الغذاء والتغذية والخبرات ذات الصلة؛ عرض مرحلة التعلم

االبتكاري في إعالن سيكوتا وتحفيز تنفيذ مرحلة التوسع بين القطاعات الحكومية والشركاء اإلنمائيين
وتعبئة المانحين ومجتمعات التغذية واألمن الغذائي للمطالبة بترجمة االلتزام بالتغذية من أجل النمو

لدعم االستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وإعالن سيكوتا واستراتيجيات وسياسات التغذية للدول

األعضاء األخرى.

 )3االجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول التغذية واألمن الغذائي ،يوليو  ،2022أبيدجان ،كوت

ديفوار  -تنظم هذا الحدث حكومة كوت ديفوار بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي والبنك

األفريقي للتنمية -ومبادرة القادة األفريقيون من أجل التغذية في يوليو  .2022يهدف الحوار الوزاري
إلى توفير فرصة لبحث تجارب التنفيذ لعام االتحاد األفريقي للتغذية ،ومشاركة الدروس المستفادة،
ودراسة الخيارات االستراتيجية لتعزيز مشاركة الدولة والتزامها بالتنفيذ مع التركيز على دمج الفرص

الناشئة على المستوى الوطني.

 )4تنظيم الحدث الرفيع المستوى حول التغذية من قبل مناصر االتحاد األفريقي للتغذية 3-2 -
أغسطس  - 2022سيقام هذا الحدث خالل األسبوع األول من أغسطس في ماسيرو ،ليسوتو.
سيشكل الحدث الرفيع المستوى الذي يستضيفه جاللة الملك ليتسي الثالث ،رئيس الدولة والحكومة في
مملكة ليسوتو ،ومناصر االتحاد األفريقي للتغذية بمشاركة القادة األفريقيين المناصرين للتغذية "دعوة

للعمل" من أجل زيادة تعبئة الموارد من أجل التغذية.

 )5المؤتمر الوطني النيجيري للبيانات في مجال التغذية وإطالق عام التغذية في االتحاد األفريقي على

المستوى الوطني  -سيكون هذا الحدث فرصة إلطالق عام  2022لالتحاد األفريقي للتغذية في
نيجيريا وعرض جهود نيجيريا في تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية واألمن الغذائي في

القارة األفريقية وإعطاء األولوية إلدارة البيانات وأنظمة المعلومات ،وتوليد المعرفة ونشرها ،لتوجيه

عملية صنع القرار.

 )6وضع هدف التمويل للتغذية  -من المتوقع أن يؤدي هدف التمويل للتغذية إلى تعزيز جهود الدولة
لتخصيص موارد كافية لمعالجة سوء التغذية ودعم جهود كسب التأييد لزيادة تمويل التغذية .لدعم

جهود المناصرة الهادفة إلى زيادة االستثمار في التغذية ،من المهم وضع هدف للتمويل يعمل كبديل

للحكم على التقدم المحرز في تعبئة الموارد حول تمويل التغذية .في غياب أهداف التمويل ،يصعب
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تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التغذية المختلفة .تجري عملية التحليل لدعم وضع الهدف

وتقودها مفوضية االتحاد األفريقي ومبادرة القادة األفريقيون من أجل التغذية-البنك األفريقي للتنمية
بدعم من أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين (منظمة األغذية والزراعة ،برنامج األغذية العالمي،

منظمة الصحة العالمية ،اليونيسف ،وكالة االتحاد األفريقي للتنمية-النيباد ،صندوق األمم المتحدة

للتنمية الزراعية ،البنك الدولي ،وآلية األمم المتحدة للتغذية ،وحركة تعزيز التغذية).
 )7االحتفال باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ( 1-7أغسطس)  -الدعوة لزيادة االلتزام واالستثمار
نحو الرضاعة الطبيعية الحصرية .يقود االحتفال منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع مفوضية

االتحاد األفريقي والشركاء.
.38

األنشطة األخرى
 )1نشر الخرائط عن الغذاء األصلي واألساسي ألفريقيا لكل مجموعة اقتصادية إقليمية
 )2عملية التصميم لوضع استراتيجية إقليمية للحد من فقر الدم
 )3االحتفال بفعاليات اليوم األفريقي لألمن الغذائي والتغذوي

 )4وضع خريطة إقليمية لسياسات  /االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية للتدعيم البيولوجي
ثالثا .التوصيات الرئيسية والتحديات وطريق المضي قدماً
.39

يتمثل أحد التحديات الرئيسية في محدودية الموارد المالية والبشرية لتنفيذ خارطة الطريق وخطة

العمل .عملت مفوضية االتحاد األفريقي بشكل وثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ

األنشطة الرئيسية بما يتماشى مع خطة العمل الشاملة التي تم وضعها في بداية العام.

أساسيا في الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين العاملين في
 .40كان الموضوع المعتمد لعام 2022
ً
القطاعات الرئيسية وهي الزراعة والصحة والحماية االجتماعية والتعليم ،مع مالحظة النهج المتعدد
القطاعات الالزم لمواجهة تحديات التغذية واألمن الغذائي.

.41

تتمثل التوصيات في مواصلة العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة لدعم األنشطة المخطط لها في

النصف الثاني من العام والمشاركة مع الدول األعضاء لتعميم موضوع العام على المستوى الوطني من
أجل إحداث تأثير أكبر بعد .2022
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مشروع مقرر

بشأن تقرير منتصف المدة عن األنشطة المتعلقة بموضوع عام 2022
تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية واألمن الغذائي في القارة األفريقية :تعزيز نظم األغذية

الزراعية ،ونظم الصحة والحماية االجتماعية من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري واالجتماعي
واالقتصادي (.)Assembly/AU/Dec. 813(XXXV
إن المجلس التنفيذي:
ّ
يحيط علما بتقرير منتصف المدة عن تنفيذ خارطة الطريق حول موضوع االتحاد األفريقي لعام 2022
تحت موضوع  :تعزيز القدرة على الصمود في التغذية واألمن الغذائي في القارة األفريقية :تعزيز نظم

األغذية الزراعية ،ونظم الصحة والحماية االجتماعية من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري واالجتماعي
واالقتصادي.
يقر بالدور الذي اضطلع به مناصر االتحاد األفريقي للتغذية ،صاحب الجاللة الملك ليتسي الثالث ،رئيس
ّ
مملكة ليسوتو ،إلشراك رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من صانعي السياسات والق اررات لالرتقاء بالتغذية
في األجندات القارية والمحلية وتعزيز اإلرادة السياسية لمعالجة األسباب الجذرية المعقدة لسوء التغذية.
يحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات خطة عمل موضوع السنة المنبثقة عن اإلجراءات الرئيسية
ومشاركات أصحاب المصلحة التي يدعو أغلبها الدول األعضاء إلى إعطاء األولوية لزيادة االستثمار

المالي المحلي في األمن الغذائي والتغذوي مع تشجيع االستثمارات في إعداد البرامج المتعددة القطاعات؛
ويدعو مفوضية االتحاد األفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى وضع واعتماد إطار سياسات متعدد

القطاعات و وضع هدف لالستثمار في التغذية يضمن تخصيص الموارد المحلية لبرامج التغذية.

يحيط علما أيضا باألنشطة المخطط لها المدرجة في خارطة الطريق حول موضوع السنة والتي سيتم
تنفيذها في السداسي الثاني من عام  2022وما بعده ،ويدعو مفوضية االتحاد األفريقي إلى العمل بشكل
وثيق مع جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،ووكالة االتحاد

األفريقي للتنمية ،والبنك األفريقي للتنمية (مبادرة القادة األفريقيين للتغذية) ،ووكاالت األمم المتحدة
والشركاء في مجال األمن الغذائي والتغذوي ،لمواصلة دعم تنفيذ األنشطة والبرامج بما يتماشى مع

موضوع االتحاد األفريقي لعام 2022؛
إذ يالحظ االحتياجات غير المسبوقة بسبب التداخل بين النزاعات وتغير المناخ وجائحة فيروس كورونا

وارتفاع التكاليف مما يقيد وصول ماليين األشخاص إلى الغذاء ،وإذ يدرك أنه لم يتبق سوى ثالث سنوات

لتحقيق أهداف مالبو ( 10%و %5التقزم ونقص الوزن) ،واستراتيجية التغذية اإلقليمية ألفريقيا (-2016
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 ،)2025ويقرر أن األنشطة الواردة في خارطة طريق موضوع االتحاد األفريقي لعام  2022يجب أن
تستمر حتى عام 2023؛

يطلب من المفوضية ،بالتعاون مع جمهورية كوت ديفوار وأصحاب المصلحة الرئيسيين ،تقديم تقرير
شامل إلى المؤتمر السادس والثالثين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المقرر عقده في فبراير

 2023عن تأثير موضوع االتحاد األفريقي لعام  2022مع تسليط الضوء على اإلنجازات الرئيسية
والتحديات واالستراتيجية لتنفيذ التوصيات الرئيسية الناشئة عن موضوع االتحاد األفريقي للسنة بشأن

التغذية بعد عام .2022
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