
February 2016 ARC/16/1 

، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QRاالستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 

 وميكن االطالع على وثائق  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org أخرى على موقع املنظمة

A 

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

 والعشرون التاسعة الدورة

 2016 نيسان/أبريل 8-4 ديفوار، كوت أبيدجان،

 جدول األعمال التفصيلي املؤقت

 اجتماع كبار املسؤولني   -ألف

 2016 نيسان/أبريل 4-6

 االفتتاحيةالبنود    -أواًل

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر (1)

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (2)

 .7يف الصفحة  7إىل  3 من الوزاري االجتماع بنود على االطالع يرجى

 اإلقليمي والعامليواملتعلقة بالسياسات على املستويني  التنظيمية املسائل   -ثانيًا

الشامل الزراعي النمو لتحقيق واخلاص العام القطاعني بني شراكةال (8)

من  الزراعية والغذائية، النظم لتحويل واخلاص تعاون فيها القطاعان العام ناجحة حلاالت األمانة ستعرض

 مساءلة وتوجيه آليات واخلاصة العامة االستثمارات خالل إجراء إصالحات إجيابية يف النظم والسياسات وتنسيق

 احليازات مبن فيهم أصحاب املصلحة، أصحاب تعود باملنفعة على خمتلف اختاذ إجراءات حفزت فّعالة متبادلة
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 أطلقت فيها اإلجراءات حمددة وستبحث األمانة يف حاالت. األخرى املهمشة األكثر عرضة للمخاطر والفئات الصغرية

 .لسيدات ورواد األعمال يف جمال الزراعة اهلائلة االقتصادية تاليت اختذت اإلمكانا احملددة

 

اليت تواجهه  املرتابطة والتحديات أفريقيا الزراعي والغذائي يف النظام حتول البند هذا إطار يف وسيبحث املؤمتر 

الشامل  للنمو الديناميكي واإلقليمية اليت تتطور بسرعة ويف القيام بدور احملرك الوطنية األسواق يف ظّل املنافسة يف

 .أفريقيا سكان من واسعة سبل املعيشة وريادة األعمال والعمالة لشرحية فرصًا لتأمني موفرًا للجميع،

 

أهةدا    سةيا   يف ووطنيةة  الختاذ إجراءات إقليميةة  والزراعة األغذية جمال يف والقضايا االجتاهات (9)

   التنمية املستدامة

 

 لينظر ورفع توصيات متعمقة معلومات لتوفري التالية ستطرح املواضيع األعمال، جدول من البند هذا يف إطار 

 :ومنظمة األغذية والزراعة والبلدان اإلقليمي املؤمتر فيها
 

 الرخاء؛ الشامل للجميع بغية تقاسم وحتقيق النمو الغذائية النظم بتحويل التزامات 

 الشباب؛ عمالة ىوتبعاتها عل القارة اجتاهات البنية الدميوغرافية يف 

 االجتماعية واالقتصادية؛ املصاحبة لتوفري الفرص والثغرات اهلجرة قضايا 

 التأثريات الكلية لتغري املناخ ووقعه؛ 

 الزراعي؛ التمويل املستمرة يف الفجوات 

 االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة وإجراءاتها؛ التنمية املستدامة واألهداف مواءمة أهداف 

 أفريقيا يف للزراعة املستدام التمويل. 

 

 العاملي الغذائي األمن جلنةعن حتديث  (10)

 

جملاالت  خاص اهتمام إيالء مع العاملي الغذائي األمن للجنة األخرية الدورة نتائج علىباحثات امل سترتكز 

 .املتعلقة بأفريقيا احملددة الرتكيز

 

 وامليزانية املتعلقة بالربنامج املسائل   -ثالثًا

 

 أفريقياإقليم  يفاألغذية والزراعة  منظمة وأولويات نتائج (11)

 

 اإلقليمية ملنظمةا مبادراتمعاجلة  كيفية ذلك يف مبا ،اإلقليم يف املنظمة عمل يف نتائج اإلقليمي املؤمتر سينظر 

 األولوية ذات اجملاالت بشأن توجيهات وسيقدم ،2015-2014خالل الفرتة  سابقا عليها املتفق اإلقليمية لألولويات
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 اإلطارستند النقاش إىل وسي. 2021-2018 للفرتة األجل توسطةامل خلطةإعداد او 2017-2016ة للفرت اإلقليمية

 الربامج تنفيذ تقرير من مقتطف) جائالنت مستوى على املنظمة عمل نتائجوإىل  2019-2010 للفرتة املراجع االسرتاتيجي

- 2016 يزانية للفرتةوامل العمل وبرنامج( راجعةامُل) 2017-2014 للفرتة األجل توسطةاملواخلطة ( 2015-2014 للفرتة

 مشل "إقليمي اسرتاتيجي باإلضافة إىل "استعراض ،2015/حزيران يونيو يف ملنظمةا مؤمتر عليه وافقالذي  2017

 أولويات: أيضا االعتبارب األخذ مع ؛والزراعة لألغذية الرئيسية اإلقليمية اإلمنائية واألهداف التحدياتاالجتاهات و

 املنظماتك الشركاء وأولويات وخطط ة؛القطري الربجمة ألطر توليفي وملخص اإلقليمية؛ الفنية اللجان وتوصيات

 .اخلاص والقطاع املدني اجملتمع ومنظمات اإلقليمية االقتصادية

 

 امليدانية املكاتب شبكة (12)

 

 يف والزراعة األغذية ملنظمة التابعة القطرية املكاتب شبكة عمل وتعزيز لتحسني اجلارية اجلهود ستعرضسُت 

 .والقطري اإلقليمي ينياملستو على وكفاءتها املنظمة بفعالية لالرتقاء توصيات صاغسُتو اإلقليم

 

 أخرى مسائل   -رابعًا

 

  2019-2016للفرتة  السنوات املتعدد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا عمل برنامج (13)

 

 جهاازاً  بوصفها، اإلقليمية املؤمترات دور لتعزيز كآلية عليه وافقيو السنوات املتعدد العمل برنامج تنفيذ ناقشيًُ 

 واملؤشارات  العمال  وأسااليب  واألنشطة اإلجراءات على الرتكيز معنظمة، امليف  القرار واختاذ احلوكمة عملية يف، رئاسيًا

 .واألهداف

 

 الثالثني دورته يف ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر فيها سينظر اليت املواضيعب مقرتحة قائمة (14)

 

 األفريقي اإلقليمي للمؤمتر الثالثني الدورة انعقاد ومكان موعد (15)

 

 أخرى مسائل أية (16)

 

 .ويعتمده الوزاري االجتماع فيه ينظر لكي اإلقليمي للمؤمتر تقريرمشروع  وإقرارة ومناقش إعداد 
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 1املذكرات اإلعالمية

 

 والزراعة األغذية ملنظمة اإلقليمية األجهزة توصيات عن موجز تقرير

 مشاورات الزراعية اإلحصاءاتو األمساك ومصايد الربية احلياةت احلراجة وجماال يف اإلقليمية األجهزة جتري 

  .فيها وينظر بها علمًا اإلقليمي املؤمتر حياطلكي  هاعن ملخص قَدمُي موثقة توصيات تعتمدو منتظمة

 

 الثامنة والعشرين  دورته يف ألفريقيا اإلقليمياملؤمتر  توصيات عنقارير ت

 أفريقيا يف حتققت اليت النتائج التقرير يبّين ،ألفريقيا اإلقليمي لمؤمترلالثامنة والعشرين  ةدورال توصياتتبعًا ل 

 لمؤمتروتنفيذ توصيات الدورة الثامنة والعشرين ل األربع اإلقليمية األولويات إطاريف  2015-2014 السنتني فرتة خالل

 .ألفريقيا اإلقليمي

 

 الغذائي األمن أجل من أفريقيا مع للتضامن األمانة حساب

 احلوكمة آليات إىلو أهدافهباإلشارة إىل  حساب األمانة وإجنازاتهأنشطة  عن معلومات الوثيقة هذه تقدم 

 .الواسع مبعناه –لتمويل املستدام للزراعة املستفادة من وجهة نظر االدروس  أيضًاعرض . وتذات الصلة لوالتشغي

إىل جنب مع  جنبًا ،الغذائي األمن من أجل أفريقيا مع للتضامن حلساب األمانةاألساسية ستبحث النهج واآلليات و

 بلدان يف مابوتو وماالبو. الااللتزامات اليت قطعتها مع األخذ باالعتبار طرق مبتكرة أخرى يف أفريقيا 

 

 أفريقيا إقليم يف املتوقعة واألهدا  االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة: النتائج  املستدامةأهدا  التنمية 

. هدفًا 17البالغ عددها  أهداف التنمية املستدامةضمن شامل بشكل باألغذية والزراعة املتعلقة املسائل تندرج  

ما بعد  خالل حقبةلدول األعضاء يف األمم املتحدة التقين لاليت وفرت الدعم  ، وهيوالزراعة منظمة األغذية وستواصل

األمن تحقيق ف. 2030 خطة التنمية املستدامة لعامتنفيذ ورصد لالعمل مع البلدان والشركاء  ،يف أفريقياو 2015عام 

إذ ، 2030حبلول عام أهداف التنمية املستدامة بأكملها تحقيق هو عنصر أساسي لالغذائي والتغذية والزراعة املستدامة 

باملهمة التارخيية ملنظمة األغذية هدفًا  17هدفًا من أهداف التنمية املستدامة اجلديدة البالغ عددها أربعة عشر يتعلق 

على اجلوع وحتقيق "القضاء سعيًا حثيثًا إىل حتقيق اهلدف الثاني، أال وهو أفريقيا  إقليميف نبغي السعي يوالزراعة. و

ميّهد الطريق لتحقيق  يف هذا امليدانالتقدم السريع ذلك أن  - "األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة

روابط البغية حتديد بالنظر إىل أهدافها االسرتاتيجية الدور املقرتح ملنظمة األغذية والزراعة ويناقش ألهداف األخرى. ا

 . 2030عام خطة التنمية املستدامة لألمن الغذائي يف لنسبة إىل اباحتياجات االو

 

                                                           
 ."أخرى مسائل أية" البند ضمن املعلومات مذكرات على التعليق املندوبني من يرغب من بوسع  1



5 ARC/16/1 

خطة التنمية ملا يف سيا   2063 حتقيق خطة االحتاد األفريقي لعامباجتاه  2015املرأة والتنمية  متكنيسنة  نتائج

 2015بعد عام 

والتوصيات اليت قدمت طوال القرارات بتعميم  نظمةية قيام املكيفلنظر فيها وللتوقعات وفرص  الوثيقةقدم ست 

 . اإلقليميف  هاالسنة يف عمل

 

 الكربى أفريقيا جنوب الصحراءي يف األراض واستخدام واحلراجة لزراعةاوقطاعات  املناخ تغري

 املناخ تغريمع ف يالتكخدمات نظمة مثل أن تعمم يف املينبغي اليت وانب عّد مع األخذ باالعتبار اجلُتس 

 . النامية اعتبار خاص ملنطقة الساحل والقرن األفريقي والدول اجلزرية الصغرية مع إيالءآثاره وختفيف 

 

  2015يف عام  املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةيف  ألطرا املؤمتر احلادي والعشرون ل

 املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةيف احلادي والعشرين  طرافاأل مؤمتر وتوصياتسُتقدم نتائج  

 لقطري.ااإلقليمي وستويني يف أفريقيا على املتعميمها مقرتحات بشأن كيفية ستعرض و

 

 للغاباتلرابع عشر ا ؤمتر العامليامل

يف أفريقيا  تعميمها كيفية بشأن مقرتحات تعرضسو للغابات لرابع عشرالعاملي ا ؤمترامل وتوصيات نتائج قدمسُت 

 لقطري.ااإلقليمي و ستوينيعلى امل

 

ستوى على املاجليدة واآلفا  مارسات امل: األفريقية اتاخلرب وتبادل الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني التعاون

  القطري يف أفريقيا

املعرفة واخلربات واملمارسات اجليدة  - التعاون بني بلدان اجلنوب هو تقاسم وتبادل احللول اإلمنائية 

هاما يف تعزيز إدارة  نظمة دورًاامللعب وت. اجلزء اجلنوبي من العاملما بني بلدان  يف – واملواردوالسياسات والتكنولوجيا 

ورافعة مستوى ، (طلبالو عرضال)والساعني هلا من بلدان اجلنوب موفري احللول بني  رابطة املعرفة، شبكاتاملعارف و

  الوثيقةهذه تبحث اجلنوب. ويف بلدان اجلهات الفاعلة  جتاهني بني طائفة واسعة منيف االالتعلم  ةعززمتبادل املعارف و

لغذائية والزراعية يف أفريقيا. النظم االتجارية الزراعية و التعاون بني بلدان اجلنوب يف تنشيط األعمال مساهمة يةكيفيف 

بني بلدان اجلنوب متكني البلدان من االستفادة من التعاون يف جمال  اإلقليمممارسات جيدة يف عن أمثلة بحث كما ست

أفريقيا لتلبية احتياجات البلدان  إقليميف ني املستداموكذلك بناء الشبكات والتكامل  األفريقية اتوتبادل اخلرب

 وأولوياتها.
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 وتقنية احلشرة العقيمة ( األفريقيةVetLab) الب النووية: شبكة فيت التطبيقاتالنجاحات يف 

األهداف حتقيق يف  ةالذري للطاقة الدولية الوكالةاألغذية والزراعة ومنظمة بني  فريدةال الشراكةتساهم  

ا وعلى البلدان األعضاء على أثره طالعال، سُتقدم مناذج منتقاة منها تقنية خمرجاتمنظمة من خالل لاالسرتاتيجية ل

املستدام للثروة احليوانية  نتاجاإلفعالية  حتسنيوية مساهمة التعاون يف حتقيق النتائج املنشودة مباشرة يف امليدان يفك

منظمة األغذية بني الشعبة املشرتكة بشأن خربة األعضاء وستقدم هذه الوثيقة وجهة نظر ميدانية من البلدان . وأثره

 لتكنولوجيا يف جماالت اإلنتاج احليواني والصحةا دعم التقين ونقليف ال الذرية للطاقة الدولية الوكالةو والزراعة

 احلجم صغريةال الزراعية اجملتمعاتيف  ذلك يف مبا ،يف األغذية والزراعة الرئيسيةاآلفات احلشرية مكافحة احليوانية و

 .املواردإىل  األحيان من كثري يفتفتقر  اليت

 

  النامية يف الدول اجلزرية الصغريةملواجهة حتديات األغذية والتغذية عمل  برنامجوضع 

جزر و كابو فريدي  يفيف اجلزر الصغرية مثاًلوالزراعة توضع اخلصائص الرئيسية للوضع احلالي لألغذية س 

يف ما يتعلق باحمليط  التساق اجلغرايفسعيًا إىل اجزر امللديف يف مبا يف ذلك ، وموريشيوس سان تومي ومدغشقرو القمر

ددة ملنظمة األغذية والزراعة يف الدول اجلزرية الصغرية سيستعرض وضع التدخالت احملإىل ذلك، إلضافة . وبااهلندي

تنسيق أفضل بإقامة هيكل بغية التوصية التهديدات اليت تواجهها والفرص وضعفها و قوتهانقاط على مع الرتكيز النامية 

 لتحقيق نتائج أفضل.آليات ذات الصلة و

 

 التغذيةاملعين بالدولي الثاني  املؤمترمتابعة 

جمريات املؤمتر الدولي باإلضافة إىل تقديم معلومات أساسية عن و ستوزع هذه الوثيقة يف املؤمترات اإلقليمية. 

مبا يف ذلك اجلهود املؤمتر  الدولي الثاني،  الوثيقة إجراءات املتابعة املتخذة منذتوجز  ه،ونتائجالثاني املعين بالتغذية 

نظم بشأن ( تعزيز قدرات املنظمة 2طار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة؛ )( تعميم التغذية ضمن اإل1الرامية إىل: )

ألجهزة الرئاسية للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية إىل ا تابعةاملعن أنشطة تقديم تقارير ( 3التغذية واألغذية؛ )

( حتسني 5؛ و)الدولي الثاني املعين بالتغذيةاملؤمتر نتائج ل ( ضمان دعم اجلمعية العامة لألمم املتحدة4؛ )للمنظمة

 بني الوكاالت بشأن التغذية.  والتعاونالتنسيق 

 

 الفرعية  واملشاورات اإلقليمية (اجلانبية اجلانيب )االجتماعات االجتماعمذكرة بشأن 

 واملشاورات اإلقليميةاجلانبية  االجتماعاتخالل تناقش اليت س مقتضبًا عن املسائلالوثيقة ملخصًا هذه تقدم  

األقاليم الفرعية من احتياجات البلدان وبالنسبة إىل  اتولويحتديد األعلى  الفرعية اإلقليمية املشاوراتسرتكز و. الفرعية

 .الفرعيون إىل االجتماع الوزاري وناإلقليمي نمثلوامل ها قدمسيبشأن البيانات اليت  اتلتوجيها
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  الكربى أفريقيا جنوب الصحراءالزراعة اإليكولوجية يف اإلقليمي بشأن  االجتماعنتائج 

الاذي ميكان أن تلعباه الزراعاة     فهام أفضال للادور    أقامت منظمة األغذية والزراعاة، ساعيًا منهاا إىل اكتسااب      

القضاء على اجلوع وسوء التغذية، "الندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجال األمان الغاذائي    يف اإليكولوجية 

  السااانغال داكاااار، يفقاااد توصااايات النااادوة، عُ وتبعاااًا ليف روماااا، إيطالياااا.   2014أيلول سااابتمرب/يف والتغذياااة" 

وقاد  يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. حول الزراعة اإليكولوجية اجتماع إقليمي  2015 الثاني تشريننوفمرب/ 6و 5 يف

فارص وتوقعاات   القياود و الالراهن للممارسات اإليكولوجية الزراعية يف أفريقيا، وحتدياد  وضع االجتماع إىل تقييم الهدف 

الوساائل  الضاوء علاى   وتسليط  تبادل اخلرباتعرب إليكولوجية الزراعة ايف ديناميات تنمية املساهمة أصحاب املصلحة؛ و

 . وتعزيزها املوجودة

 

بشأن األمسدة من أجل  2006عن احلدث اجلانيب اخلاص باألمسدة يف إطار متابعة إعالن أبوجا لعام مذكرة  

 ."ثورة خضراء يف أفريقيا"
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 الوزاري االجتماع -باء
 

 2016 نيسان/أبريل 8 - 7

 بيان املدير العام (3)

 

 املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة   الرئيسبيان  (4)

 

 ألفريقيا اإلقليمي الثامنة والعشرين للمؤمتر الدورة رئيس بيان (5)

 الادورة  ماداوالت  نتائج عن حملة سريعة ألفريقيا اإلقليمي للمؤمتر والعشرين الثامنة الدورة رئيس بيان سيعطي 

 الثانياة واخلمساني بعاد    والادورة ( 2015 حزياران /يونيو 13-6 روما،)منظمة األغذية والزراعة  ملؤمتر والثالثني التاسعة

 .أفريقيا بإقليم الصلة ذات املسائلعن ( 2015 حزيران/يونيو 15 روما،) والزراعة األغذية منظمة جمللس املائة

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة رئيسة بيان (6)

والثانياة   واألربعاني  احلادية الدورتني عن املنبثقة النتائج أهم عن عامة حملة الغذائي األمن جلنة ةرئيس قدمتس 

 .2015-2014 الفرتة خالل املنفذة األنشطة وتقريرًا عن للجنةواألربعني 

 

 البلةدان  احتياجةات بشةأن   ولويةات األ حتديةد عةن   الفرعيةة  اإلقليميةة  اجملموعات ممثلي بيانات (7)

 الفرعية واألقاليم

 الفرعية اإلقليمية املشاورات عن الصادرة النتائج تلخص الفرعية، اإلقليمية اجملموعات ممثلو بها يدلي بيانات 

 .2016 نيسان/أبريل 6 األربعاء يوم عقدت اليت

 

 واعتماده املؤمتر تقريرمشروع  استعراض

 املسؤولني، كبار اجتماع عليه ووافق وناقشه أعده الذي اإلقليمي املؤمتر تقرير مشروع اعتمادو استعراض سيتم 

 سائلامل (2) اإلقليمي والعاملي؛واملتعلقة بالسياسات على املستويني  التنظيمية سائلامل( 1) :يلي ما البحث تناوليوس

 مسائل أخرى. (3)و؛ يزانيةوامل الربنامجاملتعلقة ب

 

  .التقرير تقديم املقرر سيتوىلو 

 

"تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لتنفيذ االلتزامات بفعالية وزيادة االستثمارات املائدة املستديرة الوزارية  

يف أفريقيا لتحقيق النمو  الغذائيةنظم اللقضاء على اجلوع وحتويل من أجل ا ةالقارعلى مستوى على املستوى الوطين و

 "للجميع الشامل والرخاء املشرتك
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عالن ماالبو بشاأن التعجيال باالنمو    ، اعتمد رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي "إ2014 حزيرانيف يونيو/ 

اإلعالن بسبعة التزامات حمددة، مبا يف ذلك  أدىلو. "والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل املعيشة

تشامل  كاذلك  . الربنامج الشامل للتنمياة الزراعياة يف أفريقياا   ضمن إطار  2025القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

التزاماًا   ،2015أيلول سبتمرب/ اعتمدها مؤمتر القمة لألمم املتحدة يف يت، ال2030-2016أهداف التنمية املستدامة للفرتة 

الربناامج الشاامل للتنمياة الزراعياة يف     تنفياذ  العشارة ل سانوات  نادًا إىل الدروس املستفادة من الاستوبالقضاء على اجلوع. 

 كاذلك وضاع االلتازام    ، وتنفيذ اهلدف اإلمناائي األول مان األهاداف اإلمنائياة لأللفياة     اخلمس عشرة لسنوات الو أفريقيا

قادراتها علاى تنسايق     أن حتّسان  لبلادان لستناقش املائدة املستديرة الوزارية كياف ميكان    يف املائة يف ماالبو، 10بنسبة 

القضاء على اجلوع وحتويل النظم الغذائية يف أفريقيا حنو النمو الشامل والرخااء  بشأن وتنفيذ االلتزامات العاملية والقارية 

ادة التضامن بني البلدان وتعزياز التعااون باني بلادان     ناقش وسائل زيأن يلمؤمتر اإلقليمي أيضا لميكن و. للجميع املشرتك

 .أفريقيا مع للتضامن حساب األمانةتعزيز  فضاًل عن اجلنوب


