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  2018فبراير/شباط  21
  فبراير/شباط 21، األربعاء

  : البرامج االستراتيجية لمنظمة األغذية والزراعة1الحدث الجانبي   (أ)
تجابة بفعالية من االســــ ها متكينيفدور من تؤديه الربامج االســــرتاتيجية للمنظمة ما ســــيوضــــح هذا احلدث اجلانيب   

  يف أفريقيا.بطريقة متناسقة ومتكاملة ومتآزرة للتحديات واألولويات احملّددة و 
 لىعســــــــيناقش هذا احلدث اجلانيب أثر الربامج االســــــــرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية ذات الصــــــــلة وآليات تنفيذها و   

على التشــديد  ،وصعلى وجه اخلصــ ،ســينصــب تركيز املناقشــةو على املســتويني اإلقليمي والوطين. املنفذة الربامج واألنشــطة 
دام ستجابة ألهم األولويات يف أفريقيا (القضاء على اجلوع وسوء التغذية، واإلنتاج املستعلى دور املبادرات اإلقليمية يف اال

واتفاق  2030وتطوير ســـــالســـــل القيمة، وبناء القدرة على الصـــــمود) ويف تعزيز اتســـــاق االلتزامات العاملية، مثل خطة عام 
اتيجية مناســـبا ملناقشـــة كيف أن الربامج االســـرت  منرباأيضـــا احلدث اجلانيب هذا باريس، مع األولويات اإلقليمية. وســـيشـــكل 

ا اإلقليمية يّسرت التزامات وعمليات تنسيق بناءة متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة، حول  للمنظمة ومبادرا
  دت الطريق إلقامة أوجه تآزر ومساءلة متبادلة عن النتائج.مهّ و تدخالت براجمية، 

  تجديد االلتزام بحساب األمانة للتضامن مع أفريقيا: 2االجتماع الجانبي   (باء)
مليون دوالر  40مبســامهة مبدئية قيمتها  2013يشــكل حســاب األمانة للتضــامن مع أفريقيا، الذي أطلق يف عام   

دف إىل تســـــــــــريع وترية اجلهود الرامية إىل القضـــــــــــاء على اجلوع يف أفريقيا. وقد طّبق حســـــــــــاب  أمريكي، آلية متويل فريدة 
ج براجمي، إجراءات يف طائفة واسعة من اجملاالت املواضيعية مبا يف ذلك اإلنتاج الزراعي املستدام مانة هذااأل ، باستخدام 

امج ســـــــيســـــــعى إىل تعزيز تنفيذ الرب األمانة  لشـــــــباب. ونظرا إىل أن حســـــــابلوبناء القدرة على الصـــــــمود وخلق فرص عمل 
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شــــــــركاء لف أحناء اإلقليم، فإن هذا احلدث اجلانيب ســــــــيعزز جتديد التزام الوتوســــــــيع نطاق تغطية اجلهات املســــــــتفيدة يف خمت
  التنمية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية لتوطيد أواصر التعاون وزيادة تعبئة املوارد. يف

الشراكات من أجل سبل عيش قادرة  -: مواجهة األزمة في منطقة بحيرة تشاد 3االجتماع الجانبي   (ج)
  الصمود على

تعرض ماليني الســـــــكان يف مشال شـــــــرق نيجرييا وحبرية حوض تشـــــــاد للنزوح بســـــــبب اســـــــتمرار نزاع عنيف، لقد   
أزمة إنسانية واسعة النطاق. وظلت املنظمة، يف شراكة مع األمم املتحدة والوكاالت اإلمنائية، تعمل مع آالف إىل أدى  ممّا

املشــــاكل  هذا احلدث اجلانيبعرض إىل األراضــــي واألصــــول الزراعية. وســــي األســــر املســــتضــــعفة اليت تعاين من وصــــول حمدود
وصـــــيات لتعزيز قدم بتتوالتحديات احلالية اليت تعرتض ســـــبيل تنفيذ اســـــتجابات إنســـــانية فعالة يف منطقة حبرية تشـــــاد وســـــي

اضي قدمكي متالشراكات وإقامة سبل عيش قادرة على الصمود بالنسبة إىل اجملتمعات احمللية املتضررة ل   .ا يف حيا
  : الهجرة والتنمية الريفية4االجتماع الجانبي   (د)

ســــــريكز هذا احلدث اجلانيب على العالقة املعقدة بني اهلجرة والتنمية الريفية وســــــيســــــلط الضــــــوء على الدور الذي   
فيذه ومتابعته اهلجرة وتن من أجلميكن أن تضطلع به املنظمة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك من أجل اعتماد االتفاق العاملي 

 على املستويني اإلقليمي والوطين. وترتبط اهلجرة ارتباطا وثيقا باألهداف العاملية اليت تنشدها املنظمة. وتكمن امليزة النسبية
الريفية  بني التنمية الصــــلةبمجيع اجلوانب املتعلقة من خربة يف ملنظمة على امتداد اجملالني اإلنســــاين واإلمنائي ما تتمع به ايف 

وتنقل البشـــــــر. وتؤدي املنظمة، بالتعاون مع شـــــــركائها، دورا هاما يف معاجلة عوامل اهلجرة الداخلية والدولية، ويف تســـــــخري 
  اإلمكانات اإلمنائية للهجرة، السيما من حيث ضمان األمن الغذائي واحلد من الفقر.

ل النــــــــــــــــــــزاعات مث ،عوامل اهلجرة الريفيةبه  الذي تتســــموســــيشــــّدد هذا احلدث اجلانيب أيضــــا على الطابع املعقد   
احلماية االجتماعية  تدابريوالكوارث الطبيعية والفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي وقلة فرص العمل وحمدودية الوصـــول إىل 

ن املناطق املهاجرين يف أفريقيا ينحدرون م الســـــــــــــواد األعظم منواآلثار الســـــــــــــلبية لتغري املناخ، مع األخذ بعني االعتبار أن 
ص على وجه اخلصــــوص، اســــتعراض كل من التحديات والفر ســــيتم، الريفية وأن الشــــباب يف الريف أكثر عرضــــة للهجرة. و 

  اليت تتيحها اهلجرة الريفية لبلدان املنشأ والعبور واملقصد.
  حتياجات البلدان واألقاليم الفرعيةالمشاورات اإلقليمية الفرعية: تحديد األولويات الخاصة با  (ه)

ى تحديد األولويات اخلاصــة باحتياجات البلدان واألقاليم الفرعية من أجل الرتكيز علب املتعلقةســتعقد املناقشــات   
القضـــــــــــــــايا والتحديات الوطنية واإلقليمية الفرعية ذات األولوية اليت ســـــــــــــــيعرضـــــــــــــــها ممثلو اجملموعات اإلقليمية الفرعية على 

الوزاري. وســــــــيتوىل اإلشــــــــراف على املشــــــــاورة منســــــــق املنظمة اإلقليمي الفرعي لكل إقليم فرعي من أجل إعداد  االجتماع
  بيانات تعرض على االجتماع الوزاري بشأن االحتياجات ذات األولوية للبلدان واألقاليم الفرعية واالسرتاتيجيات املرتقبة. 
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  فبراير/شباط 23، فبراير/شباط والجمعة 22، الخميس
  ستتناول املوائد املستديرة الوزارية املسائل التالية:  

: تحقيق النمو الزراعي المستدام 2030: خطة التنمية المستدامة لعام 1المائدة المستديرة الوزارية   (و)
  والتحول الريفي في أفريقيا

وأطلقت  2030مية املســـــتدامة لعام ، خطة التن2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف ســـــبتمرب/أيلول   
أهداف التنمية املســــــتدامة، مبا يف ذلك مقاصــــــد عاملية طموحة بشــــــأن القضــــــاء على الفقر واجلوع. وعلى مســــــتوى القارة، 

طلق إعالن ماالبو بشــــــــأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشــــــــرتك وحتســــــــني ســــــــبل املعيشــــــــة يف عام أُ 
ا 2063، متاشـــــــــــيا مع خطة االحتاد األفريقي لعام 2014 ســـــــــــنة. وينطوي كال  50، وهي خطة التحول يف أفريقيا اليت مد

إطاري العمل على روابط قوية نظرا إىل الرتكيز املواضيعي على النمو املستدام والشامل، مع آثار إجيابية بالنسبة إىل االلتزام 
ملســــتدامة ملائدة املســــتديرة الوزارية الفرص احملتملة املتاحة لتكييف أهداف التنمية ااملتجدد جتاه التحول الريفي. وســــتناقش ا

  يف اتساق مع إطار ماالبو كجزء من نقلة أوسع نطاقا لتعجيل النمو الزراعي الشامل يف إقليم أفريقيا.
  : تحدي القضاء على الجوع2المائدة المستديرة الوزارية   (ز)

، اســـــتجابة ملبادرة حتدي القضـــــاء على اجلوع اليت أطلقها 2025على اجلوع حبلول عام  إن التزام أفريقيا بالقضـــــاء  
األمني العــام لألمم املتحــدة، يــدعم احلكومــات يف البلــدان حمط الرتكيز ويســــــــــــــــانــدهــا من أجــل القيــام بــالتخطيط املتعــدد 

ذائي والتغذية حتت امج املتعلقة باألمن الغالقطاعات، وتنســيق التنفيذ، والرصــد والتقييم مع التزامات مالية للســياســات والرب 
ة إطار مبادرة الربنامج الشـــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. وتتمثل النتيجة الرئيســـية املنشـــودة يف تســـريع وترية اجلهود اإلقليمي

اءلة عن ســـــــــــــــوالقطرية اجلارية وإضـــــــــــــــافة قيمة إليها من خالل تعزيز القدرات والتنســـــــــــــــيق يف ما بني القطاعات لغرض امل
االستثمارات، مع تنفيذ منسق ومتسق للربامج على مجيع املستويات. وستقدم املائدة املستديرة معلومات بشأن اإلجراءات 

دف القضاء على اجلوع حبلول عام  ا املنظمة وشركاؤها يف جماالت خمتلفة    .2025املشرتكة اليت اختذ
  السنوية األربعون إلنشاء الممثليات القطرية: الذكرى 3المائدة المستديرة الوزارية   )ح(

  لمنظمة األغذية والزراعة
 :مبرور الذكرى الســـــــــنوية األربعني على إنشـــــــــائها ،2019ممثلية قطرية يف إقليم أفريقيا، حبلول عام  21ســـــــــتحتفل   

الذكرى الســــنوية األربعني . وحتتفل مبادرة 2019يف عام ممثليات  4و 2018يف عام ممثليات  6، و2017ممثلية يف عام  11
عمليات اليت تنفذها لافرصـــة لرفع الوعي بتشـــكل بالتزام املنظمة الدائم بالتعاون امليداين والقطري مع احلكومات املضـــيفة. و 

املنظمة لتحقيق الالمركزية، وتعزيز الفرص حلشــــد املوارد وإقامة الشــــراكات، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون 
الثي. وســــــتشــــــدد املائدة املســــــتديرة على أمهية احلضــــــور الطويل األمد للمنظمة واملســــــاعدة الفنية اليت تقّدمها يف امليدان الث

لإلســهام يف حتقيق البلدان األعضــاء ألهداف التنمية املســتدامة، وقد تتقدم بتوصــيات بشــأن كيفية تعزيز القدرات وضــمان 
تشـــــكيل به باملرونة يف ما بني ممثليات املنظمة يف أفريقيا، خاصـــــة يف ما يتعلق احلوكمة الفعالة مع الســـــماح يف الوقت نفســـــ

  باالحتياجات املستجدة للبلدان.ذات الصلة معامل الربامج القطرية 
 


