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 البنود الفتتاحية - أولا 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر (1)

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني (2)

 (6 ةالصفحيف  17 إىل البند 3البند  يرجى االطالع على بنود االجتماع الوزاري من)

 المسائل المتعلقة بالسياسات اإلقليمية  – اثانيا 
وتغير  19-غذائية وزراعية قادرة على الصمممممود في الز األزمات المتعددة والمتدا)لة )كوفيدبناء نظم  (18)

المناخ واآلفات واألمراض العابرة للحدود والنزاعات وحالت الركود القتصمممممممممممادم(و معالجة محور الشمممممممممممؤون 
 أفريقيا في اإلنسانية والتنمية والسالم

ارتفاًعا متواصههاًل لالل الوههنوام اامخ األل    نوب الصههحراا الك  يف بلدان أفري يا ج انتشههار ن ا التيةية شهه د
بة  لةلك بلغ عدد  (. ونتيجةً 2015يف املائة عام  21.2)بعد أن كان يبلغ  2019يف املائة عام  22حيث بلغ نوهههههههههههههه

يف املائة م ارنة بعام  15.6أي بزياد   2019مليون نوههمة عام  235  ناقصهها التيةية يف أفري يا جنوب الصههحراا الك  
                                                      

 مارس/آذار يف شالالم فكتوريا، زمبابوي 27و 23مت تيي  موعد الدور  الةي كان م ررًا انع اده يف الفرت  بني   1
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. وت ز أفري يا جنوب الصههههههههحراا الك   اان بصههههههههفت ا القلي  الوحيد يف العاد الةي زاد فير عدد مدقعا الف ر 2015
(. وما لبثت احلالة أن تفاقمت جراا 2015يف عام  شهههههه ا مليون 413إىل  1990يف عام  ن شهههههه امليو  276)من 

-فيدو تأث ام جائحة ك يفعاًما و  25وجة لتفشهها ااراد الصههحراوي يف القلي  لالل م أأسههو  املتمثلة يفجة و األزمة املزد
بلًدا أفري ًيا على وشهههههههك  15 حتديد. وقد للا حتليل مشهههههههرت  أجرتر ممللرًا املنظمة مع برنامة األعةية العاملا إىل 19

 للجوع.  راهنةال املوببامااائحة  أث امفاق  تت   حيث19-مواج ة أزمام عةائية جراا كوفيد
اا ام  جتمع بنيحت يق نتيجة مجاعية ملموسهههههههههههة  للعمل من أجل وحتليلًيا مًيايهامف اوتتيح ال در  على الصهههههههههههمود إطارً 

املوهههتدامة جواج ة  نظ  األعةية الزراعيةو  األمن اليةائا والتنمية والوهههالم، لنهههمان ةالنوهههاني ملونالشههه حمورالفاعلة ع  
العمل من لالل  ،بناا ال در  على الصمود بطري ة منو ة ومتناس ة وكفوا  نرور  امللّحةومن الالصدمام واألزمام. 

 وانية والمنائية وتلك اااصة بالوالم. نالن ة ال خمتلف ع 
 
ونحو الدول الجزرية الصممغيرة النامية األغذية والزراعة في  لمنظمة اإلقليمي البرنامج في المحرز التقدم (19)

 عمل لمواجهة تحديات األمن الغذائي والتغذية في البلدان غير الساحلية في أفريقياوضع برنامج 
 للمملمتر الثالثني الههدور  لالل أفري يهها إقلي  يفاازريههة الصههههههههههههههي   النههاميههة  الههدول يفالقليما للمنظمههة  ال نههامة أطلق

 ذلكال نامة منة  يةآلر موهههههههههههتجدام الت دم يف تنف الدور  هةه وتعرض. الوهههههههههههودان يف 2018 عام ألفري يا القليما
للبلدان ع  الوهههههههاحلية ذام  إطار   وضهههههههع يف بالنظركةلك للمملمتر القليما ألفري يا   الثالثونالدور   وأوصهههههههت. التاريخ

 موعيتبني االحتياجام املتفاوتة جمل ميّيز أن على لنامية،العجز اليةائا موهههههههههههتوحى من برنامة الدول اازرية الصهههههههههههي   ا
 البلدان هاتني. 

ا البلدان ع  الوهههههاحلية يف أفري يا حتديام مع د  ومتعدد  األوجر توهههههاه  يف مفاقمة االجتاهام يف األمن تواجر حاليً و 
اليةائا والتيةية. وي عز  هةا األمر بشهههههههههههههكل رئيوههههههههههههها إىل بيهت ا الطبيعية ااشهههههههههههههة، وتعّرضههههههههههههه ا الكب  للتي  املنالا، 

ة ااارجية والكوارث الطبيعية، واملوههافام الطويلة من األسههواا ااارجية ويف بعا احلاالم، إىل والصههدمام االقتصههادي
عمل ملعااة حتديام األمن اليةائا والتيةية يف  برنامة لوضههههعالرئيوههههية  وههههائلامل الدور النزاعام. وسههههوا تناقه هةه 

ا التوجير ت دم وسههههههههوا. ألفري يةالبلدان ع  الوههههههههاحلية ا مع الدول اازرية  ضههههههههمنر العمل للمنظمة ميكن اوإطارً  أينههههههههً
وههه ة ملعااة حتديام األمن إجرااام متّ  لتصهههمي  ، ا يف التنميةئوشهههركا ري يةالصهههي   النامية والبلدان ع  الوهههاحلية األف

 .ةوالعاملي ةوالقليمي ةوالوطني ةاحمللي املوتوياماليةائا والتيةية بشكل أفنل والعمل على حت ي  ا على 
 

 والميزانية بالبرنامجالمسائل المتعلقة  – ثالثاا
بممما في كلممت التعقيبممات على األولويممات  في إقليم أفريقيمما هممانتممائج منظمممة األغممذيممة والزراعممة وأولويممات (20)

 2019-2014اإلقليمية الفرعية والتقرير اإلقليمي التوليفي الخاص بأفريقيا للفترة 
الكيفية اليت تعاملت هبا أنشههههههههطة منظمة األعةية والزراعة مع األولويام القليمية املتفق سههههههههوا يبحث اململمتر القليما 

 بشههههههههههههههههههأن األولويهههههام القليميهههههة الرشههههههههههههههههههادام، وسههههههههههههههوا ي هههههدم 2019-2018علي ههههها يف الوههههههههههههههههههابق أثنهههههاا الفرت  
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العمل يًدا بيد،  مبادر  في ا جا ،االسههههههرتاتيجية للمنظمة ولوياموما بعدها، يف سههههههياا األ 2021-2020لفرت  الوههههههنتني 
 والرقمنة وحتويل النظ  اليةائية. واالبتكار

وبرنامة العمل  ،2021-2018وسههوا توههرتشههد املناقشههة بنتائة عمل املنظمة يف القلي ، وااطة املتوسههطة األجل للفرت  
. عالوً  على واملنظمة األعنهههههااعن األولويام احملّدد  والتوصهههههيام الصهههههادر  عن  فنهههههالً  ،2021-2020وامليزانية للفرت  

ام االقتصههههههههههادية القليمية، ومنظمام ماعااو  األفري ا، حتادذلك، سههههههههههوا يت  البحث يف أولويام الشههههههههههركاا مثل اال
اجملتمع املدين وال طاع اااص. وسههههههههههههوا توفّر أمانة املنظمة حملًة عامة عن النتائة احمل  ة من لالل املبادرام القليمية، 

وههههههههههههتمد . وتشههههههههههههكل املبادرام القليمية آليًة لنههههههههههههمان التنفية الفعال وتأث  عمل املنظمة على جا يف ذلك الدروس امل
 األولويام الرئيوية جا يواه  يف األهداا االسرتاتيجية وأهداا التنمية املوتدامة.

االسهههههههرتاتيجا ااديد وثي ة النتائة واألولويام آلر املوهههههههتجدام املتعل ة بصهههههههياعة الطار بوسهههههههيعرض امللحق ااامخ 
 صههههياعةلد   إدراج ار هةه الوثي ة التوجي ام املنبث ة عن اململمتر القليما بشههههأن األولويام اليت    وههههّ للمنظمة. وتي

وقد . 2021ىل يف عام و دوراهتا األ لد  انع ادالطار االسهههرتاتيجا ااديد للمنظمة الةي سههه فع إىل األج ز  الرئاسهههية 
إىل  2020من يونيو/حزيران  للفرت  املمتد  لارطة طريق للتشههههاور بشههههأن الطار االسههههرتاتيجا ااديد للمنظمة عرضههههت

 . 2021يوليو/متوز 
 
إىل ( مكت  الت يي  يف املنظمة 2018انة ال نامة يف دورهتا اااموة والعشرين بعد املائة )نوفم /تشرين الثاين  دعتو 
. 2020عام  لالل اململمترام القليمية للمنظمة يف علىمام يهةه الت ي وعرضمام املنجز  للت يي توليفيةوثي ة داد عإ

-2014للنتائة وال نهههههههههايا والدروس املوهههههههههتفاد  من الت ييمام اليت أجريت يف الفرت   توليفعن  عبار  وهةا الت رير هو
ألفري يا من أجل إرشههههاد املناقشههههام بشههههأن ا، وسهههه فع إىل اململمتر القليما  ييف ما لا دع  املنظمة لقلي  أفري 2019

  .موامهة املنظمة يف نتائة القلي
 
  2023-2020 للفترة السنوات المتعدد ااإلقليمي ألفريقي المؤتمر عملبرنامج  (21)

عمل متعدد الوههههههنوام ييطا فرت  أربع سههههههنوام على األقل. وتعرض هةه  برنامة للمنظمة القليمية اململمترام مجيع ت عدّ 
 اا ود مواصههههههلة إىل يرما وهو .2023-2020 الفرت  عن الوههههههنوام املتعدد االقليما ألفري ي اململمتر عملبرنامة الوثي ة 
حتاد األفري ا وااماعام للمجموعة األفري ية لد  املنظمة، واال الدائمني املمثلني لد  ال نامة لنتائة الرتوية لدع 

اليت سههههت وم علي ا  وااليام والنتائة المجالية األهداا الوههههنوام املتعدداالقتصههههادية القليمية. ويصههههف برنامة العمل 
 امل بلة.  امعمليام اململمتر القليما ألفري يا لالل الونو 

 
 شبكة المكاتب الميدانية (22)

االعتبار االسههههتنتاجام  يف آلة ً  ،والتحديام والفرص املتاحة لوههههياسههههة الالمركزية للمنظمة، احملرز الت دم الوثي ة تناقه
 2020يف يوليو/متوز التاسعة وااموون بعد املائة جمللخ املنظمة )تان الرابعة والوتون بعد املائة و اليت للصت إلي ا الدور 

( حول ضههههههههههههههرور  مواصههههههههههههههلة اا ود 2019ة )يونيو/حزيران ( والدور  احلادية واألربعون ململمتر املنظم2018يونيو/حزيران و 
 ةتيجيااالسههههههرت  اااص باألهداا ت يي  إطار النتائة توصههههههيام يف الدور  تنظر وسههههههواتعزيز ال درام الفنية للمنظمة. ل
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، والت دم 2019-2018للمنظمة الةي أ جري يف الفرت   القليمية لل يكليام( واالسههههههههتعراض الداللا 2019) للمنظمة
عاد  تنظي  منظومة بشأن إ RES/A/72/279احملرز على صعيد تنفية ال رار الصادر عن اامعية العامة لألم  املتحد  

، فنههههههههههههههاًل عن التحههديههام والتيي ام اليت يف القلي  2019 األم  املتحههد  المنههائيههة اليت أ طل ههت يف ينههاير/كههانون الثههاين
 .19-االستجابة اائحة كوفيد جنمت عن

 
 أية مسائل أ)رى - رابعاا

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثالثين للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيا (23)

 
 أعمال من يستجد ما (24)

 إعداد مشروع ت رير للمملمتر القليما ومناقشتر واملواف ة علير لكا ينظر فير االجتماع الوزاري ويعتمده.
 

 2وثائق المعلومات

الحياة  ،تقرير موجز عن توصممميات األجهزة الدسمممتورية اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة )اإلحصممماءات أ()
 مصايد األسماك( ،الغابات/البرية

 
ري األج ز  الدسههتورية  مشههاورام  ،اليابام واحليا  ال ية ومصههايد األكا  والزراعةو يف جماالم الحصههااام  القليميةجت 

 منتظمة وتعتمد توصيام موث ة ي  َدم مل ا عن ا لكا حياط اململمتر القليما علماً هبا.
( 2019 الثاينتشههههرين /نوفم  عابون، لي فيل،) األفري ية الزراعية الحصههههااام ايهة والعشههههرون الوههههادسههههة الدور  وقامت

(. 2017 اااموة والعشرين )إنتييب، أوعندا، نوفم /تشرين الثاين لدورهتا الرئيوية والتوصيام االستنتاجام باستعراض
منة دورهتا  نفةم اليتبالبلدان األفري ية  املتصههههلةكما ناقشههههت أنشههههطة املنظمة يف جمال الحصههههااام الزراعية واليةائية 

فية اسههههرتاتيجية حتوههههني اااموههههة والعشههههرين، فنههههالً عن الت دم احملرز يف تنفية مملشههههرام أهداا التنمية املوههههتدامة  وتن
 ال نامةوتنفية  والريفية  الزراعية للجوان  املتكامل املوهههههحالزراعية والريفية يف أفري يا، جا يف ذلك مبادر   لحصهههههاااما

 .2020 لعام الزراعا للتعداد العاملا
 
النتائة والتوصههيام الصههادر  عن الدور  احلادية والعشههرين  ،يهة اليابام واحليا  ال ية يف أفري ياهب ال وهه  اااص ل ايو 

. وقههد تلههت 2020يف مههارس/آذار اليت ع ههدم ودورهتهها الثههانيههة والعشههههههههههههههرين  2018لل يهههة، املنع ههد  يف يونيو/حزيران 
ار  ا رفيع املوههههههههههتو  بني قطاع اليابام وال طاعام ذام الصههههههههههلة والرتوية لزياد  االسههههههههههتثمارام يف الداملواضههههههههههيع حوارً 

مبادر  املوههههههههههههتدامة لليابام واحليا  ال ية. كةلك، تلت املواضههههههههههههيع ذام األولوية التزامام البلدان األفري ية من لالل 
مليون هكتار من األراضههههههها إىل هيهت ا  100. وها تدعو إىل إعاد  إعاد  املناظر الطبيعية األفري ية إىل هيهت ا األصهههههههلية

                                                      
 . وز للمندوبني، إذا رعبوا يف ذلك، التعليق على مةكرام املعلومام حتت إطار البند "أية موائل ألر "  2
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ملوههههههتدامة لألراضهههههها ااافة وإعادهتا إىل هيهت ا األصههههههلية من لالل توسههههههيع نطاا   الدار  ا2030األصههههههلية الول عام 
ا ومتصلة باليابام. وقد دعمت مف وم اادار األلنر العظي  لالحتاد األفري ا ودع  تنمية سالسل قيمة ذكية مناليً 

 ة العاملا والصندوا األلنر للمناخ.املنظمة البلدان األفري ية من لالل حشد املوارد يف إطار الدور  الوابعة ملرفق البيه
 

ة للجنة الفرعية ثامنانة مصهههايد أكا  شهههرا وسههها األطلوههها املشهههور  يف جمال الت يي  والدار  امل دمة من الدور  الوناقشهههت 
(. وشهههههههّددم املناقشهههههههام على النهههههههرور  املوهههههههتمر  2018 تشهههههههرين األول/كتوبرالعلمية املنع د  يف أبيدجان، كوم ديفوار )أ

الدار  وتوطيد احلوار بني العلماا  املتحوهههني البحوث ومجع البيانام يف القلي ، واسهههتعراض شهههكل املشهههور  العلمية وتوصهههي
 واملدراا.

 
 تقرير عن التوصيات الصادرة عن المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا في دورته الثالثين )ب(

اململمتر القليما ألفري يا يف دورتر الثالثني، يبنّي الت رير النتائة احمل  ة يف أفري يا لالل فرت  إثر التوصههههههيام الصههههههادر  عن 
 .اململمتر القليما ألفري يا يف دورتر الثالثنيالصادر  عن وتنفية التوصيام  2019-2018الونتني 

 
نفيذ عملية تحويل النظم الغذائية الشممممممممممماملة في أفريقيا بالسمممممممممممتفادة من البتكار مذكرة مفاهيمية عن ت (ج)

 2021والرقمنةو نحو مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في عام 
من أهداا التنمية املوتدامة )أي وضع حد للف ر وااوع وسوا التيةية بكافة أشكالر(،  2و 1بيية حت يق اادفني 

األمن اليةائا والتيةية على حنو موثوا بر للجميع وأن تكون مراة اقتصاديًا، ولكن  أن توفّرلى النظ  اليةائية سيتعنّي ع
  الطل ليّب جا وبيهة املوارد الطبيعية. كما علي ا أن تو علي ا أيًنا أن متارس أثرًا إ ابًيا أو حمايًدا على املناخ والتنوع البيول

الشرائح األكثر حرمانًا  إمهالوعلي ا أن تتطور بطرا تنمن عدم  ،يف عاد يزداد حتنرًارعة الةي يتنامى بواألعةية على 
 ن ا. ياألمناط اليةائية الصحية ومتك كما ينبيا اا تعزيزأي الف راا.   –

هائلة  التكنولوجيا واالبتكارام الرقمية لتح يق تلك األهداا. فإن األدوام الرقمية توفر فرًصااالستفاد  من وينبيا 
النتاجية ولفا الوقت الةي توتيرقر  لدماج املنتجني يف نظام زراعا عةائا مدفوع باالبتكارام الرقمية، وحتوني

فإن احلطوط التوجي ية للمنظمة  ،يف جود  املنتجام اليةائية وسالمت ا. وفنالً عن ذلك ةالعمليام وكلفت ا، مع املوامه
ًجا " توفر ن   ال رار صانعامرتابطًا لتوجير  إجرااً  20التنمية املوتدامة: يق أهداا بعنوان "حتويل األعةية والزراعة لتح 

  التحول لتح يق األهداا املتعدد  للتنمية املوتدامة. وقد صممت تلك عارسام وسياسام وأدوام تدممو  ةعملي
اسرتاتيجياهتا وسياساهتا ولطط ا  ضمنوالزراعة  األعةيةتعمي  موألة استدامة  يفية ملواعد  البلدان  ااطوط التوجي

 االستثمارية جا يف ذلك ااطا الوطنية لالستثمارام الزراعية. 
والوعا إىل إجرااام  تويل، نة اعتماد لنرور  وت ديره  األعناا إدرا  وإن األمني العام لألم  املتحد  ملتزم بتعزيز

 ر العديد من املبادرام املوت لة للحكومام تويف .2030 عام لطة حت يق أجل من اليةائية النظ  يلمعجلة لتحو 
إطار مشرت  للتفاعالم والتكافل  ىلاليت نشأم دعًما لنظ  عةائية أكثر استدامة، إ ،وال طاع اااص واجملتمع املدين

قدرام و فة أولويام خمتل اليت لدي اقدر  اجملتمعام  وإن هةا الوضع ي ّيدلنظ  اليةائية. ل املالزمة وامل اينام املع د 
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متفاوتة على صعيد الزراعة اليكولوجية والصعيد اململسوا، من أجل حتديد وتنفية املوارام املالئمة حنو نظ  عةائية 
 أكثر استدامة. 

 
 (2019)كيغالي ورواندا، أغسطس/آب  في أفريقيا األمن الغذائي القيادة في مجال بشأن الحوارنتائج  (د)

الةي مت ع ده وتنوي ر من لالل شراكة بني  ،بشأن ال ياد  يف جمال األمن اليةائا يف أفري يا احلوار من اادا كان
 الدويل والصندوا األفري ا، التنمية ومصرا الدويل البنك)ها  األطراا متعدد  وكاالم وأربع األفري ا االحتادمن  كل

جتاه حت يق أهداف ا ااماعية يف جمال األمن اليةائا تعجيل الت دم با هو ،(والزراعة األعةية ومنظمة الزراعية للتنمية
 االجتماعامسلولة من  تواصل احلوار ع قد ال نامة الشامل للتنمية الزراعية يف أفري يا. و  تصّوراو   ،والتيةوي

 اليت توت ط  كبار املوملولني وقاد  املنظمام الرئيوية اليت تدع  أه  برامة األمن اليةائا يف أفري يا. 
 
 بالتغذية المعني الثاني الدولي المؤتمر أعمال ومتابعة التغذية أجل من عمللل المتحدة األمم عقد (ه)

 التزامام مثل للع د، الرئيوية التنفية بوسائل يتعّلق امتنفية، وال سيما الهةه الوثي ة آلر موتجدام الت دم يف  تعرض
 لتحنههههههه التيةية، وشهههههههبكام العمل اليت ت ودها البلدان. فنهههههههالً عن ذلك، تتناول الوثي ة عملية ا على بالعمل البلدان

 منتصف املد  امل بل للع د. الستعراض
 
 لعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال التغذية الرؤية والستراتيجية تحديث (و)
 رؤية واسههرتاتيجيةت نهها بوضههع  توصههيةً  نظمةبعد املائة جمللخ امل والوههتون احلادية الدور  أيدم، 2019نيوههان /أبريل يف

مجيع  (1) احملدثتان لعمل املنظمة يف جمال التيةية: واالسهههههرتاتيجية الرؤية وتتناولحمدثتني لعمل املنظمة يف جمال التيةية. 
الوهههههياا العاملا الرّاهن و  (3)والنظ  اليةائية املتصهههههلة بالزراعة املراعية للتيةية وجا يت طّاها   (2)أشهههههكال سهههههوا التيةية  

باالسههههتناد إىل نتائة اململمتر الدويل الثاين املعل بالتيةية وإعالن روما بشههههأن التيةية وإطار العمل املنبثق عنر وع د األم  
 بالوههياا اااصههة االعتبارام ويراعا للمحاسههبة ارًامتينة للتنفية وإطكما يتنههمن لطة   .املتحد  للعمل من أجل التيةية

 .بالقلي  أو
 
 قياس الفاقد والمهدر من األغذية وارتباطه بمنهجية تحليل الفاقد من األغذية (ز)

تعرض هةه الوثي ة مبادرام املنظمة بشهههههههههأن دع  البلدان يف مجع البيانام لياية رصهههههههههد الت دم وإرشهههههههههاد الوهههههههههياسهههههههههام 
من أهههداا التنميههة  12لل ههدا  3والجرااام ألجههل احلههد من الفههاقههد وامل ههدر من األعههةيههة بههاجتههاه حت يق امل صهههههههههههههههد 

 .املوتدامة
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، 2019يونيو/حزيران  11)أفريقيا حساب األمانة للتضامن مع  فيالمستديرة للمساهمين  المائدةنتائج  (ح)
 مالبو، غينيا الستوائية(

وهو يشههكل آلية متويل فريد  من نوع ا جتمع املوارد من البلدان  ،2013أ طلق حوههاب األمانة للتنههامن مع أفري يا عام 
األفري ية لدع  املبادرام الوطنية والقليمية احلرجة يف جمال األعةية والزراعة. وميثل إحد  أك  قصهههههههههههههها النجا  يف 

وع وسههوا التيةية، شههراكة أفري يا مع منظمة األعةية والزراعة. وي نهها هدفر الرئيوهها جوههاعد  البلدان يف اسههتهصههال اا
 وال ناا على الف ر الريفا وإدار  املوارد الطبيعية على حنو موتدام.

 
 يةصحة النباتلالسنة الدولية ل (ط)

. وتوفر هةه الوههنة الدولية فرصههة فريد  اةب للصههحة النباتيةالوههنة الدولية  2020أعلنت اامعية العامة لألم  املتحد  سههنة 
االنتبههاه إىل الت ههديههدام ااط   اليت متثل هها آفههام وأمراض النبههاتههام على األمن اليههةائا والتيههةوي يف العههاد وعلى التنميهههة 

 افام واألمراض. االقتصادية، وللرتوية ألنشطة محاية النباتام وإل اا النوا على أمهية التعاون الدويل للوقاية من انتشار ا
 
 لألمن الغذائي والتغذية في الدول الجزرية الصمممممممممممغيرة النامية يالتقدم المحرز في برنامج العمل العالم (م)

 اأفريقي إقليم في
 ململمتر األربعني الدور  لالل ركًيا ألمن اليةائا والتيةية يف الدول اازرية الصهههههههههههههي   الناميةل ابرنامة العمل العامل أطلق

. النامية الصهههههي   اازرية الدول بشهههههأن األقاليميةاملنظمة موهههههامهت ا يف تنفية ال نامة من لالل املبادر   وت ّدم. املنظمة
 .وتأث اترال نامة  تنفية يف الت ّدم موتجدام آلر الوثي ة هةه وتعرض

 
وأثرها على النظم الزراعية والغذائية واألمن الغذائي والتغذيةو  19-جائحة كوفيدمذكرة مفاهيمية عن  ()ك

 ياالتداعيات واألولويات بالنسبة إلى إقليم أفريق
، واالنكماش الت فيف من وطأهتلوانتشههههارها، والتداب  املت ة  للوههههيطر  على تأث ها أو  19-إن تفشهههها جائحة كوفيد

ها ألمن يف أفري يا جنوب الصههحراا الك  ، و ااألعةية و  وضههععوامل تفاق  حالًيا  ، هااالقتصههادي الناج  عن األزمة
. وتبنّي املةكر  املفاهيمية كيف 2019لت يف العديد من البلدان لالل من النمو االقتصههههههههههههادي سههههههههههههجّ  ح بةً  امت قد

االم ذام اجملحتدد كما  يا،  لف ر املدقع واسههههتهصههههال ااوع يف أفريا ملوههههاعا إناا لط ًا اهتديدً  19-كوفيد  اسههههتحالت
 ولوية للعمل من أجل معااة تلك التحديام.األ
 

ا بيممد من أجممل تعزيز النتممائج واآلثممار المترتبممة على الفقر والجوع مممذكرة مفمماهيميممة عن  ()ل مبممادرة العمممل يممدا
 أفريقياالتغذية في  وسوء

، أطل ت املنظمة مبادر  العمل يًدا بيد من أجل وضههههع حد للف ر وااوع يف البلدان اليت تفت ر إىل املوارد 2019يف عام 
من أهداا التنمية املوهههههههتدامة، واليت عانت بوجر لاص من صهههههههراع أو  2و 1اادفني  ح ق جفردهاوال درام الالزمة لت

املبادر  إىل األدلة وتتوالها البلدان وت ودها، وها تعزو األولوية إىل تعجيل التحول أزمة أو من تي  املناخ. وتوهتند هةه 
الزراعا والتنمية الريفية املوهههههتدامة. وقد اننههههه  سهههههبعة وعشهههههرون بلًدا إىل املبادر  بصهههههفة موهههههتفيدين وأعرب العديد من 

 البلدان األلر  عن اننمامر إلي ا عما قري .
 

http://www.fao.org/3/nc730ar/nc730ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc730ar/nc730ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc730ar/nc730ar.pdf
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 الجتماع الوزارم - باء
 2020 تشرين األول/أكتوبر 27-28

 بيان المدير العام (3)
 بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة (4)
  بيان رئيس الدورة الثالثين للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيا (5)

حول و معلومام عن الوالية املل ا  على عات ر بيان رئيخ الدور  الثالثني للمملمتر القليما ألفري يا   ّدميسهههههههههههههه 
 املوائل املتصلة بإقلي  أفري يا.

 
 الطوارئ في حالت اإلغاثةألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق ابيان وكيل أمين عام  (6)
 من الغذائي العالميألبيان رئيس لجنة ا (7)

 ممللرًا. ع دم اليت ةالعام دورامرئيخ انة األمن اليةائا العاملا حملًة عامة عن النتائة الرئيوية لل سيعرض 
 
 بيان مفوضية التحاد األفريقي (8)

 منظمات المجتمع المدني باسم المتحدثبيان  ((9
 قبل اململمتر القليما. ع ود امل الّ ا نتائة مشاوراهتيي ةمنظمام اجملتمع املدين الممثل  بيان 

 
 القطاع الخاص المتحدث باسم بيان (10)

   قبل اململمتر القليما.ع ودامل املشاوراملّ ا نتائة يي ةال طاع اااص ال ثلبيان مم 
 
 شريط فيديوو حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا (11)
وأثرها على النظم الزراعية والغذائية واألمن الغذائي والتغذيةو التداعيات واألولويات  19-جائحة كوفيد (12)

 ابالنسبة إلى إقليم أفريقي
ا هتدد ب ،عاملية ةً صههههههههحيّ  أزمةً  19-كوفيدمتّثل  يف حني  على صههههههههعيد املكاسهههههههه  اليت ح   ا العاد ب يحطأن تف ا أينههههههههً

 لاص يف إقلي  أفري يا حيث تواجر البلدان صههدمام وعراقيل متعدد اسههتهصههال الف ر وسههوا التيةية. ويصههح هةا بوجر 
 االقتصادام واألسواا واملوارد الطبيعية ونظ  الصحة العامة.تعرتض 

 ، من املزرعة إىل املائد ، جا يف ذلك19-املنظمة على وجر الوهههرعة إىل إجراا ت ديرام سهههريعة لتأث ام كوفيد عمدموقد 
واألمن اليةائا والتيةية يف القلي . ومن بني التأث ام اليت حللت ا املنظمة، أثر  ،سهههههههههههههالسهههههههههههههل إمدادام األعةية بشهههههههههههههأن

عمليام العالا يف سههههبل املعيشههههة والعمالة واألمن اليةائا والتجار  احمللية والدولية. كما قّيمت املنظمة وما زالت، إتاحة 
ل موهههاعد  احلكومام، توهههدي املنظمة املشهههور  بشهههأن الوهههياسهههام واملوهههاعد  . ومن أجوصهههول إليراليةاا وال در  على ال
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على امتداد النظام  19-بكوفيد اليت تتصههههل لوههههياسههههاملالفنية يف جماالم مثل زياد  النتاج احمللا لألعةية وتطبيق تداب  
ومحاية العاملني يف جمال األعةية وتشجيع سبل  ،وصون صحة احليوان وحتوني الوالمة اليةائية والنظافة الصحية ،اليةائا

املشهههاريع احلالية  إعاد  توجيروع   ،الت لمن لالل برنامة التعاون  النهههعفاااملعيشهههة املوهههتدامة يف قطاع الزراعة للوهههكان 
 املمولة من املاحنني والتعجيل هبا. 

ل امة التحفيز أن تليب احتياجام الوههههههههههههههكان  . وينبيادبطيًها وع  أكي 19-ومن األرجح أن يكون التعايف من كوفيد
الف راا والنهههعفاا ألن احلالة الصهههحية للف راا والنهههعفاا ترتبا مباشهههر  اصهههوا  على األعةية املأمونة وامليةية. وسهههوا 
ة تكتوهها برامة احلماية االجتماعية أمهية حاكة يف تلبية احتياجام الشههرائح الوههكانية النههعيفة األكثر تنههررًا واملعرضهه

 ال در  على الصمود. بنااتشجيع التدلالم الشاملة الرامية إىل التعايف و  وكةلك يف للم اطر،
من لالل  إىل التمويل ويف استكمال دعوهتاتوتمر املنظمة يف حشد املوارد ألجل املشاريع المنائية والنوانية وا وس

إىل موهههههههاعد  البلدان يف التعايف و"البناا من أجل  راماالةي أعلنت عنر ممللرًا وال 19-كوفيدااامع بشهههههههأن   ال نامة  
 التحول" ع  تعجيل االستثمارام اعل النظ  اليةائية أكثر مراعا  للبيهة وأكثر قدر  على الصمود.

 
تديرة وزارية (13) ا بيدو نهج جديد لمكافحة الفقر و مائدة مسممممممممممم مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يدا

 والجوع
ها مبادر  قائمة على األدّلة وت ودها البلدان وتعود ملكيت ا اا، وترما إىل توههههههههههههههريع وت    "العمل يًدا بيد" مبادر إن 

( واسهههههتهصهههههال ااوع وسهههههوا 1لل نهههههاا على الف ر )هدا التنمية املوهههههتدامة  املوهههههتدامةالتحّول الزراعا والتنمية الريفية 
وتعتمد املبادر  نًجا توفي ًيا فعااًل  مع بشهههههكل اسهههههتباقا البلدان  (.2)هدا التنمية املوهههههتدامة  كافة  أشهههههكالربالتيةية 

لتعبهة وسائل  ،املوت دفة باا ام املاحنة وال طاع اااص واململسوام املالية الدولية واألوساط األكادميية واجملتمع املدين
الف ر  في هها يرتكز اليت دالههل البلههدان تعطا األولويههة للبلههدان واألقههالي ها و  .وت   العمههلب التعجيههلالتنفيههة اليت تههدع  

 .كما ت ّدم إطارًا للرصد وحتليل األثر  .ال درام الوطنية حمدود  للياية في ا تكون اليتوااوع أو 
، من ةوتوت دم املبادر  أحدث األدوام املتاحة، جا يف ذلك وضع النماذج وعمليام التحليل اايرافية املكانية املت دم

الفرص املتاحة لزياد  املداليل واحلد من أوجر عدم املوههههههههاوا  والتعرض للم اطر لد  سههههههههكان الريف  ه أجل حتديد أ
لفرص إىل اوها توههههههههههههت دم هةه األدوام لعرض نظر  قائمة على األدلة  .الةين ميثلون اليالبية العظمى من ف راا العاد

م، واالبتكار والتمويل واالسهههتثمارام ولتحوهههني اسهههت داا وتصهههمي  التدلالم على موهههتو  الوهههياسههها ،االقتصهههادية
ا نًجا قائًما على النظ  اليةائية املوج ة حنو األسهههههواا  .والصهههههالحام اململسهههههوهههههاتية وتعتمد مبادر  العمل يًدا بيد أينهههههً

احلصههههول  لزياد  كمية األعةية امليةية املتاحة يف أسههههواا املواد اليةائية احمللية والقليمية والوطنية، وجودهتا وتنوع ا وقدر 
وت وهههههههند املبادر  األولوية للبلدان اليت تكون في ا ال درام الوطنية والدع  الدويل األضهههههههعف أو حيث التحديام  .علي ا

ويتواام هةا مع التزام األم   .التشهههههههههههييلية، جا يف ذلك األزمام الطبيعية أو اليت ها من صهههههههههههنع النوهههههههههههان، ها األك 
  املتحد  "بعدم تر  أحد للف الرك ".
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تنفيذ عملية تحويل النظم الغذائية الشممماملة في أفريقيا بالسمممتفادة من البتكار و توىجلسمممة رفيعة المسممم (14)
 2021والرقمنةو نحو مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في عام 

وأنر من املطلوب حت يق ،  من املعرتا بر على نطاا واسهههههههههع أن معظ  النظ  اليةائية املعاصهههههههههر  ال تليب املطامح الك  
 شههههههكل معني من التيي  التحويل العميق ألجل تيي  املنح  الةي يوههههههلكر منو النظ  اليةائية باجتاه التنمية املوههههههتدامة.

فعلي ا أن توفر موههههههههههههههتو   ولتتمكن النظ  اليةائية من أداا دورها احليوي، علي ا ال يام بأمور تفوا ما توقعناه من ا.
ا أن متارس أثرًا إ ابًيا أو موثوقًا بر من األ من اليةائا والتيةية للجميع، وأن تكون مراة اقتصههههههههاديًا، ولكن علي ا أينههههههههً

وعلي ا أن تليب بورعة الطل  املتناما على اليةاا يف عاد يزداد  حمايًدا يف املناخ والتنوع البيولوجا وبيهة املوارد الطبيعية.
فنههههالً عن  أي ف راا األرياا. –من عدم إمهال الشههههرائح األكثر حرمانًا حتنههههرًا، وسههههيكون علي ا أن تتطور بطرا تنهههه

ذلك، علي ا أن حت ق أداا أفنههههههل بكث  مما حت  ر اليوم من أجل تشههههههجيع النظ  اليةائية الصههههههحية ومتكين ا، بيية احلد 
 لمرض.من تفشا الوزن الزائد والومنة حول العاد الةي أصبح املواه  رق  واحد يف الع ا العاملا ل

األم   ع د ااسههههههي ضههههههمن 2021 عام النظ  اليةائية يف أوالر بشههههههأنقرار أمني عام األم  املتحد  بع د مملمتر قمة  أما
 النظ  ليلتحو  الكب   باألمهية اعرتاا  ومن أجل توهههريع الت دم يف تنفية أهداا التنمية املوهههتدامة، ف ،للعمل املتحد 
 حول كب    شرائح هت  كموألة  اليةائية النظ  ليحتو  موألة ب وز وأيًنا، 2030 عام اطة ممكًنا حمرًكا باعتبارها اليةائية
إىل وكاالم األم   ل ط   وقد. ع ه  والكث ين واملوههههههتثمرين اااص وال طاع املدين واجملتمع املوههههههت لكني تشههههههمل العاد

مملمتر ال مة، كما  تحنهههههههههههههه املاملتحد   ألم ا من جان  الرئيوهههههههههههههها الدع  رتوفّ  أن روما يف م ارها اليت توجداملتحد  
 التحن  ململمتر ال مة.  إجرااامبني العلوم والوياسام لصاحل  ةمنصة فنية وواج ة بيني إنشاادعيت املنظمة إىل 

ا الفرص اليت بوسهههههههههع االبتكارام والرقمنة توف ها لتحويل نظ  األعةية الزراعية وحت يق  وسهههههههههتناقه هةه االوهههههههههة أينهههههههههً
وإن إدماج احللول الرقمية يف النظ  اليةائية والزراعية يألة يف االعتبار الفرص الناجتة عن  التنمية املوههههههههههههههتدامة.أهداا 

تكنولوجيا املعلومام واالتصهههههههههههاالم يف ما لا لفا عدم تناسهههههههههههق املعلومام، وربا املزارعني أصهههههههههههحاب احليازام 
قدراهتا على اعتماد  من أجل تعزيزكما ينظر يف آليام وليارام للدول األعنههههههههههههاا الصههههههههههههي   باحللول الزراعية الةكية.  

  .لالل شراكام اسرتاتيجية ومنابر تشمل أصحاب املصلحة املتعددين حلول ونة مبتكر ، مع الرتكيز على التنفية من
 
 السممياسممات تقارب تعزيز يمكن كيف  ووالتغذية الغذائية النظم مجالي فيمن الغذائي العالمي أللجنة ا دور (15)

 القطاعات؟ بين ما في
توشهههههههك انة األمن اليةائا العاملا على بلول املراحل األل   من عملية الت ري  بني الوهههههههياسهههههههام تشهههههههمل أصهههههههحاب 

واادا من ااطوط التوجي ية هو أن تكون جثابة ن طة مرجعية ااطوط التوجي ية. للمواف ة على  مصههههههههههههههلحة متعددين
شركائ ا وإىل أصحاب املصلحة االرين، بشأن الوياسام  للحكومام بصور  رئيوية، ولكن أيًنا إىلتوفّر الرشاد 

وإن عملية الت ري  بني الوههياسههام  واالسههتثمارام والتداب  اململسههوههية الفعالة اليت سههتعات سههوا التيةية بكافة أشههكالر.
، 2017املوهههتو  بشهههأن التيةية واألعةية الةي أطلق عام  مدعومة باألدلة العلمية الصهههادر  عن ت رير فريق اا اا الرفيع

وها ترما إىل التنوههيق بني الوههياسههام احلالية املشههتتة، مع الرتكيز بوجر لاص على قطاعام األعةية والزراعة والصههحة 
  .فيما تتناول أيًنا حتديام سبل املعيشة واالستدامة
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 والغذائية في مجال الشؤون الجنسانية والنظم الزراعيةإطالق تقرير التوقعات اإلقليمية في أفريقيا  (16)
التوقعام بشههأن املوههاوا  بني اانوههني "ممللرًا ت ريرًا أسههاسههًيا بعنوان  لتنشههر األفري ا االحتاد مع ج ودها املنظمة وحدم

ت ييًما قطرًيا  40وهةا الت رير هو األول من نوعر وي وم على اسههههههههههههههتعراض  ".ونظ  األعةية الزراعية يف القلي  األفري ا
قاعد  املعارا  إعنااالريفية. ويرما هةا الت رير إىل  عيشههههههههههةللموههههههههههاوا  بني اانوههههههههههني على موههههههههههتو  الزراعة وسههههههههههبل امل

 لتعزيز ،اليةائا والتيةية وإدار  املوارد الطبيعية واألمن الزراعية األعةية ونظ  اانوهههههني بني ا واملعلومام املتعل ة باملوهههههاو 
 اانوههههني بني للموههههاوا ورصههههد الت دم باجتاه وضههههع م اييخ معيارية  اانوههههاين، لشههههأنالوههههياسههههام والجرااام املراعية ل

اانوهههههههههني وب طاعام األعةية  بني املوهههههههههاوا  بشهههههههههأن  الالحتاد األفري الراهنة االلتزامام حيلل وهو. األفري ا االحتاد يف
وت ييم ا، جا يشمل مراجعام معم ة  برصدهااملتعل ة  الت اريرلوطنية كما الزراعية ويوتعرض وثائق الوياسام الزراعية ا

لطة وطنية لالسهههتثمار الزراعا، وي رت  توصهههيام باجتاه تشهههجيع املوهههاوا  بني اانوهههني  38 يفبني اانوهههني  للموهههاوا 
. وسههههههههي وم مدير عام املنظمة ومفوض 2063ولطة االحتاد األفري ا لعام  2030 عام لطة يقحت  بييةومتكني النوههههههههاا 

 االحتاد األفري ا لالقتصاد والزراعة يف الريف بإطالا الت رير ركًيا.  
 
 اعتماد تقرير المؤتمر اإلقليمي (17)

للمراجعة والقرار.  ،وناقشههههههههر واعتمده املوههههههههملولني كبارمشههههههههروع ت رير اململمتر القليما الةي أعده اجتماع   سههههههههي نههههههههع
 فير واعتماده.  النظر أجل من وزاري إعالن سي دم ذلك إىل بالضافةو 
 


