
January 2018  ARC/18/INF/15 
 

 

  )، QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (

  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

   www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

  

 
MV607/a 

A

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان، الخرطوم

  المائدة المستديرة الوزارية: القضاء على الجوع
 

  "إعالن ماالبو التي تلت "التوقعاتالقضاء على الجوع:  -أولً 
 
 الربازيل. جانريو، دي ريواجلوع يف  على القضــــــاء حتدي 2012املتحدة يف يونيو/حزيران  لألمم العام أطلق األمني  -1

ح شـــامل للقضـــاء على اجلوع ر التزامات وتضـــمنت هذه العناصـــ ،وقّدم األمني العام رؤية تربط مخســـة عناصـــر رئيســـية يف 
جلوع وليس احلد منه فضـــًال عن القضـــاء على أســـوأ أشـــكال ســـوء التغذية وإنشـــاء نظم زراعية وغذائية بالقضـــاء التام على ا

جي نتاجية للمزارعني األسريني وغريهم من منتداخيل والقدرة اإلشاملة ومستدامة؛ وتكمن يف صميم كل ذلك مضاعفة امل
  األغذية من أصحاب احليازات الصغرية.

  
 هذه الرؤية للقضــــــــاء على اجلوع بصــــــــورة مشــــــــرتكة  مســــــــتوحى من 2013ومت عقد اجتماع رفيع املســــــــتوى يف عام   -2

  الفـــاعلـــة االحتـــاد اإلفريقي ومنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة ومعهـــد لوال إىل جـــانـــب جمموعـــة واســـــــــــــــعـــة من اجلهـــاتمن قبـــل 
عالن ماالبو بشـــــــــــــــأن التعجيل بالنمو والتحول يف إ 2013الدول. وجتلت نتائج االجتماع الرفيع املســـــــــــــــتوى لعام  غري من

ة للقضاء الذي مت التعهد فيه بالتزامات تضمنت بشكل بارز دعو  ،الزراعيني من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل املعيشة
متبادلة عن النتائج من خالل العمل كل ســــنتني على إجراء  وضــــمان مســــاءلة 2025على اجلوع وســــوء التغذية حبلول عام 

ذا الصدد. راض ورفعاستع   تقارير 
  
وأهداف التنمية  2030وّمت تعزيز االلتزام بالقضـــاء على اجلوع أكثر من خالل اعتماد خطة التنمية املســـتدامة لعام   -3

ا الذي يبلغ عددها  من أجل القضـــــاء على اجلوع والفقر وتعزيز  2015هدفاً يف ســـــبتمرب / أيلول  17املســـــتدامة اخلاصـــــة 
 من أهداف التنمية املســــــــــتدامة بصــــــــــورة خاصــــــــــة يف "القضــــــــــاء  2اه األفراد مبوازاة محاية البيئة. ويتمثل اهلدف اإلزدهار ورف

على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتســـــــــــــــني التغذية وتعزيز الزراعة املســـــــــــــــتدامة". ومع أن لكل هدف من هذه األهداف 
(الذي يتضـــمن  2، هناك صـــلة قوية تربط بني اهلدف القادمة عشـــرة اخلمس الســـنوات مقاصـــد حمددة جيب حتقيقها خالل
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هدفاً مبا فيها توفري  15(اســــــــتئصــــــــال الفقر) والعديد من األهداف األخرى البالغ عددها  1القضــــــــاء على اجلوع) واهلدف 
  ة الشاملة من بني مجلة أمور أخرى.أمناط مستدامة لالستهالك واإلنتاج وتعزيز اجملتمعات السلميّ 

  
، متابعًة هلذا العمل، مبادرة إقليمية للقضـــــاء على اجلوع اســـــتجابة 2014وأطلقت منظمة األغذية والزراعة يف عام   -4

لطلب حكومات أنغوال وإثيوبيا ومالوي والنيجر تلقي الدعم من أجل تعزيز القدرات الوطنية لوضـــــــع خطة لتحقيق األمن 
ستوى ه املبادرة اإلقليمية من أجل إضافة قيمة إىل العمل اجلاري على املالغذائي والتغذية وتنسيقها ومتويلها. ومت إعداد هذ

والتغذية  لغذائيا القطري مبا فيه عمل منظمة األغذية والزراعة وشــــركائها االســــرتاتيجيني من خالل زيادة الرتكيز على األمن
ج متكامل لألمن  يذ هذه املبادرة توســـــــــيع نطاق تنف والتغذية. ومت الغذائي وحتديد فرص ملموســـــــــة للتشـــــــــجيع على اتباع 

بلدان إضــــــــــــــافية هي تشــــــــــــــاد وغانا وكينيا وروندا. وقد أحرزت هذه البلدان وغريها من البلدان  4ليشــــــــــــــمل  2015يف عام 
ا يف القطاع  ا وبراجمها واســـتثمارا ا اإلقليمية االقتصـــادية تقدما هائال يف ضـــمان توافق ســـياســـا األفريقية فضـــًال عن أجهز

 من أهداف التنمية املســـــــــتدمة املتمثلة  2ويف القطاعات األخرى املتصـــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية مع رؤية اهلدف  الزراعي
  يف القضاء على اجلوع.

  
ســـــــــــــــألة تدين والتغذوي مبوازاة معاجلة م الغذائي ولكّن القارة األفريقية تواجه حتديات كبرية من أجل حتقيق األمن  -5

(منظمة األغذية  ذويوالتغري املناخ وتدهور البيئة. وتظهر آخر التقديرات بشـــــأن حالة األمن الغذائي اإلنتاجية الزراعية وتغ
  2015يف املائة عام  20.8الكربى من  الصــــــــــــحراء جنوب أفريقيا يف التغذية نقص انتشــــــــــــار ) ارتفاع معدل2017والزراعة، 

 التغذية قد ارتفع  نقص من يعانون األشـــــــــــــخاص الذين مما يعين باألرقام امللموســـــــــــــة أن عدد 2016يف املائة عام  22.7إىل 
  .2015مليون نسمة يف عام  200 معنسمة مقارنة  مليون 224إىل حنو 

  
وجيدر هنا التشديد على ضرورة القضاء على اجلوع وسوء التغذية واستئصال الفقر يف آن معاً. ويف حني أن تلبية   -6

اجيتهم ومداخيلهم. نتيتهم يساهم يف زيادة إات األساسية للفقراء تعين ضمان أمنهم الغذائي، إال أن حتسني تغذاالحتياج
مليون شــــــــــــخص يعانون من الفقر املدقع ويعيش  767يزال حوايل  ال احملرز يف العقود القليلة املاضــــــــــــية، وبالرغم من التقدم

 العامل  منتشــــــــــــــرة. ويعيش معظم الفقراء واجلياع يف التفاوت أوجه تزال الكربى وال الصــــــــــــــحراء جنوب نصــــــــــــــفهم يف أفريقيا
م احملدودة  يف املناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لكســـب ســـبل عيشـــهم وحتقيق أمنهم الغذائي. ومع ذلك ال تزال قدر

مما خيّفض يان، األح على الوصـــــول إىل املوارد واخلدمات والتكنولوجيات واألســـــواق والفرص االقتصـــــادية تعيقهم يف غالب
نتاجيتهم الزراعية ومداخيلهم. ويزيد النمو الســـــــكاين الســـــــريع والنزاعات وتغري املناخ من تفاقم األوضـــــــاع مبا أن الســـــــكان إ

ا ضــعيفة عرضــة أكثر من غريه ا الفقراء هم األكثر ضــعفاً. وتعترب البلدان اليت متر حباالت ســريعة التأثر واليت تعترب مؤســســا
 للقلق بشــــــــــــــــأن تزايــد انعــدام األمن الغــذائي إىل تكثيف اجلهود املبــذولــة  املثري ديــات إضــــــــــــــــافيــة. ويــدعو االجتــاهملواجهــة حتــ

  .2030من أهداف التنمية املستدامة يف القارة األفريقية حبلول عام  2على مجيع املستويات من أجل حتقيق اهلدف 
  
 2018ام ســــتوى على هامش مؤمتر قمة االحتاد األفريقي لعاألفريقي حدثا جانبيا رفيع امل االحتاد ونّظمت مفوضــــية  -7

طية االحتادية ألفريقيا ومجهورية إثيوبيا الدميقرا األمم املتحدة االقتصـــادية وذلك باإلشـــرتاك مع منظمة األغذية والزراعة وجلنة
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ت إطار د املبذولة حتوبالتنســـــــــيق مع شـــــــــركاء آخرين. واســـــــــتعرض هذا احلدث التقدم احملرز والدروس املســـــــــتفادة من اجلهو 
  يف ضوء أهداف التنمية املستدامة. 2025أفريقيا حبلول عام  يف اجلوع على للقضاء املتجددة الشراكة

  
  أهداف المائدة المستديرة

  
 ســــــتتيح املائدة املســــــتديرة، بناء على الدروس املســــــتفادة، فرصــــــة ملناقشــــــة التحديات اليت تواجه البلدان وشــــــركائها   -8

  السياسات والتدخالت للوفاء بالتزامها بالقضاء على اجلوع وسوء التغذية يف أفريقيا وبصورة خاصة من أجل:يف تنفيذ 
  

  توفري منصــــــــــــة للوزراء والبلدان واملؤســــــــــــســــــــــــات األفريقية من أجل تبادل التجارب والدروس املســــــــــــتفادة من تنفيذ
ا م واليت متت بلور ارية يف إطار االلتزامات العاملية والق الســـــــــــــياســـــــــــــات والربامج وخطط االســـــــــــــتثمار اخلاصـــــــــــــة 

 واإلقليمية؛

  وتبادل وجهات النظر بشـــــــــأن الصـــــــــلة القائمة بني النزاعات واألمن الغذائي واســـــــــتعراض دور احلماية االجتماعية
ودعم ســـبل املعيشـــة يف تعزيز قدرة األســـر الريفية على الصـــمود فضـــًال عن إمكانية مســـامهتهما يف حتقيق الســـالم 

 سني األمن الغذائي والتغذوي؛الدائم وحت

  وتبادل وجهات النظر بشــأن كيفية تعزيز التنســيق والشــراكة بني مجيع أصــحاب املصــلحة العاملني يف قطاع الزراعة
 من أجل ضمان التآزر؛

 خطةا يف إطار لآلليات املالية االبتكارية اليت مت وضــعه احلاالت القطرية ومناقشــة التدابري الرئيســية مبا فيها دراســة 
أبابا على وجه اخلصـــــــــــــــوص من أجل ضـــــــــــــــمان تعبئة موارد حملية وخاصـــــــــــــــة كافية للتمكن من تنفيذ  أديس عمل

ا على حنو فعال لتحقيق املقاصد احملددة.  السياسات واملداخالت اخلاصة 
  

  ملنظمة األغذية والزراعة اخلاصالنوايا احلسنة  سفري، Kanayo F. Nwanzeامليّسر: السيد 
  

  ال واملشاركونجدول األعم
  

  وتقدميهم. باملشاركني الرتحيب  17:00-17:10
  زراعة.وال األغذية ملنظمة العام املدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه املالحظات االفتتاحية للسيد  17:10-17:20
اجلوع،  بشـــأن التقدم احملرز يف القضـــاء على ببيانالوزاري: ســـيديل اثنان من البلدان  الفريق مناقشـــات  17:20-17:45

  باب النقاش. بعدهامدة كّل منهما مخس دقائق ويُفتح من 
  مدخالت من مفوضية االحتاد األفريقي ومن احلضور.  17:45-17:55
  موجز (اخلالصة / التوصيات).  17:55-18:00

  


