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A 

ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
الثالثون الدورة

2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

رى السنوية األربعون إلنشاء الممثليات القطريةلذكا –المستديرة الوزارية لمائدة ا
 لمنظمة األغذية والزراعة

مقدمة - ولا أ

 ىعل ممثليات بإنشىىىىىىىىىىىىىىا  قضىىىىىىىىىىىىىىى وواعًيا طموًحا قرارًا( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة اختذت ،1977 عام يف -1
 .إليها احلاجة بأمس   هي اليت والشعوب احلكومات إىل أقرب الفنية مساعدهتا جلعل القطري ىاملستو 

 املكاتب من ومخسىىىىىىني مخس لتأسىىىىىىيس األربعني السىىىىىىنوية الذكرى تصىىىىىىاد  سىىىىىىو  ،2019و 2017 عامي وبني -2
 ممثلية وعشىىىىىىىىىىرون ىإحد حتتفل سىىىىىىىىىىو  أفريقيا، إقليم ويف. امليدان يف املنظمة وجود من عقود أربعة مرور يعين ما القطرية،
 .2019 عام حبلول تأسيسها على سنة أربعني مبرور 1قطرية

 مع تعاونوال امليداين بالعمل الراسىىىىىىىىىىىىىى  املنظمة التزام لتأكيد هامة فرصىىىىىىىىىىىىىىة العام هلذا اإلقليمي املؤمتر ويشىىىىىىىىىىىىىىكل -3
 احلادي املؤمتر اللخ خاص احتفايل حدث تنظيم مع ذروهتا االحتفالية األنشىىىىطة وسىىىىتبل . اإلقليم يف املضىىىىيفة احلكومات
 .2019 عام يف للمنظمة واألربعني

 حجر شك ل امب رمسية بصورة اإلقرار أجل من فيها ولألعضا  للمنظمة فرصة األربعني السنوية الذكرى وستشكل -4
 التنمية حتسىىىني سىىىبيل يف القطرية والشىىىراكات املمثليات من عاًما أربعون: وهو أال به، ولالحتفا  املنظمة عمل يف األسىىىا 
 .اجلوع على التام القضا  يف املتمثل املشرتك اهلد  وحتقيق والريفية الزراعية

 مايل، ليبرييا، كينيا،  ،غينيا غانا، غامبيا، الدميقراطية، الكونغو مجهورية الكونغو، تشاد، الوسطى، أفريقيا مجهورية الكامريون، فاسو، بوركينا بنن،  1
.وزامبيا املتحدة تنزانيا مجهورية أوغندا، سرياليون، السنغال، نيجرييا، النيجر، موزامبيق،
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 لنتائج المنشودةا - اانيا ث
 

. أفريقيا يف مةللمنظ ممثليات وجود من األربعني السنوات حول الوزارية املستديرة املائدة مناقشات تتمحور سو  -5
 :يلي مبا حتديًدا وستقوم

 
 املكاتب؛ تلك تعزيز إىل الرامية واجلهود 1977 سنة منذ إجنازات من للمنظمة امليدانية املكاتب حققته مبا اإلقرار 
 لتعزيز مللموسىىىةا االسىىىرتاتيجيات ومناقشىىىة امليدانية املكاتب منها تعاين اليت القيود أو التحديات إىل اإلشىىىارة 

 املنظمة؛ ممثليات
 ستدامة؛امل التنمية أهدا  سياق يف املنظمة من فنية مساعدة تتطل ب اليت والقضايا الفرص حتديد 
 وجه أكمل على املنظمة مهمة إلجناز الالزمة التعديالت أو باإلجرا ات توصيات رفع. 

 
 اجلنوب بلدان بني نالتعاو  إطار يف الفين والتبادل البلدان بني التعاون فرص يف املسىىىىىىىىىىتديرة املائدة تنظر وسىىىىىىىىىىو  -6

 .الثالثي والتعاون
 
 درجة إتاحة ازاةمبو  الفعالة احلوكمة وضىىىمان القدرات تعزيز كيفية  عن توصىىىيات املسىىىتديرة املائدة تصىىىدر وسىىىو  -7
 .للبلدان الناشئة ياجاتباالحت املتصلة القطرية الربامج بإعداد يتعلق ما يف خاصة أفريقيا، يف املنظمة ملمثليات املرونة من
 
ا املنظمة تقيم وسىىىو  -8 ا معرضىىىً  فضىىالً  املنتجةو  املتينة الشىىىراكات من عاًما أربعون خالله ُيسىىىتعر  للوزرا  خمصىىىصىىىً

 .األعضا  والبلدان القطرية املكاتب بني واملقرر الراهن التعاون إبراز عن
 

 المستديرة المائدة تنظيم - االثا ث
 
 الفرعية ماألقالي من كل  من) وزرا  أربعة مبشىىىىىىىاركة اخلربا  من جملموعة نقاش من املسىىىىىىىتديرة املائدة تتألف سىىىىىىىو  -9

 املسىىىىاعد العام املدير لنقاشا إدارة يتوىل أن على( والغربية واجلنوبية والشىىىىرقية الوسىىىىطى أفريقيا - ألفريقيا اإلقليمي للمكتب
 .ألفريقيا اإلقليمي واملمثل والزراعة األغذية ملنظمة

 
 احلادية دورةال خالل عقده املزمع اخلاص االحتفايل احلدث يف الوزارية املسىىىىىىىتديرة املائدة توصىىىىىىىيات وسىىىىىىىتسىىىىىىىاهم -10

 .2019 عام يف املنظمة ملؤمتر واألربعني
 

 األعمال جدول -11
 

 الزراعة وزير: وتقدميهم باملشاركني الرتحيب 9:10-9:00 الساعة
 والزراعة ةاألغذي منظمة العام، املدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه السيد: االفتتاحية املالحظات 9:20-9:10 الساعة
 الوزاري اخلربا  لفريق مناقشة 9:45-9:20 الساعة
 احلضور من مسامهات 9:55-9:45 الساعة
 (التوصيات/االستنتاجات) اخلالصة 10:00-9:55 الساعة
 .قيايألفر  اإلقليمي واملمثل والزراعة األغذية ملنظمة املساعد العام املدير ،Bukar Tijani السيد :امليس ر


