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  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

  المؤقت التفصيلي األعمال جدول
  

  اجتماع كبار المسؤولين
  

  2018 شباط/فبراير 19-21
  

  االستهالليةالبنود   -أوالً 
     

       انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر  )1(
    اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني  )2(
  

  )10 الصفحة يف 8 إىل 3 من الوزاري االجتماع بنود على االطالع يرجى(
  

  والعالمي اإلقليمي المستويين على بالسياسات والمتعلقة التنظيمية المسائل -ثانياً 
  
  المستجدة والقضايا المستقبل آفاق: أفريقيا في والزراعة األغذية حالة  )9(

 شريي الذي العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة تقرير 2017 عام يف) املنظمة( والزراعة األغذية منظمة أصدرت  
 سجلها اليت ادةالزي من الكثري وإن. يبدو ما على جديد من االرتفاع يف آخذ مطول، اخنفاض بعد العامل، يف اجلوع أن إىل

 الصدمات بببس تتفاقم ما غالبا اليت النـزاعات من األكرب العدد إىل يعزى أن ميكن مؤخرا الغذائي األمن انعدام مستوى
 وستطرح معّمقة، معلومات لتوفري التالية املواضيع بلورة سيتم األعمال، جدول من البند هذا إطار ويف. باملناخ املرتبطة
  :والبلدان واملنظمة اإلقليمي املؤمتر فيها لينظر توصيات
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 ؛هواجتاهات الغذائي األمن حالة 
 أفريقيا؛ يف التغذية لسوء املتعددة األعباء يفالسائدة  االجتاهات 
 التغذية؛ وسوء الغذائي األمن انعدام وراء الكامنة الرئيسية العوامل 
 األغذية؛ على واملتغري املتزايد الطلب - الدخل ومنو احلضري والتوسع السكاين النمو 
 املستدام؛ والنمو الزراعية اإلنتاجية تزايد 
 اخلاص القطاع يواجهها اليت والتحديات الفرص. 

 
 حالة جةلمعال الصــــــمود على القدرة بناء: وأنشــــــطتهااألغذية والزراعة  منظمة عمل على وأثره المناخ تغير )10(

  أفريقيا في الريفية العيش وسبل الزراعة منها تعاني التي الشديد الضعف
وســـتعرض . أفريقيا إقليم يف املناخ تغري جمال يف املنظمة اســـرتاتيجية تنفيذ عن املعلومات آخر الوثيقة هذه مســـتقدّ  

 الصـــــدمات مامأ الصـــــمود على القدرة بناء أن كيف  كشـــــفســـــتوســـــت والتغذوي الغذائي األمن على املناخ تغري ثرأل اتقييم
 لىقط عف الرتكيز عدم إىل وتدعو. يتســـــــــــم باالســـــــــــتدامة بشـــــــــــكل وغذائية زراعية نظم إقامة يف يســـــــــــهم املناخ عن النامجة

 ممكن دح أقصـــــــى إىل التقليل على أيضـــــــا ولكن حدوثها عند اإلنســـــــان صـــــــنع من هي اليت الصـــــــدمات أثر من التخفيف
 :لتاليةا الرئيسية اجملاالت الوثيقة هذه ستتناول كما.  وحجمها املخاطر هذه حدوث احتمال من استباقي وبشكل

 
 ائية؛اإلمن االسرتاتيجيات يف الكوارث خطر وإدارة الصمود على للقدرة املنهجي التعميم إىل الدعوة 
 نميــــة بني عمــــل الت يف ظــــل الفجوة القــــائمــــة الفــــاعلــــة واجلهــــات بني اإلجراءات املتخــــذة الرتابط حتســـــــــــــــني

 الطوارئ؛ وعمل
 ولكن دوثهاح عند اإلنسان صنع من هي اليت الصدمات أثر من التخفيف فقط على الرتكيز عدم إىل الدعوة 

  .وحجمها املخاطر هذه حدوث احتمال من استباقي وبشكل ممكن حد أقصى إىل التقليل على أيضا
 ييمتق/قياس منها أمور، مجلة بشـــــــــــأن حتليلي إجراء عمل خالل من داعمة أدلة إعداد أمهية على التشـــــــــــديد 

 .السليمة والقرارات السياسات صنع أجل من التأثر وقابلية الصمود على القدرة
  
  أفريقيا في والريفية الزراعية القطاعات في الشباب عمل فرص تعزيز )11(

مليون شـــــــخص ترتاوح أعمارهم بني  200وجود حوايل نظراً إىل  تضـــــــم أفريقيا الســـــــكان األصـــــــغر ســـــــنا يف العامل  
وميكن لذلك أن ميثل عائدا دميوغرافيا هائال بالنســـــــبة إىل اإلقليم، غري أنه ال ُيســـــــّخر إىل كامل إمكاناته.  ســـــــنة. 24و 15

فالشـــــــباب، خاصـــــــة يف املناطق الريفية، يكافحون بشـــــــكل متزايد من أجل إجياد عمل جمٍز ميكِّنهم من كســـــــب دخل الئق 
م إىل املناطق احلضـــــــــــــــرية وإىل اخلارج. ومعدال  ت بطالة الشـــــــــــــــباب الرمسية املنخفضـــــــــــــــة نســـــــــــــــبيا يف اإلقليموتتزايد هجر

 ومعــدالت مرتفعــة من فرص العمــل العمــالــة النــاقصــــــــــــــــة املتوطنــةيف املــائــة يف غــالــب األحيــان) ختفي وراءهــا  10 من  (أقــل
ميثل  لذييف املائة من الشــــباب الذين يعملون هم من العمال الفقراء، يف الوقت ا 90الرمسية الرديئة. كما أن أكثر من   غري

فيه الشــــباب أيضــــا الســــواد األعظم من أشــــد الناس فقرا. وميكن لقطاع الزراعة واالقتصــــاد الريفي القيام باملزيد، بل وينبغي 
  هلما فعل ذلك للمسامهة يف تذليل حتدي عمالة الشباب يف اإلقليم. وستعاجل هذه الوثيقة ما يلي:
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  ني آفاق العمل باعتبارها فرصــة لتعزيز االقتصــادات الريفية وحتســالروابط القائمة بني املناطق الريفية واحلضــرية
  يف املناطق الريفية؛

 السياسات والتوصيات الكفيلة بتعزيز فرص القيام مبشاريع جتارية زراعية بالنسبة إىل الشباب؛  
  ية؛اطق الريفلشباب يف املنلق فرص عمل لكفرصة خل  والوظائف اخلضراءمتويل األنشطة املتعلقة باملناخ  
 .إشراك الشباب يف حوار السياسات بشأن النظم الزراعية الغذائية والتجارب والتوصيات بشأن آفاق املستقبل 

  
  تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة ومصايد األسماك والغابات  )12(

لقطاعات الزراعية مجيع ايشـــــــكل التنوع البيولوجي عامًال مهماً لتحقيق األمن الغذائي وحتســـــــني التغذية. وتعتمد   
(زراعة احملاصـــــيل والثروة احليوانية، والغابات، ومصـــــايد األمساك، وتربية األحياء املائية) على التنوع البيولوجي وعلى وظائف 
النظام اإليكولوجي وخدماته اليت ترتكز عليها. غري أن القطاعات تؤثر أيضـــــــــــــــًا على التنوع البيولوجي من خالل عوامل 

ن يطال األمن على القطاعات الزراعية، وبالتايل حيتمل أ تبعات. وقد يكون هلذا التأثري أيضـــــاً خمتلفة  مباشـــــرةمباشـــــرة وغري
  احليوية. النظم اإليكولوجية وخدمااوظائف  الغذائي والتغذية وتقدمي

  
بيولوجي؛ وطلب إىل الرّحب مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني، مببادرة املنظمة للعمل كمنصــــــة لتعميم التنوع قد و   

املنظمة تســـــهيل إدراج التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية على املســـــتويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وذلك بالتعاون 
  .1مع شركائها

  
حمط نظر األجهزة الرئاســــــية املعنية يف املنظمة، مبا يف ، 2018يف عام  ،وســــــتكون مســــــألة تعميم التنوع البيولوجي  

 املؤمترات اإلقليمية، وســــــريفع تقرير بالنتائج احملّققة إىل مؤمتر املنظمة واالجتماع الرابع عشــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقيةذلك 
  التنوع البيولوجي.

  
  نتائج لجنة األمن الغذائي العالمي وإجراءات المتابعة على الصعيدين اإلقليمي والقطري  )13(

ا األخرية مع إيالء اهتمام خاص توصـــــــــلتســـــــــينصـــــــــب تركيز النقاشـــــــــات على النتائج اليت     إليها اللجنة يف دور
  ري والتحول الريفي.ع احلضجملاالت الرتكيز احملّددة املتعلقة بأفريقيا، مثل العمل بشأن التغذية ونظم األغذية، والتوسّ 

  
ا الرابعة واألربعني،قد و     القادمة أن اجملال املواضـــــيعي الرئيســـــي لعملها خالل فرتة الســـــنتني قّررت اللجنة، يف دور

دف التوصـــل إىل توافق عاملي متعدد أصـــحاب املصـــلحة حول صـــك ســـياســـي من أجل العمل بصـــورة تعلق بســـي التغذية 
فريق صادر عن  يةئعن التغذية والنظم الغذاإجيابية على تشكيل معامل نظم األغذية والنظم الغذائية املستدامة. ويوفر تقرير 

حتليال مســــتقال قائما على األدلة ملســــاعدة اللجنة يف هذا العمل، وســــتســــاعد نتائج الندوة اإلقليمية املســــتوى اخلرباء الرفيع 
يمية. املعلومات الالزمة بشـأن األولويات اإلقلزويد اللجنة بعن نظم األغذية املسـتدامة من أجل نظم غذائية صـحّية على ت

ع احلضــــري والتحول الريفي ذات الصــــلة التوســــّ  انعكاســــات، ســــيكّرســــان للنظر يف 2018وســــتنظم اللجنة حدثني يف عام 
باألمن الغذائي والتغذية على الفئات ذات الدخل املنخفض وعلى تشـــــــــجيع مشـــــــــاركة وعمل النســـــــــاء والشـــــــــباب يف نظم 
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القيام  . وهذا ســـــيســـــاعد اللجنة على حتديد جدوىواحلضـــــرية الريفية املناطق بني املتواصـــــلة الســـــلســـــلة تداداماألغذية على 
  باملزيد من العمل يف جمال السياسات بشأن هذه املواضيع.

  
 النامية غيرةالصــ الجزرية الدول في والتغذية الغذائي األمن بشــأن العالمي العمل برنامج في المحرز التقدم  )14(

نامية الصـــــــــــغيرة الجزرية الدول حول والزراعة األغذية لمنظمة األقاليمية المبادرةوفي   لجزريةا البلدان حالة: ال
  الهندي والمحيط األطلسي المحيط في النامية الصغيرة

 2)العاملي العمل رنامجب( النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العاملي العمل برنامج أُطلق  
 بإجراءاتهذا  العاملي العمل برنامج ويوصي. 2017 متوز/يوليو يف انعقدت اليت املنظمة ملؤمتر األربعني الدورة خالل رمسيا

 والوطنية ليميةواإلق العاملية املستويات علىتُتخذ  حمددة إجراءات خالل من والتغذية الغذائي األمن لتحديات للتصدي
  :التايل النحو على اآلخر، البعض بعضها يعزز مرتابطة أهداف ثالثة حتقيق أجل من واحمللية

 
 والتغذية؛ الغذائي األمن أجل من التمكينية البيئات 
 والتغذية؛ الصحية الغذائية النظم تدعم الصمود على قادرة مستدامة أغذية نظم إنشاء 
 املستضعفة لفئاتا على الرتكيز مع والتغذية، الغذائي األمن حتسني أجل من احمللية واجملتمعات الناس متكني.  

  
  المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية  -ثالثاً 

  
  أفريقيا إقليم في وأولوياتها والزراعة األغذية منظمة نتائج  )15(

ا أنشـــطة املنظمة األولويات اإلقليمية املتفق عليها ســـابقا خالل    ســـينظر املؤمتر اإلقليمي يف الطريقة اليت عاجلت 
وما بعدها.  2019-2018، وســـــــــــــــيقّدم توجيهات بشـــــــــــــــأن اجملاالت ذات األولوية اإلقليمية للفرتة 2017-2016الفرتة 

وبرنامج العمل وامليزانية  2021-2018خلطة املتوســطة األجل للفرتة وســتســرتشــد املناقشــة بنتائج عمل املنظمة يف اإلقليم وا
، واألولويات والتوصـــــــــيات املنبثقة عن اهليئات الفنية 2017ه مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز حســـــــــبما أقرّ  2019-2018للفرتة 

دين منظمات اجملتمع املمثل املنظمات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية و  ،اإلقليمية واخلطط واألولويات الصـــــــــــــــادرة عن الشـــــــــــــــركاء
  اخلاص. والقطاع

  
  شبكة المكاتب الميدانية  )16(

 لالســتعراض إلقليما يف للمنظمة امليدانية املكاتب شــبكة عمل وتعزيز حتســنيالرامية إىل  اجلارية اجلهود ســتخضــع  
ا املنظمة بفعالية لالرتقاء توصيات صياغة وستتم  إىل أيضا الوثيقة هذه تشريوس. والقطري اإلقليمي املستويني على وكفاء
 بأنشــــطة االضــــطالع أجلها من جيرياليت  ،)2019-2017( للمنظمة القطرية مثلياتنشــــاء املإل األربعنيالســــنوية  الذكرى
 خمتلف يف طريةالق املكاتب خالل من للمنظمة األمد الطويل والوجود امليدانية الربامج أمهية على الضـــــــوء لتســـــــليط تذكارية
  .اإلقليم أرجاء

  
                                                            

2النامية غري بلدان لأخذت املنظمة، بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً وا
  الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ومنظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة، بزمام قيادة برنامج العمل العاملي.
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  مسائل أخرى  -رابعاً 
  
 2019-2016برنامج عمل المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا المتعدد السنوات للفترة   )17(

يُنــاقش تنفيــذ برنــامج العمــل املتعــدد الســـــــــــــــنوات ويوافق عليــه كــآليــة لتعزيز دور املؤمترات اإلقليميــة، بوصـــــــــــــــفهــا   
املنظمة، مع الرتكيز على اإلجراءات واألنشـــــــــــــطة وأســـــــــــــاليب العمل  رئاســـــــــــــياً، يف عملية احلوكمة واختاذ القرارات يف  جهازاً 

  واملؤشرات واألهداف.
  
  والثالثين حاديةال دورته في ألفريقيا اإلقليمي المؤتمر فيها سينظر التي بالمواضيع المقترحة القائمة  )18(
  ألفريقيا اإلقليمي للمؤتمر والثالثين الحاديةموعد ومكان انعقاد الدورة   )19(
  أية مسائل أخرى  )20(

  .ويعتمده يالوزار  االجتماع فيه ينظر لكي عليه واملوافقة ومناقشته اإلقليمي للمؤمتر تقرير مشروع إعداد  
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  3المذكرات اإلعالمية
  

  تقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة   (أ)
  

جتري األجهزة اإلقليمية يف جماالت الغابات واحلياة الربية، ومصـــــــــايد األمساك واإلحصـــــــــاءات الزراعية مشـــــــــاورات   
ا وينظر فيها.    منتظمة وتعتمد توصيات موثقة يُقَدم ملخص عنها لكي حياط املؤمتر اإلقليمي علماً 

  
  والعشرين التاسعة دورته في ألفريقيا اإلقليمي المؤتمر عن الصادرة التوصيات عن تقارير  )ب(
  

 حتّققت اليت النتائج عشرين،وال التاسعة دورته يف ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر عن الصادرة التوصيات عقب التقرير، يبّني   
  .شرينوالع التاسعة دورته يف املؤمتر عن الصادرة التوصيات وعملية تنفيذ 2017-2016 السنتني فرتة خالل أفريقيا يف
  

  )2016الدولية للبقول (السنة   (ج)
  

  م هذه الوثيقة حملة عامة عن أهم النتائج احملّققة. تقدّ   
  

قة عن رفع الوعي العام بالقيمة الكبرية اليت تنطوي عليها البقول بالنســـــــــــبة إىل التغذية وســـــــــــتعرض معلومات معمّ   
وكذلك كمكون رئيســـــــــــي من مكونات اإلنتاج الغذائي املســـــــــــتدام اهلادف إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وقد أتاحت 

خدام ة الغذائية من أجل حتســــــني اســــــتالســــــلســــــلعلى امتداد الســــــنة الدولية للبقول فرصــــــا فريدة الســــــتغالل نقاط الدخول 
الربوتينات القائمة على البقول وزيادة اإلنتاج العاملي للبقول وتوســـــــــــــــيع الدورات احملصـــــــــــــــولية ومعاجلة حتديات التجارة يف 

 عقدمن نوعه الذي  األولة البقولياحلبوب وبالنســــــــــــبة إىل أفريقيا، كانت اســــــــــــتضــــــــــــافة مؤمتر البلدان األفريقية عن البقول. 
لتطوير، لوبيا يف زامبيا حيث سّلط الضوء على أوجه التقدم الرئيسية يف جمايل البحث واحول الشرتاك مع املؤمتر العاملي باال

   حدثا رئيسيا لتحقيق هذه األهداف.
  

ة ذيالتكنولوجيات البيولوجية الزراعية في نظم األغ بشأن االجتماع اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعةنتائج   (د)
  المستدامة والتغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  
انعقد االجتماع اإلقليمي األفريقي بشــــــــأن التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف نظم األغذية املســــــــتدامة والتغذية   

قطب قد اســـــــــتيف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا، إثيوبيا. و  2017نوفمرب/تشـــــــــرين الثاين  24إىل  22خالل الفرتة من 
دف إشــــــراك جمموعة واســــــعة من أصــــــحاب املصــــــلحة، مبن فيهم ممثلو املزارعني من أصــــــحاب احليازات  البلدان األفريقية 

  الصغرية، يف احلوار حول دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية واستخدامها.
  

رطة خلطة عمل إقليمية شـــــــاملة وخاوتشـــــــمل نتائج اجتماعات املشـــــــاورة اإلقليمية (أ) حتديد العناصـــــــر الرئيســـــــية   
طريق، مبــا يف ذلــك مبــادرات لتنميــة القــدرات تســـــــــــــــتهــدف دعم احتيــاجــات املزارعني أصـــــــــــــــحــاب احليــازات الصـــــــــــــــغرية؛ 

املواضــيع ذات األولوية والشــركاء احملتملني آلليات التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب لتمكني بلدان اإلقليم من  وحتديد  (ب)

                                                            
3."جيوز للمندوبني، إذا رغبوا يف ذلك، التعليق على مذكرات املعلومات حتت إطار البند "أية مسائل أخرى  
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ج منســــقة وتآزرية؛ (ج) وحتديد املو  االســــتفادة من خربات ا، ودعم بعضــــها البعض، ووضــــع  ضــــيع االبلدان اجملاورة وجتار
  م.اإلقليمية املتعلقة بالبحث والتطوير اليت تعاجل القيود املهمة اليت تعرتض سبيل حتسني األمن الغذائي والتغذية يف اإلقلي

  
  غذائية صحّية وتغذية محّسنة أنماطالندوة اإلقليمية عن نظم األغذية المستدامة من أجل  نتائج  (ه)

  
نة خالل غذائية صحّية وتغذية حمسّ  أمناطانعقدت الندوة اإلقليمية األفريقية عن نظم األغذية املستدامة من أجل   
. وقد اشــــرتك يف اســــتضــــافة هذه الندوة كل ، يف أبيدجان، كوت ديفوار2017أكتوبر/تشــــرين األول  31إىل  30الفرتة من 

مفوضية االحتاد األفريقي، ووكالة الشراكة اجلديدة من أجل  إىل جانبمن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
فولة، طتنمية أفريقيا (نيباد)، وخمتلف اهليئات االقتصــــــــادية اإلقليمية، ومصــــــــرف التنمية األفريقي، ومنظمة األمم املتحدة لل

وبرنامج األغذية العاملي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واملعهد الدويل لبحوث سياسات 
  األغذية، وأصحاب مصلحة إقليميني آخرين.

  
ملنفذة ا ومتثل الغرض من هذه الندوة اإلقليمية األفريقية يف اســـــــتعراض األدلة ودراســـــــة آثار الســـــــياســـــــات والربامج  

وأمناط حياة  حتســـــني نتائج التغذية بنظم متوازنة تغذويايف نظم األغذية املســـــتدامة مســـــامهة وتقدمي توصـــــيات بشـــــأن كيفية 
صــحية يف أفريقيا. وعرضــت الســياســات والربامج املعتمدة على املســتوى الوطين واســتكشــفت أفضــل املمارســات والدروس 

  اليت ميكن استخالصها يف اإلقليم.
  

وتشمل النتائج اليت خلصت إليها الندوة ما يلي: (أ) االعرتاف باألبعاد واخلصوصيات اإلقليمية لتحديات األمن   
م بشــــأن ظم األغذية؛ (ب) واالرتقاء مبســــتوى الوعي والفهبنتعلق تالغذائي والتغذية يف أفريقيا من أجل وضــــع ســــياســــات 
ج قائم على نظم األغذية بالنســــــــبة إىل البلدان يا يف األفريقية واإلقليم من خالل تســــــــليط الضــــــــوء على رغبة أفريق مسات 

نفيذ عقد ســياســات لتخاصــة بالالقضــاء على اجلوع ومجيع أشــكال ســوء التغذية على حنو مســتدام؛ (ج) وتيســري إجراءات 
د) وتعزيز املســــــاءلة ة؛ (لعمل من أجل التغذية مبا يتماشــــــى مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذيلاألمم املتحدة 

ج قائم على نظم األغذية، ضـــــــــــــــمن مج املتعلقةاملتبادلة للوفاء بااللتزامات اإلقليمية والعاملية  لة أمور بالتغذية من خالل 
  أخرى.

  
  إدارة دودة الحشد الخريفية في أفريقيا  (و)
  

ا املنظمة ومات معمّ لم هذه الوثيقة معستقدّ    زارعني يف إدارة وخمتلف الشركاء ملساعدة املقة عن التدابري اليت اختذ
  ).Spodoptera frugiperdaدودة احلشد (

  
  مذكرة عن األحداث الجانبية والمشاورات اإلقليمية الفرعية  (ز)
  

تقّدم هذه الوثيقة ملخصــــــــــاً موجزا عن القضــــــــــايا اليت ســــــــــتناقش خالل األحداث اجلانبية واملشــــــــــاورات اإلقليمية   
 املشــــاورات اإلقليمية الفرعية على حتديد األولويات اخلاصــــة باحتياجات البلدان واألقاليم الفرعية بالنســــبةالفرعية. وســــرتكز 

    إىل التوجيهات بشأن البيانات اليت سيقّدمها املمثلون اإلقليميون الفرعيون إىل االجتماع الوزاري.
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  المائدة المستديرة الوزارية

  املسائل التالية:ستتناول املائدة املستديرة الوزارية   
  
 حتقيق النمو الزراعي املستدام والتحول الريفي يف أفريقيا :2030خطة التنمية المستدامة لعام   -1

وأطلقت  2030، خطة التنمية املســــــــتدامة لعام 2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف ســــــــبتمرب/أيلول   
أهداف التنمية املســــــتدامة، مبا يف ذلك مقاصــــــد عاملية طموحة بشــــــأن القضــــــاء على الفقر واجلوع. وعلى مســــــتوى القارة، 
أطلق إعالن ماالبو بشــــــــأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشــــــــرتك وحتســــــــني ســــــــبل املعيشــــــــة يف عام 

ا 2063م ، متاشــــــــــــيا مع خطة االحتاد األفريقي لعا2014 ســــــــــــنة. وينطوي كال  50، وهي خطة التحول يف أفريقيا اليت مد
لنسبة إىل االلتزام ، مع آثار إجيابية باعلى النمو املستدام والشاملإطاري العمل على روابط قوية نظرا إىل الرتكيز املواضيعي 

التنمية املســــتدامة  تملة املتاحة لتكييف أهدافاملتجدد جتاه التحول الريفي. وســــتناقش املائدة املســــتديرة الوزارية الفرص احمل
  يف اتساق مع إطار ماالبو كجزء من نقلة أوسع نطاقا لتعجيل النمو الزراعي الشامل يف إقليم أفريقيا.

  
  تحدي القضاء على الجوع  -2

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

القطاعات، وتنســيق التنفيذ، والرصــد والتقييم مع التزامات مالية للســياســات والربامج املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية حتت 
  امل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.إطار مبادرة الربنامج الش

  
وتتمثل النتيجة الرئيســـية املنشـــودة يف تســـريع وترية اجلهود اإلقليمية والقطرية اجلارية وإضـــافة قيمة إليها من خالل   

تعزيز القدرات والتنســـــيق يف ما بني القطاعات لغرض املســـــاءلة عن االســـــتثمارات، مع تنفيذ منســـــق ومتســـــق للربامج على 
  تويات.مجيع املس

  
ا املنظمة وشــــركاؤها يف جماالت خمتلفة    وســــتقدم املائدة املســــتديرة معلومات بشــــأن اإلجراءات املشــــرتكة اليت اختذ

  .2025دف القضاء على اجلوع حبلول عام 
  

  حتسني إمكانية الوصول إىل البيانات واملعلومات من خالل تعزيز نظم املعلومات املتعلقة باألمن الغذائي
ا يف وضع السياسات؛   والتغذية لكي ُيسرتشد 

 دعم حوار السياسات ووضع سياسات واستثمارات زراعية مراعية للتغذية وقائمة على األدلة؛  
  تنمية القدرات يف جماالت إعداد السياسات واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة واملتعلقة باألمن

  تقييمها؛ الغذائي والتغذية، وتنفيذها ورصدها و 
  مجع أفضل املمارسات ونشرها لتحسني استيعاب املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة، مبا يف ذلك

العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) يف إنشاء مركز أفريقي 
 ان اجلنوب.ألفضل املمارسات وتنمية القدرات والتعاون يف ما بني بلد
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 األربعون إلنشاء الممثليات القطرية لمنظمة األغذية والزراعةالسنوية الذكرى   -3
ســـيحتفل هذا احلدث بالتزام املنظمة الدائم بالتعاون امليداين والقطري مع احلكومات املضـــيفة. وســـيســـلط الضـــوء   

رب مبادرة املكاتب القطرية للمنظمة. وتعتتؤديه  الدعم للدور الذي ســـــــــــتقطبللمنظمة وســـــــــــيعلى إجنازات الربامج القطرية 
األربعني فرصــــــــــــــــة لرفع الوعي بــالعمليــات الالمركزيــة اليت تنفــذهــا املنظمــة وتعزيز الفرص لتعبئــة املوارد الســـــــــــــــنويــة الــذكرى 

ويل طوالشــــــراكات، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. وســــــينصــــــب تركيز خاص على أمهية الوجود ال
   مها يف امليدان لإلسهام يف حتقيق البلدان األعضاء ألهداف التنمية املستدامة.للمنظمة واملساعدة الفنية اليت تقدّ  مداأل
  
 توليف ألهم النتائج والتوصيات  -4
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  االجتماع الوزاري  -باء
  2018 فبراير/شباط 22-23

  

  بيان المدير العام )3(
  
  المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة الرئيسبيان  )4(
  
  ألفريقيا اإلقليمي للمؤتمر والعشرين التاسعة الدورة رئيسبيان   )5(

 وإحاطة عاتقه لىع امللقاة الوالية عن معلومات ألفريقيا اإلقليمي للمؤمتر والعشــــــــرين التاســــــــعة الدورة رئيس ميقدّ   
 والخمســـين الســـادســـة والدورة) 2017 تموز/يوليو 8-3 روما،( املنظمة ملؤمتر األربعني الدورة مداوالت نتائج عن موجزة
  .أفريقيا بإقليم الصلة ذات املسائل بشأن) 2017 نيسان/أبريل 28-24 روما،( املنظمة جمللس المائة بعد
  
  لجنة األمن الغذائي العالمي رئيسبيان   )6(

 عن وتقريرا واألربعني يةوالثان واألربعني احلادية الدورتني عن املنبثقة النتائج أهم عن عامة حملة اللجنة رئيس مسيقدّ   
  .2017-2016 الفرتة خالل املنفذة األنشطة

  
ممثلي المجموعــات اإلقليميــة الفرعيــة عن تحــديــد األولويــات الخــاصــــــــــــة بــاحتيــاجــات البلــدان بيــانــات   )7(

  الفرعية  واألقاليم
  
  نتائج مشاورة منظمات المجتمع المدني  )8(

لفرعية اليت النتائج الصـــادرة عن املشـــاورات اإلقليمية ا لخصت، ببيانات اجملموعات اإلقليمية الفرعية يديل ممثلوســـ  
  .2018فرباير/شباط  21يوم عقدت ان
  

  استعراض مشروع تقرير المؤتمر واعتماده
وافق عليه. و سيتم استعراض واعتماد مشروع تقرير املؤمتر اإلقليمي الذي أعّده اجتماع كبار املسؤولني وناقشه   

) واملسائل 2) املسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي؛ (1وستتناول املناقشة ما يلي: (
  ) ومسائل أخرى.3املتعلقة بالربنامج وامليزانية؛ (

  
  وسيتوىل املقرر تقدمي التقرير.  

  
ال القضاء على اجلوع وسيعقد اجتماع لالحتفحتدي  معلومات معّمقة عن المائدة المستديرة الوزاريةم ستقدّ   
  األربعني إلنشاء املمثليات القطرية للمنظمة.السنوية بالذكرى 

  
   ر.م املائدة املستديرة الوزارية توليفا موجزا ألهم النتائج والتوصيات املنبثقة عن مشروع التقرير املؤمتوأخريا، ستقدّ   


