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 :مفاهيمية مذكرة

  حتديات ملواجهة عمل برنامج وضعحدث جانيب عن 

 النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذية األغذية

 2016 /نيسانأبريل 6 ،األربعاء

 

 مقدمة

 

 لللدول  املعج َّلل  العمل إجراءات 2014 أيلول/سبتمرب يف املستوى رفيعو وممثلون واحلكومات الدول رؤساء اعتمد 

 الغلذاي   األمل   بشلنن  اجتملا   تيسلري  إىل( الفلاو ) والزراعة األغذية منظمة داعني( ساموا مسار) النامية الصغرية اجلزرية

 املاثللة  والتغذويلة  الغذاييلة  التحلديات  مواجهة شننه م  عمل برنامج لوضع النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذوي

 االقتصلادية  الشلوون  وإدارة الفلاو  اقرتحل   النلداء   هلذا  تلبيلة  إىل وسلعيا  (. ساموا مسار م  61 الفقرة) الدول هذه أمام

 الناميلة   الصلغرية  اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان منوا  البلدان ألقل السام  املمثل ومكتب واالجتماعية 

 جلزءا   اجللان   احلدث هذا ويشّكل. 2030 لعام املستدامة التنمية خطة سياق يف 61 الفقرة لتنفيذ إشارية طريق خريطة

 الناميلة  الصلغرية  اجلزرية الدول م  املستوى رفيع  ممثلني ُيشرك وهو الطريق  خريطة بشنن التشاورية االجتماعات م 

  علر   يف اجللان   احللدث  هلذا  مل   الرييسل   الغلر   ويكمل  . 1واهلنلدي  األطلسل   احملليطني  مل   الفلاو  يف األعضاء

  واألطلسل    اهلنلدي  احملليطني  يف الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  اللدول  يف والتغذية الغذاي  باألم  املتعلقة التحديات (1)

  الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  اللدول  جتربلة  علل   االطلع  ( 3) سلاموا   مسلار  مل   61 الفقلرة  لتنفيلذ  طريلق  خريطة( 2)

 احملليط  جلنلة  بقيلادة  والتغلذوي  الغلذاي   لألم  إقليمية برامج بصياغة احلاضر الوق  يف تقوم اليت اهلندي احمليط م 

 .الفاو م  فنية ومبساعدة اهلندي

 

  

                                                           
 موريشيوسو وملديف بيساو - وغينيا القمر وجزر فريدي وكاب: التالية البلدان واهلندي األطلس  احمليطني منطقة تضم الوثيقة  هذه ألغرا   1

 .وسيشيل وبرنسي  توم  وسان



 معلومات أساسية

 

 لللدول  املعج َّلل  العمل إجراءات 2014 أيلول/سبتمرب يف املستوى رفيعو وممثلون واحلكومات الدول رؤساء اعتمد -1

 الغلذاي   األمل   بشلنن  اجتملا   تيسلري  إىل( الفلاو ) والزراعة األغذية منظمة داعني( ساموا مسار) النامية الصغرية اجلزرية

 املاثللة  والتغذويلة  الغذاييلة  التحلديات  معاجلة شننه م  عمل برنامج لوضع النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذوي

 (.61 الفقرة) الدول هذه أمام

 

 الفرع  واإلقليم  الوطين املستويني عل  املنظمة يف أعضاء بلدان مع الفاو اخنرط  النداء  هذا تلبية إىل وسعيا  -2

مل  ضلم     املسلتوى  رفيلع ال لفريلق ا اجتملا   وُعقلد . العملل  برنامج يف إدراجها سيجري اليت األولويات حتديد أجل م 

 . 2015 حزيلران /يونيلو  6 يف إيطاليلا   روملا   يف املنعقلد  الفلاو  مللورر  واللثعثني  التاسعة الدورة خعل األنشطة اجلارية

  تشلارك   الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  الدول يف املناخ تغري مع والتكيف الغذاي  األم  حتسني حول وزاري اجتما  وتعه

  الفلرتة  خلعل  إيطاليلا   ميعنلو   يف املتحلدة  لألملم  واالجتماعيلة  االقتصادية الشوون وإدارة اإليطالية احلكومة تنظيمه يف

 .2015 األول تشري /أكتوبر 16-14 م 

 

 وإنهلا  املوجلودة  العمليلات  ملع  وثيلق  بشلكل  العملل  برنلامج  وضلع  إىل الراميلة  واإلجراءات العمليات وتتماش  -3

 واملنصلات  الصلغرية  اجلزريلة  اللدول  لتحلالف  اللوزاري  واالجتما  للفاو  اإلقليمية املوررات مثل) قايمة آليات تستخدم

 يلرتبط  سلو   سلاموا   مسلار  جانلب  وإىل(. اإلنرتنل   علل   املتحدة لألمم واالجتماعية االقتصادية الشوون إلدارة التابعة

 (.ذلك إىل وما 2030 لعام املستدامة التنمية وخطة سنداي عمل إطار) أخرى دولية جبهود صرحيا  ارتباطا  العمل برنامج

 

 رفيع  ممثلني ُيشرك وهو الطريق  خريطة بشنن التشاورية االجتماعات م  جزءا  اجلان  احلدث هذا ويشّكل -4

  األهلدا   وتتمثلل . واهلنلدي  األطلسل   احملليطني  مل   الفلاو  يف األعضلاء  الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  اللدول  م  املستوى

  الطريلق  خريطلة  مناقشلة ( 2) اللدول   هلذه  يف والتغذية الغذاي  األم  حالة ع  أساسية معلومات تقديم( 1: )يل  ما يف

 الغذاييلة  التحلديات  ملواجهلة  عملل  برنامج يف سُتطرح اليت الرييسية العناصر حتديد( 3) العمل  برنامج إعداد أجل م 

 .النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذوية

 

. نامية صغرية جزرية كدول املصنَّفة تلك م  بلدان سبعة واهلندي األطلس  احمليطني يف الواقعة اجلزر وتشّكل -5

 بيسلاو -وغينيلا  القمر وجزر فريدي كابو: التالية البلدان واهلندي األطلس  احمليطني منطقة تضم الوثيقة  هذه وألغرا 

 .وسيشيل وبرنسي  توم  وسان موريشيوسو وملديف

 

  



حملة عامة ع  الدول اجلزرية الصغرية النامية : 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013/2014الدولي  البنك

 

 مسلار  مل   61 الفقلرة  تنفيذ ملتابعة الطريق خريطة يعر  كما والتغذية الغذاي  األم  حبالة التال  القسم ويبدأ -6

 بلرامج  إعداد صدد يف اآلن ه  اليت اهلندي احمليط يف النامية الصغرية اجلزرية الدول ع  منوذج بعر  وخيتتم ساموا 

 .الفاو م  فنية ومبساعدة اهلندي احمليط جلنة بقيادة والتغذوي الغذاي  لألم  إقليمية

 

 أثنلاء  التجلار   هلذه  علل   الضلوء  وسُيسلّلط  أخلرى  ناميلة  صلغرية  جزريلة  دولة يف مماثل بعمل القيام وجيري -7

 برنلامج  وضلع  أجلل  مل  ( األقلاليم  مل   وغريها اهلادئ واحمليط الكاري  البحر) األخرى األقاليم عل  لعرضها االجتما 

 .ساموا مسار إليه يدعو كما والتغذوي الغذاي  األم  لتحقيق عمل

 

  



 والتغذية الغذائي األمن حالة -اًلأّو

 

   (2014/2016و 2011/2013 للفرتتلني  العلا   يف الغلذاي   األم  انعدام حالة ع  التقرير) الفاو لبيانات وفقا -8

 خفل   هد  حبسب قياسه مت إذا اجلو  عل  القضاء يف املتمثل لأللفية اإلمناي  اهلد  الدول هذه م  العديد حيقق  

 .املاية يف 5 دون ما إىل التغذية نقص مستوى

 

  العديدد  يف التغذيدة  نقدص  معدّدل  يتعدّد  ) النامية الصغرية اجلزرية الدول يف التغذية نقص انتشار معّدل: 2 الشكل

 (املائة يف 5 نسبة الدول هذه من

 
 

 2010 العاملية الصحة منظمة: املصدر

 

 الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  اللدول  مجيلع  إىل بالنسلبة  الغلذاي    األمل   حتقيق حتدي م  الثان  اجلانب يتمثَّل -9

 .بالبدانة مرتبطة رييسية حتديات ظهور إىل سيئة غذايية قرارات اختاذ ويودي التغذية  سوء يف تقريبا  

 

  



 سنة 15 فوق ما واإلناث الذكور النامية، الصغرية اجلزرية الدول يف البدانة: 3 الشكل

 
 2010 العاملية الصحة منظمة: املصدر

 

 األغذيلة  مل   األكلرب  الفئة وتندرج الغذاي  استهعكها م  متزايدة نسبة النامية الصغرية اجلزرية الدول تستورد -10

 اجملهَّلزة  األغذيلة  إىل حمليلا   املنتجلة  الصلحية  األغذيلة  مل   االنتقلال   هذا ويسفر. اجملهَّزة األغذية خانة يف املستوردة

 .األقاليم ع  النظر بصر  النامية الصغرية اجلزرية الدول م  العديد يف هايلة واقتصادية صحية تداعيات ع  املستوردة 

 

 واحملليط  األطلسل   احملليط  منطقلة  يف الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  للبللدان  التحضريي اإلقليم  االجتما  وُعقد -11

 رلوز /يوليلو  19-17 الفلرتة  يف( التحضلريي  اإلقليمل   االجتملا  ) اجلنوب  الصني وحبر املتوسط األبي  والبحر اهلندي

 ومحايلة  والطاقلة  املناخ تغري أيضا  تتضم  اليت األولويات كإحدى الغذاي  األم  اعُترب حيث سيشيل  ماه   يف 2013

 .الصح  والصر  املياهاألم  الغذاي  وو النفايات وإدارة الساحلية املناطق

 

 البقلاء  إىل سلعيها  يف الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  اللدول  إىل بالنسبة خطورة التهديدات أكثر املناخ تغري وسيبق  -12

 اجلزريلة  لللدول  األساسلية  التكيَّلف  احتياجلات  دملج  إىل التحضريي اإلقليم  االجتما  ودعا. املستدامة التنمية وحتقيق

 السلاحلية  التحتيلة  البنل   ومحايلة  السلاحلية  املنلاطق  ومحايلة  الصلح   والصلر   امليلاه  ذللك  يف مبلا  النامية  الصغرية

  املسللاعدة لتقيلليم املتقدمللة البلللدان تضللعها للقيللاس ةقابللل غايللات ملل  بللدعم اإلمناييللة األعمللال جللداول يف األساسللية 

 .النامية الصغرية اجلزرية الدول يف التكيف عل 
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 وحبر املتوسط األبي  والبحر اهلندي واحمليط األطلس  احمليط منطقة يف النامية الصغرية اجلزرية البلدان وإن -13

  الناشلئة  الصلحية  األزملة  معاجللة  إىل املاسلة  باحلاجلة  تقلرَّ  األخلرى   األقلاليم  مل   العديلد  غرار عل  اجلنوب   الصني

 مجع ضرورة عل  التشديد مت كما. اإلمنايية األعمال جداول يف الصحية املسايل إبراز إىل وتدعو املنقولة غري األمرا  ع 

 احللد  بغية القطاعات متعدد نهجا  ستتيح اليت  "الشاملة الصحية التغطية" بعنوان واحد هد  إطار يف الصحية املسايل

 .الصمود عل  القدرة وزيادة الصحة جمال يف التفاوت م 

 

  الغذائية التحديات ملواجهة عمل برنامج وضع أجل من طريق خريطة -ثانيًا

 :النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذوية

 ساموا مسار من 61 الفقرة تنفيذ متابعة

 

  سلاموا  مسلار  مل   61 الفقلرة  لتنفيلذ  إرشلادية  طريلق  خريطلة  اقلرتاح  مت املسلتوى   الرفيع  االجتماعني عقب -14

 .2030 لعام املستدامة التنمية خطة سياق يف املطلو  العمل برنامج وضع خعل م 

 

 املنظملة   يف األعضاء النامية الصغرية اجلزرية الدول مع وثيق بشكل والتشاور التعاون إىل الطريق خريطة وتدعو -15

  احلكوميلة   غلري  الفاعللة  واجلهلات  التنميلة  يف والشلركاء  اإلقليميلة   الدولية احلكومية واألجهزة املتحدة األمم ومنظومة

  وثيلق  بشلكل  التعلاون  ضلمان  وسليتم . اخللا   والقطلا   املدن  اجملتمع وموسسات احلكومية غري املوسسات ذلك يف مبا

 ألقلل  السلام   املمثلل  ومكتلب  املتحلدة   لألملم  واالجتماعيلة  االقتصلادية  الشلوون  وإدارة الفاو) املتحدة األمم منظومة مع

 الناميلة  الصلغرية  اجلزريلة  األعضلاء  والدول( النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان منوا  البلدان

 وغريهلم مل  الشلركاء     امللدن   اجملتملع  وموسسلات  احلكوميلة  غلري  واملوسسلات  اإلقليميلة   الدولية احلكومية واألجهزة

 .يف التنمية

 

 واالسلتعرا    اإلعلداد ( 2) التحضري ( 1: )وه  مراحل ثعث م  تتنلف حية وثيقة الطريق خريطة وتشّكل -16

 وضلع  عملية يف املتعددي  املصلحة أصحا  مشاركة نطاق توسَّع أن واالستعرا  اإلعداد مرحلة شنن وم . املوافقة( 3)و

 والشلركاء  احلكومات إىل ُترسل واستبيانات إلكرتونية  ومشاورات إقليمية  تشاورية اجتماعات خعل م ) العمل برنامج

 (.اآلخري 

 

  املسلتوى  الرفيلع  السياسل   واملنتلدى  الفلاو  ملورر  مل   كل خعل العمل لربنامج النهاي  بالعر  القيام وُيقرتح -17

 املمثلل  ومكتلب  املتحلدة   لألملم  واالجتماعيلة  االقتصلادية  الشلوون  وإدارة الفاو م  كل وسيتوىل. 2017 عام منتصف يف

 عملية دعم إقليمية  ومنظمات النامية  الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان منوا  البلدان ألقل السام 

 .وتنسيقها العمل برنامج وضع

 



 املتلوخ   النحو عل  معيم بشكل الزراع  القطا  غري م  الفاعلة اجلهات مشاركة لضمان خاصة عناية وستوىل -18

  فاعللة  جهلات  جانلب  إىل( والبيئلة  والصلحة  التعلليم  مثلل ) خمتلفلة  حكوميلة  قطاعلات  ذللك  ويشلمل . سلاموا  مسار يف

 م  واحدة قناة طريق ع  اجلهات هذه م  الواردة واملدخعت املساهمات تلق  لضمان تدابري ُتتخذ وسو . حكومية غري

 .أكثر أو املقرتحة التشاورية القنوات

 

 اجلزريدة  الددول  يف والتغذويدة  الغذائيدة  التحدديات  ملواجهدة  عمدل  برندامج  وضع أجل من طريق خريطة: 4 الشكل

 النامية الصغرية
 

 
 

 اهلندي احمليط يف والتغذية الغذائي األمن لتحقيق العمل برنامج -ثالثًا

 

  اجلاريلة  العمليلات  إحلدى  اهلنلدي  احملليط  يف والتغذيلة  الغلذاي   األمل   لتحقيلق  العملل  برنامج منوذج ميثَّل -19

 تتوخاه كما صريح  بشكل املشاورات وستنظر. واهلندي األطلس  احمليطني يف الواقعة النامية الصغرية اجلزرية الدول يف

  اجمللاالت  بتحديلد  فلريدي  وكلابو  وبرنسلي   تلوم   سلان  قيلام  مثلل  أخلرى  ومقرتحلات  مبلادرات  يف الطريق  خريطة

 .املناطق يف األولوية ذات

 

:االجتماعات التح ريية

  روما  إيطاليا2015حزيران /يونيو 6فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشنن الفاو والدول اجلزرية الصغرية النامية •

 -اجتما  وزاري بشنن حتسني األم  الغذاي  والتكيَّف مع تغيَّر املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية •
  ميعنو  إيطاليا2015تشري  األوَّل /أكتوبر 16-14الفرتة 

عر  خريطة الطريق

األدوار والشراكات اإلشارية

  نيويورك  الواليات املتحدة 2015تشري  الثان  /نوفمرب 17
األمريكية

استبيان وحت ري وثائق املعلومات 

األساسية

- 2015كانون األوَّل  /ديسمرب
االجتما  االستشاري2016شبا  /فرباير

اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احمليط األطلس  واحمليط اهلندي والبحر  الدول )

(اجلنوب األبي  املتوسط وحبر الصني 

  كوت ديفوار2016نيسان  /أبريل 4-8

االجتما  االستشاري

(الكاري اجلزرية الصغرية النامية يف البحر الدول )

  املكسيك2016آذار /مارس 3 -شبا  /فرباير 29

االجتما  االستشاري

(وامللديفاجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ وسنغافورة الدول )

  ماليزيا2016آذار /مارس 7-11

توحيد

برنامج العمل

- 2016نيسان /أبريل
2016أيلول /سبتمرب

املنتد  حول الدول اجلزرية الصغرية النامية الذي يعقد كل سنت 

عر  برنامج العمل ملعاجلة التحديات الغذايية والتغذوية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية واملوافقة عليه

التحديات الغذايية والتغذوية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

 2017روز /يوليو3-8

املرحلة التحضريية

مرحلة اإلعداد 

واالستعرا 

مرحلة املوافقة
مشاورة ب  األ الي  حول برنامج العمل

(املستو السياسي الرفيع املنتد  )

  نيويورك2016ّروز  /يوليو

                   



 والتغذية الغذاي  لألم  اإلقليم  الربنامج صياغة أجل م  اهلندي احمليط للجنة فنية مساعدة الفاو وّفرت ولقد -20

  فضلع   والتجلارة   واإلنتلاج  الزراعيلة  اإلنتاجية زيادة يف املساهمة هو اإلقليم  الربنامج م  واهلد (. اإلقليم  الربنامج)

 .اهلندي احمليط منطقة يف والتغذوي الغذاي  األم  حتقيق ع 

 

  األولويلة  إعطلاء  ملع  اهلنلدي  احملليط  ملنطقلة  غلذاي   خمزن استحداث يف الربنامج م  األساسية الفكرة وتكم  -21

 .والدجاج( واملاعز الزيبو) احلمراء واللحوم  (مثع الصويا وفول الفاصوليا) متنوَّعة جافة وحبو  والبصل والذرة األرز إىل

 

  الراميلة  اجلهلود  لتظلافر  العاملة  واملوسسلات  الزراعية التجارية واألعمال للمنتجني احملّفزات الربنامج وسيتيح -22

  والتصلدير  اإليكولوجيلة  -الزراعيلة  اإلمكانلات  ذات أخرى جزر يف وكذلك مدغشقر  يف سيما ال اإلنتاج جودة ضمان إىل

 .أخرى جزر إىل

 

 األسلواق ( 2) التنافسلية   والقلدرة  واإلنتاجية اإلنتاج( 1) :هي حماور ثالثة من اإل ليمي الربنامج وسيتألف -23

 طريلق  عل   احمللاور هلذه   بتنفيلذ  اهلنلدي  احملليط  جلنلة  وسلتقوم . الصلمود  عل  والقدرة التغذوي األم ( 3) اإلقليمية 

 .العام القطا  جانب إىل القيمة سعسل يف الفاعلة للجهات احلوافز لتوفري والتمويل التنظيم صكوك استخدام

 

 لسعسلل  إقليمل   مرفلق  باسلتخدام  احمللور  هلذا  ينّفذ :"التنافسية والقدرة واإلنتاجية اإلنتاج" - 1 احملور -24

 سعسلل  وتطلوير  امللزارعني  ملنظملات  الرتويج( 2) القيمة  سعسل لتعزيز وطنية صكوك وضع دعم( 1: )أجل م  القيمة

 ذللك  يف مبلا ) الزراعل   التمويلل  عل  والشركات املزارعني حصول حتسني( 3) الصغرية  احليازات أصحا  تشمل قيمة

 تطلوير ( 5)  التجهيلز  شركات تعزيز( 4)  (البذور فيها مبا) احملسَّنة والتكنولوجيا واخلدمات( والتنمني املخاطر تقاسم

 .لإلنتاج التحتية البن 

 

 تعزيلز ( 1: )أجلل  مل   لألسلواق  إقليمل   مرفق باستخدام احملور هذا ُينّفذ": اإل ليمية األسواق" - 2 احملور -25

 بالزراعلة  اخلاصة التجارية والعقود النظم تعزيز( 2) اجلزر  يف الشهادات إصدار عل  القدرات وحتسني املنسَّق التوحيد

 الطلرق  تنهيلل  إعلادة  إىل باإلضافة لألسواق  التحتية البن  تطوير دعم( 3) واملصدري   املستوردي  بني البينية اإلقليمية

 .لألسواق إقليم  معلومات نظام وضع( 4) الفرعية 

 

 والقلدرة  التغذوي لألم  مرفق باستخدام احملور هذا ُينّفذ: "الصمود عل  والقدرة التغذوي األمن" - 3 احملور -26

 إنشلاء ( 2) وتنفيلذها   التغلذوي  لألم  منسَّقة ووطنية إقليمية سياسات حتسني أو وضع( 1: )يل  ما لدعم الصمود عل 

 .الطبيعية والكوارث الغذايية األزمات إلدارة والوطنية اإلقليمية اآلليات حتسني أو/و

 

 امللوارد  تعبئلة  أجلل  م  اإلقليم  الربنامج لتنفيذ مشاريع إعداد عل  اهلندي احمليط جلنة الفاو تساعد وسو  -27

 عل   األوروبل   واالحتلاد  الزراعيلة  للتنميلة  اللدول   الصلندوق  أعلر   ولقد. الثعثة اإلقليمية للمرافق واخلارجية الداخلية



 صلدد  يف هلو  اللذي  األفريقل   التنمية مصر  مساهمة الفاو  م  بدعم اهلادئ  احمليط جلنة تلتمس وسو  اهتمامهما 

 .األفريقية القارة يف الزراعة حتويل لدعم مبادرة إطعق

 

  خذتوسلت " اهللادئ  احملليط  للجنلة  التابعلة  والتغلذوي  الغلذاي   لألمل   اإلقليمية الوحدة" اللجنة تنشئ وسو  -28

 لتحقيلق  خصيصا  املصممة الثعثة اإلقليمية املرافق إدارة يف هذه اإلقليمية الوحدة والية وستتمثل. هلا مقرا  نتاناناريفوا م 

  .اإلقليمية الوحدة لتشغيل الفاو مع اتفاق عل  اللجنة وستوّقع. اإلقليم  الربنامج

 

 خالصة -رابعًا

 

 اخللربات  لتبادل منصة والوطين العامل  الصعيدي  عل  عنها النامجة والنتايج املقرتحة الطريق خريطة أتاح  -29

 الناميلة  الصغرية اجلزرية الدول تواجهها اليت التحديات ضوء يف سيما ال والتغذية  الغذاي  األم  جمال  يف واألولويات

 .املناخ تغري ع  النامجة السلبية التنثريات مبوازاة

 

 الغلذاي   واألمل   بالزراعلة  اخلاصلة  اللربامج  تصلميم  لتعزيز النامية الصغرية اجلزرية البلدان الفاو تدعم وسو  -30

 .بالسياسات املتعّلقة واملخصصة امللموسة التدابري استخدام تعميم طريق ع  وتنفيذها االستثمار وخطط والتغذوي

 

 باملنتجلات  التجلارة  جملال  يف التعلاون  تعزيلز  إىل واللوطين  اإلقليمل   املستويني عل املتخذة  التدابريكرس وست -31

 .هلا اجملاورة القارية والدول اجلزر بني الزراعية

 

 النتائج املنشودة

 

  مل  العملل  ربنلامج تنقليح ل ال م  زيدفري التوجيه بإجراء املتومدعوون إىل  اجلان  احلدث هذا يف نياملشاركإن  -32

 :بشنن توصيات تقديمخعل 

 ( 1ما إذا كان) والقلدرة  ( 3)تغلذوي   ال واألمل   اإلقليميلة  األسلواق  (2)  التنافسية والقدرة واإلنتاجية اإلنتاج

 مسلار  إليه ودعما ي حنو عل  والتغذوي الغذاي  ألم ل عمل برنامجوضع ل وكافية ضروريةعل  الصمود مسايل 

 املستدامة  التنمية أهدا  يف عليها املنصو  التغيريات إلحداث ساموا

 زمنيلة  أطلر  هللا  الليت  والوطنيلة  اإلقليمية اخلطط مع فعَّالة بصورةيتواءم  املقرتح املواضيع  الرتكيز كان إذا ما 

 املستدامة  التنمية نهدا تلك اخلاصة بب شبيهة

 االسلتثمارات  الستقطا  كبيان العمل برنامج معءمة ومدى وكفايتها  املقرتحة الشراكة ترتيبات تطبيق قابلية 

 .سواء حٍد عل  واجلدد التقليديني املستثمري  م 

 



 :اخلرباء – املشارك 

 اخلرباء:
 

 ملنظمة األغذية والزراعة العام املدير سيلفا  دا غرازيانو الدكتور 

  السيدBukar Tijan  ألفريقيا اإلقليم  املنظمة املساعد  مكتب العام املدير 

 الدكتور Jean Claude de l’Estrac  اهلندي احمليط هليئة العام األمني 

 الدكتور Bernard Valentin  يف سيشيل الصحة لوزارة الدايم األمني 

 امليسر السيد Patrice Talla  القمر وجزر وسيشيل وموريشيوس مدغشقر يف املنظمة ممثلة 

 

 اجلانيب احلدث أعمال جدول

 النشاط  التو يت

 منظمة لل العام لمديرل افتتاح  بيان  9:40 - 9:30

 - الطريق خريطة/  األفريقية النامية الصغرية اجلزرية الدول يف والتغذية األغذية حالة 9:50 - 9:40

 ألفريقيا اإلقليم  ملكتباملساعد/ ا العام املدير

  اهلندي احمليط هليئة العام األمني - اهلندي احمليطالربنامج اإلقليم  هليئة  10:05 - 9:50

 Bernard VALENTIN الدكتور همثلُي سيشيل الصحة يف  وزيرل بيان  10:12 - 10:05

 مناقشات/  ةالنامي الصغرية اجلزرية البلدانبيانات وفود   10:25 - 10:12

 أعمال احلدث اجلان  اختتام  10:30
 


