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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم
 

 والعشرون التاسعة ةالدور

 2016 أبريل/نيسان 8-4، كوت ديفوار، أبيدجان

 األحداث اجلانبية واملشاورات اإلقليمية الفرعية

 

 2016بريل/نيسان أ 8و 6
 

 أبريل/نيسان  6األربعاء، 
 

 وتقنيتة  األفريقيتة ( VetLab) الب فيت   شبكة: النووية التطبيقات يف النجاحاتاحلدث اجلانيب األول:  )أ(

   العقيمة احلشرة
 

األعضاا  نتيةاة الاارابة باني منظماة األ ذياة        نسوف يبّين هذا احلدث اجلانيب تأثريات خمتاارة يف البلادا   

لألمان  والزراعة )الفاو( والوبالة الدولية للطاقاة الذرياة مان أجال  قياق األهاداف االسارتاتيةية الوطنياة واإلقليمياة           

لكي تطلاع البلادان    الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة  وستعرض املخرجات الفنية  وبعض املخرجات املختارة منها 

ن و ساني فعالياة التنفياذ    األعضا  على تأثرياتها وعلى بيفية مساهمة التعاون يف  قيق النتائج بصورة مباشرة يف امليدا

جماا  حا ة   واستدامته وتأثريه. وسيعطي احلدث اجلانيب نظرة ميدانية على نوع الادعم الاتقو ونقال التكنولوجياا يف     

واإلنتاج احليواني. وسيتيح احلدث اجلاانيب   يف احملاحيلمكاف ة اآلفة احلارية الرئيسية احليوان واإلنتاج احليواني و

يف تطبيق التقنيات النووية يف أفريقيا  مع اإلشارة بناوع   األخرية وسيسلط الضو  على النةاحاتالفرحة لتااطر املعارف 

لآلفاات علاى    بارامج اإلدارة املتكاملاة  األفريقية وإىل استخدام تقنية احلارة العقيمة بةز  من  VetLabخاص إىل شبكة 

 نطاق املنطقة بكّل.
 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

http://www.fao.org/
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الثاني: وضع برنامج عمل ملواجهة حتديات األغذية والتغذية يف الدول اجلزريتة الغتغ ة   احلدث اجلانيب  )ب(

 النامية

 

 الصاغرية  اجلزرياة  للدو  املعةّ ل العمل إجرا ات 2014اعتمد رؤسا  الدو  واحلكومات يف شهر سبتمرب/أيلو   

النامية اليت دعت من خالهلا الفاو إىل تيسري عقد اجتماع عن األمن الغذائي والتغذوي يف الدو  اجلزرية الصغرية النامية 

(. وينادرج هاذا   61)الفقارة   الادو  من أجل وضع برنامج عمل للتصدي لت ديات األ ذية والتغذية اليت تواجههاا تلا    

ااوري وحاوال  إىل خطاة العمال وياااره فياه  رلاون رفيعاو املساتوو مان الادو            احلدث اجلانيب يف إطار االجتماع الت

ريدي  جزر القمار   الدو  اجلزرية الصغرية النامية يف احمليطني األطلسي واهلندي )بابو فجمموعة  يف الفاو مناألعضا  

( إعطاا  معلوماات   1هي: )لديف  موريايوس  سان تومي وبرنسييب  سيايل(. أما األهداف املناودة ف ينيا بيساو  م

( مناقاة خارطة الطريق إلعاداد برناامج   2أساسية عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف الدو  اجلزرية الصغرية النامية؛ )

(  ديد العناحر األساسية من برنامج العمل املقرتح للتصدي لت ديات األ ذية والتغذياة الايت تواجاه تلا      3العمل؛ و)

 الدو . 

 

  بشأن األمسدة لثورة خضراء يف أفريقيا 2006متابعة إعالن أبوجا لعام  –مسدة األ: 3اجلانيب  احلدث )ج(
 

ُيعقد هذا احلدث الوزاري بدعوة من اال اد األفريقي وإدارة االقتصاد الريفي والزراعة التابعة له مبعاونة الفاو.  

 2006ويهدف االجتماع إىل إعادة النظر يف االلتزام الذي قطعه وزرا  الزراعة يف البلدان األفريقياة يف إعاالن أبوجاا لعاام     

 50بلغ/هكتاار إىل   8والاذي تعهادوا مان خاللاه بزياادة اساتخدام األمسادة مان          باأن األمسدة لرروة خضرا  يف أفريقيا

  أي يف السنة الدولياة للرتباة. ويساعى بالتاالي هاذا احلادث لايي إىل لدياد االلتازام          2015بلغ/هكتار حبلو  سنة 

اق أهاداف التنمياة   وتعزيزه ف سب  بل إىل تطويره لكي ياامل منظاورا  أوساع نطاقاا  لا دارة املساتدامة للرتباة يف ساي        

 املستدامة وحّث البلدان على تقييم مدو التقدم الذي أحرزته بالاه تطبيق اإلعالن. 

 

وسوف يسعى احلدث اجلانيب أيضا  إىل االطالع على ما حققته آلية متويل األمسدة يف أفريقيا وسيفضي إىل التازام أوساع   

  علاى  ارار   2015 رات املنبرقاة عان السانة الدولياة للرتباة     من جانب الاربا  بتطبيق إعالن أبوجا يف ظّل آخر التطاو 

 املبادئ املكرسة يف امليراق العاملي للرتبة. 
 

 املشاورات اإلقليمية الفرعية: حتديد األولويات بشأن احتياجات البلدان واألقاليم الفرعية  (د)
 

ستتناو  املناقاات  ديد األولويات باأن احتياجات البلدان واألقاليم الفرعية من أجل الرتبيز علاى املساائل    

والت ديات اإلقليمية الفرعية والوطنية ذات األولوياة الايت سيعرضاها  رلاو اةموعاة اإلقليمياة الفرعياة يف االجتمااع         

الفرعياة مان أجال إحادار      األقااليم قليمي الفرعي للمنظماة يف بال مان    وسيتوىل إدارة املااورة منسق املكتب اإلالوزاري. 

بيانات ُتعرض علاى االجتمااع الاوزاري حاو  االحتياجاات ذات األولوياة للبلادان واألقااليم الفرعياة واالسارتاتيةيات           

 املرتقبة. 
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 أبريل/نيسان 8اجلمعة، 
 

املائتتدة املستتتديرة الوةاريتتة:  تعزيتتز القتتدرات الوينيتتة واإلقليميتتة لتنفيتتذ االلتزامتتات بفعاليتتة وةيتتادة    (هت)

االستثمارات على املستوى الويين وعلى مستوى القارة من أجل القضاء على اجلوع وحتويتل التنظم الغذائيتة    

عبئة املوارد حلساب األمانة للتضامن يف أفريقيا لتحقيق النمو الشامل والرخاء املشرتك للجميع  و الدعوة وت

 مع أفريقيا . 
 

  اعتمد رؤسا  الدو  واحلكومات يف اال اد األفريقي إعالن ماالبو باأن تساريع  2014يف شهر يونيو/حزيران  

العيش للةميع. وتضّمن اإلعالن سبعة التزامات حمددة   لعةلة النمو والت و  الزراعيني لت قيق الرفاهية و سني سب

ضامن إطاار الربناامج الااامل للتنمياة الزراعياة يف أفريقياا.         2025يف أفريقيا حبلاو  سانة    القضا  على اجلوعمبا فيها 

رب/أيلو  اليت اعتمدها مامتمتر قماة األمام املت ادة يف سابتم      2030-2016وتضّمنت أيضا  أهداف التنمية املستدامة للفرتة 

التزاما  خاحا  بالقضا  على اجلوع. وانطالقا  من الدروس املستفادة من تنفيذ الربنامج الااامل للتنمياة الزراعياة يف     2015

من األهداف اإلمنائية لأللفية طوا  مخي عارة سنة من الزمن  فضال  عان   1أفريقيا على مّر عار سنوات وتنفيذ الغاية 

 الايت ككان  سابل  الئة يف ماالبو  سيتناو  الب ث يف املائدة املساتديرة الوزارياة   ايف امل 10 حالة االلتزام بتخصيص نسبة

قدراتها من أجل تنسيق االلتزامات بوضع حد للةوع على مستويي العامل والقارة األفريقياة   من خالهلا أن تعزز البلدان 

السالفة الذبر وعلى اسرتاتيةيات أخرو تتعلق مبساهمة  والوفا  بهذه االلتزامات. وسرتبز املائدة املستديرة على املواضيع

املمتمترات اإلقليمية يف السياسات والربامج الالزمة لتنفيذها من الناحية العملية  فضال  عن مزيد من الدعوة وتعبئة املاوارد  

 بقدر أبرب إلعطا  مزيد من الدفع حلساب األمانة للتضامن مع أفريقيا.  


