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  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

 : تحقيق النمو الزراعي2030خطة التنمية المستدامة لعام  -الوزارية المائدة المستديرة 
  المستدام والتحول الريفي في أفريقيا

 
  مقدمة  -ًال أوّ 

  
، خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املســــــــــــــتدامة يف نيويورك، اعتمدت الدول 2015ســــــــــــــبتمرب/أيلول  25يف   -1

هدفًا من أهداف التنمية  17اليت تضــــّم  2030دولة خطة التنمية املســــتدامة لعام  193األعضــــاء يف األمم املتحدة وعددها 
وخالل الســـنوات اخلمس عشـــرة املقبلة،  .2030مقصـــًدا ينبغي حتقيقها على املســـتوى العاملي حبلول ســـنة  169املســـتدامة و

لوضــــــــــــع اإلجراءات اإلمنائية جلميع الدول األعضــــــــــــاء يف األمم املتحدة  2030من املتوقع أّن يتم االســــــــــــرتشــــــــــــاد خبطة عام 
  الربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات واملؤسسات احلليفة. والوكاالت والصناديق و 

  
  مثرة إحدى أوســـــــــــع املشـــــــــــاورات املتعددة أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة يف الســـــــــــنوات األخرية  2030وكانت خطة عام   -2

   اليت اســـــــــــُتهّلت فورًا بعد اختتام مؤمتر ريو بشـــــــــــأن التنمية املســـــــــــتدامة ،وّمت التوصـــــــــــل إليها إثر مناقشـــــــــــات بني احلكومات
  ومها اتفاق باريس بشـــــــأن تغري املناخ،  2015صـــــــادرين يف عام  آخَرين وهي تشـــــــمل اتفاقني رئيســـــــيني اثنني .2012يف عام 

  غري املالية. لتنفيذ املالية و وهو معاهدة عاملية للحد من تغري املناخ؛ وخطة عمل أديس أبابا اليت تشكل إطارًا لوسائل ا
  
وقد جرى تصـــميم أهداف التنمية املســـتدامة من أجل التصـــدي لتحديات التنمية العاملية املهيبة يف عصـــرنا هذا،   -3

اية املطاف إىل وضـــــغ حد للفقر واجلوع إىل غري رجعة وللولوج إىل حقبة من التنمية املســـــتدامة بأبعادها الثالثة  ســـــعًيا يف 
  ة واالقتصادية والبيئية. االجتماعي

  
يف نيويورك  2017وأعطى املنتدى السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة الذي ُعقد يف شهر يوليو/متوز   -4

ا معّمًقا للتقدم احملرز  .2030حملة عامة عن التقدم احملرز باجتاه حتقيق خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام    وأجرى اســـــــــــــــتعراضـــــــــــــــً
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وأعطى توجيهات إضـــــــــافية لعملية متابعة  17و 14و 9و 5و 3و 2و 1الوطين وألهداف التنمية املســـــــــتدامة  على املســـــــــتوى
ائية على دور النظم الغذ بقوةوشــــدد املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى  واســــتعراضــــها. 2030خطة التنمية املســــتدامة لعام 

  أشـــــار و  اختاذ إجراءات مرّكزة لدعم أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية.والزراعية املســـــتدامة من أجل التنمية املســـــتدامة ودعا إىل 
  وبــالتــايل،  وبعــدم إمهــال أحــد. 2030إىل أّن احلكومــات الوطنيــة ملتزمــة بــالطــابع التحويل خلطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــام 

ا وعمليات التخطيط الوطنية ديها والتنســــــيق ل فقد باشــــــرت البلدان مراعاة أهداف التنمية املســــــتدامة ضــــــمن اســــــرتاتيجيا
وأصـــــبحت عملية رســـــم الســـــياســـــات متوائمة أكثر فأكثر مع امليزانيات  بصـــــددها ضـــــمن الوزارات املختصـــــة ويف ما بينها.

ني لوحظ ويف ح وتتســــــع كذلك مشــــــاركة أصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين فيما حتظى الشــــــراكات مبزيد من الزخم. الوطنية.
حديات فقر واجلوع وســـــوء التغذية، ال تزال هذه اجملاالت الثالثة تشـــــكل التحتقيق تقدم على املســـــتوى العاملي للتصـــــدي لل

ات ويف هذا الســـياق، ســـتشـــكل املنتدي يف ظّل تدهور االجتاهات الســـائدة يف بعض األقاليم. 2030الرئيســـية يف خطة عام 
فرصــــة قّيمة لعرض  2018يو/متوز اإلقليمية املقبلة بشــــأن التنمية املســــتدامة واملنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى يف شــــهر يول

  األولويات على مستوى السياسات والتوصيات املنبثقة عن هذه املائدة املستديرة. 
  
وعالوة على ذلك، من الواضـــح أنه لن يكون باإلمكان حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة من دون معاجلة مســـألة   -5

املي ه بعنوان "حنو هجرة تصـــــــب يف صـــــــاحل اجلميع"، يتســـــــم االتفاق العاهلجرة. ومتاًما كما أشـــــــار إليه األمني العام يف تقرير 
  ) بأمهية حامسة 2018بشـــــــــــأن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية (الذي ســـــــــــيتم إقراره حبلول شـــــــــــهر ديســـــــــــمرب/كانون األول 

ص وحركتهم من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة من أجل تســـــــــــهيل هجرة األشـــــــــــخا 10من أجل تلبية النداء الوارد يف اهلدف 
وســع دارة" ضــمن جمهود أحســنة التخطيط واإلاملنظمة واآلمنة والنظامية واملســؤولة مبا يف ذلك من خالل "ســياســات هجرة 

  يرمي إىل احلد من أوجه عدم املساواة ضمن الدول ويف ما بينها.  نطاقًا
  
وهي إطار  - 2063خطة  2015ين األفريقي يف شـــــــهر يناير/كانون الثا حتادوعلى املســـــــتوى اإلقليمي، اعتمد اال  -6

رية أولّية وأعّدت خطة تنفيذ عشــــ .وتنمية مســــتدامةشــــامل منو اســــرتاتيجي مشــــرتك على مســــتوى القارة األفريقية من أجل 
وهي تعرف بإعالن ماالبو بشـــــــــــــــأن "التعجيل بالنمو والتحول  2014) واعُتمدت يف شـــــــــــــــهر يونيو/حزيران 2014-2023(

) مبادئ وقيم العملية 1( الزراعيني من أجل الرخاء املشــرتك وحتســني ســبل املعيشــة ". ويكرر إعالن ماالبو االلتزام مبا يلي:
  ؛ وااللتزامات من أجل ) وزيادة متويل االســـــــــــــــتثمارات يف الزراعة2اخلاصـــــــــــــــة بربنامج التنمية الزراعية الشـــــــــــــــاملة ألفريقيا؛ (

من خالل النمو الزراعي  2025) وخفض الفقر إىل النصـــــــــــــــف حبلول عام 4؛ (2025) وضـــــــــــــــع حد للجوع حبلول عام 3(
) وتعزيز قدرة 6) وإعطاء دفع للتجارة بني البلدان األفريقية بالســـــــــــلع واخلدمات التجارية؛ (5الشـــــــــــامل والتحول الزراعي؛ (

  ) واملســـــــــــــــاءلة املتبادلة 7لصـــــــــــــــمود يف وجه التقلبات املناخية والصـــــــــــــــدمات األخرى؛ (ســـــــــــــــبل العيش ونظم اإلنتاج على ا
  وإّن هذه التطّلعات وجماالت األولوية املصـــــــــــــــاحبة لكل منها تتواءم كلًيا مع مقاصـــــــــــــــد أهداف  عن اإلجراءات والنتائج.

  التنمية املستدامة. 
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  النتائج المنشودة  -ثانًيا
  
  تتيح املائدة املســـــتديرة الوزارية فرصـــــة ملناقشـــــة كيفية مواءمة أهداف التنمية املســـــتدامة الســـــبعة عشـــــر ومقاصـــــدها   -7

من حيث أولويات التنمية املســـــتدامة بالنســـــبة إىل إقليم أفريقيا وأفضـــــل الســـــبل  ال ســـــيماإعالن ماالبو، تلك اخلاصـــــة بمع 
تقدم احملرز وســتشــكل املائدة املســتديرة منتدى ملناقشــة ال لتضــافر اجلهود من أجل حتقيق األهداف احملددة لتلك العمليتني.

دام اق حتقيق النمو الزراعي املســـــــــــــتمن جانب البلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة وإعالن ماالبو يف ســـــــــــــي
ا التحديات والثغرات والفرص الرئيســــية واجلهود التعاونية يف ســــبيل ال والتحول الريفي يف أفريقيا. تنفيذ، وهي ســــتحدد أيضــــً

ية مع الرتكيز بشــكل خاص على دور النظم الغذائية والزراعية املســتدامة يف حتقيق التنمية املســتدامة يف ظّل االجتاهات العامل
  واإلقليمية الناشئة على غرار اهلجرة. 

  
وإضافة إىل ذلك، سوف حيدد هذا املنتدى الفرص املتاحة ملواءمة أطر النتائج اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة   -8

ا على عدم تكرار اجلهود ونظرًا إىل القيود املف   وضـــــــــــة ر مع برنامج التنمية الزراعية الشـــــــــــاملة ألفريقيا/إعالن ماالبو. وحرصـــــــــــً
على املوارد على املســــــتويات كافة، قد تســــــعى عملية املواءمة إىل الرتكيز بالدرجة األوىل على آليات التنســــــيق الســــــياســــــاتية 

، ميكن أن تركز إحدى فعلى سبيل املثال واملؤسسية املطلوبة على مستوى رفيع للنجاح يف مواءمة أطر النتائج يف ما بينها.
رصــــــد التقدم احملرز على صــــــعيد القضــــــاء التام على اجلوع ضــــــمن العمليات اخلاصــــــة  عناصــــــر النقاش على تنســــــيق مؤشــــــر

   ماالبو.إعالن بأهداف التنمية املستدامة وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا/
  

  تنظيم المائدة المستديرة  -ألف
  
: حتقيق النمو الزراعي املســــــتدام 2030ســــــيكون املوضــــــوع العام للمائدة املســــــتديرة "خطة التنمية املســــــتدامة لعام   -9

  والتحول الريفي يف أفريقيا". 
  

األســـــــئلة  ويف ختام املداخالت، ســـــــيفتح باب وســـــــتلي املقدمة كلمة رئيســـــــية تعقبها بيانات للخرباء املشـــــــاركني.  -10
  والتعليقات لكي جييب اخلرباء عليها. 

  
  محور تركيز الكلمة الرئيسية والمداخلة األولى للخبراء 

  
ما هي التحديات والثغرات والفرص الرئيســـــية اليت ســـــيواجهها النمو الزراعي املســـــتدام والتحول الريفي يف اإلقليم   (أ)

  هل تربز على النحو املالئم يف أهداف التنمية املستدامة؟ خالل العقود القادمة؟
   حنو جيــّد مع إعالن مــاالبو؟؟ هــل تتالءم على 2030هــل يقوم اإلقليم بتنفيــذ خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــام   (ب)

  ما الذي باإلمكان القيام به للتوفيق بني العمليتني؟
  كيف باإلمكان تسريع عجلة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وإطار ماالبو؟ ما هي القيود الرئيسية وكيف ميكن تذليلها؟   (ج)
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  المسائل التي يمكن بحثها
  

   خطة عمل أديس أبابا، خاصـــــــــــــــة يف ما يتعلق بتعبئة املوارد االبتكارية ما هي التجارب القطرية يف جمال تنفيذ  (أ)
، مبا يشــمل االلتزام الوارد فيها بضــمان اهلجرة اآلمنة واملنظمة 2030من أجل تطبيق خطة التنمية املســتدامة لعام 

  ؟للجميعوالنظامية مبوازاة االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان 
ما هي أفضـــــــل الســـــــبل اليت ميكن للزراعة أن تســـــــاهم من خالهلا يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة، وخباصـــــــة   (ب)

منها بشــــــــــأن "القضــــــــــاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية اّحملســــــــــنة وتعزيز الزراعة املســــــــــتدامة"  2اهلدف 
  "القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان"؟ بشأن 1واهلدف 

ما هي الثغرات على مستوى القدرات السياساتية واملؤسسية والتنظيمية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة   )(ج
  ورصدها ورفع تقارير سنوية عنها؟

وســـوف ُتدرج التوصـــيات الصـــادرة عن اجتماعات املائدة املســـتديرة الوزارية يف تقرير الدورة الثالثني ملؤمتر منظمة   (د)
اعة اإلقليمي ألفريقيا على اعتبارها مســـــــــــائل ينبغي لفت عناية مؤمتر وجملس املنظمة ورؤســـــــــــاء دول األغذية والزر 

  األفريقي إليها.  حتاداال
  

  جدول األعمال والمشاركون 
  

الرئيس: وزير من السنغال 
الفرعي، مكتب ، املنســــــــق اإلقليمي David Phiriالســــــــيد  كلمة ترحيبية وتقدمي املشــــــــاركني:  9:10- 9:00الساعة 

  منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي الفرعي جلنوب أفريقيا، ميّسر اجللسة

املدير العام املســـــــــــــــاعد واملمثل اإلقليمي،  ،Bukar Tijaniالســـــــــــــــيد  املالحظات االفتتاحية:
  املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا

  9:20-9:10الساعة 
 

   9:30-9:20الساعة 
 

  ، املدير العام ملركز أهداف التنمية املستدامة ألفريقيا Belay Begashawالدكتور  حملة عامة:
 

، قائدة الربنامج االســرتاتيجي ملنظمة األغذية Brave Ndisale: الســيدة PowerPointعرض 
  SPL1 -والزراعة 

األفريقي  ادحتمداخلة) من مفوضية االمناقشة لفريق اخلرباء: مخسة خرباء (ثالث دقائق لكّل   9:45-9:30الساعة 
  وإحدى وكاالت األمم املتحدة 

م  حتادجتارب البلدان ومفوضية اال نقاش مفتوح:  10:00-9:45الساعة    االفريقي والوزراء وتطلعا
  

املدير العام املســـــــــــاعد واملمثل اإلقليمي، املكتب  ،Bukar Tijaniالســـــــــــيد  اختتام اجللســـــــــــة:
  األغذية والزراعة يف أفريقيااإلقليمي ملنظمة 

 


