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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 جدول األعمال التفصيلي املؤقت

 
 اجتماع كبار املسؤولني

 2022أبريل/نيسان  11-12

 البنود االفتتاحية -ًال أوّ 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر )1(

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين )2(

 )8-6الصفحات يف  14إىل  3(يرجى االطالع على بنود االجتماع الوزاري من 

 املسائل املتعلقة ابلرب�مج وامليزانية -اثنًيا

 واألولو�ت اإلقليمية والفضائل األربع وأهداف التنمية املستدامةالنتائج  )15(

أّن عمل منظمة  واألولو�ت اإلقليمية والفضـــــــــــائل األربع وأهداف التنمية املســـــــــــتدامةابلنتائج تبّني الوثيقة املتعلقة 
ا مفاهيمًيا متيًنا ووســـــــــــــــائل يوفر أ (املنظمة) األغذية والزراعة قليم من حتقيق نتائج، عمل لكي تتمّكن بلدان اإلســـــــــــــــاســـــــــــــــً

وتصف الوثيقة، مجلة  شأنه أن يساهم بدوره يف حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابألغذية والزراعة. من ما
، مبا يشــــــمل أبرز النقاط الرئيســــــية 2021-2020من األمور من بينها، النتائج اليت حتققت يف اإلقليم خالل فرتة الســــــنتني 

ا على ســـــبل العمل والطرائق  الشـــــاملة يف إطار النتائج احملدد يف ذاك الوقت.واملواضـــــيع  وتســـــّلط هذه الوثيقة الضـــــوء أيضـــــً
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عله أكثر مشوًال وكفاءة جلاإلقليم على  ها، وتصــــف أتثري 2021-2020والربامج اجلديدة اليت اســــتهّلها املدير العام يف الفرتة 
 والغذائية. وفعالية يف التقدم حنو حتويل النظم الزراعية

، 2031-2022اإلطار االســــــــرتاتيجي للمنظمة للفرتة  2021وأقّر مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية واألربعني يف يونيو/حزيران 
جلعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصــمود واســتدامة من أجل إنتاج  الذي يركز على حتويل النظم الزراعية والغذائية

جماًال  20ويتضــّمن هذا اإلطار  من دون ترك أي أحد خلف الركب. ،ة أفضل وحياة أفضلأفضل وتغذية أفضل وبيئ
يف مقاصــــــــــــد حمددة من بني مقاصــــــــــــد أهداف التنمية  املتجّذرة األربعالفضــــــــــــائل من جماالت األولوية الرباجمية يف ســــــــــــياق 

املســــتدامة اليت تتبوأ املنظمة مكانة جيدة للمســــامهة يف حتقيقها، والعوامل املســــّرعة األربعة املتمثلة يف التكنولوجيا واالبتكار 
س املال البشــــــــري (مبا يشــــــــمل التكنولوجيا الرقمية) والبيا�ت (مبا يشــــــــمل البيا�ت الضــــــــخمة) والعناصــــــــر املكّملة (أي رأ

  واحلوكمة واملؤسسات) ومواضيع مشرتكة جديدة.

النهج  2031-2022للفرتة  إطارها االســـــــــرتاتيجيمبوجب  يف اإلقليم األغذية والزراعةوتعرض الوثيقة عن أولو�ت منظمة 
 /2025-2022واخلطة املتوســــــــــطة األجل للفرتة  2031-2022اإلقليمي لتنفيذ اإلطار االســــــــرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

 .2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 للعلوم واالبتكار اجلديدةمعلومات حمّدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  )16(

رّحب جملس املنظمة يف دورته الثامنة والســــــــــــتني بعد املائة مببادرة وضــــــــــــع أّول اســــــــــــرتاتيجية للمنظمة على اإلطالق للعلوم 
يتمثل هدفها العام يف تعزيز قدرات املنظمة على حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــتدامة واإلطار االســـــــــــرتاتيجي اليت  ،واالبتكار

وابلنســـبة إىل إقليم أفريقيا،  ، وأيّد اخلطوط العريضـــة املقرتحة وطلب من املنظمة تنفيذ خارطة الطريق.2031-2022للفرتة 
دخالت امللتقدمي  2021نوفمرب/تشـــرين الثاين  25ملوظفون الفنيون كافة يف ُعقد اجتماع إقليمي شـــارك فيه ممثلو املنظمة وا

من أجل  2022املصـــلحة يف يناير/كانون الثاين ومت تنظيم حوار متعدد أصـــحاب  اســـرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار. يف
  رفع توصيات حمددة لتنفيذ االسرتاتيجية.

 ت، اليت نظر )CL 168/22( ثة عن وثيقة اخلطوط العريضـــــــــــــــة وخارطة الطريقوتقدم هذه املذكرة اإلعالمية معلومات حمدّ 
يف املعلومــات احملــّدثــة ويف وثيقــة اخلطوط  إّن األعضــــــــــــــــاء مــدعّوون إىل النظرو  .2021فيهــا جلنــة الرب�مج واجمللس يف عــام 

 العريضة وخارطة الطريق، وإىل تقدمي التوجيهات، مبا يف ذلك ما يتعلق ابلتداعيات ابلنسبة إىل أفريقيا، حسب االقتضاء.

 معلومات حمّدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصة بتغّري املناخ )17(

) وملسامهة املنظمة عموًما يف العمل املناخي ومتت 2017رتاتيجية املنظمة احلالية اخلاصة بتغري املناخ (أجري تقييم لتنفيذ اس
 2ووفًقا للتوصــــــية  املوافقة على التوصــــــيات املنبثقة عن هذا التقييم خالل الدورة الســــــادســــــة والســــــتني بعد املائة للمجلس.

ية جديدة للمنظمة خاصـــــــة بتغري املناخ، ومت تنظيم مشـــــــاورتني غري املنبثقة عن التقييم، جيري العمل على وضـــــــع اســـــــرتاتيج
املنظمة من جديد  يف عضـــــاءاأل، حيث أّكد 2021نوفمرب/تشـــــرين الثاين  26ســـــبتمرب/أيلول و 8رمسيتني مع األعضـــــاء يف 

 الضرورة امللّحة للعمل وأّكدوا التزامهم بعملية وضع االسرتاتيجية.

، 2031-2022وســتُنفذ االســرتاتيجية اجلديدة للمنظمة اخلاصــة بتغري املناخ يف ســياق اإلطار االســرتاتيجي للمنظمة للفرتة 
أمام جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة واســــــــــــتدامة وقدرة على الصــــــــــــمود أمام  املاثلة الرئيســــــــــــيةملواجهة التحد�ت 
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، واتفاق ابريس، 2030ســـــتند االســـــرتاتيجية إىل خطة التنمية املســـــتدامة لعام وســـــت الصـــــدمات والضـــــغوط املتصـــــلة ابملناخ.
، وســــــــوف حتدد هذه 2030-2015للحد من خماطر الكوارث للفرتة  نداييســــــــوإعالن ريو بشــــــــأن البيئة والتنمية، وإطار 

اإلقليمي يف تقدمي  املؤمتر وقد يرغب الواثئق كذلك الركائز الرئيســــــــــــــية للعمل املناخي يف االســــــــــــــرتاتيجية ونواجتها وغا�هتا.
املناخي، وســــــبل دعم  اإلقليم للعملتغري املناخ من منظور أولو�ت ب اخلاصــــــةتوجيهات بشــــــأن وضــــــع اســــــرتاتيجية املنظمة 

  املنظمة هلا.

 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي -اثلثًا

  اجلوائح املقبلة عن طريق االخنراط الفّعال املشرتك بني القطاعاتالوقاية من  منصة صحة واحدة: )18(
من  92وكانت  بلًدا عضــــًوا يف أفريقيا. 35حداًث صــــحًيا عاًما يف  114، أبلغت منظمة الصــــحة العاملية عن 2018عام يف 

وتتجّلى التأثريات 1 يف املائة) تعزى إىل األمراض املعدية، مبا يشـــــــــــــــمل األوبئة احليوانية املصـــــــــــــــدر. 81بني هذه األحداث (
غرب أفريقيا يف الفرتة املمتدة بني عامي  األزمة الناشــــــــئة عن فريوس اإليبوال يفالواســــــــعة النطاق هلذه األحداث يف أعقاب 

وفاة، وأعاقت النمّو االقتصـــــــــــــــادي والتنمية حالة  26 000وكانت هذه األزمة الســـــــــــــــبب يف أكثر من  .2016و 2013
املســــتمرة الضــــوء على  19-وعلى نطاق أوســــع بكثري، تســــّلط جائحة كوفيد االجتماعية وهّددت األمن الصــــحي العاملي.

) والتدابري 2) الطابع املرتابط القائم بني صــــــــحة اإلنســــــــان واحليوان والنظم اإليكولوجية؛ (1ثالث قضــــــــا� رئيســــــــية وهي؛ (
لالزمة ملكافحة اجلوائح اليت هلا تداعيات سلبية ضخمة على القطاعات احليوية يف االقتصادات الوطنية واإلقليمية والعاملية ا

) وضــــــــــــرورة االخنراط املتعدد القطاعات 3كاالختالالت يف النظم الغذائية، واالضــــــــــــطراابت يف وســــــــــــائل النقل والتجارة؛ (
اقه على حنو يتجاوز الروابط التقليدية القائمة بني احليوان واإلنســـــــان والنظم وتوســـــــيع نطالفاعل واملتعدد االختصـــــــاصـــــــات 

اجلوائح مثل قطاعات السياحة والتجارة األكرب لتأثريات  العبءاإليكولوجية لتتضمن اليوم مشاركة القطاعات اليت تتحمل 
 والنقل والتعليم وغري ذلك.

والتقدم االجتماعي  العامليةتصـــــــــــــــدي للتهديدات املتزايدة أمام الصـــــــــــــــحة وتناقش هذه الوثيقة اآلليات والتقدم احملرز يف ال
واالقتصـــــــــادي، واملنبثقة عن األمراض احليوانية املصـــــــــدر، والوقاية من اجلوائح املقبلة من خالل حتســـــــــني املشـــــــــاركة املتعددة 

اإليكولوجي، والتصــــّدي هلا القطاعات لفهم تعقيد املخاطر الصــــحية على مســــتوى التفاعل بني اإلنســــان واحليوان والنظام 
تتســــــــــم ابخنراط متعدد القطاعات وبتعاون متعدد  وحلوله اليت صــــــــــحة واحدة �جويقتضــــــــــي حتقيق ذلك  على حنو فّعال.

 االختصاصات يشمل النظم الصحية احليوانية والبشرية والبيئية وميتد إىل أبعد من ذلك.

 

                                                      
1  -and-americas-africa-offices-regional-who-assessed-events-health-public-https://www.paho.org/en/documents/acute 
1-europe 17، الصفحة  

https://www.paho.org/en/documents/acute-public-health-events-assessed-who-regional-offices-africa-americas-and-europe-1
https://www.paho.org/en/documents/acute-public-health-events-assessed-who-regional-offices-africa-americas-and-europe-1
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 أية مسائل أخرى -رابًعا

 للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  2025-2022للفرتة بر�مج العمل املتعدد السنوات  )19(
وتعرض  منظمــة بر�مج عمــل متعــّدد الســـــــــــــــنوات يغطي فرتة ال تقــّل عن أربع ســـــــــــــــنوات.لتعــّد مجيع املؤمترات اإلقليميــة ل

ويهـــدف بر�مج العمـــل  ألفريقيـــا.لمؤمتر اإلقليمي ل 2025-2022للفرتة الســـــــــــــــنوات الوثيقـــة بر�مج العمـــل املتعـــدد  هـــذه
اجملموعة األفريقية للممثلني الدائمني لدى املنظمة مع  تعزيز اإلبالغ عن نتائج الرب�مجإىل مواصـــــــــــــــلة اجلهود املبذولة ل هذا

ويصـــــــــــف بر�مج العمل املتعدد الســـــــــــنوات األهداف العامة والنتائج  .واجلماعات االقتصـــــــــــادية اإلقليمية األفريقي واالحتاد
  ليات اليت ستقوم عليها عمليات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا خالل السنوات املقبلة.واآل

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )20(

 ما يستجد من أعمال )21(

 اعتماد تقرير اجتماع كبار املسؤولني )22(

 عليه لكي ينظر فيه االجتماع الوزاري ويعتمده.إعداد مشروع تقرير املؤمتر اإلقليمي ومناقشته واملوافقة 

 2الواثئق املعروضة لإلحاطة

  تقرير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته احلادية والثالثني )أ(

ل وفًقا لتوصيات الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، يبّني التقرير التقّدم احملرز والنتائج احملققة يف أفريقيا خال
 يف دورته احلادية والثالثني. ألفريقيا وتنفيذ التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي 2021-2020 السنتنيفرتة 

اجلهازين الدســتوريني اإلقليميني ملنظمة األغذية والزراعة (اإلحصــاءات ومصــايد تقرير موجز عن توصــيات  )ب(
 األمساك)

جيري اجلهازان الدستور�ن اإلقليميان املعنيني ابإلحصاءات ومصايد األمساك مشاورات منتظمة ويعتمدان توصيات موثّقة 
 مت تلخيصها إلحاطة املؤمتر اإلقليمي علًما هبا.

تشـرين الثاين نوفمرب/ 18إىل  15السـابعة والعشـرين بصـورة افرتاضـية من دورهتا عقدت هيئة اإلحصـاءات الزراعية األفريقية 
وقد شــــــــــــارك فيها مندوبو البلدان األعضــــــــــــاء يف اهليئة ابإلضــــــــــــافة  ، وكان الســــــــــــنغال البلد املضــــــــــــيف هلذه الدورة.2021

البلدان على حتســــني عمليات مجع البيا�ت ومعاجلتها وحتليلها ونشــــرها مؤســــســــات وطنية وإقليمية ودولية. وملســــاعدة  إىل
ومقارنتها ووضــــع مؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة، رّكزت اهليئة حبثها خالل دورهتا الســــابعة والعشــــرين على ســــتة بنود 

إبقليم أفريقيا منذ انعقاد ) أنشـــطة املنظمة يف جمال اإلحصـــاءات اخلاصـــة ابألغذية والزراعة وذات الصـــلة 1( رئيســـية وهي:
) والتحد�ت 3وتكييف العمليات اإلحصــــــــــائية؛ ( 19-) وأتثري جائحة كوفيد2الدورة الســــــــــادســــــــــة والعشــــــــــرين للهيئة؛ (

" x 2030 50) ومبادرة "4املنهجية املتبعة جلمع البيا�ت اخلاصــــــــــــة مبؤشــــــــــــرات أهداف التنمية املســــــــــــتدامة يف أفريقيا؛ (و 
) وحتسني 6) واستخدام بيا�ت مراقبة األرض إلنتاج اإلحصاءات الزراعية؛ (5ءات الزراعية؛ (واالبتكار يف جمال اإلحصا

                                                      
 يف إطار البند "أية مسائل أخرى". مذكرات املعلوماتجيوز للمندوبني، إذا رغبوا يف ذلك، التعليق على   2
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البيا�ت اخلاصــــة مبصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية لدعم عملية الرصــــد واســــتدامة القطاع واملســــامهة يف حتقيق إجنازات 
االبتكارات املنهجية واعتماد و�قش املؤمتر . ت الصــلةعلى مســتوى أهداف التنمية املســتدامة والتغلب على التحد�ت ذا

التنمية املســـــــتدامة يف ســـــــياق  أهداف التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج اإلحصـــــــاءات الزراعية والغذائية، مبا يشـــــــمل مؤشـــــــرات
ا على ضــــرورة تعزيز املنظمات الدولية واإلقليمية أواصــــر املؤمتر  وســــّلط .19-جائحة كوفيد هتا اتعاو�ا وشــــراكالضــــوء أيضــــً

البلدان األعضـــــــاء وحّث لضـــــــمان املزيد من أوجه التآزر يف تنفيذ برامج املســـــــاعدة الفنية املتعلقة ابإلحصـــــــاءات الزراعية، 
 متّلك املساعدة اليت تلقتها ابلكامل وإدامتها. على

سعة عشرة يف ليلونغوي، مالوي يف الفرتة وعقدت جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا دورهتا التا
 هذه الدورة املواضـــيع الرئيســـية التالية: وتناولت .2021ديســـمرب/كانون األول  2إىل نوفمرب/تشـــرين الثاين  30املمتدة من 

) تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــمان اســتدامة مصــايد األمساك صــغرية النطاق يف ســياق األمن الغذائي والقضــاء 1(
) ورقمنة تربية األحياء 2؛ (2022لعام  الدولية ملصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفيةعلى الفقر، واالحتفال ابلســـنة 

ارسات لتحسني سالمة األمساك واحلد من الفاقد منها يف مصايد األمساك وتربية األحياء ) وأفضل املم3املائية يف أفريقيا؛ (
) والدراســـــــة 4املائية الداخلية والتحضـــــــري لالجتماع الثاين عشـــــــر للشـــــــبكة األفريقية املعنية بتكنولوجيا وســـــــالمة األمساك؛ (

وســّلطت اللجنة  بية األحياء املائية يف أفريقيا.ة وتر املســتقلة عن إعادة التوجيه االســرتاتيجي للجنة مصــايد األمساك الداخلي
الضوء خالل هذه الدورة على أمهية الدور الذي تضطلع به مصايد األمساك الداخلية على املستوى التغذوي واالقتصادي 

ا املســــداء النظام اإليكولوجي املســــتدام. و والثقايف ودورها كمّكون رئيســــي يف أ امهة احملتملة �قشــــت اللجنة يف دورهتا أيضــــً
على املســــــــــــــتوى  وحتقيق األمن الغذائي من الفقرلرتبية األحياء املائية يف الكثري من برامج البلدان األفريقية الرامية إىل احلد 

وقد أقّرت اللجنة ابخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق يف ســـياق األمن  .الوطين
على الفقر بوصــــــفها توافًقا عاملًيا يف اآلراء حول املبادئ والتوجيهات حلوكمة مصــــــايد األمساك الصــــــغرية  الغذائي والقضــــــاء

 النطاق (مبا يف ذلك الداخلية) وتطويرها.

 2021-2019توليفي عن عمليات التقييم اليت أجريت يف إقليم أفريقيا خالل الفرتة  تقرير )ج(

تتيح املســـــــــــاءلة للبلدان األعضـــــــــــاء من خالل تزويدها بتقييم لعمل املنظمة  تقييمعمليات جيري مكتب التقييم يف املنظمة 
ا موضــــوعًيا لوضــــع  مقارنًة أبهدافها االســــرتاتيجية فضــــًال عن أدائها. واألهّم من ذلك أّن عملّيات التقييم هذه توّفر أســــاســــً

وعلى النحو املبّني يف ميثاق  لمنظمة.ل التابعةالربامج واالســــــــرتاتيجية من جانب اإلدارة العليا ولقرارات األجهزة الرائســــــــية 
ويوّثق التقرير التوليفي لعمليات التقييم بشـــــكل  ا يف التعّلم على مســـــتوى املنظمة.مكتب التقييم، تســـــاهم التقييمات أيضـــــً 
ظمة وهو يغطي النتائج احملققة بفضـــــــــــــــل دعم املن اليت أجراها املكتب.العمليات منهجي األمناط اليت لوحظت يف مجيع 

لإلقليم عرب األولو�ت اإلقليمية، والقضـــــا� الناشـــــئة والثغرات اليت تســـــتدعي االهتمام، والدروس اليت ميكن اســـــتخالصـــــها 
يف اإلقليم. ويتمحور التقرير التوليفي لعمليات التقييم اليت أجريت  للمنظمة يف الربجمة/ اإلجراءات املقبلة واالســــــرتشــــــاد هبا

) واألمن 2ســــالســــل القيمة يف أفريقيا؛ ( وتنمية) التكثيف املســــتدام لإلنتاج 1( مواضــــيع وهي: يف إقليم أفريقيا حول أربعة
) والقدرة على الصـــــــــــــــمود أمام التهديدات 4) وتغري املناخ والتنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية؛ (3الغذائي والتغذية؛ (

شــــــاد ابلنتائج والدروس املســــــتفادة من عمليات التقييم اليت ويتمثل الغرض الرئيســــــي من هذا التقرير يف االســــــرت  واألزمات.
خالل املؤمترات اإلقليميــة للمنظمــة، لــدعم اختــاذ املؤمترات اإلقليميــة  2021و 2019أجريــت يف الفرتة املمتــدة بني عــامي 

قرارات مســتنرية بشــأن األولو�ت واإلجراءات اخلاصــة أبقاليمها. ويهدف التقرير التوليفي يف الوقت نفســه إىل إثراء عملية 
 اختاذ القرارات ضمن املكتب اإلقليمي للمنظمة يف أفريقيا.
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 الفعالّيات اخلاصة

وترمي هذه الفعالّيات . الفضــــــائل األربعاألعضــــــاء بشــــــأن  هذه الفعالّيات اخلاصــــــة إىل تيســــــري تبادل التجارب بنيهتدف 
 1والغذائية لتحقيق اهلدف  النظم الزراعيةتوفري حّيز لألعضــــــــــــــاء لعرض جتارهبم وأفضــــــــــــــل ممارســــــــــــــاهتم يف جمال حتويل  إىل

احلد من أوجه الالمســــاواة) من أهداف التنمية املســــتدامة. ( 10(القضــــاء التام على اجلوع)، و 2(القضــــاء على الفقر)، و
ص الوقت الكايف لتشــــارك التجارب وإجراء املناقشــــات. وتتمثل النتيجة  وهذه الفعالّيات اخلاصــــة تفاعلية وتشــــاركية وختصــــّ

ليت يّتبعها األعضـــاء وحزم احللول ا املختلفة املتوخاة من هذه الفعالّيات اخلاصـــة يف حتســـني فهم وتقدير أفضـــل املمارســـات
  ابلفعل واليت ميكن توسيع نطاقها أو تكرارها يف بلدان أخرى مع مراعاة السياقات احمللية.

اخلاصـــــة ابملمارســـــات الزراعية  (املنصـــــة) ســـــتهّل هذه الفعالّيات اخلاصـــــة إبطالق املنصـــــة الفنية اإلقليمية ألفريقياوســـــوف تُ 
ّكز على جمموعة من احللول الرباجمية القطرية والدروس املستفادة وأفضل املمارسات وهذه املنصة بوابة إلكرتونية تر  املشرتكة.

وتقّدم هذه املنصـــــــة الدعم إىل  اليت قد يكون من املفيد لألعضـــــــاء تكييفها واعتمادها على حنو يراعي خمتلف الســـــــياقات.
واالبتكار من أجل املكننة الزراعية املســــــــتدامة، ، من خالل النهوض ابلتكنولوجيا بر�مج التنمية الزراعية الشــــــــاملة ألفريقيا

 وإشراك الربملانيني يف اإلجراءات على مستوى السياسات، وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، ومنصات التعّلم اإللكرتونية.

 اخلاصة ما يلي: الفعالّياتوستشمل 

 حدث من تنظيم البلد املضيف •
رة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، هذا احلدث مع الرتكيز على حوكمة تنّظم غينيا االستوائية، البلد املضيف للدو 

وســـــــييســـــــر هذا احلدث تبادل التجارب بشـــــــأن التحد�ت املتصـــــــلة حبوكمة الغاابت، واملبادرات والربامج اليت مت  الغاابت.
ومن ّمث،  موارد هامة يف البلد املضــيف ويف أفريقيا.ومتّثل الغاابت  تنفيذها ملعاجلتها، والدروس املســتفادة لغاية هذا التاريخ.

يكتســـــــــــــــي تشـــــــــــــــارك التجارب بشـــــــــــــــأن هذا املوضـــــــــــــــوع أمهية ابلغة، ومن املتوخى أن يؤدي إىل إثراء اإلجراءات والربامج 
 مستوى السياسات بقدر أكرب يف املستقبل. على

 ،وحياة أفضل وبيئة أفضل البلدان األعضاء حول إنتاج أفضل وتغذية أفضل جلسة لتبادل التجارب بني •
 من دون ترك أي أحد خلف الركب

ص هذه اجللســـة لتبادل التجارب بني األعضـــاء حول   ،غذية أفضـــل وبيئة أفضـــل وحياة أفضـــلإنتاج أفضـــل وتســـوف ُختصـــّ
كل مقابلة ، تليه مداخلة قصــرية على شــالفضــائل األربعوســُيعرض فيديو قصــري عن  من دون ترك أي أحد خلف الركب.

رة لضــمان التفاعل واملشــاركة على امتدادها. لتهيئة ســاحة املناقشــة. وســيتشــارك األعضــاء  وســوف تكون هذه اجللســة ميســّ
وأصـــــحاب املصـــــلحة قصـــــصـــــهم املؤثّرة حول أفضـــــل املمارســـــات والتجارب الناجحة اليت من شـــــأ�ا حتديد مالمح النظم 

ا  الزراعية والغذائية وحتويلها. فيديو قصـــــــــــري (ترتاوح مّدته بني دقيقتني اثنتني وثالث دقائق) خالل هذه وســـــــــــُيعرض أيضـــــــــــً
إنتاج أفضـــل وتغذية أفضـــل وبيئة أفضـــل اجللســـة إلظهار تنفيذ األعضـــاء الناجح للربامج والســـياســـات يف بلدا�م من أجل 

فيدة لألعضـــــــــاء اليت قد تكون م املختلفة وهتدف هذه اجللســـــــــة التفاعلية إىل عرض أفضـــــــــل املمارســـــــــات .وحياة أفضـــــــــل
  هبا يف جهودهم الرامية إىل حتويل النظم الزراعية والغذائية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. لالسرتشاد
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 االجتماع الوزاري

 2022أبريل/نيسان  13-14

 بيان املدير العام )3(

  بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة )4(

  والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيابيان رئيس الدورة احلادية  )5(
سيقّدم بيان رئيس الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا معلومات عن الوالية امللقاة على عاتقه وحول املسائل 

 املتصلة إبقليم أفريقيا.

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي )6(
 دورات العامة اليت عقدت مؤخرًا.ًة عامة عن النتائج الرئيسية للسيعرض رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي حمل

 بيان مفوضية االحتاد األفريقي )7(

 بيان املتحدث ابسم منظمات اجملتمع املدين )8(

 اإلقليمي.اجملتمع املدين نتائج مشاوراهتا املعقودة قبل املؤمتر  بيان ممثل منظماتيلّخص 

 بيان املتحدث ابسم القطاع اخلاص )9(

 املعقودة قبل املؤمتر اإلقليمي.نتائج املشاورات  بيان ممثل القطاع اخلاصيلّخص 

 مناقشات املائدة املستديرة -خامًسا

 حتقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل 

على مســــتوى الســــياســــات  تاألولو�على النظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا:  19-جائحة كوفيد أتثريات )10(
 من أجل تعاٍف شامل وقادر على الصمود

فبحســــب آخر تقرير أصــــدرته املنظمة عن حالة  األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا تشــــّكل شــــاغًال رئيســــًيا. زالت حالةما 
ارتفع عدد �قصـــــــــــــــي التغذية يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى أبكثر  20213،األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

ا لتقييم أّويل أجرته ووفقً  .2020مليون نســــــــــــمة يف عام  264.2، ليبلغ 2020و 2019مليون نســــــــــــمة بني عامي  44 من
  .19-مليون نسمة من هؤالء إىل أتثريات جائحة كوفيد 39املنظمة، قد يرجع السبب يف معا�ة 

إىل اختالالت يف املراحل األولية والنهائية من ســــالســــل اإلمدادات يف أســــواق  19-تدابري احتواء فريوس كوفيدفقد أّدت 
واملطاعم وتســـــــــــــــببت عمليات اإلغالق التام وحظر التجول وإغالق احلدود واألســـــــــــــــواق  األغذية يف مجيع أحناء أفريقيا.

ية والطلب عليها يف بعض يف تســـــــــــــــويق األغذية وز�دة تكاليف النقل واملعامالت، وأثرت يف توافر األغذ صـــــــــــــــعوابت يف

                                                      
3  /https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ar. 

https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ar/
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وأّدت كذلك إىل ارتفاع أســــــعار املواد الغذائية بشــــــكل حاد، ما زاد من االجتاه التصــــــاعدي الذي تفاقم بفعل  األســــــواق.
إىل احلد من إمكانية وصـــــــول أفقر الشـــــــرائح الســـــــكانية  اخنفاض قيمة العمالت وانعدام األمن الســـــــائد، األمر الذي أّدى

 األغذية. إىل

على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية  19-وهتدف هذه اجللسة أيًضا إىل تقدمي معلومات حمّدثة عن أتثريات جائحة كوفيد
بادل التجارب وأفضــل املمارســات تل ألعضــاءالفرص أمام ا إلاتحة ،رةاملتوافيف أفريقيا اســتناًدا إىل اســتعراض حتليلي لألدلة 

 بشأن اخليارات على مستوى السياسات واالستثمارات من أجل تعاٍف مستدام.

االســـــتثمار يف إصـــــالح النظام اإليكولوجي من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا جلعلها أكثر  )11(
  كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة

من دون صـــــــــــــــون النظم اإليكولوجية الربية  فعليةال ميكن لتطّلعات أفريقيا إىل حتويل نظمها الزراعية والغذائية أن تكون 
مليار نســمة حالًيا  1.25فمن املرّجح أن يتضــاعف عدد ســكان أفريقيا البالغ  ة واســتخدامها املســتدام وإصــالحها.والبحري

وحيّد االســتغالل  ضــغط على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي يف هذه القارة.، ما ســيشــّكل مزيًدا من ال2050حبلول عام 
خطر خســــــارة املكاســــــب احملققة  اأفريقيوتواجه  املفرط للموارد الطبيعية وضــــــعف النظم اإليكولوجية من التنوّع البيولوجي.

ا النظم اإليكولوجية من أجل زراعة من بناء القدرات إلدامة ســــــــبل العيش واالســــــــتفادة من الســــــــلع واخلدمات اليت تتيحه
ويعاين إقليم أفريقيا من أوجه ضــــــعف شــــــديدة إزاء أتثريات تغري املناخ والتصــــــّحر وانعدام  ونظم زراعية وغذائية مســــــتدامة.

لى األمن ما حيّد من قدرة نظمه اإليكولوجية الطبيعية واإلنتاجية (الغاابت واحمليطات والبحار واألراضي الرطبة واملراعي) ع
 إدامة رفاه سّكانه على حنو مرٍض.

وملواجهة تفاقم تدهور النظم اإليكولوجية يف أفريقيا وفقدا�ا، قامت البلدان األفريقية، ابلتعاون مع الشـــــــــــــــركاء، بتكثيف 
خططها الرامية إىل وقف التدهور وإصـــــــالح األراضـــــــي املتدهورة من خالل إطالق عدد من الربامج على نطاق القارة، مبا 

فريقية إىل هيئتها األصلية، وخطة األ مبادرة اجلدار األخضر ملنطقة الصحراء الكربى، ومبادرة إعادة املناظر الطبيعية يشمل
الزراعية اإليكولوجية على  ز�دة القدرة على الصـــــــــــــــمود، واملبادراتلعمل البلدان األفريقية إلصـــــــــــــــالح النظم اإليكولوجية 

وتســـــــــاهم هذه الربامج كافة يف عقد األمم املتحدة  املســـــــــتويني القطري واإلقليمي، مســـــــــتوى املزارع واملناظر الطبيعية وعلى
) تبادل آخر املعلومات واملعارف 1وهتدف هذه املائدة املســــــــــتديرة إىل ( ).2030-2021إلصــــــــــالح النظم اإليكولوجية (

واإلقليمي إلصـــــــــــــــالح النظم والتجارب والدروس املســـــــــــــــتفادة من املبادرات اليت جيري تنفيذها على املســـــــــــــــتويني القطري 
اإليكولوجيــة، ومســــــــــــــــامهتهــا يف حتويــل النظم الزراعيــة والغــذائيــة يف أفريقيــا وجعلهــا مســـــــــــــــتــدامــة وقــادرة على الصـــــــــــــــمود، 

التوصيات للنهوض إبصالح النظم اإليكولوجية من أجل حتويل النظم  عن بلورةواستعراض التحد�ت والفرص فضًال  )2(
  يا وجعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة.الزراعية والغذائية يف أفريق

املؤسس تفاق االالفرص اليت يتيحها  تشجيع االستثمارات والتجارة من أجل نظم زراعية وغذائية تنافسية: )12(
   نطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، والتقدم احملرز يف هذا الصددمل

تثمارات والتجارة من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية وفرص األســواق من أجل تكتســي املســائل املتعلقة بتشــجيع االســ
فقد دخل  .2063للتنمية املستدامة وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030منّو مستدام وشامل أمهية ابلغة لتحقيق خطة عام 

ويهدف إىل إاتحة الفرص  2021كانون الثاين يناير/لنفاذ يف نطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية حّيز ااملؤســـــــس ملتفاق اال
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األفريقية، واالســـــــــــــتفادة من املنافع الناشـــــــــــــئة ما بني البلدان  الزراعية والغذائية يف التجارة ابلســـــــــــــلعأمام األعضـــــــــــــاء لتعزيز 
تفاق االع به وأوصـــــــــــــــى املؤمتر اإلقليمي يف دورته احلادية والثالثني املنظمة ابإلقرار ابلدور اهلام الذي يضـــــــــــــــطل .ذلك عن

نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف تعزيز عمل املنظمة يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، إضـــــــــــافة إىل النظم املؤســـــــــــس مل
 الغذائية ومؤازرة هذا الدور.

ا بني األعضـــاء وســـتتيح هذه الدورة حيّـزًا ملناقشـــة التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق وتبادل التجارب وأفضـــل املمارســـات يف م
 وتعزيز احلوار مع القطاع اخلاص وسائر أصحاب املصلحة بشأن تيسري التجارة واالستثمارات يف جمال الزراعة.  

 وضع النساء والشباب والفقراء يف طليعة النظم الزراعية والغذائية الشاملة  )13(
ســوف يســاهم حتويل النظم الزراعية والغذائية جلعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصــمود واســتدامة يف حتقيق خطة عام 

ولكن، على الرغم من بعض التقدم احملرز، ما زالت النظم  للتنمية املســـــــتدامة من دون ترك أي أحد خلف الركب. 2030
ومثة أدلة وافرة توّثق أّن النســــاء والشــــاابت والشــــباب  م ابلشــــمولية واإلنصــــاف.الزراعية والغذائية احلالية بعيدة عن االتســــا

والســــكان املهّمشــــني يف األر�ف يعانون من انعدام املســــاواة يف إمكانية الوصــــول إىل املوارد والفرص وعملية صــــنع القرار، 
التباطؤ واالنكماش االقتصـــــــــــــــادي،  ويتأثرون أكثر من غريهم ابلظواهر املناخية القصـــــــــــــــوى والكوارث والنزاعات وحاالت

  ويعجزون عن حتّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية.

وهتــدف عــّدة  وقــد كّثفــت البلــدان يف إقليم أفريقيــا جهودهــا من أجــل اســـــــــــــــتحــداث فرص أكثر مشوًال يف القطــاع الريفي.
وف الشـــــباب وإعادة تنشـــــيط القطاع مبادرات رئيســـــية جيري تنفيذها إىل معاجلة مشـــــكليت البطالة والبطالة اجلزئية يف صـــــف

وســـــتتيح هذه اجللســـــة لألعضـــــاء حيّـزًا لتبادل التجارب وأفضـــــل املمارســـــات بشـــــأن الربامج واملبادرات الرامية إىل  الزراعي.
  معاجلة املشاكل املتصلة ابلنظم الزراعية والغذائية غري املنصفة وغري الشاملة اليت تواجهها النساء والشباب والفقراء.

 اعتماد تقرير املؤمتر اإلقليمي )14(
وابإلضـــافة  ســـيجري اســـتعراض وإقرار مشـــروع تقرير املؤمتر اإلقليمي الذي أعّده اجتماع كبار املســـؤولني و�قشـــه واعتمده.

 إىل ذلك سيقدم إعالن وزاري من أجل النظر فيه واعتماده.

 اختتام أعمال املؤمتر اإلقليمي 
 


