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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 الدورة الثانية والثالثون

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

أفريقيا  والغذائية يفاالستثمار يف إصالح النظام اإليكولوجي من أجل حتويل النظم الزراعية 
 جلعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة

 

 وجزامل

 تعّرضتغري املناخ،  اثرآوالبحرية يف أفريقيا، إىل جانب  الربّيةلنظم اإليكولوجية يف ان يوالتدهور املســــــــــــــتمر  إّن الفقدان
وتربية  احليواين والغاابت ومصـــــــايد األمساكواإلنتاج احملاصـــــــيل  زراعةاســـــــتدامة نظم اإلنتاج الزراعي (مبا يف ذلك للخطر 

ســــــبل حتســــــني و  القدرة على الصــــــمودز�دة والغذائية من أجل الزراعية يف النظم تحول الاألحياء املائية) واحتمال حتقيق 
 املاشية واألشخاص املعتمدين على الغاابت والصيادين. ومريباملزارعني والرعاة من اليني لفائدة املعيش ال

  طعــتق، بــدأت العــديــد من احلكومــات األفريقيــة العمــل على أرض الواقع و كبريةال تزال هنــاك حتــد�ت   ويف حني أنــه
واســـعة  موعةجموالبحرية املتدهورة من خالل  الربيّةالنظم اإليكولوجية إصـــالح وقف التدهور و لطموحة  تعهداتكذلك 

ىل هيئتها مبادرة إعادة املناظر الطبيعية األفريقية إفريقيا و ألاجلدار األخضــــــــــــــر العظيم مبادرة مثل  ،من الربامج واملبادرات
ا ناخيً والُنهج الذكية م ة،القائمة على النظم اإليكولوجيواإلصالح اختبار ُ�ج اإلدارة وقد جرى . )AFR100( األصلية

هورة واملناطق األراضـــــــي املتد مما ســـــــيعيدطاقه، توســـــــيع نحتقيق النجاح و مكن ه من املوأظهرت أن ،والزراعية اإليكولوجية
 اإلنتاج والفرص االقتصادية.ويزيد ياة، احلاملائية إىل 

هذه املائدة  ســــــتتيح، 2021يف عام  2030-2021 للفرتة ةاإليكولوجيإلصــــــالح النظم مع إطالق عقد األمم املتحدة و 
إصــــالح ج �ُ تنفيذ والدروس املســــتفادة من التجارب تبادل من أجل ألعضــــاء والشــــركاء أمام ااملســــتديرة الوزارية فرصــــة 

يف قيق حتول حتمن أجل هذه املبادرات توســـــــــيع نطاق ومناقشـــــــــة ســـــــــبل  ،النظم اإليكولوجية والنتائج احملققة يف بلدا�م
 واستدامة.وقدرة على الصمود  أكثر كفاءة ومشوًال النظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا وجعلها 

http://www.fao.org/
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 يُقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمياإلجراءات اليت 

 :القيام مبا يلي يف تشجيع األعضاء علىاإلقليمي قد يرغب املؤمتر 

االبتعاد عن املمارسات الزراعية غري املستدامة وتوسيع نطاق اإلجراءات وخمصصات التمويل إلصالح النظام  •
 التدهور؛الكامنة وراء دوافع الاإليكولوجي ومعاجلة 

لى املستويني عوالتنسيق تعزيز العمل من أجل  اإليكولوجية مالنظإلصالح فرصة عقد األمم املتحدة واغتنام  •
م ومبادرة ياجلدار األخضر العظمبادرة من خالل  ،القطري واإلقليمي عرب القطاعات والبلدان (على سبيل املثال

 إعادة املناظر الطبيعية األفريقية إىل هيئتها األصلية)؛
خضر مبا يف ذلك من خالل الصندوق األلألعضاء (دعمها الفين ودعم تعبئة املوارد مبواصلة وتوصية املنظمة  •

ز�دة دف هب ة النطاقواسع إصالحيةللمناخ ومرفق البيئة العاملية) من أجل إعداد وتنفيذ برامج استثمارية 
املائية) وقدرة  اابت ومصايد األمساك وتربية األحياءاإلنتاج الزراعي عرب القطاعات (احملاصيل والثروة احليوانية والغ

 سبل العيش على الصمود.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 أمانة املؤمتر اإلقليمي
Secretariat@fao.org-ARC 
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 معلومات أساسية - ًال أوّ 

لى الصـمود واسـتدامة وقدرة عال ميكن لتطّلعات أفريقيا إىل حتويل النظم الزراعية والغذائية وجعلها أكثر كفاءة ومشوًال  -1
حها. والبحرية واســتخدامها بشــكل مســتدام وإصــال الربيّةالنظم اإليكولوجية  صــوندون من أن تكون تطّلعات فعلية 

واألنواع والنظم  املوارد الوراثية -صــــــــالح اجليدين على مجيع املســــــــتو�ت التنوع البيولوجي اخلاضــــــــع لإلدارة واإل ويُعدّ 
ن ســــــــبل حي كما أنهية،  الغذائية الصــــــــحية واملغذّ  األمناط، وهو قوام أمرًا ابلغ األمهية لألمن الغذائي - اإليكولوجية ســــــــّ

 .العيش الريفية ويعّزز قدرة األشخاص واجملتمعات احمللية على الصمود

يف املائة  45يف املائة من األراضــي املنِتجة للتدهور، بينما يؤثّر التصــحر على  65ويف أفريقيا، يتعرض ما يصــل إىل  -2
مليون هكتار حباجة إىل  393مليار هكتار من األراضـــــــــــــي اجلافة، هناك  ضـــــــــــــمنومن . من مســـــــــــــاحة اليابســـــــــــــة

من الغاابت كل عام بســـبب التوســـع  2رهكتا ماليني 4.4، فقدت أفريقيا 2020و 2015بني عامي ف؛ 1اإلصـــالح
ســـتغل بشـــكل غري د األمساك البحرية تُ ييف املائة من مصـــا 34 وعالوة على ذلك، فإن. الزراعي واالســـتغالل املفرط

من أهداف التنمية املســــتدامة إىل إعادة مجيع املوارد البحرية إىل املســــتو�ت اليت  4-14ويدعو املقصــــد . مســــتدام
 .ميكن أن تنتج أقصى غلة مستدامة

هو و إىل الضـــغط املتزايد على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، فإن أفريقيا معّرضـــة بشـــدة آلاثر تغري املناخ،  وإضـــافةً  -3
النظم اإليكولوجية الطبيعية واإلنتاجية (الغاابت واحمليطات والبحار واألراضـــــــي الرطبة واملراعي) على  حيد من قدرة ما

 الزراعة املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.وخدماته ألغراض اإليكولوجي سبل العيش وسلع النظام  إدامة

ة التزامات احلكومات األفريقي قطعتقدا�ا، النظم اإليكولوجية يف أفريقيا وف تدهور الزد�د ومن أجل االســــــــــــــتجابة -4
 والبحرية املتدهورة من خالل جمموعة واســــــــعة من الربامج الربيّةبوقف التدهور وإصــــــــالح النظم اإليكولوجية تقضــــــــي 

 واملبادرات. ومن بني هذه الربامج واملبادرات الرئيسية ما يلي:

وهتدف إىل إصـــــــــــالح  2007إطالقها يف عام  ، اليت مت3مبادرة اجلدار األخضـــــــــــر العظيم للصـــــــــــحراء والســـــــــــاحل •
 مليون طن من انبعااثت غازات الدفيئة؛ 250ماليني فرصة عمل، واحتجاز  10مليون هكتار، وإجياد  100

م أكثر من لزِ ، وتُ 2015ومبـادرة إعـادة املنـاظر الطبيعيـة األفريقيـة إىل هيئتهـا األصــــــــــــــليـة، اليت مت إطالقهـا يف عـام  •
 ؛2030مليون هكتار حبلول عام  128بلًدا على إصالح  31

ليت أُطلقت ، االقدرة على الصمودمن أجل ز�دة النظم اإليكولوجية بشأن استعادة خطة عمل البلدان األفريقية و  •
االجتماع اخلامس عشـــــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع خالل ، العربية مصـــــــــرمجهورية يف  ،يف شـــــــــرم الشـــــــــيخ

مليون هكتار من النظم اإليكولوجية املتدهورة  200البيولوجي، اليت تلتزم فيها البلدان إبصــــــــــــــالح ما ال يقل عن 
ولوجية نغروف والنظم اإليكبشـــــدة من خمتلف األنواع (الغاابت واألراضـــــي الرطبة والبحرية الســـــاحلية وأشـــــجار امل

 الزراعية واملراعي والصحاري وغريها).

                                                      
1 en.pdf5896en/cb5896/cb3https://www.fao.org/ 
2 assessment/ar/-resources-https://www.fao.org/forest  
3  https://www.grandemurailleverte.org/ 

https://www.fao.org/3/cb5896en/cb5896en.pdf
https://www.fao.org/forest-resources-assessment/ar/
https://www.grandemurailleverte.org/
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 نظم اإلنتاجومنظور  عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةمنظور  - اثنًيا

 للفرتة تساهم مبادرات اإلصالح األفريقية املذكورة أعاله يف التزامات عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية -5
 1 بتاريخالصــــادر  /284/73A/RESالقرار  مبوجبجلمعية العامة لألمم املتحدة االذي أعلنت عنه  2021-20304

، يف تنفيـــذ عقـــد األمم املتحـــدة انـــب بر�مج األمم املتحـــدة للبيئـــةإىل جـــتشــــــــــــــــارك املنظمـــة، و  .2019مـــارس/آذار 
واسرتاتيجية تنفيذه اليت تُعّرف عملية إصالح النظم اإليكولوجية على أ�ا "تشمل سلسلة واسعة من املمارسات اليت 

 النظم اإليكولوجية املتضررة وإصالحها". احلفاظ علىتساهم يف 

يف صــــــــــــياغة رؤية لتنفيذ العقد اخلاص ابلنظم اليت يعتمد عليها الناس إلنتاج األغذية  فاعلوتضــــــــــــطلع املنظمة بدور  -6
دة حول مفهوم حمدّ  توجيهات 5وثيقة موقف املنظمة بشـــــــــــأن إصـــــــــــالح النظم اإليكولوجية موتقدّ . والعلف واأللياف

حليوانية وتلك الزراعة والثروة اواحتياجات وأولو�ت "إصـــــالح النظم اإليكولوجية" اخلاصـــــة ابملناظر الطبيعية احلرجية و 
 املنتجة لألمساك، مبا أن تركيز تدخالت اإلصالح وحجمها وأولو�هتا ومقايضاهتا ختتلف يف ما بينها.

ويوفّر عقد األمم املتحدة إلصــالح النظم اإليكولوجية فرصــة فريدة لتحويل نظم إنتاج األغذية والعلف واأللياف وفًقا  -7
والعشـــــــــرين، والقضـــــــــاء على الفقر واجلوع وســـــــــوء التغذية من خالل إدارة املناظر الطبيعية الحتياجات القرن احلادي 

الزراعة . وينبغي أن يسهم إصالح النظم اإليكولوجية اخلاصة ابملناظر الطبيعية احلرجية و والبحرية بطريقة فعالة ومبتكرة
وجية، كي تكون هلذه النظم اإليكول ةية ومســــــتقر حالة صــــــح والثروة احليوانية وتلك املنتجة لألمساك يف املقام األول يف

النهائي  وجيب أن يتمثل اهلدف قادرة على دعم االحتياجات البشــرية إلنتاج األغذية وســبل العيش بشــكل مســتدام.
جلهود اإلصـــالح هذه يف عكس اجتاه العديد من النظم الزراعية غري املســـتدامة، وحتســـني التفاعالت اإليكولوجية بني 

 واحليوا�ت والبشر والبيئة، ويف نفس الوقت عدم ترك أي أحد خلف الركب.النبااتت 

 منظور إصالح الغاابت واملناظر الطبيعية - اثلثًا

األشــــــــجار إىل املناظر الطبيعية، مبا يف ذلك األراضــــــــي  إدخالميكن أن يســــــــاعد إصــــــــالح الغاابت املتدهورة وإعادة  -8
التنوع البيولوجي  صـــونو الزراعية املتدهورة، يف ختفيف الضـــغط عن األراضـــي احلرجية احلالية وتوفري املنتجات احلرجية 

ن تغري موحتســــني التدفقات اهليدرولوجية وخصــــوبة الرتبة واحلد من آتكل الرتبة، ابإلضــــافة إىل املســــامهة يف التخفيف 
رب املناظر وستختلف طبيعة اإلصالح ع .الكربون واالستعاضة عنه وصون التنوع البيولوجي احتجازاملناخ من خالل 

إليكولوجي وميكن أن ترتاوح بني إصـــالح وظائف النظام ا الطبيعية، بناًء على الســـياق احمللي واالحتياجات اجملتمعية.
 على ســـبيل املثال، وإصـــالح النظم اإليكولوجية األصـــلية ابلكامل. ومن املهم املختارة يف النظم اإليكولوجية الزراعية،

صـــــــالح وإن آلية إ أن إصـــــــالح النظم اإليكولوجية احلرجية يتجاوز الزراعة أو التجديد الطبيعي لألشـــــــجار.مالحظة 
اعات اســـــتخدام قطشـــــرك أصـــــحاب املصـــــلحة يف مجيع تُ  حيث أ�ا الغاابت واملناظر الطبيعية هي أكثر من �ج فين

 األراضي املتضررة وتطّبق عمليات صنع القرار القائمة على املشاركة.

                                                      
4  https://www.decadeonrestoration.org/ar  
 اإليكولوجية يف سياق عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةاإلنتاج وقف بشأن "إصالح النظم اإليكولوجية" لنظم حتديد املوثيقة   5

2021-2030 .https://www.fao.org/3/nd425ar/nd425ar.pdf . 

https://www.decadeonrestoration.org/ar
https://www.fao.org/3/nd425ar/nd425ar.pdf
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ت املنظمة جهودها فمن بني النظم اإليكولوجية األكثر أتثرًا ابلتدهور البيئي يف أفريقيا، كثّ هي األراضــــي اجلافة  كونو  -9
ثمار يؤيت مثاره، وتضـــــع املنظمة اآلن خمططًا وهذا االســـــت 6اإلصـــــالحية دعًما ملبادرة اجلدار األخضـــــر العظيم ألفريقيا.

 عن وضــــع أحدث االبتكارات يف إلصــــالح األراضــــي على نطاق واســــع من أجل الزراعة على نطاق صــــغري، فضــــًال 
اســـــتصـــــالح األراضـــــي/إعادة أتهيلها، وعلم النبات يف خدمة اجملتمعات احمللية، وإظهار أن تدهور األراضـــــي ال يعين 

دة ويضــــع �جها اجملتمعات احمللية الفقرية املوارد واليت تعتمد على ســــبل العيش املعتم عكســــه.ابلضــــرورة أنه ال ميكن 
  ة.دعلى قدر منخفض من النقد، يف صــــميم جهود اإلصــــالح، مما يوفر فوائد إيكولوجية واجتماعية واقتصــــادية متعدّ 

ي موائل فهميثل حاجة ملحة وفرصــــــــة ســــــــاحنة.  نغروفكما تدرك املنظمة أن إصــــــــالح النظم اإليكولوجية لغاابت امل
حضــــــانة وتكاثر للحيوا�ت املائية، وتشــــــكل حواجز طبيعية ملواجهة العواصــــــف العاتية، وأمواج التســــــو�مي، وارتفاع 

 مستو�ت البحار والتآكل الساحلي.

 إصالح النظم اإليكولوجية من منظور اإلنتاج الزراعي - رابًعا

بيئية يعرتف ابلعوامل االجتماعية والســـــياســـــية واالقتصـــــادية وال متكامل �جاتباع وجية يتطلب إصـــــالح النظم اإليكول -10
ا أن ميّكن أصــــحاب املصــــلحمن شــــأن و  املعقدة اليت تؤدي إىل تدهور املناظر الطبيعية الزراعية. ة من هذا النهج أيضــــً

ســــــــتخدام اب الدوافع الكامنة وراءهوإن فهم األســــــــباب اجلذرية للتدهور و  إجياد حلول إصــــــــالح مســــــــتدامة وتطبيقها.
التشــــــــــــاركية لتدهور األراضــــــــــــي، أمر ابلغ األمهية لتصــــــــــــميم  عمليات التقييمعمليات تشــــــــــــاورية شــــــــــــاملة من خالل 

 .لربيّةااسرتاتيجيات فعالة إلصالح النظم اإليكولوجية من خالل إدارة الرتبة واحملاصيل والثروة احليوانية واحلياة 

ام ح الرتبة واملناظر الطبيعية املتدهورة ابســــــــتخدام الُنهج التجديدية اليت تعزز تنوع النظوجيب تكريس اجلهود إلصــــــــال -11
ز هذه املمارســات إعادة تدوير املواد العضــوية، مبا يف ذلك وتعزّ  .وممارســات اإلدارة املســتدامة لألراضــي وإدارة املراعي

لى أبنواع اجملرتات املختلفة زحف األدغال ع الســــــــــــــماد الطبيعي، إىل الرتبة. كما ميكن أن يعكس الرعي التجديدي
ايل يف وتســاهم إدارة الثروة احليوانية بشــكل أفضــل يف تعزيز التنوع البيولوجي الشــامل وابلت املراعي وحتســني إنتاجيتها.

 يفوميكن أن يســـــــاهم غطاء البقوليات يف ز�دة عزل الكربون وتوافر النيرتوجني  إصـــــــالح النظم اإليكولوجية الزراعية.
ز هذه ان. وتعزّ لتغذية اإلنســـــان واحليو  اتالرتبة للمحاصـــــيل واملراعي يف نفس الوقت، ابإلضـــــافة إىل مصـــــادر الربوتين

املمارســــات صــــحة الرتبة أل�ا تســــتند إىل إضــــافة املواد العضــــوية يف الرتبة وعمل التنوع البيولوجي للرتبة وإعادة تدوير 
 املواد العضوية.

جار والشـــــجريات وأشـــــجار األعالف يف األراضـــــي الزراعية، من خالل أشـــــكال خمتلفة من ت أن إدراج األشـــــوقد ثبُ  -12
تعزيز قدرة النظم الزراعية على الصــــــمود يف وجه تغري املناخ من خالل حتســــــني يف  ممارســــــات الزراعة احلرجية، يســــــهم

املناســــــــــــــبة  عاية املوائلوتعزيز خدمات املكافحة البيولوجية من خالل ر  ،ظروف رطوبة الرتبة يف األراضــــــــــــــي اجلافة
 ،ويةوتعزيز التغذية وســــــبل العيش من خالل النظم احلرجية الرع ،للمفرتســــــات واألعداء الطبيعيني ملســــــببات األمراض

اخنفاض و  ،وتعزيز مكافحة آتكل الرتبة من خالل تثبيت الرتبة ومجع مغذ�ت الرتبة العميقة يف جذور األشــــــــــــــجار
شــكل  إنتاجية احملاصــيل يف األراضــي املتدهورة، وتوفري املزيد من العلف للماشــية يفتقلبات غالل احملاصــيل، وحتســني 

 .بقا� احملاصيل يف ظل أنظمة مناخية شديدة

                                                      
6  desertification/en-against-action/action-www.fao.org/in  

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en
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 إصالح النظم اإليكولوجية من منظور مصايد األمساك - خامًسا
 وتربية األحياء املائية

لنظم على هيكل ووظائف ا اآلاثرقد تشــــــــمل إجراءات اإلصــــــــالح املباشــــــــرة يف هذا الســــــــياق اجلهود املبذولة لتقليل  -13
اإليكولوجية الناجتة عن اآلاثر اجلانبية لألنشــطة البشــرية. ويشــمل ذلك إعادة بناء األرصــدة الســمكية "صــون أرصــدة 

من اتفاقية األمم املتحدة  3-61غلة قابلة للدوام" (املادة  األنواع اجملتناة أو جتديدها مبســــتو�ت ميكن أن تدر أقصــــى
لقانون البحار)، وابلتايل دعم االتفاقات الدولية القائمة. ومع ذلك، فإن النظرة الضــــــــيقة لتعظيم الغلة ليســــــــت كافية 

يكولوجي إلوال مرغوبة، وهناك حاجة إىل النظر على نطاق أوســـع يف النظام اإليكولوجي، مبا يشـــمل ســـالمة النظام ا
 والتنوع البيولوجي واهليكل واألداء ابإلضافة إىل خدمات النظام اإليكولوجي اإلضافية خبالف توفري األغذية.

وتتطلب النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية/احمليطية اليت تدعم إنتاج مصايد األمساك، أو تتأثر هبا، تدخالت يف املقام  -14
إىل مستو�ت ميكن أن حتقق احلّد األقصى من إنتاجها املستدام، وتقليل اآلاثر  األول إلعادة بناء األرصدة السمكية

على النظم اإليكولوجية البحرية الضــــــــــعيفة، خاصــــــــــة يف املناطق الواقعة خارج نطاق  اآلاثرالضــــــــــارة على البيئة، مثل 
 و املهملة.وكة أو املفقودة أالوالية الوطنية، أو الصيد العرضي لألنواع غري املستهدفة أو آاثر معدات الصيد املرت 

ات مبصـــايد األمساك، تتطلب تدخالت اإلصـــالح وضـــع الســـياســـاملرتبطة النظم اإليكولوجية الســـاحلية  وابلنســـبة إىل -15
لقائم على ز�دة عدد املصــايد املنظمة املدعومة ابلرصــد ا واســرتاتيجيات اإلدارة وآليات التنفيذ اليت تركز على ما يلي:

احلد من اآلاثر على مكو�ت النظام اإليكولوجي البحري من خالل مجلة أمور من بينها: علمية؛ و العلم واملشـــــــــــــورة ال
انتقاء املعدات وتصــميمها، وختفيف املصــيد العرضــي واملرجتع، وكذلك معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة؛ 

ل البحرية إدارة املدخالت واملخرجات؛ واســـــــتعادة املوائوتنفيذ جمموعات بناءة من التدابري املكانية، واملومسية، وتدابري 
 ب؛عنغروف واألعشــــاب البحرية والشــــُ وإصــــالح وإدارة أشــــجار امل املتضــــررة من خالل احلماية والتقســــيم إىل مناطق؛

 .عب اصطناعية وإنشاء برامج لتجديد األرصدةوإنشاء شُ 

، مثل يةالنظم اإليكولوجية يف املياه العذبة/الساحلعلى الفرص والتدخالت اخلاصة ابإلصالح يف أخرى وهناك أمثلة  -16
الري، ال اإلصالحات يف جم/لألمساك ممراتاستحداث يف نظم املياه العذبة و  القدرة على الرتابطفقدان عكس مسار 

ســـــــتحق /بيئات مائية إضـــــــافية وإدارهتا كبيئات توإنشـــــــاء مالذات ودمج املصـــــــايد وتربية األحياء املائية يف نظم الرّي؛
) غار الســـمكورعاية صـــوإنفاذ املناطق احملمية (نشـــر احلماية  احلماية (مثل نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية)؛
 وفرض حظر صــــارم على معدات وأســــاليب الصــــيد املدمرة؛ واحلظر املومسي للصــــيد يف املســــطحات املائية الداخلية؛

ذلك الزراعة  واستخدام تربية األحياء املائية، مبا يف جتديد األرصدة ابألنواع احمللية يف مسطحات املياه العذبة؛ وإعادة
تربية األحياء املائية، كوســــــــــــــيلة للتخفيف من حدة النظم املتدهورة وكجزء من ُ�ج الزراعة اإليكولوجية  –املتكاملة 

تجمعات وإدخال ُ�ج إدارة مســـ �ت (من مصـــادر برية) يف املياه الســـاحلية؛وتنفيذ التجريد من املغذّ األوســـع نطاقًا؛ 
 .املياه ومكافحة التآكل
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 املائدة املستدير الوزارية - سادًسا

من أجل إاتحة منصـــة لألعضـــاء وأصـــحاب املصـــلحة والشـــركاء لتبادل  مائدة مســـتديرة وزارية رفيعة املســـتوىعقد ســـتُ  -17
ليت االتجارب والدروس املستفادة بشأن املمارسات اجليدة يف املبادرات والُنهج الناجحة إلصالح النظام اإليكولوجي 

صـــالح لنهوض إبا على املســـتويني الوطين واإلقليمي، فضـــًال عن مناقشـــة التحد�ت املواجهة واحللول الرامية إىل تُنّفذ
 النظام اإليكولوجي، واالستفادة من أوجه النجاحات والفرص.

 وتتجلى أهداف املائدة املستديرة يف ما يلي:

اإلقليمي اليت جيري تنفيذها على املســـــتويني القطري و تبادل املعارف والتجارب والدروس املســـــتفادة من املبادرات  •
ة حتويل النظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا وجعلها مســـــــتدامة وقادر ومســـــــامهتها يف  ،صـــــــالح النظم اإليكولوجيةإل

 .على الصمود

فضًال عن بلورة التوصيات للنهوض إبصالح النظم اإليكولوجية من أجل حتويل  ،واستعراض التحد�ت والفرص •
 .مةالنظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا وجعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدا

 النتائج املتوقّعة:

 قة الستعادة النظم اإليكولوجية يف أفريقيا؛ز�دة الوعي ابحلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة ومنسّ  •

 والدروس املستفادة بني األعضاء والشركاء يف املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا؛ التجاربوتبادل  •

توسيع نطاق  شأنبدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملنظمة عضاء يف الواإلجراءات املوصى هبا لأل •
 االستثمار يف إصالح النظم اإليكولوجية والتصدي لتحد�ت إصالح النظام اإليكولوجي.

 )الساعة حدث مدته ساعة ونصفجدول األعمال املقرتح (

 دقيقة) 25االفتتاح والتمهيد (

، �ئب املدير العام Maria Helena Semedoالســــــــــــــيدة مالحظات افتتاحية تلقيها  دقائق 5
 )اجللسة (ميّسرة لمنظمةل

 املتحدثنيالرتحيب ابملشاركني والتمهيد وتقدمي 

عرض رئيسي بشأن حالة الزراعة والبيئة واستخدام األراضي يف أفريقيا (بناًء على نتائج  دقائق 10
 الســــــــــــــيدّدمه يقمبادرة البيا�ت األفريقية املفتوحة بشــــــــــــــأن البيئة والزراعة واألراضــــــــــــــي) 

Abebe Haile-Gabrielاملنظمة يف ، املدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي ألفريقيا 
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 املستوىجلسة رفيعة  
 حوار وزاري مع الوزراء املسؤولني عن الزراعة والغاابت ومصايد األمساك والبيئة

ســــــــيتبادل املتحدثون املقرتحون بشــــــــكل أويل أد�ه جتارب بلدا�م أو جتارهبم اإلقليمية يف  دقيقة 25
 من أجل توســـيع نطاق ،املضـــي قدًماســـبيل وآراءهم بشـــأن  ،إصـــالح النظام اإليكولوجي

ر كفاءة ومشوًال أكث وجعلهاحتويل النظم الزراعية والغذائية  هبدفاالســــتثمار يف اإلصــــالح 
 :. وهؤالء املتحدثون هموقدرة على الصمود واستدامة

 من منظور الغاابت واملناظرإلصـــــــــالح اب املتعلقةالتجارب  الذي ســـــــــيشـــــــــاركوزير (ال •
 الطبيعية)

من منظور مصــــــايد األمساك املتعلقة ابإلصــــــالح التجارب الذي ســــــيشــــــارك وزير (الو  •
 نغروف)املأشجار وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك 

 )من منظور اإلنتاج الزراعياملتعلقة ابإلصالح التجارب الذي سيشارك وزير (الو  •

 جلسة تفاعلية وتبادل التجارب (األعضاء واملشاركون) • دقيقة 35

 )اجللسة واملالحظات اخلتامية (ميّسرة صامللخ دقائق 5

 


