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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس
 

 تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  :1-9البند الفرعي 

 (2022أبريل/نيسان  14-1 )ماالبو، غينيا االستوائية،
 

أبريل/نيسااااااااااااااا   14إىل  11عقد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا دورته الثانية والثالثني خالل الفرتة من 
وبشاا ل افرتا ااي  ،مجهةرية غينيا االسااطةاةية ،. وقد انعقدت هذه الدورة بصااةرة لطل ة ضورااةر ا ب الالد ا رااي 2022

وا خاوف والقيةد ا رتا ة هبا  19-سااااااااااااطثناةية، ب حل  تفشااااااااااااي  اة ة  ةفيدمن خالل الطداول عرب الفيدية(، بصااااااااااااةرة ا
  وا طصلة ابلص ة العامة.

 
، رةيس غينيا االسااطةاةية. ووراار ا ؤمتر Teodoro Obiang Nguema Mbasogoفخامة الساايد اإلقليمي وافططح ا ؤمتر 

.  778أ م ما جممةعه أربعاة  الذي امطاد عل اإلقليمي  لةزراء(، لوزيراا ضمبن فيهم نةاب  62و ا  من بني ا نادوبني منادوابا
منظماة من منظماات امطما ا دو و/أو ا نظماات غ   31منظماة من منظماات الق ااخل ا،او، و 28سااااااااااااااف اا، و 20و

 .بلدا  شار ت بصفة مراقب 3و االت اتبعة لألمم ا ط دة، و 7منظمة و ةمية دولية، و 34احل ةمية، و
 

ملية   282أ  معدالت اجلةخل آخذة ب االرتفاخل ب القارة األفريقية، مبا يؤثر عل   ؤمتر اإلقليمي الرااااااااااااةء عل  وساااااااااااال   ا
 ملية  شااااااااااااااخ . ويعزإ هااذا االرتفاااخل إىل جممةعااة من العةاماال، غااالااااا مااا ت ة  مطااداخلااة 46شااااااااااااااخ   بز دة قاادرهااا 

، والصااااااراعات وغ   لا من واالت ال ةارا اإلنسااااااانية، وا فات واألمرا  19- اة ة  ةفيد تاعات، مثل ما بينها ب
احليةانية والنااتية، والطأث ات الساااااااالاية ألزمة ا ناذ، مبا ب  لا اجلفاف الشااااااااديد األخ  الذي يهدد بلدا  شاااااااار  أفريقيا. 

أساااااعار السااااالا الطذاةية وال اقة وا دخالت عل   امااشااااارا  أتث ااوإ اااااافة إىل  لا، تؤثر احلرب الر تدور رواها ب أو رانيا 
 ما يزيد من حتد ت األمن الطذاةي.   ،لزراعية من قايل األمسدةا

 
 وب ما يلي الطةصيات ا ناثقة عن ا ساةل ا طعلقة ابلربانمج وا يزانية: 

 
  النتائج واألولوايت اإلقليمية واألفضليات األربع وأهداف التنمية املستدامة

 
ا ؤمتر اإلقليمي اب ةاءمة ال املة ،   ا نظمة عل  ا سااااااطةإ الق ري ما عملية إلار عمل األمم ا ط دة للطعاو   اعرتف

ا ابإل ازات الر حتققت ب جمال تنفيذ ماادرات ا نظمة ب إقليم أفريقيا، مبا ب  ب جمال الطنمية ا سااااااااااااااطدامة. وأوات علما
ا بيد، وماادرة ا د  ا،رااراء، وماادرة  19-د لا برانمج االسااطبابة جلاة ة  ةفي  1 000والطعاب منها، وماادرة العمل يدا

ا مارسااات الزراعية و ابلسااياسااات ، وا نصااة الفنية اإلقليمية ا،اصااة "بلد واود، منطج واود  و أولةية"قرية رقمية، وماادرة 
لرت يز ا نظمة عل  اإل راءات القاةمة عل  األدلة والر تقةدها ومتل ها الالدا  ب اإلقليم،  وأعرب عن تقديره ا شااااااااااااارت ة.
(، 1ضهدف الطنمية ا سااااااااطدامة الطنمية الزراعية والط ةلية والطنمية الريفية ا سااااااااطدامة من أ ل القراااااااااء عل  الفقر لطسااااااااريا 

( و ذلا ا سااا ة ب حتقيمج مجيا أهداف الطنمية ا سااطدامة 2واجلةخل ومجيا أشاا ال سااةء الططذية ضهدف الطنمية ا سااطدامة 
 األخرإ ب اإلقليم.
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وسااااااااارديطه االسااااااااارتاتيبية لدعم خ ة الطنمية  2031-2022ا ؤمتر اإلقليمي ابإللار االسااااااااارتاتيبي للمنظمة للفرتة  وروب
 وقدرة عل  الصااااااامةد واساااااااطدامة من من خالل الط ةل إىل نظم زراعية وغذاةية أ ثر  فاءة ومشةالا  2030ا ساااااااطدامة لعام 

إبعادة تنظيم  أقرأ ل إنطاج أفرااااال وتطذية أفرااااال وبيية أفرااااال ووياة أفرااااال، من دو  ترك أي أود خل  الر ب.  ما 
اهليا ل اإلقليمية ب أفريقيا، والنهج الرباجمي، ومنة ج العمل ا طبدد من أ ل تنفيذ برامج ا نظمة بشاااااااااااااا ل فعال وحتقيمج 

  ملمةسة وأثر أ رب عل  ا سطةإ الق ري.نطاةج عملية و 
 

-2022ا ؤمتر اإلقليمي ا نظمة بدعم األعراااااااااء للعمل بشاااااااا ل وثير عل  تنفيذ اإللار االساااااااارتاتيبي للفرتة  وأوصاااااااا 
عة ومجيا ا ةا يا الشاملة، وفقاا للسياقات الةلنية  ومراعفة  هةدها لدعم ، واألفرليات األربا، والعةامل ا سر  2031

ب تنفيذ األولة ت اإلقليمية األخرإ الشااااامةل، وخاصاااااة ب ما يطعلمج ابلنسااااااء والشاااااااب والفيات السااااا انية ا ساااااطراااااعفة 
( ونظم الططذية 2إلنطاج ا ساااااااااطدام، ض( نظم ا1ا طةاةمة ما األفراااااااااليات األربا والر أقرها ا ؤمتر اإلقليمي، والر تشااااااااامل ض

( وبناء القدرة عل  الصااااامةد للقرااااااء عل  4( والعمل ا ناخي واإلدارة ا ساااااطدامة للمةارد ال ايعية، ض3الفعالة وا نصااااافة، ض
 الفقر.

 
تنفيذ اإللار م واالبط ار  أداة رةيسية للمسا ة ب ة لعللا ؤمتر اإلقليمي بة ا أول اسرتاتيبية من نةعها للمنظمة  وروب

 الةقت الذي ت طسيأنه ب  وأبرزابلعملية الطشاورية الشفافة والشاملة  وأشاد، 2031-2022االسرتاتيبي للمنظمة للفرتة 
م واالبط اار أ ياة واامساة لط ةيال النظم الزراعياة والطاذاةياة، فاعناه يطعني عل  االبط اارات مراعااة الظروف الةلنياة، ة العلفياه 

 يام،  من مجلة أمةر أخرإ، مبا يلي:وأوص  ا نظمة ابلق
 

   النظر ب بعض عناصاار االساارتاتيبية، مبا يشاامل خصااةصاايات السااياقات اللية وأو ه الطااين القاةمة بني لطل
بلدا  اإلقليم، وتيس  الةصةل إىل الط نةلة يا ونقلها، وال سيما وقة  ا ل ية الف رية، واالسطفادة من ا عارف 

  صطار ا نطبني، وا ؤسسات الصط ة وا طةس ة احلبم، والنساء والشااب   الهطمام لدوراللية وإيالء ا
  ،القدرات، مبا ب  لا قدرات نظم اإلرشاااد  وتعزيزودعم األعراااء لة ااا السااياسااات وإقامة الشاارا ات ا ناساااة

 الزراعي، وتعاية ا ةارد الالزمة لطنفيذ االسرتاتيبية عل  الصعيد الق ري.
إعداد اسااااارتاتيبية ا نظمة اجلديدة ا،اصاااااة بطط  ا ناذ والر ية ونظرية الططي  الةاردتني لشاااااروخل ب ا ؤمتر اإلقليمي اب وروب
 وأعرب عن تقديرهواالتفاقات الدولية األخرإ،  2031-2022ومةاءمطها ما اإللار االساااااااااااااارتاتيبي للمنظمة للفرتة  ،فيها

  اعطمادها لطر  إعداد االسرتاتيبية.للعملية الشاملة والطشاورية الر مت 
 

 ا ؤمتر اإلقليمي ا نظمة ابلقيام،  من مجلة أمةر أخرإ، مبا يلي: وأوص 
 

  اساااطخدام دورها وميزاا النسااااية لدعم الطعل م والطاادل عرب بلدا  اإلقليم وعل  الصاااعيد العا ي بشاااأ  االبط ارات
رة عل  الصاااااااامةد أمام تط  ا ناذ والط ي  ما آخره والطخفي  والط نةلة يات والشاااااااارا ات اجلديدة  عاجلة القد

من ولأاا، ودعم وتعزيز قدرات األعراااااء عل  إنشاااااء نظم لبنذار ا ا ر واألرصاااااد اجلةية، وقدرات أصاااا اب 
  عل  اسطخدام ا علةمات والاياانت ا طعلقة اب ناذ لط سني إدارة أنش طهم ،ا صل ة، مبن فيهم صطار ا زارعني
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  وتشاابيا الط ةل الذي ساايؤدي إىل معاجلة األسااااب اجلذرية نهج "العمل  ا عطاد" لو ااما  واوز االساارتاتيبية
 الالدا  وامطمعات اللية ب اإلقليم.  خر تط  ا ناذ عل  النظم الزراعية والطذاةية ومعاجلة قابلية أتثر

 
وب ما يطعلمج مب ا  انعقاد الدورة القادمة للمؤمتر اإلقليمي، اتفمج األعراااااااااااااااء عل  عقد الدورة الثالثة والثالثني ب ا مل ة 

. وسيطم االتفا  عل  ا ةعد الدد للدورة بش ل مشرتك بني الالد ا ري  الذي وقا عليه االخطيار 2024ا طربية ب عام 
  وأمانة ا ؤمتر اإلقليمي. 

 
 ، رةيسة الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقياFrancisca Eneme Efuaمعايل السيدة 

 
 


