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 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا

 الدورة التاسعة والعشرون

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

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

  

 سعادة الرئيس،

 معالي الوزراء،

 سعادة املدير العام،

 املندوبون املوقرون، 

 

شريف مرة أخرى أن أشارك يف هذه الدورة التاسعة والعشرين ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقياا، وإنااا    من دواعي 

لفرصة ألخاطبكم بصفيت الرئيس املستقل جمللس املنظمة. وقبل أن أتبادل معكم بعض األفكار عن القضاايا الايت سا كز    

، ملا لقيناه مجيعاا  وشعبًا تقديري لكوت ديفوار، حكومًة علياا اجمللس وهذا املؤمتر اإلقليمي، امسحوا لي أن أعرب عن

 من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. 

 

عندما تناولت الكلمة يف الدورة األخ ة هلذا املؤمتر اإلقليمي، خالل والييت األوىل، كان هناك استعراض شامل  

 2014كاان حاضارا يف تاونس يف عاام      إلصالحات احلوكمة وفعاليتاا قيد اإلجنااز. وواقاع األمار أن الكاث  مانكم  ان      

فريق االستعراض، وتقديم وجاات نظر إقليمية بشانن هيكال املنظماة ا اا       اءعضأحد أأتيحت له فرصة التفاعل مع 

  ع لإلصالح، مبا يف ذلك الدور اجلديد نسبيا للمؤمترات اإلقليمية كنجازة رئاسية للمنظمة.  ضباحلوكمة الذي خ
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ساتعراض  ماما فريق االط الضوء على توصيتني اثنتني تتعلقان باملؤمترات اإلقليمية قّديف هذا الصدد، أود أن أسل 

التوصاية األوىل  ف. 2015ا مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالثني املنعقدة يف يونياوححزيران  مهيف تقريره الناائي، وأقر

التنظيمياة" الايت دادد نتاائج عمال املنظماة الايت        بوضع األولويات على املستوى اإلقليمي، وتركز على "النتائج تتعلق 

االعتباار  بعاني  ستؤخذ األولويات اليت أعربت عناا املؤمترات اإلقليمياة   ،تقاس باملؤشرات والغايات. وعند هذا املستوى

 لدى صياغة جماالت الرتكيز والنواتج الايت ينبغاي التوصال إليااا، مباا يتماشاى ماع األولوياات واملباادرات اإلقليمياة          

فانن ماؤمتر    ،واإلقليمية الفرعية، وهي مسائل سيتناوهلا هذا املؤمتر اإلقليمي أثناء مداوالته خالل هذه الادورة. وبالفعال  

املنظمة قد صادق على دعوة املؤمترات اإلقليمية إىل االبتعاد عن املناقشات العامة بشانن عمال املنظماة يف اإلقلايم لصاا       

اجع لتسليط الضوء على أنشطة حماددة للمنظماة يعتاهاا األعضااء ذات أهمياة خاصاة       استخدام اإلطار االسرتاتيجي املر

ة متتع األعضاء بنمكانية وصول أفضل إىل املعلوماات القائماة علاى    رضروخص بالنسبة إىل اإلقليم. وأما التوصية الثانية فت

 من قياس التقدم احملرز يف الاامج اإلقليمية املعتمدة.  لتمكن النتائج ل

 

الرئيس، متاشيا مع هاتني التوصيتني، ستتاح لكم الفرصة للنظر يف نتائج عمل املنظمة يف اإلقلايم دات    السيد 

أن ي ثقاة مان   يف وثاائق املعلوماات األساساية. وكل ا     ة. وستسرتشد مناقشاتكم بنتائج عمل املنظمة املعروضا 11إطار البند 

مؤمتر املنظماة يف دورتاه التاساعة والاثالثني، وسايقدمون مشاورة       االعتبار التوجياات الصادرة عن يف األعضاء سينخذون 

واضحة إىل مؤمتر املنظمة وجملساا يف التقرير الناائي هلذه الدورة يف ما يتعلق باألولويات اإلقليمياة الايت ترغباون يف أن    

يف من أن األعضاء ساينخذون   . وإني لعلى ثقة2019-2018يتم إبرازها يف برنامج العمل وامليزانية املقبل للمنظمة للفرتة 

 تاا األمم املتحدة يف سبتماحأيلول املاضي.احلسبان أيضا، لدى قيامام بذلك، أهداف التنمية املستدامة اليت أقّر

 

 ا ال يرقى إليه الشك أن املنظمة، بفضل ما تتمتع به من ماارات ومعارف، توجد يف وضع جيد يسام  هلاا   و 

هدفا من أصل األهداف السبعة عشر من  14يق أهداف التنمية املستدامة. وبالفعل، فنن بدعم بلدان اإلقليم من أجل دق

أهداف التنمية املستدامة ترتبط بعمل املنظمة، وإن املواءمة الوثيقة بني أهداف التنمية املستدامة واألهداف االسارتاتيجية  

تنفياذ إطاار التنمياة العااملي اجلدياد. غا  أناه مان          للمنظمة تؤكد اإلمكانات الكب ة املتاحة للمنظمة للمساهمة بقاوة يف 

الواض  أن اجملموعة الكاملة ألهداف التنمية املستدامة لن تتحقق بدون إحراز املزيد من التقدم يف احلد من اجلوع وساوء  

ب امليدانياة  . وأود أيضا أن أضيف أنه من املثلج للصادر اإلشاارة إىل أن املكاتا   2030التغذية والقضاء علياما حبلول عام 

 يف دعم البلدان يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. رئيسيًا ستؤدي دورًا

 

عن كيفية العمل على أن تتازامن   السيد الرئيس، هذا يقودني إىل لفت عنايتكم إىل املناقشات اليت جرت مؤخرًا 

قد نظر اجمللس فات الدول األعضاء. تغطية املكاتب امليدانية للمنظمة مع االحتياجات والتحديات العاملية اجلديدة وتوقع

لشبكة املكاتب امليدانية التابعاة للمنظماة،   يف استعراض مستقل  2015األخ ة املنعقدة يف ديسماحكانون األول  هيف دورت

متاشيا مع طلب مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالثني القاضي باستعراض أنواع وتغطية التمثيال يف البلادان، وموقاع    

ىل التغي ، وأقر بالتحليل إكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية. ويف الوقت الذي أعرب فيه اجمللس عن تقديره للحاجة امل

تطارأ  اإلقليم يف أي تعديالت  لحاجة إىل األخذ بناج يالئمل مدركًا قدم، فننه كان أيضًاالفين الشامل للمكاتب امليدانية امُل

 اعلة اإلقليمية املعنية.على الشبكة، مبشاركة اجلاات الف
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ستناقش االستعراض املساتقل، وساتؤخذ املواقاف اإلقليمياة      2016وهكذا، فنن جولة املؤمترات اإلقليمية لعام  

يونياوححزيران   -ر املعلن عناا يف كل مؤمتر إقليمي بعني االعتبار خالل الدورة القادمة للمجلس اليت ساتعقد يف مايوحأياا  

املتعلقاة بالتغطياة املبيناة يف االساتعراض املساتقل إىل      وع املبااد  واملعااي  العاماة املقرتحاة     وتادف مجي .من هذا العام

دسني قدرة املنظمة على تنفيذ برنامج عملاا، وإىل دقيق النتائج اليت دعا إلياا اإلطار االسرتاتيجي بنكا قادر  كان   

يف ماا صاص    ، املناقشاات الايت ساتجري يف اجمللاس    من الفعالية. وستضيف وجاات نظر املؤمترات اإلقليمية قيمة إىل

يف ما يتعلاق بنياة إشاارات إىل القضاايا العاملياة ا اصاة        2017املسائل املتعلقة بالانامج وامليزانية، وإىل املؤمتر يف عام 

 بالسياسات واحلوكمة، أو األطر الدولية الناشئة عن مداوالتكم خالل هذه الدورة. 

 

دعو، مرة أخرى، هذا املؤمتر اإلقليمي إىل إسداء مشورة واضحة بشانن كيفياة دساني    وهكذا السيد الرئيس، أ 

ما زاد وضوح املشورة اليت تقادموناا يف  فكل  وبعبارة بسيطة،جودة وفعالية املكاتب امليدانية للمنظمة يف تقرير هذه الدورة. 

 زة الرئاسية األخرى للمنظمة.  بل األجاما زاد احتمال فاماا والنظر فياا من ِقتقرير هذه الدورة، كل 

 

حضرات السيدات والسادة، ُبعيد اجلولة األخ ة من املؤمترات اإلقليمياة، استضاافت املنظماة املاؤمتر الادولي       

الثاني املعين بالتغذية، وهو حدث عاملي رئيسي اشرتكت يف تنظيمه كل من املنظمة ومنظمة الصحة العاملياة. وتتاذكرون   

ؤمتر اإلقليمي، يف دورته األخ ة، وثيقة عن األعمال التحضا ية هلاذا املاؤمتر الادولي ونتائجاه      أنه ُعرضت على هذا امل

املنشااودة. ويف وقاات الحااق، ا اعتماااد وثاايقيت النتااائج، أي إعااالن رومااا عاان التغذيااة وإطااار العماال ذي الصاالة، يف  

موا تعاد بلادانام باستئصاال شانفة اجلاوع     قد ،بل مشاركني رفيعي املستوى يف املؤمترمن ِق 2014نوفماحتشرين الثاني 

وسوء التغذية ودويل نظم األغذية لتحقيق تغذية أفضل. كما ا الحقا إقرار إعالن روما عان التغذياة وإطاار العمال ذي     

الصلة يف منتاديات دولياة لتلفاة. وعلاى وجاه ا صاو ، كاناا موضاع ترحياب اجلمعياة العاماة ليفمام املتحادة يف              

 .2015يف سبتماحأيلول  2030وكذلك من خالل خطة التنمية املستدامة لعام  ،2015يوليوحمتوز 

 

ز (، عن تقديره للكيفياة الايت رك ا   2014وأعرب اجمللس، يف دورته ا مسني بعد املائة )ديسماحكانون األول  

من الغذائي، باإلضافة وعلى مستوى عاملي على دسني التغذية واأل باا املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية بشكل كب 

لياات املوجاودة.   آلاإىل اجلاود املبذولة يف منظومة األمم املتحدة من أجل دسني تنسيق قضايا التغذية من خالل تعزياز  

وكما ال صفى عليكم بدون أدنى شك، ا دديد جلنة األمن الغذائي العاملي على أناا املنتدى العاملي احلكومي الادولي  

 صلحة املعين بالتغذية ومتابعة املؤمتر الدولي الثاني.واملتعدد أصحاب امل

 

من املوقف اإلقليمي بشنن املسائل املتعلقة باملؤمتر  ًاوأمام املندوبني يف هذه الدورة فرصة لتقديم توجياات انطالق 

الدولي الثاني ذات األهمية ا اصة بالنسبة إىل اإلقليم يف مداوالتكم عان األولوياات واالحتياجاات. وقاد يرغاب املاؤمتر       

 عمل املنظمة يف جمال التغذية يف اإلقليم. د على تقديم مساهمات طوعية لدعم اإلقليمي أيضا يف تشجيع الشركاء يف املوار
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 السيد الرئيس، يف ا تام، أود أن أشجع املندوبني على أن يضعوا يف احلسبان أن هذا املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

ملنظمة ويف وضاع برناامج العمال    ، باعتباره أحد األجازة الرئاسية، بدور فريد يف املساعدة على دديد سياسات ايضطلع

وامليزانية لفرتة السنتني القادمة. وإنين لعلى ثقة من أن التقرير الذي ستعرضاونه علاى اجمللاس يف هاذه السانة، وعلاى       

، ساُيبني بوضاوح اآلراء اإلقليمياة    2017يونيوححزيران من هذا العام وعلاى املاؤمتر يف يوليوحمتاوز     - املؤمتر يف مايوحأيار

 يف فرتة السنتني املقبلة.  بشنناا ون يف أن تتخذ املنظمة إجراءاتاليت ترغب

 

 السيد الرئيس، أمتنى هلذا املؤمتر اإلقليمي مداوالت مثمرة ومتناغمة ونتائج واضحة.  

 

 وشكرا على حسن إصغائكم. 

 

 


