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، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

A 

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

 والعشرون التاسعة الدورة

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

 ألفريقيا ؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليميبيان رئيس الدورة الثامنة والعشرين مل

 كوت ديفوار، مجهورية ، رئيسAlassane Ouattaraفخامة السيد 

التاسةعة والعشةرين    الةدورة  رئةيس  الريفيةة،  والتنمية الزراعة وزير ،Mamadou Sangafowa Coulibalyمعالي السيد 

 ألفريقيا، اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر

 والزراعة، األغذية منظمة جمللس املستقل الرئيس ،Wilfred J. Ngirwaسعادة السيد 

 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير سيلفا، دا جوزيه غرازيانو السيد سعادة

 الوزراء، السيدات والسادة معالي

 ،روما يف مقارها توجد اليت املتحدة األمم وكاالت لدى الدائمون واملمثلون السفراء السعادة أصحاب

 املوقرون، املندوبون

 الكرام، الضيوف

 ة،سادالو سيداتحضرات ال

 اإلقليمةي ألفريقيةا الةذن انعقةد     (املنظمةة ) والزراعةة  األغذيةة  منظمةة  لقد متحور موضوع الدورة األخرية ملةؤمتر  -1

حول دور الشباب األفريقي يف جمالي الزراعة والتنمية الريفية.  2014مارس/آذار  28إىل  24يف تونس خالل الفرتة من 

 يف اإلقليم. أفضل زراعيمنو تحقيق لوباإلضافة إىل ذلك، مت الرتكيز بشكل خاص على أهمية الزراعة األسرية كركيزة 
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لشةباب  مهةدن مجعةة، إىل املسةاهمة األساسةية ل     السيد وقد أشار رئيس حكومة اجلمهورية التونسية، سعادة -2

التصورات التقليدية املتعلقة بالزراعة جلعل هةذه األخةرية    تفنيدمستقبل القطاع الزراعي، وشدد على ضرورة  يف األفارقة

 أكثر جاذبية للجيل اجلديد.

 

لةدور األساسةي   لوحث رئيس احلكومة الشركاء يف التنمية على تكثيف الدعم املقدم إىل صغار املزارعني تقةديرا   -3

له، من خالل ضمان وصول أكرب إىل اخلربة الفنية واملةوارد. وعةالوة   يف حتديث القطاع الزراعي وحتّوالذن يضطلعون به 

أفريقيا يف تبادل األفكار والنهج اجلديةدة لتحقيةق   اليت تتبوأها على ذلك، ففي عامل مرتابط، مت تعزيز املكانة احملورية 

 بني بلدان اجلنوب لتعزيز األمن الغذائي والتغذون. التنمية من خالل النهوض بالتعاون يف ما

 

 ،والعشةرين علةى مسةاهمة املنظمةة     التاسةعة يف دورتةه   ألفريقيةا  املؤمتر اإلقليمةي  قعلى وجه اخلصوص، وافو -4

 مةن خةالل تنفيةةذ مبةادرات إقليميةة تسةةتند     2025قضةةاء علةى اجلةوع  لةةول عةام    ليف ا ،كشةريك لالحتةاد األفريقةي   

 لمنظمة.لإىل األهداف االسرتاتيجية اجلديدة 

 

. ورغم التقدم الكبري الذن أحرزته الدول األعضاء األفريقية، ال يزال عدد الذين يعانون من نقص التغذية مرتفعًا -5

 (، ارتفةةع عةةدد األشةةخاص الةةذين يعةةانون مةةن اجلةةوع 2015) العةةاملووفقةةا لتقريةةر حالةةة انعةةدام األمةةن الغةةذائي يف  

بسةب   أصةال  املرتفعةة  اجلوع . ويف وسط أفريقيا، تفاقمت مستويات 2016-2014 مليون شخص خالل الفرتة 220إىل 

 نشوب أزمات إنسانية. إىل ة اليت أدتآثار النةزاعات السياسية واالضطرابات املدنّي

 

السةائدة يف جمةال    تبعث علةى التفةا.ل. فاالهاهةات    أسباب كثرية اعموم لدى أفريقياوعلى الرغم من ذلك،  -6

األمن الغذائي تسري يف االهاه الصحيح يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك زيادة توافر األغذية واخنفاض كبري يف عةدد  

غرب أفريقيا تقدما ملحوظا يف ما يتعلق بهدف منطقة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن. وباإلضافة إىل ذلك، حققت 

دره قة اخنفةاض  ب، أن يف املائةة  60بنسبة  ضت نسبة األشخاص الذين يعانون من اجلوعخّف حيثالقضاء على اجلوع، 

 مليون شخص يف عدد الذين يعانون من نقص التغذية.  11

 

فريقية إىل ضةمان مشةاركة شةاملة للجميةع يف عمليةات احلوكمةة الغذائيةة وتعزيةز         حلكومات األلذلك، أدعو ا -7

 ز للتحول الزراعي والنمو املستدام.واخلاص كمحّفشراكات قوية بني القطاعني العام 

 

  أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

 

فين، بصفيت رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، أن أعرض عليكم النتةائج احملققةة   يشّر -8

 يف جمال متابعة التوصيات، على حنو ما اتفق عليه يف تونس.
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وتقديرا اللتزام حكومات بلداننا بدعم كل اجلهود اهلادفة إىل ضمان األمن الغذائي والتغذون يف اإلقلةيم، أقةام    -9

وأجةرى يف الوقةت ذاتةه مةع املمةثلني      عالقات وثيقة مع ممثل املنظمة اإلقليمي ألفريقيا واملدير العةام للمنظمةة،    فريقي

 نيتمشاورات نشطة بشأن رصد األنشطة املضطلع بهةا خةالل السةنتني املاضةي     الدائمني للمجموعة األفريقية لدى املنظمة

 .وتقييمها

 

 يسرني أن أقدم لكم موجزا عن التقدم احملرز يف اجملاالت التالية:و -10
 

وتوقيع اتفاقات تعاون مةؤخرا  ، حساب األمانة للتضامن مع أفريقياتوظيف الشباب يف الزراعة بفضل  حتسني •

 تشةجع  أنشةطة  نص علةى ، تة (الصني والربازيل واملغرب وكوريةا اجلنوبيةة واليابةان وفنةزويال    ) مع عدة بلدان

على وجه اخلصوص يف تطوير سلسلة قيمةة األرز، وتنظةيم زيةارات تبةادل يف إطةار مشةروع       وتوظيف الشباب 

 بةني اجلنسةني يف  املسةاوة   إدراجدعةم  بني بلدان اجلنوب يف أفريقيا من أجل الزراعة واألمن الغذائي.  التعاون

 القضةةةةةةةاء  هةةةةةةةدف لتحقيةةةةةةةق والوطنيةةةةةةةة االسةةةةةةةتثمار الزراعةةةةةةةي اإلقليميةةةةةةةة   خطةةةةةةةط

 بشةأن مسةألة املسةاواة    قطريةة  تقييمةات وإجةراء   أفريقيةا  غرب لدول االقتصادية إقليم اجلماعة يف اجلوع على

 .بني اجلنسني

بها واملوافقة عليه من أجل  اخلاص الربجمة بوضع اللمسات األخرية على إطار يف الوقت احلالي بلدًا 46قيام  •

 املنظمة وضعتها اليت اجلديدة مع اخلطوط التوجيهية األولوية، وذلك متاشيًا اجملاالت الوطنية ذات يف العمل

 .2015 يونيو/حزيران وعّممتها يف

 باحلمايةة املتعلقةة   والنهج املنظمة اسرتاتيجيات لتوجيه أفريقيا يف االجتماعية احلماية بشأن عمل خطة وضع •

 التعةايف، بصةياغة   علةى  القدرة بزيادة املتعلقة للمبادرة العاملي والقيام، يف إطار التحالف أفريقيا يف االجتماعية

 تعترب احلماية االجتماعية ركيزتها األوىل.  أفريقيا، املتعلقة بالقدرة على الصمود يف غرب األولويات وثيقة عن

 دراسةة  للةدعم إلجةراء   وتقديم املنظمةة  أفريقيًا بلدًا 15 يف بشأن الزراعة اهليكلية ئيةاإلحصاالبيانات  حتديث •

املصةادقة  أفريقيا.  لغرب والنقدن االقتصادن االحتاد بلدان يف الزراعي منسق ومتناسق للتعداد نظام خبصوص

االحتةاد األفريقةي    -بلد ومع عدة شركاء  30برنامج شامل لتطوير سلسلة قيمة األرز وتنفيذه يف أكثر من  على

اعةة  اجلموأفريقيةا للبةذور    والوكالةة املعنيةة بتنفيةذ برنةامج     املنظمةات غةري احلكوميةة   وأفريقيا  مركز األرز يفو

القتصادية والنقدية لوسط واجلماعة ا االقتصادن والنقدن لغرب أفريقيا واالحتاد االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اللجنةة االقتصةادية   و اعة االقتصةادية لةدول وسةط أفريقيةا    واجلم فريقيماعة اإلمنائية للجنوب األواجل أفريقيا

والقطةاع   املعنيةة بالتنميةة  واهليئة احلكومية الدولية  السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيو ألفريقيا

الئتالف ا واجلهات املاحنة )الوكالة اليابانية للتنمية الدولية، والوكالة األملانية للتعاون الدولي، وأمانة اخلاص

 من الدول اآلسيوية )كوريا اجلنوبية وتايلند( واملؤسسات املالية.  نيوممثل، املعين بتنمية األرز يف أفريقيا

 سةاب أمانةة للتضةامن مةع أفريقيةا )حسةاب األمانةة(       بإنشاء حبلدان أفريقية )أنغوال وغينيا االستوائية(  قيام •

لتنفيةذ مشةاريع وطنيةة    وذلةك  مليون دوالر أمريكي، يف إطار التعاون يف مةا بةني بلةدان اجلنةوب،      40بقيمة 

 وإقليمية فرعية وإقليمية. 
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تة  املنظمةة،   تعيني مسؤولني عن العمليات يف املكات  القطرية، يف إطةار عمليةات تطبيةق الالمركزيةة يف مكا     •

 . 2015-2014يف الفرتة  انالبلدب اخلاصةوحتقيق زيادة يف املوارد من خارج امليزانية 

 ،إعداد خطة عمل مشةرتكة بةني املنظمةة ومنظمةات اجملتمةع املةدني لتعزيةز الشةراكة مةع اجملتمةع املةدني            •

اليت تقوم على جمالني من اجملاالت ذات األولويةة يتعلقةان بتعزيةز املشةاركة الفعالةة ملنظمةات        الشراكة هذه

اجملتمع املدني يف احلوارات السياسية بشأن األمن الغذائي، وال سيما يف سياق عملية الربنامج الشامل للتنمية 

 قدرات منظمات املنتجني يف أفريقيا.  وتعزيزالزراعية يف أفريقيا 

 

 أصحاب السعادة، السيدات والسادة،  

 

كةل دورة مةن دورات    تضةعها حتليل عمليةة الرصةد الةيت     فريقيباإلضافة إىل رصد التوصيات نفسها، حاول  -11

 .  توجيه عناية املؤمتر إىل مقرتحات لعملية رصد أفضلاملؤمتر، ويرغ  املكت  يف 

 

يةتم   هبأنة  والعشرون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، وحييط علمةا املكت  بالعمل الذن قامت به الدورة الثامنة قر وي -12

 بةأن تكةون التوصةيات،    نقةرت   ،سواء. لةذلك  صياغة العديد من التوصيات ورفعها إىل املنظمة والدول األعضاء على حٍد

أكثر دقة وأن تتضمن مؤشرات دقيقة يسةهل رصةدها وتقييمهةا قبةل     ، للمؤمتر بالنسبة إىل هذه الدورة والدورات القادمة

 .  التاليةانعقاد دورة املؤمتر اإلقليمي 

 

شجع على صياغة توصةيات دةددة   من بلد إىل آخر ال ي الهتمام باملواضيعامستويات اختالف وواقع األمر أن  -13

ع  حتقيق االتساق على املستوى اإلقليمي بالنسبة ودقيقة ورمبا مشفوعة مبؤشرات ذات صلة، وبالتالي قد يكون من الص

العاملية. وعادة ما ترتجم اخلصوصيات االقتصادية واالجتماعية واجلغرافية  القضايا املتعلقة بالسياسات واللوائح بعض إىل

ال بةد مةن االعةرتاف بوجةود فةوارق بةني       كما أنه السياسية لكل بلد إىل مواقف خمتلفة يف ما يتعلق ببعض التوصيات. 

سياسات وبرامج ومشةاريع سةتتأثر بشةكل خمتلةف     جمموعات البلدان من حيث مستويات تنميتها وقدرتها على تنفيذ 

، وهذه البلدان مطالبة باختاذ إجراءات دددة ملواجهة مشكلة معينة. وإن هذه الفوارق تدعو ببعض التوصيات احملددة

 تساق بني التوصيات وجمموعات البلدان األفريقية املختلفة.إىل ضرورة حتقيق اال

 

 س  جمموعات البلدان املتقاربةة مةن بعضةها مةن حيةث بعةض جوانة         دددة توصيات من شأن وضع و -14

التنمية، أن يؤدن إىل زيادة فرص تنفيذها وتعزيز أهميتها. وستعطى أولوية الرصد إىل التوصيات اليت تنطون على رهان 

 وتلةك الةيت تتعلةق مبجموعةة واحةدة      –الةربامج ذات األولويةة    –واليت تستحق أن تنفذ مهما كانةت الصةعوبات    مهم

 بدء مشاريع التعاون. –و/أو تعاون ثالثي  بني البلدان األفريقيةتعاون إقامة من البلدان واليت ميكن تنفيذها من خالل 
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 س  األقاليم الفرعية أن ُيمّكن من تركيةز جهةود   دددة توصيات وضع ويف هذا السياق، نعتقد أن من شأن  -15

وأن يتيح فرصا للتعاون على املستوى اإلقليمي الفرعي. لذلك، نقرت  وضع آلية  املتابعة على عدد أقل من البلدانالرصد و

 رصد ملموسة للغاية تستند إىل العناصر التالية: 
 

إجةراء مشةاورة لكةل إقلةيم فرعةي، لرصةد التوصةيات         واليتةه،  خةالل  يتوىل رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، •

 وتشجيع اعتمادها.

يقوم بلد منسق باستضافة هذا احلدث، وتعمل مجيع بلدان اإلقليم الفرعي مع الرئيس بهةدف اعتمةاد طرائةق     •

 تنفيذ التوصيات )تبادل اخلربات واخلرباء، ومشاريع للتعاون الثالثي...(. ل

، قد يكون من املفيد، عند صياغة توصيات الدورات املقبلة للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، لتسهيل تنفيذ هذا النهج •

 إدراج معايري التصنيف، وال سيما تلك اليت تستهدف األقاليم الفرعية، وذلك لتيسري الرصد.

 

 إنشاء جلنة لتحديد أسالي  تطبيق هذه اآللية.  ةملوقره اهليئة اوحتقيقا هلذه الغاية، أود أن أقرت  على هذ -16

 

للمةؤمتر، بةل أن يأخةذ أيضةا بعةني       احلاليةوعالوة على ذلك، ينبغي أال يقتصر الرصد على توصيات الدورة  -17

االعتبار التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة. ومن باب التوضيح، جي  االستمرار يف رصد توصةيات الةدورة السةابعة    

 . للمؤمتر علما بالنتائج إىل جان  نتائج الدورة الثامنة والعشرين الدورة التاسعة والعشرينن، وإحاطة والعشري

 

 أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

 

تعبئة موارد  يفلقد أظهرت مشاريع التعاون الثالثي والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب نتائج إجيابية وساعدت  -18

يزال يتعني القيام باملزيد يف ما يتعلق بالتعاون يف جمال تبادل اخلةربات بةني البلةدان األفريقيةة. وبهةدف       إضافية. وال

تعزيز هذا التعاون واالستفادة من اإلمكانات املوجودة يف اإلقليم، ينبغي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات خبصةوص  

 ون قاعدة البيانات هذه متاحة علةى شةبكة اإلنرتنةت وبالتةالي    اخلربات املرتبطة بوالية املنظمة. وجي  أن تكخمتلف 

 بأكمله. متناول اإلقليميف 

 

ة يف البلةدان ويف األقةاليم الفرعيةة    يظةروف املعيشة  الللتضامن مع أفريقيةا إىل حتسةني    وقد أدى حساب األمانة -19

نت بعض البلدان املستفيدة من تعبئةة مةوارد إضةافية مةن شةركاء متويةل آخةرين        ساب، متّكهذا احلاملستفيدة. وبفضل 

مضةاعفة قصةص   در هة مليةون يةورو(. و   5.5مليون دوالر أمريكي؛ ومةالون،   1.2مليون يورو؛ ليبرييا،  1.5)مالي، 

 ة، ونشةجع الةدول  النجا  هذه. ونود أن نتقدم بالشكر إىل غينيا االستوائية وأنغوال علةى مسةاهمتهما يف حسةاب األمانة    

 األخرى على أن حتذو حذوهما.  األعضاء
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ومنذ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، وضع اإلقليم  أهدافًا طموحة مةن أجةل القضةاء     -20

 األقةوال االحتةاد األفريقةي. وسةيتطل  االنتقةال مةن      االبو الصةادر عةن   يف إطار إعالن مة  2025على اجلوع  لول عام 

 اإلبقةاء إىل األفعال تغيريًا جذريًا يف مفهومنا للتنمية الزراعية يف أفريقيا. ولتحقيق هدف القضاء على اجلةوع، ال ميكننةا   

 بل جي  علينا تعزيز الشراكات وإجراء إصالحات زراعية حيثما كان ذلك ضروريا.  ،على الوضع الراهن

 

 أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

 

كما سبق وأن أشرت، تعمل املنظمة بشكل وثيق مع احلكومات واملؤسسات اإلقليمية بشأن عدد من التدخالت  -21

بربنامج التنمية الزراعية يف اإلقليم من خالل أنشطة تؤثر على األمن الغذائي والتغذون وعلى التنمية قدما لدفع لالالزمة 

 سواء.  املستدامة والتسويق الزراعي على حٍد

 

علينا بذل املزيد من اجلهود لتحقيق أقصةى قةدر مةن األثةر وتعزيةز التةدخالت الةيت أجريةت يف إطةار           ولكن -22

براجمنا. وجي  علينا مضاعفة جهودنا وتوسيع جماالت تدخالتنا وتعبئةة املةوارد الالزمةة لتعزيةر قةدرات احلكومةات       

 يف املستقبل.  األفريقية بالشراكة مع وكاالت التنمية لضمان حتول القطاع الزراعي

 

ويف هذا السياق، يصبح تبادل اخلربات بني البلدان األفريقية ملواجهة حتديات التنمية الذاتية أمةرًا ضةروريًا،    -23

زيةد مةن التوافةق بةني التةدري  والتوظيةف علةى مسةتوى          حتقيق امل وال ميكن للتكامل يف جمال اخلربة إال أن يسهم يف

 يدة لتنقل مهةارات الشةباب بةني البلةدان األفريقيةة إال أن تةؤدن إىل خفةض االعتمةاد        القارة، وال ميكن للسياسات املؤ

 على املغرتبني. 

 

ويف ضوء ما سبق، تقرت  رئاسة الدورة الثامنة والعشرين للمةؤمتر اإلقليمةي ألفريقيةا أن تنةاقع، مةع البلةدان        -24

 لةق باالسةتعانة بةاخلربات غةري اإلقليميةة يف حةني      إجراءات متضافرة يف ما يتعاختاذ األعضاء، األسباب اجلذرية لعدم 

. كما تقرت  العمل من أجل تنفيذ سياسات وبةرامج توفةق بةني التنقةل     من الطراز الرفيعأن القارة تعج خبرباء ومهارات 

واردهةا البشةرية وحتقيةق االسةتفادة املثلةى مةن السةبل        االرتقاء يف الوقت ذاتةه مب بني البلدان األفريقية وخارجها، مع 

رابط يساعد على التنقل واعتماد اإلصةالحات املؤسسةية الالزمةة    تاملستخدمة يف تنمية القدرات، وتهدف إىل إنشاء إطار 

رة لتشجيع االستثمار وريادة األعمال، وتهيئة الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصةادية الةيت ميكةن أن توقةف هجة     

 األدمغة. 

 

ويكمن اهلدف من وراء ذلك يف تعزيز تطوير "سوق مشرتكة" أفريقية، ال تكون سوقًا للسلع املادية، بةل سةوقًا    -25

لألفكار واملعارف واملواه  واملنتجات الثقافية. وعلى هذه "السوق املشرتكة" أن همع مجيع البلدان األفريقية وأن تغّير 

 ضيقة، وأن تسمح للشعوب بالتقرب من بعضها أكثر من أن وقت مضى. اجلوان  السلبية للقومية ال

 



7 ARC/16/INF/6 

 

 أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

 

 أود نيابة عن حكومة بلدن، أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم جبزيل الشكر إىل مجيةع الةذين شةاركوا يف العمليةة     -26

 ملكتة  ود اإلعراب بشكل خاص عن امتنةاني  ألفريقيا. وألدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي لاملمتازة  التحضريية

ال التبةادالت  اإلقليمي ألفريقيا وممثلية املنظمة يف كوت ديفوار اللذين ساهما إسهامًا كبريًا يف جنا  املؤمتر، وسّه املنظمة

 ؤمترالثامنةة والعشةرين ملة   تنظةيم الةدورة   بني الفريقني التونسي واإليفوارن لضمان نقل مكتسبات التجربةة التونسةية يف   

 اإلقليمي ألفريقيا.  املنظمة

 

، علةى استضةافة الةدورة التاسةعة والعشةرين للمةؤمتر       وشعبًا ، حكومًةروأتقدم خبالص التهاني إىل كوت ديفوا -27

 اإلقليمي وعلى كرم الضيافة احلقيقية.

 

 مثلةون الةدائمون للمجموعةة األفريقيةة    وأود أن أشري أيضًا إىل العمل اجلةارن واألساسةي الةذن يضةطلع بةه امل      -28

 يف جمال وضع إطار مناقشات املؤمتر. 

 

وأخريًا، أود أن أشكر  بشكل خاص املدير العام للمنظمة  على قيادتةه الةيت ال تعةرف الكلةل، وعلةى ر.يتةه        -29

 املثالية، وعلى وضع أولويات الدول األعضاء يف صل  والية املنظمة.

 

التوفيةق لزميلةي معةالي    و النجةا   ، أمتنى كةل أسلم فيه مقاليد السلطة كرئيس للمؤمترواآلن، يف الوقت الذن  -30

، وزير الزراعةة والتنميةة الريفيةة يف كةوت ديفةوار، وأمتنةى أن تكةون الةدورة         Mamadou Sangafowa Coulibalyالسيد 

 وبناءة.التاسعة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا دورة مثمرة 

 

 شكرًا لكم على حسن إصغائكم.و -31

 

 سعد الصديق، 
 

 وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري يف اجلمهورية التونسية، 
 

 رئيس الدورة الثامنة والعشرين ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا. 

 


