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طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةمن أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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املقدمة
-1
إلفريقيا.

يشرفين أن أكون معكم يف برازافيل اليت تستضيف مؤمتر منظمة األغذية والزراعةة اإلقليمةي السةابع والعشةرين

وامسحوا لي ،نيابة عن املنظمة وعن مجيع املشاركني أن أتوجه بالشكر إىل مجهورية الكونغةو حكومةة وشةعبا
-2
على االستقبال احلار وحسن الضيافة.

أيها السيدات والسادة،
على الرغم من اجلهود احلثيثة اليت بُذلت منذ إنشاء املنظمة عام  1491لإلسهام يف حتريةر العةام مةن اجلةو
-3
من الواضح أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن االنتهاء من عملنا 421 :مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي.
باإلضافة إىل ذلك فإ ّن البلةدان عةا العةام تواجةه األزمةات املناويةة ،واملاليةة ،واالقتكةادية وكةذلك أزمةة يف
-9
الطاقة ،حيث تؤثر الواحدة على األورى وتتأثر يف ما بينها .ويتعني على املنظمة أن تتكيف مع هذا الوضع لتليب علةى
حنو أفضل احتياجات أعضائها.
ولذلك أطلقت يف يناير/كانون الثاني  2712عملية التفكري اإلسرتاتيجي الةيت سةتدرت تعةديعت علةى برنةام
-1
العمل وامليزانية احلاليني ،كما ستُسهم يف النظر يف اإلطار اإلسرتاتيجي وتساعد على إنشاء وطةة عمةل متوسةطة األجةل
جديدة.
وتقدم املؤمترات اإلقليمية اليت تشكل اليوم جزءا ال يتجزأ من هيكل احلوكمة العاملي للمنظمة إسةهاما مهمةا يف
-6
هذه العملية .وستساعدنا مقرتحاتكم على ضمان استجابة عملنا الحتياجاتكم يف نه من األسفل إىل األعلةى يطبةق للمةرة
األوىل يف تاريخ املنظمة.
وإنّي على ثقة أنّ هذه العملية ستتيح لنا أن نُرتجم رؤيتنا املشرتكة لعام يتمتع باألمن الغذائي إىل عمل ملموس
-0
على املستويات العاملية ،واإلقليمية ،واحمللية.

التحديات العاملية
أصحاب السعادة ،السيدات والسادة،
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لقد متكنّا حتى اآلن من حتديد سبعة حتديات عاملية كما تسنّى لكم أن تعرفوا يف هةذا املةؤمتر .وتُعتةا الكةثري
-8
من هذه التحديات حتديات إفريقية أيضا .وأودّ أن أعاود التأكيد على التزامي والتزام املنظمة بأن تكةبح إفريقيةا واليةة
من اجلو  .وسنبذل قكارى جهدنا للنهوض بالزراعة واألمن الغذائي يف القارة ،وملسةاعدتها علةى أن تكةبح سةلة غةذاء
العام.
ولتحقيق هذا اهلدف سنعمل:

-4




-17

بقيادة إفريقية-احلكومات ،واالحتاد اإلفريقي ،واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةة ،واللجنةة الدائمةة
املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل ،والسلطات األورى اإلقليمية الفرعية،
ويف إطار الانام الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا،
والشركاء اإلقليميني والدوليني ،واجملتمع املدني ،والقطا اخلاص.
وسنضع بداية هذا النه موضع التنفيذ يف القرن اإلفريقي ويف الساحل.

أيها السيدات والسادة،
 -11هذه هي بعثيت الثانية إىل إفريقيا هذا العام .وقد زرت بعد استعمي مهامي بقليل أثيوبيا ،وكينيا ،والكةومال.
وقد أعلنتُ وعل تلك البعثة نهاية حالة اجملاعة يف الكومال.
 -12وليس هذا باألمر اليسري .فقد أتاحت التدابري اليت مشلت الدفع نقدا مقابل برام العمل ،وتوزيع اإلسهامات،
ولقاح املاشية وتكريف املخزونات وإعادة ختزينها للمزارعني والرعاة االستفادة من موسم األمطار على أفضل وجه.
 -13وم يكن التغلب على اجملاعة رمرة جهود منظمة األغذية والزراعة وحدها ،فكنّا وما نزال نعمل عن كثةب مةع
شركاء األمم املتحدة اآلورين مبا يف ذلك برنام األمم املتحدة اإلمنائي للنمو السةكاني ،واليونيسةيف ،وبرنةام األغذيةة
العاملي ،مع اهليئات اإلقليمية كاهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،واالحتاد اإلفريقي ،واملنظمات غري احلكوميةة
ومنظمات اجملتمع املدني ،واملزارعني ،والرعاة ،والتعاونيات.
 -19وحنن نبدّد يف القرن اإلفريقي فرصة أن نبين عملنا ،باالستناد إىل املكاسب اليت حققناها مؤورا ،وضمان قةدرة
مقاومة السكان على مواجهة حاالت اجلفاف يف املستقبل .ويعين هذا يف الساحل عدم العمل بالتدابري اليت ميكن هلا أن
حتول دون تدهور حالة انعدام األمن الغذائي.
 -11إنّ األرواح عرضة للخطر فإنّ أكثر من رمانية معيني شخص يف القرن اإلفريقي ،و 16مليون يف الساحل يعةانون
حاليا من انعدام األمن الغذائي.
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 -16وقد جعل الوضع األمين املعقد يف الساحل ويف بلدان إفريقية أورى األمور تسوء .فةنحن ااجةة ألن يسةتتب
السعم لنضمن األمن الغذائي ،إالّ أنه علينا أ ّال نغفةل أ ّن الزراعةة ،والتنميةة الريفيةة ،واألمةن الغةذائي تقةود إىل السةعم
أيضا.
 -10وإني أحث اجلهات املاحنة على االستجابة على الرغم مةن األزمةات االقتكةادية الةيت تواجههةا الكةثري مةن
البلدان .فعند األزمات حيتاجنا السكان الضعفاء أكثر من أي وقت آور.
 -18وينبغي على هذه املرحلة أن جتعلنا ندرك أنّه ال ميكن لنا أن نواصل القفز مةن أزمةة إىل أوةرى ،فكلّمةا أدرنةا
ظهورنا للمكاسب اهلشة نش ّر بذلك األبواب أمام حالة طوار أورى.
 -14ويتطلب حتسني سبل املعيشة ،وتعزيز القدرة علةى املواجهةة ،واالنتقةال إىل منةاذت إنتاجيةة أكثةر اسةتدامة،
والقضةةاء علةةى اجلةةو تتطلةةب كلةةها علةةى نهجةا الطويةةل األجةةل .وهةةذه النتةةائ تةةاز بشةةكل واضةةح أثنةةاء األزمةةات.
على سبيل املثال :عندما توفر التمويل لعستجابة للجفاف الذي ضرب الكةومال العةام املاضةي متكّنةا مةن شةراء البةذور
حمليا بفضل دعم املنظمة على األجل الطويل لتكثيف البذور يف البلد.
 -27حنن نعرف ما الذي جيب أن نقوم به ولكنّنا ال نستطيع القيام بذلك من غري بذل جهود مستدامة تنطوي فيمةا
تنطوي على التمويل.
 -21يف مارس/آذار طلبت املنظمة مبلغا إضةافيا قةدره  17مليةون دوالر أمريكةي خلطةة الطةوار ملسةاعدة املةزارعني
والرعاة يف القرن اإلفريقي .وحتى اآلن م يتم حشد أي موارد جديدة .وقد بلغت الثغرة يف التمويل يف السةاحل أكثةر مةن
 67مليون دوالر أمريكي يف وطة العمل الفورية.
 -22غري أن القضاء على اجلو ليس مسؤولية اجملتمع الدولي وحده ،فعلى البلدان واملؤسسات اإلفريقية أن جتعةل
مكافحة اجلو وتعزيز القدرة على املواجهة يف سلّم أولوياتها .ويقع يف نهاية املطاف على عاتق ك ّل بلةد بنةاء املؤسسةات
والبنى التحتية اليت ستسمح للقارة بتحقيق قدراتها اهلائلة يف جمال الزراعة ،وبتحرير نفسها من اجلو .
 -23كما أدعو البلدان النامية السيما البلدان اإلفريقية املكدرة للسلع النفطية واملعدنية إىل النهوض بإسةهاماتها .وال
يُطلب منها بالضرورة القيام بذلك من وعل تقديم التمويل بل مةن وةعل تقاسةم التجةارب واملعةارف أيضةا .فلنلجةأ إىل
التعاون بني بلدان اجلنوب للتعبري عن تضامننا مع القةارات اجملةاورة وأغتةنم هةذه الفرصةة ألتوجةه بالشةكر إىل رئةيس
مجهورية الكونغو برازافيل على العرض السخي الذي قدّمه وعل الكلمة اليت ألقاها صباح اليوم.
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 -29كما أدعو احلكومات إلعادة التأكيد على التزامها بالقضاء على الفقر ولقيادة هذه اجلهود وإنّي على ثقة أنّ هذا
النداء سيلقى آذانا صاغية.
 -21ميكن لكم أن تعولوا على املنظمة كشريك لكم لتتوصلوا إىل إفريقيا والية من اجلو  ،فلنوجه رسالة قوية يف هذا
املؤمتر مؤكدين أنّنا ملتزمون بتحقيق هذا اهلدف.
 -26كما أنّ أطرافا أورى ستجدد التزامها كذلك ،ونظرا إىل أنّ العام  2712السنة الدولية للتعاونيات أودّ التشديد
على دور التعاونيات ومجعيات أصحاب احليازة الكغرية يف تعزيز األمن الغذائي والتنمية الريفية املستدامة.
 -20كما لدى القطا اخلةاص دور يضةطلع بةه .حيةث سةيكون مسةؤوال عةن جممةل االسةتثمارات الةيت حتتاجهةا
الزراعة .وعلى احلكومات االستثمار يف البنى التحتية واخلدمات اليت جتتذب االستثمارات ،كما عليها أن حتافظ علةى
حقوق السكان احملليني واحتياجاتهم يف آن واحد.
 -28توفّر اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومكايد األمسةاك والغابةات يف إطةار
األمن الغذائي الوطين واليت ستكادق عليها جلنة األمن الغذائي العاملي يف مايو/أيار إطةارا سيسةاعد يف حتقيةق التةوازن.
واملنظمة على أمت االستعداد ملساعدة البلدان يف اعتماد اخلطوط التوجيهية وتنفذيها.
 -24وامسحوا لي أن أشدّد كذلك على أهمية التجارة بني البلدان اإلفريقية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتكةادية
وملكافحة اجلو  .وتنفق القارة أكثر من  17مليار دوالر أمريكي سنويا علةى الكةادرات الغذائيةة .ويف الوقةت نفسةه فةإنّ
أكثر من  17يف املائة من يد العمل مؤلفة من صغار املزارعني ،والرعاة،والعاملني يف الغابات ،والكيادين .فلنجد السةبيل
جلمع سواعدهم لتطعم أفريقيا أفريقيا.

الالمركزية
أيها السيدات والسادة
 -37قبل أن أنهي كعمي ،أودّ التطرق إىل مسألة العمركزية الضةرورية لتةوفري تةوازن أفضةل بةني وظةائف املنظمةة
وحضورها على الكعيدين العاملي والوطين.
 -31حنن نعيد النظر يف الطريقة اليت خنتار عاها ونقيم ممثلي املنظمة ،حرصا منّا على أن يكون الشخص املناسب
يف املكان املناسب .وستشارك املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف هذه العملية .وسيكون العمل كممثل جزءا من املسةار
املهين للموظفني ليؤدوا على أفضل وجه مهامهم مع حلظ الرتقيات لألداء املتميز.
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 -32وامسحوا لي أن أشري إىل أنّ العمركزية ال تتعلق فقط بزيةادة عةدد املةوظفني يف األقةاليم .فهةي تةرتبط بةتمكني
ممثلي املنظمة ،السيما على الكعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي ،ما يعين إناطتهم مبسؤوليات أعلةى وتةوفري الظةروف
املؤاتية الختاذ القرارات وإدارة األموال .كما يعين ذلك مزيدا من املساءلة.
 -33إذ أي تغيريات قد تنبثق عن مداوالتكم ميكن أن تناقشها األجهزة الرئاسية على الكعيد العةاملي سةتكون رهنةا
بتوفر املوارد.
 -39أيها السيدات والسادة ،ستعرتضنا ظروف عكيبة ،ولدينا كل ما حنتاجه لتجاوزها .فلنعمل معا لنحول رؤيتنا
إىل عمل ملموس لتكون إفريقيا مزدهرة ،وحيوية ،ووالية من اجلو وآمنة غذائيا!
شكرا.

