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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 والثالثوناحلادية  الدورة

 20201 تشرين األول/أكتوبر 26-28

 والزراعة بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية
 

 سعادة الرئيس،
 الوزراء،معايل السادة 

 السيد املدير العام،
 السادة املندوبون الكرام،

 
، فريقياوالثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألادية احلالدورة إنه ملن دواعي شـــــريف أن أشـــــارك يف هذه  -1

لمنظمة الذي يُعقد لرابع هذا هو املؤمتر اإلقليمي الو ســــــــــتقل جمللس املنظمة. املرئيس بصــــــــــفيت الوأن أخاطب هذا االجتماع 
مية اليت عقدت يمؤمترات اإلقلاألعضــــــاء االســــــتفادة من التجارب الناجحة لل رو مبقديكون شــــــكل افرتاضــــــي، ويســــــرين أن ب

يف وقت بشـــــكل افرتاضـــــي  اليت عقدت دورات األجهزة الرائســـــية األخرىوكذلك افرتاضـــــي دوراهتا يف وقت ســـــابق بشـــــكل 
، يف هذه الدورة أتبادل معكم بعض األفكار عن القضـــــا� اليت ســـــريكز عليها املؤمتر اإلقليميوقبل أن . ســـــابق من هذا العام

 .بعقدهالتزامها و  استضافة هذا االجتماع اهلامعرضها لا، ، حكومة وشعبً زمبابويلامسحوا يل أن أعرب عن خالص تقديري 
 
 ، 2018 املنعقدة يف عام لمؤمتر اإلقليمي ألفريقيااألعضـــــــــــاء طلبوا، خالل الدورة الســـــــــــابقة لأن  ونتذكر ّلكم تلعو  -2

 هاواجهيمعارفها وخرباهتا من أجل مســـــــاعدة األعضـــــــاء يف معاجلة االجتاهات والتحد�ت الســـــــلبية اليت  أبن تواصـــــــل تقدمي
لعمل لالضـــــــــــــــطالع ابرف و االبيا�ت واملعإلعداد دعم ال، 2018منذ عام وما برحت املنظمة تقدم، بطريقة فّعالة. اإلقليم 

وأهداف التنمية املســــــــتدامة  اتختاذ القرار ال ادعمً وذلك ، اأفريقيً بلًدا  14ابلتغذية يف املرتبطة ر التحليلي بشــــــــأن حتليل األاث
  اللزراعة الذكية مناخيً اســـــــــــــــتقطاب الدعم نظمة على املعملت وقد لتزامات ماالبو. رفع التقارير ذات الصـــــــــــــــلة ابوآليات 

نظمة لطلب األعضــــاء بناء امل. كما اســــتجابت معيشــــية أســــرة 30 000أدى إىل اعتمادها من قبل ا يف عدد من البلدان، ممّ 
                                                      

 .شالالت فيكتور�، زمبابوييف ، 2020 آذار/مارس 27إىل  23 املقرر عقدها خالل الفرتة منكان من    1
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الزراعة وســـــــــبل العيش الريفية الضـــــــــعيفة يف أفريقيا من خالل دعم نظم اإلنذار املبكر وإدارة املعلومات، وبناء قدرة صـــــــــمود 
 أحناء القارة.خمتلف حاالت الطوارئ واألزمات يف مواجهة على مستوى اجملتمع احمللي، و القدرة على الصمود 

 
أغتنم هذه الفرصـــــــة ألذكركم أبمهية هذا املؤمتر يف توجيه املنظمة لتقّدم الدعم الفّعال واهلادف للبلدان اليت تواجه و  -3

ع األعضاء بدور ، يضطل2009حتد�ت أساسية. ونظرًا إىل تنامي دور املؤمترات اإلقليمية يف جمال حوكمة املنظمة منذ عام 
 أنكم ســـــــتضـــــــطلعون من  متأكدحيوي يف اســـــــتعراض أنشـــــــطة املنظمة يف اإلقليم وحتديد أولو�ت العمل يف املســـــــتقبل. وأ� 

 هبذا العمل اهلام حبزم ومحاس.
 
واألنشـــــــــــــــطة ل العمفرص احتواء الفريوس على ســـــــــــــــبل العيش و  اهلافة إىل تدابريالو  19-كوفيد  جائحة تأثر وقد  -4

لسياسات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، املستجد ينطوي على تبعات تطال افريوس كورو� ف. هاوالتجارة وغري الزراعية 
األعضـــــــــاء قدم ســـــــــيو . اجلائحة هذهلالتصـــــــــدي واء عند الســـــــــالظروف العاملية واحمللية على مهية مبكان مراعاة من األلذلك و 

كيفية أتثري املتعلقة ب يةقليمالقطرية واإلالتحد�ت واألولو�ت األســـــاســـــية إىل  مســـــامهاهتم ابلنســـــبةيف هذا املؤمتر املشـــــاركون 
ما تقوم لتمكني املنظمة من توجيه  ةابلغيكتسي أمهية . وهذا أفريقياعلى سبل عيش السكان يف واستمرار أتثريها اجلائحة 
 عمل يف جمال االستجابة يف االجتاه األكثر فعالية.به من 

 
، إعادة تنظيم هيكل املقر الرئيســـــــــــي بعد املائة الرابعة والســـــــــــتني هتأقر اجمللس، يف دور ال خيفى عليكم، فقد كما و  -5
قادرة على االســــــتجابة بســــــرعة منظمة  ،لمنظمة من أجل إنشــــــاء منظمة أكثر مرونة وديناميكية ومالءمة للغرض املنشــــــودل

املكتب اجلديد ألهداف التنمية إبنشــــــــــاء ألخرية ته ادور يف  اجمللس رحبكما ألزمات.  ســــــــــتجدة ولوفعالية لالحتياجات امل
حتقيق األهداف على ومســــاعدة األعضــــاء  2030عام خطة يف نظمة املطوة مهمة حنو مشــــاركة ابعتبار ذلك خاملســــتدامة 

املتحدة تعاون وثيق مع وكاالت األمم إىل متكني إقامة تعزيز مراكز املنظمة ســــــــيؤدي . كما اســــــــتعراضــــــــهاوكذلك متابعتها و 
شراكات إطار العمل يف ضرورة و  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة مع إعادة تنظيم  ًيااألخرى واملؤسسات املالية الدولية، متاش

 .ملعاجلة القضا� املعقدة واملتعددة اجلوانب على املستوى القطري
 
"العمل مبادرة يف ، الدكتور شــــــو دونيو، نظمةمملدير العام للالبارزة األخرى اليت قام هبا ا اتبتكار ويتمثل أحد اال -6
عبارة عن منوذج أعمال شــــــــامل وكّلي اللجان التابعة له. فهي من اجمللس و  كل  رتحيببهذه املبادرة حظيت قد و بيد".  ايدً 

 وجمموعات بيا�هتا للمنظمة يهدف إىل إقامة جمموعة واســــــــــعة من الشــــــــــراكات من جهة، واالســــــــــتفادة من القدرات الفنية 
مســــؤولياهتم،  لحتمّ ذلك مجيع أصــــحاب املصــــلحة من  وســــيمّكنمن جهة أخرى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتنمية. 

 .2030عن أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  ا من أجل حتقيق أهداف املنظمة، فضًال بصورة شفافة، والعمل معً 
 
ســـــــــــــــكا�ا خطر واجه لبلدان اليت يلاألولوية ســـــــــــــــند تهي هذه املبادرة هي �ج تقوده وأتخذ بزمامه البلدان، و و  -7

 النـاميـة والبلـدان  اتشـــــــــــــــمـل البلـدان ذات األولويـة الـدول اجلزريـة الصـــــــــــــــغرية النـاميـة وأقـل البلـدان منوً و ف عن الركـب. التخلّ 
خالل من  19-واجهة آاثر كوفيددعم ملالحلصـــــــــول على إىل االبلدان اليت تســـــــــعى إصـــــــــافة إىل ، اغري الســـــــــاحلية األقل منوً 

تنمية ومن املقرر ، ومت إطالق املنصــــة اجلغرافية املكانية، من البلدان عدد يفعلى قدم وســــاق األنشــــطة جارية وإن املبادرة. 
 .املنصةهذه قدرات األعضاء للوصول إىل 



3 ARC/20/INF/5 

 

 
. الفقر واجلوعمكافحة الرئيســـية يف  اســـامهاهتء هذا املؤمتر اإلقليمي علًما مبأعضـــا ســـيحاط خالل هذا األســـبوع،و  -8
من مواطن الضـــــعف لدى الفقراء   احلدمن خالل إقامة روابط بني خمتلف أصـــــحاب املصـــــلحة، إىلهذا الرب�مج، يهدف و 

خالل حتســـــــــــــــني قدرات نظمهم الغذائية واســـــــــــــــتخدام أدوات البيا�ت لدى املنظمة لتحديد ثغرات يف املناطق الريفية من 
 .يف الوقت نفسه االستثمار

 
فهذان املوضــــــوعان  االبتكار والرقمنة.يف للمناقشــــــة هذا األســــــبوع املطروحة ات الصــــــلة اضــــــيع ذاملو  أحدويكمن  -9

النمو الســكاين ومواجهة حتد�ت مواكبة على والتجارة غذية إنتاج األقدرة جهود لضــمان ما نبذله من  مهمان ابلنســبة إىل
أشّجع األعضاء إين و إحداث حتّوالت يف النظم الغذائية يف أفريقيا، ستتاح لألعضاء الفرصة ملناقشة و . يتغري ابستمرارعامل 
 للمنظمة بشأن التدخالت على مستوى السياسات. اتمكانيات االبتكار الزراعي وتوفري توجيهإب ماالهتماعلى 

 
احملّرك لالبتكار يف جمال الزراعة، وال ســــــيما توّفر منصــــــة بيا�ت ضــــــخمة  العاملو وتشــــــّكل مبادرة العمل يًدا بيد  -10

  بشــــــــــــــكل فعال يف الســــــــــــــنوات املقبلة. للمنظمة التشــــــــــــــبث هبا حبزم خلدمة أعضــــــــــــــائها لعملة واحدة ينبغيوجهني  ،وجمدية
 .يًدا بيد إذا جاز التعبريجنًبا إىل جنب، وبصيغة أخرى ن ان اجلانباهذلذلك، من املهم أن يعمل و 
 

 سعادة الرئيس،
 معايل السادة الوزراء،

 السيد املدير العام،
 السادة املندوبون الكرام،

 
. كلنا  شــــــارف فيه اإلطار االســــــرتاتيجي احلايل للمنظمة على االنتهاء، مثة مهمة كبرية ابنتظار�ييف الوقت الذي و  -11

من املؤمترات اإلقليمية لتنقيح خارطة إســـــــــهامات احلصـــــــــول على إىل يف دورته الرابعة والســـــــــتني بعد املائة جمللس ا تطلعقد و 
ســـــيكون اإلطار االســـــرتاتيجي اجلديد، الذي ســـــيعتمده املؤمتر يف دورته و هذه الوثيقة اهلامة. خبصـــــوص الطريق للمشـــــاورات 

 .اوما بعده 2030 خطة عاماملنظمة حنو املستقبل، حنو ستوجه  يتال ةألساسياخلطة ا، 2021الثانية واألربعني يف عام 
 

س عملية اختاذ ا، أســـــــةاإلقليمي اتاملؤمتر ســـــــائر وســـــــتشـــــــّكل األولو�ت اإلقليمية احملددة يف هذا املؤمتر اإلقليمي و  -12
التابعة  لجانالوبتوجيهات اجمللس و اللجان الفنية  بتوصياتأيًضا سرتشد تساليت ، اإلطار االسرتاتيجي املقبل بشأن اتالقرار 
 له.
 

املخاوف اليت تطرحها لتحد�ت لســعادة الرئيس، من الواضــح أنه مثة حاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة للتصــدي  -13
الغذائي، واألضــــرار اليت تلحق ابلنظم اإليكولوجية والتهديدات الناشــــئة عن تغري  ابلنمطالصــــحية املتزايدة بســــرعة واملتصــــلة 

، 2021يف عام و ، ال بد من معاجلة النظم الغذائية. 2030حبلول عام املناخ. ومن أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة 
يُربز األمهية املســـــــــندة يف خطة عام ، وهو ما النظم الغذائية بشـــــــــأنعقد مؤمتر قّمة ســـــــــيدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل 
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 الذي تضـــــــــــطلع به النظم الغذائية يف حتقيق  لصـــــــــــحة والتغذية والنظم اإليكولوجية والدور األســـــــــــاســـــــــــيتحســـــــــــني ال 2030
 هذه األهداف 

 
النظم الغذائية،  بشــأنوقد أقّر األمني العام لألمم املتحدة ابلدور املركزي الذي تضــطلع به املنظمة يف مؤمتر القمة  -14

جمموعة غري رمسية نشــئت أُ يف هذا الصــدد، و عضــاء بشــكل كامل يف العملية التحضــريية. األدا على احلاجة إىل إشــراك وشــدّ 
 املشــــــاركني  ســــــتتاح لألعضــــــاءو لقمة. ؤمتر امل التحضــــــرييةعمال األمن أصــــــدقاء القمة لتوفري منصــــــة لألعضــــــاء للمســــــامهة يف 

 هلذه القمة.إسهامات فرصة لطلب إيضاحات وتوفري ال يف هذا املؤمتر
 

 نظمة املر يف املســـــاعدة على حتديد ســـــياســـــات بدو  فريقيايضـــــطلع املؤمتر اإلقليمي ألويف اخلتام، ســـــعادة الرئيس،  -15
او املقبلة  السـنتني فرتةلويف صـياغة بر�مج العمل وامليزانية  الفرصـة إلعطاء الزخم له تتاح وسـ .اإلطار االسـرتاتيجي املقبل أيضـً

داوالت مهذا املؤمتر للمندوبني املشــــــــــاركني يف . وأمتىن كذلك  الذي أطلقه املدير العام ابجتاه االبتكار ومبادرة العمل يًدا بيد
 التوّصل إىل نتائج واضحة.أشّجعهم على مثمرة و 

 
 ا على حسن إصغائكم.وشكرً  -16
 


