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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 1الدورة احلادية والثالثون

 2020أكتوبر/تشرين األول  26-28

 بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
 

 رئيس مجهورية زميبابوي، ،Emmerson Mnangagwaفخامة السيد 

وزير األراضيييييز وال راعة واملياا و عاتو الاوطي الريئز، رئيس الدورو ا اتية  ، Anxious Jongwe Masukaدمعايل السيييييي
 والثالثي ملؤمتر منظمة األغذية وال راعة اإلقليمز ألفريقيا،

  راعة،، الرئيس املساقل جمللس منظمة األغذية والKhalid Mehboobمعايل السيد 

 معايل السيد شو تونيو، املدير العام ملنظمة األغذية وال راعة،

 السيدات والساتو الوزراءحضرات أصحاب املعايل، 

 األمم املاحدو يف روما،وكالت السيدات والساتو، السئراء واملمثلون الدائمون لدى حضرات  ،أصحاب السعاتو

 ،وقروناملندوبون امل

 ،الكرامضيوف ال

 ،وساتوالسيدات حضرات ال

 إبطالعكم أبدأ وأن ألفريقيا اإلقليمز للمؤمتر والثالثي ا اتية الدورواملشاركي يف  أخاطب أن البالغ سروري تواعز ملن  نه
 الدورو  قد متثل موضييييييييييييييوعلو . السييييييييييييييوتان اخلرطوم، يف 2018 فرباير/شييييييييييييييبا  يف انعقدت الدورو الثالثي اليتجمرايت  على

". للشباب وجّذاب الئق عمل فرص وخلق اإلنااج وسائل حتسي: أفريقيا يف والغذائية ال راعية للنظم املسادامة الانمية"يف 
                                                           

 .فيكاوراي، زمبابويشالالت يف ، 2020 آذار/مارس 27 ىل  23 كان من املقرر عقدها خالل الئرتو من   1

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmerson_Mnangagwa


ARC/20/INF/6 2 

 بشييييان ماالبو و عالن املسييييادامة، الانمية أهداف معسييييالة املواءمة مل الواجب االعابار  يالء مت املوضييييوع، هذامتاشيييييعا مع و 
  اجلوع على ابلقضييييييييياء االلا ام مع ،املعيشييييييييية سيييييييييبل وحتسيييييييييي املشيييييييييرت  الرخاء أجل من ال راعيي والاحول ابلنمو الاعجيل

 .القارية سرتاتيجيةاال األطرغريا من و  أفريقيا يف ال راعية للانمية الشامل الربانمج  طار يف ،2025 عام حبلول فريقياأ يف

 ،ةسادوال سيداتحضرات ال
  املسيييييييادامة ال راعية والانمية الغذائز ابألمنذات صيييييييلة  هامة قضييييييياايبشيييييييان  ةيجد مناقشيييييييات اإلقليمز املؤمتر أجرىلقد 
 .أفريقيا يف

  الاغذية وسييييييييييييييوء الاغذية لنقص الثالثز والعبء الغذائز األمن انعدامجمال  يف السييييييييييييييائدو االجتاهات حتليل ذلك ومشل

 البيئة تكانف اليت والصييعوابت والن اعات املالئمة غري املناخية الظروف يشييمل مبا ذلك، وراء الكامنة لعواملاعلق ابيف ما ي
 .العاملية االقاصاتية

 طرحت  اليت الرئيسييييييييييية القضييييييييييااي بي مناملعيشيييييييييية  وسييييييييييبل والاغذية الغذائز األمن على املناخ لاغري السييييييييييلي الااثري كانو 

 وطاته، من والاخئيف املناخ تغري مع فللاكيّ  املباكرو للنهج الواجب االعابار مع جنب    ىل جنبعا ،على بسييييييييييييييا  البح 
 .أفريقيا  قليم يف و تارهتا الكوارث خماطر من ا د وكذلك

 اهامام  يالء مع أفريقيا، يف الريئية املناطق يف ل راعةقطاع ا يف للشيييييييباب عمل فرص خلق علىاإلقليمز  املؤمترت شيييييييدّ قد و 
 .ال راعية يةائالغذ نظمال يف الشباب ملشاركة خاص

 ومصييييييييييييييايد ال راعةقطاعات  يف البيولوجز الانوع تعميم خالل من والاغذية الغذائز األمن حتقيق أمهية علىا أيضييييييييييييييع  أكدّ و 
 .توالغااب األمسا 
 متيف وقت الحق، و أفريقيا.  مع للاضيييييييامن األمانة سيييييييابح يف ومسيييييييامهاها تعمها تكثيف  ىل األفريقية البلدان تعاكما 

 غينيا ماالبو، يف 2019 ح يران/يونيو يف ة  سيييييييييييييياب األمانةسييييييييييييييامهجهات امللل املسيييييييييييييياديرو املائدو اجاماع عقدبنحاج 
مبشيييياركة و  االسيييياوائية  غينيا مجهورية رئيس ،Obiang Nguema Mbasogoة من فخامة السيييييد سيييياضييييافاب االسيييياوائية،

ا 22 من تول رؤسييييييييييييييياء أربعيية بينهم من املسيييييييييييييياوى، رفيعز منييدوبي االجاميياع  واناهى. أفريقزغري ا بلييدع  14و اأفريقيييع  بلييدع
 .أمريكز توالر مليون 25قدرها  ة مجالياعهدات ب

 والسادة، حضرات السيدات
  اجلوع على على الاييام القضييييييييييييييياء هييدف االلا ام باحقيق على الايياكيييد ألفريقيييا، يف تورتييه الثالثي، اإلقليمز املؤمتر أعييات
 تنئيذ يف االسيييييييييييامرارو  مالبو الصييييييييييياتر عن االحتات االفريقز،  عالنعلى حنو ما هو وارت يف  ،2025 عام حبلول أفريقيا يف

 بكل الاغذية وسيييوء الاغذية نقص معدالت تسيييجّلها اليت املادهورو االجتاهات مسيييار قلب  ىل سييياؤتي وبرامج سيييياسيييات
 أفريقيا. يف أشكاله

 :يلز مبا الا امهم عن األعضاء أعرب الصدت، هذا ويف

مؤاتية، وحشد املوارت الكافية وختصيصها، وتوجيه القدرات واإلمكاانت املؤسسية وضع سياسات واسرتاتيجيات  -
 من أجل تسريع وتريو تطبيق نظم مسادامة لألغذية وال راعة بطريقة ماكاملة ومنسقة 
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زايتو اإلنااجية ال راعية، مبا يف ذلك تطبيق االباكارات والاكنولوجيات ونظم املعلومات وتكنولوجيا االتصيييييييياالت  -
 املعلومات واملدخالت احملّسنة واساخدام اآلالت و 

اعامات سييييياسييييات وبرامج ل ايتو االسيييياثمارات املسييييؤولة واليت تشييييمل الشييييباب من أجل حتدي  القطاع ال راعز  -
 و شرا  الشباب يف صياغة السياسات وا وار بشان السياسات وعمليات صنع القرارات اليت ختصهم 

 للعمييل ولانظيم املشييييييييييييييياريع ابلنسييييييييييييييبيية  ىل الشييييييييييييييبيياب من النسييييييييييييييياء والرجييال  تشييييييييييييييجيع الئرص اجملييدييية واجمل ييية -
يف األنشييييييييييطة الريئية ال راعية وغري ال راعية، ابعابار ذلك وسيييييييييييلة ملعاجلة األسييييييييييباب اجلذرية للن و  من األرايف 

 بسبب الضيق وتع ي  الروابط بي املناطق الريئية وا ضرية وا د من نسبة الن و  
ا لاوليييد فرص العمييل، وتع ي  ينييية لألعمييال الاجييارييية ل ايتو  شييييييييييييييرا  القطيياع اخليياص ابعابييارا  ركييع هتيئيية بيئيية متك -

 اجلمعيات الرفيعة املساوى املعنية ابلشباب واألجه و املعنية ابألعمال الاجارية ال راعية 
ت ال راعة والغاابت توطيد الاعاون والانسيييييق صييييوب تعميم الانوع البيولوجز بشييييكل أقوى وأكثر فعالية يف قطاعا -

 .ومصايد األمسا ، مبا يف ذلك يف ظل تغري املناخ

 والسادة، حضرات السيدات
 احملرز الاقدممن أجل تقييم  ألفريقيا اإلقليمز لدورو الثالثي للمؤمتر طار ماابعة املسيييؤوليات امللقاو على عاتقز كرئيس ليف 
األحداث  من عدت املؤمتر من خالل رسيييييييييييائل  يصيييييييييييالمن  متّكنا الصييييييييييياترو عن املؤمتر، وااللا امات الاوصييييييييييييات تنئيذ يف

 :ثاألحداهلذا  موج  عرض يلز ويف ما. هدت مشاركة جيدو من جانب زمالئناش اليت واالجاماعات
  2018 حزيران/يونيويف  رومااليت اننيقدت يف  نظمةا  جمللس التاسععععععععنية وا مسععععععععني بنيد ا ائة الدورةخالل، 

 على الضوء ناوسّلط من توصيات معلومات أساسية وموج عا ملا صدر عن املؤمتر اإلقليمز يف تورته الثالثي ناقدم
 للماابعة  الرئيسية اجملاالت

 حزيران/يونيو يف رومععا يف اننيقععدت اليت ا نظمععة  ؤمتر واألربنيني احلععاديععة الععدورة  ىل بيييياننيييا يف أفيييدان، كميييا 
 واليت اإلقليمز للمؤمتر والثالثي ا اتية الدورو انعقات وموعد املضيف للبلد عليها املائق ابلرتتيبات املؤمتر ،2019
 األحداث من جمموعة تنظيم املؤمتر وشييييييييييييهد. روما يف األفريقية اإلقليمية اجملموعة بواسييييييييييييطة االحقع  ماابعاها متت

 البيولوجز والانوع اجلوع على الاام القضيييييييييييييياء هدف باحقيق املاعلقة والئرص الاحدايت  ىل تطّرقت اليت اجلانبية
 أفريقيا  فيها مبا عدو، أقاليم عرب ال راعة يف الشباب وتور ال راعة يف لألغذية

 

  الذي اننيقد الزراعةجمال  يف اجلنوب بلدان بني ما يف النيا ي التنياونبشععععععععععع ن  الوزاري  نتدىاهامش  علىو  

 ،املشيياركي لألعضيياءتشيياورايع  ااجاماعع  نانظم ،2018 الثاينتشععرين /نوفمرب 2و 1يومي  ،الصععني تشععاناشععا، يف
ذلك  أات قد و . األعضيياء بييف ما  املشييرتكة واألنشييطة والانسيييقتصييال لال كقناو  اإلقليمز املؤمتر أمهيةعلى  أكد

 أنه  ىليبات الاعق وأشيييارت. والا اماته اإلقليمز املؤمتر توصيييياتبشيييان  األعضييياءتعقيبات و  رباتاخل لاباتل فرصييية
 اجلهوتخاصيية  الانئيذ،عملية  يف احملرز الاقدممع  جنب  ىلجنبعا الصيياترو  للاوصيييات الواجب االهامام  يالء يام

  ر ابخلرييت تبشّ ال الناائج بعض أظهرت واليت والاكنولوجيا، واالباكار البح  جماالت يف اجلارية
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  التابنية  والبيئة وا ياه الريفية والتنمية الزراعة حولا تخصعععععععععصعععععععععة  الفنية للجنة الثالثة النيادية الدورةوخالل
 بصييييييييئيت الئرصيييييييية يل أتيحت ،2019 تشععععععرين األول/أكتوبر يف أاباب أديس يف نيقدتان اليت األفريقي لالحتاد
تباتل  خالل من حتديثات وتقدميسيييييييييييييياقطاب الدعم للمؤمتر اإلقليمز المؤمتر اإلقليمز لل الثالثي الدورو رئيس

 أحداث ىل جانب ها  انعقاتاملؤتية  ىل والعمليةللمؤمتر اإلقليمز  والثالثي ا اتية الدورو موضييييوععن  املعلومات
 واملنظمات املشيييييييييييياركي األعضيييييييييييياء بعض مع ثنائية اجاماعاتقد تلت البيان و . املؤمترانعقات  قبلمقرر تنظيمها 

 الانمية يف  شركاءالو  األفريقز الحتاتها افي مبا الئرعية اإلقليميةو  اإلقليمية
  تسييييييييييليم ،أوغندا، كمباال  يف 2019 تشععععععععرين الثاين/نوفمرب 27 إىل 25 من الفرتةومن نئس املنطلق، مت خالل 

 السعععنوية الذكرى: واالبتكار والشعععمول اإلهلام: "عنونامل املسيييياوى رفيعال ا دث يف عامة جلسييييةخالل  رسييييالة
  للتنياون ا سعععععتقب  وآفاقوالصعععععني  ا نظمة بني ا شعععععرت  اجلنوب بلدان بني ما يف التنياون لربانمج النياشعععععرة

  مييا يف ع ي  برانمج الاعيياونت على الرسيييييييييييييييالييةهييذا  أكييدت. وقييد "الثالثي والتنيععاون اجلنوب بلععدان بني مععا يف

 الثنائز نهجال يف كاملةمشاركة   املشاركة على األعضاء عتوشجّ والصي  املنظمة بي املشرت  اجلنوب بلدان بي
 ا اتية ابلدورو اخلاصييييييية والعملياتية احضيييييييري عمال الاأل عن حتديثاتقدمت  كما.  الصيييييييي مع للاعاوناملسيييييييار 
 .لمؤمتر اإلقليمزل والثالثي

 والسادة، حضرات السيدات
اجلماعز  الائكري باشييييييييييييييجيع ،موزامبيق مابوتو، يف 2003 عام يف ال راعية، منذ  طالقه للانمية الشييييييييييييييامل لقد قام الربانمج

 حتقيق يف ال راعة يؤيدا قطاع أن ميكن الذي اهلائل للدور والاقدير مسيييييييييييييياوى أفضييييييييييييييل من الئهم  ىل وأتى والنهوض به،
. املسيييييييادامة والانمية االجاماعية وحتقيق العدالة و الئقرمن وطا والاخئيف اجلوع على القضييييييياء يف املامثلة النبيلة األهداف

  انقشها املؤمتر اإلقليمز خالل تورته الثالثي. اليت القضااي أهم أحد ي ال الربانمج وال ومن هذا املنطلق، كان
 عملية خالل من سييييناي ري كلجيي ذاالسيييياعراض ال عملية آلية لقياتهتا األفريقز االحتات أعرب عن عرفاين ملئوضييييية ين و 

 واملنابر القطاعات املاعدتو اجلهوت يف ما بي والانسيييييييق واالتسيييييياق تع ي  املواءمةأسييييييئرت عن  ،نطاق القارو على يةتشيييييياور 
 .املاباتلة واملساءلة املاباتل موالاعلّ  األقراناملؤسسات ألغراض اساعراض  املاعدتو

 يتقرير  وتقدمي  عدات يف كبري  نجا تكّللت ب قد سيييييييييناي كلالذي جيري   االسييييييييياعراض آليةطبيق ت أنجتدر اإلشيييييييييارو  ىل و 
 .2020 شبا /فرباير يف الثاين والاقرير( ساهاليلاال) 2018 كانون الثاين/يناير يف األول ،االساعراض

 ،ةسادوال سيداتحضرات ال
اليت  نظمةا   ؤمتر واألربنيني احلادية الدورةخالل  لمنظمةل اجلديد العام املدير ،شيييييييييييييو تونيو السييييييييييييييد اناخاب كانلقد  

 .والثالثي وا اتية الثالثي الدورتي بيخالل الئرتو الئاصلة  مهمعا حداثع  ،2019 حزيران /يونيو يف روما، يف اننيقدت
وقد نئذت . الاحديرفع  هقبولعلى  له وشيييكران تقديراناملؤمتر اإلقليمز اخلالصييية و  هتاين اقدميصيييو  ل فضيييموا صيييوتكم  ىل

 – املسادامة الانمية أهداف حتقيقوتريو  تسريع يف للمساعدو اجلديدو بيد ايدع العمل  باتروم اناخابهاملنظمة بنجا ، عقب 
 .الركب عن ياخلفأحد  أي تر  وعدم - واجلوع الئقر على لقضاءال سيما او 
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 والبلدان واجلوع لئقرل مسيييييييياوايت أعلى لتسييييييييجّ  اليت البلدان بي جيمع الشييييييييراكة من اماقدمع  مسيييييييياوىفهذا املباترو تعارب 
 والثقة االحرتامتقوم على  حقيقية، شييييراكة تونيو، شييييو السيييييد وصييييئها كماوهز،  . يف جمال الانمية جهوتها لدعم املاقدمة

ادامة الانمية أهدافبلوغ  يف املامثل املشييييييييييييييرت  هدفنا ع زهايو  املاباتلي،  ز ثقة وكلّ . اجلوع من خال   عاملقامة و  املسيييييييييييييي

 .أعماهلا جبدول والنهوض اخلربات وتباتل املناقشات من مب يد املباترو مئهوماء ثر ؤتي  ىل مواصلة  سي املؤمتر هذا أنمن 

 والسادة، حضرات السيدات
  ا نياهدة على الاوقيعهدهتا الئرتو الئاصييييييييييييييلة بي تور  املؤمتر اإلقليمز يف اليت شيييييييييييييي األخرى البارزو األحداثمتثل أحد 

 العاشييييييييرو االسيييييييياثنائية الدورو هناية يف 2018يف مارس/آذار  األفريقية القارية احلرة التجارة منطقةمبوجبها  أُنشععععععئ  اليت
  لبلدان ىل ا ابلنسييييييييييييبة 2019 أاير/مايو 30 يفنئاذ ال حي  تخلتقد و  .االفريقز االحتات وحكومات تول رؤسيييييييييييياء معيةجل

 .تصديقهاصكو   أوتعت اليت 24 الي
 األفريقية، البلدان بي الاجارو لاع ي  فقط ليس األفريقية للبلدان سيياحنة فرصيية األفريقية القارية ا رو الاجارو منطقةشييّكل تو 

ا  ولكن  . الئقر ومكافحة اإلنسيييييييييان قوقتاعلق حب مهمة أهداف حتقيق ىل  والسيييييييييعز ،وحتويله القارو اقاصيييييييييات لانويعأيضيييييييييع

  حرو جتييارو منطقيية كربارب أتع اليت األفريقييية القييارييية ا رو الاجييارو ملنطقيية أمييانييةع  اخايييارهيياعلى  غيياان حكومييةوت أن أهنئ أو 

 .العاملية الاجارو منظمة تشكيل منذ العامل يف

 والسادة، حضرات السيدات
 أسييراب اناشييرتفقد . الصييحراوي لجراتلتئشييز  حالة ألسييوأ اليوم، وحىت 2019 تشييرين األول/أكاوبر منذتاعرض قارتنا، 

السييبعي سيينة  أنبياانت ال تظهرو .  ثيوبيا وأوغندا ومجهورية تن انيا املاحدو والسييوتان والصييومال وكينيا يف الصييحراوي اجلرات
 .هذا اآلفة مثلتشهد  املاضية مل

 خالل يوم انقلي أن الصييييييحراوي جلرات ذ مبقدور ا. البشييييييرية عرفاها اليت ال راعية اآلفات أخطر من الصييييييحراوي اجلراتويعدُّ 
 ياناوله ما أيكل أن واحد مربّع كيلومرت  مسيييييييياحة على سييييييييرب وابسيييييييياطاعة. أكثر أو رتعاملك  135  ىل صييييييييلا يم ىل  واحد
 غ وكافحة مل فريقياأ شييييييييرق يف اهلكاارات من اآلالف مئات معاجلة متتو  .واحد يوم خالل غذاء   من شييييييييخص 35 000
 .األفريقز القرنمنطقة  يف للغاية مقلقعا ي ال ال الوضع لكنو  الصحراوي اجلرات

خطرعا ال سييييييابق له  فهو ميثل. وأي  عليه أخضيييييير نبات يوجد وسيييييييناقل  ىل حيثما ا دوت حيرتم ال الصييييييحراوي و ن اجلرات
 صيييييييئوفها وتعم لاوحيد كبريعا  حتدايع  القارو تاخل ابلنسيييييييبة  ىل ا كوماتطر  وهو ي املعيشييييييية  وسيييييييبل الغذائز ت األمنيهدّ 

 للبلدان العون يد لالسييييييييييييييامرار يف مد الدويل اجملامع  ىل ناطّلع ذاته، الوقت ويف. اآلفة هذا مكافحة يف البعض بعضييييييييييييييها
 .الكارثة هذا تواجه اليت املاضررو

 والسادة، حضرات السيدات
ن حدو ت يد مة و الطي بلّ ت يد  19 كوفيد  جائحةفإن  الغذائز، األمن أزمات من أصييييييييييييييالع  فيه قارتنا يف الوقت الذي تعاين

 واناشيييييار املناخ ذات الصيييييلة باغري واألزمات األفريقز، منطقة القرن يف اجلرات لائشيييييز  الة غري مسيييييبوقة ا الية الاحدايت
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 اخنئاض جانب  ىل القصييييري املدى على والاوزيع اإلنااج تقويضسييييئر عن ت أنوحيامل . الن اعات واالضييييطراب السييييياسييييز
 .السلبية الاجاريةابعات الي  ىل  طالة ؤتي أن احملامل من الذي العاملز الطلب
 وسبل الغذائز األمناليت تطال  السلبية ابآلاثر ياعلق ما يف جسيم   حتد ّ الضوء على  أخرى مرو اجلديد الوضع هذا طويسلّ 

 الغذائية، للنظم عأسييير  لاحوّ الاعجيل ب أجل من حوهلاحشيييد جهوتان و  األولوية ذات اجملاالت حتديدوجيب علينا . ةعيشيييامل
 دراتق وتع ي كامن ال االقاصاتي الضعفأوجه  ملعاجلة اإلنااجية القدرات وبناءاألساسية  السلعا د من االعامات على و 
 السل اإلمدات على الصموت.س

  لية وحلولمتكينية  سييياسيياتوضييع  يفبدء الة، و خمالئطريقة بعمل وال الائكري وبعدها، اجلائحةوينبغز لنا، خالل تئشييز 
 نئيذت أجل من منطقة الاجارو ا رو القارية األفريقية  نشيييييياء فرصيييييية من وتاسييييييائاعي علينا االي الصييييييدت، هذا يفو . الصيييييينع
،  أهدافها  .األساسية السلع حركةيسري وت لقاراتالعابرو ل الاجارو تع ي يف مقدماها و تنئيذعا كامالع

 اتتوجيه توفري أجل من واملالية الاجارو عن املسييؤولي الوزراء وكذلك ال راعة وزراءعايل مل النشييطة ابملشيياركة أشيييد أن أوتو 
  ما اضيييييييطلعا به الثناء علىكل   األفريقز واالحتات نظمةحق املاوتسييييييي. فريقياأ يف 19-جائحة كوفيد لاحدية قمنسيييييييّ  وقياتو

 مجع الذي األفريقز واالحتات نظمةامل بي املشرت  العمل فريق مبا يف ذلك والانسيق، الايسري جمايل يف حاسم األمهية تورمن 
 وشركاء نظمةامل تبذهلا اليت الصموت على القدرو بناء جهوت ت ال الو . الرئيسية الادخل جماالت لدعم االسرتاتيجيي الشركاء
 .للغاية قّيمة اآلخرون الدوليون الانمية

 والسادة، حضرات السيدات
 املؤمترانعقات تورو  قبل املماازو الاحضريية العملية يف شاركوا الذين مجيع  ىل الشكر جب يل ألتقدم الئرصة هذا أغانم أن أوت

 اللذين زمبابوي يف املنظمة وممثلية ألفريقيا اإلقليمز املنظمة ملكاب اماناين عن خاص بشكل اإلعراب وأوت. هذا اإلقليمز
 فرتو خالل كبريعا  تعمعا قدمت اليت السييييوتان يف املنظمة ممثلية  ىل ابلشييييكر أتوجهكما .  املؤمتر جنا  يف كبرياع    سييييهاماع  سييييامها
  .رائسيت
 للمؤمتر الاحضري يف وأساسز مسامر عملاألفريقية من  للمجموعة الدائمون املمثلون ما يضطلع به ىل  أشري أن أوت كما

 .اإلقليمز
 وضييع وعلى املثالية رؤياه وعلى لالكل تعرف ال اليت قياتته على للمنظمة العام املدير خاص بشييكل أشييكر أن أوت أخريعا،و 

 .املنظمة والية صلب يف األعضاء الدول أولوايت
 Anxious Jongweمعايل السييييييييييد  خللئز، أمتىن اإلقليمز  املؤمتر رئيس مهام تسيييييييييليميف الوقت الذي يشيييييييييرف   ،واآلن

Masuka، الييدوروأن تكون و  ،والاوفيق النجييا  كييل  زميبييابوي، يف الريئز الاوطي و عيياتو واملييياا وال راعيية األراضييييييييييييييز وزير 
  .مجيععا لكمانجحة و  مثمروألفريقيا تورو  اإلقليمز للمؤمتر نو والثالث ا اتية

 . صغائكم حسن على لكم وشكراع 


