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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 1الدورة احلادية والثالثون

 2020أكتوبر/تشرين األول  26-28

 بيان املدير العام
 

 زمبابويرئيس مجهورية ، Emmerson Dambudzo Mnangagwaفخامة الرئيس السيد 

 ،Anxious Jongwe Masukaمعايل السيد 

 وزير األراضي والزراعة واملياه وإعادة التوطني الريفي،

 معايل السادة الوزراء يف إقليم أفريقيا، 

 حضرة السيد الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة،

 حضرات املندوبني الكرام،

 حضرات ممثلي الربملا�ت والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية، 

 حضرات السيدات والسادة،

ديناميكية سوف يسّجلها بيان فخامة الرئيس املؤمتر اإلقليمي للمنظمة ملا حتلى به من  لقد شّرفبداية،  -1
وشعًبا، على استضافتها هذا املؤمتر  وأود أن أعرب عن تقديري اخلالص جلمهورية زمبابوي، حكومة .التاريخ

 بفضل مسامهتكم اهلامة. 

، وزير الزراعة السابق يف Perrence Shiriلوفاة معايل السيد  أتقّدم أبحّر التعازيلكن امسحوا يل اآلن أن  -2
 زمبابوي. 

                                                      
 ، شالالت فيكتور�، زمبابوي2020مارس/آذار  27إىل  23كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من  1



2 ARC/20/INF/4 

 

األبطال الذين يف اإلقليم وخارجه وإىل  19-وإّن فكري وتضامين يقوداين أيًضا إىل مجيع ضحا� جائحة كوفيد -3
 يكافحون هذه اجلائحة.

وال يسعين إال أن أشيد أيًضا ابلسلطات احمللية لدى مجيع األعضاء الذين يستضيفون مكاتب املنظمة يف خمتلف  -4
 أحناء اإلقليم ويساعدوننا يف احلفاظ على أمن موظفينا لكي يواصلوا أتدية والية املنظمة. 

على ما أبدته من مرونة من خالل تعاو�ا مع أمانة املنظمة  مبابويمجهورية ز وامسحوا يل أن أنّوه حبكومة  -5
 أجل عقد هذا املؤمتر اإلقليمي االفرتاضي األول ألفريقيا يف اتريخ املنظمة. من

 حضرات املندوبني الكرام،

ة رمسيّ كانت أوىل أولو�يت منذ أن توليت منصيب كمدير عام للمنظمة، حتويل املؤمترات اإلقليمية من مناسبات  -6
حبتة قائمة حبد ذاهتا إىل فعاليات تتسم بقدر أكرب من الديناميكية املرتبطة على الدوام ابلرؤى واجلهود اإلقليمية، 

 حىت مع نكهات وأساليب إقليمية. 

مداوالت ونتائج هذا املؤمتر اإلقليمي املتجدد ألفريقيا متصلة مبكان أن تكون  األمهيةلذا أعترب أنه من  -7
يف إطار  إعالن ماالبو بشأن التحول الزراعيكما عّرب عنها لرؤية اخلاصة ابلقارة األفريقية بشكل وثيق اب

 . 2063خطة عام ، إضافة إىل الرب�مج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا

 وتعّد املؤمترات اإلقليمية جزًءا أساسًيا من حوكمة املنظمة وجيب أن حترص على إيصال املنظورات اإلقليمية.  -8

ومن شأن املؤمترات اإلقليمية الناجحة أّن متّكننا من تلبية احتياجاتنا على حنو أفضل وأن حتّسن وتسرّع عملية  -9
 حتقيق النتائج. 

لفعال للممارسات اجليدة، ميكننا السعي إىل مساعدة صانعي السياسات ومن خالل احلوار املفتوح والتبادل ا -10
 خمتلف أحناء اإلقليم يف مواجهة التحد�ت املشرتكة.  يف

ويف هذا السياق، يسرين أن أالحظ سلسلة من االجتماعات التحضريية الرفيعة املستوى هلذا املؤمتر اليت عقدت  -11
 ة واألعضاء حول األولو�ت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية.ابلتعاون مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمي

واشتمل أيًضا النهج الديناميكي اجلديد لعقد هذا املؤمتر اإلقليمي االفرتاضي األول ألفريقيا ختصيص حّيز للحوار  -12
 اإلقليمي ميكن لألعضاء فيه نشر تعليقاهتم حول خمتلف الواثئق الفنية واملتعلقة ابلربامج.

 لألعضاء اإلدالء ببيا�ت مستفيضة ميكن تشاطرها مع سائر الوفود واجلهات الفاعلة الرئيسية. ويتيح هذا  -13

ة مع تسجيالت صوتية للواثئق الفنيّ  PowerPointويتضمن أيًضا حيز احلوار اخلاص ابألعضاء عروًضا بنسق  -14
 الرئيسية للمؤمتر. 
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دين وسائر الشركاء على احلوارات واالجتماعات وأود أن أتوجه ابلشكر إىل ممثلي القطاع اخلاص واجملتمع امل -15
 املكثفة اليت عقدوها هذا العام حتضريًا هلذا املؤمتر اإلقليمي. 

 ين أن يكونوا معنا اليوم إلثراء املناقشات. ويسرّ  -16

 هكذا تصبح املؤمترات اإلقليمية منصة ديناميكية وتفاعلية وشاملة لبناء التوافق حول رسم السياسات.  -17

 ولعّل األهّم أنّه يتعني على املؤمترات اإلقليمية أن تكون مفيدة وملموسة ابلنسبة إليكم.  -18

 وسيكون زمالئي وأ� آذاً� صاغية عن كثب.  فهذا املؤمتر مؤمتركم، إنه دورة إقليمية جلهاز رائسي. -19

قة نود اهلامة املتعلّ ويف هذا السياق، حنن متشوقون لإلصغاء إىل وجهات نظركم ومسامهاتكم حول عدد من الب -20
 ابلسياسات، مبا يف ذلك: 

العمل  يأوًال، األولو�ت اليت يرغب اإلقليم يف إدراجها ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة اجلار  •
 حالًيا على إعداده؛ 

 ؛ 2021اثنًيا، تطلعاتكم ابلنسبة إىل مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية يف عام  •
اثلثًا، أولو�تكم ابلنسبة إىل حتويل النظم الزراعية والغذائية استناًدا إىل أوضاعكم اخلاصة اليت جيدر بنا  •

 العمل انطالقًا منها؛ 
ورابًعا، االلتزامات السياسية الراسخة إزاء حتقيق أهداف التنمية املستدامة ويف طليعتها  •

 بلدانكم.  يف 2و 1 اهلدفان

 ،حضرات السيدات والسادة

 لقد ذكرُت التغيريات امللحوظة اليت طرأت على العملية املفضية إىل هذا املؤمتر اإلقليمي.  -21

من أجل بناء منظمة شاملة ومرنة يف خدمة األعضاء فيها لتحقيق  خطتنا لإلجراءات التحويليةفهي جزء من  -22
 "األفضل على نطاقات أربعة" هي: اإلنتاج األفضل والتغذية األفضل والبيئة األفضل واحلياة األفضل.

 وكان اجمللس قد صادق على خطة التغيري هذه اليت تشمل تعديالت هيكلية وبراجمية وتشغيلية.  -23

 نظيمًيا منوذجًيا ومرً� يتيح إمكانية التعاون بني القطاعات ويؤدي إىل كسر التقوقعات.وقد اعتمد� هيكًال ت -24

ومجعنا مًعا نواب املدير العام الثالثة ورئيس اخلرباء االقتصاديني ورئيس العلماء ومدير الديوان الذين ابتوا  -25
االت والية املنظمة وهو أبلغ مثال الدعم يل يف مجيع جم ويقدم هذا الفريق يشكلون اآلن فريق القيادة اجلماعي.

 على النهج التعاوين اجلديد يف املنظمة.

 وإّن ثالثة من أصل األعضاء الستة يف فريق القيادة الرئيسي هذا هم من إقليمكم أنتم.  -26
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القارة األفريقية السيدة أمسهان الوايف قد اختريت لشغل منصب أول رئيسة  ويسرين هبذا الصدد أن أعلن أّن إبنة -27
 للعلماء يف اتريخ املنظمة. 

ومن بني جمموعة التعديالت وجهود اإلصالح العديدة األخرى، أود أن أتوقف عند إنشاء مكتب خاص للدول  -28
من األعضاء يف جمموعتكم  39وف يستفيد وس اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية.

 اإلقليمية مباشرة من عمل هذا املكتب. 

 . مكتب لتغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئةو مكتب لالبتكاروعمد� أيًضا إىل إنشاء  -29

اص ملضاعفة أتثرياته التحفيزية إىل جانب املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخل مركز االستثماروقمنا بتعزيز  -30
 على املستوى العاملي. 

 2030لكفالة أن يصّب عملنا ككّل يف خدمة خطة عام  أهداف التنمية املستدامةواستحدثنا كذلك مكتب  -31
 ابعتبارها إطار عملنا املشرتك للتنمية املستدامة. 

ا منصة الذي ميكن اعتباره أيضً  املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةأما  -32
هيئة الدستور الغذائي وكذلك جممل عمل املنظمة  للتنسيق، فيستضيف يف كنفه جهود جهازين هامني مها:

جمال األمراض املنقولة عن طريق احليوا�ت وسواها على غرار "صحة واحدة" ومقاومة مضادات امليكروابت  يف
 وسالمة األغذية. 

وقد بدأت عمليات التحول والتعديالت هذه يف املقر الرئيسي للمنظمة واتسعت لتشمل اآلن سائر مكاتب  -33
 املنظمة حول العامل، على اعتبار أننا "منظمة واحدة" أينما وجد�. 

، عناية خاصة لتدعيم مكاتب املنظمة القطرية واإلقليمية الفرعية واإلقليميةوسوف نواصل إيالء  -34
 اعتبارها حجر الزاوية ملا تنجزه املنظمة.  على

كحد أدىن مع التمتع   5-من هذا املنطلق، أصدرت توجيهايت لتكون رتبة رؤساء املكاتب القطرية من فئة مد -35
من املمثلني اإلقليميني  24، كان 2019ابلكفاءات املطلوبة. وعندما توليت منصيب يف شهر أغسطس/آب 

 . 5-للمنظمة دون فئة مد

 السيدات والسادة،حضرات 

 إّن أفريقيا قارة مل ُتستغل طاقاهتا بعد وال تزال حتتل الصدارة على سّلم أولو�يت كمدير عام للمنظمة.  -36

فتحويل النظم الزراعية والغذائية لن يكون حامسًا يف حتديد األمن الغذائي والتغذية فحسب، بل أيًضا لنجاح  -37
 ماعية واالقتصادية والبيئية. القارة يف معاجلة الشواغل السياسية واالجت

من خالل  أنّوه ابلقيادة األفريقية اليت أسندت األولوية خلطة التنمية الزراعيةمن هذا املنطلق، أوّد أن  -38
 . 2014الرب�مج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا وإعالن ماالبو بشأن حتويل الزراعة الصادر يف عام 
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 . حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا لدى املنظمةة األعضاء يف وال يسعين إال أن أثين على مسامه -39

 لكن جيدر بنا أن نعي التحد�ت اخلطرية املاثلة أمامنا.  -40

، وكذلك تقرير االستعراض 2019فتقرير منظمة األغذية والزراعة عن حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -41
أّن أفريقيا ليست على املسار الصحيح حنو حتقيق السنتني الصادر عن االحتاد األفريقي يشريان إىل  لفرتة

وهي أبعد من ذلك حىت عن الغاية الطموحة اليت وضعها إعالن  من أهداف التنمية املستدامة 2 اهلدف
 . 2025ماالبو من أجل القضاء على اجلوع حبلول عام 

مليون شخص يف العامل يعانون  250وال يزال  .ارتفاع منحى اجلوع يف أفريقيا فآخر األدلة ال تزال تشري إىل -42
 اجلوع اليوم. 

استمر  وإذا أما على مستوى العامل، فقد سجلت أفريقيا خالل السنوات اخلمس املاضية أسرع منو يف عدد اجلياع. -43
 . 2030مليون نسمة حبلول سنة  433هذا االجتاه على حاله، من املتوقع أن يبلغ هذا العدد حنو 

مليون شخص يف أفريقيا  965حيث أّن  وإّن حالة التغذية واألمناط الغذائية الصحية تبعث على القلق أيًضا. -44
 عاجزون عن حتمل كلفة منط غذائي صحي. 

ود وسوء وقد سامهت التقلبات املناخية والظواهر املناخية املتطرفة والنزاعات واآلفات واألمراض العابرة للحد -45
 األحوال االقتصادية يف تدهور حالة األمن الغذائي والتغذية يف اإلقليم. 

 لكن مثة عمل ملموس هائل جاٍر حالًيا على الصعيد امليداين.  -46

لضمان اتباع �ج منسق  خطة عمل عاملية ملكافحة دودة احلشد اخلريفيةفقد وضعنا، على سبيل املثال،  -47
 قليمية والعاملية. وقوي على املستو�ت القطرية واإل

مشروًعا متصالً بدودة احلشد اخلريفية معظمها يف أفريقيا،  63وخالل السنوات الثالث املاضية، أطلقت املنظمة  -48
 وأرست عدًدا من املمارسات اجليدة اكتسبت خالهلا معارف قّيمة. 

 . اجلراد الصحراويوأحرز� تقدًما جيًدا على صعيد مكافحة  -49

على سبيل املثال، جنح �ج اإلجراءات االستباقية مع احلكومات ابلتعاون مع املنظمة  ويف أفريقيا الشرقية -50
ما يكفي لتلبية مليون دوالر أمريكي، أي  580والشركاء إىل حد كبري يف محاية حماصيل فاقت قيمتها 

 . مليون نسمة 13االحتياجات السنوية من احلبوب لـ

 وتعّد مجيع هذه النجاحات خري مثال على الشراكات بني األعضاء واملنظمة والشركاء املاحنني.  -51

 قد أدت إىل تفاقم األوضاع بقدر أكرب.  19-كوفيدغري أّن جائحة  -52
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 األ�م ولقد واظبنا على مراقبة الوضع العاملي ابلنسبة إىل أتثريات اجلائحة على األمن الغذائي والنظم الغذائية منذ -53
 األوىل لتفشيها. 

والتدابري املتخذة ملكافحتها والركود  19-وابت من الواضح منذ البداية أّن التأثريات املتزامنة جلائحة كوفيد -54
العاملي الناجم عن ذلك قد أدت مجيعها إىل تفاقم اجلوع وسوء التغذية وارتفاع عدد اجلياع والفقراء، خاصة 

 البلدان املنخفضة الدخل. يف

أول اجتماع افرتاضي لوزراء ملنطلق، عقد� ابلتعاون مع االحتاد األفريقي يف شهر أبريل/نيسان، ومن هذا ا -55
 ملناقشة تداعيات اجلائحة على األمن الغذائي والتغذية.  الزراعة يف بلدان االحتاد األفريقي

لني عن االحتاد األورويب املنبثق عن االجتماع وفريق املهام الذي ّمت إنشاؤه ويضّم ممث اإلعالن الوزاريويفضي  -56
 واملؤسسات املالية الدولية وشركاء آخرين إىل تدابري ملموسة حلماية الفئات السكانية األشد ضعًفا يف أفريقيا. 

الوزراء املسؤولني عن الزراعة ، ساندت املنظمة االحتاد األفريقي من أجل عقد اجتماع يضّم يوليو/متوزويف  -57
 أجل التفاعل مًعا واالتفاق على إجراءات اسرتاتيجية. من  والتجارة والشؤون املالية

اليت تيسر احلوار بني هذه القطاعات الثالث ملعاجلة أتثريات  املنصة التارخيية األوىلهذه ويسرين أن أرى  -58
 اجلائحة يف حتوهلا من أزمة غذائية إىل حالة طوارئ اقتصادية وعلى مستوى األمن الغذائي.  هذه

 Cultivate-Africaاالفرتاضي  احلوارومن املشجع أن أرى أّن جهود� املشرتكة ستتواصل من خالل  -59
 املقبل الذي ستشارك فيه املنظمة.  الشهر

وسيتناول هذا احلدث "التدخالت الالزمة يف األجلني القصري واملتوسط لضمان توافر األغذية واحلصول عليها  -60
طويل" على حنو ما اتفق عليه الوزراء خالل االجتماعني اللذين عقدا إضافة إىل اإلنتاجية يف األجل ال

 أبريل/نيسان ويوليو/متوز.  يف

 ابلتأثرياتوقدمت املنظمة الدعم كذلك للحكومات يف خمتلف بلدان أفريقيا من أجل إجراء حتليل للتنبؤ  -61
 الثانوية احملتملة للجائحة على النظم الغذائية واألسواق والزراعة. 

مليون  12وّفر� الدعم لسبل العيش لنحو الل إعادة برجمة الدعم القائم أساًسا والتمويل اجلديد، ومن خ -62
والتخفيف  19-يف خمتلف أحناء القارة األفريقية، ما يساعد يف الوقاية من تداعيات جائحة كوفيد نسمة

 وطأهتا على األسر املعيشية الضعيفة.  من

بر�مج املنظمة الشامل واملتكامل لالستجابة جلائحة وضعنا مجيع هذه التأثريات نصب عينينا، أطلقنا بعدما و  -63
 . والتعايف منها 19-كوفيد
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ويسعى الرب�مج إىل التخفيف من وطأة التأثريات الفورية مبوازاة تعزيز قدرة النظم الغذائية وسبل العيش على  -64
حتقيق  متاشًيا مع �ج األمم املتحدة إزاء "البناء من أجل التحويل" وسعًيا إىل - التعايف والصمود يف األجل البعيد

 أهداف التنمية املستدامة. 

ويعمل الرب�مج على التصدي لآلاثر االجتماعية واالقتصادية للجائحة من خالل العمل مًعا مع مبادرتنا  -65
 . مبادرة العمل يًدا بيدالرئيسية وهي 

اليت أطلقناها قبل أقّل من سنة من اآلن هي مبادرة تقوم على األدلة وتقودها البلدان مبادرة العمل يًدا بيد و -66
وتعود مليكتها هلا وتسعى إىل وضع حد للفقر واجلوع يف البلدان النامية غري الساحلية والبلدان اجلزرية الصغرية 

فاقمت  دان اليت تسجل مستو�ت من الفقر املدقع والبلدان اليتالنامية والبلدان اليت تعاين من أزمات غذائية والبل
 فيها اجلائحة أوجه الضعف. 

وهي مبثابة منوذج جديد لألعمال قائم على التعاون وعلى مروحة واسعة من الشراكات ويستفيد مما للمنظمة  -67
إىل الفئات األضعف لتحديد أفضل اخليارات املتاحة من أجل الوصول  من قدرات فنية ويف جمال البيا�ت

 وحتقيق أكرب أثر ممكن على الفقر واجلوع.

 وتستفيد هذه املبادرة من أحدث األدوات. -68

اخلاصة مببادرة العمل يًدا بيد اليت تقدم الدعم ألصحاب املصلحة  املنصة اجلغرافية املكانيةويف طليعتها   •
 والت سريّة البيا�ت.كافة من خالل توفري بيا�ت وافرة وقابلة للبحث مع احرتام بروتوك

الذي جيمع بني مصادر البيا�ت غري التقليدية،  جمال اإلحصاءات يفخمترب البيا�ت من أجل االبتكار و  •
والبيا�ت الضخمة، وعلم البيا�ت وأسلوب حتليل النصوص من أجل حتسني دقة عملية صنع القرارات 

 وتقييم األثر وتوقيتهما.

ري من األعضاء الذين يشاركون ابلفعل يف هذه املبادرة. ولقد ابشر� التنفيذ ويسرين أن أرى هذا العدد الكب -69
 .منها يف هذا اإلقليم 11بلًدا يوجد  29حالًيا يف 

 حضرات الزميالت والزمالء األعزاء،

 . أّن التنمية الزراعية والريفية مها مفتاح احلل لكسب املعركة ضد الفقر واجلوع يف أفريقياأ� واثق متاًما من  -70

 وتتمتع أفريقيا مبزا� مقارنة وفرص هامة لتحويل نظمها الزراعية والغذائية.  -71

 . 2030وتشهد أسواق األغذية يف أفريقيا منًوا وتقدر قيمتها السوقية برتليون دوالر أمريكي حبلول عام  -72

 ويعين هذا فرص عمل جديدة ور�دة األعمال واالبتكار يف الزراعة وعلى امتداد سالسل القيمة الغذائية.  -73
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وتشري االجتاهات السكانية إىل توسع حضري سريع للسكان ومنو الطبقة الوسطى اليت لديها مداخيل ستنفقها  -74
 على سلع استهالكية ودائمة. 

ض من أجل حتويل العر  امنة هائلة خاصة بفعل سكا�ا الشبابوعالوة على ذلك، تتمتع أفريقيا بطاقة ك -75
 والطلب على السلع واخلدمات املستقبلية، مبا يف ذلك يف الزراعة وصناعة األغذية. 

ويتيح التقدم يف املعارف والتكنولوجيا واملهارات، مبا يف ذلك االعتماد السريع للتكنولوجيات الرقمية، فرًصا  -76
 جديدة. 

أن ختفض بشكل جذري تكاليف املعامالت وتقّصر سالسل القيمة وتدعم  لوجيات الرقميةالتكنو وإبمكان  -77
 جمموعة من النتائج على مستوى األسواق وتسرّع عجلة التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

دها املادي فهي تشجع االندماج وتتيح للمؤسسات املالية الدخول إىل األسواق الريفية من دون حتّمل كلفة وجو  -78
 فيها. 

وإبمكان تكنولوجيا قواعد البيا�ت التسلسلية أن تبين الثقة وتشجع الشفافية وتزيد إمكانية تتبع األغذية  -79
 امتداد سلسلة القيمة.  على

وتشجع منصات التجارة اإللكرتونية النفاذ إىل األسواق وتوسيع خيارات املستهلكني مبوازاة تشجيع الشباب  -80
 اء يف املناطق الريفية أو العودة إليها. والنساء على البق

 وهذا من شأنه أن حيّول املناطق الريفية إىل أماكن جاذبة أكثر للعيش والعمل فيها.  -81

 وجيدر بنا استكشاف مجيع الشراكات وأوجه التآزر املمكنة.  -82

لعاملية للسياحة املنظمة اأسابيع من اآلن، أبرمت منظمة األغذية والزراعة و ةفعلى سبيل املثال، قبل أربع -83
 اتفاقًا لتضافر جهودمها من أجل دعم تطوير السياحة يف املناطق الريفية. التابعة لألمم املتحدة 

وتعّد السياحة الزراعية والسياحة اإليكولوجية حمرك النمو االجتماعي واالقتصادي ومن شأ�ا أن حتّد من أوجه  -84
 عدم املساواة وتعزز قدرة اجملتمعات احمللية الريفية على الصمود وأن تزيد املداخيل. 

الكامنة وراء هذا املشروع والفكرة  .قرية رقمية 1 000مشروع ويف هذا السياق، أعلنت عن نيتنا إطالق  -85
 قرية يف خمتلف أحناء العامل وحتويلها إىل قرى وبلدان رقمية.  1 000حتديد  هو

فالقرى الرقمية والسياحة الريفية ميكنها أن تشكل حمرًكا لز�دة القدرة على الصمود وتنويع مداخيل املزارعني  -86
 وإعادة البناء على حنو أفضل. 
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ح ثالثة أمكنة أو مواقع يف بلدا�م جتمع بني مزا� ومواصفات اإلنتاج الزراعي والنظم وإين أدعو كل وفد إىل اقرتا  -87
الغذائية واملنتجات الثقافية واملواقع السياحية لتحويلها إىل قرى رقمية تكون لديكم فيها الكثري لتشاطره ولبيعه 

 عرب اإلنرتنت. 

من خالل خمتلف فيها والنظم الغذائية والعناصر الثقافية  وإبمكاننا الرتويج هلذه القرى الرقمية وإنتاجها الزراعي -88
 منصاتنا الرقمية. 

 . نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العامليةوميكننا أيًضا الرتويج هلذه املبادرة من خالل منصة  -89

 حضرات السيدات والسادة،

مية املستدامة، وحتقيق أهداف التن 2030وإذ نقف اآلن على عتبة عقد العمل من أجل تنفيذ خطة عام  -90
 بنا تعظيم طموحاتنا من خالل إجراءات معّجلة وموّسعة بطريقة حتّول نظمنا الغذائية والزراعية.  جيدر

 حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفيةوتعّد  -91

بفعل أوجه عدم  19-متناسب نتيجة جائحة كوفيد فالنساء والفتيات يف املناطق الريفية يتحملن عبًئا غري -92
 واليت جتعلهّن عرضة بشكل خاص للصدمات.  املساواة القائمة يف األساس بني اجلنسني،

 لنتاجية واحلصو الك األراضي وغريها من األصول اإلوجيدر بنا توفري فرص وحقوق متساوية للنساء الريفيات المت -93
 ئتما�ت والعمل الالئق واألسواق حبيث حيققن طاقاهتن اإلنتاجية الكاملة. على اال

فيمكنها ابلتايل املسامهة على أكمل وجه يف مكافحة اجلوع والفقر وسوء التغذية من أجل بناء قارة أفريقية  -94
 أفضل لألجيال كافة. 

 نظم الزراعية والغذائية يف أفريقياالتوقعات اإلقليمية عن املساواة بني اجلنسني والوإين أتطلع إىل إطالق  -95
 خالل هذا املؤمتر اإلقليمي، إىل جانب االحتاد األفريقي. 

 ركيزة أخرى يف جهود� الرامية إىل إجناز واليتنا.  الشراكاتوتعد  -96

من حكومات وقطاع خاص  -وال بد لنا من حشد طاقات مجيع أصحاب املصلحة والشركاء االسرتاتيجيني  -97
 اط أكادميية وشباب ونساء. وجمتمع مدين وأوس

اسرتاتيجية األخرية على  اللمساتوتعمل املنظمة، انطالقًا من هذه األمهية االسرتاتيجية للشراكات، على وضع  -98
 . جديدة الخنراط القطاع اخلاص

وجيدر بنا مًعا أن ننتهز هذه الفرصة لتحويل الشراكات االسرتاتيجية مع كيا�ت القطاع اخلاص إىل مناذج  -99
 مبتكرة لألعمال من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
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وإبمكان القطاع اخلاص أن يوفر أدوات مبتكرة وموارد ومعارف وتكنولوجيات وقنوات تسويق موثوقة بقدر   -100
 أبمهية حامسة لتعزيز عملنا امليداين. أكرب وتتسم 

واملرحلة  2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية يف عام تيحها د من الفرصة اليت يُ فلنستفِ   -101
السابقة النعقاده يف روما من أجل االستفادة من الزخم إلجياد حلول قادرة على إحداث حتول يف النظم الزراعية 

 والغذائية. 

ليكونوا رأس احلربة يف اجلهود  حتديد أبطال إقليميني والتضافر معهمالصدد، أشجعكم مجيًعا على وهبذا   -102
 وإّن املنظمة ملتزمة مبؤازرة هذه اجلهود.  املبذولة يف أفريقيا ولتنسيق تلك اجلهود.

 معايل السادة الوزراء،

 الزميالت والزمالء الكرام،

  أّن الفرص املتاحة أمامنا تبعث ّيف الكثري من األمل. إننا جنتمع اليوم يف ظّل أوقات عصيبة غري -103

 فإذا ما نظر� إىل أنفسنا يف مرآة التاريخ، ألخذ� العربة من جتاربنا ودروسنا املاضية.   -104

 ابلذكرى اخلامسة والسبعني لتأسيس املنظمة.قبل ثالثة أ�م من اآلن، احتفلنا   -105

ن يواجهون هم أيًضا أوقااًت حافلة بتحد�ت أكرب حىت حني أسسوا ومتاًما كما حنن اليوم، كان اآلابء املؤسسو   -106
منظمة مكّرسة من أجل "توطيد الرفاهية املشرتكة جلميع األعضاء فيها" على حنو ما نص عليه  1945يف عام 

 دستور املنظمة.

 وإّن تصميمهم ورؤيتهم التطلعية مها مصدر إهلامنا اليوم.   -107

من أجل قارة أفريقية مزدهرة قوامها النمو الشامل والتنمية  ابلبلدان األفريقيةابلرؤية اخلاصة وحنن ملتزمون   -108
 املستدامة ينعم فيها مواطنوها بصحة وتغذية جيدة وزراعة حديثة لز�دة اإلنتاج واإلنتاجية. 

وا : املزارعون واملنتجون والتجار واملوردون وسواهم الكثريون الذين حرصأببطال األغذيةكما أننا نشيد    -109
 إيصال األغذية إىل موائد� يومًيا وواصلوا إعالة أسرهم وجمتمعاهتم وسواها حىت.  على

 عهم أيًضا أهل ألن يكونوا األبطال الذين سيبنون   -110
ً
 أفضل.  اامل

 أن نؤازرهم!  واجبنا التارخييومن   -111

 لقد أجنز� املهمة! حبيث �يت اليوم الذي نقول فيه:  -112

 كم.وشكراً جزيًال على حسن إصغائ


