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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الدورة الثالثون

 2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

 ألفريقيا اإلقليمي للمؤتمر والعشرين التاسعة الدورة رئيس بيان
 

 والزراعـــة  األغـــذيـــة منظمـــة ؤمترمل الثالثني الـــدورة ورئيس والغـــابـــات، الزراعـــة وزير جيمي،ع اللطيف عبـــد الســــــــــــــيـــدمعـــايل 
  ألفريقيا، اإلقليمي

  والزراعة، األغذية ملنظمة العام املدير سيلفا، دا غرازيانو وسيهج السيد
  الوزراء، والسادة السيداتمعايل 
  روما، يفاملوجودة  املتحدة ألمملدى وكاالت ا نيالدائم نيواملمثل السفراء والسادة السيداتسعادة 

  ،بنياملندو  والسادة السيدات حضرات
 والسادة، السيدات حضرات

 
 الســــلطاتإىل  شــــكرعن نفســــي، أن أتوجه بال األصــــالةبو  ديفوار كوت  فدباســــم و و  هنا احلاضــــرة الوفود مجيع باســــم ،أود

 البلد هذاوطأت أقدامنا  أنالذي حظينا به منذ  االهتمامعلى  الســـــــــــودان من نظريي اخلصـــــــــــوص وجه علىو  الســـــــــــودانية
 .واجلميل العظيم

 
 يطيـــب  اليت األفريقيـــة البلـــدان تضــــــــــــــــامنهو مثرة  خلرطوميف األفريقيـــا  اإلقليمي نظمـــةامل ملؤمتر الثالثني لـــدورةإن انعقـــاد او 

 .حرتامحييها هنا بكل جالل واأيل أن 
 

 املشاركون األعزاء،
 

 ديفوار، كوت  أبيدجان، يف ألفريقيا اإلقليمينظمة امل ؤمترمل نو والعشـــــــــر  التاســـــــــعة الدورة عقدتانكما ال خيفى على أحد، 
 أفريقيا في الزراعية الغذائية النظم تحويل" موضــــــــــــــوع حولومتحورت  ،2016 نيســــــــــــــان/أبريل 8 إىل 4 منخالل الفرتة 

 ".المشترك والرخاء الشامل النمو لتحقيق
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 إضــــــافة  نظمة،امل اختصــــــاص وجماالت الزراعة عن املســــــؤولني األعضــــــاء البلدان لوزراء قياســــــية مشــــــاركةت الدورة ســــــجلّ و 
 .الشريكة واملؤسسات واملنظمات البلدان من للعديد ممثلنيإىل 

 
  األفريقي، الحتادل شــــــــــــــريكاً  باعتبارها ،نظمةامل مســــــــــــــامهةيف �اية أعماله، على  ألفريقيا، اإلقليمياملنظمة  مؤمتر افقو قد و 

 .االسرتاتيجية املنظمة هدافاأل عن الناشئة اإلقليمية املبادرات تنفيذ بفضل 2025 عام حبلول اجلوع على لقضاءيف ا
 
 .أفريقيا يف الزراعة على وآثاره املناخ تغري على ركز يالذ أبيدجانبيان  أيضاً  اعتمدو 
 

 والسادة، السيدات حضرات
 

املتعلقة  نتائجالبعض عرض عليكم أن أ ألفريقيا، اإلقليمي للمؤمتر والعشرين التاسعة للدورة كرئيس  مهميت �اية يفيشريف، 
 .أبيدجان يف اعتمدت اليت لتوصياتا تابعةمب
 
 :هي، و رئيسية مبادراتثالث  حول النتائج هذهتمحور تو 
 

 ؛2025 عام حبلول اجلوع على بالقضاء أفريقيا لتزاما )1(

 ؛القيمة سالسل وتطوير لإلنتاج املستدام التكثيف )2(

 .اجلافةناطق امل يفالقدرة على الصمود  تعزيز )3(
 
 :2025 عام حبلول اجلوع على بالقضاء أفريقيا لتزامبا ما يتعلق فيف
 

 الغذائية الةاخلاصـــــة باحل املؤشـــــرات تنفيذ يف اإلقليمية االقتصـــــادية واجلماعات البلدان إىل الدعم املنظمة متقدّ  (أ)
  ؛ومتابعتها والتغذوية

  باالســـــــــــــتناد والتقييم الرصـــــــــــــد نظمبشـــــــــــــأن  وإثيوبيا غانا بني اخلربات تبادلإضـــــــــــــافة إىل ذلك املنظمة  توعززّ  (ب)
 .ةالزراع طاعق يف اجلديدة واالتصاالت ملعلوماتا تكنولوجيات ىلإ

 
 :القيمة سالسل وتطوير لإلنتاج املستدام التكثيف يف ما خيصو 
 

 األحيــاء وتربيــة الزراعي اإلنتــاج ذلــك يف مبــا املتكــاملــة، اإلنتــاج نظمعلى  ديفوار كوتمن   نيمزارع تــدريــب مت (أ)
 .احليوية والطاقة والثروة احليوانية املائية

 فنية. لوماتيتيح هلم مع الذكية للبطاقات إلكرتوين نظام باستخداميف زامبيا  مزارع 23 000تبع مت تو  (ب)
 
خاصة بالقدرة  اسرتاتيجيات وضعب املبادرة هذهقد مسحت ف ،اجلافةناطق امل يفالقدرة على الصمود  تعزيزما بالنسبة إىل أو 

 يورو، مليون 28 قيمته برنامج تصــــــميمإىل  االســــــرتاتيجيات هذه أدتو . واإلقليمي الوطين الصــــــعيدين لىعلى الصــــــمود ع
 .الرعوية العيش سبل عزيزت تمحور حولي
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 والسادة، السيدات حضرات
 

 .األفريقية القارةأصقاع  خمتلفزرت  ة امللقاة على عاتقي،واليويف إطار ال ،سنتني املنصرمتنيال خالل
 

يل التـأكيـد  ميكنو . أفريقيـا يفللمنظمـة  الفرعيـة اإلقليميـة كـاتـبامل معومسحـت يل هـذه الزيـارات بعقـد اجتمـاعـات عمـل 
 .ربأكبصورة  هاالتماسأدعوكم إىل  املستوى عالية ربةخب املكاتب، هذه يف ،تتمتع نظمةعلى أن امل

 
 ومؤمتراتة منتديات عد يف واملشــــــــــاركة األفارقةي نظرائ مع احلوار مواصــــــــــلةهذه الزيارات من أجل  احلال بطبيعةواغتنمت 

 زيادة موضـــوعخبصـــوص  املؤســـســـات من العديدإضـــافة إىل  ،األفارقةالدول  رؤســـاءلقاء عدد من و  أفريقيا يف الزراعةبشـــأن 
 .الزراعي القطاع يف اتاالستثمار 

 
كنت أمحلها   يتال الرسالةمتثل هدف  ألفريقيا، اإلقليمياملنظمة  ملؤمترالدورة التاسعة والعشرين  توصيات تنفيذ لىوعالوة ع

 من أجــل التصـــــــــــــــدي ملــا تواجهــه القــارة حــاليــا  القــارة يف للزراعــة األولويــةيالء إ إىل بــاحلــاجــة الوعييف االرتقــاء مبســــــــــــــتوى 
 . لشبابا وبطالة والفقر واإلرهاب واهلجرة اجلوع حتدياتمن 

 
 .الزراعي للقطاعاملرصودة  الوطنية املوارد حصة يف شيء كل  وقبل والً أ األولوية ذههإىل ضرورة إبراز  مرة كل  يفوأشرت 

 
 املوارد منمنصــــــفة  صــــــةأن تتمتع حب األفريقية لزراعةل ه حيقأن أوضــــــحت، الثاين والعشــــــرين األطراف مؤمتر مبناســــــبة انعقادو 
 .وآثاره املناخ تغري مكافحةمن أجل  احلادي والعشرين األطراف مؤمتر يف عنهاعلن امل
 

 .أفريقيا يفتوجد  للبشر الغذائية االحتياجات لتلبيةاليت ينبغي صو�ا  الطبيعية املوارد من املائة يف 60 نألأوال، 
 
من أصــــــل البلدان  بلًدا 36 الدفيئة، غازات فقط من املائة يف 4األفريقية، رغم أ�ا مســــــؤولة عن  القارةانياً، ألنه يوجد يف ث

ــــــــــ  ـــــــــــ  الجئاليني م 10ما يزيد عن  2015 عام يفبالفعل قارتنا لت سجّ و  ،العامل يف املناخ تغري آثار من تضرراً  األكثر 59الـ
   جراء تغيري املناخ.

 
 املســــــــــــــتلهمة  األفريقية بادرة تكييف الزراعةوســــــــــــــائل، منها م عدة متلك املوارد، هذه تعبئةمن أجل فإن أفريقيا،  وأخرياً،

 .أبيدجانمن إعالن 
 

 املبادرة هذه ، قد أخذ بزماموالبيئة واملياه الريفية والتنمية بالزراعة املكلفة خالل املفوضـــــية من األفريقي، االحتاد أن ويســـــرين
 التابعة للمفوضية. املتخصصة الفنية للجنة الثانية الدورةخالل 

 
 والسادة، السيدات حضرات

 
. العاملســــــــــــــائر و  أفريقيا بني الزراعة جمال يف احلوار تعزيز يف ملســــــــــــــامهةبا يل مسحت القارة خارجإن الزيارات اليت قمت هبا 

 ،والصــــــــــــــني أفريقياو  الربازيل،أفريقيا و و  واهلند، وأفريقيا أوروبا،و  أفريقيابني  بادراتأن تؤدي امل يف األمل من الكثري ينوحيدو 
 اخلربات تبادلإىل كذلك و  ،سـواء على حدٍ  واخلاصـة العامة القارة، يف ةالزراعي اتاالسـتثمار  زيادةإىل  وتركيا وغريها وأفريقيا

 .الزراعةجمال  يف يالتكنولوجتدارك التأخري ب لنا ستسمح اليت
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 والسادة، السيدات حضرات
 

 شاركوا الذين إىل مجيع الشكر خبالص ألتقدم الفرصة هذه أغتنم أن كوت ديفوار،حكومة   أود، باسم كلميت،أن اختتم  قبل 
 . ألفريقيا املنظمة اإلقليمي ملؤمتر والعشرين التاسعة للدورة كرئيس  والييت فرتة طريق خارطة تنفيذ يف
 

 ديفوار  كوت  يف وممثليـــة املنظمـــة ألفريقيـــا املنظمـــة اإلقليمي ملكتـــب امتنـــاين عن أعرب أن اخلصـــــــــــــوص، وجـــه وأود، على
 .ما بدر عنهما من اهتمام وعناية مستمرينعلى 

 
 .اإلقليمي للمؤمتر الثالثني الدورة الستضافةبأخلص التهاين  ،اً وشعب حكومةً وإين أتوجه إىل مجهورية السودان، 

 
 إطاروضــــــــــع  يف الدائمني للممثلني األفريقية اجملموعةقوم به ت الذي والضــــــــــروري املتواصــــــــــل العملشــــــــــري إىل أ أن أودكما 

 .املؤمتر مناقشات
 

 هوضـــــــــععلى و  املثالية ورؤيته اليت ال تعرف الكلل قيادتهعلى  منظمةلل العام ملديراص اخبشـــــــــكل  أشـــــــــكر أن أود وأخرياً،
 .نظمةامل اليةصلب و  يف األعضاء الدول أولويات

 
 والسادة، السيدات حضرات

 
ارقة بشكل األفلقرار ا صناع تعبئةإىل  الدعوة مواصلةإىل  اإلقليمي للمؤمتر الثالثني الدورة رئيس بدعوة كلميت  اختتم أن أود

 .أفريقيا يف الزراعي القطاعحول  واملالينيفنيني ال الشركاء وكذلكأكرب 
 
  ،عجيمي اللطيف عبد الســــــــــــــيد لنظريي،والتوفيق  النجاحكل   أمتىن ،اإلقليمي ملؤمترأســــــــــــــلم مقاليد رئاســــــــــــــة ا اوأن ،آلنوا

 .ألفريقيا اإلقليمي نظمةامل ملؤمتر الثالثني لدورةا رئيس السودان، مجهوريةيف  والغابات الزراعة وزير
 

 . ومثمرة ناجحةألفريقيا دورة  املنظمة اإلقليمي ملؤمتر الثالثون دورةأن تكون اللجميع ل وأمتىن
 
 على حسن إصغائكم.  اً شكر و 


