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 من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ى اإلنرتنتاملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 اإلقليمي ألفريقيا منظمة األغذية والزراعةمؤمتر 

 الدورة التاسعة والعشرون

 2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

 بيان املدير العام

 

  ؛مجهورية كوت ديفواررئيس جملس وزراء ، Daniel Kablan Duncanالسيد  معالي
 

وزير الزراعة والتنمية الريفية يف كوت ديفوار ورئييس اليدورة التاةيعة    ، Coulibaly Sangafowaالسيد عالي صاحب امل

 ؤمتر اإلقليمي ألفريقيا؛والعشرين للم
 

 ةرئيس املنتهيي يف مجهورية تيونس والي   وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري، السيد ةعد الصديقعالي صاحب امل

 واليته للمؤمتر اإلقليمي؛
 

 ؛يالعامل يجلنة األمن الغذائرئيسة ، السيدة أمرية قرناصصاحبة السعادة 
 

 التابعية  شيؤون الزراعية واالقتصياد يف املنياطق الريفيية      ةفوضي م، Tumusiime Rhoda Peaceالسييدة  صاحبة السيعادة  

 ؛ فوضية االاحاد األفريقيمل
 

 رئيس بلدية كوكودي؛، Mathias Aka N'Gouanالسيد 
 

 ؛الكرام املندوبنيأصحاب السعادة الوزراء وأصحاب املعالي السادة 
 

 حضرات ممثلي اجملتمع املدني والقطاع اخلاص؛
 

 حضرات السيدات والسادة؛

 

ديفيوار،  كيوت  إىل  ألتقيّدم بيأحّر التعيازي   وأوّد أواًل أن أنتهز هذه الفرصية   ،إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا -1

 الشهر املاضي. ضربت بلدكماليت  اهلجمات املأةاوية حكومة وشعبًا، غداة
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 !متضامنون معكمإننا رئيس الوزراء،  معالي -2

 

 .هذا احلدثدعمكم إلجناح على أود أن أشكركم أيضًا على حسن ضيافتكم وو -3

 

ه بليدكم  لعميل الرائيع اليذي أجنيز    ا الشديد بافخرن أن أكرر اإلعراب عن مدىرئيس الوزراء، امسحوا لي دولة  -4

ومحايية امليوارد الطبيعيية واحسيني األمين      املواشيي  ضمنها الزراعة وتربية  ذلك يف جماالت كثرية منوالنتائج احملققة و

 الغذائي.

 

 ال يقيّل أهميية  منيذ عيام بالضيبم، مين أجيل حضيور ميؤمتر آخير         فيهيا إىل أبييدجان    آخر مرة أتييت  كانت و -5

 السيييدي معييال برئاةيية طيياعون اجملييرتات الصييغرية إطييالب برنييامج القضيياء علييى    أال وهييو، عيين مؤمترنييا احلييالي 

Kobenan Kouassi Adjoumani ،املوارد احليوانية والسمكية. وزير 

 

مع بداية حقبة جديدة يف السيناريو  2016املعقودة يف عام  نظمة األغذية والزراعةوتتزامن املؤمترات اإلقليمية مل -6

 .أهداف التنمية املستدامة ةهي حقب ،الدولي

 

بصيورة  و، 2030خطة عام تطبيق معًا يف كيفية لتفكري لةاحنة فرصة  جانديشكل اجتماعنا هنا يف أبي ،وعليه -7

ع واجليوع، يف األعيوام   القضياء عليى الفقير امليدق     أي األول والثياني  التنميية املسيتدامة   يَفهدتحقيق بخاصة يف ما يتعلق 

 املقبلة. اخلمسة عشر

 

والرخياء  احويل نظيم األغذيية الزراعيية األفريقيية لتحقييق النميو الشيامل        ويساهم موضوع هذا املؤمتر املعنون " -8

توجييه الزراعية   يف  الذي يدعو أيضًا إىل إجراء تغيري جوهري ماالبوتوطيد الزخم الناتج عن إعالن يف  ،"للجميع املشرتك

 والتنمية الريفية يف أفريقيا.

 

 ليزية.كاآلن باللغة اإلنأتابع كلميت امسحوا لي أن و -9

 

 ،ةسادوال حضرات السيدات السعادة،املعالي وأصحاب 

 

األفارقية  تراجعيت نسيبة   ، 2015إىل عيام  من القرن املاضيي  عامًا، اعتبارًا من بداية التسعينات  25يف غضون  -10

 مليون نسمة يف الفرتة عينها. 500د قرابة زاالسكان  يف املائة، مع أن إمجالي عدد 20إىل  28اجلوع من يعانون الذين 

 

 .األفريقية االلتزام الرفيع املستوى الذي قطعه قادة القارة بصورة رئيسية عناإلجناز  اهذ نتجو -11
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وت بيذل جهيود متجيددة يف ةيبيل      التحول صيوب التصينيع الزراعيي؛   ازدياد  الغذائية مع النظمعمومًا وتتطور  -12

 بلدان اإلقليم واألةواب يف أفريقيا.  بنيلتجارة األغذية ةالةل القيمة الزراعية وإعطاء زخم  اةتحداث

 

 كيل ليلية  خيليدون إىل النيوم   يف أفريقييا  ملييون نسيمة    230إذ ميا زال   ال يزال جيدر بنا بذل الكثري،غري أنه  -13

  . وهذا رقم ضخم. نوهم جائعو

 

أفريقييا  التغذية غيري متسياوب بيني األقياليم الفرعيية يف      نقص أن التقدم احملرز ملكافحة أيضًا إىل  جتدر اإلشارةو -14

 .جنوب الصحراء الكربى

 

يف املائية فقيم     9يف املائية إىل   24)مين  اجليياع  بلدان غرب أفريقيا ككل، نسبة  صتقلِّعلى ةبيل املثال، مل ف -15

ملييون   33ملييون شيخص إىل    45التغذية من نقص أيضًا إمجالي عدد األشخاص الذين يعانون من قّلصت فحسب، بل 

 شخص.

 

يف املائية ،   41يف املائية إىل   33)مين   نسيبة اجليياع  زييادة يف   ت من جهتهافقد شهد بلدان وةم أفريقيا،أما  -16

 .  مليون نسمة 59مليون نسمة إىل  24ن ارتفع مقد التغذية نقص الذين يعانون من األشخاص فإن إمجالي عدد وعليه 

 

 النزاعات واألمراض والضعف أمام آثار تغري املناخ العوائق الرئيسيية الييت تعيرتض حماربية اجليوع      قد شّكلتو -17

 يف أفريقيا. 

 

قلييم  واةعة من القارة، وال ةيما يف اإل حناءأب حلقت أضرارًااحلالية اليت أ ظاهرة النينيوضافة وال بد أيضًا من إ -18

 تنزانيا.وال ةيما إثيوبيا و يف شرب أفريقيا،يف بعض املناطق الفرعي للجنوب األفريقي؛ وكذلك 

 

عجز يف هطول األمطار يف اجلنوب األفريقي لتخطي املسجلة الزيادة األخرية لتوقعات، لن تكفي حدث األووفقًا  -19

 للموةييم الثييانيوكييان هطييول األمطييار يف خليييج غينيييا متييدنيًا  وتلييف احملاصيييل. األجييل الطويليية  ةالرطوبيية املومسييي

 وبنن وجنوب غرب نيجرييا. وتوغوالرطوبة يف جنوب كوت ديفوار وغانا  معدلعجز يف  ، مما أدى إىل على التوالي

 

السيكان  تسيتهدف  والييت   القدرة على الصيمود تدخالت يف جمال المستوى ذكرنا هذه احلاالت بأهمية زيادة وت  -20

 مصييايد األمسيياك والغابيياتووالثييروة احليوانييية معيشييتهم بصييورة رئيسييية علييى الزراعيية  الضييعفاء الييذين تعتمييد ةييبل

 غريها من املوارد الطبيعية املتجددة.على و
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خيرية.  يف السينوات األ األفريقيية  القيارة  حققتيه  ال يستفيد اجلميع من النمو االقتصادي الذي وفضال عن ذلك،  -21

القطاعيات   اةيتثنتهم الئق مَلن العمل للجتماعية وفرص االحماية للمداخيل جمزية ونظم وجيب أن نعمل يف ةبيل إتاحة 

 الريفية والزراعية.

 

 ،والسادة حضرات السيدات

 

أهيداف التنميية   أفريقييا يف جميال احقييق    يف ليدعم اليدول األعضياء     اةيتعداد  على إن منظمة األغذية والزراعة -22

 بالتعاون مع االاحاد األفريقي واملؤةسات اإلقليمية األخرى. املستدامة

 

تتضيمن  دفًا ه 17البالغ عددها  أهداف التنمية املستدامةأن ولكن جيب أال يغيب عن بالنا أن املوارد شحيحة و -23

 غاية. 169مؤشرًا و 130

 

هيداف  هيذه األ ، ميع أن  يية املسيتدامة  أهيداف التنم  مييع نفس الرتكييز جل يستحيل على البلدان إعطاء وةوف  -24

 خ بعضها بعضًا.وترةِّ ةرتابطم

 

من املهيم أيضيًا احسيني    احتياجاتها اخلاصة. و بالنظر إىلولوية لهأهداف والغايات األالبلدان ت سند غي أن وينب -25

أهيداف  احديد خم أةيا  وعمليية رصيد بشيأن     القدرات الوطنية من حيث البيانات واإلحصاءات بغرض املساعدة على 

  .التنمية املستدامة

 

تتخطيى نطياب االنقسيام    يية للحوكمية   اخلآلييات د  يكيون ليدى البليدان   وباإلضافة إىل ذلك، مين األةاةيي أن    -26

سييق  ةيعيًا إىل تعزييز التن  وذليك  ، وزارات الزراعة والصحة والتعليمال احلصر ل اثعلى ةبيل املالتقليدي بني الوزارات، 

 القطاع اخلاص واجملتمع املدني.أيضًا  يشملي لذبني القطاعات ا

 

احليادي  ميؤمتر األطيراف   انعقياد  ثنياء  أ الذي مت التوصل إلييه اتفاب باريس من شأن ويف ما يتعلق بتغري املناخ،  -27

يقيية كيي تطيور اةيتجاباتها     فرميهد السيبيل للبليدان األ  أن  تحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخيف اتفاقية األمم املوالعشرين 

مليؤمتر  . وةي عقد خالل هذا املؤمتر اجتماع خاص ملناقشية هيذه املسيألة والتحضيري     املناخ والتخفيف من آثاره تكيف معلل

 هذا العام. يف وقت الحق منيف مراكش ةي عقد  الثاني والعشرين الذياألطراف 

 

 والظيروف  ةاألضيرار املتزاييد  املسياعدة كيي يواجهيوا     إىل يف األرياف على حنيو عاجيل  واجلياع الفقراء  وحيتاج -28

 احلالة الطبيعية اجلدييدة"، الييت جتعيل فيهيا الشيكوك والتعقييدات      غري املتوقعة. ويتسبب تغري املناخ حبالة ندعوها "

 قبلة.من الصعب توقع التحديات امل
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 ،ةسادوال حضرات السيداتالسعادة، املعالي وأصحاب 

 

نميو  ال ييًا يقيف إىل جيانبكم بغيية احقييق هيذا      ةتبقى شريكًا قومنظمة األغذية والزراعة أن  كونوا على ثقة من -29

 تدخالتنا. يف صلباملزارعني األةريني مع وضع لجميع، ل شرتكامل لرخاءوا الشامل

 

 انتباهًا لتوجيهاتكم وتوصياتكم اليت ةيسرتشد بها عملنا يف أفريقيا يف العامني املقبلني. املنظمةوتولي  -30

 

 تنمية مستدامة. ةالم دونال ، وةالمتنمية مستدامة دون ال أنه وأود أن أنهي كلميت بالتأكيد جمددًا  -31

 

 ةواء. حٍد لتحقيق التنمية املستدامة وإرةاء السالم على أةاةيٌّ على الفقروالقضاء  -32

 

إحيالل  اجلوع. وحيثما يوجد جوع، مين املسيتحيل   وجد نزاعات، يوجد يف أنه حيثما ت املنظمةوتتمثل رةالة  -33

 دائم.بشكل سالم ال

 

أال ي يرتك  . وجييب  اجلميع من أجلهو كل شخص و نضالهو احرير العامل من براثن اجلوع والفقر املدقع وإّن  -34

  .ا النضالهذخارج أي شخص 

 

 على حسن انتباهكم.مجيعًا وأشكركم  -35

 


