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A

ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
الدورة الثالثون

2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة

 سعادة الرئيس،
 الوزراء،معايل السادة 

 سعادة املدير العام،
 حضرات املندوبني الكرام، 

ا وال يتجزأ من ه-1 يكل احلوكمة يف املنظمة من خالل إعطائهالقد باتت املؤمترات اإلقليمية تشكككككككككككككككل  زءجا هامج
وبالفعل، سكككككككككككوى تتمثل إحدى املهام الرئيسكككككككككككية للدورة الثالثني احلالية  منظورات إقليمية حتمية يف برنامج عمل املنظمة.

دد للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيكككا يف ترتيكككو األولويكككات على املسككككككككككككككتوى اإلقليمي مع اليكيز على  النواتج التنظيميكككة  ال   ككك
وسككككككككككوى تؤخذ األولويات املنبثقة عن هذه الدورة بعني االعتبار لدى إعداد  ما سككككككككككيفضككككككككككي إليج عمل املنظمة من نتائج.

   برنامج العمل وامليزانية اخلاص باملنظمة للفية املالية املقبلة.

يقيا توصكككككيات وا ككككك ة وأتوقع يف أعقاب املداوالت املثمرة طوال هذا األسكككككبوع أد ياصكككككدر األعضكككككاء يف إقلي  أفر  -2
وإين لعلى ثقة من أد األعضاء سيأخذود يف احلسباد  وحمددة إىل مؤمتر وجملس املنظمة  من التقرير النهائي هلذه الدورة.

وأهداى التنمية املستدامة الكامنة يف صمي  عمل املنظمة.  2030أيضا، لدى قيامه  بذلك، خطة عام 

ومعارى فنية، هي بال أدىن شككككككككككّك يف و ككككككككككع  ّيد يّوهلا دع  بلداد اإلقلي  وإّد املنظمة، مبا لديها من خربات -3
هدفا من أصككككككل األهداى السككككككبعة عشككككككر  14من أهداى التنمية املسككككككتدامة. وبالفعل، ف د  2و1من أ ل  قيق اهلدفني 

املسككككككككككككككتككدامككة واألهككداى  من أهككداى التنميككة املسككككككككككككككتككدامككة ترتبا بعمككل املنظمككة، وإد املواءمككة الوثيقككة بني أهككداى التنميككة
االسكككككككككككياتيجية للمنظمة تؤكد اإلمكانات الكبدة املتاحة لدى املنظمة للمسكككككككككككاإة بشككككككككككككل مل و  يف تنفيذ إطار التنمية 
العككاملي ايككديككد. غد أنككج من الوا ككككككككككككككإ أنككج لن يكود بككاإلمكككاد إنككاز اسموعككة الكككاملككة ألهككداى التنميككة املسككككككككككككككتككدامككة 
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. وإّد الدور احملوري 2030قدم يف احلد من ايوع وسككككككككوء التقذية والقضككككككككاء عليهما  لول عام من دود إحراز املزيد من الت
 الذي ستؤديج املكاتو امليدانية لدع  البلداد من أ ل تنفيذ أهداى التنمية املستدامة ألمر مشّجع بالفعل. 

 
 سعادة الرئيس،

 أص اب املعايل والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

 
عاملنا اليوم أكرب أزمة إنسانية على اإلطالق منذ احلرب العاملية الثانية وال بد من استجابة مجاعية هلا لتعزيز يوا ج  -4

 . 2030حمور اليكيز بقدر أكرب على املستويني العاملي واحمللي وصوالج إىل القضاء التام على ايوع  لول سنة 
 
 مل تكن مشككككككككككككّجعة  2017وإّد البيانات الواردة يف تقرير  حالة انعدام األمن القذائي ىف العامل  الصككككككككككككادر يف عام  -5

 مليود نسككككككككككككككمة كانوا يعانود ايوع  815وتشككككككككككككككد تقديرات التقرير إىل أّد  على اإلطالق حيث أّد ايوع ال يزال يتنامى.
 مليود نسمة. 777عندما كاد عدد ايياع يبلغ  2015سمة مقارنة بعام مليود ن 38وميثل هذا زيادة مبقدار  .2016يف عام 

وقد تفاقمت حالة األمن  وتاعّد أفريقيا إحدى القارات األشككككككّد تأثرجا بسككككككبو النزاعات والصككككككدمات البيئية على حد سككككككواء.
 ت سككككككككككككوء التقذية القذائي يف بعض املناطق من أفريقيا  نوب الصكككككككككككك راء الكربى وهي املنطقة ال  تسككككككككككككجل أعلى معدال

 يف العامل. 
 
 يف املائة تقريبجا ممن يعانود ايوع  60وال يسككككككككككعف إال أد ألفت عنايتك  إىل  انو كخر من املشكككككككككككلة حيث أّد  -6

 وه  يف معظمه  من سكككككككككككككككاد األرياى. و دير بالذكر  يف العامل يعيشككككككككككككككود يف مناطق تطاهلا نزاعات وتتأثر بتقد املنا .
حيث يبلغ عدده   2015و 2007عدد الال ئني والنازحني داخليجا قد ازداد مبقدار الضكككعني بني سكككن  يف هذا الصكككدد أّد 

مليود نسكككككمة تقريبجا. وكاد جملس املنظمة يف دورتج الثامنة واخلمسكككككني بعد املائة ال  عقدت يف شكككككهر ديسكككككمرب كانود  60
  2018موعة العاملية املعنية باهلجرة يف عام قد أعرب عن تقديره لكود املنظمة سككككككككككككككتشككككككككككككككار  يف رئاسككككككككككككككة اس 2017األول 

 وسككككككككتكود هذه السككككككككنة سككككككككنة مفصككككككككلية ملسككككككككتقبل اهلجرة مع اعتماد الدول األعضككككككككاء  إىل  انو املنظمة الدولية للهجرة.
وستتاح   ئني.مة األم  املت دة اتفككككاقجا عككككامليجا مككككن أ ككككل اهلجككككرة اامنككككة واملنظمة والقانونية واتفاقجا كخر خاصجا بالالو يف منظ

لك  الفرصككككة خالل هذه الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا إلعطاء التو يهات، من منظار إقليمي، بشككككأد أولويات 
 اسموعة العاملية املعنية باهلجرة بالنسبة إىل إقلي  أفريقيا. 

 
ا من اإلشككككككككككككارة إىل أّد جملس املنظمة كاد قد أقّر يف دورتج  -7 الثامنة واخلمسككككككككككككني بعد املائة بأّد عمل وال بد أيضككككككككككككج

كورونيفيا املشككي  بشككأد الزراعة، بناء على املداوالت ايارية يف املؤمتر الثالث والعشككرين ليفطراى يف اتفاقية األم  املت دة 
ثقة عن اتفاقية اإلطارية بشككككككككأد تقد املنا ،  دد  دول األعمال اخلاص بالزراعة واألمن القذائي بالنسككككككككبة إىل العملية املنب

 األم  املت دة اإلطارية بشأد تقد املنا  وكزر  هود املنظمة يف هذا الصدد. 
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وأوّد يف اخلتام أد ألفت عناية املؤمتر اإلقليمي إىل اال تماع املشككككككككككككككي  غد الراي ليف هزة الرئاسككككككككككككككية للوكاالت  -8
والزراعة والصككككككككككككككندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية الثالث ال  تو د مقارها يف روما أال وهي منظمة األغذية 

وقد و كككع هذا اال تماع  العاملي الذي عاقد خالل شكككهر سكككبتمرب أيلول املا كككي يف املقر الرئيسكككي ملنظمة األغذية والزراعة.
 الوكاالت الثالث إجيايب الختاذ مزيد من اإل راءات يف سككككككككككككككبيل توطيد التعاود بني  أعمالاملشككككككككككككككي  غد الراي  دول 

على املسكككتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية مع اليكيز على خو خاص على تسكككريع عجلة التعاود على املسكككتويني اإلقليمي 
 والوطف. 

 
 سعادة الرئيس، 

 أص اب املعايل والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

 
 يف اخلتام، ال يسكككككككعف إال أد أشكككككككّجع هذا اال تماع لكي يضكككككككع نصكككككككو عينيج، بصكككككككفتج أحد األ هزة الرئاسكككككككية  -9

يف املنظمة، الدور الفريد من نوعج واحلاسكك  الذي تؤديج الدورة الثالثود للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا من أ ل رسكك  سككياسككات 
 يفعونككج إىل الككدورة التككاسككككككككككككككعككة واخلمسككككككككككككككني بعككد املككائككة للمجلسوإين لعلى أمّت الثقككة من أّد التقرير الككذي سكككككككككككككك املنظمككة.

 يف يونيو حزيراد من هككككذا العككككام بشكككككككككككككككككأد مسكككككككككككككككككائككككل الربنككككامج وامليزانيككككة وإىل الككككدورة احلككككاديككككة واألربعني ملؤمتر املنظمككككة 
 بشكككككككأد املسكككككككائل السكككككككياسكككككككاتية والتنظيمية، سكككككككت دد بشككككككككل وا كككككككإ التطلعات اإلقليمية  2019يف شكككككككهر يونيو حزيراد 

 ال  تطم ود إىل أد تعمل املنظمة على أساسها يف فية السنتني املقبلة. 
 

 سعادة الرئيس، أمتىن لك  وللمندوبني الكرام املشاركني يف هذا املؤمتر اإلقليمي مداوالت مثمرة.  -10
 

 وشكرا على حسن إصقائك . -11
 


