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A 

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 الدورة الثالثون

 2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

 بيان المدير العام
 

 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
 

 إنه لشرف يل أن أفتتح أعمال الدورة الثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا هنا يف اخلرطوم.  
 

 وال يسعين إال أن أتوّجه بالشكر إىل السودان، حكومة وشعًبا، على كرم الضيافة والدعم.  
 

ويكتسييييييييييييييي هذا املؤمتر اإلقليمي أجية بالمة من أجل موا مة عمل املنظمة على او أكا مع احتياجات البلدان  
 . 2030األفريقية يف ضو  إعالن ماالبو وخطة التنمية املستدامة لعام 

 
مثل يف القضا  من أهداف التنمية املستدامة املت 2ولقد وضعت املنظمة يف صدارة أولوياهتا مسألة حتقيق اهلدف  

 على اجلوع وعلى مجيع أشكال سو  التمذية وتشجيع التنمية الزراعية املستدامة. 
 

 ويشكل هذا أيًضا شرطًا أساسًيا لتحقيق التنمية املستدامة للجميع.  
 

  .2016لكن ولسو  احلّظ، تشري أحدث األرقام، كما تعلمون، إىل ارتفاع معدالت اجلوع يف العامل خالل سنة  
 

كانت أفريقيا جنوب الصييييييحرا  الكاى أحد األقاليم األشييييييّد تأثرًا حيس أّن ربع السييييييكان تقريًبا يعانون يف يومنا  
 هذا من نقص التمذية. 

 
  وباألمس، شاركنا يف حدث خاص رفيع املستوى مثمر للماية بشأن القضا  التام على اجلوع. 

 
وقد حبس خالله الوزرا  والسيييييلطات األخرى يف سيييييبل واسيييييعاتيجيات إعادة عملية مكافحة اجلوع يف أفريقيا إىل  

 املسار الصحيح. 
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 كما دعا إليه إعالن ماالبو.   2025وجتدد فيه االلتزام باستئصال اجلوع حبلول سنة  
 

لى مجيع أشييييييكال سييييييو  عدامة يدعو إىل القضييييييا  من أهداف التنمية املسييييييت 2لكن جيدر يب التذكري بأّن اهلدف  
 . فاملسألة ال تتعلق باجلوع فحسب. 2030التمذية حبلول سنة 

 
 وهذا ضروري لسبب هام.  

 
 فنحن نواجه اليوم وبا  عاملًيا يتمثل يف الوزن الزائد والسمنة.  

 
 واألرقام على ارتفاع يف معظم البلدان النامية واملتقدمة على حد سوا .  

 
مليارات نسمة من البالمني يف العامل يعانون من الوزن الزائد. وكان أكثر من  1.9، كان أكثر من 2016ويف عام  

 مليون منهم يعانون من السمنة. 650
 

 فريقيا. والوضع الراهن يبعس على القلق أيًضا هنا يف أ 
 

 يف املائة من البالمني يف أفريقيا يعانون من الوزن الزائد.  30وحبسب منظمة الصحة العاملية، فإّن أكثر من  
 

 يف املائة يف عدد من البلدان مثل سرياليون وليبرييا.  10وتقارب معدالت السمنة نسبة  
 

 ويعيش ربع هؤال  يف أفريقيا. مليون طفل يف العامل دون سّن اخلامسة من الوزن الزائد.  41ويعاين او  
 

وقد حّذرت منظمة الصحة العاملية من أّن األمراض املتصلة بالسمنة قد تصبح أكا عامل فّتاك يف أفريقيا حبلول  
 . 2030سنة 

 
 فال بّد لنا من العمل بسرعة ملعاجلة هذا الوضع.  

 
ويشيييييّكل تسيييييارع وترية التوسيييييع احلضيييييري واسيييييتهالك أغذية عالية التجهيز اارّكني الرئيسييييييني الكامنني ورا  هذه  

 الزيادة يف معدالت الوزن الزائد والسمنة. 
 

 والحظنا هنا يف أفريقيا أّن األشخاص قلما يكونون على دراية بأّن بعض األغذية مضّر بالصحة.  
 

 ن بالضرورة الوزن الزائد مشكلة حبد ذاهتا. وهم ال يعتاو  
 

لذا، يكمن التحدي املاثل أمامنا يف كيفية العويح ألمناط غذائية صحية يف وقت حيّفز فيه التوسع احلضري حتّول  
 األمناط المذائية إىل أنواع مصّنعة أكثر من األغذية. 

 
  تني جا إنتاج أغذية صحية واستهالكها.ويكون الرّد على ذلك من خالل العمل على جبهتني اثن 

 
 ويشمل هذا حتّمل مسؤوليات واضحة يف جمايل الدعاية واإلعالم بشأن املنتجات المذائية.  

 
ا على تناول   فال بّد أن يدرك األشيييييييييخاص حسييييييييينات وسييييييييييئات ما يتناولونه ومن الضيييييييييروري تشيييييييييجيعهم أيضيييييييييً

  صحية. أغذية
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 حضرات السيدات والسادة،أصحاب املعايل والسعادة، 
 

 خيصص هذا املؤمتر اإلقليمي بالدرجة األوىل ملوضوع خلق فرص عمل الئق وجّذاب للشباب يف الريف.  
 

 وتعّد أفريقيا أحدث قارة يف العامل. وإنه لتحٍد عظيم بالفعل.  
 

مليون فرصييية عمل جديدة كل عام للوافدين اجلدد إىل سيييو   12إىل  10وتشيييري التوقعات إىل أنّه سييييتعنّي خلق  
 العمل خالل السنوات العشرين املقبلة. 

 
يف املائة حبسيييب منظمة العمل الدولية( على القطاع  54ويعتمد اليوم القسيييم األكا من القوة العاملة يف أفريقيا ) 

 اعة األسرية. الزراعي لتأمني سبل العيش والدخل والعمل، خاصة يف جمال الزر 
 

 وستبقى الزراعة تشكل قطاًعا اجتماعًيا واقتصاديًا هاًما يوّلد فرًصا للعمل يف السنوات القادمة يف أفريقيا.  
 

 ولكنها لن تكون كافية الستيعاب هذا العدد الكبري من العاملني اجلدد خالل العقود املقبلة.  
 

يع األنشييييييييييطة على امتداد سييييييييييلسييييييييييلة القيمة المذائية من حيس خلق وتعتا املنظمة أنّه يتيّعن اسييييييييييتكشيييييييييياف مج 
 للعمل.  فرص

 
ويشييييييييمل هذا التجهيز والتعبئة والنقل والتوزيع والتسييييييييويق وتقد  اخلدمات، ال سيييييييييما اخلدمات املالية واملتصييييييييلة  

 باألعمال التجارية. 
 

ع أوجه التآزر بني األنشييييييييييييطة داخل املزرعة لذا، جيدر بالبلدان تشييييييييييييجيع التحول الريفي واهليكلي الذي يشييييييييييييجّ  
 وخارجها ومبا يوّطد العالقات بني القطاعني الريفي واحلضري. 

 
ومن شييييأن الطلب املتنامي من أسييييوا  املواد المذائية يف املناطق احلضييييرية أن يوّلد فرص عمل يف مجيع األنشييييطة  

 املتصلة بالزراعة. 
 

ا فرص العمل غري الزراعية يف املناطق الريفية، وال يقتصيير هذا على فرص العمل ال  زراعية فحسييب بل يشييمل أيضييً
 على غرار السياحة الزراعية واخلدمات األخرى. 

 
وأطلقت املنظمة خالل العام املاضي برناجًما إقليمًيا بعنوان "عمالة الشباب: متكني فرص العمل الالئق يف الزراعة  

 واألعمال التجارية الزراعية."
 

ا اإلمكانات الكامنة لعمالة الشييييباب يف  يسييييتكشييييفوال يقتصيييير هذا الانامى على الو ائف يف املزرعة بل   أيضييييً
 سالسل القيمة المذائية وتطوير األعمال التجارية الزراعية وخدمات الدعم املتصلة هبا. 

 
 واهلدف من ذلك هو تنمية القدرات وتعميم املقاربات الناجحة من خالل إعداد الاامى والشراكات.  

 
 .إهنا ملهمة هائلة لن يكون باإلمكان االضطالع هبا من دون تضافر اجلهود والشراكات 
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االسييييييييعاتيجية ضييييييييرورية اتن أكثر من أي وقت مضييييييييى للجمع بني االحتاد األفريقي ومصييييييييرف التنمية األفريقي  
 ومنظومة األمم املتحدة والشركا  اتخرين يف التنمية. 

 
  ومن الضروري أيًضا تطبيق اسعاتيجيات للتنمية الريفية تقّر بأجية الزراعة األسرية. 

 
شيييأن وجود أسيييوا  أكثر رحبية يف املناطق احلضيييرية أن يؤدي إىل تركيز إنتاج األغذية يف مزارع وكما تعلمون، من  

 جتارية كاى وأن يفضي أيًضا إىل خلق سالسل للقيمة يسيطر عليها كبار اجملهزون والباعة بالتجزئة. 
 

 سات وأنظمة حمددة. ويف هذا السيا ، حيتاج أصحاب احليازات الصمرية واملزارعون األسريون إىل سيا 
 

 ويشمل هذا إمكانية احلصول على املدخالت والقروض والتكنولوجيا وحتسني حقو  حيازة األراضي.  
 

ا برامى احلماية االجتماعية مثالً من خالل توفري عمليات التحويل النقدي، فضييييييالً عن رب    ويشييييييمل هذا أيضييييييً
  ني األسريني.عمليات الشرا  العامة لألغذية بإنتاج املزارع

 
 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 
 تتأثّر القارة األفريقية بشكل خاص بتمري املناخ وهي عرضة له.  

 
لذا فمن األجية مبكان تشييييييييجيع عملية تكييف النظم المذائية لتمري املناخ هذا، خاصيييييييية بالنسييييييييبة إىل اجملتمعات  

 االية الريفية الفقرية. 
 

وان بانتظار آرائكم يف ما يتعلق بأفضل السبل اليت ميكن للمنظمة من خالهلا أن تساعد بلدانكم على ختطي   
 عن حشد الدعم املايل لبنا  قدرة سبل العيش الريفية على الصمود. اإلجرا ات وتنفيذها، فضاًل 

 
 ويعّد الصندو  األخضر للمناخ أحد اتليات املتاحة اتن لتمويل البلدان النامية يف جمال تمري املناخ.  

 
على املسيياعدة وتعمل املنظمة بشييكل وثيق مع جمموعة واسييعة من البلدان حول العامل اليت طلبت ر ًيا احلصييول  

 من املنظمة لتقد  مشاريع للصندو . 
 

مشيييييييييييروع من "مشييييييييييياريع  16اقعاح مشيييييييييييروع كامل بلر إعدادها مراحل عتلفة فضيييييييييييالً عن  28ويشيييييييييييمل هذا  
 االستعداد".

 
و"مشروع االستعداد" هو فئة خاصة يف الصندو  األخضر للمناخ توفر قدرًا صمريًا نسبًيا من التمويل )قد يصل  

 ماليني دوالر أمريكي(.  3ىل إ
 

 اقعاحات مشاريع.  6ويف أفريقيا، تقّدم حالًيا املنظمة الدعم إلعداد  
 

  بلر اثنان منها مرحلة اإلعداد الكامل للمشروع يف كّل من بنن ومجهورية الكونمو. 
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يف حني بلمت أربعة مشيييييييييييييياريع أخرى مرحلة إعداد املذكرة املفاهيمية يف كّل من موزامبيق وغامبيا وكينيا وتنزانيا.   
 ومن املتوقع تقد  هذه املذكرات املفاهيمية إىل الصندو  يف وقت الحق من هذا العام. 

 
املنظمة دور الشيييييييييريك يف التنفيذ، ولقد وافق الصيييييييييندو  على ثالثة اقعاحات "مشييييييييياريع اسيييييييييتعداد" تؤدي فيها  

 فيها مشروعان يف غينيا االستوائية ومشروع واحد يف كينيا.  امب
 

وصييييادقت كذلك أمانة الصييييندو  من الناحية الفنية على مشيييياريع اسييييتعداد تؤدي فيها املنظمة دور الشييييريك يف  
 التنفيذ يف كّل من مجهورية الكونمو وتشاد. 

 
ا تقد  اقعاحات مشيياريع اسييتعداد للصييندو  يف كل من السيينمال وبوركينا فاسييو. والعمل جاٍر على   وجرى أيضييً

 إعداد مزيد من املشاريع يف كّل من سرياليون وبوركينا فاسو وتشاد ومايل. 
 

سيييتفادة من خدمات وسيييتواصيييل املنظمة دعم مجيع البلدان الراغبة يف االوهذا دليل على إجناز الكثري حىت اتن.  
 الصندو  األخضر للمناخ. 

 
 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 
 يساهم أيًضا تمري املناخ بشكل كبري يف ازدياد معدالت انتشار اتفات واألمراض يف مجيع أاا  العامل.  

 
 ومن األمثلة على ذلك يف أفريقيا دودة احلشد.  

 
 . 2016ها للمرة األوىل يف القارة األفريقية يف عام وقد أفيد عن 

 
ومنذ ذلك احلني، انتشيييييرت بسيييييرعة كبرية حىت باتت تشيييييمل مجيع بلدان أفريقيا جنوب الصيييييحرا  الكاى تقريًبا  

 وهي تشكل خطرًا على إنتاج الذرة وعلى غريها من اااصيل. 
 

 يد دودة احلشد من خالل اختاذ العديد من اإلجرا ات. وكانت املنظمة يف الصفوف األمامية ملكافحة هتد 
 

 فقد أطلقنا دلياًل للمزارعني عن كيفية التعامل خطوة بعد األخرى مع هذه اتفة العابرة للحدود. 
 

ا من خالل الشييييييبكة الواسييييييعة للمدار  احلقلية   وسيييييييتم توزيع هذه األداة اخلاصيييييية باإلدارة على اإلنعنت وأيضييييييً
 للمزارعني املنتشرة يف اإلقليم. 

 
ا على تطوير تطبيق   وسيييييييييييييييمّكن هييذا التطبيق املزارعني من على اهليياتف اامول.  FAMEWSوعملنييا أيضيييييييييييييييً

 ب انتشارها يف حقوهلم بصورة مباشرة. الكشف عن دودة احلشد ورصدها وتعق
 

يف مدغشيييييييقر وجنوب أفريقيا وزامبيا وسيييييييائر البلدان األفريقية مع  FAMEWSونعمل حالًيا على تعميم تطبيق  
  هناية شهر فااير/شباط.
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ا االحتاد األ  فريقي، إىل ويسييييعى بدوره برنامى عمل منظمة األغذية والزراعة بشييييأن دودة احلشييييد، الذي أقرّه أيضييييً
 تعبئة التمويل املطلوب. 

 
ماليني دوالر أمريكي من  10وبلمييت مسييييييييييييييياجيية املنظميية مليون دوالر أمريكي.  13وقييد مجعنييا حىت اتن مبلر  

 ميزانيتها اخلاصة. لكننا ال زلنا حباجة إىل املزيد. 
 

 أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
 

 يف تعزيز الالمركزية بقدر أكا.  2018/2019أهداف فعة السنتني يتمثل هدف آخر من  
 

وكما أعلنُت مرارًا وتكرارًا منذ أن توليت منصييييييييييي  كمدير عام للمنظمة، ال بد ملنظمة األغذية والزراعة أن تكون  
 منظمة معارف متجّذرة يف واقعها. 

 
 فا حوا يل أن ألقي الضو  على بعض التدابري املتخذة لتعزيز مكاتب املنظمة يف أفريقيا.  

 
العمييل جيياٍر على تعزيز القييدرات الفنييية للمكتييب اإلقليمي يف أكرا من خالل اسييييييييييييييتحييداث  يياين و ييائف فنييية  

 يا الشرقية يف أديس أبابا. إضافية. ومت أيًضا استحداث و يفتني جديدتني يف املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريق
 

ا إىل توطيد دور االتصيييييييييال الذي يتواله   وان نسيييييييييعى يف أديس أبابا ليس فق  إىل تعزيز تنفيذ الاامى بل أيضيييييييييً
 .جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيااملكتب مع االحتاد األفريقي و 

 
تب إقليمي فرعي ألفريقيا المربية يف داكار مرحلة متقدمة ومن املتوقع أن جيهز خالل النصيييييييييف وبلر إنشيييييييييا  مك 

 . 2018األول من عام 
 

 وان أيًضا بصدد اختاذ تدابري لزيادة مرونة املكاتب القطرية من حيس استخدام املوارد.  
 

 مما سيتيح للمنظمة إمكانية االستجابة على او أفضل لالحتياجات اخلاصة واملستجدة للبلدان.  
 

وسييييييييييييييتعطى األولوييية للعكيز على القييدرات الفنييية وبنييا  الشييييييييييييييراكييات واالتصيييييييييييييييال والتعيياون بني بلييدان اجلنوب  
 الثالثي.  والتعاون

 
أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري، ومن مث كما أننا نعمل حالًيا على وضع خطوط توجيهية لرصد  

   اإلسهام يف إدراج هذه األهداف يف النظم الوطنية للتخطي  ورصد التقّدم اارز.
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 صحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،أ
 

 يف اخلتام، هناك العديد من التحديات املاثلة أمامنا.  
 

 لكن باستطاعة البلدان األفريقية، بفضل التزامها الراسخ، أن تفي بإعالن ماالبو وبأهداف التنمية املستدامة.  
 

ا بشييييييييييأن   وإّن أرا كم هامة للماية بالنسييييييييييبة إىل املبادرات اإلقليمية الثالث اليت أطلقتها املنظمة يف أفريقيا وأيضييييييييييً
 األولويات يف السنوات القادمة. 

 
أن اغتنم هذه الفرصيية لكي أدكد جمدًدا أّن املنظمة ماضييية يف دعمها لمقليم على قدر الطموحات بتحقيق  وأودّ  

 النمو الشامل واالزدهار للجميع. 
 

 وال ميكننا إجال أحد يف سعينا املشعك إىل التنمية املستدامة.  
 

 وشكرا على حسن إصمائكم. 


