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 28-26أكتوبر/تشرين األول 2020

بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
فخامة السيد  ،Emmerson Mnangagwaرئيس مجهورية زميبابوي،
معايل الس ي يييد  ،Anxious Jongwe Masukaوزير األراض ي ييز وال راعة واملياا و عاتو الاوطي الريئز ،رئيس الدورو ا اتية
والثالثي ملؤمتر منظمة األغذية وال راعة اإلقليمز ألفريقيا،
معايل السيد  ،Khalid Mehboobالرئيس املساقل جمللس منظمة األغذية وال راعة،
معايل السيد شو تونيو ،املدير العام ملنظمة األغذية وال راعة،
أصحاب املعايل ،حضرات السيدات والساتو الوزراء
أصحاب السعاتو ،حضرات السيدات والساتو ،السئراء واملمثلون الدائمون لدى وكالت األمم املاحدو يف روما،
املندوبون املوقرون،
الضيوف الكرام،
حضرات السيدات والساتو،
نه ملن تواعز سروري البالغ أن أخاطب املشاركي يف الدورو ا اتية والثالثي للمؤمتر اإلقليمز ألفريقيا وأن أبدأ إبطالعكم
على جمرايت الدورو الثالثي اليت انعقدت يف فرباير/ش ي ي ي ي ي ييبا  2018يف اخلرطوم ،الس ي ي ي ي ي ييوتان .ولقد متثل موض ي ي ي ي ي ييوع الدورو
يف "الانمية املسادامة للنظم ال راعية والغذائية يف أفريقيا :حتسي وسائل اإلنااج وخلق فرص عمل الئق وج ّذاب للشباب".
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كان من املقرر عقدها خالل الئرتو من

23

ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة

ىل  27مارس/آذار  ،2020يف شالالت فيكاوراي ،زمبابوي.
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ومتاشي يييعا مع هذا املوضي ييوع ،مت يالء االعابار الواجب ملسي ييالة املواءمة مع أهداف الانمية املسي ييادامة ،و عالن ماالبو بشي ييان
الاعجيل ابلنمو والاحول ال راعيي من أجل الرخاء املشي ي ي ييرت وحتسي ي ي ييي سي ي ي ييبل املعيشي ي ي يية ،مع االلا ام ابلقضي ي ي يياء على اجلوع
يف أفريقيا حبلول عام  ،2025يف طار الربانمج الشامل للانمية ال راعية يف أفريقيا وغريا من األطر االسرتاتيجية القارية.

حضرات السيدات والسادة،
لقد أجرى املؤمتر اإلقليمز مناقش ي ي ييات جدية بش ي ي ييان قض ي ي ييااي هامة ذات ص ي ي ييلة ابألمن الغذائز والانمية ال راعية املس ي ي ييادامة
يف أفريقيا.
ومشل ذلك حتليل االجتاهات السي ي ي ي ي ي ييائدو يف جمال انعدام األمن الغذائز والعبء الثالثز لنقص الاغذية وس ي ي ي ي ي ييوء الاغذية
يف ما ياعلق ابلعوامل الكامنة وراء ذلك ،مبا يشييمل الظروف املناخية غري املالئمة والن اعات والصييعوابت اليت تكانف البيئة
االقاصاتية العاملية.
وكان الااثري الس ي ي ي ييلي لاغري املناخ على األمن الغذائز والاغذية وس ي ي ي ييبل املعيش ي ي ي يية من بي القض ي ي ي ييااي الرئيس ي ي ي ييية اليت طرحت
جنبا ىل جنب مع االعابار الواجب للنهج املباكرو للاكيّف مع تغري املناخ والاخئيف من وطاته،
على بس ي ي ي ي ي ييا البح  ،ع
وكذلك ا د من خماطر الكوارث و تارهتا يف قليم أفريقيا.
وقد ش ي ي ي ّدت املؤمتر اإلقليمز على خلق فرص عمل للش ي ي ييباب يف قطاع ال راعة يف املناطق الريئية يف أفريقيا ،مع يالء اهامام
خاص ملشاركة الشباب يف النظم الغذائية ال راعية.
ضي ي ي ي ي ي يا على أمهية حتقيق األمن الغذائز والاغذية من خالل تعميم الانوع البيولوجز يف قطاعات ال راعة ومص ي ي ي ي ي ييايد
وأك ّد أي ع
األمسا والغاابت.
كما تعا البلدان األفريقية ىل تكثيف تعمها ومس ي ي ييامهاها يف حس ي ي يياب األمانة للاض ي ي ييامن مع أفريقيا .ويف وقت الحق ،مت
بنحاج عقد اجاماع املائدو املس ي ي ي ي ي يياديرو للجهات املس ي ي ي ي ي ييامهة س ي ي ي ي ي يياب األمانة يف يونيو/ح يران  2019يف ماالبو ،غينيا
االسي يياوائية ،ابسي يياضي ييافة من فخامة السي يييد  ،Obiang Nguema Mbasogoرئيس مجهورية غينيا االسي يياوائية ومبشي يياركة
منييدوبي رفيعز املس ي ي ي ي ي يياوى ،من بينهم أربعيية رؤسي ي ي ي ي ي يياء تول من  22بلي عيدا أفريقيعيا و 14بلي عيدا غري أفريقز .واناهى االجاميياع
باعهدات مجالية قدرها  25مليون توالر أمريكز.

حضرات السيدات والسادة،
أعييات املؤمتر اإلقليمز ألفريقيييا ،يف تورتييه الثالثي ،الايياكيييد على االلا ام باحقيق هييدف القض ي ي ي ي ي ي يياء على الاييام على اجلوع
يف أفريقيا حبلول عام  ،2025على حنو ما هو وارت يف عالن مالبو الصي ي ي ي يياتر عن االحتات االفريقز ،واالسي ي ي ي ييامرار يف تنئيذ
س ييياس ييات وبرامج س يياؤتي ىل قلب مس ييار االجتاهات املادهورو اليت تس ييجلّها معدالت نقص الاغذية وس ييوء الاغذية بكل
أشكاله يف أفريقيا.
ويف هذا الصدت ،أعرب األعضاء عن الا امهم مبا يلز:
-

وضع سياسات واسرتاتيجيات مؤاتية ،وحشد املوارت الكافية وختصيصها ،وتوجيه القدرات واإلمكاانت املؤسسية
من أجل تسريع وتريو تطبيق نظم مسادامة لألغذية وال راعة بطريقة ماكاملة ومنسقة
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-

زايتو اإلنااجية ال راعية ،مبا يف ذلك تطبيق االباكارات والاكنولوجيات ونظم املعلومات وتكنولوجيا االتص ي ي يياالت
احملسنة واساخدام اآلالت
واملعلومات واملدخالت ّ
اعامات سي ييياسي ييات وبرامج ل ايتو االسي يياثمارات املسي ييؤولة واليت تشي ييمل الشي ييباب من أجل حتدي القطاع ال راعز
و شرا الشباب يف صياغة السياسات وا وار بشان السياسات وعمليات صنع القرارات اليت ختصهم

-

تش ي ي ي ي ي ييجيع الئرص اجملييدييية واجمل ييية للعمييل ولانظيم املشي ي ي ي ي ي يياريع ابلنسي ي ي ي ي ي يبيية ىل الشي ي ي ي ي ي يبيياب من النسي ي ي ي ي ي يياء والرجييال
يف األنش ي ي ي ييطة الريئية ال راعية وغري ال راعية ،ابعابار ذلك وس ي ي ي يييلة ملعاجلة األس ي ي ي ييباب اجلذرية للن و من األرايف
بسبب الضيق وتع ي الروابط بي املناطق الريئية وا ضرية وا د من نسبة الن و

-

هتيئيية بيئيية متكينييية لألعمييال الاجييارييية ل ايتو شي ي ي ي ي ي يرا القطيياع اخليياص ابعابييارا رعكيا لاوليييد فرص العمييل ،وتع ي
اجلمعيات الرفيعة املساوى املعنية ابلشباب واألجه و املعنية ابألعمال الاجارية ال راعية

-

توطيد الاعاون والانس يييق ص ييوب تعميم الانوع البيولوجز بش ييكل أقوى وأكثر فعالية يف قطاعات ال راعة والغاابت
ومصايد األمسا  ،مبا يف ذلك يف ظل تغري املناخ.

حضرات السيدات والسادة،
يف طار ماابعة املسييؤوليات امللقاو على عاتقز كرئيس للدورو الثالثي للمؤمتر اإلقليمز ألفريقيا من أجل تقييم الاقدم احملرز
يف تنئيذ الاوصي ي ي ي يييات وااللا امات الصي ي ي ي يياترو عن املؤمتر ،مت ّكنا من يصي ي ي ي ييال رسي ي ي ي ييائل املؤمتر من خالل عدت من األحداث
واالجاماعات اليت شهدت مشاركة جيدو من جانب زمالئنا .ويف ما يلز عرض موج هلذا األحداث:
خالل الدورة التاسع ع ع ععنية وا مسع ع ع ععني بنيد ا ائة جمللس ا نظمة اليت اننيقدت يف روما يف يونيو/حزيران ،2018
قدمنا معلومات أساسية وموجعا ملا صدر عن املؤمتر اإلقليمز يف تورته الثالثي من توصيات وسلّطنا الضوء على
اجملاالت الرئيسية للماابعة







كمييا أفييدان ،يف بييياننييا ىل الععدورة احلععاديععة واألربنيني ؤمتر ا نظمععة اليت اننيقععدت يف رومععا يف يونيو/حزيران
 ،2019املؤمتر ابلرتتيبات املائق عليها للبلد املضيف وموعد انعقات الدورو ا اتية والثالثي للمؤمتر اإلقليمز واليت
متت ماابعاها الح عقا بواسي ي ي ي ي ييطة اجملموعة اإلقليمية األفريقية يف روما .وشي ي ي ي ي ييهد املؤمتر تنظيم جمموعة من األحداث
تطرقت ىل الاحدايت والئرص املاعلقة باحقيق هدف القض ي ي ي ي ي يياء الاام على اجلوع والانوع البيولوجز
اجلانبية اليت ّ
لألغذية يف ال راعة وتور الشباب يف ال راعة عرب أقاليم عدو ،مبا فيها أفريقيا
وعلى هامش ا نتدى الوزاري بش ع ع ع ع ع ن التنياون النيا ي يف ما بني بلدان اجلنوب يف جمال الزراعة الذي اننيقد
اجاماعا تشيياورعاي لألعضيياء املشيياركي،
يف تشععاناشععا ،الصععني ،يومي  1و 2نوفمرب/تشعرين الثاين  ،2018نظمنا
ع
أكد على أمهية املؤمتر اإلقليمز كقناو لالتصييال والانسيييق واألنشييطة املشييرتكة يف ما بي األعضيياء .وقد أات ذلك
فرصيية لاباتل اخلربات وتعقيبات األعضيياء بشييان توصيييات املؤمتر اإلقليمز والا اماته .وأشييارت الاعقيبات ىل أنه
يام يالء االهامام الواجب للاوصيييات الصيياترو جنبعا ىل جنب مع الاقدم احملرز يف عملية الانئيذ ،خاصيية اجلهوت
تبشر ابخلري
اجلارية يف جماالت البح واالباكار والاكنولوجيا ،واليت أظهرت بعض الناائج اليت ّ
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وخالل الدورة النيادية الثالثة للجنة الفنية ا تخصع ع ع ع عص ع ع ع ععة حول الزراعة والتنمية الريفية وا ياه والبيئة التابنية
لالحتاد األفريقي اليت اننيقدت يف أديس أاباب يف أكتوبر/تش ع ع عرين األول  ،2019أتيحت يل الئرص ي ي يية بص ي ي ييئيت
رئيس الدورو الثالثي للمؤمتر اإلقليمز الس ي ي ي ي ي يياقطاب الدعم للمؤمتر اإلقليمز وتقدمي حتديثات من خالل تباتل
املعلومات عن موض ييوع الدورو ا اتية والثالثي للمؤمتر اإلقليمز والعملية املؤتية ىل انعقاتها ىل جانب أحداث
مقرر تنظيمها قبل انعقات املؤمتر .وقد تلت البيان اجاماعات ثنائية مع بعض األعضي ي ي ي ي يياء املشي ي ي ي ي يياركي واملنظمات
اإلقليمية واإلقليمية الئرعية مبا فيها االحتات األفريقز والشركاء يف الانمية



ومن نئس املنطلق ،مت خالل الفرتة من  25إىل  27نوفمرب/تش ع ع ع عرين الثاين  2019يف كمباال ،أوغندا ،تس ي ي ي ييليم
رس ييالة خالل جلس يية عامة يف ا دث الرفيع املس يياوى املعنون" :اإلهلام والش ععمول واالبتكار :الذكرى الس ععنوية

النياش ع ععرة لربانمج التنياون يف ما بني بلدان اجلنوب ا ش ع ععرت بني ا نظمة والص ع ععني وآفاق ا س ع ععتقب للتنياون
يف مععا بني بلععدان اجلنوب والتنيععاون الثالثي" .وقييد أكييدت هييذا الرس ي ي ي ي ي ي يياليية على تع ي برانمج الاعيياون يف مييا

وشجعت األعضاء على املشاركة مشاركة كاملة يف النهج الثنائز
بي بلدان اجلنوب املشرت بي املنظمة والصي ّ
املسي ي ييار للاعاون مع الصي ي ييي .كما قدمت حتديثات عن األعمال الاحضي ي ييريية والعمليات اخلاصي ي يية ابلدورو ا اتية
والثالثي للمؤمتر اإلقليمز.

حضرات السيدات والسادة،
لقد قام الربانمج الش ي ي ي ي ي ييامل للانمية ال راعية ،منذ طالقه يف عام  2003يف مابوتو ،موزامبيق ،باش ي ي ي ي ي ييجيع الائكري اجلماعز
والنهوض به ،وأتى ىل مس ي ي ي ي ي يياوى أفض ي ي ي ي ي ييل من الئهم والاقدير للدور اهلائل الذي ميكن أن يؤيدا قطاع ال راعة يف حتقيق
األهداف النبيلة املامثلة يف القضي ي يياء على اجلوع والاخئيف من وطاو الئقر وحتقيق العدالة االجاماعية والانمية املسي ي ييادامة.
ومن هذا املنطلق ،كان الربانمج وال ي ال أحد أهم القضااي اليت انقشها املؤمتر اإلقليمز خالل تورته الثالثي.
و ين أعرب عن عرفاين ملئوضي ييية االحتات األفريقز لقياتهتا عملية آلية االسي يياعراض الذي جيري كل سي ييناي من خالل عملية
تش ي يياورية على نطاق القارو ،أس ي ييئرت عن تع ي املواءمة واالتس ي يياق والانس ي يييق يف ما بي اجلهوت املاعدتو القطاعات واملنابر
املاعدتو املؤسسات ألغراض اساعراض األقران والاعلّم املاباتل واملساءلة املاباتلة.
وجتدر اإلش ي ي ي ييارو ىل أن تطبيق آلية االس ي ي ي يياعراض الذي جيري كل س ي ي ي ييناي قد تكلّلت بنجا كبري يف عدات وتقدمي تقريري
االساعراض ،األول يف يناير/كانون الثاين ( 2018االساهاليل) والاقرير الثاين يف فرباير/شبا .2020

حضرات السيدات والسادة،
لقد كان اناخاب السي ي ي ي ي يييد شي ي ي ي ي ييو تونيو ،املدير العام اجلديد للمنظمة خالل الدورة احلادية واألربنيني ؤمتر ا نظمة اليت
مهما خالل الئرتو الئاصلة بي الدورتي الثالثي وا اتية والثالثي.
اننيقدت يف روما ،يف يونيو /حزيران  ،2019حد عاث ع
فضييموا صييوتكم ىل صييو لاقدمي هتاين املؤمتر اإلقليمز اخلالصيية وتقديران وشييكران له على قبوله رفع الاحدي .وقد نئذت
املنظمة بنجا  ،عقب اناخابه مباترو العمل يدعا بيد اجلديدو للمساعدو يف تسريع وتريو حتقيق أهداف الانمية املسادامة –
وال سيما القضاء على الئقر واجلوع  -وعدم تر أي أحد ياخلف عن الركب.
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يجل أعلى مس ي ي يياوايت للئقر واجلوع والبلدان
ماقدما من الشي ي ي يراكة جيمع بي البلدان اليت تس ي ي ي ّ
فهذا املباترو تعارب مس ي ي يياوى ع
املاقدمة لدعم جهوتها يف جمال الانمية .وهز ،كما وص ييئها الس يييد ش ييو تونيو ،شي يراكة حقيقية ،تقوم على االحرتام والثقة
املاباتلي ،ويع زها هدفنا املش ي ي ي ي ي ييرت املامثل يف بلوغ أهداف الانمية املس ي ي ي ي ي ييادامة و قامة عامل خال من اجلوع .وكلّز ثقة
من أن هذا املؤمتر سيؤتي ىل مواصلة ثراء مئهوم املباترو مب يد من املناقشات وتباتل اخلربات والنهوض جبدول أعماهلا.

حضرات السيدات والسادة،
متثل أحد األحداث البارزو األخرى اليت شي ي ي ي ي ي ي هدهتا الئرتو الئاص ي ي ي ي ي ييلة بي تور املؤمتر اإلقليمز يف الاوقيع على ا نياهدة
اليت أُنشع ع ععئ مبوجبها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف مارس/آذار  2018يف هناية الدورو االس ي ي يياثنائية العاش ي ي ييرو
جلمعية رؤسي ي ي ي ي يياء تول وحكومات االحتات االفريقز .وقد تخلت حي النئاذ يف  30مايو/أاير  2019ابلنسي ي ي ي ي ييبة ىل البلدان
الي  24اليت أوتعت صكو تصديقها.
وتشي ّكل منطقة الاجارو ا رو القارية األفريقية فرصيية سيياحنة للبلدان األفريقية ليس فقط لاع ي الاجارو بي البلدان األفريقية،
ض ي ي ي يا لانويع اقاص ي ي ي ييات القارو وحتويله ،والس ي ي ي ييعز ىل حتقيق أهداف مهمة تاعلق حبقوق اإلنس ي ي ي ييان ومكافحة الئقر.
ولكن أي ع
وأوت أن أهنئ حكوميية غيياان على اخايييارهييا أمييانيةع ملنطقيية الاجييارو ا رو القييارييية األفريقييية اليت تعارب أكرب منطقيية جتييارو حرو
يف العامل منذ تشكيل منظمة الاجارو العاملية.

حضرات السيدات والسادة،
تاعرض قارتنا ،منذ أكاوبر/تشيرين األول  2019وحىت اليوم ،ألسيوأ حالة تئشييز للجرات الصييحراوي .فقد اناشييرت أسيراب
اجلرات الصييحراوي يف ثيوبيا وأوغندا ومجهورية تن انيا املاحدو والسييوتان والصييومال وكينيا .وتظهر البياانت أن السييبعي سيينة
املاضية مل تشهد مثل هذا اآلفة.
ُّ
ويعد اجلرات الص ي ييحراوي من أخطر اآلفات ال راعية اليت عرفاها البشي ي يرية .ذ مبقدور اجلرات الص ي ييحراوي أن يانقل خالل يوم
واحد ىل ما يص ي ي ييل ىل  135كلم عرتا أو أكثر .وابس ي ي يياطاعة س ي ي ييرب على مس ي ي يياحة كيلومرت مربّع واحد أن أيكل ما ياناوله
 35 000ش ي ي ييخص من غذاء خالل يوم واحد .ومتت معاجلة مئات اآلالف من اهلكاارات يف ش ي ي ييرق أفريقيا ملكافحة غ و
اجلرات الصحراوي ولكن الوضع ال ي ال مقل عقا للغاية يف منطقة القرن األفريقز.
خطرا ال س ي ييابق له
و ن اجلرات الص ي ييحراوي ال حيرتم ا دوت وس ي يييناقل ىل حيثما يوجد نبات أخض ي يير وأي عليه .فهو ميثل ع
كبريا لاوحيد صي ي ييئوفها وتعم
يه ّدت األمن الغذائز وسي ي ييبل املعيشي ي يية وهو يطر ابلنسي ي ييبة ىل ا كومات تاخل القارو ع
حتداي ع
بعض ي ي ي ي ي ييها البعض يف مكافحة هذا اآلفة .ويف الوقت ذاته ،ناطلّع ىل اجملامع الدويل لالس ي ي ي ي ي ييامرار يف مد يد العون للبلدان
املاضررو اليت تواجه هذا الكارثة.

حضرات السيدات والسادة،
يف الوقت الذي تعاين فيه قارتنا أص ي ي ي ي ي ي عيال من أزمات األمن الغذائز ،فإن جائحة كوفيد  19ت يد الطي بلّة وت يد من حدو
الاحدايت ا الية الة غري مس ي ييبوقة لائش ي ييز اجلرات يف منطقة القرن األفريقز ،واألزمات ذات الص ي ييلة باغري املناخ واناش ي ييار
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الن اعات واالض ييطراب الس ييياس ييز .وحيامل أن تس ييئر عن تقويض اإلنااج والاوزيع على املدى القص ييري ىل جانب اخنئاض
الطلب العاملز الذي من احملامل أن يؤتي ىل طالة الابعات الاجارية السلبية.
حتد جسيم يف ما ياعلق ابآلاثر السلبية اليت تطال األمن الغذائز وسبل
ويسلّط هذا الوضع اجلديد مرو أخرى الضوء على ّ
احول أس ييرع للنظم الغذائية،
املعيش ية .وجيب علينا حتديد اجملاالت ذات األولوية وحش ييد جهوتان حوهلا من أجل الاعجيل ب ّ
وا د من االعامات على السلع األساسية وبناء القدرات اإلنااجية ملعاجلة أوجه الضعف االقاصاتي الكامن وتع ي قدرات
سالسل اإلمدات على الصموت.
وينبغز لنا ،خالل تئشييز اجلائحة وبعدها ،الائكري والعمل بطريقة خمالئة ،والبدء يف وضييع سييياسييات متكينية وحلول لية
الص ي يينع .ويف هذا الص ي ييدت ،ياعي علينا االس ي ييائاتو من فرص ي يية نش ي يياء منطقة الاجارو ا رو القارية األفريقية من أجل تنئيذ
كامال ،ويف مقدماها تع ي الاجارو العابرو للقارات وتيسري حركة السلع األساسية.
أهدافها تنئي عذا ع
وأوت أن أشيييد ابملشيياركة النشييطة ملعايل وزراء ال راعة وكذلك الوزراء املسييؤولي عن الاجارو واملالية من أجل توفري توجيهات
وقياتو من ّسي ي ي يقة لاحدي جائحة كوفيد 19-يف أفريقيا .وتسي ي ي ياحق املنظمة واالحتات األفريقز كل الثناء على ما اض ي ي ييطلعا به
من تور حاسم األمهية يف جمايل الايسري والانسيق ،مبا يف ذلك فريق العمل املشرت بي املنظمة واالحتات األفريقز الذي مجع
الشركاء االسرتاتيجيي لدعم جماالت الادخل الرئيسية .وال ت ال جهوت بناء القدرو على الصموت اليت تبذهلا املنظمة وشركاء
الانمية الدوليون اآلخرون قيّمة للغاية.

حضرات السيدات والسادة،
أوت أن أغانم هذا الئرصة ألتقدم جب يل الشكر ىل مجيع الذين شاركوا يف العملية الاحضريية املماازو قبل انعقات تورو املؤمتر
اإلقليمز هذا .وأوت اإلعراب بشكل خاص عن اماناين ملكاب املنظمة اإلقليمز ألفريقيا وممثلية املنظمة يف زمبابوي اللذين
كبريا خالل فرتو
س ييامها س ييهاماع كبرياع يف جنا املؤمتر .كما أتوجه ابلش ييكر ىل ممثلية املنظمة يف الس ييوتان اليت قدمت ع
تعما ع
رائسيت.
كما أوت أن أشري ىل ما يضطلع به املمثلون الدائمون للمجموعة األفريقية من عمل مسامر وأساسز يف الاحضري للمؤمتر
اإلقليمز.
أخريا ،أوت أن أشييكر بشييكل خاص املدير العام للمنظمة على قياتته اليت ال تعرف الكلل وعلى رؤياه املثالية وعلى وضييع
و ع
أولوايت الدول األعضاء يف صلب والية املنظمة.
واآلن ،يف الوقت الذي يش ي ي ي ييرف تس ي ي ي ييليم مهام رئيس املؤمتر اإلقليمز أمتىن خللئز ،معايل الس ي ي ي يييد
 ،Masukaوزير األراض ي ي ي ي ي ييز وال راعيية واملييياا و عيياتو الاوطي الريئز يف زميبييابوي ،كييل النجييا والاوفيق ،وأن تكون الييدورو
مجيعا.
ا اتية والثالثون للمؤمتر اإلقليمز ألفريقيا تورو مثمرو وانجحة لكم ع
Anxious Jongwe

وشكراع لكم على حسن صغائكم.

