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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 والثالثون نيةالثا ةالدور 

 2022 نيسان/أبريل 14-11 ،مالبو، غينيا االستوائية

 بيان املدير العام

 

 رئيس مجهورية غينيا االستوائية،فخامة السيد 

 رئيس املؤمتر اإلقليمي،سعادة 

 السعادة،املعايل و أصحاب 

 السيدات والسادة،حضرات 

 
اإلقليمي  ة مؤمتر منظمة األغذية والزراعةعلى استضاف وشعب غينيا االستوائيةحلكومة أوّد أن أعرب عن تقديري  -1

 .الثاين والثالثني ألفريقيا

 طويلة العهد. الاملثمرة و شاهد على شراكتنا  خريذا املؤمتر اإلقليمي املمتاز من أجل التحضري هلإّن التعاون  -2

جيدر بنا ، املرسومة على العلم الوطين لغينيا االستوائيةالطويلة  القابوقشجرة شاخمة فيه تقف  على النحو الذيو  -3
 العديدة واملعقدة اليت تواجه القارة األفريقية. يف وجه التحد�تشاخمني نقف  أنأيًضا 

 مليون شخص. 46بز�دة تبلغ أي  –مليون شخص  282، ويؤثر على األفريقية يف القارة زد�دابالاجلوع آخذ ف -4

 ، على غرار آاثر جائحةالبعض ويعزى هذا االزد�د إىل جمموعة من العوامل، غالًبا ما تتقاطع مع بعضها -5
واآلاثر السلبية  يةوالنبات يةمراض احليواناألفات و اآلوالنزاعات واحلاالت اإلنسانية الطارئة األخرى و  19-كوفيد

 النامجة عن أزمة املناخ.
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 .أفريقيا الشرقيةشديد  جفاف يهدد، اآلن وبينما حنن جمتمعون هنا -6

الزراعية  دخالتواملعلى أسعار السلع الغذائية والطاقة  بشكل مباشر احلرب يف أوكرانيا تؤثرابإلضافة إىل ذلك،  -7
 األمن الغذائي.يف جمال تحد�ت من اليزيد مما  – األمسدةمثل 

 السعادة،املعايل و أصحاب 

 السيدات والسادة،حضرات 

 األفريقيرؤساء دول وحكومات االحتاد مجعية  فيها تاجتمعجنتمع هنا يف مالبو يف القاعة ذاهتا اليت  -8
 ،2025 ابلقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عاموتعهدت  2014يونيو/حزيران  يف

أفريقيا اليت : 2063خطة عام و 2030التنمية املستدامة لعام خطة قطاع الزراعة من أجل حتقيق  تحويلبو  -9
 .نصبوا إليها

 ليس يف صاحلنا! الوقت -10

 .هذه الطموحات ككّل من أجل حتقيق  على نطاق القارة جهود استثنائيةإننا حباجة إىل بذل  -11

 الفقر واجلوعهذه التحد�ت ونتغلب على مجيع كي نواجه ل االبتكاروإىل التحرك بسرعة حباجة إىل كما أننا  -12
 .اإلقليميف 

 وجيب أن تكون يف صميم إجراءاتنا. دورًا حمورً�  النظم الزراعية والغذائيةوميكن أن تؤدي  -13

 كي تصبح أكثر كفاءة ومشوًال وقدرةلحتويل نظمنا الزراعية والغذائية  من أجلسريًعا أن نتحرك وجيدر بنا  -14
 الصمود واستدامة. على

 زراعي وغذائي فعال من األولو�ت.وجود نظام  إىل أفريقيا، يعدّ  ابلنسبةو  -15

 ،عام التغذية 2022 عامإعالن  االحتاد األفريقيإين أرحب بقرار و  -16

 بغية حتقيق تغذية أفضل.إىل حتويل النظم الزراعية والغذائية رتابطة إىل جانب احلاجة امل -17

 يثمر نتائج ملموسة. احقيقيً  اتقدمً  أن حنرزنستطيع لالحتاد األفريقي، ومًعا  يفي ابلتزاماتهشريًكا وستظل املنظمة  -18

توجيهية جديدة من أجل االستثمار  خطوطًاإىل جانب االحتاد األفريقي، يف هذا املؤمتر اإلقليمي، وسوف نطلق  -19
 النظم الزراعية والغذائية. على نطاقيف الشباب 

 .الزراعةجمال الشباب األفريقي يف هدفت إىل دعم مبادرات يف سلسلة  حلقةهذه هي آخر و  -20
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 الزمالء األعزاء،الزميالت و 

وهو يرشد ، معكم هو مثرة مشاوراتنا 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة إّن  -21
 عملنا.

إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل األفضليات األربع:  طموحاتنا املشرتكة املتمثلة يفوإّن  -22
 .االسرتاتيجي اإلطارهذا هي يف صميم ، دون ترك أي أحد خلف الركبمن للجميع، 

 .أهداف التنمية املستدامةبصورة مباشرة يف وترسم األفضليات األربع معامل الطريقة اليت ستشارك فيها املنظمة  -23

 .األمم املتحدة للنظم الغذائيةة لقمّ يف متابعتهم األعضاء  إىلاملنظمة  الذي تقدمه دعمال ترشدوسوف  -24

، وتوفر للنظم الزراعية والغذائية االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتابطةاألبعاد  األربع األفضليات وتعكس -25
 يف مجيع نواحي عمل املنظمة. موجًها حنو النظم�ًجا اسرتاتيجًيا و 

 أولو�ته األربع الرئيسية يف أفريقيا:و أن نعمل مًعا من أجل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  اآلنجيدر بنا و  -26

 ؛نظم إنتاج زراعي وغذائي مستدامة األولوية األوىل: •
 ؛نظم غذائية وتغذوية كفؤة ومنصفة األولوية الثانية: •
 ؛العمل املناخي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية األولية الثالثة: •
 .بناء القدرة على الصمود والقضاء على الفقر األولوية الرابعة: •

 الرباجمية ذات األولوية.العمل جماالت اليت أطلقتها املنظمة دعم تنفيذ الرئيسية تواصل املبادرات و  -27

وتوّفق يف التحول الريفي الفجوات  –بلًدا أفريقًيا حىت اآلن  27اليت شارك فيها  – مبادرة العمل يًدا بيدحتدد و  -28
 ة.كانياملغرافية اجلبيا�ت للوتدعمها منصة ، بني البلدان والشركاء هبدف حتقيق نتائج ملموسة

املتعلقة مبنتجات زراعية البلدان على تطوير سلسلة القيمة  بلد واحد، منتج واحد ذو أولويةمبادرة وتساعد  -29
 تكون شاملة ومرحبة ومستدامة بيئًيا.خاصة بطرق 

 هذا العام.أطلقت املبادرة مؤخرًا يف أفريقيا، وإننا ندعو البلدان األفريقية إىل انتهاز هذه الفرصة وقد  -30

الرقمنة يف صميم  –اليت تنفذ حالًيا على سبيل التجربة يف سبعة بلدان أفريقية  – قرية رقمية 000 1مبادرة تضع و  -31
 ني.الريفيدهار التحول واالز 

 جموعةوشركاء آخرين من أجل تزويد املزارعني مبهذه املبادرة مع القطاع اخلاص تعاون املنظمة يف إطار تو  -32
 .عرب اهلواتف اجلوالةرقمية و القنوات الخدمات املعلومات عن طريق  من

شبه تدمج النظم الزراعية والغذائية والزراعة احلضرية و  مبتكرةتقدمي حلول إىل  املدن اخلضراءمبادرة  وتسعى -33
 مدن قادرة على الصمود وصحية. بناء التخطيط احمللي من أجلاحلضرية واحلراجة احلضرية يف 

 .جنوب الصحراء الكربىأفريقيا مدينة يف  20وحنن نعمل ابلفعل يف  -34
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إعادة أتهيل الغاابت التابعة لالحتاد األفريقي من أجل  اجلدار األخضر العظيممبادرة وتعمل املنظمة عن كثب مع  -35
 .يف أفريقياواملناظر الطبيعية 

من تعدد البلدان اليت يشملها بوسع نطاقه و  املتسم للمناخ األخضر صندوقالبر�مج ونعمل حالًيا على إعداد  -36
 أجل تقدمي املزيد من الدعم.

 الزمالء األعزاء،الزميالت و 

 اإلجراءات على املستوى القطريتعود مليكتها هلا، ومن الضروري اختاذ هذه املبادرات تقودها البلدان و مجيع  -37
 األمر منوط بكم. –

 !لكم لن تبخل املنظمة بتقدمي الدعم، و زمام القيادةبأن أتخذوا  جيب -38

تني مواضيعيتني اسرتاتيجيأيًضا على إعداد املنظمة حالًيا  تعكف هذا الدعم وتعزيزه بقدر أكرب،أجل ز�دة  ومن -39
 جديدتني:

أفضل طريقة لتسخري األدلة العلمية والتكنولوجيا واالبتكار يف مجيع اليت سرتكز على  اسرتاتيجية العلوم واالبتكار -40
 ؛نواحي عملنا

على تغري املناخ أزمة اليت ختلفها اثر اآلأفضل  بصورة كي نواجهلاليت سرتشد�  واسرتاتيجية تغري املناخ اجلديدة -41
 النظم الزراعية والغذائية.

دمت أثناء تلك اليت قُ جوهرية، مبا يف ذلك كلتا االسرتاتيجيتني قدمتموها من أجل  اليت  كانت اإلسهاماتو  -42
 .هذا األسبوع املسؤولنياجتماع كبار 

 تغريبشأن  اإلطاريةاألمم املتحدة  تفاقيةايف السابع والعشرين ألطراف امؤمتر وتستضيف أفريقيا هذا العام  -43
تغري  يف مواجهةإىل العمل  أكثر من أي وقت مضى اليوموإّن احلاجة ملحة يف مجهورية مصر العربية،  املناخ
 .املناخ

املتعلقة العاملية عمل الخبطة كي نعمل سوً� على الدفع قدًما نستغل مؤمتر األطراف السابع والعشرين  إًذا  دعو� -44
 النظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا.القدرة على الصمود والتكيف يف مجيع أحناء القارة، وحتويل بغية حتسني  ملناخاب

 مًعا.كثرية   اتجناححققنا  لكننا مع ذلكمن العمل، ال زال أمامنا الكثري  -45

ما أفضت إليه القيادة الفنية هي مثال على  أفريقيا الشرقيةعمليات مكافحة اجلراد الصحراوي يف  وإنّ  -46
جراءات سريعة وفعالة إل تنفيذ مناجلهات املاحنة والوكاالت احلكومية،  قبلالتعاون املتني من للمنظمة، إىل جانب 

 يف امليدان.

ابلتعاون مع الوكاالت احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين، ، حيازة األراضي يف جمالعمل املنظمة  أتت مثار وقد -47
 .اجلنسني السلم واملساواة بنينافع طويلة األجل على مب تعود لألراضي سجالت رقمية شكلعلى 
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 إرساءهم يف اهاًما على العمل اإلنساين، ويس إمنائًيامنظورًا  يضفياألزمات طويلة األمد يف أفريقيا عملنا يف  وإنّ  -48
 السالم.

الوصول إىل قضا� مثل لحلول سلمية  التفاوض مًعا بشأنمن أجل احمللية اجملتمعات نعمل على تقريب  وإننا -49
 .األراضي واملياه

ومتكني  يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها األسر الريفية الضعيفةقدم يد العون من أجل خدمة نكما أننا  -50
 اإلنسانية. املعونةغذائهم، وعدم االعتماد على املزارعني والرعاة وصيادي األمساك من استئناف إنتاج 

اآلاثر يف عام  - يف أفريقيا منظمة األغذية والزراعةالتقرير "وجتدون هذه القصص وغريها من قصص النجاح يف  -51
2021،" 

 اجلائحةالتخفيف من آاثر على األماكن اليت قدمت فيها املنظمة الدعم الفين من أجل الذي يعرض أمثلة  -52
 اثنية بغية منع حدوث جائحة واحدةالصحة ال�ج دعمت البلدان يف اعتماد و النظم الزراعية والغذائية؛  على

مبوجب اتفاق منطقة التجارة واخلدمات الزراعية السلع  التجارة يفمن أجل دعم قدمت إطارًا و حيوانية املصدر؛ 
 احلرة القارية األفريقية.

 هذا املؤمتر اإلقليمي.ع يضامو أحد املعارف وأفضل املمارسات هو  شاطروإّن ت -53

السياسات واملمارسات الزراعية منصة فنية جديدة بشأن فريقيا للتو ألاإلقليمي املنظمة كتب موقد أطلق  -54
 بني البلدان، املعارف تشاطرتسهيل املنظمة  تواصل، وسوف املشرتكة

 والقطاع اخلاص يف أفريقيا. واألوساط األكادمييةاملتينة مع منظمات اجملتمع املدين  الشراكات البناء علىفضًال عن  -55

 األصدقاء األعزاء،الصديقات و 

ما لديها من حشد كبري و  غناها ابملوارد الطبيعيةنظرًا إىل  تغيريالتتمتع أفريقيا إبمكا�ت عظيمة من أجل  -56
 .الشباب املبتكرين من

 .قدًما تدفعون عجلة التغيريبصفتكم قادة رئيسيني هنا اليوم  إنكم -57

 مبتكرةوبطريقة  و�جعة ومتسقةبصورة فعالة  مًعا العملنواصل لمثل شجرة القابوق و  أقو�ءشاخمني و  فلنكن -58
 أفريقيا اليت نصبوا إليها!كي نصل إىل أكثر  

 .شكرًا على حسن إصغائكمو  -59

 


