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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

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

 يبيان رئيس جلنة األمن الغذائي العامل
 

 ،األغذية والزراعة لألمم املتحدة، السيد شو دونيواملدير العام ملنظمة 

 معايل الوزراء،

 ،Josefa Sackoمفوضة االحتاد األفريقي لشؤون الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة املستدامة، السيدة 

  أصحاب السعادة،

 
واي مدينة جعرب عن رؤية أفريقيا لقطاع زراعة حيقق كامل يسعععدأ أن أجوه ا اليوم يليكم عيع ا هذا الكلمة انا م ماال،و، 

 يمكاانجا كمحرك لتنميتها االهتماعية واالقتصادية.

 
 على كرم الضيافة. - وأجوها ابلشكر يىل غينيا االستوائية، حكومة وشعب ا، من خالل معايل الوزير

 
 ،املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، الدكتور شو دونيو

ا ،يد مع املنظمة ومع منظومة األمم املتحدة ،رمتها، لتحقيق أغتنم اذ ا الفرصععععععععععععععة ألؤكد لكم  دد ا التزامنا التام ابلعمل يد 
واو ينتاج أفضععععل وج ذية أفضععععل و،يئة أفضععععل وحياة أفضععععل من أهل عا  خال  من ا وع  ،اهلدف الذي نصععععبو يليا عيع ا

 وسوء الت ذية والفقر.
 

  ، حضرات السيدات والسادة،أصحاب املعايل والسعادة
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اانععا أمر ا حضععععععععععععععوري اهتمععاع عقععد حنن ال نعترب القععدرة على  اليت هعلععم م ععل اععذا  19-فجععائحععة كوفيععد منععا. مفروغعع 
االهتماعات ضعععراب  من ضعععروب املسعععتحيل على مدا السعععنتب املاضعععيب، جسعععببم م يزااق األروا  وجدم  سعععبل كسععع  

يون شخص أنفسهم يعانون من انعدام األمن ال ذائي احلاد، ما أدا يىل جفاقم وضع مل 161وغداة جفشيها، وهد العيش. 
.   سيئ أصال 

 
و  نر م أي مكان آخر احلكومات جتصععععععععععدا للجائحة كما حدر انا م أفريقيا، ما أسععععععععععفر عن ا فا  عدد الوفيات 

 مواههة اذا التحدي ا سيم.  م من قيادة وشجاعة، م حدود يمكانياجكم، حتليتم ،ا،شكل كب . وأشيد مبا 
 

وين كل  جدور م أوكرانيا. عب يةنواها حراب  أضععععععحينا ا ن ولسععععععوء احلد، فعندما ،دأان نرا الضععععععوء م ئاية نفق ا ائحة، 
التوقعات جش  يىل أن الصراع سينطوي على انعكاسات منهجية وخيمة جطال ينتاج األغذية وجوافراا واستقراراا ويمكانية 

  عليها. احلصول
 

ل جبعاجا أفقر الفئات وأشععععععععداا ضعععععععععف ا م  تل  أحناء العا ، مبا م ال  انا م أفريقيا، ال  أن نظمنا ال ذائية اوسععععععععتط
  مرتا،طة م ما ،ينها. ابجم

 
العا ، أمر يبعث على األس  ومن املمكن م  تل  أرهاء اذا الصراع، وعيع الصراعات األخرا اليت جدور رحااا ين و 
يتعب علينا عيع ا ،ذل كل ما م وسعععععنا للتصععععدي ألررا الفوري، ويمب اتاصععععيل التالية ألصععععحاب لذل ، و  .جقاء شععععراا

قدرة على و  احليازات الص  ة واملزارعب األسريب، وجسريع وج ة حتويل نظمنا الزراعية وال ذائية  علها أك ر استدامة ومشوال  
  .الصمود

 
 معايل الوزراء، 

قيادة ممارلة ملعا ة أرر اذا ى ،تحل  ، أعتقد أن أفريقيا سععععععععععت19-نظر يىل اسععععععععععتجا،ة ،لدانكم ا ديرة ابل ناء  ائحة كوفيدابل
 الصراع على اإلمدادات ال ذائية العاملية.

 
  السيد املدير العام، أصحاب املعايل والسعادة، الزمالء األعزاء، حضرات السيدات والسادة،

 
م آن االسعععععععتفادة منها أفريقيا، واي مهد البشعععععععرية،  موعة من التحدرت والفرن اليت ينب ي مواههتها و عرت  سعععععععبيل ج

  واحد.
 

  اثأ أكرب عدد من الذين يعانون ا وع وسععععععععوء الت ذية م  ظهرانيالقد ابجم أفريقيا ا ن اإلقليم الذي يضععععععععم ،ب
  مليون شخص. 282قرا،ة  -العا  ،عد شرق آسيا 

 قارة أحد أشد األقاليم جضرر ا من ج   املناخوجعد ال. 
  م ،لدان  تلفة.رحااا وال جزال أفريقيا مسرح ا لصراعات جدور  
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  ومن ههة أخرا:
 

  يقدم الربانمج الشعععععععامل للتنمية الزراعية م أفريقيا  الربانمج الشعععععععاملس، الذي يتم جنسعععععععيقا من خالل قيادة االحتاد
طط التنمية الزراعية القارية األك ر جنسععععععععععععيق ا الذي يسععععععععععععخر يمكاانت املزارعب ل  األفريقي، ما ميكن أن يشععععععععععععك  

  أصحاب احليازات الص  ة واملؤسسات الص  ة واملتوسطة احلجم.
  2063ينا مكون حموري م ا هود العاملية املبذولة لتحقيق أاداف التنمية املسععععععععععععععتدامة، وحمرك لرؤية أفريقيا لعام 

  ا.ا ريئة اليت وضعتموا
 . ويعترب منواج الربانمج الشامل مصدر يهلام للبلدان م  تل  أحناء العا  
  لدانكم ختضعععععععععع لعملية جقييم شعععععععععفافة من خالل االسعععععععععتعرا  الذي  ري كل سعععععععععنتب، رؤية وما ي لج الصعععععععععدر،

 االستعرا  الذي أجنزمتوا مؤخر ا. م ل
 ما ،ينها  للبلدان األفريقية لزردة التبادالت التجارية م وجتيح منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية فرصععععععععععععععة فريدة

  وزردة رخائها.
 .ويوفر شباب القارة أيض ا فرصة، ال سيما م استخدام اال،تكارات اخلارقة لتحويل الزراعة م القارة  

 
  املستدام. ألمن ال ذائي العامليالذي سيقوم عليا اياا قلم ين مستقبل أفريقيا او حجر الزاوية  أغايلوال 
 

  أصحاب املعايل والسعادة،
 

لتكون مب ا،ة ههاز األمم  2009ومت يصعععععععععالحها م عام  1974م عام  اللجنةس لقد أنشعععععععععئم  نة األمن ال ذائي العاملي 
هل أمن سععات العاملية املتحدة املعين حبوكمة األغذية حيث جتتمع احلكومات وأصععحاب املصععلحة الرئيسععيون لتنسععيق السععيا

 واهليكلية الكامنة وراء ا وع وسوء الت ذية.نهجية األسباب املمعا ة 
 

مبا فيها معظم  -من الدول األعضعععععععععاء م األمم املتحدة واي أعضعععععععععاء م اللجنة  133أك ر من  قامم، 2009ومنذ عام 
املية اهلامة منرب اللجنة لالجفاق على أطر السعععععياسعععععات العابسعععععتخدام ،لدانكم، ابلتعاون مع أصعععععحاب املصعععععلحة ا خرين، 

 الضوء عليها. مملعا ة معظم اذا القضار والفرن اليت سلطعانة ،ا ستالميكن اكمورد املتاحة لكم  
 
م العدقعائق القليلعة التعاليعة، أن أعر  عليكم ،عك األفكعار ،شعععععععععععععععلن كي  ميكن لالجفعاقعات اليت جوصععععععععععععععلعم يليهعا  ،أودو 

األر،ع اليت يتمحور حوهلا اإلطار االسععععععععععععععرتاجيجي للمنظمة م  حكوماجنا م اللجنة أن جكون مفيدة لتحقيق األفضععععععععععععععليات
 ،لدانكم.

 
، يف ما يتعلق ابلعمل من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل   أوالا

 
نظم  اد رخاء م املناطق الريفية؛ واخللية األسععععاسععععية إلاألسععععاسععععية اليت يسععععتند يليها حتقيق ال اللبةيعترب املزارعون األسععععريون 

شعععاملة ومنصعععفة جوفر أغذية صعععحية مع احلد م الوقم ااجا من الفقر على امتداد السعععلسعععلة املتواصعععلة ،ب  زراعية وغذائية
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 ملوارد الطبيعية واألقاليمعلى امب على سععععالسععععل قيمة أك ر قدرة على الصععععمود؛ واملشععععرفب املناطق الريفية واحلضععععرية؛ والقي  
، هنب ا يىل هن  مع املؤسععععععععسععععععععات الصعععععععع  ة واملتوسععععععععطة باؤالء املزارع وين. عموم اا هات الدائمة القائمة على يدارهتا و 

  م املائة من األغذية اليت نستهلكها على الصعيد العاملي. 80احلجم، مسؤولون عن قرا،ة 
 

، أشعععععععععجعكم على أن جسعععععععععتخدموا، على سعععععععععبيل الذكر ال احلصعععععععععر، مباد   نة األمن ال ذائي العاملي اخلاصعععععععععة مولدعمه
املسعععععؤولة م الزراعة ونظم األغذية، واخلطوو التوهيهية الطوعية ،شعععععلن احلوكمة املسعععععؤولة حليازة األراضعععععي،  ابالسعععععت مارات

 وجوصيات اللجنة ،شلن السياسات اخلاصة ،ر،ط أصحاب احليازات الص  ة ابألسواق.
 

غضععون سععنوات قليلة فحسعع  و   أن جكون الت ذية م صععل  أولورجنا. ويسعععدأ ك   ا أن أرا يىل أي مدا أدركنا م 
  مدا أمهية الت ذية املناسبة م السنوات األوىل من حياة األطفال. 

 
تماشعععى جأ أدرك أن لدا العديد من حكوماجكم ومفوضعععية االحتاد األفريقي ،رامج وسعععياسعععات طموحة م اذا الشعععلن، يو 

  اجفقنا عليها م اللجنة السنة املاضية.متام ا مع اخلطوو التوهيهية الطوعية ،شلن النظم ال ذائية والت ذية اليت
 
االسبببببببتثماراح يف إظبببببببالو النظن اإلي ولوجية من أجل رويل النظن الزراعية والغذائية يف أفريقيا  ابلنسببببببب ة إىا، ي  اثن
  واستدامة وقدرة على الصمودنظن أكثر كفاءة ومشوال   إى
 
م املسععتقبل. فهي جوفر فرن عمل وسععبل كسعع   ار  ازداشععهد االيت سععتالنظم الزراعية وال ذائية املسععتدامة والشععاملة اي ين 

عيش الئقة، وجؤدي يىل القضععععاء على الفقر م الري ، ويىل صععععون ويصععععال  النظم اإليكولوهية والتنوع البيولوهي والرت،ة، 
 واحتجاز الكر،ون. لذل ،    وضعها م صل  رؤيتنا للرخاء. 

 
ا السععععياسععععات ،شععععلن ئج الزراعة اإليكولوهية وغ اا من النهج املبتكرة اليت اجفقنا جوصععععيات اللجنة على مسععععتو تيح وقد ج

 يرشادات لبلدانكم وأصحاب املصلحة لتحسب استدامة الزراعة والنظم ال ذائية. ،2021عليها م يونيو/حزيران 
 
ماشى نظم ال ذائية املستدامة، مبا يت،شكل متزايد يىل است مارات مسؤولة م ال يسعوناملست مرون واملستهلكون العامليون ف

ا متزايدة السععععتدامة النظم الزراعية وال ذائية. ومن شععععلئا زردة القدرة  مع أاداف التنمية املسععععتدامة. وسععععتتيح التجارة فرصعععع 
عية، ويطالق التنافسععععية على املديب القصعععع  والطويل والقيمة املضععععافة واإلنتاهية للمزارعب األفارقة واألعمال التجارية الزرا

 ما ،ب القارات.   ميزة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واجفاقات التجارة احلرة املستقبلية م
 

وعلينا االسععععتفادة على حنو نم من الزخم الذي نشععععل عن قمة األمم املتحدة للنظم ال ذائية واالمتناع عن النظر م القضععععار 
  مواههة أزمة األغذية احلالية، دون أن ن ك الطرف عن رؤيتنا على املدا الطويل.مبعزل عن ،عضها البعك. وعلينا 

 
ا لتحقيق اهلدف وجشعععععك   من أاداف التنمية املسعععععتدامة وسعععععائر أاداف  2ل املسعععععارات الوطنية اليت ،دأهتا القمة رااان  مؤكد 

حيازة األراضي والرت،ة والتنوع البيولوهي واملناخ  التنمية املستدامة ،صورة متكاملة جراعي عيع القضار اات الصلة، مبا فيها
  والعدالة االهتماعية ومتكب أصحاب احليازات الص  ة واملزارعب األسريب. ةالريفيم املناطق واملناظر الطبيعية والرخاء 
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كاملة مع االلتزامات واملت اداف التنمية املسعععععتدامةمسعععععاراجكم القطرية، املسعععععرتشعععععدة ابالسعععععرتاجيجيات الوطنية ألسعععععتتمكن و 
، من القطعاعب اخلعان منعائيواإل يتمويعل املنعاخالب اذتعهمن ااتعددة وطنيع ا و،رامج العمعل الوطنيعة اخلعاصعععععععععععععععة ابلتكي ، 

  والعام.
 
 ثا، وضع النساء والش اب والفقراء يف طليعة النظن الزراعية والغذائية الشاملة للجميعاثل  
 

والشعععععععععباب م النظم الزراعية وال ذائية أمهية حاقة، كلفريقيا. فهما يعمالن كمزارعب ما من مكان يكتسعععععععععي فيا دور املرأة 
حتقيق ا ميكنهما من ومنتجب صعع ار وكعمال وجتار وأصععحاب مشععاريع صعع  ة ومتوسععطة احلجم. لذل ، ينب ي جزويدمها مب

  كامل يمكاانهتما.
 

ولبلوغ اذا ال اية، جتفاو  حكوماجنا م الوقم احلايل على اخلطوو التوهيهية الطوعية ،شععععععععععلن املسععععععععععاواة ،ب ا نسععععععععععب 
ومتكب املرأة والفتيات والتوصععععيات م  ال السععععياسععععات ،شععععلن جشععععجيع الشععععباب على املشععععاركة والعمل م الزراعة والنظم 

  .2022م أكتو،ر/جشرين األول  ااعقدمن املقرر ليت م دورهتا اخلمسب ا مها اللجنةستقر  ال ذائية، 
 

وأشعععععجع ،لدانكم وعيع أصعععععحاب املصعععععلحة على االسعععععتمرار م املشعععععاركة م اذا العملية واسعععععتخدام اخلطوو التوهيهية، 
ى الصعيد والتوصيات م  ال السياسات ،عد يقراراا، كلداة مفيدة و دية ملعا ة قضار الشباب واملساواة ،ب ا نسب عل

 الوطين.
 

  أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
 

اليت املتاحة لكم و م  ال السععياسععات  دواتاألو  واردمن املجعترب اخلطوو التوهيهية م  ال السععياسععات اليت أشععرت يليها، 
منااج األعمال الوطنية التنظيمية و  يتعب جكييفها واسععتخدامها م صععياغة السععياسععات واالسععرتاجيجيات والتشععريعات واألطر

يتم التفاو  ،شععععلئا واالجفاق عليها من خالل عملية شععععاملة يشععععارك فيها كبار مسععععؤوليكم م العواصععععم يا اخلاصععععة ،كم. 
 ومم لوكم م روما.

 
طين اب هود املبذولة على املسععععععتويب اتلي والو لدانكم م ،وين  نة األمن ال ذائي العاملي اي منربكم لر،ط الواقع السععععععائد 

م على الصعععععععععععععععيععد العععاملي. يئععا فضعععععععععععععععاء لتبععادل مععا جبععذلونععا من ههود، وعر  مععا حترزونععا من جقععدم، وجقععد  مسعععععععععععععععاراجك
من ،عضكم البعك عرب  تل  املناطق، والتواصل مع الشركاء م املوارد والشركاء الفنيب،  ل مواسرتاجيجياجكم الوطنية، والتع
  ن.وأصحاب املصلحة ا خري

 
أعضعععاء م اللجنة، يىل االنضعععمام يليها ويىل أن جصعععبح هزء ا من اذا األسعععرة. ،عد ،لدان اإلقليم اليت ليسعععم شعععدة أدعو ،و 

 فاألمر سهل و اأ و د .
 

املدير العام للمنظمة، السعععععععععععععيد شعععععععععععععو دونيو؛ واملكت  اإلقليمي يىل شعععععععععععععكر مرة أخرا جوها ابلوم اخلتام، اقحوا يل أن أ
، وزيرة الزراعة وال روة احليوانية وال اابت والبيئة م Francisca Eneme Efuaأكرا، غاان؛ ومعايل السععععععععععععععيدة  للمنظمة م
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أنتم، معايل الوزراء، على دعمكم املسععتمر للجنة األمن ال ذائي العاملي يليكم عهورية غينيا االسععتوائية، على اسععتضععافتنا، و 
  وشراكتكم معها. 

 
أصعععحاب املعايل والسععععادة، يىل االنضعععمام يىل أقرانكم من األقاليم األخرا م ا لسعععة العامة السعععنوية ، شعععدةويأ أدعوكم ،

  للجنة املزمع عقداا م أكتو،ر/جشرين األول من اذا العام م املقر الرئيسي للمنظمة م روما.
 

 وشكر ا لكم عيع ا على حسن يص ائكم.
 


