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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة رمؤمت
 ألفريقيا

 الدورة الثانية والثالثون

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

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

     
 ،رئيسالالسيد 

 ، أصحاب املعايل
 م،عاالدير امل السّيد

 حضرات املندوبني املوقّرين،
 
أخاطب  ؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا، وأنملُيشّرفين ويسعدين أن أشارك يف الدورة الثانية والثالثني  -1

سريكز عليها  األفكار عن القضا� اليتوقبل أن أطرح عليكم بعض . هذا االجتماع بصفيت الرئيس املستقل جمللس املنظمة
امسحوا يل أن أعرب عن خالص تقديري جلمهورية غينيا االستوائية، حكومة وشعًبا، لتنظيمها  املؤمتر اإلقليمي يف هذه الدورة،

 .اخلّالبلدكم ب الذي لقيناه يفاالستقبال املمتاز هلذه الدورة من مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا، وحلفاوة 

انعدام األمن  ال يزال، 19-فيه البلدان من العواقب الوخيمة اليت خّلفتها جائحة كوفيد تتعاىفويف الوقت الذي  -2
ونشهد اليوم أيًضا أزمة عاملّية أخرى سببها احلرب . كمإقليميف " خطرًا وجودً� يهدد البشرية" نالغذائي وتغري املناخ يشّكال

 .أوكرانيا يف
انعدام األمن الغذائي وهجرة يف و تتسبب الصراعات واحلروب يف العديد من املناطق يف معا�ة إنسانية رهيبة و  -3

وبسبب احلرب يف . البلدان النامية هي األكثر تضررًاو  أسعار املواد الغذائية آخذة يف االرتفاعكما أّن .  املاليني من الناس
مما يعرض إمدادات القمح والذرة العاملية للخطر  ية،االستهالكاملواد أوكرانيا، تواجه الدول األفريقية ارتفاًعا سريًعا يف أسعار 

وحّىت قبل أن تشتعل �ر احلرب يف أوكرانيا، كانت أسعار املواد الغذائية قد سّجلت  .ويؤدي إىل ارتفاع حاّد يف أسعار الوقود
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ارتفاع أسعار  فضًال عنأوضاع األسواق العاملية،  هو لذلك األهموكان السبب . لى معّدالت هلا على املستوى الدويلأع
 .كافةالطاقة واألمسدة واخلدمات الزراعية  

عاملنا يتغري بسرعة من حولنا أن  معو . وأكربها ويُعترب اجلوع واألمن الغذائي أهم التحد�ت اليت نواجهها اليوم -4
رغم هذا التقدم احملرز، ف. عواقباليف الربيع، إال أن هذا التوسع ال خيلو من اليت تتفّتح االبتكارات يومًيا كما الرباعم فيه وتبزغ 

مليارات شخص يتعذر عليهم احلصول على أغذية مأمونة ومغذية  3مليون شخص يتضورون جوًعا، و 800مثة أكثر من 
ففي الوقت الذي يُهدر  ؛وابت الوضع ُجيايف املنطق. ابلتغذية متصلةشخص من أمراض  امليار فيما يعاين ، يسورةعار موأبس
 2050 عام يغيب عن ابلنا أنه حبلول أالوجيب . أطفال يعانون من اجلوعهناك ثلث األغذية املنتجة عاملًيا، ال يزال فيه 

 .مستدامبشكل  ز�دة اإلنتاج الزراعي يستوجبما مليارات نسمة،  10سيتعني علينا إطعام 

 للتجهيزفأنتم تستثمرون يف تقنيات . ما بذله ملعاجلة مسألة الفاقد من األغذيةعلى  كمإقليموأوّد أيًضا أن أحيي  -5
جهود  وهي. وحتسنون البىن التحتية لتوسيع شبكيت الطرق الريفية والكهرابء، وتسعون إىل عصرنة سالسل القيمة واألسواق

 .ويف هذا الصدد، فإن تعزيز معايري سالمة األغذية أمر ابلغ األمهية. األخرى األقاليمميكن أن تستفيد منها 

الرقمية اجلديدة، توفر فرصة ملواجهة التحد�ت  كنولوجياتوال شّك أن العلوم واالبتكار، مبا يف ذلك األدوات والت -6
، والتغريات اإلقليمويف ظّل الطلب املتزايد على املنتجات الغذائية يف  19-ما يف سياق جائحة كوفيد، ال سيّ اثلة أمامكمامل

والتعايف منها يف أفريقيا الذي أعّدته منظمة األغذية  19-وكان بر�مج االستجابة جلائحة كوفيد. يف متطلبات املستهلكني
عمليات يف بداية األمر على املعلومات و  تركيزه حمور وكانوالزراعة قد وضع �ًجا شامًال ومنسًقا للتعامل مع هذا التحدي، 

 .األثر، لالهتداء هبا يف جماالت السياسات والدعوة والربجمة القطرية تقييم

أدى  وال بد من اإلشارة إىل اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية وإقامة عالقات تعاون وشراكة؛ فقد -7
جماالت  ي واالحتاد األورويب والصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل إىل ز�دة الدعم يفالتعاون مع بنك التنمية األفريق

 .والتعايف منها 19-السياسات واالستثمارات والدعوة والربجمة من أجل االستجابة جلائحة كوفيد

وع البيولوجي ولئن أضحى مبقدور� إنتاج كميات أكرب من األغذية مقارنًة أبي وقت مضى، فإن التن
نظمي ومنسق بقدر أكرب وهناك حاجة واضحة العتماد �ج . يف تراجعومساحة األراضي الصاحلة للزراعة 

ويضمن اإلدارة املستدامة للغاابت وصون التنوع  نيالرئيسي نيملعنيأصحاب املصلحة ايشمل القطاعات و و 
يف هذا  القائمة املبادراتعلى على جهودكم و أُثين إين و . والزراعة يف اإلقليم األغذيةأجل  البيولوجي من

 .تعّلم منها، وأحّثكم على توسيع نطاقهانأن  نافهي جتارب ميكن. الصدد

لذا، فنحن حباجة . ومن الواضح أيًضا أن اللثام قد أُميط عن أوجه قصور نظامنا الزراعي والغذائي العاملي -8
وتشّكل النظم . يعد هناك ما يربر عدم اختاذ ما يلزم من إجراءاتإذ مل . إحداث تغيري حتّويل وحنن حباجة إليه اآلن إىل

 .الزراعية والغذائية املستدامة جزًءا من احللول وينبغي أن تكون كذلك

وسُرتّكز الدروس املستخلصة من الربامج اليت تُنّفذها املنظمة يف اإلقليم على آاثر دعم التحول إىل نظم زراعية  -9
وقدرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل واستدامة  أكثر كفاءة ومشوًال وغذائية 

 .للجميع مبا يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب
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للنهوض أبمسى والية ملقاة على عاتقها، وينبغي االستمرار  اليوم أكثر من أي يوم مضى ومثة حاجة إىل املنظمة -10
ويتعني على مجيع أصحاب املصلحة . ث حتّول يف النظم الزراعية والغذائية يف اإلقليميف توجيه جهود� املشرتكة حنو إحدا

والعمل يًدا بيد من أجل حتقيق األهداف اليت تصبو إليها املنظمة، وكذلك أهداف  عاتقهمحتمل املسؤوليات امللقاة على 
 .  2030التنمية املستدامة وخطة عام 

أن تستفيد النظم الزراعية والغذائية  يقتضي 2030حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام شّك فيه أّن وممّا ال  -11
من إجراءات عاجلة ملعاجلة املخاوف الصحية املتزايدة بسرعة واملتصلة ابألمناط الغذائية، واألضرار اليت تلحق ابلنظم 

 .  تغري املناخ التهديد الناجم عناإليكولوجية و 

حيث أّكدت بلدان  2021قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام خّلفته أذكِّر ابلزخم القوي الذي وامسحوا يل أن  -12
كما مت، خالل هذا احلدث، تسّليط الضوء .  غذائية أكثر مشوًال واستدامةزراعية و النتقال إىل نظم التزامها اباإلقليم على 

مركز التنسيق لضمان ستستضيف املنظمة بكون  يف هذا الصددفخر جيدر بنا أن نو . على الدور القيادي الذي تؤديه املنظمة
 .  االستفادة من الشراكات الرئيسية يف النظام اإليكولوجي األوسع نطاقًا للدعم، مع إمكانية تنسيق إجراءات املتابعة

تغيريات وأود أن أشيد إبقليمكم على تركيزه على معاجلة تدهور موارده الطبيعية، وكذلك فهم ضرورة إحداث  -13
االنتقال من الزراعة كسبب من أسباب التدهور إىل حالة تصبح فيها من خالل  جذرية يف التفاعل القائم بني الزراعة والبيئة،

 .  الزراعة جزًءا أساسًيا من احلّل حنو بناء مستقبل أكثر استدامة

والتكنولوجيا كعوامل مسّرعة أمهية  وابلنسبة إىل التحد�ت اليت تلقي بظالهلا على اإلقليم، يكتسي دور االبتكار -14
وممّا ال شك . وقد أضحى تعزيز هذه املبادرات فعًال أولوية. حمورية يف دعم التحّول إىل نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة

جيتها اسرتاتياملنظمة بشأن العلم واالبتكار و  ةوواقع األمر أن عملية وضع اسرتاتيجي. فيه أنه إبمكان االبتكار تعزيز ذلك
تغري املناخ موجهة حنو االستجابة حلاجة ملحة يف إقليم أفريقيا إىل اختاذ إجراءات ملكافحة تغري املناخ، وإىل العلم بشأن 

ومن هذا املنطلق أيًضا، تكتسي إسهاماتكم يف وضع اسرتاتيجية . واالبتكار لتسريع وترية اإلنتاجية واالستدامة الزراعيتني
 .  واالبتكار أمهية كبريةاملنظمة اخلاصة ابلعلم 

ملنظمة، اليت أطلقتها اوينبغي املضي قدًما يف بذل مجيع هذه اجلهود، كما أشجع اإلقليم على دعم تنفيذ املبادرات  -15
هتدف إىل احلد من  فهي. مثل مبادرة العمل يًدا بيد واملنصة الفنية اإلقليمية ألفريقيا اخلاصة ابملمارسات الزراعية املشرتكة

 .  يف جمال البيا�ت مواطن الضعف لدى فقراء الريف من خالل حتسني قدرات النظام الغذائي ابالستعانة أبدوات املنظمة

ويف هذا الصدد، فإن تركيزكم على دور القطاع . وبطبيعة احلال، فإن النجاح يف مساعينا يتوقف على وسائل التنفيذ -16
الغذائية، حاسم األمهية يف جعل النظم الزراعية والغذائية يف اإلقليم أكثر استدامة ومشوًال وكفاءة اخلاص، وال سيما الصناعات 

 .  توفري تغذية أفضل للجميعوأكثر كفاءة ل وقدرة على الصمود

من خالل وأخريًا وليس آخرًا تضطلع النساء والشباب بدور فاعل ورئيسي يف الُنظم الزراعية والغذائية يف أفريقيا  -17
كما أن .  عرب القارة األفريقية يف االستهالك مشاركتهمو  عملهم املأجورالتجارة و  ممارستهميف اإلنتاج والتجهيز و مشاركتهم 
ومن األمهية مبكان، كخطوة . اإلمكا�ت ما يؤهلهم ليكونوا عوامل تغيري فاعلة ومن بُناة القدرة على الصمود لديهم من

كيفية جتسيد  الذي تؤديه النساء والشباب من أجل مستقبلكم، غري أن كل شيء يتوقف على احلاسمابلدور  اإلقرارأوىل، 
 .  ذلك على أرض الواقع
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 ،رئيسالالسيد 
 ، أصحاب املعايل

   العام، ديرامل السّيد
 حضرات املندوبني املوقّرين،

سياسات املنظمة، وأعتقد اعتقاًدا  بدور فريد يف املساعدة على حتديدألفريقيا يف اخلتام، يضطلع املؤمتر اإلقليمي  -18
راسًخا أّن التزام حكومات بلدان اإلقليم ومشاركتها بصورة مستمرّة سيسامهان إىل حد كبري يف ضمان استمرار املنظمة يف 

من فاعًال يف الكفاح من أجل عامل خاٍل من اجلوع ومن سوء التغذية،  اجه، فتبقى طرفً تقدمي خدماهتا لكم على أكمل و 
 .رك أي أحد خلف الركبت دون

 


