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  التوصيات الرئيسيةلخصم
 

 البيانات القطرية والمناقشات العامة
 

 )ARC/2/04الوثيقة  (2003-2002تقرير عن أنشطة المنظمة في اإلقليم في الفترة 
 

 :إّن المؤتمر
 وأثنى على رّحب بالتقرير الشامل الذي أعّده المدير العام المساعد والممثل الدائم ألفريقيا -1

الدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة لدعم الزراعة في أفريقيا، ال سيما البرنامج الشامل للتنمية 
 )26و 25الفقرتان (الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد؛ 

 
 بتنظيم المؤتمرات اإلقليمية المقبلة بشكل يتيح لكل بلد من البلدان الترآيز في بياناته أوصى -2

 )26الفقرة (به الرئيسية الناجحة وتشاطرها مع اآلخرين؛ على تجار
 
الحظ أّن بعض إنجازات المنظمة في بلدان معّينة قد تكون بالغة األهمية بالنسبة إلى البلدان  -3

 المنظمة باتباع نهج إقليمي أوصيتلذا . المجاورة لما لها من انعكاسات تتخطى الحدود الوطنية
 )27الفقرة . (من البرامجفرعي عند تنفيذ هذا النوع 

 
 البنود المطروحة للبحث

 
الوثيقة (استعراض التقدم المحرز : تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

.14/04/ARC(والبنود الفرعية ذات الصلة  
 

 التوصيات الموجهة إلى الحكومات والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي ونيباد
 

 :إّن المؤتمر
 بإنشاء منتدى لألمانات الدائمة يتولى دعم وتنفيذ عملية البرنامج الشامل للتنمية أوصى -4

الفقرة (الزراعية في أفريقيا على المستويات القطرية واإلقليمية والقارّية بصورة فّعالة ومّتسقة؛ 
 ))أ(34
 
ية في أفريقيا على المستوى  بإنشاء نقاط اتصال للبرنامج الشامل للتنمية الزراعأوصى -5

 ))ب(34الفقرة (القطري لتوجيه العملية؛ 
 
 أمانة نيباد على إعداد تقارير سنوية عن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في حّث -6

 ))ج(34الفقرة (أفريقيا؛ 
 
ية  أمانة نيباد على العمل مع المنظمة وغيرها من الشرآاء في التنمية على وضع آلحّث -7

واضحة لرصد عملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، استنادًا إلى مؤشرات واضحة 
 ))د(34الفقرة (لألداء وضمن إطار زمني محدد؛ 
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 على ضرورة أن تبحث نيباد بالتعاون مع االتحاد األفريقي في إمكانية أن تشمل آلية شدد -8
ضمن اإلدارة السليمة للتنفيذ وبما يتماشى ومبادئ العمل االستعراض النظير القطاع الزراعي بما ي

 ))هـ(34في االتحاد األفريقي؛ الفقرة 
 
 نيباد بالعمل مع االتحاد األفريقي على إنشاء فريق دعم للبرنامج الشامل للتنمية أوصى -9

 ))و(34الفقرة (الزراعية في أفريقيا؛ 
 

 األسمدة، وقدرة الحصول عليها وإنتاجها  بإيالء عناية خاصة لتحسين مستوى توافرأوصى -10
وفي خذا اإلطار، أقّر المؤتمر . في أفريقيا اعتمادًا على التعاون اإلقليمي وإشراك القطاع الخاص

 ))ح(34الفقرة (؛ ARC/04/RESباإلجماع القرار 
 

 البلدان التي لم تفعل ذلك بعد، بالعمل مع المنظمة على استعراض السياسات أوصى -11
الفقرة (تراتيجيات وعلى وضع خطط استثمار متوسطة األجل ومشاريع قابلة للتمويل؛ واالس

 ))أ(35
 

 أمانة نيباد والمنظمة على مواصلة تيسير تبادل التجارب بالنسبة إلى النجاحات بين حّث -12
 ))ب(35الفقرة (مختلف البلدان األفريقية؛ 

 
ة في مصرف التنمية األفريقي لتطوير  بأن تدعم البرامج الخاصة بالبنى األساسيأوصى -13

 ))ج(35الفقرة (البنى األساسية في الريف إنتاج األغذية والوصول إلى األسواق؛ 
 

 بأن تكون مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين جزءًا ال يتجزأ من آافة برامج أوصى -14
 ))د(35الفقرة (استراتيجية البرنامج الشامل؛ 

 
 المزيد من العمل إليضاح المفهوم والعملية الخاصة بإنشاء مراآز  على الحاجة إلىشدد -15

 ))ب(36الفقرة (خبرة رفيعة في أفريقيا من منطلق تسهيل بناء القدرات وتبادل التجارب؛ 
 

 أن يأخذ تنفيذ البرنامج الشامل هذه القضية في الحسبان وآذلك التحديات التي تواجه طلب -16
 ))ج(36الفقرة (رة؛ الدول الجزرية النامية الصغي

 
 في المائة في الزراعة والتنمية 10 البلدان األعضاء على أن تكون لالستثمارات بنسبة حّث -17

 ))ب(37الفقرة (الريفية عائدات جّيدة؛ 
 

 التوصيات الموجهة إلى المنظمة
 

 المنظمة على مساعدة البلدان األعضاء على وضع مناهج مستدامة لتحسن نوعية حّث -18
بة استنادًا إلى اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتكامل أآبر لنظم المحاصيل والثروة التر

 ))ح(34الفقرة (الحيوانية؛ 
 

 بإجراء المزيد من المشاورات مع الحكومات القطرية ومنظمات المزارعين لتحديد أوصى -19
ثيقة الدليلية عن إدماج قطاعات األوجه المثيرة للقلق واألولويات ومجاالت االستثمار عند إعداد الو

 ))أ(36الفقرة (الغابات ومصايد األسماك والثروة الحيوانية؛ 
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 المنظمة وغيرها من الشرآاء في التنمية بمساعدة البلدان األعضاء على رصد أوصى -20
 في المائة من االستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية بصورة أوضح؛ 10وتخصيص نسبة 

 ))أ(37الفقرة (
 

 )ARC/5/04الوثيقة (اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق األمن الغذائي في أفريقيا 
 

 نيباد/التوصيات الموجهة إلى الحكومات والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي
 

 : إّن المؤتمر
 

اإلدارة "طار األمثل من أجل  أّن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية باتت تعتبر اإلاعترف -21
 بالموافقة عليها على اعتبارها إطارًا استراتيجيًا لكافة أنشطة التنمية أوصىو" السليمة للمياه

 )38الفقرة (االجتماعية واالقتصادية؛ 
 

 بالمخاطر المرافقة للزراعة البعلية في المناطق شبه القاحلة والمناطق المعّرضة أقّرآما  -22
بلدان األعضاء على اتخاذ إجراءات للحد من وطأة الجفاف في المناطق المعرضة  الحّثللجفاف و

 )39الفقرة (لتقلبات مناخية متكررة قد تتسبب بالجفاف وبالحاجة إلى معونة غذائية؛ 
 

 بأن أوصى بالدور الهام الذي يضطلع به الري في إنتاج األغذية وتخفيض الفقر واعترف -23
الفقرة (ي استراتيجية ترمي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل مستدام؛ يكون جزءًا ال يتجزأ من أ

40( 
 

 باعتماد تقنيات أوصى في المائة من سحب المياه يضيع هدرًا بشتى الطرق و60 أّن الحظ -24
الفقرة (موّفرة للمياه وإدارة أفضل للمياه في المزارع لتحسين آفاءة استخدام مياه الري وإنتاجيتها؛ 

41( 
 

 وهي تؤّآد االلتزامات القائمة واإلجراءات – إلى نقاط العمل الخمس والعشرين أشار -25
الجديدة التي اقترحها رؤساء الدول والحكومات في إعالن سيرت، ليبيا، الصادر عنهم في 

 : المؤتمر بما يليأوصى بشأن الزراعة والمياه في أفريقيا في إطار نيباد و2004شباط /فبراير
 
لى البلدان األعضاء اتخاذ الخطوات الكفيلة بترجمة االلتزامات إلى أعمال واقعية؛ يتعين ع  -أ
 ))أ(42الفقرة (
يتعين على الحكومات القطرية تأمين االستثمارات من القطاع العام ومشارآة القطاع  -ب

 ))ب(42الفقرة . (الخاص في تنمية الموارد المائية لإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي
 

 ات الموجهة إلى المنظمةالتوصي
 

 إن المؤتمر
 

 إلى المنظمة مساعدة البلدان األعضاء على طلب بفوائد الري على نطاق صغير وأقّر -26
إال أّن المؤتمر شدد . توسيع نطاق برامج إدارة المياه لديها في إطار البرنامج الخاص لألمن الغذائي

 )40الفقرة . (ة ضمن برامج تنمية الريعلى الحاجة إلى إدراج إجراءات حماية الصحة والبيئ
 

خمس سنوات بعد : مؤتمر القمة العالمي لألغذية ومؤتمر القمة العالمي لألغذية: بند دائم
 )ARC/3/04الوثيقة  ( األبعاد إلقليمية–االنعقاد 
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 التوصيات الموجهة إلى الحكومات والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
 :أوصى المؤتمر بما يلي -27
على الحكومات أن تبذل ما في وسعها لترجمة االلتزامات في مؤتمر القمة العالمي لألغذية  )أ(

المرفق ( إلى أعمال ملموسة؛ خمس سنوات بعد االنعقاد: وفي مؤتمر القمة العالمي لألغذية
 ))أ(45الفقرة واو، و

رآًا بين على الحكومات أن تنّسق السياسات والبرامج وأن تتبع نهجًا آليًا مشت )ب(
 ))ب(45الفقرة (االختصاصات لمعالجة انعدام األمن الغذائي بكافة أبعاده؛ 

 
على الحكومات أن تخّص األغذية والقطاع الزراعي بأولوية عالية ضمن إطار تنموي  )ج(

واسع النطاق، وأن تكون مناهج واستراتيجيات وبرامج التنمية قائمة على ملكية قطرية؛ 
 ))ج(45الفقرة (

 
على المجموعات االقتصادية اإلقليمية أن تبحث في إمكانية إنشاء آليات تمويل داخلية  )د(

 ))د(45المرفق واو، الفقرة . (للمساعدة على تنفيذ برامجها اإلقليمية الخاصة باألمن الغذائي
 

 التوصيات الموجهة إلى المنظمة
 

 :أوصى المؤتمر بما يلي -28
ى الكسافا واألرّز، على إيالء اهتمام واٍف في إطار على المنظمة أن تحرص، عالوة عل )أ(

البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا لمحاصيل أساسية أخرى مثل الذرة نظرًا 
آما وال بد من إجراء أبحاث . ألهميتها في النظام الغذائي في العديد من البلدان األعضاء

البلدان التي تعد فيها الذرة السلعة الغذائية لتنويع األنظمة الغذائية على المدى البعيد في 
 ))أ(46المرفق واو، الفقرة (األساسية؛ 

 
على المنظمة أن تستمر في تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء في إطار العمل لتكوين  )ب(

احتياطيات الحبوب الخشنة نظرًا ألهميتها على المستويات القطرية واإلقليمية الفرعية 
 ))ب(46المرفق واو، الفقرة . (ميةواإلقلي

 
 بنود إعالمية

 
الوثيقة  (مساهمة البحوث واإلرشاد الزراعيين في األمن الغذائي والحد من الفقر

5/INF/04/ARC( 
 

 التوصيات الموجهة إلى الحكومات
 

 :إّن المؤتمر -29
فرعية  على الحاجة إلى وجود جدول أعمال للبحوث في أفريقيا يشمل القطاعات الشدد -أ

 ))أ(58المرفق واو، الفقرة (آافة؛ 
 بنوع خاص عند ضرورة تفعيل استخدام ما توافر من تقانات والفرص التي يتيحها توقف -ب

 ))ب(58المرفق واو، الفقرة (؛ "التعاون الفني بين البلدان األفريقية"
ما يتماشى  بإيالء المزيد من العناية لتمويل نظام البحوث واإلرشاد الزراعيين بأوصى -ج

المرفق (وااللتزامات المالية من جانب الحكومات ومؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية؛ 
 ))ز(58واو، الفقرة 
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 التوصيات الموجهة إلى منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والمنظمة ونيباد
 

 :إّن المؤتمر -30
 
 عن البحوث واإلرشاد  من حيث المبدأ التوصية بعقد مؤتمرات إقليمية فرعيةأقّر -أ

 أن يبحث في تفاصيلها منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا ونيباد طلبالزراعيين و
 )54المرفق واو، الفقرة (ومنظمة األغذية والزراعة وأصحاب شأن آخرين؛ 

 
 آًال من نيباد ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة على حّث -ب

.  مرحلي يعرض على المؤتمر اإلقليمي المقبل ألفريقيا الذي تعقده المنظمةإعداد تقرير
 )56المرفق واو، الفقرة (

 
الوثيقة ( يالبيولوج التنوع وصيانة الغذائي األمن بين التوفيق: أفريقيا فى الطرائد لحوم أزمة

7/INF/04/ARC( 
 

  التنميةالتوصيات الموجهة إلى الحكومات والمنظمة والشرآاء اآلخرين في
 

الحظ أّن لحوم الطرائد ال تزال تلعب دورًا هامًا لتأمين البروتينات واألدوية ولزيادة دخل  -31
 : بالتاليأوصىالفقراء في الريف و

 
الحكومات ومنظمة األغذية والزراعة والشرآاء الدوليين بإيالء عناية خاصة لتحديد   -أ

. ها بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحليةالحلول البديلة المناسبة والمساعدة على تطبيق
 )58المرفق واو، الفقرة (

 
 التوصيات الموجهة إلى المنظمة

 
 :إّن المؤتمر -32
 
 المنظمة بأن تباشر، بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة، بإجراء أوصى  -أ

تهالك لحوم دراسات عن المخاطر الصحية واألمراض التي قد تنتقل عن طريق اس
 )59المرفق واو، الفقرة (الطرائد؛ 

 
 من المنظمة أن تواصل تبادل التجارب في هذا المجال مع البلدان األعضاء ومع طلب  -ب

 )60المرفق واو، الفقرة . (الشرآاء في التنمية
 
 

واألزمة الغذائية في ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة /فيروس نقص المناعة البشرية
 )INF/04/ARC/8الوثيقة (دان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بل
 

 التوصيات الموجهة إلى الحكومات
 

 : المؤتمر بما يليأوصى -33
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يتعّين على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية الستعراض السياسات والبرامج الزراعية   -أ
ضع وتعزيزها بما يضمن مراعاة االعتبارات المتصلة بفيروس اإليدز عند و

 ))أ(63المرفق واو، الفقرة (االستراتيجيات القطاعية للتنمية الزراعية؛ 
يتعّين على آافة األطراف المعنية السعي إلى التوصل إلى استجابة متكاملة تشمل االنتقال   -ب

المرفق واو، الفقرة . (من حالة الطوارئ إلى التنمية مع مراعاة البعد اإلنساني للعملية
 ))ج(63

 
  الموجهة إلى المنظمة والشرآاء اآلخرين في التنميةالتوصيات

 
 المؤتمر بأنه يتعّين على الشرآاء في التنمية، وخاصة برنامج األمم المتحدة أوصى -34

اإليدز ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية /المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
 المبالغ المخصصة من الميزانية لتعزيز القدرات والزراعة بالتعاون الوثيق مع نيباد، زيادة

المؤسسية من أجل مكافحة اآلفة من خالل تفعيل التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
 ))ب(63المرفق واو، الفقرة . (والمجتمع المدني

 
 )INF/04/ARC/9الوثيقة ( 2004 –السنة الدولية لألرّز 

 
 تالتوصيات الموجهة إلى الحكوما

 
 :إّن المؤتمر -35
 
 إلى إمكانية مساهمة مبادرات األرّز الجديد ألفريقيا مساهمة فاعلة في تحقيق األمن أشار  -أ

المرفق واو، (الغذائي وحّث البلدان األعضاء على الترويج لنشر أنواع األرّز الجديدة؛ 
 )64الفقرة 

 
 )65المرفق واو، الفقرة . (رّز البلدان األعضاء على االحتفال بالسنة الدولية لألشّجع  -ب
 
 
 

 األحداث الجانبية
 

المشاورة الرابعة ألفريقيا المشترآة بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 
 المجتمع المدني

 
 التوصيات الموجهة إلى الحكومات

 
 : المؤتمر بما يليأوصى -36

 فى المائة على األقل ليصل الى 15الريفى بنسبة /زيادة التمويل الرسمى للقطاع الزراعى )أ( 
 . فى المائة30

صياغة وترويج سياسات وبرامج تدعم المناهج الزراعية واأليكولوجية القائمة على )ب( 
 .األسرة فى الزراعة

االلتزام بترويج قيام تحالفات قطرية ضد الجوع تكرس الحق فى الغذاء بمشارآة  )ج( 
 .فاعلة من المجتمع المدنى

 :تمويل من برنامج التعاون الفنى فى المنظمة لنباء قدرات منظمات المزارعينطلب ال )د( 
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العمل على وضع آليات تشرك منظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني في  )هـ(
 .برامج وسياسات ومشاريع ومبادرات إنمائية مثل مبادرة نيباد

التمويل؛ البنى األساسية؛ : بحةمعالجة المشاآل التي تجعل الزراعة عملية صعبة وغير مر )و(
 .األسواق؛ السلْم واألمن

دعوة الحكومات إلى إشراك منظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني في  )ز(
البروتوآوالت واالتفاقات الدولية آتلك المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي 

 .تعني سكان الريف
 مستوى اإلقليم الفرعي من أجل تشجيع التجارة داخل االلتزام بتعزيز االندماج على )ح(

 . اإلقليم
 

 التوصيات الموجهة إلى المنظمة
 

 : المؤتمر المنظمة بما يليأوصى -37
منظمات المزارعين آي تشارك /منظمات المجتمع المدني/دعم المنظمات غير الحكومية )أ(

 مشارآة فاعلة في نيباد؛
منظمات /ن السياسات بين المنظمات غير الحكوميةالمساهمة في تشجيع الحوار بشأ )ب(

 المجتمع المدني والجهات الحكومية الفاعلة على الصعيدين القطري واإلقليمي؛
توعية المكاتب القطرية للمنظمة بالحاجة إلى توثيق عالقاتها مع المنظمات غير  )ج(

 لحكومات؛منظمات المجتمع المدني  وتحفيز الحوار بشأن السياسات مع ا/الحكومية
منظمات المجتمع /تحديد نقاط اتصال للعالقات بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية )د(

المدني في المكاتب القطرية للمنظمة من أجل تفعيل التعاون مع المنظمات غير 
 منظمات المزارعين على المستوى القطري؛/منظمات المجتمع المدني/الحكومية

رعين في برامجها ومشاريعها من خالل إرساء آلية واضحة دعم وإشراك منظمات المزا )هـ(
 للمشارآة، ال سيما في البرنامج الخاص لألمن الغذائي على الصعيدين القطري واإلقليمي؛

 تشجيع استخدام التمويل من برنامج التعاون الفني لبناء قدرات منظمات المزارعين؛  )و(
طيط الدولية في إقليم أفريقيا ومساعدة الشبكة المساهمة في تعزيز إقامة شبكات لجنة التخ )ز(

 على تنفيذ خطة عملها؛
منظمات المزارعين /منظمات المجتمع المدني/مساعدة المنظمات غير الحكومية )ح(

 .على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ أنشطتها
 

 المائدة المستديرة المشترآة بين مصرف التنمية األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة
 

 التوصيات الموجهة إلى الحكومات والشرآاء في التنمية
 

 : المؤتمر على ما يليوافق -38
تواصل الحكومات استعراض السياسات الزراعية واألطر التشريعية ذات الصلة ينبغي أن   -أ

 )74الفقرة (بما يضمن وجود مناخ مشّجع الستخدام الموارد المحلية بصورة أفضل؛ 
 
في القطاع الزراعي وفي أوساط " رائدة" وزارات الزراعة عملها بوصفها ينبغي أن تفّعل  -ب

الفقراء في الريف ولضمان قسط أآبر من موارد أوراق استراتيجية الحد من الفقر 
 )74الفقرة (والمبادرة الخاصة بالبلدان المثقلة بالديون؛ 

 
ارعين أنفسهم بما أنهم ينبغي أن تتأآد الحكومات من وصول األموال المستثمرة إلى المز  -ج

 )76الفقرة . (المنتج األول للثروات في معظم البلدان األفريقية
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 : المؤتمر علىشدد -39
 )75الفقرة (ضرورة اعتماد مناهج صغيرة الحجم ومتدنية الكلفة وتشارآية؛  -أ
مؤسسات التمويل والشرآاء في التنمية إجراءاتهم الخاصة عند إعداد  ضرورة أن تبّسط -ب
 )78الفقرة (لمشاريع والمشتريات المتصلة بها واإلنفاق عليها ورصدها؛ ا
 وجوب الترآيز على دور الحكومات لحمل أصحاب الشأن المحليين أي القطاع الخاص -ج

والمزارعين ومؤسسات تمويل التنمية، باإلضافة إلى الشرآاء الدوليين في التنمية ومؤسسات 
 )79الفقرة ( الزراعة؛ التمويل على زيادة االستثمارات في

 وجوب التعمق أآثر في دراسة مسألة إعطاء صغار المزارعين معدالت فائدة تفضيلية وغيرها -د
 )76الفقرة . (من الخيارات للتمويل على نطاق صغير

 
أوصى المؤتمر بأنه ال بد من االعتراف بمساهمة الزراعة في النمو االقتصادي ودورها  -40

 )77الفقرة . (اد ومن أن يتجلى ذلك في المخصصات من الميزانيةآقطاع منتج في االقتص
 

 المسائل األخرى
 

 التوصيات الموجهة إلى الحكومات
 

 المؤتمر أن يواصل الممثلون الدائمون في روما مناقشاتهم مع منظمة األغذية قرر -41
مي المقترح عن والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لالتفاق على موعد ومكان عقد المؤتمر اإلقلي

 )82الفقرة . (سالمة األغذية في أفريقيا
 

 التوصيات الموجهة إلى المنظمة
 

 المؤتمر المنظمة بالبحث في إمكانية استخدام اللغة البرتغالية في الدورة الثالثة أوصى -42
 )81الفقرة . (2005والثالثين لمؤتمر المنظمة في عام 
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 البنود االستهاللية: أوال
 

 تمر المؤتنظيم
 

ة للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي عامة اللسانعقدت الج -1
 5 و 4، جمهورية جنوب أفريقيا، ججوهانسبرتون للمؤتمرات فى دمرآز سانألفريقيا في 

 . 2004آذار /مارس
 
 مستوى  على23من بينهم  ، بلدا عضوا من اإلقليم37من  مندوبا 167حضر المؤتمر  -2

 13  مراقبًا من الدول األعضاء من خارج اإلقليم، ومراقبان من الكرسي الرسولي، و13ء واالوزر
 49 مراقبا من المنظمات الحكومية الدولية و20ألمم المتحدة المتخصصة ولآاالت و 9ممثال من 

 .باء لمرفقاوترد قائمة المندوبين في . مراقبا من المنظمات الدولية واإلقليمية غير الحكومية
 

 حفل االفتتاح
 
 Thabo بحضور صاحب الفخامة السيد ،عقد حفل االفتتاح في مرآز ساندتون للمؤتمرات -3

Mbekiالسيد ، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وJacques Diouf   المدير العام لمنظمة األغذية
ة الزراعة وشؤون ، وزيرThoko Didizaورحبت صاحبة المعالي السيدة .  لألمم المتحدةوالزراعة
 بالمندوبين في مدينة جوهانسبرج بالنيابة عن عمدة المدينة، وتمنت لهم  فى جنوب أفريقيااألراضي

النجاح في اجتماعهم، وأعربت عن تطلعها إلى نتائج هذا المؤتمر الذي سيسهم إسهاما آبيرا في 
 . والتخفيف من وطأة الفقر فى أفريقيامواجهة تحديات األمن الغذائي

 
وفي هذه المناسبة، ألقى آل من المدير العام للمنظمة ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا  -4

وزير ، Muteiaالسيد صاحب المعالى آما أعرب ". البيانات: ثانيا "قسمبيانين افتتاحيين أوجزا في ال
ى ذللعرض لحفاوة االستقبال و عن استحسان المندوبين ،الزراعة والتنمية الريفية فى موزامبيق

الرئيس شكر فى الختام  و. الذي قدم لمحة عن فنون جمهورية جنوب أفريقيا الغنيةيةالثقافاألبعاد 
ا، حكومة وشعب آما شكر جمهورية جنوب أفريقيا، ،على تبادل آرائه حول التنمية الزراعية والفقر

 .على آرم ضيافتهم
 

  وتعيين المقررينوابهانتخاب الرئيس ون
 
توصيات المقدمة من مجموعة أفريقيا للممثلين الدائمين لدى منظمة نظر المؤتمر في ال -5

 بالمسؤولين الذين سيشرفون على دورة المؤتمر هذه ووافق ةاألغذية والزراعة في روما، والمتعلق
 :المكتب آما يليهيئة بالتصفيق على تشكيل 

 
  جمهورية جنوب أفريقيا   :الرئيس

 Thoko Didizaصاحبة المعالي السيدة 
 وزيرة الزراعة وشؤون األراضي

 
 غابون  : النائب األول للرئيس
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 Arisitide Ongone Obameالسيد 
 األمين العام للجنة الوطنية لمنظمة األغذية والزراعة

 
  المغرب :النائب الثاني للرئيس 

 مهند االنصر
 وزير الزراعة والتنمية الريفية

 
 السنغال : المقرر األول

 Samba Buri Mboup تورصاحب السعادة الدآ
 السفير لدى جمهورية جنوب أفريقيا

 
 آينيا : المقرر الثاني

 Gerrishon Gitumaالسيد 
 مدير الخدمات البيطريةنائب 

 
أنغوال، الكاميرون، الرأس : مؤلفة من" مجموعة أصدقاء المقرر"أنشأ المؤتمر آما  -6

 .دا وزمبابوياألخضر، مصر، مالي، مدغشقر، نيجيريا، تنزانيا، أوغن
 

 الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني
 

ويرد جدول األعمال . وافق المجتمعون على جدول األعمال والجدول الزمني بعد تعديلهما -7
 .المرفق جيم، فيما ترد قائمة الوثائق في المرفق ألففي 

 
 البيانات: ثانيا

 
 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

 
أعرب افتتاحيا  خطابا ،لقى الدآتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةأ -8

 Thaboفيه عن سعادته الغامرة بوجوده في جنوب أفريقيا، رمز النهضة األفريقية، وعبر للرئيس 
Mbeki  ولحكومة جمهورية جنوب أفريقيا عن تقديره لضيافتهم الكريمة. 

 
 ارتفاع وأّن فى عدد ناقصي التغذية، ومعظمهم في البلدان النامية، وذّآر المدير العام أّن -9

.  إذا ما استمّرت الوتيرة على حالها2150أهداف مؤتمر القمة العالمي لألغذية لن تتحقق قبل عام 
آما أشار إلى أّن أسعار السلع األساسية الرئيسية التي تصّدرها البلدان النامية تبلغ اآلن أدنى 

ذا، وانطالقًا من جدول التنمية الصادر في الدوحة بالنسبة إلى الزراعة ومن دور لجنة ل. مستوياتها
مشكالت السلع في المنظمة، يعتزم المدير العام دعوة ممثلي وزارات التجارة إلى اجتماع تعقده 

وأوضح أّن االستثمار في التنمية الزراعية قد انخفض وأّن . 2005شباط /اللجنة في شهر فبراير
نظمة قررت معالجة هذا الموضوع من خالل تنظيم حلقات عمل مشترآة مع مصارف التنمية الم

اإلقليمية عن موضوع تمويل الزراعة، تعقد بالتوازي مع آل من المؤتمرات اإلقليمية في عام 
 . في األقاليم النامية2004
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 التحالف الدولي ضد وأفاد أّن البلدان األعضاء تعمل على إنشاء تحالفات قطرية بعد إطالق -10
 .خمس سنوات بعد االنعقاد: الجوع أثناء مؤتمر القمة العالمي لألغذية

 
وشدد المدير العام على وجوب أن ترفع البلدان النامية تحدي اإلنتاجية الزراعية والتنافسية  -11

في األسواق من أجل تحسين أمنها الغذائي من خالل معالجة قضايا إدارة األراضي والمياه 
. والزراعة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والثروة الحيوانية واألمراض العابرة للحدود

واستعرض مبادرات المنظمة في مجال الغابات ومصايد األسماك ومشاريع التنمية المستدامة في 
 آما تسعى المنظمة جاهدة إلى إيجاد حل لعدم. المناطق الجبلية والدول النامية الجزرية الصغيرة

 .حصول النساء على فرص متساوية للحصول على مصادر اإلنتاج
وعرض من ثّم بإيجاز أهم القضايا المطروحة للبحث في المؤتمر ومن بينها تنفيذ البرنامج  -12

وفي هذا ). نيباد(الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا 
ّن المنظمة وغيرها من الشرآاء في التنمية يساعدون البلدان األعضاء على اإلطار، أشار إلى أ

وشّجع على تبادل التجارب بالنسبة إلى التدابير التي . تنفيذ األنشطة المتصلة بالبرنامج المذآور
وأشار إلى . اتخذتها البلدان األعضاء لتنفيذ إعالن مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا

 المؤتمر سيدرس أيضًا اقتراحًا إلدراج المكّون الخاص بمصايد األسماك والغابات والثروة أّن
الحيوانية ضمن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا؛ نظم احتياطي األمن الغذائي في 

وشدد على أهمية توافر األسمدة . أفريقيا؛ وانعكاسات إنتاج األسمدة واستخدامها في أفريقيا
 .واستخدامها إلحداث زيادة ملحوظة ومستدامة في اإلنتاجية الزراعية في أفريقيا

 
آما حث المجموعة الدولية على اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق عالقات تجارية متكافئة بين  -13

 .آافة األطراف، السيما بين البلدان النامية والمتقدمة
 

ورة ترجمة إعالن مابوتو والتزامات سرتا  الدآتور ضيوف عن ضرفى النهاية، أعربو -14
في الدورة الثالثة مداوالت ناجحة تمنى للمندوبين  ،وفى الختام.  وواقعية وفعالة،إلى برامج متسقة

 .والعشرين للمؤتمر اإلقليمي في أفريقيا
 

 .ويرد النص الكامل للبيان فى المرفق دال
 

 الخطاب االفتتاحي لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا
 

، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ترحيبا حارا Thabo Mbekiرحب صاحب الفخامة السيد  -15
إتاحتها الفرصة أمام جنوب أفريقيا لالنضمام على بكافة المندوبين وشكر منظمة األغذية والزراعة 

 .ا الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيمن خالل استضافةإلى أسرة األمم األفريقية 
 

وأشار الرئيس إلى أن التنمية هي تحويل المجتمعات وتحسين ظروف معيشة الفقراء،  -16
ثم أوضح .  الرعاية الصحية والتعليموالحصول علىوتمكين الجميع من اقتناص الفرصة للنجاح 

 أن الوضع في القارة والمهام التي وضعها السياسيون نصب أعينهم ضمن إطار Mbeki الرئيس
الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، تحّتم على : فريقي وبرنامجه التنموياالتحاد األ

ة واسعة لتحسين شراآالمزارعين األفارقة العمل معا ضمن نطاق صغار الخبراء والسياسيين و
 .أحوال المزارعين
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 ،"تحقيق حياة أفضل للجميع"والحظ رئيس جنوب أفريقيا أن ما يقوله السياسيون عن  -17
تحسين المساواة بين الجنسين "، أو "تغيير ظروف الطبقة العاملة"، و"العمل للقضاء على الفقر"و

لكنه أقر .  ونساءال، يفضي في نهاية األمر إلى ضرورة العمل مع الريفيين رجا"والنهوض بالمرأة
المتوسطة للنخبة الريفية وللطبقات فى الماضى عطي األفضلية أبأن االستثمار الحكومي غالبا ما 

 إلى  الحاآمةوناشد الطبقة السياسية. والعليا من الحضر بدال من االنصباب على األسر الصغيرة
تزام النشط لجموع المزارعين في آن لتخصيص موارد آافية لبرامج التنمية الزراعية وضمان اال

 .معا
 

جية تهدف الى التفانى فى خدمة مهمة استراتي"بمناشدة المشارآين الى واختتم الرئيس  -18
 من المزارعين وابعادهم وانعدام حيلتهم، مصممين على تحريرهم من وضع حد لضعف جماهيرنا

ثم أعلن افتتاح الدورة . "الخوف والجوع وحريصين على أن يكون صوتهم مسموعا جليا وعاليا
 .الثالثة والعشرين للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيا وتمنى للمندوبين النجاح في مداوالتهم

 
 .ويرد النص الكامل للخطاب فى المرفق هاء

 
 الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعةبيان 
 

عزيز مكـوار، عن تقديره لمنظمة األغذية السيد  ، المنظمةأعرب  الرئيس المستقل لمجلس -19
والزراعة لتنظيمها هذا المؤتمر اإلقليمي في جوهانسبرج،جنوب أفريقيا، والذي يصادف 

ثم توجه بالتهنئة إلى اللجنة الفنية على . النهاء الفصل العنصرىحتفاالت بالسنة العاشرة اال
 .اأفريقيفى التزامه النشط في تنمية الزراعة على تقريرها، وشكر المدير العام 

 
وأشار الرئيس المستقل إلى أن المؤتمر قد قدم ساحة لمناقشة المسائل األساسية في ميدان  -20

تحسين األمن ى لافريقية ضمن إطار الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، سعيا الزراعة األ
آما أشار إلى أنه بالرغم من التفاوت في . الغذائي والحد من الفقر وضمان االزدهار في اإلقليم

 وهو ما دفعه إلى اإلعراب. االقتصادات األفريقية، إال أن معظمها يتسم بانخفاض األداء الزراعي
عن اهتمامه الحقيقي بما ستؤول إليه المناقشات، السيما ما يتعلق منها بالبرنامج الشامل للتنمية 

ثم أعرب . ى جدول أعمال المؤتمرفالزراعية في أفريقيا، وغيره من البنود ذات الصلة المدرجة 
 .جانبى التى تعقد آحدث عن رضاه بشأن مناقشة مسألة تمويل الزراعة خالل المائدة المستديرة

 
 .آما أعرب عن تقديره لحكومة وشعب جنوب أفريقيا اللذين استضافا هذا المؤتمر اإلقليمي -21

على جودة تنظيم المؤتمر، واللجنة الفنية فريقيا ألوشكر المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة 
 . ثم تمنى للمندوبين النجاح في مداوالتهم. على عملها الممتاز

 
  المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالميبيان نائبة

 
 في بيانها أمام ،، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالميSheila Sisuluأعربت السيدة  -22

المؤتمر عن أملها في التمكن من المضي قدمًا جنبًا إلى جنب الستئصال الجوع وسوء التغذية في 
ي أفريقيا، يزداد بشكل مرعب على خالف سائر األقاليم واعتبرت أّن عدد الجياع ف. أفريقيا
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. إال أّن النتائج هي نفسهاى أّن أسباب ذلك آثيرة ومعّقدة وأشارت إل. األخرى تقريبًا في العالم
وأشارت إلى أّن االستئصال الفعلي للفقر ال يمكن أن يتحقق إال في عالم خال من الجوع يضمن 

 . التعليم للجميع
 

 إلى أّن برنامج األغذية العالمي يفخر بتعاونه مع نيباد لضمان Sisuluلسيدة وأشارت ا -23
. وتأمين الطعام لهم مليون طفل أفريقي غير ملتحق حاليًا بالمدرسة، بمقاعد الدراسة 40التحاق 

 مليونا منهم ضحية االصابة 11، م مليون يتي34وشددت على وجوب تقديم مساعدة خاصة لنحو 
 .بفيروس االيدز

 
وأعطت لمحة للمؤتمر عن األولويات االستراتيجية الخمس لبرنامج األغذية العالمي للفترة  -24

.  والمتمثلة بمساعدة الحكومات على إعداد برامج خاصة بها للمساعدة الغذائية وإدارتها2004-2007
غل وأن تستأن تضع حدا لالزدواجية لحكومات في أفريقيا لوأضافت أّنه في ظل قّلة الموارد، يعود 

وفى هذا االطار أبلغت نائبة المدير التنفيذي المؤتمر أن وآاالت  .الطاقات المتاحة أفضل استغالل
وثيق فيما بينها للتوصل إلى نهج بشكل تعاون ت التي اتخذت من روما مقرًا لها األمم المتحدة

عونة الغذائية، الممجال مزدوج المسارات لوضع حد للجوع وتقديم استثمارات قصيرة األجل في 
 .فضًال عن النظر في اإلمكانات المتاحة لالستثمارات على المدى الطويل

 
 )ARC/2/04  الوثيقة( 2003-2002تقرير عن أنشطة المنظمة في اإلقليم في الفترة 

 
المدير العام المساعد  Joseph Tchicaya السيد رّحب المؤتمر بالتقرير الشامل الذي أعّده -25
وتضّمن . 2003-2002ئم ألفريقيا عن أنشطة المنظمة في أفريقيا في الفترة المالية الممثل الداو

، خاصة  للمؤتمر االقليمى ألفريقياالتقرير إجراءات المتابعة لتوصيات الدورة الثانية والعشرين
اص المتعلق منها بالمساعدة الفنية التي تقّدمها المنظمة لمختلف البلدان من أجل تنفيذ البرنامج الخ

لألمن الغذائي فيها ودعم أمانة نيباد والوزارات األفريقية من أجل بناء قدراتها على معالجة قضايا 
 . المساواة بين الجنسين في إطار التنمية الزراعية

 
وأثنت البلدان األعضاء على الدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة لدعم الزراعة في  - 26

وأعربت عن تقديرها . امل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيبادأفريقيا، ال سيما البرنامج الش
وفي هذا . لدعم المنظمة لجهود عدد آبير من البلدان من أجل زيادة إنتاجية الزراعة واألمن الغذائي

 البلدان األعضاء بتنظيم المؤتمرات اإلقليمية المقبلة بشكل يتيح لكل بلد من البلدان أوصتاإلطار، 
 .غ عن تجاربه الرئيسية الناجحة وتشاطرها مع اآلخريناإلبال

 
آما الحظ المؤتمر أّن بعض إنجازات المنظمة في بلدان معّينة قد تكون بالغة األهمية  - 27

 المنظمة باتباع أوصيتلذا .  لها من انعكاسات تتخطى الحدود الوطنيةبالنسبة إلى البلدان المجاورة
 . النوع من البرامجنهج إقليمي فرعي عند تنفيذ هذا

 
 البنود المطروحة للبحث  –ثالثًا 
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تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في ) 1: ( جدول أعمال المؤتمرفىأدرج بندان  - 28
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق األمن الغذائي في ) 2( و مع أربعة بنود فرعية أفريقيا
 .أفريقيا

 
وشددت على التوصيات .  تقرير اللجنةBongiwe Njobeاللجنة الفنية السيدة عرضت رئيسة  - 29

نفي الذآر، ثم أعطت لمحة عامة عن البند الدائم أال وهو مؤتمر القمة العالمي اآلالمتعلقة بالبندين 
 . األبعاد اإلقليمية– خمس سنوات بعد االنعقاد: لألغذية ومؤتمر القمة العالمي لألغذية

 
والبنود الفرعية  استعراض التقدم المحرز : امج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقياتنفيذ البرن
 ذات الصلة

 )ARC/14/04.الوثيقة (
 

أشار المؤتمر إلى أّن اللجنة الفنية التابعة له تناولت في مداوالتها الوثيقة الرئيسية  - 30
ARC/04/4.1 وأخذت علمًا أيضًا بالوثائق ،فريقياعن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أ 

 .ARC/04/INF/6 وARC/04/4.2/.3/.4: التالية عن البنود الفرعية
 

وأخذ المؤتمر علمًا بأّن سير العمل في تنفيذ البرنامج الشامل شمل رآائزه األربع في ما  - 31
ية والوصول إلى عدا برامج الوصول إلى األسواق في إطار الرآيزة الخاصة بالبنى األساسية الريف

وأقّر المؤتمر بالحاجة الماسة إلى المجتمع المدني، ال سيما . األسواق والتي لم تكن واضحة بالكامل
إلى مشارآة المزارعين في تنفيذ البرنامج الشامل؛ آما اعترف بأهمية قيام شراآة بين المجتمع 

 .دعم تنفيذ البرنامج الشاملالمدني والحكومات والقطاع الخاص وغيرهم من الشرآاء في التنمية ل
 أمانة نيباد ومصرف التنمية األفريقى ومنظمة األغذية والزراعة وغيرهم من منوطلب المؤتمر 

لوصول الى األسواق فى الرآيزة باالشرآاء فى التنمية التعمق أآثر فى دراسة المكون الخاص 
 .النهائية فى البرنامج الشامل آى يكون تنفيذه فعاال

 المؤتمر بشكل خاص عند التقدم المحرز في عدد من البلدان لمتابعة التزام مابوتو وتوقف - 32
 سنوات، 5 في المائة على األقّل من الميزانيات القطرية للزراعة في غضون 10المتمثل بتخصيص 

وأثنى على المساعدة التي تقّدمها المنظمة إلعداد برامج االستثمار المتوسطة األجل والمشاريع 
ورّحب المؤتمر بعقد المائدة المستديرة عن تمويل الزراعة المشترآة بين المنظمة . ة للتمويلالقابل

 . ومصرف التنمية األفريقي، على هامش هذا المؤتمر
 

وأشار المؤتمر أيضًا إلى مساهمات البنود الفرعية ذات الصلة بالبرنامج الشامل للتنمية  - 33
درة استعراض السياسات واالستراتيجيات الزراعية القطرية مبا: الزراعية في أفريقيا بما في ذلك

وتحديثها؛ إدماج الغابات ومصايد األسماك والثروة الحيوانية ضمن البرنامج الشامل؛ إنتاج 
إقامة نظم إقليمية الحتياطي األغذية، بما في ذلك مخزونات واألسمدة واستخدامها في أفريقيا؛ 

رحة في الدراسة المشترآة بين نيباد وبرنامج األغذية والعالمي  المقتاألهدافووافق على . األغذية
 .والمنظمة عن نظم احتياطيات األغذية ووضع اللمسات األخيرة على الدراسة

 
 : تنفيذ البرنامج الشامل، فإّن المؤتمراالسراع فىوفي هذا اإلطار، وبغية  - 34
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نفيذ عملية البرنامج الشامل للتنمية  بإنشاء منتدى لألمانات الدائمة يتولى دعم وتأوصى  )أ(
 الزراعية في أفريقيا على المستويات القطرية واإلقليمية والقارّية بصورة فّعالة ومّتسقة؛

 بإنشاء نقاط اتصال للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على المستوى أوصى )ب(
 القطري لتوجيه العملية؛

تقارير سنوية عن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في  أمانة نيباد على إعداد حّث )ج(
 أفريقيا؛

على وضع آلية ) وغيرها من الشرآاء في التنمية( أمانة نيباد على العمل مع المنظمة حّث )د(
واضحة لرصد عملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، استنادًا إلى مؤشرات 

 ؛ زمنى محدد وضمن اطارواضحة لألداء
آلية شمل تبحث نيباد بالتعاون مع االتحاد األفريقي في إمكانية أن ت على ضرورة أن شدد )هـ(

ا يتماشى م وبإلدارة السليمة للتنفيذا  بما يضمناالستعراض النظير القطاع الزراعي
 ومبادئ العمل فى االتحاد األفريقى؛

نشاء فريق دعم للبرنامج الشامل للتنمية  نيباد بالعمل مع االتحاد األفريقي على إأوصى )و(
 الزراعية في أفريقيا؛

ن تنفيذ أ بمراعاة المساهمات المتأتية عن مشاورة منظمات المزارعين في القارة بشأوصى )ز(
 في 25/2/2004-23البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا والتي عقدت في الفترة 

 ؛ججوهانسبر
ساعدة البلدان األعضاء على وضع مناهج مستدامة لتحسن نوعية  المنظمة على محّث )ح(

وتكامل أآبر لنظم المحاصيل والثروة التربة استنادًا إلى اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية 
 وقدرة الحصول ، لتحسين مستوى توافر األسمدةعناية خاصةوينبغي إيالء . الحيوانية

اإلقليمي وإشراك القطاع شبه لى التعاون اإلقليمي واعتمادا عفي أفريقيا عليها وإنتاجها 
 .أدناه ARC/04/RES المؤتمر باإلجماع القرار أقّر وفي هذا اإلطار،. الخاص

 
وحرصًا على اتساق البرنامج الشامل مع البرامج القطرية وغيرها من البرامج، فإّن  - 35

 :المؤتمر
 
السياسات مع المنظمة على استعراض  البلدان التي لم تفعل ذلك بعد، بالعمل أوصى )أ(

 خطط استثمار متوسطة األجل ومشاريع قابلة للتمويل؛واالستراتيجيات وعلى وضع 
 أمانة نيباد والمنظمة على مواصلة تيسير تبادل التجارب بالنسبة إلى النجاحات بين حّث )ب(

 مختلف البلدان األفريقية؛
ساسية في مصرف التنمية األفريقي تطوير  بأن تكفل البرامج الخاصة بالبنى األأوصى )ج(

 البنى األساسية من أجل دعم إنتاج األغذية والوصول إلى األسواق؛
 بأن تكون مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين جزءًا ال يتجزأ من آافة أوصى )د(

 . وبرامجهاستراتيجيات البرنامج الشامل
 

 :ة الزراعية في أفريقيا، فإّن المؤتمروبهدف توسيع نطاق البرنامج الشامل للتنمي - 36
 
الحظ إحراز تقّدم في إعداد الوثيقة الدليلية عن إدماج قطاعات الغابات ومصايد األسماك  )أ(

 بوجوب إجراء المزيد من المشاورات مع أوصىإال أّن المؤتمر . والثروة الحيوانية
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للقلق واألولويات  لتحديد األوجه المثيرة المزارعينالحكومات القطرية ومنظمات 
 ومجاالت االستثمار؛

إنشاء مراآز  على الحاجة الى المزيد من العمل اليضاح المفهوم والعملية الخاصة بشدد )ب(
 خبرة رفيعة في أفريقيا من منطلق تسهيل بناء القدرات وتبادل التجارب؛

الجزرية خصوصية الدول النامية العمل الجارى للتعاطى بالشكل المناسب مع اعترف ب )ج(
 تنفيذ البرنامج الشامل خذأ بالتالي بأن يطلبالصغيرة وتفّردها والتحديات التي تواجهها و

 .هذه القضية في الحسبان
 

وأثنى المؤتمر على التزام رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا في مؤتمر قمة مابوتو الذي  - 37
 من موارد الميزانيات القطرية  في المائة على األقّل10 بتخصيص 2003تموز /عقد في يوليو

وبغرض مساعدة البلدان األعضاء على . للزراعية والتنمية الريفية في غضون خمس سنوات
 :الوفاء بهذا االلتزام بصورة فّعالة ومجدية، فإّن المؤتمر

 
 المنظمة وغيرها من الشرآاء في التنمية بمساعدة البلدان األعضاء على رصد أوصى )أ(

 في المائة من االستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية بصورة 10وتخصيص نسبة 
 أوضح؛

والتنمية  في المائة في الزراعة 10الستثمارات بنسبة ل البلدان األعضاء على أن تكون حّث )ب(
 .عائدات جّيدةالريفية 

 
ARC/04/RES 

 تنمية صناعة األسمدة في أفريقيا لدعم قرار بشأن
 ة الزراعية في أفريقياالبرنامج الشامل للتنمي

 
 ،إن المؤتمر

 
بلدان االتحاد األفريقي في اعالن لحكومات ال بما نادى به مؤتمر القمة لرؤساء الدول وإذ يرحب

مابوتو بشأن التنفيذ، على أساس عاجل، للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على 
 في المائة من موارد 10ال يقل عن المستويين القطري واالقليمي، والتزامهم بتخصيص ما 

  سنوات؛5الميزانيات الوطنية من أجل تنفيذه خالل 
 

 في أفريقيا ةغذيأل أن وثيقة البرنامج الشامل قد حددت هدفا للنمو السنوي في انتاج اوإذ يالحظ
  في المائة، مع ايالء عناية خاصة لصغار المزارعين والنساء؛ 6بمعدل 

 
 في 3 في غرب أفريقيا يقل عن ةغذيألل النمو السنوي الحالي النتاج ا أن معدوإذ يالحظ أيضا

 المائة؛
 

 غالت المحاصيل بقدر آبير؛من  أن استعمال األسمدة من شأنه أن يزيد وإذ يدرك
 

 أيضا أن أفريقيا هي القارة الوحيدة التي انخفض فيها معدل نصيب الفرد من انتاج وإذ يدرك
  العقدين الماضيين، مما جعل القارة مستوردا صافيا للسلع الغذائية؛صلة خاللوا بصورة متةغذيألا
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 الى االستنزاف ، من بين أمور أخرى، بأن انخفاض االنتاج الغذائي في أفريقيا مردهوإذ يقر
 المستمر للعناصر المغذية في التربة بسبب الزراعة دون تجديدها بصورة آافية؛

 
 آيلوغرامات 9ريقيا جنوب الصحراء الكبرى ال يزيد عن ال األسمدة في أفم أن استعوإذ يالحظ

 آيلوغراما للهكتار في شرق 150 ، آيلوغرام للهكتار في جنوب آسيا100للهكتار فقط، مقارنة مع 
 آيلوغرامات للهكتار في 206 و، آيلوغراما للهكتار في أمريكا الالتينية73و ،وجنوب شرق آسيا

 البلدان الصناعية المتقدمة؛
 

 أن أفريقيا تمتلك تراآمات طبيعية ضخمة من الغاز الطبيعي والفوسفات الحجري تصدر دركوإذ ي
بأسعار زهيدة الى البلدان المتقدمة، وأن األسمدة المصنعة تورد الى أفريقيا بتكاليف عالية يتعذر 

 على صغار المزارعين دفعها؛
الداعي الى االعتماد ) نيباد(ريقيا  من جديد مبدأ الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفوإذ يؤآد

 :على الذات والملكية
 

 عن تقديره لمنظمة األغذية والزراعة لما قدمته من مساعدة ألمانة نيباد في يعرب )1(
 اعداد البرنامج الشامل وخطة العمل؛

 لجنة تنفيذ نيباد المؤلفة من رؤساء الدول أن تعطي األولوية لتنمية صناعة يوصي )2(
 ي أفريقيا لدعم التنفيذ المستدام للبرنامج الشامل؛األسمدة ف

أن تجري، بمساعدة منظمة األغذية والزراعة والمرآز الى أمانة نيباد يدعو  )3(
الدولي لتنمية األسمدة، تقييما مستكمال لجميع معامل األسمدة في أفريقيا مصحوبا 

 بهدف أن تصبح بتقديرات تكاليف تجديدها وإقامة معامل جديدة في مواقع مناسبة
، بل ومصدرا صافيا للمنتجات  على صعيد انتاج األسمدةأفريقيا مكتفية ذاتيا
 .2015النهائية بحلول عام 

 الحكومات القطرية ومنظمة األغذية والزراعة ونيباد الى استخدام النتائج ويدعو )4(
لتقييم التى آلت اليها المبادرات القطرية وشبه االقليمية ذات الصلة، الى جانب ا

 .الحالى لتيسير توافر األسمدة واتاحتها بأسعار معقولة وانتاجها فى أفريقيا
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 )ARC/5/04الوثيقة (اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق األمن الغذائي في أفريقيا 
 

اعترف المؤتمر أّن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية باتت تعتبر اإلطار األمثل من أجل  - 38
 بالموافقة عليها على اعتبارها إطارًا استراتيجيًا لكافة أنشطة أوصىو" اإلدارة السليمة للمياه"

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية
 

آما أقّر المؤتمر بالمخاطر المرافقة للزراعة البعلية في المناطق شبه القاحلة والمناطق  - 39
اذ إجراءات للحد من وطأة الجفاف في المناطق  البلدان األعضاء على اتخحّثالمعّرضة للجفاف و

 . الحاجة إلى معونة غذائيةفى الجفاف وفى المعرضة لتقلبات مناخية متكررة قد تتسبب 
 

واعترف المؤتمر بالدور الهام الذي يضطلع به الري في إنتاج األغذية وتخفيض الفقر  - 40
إلى زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل  بأن يكون جزءًا ال يتجزأ من أي استراتيجية ترمي أوصىو

مساعدة البلدان مواصلة  إلى المنظمة طلبوأقّر أيضًا بفوائد الري على نطاق صغير و. مستدام
إال أّن . توسيع نطاق برامج إدارة المياه لديها في إطار البرنامج الخاص لألمن الغذائيفى األعضاء 

 .الصحة والبيئة ضمن برامج تنمية الريالمؤتمر شدد على الحاجة إلى إدراج إجراءات حماية 
 

 المؤتمر باعتماد أوصى في المائة من سحب المياه يضيع هدرًا بشتى الطرق، 60وبما أّن  - 41
 .تقنيات موّفرة للمياه وإدارة أفضل للمياه في المزارع لتحسين آفاءة استخدام مياه الري وإنتاجيتها

 
 وهي تؤّآد االلتزامات القائمة – والعشرين وأشار المؤتمر إلى نقاط العمل الخمس - 42

واإلجراءات الجديدة التي اقترحها رؤساء الدول والحكومات في إعالن سيرت الصادر عنهم 
 : المؤتمر بما يليأوصىمؤخرًا بشأن الزراعة والمياه في أفريقيا في إطار نيباد و

 
ذ الخطوات الكفيلة البلدان األعضاء اتخااالتحاد األفريقى فى عمله مع يتعين على  )1(

 .بترجمة االلتزامات إلى أعمال واقعية
يتعين على الحكومات القطرية تأمين االستثمارات من القطاع العام ومشارآة القطاع  )2(

 .الخاص في تنمية الموارد المائية لإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي
 

خمس سنوات بعد : غذيةمؤتمر القمة العالمي لألغذية ومؤتمر القمة العالمي لأل: بند دائم
 )ARC/3/04الوثيقة ( األبعاد اإلقليمية – االنعقاد

 
 :إّن المؤتمر

 
أعرب عن استحسانه للمبادرات التي اتخذتها منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ خطة العمل  -43

 ؛خمس سنوات بعد االنعقاد: مؤتمر القمة العالمي لألغذيةالصادرة عن 
باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية بخفض عدد ناقصي لكنه الحظ أّن التقدم  -44

التغذية آان مخيبًا لآلمال حتى اآلن، حيث أّن عدد ناقصي التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء 
 وأوصى؛ 1999/2001 مليون نسمة في 202 إلى 1990/1992 مليون نسمة في 168الكبرى ارتفع من 

 :بالتالي بما يلي
 

 :لحكومات والمجموعات االقتصادية اإلقليمية أنعلى ا -45
 
 تبذل ما في وسعها لترجمة االلتزامات في مؤتمر القمة العالمي لألغذية وفي مؤتمر القمة  )أ(

  إلى أعمال ملموسة؛خمس سنوات بعد االنعقاد: العالمي لألغذية
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اصات لمعالجة انعدام األمن تنّسق السياسات والبرامج وتتبع نهجًا آليًا مشترآًا بين االختص ) ب(
 الغذائي بكافة أبعاده؛

 
تخّص األغذية والقطاع الزراعي بأولوية عالية ضمن إطار تنموي واسع النطاق، وأن  ) ج(

 تكون مناهج واستراتيجيات وبرامج التنمية قائمة على ملكية قطرية؛
 
 برامجها اإلقليمية الخاصة تبحث في إمكانية إنشاء آليات تمويل داخلية للمساعدة على تنفيذ ) د(

 .باألمن الغذائي
 

 :إّن منظمة األغذية والزراعة -46
 
تحرص، عالوة على الكسافا واألرّز، على إيالء اهتمام واٍف في إطار البرنامج الشامل  )أ(

للتنمية الزراعية في أفريقيا لمحاصيل أساسية أخرى مثل الذرة نظرًا ألهميتها في النظام 
آما وال بد من إجراء أبحاث لتنويع األنظمة . ديد من البلدان األعضاءالغذائي في الع

 الغذائية على المدى البعيد في البلدان التي تعد فيها الذرة السلعة الغذائية األساسية؛
 
تستمر في تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء في إطار العمل لتكوين احتياطيات  ) ب(

 .يتها على المستويات القطرية واإلقليمية الفرعية واإلقليميةالحبوب الخشنة نظرًا ألهم
 

 بنود إعالمية -رابعًا 
 

آما درس المؤتمر االستنتاجات والتوصيات التالية التي أصدرتها اللجنة الفنية وأقّرتها في  -47
 :ما يتعلق بالبنود اإلعالمية المذآورة أدناه

 
الوثيقة ( الغذائي والحد من الفقر مساهمة البحوث واإلرشاد الزراعيين في األمن

5/INF/04/ARC( 
 

 :إّن المؤتمر
 

 بنوع خاص عدم آفاية التمويل على المدى البعيد وضعف البحوث الزراعية الحظ -48
 والروابط الخاصة باإلرشاد وضعف االستجابة الحتياجات المزارعين في معظم األحيان؛

 
 مة آلليات نقل التقانة؛ على القيود والفرص والتحديات المالزشدد -49
 

 على أّن برنامج دعم نظام البحوث واإلرشاد الزراعيين في نيباد الذي يسعى إلى وافق -50
تعزيز بلوغ أهداف البرنامج الخاص للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد، يفترض المبادرة 

د ومنتدى البحوث الزراعية في فورًا إلى التنفيذ بمساعدة منظمة األغذية والزراعة وأمانة نيبا
 أفريقيا وغيرهم من أصحاب الشأن؛

 
 على الحاجة إلى وجود جدول أعمال للبحوث في أفريقيا يشمل القطاعات الفرعية شدد -51

آافة، وتوقف بنوع خاص عند ضرورة تفعيل استخدام ما توافر من تقانات والفرص التي يتيحها 
 ؛"يةالتعاون الفني بين البلدان األفريق"
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 المنظمة على مواصلة بذل الجهود لتعزيز بناء قدرات النظم القطرية للبحوث حّث -52
الزراعية في مجاالت البحوث الزراعية، نقل المعارف والتقانة، وتوثيق العالقات بين البحوث 

 واإلرشاد والمزارعين للنجاح في عكس االتجاه السلبي لإلنتاجية؛
 

" يستند إلى الطلب"لى وضع جدول للبحوث واإلرشاد الزراعيين  على الحاجة الماسة إشدد -53
 من أجل إيجاد حلول مناسبة للمستفيدين المستهدفين؛

 
 من حيث المبدأ التوصية بعقد مؤتمرات إقليمية فرعية عن البحوث واإلرشاد أقّر -54

 ومنظمة األغذية الزراعيين والتي ستبحث تفاصيلها بين منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا ونيباد
 والزراعة وأصحاب شأن آخرين؛

 
 بإيالء المزيد من العناية لتمويل نظام البحوث واإلرشاد الزراعيين بما يتماشى أوصى -55

 وااللتزامات المالية من جانب الحكومات ومؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية؛
 

 ومنظمة األغذية والزراعة على  آًال من نيباد ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقياحّث -56
 .إعداد تقرير مرحلي يعرض على المؤتمر اإلقليمي المقبل ألفريقيا الذي تعقده المنظمة

 
الوثيقة ( يالبيولوج التنوع وصيانة الغذائي األمن بين التوفيق: أفريقيا فى الطرائد لحوم أزمة

7/INF/04/ARC( 
 

 :إّن المؤتمر
 

 تزال تلعب دورًا هامًا لتأمين البروتينات واألدوية ولزيادة دخل  أّن لحوم الطرائد الالحظ -57
إال أّن النمو السكاني والصيد لألغراض التجارية تسببا في انخفاض حاد في . الفقراء في الريف

 أعداد الكثير من األنواع، بينما أنواع أخرى مهددة باالنقراض؛
 

آاء الدوليين بإيالء عناية خاصة  الحكومات ومنظمة األغذية والزراعة والشرأوصى -58
 .لتحديد الحلول البديلة المناسبة والمساعدة على تطبيقها بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية

 
 المنظمة بأن تباشر، بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة، بإجراء أوصى -59

 ن طريق استهالك لحوم الطرائد؛دراسات عن المخاطر الصحية واألمراض التي قد تنتقل ع
 

 من المنظمة أن تواصل تبادل التجارب في هذا المجال مع البلدان األعضاء ومع طلب -60
 .الشرآاء في التنمية

 
واألزمة الغذائية في ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة /فيروس نقص المناعة البشرية

 )INF/04/ARC/8 الوثيقة(بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
 

 :إّن المؤتمر
 

أخذ علمًا باستجابة المنظمة لتغّير سياق التنمية الزراعية نتيجة وقع فيروس نقص المناعة  -61
 ،وسط أو المؤسسيمتال/على المستوى الكلي) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة /البشرية

 التي تحتاج إلى المزيد من العمل األفراد وحدد المجاالت/وعلى مستوى المجتمع المحلي واألسر
 والمتابعة؛
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أحدهما هو الوقاية من : وافق على بروز مجالين هامين في االستراتيجية المستقبلية للمنظمة -62

متالزمة نقص المناعة /نقص المناعة البشريةفيروس حاالت الطوارئ المزدوجة الناجمة عن 
 أفريقيا وفي سائر العالم؛ وثانيهما هو المساعدة  في واحد ونقص األغذية في آن)اإليدز(المكتسبة 

الالزمة للبلدان األعضاء لبناء قطاع زراعي فاعل واالستجابة آما يلزم على صعيدي االستيعاب 
 وإعادة التأهيل في الريف استنادًا إلى الموارد في مواجهة الوباء؛

 
 
 

 : بما يليأوصى -63
 
 فورية الستعراض السياسات والبرامج الزراعية يتعّين على الحكومات اتخاذ إجراءات ) أ(

وتعزيزها بما يضمن مراعاة االعتبارات المتصلة بفيروس اإليدز عند وضع 
 االستراتيجيات القطاعية للتنمية الزراعية؛

يتعّين على الشرآاء في التنمية، وخاصة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس  ) ب(
إليدز ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة بالتعاون ا/نقص المناعة البشرية

الوثيق مع نيباد، زيادة المبالغ المخصصة من الميزانية لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل 
مكافحة اآلفة من خالل تفعيل التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع 

 المدني؛
راف المعنية السعي إلى التوصل إلى استجابة متكاملة تشمل االنتقال يتعّين على آافة األط ) ج(

 .من حالة الطوارئ إلى التنمية مع مراعاة البعد اإلنساني للعملية
 

 )INF/04/ARC/9الوثيقة ( السنة الدولية لألرّز
 

 :إّن المؤتمر
 

 في تحقيق األمن أشار إلى إمكانية مساهمة مبادرات األرّز الجديد ألفريقيا مساهمة فاعلة -64
  البلدان األعضاء على الترويج لنشر أنواع األرّز الجديدة؛وحّث .الغذائي

 
 . البلدان األعضاء على االحتفال بالسنة الدولية لألرّزشّجع -65
 

 )INF/04/ARC/10الوثيقة (إطار المنظمة االستراتيجي لسد الفجوة الرقمية في الريف 
 

 :إّن المؤتمر
 

لمعلومات التي تضمنتها الوثيقة وبعرض تجربة جنوب أفريقيا في مجال إدارة أخذ علمًا با -66
 .السياسات لتسهيل سد الفجوة الرقمية في الريف

 
  األحداث الجانبية–خامسًا 

 
المشاورة الرابعة ألفريقيا المشترآة بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع 

 المدني
 

قليمية الرابعة ألفريقيا المشترآة بين المنظمات غير الحكومية عقدت المشاورة اإل -67
تون للمؤتمرات في د في مرآز سان2004شباط / فبراير29 إلى 27ومنظمات المجتمع المدني من 
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وافتتحت االجتماع رسميًا السيدة .  عشّية المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا الثالث والعشرينججوهانسبر
Edith Molewa التنفيذي للمقاطعة الشمالية الغربية، نيابة عن وزير الزراعة ، عضو المجلس

واألراضي في جنوب أفريقيا والمدير العام المساعد في منظمة األغذية والزراعة والممثل اإلقليمي 
 27 بلدًا أفريقيًا، من بينهم 19 مشارآًا من 46وحضر المشاورة . Jospeh Tchicayaفي أفريقيا السيد 
 . يمثلون منظمات غير حكومية14لمزارعين ويمثلون منظمات ا

 
وتضّمن جدول أعمال المشاورة موضوعين رئيسيين آانا أيضًا على جدول أعمال الدورة  -68

خمس سنوات بعد : مؤتمر القمة العالمي لألغذيةمتابعة : الثالثة والعشرين للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيا
وفي ختام المداوالت، أصدر المشارآون بيانًا ختاميًا .  ومشارآة المجتمع المدني في نيباداالنعقاد

 :ما يليفيتمّثلت أهم توصياتها 
 

 التوصيات الرئيسية الموجهة إلى الحكومات -69
 
 فى المائة على األقل ليصل الى 10الريفى بنسبة /زيادة التمويل الرسمى للقطاع الزراعى )أ(

 . فى المائة30
 الزراعية واأليكولوجية القائمة على األسرة النهجدعم صياغة وترويج سياسات وبرامج ت )ب(

 .فى الزراعة
االلتزام بترويج قيام تحالفات قطرية ضد الجوع تكرس الحق فى الغذاء بمشارآة فاعلة من  )ج(

 .المجتمع المدنى
 :ء قدرات منظمات المزارعينلبناطلب التمويل من برنامج التعاون الفنى فى المنظمة  )د(
على وضع آليات تشرك منظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني في برامج العمل  )هـ(

 .وسياسات ومشاريع ومبادرات إنمائية مثل مبادرة نيباد
التمويل؛ البنى األساسية؛ : معالجة المشاآل التي تجعل الزراعة عملية صعبة وغير مربحة )و(

 .األسواق؛ السلْم واألمن
منظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني في دعوة الحكومات إلى إشراك  )ز(

البروتوآوالت واالتفاقات الدولية آتلك المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي 
 .تعني سكان الريف

 . االلتزام بتعزيز االندماج على مستوى اإلقليم الفرعي من أجل تشجيع التجارة داخل اإلقليم )ح(
 

 لموجهة إلى منظمة األغذية والزراعةالتوصيات الرئيسية ا -70
 

منظمات المزارعين آي تشارك /منظمات المجتمع المدني/دعم المنظمات غير الحكومية )أ(
 مشارآة فاعلة في نيباد؛

منظمات /المساهمة في تشجيع الحوار بشأن السياسات بين المنظمات غير الحكومية )ب(
 الصعيدين القطري واإلقليمي؛المجتمع المدني والجهات الحكومية الفاعلة على 

توعية المكاتب القطرية للمنظمة بالحاجة إلى توثيق عالقاتها مع المنظمات غير  )ج(
 منظمات المجتمع المدني  وتحفيز الحوار بشأن السياسات مع الحكومات؛/الحكومية

 منظمات المجتمع/تحديد نقاط اتصال للعالقات بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية )د(
المدني في المكاتب القطرية للمنظمة من أجل تفعيل التعاون مع المنظمات غير 

 منظمات المزارعين على المستوى القطري؛/منظمات المجتمع المدني/الحكومية
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دعم وإشراك منظمات المزارعين في برامجها ومشاريعها من خالل إرساء آلية واضحة  )هـ(
 ألمن الغذائي على الصعيدين القطري واإلقليمي؛للمشارآة، ال سيما في البرنامج الخاص ل

 تشجيع استخدام التمويل من برنامج التعاون الفني لبناء قدرات منظمات المزارعين؛  )و(
المساهمة في تعزيز إقامة شبكات لجنة التخطيط الدولية في إقليم أفريقيا ومساعدة الشبكة  )ز(

 على تنفيذ خطة عملها؛
منظمات المزارعين /منظمات المجتمع المدني/ الحكوميةمساعدة المنظمات غير )ح(

 .على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ أنشطتها
 

 المائدة المستديرة المشترآة بين مصرف التنمية األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة
 

 محضر موجز: تمويل الزراعة والتنمية الريفية
 

روض المقدمة من أمانة نيباد ومصرف التنمية أو الع/درست المائدة المستديرة األوراق و -71
وآان الغرض من االجتماع النظر في آيفية تعبئة الموارد . األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة

لزيادة االستثمارات في الزراعة ولتلبية احتياجات تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 
ة االستثمارات على المستويات آافة، بما فيها وجرى بحث القيود التي تعترض زياد. أفريقيا

التمويل الخارجي وتخصيص الموارد المحلية وسبل التأآد من وصول األموال المستثمرة 
 .للمزارعين

 
 وانخفاض ،وجرت المناقشات على خلفية االرتفاع المخيف في عدد الجياع في أفريقيا -72

 مليار دوالر 1.1 للقطاع الزراعي ال تتعدى فالمعونة. المعونة واإلقراض للزراعة في أفريقيا
وتفيد تقديرات البرنامج الشامل .  دوالر أمريكي للفرد الواحد1.60أمريكي في السنة أي ما يعادل 
 وهو رقم ضئيل مقارنة 2015 مليار دوالر أمريكي حتى عام 251أّن االستثمارات الالزمة تبلغ 

 .ة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مليار دوالر سنويًا لدعم الزراع300بمبلغ 
 

ومن القيود على الموارد الداخلية والخارجية التزام البلدان المتقدمة بتقديم المعونة بوجه  -73
وفي السنتين الماضيتين، أعطى القادة األفارقة األولوية . عام واإلنفاق الحكومي على الزراعة
وقد سّلط إعالن مابوتو . ى تنمية مستدامة في جميع القطاعاتللتنمية الزراعية من أجل التوصل إل

الضوء على هذا االلتزام بعدما تعّهد رؤساء الدول والحكومات بتخصيص المزيد من الموارد 
واتفق على أّن التحدي يتمّثل اآلن بترجمة اإلنفاق من الميزانية إلى تأدية فّعالة للخدمات . للزراعة

افقت المائدة المستديرة على أنه من المفيد أن تتبادل البلدان تجاربها وو. ودعم للقطاع الزراعي
 . بالنسبة إلى تعبئة الموارد للزراعة وسبل التوصل إلى أداء فّعال

واتفق على وجوب أن تواصل الحكومات استعراض السياسات الزراعية واألطر  -74
. موارد المحلية بصورة أفضلالتشريعية ذات الصلة بما يضمن وجود مناخ مشّجع الستخدام ال

ني أّنه يتعّين على وزراء مما يع. صصات من اإلنفاق العامويتولى وزراء المالية تحديد المخ
وأشير إلى أّن انخفاض اإلقراض للزراعة من . الزراعة العمل عن آثب مع وزراء المالية

 وإلى الشروط التي ،ةمؤسسات التمويل يعود في جزء منه إلى تراجع الطلب من البلدان األفريقي
فاتفق على أن تفّعل . تفرضها مؤسسات التسليف والخطر المرتفع الظاهر في القطاع الزراعي

في القطاع الزراعي وفي أوساط الفقراء في الريف " رائدة"وزارات الزراعة عملها بوصفها 
بالبلدان المثقلة ولضمان قسط أآبر من موارد أوراق استراتيجية الحد من الفقر والمبادرة الخاصة 

 .بالديون
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 الصحة والتعليم –وجرى بحث موضوع المطالبات المتضاربة في القطاعات االجتماعية  -75
من " صعبًا"وتتمثل المشكلة األساسية في اعتبار الزراعة قطاعًا .  للحصول على موارد شحيحة–

هذا، اعتبر أّن السبب ورغم االعتراف بضعف األداء . جانب الشرآاء في التنمية ذي أداء ضعيف
فشددت المائدة المستديرة . في ذلك هو إلى حد ما اللجوء إلى مشاريع آبيرة ومكلفة في الماضي
آما بحث االجتماع في سبل . على ضرورة اعتماد مناهج صغيرة الحجم ومتدنية الكلفة وتشارآية
 .ستوردة إلى استثماراتجعل الزراعة مستدامة ذاتية وآيفية تحويل القيمة العالية لألغذية الم

 
ووافقت المائدة المستديرة على أّن القضية األهم في تمويل الزراعة هي التأآد من وصول  -76

األموال المستثمرة إلى المزارعين أنفسهم بما أنهم المنتج األول للثروات في معظم االقتصادات 
 على أن تسعى الخدمات وجرى بحث سلسلة إجراءات لتحقيق ذلك، من بينها الحرص. األفريقية

 وأن تصل – األبحاث، اإلرشاد، المدخالت، المعلومات –العامة إلى زيادة إنتاجية المزارعين 
 القروض؛ دعم مؤسسات التمويل النقدي؛ ودعم أنشطة مصارف التنمية تكاليفإليهم؛ خفض 

مويل في الريف وتم بحث الخيارات المتاحة لتأمين الت. والمصارف التجارية في القطاع الزراعي
 .واعتبر أّن مسألة إعطاء صغار المزارعين معدالت فائدة تفضيلية تحتاج إلى المزيد من البحث

 
وشددت المائدة المستديرة على أّن الربحية في الزراعة هي أساس جميع اإلجراءات  -77

جعة وآانت بعض أهم النقاط التي أثيرت في هذا الصدد تتعلق بتعزيز البيئة المش. األخرى
ساسية وعلى ترويج االندماج في أللالستثمارات مع الترآيز بنوع خاص على االستثمار في البنى ا

وتم االعتراف في هذا اإلطار بوجود هامش وحاجة آبيرين إلى قيام شراآات بين . األسواق
والحظ االجتماع أنه ال بد من االعتراف بمساهمة الزراعة في النمو . الخاص/القطاعين العام

 .القتصادي ودورها آقطاع منتج في االقتصاد ومن أن يتجلى ذلك في المخصصات من الميزانيةا
 

إذ يمكن تحسين استخدام الموارد المتاحة من . وجرت مناقشة مشكلة القدرة على االستيعاب -78
خالل الحرص على أن تكون الخدمات العامة موجهة إلى الطلب ومن خالل تحسين تنفيذ 

دت المائدة المستديرة على أّنه يتعّين على مؤسسات التمويل والشرآاء في التنمية وشد. المشاريع
 والمشتريات المتصلة بها واإلنفاق عليها اتعو إعداد المشرعند إجراءاتهم الخاصة تبسيط

 .ورصدها
 

تمت المائدة المستديرة بأّنه، رغم وجود قيود للحصول على الموارد الخارجية، ال تخاو -79
. تنفيذ البرنامج الشامل باستخدام مواردهم الخاصةفى يمنع ذلك الحكومات من البدء يجب أن 

آما جرى الترآيز على . ويشكل البرنامج الشامل أرضية مثالية الستخدام االستثمارات الزراعية
دور الحكومات لحمل أصحاب الشأن المحليين أي القطاع الخاص والمزارعين ومؤسسات تمويل 

ضافة إلى الشرآاء الدوليين في التنمية ومؤسسات التمويل على زيادة االستثمارات في التنمية، باإل
 .الزراعة

 
 مسائل أخرى –ًا سادس

 
 ما يستجد من أعمال

 
األخرى الحظ المؤتمر أّن البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في أفريقيا تستخدم اللغات  -80

ويطرح هذا الوضع مشاآل . آرائها في المؤتمراتالرسمية في منظمة األغذية والزراعة إلبداء 
 .اتصال شائكة خاصة عند تبادل المعلومات في االجتماعات الفنية
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وأوصى المؤتمر المنظمة بالبحث في إمكانية استخدام اللغة البرتغالية في الدورة الثالثة  -81
 .2005والثالثين لمؤتمر المنظمة في عام 

 
والحظ أّن . بعقد مؤتمر إقليمي عن سالمة األغذية في أفريقياودرس االجتماع االقتراح  -82

الممثلين الدائمين للبلدان األفريقية لدى المنظمة بدأوا مناقشة المسألة في روما مع منظمة األغذية 
وأّيد المؤتمر من حيث المبدأ عقد مؤتمر إقليمي عن سالمة . والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

وقرر أن يواصل الممثلون الدائمون في روما مناقشاتهم مع المنظمتين لالتفاق األغذية في أفريقيا 
 . على موعد ومكان عقد المؤتمر

 
 بنود ختامية –سابعًا 

 
  التابع للمنظمةالرابع والعشرين ألفريقيااالقليمى مؤتمر الموعد ومكان انعقاد 

 
منظمة في روما، السفير من الرأس أبلغ رئيس المجموعة األفريقية للممثلين الدائمين لدى ال -83

األخضر، المؤتمر أنه في أعقاب المشاورات بين الممثلين الدائمين، طلب منه اقتراح عقد المؤتمر 
 .اإلقليمي الرابع والعشرين ألفريقيا في باماآو في جمهورية مالي

 
ظمة والذي ووافق المؤتمر بالتصفيق على هذا العرض الذي سيبّلغ إلى المدير العام للمن -84

 .سيتخذ بدوره قرارًا بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر بعد التشاور مع البلدان األعضاء
 الموافقة على تقرير المؤتمر

 
 .درس المؤتمر ووافق على التقرير بالتصفيق بعد إدخال تعديالت طفيفة عليه -85
 

 اختتام المؤتمر
 

مساعد للمنظمة والممثل اإلقليمي ألفريقيا في المدير العام ال، Joseph Tchicayaشكر السيد  -86
، المدير العام للمنظمة، جميع المشارآين على Jacques Dioufمالحظاته الختامية نيابة عن السيد 

وذّآر بأّن المؤتمر قد وافق على وجوب إيالء األولوية القصوى . هذا المؤتمر الناجح والمثمر
من االستثمارات في القطاع الزراعي من أجل الحد من للتنمية الزراعية ولتأمين القدر الكافي 

وأشار إلى أّن المؤتمر، إذ شدد على جهود مكافحة . مستويات نقص التغذية والفقر في اإلقليم
الجوع والفقر، أعاد التأآيد على التزامه بتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في 

 الشرآاء اآلخرين في التنمية وبما يتماشى واإلعالن الصادر عن إطار نيباد بدعم من المنظمة ومن
 .2003رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في مابوتو عام 

 
 إلى أّن Tchicayaوبعدما ذّآر باألعمال األخرى التي اضطلع بها المؤتمر، أشار السيد  -87

إلى أّن إحدى أهّم نتائج المؤتمر االنتباه  ولفت ،ا المنظمةالمؤتمر يثّمن المساعدة الفنية التي تقدمه
تمّثلت في االلتزام والتصميم المشترآين من جانب البلدان األعضاء بتنفيذ البرنامج الشامل في ظل 

وأآد من جديد للمؤتمر أّن المنظمة، . التعاون في ما بينها وضمن شراآة مع جميع أصحاب الشأن
ي، سيقّدم المساعدة الفنية الالزمة تبعًا للمجاالت ذات األولوية في اإلقليم من ال سيما المكتب اإلقليم

وأبدى رضاه عن . أجل زيادة األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي والتجارة على نحو مستدام
المناقشات بشأن تمويل الزراعة وأمل في أّن يأخذ وزراء المالية النتائج بعين االعتبار في 

 .2004آذار / في مارساجتماعهم المقبل
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 عن تقديره الصادق لكل من ساهم بشكل من األشكال في نجاح Tchicayaوأعرب السيد  -88
المؤتمر، وفي طليعتهم أعضاء لجنة التنظيم الوطنية وأمانة المنظمة والمترجمين الفوريين 

ه لفخامة السيد وأخيرًا، أعرب عن عميق تقدير. والمترجمين التحريريين والُسعاة ووسائل اإلعالم
Thabo Mbeki رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ولحكومة وشعب جنوب أفريقيا على آرم ،

 . ضيافتهم وعلى التسهيالت المقّدمة للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر المنظمة اإلقليمي ألفريقيا
 

، السفير Jorge Maria Custodio Santosوباالنتقال إلى تقديم الشكر، أعرب سعادة السيد  -89
والممثل الدائم للرأس األخضر لدى المنظمة ورئيس المجموعة األفريقية للممثلين الدائمين، نيابة 
عن المندوبين والمراقبين، عن تقديره الصادق والعميق لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على حفاوة 

 . رائع هذا البلد الاالستقبال وآرم الضيافة اللذين حظي بهما المشارآون طيلة فترة إقامتهم في
 

، وزيرة الزراعة وشؤون األراضي، Thoko Didizaوشددت رئيسة المؤتمر معالي السيدة  -90
في مالحظاتها الختامية، على مدى تأثرها بعالمات التقدير المعّبر عنها لرئيس جنوب أفريقيا 

 لبلدها أن يستضيف وأّآدت أّنه لشرف عظيم. وحكومتها وشعبها لما لقيه تنظيم المؤتمر من نجاح
 . هذا المؤتمر وأنها تشرفت شخصيًا بأن ترأس جلساته

 
والحظت أّن توصيات المؤتمر تستحق متابعة مناسبة وفي التوقيت الصحيح وأبدت  -91

 .استعداد حكومتها لمتابعة تلك التوصيات بشكل فّعال بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
 

القيادي الذي تضطلع به المنظمة وعلى جهودها الدؤوبة في وأثنت الرئيسة على الدور  -92
 .سبيل تحسين األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر في أفريقيا

 
وأعربت عن تقديرها للتنظيم الفّعال للمؤتمر من جانب أمانة المنظمة ولجنة التنظيم  -93

الثالث االقليمى مؤتمر الاح من ساهموا بشكل من األشكال في إنج وشكرت في الختام آل. الوطنية
رحلة  وتمّنت للمندوبين ولغيرهم من المشارآين والمراقبين،  التابع للمنظمةوالعشرين ألفريقيا

 .بالدهمالى سعيدة 
 

 .ثّم أعلنت اختتام المؤتمر -94
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 المرفق ألف
  

 جدول األعمال
 

 إجتماع اللجنة الفنية
 2004شباط / فبراير1-5

  
 يديةالبنود التمه -أوال 

 
 مراسم االفتتاح - 1
  وتعيين المقررائبي الرئيسانتخاب الرئيس ون - 2
 الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني - 3

  
 قضايا مختارة في مجال الزراعة والتنمية الريفية -ثانيا

  
خمس سنوات : ومؤتمر القمة العالمي لألغذيةمتابعة مؤتمر القمة العالمى لألغذية  - 4

  " ـ األبعاد اإلقليميةاالنعقادبعد 
 

ة في أفريقيا في إطار الشراآة الجديدة من ــل للتنمية الزراعيـج الشامـذ البرنامـتنفي - 5
 ):نيباد( أجل التنمية في أفريقيا

 
 :استعراض سير العمل - أ

 
 البرامج الجارية للمجموعات اإلقتصادية االقليمية والقطرية •
 عة ورؤساء الدول والحكوماتإعالن مابوتو لوزراء الزرا •
االلتزام بموارد الميزانية والحاجة إلى برامج خمسية لألجل المتوسط وما يرتبط  •

 بشأن الزراعة واألمن الغذائي" برامج القانون"بها من 
 
مبادرة استعراض وتحديث االستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية الزراعية  - ب

 والريفية واألمن الغذائي
مج قضايا الغابات ومصايد األسماك والثروة الحيوانية فى البرنامج الشامل د - ج

 للتنمية الزراعية فى أفريقيا
 انعكاسات إنتاج األسمدة واستعمالها فى أفريقيا - د
  إقامة نظم إقليمية الحتياطيات األمن الغذائي في أفريقيا - هـ
  

  الغذائى فى أفريقيااإلدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق األمن - 6
 

مساهمة البحوث واإلرشاد الزراعيين فى األمن الغذائى والحد من الفقر فى إقليم  - 7
 أفريقيا

 
التوفيق بين األمن الغذائى وصيانة التنوع : أزمة لحوم الطرائد فى أفريقيا - 8

 البيولوجى فى القارة
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واألزمة الغذائية ) اإليدز(ة متالزمة نقص المناعة المكتسب/فيروس المناعة البشرية - 9
 فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 
 2004 - السنة الدولية لألرز - 10

 
 اإلطار االستراتيجى للمنظمة لسد الفجوة الرقمية فى الريف - 11

 
 مسائل أخرى -ثالثا

  
 البنود الختامية -رابعا 

  
 الموافقة على تقرير اللجنة الفنية - 12

 
  اجتماع اللجنة الفنيةإختتام - 13
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 المرفق باء
 

 ن ألفريقياوالمؤتمر اإلقليمى الثالث والعشر

 5/3/2004-1جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 

 قائمة المندوبين

 اللجنة الفنية
إلدارة الوطنية للزراعة، جنوب لالمديرة العامة ، Bongiwe Njobeالسيدة  
 أفريقيا 

 

 :رئيس اإلجتماع 

، األمين العام للجنة الوطنية لمنظمة األغذية Arisitide Ongone Obameالسيد 
 والزراعة، غابون 

 :لرئيسل النائب األول

  
 : لرئيسلالنائب الثاني  السيد مها مرغى، مدير االنتاج النباتى ، المغرب

  
 ، الوزير المستشار، والممثل الدائم للسنغال Moussa Bocar Lyمعالى السيد 

  والزراعةمنظمة األغذيةلدى 
 :المقرر

  
منظمة األغذية  ، الممثل الدائم المناوب لكينيا لدى Joseph K. Mburuالسيد 

 والزراعة
 

 :مساعد المقرر

 
 الجلسة العامة

 
وزيرة الزراعة وشؤون األراضي، ، Thoko Didizaصاحبة المعالي السيدة 

 جمهورية جنوب أفريقيا  
 :رئيس الجلسة 

  
األمين العام للجنة الوطنية لمنظمة األغذية ، Arisitide Ongone Obameالسيد 

 والزراعة، غابون 
 :النائب األول للرئيس

  
النائب الثاني  وزير الزراعة والتنمية الريفية،المغربمهند النصر، 

 :للرئيس
  

السفير لدى جمهورية ، Samba Buri Mboupصاحب السعادة الدآتور 
 جنوب أفريقيا، السنغال

 :مقرر األولال

  
 مدير الخدمات البيطرية، آينيانائب ، Gerrishon Gitumaالدآتور 

 
 : الثانىالمقرر
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 الدول األعضاء فى اإلقليم
 
 
ALGERIA – ALGERIE   -الجزائر 
 
Délégué 

Rachid Benaissa  
Ministre Délégué  
Ministère de l’Agriculture et du  
Développement Rural  
12 Bd Amirouche, Alger  
 

Suppléants 
 Aomar Ait Amer Meziane 
 Directeur d’Etudes 
 Ministère de l’Agriculture et du  

Développement Rural  
 12 Bd Amirouche, Alger  
 Tel.: +213 21 711712 
 E-mail: oaitamer@hotmail.com 

 
Bouskrine Boudaa 
Cabinet de Monsieur le Ministre 
Ministère de l’Agriculture et du  
Développement Rural  

 12 Bd Amirouche, Alger  
 Tel.: +213 21 711712 

 
Mohamed Salim Samar 
Premier Secrétaire 
Ambassade d’Algérie 
950, Arcadia Street 
Arcadia, Pretoria 
Tel: + 27 726954301 
Fax: + 27 12 34 26 479 
E-mail: mohamedsalims@yahoo.fr 

 
ANGOLA      
 
Délégué 
 Gilberto Buta Lutucuta 

Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural 
Ministère de l’Agriculture 
Luanda 
Tel/Fax: +244 2320553 
 

 
Suppléants 

I.F.M. Anjos 
Ambassadeur 
Ambassade d’Angola en Afrique du 
Sud 
Schoeman Street 1030 
Pretoria, South Africa 

Tel: +27 12 3429377 
Fax: +27 12 3421511 
 
Carlos A. Amaral 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative to 
FAO, IFAD and WFP 
Embassy of the Republic of Angola 
Via Filippo Bernardini, 21 
00165 Roma, Italy 
Tel: +39 06 39366902/3938866 
Fax: +39 06 39366570 
E-mail: carlosamaral@tiscalinet.it 
 
Afonso Pedro Canga 
Directeur Général de l’Institut 
de Développement Agricole 
Ministère de l’Agriculture 
B.P. 2109, Luanda 
Tel/Fax: +244 323651 
E-mail: ida.canga@netangola.com 
 
Benjamin Alvarault Castello 
Directeur Général 
Institut National de Céréales 
Avenida 4 de Fevéreiro No. 1 
Luanda  
Tel: + 244 2 330051 
Fax: + 244 2 33 1611 
E-mail: bcastelo@netangola.com 
 

 Joachim Cesar 
Directeur Général 
Institut de Recherche Agronomique 
Luanda 
 
Ditutala Lucas Simão 
Directeur Général 
Institut de Recherche Vétérinaire 
Avenida Amilcar Cabral 45  
C.P. 5682, Luanda  
Tel/Fax: +244 2 372873 
E-mail: iivdg@snet.co.ao 
 
Pedro Agostinho Kanga 
Directeur de la Coopération et des 
Relations Internationales 
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADOR) 
C.P. 527, Luanda 
Tel: +244 2 324221 
Fax: +244 2 324541 
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E-mail: pedrokanga@hotmail.com 
 
Kiala Kia Mateva 

 Conseiller/Représentant Permanent  
  Adjoint 

 Ambassade d’Angola en Italie 
Benvenuto Griziotti 72  
Rome, Italy 

 Tel.: +39 06 366902 
 E-mail: nsengalu@hotmail.com 
 Kiala2002@libero.it  
 
 Dielobaka Ndombele 

Directeur 
Ministère de la Pêche 
Rua Mamatita No. 19B Ingombota 
Luanda 
Tel: + 244 2 390155 
Fax: + + 244 2 310199 
 

 Mukaz Tambwe 
Médécin Vétérinaire 
C.P. 230, Luanda 
Tel: +244 2 91508472 
E-mail: tambwemr@hotmail.com 
 
Lopes Tobias 

 Directeur Adjoint du Cabinet 
 Ministère de l’Agriculture et du  

Développement Rural, Luanda 
 Tel/Fax: +244 2323650 
  

David Tunga 
Director  
Cabinet de Segurança Alimentar 
Ministério dé Agricultura et do  
Desenvolimento Rural 
2º Andar, Rua Cte Zika, C.P. 527 

 Luanda 
Tel: +244 9 2402290 
Fax: +244 2324941 
E-mail: tunga100565@hotmail.com 
 

BENIN 
 
Délégué 

Imorou Adam 
Directeur de Cabinet du Ministre de  
l’Agriculture, de l’Elevage et de la  
Pêche 
Ministère de l’Agriculture, de  
l’Elevage et de la Pêche 
03 BP 2900, Porto-Novo 
Tel.: +229 301087 
E-mail: MAEP@intenet.bj 

 
 
 
Suppléants 
 Hontonnou Dossou Bata 

 Directeur de l’Agriculture au  
Ministère de l’Agriculture, de 
 l’Elevage et de la Pêche 

 B.P. 58, Porto-Novo 
 Tel.: +229 213290 
 E-mail: MAEP@internet.bj 

 
Jean-Pierre A. Edon 
Ambassadeur du Bénin 
Ambassade du Bénin 
900 Park Street  
Arcadia, Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 3426978 
Fax: +27 12 3421823 
 
Adamou Aba Bagnan 
Chef de Service à la Direction des 
Organisations Internationales 
(MAEIA) 
B.P. 318, Cotonou 
Tel/Fax: +229 3-1092 
 
Claude Ruben Fassinou 
Premier Conseiller 
Ambassade du Bénin 
P. O. Box 26484 
Arcadia, 0007 Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 3426978 
Fax: +27 12 3421823 
 

 
BOTSWANA 
 
Delegate 

Ms Mmapula Modise 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 003,Gaborone 
Tel:  +265 3950603 
Fax: +265 3975805 
E-mail: mgmodise@gov.bw 

 
Alternate 

Kebabope Laletsang  
Ministry of Agriculture 
Private Bag 003, Gaborone 
Tel: +267 3950573 
Fax: +267 3956027 
E-mail: kelaletsang@gov.bw 

  
BURKINA FASO 
 
Délégué 

Mahama Zoungrana 
Directeur Général des Prévisions et 
des Statistiques Agricoles 
Ministère de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques 
03 B.P. 7010, Ouagadougou 03 
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Tel: +226 324577/79/80 
Fax: +226 305486 
E-mail: mazoung@netaccess.bf 

 
Suppléants 

Jean-Baptiste Natama 
 Coordonnateur National du NEPAD/ 
 Conseiller Technique 
 Ministère des Affaires Etrangères 
 et de la Coopération Régionale 

03 B.P. 7038, Ouagadougou 
Tel.: +226 244275 
Fax: +226 314190 
E-mail: natama_jb@hotmail.com 
André Anatole Yameogo 
Secrétaire Exécutif du Conseil 
National de Sécurité Alimentaire 
Ministère de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques 
01 B.P. 4644 
Ouagadougou 01 
Tel: +226 316952 
Fax: +226 306886 
E-mail: secnsa@cenatrin.bf 
   

BURUNDI 
 
Délégué 

Jérémie Nduhirubusa 
Directeur de Cabinet 
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage 
B.P. 1850, Bujumbura 
Tel: +257 229992 
Fax: +257 222873 
E-mail: minagri@usan-bu.net  

 
CAMEROON – CAMEROUN 
 
Délégué 

Augustin Frédéric Kodack 
Ministre de l’Agriculture 
Ministère de l’Agriculture 
B.P. 13128, Yaoundé 
Tel: +237  2313362 
 

Suppléants 
William Eyambe 
Acting High Commissioner 
Cameroon High Commission 
924 Pretorius Street 
Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 7422477 
Fax: +27 12 7422478 
 
Mme Clémentine Ananga Messina 
Conseiller Technique 
Ministère de l’Agriculture 
B.P. 6931, Yaoundé 

Tel: +237 9906898 
Fax: +237 2231250 
E-mail: c_ananga@yahoo.com 
 
Salvador Ngoande 
Sous-Directeur chargé de la Pêche 
Industrielle et Artisanale 
MINEPIA/DIRPEC 
Yaoundé 
Tel: +237 2316049 
Fax: +237 2221405 
E-mail: sango_cam@yahoo.fr 

   
CAPE VERDE – CAP VERT 
 
Délégué 

Mme Maria Madalena Neves 
Ministre de l'Agriculture, de  
  l'Environnement et des Pêches 
CP 50 – MAP, Praia 
Tel.: (238) 603821                                          
Fax::(238) 614054                                    

 
Suppléants 

João de Deus Fonseca 
Conseiller 
Ministère de l'Environnement, de  
  l'Agriculture et des Pêches 
CP 50 – MAP, Praia 
Tel.: (238) 603821                                          
Fax::(238) 614054                                    

 E-mail: JoaoF@ma.gov.cv  
         

Jorge Maria Custodio Santos 
Ambassadeur et Représentant 
Permanent auprès de la FAO 
Ambassade de Cap Vert 
Via G. Carducci, 4 
00187 Rome, Italy 
Tel: +39 06 4744678/596 
Fax: +3906 474 4643 
E-mail: 
jorgemaria.custodiosantos@fastwebne
t.it 
 

COTE D’IVOIRE 
 
Délégué 
 Marcel Koffi-Koumi 
 Directeur de la Planification et des  
   Programmes  
 Ministère de la Production Animale  

  et des Ressources Halieutiques 
B. P. 332 Cidex CI 
ABIDJAN 
Tel: +225 2022 9926 
Cell: +225 0505 2462 
Fax: +225 2022 9926 
E-mail: makokoumi@aviso.ci 

 



25 
Suppléants 
 Prince Albert Adingra 
 Chargé de Mission 

Ministère de la Production Animale et 
des des Ressources Halieutiques 
B. P. 332 cidex CI 
ABIDJAN 
Tel : +225 2022 9926 
Fax : +225 2022 9926 
 

EGYPT – EGYPTE   -مصر 
 
Delegates 
 Ibrahim Ali Hassan   

Ambassador and Member of NEPAD 
Steering Committee, 
Special Advisor to the Minister for  
  Foreign Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Maspiro, Corniche El Nil, Cairo 
Tel: +202 5749539 
Cellular: +2012 2714272 
Fax: +202 5747406 
E-mail: 
ibrahim_alihassan@hotmail.com 
  

Alternates  
Ms Maryam Ahmed Mustafa Moussa 
Minister Plenipotentiary for 
Agriculture 
Deputy Permanent Representative to 
United Nations Organizations 
Embassy of Egypt 
Rome, Italy 
Tel: +39 06 8548965 
Fax: + 39 06 8542603 
E-mail: Maryam.Moussa@Tiscali.it 
             Agrioff.egypt@mclink.it 
 
Hagar Islambouly 
Ambassador of Egypt in South Africa 
270, Bourke Street 
Madlenende 
Pretoria 
Tel: + 27 12 3431590 
Fax: + 27 12 3431082 
egyptemb@global.co.za 
 
Mohamed Khalil 
First Secretary 
Embassy of Egypt in South Africa 
270 Bourke Street 
Pretoria 
Tel: + 27 12 3431590 

 Fax: + 27 12 3431082 
E-mail: mkhalil66@hotmail.com 

 
EQUATORIAL GUINEA  
 
Délégué 

Carlos Eyi Obama 
Ministro 
Ministerio de Agriculture  
Malabo 
Tel: +240 275083 
Fax: +240 094227 
E-mail: minagri@intnet.qg 
 

Suppléant  
Diosdado Sergio Osa Mongomo 
Director General of Agriculture 
Ministry of Livestock and Rural 
Development 
Malabo 
Tel: +240 272556 
Fax: +240 9 4227 
E-mail: minagri@intnet.gq 

 
ETHIOPIA – ETHIOPIE 
 
Delegate 

Belay Ejigu 
Minister for Agriculture 
P. O. Box 62347, Addis Ababa 
Tel: +251 1 522261 
Fax: +251 1 512984 
E-mail: bejigu@yahoo.com 
 

Alternates 
 Sileshi Ashine 
 Head,  Department of Planning and  

Programming 
 Ministry of Agriculture 

P. O. Box 62347, Addis Ababa 
Tel: +251 158646 
Fax: +251 511543 
 
Mebrat Beyeru 
Chargé d’Affaires a.i. 
Embassy of Ethiopia 
47 Charles Street, Brooklyn, Pretoria 
Tel: +27 836343555 
E-mail: mbeyene@hotmail.com 
 

 
GABON 
 
Délégué 
 Aristide Ongone Obame 

Secrétaire Général Permanent 
Commission Nationale de la FAO 
Ministère de l’Agriculture 
B. P.  551, Libreville 
Tel/Fax: + 241 766077 

 E-mail: ongoneobame@yahoo.fr 
  
GAMBIA – GAMBIE 
 
Delegate 

Ms Fatou Jasseh Kuyateh 
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Permanent Secretary 
Department of State for Agriculture 
Banjul 
Tel: +220 202322 
Fax: +220 201187 
E-mail: fatoukuyateh@hotmail.com 

 
GHANA 
 
Delegate 

Courage Quashigah 
Minister for Food and Agriculture 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O. Box MB 37, Accra 
Tel:  +233 21 663036/687200 
Fax: +233 21 663250 
 

Alternates 
Kwaku Nicol 

 Alternate Permanent Representative  
to FAO 

 Ghana Embassy in Italy  
 Via Ostriana 4, Rome, Italy 
 Tel.: +39 06 86217191 
 E-mail: ghembrom@rdn.it 

 
Lambert Doe Delanyo Abusah  
Assistant Director  
Ministry of Food and  
Agriculture  
P. O. Box MB 37, Accra 
Tel.: +233 21 668246 
E-mail: doeabusah@yahoo.com 
 
Kwasi Asante 
Economic Officer 
Ministry of Regional Cooperation and  
NEPAD 
P. O. Box CT 633 
Cantonments, Accra 
Tel: +233 21 773079 
Fax: +233 21 771778 
E-mail: asantejnr@yahoo.com 

 
Donnan Kobla Tay 
Assistant Director 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O. Box MB 37 
Accra, Ghana 
Tel: +233 21 687240 
Fax: +233 21 663250 
E-mail: yatdon@yahoo.com 

 
 
 
 
GUINEA – GUINEE CONAKRY 
 
Délégué 
 Alexandre Cece Loua 

Ambassadeur de Guinée  
Ambassade de Guinée 
336 Orient Street 
Arcadia 0083 
Hatfield 0028 Pretoria 
South Africa 
Tel/Fax: +27 12 3427348 
E-mail: embaguinea@iafrica.com 

 
Suppléants 

Bouakam Diakité 
Conseiller Politique et Culturel 
Embassy of Guinea in South Africa 
336 Orient Street 
Arcadia 
Pretoria 
Tel: +27 72 6864896 
 

KENYA 
 
Delegates 

Joseph W. N. Nyaga 
Assistant Minister 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 30028 – 00100 
Nairobi 
Tel/Fax: +254  20 2711715 
Fax: +254 20 2722296 
E-mail: gdcc@iconnect.co.ke 

 
Alternates 

Ms Tabitha Seii 
High Commissioner of Kenya 
P. O. Box 35954 
Menlo Park 
Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 3622249 
Fax: +27 12 3622251 
E-mail: kenrep@mweb.co.za 
 
Bruce Madete 
Ambassador 
Kenya Embassy 
Via Archimede 
Rome, Italy 
Tel.: +39 06 8082717/8 
Fax: +39 06 8082707 
E-mail: kenroma@rdn.it 
 
James K. Wanjaiya 
Senior Deputy Director of Agriculture 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 30028 – 00100 
Nairobi, Kenya 
Tel/Fax: +254  20 2721641 
E-mail: moakrds@wananchi.com 
Gerrishon Gituma Minoti 
Deputy Director of Veterinary  
Services, Veterinary Department 
Ministry of Livestock and Fisheries  
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Development 
Veterinary Laboratories 
Private Bag 00625 
Kangemi - Nairobi, Kenya 
Tel: +254 2 631287/631390 
 
Joseph K. Mburu 
Agricultural Attaché 
 Kenya Embassy 
Via Archimede 
Rome, Italy 
Tel.: +39 06 8082717/8 
Fax: +39 06 8082707 
 

 B. M.  Kitheka 
Agricultural Attaché 
Kenya High Commission 
P. O. Box 35954 
Menlo Park 0102 
Pretoria, South Africa 
Tel: + 27 12 3622250 
Fax: + 27 12 3621702 
E-mail: kitheka@mweb.co.za 

  
LESOTHO 
 
Delegate 
 Ms Mamoruti Malie  

Principal Secretary 
Ministry of Agriculture and Food 
Security 
P. O. Box 1045 
Maseru 
Tel: +266 22316410 

 
Alternates 

Nchemo Maile 
Deputy Principal Secretary 
Ministry of Forestry and Land  
Reclamation 
P. O. Box 774, Maseru  
Tel: +266 22312826 
Fax: + 266 22310515 
E-mail: nchemo@yahoo.co.uk 
 
Moea Thuso Mofolo 
District Agricultural Officer 
Ministry of Agriculture and Food  
  Security 
P. O. Box 24, Maseru 100 
Tel: + 266 22317117 
 
Motsamai Mokoto 
District Agricultural Officer 
Ministry of Agriculture and Food  
  Security 
P. O. Box 15, Bothabothe 
Tel: +266 460215/ 58869670 
Fax: +266 461014 
 

Ms Matumelo Monoko  
Economic Planner 
Department of Planning and Policy  
  Analysis 
Ministry of Agriculture and Food  
  Security 
P. O. Box 24, Maseru 100 
Tel: +9266 223 26235 
Fax: +9266 2310186 
E-mail: monokom@agric.gov.ls 
 
Ms Mantho Motselebane  

 Director 
 Department of Planning and Policy  

   Analysis 
Ministry of Agriculture and Food  
  Security 

 P. O. Box 24,  Maseru 100 
 Tel: +9226 22316391 

Fax: +9226 22310186 
E-mail: motselebanem@agric.gov.ls 

 
 Mohale Gabriel Sekoto 

Director of Livestock Services 
Ministry of Agriculture and Food 
   Security 
Private Bag A82, Maseru 100 

 Tel: + 266 22312318 
Fax: + 266 22311500 
E-mail: sekoto@livestock.org.ls 
 

MADAGASCAR 
 
Délégué 
 Auguste Richard Paraina 

Ambassadeur de Madagascar auprès    
de la FAO 

 Via Reccardo Zandonaï 84/A 
 00194 Rome, Italie 
 Tel.: +39 06 36307797 
 Fax: +39 06 3294306 
 E-mail: parainaauguste@yahoo.fr 
 
Suppléants 
 Modeste Raveloson 

Ministère de l’Economie, des    
  Finances et du Budget 

 B.P. 674, Antananarivo 
 Tel.: +216 20 2232949 
 Fax: +216 20 2228508 
 E-mail: dscp@drs.mg 
 

Ms Marie Jeanne Razafindranavo 
 Chef de Division 
 Ministère des Affaires Etrangères 
 Antananarivo 
 Tel.: +261 331272230 
 Fax: +261 2234484 

E-mail: mj_rand@yahoo.fr 
 Ms Lucie Christina Voca 
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 Conseiller Général 
 Consulat de Madagascar 
 16, 6th Street Haughton Estate 
 Tel.: +27 11 4423322 
 Fax: +27 11 4426660 
 E-mail conseil@infadoor.co.za 
 
MALAWI 
 
Delegate 

Bruce C. Munthali 
Controller of Agricultural Extension  
and Technical Services 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 30134, LILONGWE 
Tel: +265 1 789072 
Fax: +265 1 789390 
E-mail: brucemunthali@hotmail.com  

 
Alternates 
 Patrick A. Makina 
 Chief Executive Officer 
 Strategic Grain Reserve 

National Food Reserve Agency 
Private Bag B450 
LILONGWE 
Tel: +265 1 774555 
Fax: +265 1 774703 
E-mail: nfra@sudp.org.mw 
 
Sloans K. Chimatiro 
Director of Fisheries 
Department of Fisheries 
P. O. Box 593, Lilongwe 
Tel: + 265 1 788511 
Fax: + 265 1 788712 
E-mail: chimatiro@sdnp.org.mw  

 
MALI 
 
Délégué  
 Seydou Traoré 

Ministre de l'Agriculture 
 Bamako 
 Mali 
 
 Ibrahim Bocar Daga 
 Ambassadeur  

Représentant Permanent du Mali  
auprès de la FAO 
Via Antonio Bosio Nº2 
Rome, Italy 
Tel: +39 06 44254028 
Fax: +39 06 44254029 

 
 
Suppléants 

Kaba Diakité 
Conseiller 
Ambassade du Mali 

876 Pretoria Street,  
ARCADIA, PRETORIA 
Tel: +27 12 3427464 
Fax: +27 12 3420670 
E-mail: malipta@africa.com 

 
Modibo Mahamane Toure 
Deuxième Conseiller de  
l'Ambassade du Mali / 
Représentant Permanent Adjoint 
Ambassade du Mali, Via Cassia 1020 
00185 ROME – Italy 
Tel: +39 06 44254068 
Fax: +39 06 44254029 
E-Mail: modimah@yahoo.com 
 
Matallah Sabane Traore 
Conseiller Technique 
Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche 
B.P. 61, Bamako 
Tel: +223 6738513 
Fax: +233 2231023 
E-mail: matallah@mdr-mali.org 
                                                                            

MAURITANIA – MAURITANIE 
 
Délégué 
 Ould Ahnedou Ahnedou 

Ministre 
Ministère du Développement Rural et 
de l’Environnement 
NOUAKCHOTT 
Tel: +225 5257475 
Fax: +225 5290891 
  

Suppléant 
Ould Sidi Boubacar 
Conseiller Technique 
Ministère du Développement Rural 
NOUAKCHOTT 
Tel: +222 5257475 
Fax: +222 5290891 
 

MOROCCO – MAROC   - المغرب 
 
Délégué 

Mohand Laenser 
Minister for Agriculture and Rural 
Development 
B.P. 607 
RABAT, CHELLEH 
 

Suppléants 
Talal Rhoufrani 
Ambassadeur du Royaume du Maroc  
   en Afrique du Sud 

 799 Schoeman Street  
 ARCADIA, PRETORIA 
 Tel.: + 27 12 3430230 
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Fax: + 27 12 3430613 
E-mail: sifmaple@icon.co.za 

 
Brahim Elyoussi 
Conseiller 
2 Rue Dades N° 3 Agdal, RABAT 
Tel: +212 37 760707 
Fax: +212 37 763378 
 
Hassan Lasri 

 Conseiller 
 Ambassade du Royaume du Maroc  

799 Schoeman Street, Arcadia,  
 PRETORIA 
 Tel.: +27 12 3430230 

Fax: +27 12 3430613 
 
Moha Marghi 
Directeur de la Production Végétale  
Ministère de l’Agriculture et du  
Développement Rural 
69 Cité Oufouk Massira.1,  
TEMARA 1200 
Tel: +212 37765871 
Fax: +212 37761557 
E-mail: dpv@dpv.madrpm.gov.ma 
 
Mohamed Milourhnane 
Directeur des Aménagements  
Fonciers 
Ministère de l’Agriculture et du  
Développement Rural  
B.P. 1069, RABAT 
Tel.: 212 37 299945 
Fax: 212 37 698434 
E-mail: 
milourhm@agr.madrpm.gov.ma 

 
MOZAMBIQUE 
 
Delegate 
 Helder Muteia 

Minister for Agriculture and Rural 
Development 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Rua de Dar Es Salam No 20, 
MAPUTO 
Tel: + 258 1 460055 
Fax: + 258 1 460029 
E-mail: humteia@wap.gov.mz 
 

Alternates 
Alfredo V.R. Massinga 
Minister 
Ministry of Fisheries 
MAPUTO 
Tel:  +258 1 304885 
Fax: +258 1 325087 

 E-mail: amassinga@uuine...co.mz 

Francisco Elias P. Cigarro 
Ambassador and Permanent 
Representative to FAO 
Via Filipo Corridoni 14 
Rome, Italy 
Tel: +39 06 37514675 
Fax: +39 06 37514699 
E-mail:  fcigarro@piscali.it 
 
Roseiro Mário Moreira 
Advisor to the Minister 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development/Office of the Minister 
Av. Acordos de Lusaka 
Praca dos Herois Moçamibanos 
Maputo 
Tel: +258 1 460105 
Fax: +258 1 460678 
E-mail: rosemolocue@yahoo.co.uk 
 
A. Rosário Niquice 
Senior Official/International  
  Cooperation 
Ministry of Fisheries 
International Coordination 
Department 
Consegreili Pedroso 343 
Maputo 
Tel: +258 1 300961 
E-mail: niquicej@hotmail.com 
 
Boaventura Simiao Nuvunga 
Deputy National Director of  
Agriculture 
P. O. Box 1406, MAPUTO  
Tel/Fax: +258 1 460195 
E-mail: bnuvunga@map.gov.mz 
 
Joáo Simáo Mussa Nyaima 
Head of Department 
Ministry of Agriculture and Rural  
Development 
Praça Dos Herois, Maputo 
Tel: +258 1 460360 
Fax: +258 1 460058 
E-mail: snyaima@map.gov.mz 
 
Hermiuio Lima Tembe 
National Director of Fisheries  
Economics, Ministry of Fisheries  
R. da Argélia 241, Maputo 
Tel: +258 82 329986 
Fax: +258 1 325087 
E-mail: lima@mozpesca.org 

 
 
NAMIBIA – NAMIBIE 
 
Delegate 

Helmut K. Angula 
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Minister forAgriculture, Water and 
Rural Development 
Ministry of Agriculture, Water and 
Rural Development 
GRN Office Park, WINDHOEK 
Tel: +264 61 208 7643 
Fax: +264 61 22996 
E-mail: angulah@mawrd.gov.na 

  
Alternates 

Jesaya Nyamu 
Minister for Trade and Industry 
Ministry of Trade and Industry 
P. O. Box 13340, WINDHOEK 
Tel: +264 2837334 
 
Pinehas Nendongo Aluteni 
African Union Desk Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
P. O. Box 61747 
WINDHOEK 
Tel: +264 61 2829111 
Fax: +264 61 221145 
E-mail: alutenipn@iway.na 
 

 Joseph Shaamu Hailwa 
Director, Directorate of Forestry 
Ministry of Environment and Tourism 
Private Bag 13346, WINDHOEK 
Tel: +264 61 221478 
Fax: +264 61 222830 
E-mail: jhailwa@met.gov.na 
 
George Likukela 
Personal Assistant to the Minister 
Ministry of Agriculture, Water and 
Rural Development 
Private Bag 13184, WINDHOEK 
Tel: +264 61 2087640 
Fax: +264 61 229961 
 
Percy Wachata Misika 
Minister Counsellor 
Embassy of Namibia 
80 Avenue Foch 
75016 PARIS, France 
Tel: +33 144 173265 
Fax:  +33 144 173273 
E-mail: namparis@club-internet.fr 
 
Ms Beata Iyaloo Tuwilika  
Nambundunga 
Deputy Director/Policy Planning  
Advisor, Agricultural Planning 
Ministry of Agriculture, Water and  
Rural Development 
P. O. Box 31767, Pionierspark 
WINDHOEK 
Tel: +264 61 2087678 
Fax: +264 61 2087767 

E-mail: 
nambundungai@mawrd.gov.na 
 
Ms Magdalena N. Ya Kasita  
Forester 
Ministry of Environment and Tourism 
Directorate of Forestry 
Private Bag 13346, WINDHOEK 
Tel: +264 61 221478 
Fax: +264 61 222830 
E-mail: ndawapalekwa@yahoo.com 

 
NIGERIA 
 
Delegate 

Bamidele F. Dada 
Minister of State 
Federal Ministry of Agriculture and 
Rural Development 
FCDA Secretariat, Area 11 
P.M.B. 135, Garki – ABUJA 
Tel: +234 9 3142405 
Fax: +234 9 3142532 
E-mail: minister@microacess.com 

 
Alternates 
 O.O. Ogunkua 
 Permanent Secretary 

Federal Ministry of Agriculture and 
Rural Development 
Area 11, FCDA Secretariat 
ABUJA 
Tel: +234 9 3144290 
Fax: +234 9 3142532 

 
David A. Adejuwon 
Special Assistant to the Minister 
Federal Ministry of Agriculture and 
Rural Development 
Area 11, FCDA Secretariat 
ABUJA 
Tel: +234 9 3144290 
Fax: +234 9 3142532 
E-mail: agricnigeria@yahoo.com 
 
O.A. Edun 

 Assistant Director 
Department of Planning 
Federal Ministry of Agriculture 
ABUJA 

  
 S.A. Ingawa 

Director 
Project Planning Unit 
Federal Ministry of Agriculture 

 ABUJA 
Aliyu Jada 
Managing Director 
Federal Ministry of Water Resources 
Mbamba, Fufore Road, YOLA 
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Tel: +234 75 634756 
Fax: + 234 75 634460 
 

 Ganyir Lombin 
Permanent Representative of Nigeria  
  to FAO 
Embassy of Nigeria in Italy 
Via Cassiodoro 2C, ROME 
Italy 
Tel.: +39 06 6875803 
Fax: +39 06 6877840 

 
Inuwa Kuta Musa 
Director of Irrigation and Drainage 
Ministry of Water Resources 
Old Federal Secretariat 
Block A, Garki Area 1, ABUJA 
Tel: +234 9 2342910 
Fax: +234 9 2343035 
E-mail: ikmusa@rosecom.net 

 
RWANDA 
 
Délégué 

Patrick Habamenshi 
Ministre de l’Agriculture et des 
Ressources Animales 
B.P. 621, KIGALI 
Tel: +250 585053 
Fax: +250 585057 
 

Suppléant 
David Bu Cakara 
Directeur 
Ministère de l’Agriculture et de  
l’Elevage 
Direction de la Planification et des 
Statistiques Agricoles 
Kacyiru, KIGALI 
Tel: +250 8860855 
Fax: +250 85008 
E-mail: tinhudavid@hotmail.com 

 
SENEGAL 
 
Délégué 
  
Suppléants 

Latsoukabé Fall 
Directeur de l’Agriculture 
Ministère de l’Agriculture et de  
l’Elevage 
14 Av. Lamine Gueye, DAKAR 
Tel: + 221 8225496 
Fax: +221 8225541 
 
Moussa Bocar Ly 

 Ministre Conseiller/Représentant  
Permanent Adjoint du Sénégal  
auprès de la FAO 

 Ambassade du Sénégal en Italie 
 66, via Givlia 00186 Rome, Italie 
 Tel.: +39 06 6872353 
 Fax: +39 06 68219294 

E-mail: ambessnequiri@tiscali.it 
 
Samba Buri Mboup 
Ambassadeur du Sénégal 
57, Charles Street 
Brooklyn, Pretoria 
Tel: +27 82 3351605 
Fax: +27 12 3465550 
E-mail: smbuub@yahoo.com 
 
C. O. T. Sow 
Manager 
Secrétariat du NEPAD  
Ministère de l’Agriculture 
B.P. 3062 Escal. THIÈS 
Tel: +221 5534354 
Fax: +221 9511708 
E-mail: cheikh.sow@sentoo.sn 
 

SIERRA LEONE 
 
Delegate 

Sama Sahr Monde 
Minister for Agriculture, Forestry and 
Food Security 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Food Security 
Youyi Building, Freetown 
Tel: +232 22 240768 
Fax: +232 22 235047 
E-mail: cban@sierratel.sl 
 

Alternates 
Mohammed Kandeh 
Director 
Land and Water Development Division 
Ministry of Agriculture 
P.M.B. 187, Tower Hill, Freetown 
Tel: +232 222621 

 
Mohamed Fouad Sheriff 
Deputy Director of Fisheries 
Ministry of Fisheries and Marine  
Resources, Marine House 
11 Old Railway Line 
Brookfields, Freetown 
Tel: +232 22 240642 
Fax: +232 22 235035 
E-mail: alhaji2001@yahoo.com 

 
 
SOUTH AFRICA – AFRIQUE DU SUD 
 
Delegate 

 Ms Angela Thoko Didiza  
 Minister for Agriculture and Land  
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   Affairs 
Ministry of Agriculture and Land  
   Affairs 
Private Bag X250, Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 

 
Alternates 

Dirk Cornellius du Toit 
Deputy Minister for Agriculture 
Ministry of Agriculture and Land 
Affairs 
Private Bag X250, Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
L.M. Shope 
Ambassador 
South African Embassy 
Via Tanaro 14, Rome 00198 
Italy 
Tel: +39 06 852541 
Fax: +39 06 85254301 
E-mail: sae2@sudafrica.it 
 
Ms Mariam Makeba 
Goodwill Ambassador for Africa 
Department of Foreign Affairs 
Private Bag X 152, Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3511000 
 
Ms Bongiwe N. Njobe 
Director-General  
Department of Agriculture 
Private Bag X250, Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
M. Masiphula Mbongwa 
Deputy Director-General 
Agricultural Economics and Business 
Development  
Department of Agriculture 
Private Bag X250, Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
Ms Njabulo J. Nduli 
Deputy Director-General 
Agricultural Production and Resource 
Management 
Department of Agriculture 
Private Bag X250, Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
Ms Vangile B. Titi 
Deputy Director-General 
Programme Planning, Monitoring and 
Evaluation, Department of Agriculture 
Private Bag X250 
Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
J. Duarte 

Chief Director, Africa Multilateral 
Department of Foreign Affairs 
Private Bag X152 
Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3511000 
 
Ms June B. Josephs 
Senior Manager 
International Relations 
Department of Agriculture 
Private Bag X250 
Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
Ms Margaret Mohapi 
First Secretary (Agriculture) 
South African Embassy  
Via Tanaro 14 
Rome 00198 
Italy 
Tel: +39 06 852541 
 
Ms C. A. du Toit 
First Secretary 
South African Embassy 
Via Tanaro 14 
Rome 00198 
Italy 
Tel: +39 06 852541 
Fax: +39 06 85254301 
 
J.  Thabo Motsepe 
Deputy Director 
International Relations 
Department of Agriculture 
Private Bag X250 
Pretoria, 0001 
Tel: +27 12 3196000 
 
 

SUDAN – SOUDAN   -السودان 
 
Delegate 

H. E. El Talib 
Deputy Head of Mission 
Embassy of Sudan 
P. O. Box 25513 
Hatfield 
Monument Park 0105, Pretoria 
Tel: +27 12 3424538 
Fax: +27 12 3424539 
E-mail talib_43@hotmail.com 

 
 
 
SWAZILAND – SWAZILAND 
 
Delegate 

Mtiti Fakudze 
Minister for Agriculture and Crops 



33 
P. O. Box 162 
Mbabane 
Swaziland 
Tel: +9268 4046363 
 

Alternates 
N. M. Nkambule 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 162 
Mbabane 
Tel: +9268 4042731 
 
Fandile Bhabalala 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 162 
Mbabane 
Tel: +9268 4042731 
 
R. S. Thwala 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 162 
Mbabane 
Tel: +9268 4049802 
 
P. Lukhele 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 162 
Mbabane 
Tel: +9268 4042731 
 

TANZANIA – TANZANIE 
 
Delegate 

Charles N. Keenja 
Minister for Agriculture and Food  
Security 
Ministry of Agriculture and Food  
Security 
P. O. Box 9192, Dar-es-Salaam 
Tel: +255 22 2862065 
Fax: +255 22 2862075 
 

Alternates 
Wilfred Ngirwa 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and Food  
Security 
P. O. Box 9192, Dar-es-Salaam 
Tel: +255 22 2862064 
Fax: +255 22 2862077 

 E-mail: psk@kilimo.go.tz 
 

Costa Ricky Mahalu 
Ambassador of Tanzania to Italy 
Villa Tanzania 
Cortina d’Ampezzo 
185, 00135 Rome, Italy 
Tel: +39 06 33485820 
Tax: +39 06 33485828 
E-mail: info@embassyoftanzania.it 

 
Ms Janet Florence Bitegeko 

 Director 
Policy and Planning 
Ministry of Policy and Planning 
P. O. Box 9192, Dar-es-Salaam 
Tel:+255 22 2862074 
Fax: +255 22 2864460 
E-mail: dpp@lcilimo.go.tz  

 
 Ms Anuciata Peter Njombe 

Director of Animal Production 
Ministry of Water and Livestock  
Development 
P. O. Box 9125, Dar –es- Salaam 
Tel: +255 22 2864306 
E-mail: dlv@raha.com 
 
Adiel Abraham Nyiti 
Director for Industry 
Ministry of Industry and Trade 
P. O. Box 9503, Dar-es-Salaam 
Tel: +255 22 2183143 
Fax: +255 22 2183138 
E-mail: nyitiadiel@yahoo.co.uk 
 
Goeffrey Israel Kirenga 
Assistant Director 
Crop Promotion 
Ministry of Agriculture and Food  
Security 
P. O. Box 9071, Dar-es-Salaam 
Tel/Fax: +255 22 2864899 
E-mail: gkirenga@kilimo.go.tz 
 
Ms Eronica Onesmo Lyimo 

 Principal Fisheries Officer 
 Ministry of Natural Resources and  
    Tourism, Fisheries Division 
 P.O. Box 2462 
 Dar-es-Salaam 
 Tel.: +255 22 2122930 

Fax: +255 22 2110352 
 
Ms Mary Zablon Matari 
Minister Counsellor 
Ministry of Foreign Affairs and  
International Cooperation 
P. O. Box 9000 
Dar-es-Salaam 
Tel: +255 22 2111906 
Fax: +255 22 2116600 
E-mail: mzablon@yahoo.com 

 
 
Ms Perpetua M. Hingi 

 Agriculture Attaché 
Embassy of Tanzania in Italy 
Via Cortina d’Ampezzo 
185, 00135 Rome, Italy 
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Tel: +39 06 33485820 
Fax: +39 06 33485828 
E-mail: info@embassyoftanzania.it 

  
C. H. Mvula 
Arusha 

 
TUNISIA – TUNISIE   -تونس  
 
Délégué 
 Ahmed Bougacha 

Sous-Directeur 
Coopération Internationale 
Ministère de l’Agriculture, 
Environnement et des Ressources  
Hydrauliques 
30, Rue Alain Sawary, Tunis 
Tel: +216 71 793185 
Fax: +216 71 799457 

Suppléant 
Borhene El Kamel 
Conseiller 
Ambassade de Tunisie 
850 Church Street 
Arcadia, Pretoria 
Tel: +27 12 3426282 
Fax: +27 12 3426284 
E-mail: at.pretoria@mweb.co.za 
 

UGANDA – OUGANDA 
 
Delegates 
 Wilberforce Kisamba Mugerwa 

Minister for Agriculture 
Ministry of Agriculture 
P. O. Box 102, Entebbe 
Tel: + 256 320752 /77450540 
E-mail: kwmmaaif@infocom.co.ug 
 
David S. Nsubuga 
Economic Advisor to the Minister for  
  Finance 
Ministry of Finance 
P. O. Box 8147, Kampala 
Tel: +256 41 232370 
Fax: +256 41 230163 
E-mail: david.nsubuga@finance.go.ug 
 
Mwesigwa Rukutana 
Minister for Finance 
Ministry of Finance 
P. O. Box 8147, Kampala 
Tel: +256 41 232370 
Fax: +256 41 230163 
E-mail: david.nsubuga@finance.go.ug 

Alternates 
 Nasser Abdu Kabunga 

Chargé d’affaires a.i. 
Embassy of Uganda  
Via E O Visconti 8 

Rome, Italy 
Tel: +39 06 3225220 
Fax: +39 06 3213688 
E-mail: ankabungh@yahoo.com 
 
Robert Sabiiti 
Principal Development Analyst 
Ministry of Agriculture, Animal 
Industry and Fisheries 
P. O. Box 102, Entebbe 
Tel: +256 41 320722 
Fax: +256 41 320069 
E-mail: rsabiiti@yahoo.com 
 
Ms Nanuwgi Alice Tebyasa 
Councilor 
Ministry of Agriculture 
Kikaaya A Zone, Kikaaya Parish 
Kawempe Division 
Kampala District 
Tel: +256 77 465292 
E-mail: nanungialice@yahoo.com 

 
ZAMBIA – ZAMBIE 
 
Delegate 
 Chance Kabange 

Deputy Minister  
Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 
P. O. Box 50197 
Lusaka 
 

Alternate 
Ms Kezia Mbita Katyamba 
Planning and Cooperatives  
Department 
Ministry of Agriculture and  
Cooperatives 
P. O. Box 50197, Lusaka 
Tel: +260 12 53520 
Fax: +260 12 53520 
E-mail: kimkratamba@mabb.gov.zm 
 

ZIMBABWE 
 
Delegate 

Joseph M. Made 
Minister for Agriculture and Rural 
Development 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development, Harare 
Tel: +263 11 402285/4701304 
Fax: +263 4 251322 
 

Alternates 
 J. T. R. Mujuru 

Minister for Water Resources and 
Infrastructural Development 
P. O. Box 7767, Causeway 
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Harare 
Tel: +263 4 708162 
Fax: +263 4 707865 

 
Vavarirai Humwe Choga 

 Director of Water Development 
Water Resources and Infrastructural  
Development 
Private Bag 7767, Causeway 
Harare 
Tel.: +263 4 735668 
Fax: + 263 4 722733 

  
 S. D. Mangoma 

Minister Counsellor (Trade) 
Ministry of Trade 
P. O. Box 61736 
Marshalltown 2107 
Tel: +263 11 8382156 
Fax: +263 11 834704 
 
Evans Matsangaise 
Personal Assistant 
Ministry of Agriculture 
The Office of the President 

P. O. Box 7701 
Causeway, Harare 
Tel: +263 4707091 
E-mail: matsanga@gta.co.zw 

 
Morris Zororai Mtsambiwa 
Director-General 
Ministry of Environment and  
Tourism 
P. O. Box Cy 140, Causeway 
Harare 
Tel: +263 4 724025 
Fax: +263 4 724914 
E-mail: natparks@mweb.co.zw 
 
Mary M. Muchada 
Ambassador 
Via Virgilio 8 
00193 Rome 
Italy 
Tel: + 39 06 68308282 
E-mail: zmrome-wolit@tiscalinet.it 
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 مراقبون من دول أعضاء ال تنتمى الى االقليم
 
CUBA 
 
Ms Engracia Hernandez 
76 Yeo Street  
Yeoville 
Pretoria 
Tel: 083 747 9472 
Fax: + 27 12 429 3221 
E-mail: hernde@onisa.ac.za 
 
FRANCE 
      
Benoit Thomas Jacquot 
Agricultural Attaché 
French Embassy/Trade Commission 
P. O. Box 651048 
Benmore 2010, South Africa 
Tel: +27 11 3037165 
Fax: +27 11 3037176 
E-mail: benoit.jacquot@dree.org 
 
Mme Helène Molinier  
Project Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
250 Melk St., Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 4251718 
Fax: + 27 12 4251719 
E-mail: helene.molinier@diplomatie.gouv.fr 
 
HOLY SEE 
 
Baudouin Muankembe 
Counsellor 
Apostolic Nunciature 
Pretorius Street 900 
Arcadia 0007 
Pretoria 
Tel: +27 12 3443815 
 
D. H. H. Linder 
SACBC 
Pretoria 
South Africa 
Tel: +27 12 3236458 
E-mail: dlinder@sacbc.org.za 
 
UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI 
 
Thomas John Kelly 
First Secretary 
UK DFID, 353 Festival Street 
Pretoria 
Tel: +27 12 4312170 
Fax: +27 12 3423429 
E-mail: tom-kelly@dfid.gov.uk 
 

Ms Paula M. Chalinder 
UK DFID, Sanlam Building 
Arcadia/Festival Street, Pretoria 
Tel: +27 12 4312170 
Fax: +27 12 3423429 
 
UNITED STATES OF AMERICA 
ETATS UNIS D`AMERIQUE 
 
Ms Rachel Bickford 
Attaché 
United States of America Embassy 
USDA, Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 431 4057 
 
Eric M. Bost 
Under Secretary 
United States Department of Agriculture 
1400 Independence Avenue 
Washington D.C., USA 
Tel: +1 202 7207711 
Fax: 
E-mail: Eric.Bost@USDA.gov 
 
J. Michael Cleverley 
Deputy Permanent Representative to FAO 
US Department of State 
Piazza del Popolo, 18 
00180 Rome, Italy 
Tel: +39 06 46743513 
Fax: +39 06 46743517 
E-mail: CleverleyJM@State.gov 
 
Cheryl  M. R. French 
Animal and Plant Health Inspection Service  
(APHIS) Attaché 
United States Department of Agriculture 
9300 Pretorius Place, Washington D.C. 
Tel:  +1 20521 9300 
         +27 12 4314000 
Fax: +27 12 3423385 
E-mail: Cheryl.m.french@aphis.usda.gov 
 
Ms Retha Oliver  
Special Assistant 
US USDA, 3101 Park Cta Drive 
Alex, VA 22302 
Tel: +1 703 6054314 
Fax: +1 703 3052794 
E-mail: Retha.Oliver@FNS.USDA.gov 
 
Reynolds Scott 
Agricultural Counsellor 
US Department of Agriculture 
US Embassy, 877 Pretoria 
South Africa 
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Tel: +27 12 4314235 
Fax: +27 12 3422264 
E-mail: scott.reynolds@usda.gov 
 
Mattie R. Sharpless 
Ambassador 
Special Adviser  
Office of the Under Secretary 
US Department of Agriculture 
14th Independence Ave SW 
Washington DC 20520 
Tel: +1 202 7263935 
Fax: 
E-mail: mattie.sharpless@FAS.USDA.gov 
 
Geoffrey W. Wiggin 
Alternate Permanent Representative 
US Department of Agriculture 
Piazza del Popolo, 18 
Rome, Italy 00187 

Tel: +39 06 46 74 35 08 
Fax: +39 06 46 74 35 20 
E-mail: Geoffrey.wiggin@usda.gov 
 
Douglas Jerome Brown 
Initiative to End Hunger in Africa Advisor 
USAID IRCSA 
Gaborone, Botswana 
Tel: +267 3924449 
Fax: +267 3924404 
E-mail: jebrown@usaid.gov 
 
Ms Cecilia Mmatladi Khupe 
Programme Manager 
USAID IRCSA 
P. O. Box 2427 
Gaborone, Botswana 
Tel: +267 3924449 
Fax: +267 3924404 
E-mail: Cecilia.khupe@usaid.gov 

 
 ممثلو األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة

 
UNITED NATIONS  
 
Ejeviome E. Otobo 
Chief of Policy Analysis and Monitoring  
  Unit and Special Adviser on Africa 
Office of the Under-Secretary-General 
One UN Plaza DC-1250 
New York, NY 10017 
Tel: +1 212 9635006 
Fax: +1 212 9633892 
E-mail: otobo1@un.org 
 
INTERNATIONAL LABOUR  
ORGANIZATION (ILO) 
 
Ms Boshigo Matlou 
Programme and Administrative  
  Support Officer 
347 Hilda Street 
Hatfield 0023 Pretoria GP, South Africa 
Tel: +27 12 4318800 
Fax: +27 12 4318859 
E-mail: matlou@ilo.org 
 
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
(IMF) 
 
Vivek Arora 
Resident Representative 
P. O. Box 12082 
Hatfield 
Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 3423444 
Fax: +27 12 3422668 
E-mail: Varora@imf.org 
 

INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 
Mohamed Beavogui 
Director of West and Central Africa 
Division  
Rome, Italy 
E-mail: Mbeavogui@ifad.org 
 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON 
TRADE AND DEVELOPMENT  
(UNCTAD) 
 
Kamran Kousari 
Special Coordinator for Africa 
UNCTAD/GDS 
United Nations 
1211 Palais des Nations Unies 
Geneva, Switzerland 
Tel: + 41 9075800 
Fax: + 41 9070274 
E-mail: Kamran.Kousari@unctad.org 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC 
COMMISSION FOR AFRICA (ECA) 
 
Josué Dione 
Director 
Sustainable Development Division 
P. O. Box 3001 
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: +251 1 510406 
Fax: +251 1 510350 
E-mail: jdione@uneca.org 
Abdoulaye Niang 
Team Leader 
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Agriculture and Food Security 
UN System 
P. O. Box 3005 
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: +251 1 517094 
E-mail: aniang@uneca.org 
 
UN-HABITAT 
 
Ananda Weliwta 
Human Settlements Officer 
Urban Economy and Finance Branch 
UN-HABITAT 
P. O. Box 30030 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 20 623743 
Fax: +254 20 623080 
E-mail: Ananda.Weliwita@unhabitat.org 
 
THE WORLD BANK/SPAAR 
 
Jean Paul Chausse 
Senior Advisor  
World Bank Africa Region 
1818 H Street N.W.  
Washington D.C., USA 
Tel.: +1202 4736758 
Fax: +1202 4738929 
E-mail: jchausse@worldbank.org 
 
WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 
 
Ms Sheila M. Sisulu 
Deputy Executive Director 

Policy and External Affairs Department 
Rome, Italy 
Tel: + 39 06 6513 2041/2005 
Fax: + 39 06 6513 2839 
E-mail: Sheila.sisulu@wfp.org 
 
Haladou Salha 
Senior Advisor for Africa 
Policy and External Affairs Department 
Rome, Italy 
Fax: + 39 06 6513 2839 
E-mail : Haladou.salha@wfp.org 
 
Mustapha Darboe 
Deputy Regional Director 
Sunninghill, Johannesburg 
Tel: +27 11 517 1644 
Fax: +27 11 5171642 
E-mail: Mustapha.darboe@wfp.org 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
Nathaniel Tembo 
WHO Regional Inter Agency Coordination 
Office 
Emergency Public Health Officer 
11 Naivasha Road 
Sunninghill 
Tel: +11 517 1667 
Fax: +11 517 1629 
E-mail: Nathaniel.tembo@wfp.org 
 
 

 
 المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية

 
AFRICAN CENTRE FOR FERTILIZER 
DEVELOPMENT (ACFD) 
 
Samuel Cephas Muchena 
Managing Director 
P. O. Box A469 
Avondale 
Harare, Zimbabwe 
Tel: +263 4 860421-4 
Fax: +263 4 860423 
E-mail: acfd@africaonline.co.zw 
 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 
(AfDB) 
BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BAD) 
 
Birama Boubacar Sidibé 
Director 
Agriculture Department 
North, East and South Regions 
African Development Bank  

B.P. 323  
1002 Tunis Belvedere 
Tunisia 
Tel: +216 71102037 
E-mail: b.sidibe@afdb.org 
 
AFRICAN UNION (AU/UA)  
 
Ibrahima Kegneko Diallo 
Director a.i. 
Rural Economy and Agriculture 
P. O. Box 3243 
Addis Ababa 
Ethiopia 
Tel: +251 9 225033 / 715810 
E-mail: ibrahima_diallo2@hotmail.com 
AFRO-ASIAN RURAL  
DEVELOPMENT ORGANIZATION 
 
Abdalla Yahia Adam 
Secretary General 
2, State Guest Houses Complex 
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Chanakyapuri 
New Delhi 110 021 
India 
Tel: +11 24100475, 26877783/4 
Fax: +11 24672045, 26115937 
E-mail: ayadam@aardo.org 
 
 
ARAB MAGHREB UNION 
UNION DU MAGHREB ARABE 
(AMU/UMA) 
 
Ahmed Srikah 
Chef de Division 
14 Rue Salagh Agdal 
Rabat, Maroc 
Tel: +212 37 671274 
Fax: +212 37 671253 
E-mail: sg.uma@maghrebarabe.org 
 
WEST AFRICA RICE DEVELOPMENT 
ASSOCIATION/ASSOCIATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA 
RIZICULTURE EN AFRIQUE DE 
L’OUEST (WARDA/ADRAO)  
 
Shellemiah Keya 
Director of Research 
B.P. 320 
Bamako,  Mali  
Tel: +223 222 3375 
Fax: + 223 222 8683 
E-mail s.keya@cgiar.org 
 
R. Gouantoueu Guei 
Head of Genetic Resources Unit 
  & INGER-Africa Coordinator 
01 BP 4029 ABIDJAN 01 
Côte d'Ivoire 
Tel: + 225 2241 4436/3019 
Cell: + 225 0504 0805 
Fax:  + 225 2241 1807 
E-mail: riguei@cgiar.org 
 
COMMON MARKET FOR EASTERN  
& SOUTHERN AFRICA (COMESA) 
 
Shamseldin Mohamed Salim 
Agricultural Economist 
COMESA Centre, Ben Bella Road 
Lusaka, Zambia 
Tel: +260 97 456208 
Fax: +260 1 227318 
E-mail: smsalim@comesa.int 
 
Shem Simuyemba 
Trade Policy Specialist 
COMESA/RATES 
P. O. Box 30051 

Lusaka, Zambia 
Tel: +260 1 229725 
Fax: +260 1 225107 
E-mail: ssimuyemba@comesa.int 
 
INTERNATIONAL COMMITTEE OF  
THE RED CROSS (ICRC) 
 
Thomas Gurtner 
Head, Economic Security Unit 
c/o ICRC  
19, Av. de la Paix 
CH-1202 Geneva 
Switzerland 
Tel: +41 22 7346001 
E-mail: tgurtner@icrc.org 
 
Ms Zintle Koza 
Head of Communications 
ICRC Regional Delegation 
794 Church Street, Arcadia, 
Pretoria 
Tel: +27 12 4307334-7 
Fax: +27 12 4304471 
E-mail: infodiss.pre@icrc.org 
 
THE NEW PARTNERSHIP FOR  
AFRICA’S DEVELOPMENT (NEPAD)  
SECRETARIAT 
 
Wiseman Nkulhu 
Chairman 
NEPAD Secretariat 
P. O. Box 1234, Midrand 
Halfway House 1685 
South Africa 
 
Richard Mkandawire 
Agriculture Advisor 
NEPAD Secretariat 
P. O. Box 1234, Midrand 
Halfway House 1685 
South Africa 
Tel: +27 11 3133338 
Fax: +27 11 3133450 
E-mail: mkandawirer@nepad.org 
 
Ms Ingrid Kirsten 
Researcher 
NEPAD Secretariat 
P. O. Box 1234, Midrand 
Halfway House 1685, South Africa 
Tel: +27 11 3133320 
Fax: +27 11 3133450 
E-mail: ingridk@nepad.org 
 
Ms Mundiala Kuryanda 
Publications Manager 
NEPAD Secretariat 
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1234 Hanfuray House, Midrand 
Tel.: +27 11 3133161 
Fax: +27 11 3133778 
E-mail: mundiala@nepad.org 
 
Beatile Thabo Mochebelele 
Adviser 
P. O. Box 1234 
Halfway House 1085 
Midrand 
Tel: +27 11 3133153 
E-mail: mochebelrt@nepad.org 
 
Rapiste Montsmo 
Head, Imaging, c/o DBSA 
Midrand, Johannesburg 
South Africa 
Tel: +27 11 3133770 
Fax: +27 11 3133778 
E-mail: rapitsem@nepad.org 
 
Karim Khalil Taha 
Coordinator 
NEPAD Coordinator for Market Access and  
  Agriculture 
270 Bomke St., Pretoria  
South Africa 

 
OFFICE INTERNATIONAL DES  
EPIZOOTIES (OIE) 
 
Amadou Samba Sidibe 
Coordonnateur régional pour l’Afrique 
BP 2954 
BAMAKO, Mali 
Tel.: +233 2246053 
Fax: +233 2240578 
E-mail: sambasidibe@oie.pacerf.or 
 
SENEGAL RIVER DEVELOPMENT 
ORGANIZATION/ORGANISATION DE 
LA MISE EN VALEUR DE FLEUVE 
SENEGAL (OMVS) 
 
Babacar Diagne 
Head 
Communications, External Relations and 
New Technologies 
46 Rue Carnot 
DAKAR, Senegal 
Tel:  +221 8234530 
Fax: +221 8220163 
 
 

 
 المراقبون من المنظمات الدولية غير الحكومية

 
AFRICAN CAPACITY BUILDING 
FOUNDATION 
 
Adeboye Adeyemo 
Programme Officer 
P. O. Box 1652 
Harare, Zimbabwe 
Tel: +263 4 702931/2 
E-mail: a.adeyemo@acbf-pact.org 
 
IPGRI 
 
Coosje Hoogendoorn 
Deputy Director General (Programmes) 
Maccarese, Italy 00057  
Tel.: +39 06 611820 
E-mail: c.hoogendoorn@CGIAR.ORG 
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ORGANIC AGRICULTURE  
MOVEMENTS (IFOAM) 
 
Ms Elizabeth Wombayare Mokotong 
Director (Board) 
IFOAM/UNISA 
P. O. Box 392, Pretoria 0001 
Abet Institute UNISA 
Tel: +27 12 4298601 
Fax: +27 12 4293638 

E-mail: mokotong@yahoo.com 
 
INTERNATIONAL FERTILIZER  
INDUSTRY ASSOCIATION (IFA) 
 
Patrick Heffer 
Executive Secretary 
Agriculture Committee, IFA 
28 rue Marbeuf, 75008 Paris, France 
Tel: +33 1 53930500 
Fax: +33 1 53930545 
E-mail: pheffer@fertilizer.org 

 
Luc M. J. Maene 
Director General 
IFA  
28 Rue Marbeuf, 75008 Paris, France 
Tel: +33 1 53930510 
Fax: +33 1 53930547 
E-mail: lmaene@fertilizer.org 
 
IFDC 
 
A. H. Roy 
President and Chief IFDC Executive Officer 
510 Robinhood Drive 
Florence AL  USA 
Tel: +1 256 3816600 
Fax: +1 256 3817408 
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E-mail: aroy@ifdc.org 
 
INTERNATIONAL LIVESTOCK 
RESEARCH INSTITUTE (ILRI) 
 
Carlos Sere 
Director General 
P. O. Box 30709 
Nairobi, Kenya 
Tel: 254 20 630743  
Fax: 254 20 631499  
E-mail: c.sere@cgiar.org 
 
INTERNATIONAL MAIZE AND  
WHEAT IMPROVEMENT CENTER  
(CIMMYT) 
 
Wilfred Mwangi 
Regional Economist 
P. O. Box 25171, Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 524613 
E-mail: W.Mwangi@cgiar.org 

 
INTERNATIONAL SERVICE FOR 
NATIONAL AGRICULTURAL 
RESEARCH (ISNAR) 

 
Jacques-Paul Eckebil 
Interim Director General 
Laan van Nieuw Oost Indie 133 
25 BM 
The Hague, The Netherlands 
Tel: + 31 70 3496206 
Fax: + 31 70 3819677 
E-mail: j.eckebil@cgiar.org 

 
WORLD AGROFORESTRY CENTRE 
(ICRAF) 
 
Kebadire Mogotsi 
Senior Education Fellow/ 
Crop Physiologist 
P. O. Box 30677 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 2 524000 
Fax: +254 2 524001 
E-mail: k.mogotsi@cgiar.org 
 
 
 

 
 المنظمات االقليمية غير الحكومية

 
AFRICA HARVEST (AHBFI) 
 
Florence Muringi Wambugu 
Runa Mimosa Vale #215 
P. O. Box 642 
Village Market 00621 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 2 521671 / 521652 
Fax: +254 2 521721 
E-mail: fwambugu@ahbfi.or.ke 
  
AFREMEDEV CONSULTANCY 
SERVICES LIMITED 
 
Ms Bilikisu Lola Musa 
Managing Consultant 
Plot 334, Ibb Way, Wuse II 
Abuja, Nigeria 
Tel: +234 9 6719220 
E-mail: afremedev@yahoo.com 
 
AGRI SA 
 
Jacob Erasmus Grobler 
President 
P. O. Box 1104 
Bothaville 9660 
South Africa 
Tel: +27 18 4411104 
Fax: +27 18 4411105 

E-mail: kkomplaas@intekom.co.za 
 
B. B. M. T. ORGANIZATION 
 
Ike A. Ross 
Managing Director 
14 Ghandi Square, New Centre 
Johannesburg 
South Africa 
Tel: +27 11 8381746 
Fax: + 27 11 8381746 
 
BANA BA MOTHO 
 
Kuomotse Johannesburg Masehla 
Managing Director 
14 New Street  
South Johannesburg, South Africa 
Tel/Fax: + 27 11 8381746 
 
BOKAMOSO RECRUITMENT  
ORGANISATION LTD 
 
Jakes K. Koadane Madikela 
Managing Director 
P.O. Box 4873, Rustenburg 0300 
South Africa 
Tel.: +27 11 4502286 
Fax: +27 11 4502287 
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CAB INTERNATIONAL 
 
Dennis Rangi 
Director 
P. O. Box 633 – 00621 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 20 524462 
E-mail: D.Rangi@cabi.org 
 
COALITION OF AFRICAN  
ORGANIZATIONS FOR FOOD  
SECURITY AND SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT (COASAD) 
 
Prof. Francis B. Mwaura 
Chairman, COASAD 
P.O. Box 61028, Nairobi, Kenya 
E-mail: fbmwaura@uonbi.ac.ke 
 
ECI AFRICA 
 
Ms Isabel Elsje Liebenberg 
115 Klip Street 
Hennopspark X5, 0157, South Africa 
Tel: +27 84 8402402 
Fax: +27 84 8021060 
E-mail: Isabel.liebenberg@eciafrica.com 
 
Happy Mohane 
P. O. Box 409 
Wendy Wood, 2144, South Africa  
Tel: +27 11 8020015 
Fax: +27 11 8021060 
E-mail: happy.mohane@eciafrica.com 
 
FOOD GARDENING IN SCHOOLS 
 
Ms Joyce Bhembe 
P. O. Box 1568 
Tembisa 
1632 Gauteng, South Africa 
Cell: +27 826 419736 
FORUM FOR AGRICULTURAL 
RESEARCH IN AFRICA (FARA) 
 
Monty Jones 
Executive Secretary 
FARA 
PMB CT 173 
Accra, Ghana 
Tel: +233 21 772823 
Fax: +233 21 773676 
E-mail: mjones@fara-africa.org 
 
Papa Abdoulaye Seck 
Chairperson 
B.P. 3120, Dakar, Senegal 
Tel: +221 8322420 
Fax: +221 8322427 

E-mail: dgissa@sia.sn 
 
Myra Wopereis 
Special Assistant to Executive Secretary 
FARA 
PMB CT 173 
Accra, Ghana 
Tel: +233 21 772823 
Fax: +233 21 773676 
E-mail: mwopereispura@fara-africa.org 
 
FERTILIZER SOCIETY OF SOUTH 
AFRICA (FSSA) 
 
Rod Humphris 
President 
P. O. Box 69888 Bryanston  
Johannesburg, South Africa 
Tel: +27 11 7098888 
Fax: +27 11 7064022 
 
G.C. Hilmar Venter 
Director 
P. O. Box 75510 
Lynwood Ridge 0040, South Africa 
Tel: +27 12 3491450 
Fax: +27 12 3491463 
E-mail: fssamusa@mweb.co.za 
 
FONDATION RURALE DE  
L’AFRIQUE DE L’OUEST (FRAO) 
 
Fadel Ndiame 
Directeur Exécutif Régional 
Sicap Amitié 3 - No 4318 
CP 13 Dakar-Fann 
Dakar, Sénégal 
Tel: +221 8692741/43 
Fax: +221 8245755 
 
HUMANITY FIRST FOUNDATION 
 
Abednigo Twala 
National General Secretary 
P. O. Box 1847 
Bramley 2018, South Africa 
Tel: + 27 11 836301 
Fax: + 27 11 8365302 
 
LAND BANK 
 
Monwabisi Fadeso 
192 Visagie Street 
Pretoria 0001, South Africa 
Tel.: +27 12 3123600 
Fax: +27 12 3122617 
E-mail: monabisi@fandeso.com 
 
Morué Havenga 
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Social Accountant: Client Relations 
P. O. Box 375 
Pretoria 001, South Africa 
Tel: +27 12 3123781 
Fax: +27 12 3123768 
E-mail: mphavenga@landbank.co.za 
 
Petrus Marais 
Manager: ERU 
P. O. Box 375 
Pretoria 001, South Africa 
Tel: +27 12 3123672 
Fax: +27 12 0824133490 
E-mail: pjmarais@langbank.co.za 
 
George Odero Oricho 
General Manager 
192 Visagie Street 
Pretoria, South Africa 
Tel: +27 12 3123743 
Fax: +27 12 3123706 
 
NATIONAL AFRICAN FARMERS  
UNION OF SOUTH AFRICA 
 
Motsepe R. D. Matlala 
President  
P. O. Box 12735 
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 المرفق جيم

 قائمة الوثائق

 
ARC/04/1 يجدول األعمال المؤقت التفصيل 
ARC/04/2  2003 – 2002تقرير عن أنشطة المنظمة في اإلقليم في الفترة 
ARC/04/3 خمس :مؤتمر القمة العالمي لألغذيةو ة العالمي لألغذيةمتابعة مؤتمر القم

 األبعاد اإلقليمية-سنوات بعد اإلنعقاد
ARC/04/4 الجديدة لشراآة ا إطاري أفريقيا فيتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية ف 

 )نيباد(  أفريقيا فى التنمية أجل من
ARC/04/5  أفريقياي فياألمن الغذائاإلدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق  

  
ARC/04/INF/1 قائمة الوثائق المؤقتة 
ARC/04/INF/2 الجدول الزمني المؤقت 
ARC/04/INF/3  اعالميةمذآرة 
ARC/04/INF/4 بيان المدير العام 
ARC/04/INF/5 ي والحد من الفقر في األمن الغذائيمساهمة البحوث واإلرشاد الزراعيين ف 

 إقليم أفريقيا 
ARC/04/INF/6 للتنمية الوطنية والسياسات االستراتيجيات وتحديث ستعراضال مبادرة 

 الغذائى واألمن والريفية الزراعية
ARC/04/INF/7 وصيانة التنوع يالتوفيق بين األمن الغذائ:  أفريقيايأزمة لحوم الطرائد ف 

  القارةي فيالبيولوج
ARC/04/INF/8  اإليدز( الزمة نقص المناعة المكتسبةمت/المناعة البشريةنقص فيروس( 

  بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىيواألزمة الغذائية ف
ARC/04/INF/9  2004 –السنة الدولية لألرز 

ARC/04/INF/10 فى الريفلمنظمة لتجسير الفجوة الرقمية لاإلستراتيجي طار اال 
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 المرفق دال
 اعة األغذية والزرمنظمةللمدير العام  ايانب
  والعشرون ألفريقيالثلمؤتمر االقليمي الثال

 4/3/2004جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 
 

 ، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا،Thabo Mbekiصاحب الفخامة 
 أصحاب المعالي الوزراء،

 المندوبون الكرام،
 السيدات والسادة،

 
ا وأن أخاطب ة في أفريقيالنهضإن لمن دواعي سروري أن أحل ببالدآم الكريمة رمز  

وزراء الزراعة وغيرهم من المسؤولين عن الزراعة األفريقية المشارآين في مؤتمر المنظمة 
واسمحوا لي أيضا أن أعبر . اإلقليمي الثالث والعشرين ألفريقيا في رحاب مرآز ساندتون الرائع

ا به وحكومته لالستقبال الحار الذي حبون Thabo Mbekiعن خالص امتناني لفخامة الرئيس 
 .ولضيافتهم الكريمة

 
 أصحاب المعالي، السيدات والسادة

 
 )حالة األغذية والزراعة في العالم(
 

وعلى النقيض .  مليونا37خالل النصف األول من التسعينات، انخفض عدد الجياع بمقدار  
جابية واإلنجازات اإلي.  مليونا خالل النصف الثاني من العقد نفسه18سجل هذا الرقم ارتفاعا قدره 

 بلغ 2001 - 1999ففي الفترة . التي حققها عدد آبير من البلدان قابلها تراجع في بلدان آثيرة أخرى
 مليونا في البلدان النامية 798 مليون نسمة، منهم 842عدد من يعانون من نقص التغذية في العالم 

وتبعا لهذا المعدل، . ناعية ماليين في البلدان الص10 مليونا في البلدان التي تمر بمرحلة تحول و34و
فإن الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي لألغذية بتخفيض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 

 .2150 لن يتحقق قبل عام 2015
 

 مليون طن ليتجاوز اإلنتاج 970 قارب االستخدام العالمي للحبوب مليار و،2003وفي عام  
 .بمائة مليون طن

 
 المنتجات المخصصة للتصدير في البلدان النامية انخفضت حاليا إلى أقل وأسعار الكثير من 

ويعد البن والقطن مثاالن صارخان، وإن يكن الكاآاو والسكر والموز تعاني . مستوى لها حتى اآلن
 دوالرا أمريكيا 135من نحو للبن وتبعا لذلك، انخفضت األسعار العالمية .  الوضعمن نفسبدورها 

 دوالرا خالل 50 سعر الكيلوغرام إلى أقل من هبطاحد في منتصف التسعينات ليللكيلوغرام الو
 مليار دوالر 3.5آما أن حصيلة إيرادات القطن للبلدان النامية قد تقلصت من . العامين الماضيين

وعالوة على ذلك، هناك .  إلى أقل من ملياري دوالر خالل السنوات األخيرة1996أمريكي في 
 في المائة من مجموع عائدات 20لدا تستمد من منتج زراعي واحد ما يزيد على ثالثة وأربعون ب

 . في المائة من مجموع عائدات صادراتها من المنتجات الزراعية50صادراتها وأآثر من 
 

وإثر فشل مؤتمر آانكون الوزاري، استؤنفت المفاوضات في أعقاب اجتماع المجلس العام  
وااللتزام بتحقيق برنامج الدوحة للتنمية . 2003آانون األول /يسمبرلمنظمة التجارة العالمية في د

 2/12/2003في مجال الزراعة أآده اجتماع المائدة المستديرة الذي نظم حول هذا الموضوع في 
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ن التجارة العادلة أساسية لتحقيق التنمية أإبان مؤتمر منظمة األغذية والزراعة الثاني والثالثين، إذ 
وفي هذا السياق، فإن الدور الذي تضطلع به لجنة مشكالت السلع لدى . ن الغذائيالريفية واألم

 أعتزم دعوة ممثلي ،واستجابة لهذا الشاغل. منظمة األغذية والزراعة بات أهم من أي وقت مضى
 .2005شباط /وزارات التجارة لحضور الدورة القادمة لهذه اللجنة في فبراير

 
 27 تراجعت المعونة الخارجية للتنمية الزراعية من ،1995 وبحساب األسعار الثابتة لعام 

بينما تدعو الضرورة إلى مضاعفة هذا .  مليارا خالل التسعينات15 و10مليار دوالر أمريكي إلى 
 حصة الزراعة من الميزانيات الوطنية لتسريع خطى التقدم على طريق تخفيض الى زيادةالرقم و

 .نقص التغذية
 
 )ة بشأن تمويل التنمية الزراعيةالموائد المستدير(
 

سعيا لحشد هذه  الموارد المالية، قررت منظمة األغذية والزراعة، باالشتراك مع مصارف  
التنمية اإلقليمية، عقد موائد مستديرة بشأن تمويل الزراعة متزامنة مع عقد آل من المؤتمرات 

 .  في األقاليم النامية2004اإلقليمية لعام 
 
 )خمس سنوات بعد االنعقاد: العالمي لألغذيةمؤتمر القمة (
 

، الذي انعقد في روما خالل خمس سنوات بعد االنعقاد: مؤتمر القمة العالمي لألغذيةخالل  
، قرر رؤساء الدول والحكومات اإلسراع في تنفيذ خطة العمل الصادرة 2002حزيران /شهر يونيو

 .وععن مؤتمر القمة ودعوا إلى قيام تحالف دولي ضد الج
 

 جنيدوتحقيقا لهذه الغاية تنشأ اليوم تحالفات قطرية في البلدان األعضاء تهدف إلى ت 
الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات 

 .الزراعية
 
 
 
 )الزراعة(
 

إنتاجيتها الزراعية البد للبلدان النامية من أن تلبي التحدى المتمثل في ضرورة زيادة  
 .والتصدي لتزايد المنافسة في األسواق من أجل تحسين أوضاع أمنها الغذائي

 
 مليون هكتار من األراضي 21والتربة تتعرض للتدهور المتسارع الذي لحق بنحو  

وفي المناطق القاحلة . الصالحة للزراعة مما ينذر بخطر خسارة لن تعوض لستة ماليين هكتار
 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، يمكن لإلدارة المتكاملة 45 التي تغطي وشبه القاحلة

 .لألراضي والمياه واألسمدة أن تخفف إلى حد بعيد من وطأة هذه األحوال
 

ومن شأن الزراعة الحضرية وشبه الحضرية والحدائق المدرسية واألسرية الصغيرة أن  
للفقراء في المناطق الحضرية، بقدر متواضع من تكفل تحقيق تحسن سريع في الوضع التغذوي 

وقد بدأت منظمة األغذية والزراعة مشاريع في هذا المجال في آافة أقاليم العالم، . االستثمار
 .مستخدمة في ذلك أموال برنامج التعاون الفني وبرنامج تليفود
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وانات التي  مليار نسمة من فقراء الريف في معيشتهم على تربية الحي800ويعول زهاء  
 . في المائة من مجموع االحتياجات الغذائية40 إلى 30تلبي ما يتراوح بين 

 
إن األوبئة الحيوانية العابرة للحدود آالحمى القالعية وحمى الرفت فاللي، والحمى النزفية،  

  الطيور، تشكل جميعها مبعثوانفلونزاوطاعون الخنازير، وااللتهاب الرئوي المعدي لدى األبقار، 
ومع ذلك فهناك بعض التقدم الحقيقي في هذه . قلق على صعيد التجارة، وعلى صعيد الصحة العامة

 105ومن ذلك أن عدد البلدان التي أصبحت بالفعل خالية من الطاعون البقري يتجاوز . األوضاع
ة والمنظمات بلدان حاليا ويستمر في االرتفاع، لكن البد للبلدان المعنية والمنظمات اإلقليمية والدولي

آما أن مكافحة . غير الحكومية والجهات المانحة أن تعمل سوية للقضاء على آخر بؤر المرض
األوبئة القديمة والجديدة تعد تحديا هاما تعمل المنظمة وشرآاؤها على مواجهته ضمن إطار نظام 

 .الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود
 

 بلدا 34معاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صادق عليها وال 
. 2004 بلدا، وعلى األرجح خالل النصف األول من 40وستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل 

وهذا مجال تعمل في نطاقه المنظمة على تشجيع صون المعارف األصلية، وخاصة فيما يتعلق 
 . الزراعيحيويلبالتنوع ا

 
 )الغابات(
 

 لدراسة التوصيات الصادرة عن الهيئات 2005من المقرر تنظيم اجتماع وزاري خالل عام  
 .اإلقليمية، والتخاذ قرارات استراتيجية بشأن مستقبل هذا القطاع

 
 )مصايد األسماك(
 

ا تتعرض  في المائة من األرصدة السمكية فيم10على صعيد العالم استنزف ما يزيد على  
 في المائة منها لالستغالل المفرط جراء عمليات الصيد غير القانوني بدون إبالغ وبدون تنظيم، 18

ويزيد من . واستخدام التقانات الجديدة األآثر آفاءة والطاقات الزائدة عن الحد ألساطيل الصيد
دام تقانة لسفن، وعلى األخص باستخعلى اخطورة الوضع انعدام الرصد والرقابة واإلشراف 

 .اإلرشاد بالراديو عبر األقمار الصناعية
 

 في روما خالل الثروة السمكيةوبناء على ذلك، ستدعو المنظمة إلى عقد اجتماع لوزراء  
 . إلعطاء قوة دفع جديدة التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا القطاع2005

 
 )التنمية الزراعية المستدامة(
 

ة والتنمية الريفية، تواصل المنظمة العمل على وضع فيما يتعلق بالزراعة المستدام 
 منظمة من منظمات المجتمع المدني 250مشروع مدته أربع سنوات للمناطق الجبلية بالتعاون مع 

 . حكومة ومنظمة حكومية دولية65تعمل بصورة وثيقة مع و بلدا 90في 
 

شيوس خالل شهر سينعقد المؤتمر الدولي للدول النامية الجزرية الصغيرة في موري 
آما سيعقد مؤتمر وزاري . وتشارك المنظمة مشارآة نشطة في هذه المبادرة. 2004آب /أغسطس

 .2005للتنمية الزراعية في الدول النامية الجزرية الصغيرة في روما خالل عام 
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 من اإلنتاج الزراعي في البلدان النامية، فإنها ال تتمتع 60تساهم المرأة بنحو فى حين و 
وتبذل المنظمة جهودا دؤوبة لمعالجة هذه . ص متكافئة في الحصول على موارد اإلنتاجبفر

 .ة بشأن السياسات المالئمةمحددالمشكلة باستحداث مؤشرات 
 
 
 
 
 )حاالت الطوارئ(
 

 يستدعي مساعدات  فى األغذية بلدا يعاني من نقص خطير38 آان هناك 2003في نهاية  
، 2002 - 2001 مليون طن في الفترة 7.4من الحبوب قد تناقصت إلى لكن المعونة الغذائية . دولية

 .2001 – 2000 في المائة عن الفترة 23 مليون طن أو  2.3 أي ما يقل بنحو
 

متالزمة / المناعة البشريةنقص  تسبب وباء فيروس 2000 و1985وخالل الفترة الواقعة بين  
المزارعين والعمال الزراعيين في البلدان  ماليين من صغار 8نقص المناعة المكتسب في وفاة 

ولمواجهة هذا الوضع فإن محور االستجابة . الخمسة والعشرين األآثر إصابة بهذا المرض
االستراتيجية لدى المنظمة يرآز على السياسات الزراعية والريفية وعلى البرامج والمشروعات 

 .واألطر المؤسسية
 

 فخامة الرئيس،
 أصحاب المعالي،

 ت والسادة،السيدا
 
 )حالة األغذية والزراعة في اإلقليم(
 

أفريقيا هي اإلقليم الوحيد في العالم الذي يشهد فيه معدل نصيب الفرد من اإلنتاج الغذائي  
وإذا ما استمرت االتجاهات الحالية، فإن عدد من يعانون نقص . تراجعا مستمرا منذ أربعين عاما

، على النقيض من بقية األقاليم النامية 2015 بين اآلن وعام التغذية في القارة سيزيد خالل الفترة
 .األخرى

 
 في المائــــة من سكان أفريقيــــا يعانون من نقص 26 آان 2001-1999وخــالل الفترة  

 . ماليين نسمة207التغذية المزمن، أي ما مجموعه 
 

كل دافعا قويا إليالء إن المعدالت الحالية لنقص التغذية واتجاهاتها المنذرة بالخطر تش 
 .التنمية الزراعية في أفريقيا مرتبة عليا على سلم األولويات

 
 في المائة 57 في المائة من الناتج اإلجمالي المحلي و17واألهم أن الزراعة تسهم بمقدار  

 . في المائة من عائدات التصدير11من فرص العمل و
 

واالنخفاض النسبي في الغالت واالعتماد وبلدان القارة تعاني من نتائج تقلبات اإلنتاج  
الشديد على صادرات السلع األولية، آل ذلك في سياق يتميز بضعف مرونة الطلب والتقلبات 

القدرة على ؤها ضعيف وال تملك أداووالزراعة األفريقية تفتقر إلى رأس المال . الحادة في األسعار
 .التنافس
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ومن ذلك على سبيل المثال أن استخدام . ةواألسباب الكامنة وراء هذا الوضع عديد 
 آيلوغراما من السماد للهكتار الواحد في 22المدخالت الحديثة ضعيف للغاية، إذ ال يستخدم سوى 

آما أن معدل االستخدام هذا يزداد .  آيلوغراما في آسيا144األراضي الزراعية في أفريقيا مقابل 
 . آيلوغرامات للهكتار فقط10 إلى هبطيانخفاضا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ل

 
والبذور المنتقاة التي آانت وراء نجاح الثورة الخضراء في آسيا وأمريكا الالتينية ال  

 في الطرق الريفية ومرافق التخزين ا شديداآما أن هناك نقص. تستخدم إال لماما في أفريقيا
 .والتصنيع

 
فأفريقيا ال تزال . ء الزراعة في القارةي ضعف أداعل عامل آخر له تأثير بالغ والمياه 

عاجزة عن االستفادة التامة من مواردها المائية سواء آانت هذه الموارد من المياه السطحية أو 
 في المائة فقط من احتياطيها المائي 1.6وال تستخدم سوى . الجوفية أو من جريان مياه األمطار

 . في المائة في آسيا14المتوافر للري، مقابل 
 

 في المائة في 40 في المائة فقط مقابل 7وفي أفريقيا تبلغ نسبة األراضي الزراعية المروية  
آسيا، وإذا استثنيت البلدان الخمسة التي تتميز بتطور الري، أي المغرب ومصر والسودان 
ل ومدغشقر وجنوب أفريقيا، فإن نسبة األراضي المروية في البلدان الثمانية واألربعين الباقية تق

 . في المائة3عن 
 

لكن النشاط . إن غالت المحاصيل المروية أآبر بثالث مرات قدر غالت المحاصيل البعلية 
 في المائة من األراضي الزراعية في أفريقيا يعول على معدالت أمطار متقلبة 93الزراعي في 

ارئ الغذائية  في المائة من حاالت الطو80وبالتالي فإن . للغاية مما يعرضها لخطر جفاف شديد
 .ترتبط بموارد المياه، وإجهاد المياه على وجه الخصوص

 
إن قصور التحكم في المياه وانعدام البنى األساسية يشكالن عوامل هيكلية معيقة وتفسر إلى  

 .حد آبير قلة إنتاجية الزراعة األفريقية وضعف قدرتها التنافسية
 

ي لخسارة الغطاء الحرجي على أشده في ، آان المتوسط السنو2000 و 1990وخالل الفترة  
 في المائة 0.2 في المائة في أمريكا الجنوبية و0.41 في المائة مقارنة بنسبة 0.78حيث بلغ : أفريقيا

 .على مستوى العالم
 

وخالل العشر سنوات األخيرة ظل إنتاج األسماك في أفريقيا يعاني من الرآود، وتناقص  
 آيلوغرامات 9إذ انخفضت اإلمدادات الظاهرية من . السمكيةمعدل نصيب الفرد من اإلمدادات 

 فإن تربية األحياء المائية ،وعلى الصعيد العالمي.  آيلوغرامات للفرد سنويا7للفرد سنويا إلى 
 في المائة من إجمالي 30أصبحت أآثر فأآثر مصدر اإلمدادات السمكية، حيث توفر حاليا قرابة 

د ال ـــــــقيا فإن مساهمة تربية األحياء المائية في اإلنتاج ضئيلة إلى حأما في أفري. اإلنتاج العالمي
 . يذآر

 
 فخامة الرئيس،

 أصحاب المعالي،
 السيدات والسادة،

 
 )جدول أعمال المؤتمر(
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الشراآة الجديدة من أجل التنمية في /أنشطة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا(
 ))نيباد(أفريقيا 

 
ذا المؤتمر اإلقليمي عليه أن يناقش مسألة تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إن ه 

أفريقيا في إطار نيباد والذي وافق عليه االجتماع الوزاري الخاص للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيا، الذي 
 2003ز تمو/وقد لقي البرنامج دعمًا آبيرًا في يوليو. 9/6/2002عقدته المنظمة في روما بتاريخ 

خالل الجلسة العادية الثانية لجمعية االتحاد األفريقي في مابوتو، حين أقّر رؤساء الدول 
ومنذ ذلك الحين، آثفت المنظمة من . اإلعالن بشأن الزراعة واألمن الغذائي في أفريقياوالحكومات 

وخالل شهري . المساعدة التى تقدمها للدول األعضاء في اإلقليم لدعم اإلجراءات التي اتخذتها
 بلدًا عضوًا في لجنة تنفيذ 18، استضافت المنظمة ممثلي 2003آانون األول /أيلول وديسمبر/سبتمبر

نيباد، إلى جانب ممثلين عن مصرف التنمية األفريقي والبنك الدولى والصندوق الدولي للتنمية 
تنفيذ البرنامج الزراعية وبرنامج األغذية العالمي والمجتمع المدني، بغرض دراسة سبل دعم 

 .الشامل
 

وأنتم مدعوون اليوم إلى تبادل المعلومات عما اتخذتموه من إجراءات فرادى أو مجتمعين  
.  التزامات مابوتو والبرنامج الشامل حّيز التنفيذ، إلى جانب بحث مسألة تمويل هذا البرنامجوضعل

وقد رآزت المنظمة فيما . عمليةوسترفع المنظمة تقريرًا عن تعاونها مع الدول األعضاء في هذه ال
، 2015 آفاق –تقدمه من دعم على تحديث االستراتيجيات القطرية لألمن الغذائي والتنمية الزراعية 

 برنامجا قطريا متوسط األجل وبرامج تشريعية، إضافة إلى المشروعات القابلة 50وعلى إعداد 
آما أنها ستساعد الدول األعضاء . يةللتمويل، والتي ستعرض على المجموعات التمويلية االستشار

 في المائة على األقل من الميزانيات الوطنية للزراعة خالل 10على تنفيذ إعالن مابوتو بتخصيص 
 . فترة خمس سنوات وإنشاء نظام لرصد اإلنجازات

 
دمج الحراجة ومصايد األسماك والثروة الحيوانية في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في (

 )قياأفري
 

سيبحث المؤتمر أيضًا اقتراحا مبدئيا يدعو إلى دمج مكونات مصايد األسماك والغابات  
والثروة الحيوانية في البرنامج الشامل، وهو اقتراح تمت صياغته بالتعاون مع نيباد، وعلى 

وستعد المنظمة على ضوء استنتاجات المؤتمر مشروع وثيقة . األخص منظمة األغذية والزراعة
 يقوم الوزراء المختصون بكل قطاع من القطاعــات بدراستهــا وتعــرض أيضًا على نيباد موجزة

رؤساء دول االتحاد األفريقي  الثالث لقمةالواالتحاد األفريقي لدراستها، قبل عرضها على مؤتمر 
 . 2004تموز /في أديس أبابا في يوليو

 
 )نظم احتياطي األمن الغذائي في أفريقيا(
 

تابعة إعالن مابوتو، أعّدت المنظمة ورقة المعلومات األساسية المعروضة عليكم في سياق م 
وهي إسهام في دراسة أشمل يشارك فيها برنامج . عن النظم اإلقليمية الحتياطي األمن الغذائي

 . األغذية العالمي وشرآاء آخرون
 

اإلقليمي في القاهرة وينبغي أن يكون البرنامج الخاص لألمن الغذائي، الذي اقترحه المؤتمر  
برنامجا لنيباد، عامال دافعا، جنبا إلى جنب مع البرامج اإلقليمية لألمن الغذائي، للتنفيذ الفعلي 

 .للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا
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انعكاسات تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على إنتاج األسمدة واستخدامها (
 )يافي أفريق

 
. يشمل البحث أيضًا انعكاسات البرنامج الشامل على إنتاج األسمدة واستخدامها في أفريقيا 

وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أّن التحّسن السريع لإلنتاجية الزراعية رهن إلى حد آبير 
 . بتوافر األسمدة واستخدامها والمستمدة أساسا من زيادة اإلنتاج المحلي

 
 )تجات الزراعيةتجارة المن(
 

وال بد .  في المائة3إن حصة أفريقيا من التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية ال تزيد عن  
للمجتمع الدولي من إرساء قواعد تكون أآثر عدال للجميع وتمّكن صغار المزارعين الذين ال 

 رحمة تقلبات وسيبقى المنتجون تحت. يستفيدون من اإلعانات من إيجاد أسواق لتصريف إنتاجهم
 مليار دوالر في 318السوق والدعم الذي تحصل عليه الزراعة في البلدان المتقدمة والذي وصل 

، وستستمر المنظمة في تقديم الدعم ذي الصلة للدول األعضاء، وخاصة في مجالي 2002عام 
 .التدريب والمعلومات

 
 فخامة الرئيس،

 أصحاب المعالي،
 السيدات والسادة،

 
 أن تغير ،ا بفضل القيادة الحكيمة واإلرادة السياسية البد لها، بل وبوسعهاإن أفريقي 

 .ويكفينا أمًال التجارب المشّجعة في عدد من البلدان. األوضاع الحالية لقطاعها الزراعي
وقد ترّسخت هذه اإلرادة السياسية على نحو باهر في إعالن مابوتو التاريخي بشأن  

أفريقيا ومؤتمر القمة غير العادي بشأن الزراعة والمياه الذي عقد في الزراعة واألمن الغذائي في 
 .سيرت مؤخرًا

 
والبد اآلن من تحويل االلتزامات المعلنة إلى برامج متسقة وواقعية وفّعالة هي حاليًا قيد  

 وأتمنى. ولم يبَق علينا سوى تعبئة الموارد المالية من الداخل والخارج. اإلعداد بدعم من المنظمة
 .لكم السداد والتوفيق في عملكم، ولكم الشكر على حسن إصغائكم
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 المرفق هاء
 الخطاب االفتتاحى لفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

 4/3/2004جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 
 

 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة السيد جاك ضيوف
 الرئيس المستقل للمجلس السيد عزيز مكوار

 الوزراءالسادة 
 أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي

 المندوبون الكرام
 السيدات والسادة

 
أود بادئ ذي بدء أن أعبر لكم عن عظيم شكري لمنحكم إياي فرصة التحدث إلى هذا  

 .واسمحوا لي أن أرحب بكم أحر الترحيب بالنيابة عن حكومة وشعب جنوب أفريقيا. الحشد الكريم
 

فريقيا بشرف عظيم وقد انضمت إلى أسرة األمم األفريقية عبر لقد حظيت جنوب أ 
استضافتها، وللمرة األولى، لهذه الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة 

 .اإلقليمي الفريقيا
 

العولمة " الحائز على جائزة نوبل في آتابه Joseph Stiglitzيقول االقتصادي  
 ":ومعارضوها

 
وما تحتاجه هو .... لى البلدان النامية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية رخائهاينبغي ع"  

فالتنمية ال . هذا هو الهدف وراء التنمية. سياسات لتحقيق النمو المستدام والعادل والديمقراطي
تهدف إلى مساعدة البعض على اإلثراء أو إلى إنشاء حفنة من الصناعات العقيمة التي تحظى 

ة ال تهدف إلى وضع العالمات ـــــــوالتنمي.  تعود بالفائدة على الصفوة في قطر مابالحماية والتي
يتون، في متناول األغنياء و فسالتجارية الفاخرة على غرار برادا، وبنيتون، ورالف لورين، أو لوي

التنمية هي تحويل المجتمعات وتحسين .... من الحضر، وترك فقراء الريف قابعين في بؤسهم
يشة الفقراء، وتمكين الجميع من اقتناص الفرصة للنجاح والوصول إلى الرعاية ظروف مع

والتنمية بمعناها هذا لن تتحقق إذا ُترك إمالء السياسات التي يجب على البلدان . الصحية والتعليم
 Penguin. (بل يجب توسيع نطاق المشارآة ليتجاوز حلقة الخبراء والسياسيين... اتباعها في يد قّلة

Books 252 و251 الصفحتان 2002، لندن.( 
 

إن معظمنا، نحن المشارآون في هذا المؤتمر، ينتمي إلى ما يسميه البعض بالطبقة  
وتتمثل إحدى مسؤولياتنا، على . ونحن ننتمي إلى القيادة السياسية في بلداننا وفي قارتنا. السياسية

 .نه اإلجابة عStiglitzالتحديد، في طرح السؤال الذي يحاول 
ما هي التنمية؟ إنني على يقين من أننا لن نجد أي صعوبة في مشاطرة : والسؤال هو  
Stiglitz رأيه في هذا المضمار، أي أن التنمية هي تحويل المجتمعات وتحسين ظروف معيشة 

الفقراء، وتمكين الجميع من اقتناص الفرصة للنجاح والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، وما 
 .كإلى ذل

 
آما أوقن أننا سنتفق على أن التنمية ال تهدف إلى مساعدة البعض على اإلثراء أو إلى إنشاء  

. حفنة من الصناعات العقيمة التي تحظى بالحماية والتي تعود بالفائدة على النخبة في قطر ما
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لورين والتنمية ال تهدف إلى وضع العالمات التجارية الفاخرة على غرار برادا وبنيتون ورالف 
 .يتون، في متناول األغنياء من الحضر، وترك فقراء الريف قابعين في بؤسهمو فسولوي

 
 Isamilيقول . لقد اجتمعنا هنا للنظر في التحديات التي تفرضها الثورة الزراعية في أفريقيا 

Chaudhury أصبحت الصناعة ": "إعادة النظر في الثورة الزراعية" متحدثا عن الهند في آتابه
لشاغل الوحيد واألول للسلطات الحكومية في آل مكان، وبالتالي فإن األحزاب السياسية تولي ا

وتتمثل السياسة الرسمية الرامية إلى تهدئة الريفيين المصابين . اليوم اهتماما أقل لقضية المزارعين
حتى (ثورية وفي عالم االستراتيجية ال... بتوزيع الصدقات، ال األراضي، في إطار مشاريع طّنانة 

من غرائب األمور أن المزارعين ال يلعبون أى دور سوى ) تلك المنبثقة عن األحزاب الثورية
 ".المشارآة في التصويت

 
 محق في تقييمه لألحزاب Chaudhuryلكننا لن نعمل بالمثال الهندي، إذا افترضنا أن  

أن ننظر إلى جموع المزارعين وال يمكننا أن نتغافل عن قضية المزارعين، أو . السياسية الهندية
 .وآأنها مجرد قطيع من الناخبين الذين ال دور لهم سوى إعادة أحزابنا إلى سدة السلطة

 
توسيع نطاق المشارآة ليتجاوز حلقة الخبراء  بأن من الواجب Stiglitzوإذ يقول  

إن . اسعةوالسياسيين، فإن من الواجب دمج المزارعين األفارقة ضمن نطاق هذه المشارآة الو
واقع الوضع في قارتنا واألهداف التي وضعناها نصب أعيننا ضمن إطار االتحاد األفريقي 

الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، يحتم علينا الترآيز على قضية : وبرنامجه التنموي
 .المزارعين والعمل مع جموع المزارعين األفارقة

 
 80إلى أن سكان الريف يشكلون نسبة " عي في أفريقياالتحول الزرا" تشير ورقة بعنوان  

 في المائة ممن يصنفون في قارتنا ضمن فئة 70وتضم هذه النسبة . في المائة من سكان أفريقيا
 .المعوزين والمعانين من نقص التغذية

 
إن هذه األرقام التي تعكس أثر الفقر بين صفوف األفارقة من سكان الريف والحضر،  

آما تبين بعض األرقام . وقت نفسه ارتفاع مستويات الفقر بين صفوف الجموع الريفيةلتؤآد في ال
 :ذات الصلة أنه

 
 في المائة من سكان تنزانيا الحضريين أقل من خط 20، آان مستوى معيشة 1991في عام  

وبالمقارنة .  في المائة بين صفوف سكان الريف50الفقر القطري، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 
 في 62، وفي موزامبيق 1993 في المائة لعام 88 في المائة و46آانت األرقام المسجلة في زامبيا 

 .1997 في المائة عام 69المائة و
 

 تعكس حجم القوة العاملة في الزراعة مقارنة باليد العاملة الكلية، وتبرز 1990إن أرقام  
أما األرقام في مالوي وموزامبيق . يفيةأيضا المكانة الهامة التي تحتلها الزراعة والمناطق الر

 . في المائة75 و84 و83 و87وتنزانيا وزامبيا فكانت على التوالي 
 

" هل في وسع أفريقيا اإلمساك بزمام القرن الحادي والعشرين؟"في آتاب يحمل عنوان  
 :يتحدث البنك الدولي عن دور النساء في الزراعة فى أفريقيا قائال

 
 في المائة من أعمال 90ا هاما في اإلنتاج الزراعي األفريقي، إذ تؤدين تلعب النساء دور" 

 في المائة من 80قمن بنسبة يجلبن الماء والحطب الالزم لألسرة، آما يتجهيز المحاصيل الغذائية و
 في المائة من أعمال عزق األرض 90أعمال تخزين األغذية والنقل من المزرعة إلى القرية، و



 57

وبالرغم من أهمية ...  في المائة من أعمال الحصاد والتسويق 60الضارة وواقتالع األعشاب 
دورهن في اإلنتاج الزراعي، فإن النساء تعاملن بإجحاف في ميدان الوصول إلى األراضي 
والخدمات المالية وخدمات البحث واإلرشاد والتعليم والصحة، مما يقلل فرص االستثمار الزراعي 

 )196صفحة ". (والنمو والدخل
 

وأنتم بالطبع على علم بهذه الحقائق واألرقام التي ذآرتها والمتعلقة بالزراعة في أفريقيا،  
لكنني أشرت إليها للتشديد على المكانة المرآزية التي تحتلها قضية المزارعين في النضال من أجل 

 .التجديد في قارتنا
 

بية هذه الشعوب هي من جموع وعندما نقول إن علينا تحقيق حياة أفضل لشعوبنا، فإن غال 
ن علينا الحد من الفقر والقضاء عليه، فإننا نشير أوال وعلى نحو خاص إوعندما نقول . المزارعين

 العاملة، فإننا نشير في المقام الطبقةوعندما نتحدث عن تغيير ظروف . إلى سكان مناطقنا الريفية
ا نتحدث عن المساواة بين الجنسين وعلى نحو مماثل، عندم. األول إلى العاملين في الزراعة

والنهوض بالمرأة، فإن هذا النصر لن يتحقق إال إذا شملنا نساء الريف ضمن عملية النهوض 
 .بالمرأة

 
 إن الصناعة أصبحت الشاغل الوحيد :Ismail Chaudhuryلقد استشهدنا بقول الكاتب الهندي  

ألحزاب السياسية تولي اليوم اهتماما أقل واألول للسلطات الحكومية في آل مكان، وبالتالي فإن ا
 .  لقضية المزارعين

 
 عن 1997 في الورقة التي أعّداها في عام Klaus Deiningerو Hans P Binswangerآتب  

 ":تفسير السياسات الزراعية والمتعلقة باإلصالح الزراعي في البلدان النامية"
) Lipton 1977 ،1993(اطق الريفية تعطي المؤلفات التي تصف أوجه االختالف في المن" 

براهين نوعّية عن أّن االستثمارات الحكومية غالبًا ما آانت لصالح النخبة الريفية والطبقات 
االجتماعية العليا والوسطى في المناطق الحضرية بدال من أن تكون لصالح صغار العاملين في 

 )19.ص." (األسر
 

قة لها بتأمين سلع فاخرة لألثرياء في المناطق  إّن التنمية ال عالJoe Stiglitzويقول  
 .الحضرية بينما يترك الفقراء في الريف يتخّبطون في بؤسهم

 
 : هذا الموضوع بحزم أآبر بقولهNgugi wa Thiongoويشرح الروائي والمؤلف الكيني  

 
) في مرحلة الحكم ما بعد االستعمار(في عالم االقتصاد، عندما تضمن الطبقة الجديدة " 

سيطرة العوامل المالية الغربية الخارجية على إدارة الثروات الوطنية، فإنها تجد في عالم السياسة 
فتصبح جماهير الشعب . بينما ال تثق في شعبها. أيضًا موضع ثقة جديدة في الحكومات الغربية

هود ويكون هناك سعي حثيث إلى إحداث انقسامات عرقية إلضعاف أي ج. الكادح برّمته، العدو
فينظرون إلى مجتمعهم الخاص وتاريخهم الخاص وجهودهم . منّسقة ضّد نظام ما بعد االستعمار

الخاصة وبني قومهم بنفس النظرة؛ والنتيجة هي نفسها التي تعلمناها من الكتب في الفصل الدراسى 
 منيت بها مع وإّن إحدى السمات السياسية لنظام ما بعد االستعمار هي الهزيمة التي. أيام االستعمار

ويقاس نجاحه بمدى قدرته على تكرار . الجماهير واالرتياب من المبادرات المحلية على أنواعها
." النظام االستعماري واإلبقاء عليه في شتى المجاالت، من االقتصاد وصوًال إلى الثقافة

 ).1997. ، أآسفوردJames Currey، "المؤلفون في علم السياسة"في ") المؤلفات والمجتمع("
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 أيضًا عجز الجماهير في الريف، ويشيران إلى صعوبة Deiningerو Binswangerويفّسر  
 :مواجهة األسياد الجدد، ويكتبان

 
تفصل مسافات شاسعة بين المنتجين الزراعيين، مما يجعل االتصاالت صعبة ما لم تكن " 

األنشطة الزراعية هي آذلك، وبما أّن .  من طرق ونظم اتصاالت-هناك بنى أساسية متطورة 
أنشطة موسمية، فإّن إمكانية القيام بأعمال جماعية مرّآزة يقتصر على المواسم غير الحافلة 

وتبرز هذه القيود باألخّص بالنسبة للفالحين وغيرهم من صغار المنتجين المشتتين ضمن . بالعمل
ك المنزلي، وللسوق مساحة واسعة والذين ينتجون مجموعة منوعة من السلع المختلفة لالستهال

ويفتقرون إلى التعليم وإلى فرص الوصول إلى البنى األساسية وانعدام الروابط االجتماعية 
آما أّن االختالفات في الدخل والثروات بسبب التمييز والتفاوت في تراآم الرأسمال ...القوّية

". عاني من التمييزاالجتماعي يحد في المقابل من إمكانية التحرك السياسي للمجموعات التي ت
 )27.ص(
 

الطبقة الحاآمة " عن الجماهير وعن الشعب الكادح يقول نحن، Ngugiوعندما يتحدث  
، ال نثق بالعدو وليست لنا نفس النظرة لألمور، إنما يقصد أيضًا آل الُعّزل في المناطق "الجديدة

 وإذا صّح قوله، فمن .الريفية الذين يشكلون السواد األعظم من الجماهير ومن الشعب الكادح
، نعمل بواسطة رؤوس أموالنا، من مناطقنا "الطبقة الحاآمة الجديدة"الواضح أننا نحن، تلك 

الحضرية، على تكرار النظام االستعماري واإلبقاء عليه في شتى المجاالت، من االقتصاد وصوًال 
 .إلى الثقافة

 
ة من الطبقة السياسية في أفريقيا وأنا واثق من أّن الموجودين اليوم معنا في هذه القاع 

لكننا مسؤولون إلى . Ngugi wa Thiongoسينكرون أننا على شاآلة الحيوان السياسي الذي وصفه 
حد ما ومكّلفون بأن نحرص على أن تكون برامج اإلصالح الزراعي التي نعّدها وننفذها أآبر 

 .  التنديد بهاNgugiلتي حاول برهان، بالفعل وليس فقط بالقول، على أننا لسنا المخلوقات ا
 

 :ويقول البنك الدولي في الكتاب الذي أخذ منه االقتباس 
 

مع أّن الزراعة في أفريقيا استجابت لإلصالحات المحدودة، فهي ال تزال متخّلفة وتفتقر " 
وإّن تجديد رؤوس أموال . إلى رؤوس األموال الكافية، نتيجة قرون من السياسات االستغاللية

بما في ذلك من خالل (ع يتطّلب المحافظة على حوافز في األسعار وزيادة تلك الحوافز القطا
وتخصيص المزيد من اإلنفاق العام والمعونة الخارجية إلى ) تشجيع قيام أسواق تنافسية للمدخالت

ر واالستفادة من إمكانات االدخا) بما في ذلك للبنى األساسية المحلية(المجتمعات المحلية الريفية 
وهذه التغييرات ضرورية أيضًا لخلق حوافز تمّكن من قلب التدهور الحاد في . لدى المزارعين

ومن شأن الشراآات بين القطاعين العام والخاص أّن تساهم في هذا المجال، بما في ذلك . البيئة
ات وإّن إمكانية دخول المنتج. البحوث واإلرشاد الزراعيين، إلى جانب أهمية وجود نهج إقليمي

 مليار 300 بحدود –الزراعية إلى أسواق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قد تحدث قفزة نوعّية 
دوالر أمريكي، حيث أّن اإلعانات للزراعة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية توازي الناتج 

 )4.ص". (المحلي اإلجمالي ألفريقيا
 

 :ما فعلناه أو لم نفعله بالقول بنقد الذع لDeiningerو Binswangerوتوّجه  
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إّن مجموعة من البلدان تضّم األرجنتين وغانا ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا والعديد " 
إال أّن هذه البلدان . من البلدان األخرى آانت فيها أيضًا بنى زراعية تطغى عليها المزارع العائلية

بقاء على معدالت التبادل أعلى بكثير من قيمتها مارست تمييزًا صارخًا بحّق الزراعة من خالل اإل
آما قّدمت دعمًا محدودًا . الحقيقية، وعلى حماية الصناعات، وفرض رسوم على الصادرات

للزراعة وهي إن قّدمته، فقد آان موجهًا أساسا إلى آبار المنتجين الذين يتسمون بعدم الكفاءة 
لمناطق التي تتمتع بأحوال زراعية ممّيزة، لم يواآب وباستثناء ا. ولكنهم يتمتعون بالنفوذ السياسى

ومع أّن الكثير من تلك . اإلنتاج الزراعي النمو السكاني وشهد الفقر في األرياف ارتفاعًا حادًا
البلدان أطلقت مؤخرًا برامج لضمان استقرار االقتصاد الكلي وأدخلت إصالحات هيكلية، إال أّن 

 )7/8.ص." (طيء جدًا، في ما عدا بعض الحاالت االستثنائيةإصالح السياسات الزراعية فيها ب
 

وبعد قرون من السياسات االستغاللية التي أشار إليها البنك الدولي، بقيت الزراعة في  
لذا فال بد لنا .  أموال آافية، حتى في فترة االستعمارسأفريقيا حتى اليوم متخّلفة وتفتقر إلى رؤو

 في سنوات االستقالل، األمور التي أتى البنك الدولي على ذآرها، بما من أن نتقّبل آوننا لم نحقق،
في ذلك تخصيص الموارد الكافية للزراعة ولتنمية البنى األساسية الريفية وتخفيض تكاليف 
المدخالت بالنسبة إلى المنتجين الزراعيين وعدم إيالء العناية الواجبة للبحوث واإلرشاد الزراعيين 

 .وغيرها من األمور
 

 من هذا المنظار حين أشار إلى أّن الطبقة السياسية في أفريقيا اآتفت Ngugiوقد أصاب  
 .باإلشراف على تكرار النظام االستعماري واإلبقاء عليه، أقّله في القطاع الزراعي

 
وعلى سبيل المثال، نحن أنفسنا ندرك أن اعتمادات ميزانيتنا المخصصة للزراعة آانت  

ما زاد من تفاقم المشكلة أن التحويالت من البنك الدولي والتحويالت الدولية وم. ضئيلة للغاية
، 1997-1992ففي خالل السنوات . األخرى للزراعة األفريقية انخفضت بدورها مع مرور الزمن

، تراجع هذا الدعم 2000وبحلول عام .  مليون دوالر سنويا322.1بلغ الدعم المقدم من البنك الدولي 
 .ليون دوالر م173.5إلى 

 
آما أننا نعلم أننا نتيجة إهمالنا للزراعة، وتراخي اهتمامنا بمسألة المزارعين، حسب  
، تزايد اتكالنا على األغذية المستوردة بصورة آبيرة، مما رسخ أآثر من Chaudhuryوصف 

 .مرآزنا آمستوردين صافين لألغذية
 

ار دوالر، بينما آانت قيمة الواردات  ملي6.9 بلغت قيمة صادراتنا الغذائية 1990ففي عام  
 مليار دوالر، بينما 7.9، زادت قيمة صادرتنا الغذائية إلى 2000وبحلول عام .  مليار دوالر12.7

 . مليار دوالر15.2قفزت قيمة الواردات إلى 
 

وأملي أن يكون البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا والقرارات األخرى التي  
، وغيرها مما هو معروض عليكم 2025الفعل قارتنا، بما فيها رؤية المياه األفريقية آفاق اتخذتها ب

في جدول أعمالكم، تسعى إلى قطع صالتنا تماما بالماضي االستعماري وحقبة ما بعد االستعمار 
 .ن أفرزتا أزمة الزراعة األفريقية التي تعونها تماما، والتي ذآرنا بعضا من عناصرهاياللت
 

ننا قد رسمنا خريطة الطريق األفريقي التي إلى هذا يمكننا القول، وإن جاء متأخرا، وع 
وبناء على . Ngugiتعني أننا مصممون على االبتعاد عن درب االستعمار الجديد الذي آتب عنه 

ن التنمية تعني تحويل المجتمعات إ عندما يقول Joe Stiglitzننا نتفق تماما مع إذلك، يمكننا القول 
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النهوض بمعيشة الفقراء وتمكين آل فرد من أن تتاح له فرصة النجاح والحصول على الرعاية و
 .الطبية والتعليم، وتخليص جماهير الريف من انكسار وشقاء الفقر والتخلف

 
. أما المهمة المتبقية، ولعلها المهمة األصعب، فهي ضمان أن نضع قراراتنا موضع التنفيذ 

أن علينا أن نعمل عمال دؤوبا ومتسقا بما يكفل نجاح الثورة الزراعية وبإيجاز، فإن هذا يعني 
 .األفريقية

 
وهي تعني ضمان . وبادئ ذي بدء فإن هذه المهمة هي مهمة سياسية بدال عن أن تكون فنية 

قطع الصلة بالتقاليد التي أدت إلى تهميش الزراعة األفريقية وجماهير المزارعين من عمليات 
 .واإلقليمي والقاريالتحول المحلي 

 
وهي تعني أننا بوصفنا طبقة سياسية، علينا أن نلزم أنفسنا من جديد بأهداف الدفاع عن  

 أنها ال تثق فينا وتعاملنا Ngugiمصالح الجماهير وقوى شعبنا العامل وتقدمها، التي قال عنها 
 .بوصفنا أعداء

 
مل آثوار مصممين على أن وهي تعني أنه يجب علينا أن نعتبر أنفسنا ثوارا وأن نع 

نخوض وأن نكسب المعرآة ضد القصور الذاتي والقوى االجتماعية والتي تعمل بال أدنى شك 
على ضمان أن نعامل، بالفعل، ما نتخذه من قرارات باعتبارها مجرد حبر على ورق يمكننا أن 

 .نتناساها حال اختتام هذا المؤتمر
 

 معاملة جماهير المزارعين في بلداننا وفي وهي تعني أيضا أنه يجب علينا أن نرفض 
القارة باعتبارهم مجرد أهداف لسياسات تقررها الصفوة، جاهدين على أن نضمن مشارآتهم 

 .النشطة والواعية في عملية تغيير تقوم بتنفيذها الشعوب
 

ولعل أول ما ينبغي علينا عمله هو أن نعلم جماهير المزارعين بما قررنا وأن نخاطبهم  
آما يجب علينا أن نشجعهم على أن يبدوا آرائهم عن خططنا وبرامجنا ملتزمين، حسبما قال . تهمبلغ

Stiglitz بوجهة النظر التي تؤآد ضرورة وجود مشارآة واسعة النطاق تذهب بأبعد من مشارآة ،
 .الخبراء والسياسيين

 
صاد، في آتابه ، وهو اآلخر من الحائزين على جائزة نوبل في االقتAmartya Senويقول  

 ":التنمية باعتبارها حرية"
 

إن الجوع ال يرتبط باإلنتاج الغذائي والتوسع الزراعي فحسب، بل وبأداء االقتصاد برمته " 
بتنفيذ الترتيبات السياسية واالجتماعية التي يمكن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن ... أيضا و 

، مطبعة 162ص " (اء والتمتع بالصحة والتغذيةتؤثر على قدرة الشعوب على الحصول على الغذ
 ).1999جامعة أآسفورد، أآسفورد، 

 
بهذه " 2006-2002اإلطار االستراتيجي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفترة "ويذهب  

 : األفكار خطوة أخرى عندما يقول
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حالة الضعف إنه وضع . إن الفقر ليس فقط حالة انخفاض الدخل واالفتقار إلى األصول" 
 اعلى التحرر من الخوف والجوع وأن يكون له) الشعوب (ةإنه تآآل قدر. واإلبعاد وانعدام الحيلة

 ".صوت مسموع
 

وإنه لمن دواعي فخري أن اتيحت لي فرصة التحدث أمام هذا المؤتمر الهام الذي يشارك  
ضع حد لضعف جماهيرنا فيه الثوار األفارقة، المتفانين في خدمة مهمة استراتيجية تهدف إلى و

ن حريصي من الخوف والجوع ممن المزارعين وإبعادهم وانعدام حيلتهم، مصممين على تحريره
 .أن يكون صوتهم مسموعا جليا وعاليا

 
وبهذا أعلن افتتاح مؤتمر المنظمة اإلقليمي الثالث والعشرين ألفريقيا، متمنيا لكم التوفيق  

 .في مداوالتكم
 

 .وشكرا 
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 المرفق واو
 

 ن إلفريقياياإلقليمي الثالث والعشرية للمؤتمر نتقرير اللجنة الف
 3/3/2004-1، جنوب إفريقيا، ججوهانسبر

 
 بنود استهاللية  -أوال

 
 تنظيم المؤتمر

 
 إلى 1عقدت اللجنة الفنية لمؤتمر المنظمة اإلقليمي الثالث والعشرين إلفريقيا في الفترة من  -1
 .مؤتمرات، جوهانسبرج، جمهورية جنوب أفريقيا في مرآز ساندتون لل3/3/2004
 
 مراقبًا 11 دولة من الدول األعضاء في اإلقليم، و32 مندوبــــا من 135وحضر االجتمــاع  -2

 57 ممثلين من وآاالت األمم المتحدة المتخصصة و10من الدول األعضاء من خارج اإلقليم، و
وترد قائمة المندوبين في المرفق .  غير الحكوميةمراقبا من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات

 .باء
 

 ) من جدول األعمال1البند (مراسم االفتتاح 
 
رّحبت الدآتورة مريم مصطفى موسى، الوزيرة المفوضة للشؤون الزراعية بالمشارآين  -3

سة في المؤتمر اإلقليمي الثالث والعشرين ألفريقيا، بالنيابة عن جمهورية مصر العربية، الرئي
 . المنصرفة

 
 المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي للمنظمة في أفريقيا ،Joseph Tchicayaورّحب السيد  -4

وأعرب عن . بالمندوبين نيابة عن الدآتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
لتسهيالت الممتازة التي تقدير المنظمة لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا الستضافتها هذا المؤتمر ول

آما أعرب عن شكره للجنة . أتاحتها لهذا الغرض في مرآز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج
وأشار إلى أن عقد المؤتمر قد أتاح . التنظيمية الوطنية على عملها الدؤوب لتحضير المؤتمر

 التي نظمتها السلطات الفرصة إلقامة العديد من المعارض والندوات وغيرها من األحداث الموازية
الوطنية والتي أغنت إقامة المشارآين في جمهورية جنوب أفريقيا وتصادفت مع االحتفاالت 

 .  العنصري في جمهورية جنوب أفريقياالفصل سنوات على زوال 10بمرور 
 
 والذي وافق 2002شباط /وأشـار إلـى المؤتمر السابق الذي عقد في القاهرة، مصر، فبراير -5

ولقي الدعم من ). نيباد(ماع على قرار عـن الشراآـة الجديـدة من أجل التنمية في أفريقيا باإلج
، مما شّكل 2003تموز /رؤساء الدول والحكومات في قمة االتحاد األفريقي، في مابوتو في يوليو

 .دعمًا سياسيًا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد
 
 أّن المنظمة واصلت دعم البلدان األعضاء في مختلف المجاالت Tchicayaيد وأوضح الس -6

الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، السيما بتقديمها المساعدة الفنية دعمًا لالستثمارات والتعاون مع 
 :وطلب من المندوبين التعّمق في تحليل ومناقشة البنود التالية من جدول األعمال. المستثمرين

 برنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقياتنفيذ ال )أ(
 اإلدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق األمن الغذائي فى أفريقيا )ب(
 اإلقليمية لمتابعة مؤتمر القمة العالمي لألغذية ومؤتمر القمة العالمي األولويات  )ج(

  خمس سنوات بعد االنعقاد–لألغذية 
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 راعيين في تحقيق األمن الغذائي والحد من الفقرمساهمة البحوث واإلرشاد الز  )د(
 أزمة لحوم الطرائد  )هـ(
واألزمة ) االيدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة / المناعة البشرية نقصفيروس  )و(

 الغذائية
 2004 –السنة الدولية لألرّز   )ز(
العالمي المرآز /إطار المنظمة االستراتيجي لتجسير الفجوة الرقمية في الريف  )ح(

 )وايسنت(للمعلومات الزراعية 
 
آما أشار إلى أنه ستكون هناك المائدة المستديرة عن تمويل التنمية الزراعية التي تعقد  -7

 .بالتزامن مع دورة المؤتمر
 
واختتم آلمته بالتشديد على ضرورة أن تواصل المنظمة العمل على أولوياتها الرئيسية، أال  -8

خفيض الفقر واستخدام الموارد الطبيعية وإدارتها على أسس مستدامة، األمن الغذائي وت: وهي
 .إضافة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بالتعاون مع أمانة نيباد

 
، نائب وزير الزراعة وشؤون األراضي، في آلمته االفتتاحية Dirk du Toitورحب السيد  -9

ب عن تقدير حكومة جمهورية جنوب أفريقيا للفرصة التي أتيحت لها بالمندوبين والمراقبين وأعر
وشدد على أهمية هذا الحدث بالنسبة . الستضافة الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر اإلقليمي ألفريقيا

 سنوات من الديمقراطية وأثرها في رسم مالمح 10لجنوب أفريقيا إذ يتيح لها التأمل في ما تعنيه 
 . ريقيا مع باقي بلدان القارةعالقات جنوب أف

 
وشدد أيضًا على ضرورة زيادة االستثمارات بشكل ملحوظ في القطاع الزراعي، بما في  -10

وأشار إلى االلتزامات الراسخة . ذلك تمويل البحوث الزراعية ونشر نتائج البحوث وتنمية التجارة
الذي أقّر ) 2003(إعالن مابوتو ) 1: (للمجلس الوزاري األفريقي في االجتماعات األخيرة ومنها

مؤتمر قمة سيرت ) 2(البرنامــج الشامل للتنميــة الزراعية في أفريقيــا ضمن إطار نيبــاد و
أآد مجددًا على قرارات السلطات األفريقية بإنشاء نظم إقليمية الحتياطي و .للزراعة والمياه

لميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية  في المائة من ا10األغذية وتعهدها بتخصيص ما ال يقل عن 
 .ودعا نائب الوزير إلى العمل الملموس. خالل السنوات الخمس المقبلة

 
وواصل نائب الوزير حديثه بالتشديد على الدور الهام للتقانات الحيوية في مجال التنمية  -11

شراآات متينة لهذا الغرض وأشار إلى أّنه يتعّين على البلدان األفريقية إقامة . الزراعية المستدامة
 الضوء على ضرورة du Toitوسّلط السيد . والتوصل إلى نهج منّسق في مجال السالمة الحيوية

التعاون الوثيق في مجالي تدابير الصحة والصحة النباتية والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 
 .النباتية لألمن الغذائي

  
 .لفنية الثقيلة والمعقدة التي تواجه التجارةعبء القيود ابونّوه الوزير  -12
 

واختتم نائب الوزير بالترآيز على أهمية التعاون اإلقليمي السليم الهاِدف لوضع  -13
استراتيجيات لمواجهة التقلبات الطبيعية من خالل الترآيز على التنفيذ وعلى تسجيل نتائج ملموسة 

 . الغذائي والتخفيف من حدة الفقرتحقيقًا للهدف المشترك المتمثل في ضمان األمن
 

 ) من جدول األعمال2البند (انتخاب الرئيس ، ونائبي الرئيس وتعيين المقرر 
 

، مدير عام وزارة الزراعة في Bongiwe Njobeانتخب االجتماع باإلجماع السيدة  -14
 .جمهورية جنوب أفريقيا، رئيسة لالجتماع
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 :، سائر أعضاء هيئة المكتب آما يليثم انتخب االجتماع، بالتزآية أيضًا -15
 

 غابون :النائب األول للرئيس
  Aristide Ongone Obameالسيد 

 األمين العام للجنة الوطنية لمنظمة األغذية والزراعة
 وزارة الزراعة 

 المغرب :النائب الثاني للرئيس
 ُمها مرغيالسيد 

 مدير اإلنتاج النباتي، وزارة الفالحة والتنمية الريفية
 السنغال   :لمقررا

 Moussa Bocar LYالسيد 
 مستشار الوزير، نائب الممثل الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة

 آينيا  :مساعد المقرر
، الممثل الدائم المناوب لدى منظمة األغذية Joseph K. Mburuالسيد 

  والزراعة
ر لمساندة المقرر وتقرر أيضًا تشكيل جماعة عمل غير رسمية تدعى جماعة أصدقاء المقر 

أنغوال، الكاميرون، الرأس األخضر، مصر، مالي، مدغشقر، نيجيريا، تنزانيا، : وتضّم آال من
 .أوغندا وزمبابوي

 
وشدد الرئيس لدى تسلم مهامه على ضرورة أن يتسم االجتماع بالتفاعل وأن تكون نتائجه  -16

نفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وأشار إلى أن االجتماع سيرآز على مناقشة ت. محددة التوجه
آما أشار إلى أن . في أفريقيا وغيره من برامج منظمة األغذية والزراعة ذات األولوية في أفريقيا

التحدي األساسي الذي تواجهه اللجنة الفنية يتمثل في بدء الحوار حول تحسين الفعالية اإلدارية بين 
 . مة في أفريقياالحكومات، السيما بين األمانات الدائ

 
 ) من جدول األعمال3البند  ( الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني

 
ويرد جدول . وافق االجتماع على جدول األعمال والجدول الزمني بعد إدخال التعديالت -17

 . المرفق جيم بينما ترد قائمة الوثائق في المرفق ألفاألعمال في 
 

  بنود المناقشاتثانيا ـ 
 
نفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراآة الجديدة من أجل التنمية في ت

 )ARC/4/04الوثيقة (استعراض سير العمل ): نيباد(أفريقيا 
 

التي وبعرض هذا البند من جدول األعمال الذي قدمته أمانة نيباد الفنية رّحبت اللجنة  -18
. المحرز في تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقياوضعت تقرير استعراض للتقدم 

 ,ARC/04/4.1, ARC/04/4.2, ARC/04/4.3, ARC/04/4.4: وأخذ االجتماع علما بالوثائق التالية
ARC/04/INF/6. 

 
فقد ُنفذت األنشطة التالية .  األساسية األربعوقد تم إحراز تقّدم في تنفيذ آافة رآائز البرنامج -19

دراسة عن نظام احتياطي : بزيادة اإلمدادات الغذائية والحد من الجوع"في إطار الرآيزة الخاصة 
؛ التغذية المدرسية ذات المرتكزات المحلية؛ المؤتمر الخاص بنجاحات القطاع "األغذية في نيباد
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بلدان ؛ مبادرة ال2003آانون األول /الزراعي الذي عقد في بريتوريا، جنوب أفريقيا في ديسمبر
، حددت معظم "بإدارة األراضي والمياه"وبالنسبة إلى الرآيزة المتعلقة . األفريقية الخاصة بالكسافا

آما عقدت قمة . المجموعات االقتصادية اإلقليمية البرامج المناسبة في األقاليم التي تنتمي إليها
وفيما يتعلق . ار نيباداستثنائية في ليبيا لتوثيق الروابط بين قطاعي الزراعة والمياه ضمن إط

، جرى وضع عدد من البرامج الخاصة بالبنى "البنى األساسية والوصول إلى األسواق"برآيزة 
لكن االجتماع أقر بأن البرامج الخاصة بالوصول إلى . األساسية بدعم من مصرف التنمية األفريقي

الخاصة بالبحوث الزراعية آما يجري العمل على تنفيذ الرآيزة . األسواق ما زالت مبهمة المعالم
ونشر التقانة واعتمادها من خالل برنامج زيادة اإلنتاجية الزراعية المشترك بين عدة بلدان 

وقد أقرت اللجنة الفنية بأن . وبالتعاون مع منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والبنك الدولي
رير التجميعي الصادر عن مشاورة مشارآة منظمات المجتمع المدني هامة للغاية، وبالتالي فإن التق

منظمة المزارعين في القارة بشأن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي عقد في 
 .  في جوهانسبرج سيشّكل مساهمة مفيدة في تنفيذ البرنامج2004شباط /فبراير

 
 10يقل عن  يص ما الآما أحرز تقّدم بالنسبة إلى التزام البلدان األعضاء في مابوتو بتخص -20

وتعمد منظمة األغذية والزراعة .  سنوات5في المائة من ميزانياتها القطرية للزراعة في غضون 
إلى مساعدة معظمها في تحديث استراتيجياتها وسياساتها القطرية الخاصة بالزراعة والتنمية 

آما . ع قابلة للتمويلالريفية واألمن الغذائي، وفي تحضير برامج استثمار متوسطة األجل ومشاري
تم تشكيل جماعة دعم للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا من أجل تعبئة الموارد المالية 

 .والدعم الفني الدوليين لتنفيذ البرنامج
 

وقد أولى المندوبون أهمية خاصة لربط ودمج البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا  -21
ة للتمويل ضمن خطط التنمية القطرية الجارية وغيرها من األطر الرسمية، بما ومشاريعه القابل

 .فيها أوراق استراتيجيات الحد من الفقر
 

ونوه االجتماع بأهمية وقيمة تبادل الخبرات عن نماذج النجاح البارزة على مستوى القارة  -22
ورات ثنائية تتمحور حول األفريقية، وأعرب عن الحاجة إلى تبادل الخبرات من خالل عقد مشا

 .التعاون بين بلدان الجنوب
 

ونوه االجتماع بأهمية دمج مصايد األسماك والغابات والثروة الحيوانية باعتبارها مكونًا  -23
بيد أن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات الموسعة مع الحكومات . مرافقا للبرنامج الشامل

 اهتماماتهم وتحديد مجاالت أولوية التدخالت واالستثمار القطرية ومع اتحادات المزارعين لتلبية
 . الفعال

 
تنمية البنى األساسية في المناطق الريفية، بما في ذلك الى ونّوهت اللجنة بالحاجة الماسة  -24

وفي هذا الصدد، اتفق االجتماع على ضرورة أن يوّسع . الطرق واألسواق في القارة األفريقية
ة لنيباد ومصرف التنمية األفريقي من نطاق ترآيزه على البنى األساسية في برنامج البنى األساسي

 .المناطق الريفية دعمًا إلنتاج األغذية والدخول إلى األسواق
 

وسلطت اللجنة الضوء على ضرورة إقامة مراآز الخبرة الرفيعة في أفريقيا آأساس  -25
 .لتيسير بناء القدرات

 
سبل تمكين المرأة، مع فى عملية تنفيذ البرنامج الشامل آما حث على ضرورة أن تنظر  -26

ملكية األراضي، الحصول على الموارد المالية، نشر التقانة : مراعاة العناصر الجوهرية مثل
 .الحديثة، الوصول إلى األسواق والمعلومات وغير ذلك
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 حرصًا وأعرب االجتماع عن الحاجة إلى بحث إمكانية إجراء استعراض نظير للقطاع -27

 .على التسيير الرشيد لتنفيذ البرنامج الشامل
 

أقر االجتماع بضرورة وجود نظام فّعال لتنفيذ البرنامج الشامل ينطوي على إقامة شراآات  -28
فعالة بين الحكومات أو القطاع العام، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والسيما منظمات 

 . المزارعين
 

أن تحرص على أن يعود التخصيص اإللزامي لعشرة في المائة من يتعين على الحكومات و -29
 .الميزانية بنتائج إيجابية

 
وفي معرض تحديد المسار الواجب اتباعه للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الشامل على  -30

 :المستويات القطرية واإلقليمية والقارية، أوصى المجتمعون بما يلي
 

ائمة حرصا على دعم وضمان تنفيذ عملية البرنامج إنشاء منتدى لألمانات الد )أ(
 .الشامل على المستويات القطرية واإلقليمية والقارّية بصورة فّعالة ومتسقة

إنشاء جهات اتصال لتنفيذ البرنامج الشامل على المستوى القطري من أجل توجيه  )ب(
 .العملية

 . تنفيذ البرنامج الشاملإعداد أمانة نيباد لتقارير سنوية عن التقدم المحرز في )ج(
إنشاء نيباد، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، آللية رصد للتقدم في البرنامج  )د(

 . الشامل، بما في ذلك تحديد مؤشرات األداء
 

مبادرة استعراض وتحديث االستراتيجيات والسياسات القطرية للتنمية الزراعية والريفية واألمن 
 الغذائي 

 )INF/04/CAR/6الوثيقة (
 

خمس سنوات بعد : اعتماد أهداف التنمية لأللفية وانعقاد مؤتمر القمة العالمي لألغذيةإثر -31
، بدأت منظمة األغذية والزراعة مبادرة دعم استعراض وتحديث 2002حزيران / في يونيواالنعقاد

ذا العرض إلى ويهدف ه. االستراتيجيات والسياسات القطرية لألمن الغذائي والتنمية الزراعية
تزويد المؤتمر اإلقليمي بالمعلومات المستكملة عن العملية المتبعة وعرض بعض النتائج الهامة 

 .المحققة واستكشاف المسار للمضي قدما
 

وبلغ عدد ما ورد من مشاريع موجزات االستراتيجيات القطرية لألمن الغذائي والتنمية  -32
ستشكل جميعها اإلطار العام لبرامج االستثمار المتوسط  مشروعا، و47الزراعية الخاصة بأفريقيا 

األجل والمشاريع القابلة للتمويل التي أعدت بهدف تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 
 من موجزات السياسات القطرية التي تلقي الضوء على 29آما أن هناك . أفريقيا في إطار نيباد

 .ت البلدان على صياغة السياسات واالستراتيجياتالمجاالت التي تستوجب تعزيز قدرا
 

وأسهمت العملية في تحديد محور الترآيز األساسي لالستراتيجيات المعتمدة، وأهم القضايا  -33
وتتسق هذه . التي تواجهها البلدان األعضاء في مساعيها لتنمية الزراعة وتحسين األمن الغذائي

الزراعية في أفريقيا، وستسهم في توجيه العمل المعياري المعلومات مع البرنامج الشامل للتنمية 
. الذي تقوم به المنظمة وغيرها من المنظمات سعيا لتلبية حاجات البلدان األعضاء على نحو أفضل

وتبين هذه النتائج الميزات المتأتية عن عملية منتظمة لجمع المعلومات التي يمكن للمؤتمر اإلقليمي 
 .حاجات واألولوياتاستعراضها لدى تحديده لل
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وحّث االجتماع البلدان األعضاء على متابعة العمل مع المنظمة إلنجاز العملية، إذا لم تكن  -34

 .قد فعلت ذلك بعد
 

دمج قضايا الغابات ومصايد األسماك والثروة الحيوانية في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 
 أفريقيا 

 )ARC/24/04.الوثيقة (
 

اللجنة الفنية بعرض الورقة المقدمة آوثيقة دليلية لتعزيز مسائل الغابات ومصايد رحبت  -35
وتهدف هذه . األسماك والثروة الحيوانيــة ضمـن البرنامـج الشامـل للتنميــة الزراعية في أفريقيا

 دمج تنمية الغابات ومصايد األسماك والثروة الحيوانية ضمن البرنامج الشامل: الورقة أساسا إلى
 .للتنمية الزراعية في أفريقيا؛ ووضع االستدامة البيئية في المسار الرئيسي للبرنامج

 
آما أبلغت اللجنة بأن آل من هذه المكونات قد حدد مجاالت أولوية للتدخالت، وقدمت  -36

 .تقييما أوليا لمتطلبات الموارد
 

الدول األعضاء واستذآرت األمانة أن هذه الوثيقة ما زالت مشروعا، وطلبت من  -37
وشرآائها في التنمية إبداء تعليقاتهم واقتراحاتهم آي تتسنى مراجعتها ووضع اللمسات األخيرة 

 .2004تموز /عليها قبل عرضها على اجتماع رؤساء الدول والحكومات في يوليو
 

 )ARC/34/04.الوثيقة (إنتاج األسمدة واستعمالها في أفريقيا 
 

 الُمدخل في زيادة إنتاج وإنتاجية المحاصيل لتحقيق مزيد من أهمية هذابأقر االجتماع  -38
 .األمن الغذائي

 
بيد أن االجتماع الحظ وجود عوائق عديدة تعترض حصول صغار المزارعين على هذا  -39

ومن المعوقات الكبرى ارتفاع تكاليف األسمدة وصعوبة الحصول عليها وعلى غيرها من . الُمدخل
 .لمناطق الريفيةالمدخالت الزراعية في ا

 
وأوصى االجتماع بأن تساعد المنظمة البلدان األعضاء على استحداث ُنهج مستدامة  -40

لتحسين خصوبة التربة، تستند إلى اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتكامل أآبر لنظم المحاصيل 
ي أفريقيا وقدرة الحصول وينبغي إيالء االهتمام لتحسين مستوى توافر األسمدة ف. والثروة الحيوانية

 .عليها وإنتاجها اعتمادا على التعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي وإشراك القطاع الخاص
 
 

الوثيقة (إقامة نظم إقليمية الحتياطيات األمن الغذائي في أفريقيا، بما في ذلك مخزونات األغذية 
.44/04/ARC( 
 

 أشمل أعدها برنامج األغذية العالمي ورد في وثيقة المنظمة التي هي جزء من دراسة -41
ونيباد، أن مسوغات إقامة نظم إقليمية الحتياطيات األمن الغذائي في أفريقيا تستند إلى ثالثة أسس 

أولها أن ضعف تكامل السوق في القارة قد أسفر عن تفاوت آبير في األسعار على مر . هامة
بين  يمكن تعويضها بسهولة من خالل التجارة الزمن وبين األقاليم، آما أن حاالت نقص اإلنتاج ال

ثانيا أن الزراعة البعلية هي الزراعة السائدة في أفريقيا، مما .  والتجارة الدوليةاألقاليم وداخلها
يسفر عن تقلبات هائلة في اإلنتاج بسبب اختالف آميات األمطار بين المواسم والسنوات وفترات 
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بعا لذلك، يزداد االعتماد على التجارة لتلبية االحتياجات وت. أو الفيضانات المتكررة/الجفاف و
ثالثا، أن السنوات األخيرة شهدت زيادة آبيرة في معدالت حاالت الطوارئ . الغذائية المحلية

 . وتعاظم دور شبكات األمان، خاصة في أفريقيا الجنوبية والشرقية
 

 :تياطي من األغذيةوبعد المناقشة، وافقت اللجنة على ضرورة إنشاء نظم اح -42
 

أن يكون تحديد تشكيلة السلع ومكان تخزينها على نحو واضح في إطار نظام متكامل  )أ(
 .لألمن الغذائي ووفقا لحجم المخزون

يشترط تهيئة بيئة سياسات مواتية لتشجيع وضمان مشارآة القطاع الخاص في  )ب(
 .أسواق الحبوب المحلية والدولية

 .الت في األسعار المحليةدون إحداث أية اختال )ج(
أن يكون حجم المخزون من الوجهة المثلى معادال لشهر أو ثالثة أشهر من الواردات  )د(

 .السنوية ألحد أنواع الحبوب الرئيسية المستهلكة وأن يخزن في مواقع استراتيجية
ية اإلقليمية الفرع/باعتبارها لبنات أساسية على المستوى القطري للنظم اإلقليمية )هـ(

لالحتياطي من األغذية وفي ذات الوقت تجنب تكوين احتياطيات مادية على 
المستويين اإلقليمي أو اإلقليمي الفرعي بالنظر إلى تكاليف اإلدارة والنقل الباهظة 

ويجب أن يتمثل الهدف على المستوى اإلقليمي في حشد الموارد .  المترتبة عليها
 .المالية والتنسيق في حاالت الطوارئ

 
وأشار االجتماع إلى إمكانية إبداء المزيد من التعليقات على الوثيقة وأن هذه التعليقات  -43

 .ستؤخذ في الحسبان عند وضع اللمسات األخيرة على الدراسة
 
 
 
 

 )ARC/5/04الوثيقة : (أفريقيااإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق األمن الغذائي في 
 

وض المقّدمة في إطار هذا البند من جدول األعمال، وأشاد بالمنظمة رّحب االجتماع بالعر -44
 .لما تعطيه من أولوية إلدارة المياه

 
والحظ االجتماع أّن الورقة أثارت قضايا هامة على المستويين اإلقليمي والقطري بشأن  -45

رد المائية الداخلية الحالة الحرجة النعدام األمن الغذائي في أفريقيا، في وقت لم تتعّد آميات الموا
إال أّن احتدام التنافس القطاعي البيني على المياه قد يؤدي .  في المائة4المتجددة التي تستغل نسبة 

وبالفعل، يعّد آّل قطاع فرعي استراتيجية خاصة به بمعزل . إلى شح في المياه في القطاع الزراعي
أة للمياه على مستوى القطاعات الفرعية وإّن هذه اإلدارة المجّز. عن احتياجات القطاعات األخرى

 .لم تعد مقبولة بعد اآلن في ظّل النمو السريع في الطلب المتعدد األوجه وتناقص الموارد المائية
 

واستعرضت الوثيقة المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وأوضحت  -46
 إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، شريطة تلبية أّن تحقيق أهداف األمن الغذائي ممكن فقط في

والحظت أنه رغم االرتفاع الملحوظ في اإلنتاج العالمي لألغذية . جميع الشروط األخرى الالزمة
 23 مليون نسمة في العالم يعانون من الجوع، منهم 842في األربعين سنة الماضية، ال يزال نحو 

 .حراء الكبرىفي المائة في أفريقيا جنوب الص
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آما أشير إلى أّن أآثر من ثالثة أرباع الزيادة العالمية في إنتاج األغذية في العقود القليلة  -47
وآانت المساحة المروية في . الماضية مرّدها إلى تحقيق غالت أآبر وإلى اتساع المساحة المروية

لمائة تقريبًا من األراضي القابلة  في ا7، أي ما يعادل 2000 مليون هكتار في عام 12.7أفريقيا تبلغ 
 85ويستحوذ حاليًا استخدام المياه ألغراض الزراعة على . للزراعة فيها وربع إمكانات الري فيها

 في المائة من سحب المياه 60في المائة من مجموع آميات سحب المياه في القارة األفريقية؛ إال أّن 
 .حسين آفاءة استخدام المياه وإنتاجيتهالذا هناك إمكانية لت. تضيع هدرًا بشتى الطرق

 
واعترف االجتماع بأّن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر في الوقت الحاضر اإلطار  -48

وبالفعل، تشدد السياسات الخاصة بالمياه لدى العديد من ". اإلدارة الحسنة للمياه"األنسب من أجل 
 . ية على الحاجة إلى إيجاد إطار عالمي لسياسات المياهالشرآاء في التنمية ومؤسسات تمويل التنم

 
عدم آفاية تعبئة المياه لألغراض : ويكمن التحدي في أفريقيا في تخطي العقبات التالية -49

الزراعية من أجل تحقيق األمن الغذائي ومكافحة الفقر، عدم آفاية األبحاث واألنشطة اإلنمائية 
، عدم آفاية الخبرات المحلية، عدم آفاية االستثمارات الرسمية وبذل لتعبئة الموارد المائية وإدارتها

 . جهود قليلة لتوجيه االستثمارات الخاصة التي من شأنها أن تحّفز القطاع بشكل ملحوظ
 

وسلط االجتماع الضوء على المخاطر المرافقة للزراعة البعلية في المناطق شبه القاحلة  -50
. قّر بضرورة أن تعتمد البلدان على الري لتحقيق األمن الغذائيوالمناطق المعّرضة للجفاف وأ

وأوصى باتخاذ إجراءات للحد من وطأة الجفاف في المناطق المعرضة لتقلبات مناخية متكررة قد 
 . تتسبب بالجفاف وبالحاجة إلى معونة غذائية

 
 تعترض تنفيذ أخذ االجتماع علما بارتياح بالموجز عن إعالن سيرتا عن التحديات التي )أ(

التنمية المتكاملة والمستدامة للزراعة والمياه في أفريقيا استنادًا إلى العرض الذي قّدمه 
 نقطة، من بين أمور أخرى، على 25وشدد اإلعالن المؤلف من . ممثل االتحاد األفريقي

 التزام رؤساء الدول والحكومات في بلدان االتحاد األفريقي بتشجيع االتفاقات الثنائية
الخاصة بالموارد المائية المشترآة وبحّث المجموعات االقتصادية اإلقليمية على وضع 

وقد وّزعت نسخ . البروتوآوالت اإلقليمية المناسبة لتوجيه اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
 .من اإلعالن على المشارآين

 
د المائية أآدت اللجنة الحاجة إلى مشارآة القطاع الخاص في تنمية الموار )ب(

آما دعت إلى الجمع االستراتيجي . ألغراض اإلنتاج الزراعي وغيرها من االستخدامات
ورآزت . بين االستثمارات العامة والخاصة للتحكم بالمياه من أجل تحقيق األمن الغذائي

لتوجيه االستثمارات العامة ) نيباد(على دور الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا 
ة والمساعدات اإلنمائية الرسمية نحو تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لألغذية القطري

 . عن طريق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
 
واعترف االجتماع باألداء الجّيد للتعاون بين بلدان الجنوب في إطار البرنامج  )ج(

آما أقّر . في هذا اإلطارالخاص لألمن الغذائي وأثنى على المساعدة التي تقدمها المنظمة 
بإمكانية إقامة تعاون بين بلدان الجنوب على مستوى القارة وحّث المنظمة على استغالل 

 .هذه اإلمكانية بقدر أآبر
 
واعترفت اللجنة بالدور الهام الذي يضطلع به الري في إنتاج األغذية وتخفيض الفقر  )د(

ة ترمي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي  بأن يكون جزءًا ال يتجزأ من أي استراتيجيأوصتو
وأقّرت أيضًا بفوائد الري على نطاق صغير وطلبت إلى المنظمة مساعدة . بشكل مستدام
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البلدان األعضاء على توسيع نطاق برامج إدارة المياه لديها في إطار البرنامج الخاص 
ن برامج التنمية إال أّن المشارآين شددوا على الحاجة إلى إدماج الري ضم. لألمن الغذائي

وتدابير حماية البيئة والصحة وتحسين آفاءة المياه وانتاجيتها من خالل تبني تقنيات 
 .االقتصاد في المياه واإلدارة األفضل للمياه على مستوى المزرعة

 
وأوصى االجتماع بالموافقة على اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على اعتبارها  )هـ(

 لكافة أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية مستفيدة في ذلك من نماذج إطارًا استراتيجيًا
آما دعا البلدان األعضاء إلى وضع أطر للتعاون اإلقليمي تكفل إدارة . النجاح في أفريقيا

 . مستدامة للموارد المائية المشترآة
 

 ـ نوات بعد االنعقادخمس س:متابعة مؤتمر القمة العالمي لألغذية ومؤتمر القمة العالمي لألغذية
 )ARC/3/04الوثيقة (األبعاد اإلقليمية 

  
أعرب االجتماع عن استحسانه للمبادرات التي اتخذتها منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ  -51

خمس : خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي لألغذية ومؤتمر القمة العالمي لألغذية
تماع الحظ أن التقدم الذي أحرز حتى اآلن في تحقيق هدف مؤتمر بيد أن االج. سنوات بعد االنعقاد

القمة العالمي لألغذية، والمتمثل في خفض عدد من يعانون من نقص التغذية، آان مخيبا لآلمال 
 مليون نسمة 168فقد ارتفع عدد ناقصي التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من . حتى اآلن
 . 2001-1999 مليون في الفترة 202 إلى 1990/1992في الفترة 

 
وآانت الزيادة في عدد ناقصي التغذية في بعض األقاليم الفرعية أآبر منها فى أقاليم  -52

ففي وسط أفريقيا زاد عدد من يعانون من نقص التغذية بثالث مرات بسبب النزاعات . أخرى
 جفافشرقية والجنوبية بسبب الالمدنية، آما ارتفع عدد من يعانون من نقص التغذية في أفريقيا ال

 .والنزاعات المدنية
  

وأعرب االجتماع عن قلقه إزاء هذه األوضاع، السيما وأن هذا العدد سيكون أآبر بحلول  -53
 ".استمرار الحال على حاله" فى ظل تصور 2015عام 

 
 :وقدم االجتماع التوصيات التالية -54

أجل تحويل االلتزامات المعلن عنها في ينبغي للحكومات أن تكثف من جهودها من  ) أ(
خمس سنوات بعد : مؤتمر القمة العالمي لألغذية وفي مؤتمر القمة العالمي لألغذية

  إلى أعمال ملموسة؛االنعقاد
البد للحكومات من تنسيق السياسات والبرامج ومن اتباع نهج آلى ومتعدد التخصصات  ) ب(

 يع أبعادها؛لمعالجة مسألة انعدام األمن الغذائي بجم
ينبغى للحكومات أن تخص األغذية والقطاع الزراعي بأولوية عالية ضمن إطار تنموي  ) ج(

واسع النطاق، آما ينبغى للُنهج ولالستراتيجيات ولبرامج التنمية أن تكون قائمة على 
 ملكية قطرية؛

ت للتمويل يتعين على المنظمات االقتصادية اإلقليمية أن تستكشف إمكانيات وضع آليا ) د(
 الداخلي تساعد على تنفيذ برامجها اإلقليمية الخاصة باألمن الغذائي؛

عالوة على الكسافا واألرز، يتعين على منظمة األغذية والزراعة أن تكفل ايالء اهتمام  ) هـ(
واف في نطاق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا لمحاصيل أساسية أخرى مثل 

آما وال بد من إجراء أبحاث .  للنظام الغذائي في العديد من البلدانايتهالذرة نظرا ألهم
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لتنويع األنظمة الغذائية في األجل الطويل البلدان التي تعد فيها الذرة السلعة الغذائية 
 األساسية؛

يتعين على منظمة األغذية والزراعة أن تستمر في تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء  ) و(
ر العمل لتكوين احتياطيات الحبوب الخشنة نظرا ألهميتها على المستويات في إطا

 .القطرية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية
الوثيقة  ((مساهمة البحوث واإلرشاد الزراعيين في األمن الغذائي والحد من الفقر 

5/INF/04/ARC( 
 

والحظ .  نقل التقانةشددت الورقة على القيود والفرص والتحديات المالزمة آلليات -55
االجتماع، السيما على المدى البعيد، عدم آفاية التمويل للبحوث وضعف البحوث الزراعية 

وتكمن الفرص في القدرات . والروابط الخاصة باإلرشاد وقلة االهتمام باحتياجات المزارعين
نامج الشامل الكبيرة المتوافرة إلجراء البحوث الزراعية، وفي وجود استراتيجية خاصة بالبر

للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وفي وجود 
وتتمثل إحدى . شبكات بحوث راسخة على مستوى اإلقليم الفرعي، إلى جانب الشرآاء في التنمية

ة إلى الحاجة إلى آما تشير الورق. أهم التحديات بالنجاح في تكييف التقانات الداخلية والحديثة
مشارآة القطاع الخاص، وتعترف بوجود وقع سلبي لفيروس اإليدز على تطوير التقانة الزراعية 

 .ونقلها إلى المزارعين
 

ووافق االجتماع على أّن برنامج دعم نظام البحوث واإلرشاد الزراعيين في نيباد الذي  -56
الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد، يسعى إلى تعزيز بلوغ أهداف البرنامج الخاص للتنمية 

يفترض المبادرة فورًا إلى التنفيذ بمساعدة منظمة األغذية والزراعة وأمانة نيباد ومنتدى البحوث 
 . الزراعية في أفريقيا وغيرهم من أصحاب الشأن

 
ئي وأخذ االجتماع علمًا باالقتراح بإجراء بحوث عن اإلجراءات الكفيلة بتحقيق األمن الغذا -57

آما تضّمن االقتراح تنسيق األنشطة . بمشارآة جميع أصحاب الشأن ذوي الصلة ووآاالت التمويل
على مستوى اإلقليم الفرعي من جانب المجموعات االقتصادية اإلقليمية الموجودة وتنسيقها على 

 .مستوى القارة األفريقية من جانب أمانة نيباد
 

 هامًا في عملية االنتقال من زراعة الكفاف إلى ولوحظ أيضًا أّن البحوث تلعب دورًا -58
 :وفي هذا اإلطار فإن االجتماع. الزراعة التجارية

 
 شدد على ضرورة أن يشمل جدول أعمال البحوث في أفريقيا آافة القطاعات الفرعية؛ )أ(
شدد بنوع خاص على ضرورة االستخدام الفعال للتقانات الموجودة واستغالل الفرص  )ب(

 ".التعاون الفني بين البلدان األفريقية"في إطار المتاحة 
حّث المنظمة على مواصلة بذل الجهود لتعزيز بناء قدرات النظم القطرية للبحوث  )ج(

الزراعية في مجاالت البحوث الزراعية، نقل المعارف والتقانة، وتوثيق العالقات بين 
 . ي لإلنتاجيةالبحوث واإلرشاد والمزارعين للنجاح في عكس االتجاه السلب

" يستند إلى الطلب"اعترف بالحاجة الماسة إلى وضع جدول أعمال للبحوث الزراعية  -)د(
 .من أجل إيجاد حلول مناسبة للمستفيدين المستهدفين

 
أّيد األهمية البالغة آلليات النقل الفّعال آمدخل إلى تحقيق األهداف الزراعية المرجّوة  -)هـ(

 .الزراعية في أفريقياللبرنامج الشامل للتنمية 
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أّيد من حيث المبدأ التوصية بعقد مؤتمرات شبه إقليمية عن البحوث واإلرشاد  -)و(
وستبحث التفاصيل بين منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا ونيباد ومنظمة . الزراعيين

 .األغذية والزراعة وأصحاب الشأن اآلخرين
نظام البحوث واإلرشاد الزراعيين بما يتماشى أوصى بإيالء المزيد من العناية لتمويل  -)ز(

 .وااللتزامات المالية من وآاالت التمويل الحكومية واإلقليمية والدولية
حّث نيباد ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والمنظمة على إعداد تقرير عن سير  -)ح(

 .العمل يعرض على مؤتمر المنظمة اإلقليمي المقبل ألفريقيا
 

 الوثيقة(التوفيق بين األمن الغذائي وصيانة التنوع الحيوي :  الطرائد في أفريقياأزمة لحوم
7/INF/04/ARC( 
 

الحظت اللجنة أّن لحوم الطرائد ال تزال تلعب دورًا هامًا لتأمين البروتينات واألدوية  -59
ببا في إال أّن النمو السكاني والصيد لألغراض التجارية تس. ولزيادة دخل الفقراء في الريف

 . انخفاض حاد في أعداد الكثير من األنواع، بينما أنواع أخرى مهددة باالنقراض
 

ورأى المندوبون أنه في العديد من المناطق األفريقية، تحتل لحوم الطرائد مكانة مميزة  -60
لبقاء السكان المحليين على قيد الحياة، ومنهم مثًال السكان األصليون في غابات حوض نهر 

وأشير أيضًا إلى أّن لحوم الطرائد ليست مصدرًا للغذاء فحسب، بل وتؤدي أيضًا دورًا . والكونغ
 الحكومات ومنظمة األغذية والزراعة والشرآاء أوصيتلذا . هامًا في العادات والتقاليد االجتماعية

تعاون الدوليون بإيالء عناية خاصة لتحديد الحلول البديلة المناسبة والمساعدة على تطبيقها بال
 .الوثيق مع المجتمعات المحلية

 
وفي هذا . وأثيرت بعض المخاوف بشأن انعكاسات لحوم الطرائد على صحة السكان -61

اإلطار، أوصت اللجنة منظمة األغذية والزراعة بأن تجري، بالتعاون مع المنظمات الدولية 
ن أن تنتقل عن طريق واإلقليمية ذات الصلة، دراسات عن المخاطر الصحية واألمراض التي يمك

 .استهالك لحوم الطرائد
 

آما أشار االجتماع إلى اإلجراءات المشهود لها التي اتخذتها العديد من البلدان األفريقية  -62
واعُتبر أّن هذا النوع من . بغية تمكين المجتمعات المحلية من إدارة الحياة البرّية والمحميات

 . أآبر بين قضايا األمن الغذائي وصيانة التنوع الحيويالمبادرات سوف يساعد على التوفيق بقدر
 

وطلب االجتماع من المكتب اإلقليمي للمنظمة في أفريقيا العمل مع الدول األعضاء  -63
 . والشرآاء في التنمية على مواصلة تبادل الخبرات بهذا الشأن

 
األزمة الغذائية في و) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة / المناعة البشرية نقصفيروس

 )INF/04/ARC/8الوثيقة (بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
 

رآز العرض على استجابة منظمة األغذية والزراعة للسياق المتغير للتنمية الزراعية،  -64
وقد تم ). اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة /المناعة البشريةنقص فيروس نتيجة انتشار وباء 

 وأّن معدالت انتشاره تبلغ اآلن ،االعتراف بأّن فيروس اإليدز هو آارثة إنسانية خاصةأخيرًا 
.  في المائة لدى الكبار في عدد من البلدان في أفريقيا الجنوبية30مستويات ال سابق لها تتعدى نسبة 

 المناعة  نقصانتشار فيروس: وهذا الوباء حدث طويل األجل يستشري على موجات ثالث هي
وتتعاظم حاليًا موجة . رية، والوفيات الناجمة عن اإليدز والتأثيرات على نطاق أوسعالبش

وإذا بقي الوضع على حاله، قد يؤدي ذلك إلى آوارث اجتماعية . في أفريقيا" التأثيرات"
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واقتصادية ذات أبعاد مذهلة، بما في ذلك انتشار نقص األغذية وضعف القدرة على اتباع إدارة 
 .سليمة وُمجدية

 
الوسيط أو الدولي، أو على /وأخذ االجتماع علمًا باستجابات المنظمة على المستوى الكلي -65

الفردي وحدد المجاالت التي تحتاج إلى المزيد من العمل /مستوى المجتمع المحلي واألسري
 أولهما،: وبرز في هذا اإلطار مجاالن أساسيان في استراتيجية المنظمة في المستقبل. والمتابعة

تالفي نشوء حاالت طوارئ مزدوجة إضافية بسبب فيروس اإليدز وحدوث نقص في األغذية في 
أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم؛ وثانيهما، المساعدة الواجب تقديمها للدول األعضاء 
لالستجابة بشكل فّعال للتصدي للوباء من خالل االستيعاب وإعادة التأهيل القائمين على الموارد 

 .لصعيدين الزراعي والريفيعلى ا
 

وتبّين في أعقاب المناقشات الالحقة أّن عددًا متزايدًا من البلدان أعّدت خطط عمل قطرية  -66
وأعلن بعضها هذا الوباء آارثة . لمكافحة فيروس اإليدز، مستفيدة بذلك من تجارب اآلخرين القّيمة

نية، في حين لم تبِد بلدان أخرى أي قطرية، فيما بلدان أخرى مستعدة إلعالن حالة طوارئ إنسا
 . استعداد التباع هذا الخيار

 
واعترف االجتماع بالدور األساسي الذي يضطلع به األمن الغذائي والتنمية  -67

وأصدرت اللجنة . الريفية لمواجهة الوباء، وأثنى على جهود المنظمة الستيعاب تأثيراتها/الزراعية
 :دالتوصيات التالية على وجه التحدي

 
يتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية الستعراض السياسات والبرامج الزراعية  )أ(

وتعزيزها بما يضمن مراعاة االعتبارات المتصلة بفيروس اإليدز عند وضع 
 االستراتيجيات القطاعية للتنمية الزراعية؛

 رك المعني بفيروسيتعين على الشرآاء في التنمية، وخاصة برنامج األمم المتحدة المشت )ب(
اإليدز ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والبنك / المناعة البشريةنقص

ويفترض . الدولي بالتعاون الوثيق مع نيباد، زيادة مساعدتهم من أجل تعزيز المؤسسات
ذلك زيادة المبالغ المخصصة من الميزانية لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل مكافحة 

ة من خالل تفعيل التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع اآلف
 المدني؛

يتعين على آافة األطراف المعنية السعي إلى التوصل إلى استجابة متكاملة تشمل االنتقال  )ج(
 .من حالة الطوارئ إلى التنمية مع مراعاة البعد اإلنساني للعملية

 
 )INF/04/RCA/9الوثيقة (لألرز السنة الدولية 

 
الحظ االجتماع العروض التي قدمتها أمانة المنظمة بمساهمة من رابطة تنمية األرز في  -68

 .غرب أفريقيا والتي تناولت أهمية النظم القائمة على األرز في تحقيق التنمية الزراعية في أفريقيا
 

المتاحة لزيادة إنتاج وأبرزت الوثيقة العوائق التي تعرقل جهود اإلنتاج واستغالل الفرص  -69
وجرى اقتراح مجموعة من االستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحسين إنتاج األرز في . األرّز

اإليكولوجيات المواتية، آخذا في االعتبار احتياجات النساء الالتي يتعرضن لإلهمال في الزراعة، 
 . بالرغم من مساهمتهن الهامة في العمل الزراعي
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جتماع علمًا بالمساهمة القّيمة التي يمكن أن تقّدمها مبادرات األرّز الجديد ألفريقيا في وأخذ اال -70
 .مجال األمن الغذائي وحّث البلدان األعضاء على تشجيع نشر صنف األرّز الجديد

 
 .وشّجع االجتماع البلدان األعضاء على االحتفال بالسنة الدولية لألرّز -71
 

 )INF/04/ARC/10الوثيقة (الريف لسد الفجوة الرقمية في إطار المنظمة االستراتيجي 
 

يهدف البرنامج إلى مساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على سد الفجوة  -72
الرقمية في الريف دعمًا لتحسين األمن الغذائي وتخفيض الفقر من خالل تفعيل استخدام المعارف 

 .والمعلومات
 

ي للبرنامج، فهو أّن الفجوة الرقمية ال تقتصر فقط على البنى األساسية أما المسّوغ المنطق -73
التقنية وعلى القدرة على الربط، بل إنها مشكلة متعددة األوجه تتداخل فيها عدم فعالية تبادل 
المعرفة وإدارة المعلومات، فضًال عن وجود نقص في الموارد البشرية والقدرات المؤسسية 

؛ وال بد لمختلف أصحاب الشأن القطريين والشرآاء الدوليين من معالجة والحساسيات الجنسانية
 .هذه المواضيع بشكل منّسق

 
وأخذت اللجنة علمًا بالمعلومات التي تضمنتها الوثيقة وآذلك بعرض تجربة جنوب أفريقيا  -74

 .في مجال إدارة السياسات لتسهيل سد الفجوة الرقمية في الريف
 
 
 

 ىمسائل أخر  -ثالثًا 
 

الحظ االجتماع أّن البلدان الناطقة بالبرتغالية في أفريقيا تستخدم اللغات األخرى الرسمية  -75
ويطرح هذا الوضع مشاآل اتصال . في منظمة األغذية والزراعة إلبداء أرائها في المؤتمرات
 .شائكة، خاصة عند تبادل المعلومات في االجتماعات الفنية

 
الدورة الثالثة  بالبحث في إمكانية استخدام اللغة البرتغالية في وأوصى االجتماع المنظمة -76

 .2005لمؤتمر اإلقليمي عام والثالثين ل
 

. ودرس المؤتمر اإلقليمي االقتراح بعقد مؤتمر إقليمي عن سالمة األغذية في أفريقيا -77
سألة في روما مع والحظ أّن الممثلين الدائمين للبلدان األفريقية لدى المنظمة بدأوا مناقشة الم

وأّيد المؤتمر من حيث . األمانة المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
المبدأ عقد مؤتمر إقليمي عن سالمة األغذية في أفريقيا وقرر أن يواصل الممثلون الدائمون في 

 . ؤتمرروما مناقشاتهم مع األمانة المشترآة لالتفاق على موعد ومكان عقد الم
 

  بنود ختامية -رابعا
 

 الموافقة على تقرير اللجنة الفنية
 

 .استعرض االجتماع التقرير ووافق عليه بعد إدخال بعض التعديالت -78
 

 اختتام اجتماع اللجنة الفنية 
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الممثل /، المدير العام المساعد في منظمة األغذية والزراعةJoseph Tchicayaأعرب السيد  -79

ريقيا في معرض مالحظاته الختامية عن امتنانه لحكومة جنوب أفريقيا، ولوزارة اإلقليمي ألف
الزراعة وشؤون األراضي على نحو خاص، للترتيبات الممتازة التي حظي بها االجتماع والتي 

آما أثنى خصوصا على الرئيسة للدعم المهني . أسهمت مساهمة هامة في نجاح اللجنة الفنية
وأآد أن التقرير النهائي للجنة الفنية سيرفع إلى االجتماع . دم منهاوالشخصي والتوجيه المق

وأخير . الوزاري للمؤتمر اإلقليمي الثالث والعشرين ألفريقيا آي تتخذ بشأنه اإلجراءات المالئمة
 بالشكر إلى المندوبين للمساهمات وتبادل الخبرات التي أغنت المناقشات Tchicayaتوجه السيد 

 .ت عمليةوأسفرت عن توصيا
 

، مدير عام وزارة الزراعة في جمهورية جنوب أفريقيا Bongiwe Njobeتوجهت السيدة و -80
ورئيسة االجتماع بالشكر إلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة الذي أتاح لجمهورية جنوب 

ن حضورهم أفريقيا فرصة استضافة المؤتمر اإلقليمي الثالث والعشرين ألفريقيا، وشكرت للمندوبي
آما توجهت بالشكر إلى أمانة منظمة األغذية والزراعة لجودة الوثائق . ومشارآتهم النشطة

 عن تطّلعها إلى التنفيذ Njobeوأعربت السيدة . المعروضة على المؤتمر ولصياغتها هذا التقرير
 مشكلة الجوع الفعلي للتوصيات المنبثقة عن االجتماع، والتي تتوقع لها أن تساهم بقدر آبير في حل

 . ثم شكرت آافة الموظفين المعاونين وتمنت للمسافرين عودة سالمة إلى ديارهم. والفقر في أفريقيا
 

، نيابة عن الممثلين الدائمين األفارقة، بتوجيه الشكر لحكومة الرأس األخضروقام مندوب  -81
ت الممتازة التي جنوب أفريقيا لما خصت به جميع الضيوف من حفاوة بالغة، وعلى الترتيبا

 .اتخذتها لضمان نجاح المؤتمر
 


