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 األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 الدورة الثالثة والثالثون

 2016مايو/أّيار  13-9روما، إيطاليا، 

 رئيس الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى بيان

 

 سعادة الرئيس املستقل للمجلس،
 

 سعادة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،
 

 أصحاب املعالي الوزراء،
 

 ،أصحاب السعادة السفراء
 

 ،املوّقرين نياملندوبحضرات 
 

 الكرام، حضرات الضيوف
 

 السّيدات والسادة،حضرات 

 

توصيات الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي متابعة ألقّدم لكم نتائج اليوم  معكمأن أكون  يشّرفين ويسّرني -1

انعقدت الددورة الثانيدة والثالثدون للمدؤمتر اإلقليمدي للشدرق        ،وكما تعرفونسة اللبنانية. والية الرئاللشرق األدنى خالل 

بصدفة  تتمتدع  بلددان   7، وًابلدًا عضدو  22مندوبًا من  155، وحضرها 2014فرباير/شباط  28إىل  24يف روما من األدنى 

 منظمدات غدح حكوميدة دوليدة ومراقدب      3منظمات تابعة لألمم املتحدة، ومنظمة حكومية دوليدة واحددة، و   3مراقب، و

 . واحد
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ُ  تقريدرًا     يزانيدة الربندامج وامل اخلاصة ب سائلاملورفع املؤمتر توصيات يف غاية األهمية يف إطار  -2 ُ  قدد رفعد ، كند

ُ  وَع. 2014يف يونيدو/حزيران  )الفاو( جمللس منظمة األغذية والزراعة الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة  إىل عنها  رضد

املتعّلقدة بالسياسدات اإلقليميدة والعامليدة واملسدائل      ضًا توصيات الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى أي

 . 2015يف يونيو/حزيران  املنظمةالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر على التنظيمية 

 

 . جرى تقدميهااستجابًة للتوصيات اليت وستتمحور كلميت اليوم حول اإلجراءات اليت اّتخذها املكتب اإلقليمي  -3

 

النزاعدات يف اإلقلديم   الضدوء علدى   الدورة الثانية والثالثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  سّلطُوكما تعلمون،  -4

ومشدال   األدنىمن السكان يف الشرق شرحية واسعة ويف زيادة ضعف  انعدام األمن الغذائيعاماًل رئيسيًا يسهم يف بوصفها 

حلالة األمن الغدذائي والتغذيدة، بفعدل انتشدار     ، أّكدت منظمة األغذية والزراعة التدهور السريع 2015ويف عام  أفريقيا.

انعددام األمدن الغدذائي يف الشدرق األدندى       عدن عامة إقليميدة   يعطي حملة"تقرير النزاعات وانعدام االستقرار، من خالل 

من أجل حتقيدق األمدن الغدذائي     لبناء القدرة على الصمودإجراءات مجاعية ذ اختاهذا التقرير إىل ودعا ومشال أفريقيا". 

 والتغذية يف اإلقليم. 

 

 املنظمدة  ي سدتفاد منهدا يف  لتدوفح بياندات دقيقدة    أنواعًا خمتلفة من التقييمات القطرية  عقب ذلكوأجرت الفاو  -5

بني منظمدة األغذيدة والزراعدة وبرندامج األغذيدة       شكركةامل ةبعثالغحها من وكاالت األمم املتحدة. ومشلُ التقييمات يف و

 والضدفة اخلسدائر يف العدراق   االحتياجدات جدراء   تقيديم  و ،يف السدودان وسدوريا   لتقييم احملاصيل واألمن الغذائي العاملي

 الغربية/قطاع غزة. 

 

 ، مدا أّدى 2015-2014املوّجهدة إىل اههدات املا دة يف الفدكرة      اصلومّت أيضًا تكثيف مبادرات الدعوة والتو -6

اململكدة العربيدة    ، مبدا فيهدا  للبلدان اليت تشهد أزمات من جهات ما دة خمتلفدة   يأمريكماليني دوالر  109إىل حشد 

 السعودية كجهة ما ة إقليمية.  

 

إىل عقدد حلقدة عمدل إقليميدة متعدددة أصدحاب املصدلحة بشد ن األمدن           دعوتهاالفاو  واصلُإضافة إىل ذلك، و -7

 مدع هندة األمدن الغدذائي العداملي وبالتعداون      بالتشدار    حلقة العمدل الرابعدة   2015عقدت يف عام والتغذية، والغذائي 

وأعضداء  ج األغذية العداملي،  وبرنام، وجامعة الدول العربية، هنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيامع 

 . وسداهم هدذا الندوع   لية التنسيق اإلقليميدة ألمن الغذائي والتغذية التابعة آلاملعنية با املتخصصةعمل آخرين يف جمموعة ال

 حتسني األمن الغذائي والتغذية.  من أجلاإلقليم يف تحديات واخليارات فهم اليف  من حلقات العمل

 

األخحة اإلطار االسكراتيجي اإلقليمي للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف الشرق األدنى أقّر املؤمتر يف دورته و -8

 للفاقدد واملهددر  لتنفيذ اإلطدار االسدكراتيجي اإلقليمدي    ، ومّت توفح الدعم، يف الفكرة الفاصلة بني الدورات، ومشال أفريقيا

  من األغذية. 
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وسدائل  شدرت يف  مدن األغذيدة، ون   على أهمية احلّد من الفاقد واملهدر  الرأي العاملتوعية  املواد الالزمةعّدت وُأ -9

  اإلقليمية. عرب اإلنكرنُ وعلى حمطات التلفزيون جرى بّثها ة واإلعالم املطبوع

 

 وزارة البيئددة وامليدداهمددع املكتددب اإلقليمددي الفرعددي جمللددس التعدداون لدددول اخللدديج العربيددة والدديمن   وشددار  -10

املكتدب اإلقليمدي    عملالفاكهة واخلضار، يف حني  الفاقد منمن  املتحدة يف تنظيم محلة توعية للحّديف اإلمارات العربية 

 . من هدر األغذية حلّدللتشجيع على ا مقدمي خدمات املطاعممع الفرعي لشمال أفريقيا 

 

 األنشدطة اإلقليميدة  يف  املسداواة بدني اهنسدني   اههدود الراميدة إىل إدمدا      جدرى تكثيدف  ومن جهة أخدرى،   -11

 قطريدة  عمليدات تقيديم  جريدُ  وقدد أُ . للمسداواة بدني اهنسدني   شبكات إقليميدة وإقليميدة فرعيدة    مبا يف ذلك من خالل 

 احلمايدة االجتماعيدة   عدن جندزت دراسدتا حالدة    اهزائدر ولبندان والسدودان، وأُ   كل مدن  يف  املساواة بني اهنسنيبش ن 

تشدجيع النسداء صداحبات املشداريع يف اإلمدارات العربيدة       ومّت . يف مصدر ولبندان    املساواة بني اهنسني مراعاةمنظور من 

جتارية غذائية زراعية من خالل تنظيم فعاليات بالتعاون مع االحتاد النسدائي العدام    مؤسسات إنشاءاملتحدة ومصر على 

ب نشدطة لبنداء قددرات املؤسسدات     مّت االضطالع  ،إضافة إىل ذلك. يف اإلمارات العربية املتحدة واحتاد املستثمرات العرب

يف مدا يتعلدق    اهنسدانية قضدايا  المن خالل حتليل لسالسل القيمة يراعدي   إدما  املساواة بني اهنسنيالريفية يف جمال 

أطلعكدم علدى مبدادرة تتسدم ب هميدة      يسّرني أن ومن باب األهمية اخلاصة، . صرة يف الفيوم، مبة والعطرّيات الطبّيالنباتب

اهزائدر   كل من يف نيحسب اهنس املصّنفةاإلحصائية واملعلومات  البياناتإعداد العمل على  خاصة وتتمثل يف استكمال

العمل جاٍر حاليًا على توسديع نطداق هدذه املبدادرة ليشدمل      ، و2015السودان وتونس يف عام املغرب وولبنان وموريتانيا و

 . 2016والعراق يف عام اإلسالمية إيران مجهورية مصر و أيضًا

 

يسدعدني أن أكّكدد إطدالق املبدادرات     ومشدال أفريقيدا،    األدندى وبالنسبة إىل أولويات أنشطة املنظمدة يف الشدرق    -12

البلددان موضدع   ، وحتديد هذه املبادرات تنفيذل، وتشكيل فرق كما كان مقررًااإلقليمية الثالث اليت مّتُ املصادقة عليها 

. 2015-2014خدالل الفدكرة    تنفيدذها  واملباشرة يف على املستويني القطري واإلقليميالالزمة ط العمل الكركيز ووضع خط

يف إطدار   ،أّنده  إىل هندا أن أشدح   إجندازات. وأودّ على ما حققته هذه املبدادرات مدن   كلمته كان املدير العام قد أطلعنا يف و

، مّتدُ  لمدؤمتر اإلقليمدي للشدرق األدندى ومشدال أفريقيدا      لالثني استجابة لتوصيات الدورة الثانية والثاملبادرات الثالث و

؛ كما مّتُ صياغة مشروع متعدد البلددان  متصلة باألزمة السورية يف كل من األردن ولبنان متعددة البلدانصياغة مشاريع 

يف اهزائدر ومصدر    2030خطدة عدام   من أجل تنفيذ أهداف التنميدة املسدتدامة املتعّلقدة بامليداه يف     لدعم "استدامة املياه" 

 مسدتمراً  احلدوار ال يدزال  تدونس والديمن. و  املغدرب وفلسدطني و  والعراق واألردن ولبنان وليبيا واإلسالمية إيران مجهورية و

 مع اههات املا ة لت مني التمويل هلذه املشاريع. 

 

ّدمُ لغربية/قطاع غدّزة وُقد  ضعُ أيضًا مقكرحات مشاريع يف العراق ولبنان واألردن والسودان وسوريا والضفة اوو  -13

 إىل البلدان املا ة يف اإلقليم. 
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 مبوجدب املبدادرة اإلقليميدة بشد ن     أطلعكدم عليهدا  امدة الديت يسدّرني أن    الرئيسية اهل السياسية احملطاتومن  -14

 ي للمياه.  املصادقة الرمسية على املبادرة من جانب اجمللس الوزاري العرب ،"ندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا"

 

  السّيدات والسادة،  رات ضح

 

 علدى أهميدة القضدايا األقاليميدة،    الدورة السابقة للمؤمتر اإلقليمدي للشدرق األدندى ومشدال أفريقيدا       لقد شددت -15

وهدُ بصدورة   ب ّن هدذه القضدايا ع    أبلغكماآلفات النباتية واألمراض احليوانية العابرة للحدود. ويسعدني أن ومنها مثاًل 

 فحوس كوروندا -متالزمة الشرق األوسط التنفسية تناولُاهليئات اإلقليمية وحلقات العمل اليت خاصة من جانب جزئية 

 . ه من املقرر بذل مزيد من اههود يف فكرة السنتني املقبلة، وأّنومرض احلمى القالعية

 

رية إيدران اإلسدالمية.   بني بلدان اهنوب مع مصر واملغرب ومجهواتفاقات تعاون من جهة أخرى، مّت توقيع و -16

 املسدتفيدة رضُ على جمموعدة مدن البلددان    لتعاون بني بلدان اهنوب وع اخاصة بخلطط عمل وضعُ مذكرة مفاهيمية و

 .   متويلهاللنظر يف إمكانية 

 

قددرات املكتدب اإلقليمدي     تعزيدز شهدت اههود الرامية إىل وبالنسبة إىل الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية،  -17

يف املائدة   7يف املكتب اإلقليمي للشرق األدنى بنسبة ألجل الفئة الفنية واملستشارين بعقود طويلة ا مناملوّظفني  عددزيادة 

 للمدزارعني  احلقليدة واملددارس   والزراعدة الصدغحة النطداق    جماالت اخلربة اهديدة القددرة علدى الصدمود   وتشمل  تقريبًا.

 واالتصاالت.  على النتائج واإلدارة القائمة واحلماية االجتماعية

 

 الوثيقدة املتعّلقدة باالسدتعراض املسدتقل لشدبكة املكاتدب امليدانيدة.       خدالل هدذا املدؤمتر،    سوف نناقش أيضًا، و -18

، استعداد حكومة لبنان استضافة املكتب اإلقليمي الفرعدي للفداو يف املشدرق العربدي     أككد جمددًاأوّد أن هذا السياق،  ويف

 دعمه. املؤمتر اإلقليمي على بقًا إىل إني أتوجه بالشكر مسو

 

وحّقدق   فكرة السدنتني خالل املكتب اإلقليمي الفرعي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية واليمن  قد مّت تعزيزو -19

 رائددة إطالق مشداريع  إلمارات العربية املتحدة؛ يف ااسكراتيجية تنمية الزراعة املستدامة صياغة نتائج مهمة، مبا يف ذلك 

ُ عدّدة اجتماعدات فنيدة    عقد ؛ والعربية املتحدة املياه يف اإلمارات لالقتصاد يف التحدديات الرئيسدية أمدام اإلقلديم      تناولد

وتوفح الدعم لصياغة وتنفيذ مشدايع ملصدايد األمسدا      فحوس كورونا-متالزمة الشرق األوسط التنفسيةالفرعي، مبا فيها 

 مان.  ع  سلطنةوتربية األحياء املائية يف اليمن و

 

منّسدق  . ومّت تعديني  2015-2014املكتب اإلقليمدي الفرعدي لشدمال أفريقيدا خدالل الفدكرة        جرى أيضًا تعزيزو -20

وطين للرصدد ودعدم الدربامج امليدانيدة، واختيدار موّظدف       مسؤول  تعينييف أعقاب تقاعد سلفه؛ ومّت إقليمي فرعي جديد 

 للسياسات.   دولي رفيع
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 للمنظمدة  كامدل الصدالحيات  ممثدل  ثلي منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم. وع دّين  ماملناصب الشاغرة ملومّت ملء  -21

 السدددودان وسدددوريا والددديمن خددداللجديددددة كنائدددب للممثدددل اإلقليمدددي يف كدددل مدددن وأنشددئُ مناصدددب   ،يف األردن

 . 2015-2014الفكرة 

 

بواسطة فرق الدعم القطريدة  الطوارئ والتنمية عمليات الالمركزية وإدما  أنشطة ومن جهة أخرى، مّت استكمال  -22

 أطدر الربجمدة القطريدة وتيسدح حشدد اخلدربات الفنيدة       تنفيدذ  من أجل دعدم   جرى تشكيلهااليت  املتعددة التخصصات

 يف املكاتب القطرية. 

 

 للضدفة الغربيدة وقطداع غدزة.    عدّززت املنظمدة دعمهدا    لتوصديات املدؤمتر اإلقليمدي للشدرق األدندى،       واستجابًة -23

للشرق األدنى ومشدال أفريقيدا.   /املمّثل اإلقليمي املساعد واملدير العامالفلسطيين  بني وزير الزراعةمّت توقيع خطاب نوايا و

 . الزراعيقطاع للنهوض بال أمريكيمليون دوالر  117.5 مبلغ نداء همع طلقوُأ

 

للمدزارعني يف غدزة وللبددو،    دعمهدا اإلنسداني   مسدتوى  مدن  رفعُ الفداو  غزة، اليت شهدتها زمة األويف أعقاب  -24

 سلسدلة القيمدة والدري وبنداء القددرات ملكافحدة األمدراض احليوانيدة العدابرة للحددود،           تطويرريع يف جمال امشونّفذت 

 ة املستدامة. يلتنمية الزراعلوتدعم املنظمة أيضًا الوزارة يف صياغة اسكراتيجية مبا يف ذلك إنفلونزا الطيور. 

 

املركدز  إقليمية مدع  مذكرات تفاهم  والعمل من خالل املؤسسات عرب التوقيع علىومّت توطيد التعاون مع الشركاء  -25

إنشاء مركز االبتكار الزراعي لدعم  ركز الدولي للزراعة املروية باملياه املاحلةوامل املناطق اهافة للبحوث الزراعية يف يالدول

 فضدالً والزراعدة احملميدة.   إمكاندات  مركز امتيداز إقليمدي للبحدا والتطدوير بشد ن      ره باعتبايف اإلمارات العربية املتحدة 

فعاليدة   لزيادةتقنيات جديدة دعم إدخال  املناطق اهافة للبحوث الزراعية يف ياملركز الدولتشمل الشراكة مع عن ذلك، 

 البحدا البعليدة واألراضدي اهافدة يف مصدر واألردن واملغدرب وتدونس. و دري        يف النظم  رائدةاملياه يف مواقع استخدام 

 مع شركاء إقليميني آخرين. يف إمكانية عقد اتفاقات 

 

، لددان ذات الددخل املتوسدط واملرتفدع    ب همية حساب األمانة األحادي كوسيلة لالستجابة ألولويدات الب  إقرارًاو -26

فدورًا  ، 2014أبريل/نيسدان   الزراعي للمملكة العربية السعودية يف القاهرة يفم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى األسبوع نّظ

 . اجتماع اللجنة املشكركة حلساب األمانة األحادي بعد انعقاد

 

للمدؤمتر  يف الددورة السدابقة   تطّرق إليها البحا البنود األخرى اليت أوّد إطالعكم على بعض السّيدات والسادة، حضرات 

 : وهي كاآلتي دنىاإلقليمي للشرق األ

 

لشدرق األدندى،   للمؤمتر اإلقليمدي ل  2015-2012املنّقح للفكرة  املتعدد السنواتبرنامج العمل بعد املوافقة على  -27

بلدان جمموعة املمثلني الدائمني لعرب اإلنكرنُ مع  ةمنتظم اتاجتماعات مع رئيس املؤمتر اإلقليمي وكذلك مؤمترع قدت 
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طالعهم على التقّدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي إل رومالشرق األدنى املوجودين يف ا

 والتحضحات للدورة الثالثة والثالثني.  للشرق األدنى

 

ويف ما يتعّلق باملؤمتر الدولي الثاني املعدين بالتغذيدة املشدكر  بدني منظمدة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة           -28

التغذيدة  الوثدائق الديت أعددتها عدن موضدوع      الستعراض ر املكتب اإلقليمي للشرق األدنى الدعم الفين للبلدان العاملية، وّف

حلقات عمل/فعاليات وطنيدة قبدل انعقداد املدؤمتر الددولي الثداني املعدين        والسودان( ولتنظيم  وسلطنة ع مان لبنانو )مصر

 بية املتحدة(. السودان واإلمارات العرو املغربو لبنانو بالتغذية )مصر

 

 دو سدبل معيشدة مسدتدامة     : "عمدل الخطدة  يسّرني أن أبلغكم أّنه مّت وضع "وبالنسبة إىل الدعم املقّدم لليمن،  -29

 وبلدغ التمويدل الدالزم   " 2018-2014للفدكرة   حتقيدق األمدن الغدذائي والتغدذوي    درة على الصمود من أجل الزراعدة و وقا

  . 2015يف نهاية ديسمرب/كانون األّول مليون دوالر منها  33.7، مّت حشد أمريكيمليون دوالر  145 هلذه اخلطة

 

 مركز امللك سلمانمع  2015يف سبتمرب/أيلول  أمريكيمليون دوالر  5.8مذكرة تفاهم بقيمة  وجرى التوقيع على -30

 .يف الديمن  افظدات املتضدررة مدن األزمدة    احمل، لدعم األمن الغذائي وإنتا  الغدذاء احمللدي يف   كة العربية السعوديةاململيف 

 لددعم تددخالت الفداو    أمريكدي مليدون دوالر   19.5 بقيمدة مساهمة سدخية  باإلمجال اململكة العربية السعودية  قد وّفرتو

 يف العراق واليمن.

 

 األمانة اإلقليمي للتضامن.دعوة البلدان األخرى إىل دعم حساب يف اخلتام، أوّد و -31

 

 إصغائكمشكرًا على حسن 

 


