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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 والثالثون اخلامسة الدورة

 20201أيلول /سبتمرب 21-22

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة
 

 سعادة الرئيس،
 الوزراء،معايل السادة 

 السيد املدير العام،
 السادة املندوبون الكرام،

 
إنه ملن دواعي شـــريف أن أشـــارك يف هذه الدورة اخلامســـة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشـــرق  -1

 لمنظمة ل ينلثاهذا هو املؤمتر اإلقليمي او ســـــــــــــــتقل جمللس املنظمة. املرئيس بصـــــــــــــــفيت الاألدىن، وأن أخاطب هذا االجتماع 
األعضــاء االســتفادة من التجارب الناجحة لالجتماعات االفرتاضــية  رو مبقديكون شــكل افرتاضــي، ويســرين أن بالذي يُعقد 
 وقبل أن أتبادل معكم بعض األفكار عن القضـــــــــــــا� . يف وقت ســـــــــــــابق من هذا العام التابعة له لجانالجمللس و اليت عقدها ا

ا، ، امسحوا يل أن أعرب عن خالص تقديري لسلطنة عمان، حكومة وشعبً يف هذه الدورة اإلقليمياليت سريكز عليها املؤمتر 
 .والتزامها إزاء عقده ولو بصورة افرتاضية لألسف ذا االجتماع اهلامعلى عرضها استضافة ه

 
د املاضـــــــــي وعدد العقانتشـــــــــار ســـــــــوء التغذية خالل كل من  ازداد فيها  يتالشـــــــــرق األدىن من بني األقاليم اليعترب  -2

الذين يعانون منه. وابإلضافة إىل ذلك، أدى تكثيف الزراعة واستخدام املوارد إىل تدهور األراضي واملياه والتنوع  األشخاص
 البيولوجي على نطاق واســـع، وقد تفاقمت هذه املشـــكالت كّلها بســـبب تغري املناخ. وينذر تدهور املوارد الشـــحيحة أصـــًال 

ا  حة مثة حاجة واضــحة وملّ ومن هذا املنطلق، انتشــار النزاعات. شــأ�ا شــأن يف اإلقليم ابخلطر ومتثل ندرة املياه حتدً� خاصــً
لألعضــاء الفرصــة،  وســتتاحوالزراعة. مناســبة حملًيا لألغذية و ومســتدامة ذه التحد�ت عن طريق وضــع �ج هل إىل االســتجابة

                                                      
 .، مسقط، سلطنة عمان2020 آذار/مارس 4إىل  2 كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1
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اقشـــة املمارســـات املســـتدامة واملبتكرة، مثل الزراعة الذكية مناخًيا وتعزيز القدرة على الصـــمود هذا املؤمتر اإلقليمي، ملن خالل
 يف اإلقليم.

 
ر اآلفات اعتبا، طلب األعضاء 2018يف عام  ت عقديتلمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن الاضية لرة املو الد وخالل -3

ا مشروعً  15إلقليم. وقد نفذت املنظمة منذ ذلك احلني ابلنسبة إىل اة حلّ من األولو�ت املواألمراض العابرة للحدود أولوية 
وضـــــــعت اســـــــرتاتيجية إقليمية ملكافحة ســـــــوســـــــة النخيل . كما ملعاجلة هذه املســـــــألةدوالر أمريكي مليون  17 بقيمةا جديدً 

رة للحدود ومكافحتها. ، مشـــــــــــــــروًعا إقليمًيا يركز على الوقاية من األمراض احليوانية العاب2019وبدأت، يف عام احلمراء. 
 بز�دة دعمها للتخطيط والســــــــــــــياســــــــــــــات االســــــــــــــرتاتيجية، و بتعزيز ندرة املياه، اخلاصــــــــــــــة باملبادرة وقامت املنظمة، يف إطار 

منصــــــة اســــــرتاتيجية إقليمية و  إقليميةة شــــــراكيف إقامة الرئيســــــية ائج النتوتكمن إحدى عدد البلدان اليت تركز عليها املبادرة. 
بعنوان "أ�م  2019يف مارس/ آذار  العربية مصــــــــــرمجهورية احلدث الرئيســــــــــي الذي انعقد يف وشــــــــــهد ندرة املياه. بشــــــــــأن 

إقليم ندرة املياه يف مســـألة التقدم احملرز يف معاجلة  اســـتعراضمن أجل  ابلدً  45ا من مشـــاركً  480مشـــاركة األراضـــي واملياه" 
 الشرق األدىن ومشال أفريقيا.

 
 أحناء العامل التأثري خمتلف لمنظمة مواجهتها، وســـــــــــــــتواصـــــــــــــــل الظروف املتغرية يف لك حتد�ت ينبغي وال تزال هنا -4

النزاعات وتغري املناخ واهلجرة واألمراض العابرة للحدود دورًا ال يستهان به يف هذا اجملال. جهود. إذ تؤدي بذله من نما يف 
نظمة اآلن امل. ومثة حاجة إىل املكتســــــبة أن يكون التجديد خطة دينامية وحّية تتطور على أســــــاس التجارب جيبولذلك، 

 النبيلة امللقاة على من أجل أداء الواليةمســــتمر العمل الذي تضــــطلع به بشــــكل  ديناميةفضــــل أكثر من أي وقت مضــــى ب
 .عاتقها

 
أغتنم هذه الفرصـــــــة ألذكركم أبمهية هذا املؤمتر يف توجيه املنظمة لتقّدم الدعم الفّعال واهلادف للبلدان اليت تواجه و  -5

، يضطلع األعضاء بدور 2009حتد�ت أساسية. ونظرًا إىل تنامي دور املؤمترات اإلقليمية يف جمال حوكمة املنظمة منذ عام 
 أنكم ســـــــتضـــــــطلعون من  متأكدحيوي يف اســـــــتعراض أنشـــــــطة املنظمة يف اإلقليم وحتديد أولو�ت العمل يف املســـــــتقبل. وأ� 

 هبذا العمل اهلام حبزم ومحاس.
 
واألنشـــــــــــــــطة ل العمفرص احتواء الفريوس على ســـــــــــــــبل العيش و  اهلافة إىل تدابريالو  19-كوفيد  جائحة تأثر وقد  -6

لسياسات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، املستجد ينطوي على تبعات تطال افريوس كورو� ف. هااعية والتجارة وغري الزر 
األعضـــــــــاء قدم ســـــــــيو . اجلائحة هذهلالتصـــــــــدي واء عند الســـــــــالظروف العاملية واحمللية على مهية مبكان مراعاة من األلذلك و 

كيفية أتثري املتعلقة ب يةقليمالقطرية واإلواألولو�ت األســـــاســـــية  التحد�تمســـــامهاهتم ابلنســـــبة إىل يف هذا املؤمتر املشـــــاركون 
لتمكني املنظمة من توجيه  ةابلغيكتســي أمهية على ســبل عيش الســكان يف الشــرق األدىن. وهذا واســتمرار أتثريها اجلائحة 

وســــتتاح الفرصــــة لألعضــــاء خالل هذا املؤمتر اإلقليمي،  الية.عمل يف جمال االســــتجابة يف االجتاه األكثر فعما تقوم به من 
واالتفاق على خطة إقليمية ملواجهة هذه  19-، ملناقشة التحد�ت املاثلة أمام اإلقليم يف ضوء جائحة كوفيد6ضمن البند 

وأهداف  2030التحد�ت. وســيكتســي هذا أمهية أســاســية إلعادة اإلقليم إىل املســار الصــحيح من أجل حتقيق خطة عام 
 التنمية املستدامة. 

 



3 NERC/20/INF/12 

 

، إعادة تنظيم هيكل املقر الرئيســـــــــــي بعد املائة الرابعة والســـــــــــتني هتأقر اجمللس، يف دور ال خيفى عليكم، فقد كما و  -7
قادرة على االســــــتجابة بســــــرعة منظمة  ،لمنظمة من أجل إنشــــــاء منظمة أكثر مرونة وديناميكية ومالءمة للغرض املنشــــــودل

املكتب اجلديد ألهداف التنمية إبنشــــــــــاء ألخرية ته ادور يف  اجمللس رحبكما ألزمات.  ســــــــــتجدة وللالحتياجات املوفعالية 
هذه حتقيق على ومســــــــــاعدة األعضــــــــــاء  2030عام خطة يف نظمة املطوة مهمة حنو مشــــــــــاركة ابعتبار ذلك خاملســــــــــتدامة 

تعاون وثيق مع وكاالت األمم إىل متكني إقامة ظمة تعزيز مراكز املنســــيؤدي . كما اســــتعراضــــهااألهداف وكذلك متابعتها و 
إطار العمل يف ضـــرورة و  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة مع إعادة تنظيم  ًيااملتحدة األخرى واملؤســـســـات املالية الدولية، متاشـــ

 .شراكات ملعاجلة القضا� املعقدة واملتعددة اجلوانب على املستوى القطري
 
مبادرة يف ، الدكتور شــــــــو دونيو، منظمةملدير العام اجلديد للالبارزة األخرى اليت قام هبا ا اتبتكار ويتمثل أحد اال -8

عبارة عن منوذج أعمال شامل اللجان التابعة له. فهي من اجمللس و  كل  رتحيببهذه املبادرة حظيت قد و يداً بيد". "العمل 
وجمموعات بيا�هتا للمنظمة ستفادة من القدرات الفنية وكّلي يهدف إىل إقامة جمموعة واسعة من الشراكات من جهة، واال

مســــؤولياهتم،  حتملمن جهة أخرى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتنمية. وســــيمّكن ذلك مجيع أصــــحاب املصــــلحة من 
 .2030ا من أجل حتقيق أهداف املنظمة، فضًال عن أهداف التنمية املستدامة وخطة عام بصورة شفافة، والعمل معً 

 
ســـــــــــــــكا�ا خطر واجه لبلدان اليت يلاألولوية ســـــــــــــــند تهي هذه املبادرة هي �ج تقوده وأتخذ بزمامه البلدان، و و  -9

غري النامية تشـــــــــــــمل البلدان ذات األولوية الدول اجلزرية الصـــــــــــــغرية النامية وأقل البلدان منواً والبلدان و ف عن الركب. التخلّ 
خالل املبادرة. من  19-واجهة آاثر كوفيددعم ملالحلصــــول على إىل اتســــعى  البلدان اليتإصــــافة إىل الســــاحلية األقل منواً، 

تنمية قدرات ومن املقرر ، ومت إطالق املنصـــــة اجلغرافية املكانية، دد من البلدانعيف على قدم وســـــاق األنشـــــطة جارية وإن 
 .املنصةهذه األعضاء للوصول إىل 

 
اإلقليمي علًما ابملســامهات الرئيســية هلذه املبادرة اليت ترمي إىل أعضــاء هذا املؤمتر  ســيحاط خالل هذا األســبوع،و  -10

تســـريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة. فمن خالل إقامة الروابط بني خمتلف أصـــحاب املصـــلحة، يهدف 
نظمهم الغذائية  من مواطن الضـــــــــــــــعف لدى الفقراء يف املناطق الريفية من خالل حتســـــــــــــــني قدرات هذا الرب�مج إىل احلد

 .يف الوقت نفسه واستخدام أدوات البيا�ت لدى املنظمة لتحديد ثغرات االستثمار
 

 سعادة الرئيس،
 معايل السادة الوزراء،

 السيد املدير العام،
 السادة املندوبون الكرام،

 
 

. كلنا  مهمة كبرية ابنتظار�شــــــارف فيه اإلطار االســــــرتاتيجي احلايل للمنظمة على االنتهاء، مثة ييف الوقت الذي و  -11
من املؤمترات اإلقليمية لتنقيح خارطة إســـــــــهامات احلصـــــــــول على إىل يف دورته الرابعة والســـــــــتني بعد املائة جمللس ا تطلعقد و 

ســــــائر وســــــتشــــــّكل األولو�ت اإلقليمية احملددة يف هذا املؤمتر اإلقليمي و هذه الوثيقة اهلامة. خبصــــــوص الطريق للمشــــــاورات 
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ســرتشــد بتوصــيات اللجان الفنية تســاليت ، اإلطار االســرتاتيجي املقبل بشــأن اتس عملية اختاذ القرار ا، أســةاإلقليمي اتاملؤمتر 
وســـوف يشـــكل اإلطار االســـرتاتيجي اجلديد، الذي ســـيعتمده املؤمتر يف دورته الثانية  التابعة له. لجانالوبتوجيهات اجمللس و 

 2030الذي ســوف تســرتشــد به املنظمة لعملها يف املســتقبل حتقيًقا خلطة عام ، املخطط التفصــيلي 2021واألربعني يف عام 
 وما بعدها.

 
ســــــــعادة الرئيس، من الواضــــــــح أنه مثة حاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة للتصــــــــدي لتحد�ت املخاوف الصــــــــحية  -12

 املتزايدة بســـــــرعة واملتصـــــــلة ابلنظام الغذائي، واألضـــــــرار اليت تلحق ابلنظم اإليكولوجية والتهديدات الناشـــــــئة عن تغري املناخ. 
، ســـــــيدعو 2021يف عام و ، ال بد من معاجلة النظم الغذائية. 2030ومن أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة حبلول عام 

 2030عام  األمهية املســـــــــــــــندة يف خطةيُربز ، وهو ما النظم الغذائية بشـــــــــــــــأناألمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر قّمة 
حتقيق هذه األهداف  لصــــحة والتغذية والنظم اإليكولوجية والدور األســــاســــي الذي تضــــطلع به النظم الغذائية يفتحســــني ال

 ويف تسريع وترية إجياد حلول ألبرز التحد�ت اليت يواجهها العامل.
 

كانون ني بعد املائة ابلفعل يف ديســــمرب/وقد أقّر األمني العام لألمم املتحدة وجملس املنظمة يف دورته الثالثة والســــت -13
دا على احلاجة إىل إشـــراك النظم الغذائية، وشـــدّ  بشـــأنابلدور املركزي الذي تضـــطلع به املنظمة يف مؤمتر القمة  2019األول 

جمموعة غري رمسية من أصــدقاء القمة لتوفري منصــة أنشــئت يف هذا الصــدد، و عضــاء بشــكل كامل يف العملية التحضــريية. األ
 مة. لقؤمتر امل التحضرييةعمال األلألعضاء للمسامهة يف 

 
ويف اخلتام، ســعادة الرئيس، يضــطلع املؤمتر اإلقليمي للشــرق األدىن بدور فريد يف املســاعدة على حتديد ســياســات  -14
ا الذي امل يحدد ســــنظمة ويف صــــياغة ليس بر�مج العمل وامليزانية للفرتة املقبلة فحســــب بل اإلطار االســــرتاتيجي املقبل أيضــــً

هلذا املؤمتر اإلقليمي الفرصـــة إلعطاء الزخم الذي أطلقه تتاح اخلمس عشـــرة املقبلة. وســـســـياســـة املنظمة للســـنوات العشـــر أو 
ل إىل نتائج  املدير العام ابجتاه االبتكار ومبادرة العمل يًدا بيد. وأخرياً، أمتىن هلذا املؤمتر اإلقليمي مداوالت مثمرة والتوصـــــــــــــــّ

 واضحة.
 

 ا على حسن إصغائكم.وشكرً  -15
  


