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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 األدنى للشرق

 الدورة الخامسة والثالثون

 1 2020سبتمبر/أيلول  21-22

 األدنى للشرق اإلقليمي للمؤتمر والثالثين الخامسة الدورة رئيس بيان

 

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي 
 أمانة املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن يف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا 

NERC@fao.org-RNE-FAO 
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة
  الوزراء املعايل أصحاب
  دونيو شو /الدكتور معايل
 (الفاو) املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة عام مدير
 Mr. Khalid Mehboob/  سعادة
 (الفاو) منظمة جمللس املستقل الرئيس
 TIENSIN THANAWAT/  سعادة
 العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس

 !الدائمون واملندوبون والوكالء السفراء السعادة أصحاب
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 
مبناسببببببة افتتات اعجتماز الوزاري للدورة ا امسبببببة والرالثني للمؤمتر اإلقليمي للشبببببرق األدىن ومشال إفريقيا ملنظمة  -1

ا أصببببببحاب املعايل والسببببببعادة ا لكم مجيع  يشببببببرفحت أن أيدم إليكم معرب  األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، 
عنكم جرود معايل الدكتور مدير  ا نيابة  على حرصببببكم للمشبببباركة يف أعمال هذا اعجتماز الوزاري املرم، ومقدر  

عام منظمة الفاو لتوجراته اجلديدة إلقامة املؤمترات اإلقليمية واعجتماعات الوزارية على مسببببببببببببببتو  دول اإلقليم 
هبدف تطوير منظومة العمل وتعزيز الشببببراكة مبا يضببببمن تنفيذ املبادرات واللامي اإلقليمية والوانية ومتابعة أدائرا 

 .2030داف التنمية املستدامة ألجندة يف إاار يقيق أه
 

 املشاركون الكرام، أصحاب املعايل والسعادة
 
( بشبببكل ملحول على إنتال الغذاء 19-بسببببب انتشبببار جائحة )كوفيد أثرت اإلجراءات اعحرتازية اليت اختذت -2

لألمم املتحبدة )الفباو(، ا لتقبارير منظمبة األغبذيبة والزراعبة وذلب  وفقب   يف دول اإلقليموتوفري اإلمبدادات الغبذائيبة 
حيث أثرت عمليات إغالق احلدود الدولية وقيود النقل واحلجر الصبببحي منذ بداية اجلائحة على التجارة الدولية 

ا من اجلائحة األكرر تضبببرر   اإلقليم يف بلدان من املنتجات الغذائية وسبببالسبببل اإلمداد الغذائية حول العا   اصبببة  
إىل أد  تأثر ا دمات اللوجسبببببببتية املرتبطة غركة الغذاء و انعدام األمن الغذائي.  وتل  املتأثرة بارتفاز مسبببببببتويات

قليم اإل بعض دول دالغذاء، كما تشرمستويات فقد وهدر  والسمكية وزيادةمنتجات الزراعية صعوبة الوصول لل
ّد ركيزة أسببباسبببية يف والفيضبببانات، وتأثريها على منظومة األمن الغذائي واليت تع يزيادة هجمات اجلراد الصبببحراو 

 .التنمية اعقتصادية لبلدان اإلقليم وع سيما يف أوقات األزمات
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 املشاركون الكرام، أصحاب املعايل والسعادة
 
ممببا ع شببببببببببببببب  فيببه بببأن املؤمترات اإلقليميببة تُعزز التنبباغم اإلقليمي يف تبببادل ا راء حول التحببديببات واألولويببات  -3

منظمة الفاو يف عقد سببببببببببببلسببببببببببببلة من اعجتماعات اإلقليمية  ومن هنا نرمن منرجية العمل اليت تبنترا اإلقليمية،
مبا يف ذل  اعجتماعات اعفرتاضية؛ لضمان التحضري املسبق  م2020الفنية التمريدية  الل شرري يناير ويوليو 

اإلقليمية أمهرا يول النظم الغذائية من أجل ا من املواضببببببي  ملداوعت هذا اعجتماز الوزاري الذي يتضببببببمن عدد  
باإلضببببببببببافة إىل مبادرة الفاو  19-يقيق أهداف التنمية املسببببببببببتدامة والتصببببببببببدي ل ثار النامجة عن جائحة كوفيد

 ."العمل يدا  بيد" هني جديد، وصوع  ععتماد اإلعالن الوزاري
 
يف سببببببببيل تعزيز  لمنظمةل دير عاماملمعايل الدكتور ا أتقدم بالشبببببببكر اجلزيل للجرود اليت يبذه أود أن، ويف ا تام -4

اىل كذل    الشبببببكر موصبببببولهذا التعاون واسبببببتدامته، و  اسبببببتمراروتدعيم أواصبببببر التعاون يف اإلقليم متطلعني اىل 
 
ُ
 .املؤمترهذا قدرة يف أصحاب املعايل والسعادة رؤساء الوفود ملشاركترم امل

 
 .مساعينا بالتوفيق والنجات ملا فيه  ري شعوب دول اإلقليمنسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكلل  -5
 
 

  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


