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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ هذه الوثيقةُطبع عدد حمدود من 
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : لعنوان التاليعلى ا

ME064/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي

 للشرق األدنى 

 

 الدورة احلادية والثالثون

 2142أيار / مايو 41-41روما، 

 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 

 عز الدين الدولة، السيد العراق، مجهوريةيف  زراعةال معالي وزير
 

 ،Luc Guyau السيد املنظمة، جمللس املستقل الرئيس
 

 ،Yaya Olaniran السيد العاملي، الغذائي األمن جلنة رئيس
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 الشرق جمموعة رئيس ،Taghaví Motlaghالسفري  املنظمة،لدى  اإلسالمية إيران جلمهورية املمثل الدائم سعادة

 األدنى،
 

 سعادة السفراء، ،معالي الوزراء ،املوقرون املندوبون
 

 املدني، اجملتمع ممثلو
 

 املتحدة، األمم ملنظومة التابعة األخرى والوكاالت والزراعة األغذية منظمة من الزمالء
 

 والسادة، السيدات حضرات السعادة، أصحاب
 



NERC/12/INF/4 2 

 اإلقليمي املنظمة ؤمترمل والثالثني الدورة احلاديةسبة انعقاد امبن روما يف بكم أرحب أن سروري دواعي ملن إنه- 1

 قبول على العراق حكومة أشكر أن وأود بغداد، يف البداية وقد كان من املفرتض أن ينعقد هذا االجتماع يف. األدنى للشرق

 .املنظمة مقر يف استضافته

 

إنهاء  نستطع مل ولكن األغذية زيادة إنتاج يف األخرية العقود خالللقد جنحنا  ،والسادة السيداتحضرات - 2

يتضورون  زالوا ال شخص مليون 099 من فإن أكثر مجيع البشر، إلطعام األغذية  من يكفي ما وجود ورغم. اجلوع

 .جوعا

 

 .اجلوع على القضاء يف املتمثل هدفهاحتقيق  املنظمة إىل مواصلة حتتاج هذا الوضع، ارستمرمع او- 3

 

 دورع بضطالاال ،هلما وينبغيبل ا،موشركاؤها ميكن هل فاملنظمة. مستحيلة مهمة ليس ولكن معقد، حتد إنه- 4

 .هنريد الذي العامل بناء يف مهم

 

 وهذه. واالقتصادية املالية تتعايش مع أزميت املناخ والطاقة واألزمتني اجلوع أزمة أن هو معقدا وما جيعل األمر- 5

 التحديات هذه الرتابط جيعل وهذا. منفصل بشكل معاجلتها ميكن بها وال يف بعضها البعض وتتأثر تؤثر األزمات

 .ما مضى يف واجهناها اليت تلك عن خمتلفة

 

 يف السبب قمت، وهلذا. للتصدي هلا خمتلف وتركيز األدوات من خمتلفة جمموعة إىل حباجة أننا ويعين- 6

 ذات الناشئة والتحديات العاملية لتحديد االجتاهات: اسرتاتيجي تفكري عملية بإطالق ،2912 عام الثاني كانون/يناير

 .فعال بشكل هلا للتصدياملنظمة  تنظيم إعادة ثم والزراعة الغذائي باألمن الصلة

 

 ومناقشات ،وشعبها ملنظمةاخمتلف إدارات  املوظفني يف وتشاركية مع واسعة مشاورة إىل العملية هذه وتستند- 7

 .اخلارجي املعين باالسرتاتيجية فريق اخلرباء ومساهمات من األعضاء مع

 

 العاملية، بشأن التحديات تعليقاتكم تلقي إىل وإني أتطلع املشاورات، هذه من جزءا اإلقليمية وتشكل املؤمترات- 8

 .األدنى الشرق وأنها تتصل بإقليم خاصة

 

العملية من  ما خلصت إليه هذه عرض أحدثأس حزيران،/يونيو يف املنظمة جمللس القادمة الدورة وخالل- 0

 إعداد واستعراض  ودعماحلالي  وامليزانية العمل برنامجعلى  التعديالت من زيدإلجراء املوستكون مصدر معلومات . نتائج

 .جماالربووضع  املتعلقة باالسرتاتيجية املنظمة الرئيسية وثائق

 .االسرتاتيجي التفكري عملية يف اآلن حتى تحدد اليت العاملية لتحدياتتناول اأ أن لي مسحواوا- 19
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 .للجميع الغذائي األمن وضمان اجلوع على لقضاءيف ا إحلاحا واألكثر األول التحدييكمن - 11

 

 الغذائي األمن وانعدام اجلوع، إىل ؤديت أن ميكنفالنزاعات . والسالم الغذائي ألمنبني ا مباشر ارتباطهناك و- 12

 سبيل على ،اليمن زراعة وزيروقد لفت . ةروااجمليف البلدان  تؤثر أن ميكن اليت اعاتزنال ججيؤ أو ثريي أن ميكن

 .بلده يف الغذائي األمن على إضافية ضغوطا متارس اليت أفريقيا، من كبريةال اهلجرةحركات إىل انتباهي  املثال،

 

 واإلقليمية على املستويات الوطنية اجلهود أن تنطوي على تضافر ينبغي ملكافحة اجلوع ن ملاذابّيُي مثال وهذا- 13

 .اجلبهات هذه يف قدما للمضي الشركاء خمتلف ومع املستويات مجيع علىتعمل  واملنظمة. والعاملية

 

 بني وهو يتمثل يف التكامل. مكافحة اجلوع يف للتقدم بسرعة جديدا نهجا تعتمد املنظمة طليب، على وبناء- 14

 ،احملليعلى املستوى   االستهالكو اإلنتاج اتحلق حتفز اليت الناجحة وزيادة املبادرات والتنمية، الطوارئ أنشطة

تنطوي على  أن اليت تعود باملنفعة على اجلميع وميكن احللول من ومثة العديد. أمام الصعاب القدرة على الصمود ويبين

 .طويلعلى األجل ال لتنميةالطريق ل ومتهد القصري املدى على إجيابية آثار

 

اليت تواجهها  والصدمات الصمود أمام التهديدات على الفقرية قدرة األسر يف زيادة يكمن الصلة ذو هناك حتدو- 15

 .املناخ متزايدا يف ظل تغري وهو ما يشكل خطرا الغذائي، واألمن الزراعة

 

 الزراعياإلنتاج  زيادةفقد كان ل. استدامة واستهالك أكثر أمناط إنتاج إىل التحول يف املتمثل التحدي هناك ثم- 16

كميات  إلنتاج الالزمة التكنولوجيات بالفعل لديناو. الطبيعية ناموارد وقاعدة بيئتناآثار كبرية على  األخرية العقود خالل

 خمتلف يف املنتجني صغار متناول يف أنها من والتأكدعند املستوى املطلوب  هاداعتمعلينا ا جيبو. أقل آثار مع أكثر

 .العامل أحناء

 

 تسجل أعلى اليت البلدان بني من هي األدنى الشرق إقليم يف البلدان فبعض. صحي طعام لتناول حباجة وحنن- 17

 مواردنا على الضغوط وختفيف البدانة النظم الغذائية الصحية على مواجهة مشكلة وتساعد. العامل يف البدانة معدالت

. اللحوم من واحد كيلوغرام لرت إلنتاج 999،15و احلبوب من كيلوغرام لرت من املاء إلنتاج 599،1ال بد من : الطبيعية

 .بعناية ااستخدامه علينا جيب وكيف على غرار بلدان أخرى، مدى قيمة املياه األدنى تدرك، الشرق وبلدان

 

 يطرح املستهلكون الصناعية، البلدان ففي .وهدرها خسارة األغذيةمن أيضا احلد  يعين املستدام واالستهالك- 18

 .الصحراء جنوب أفريقيا يف األغذية إنتاج يعادل صايف ما أي عام، األغذية كل من طن مليون 222قرابة 

 

 يةغذاأل إنتاج زيادة إىل حباجة أننا تشري إىل املنظمة فتقديرات: واملستقبل يف احلاضر حتديا وتشكل االستدامة- 10

 نتاجإلاأبقينا على مناذج  ما إذا صحيح التقدير هذاو. اآلن من سنة 49 يف غضون العامل إلطعام ئةاامل يف 69بنسبة 
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خسارة األغذية  من احلدقمنا ب إذاأقل كميات ب العامل إطعامولكن بإمكاننا . اليت نعتمدها يف الوقت احلالي ستهالكواال

 .الذي ننشده دفاهلشكل ي أن ينبغيوهذا . الغذائي النظام وتغيريوهدرها 

 

، الذي بات قاب قوسني أو أدنى، الفرصة 29+ويتيح لنا مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريو- 29

أكثر استدامة  ، واختيار املسار املؤدي إىل تنميةئي وتغري املناخاألمن الغذا الستكشاف التقارب بني جداول أعمال

 .ومشوال

 

 بالنسبة يكتسي أهمية خاصة أمر ووه. يف املناطق الريفية السكان معيشة سبل يف حتسني القادم ويتمثل حتدينا- 21

 يف كما ترتفع معدالت الفقر الشباب معدل البطالة يف صفوف جيل ارتفاع تشهد البلدان من فالعديد. األدنى إلقليم الشرق

 املناطق على الضغطأن يقلل من  أفضل وفرص ةئقوظائف الاملناطق الريفية ب يف الشبابوميكن لتزويد . احلضرية املناطق

 .احلضرية

 

 أكثروزراعية  ئيةغذانظم  وضمان العامليعلى املستوى  الغذائي األمنحوكمة  تعزيزب تتعلق حتدياتكما نواجه - 22

 .الدولي املستوى إىل احمللي املستوى من مشوالإنصافا و

 

 يف والغابات األمساك األراضي ومصايد حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوطوتشكل - 23

 وهذه. هذا االجتاه يف هامة خطوة ،املاضي األسبوع العاملي الغذائي األمن جلنةاليت أقرتها  ،الوطين الغذائي األمن سياق

يتعني علينا  مابشأن  دولي توافق ىلإ املدني واجملتمع اخلاص والقطاع احلكوماتتتوصل فيها  اليت األوىل املرة هي

 .األراضي حليازة احلوكمة املسؤولة لضمانالقيام به 

 

حوكمة  نظام يف العاملي الغذائي األمن جلنة دورويعيد تأكيد  ،يتيعن االستفادة منها مشرتكة رؤية يوفر وهو- 24

 .ةاحملليمدى عالقة النقاش العاملي باحلقائق  ويبنياألغذية 

 

 .العملية هذه األخذ بزمامعلى  Yaya Olaniran السفريسعادة  أشكركمو- 25

 

إقليم  بلدان مجيعتواجهها  مشرتكةزراعية  حتديات والتصحر املياه ندرةتعترب  ،ةسادالو سيداتحضرات ال- 26

 .املناخ تغريصلة ب أكثروقد باتت . األدنى الشرق

 

قدرة صمود  بناء يف األعضاء البلدان مساعدةاإلقليم على  يف نظمةامل تركيزينصب  تحديات،وملواجهة هذه ال- 27

وربط الدعم  املستدامة، اإلنتاج أساليب يف اتاالستثمار يادةينبغي لنا ز ذلك،ولبلوغ . والغذائية ةيووالرع ةيالزراعالنظم 

اعتماد و ،األخرى الطبيعيةياه واملوارد ملا وإدارة ةكموح وحتسني احمللية، ألسواقلدعم ا األمان شبكاتاإلنتاجي ب

 .اإلنتاجيةو املياهمارسات لتعظيم توفري امل أفضل
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 .اإلقليمية ألولوياتفيما يتعلق با هوتعليقات املؤمتر اتتوجيهتلقي  إىل أتطلع الصدد، هذا يفو- 28

 

 .األدنى الشرق بلدانإىل  املنظمة تقدمها اليت املساعدة مناقشة أيضا أود ،ةسادالو سيداتحضرات ال- 20

 

 واليمن والسودان موريتانيا - منها ثالثة بلدا، 10 مصر، يفالذي يوجد  األدنى، لشرقاإلقليمي ل نامكتبيغطي - 39

 أخرى بلدانال تعترببينما . الدخلبلدان مرتفعة  هي اخلليج بلدان يف ةستو. الدخلمنخفضة  بلدانعلى أنها  تصنف -

 .الدولية للمعايري وفقا خل،الّدمتوسطة  بلدانقليم اإل يف
 

 تونس، يف قعيالذي  أفريقيا، لشمال فرعيال قليمياإل كتبامللإلقليم  امليدانية املكاتب شبكةكما تشمل  •

باإلضافة إىل  ظيب؛ أبو يفيوجد الذي  واليمن، اخلليجي التعاون جملس دولل فرعيال قليمياإل كتباملو

 لمنظمةكاملة ل ممثليات من تستفيد بلدان تسعة: خمتلفة ترتيبات خالل من بلدا 15 يف قطريوجود 

 من بلدان أربعة ةتغطيتتم يف حني  ،(الفرعية واإلقليمية اإلقليمية املكاتب عتشرتك يف املقر م منها ثالث)

 اناثنلدى بلدان و الفرعية، اإلقليمية أو اإلقليمية املكاتب مناملوفدين  نظمةممثلي امل/الفنينيسؤولني امل خالل

 .امج تابعة للمنظمةبر تنسيق وحدات

 

. اليت تواجهها تحدياتلل للتصدياإلقليم  يف بشكل أفضل املنظمة هيكلة كيفية مناقشة املؤمتر ويطلب من هذا- 31

 لالستجابة اخلربة من فنحن لدينا اجملموعة الصحيحة احلالية، للموارد خمتلف توزيع ينطوي على قد وهذا

 .األعضاء الحتياجات

 

 عن املقرتحات أسفرت فإذا .تواجهنا مجيعا اليت املالية ن القيودااحلسب يف أن تأخذوا أود وخالل نقاشاتكم،- 32

 .إضايف بتمويل مصحوبة تكون أن املهم من إضافية، تكاليف

 

 لزيادة سبل مبتكرة إلجيادالتحلي بالسخاء  أفضل اقتصادي وضع اليت هي يف البلدان أناشد أن أودكما - 33

 .اإلقليم يف منوا األقل البلدان يف سيما ال املنظمة، عمل ودعم املنظمة يف مساهمتها

 

 تعاونها لزيادة استعدادها عن هذه القارة بلدان تأعرب ألفريقيا، اإلقليمي خالل انعقاد املؤمتر ومؤخرا،- 34

 على وبناء. الغذائي األمن لتعزيز إضايف بتمويل السياسي التزامهاتكملة  وهذا يشمل. البلدان اجملاورة يف اجلوع ملكافحة

 املدني اجملتمع وأعربت منظمات. االهتمام حساب أمانة لتشكيل معامل هذاإلنشاء  حتضر املنظمة املؤمتر، طلب

 .فريقياأحساب أمانة  يف املشاركة على عن عزمها أيضا اخلاص القطاع وشركات

 

 جانيب حدث إىل اسرتعاء انتباهكم أود الصدد، هذا ويف. األدنى الشرقرى النور يف أن ي مماثل جلهد وميكن- 35

 .حساب أمانة إقليمي إنشاء اقرتاح ملناقشة غد صباح سينعقد
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 يف السودان اخلرطوم، الذي انعقد يف السابق، اإلقليمي خالل مؤمتركم جرت اليت وهذا يعقب املناقشات- 36

 توأعرب األدنى للشرق اإلقليمية األولويات إطار األعضاءبلدان ال أقرت االجتماع، ذلك فيف. 2919 كانون األول/ديسمرب

 لزراعةليت تعرتض سبيل اا اإلقليمية التحديات ملواجهةالكافية  املوارد تعبئة على توحث تنفيذه، لدعم استعدادها عن

 .الغذائي واألمن

 

 جماال هناك أن أعتقد جيعلين إجيابي تطور وهذا. الدولي تعاونهاأواصر  بالفعلاإلقليم  بلدان معظموتعزز - 37

 بني والريفية الزراعية التنميةيف جمال  اخلربات وتبادل إضايف متويلبتوفري  زامتلاإلب وذلك التالية، اخلطوة هذه الختاذ

 .البعضكم بعض

 

واقتصادي صعب  مالي وضعتخبط يف ي مجيعا، ال خيفى علينا كما نظرا إىل أن العامل، جدا أمر مهم وهذا- 38

 املقدمة إىل البلدان ن تراجع املساعداتيبّي تقريرا يف امليدان االقتصادي أصدرت للتو والتنمية التعاون ومنظمة. للغاية

 .العاملي الركود بسبب النامية

 

 أحث وهلذا السبب. إليه أهميةأشرت  الذي ألفريقيا الغذائي يكتسي حساب أمانة األمن ،املنطلق ومن هذا- 30

التنمية  جمال يف خرباتها تبادل أو إضافية أموال توفري خالل من ليمي،اقواأل الدولي هاتعاون تعزيز على الناميةبلدان ال

 .والريفية ةيالزراع
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 .مثمرة مداوالت لكم وأمتنى. روما يف هنا اإلقليمي

 

 


