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  األدنى للشرق والزراعة األغذية ملنظمة اإلقليمي املؤمتر

 الدورة الثالثة والثالثون

 2016مايو/أيار  13-9روما، إيطاليا، 

 بيان املدير العام

 

 معالي السيد أكرم شهيب، وزير الزراعة يف لبنان، ورئيس الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى؛
 

 ، الرئيس املستقل جمللس املنظمة؛Wilfred Ngirwaالسيد  سعادة
 

 سعادة السفرية أمرية قرناص، رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي؛
 

 معالي الوزراء؛
 

 أصحاب السعادة؛
 

 املندوبون املوقرون؛
 

 حضرات السيدات والسادة،  

 

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى.هذا انعقاد من دواعي شريف أن أتناول الكلمة أمامكم مبناسبة  - 1

 

للتفكري، على املستوى اإلقليمي، بشأن كيفية املضي قدما للتغلب علىى العديىد مىن     فاملؤمتر يتيح فرصة ساحنة - 2

 .التحديات املاثلة أمامنا
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إىل بلوغ أهداف التنمية  هاوكما ال خيفى علينا مجيعا، فإن البلدان األعضاء يف األمم املتحدة قد بدأت للتو سعي - 3

 .املستدامة السبعة عشر

 

مىن أهىداف    2و 1يف مىا يتعلىق بافىدفني     ، خاصًة2030وتكمن األغذية والزراعة يف صميم خطة التنمية لعام  - 4

 .سنة 15التنمية املستدامة املتمثلني يف القضاء على الفقر املدقع والقضاء التام على اجلوع يف غضون 

 

 يف املناطق الريفية. وجوعًا يف املائة من أشد الناس فقرًا 80ة ويعيش قراب - 5

 

نسىبة   فى  خمن حتقيق الغاية املتمثلة يف  19من أصل  بلدًا 15كن ويف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، مّت - 6

 .إىل النصف من غايات األهداف اإلمنائية لأللفية نقص التغذيةيعانون  نم

 

من غايات مىؤمتر القمىة    مان على حتقيقهما الغاية األكثر طموحًاوامسحوا لي أن أهنئ دولة الكويت وسلطنة ُع - 7

 .العاملي لألغذية، وهي خف  إمجالي عدد اجلياع إىل النصف

 

 .لكن اإلقليم ككل شهد، رغم هذه األرقام اإلجيابية، انتكاسة جسيمة يف مكافحة اجلوع - 8

 

 .يف املائة 30انتشار نقص التغذية زيادة قدرها  فقد سجل - 9

 

 .مليون شخص 33وتضاعف إمجالي عدد اجلوعى الذي بات يبلغ اآلن قرابة  - 10

 

األشخاص الىذين يعىانون مىن انعىدام األمىن الغىذائي يف العىراق والسىودان وسىورية           األعظم منويعيش السواد  - 11

 .واليمن، وكذلك يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 .ألزمات املمتدةا الكامن وراءويف هذه البلدان واملناطق، كانت النزاعات العامل الرئيسي  - 12

 

اورة وأمىاكن أخىرى   اجملى بلىدان  الإىل  الذ بىالفرار مليىون شىخص داخليىا، بينمىا      6.5ففي سىورية،   نىزو     - 13

 .مليون شخص 4.8أكثر من  كالجئني

 

 .الذين ال زالوا يف البلد حباجة إىل مساعدات غذائية ةونصف سكان سوري - 14

 

 قىدرتهم تعزيىز  وقد ظلت املنظمة تعمل مع شركائها مىن أجىل تعزيىز األمىن الغىذائي للسىكان األكثىر تضىررا و         - 15

 .على الصمود
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 .ليس فقط للتخفيف من حدة اآلثار، ولكن أيضا إلرساء أسس االنتعاش بعد األزمات - 16

 

 .غري مسبوق يف ندرة املياه ه إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا تصعيدًاكما يواج - 17

 

 .يف املائة فقط من املتوسط العاملي 10فمتوسط توافر املياه العذبة للفرد الواحد يبلغ  - 18

 

ذلك من وتتزايد ندرة املياه مع تزايد عدد سكان احلضر وحتويل استخدام املياه من الزراعة، مع ما يرتتب عن  - 19

 آثار وخيمة على األمن الغذائي واالقتصاد الريفي.

 

 .وعالوة على ذلك، يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم وضع املوارد الطبيعية املزري أصال يف اإلقليم - 20

 

 .املخاطر الطبيعية، مثل اجلفافقابلية التأثر بكما يفضي إىل تفاقم  - 21

 

 حضرات السيدات والسادة،

 

املىؤمتر اإلقليمىي يف دورتىه األخىرية      يهااملنظمة تعمل على تنفيذ جمموعة من التوصيات اليت وافق علما فتئت  - 22

 .2014املعقودة يف عام 

 

 وقد بدأت املبادرات اإلقليمية الثالث يف إظهار نتائج إجيابية. - 23

 

فاملبادرة األوىل، "بناء القدرة على الصمود لتحقيق األمن الغذائي"، تعطي األولوية لدعم اإلجراءات افادفىة إىل   - 24

 بناء القدرة على الصمود يف البلدان املتضررة من األزمات املمتدة. 

 

أسىرة يف   300.000من ويف إطار هذه املبادرة، قدمت املنظمة وشركاؤها، على سبيل املثال، مساعدات إىل أكثر  - 25

 .املاضية خالل األربعة وعشرين شهرًا ةسوري

 

وُوضعت كذلك خطط عمل خاصة بالبلدان تضّمت مكونًا قويىًا يتصىل بالقىدرة علىى الصىمود يف العىراق واألردن        - 26

 والضفة الغربية وقطاع غزة. واليمن ولبنان والسودان

 

 سرتاتيجي اإلقليمي للحد من الفاقد واملهدر من األغذية.وتدعم هذه املبادرة أيضا تنفيذ اإلطار اال - 27
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ويف ما يتعلق بالتغذية، ساعدت املنظمة البلدان على إنشاء جلان وطنية متعددة أصحاب املصلحة ملتابعة املؤمتر  - 28

 الدولي الثاني املعين بالتغذية. 

 

 جملتمىع املىدني وجامعىة الىدول العربيىة والشىركاء      رت املنظمة احلوار اإلقليمي بني البلدان األعضىاء وا كما يّس - 29

 يف التنمية. 

 

ويف ما خيص املبادرة اإلقليمية الثانية بشىأن الزراعىة الصىغرية النطىاق، شىجعت املنظمىة ارىاذ إجىراءات          - 30

تتناول بع  اجملاالت الرئيسية، مثل احلوكمة واملؤسسىات، وقىدرات منظمىات املنىتجني، واحلمايىة االجتماعيىة،       

 .الشباب وعمالة

 

وقدمت هذه املبادرة أيضا املساعدة إىل املشاريع الرامية إىل حتسني إنتاجيىة أصىحاب احليىازات الصىغرية مىن       - 31

 خالل حتسني نظم اإلرشاد وتسهيل الوصول إىل األسواق. 

 

التعاونيىة اإلقليميىة بشىأن اإلدارة    تنفيذ االسرتاتيجية "أما املبادرة اإلقليمية الثالثة بشأن ندرة املياه فقد دعمت  - 32

 .املستدامة للمياه املستخدمة يف الزراعة واألمن الغذائي"

 

إىل مساعدة البلدان على تتبع ورصد كفاءة املياه واإلنتاجية، ارذت املبادرة عددا من اإلجراءات لوضىع   وسعيًا - 33

 يف ذلك من خالل االستشعار عن ُبعد.نظم ألسس املقارنة والرصد واإلبالغ بشأن استخدام املياه، مبا 

 

ورغم التحدي الكبري الذي تواجهه جهود تعبئىة املىوارد يف اإلقلىيم بسىبب عىدم االسىتقرار السياسىي وانعىدام          - 34

 2014مليىون دوالر أمريكىي يف عىام     83األمن، بلغت املىوارد الىيت   حشىدها إلقلىيم الشىرق األدنىى ومشىال أفريقيىا         

 . 2015ريكي يف عام مليون دوالر أم 61و

 

 يف املائىة مقارنىةً   8مليون دوالر أمريكي، وهىو مىا ميثىل زيىادة قىدرها       154وبلغ إمجالي املبلغ لفرتة السنتني  - 35

 بفرتة السنتني السابقة. 

 

 حضرات السيدات والسادة،

 

 هناك بند آخر مهم على جدول األعمال يتمثل يف استعراض شبكة املكاتب امليدانية.  - 36

 

فاملنظمة تسعى إىل حتديث تغطية مكاتبها امليدانية من أجل حتقيق املزيد مىن الكفىاءة وتهيئىة ظىروف أفضىل       - 37

 . 2030ملساعدة البلدان األعضاء يف تنفيذ خطة عام 
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 .جدول األعمال املبادئ واملعايري املقرتحة للنهوض بعملية االستعراض هذه وتقدم الوثيقة املتعلقة بهذا البند من - 38

 

وستضىىاف إسىىهامات املىىؤمترات اإلقليميىىة إىل الوثيقىىة الىىيت قىىدمت خىىالل الىىدورة األخىىرية للمجلىىس يف   - 39

 ديسمرب/كانون األول.

 

 .وهذه هي املرة األوىل اليت تناقش فيها هذه املسألة - 40

 

ألفت انتباهكم إىل هذه املسألة ليس فقط من منظور قطري، بل أيضا مع األخىذ بعىني االعتبىار ضىرورة     أود أن و - 41

 حتسني عمل املنظمة يف اإلقليم ككل.

 

 حضرات السيدات والسادة،

 

 . وسالمًا أود أن أختم كلميت بالتشديد على أهمية حتقيق التنمية املستدامة من أجل عامل أكثر أمانًا - 42

 

، ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة بدون سىالم، وال ميكىن حتقيىق سىالم     2030على حنو ما تقر به خطة عام و - 43

 دائم دون تنمية مستدامة.

 

 أمرا ال غنى عنه لتحقيق كل من التنمية املستدامة والسالم. يعترب توفري األمن الغذائي ف - 44

 

ؤخرا أمام جملس األمن لألمىم املتحىدة لتسىليط الضىوء علىى      ة مموكما ال خيفى على العديد منكم، تناولت الكل - 45

 إسهامات األمن الغذائي والزراعة يف احلؤول دون نشوب النىزاعات واألزمات، وبناء جمتمعات مستقرة وسلمية.

 

حتىالف احلىائزين علىى جىائزة نوبىل مىن أجىل األمىن الغىذائي           أمس، هنا يف مقر املنظمة، إىل إطالقوبادرنا  - 46

 م من أجل مواصلة حبث هذه العالقة القوية القائمة بني النزاعات واجلوع. والسال

 

كن بها لألمن الغذائي والزراعة املساهمة على ميوسننظم يف وقت الحق اليوم حدثا جانبيا ملناقشة الطريقة اليت  - 47

 حنو أفضل يف تشجيع السالم وتعزيزه يف اإلقليم. 

 

املنظمة أنه حيثما يكون هناك نزاع يكون هناك جوع؛ وحيثمىا يكىون هنىاك نىزاع، ال ميكىن أن يكىون        وتعتقد - 48

 هناك سالم دائم. 

 

 وشكرا على حسن إصغائكم.
 


