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  ُعمان، سلطنة يف املائية واملوارد السمكية والثروة الزراعة وزير احلبسي، الدكتور املعايل صاحب
  الوزراء، السادة معايل
 والزراعة، األغذية منظمة جمللس املستقل الرئيس السيد حضرة

 الكرام، املندوبني حضرات
  اخلاص، والقطاع املدين اجملتمع ممثلي حضرات

 والسادة، السيدات حضرات املنظمة، يف األعزاء الزمالء
 !عليكم السالم

 
 .األدىن للشرق اإلقليمي املنظمة ملؤمتر والثالثني اخلامسة الدورة هذه يف اليوم معكم أكون أن ويسّرين يشّرفين -1
 
 من أبدته وملا التحضـــــــريية الفنية األحداث ملختلف املمتازة رائســـــــتها على ُعمان ســـــــلطنة أهنئ أن بداية وامسحوا -2

 اتريخ يف األدىن للشــــــــرق األول االفرتاضــــــــي اإلقليمي املؤمتر هذا عقد أجل من املنظمة أمانة مع التعاون يف مرونة
 .املنظمة

 
 .املؤمتر هذا استضافتها على وشعًبا، حكومةً  ُعمان، لسلطنة التقدير خالص عن أعرب أوّد أنما ك -3
 
 الذين األبطال وإىل وخارجه اإلقليم يف 19-كوفيد  جائحة ضـــــــــــــــحا� مجيع إىل يقوداين وتضـــــــــــــــامين فكري وإنّ  -4

 .اجلائحة هذه يكافحون
 
ا أشـــــيد أن إال يســـــعين وال -5  يف املنظمة مكاتب يســـــتضـــــيفون الذين األعضـــــاء مجيع لدى الوطنية ابلســـــلطات أيضـــــً

 .العصيبة األوقات هذه ظلّ  يف موظفينا أمن على احلفاظ يف ويساعدوننا اإلقليم أحناء خمتلف
 
 ،واألخوات األعزاءإلخوة ا
 
 املنظمة داخل. حينها منذ كثرية  أحداث توالت وقد. اآلن من ونّيف واحدة ســــــــنة قبل منصــــــــيب زمام توليت لقد -6

 أتطّلع وإين. الوقت ذلك منذ منكم الكثريين مع التواصــــل فرصــــة يل تتســــىن اليت األوىل املرة هي فهذه. وخارجها
 .وأولو�تكم وشواغلكم نظركم وجهات إىل اإلصغاء إىل

 
 حبد قائمة كربى  رمسية أحداث من اإلقليمية املؤمترات حتويل منصـــــــــــــــيب توليت عندما أولو�يت أهمّ  إحدى وكانت -7

 .والتفاعل الديناميكية من أكرب بقدر تتسم متواصلة عمليات إىل ذاهتا،
 
 حتديد وعلى احلوار على قائمة اإلقليمي الصـــــــــــــــعيد على للحوكمة متينة آليات وجود املنظمة دســـــــــــــــتور ويلحظ -8

 .املشرتكة األولو�ت
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 .للمنظمة االسرتاتيجية واإلجراءات التصور معامل حتديد أجل من املعىن هبذا حمورية اإلقليمية املسامهات وإنّ  -9
 

 وزمالئي أصــــغي وســــوف - الرائســــية األجهزة ألحد إقليمية دورة ابعتباره - أنتم مؤمتركم هو هذا أنّ  األهمّ  ولعلّ  -10
 .مجيًعا وسنوثّقها لكم، خدمة أفضل املنظمة توفر لكي السبل أفضل حول نظركم وجهات إىل كثب  عن

 
 :مها ابلسياسات يتعلقان هامني موضوعني حول نظركم وجهات إىل اإلستماع خاص بشكل ويعنينا -11
 

 على العمل اجلاري للمنظمة اجلديد االسرتاتيجي اإلطار ضمن إدراجها يف ترغبون اليت األولو�ت )أ(
 فمسامهاتكم أساسية؛ إعداده؛

 .2021 عام يف الغذائية النظم بشأن املتحدة األمم قمة مؤمتر إىل ابلنسبة وتطلعاتكم )ب(
 

 واالبتكاري االســــتشــــرايف النهج اهبذ يلتزمون أفريقيا ومشال األدىن الشــــرق إقليم من األعضــــاء أنّ  أرى أن ويســــّرين -12
 .املنظمة اتبعته الذي اجلديد

 
 املســــتوى رفيعة مناقشــــات يضــــمن أن حصــــرًا وزاري اجتماع إىل األدىن للشــــرق اإلقليمي املؤمتر حتويل شــــأن ومن -13

 .املنظمة دستور حلظه ما حنو على األولو�ت، حول مركزة
 

 .ُعمان سلطنة برائسة وكا� اإلقليمي املؤمتر انعقاد قبيل إقليميان تشاور�ن فنيان اجتماعان ابلفعل ُعقد وقد -14
 

 أكثر حبضـــور العام هذا من الثاين كانون/يناير شـــهر خالل القاهرة يف املشـــاركني حبضـــور األول االجتماع وانعقد -15
 وهي اإلقليم يف املســــــــتقبل يف املنظمة لعمل أولو�ت مجلة على واتفق األعضــــــــاء، من 24 من مشــــــــارًكا 160 من

 .املستدامة التنمية أهداف وحتقيق الريفية املناطق يف املتأصلة والفقر اجلوع مشكلة ومعاجلة الغذائية النظم حتويل
 

 خالل اإلنرتنت عرب ُعقدت اجتماعات ةأربع على وامتدّ  19-كوفيد  جائحة حول فتمحور الثاين، االجتماع أما -16
 31 من األحباث اهدعمو  املدين واجملتمع اخلاص والقطاع احلكومات ممثلي كبار  من 802 مبشاركة متوز/يوليو شهر
 .بلًدا

 
 احلافلة الظروف ظلّ  يف عملنا تفعيل على احلديثة التكنولوجيات قدرة التحضـــــري�ن االجتماعان هذان أظهر وقد -17

 .اإلقليم يف إحلاًحا املشاكل أكثر إحدى معاجلة على مًعا عملنا إطار يف ابلتحد�ت
 

 اإلقليمية املؤمترات النعقاد اجلديد الشكل هلذا أساسية دعامة تشكل التحضريية األحداث هذه أنّ  اعتقادي ويف -18
 العملية هذه من يتجزأ ال جزًءا تصــــــــــــبح أن هلا ينبغي كان  إذا عما نظركم وجهات إىل اإلصــــــــــــغاء إىل أتطّلع وإين
 .املستقبل يف
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 املؤمتر هلذا التحضـــــــري أثناء اخلاص القطاع ممثلي مع والتشـــــــاور املشـــــــاركة نطاق اتســـــــاع أرى أن للغاية ويســـــــعدين -19

 .اإلنرتنت عرب اإلقليمي املكتب عقدها اليت املناقشات ويف هنا معنا اليوم ملشاركتكم ممتنون فنحن. وخالله
 

 .اإلقليمي املؤمتر هذا إىل صوهتا إيصال املدين اجملتمع منظمات مواصلة على أثين كما -20
 

 التنمية خلطة التوجيهية املبادئ مع متاًما ومتماشـــــــــــــــية وفعالية مشولية أكثر العملية هذه جعل يف تســـــــــــــــامهون فمًعا -21
 .2030 لعام املستدامة

 
 والسادة، السيدات حضرات

 
 ســـــتقود اليت اإلجراءات من أوســـــع جمموعة إطار ضـــــمن تندرج اإلقليمية املؤمترات على أدخلت اليت التغيريات إنّ  -22

 .املنظمة حتويل إىل
 

 أكرب بقدر تتسم منظمة بناء يف ستساعد واليت اجمللس عليها صادق اليت الطموحة التعديالت من سلسلة فهناك -23
 خدمة يف مرنة منظمة بناء أجل من األســـــــــــــــاســـــــــــــــية، وواليتها رؤيتها مع متاًما وتتواءم والكفاءة الديناميكية من

 .أفضل وحياة أفضل وبيئة أفضل وتغذية أفضل إنتاج هي "أربعة جماالت" يف النتائج أفضل إىل وصوالً  األعضاء
 

ا -24 ا هيكالً  اعتمــد� لــذلــك، وحتقيقــً  إىل ويؤدي القطــاعــات بني األمثــل التعــاون إمكــانيــة يتيح ومر�ً  معيــار�ً  تنظيميــً
 .التقوقعات كسر

 
 تصــــــــــــــبح لكي جديدة عمل أســــــــــــــاليب احلديثة، التكنولوجيات وتطبيق مبتكرة ذهنية اتباع خالل من واعتمد�، -25

 .االستجابة على وقدرة ومشولية كفاءة  أكثر املنظمة
 

م رئيســــــــــًيا قيادة فريق وأنشــــــــــأ� -26  ومدير العلماء ورئيس االقتصــــــــــاديني اخلرباء ورئيس الثالثة العام املدير نواب يضــــــــــّ
 . الديوان

 
 يف منصب رئيس العلماء اجلديد.، من إقليمكم، الوايف انهمسأاعتبارًا من اليوم أن أعلن تعيني السيدة ويسرين  -27

 
 التعاوين النهج على مثال أبلغ وهو املنظمة والية جماالت مجيع يف يل الدعم هذا الرئيســـــــــــــــي القيادة فريق يقدمو  -28

 .املنظمة يف اجلديد
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 على خاص بشــــــكل الضــــــوء أســــــلط أن يســــــرين اإلصــــــالح، جهود وســــــائر األخرى العديدة التعديالت بني ومن -29
 ألهداف خاص مكتب إىل إضـــــــــافة والبيئة، البيولوجي والتنوع املناخ تغري ومكتب االبتكار، مكتب اســـــــــتحداث

 .املستدامة التنمية
 

منًوا والبلدان  تعلمون، قمت إبنشـــــاء مكتب خمصـــــص ملســـــاعدة الدول اجلزرية الصـــــغرية النامية البلدان األقلوكما  -30
 النامية غري الساحلية. 

 
 النســــــاء لتضــــــامن حافزًا لتكو�ن املنظمة يف املرأة لشــــــؤون جلنة وأول الشــــــباب لشــــــؤون جلنة أول كذلك  وأنشــــــأ� -31

 تعّد سابقة يف منظومة األمم املتحدة. هذه و  .وخارجها املنظمة داخل ومشاركتهم والشباب
 

 املنظمة موظفي بني والتضامن الوحدة من روح توليد يف ملحوظ بشكل وسامهتا كبري  بزخم اللجنتان عملت وقد -32
 .ملموسة أنشطة إىل املنظمة يف الشباب يؤديه أن ميكن الذي احلافز الدور إىل ابلنسبة رؤيتنا ترمجة مبوازاة

 
 ســـــــيجري الرئيســـــــي، املقر يف اهليكلة إعادة وجهود التعديالت هذه على األخرية اللمســـــــات وضـــــــعت وقد واآلن -33

 .العامل أحناء خمتلف يف املنظمة مكاتب سائر على تعميمها
 

 الوزراء، السادة معايل
 

 .املؤمتر هذا إىل ابلنسبة هلا سابق ال مقلقة خلفية 19-كوفيد  جائحة تشكل -34
 

 الغذائي األمن أمهها ولعلّ  حياتنا، جوانب من جانًبا توّفر مل آاثرها أنّ  غري صـــــــــــــــحية، أزمة األوىل ابلدرجة فهي -35
 .والدخل

 
 والســـــــلع األشـــــــخاص وحركة االجتماعية والتفاعالت واالقتصـــــــادات التجارية واألعمال العيش ســـــــبل أتثرت فقد -36

 .األخرية األشهر خالل وسليب مأساوي بشكل مجيعها
 

 ابلنسبة خاصة والتغذية الغذائي األمن إىل ابلنسبة ابلتحد�ت حافلة الحتوائها املتخذة والتدابري اجلائحة أنّ  كما -37
 واألزمات النزاعات غرار على أصــــــالً  القائمة لألزمات إضــــــافًيا هتديًدا وتشــــــكل األضــــــعف، احمللية اجملتمعات إىل

 .واجلوائح واآلفات املناخ وتغري الطبيعية
 

 نظم لتوفري واســــتثمارات الســــياســــات مســــتوى على األدلة إىل ومســــتندة منســــقة إجراءات إىل احلاجة هذا ويؤكد -38
 .أكرب بقدر ومستدامة صحية غذائية
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 الغذائي األمن من انطالقًا ،19-كوفيد  عن الناشئة التحد�ت ملواجهة األمامية الصفوف يف موجودة املنظمة وإنّ  -39
 وإعادة التعايف أجل من ومتكامل شــــــــامل �ج اتباع إىل وصــــــــوالً  الصــــــــمود، على القادرة الغذائية والنظم والتغذية

 .أفضل حنو على البناء
 

 ذات جماالت سبعة يشمل والذي منها والتعايف 19-كوفيد  جلائحة لالستجابة املنظمة بر�مج مؤخرًا عرضنا ولقد -40
 :وهي فيها فورية إجراءات اختاذ يتعني أولوية

 
  ؛19-كوفيد  جلائحة العاملية اإلنسانية االستجابة خطة تعزيز •
  القرارات؛ لصنع البيا�ت حتسني •
 الفقر؛ من للحد االجتماعية واحلماية االقتصادي اإلدماج ضمان •
  األغذية؛ سالمة ومعايري التجارة حتفيز •
 التعايف؛ على الصغرية احليازات أصحاب قدرة تعزيز •
  ؛"الواحدة الصحة" �ج تعزيز خالل من املقبلة املصدر احليوانية اجلائحة من الوقاية •
 .الغذائية النظم حتويل عملية إطالق •

 
 مبوازاة بعدها وما 19-كوفيد  جائحة خالل عاملية غذائية طوارئ حالة نشـــــــــــــوب منع إىل الرب�مج هذا ويســـــــــــــعى -41

 .والتغذية الغذائي األمن لتحقيق والبعيد املتوسط األجلني يف اإلمنائية االستجاابت على العمل
 

 مبوازاة للجائحة الفورية التأثريات من التخفيف خالل من املســــــــتدامة التنمية أهداف حتقيق إىل الرب�مج ويســــــــعى -42
 .املستقبل يف الصمود على العيش وسبل الغذائية النظم قدرة تعزيز على العمل

 
 املبكر اإلنذار ونظم اآلنية والبيا�ت األفرقاء بني اجلمع على املنظمة قدرة من االســــــــــــتفادة من املاحنني ميّكن وهو -43

 .إليه احلاجة دعت ومىت حيثما مباشر دعم لتقدمي الفنية واخلربة
 

 على ومتضـــــــافرة متســـــــقة اســـــــتجابة حًقا هو إمنا منها والتعايف 19-كوفيد  جلائحة لالســـــــتجابة املنظمة بر�مج إنّ  -44
 الفنية ناقدرات من واالســـــــــــتفادة املنظمة أقســـــــــــام خمتلف بني الربط خالل من احتياجاتكم لتلبية املنظمة مســـــــــــتوى
 .والوطنية واإلقليمية العاملية املستو�ت على اإلجراءات دعم أجل من البيا�ت جمال ويف واملعيارية والتشغيلية

 
ا بنا جيدر لكن -45  أهداف إجناز على منصــــــــًبا تركيز� يبقى وأن 19-كوفيد  بعد ملا اســــــــتشــــــــرافية بنظرة التحلي أيضــــــــً

 .2030 سنة حبلول املستدامة التنمية
 

 .بيد يًدا العمل مبادرة خالل من هذا ويكون -46
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 الركب، خلف اإلمهال خلطر عرضــــــــــــــة هم ملن األولوية وتســــــــــــــند زمامها وتتوىل للبلدان ملكيتها تعود مبادرة وهي -47
 .والفقر اجلوع معدالت تزداد حيث

 
 اليت تلك إىل إضــافة الســاحلية، غري النامية والبلدان امنوً  األقلّ  والبلدان النامية الصــغرية اجلزرية الدول حتديًدا وهي -48

 .19-كوفيد  جلائحة التصدي يف شديدة حتد�ت تواجه
 

 من للمنظمة مما ويستفيد الشراكات من واسعة مروحة وعلى التعاون على قائم لألعمال جديد منوذج مبثابة وهي -49
 وحتقيق األضــــــــعف الفئات إىل الوصــــــــول أجل من وكيفيته العمل موضــــــــع لتحديد البيا�ت جمال ويف فنية قدرات

 .واجلوع الفقر على ممكن أثر أكرب
 

 :حتديًدا أي والتكنولوجيات األدوات أحدث على املبادرة هذه وتقوم -50
 

 اجلغرافية املعلومات نظام على قائمة بيا�ت منصـــــة وهي: بيد يًدا العمل مببادرة اخلاصـــــة املكانية اجلغرافية املنصـــــة -51
 احرتام مع للبحث وقابلة وافرة بيا�ت توفري خالل من املصـــــــــــــــلحة ألصـــــــــــــــحاب الدعم وتقدم للجميع ومتاحة

ا املنصــة وتشــمل. البيا�ت ســريّة بروتوكوالت  طّورته املاحنني عن للمعلومات الوطين شــبه املســتوى على نظاًما أيضــً
 .وشركاؤها املنظمة

 
 مصـــــــادر اســـــــتخدام على نفســـــــه الوقت يف يقوم الذي: اإلحصـــــــاءات جمال يف االبتكار أجل من البيا�ت وخمترب -52

 القرارات صــــــنع أجل من النصــــــوص حتليل وأســــــلوب البيا�ت وعلم الضــــــخمة، والبيا�ت التقليدية، غري البيا�ت
 .األثر وتقييم

 
 يف تنفيذها ابشـــــر� وقد املبادرة هذه يف ابلفعل يشـــــاركون الذين األعضـــــاء من الكبري العدد هذا أرى أن ويســـــرين -53

 .بلًدا 15
 
 ،األعزاءألصدقاء ا
 

 :متنوعة وجديدة قدمية حتد�ت ويواجه العامل اقتصادات وأفقر أغىن من بعًضا حيوي بتنّوعه الغين اإلقليم هذا إنّ  -54
 

 املناطق بني الفجوة واتســـــاع والســـــمنة الزائد الوزن معدالت ارتفاع إىل إضـــــافة اجلوع واســـــتمرار املقلقة، املياه ندرة -55
 .الريفية املناطق من العديد يف والفقر اجلوع من ودائمة عميقة بؤر وجود إىل إضافة واحلضرية، الريفية

 
 حتويل على واملســــاعدة االقتصــــادي النمو وحتفيز الريف يف التحول عجلة إلطالق أربعة عناصــــر توافر من بد وال -56

 :وهي اإلقليم، يف الغذائية النظم
 

  مواتية؛ بيئة خيلق مبا التصميم حسنة القطاعات متعددة سياسات وجود ،أوالً  )أ(
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  الزراعية؛ واملدخالت العمليات يف االبتكار اثنًيا، )ب(
 الطبيعية املوارد على احملافظة إىل احلاجة وتراعي األهداف حمددة وخاصة عامة استثمارات اثلثًا، )ج(

  ومحايتها؛ متزايد بشكل اهلشة
 .احليوي الزراعي النشاط وأخريًا، )د(

 
 اإلقليم يف والرعاة األمساك وصــيادي األســريني املزارعني ملاليني الشــاق للعمل الطريق متّهد األوىل الثالثة والعناصــر -57

 .املنشودة النتائج حتقيق بغرض
 

 يف أســــــاســــــًيا دورًا أدى ولكنه احلدث هذا يف اليوم معنا موجوًدا ليس بشــــــخص أشــــــيد أن يل امسحوا اخلتام، ويف -58
 .طوال لسنوات اإلقليم يف املنظمة عمل قيادة

 
 يف منصــبه يف متّيز الذي أفريقيا ومشال األدىن للشــرق الســابق اإلقليمي املنظمة ممثل أمحد، ولد الســالم عبد الســيد -59

 غادر منصبه الشهر الفائت. قد و  .كافة  اإلقليم شعوب خدمة
 

 امرأة كل  فيه حتصـــــــل إقليم بناء ســـــــبيل يف وتفانيه واســـــــعتني وخربة معرفة من به يتحلى ما يثّمن عرفه من فجميع -60
 .وصحية مستدامة غذائية أمناط على وطفل ورجل

 
 .موريتانيا األمّ  بلده يف اجلديد الوزاري منصبه يف والنجاح التوفيق كل  له أمتىن وإين -61
 

  والسادة، السيدات حضرات
 

 .املنظمة أتسيس على عاًما وسبعني مخس مبرور حنتفل سوف اآلن، من قليلة أسابيع بعد -62
 

 .املتجددة منظمتنا ظلّ  يف أمل كلنا  لكن الظروف، أحلك يف الذكرى هذه وسنحيي -63
 

 احلضــــــــــارة من أســــــــــاســــــــــيني جمالني يف األبرز العاملية الســــــــــلطة تزال ال املنظمة أنّ  واالعتزاز الفخر إىل يدعو� وما -64
 .والزراعة األغذية مها اإلنسانية

 
 حقوق اإلنسان. رددت على اجمللس أّن األغذية حق منولطاملا  -65
 

 !أفضل غد إىل املدخل هو إمنا الكرام، املندوبني حضرات مًعا، عمل من به نقوم فما -66
 

 .األعضاء خمتلف بني وخربات معارف من لدينا ما ولنتبادل البعض بعضنا من فلنتعلمّ  -67
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 وإحراز التعاون توطيد إىل وســــيفضــــي واحلوار التبادل هذا يف يســــاهم اإلقليمية املؤمترات من اجلديد اجليل هذا إنّ  -68

 .فعلي تقدم
 

 املؤمترات من اجلديد اجليل هذا ابكورة اســــــتضــــــافتها على ُعمان لســــــلطنة اخلالص تقديري بعد مرة أكرر أن وأودّ  -69
 .األدىن الشرق يف اإلقليمية

 
 اهلامة الرســـــــــالة هذه من جزًءا تبقوا أن إىل أدعوكم وإين املشـــــــــاركة روح من به حتليتم ما على مجيًعا لكم وشـــــــــكرًا -70

 !والنبيلة
 

 !ابلسعادة ومفعم اجلوع من خالٍ  عامل بناء أجل من -71
 
 

 .إصغائكم حسن على جزيالً  وشكراً 


