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 الرحمي الرمحن هللا بسم

AS DELIVERED 

لقائه  كام مّت ا 

 المينية امجلهورية بيان

 املتحدة لالمم والزراعة الاغذية ملنظمة العام املؤمتر أ مام

 م2017 يوليو 8-3: روما

 

 الرئيس لس يدا

 الوفود رؤساء والسعادة املعايل أ حصاب

  املتحدة لالمم والزراعه الاغذية ملنظمة العام املدير س يلفا دا الس يد

  مجيعا احلضور

العام يف دورته الاربعني  الفاو ؤمترم انعقاد مبناس بة اليمك احتدث ان المينية امجلهورية حكومة ابمس يسعدين

نعقاده يأ يت واذلي ال مر لعل من امهها : تراجع يف المنو  ابلغة وتعقيدات كبرية حتدايت العامل فيه يواجه وقت يف ا 

املياه، نزاعات مزتايدة،  يف ندرة قاس ية، مناخية تغرياتالاقتصادي، اتساع رقعة الفقر، جماعات منترشة، 

، ومجيعها حتدايت تقف حائال امام حتقيق اهداف التمنية يف تصاعد وارهاب وفكر متطرف عنيفنزوح وجهرة 

املس تدامة وتس تلزم وقفة جادة وحترك رسيع مبقاربة شامةل الس امي وان ااثر هذه التحدايت واملعوقات ال تقترص 

 ل اليت تعاين مهنا فقط بل تؤثر عىل الامن والسمل ادلوليني. عىل ادلو 

نسانيا وضعا   تواجه المينية امجلهورية املشرتكة،فا ن التحدايت تكل جبانب عىل أ نه أ ؤكد أ ن أ ود وهنا   اكرثيا   ا 

وما حلقه من تداعيات أ دى  انقالبية ميليش يات الانقالب عىل ادلوةل من قبل بسبب لها سابق ال مبجاعة هيدد

يف  شديد تدهورو  الفقر خط حتت ال رس من الكثري انزالق اىل تعطيل معل مؤسسات ادلوةل الرشعية و

ىل مما أ دى الزراعة قطاع اكفة القطاعات من مضهنا  يف خاصة المين يف الغذايئ الامن انعدام حاالت تزايد ا 

 .الريفية املناطق



2 
 

AS DELIVERED 

لقائه  كام مّت ا 

 والسادة الس يدات

ىل المين يف الفقر نس بة ابرتفاع التقديرات فيدت  املنظامت  قبل من املنفذ املسح نتاجئ وتظهر قياس ية أ رقام ا 

ىل الوضع تدهور اىل مؤخرا ال ممية نعدام من الساكن من %80 من أ كرث يعاين حيث اجملاعة مس توايت ا   ا 

ىل حباجة خشص مليون 14 مهنم خشص مليون 18  ب ويقدرون الغذايئ ال من نسانية مساعدة ا    فورية ا 

ىل ابال ضافة ىل أ دت المين يف اجلارية ال حداث أ ن ا  رتفاع ا  ىل داخليا   النازحني عدد ا   انزح مليون 2 من أ كرث ا 

 همددة حامل امراة مليون 3  هناك ان كام والاطفال، النساء من ال رايف ساكن من مهنم العظمى الغالبية

 التغذية سوء ااثر ترافق اليت املعاانة ومأ ساة  ابجملاعة همددون اخلامسة سن دون طفل مليون 2و التغذية بسوء

 .حياهتم طيةل

 احلضور مجيعا

 سبيل يف الاكرب التحدي ميثل الغذايئ الامن لتدهور حد وضع و واشاكةل صورة بش ىت الفقر عىل القضاء ان

 اذ المينية امجلهورية حكومة ان  عىل التاكيد اود الصدد هذا ويف. 2030 املس تدامة التمنية  خطة غاايت بلوغ

تقدر اكفة اجلهود  تسعى ل هناء الانقالب واس تعادة ادلوةل مبا ميكهنا من الضلوع مبسؤولياهتا عىل امكل وجه،

 تعرب عن تطلعهاو  يف ظل ظروف غاية يف الصعوبة  اليت تقوم هبا منظمة الفاو وبقية املنظامت ادلولية

 الادارية التعقيدات عن بعيدا واس تثنائية خاصة واسرتاتيجيات اليات وفق عاجةل دولية الس تجابة

 ويف ادلوليني الفاعلني مجيع من اس تثنائية اس تجابة ويتطلب مس بوق وغري اس تثنايئ فالوضع والبريوقراطية

 ملنتجي الصمود وتعزيز والطوارئ والاغاثة ابلغذاء املعنية الرئيس ية واكالهتا و املتحدة الامم منظمة مقدمهتم

 اجل من الاكمل تعاوهنا عىل تأ كد الوقت وبنفس مواهجهتا، الحقا يس تحيل خطرية من انزالقات للحد الغذاء

  .التنس يق يف هذا الشأ ن

 هذا لفعاليات والتنظمي الاعداد يف سامه من للك والتقدير الشكر خبالص اتقدم ان الا هنا اليسعين اخلتام يف

 اليت الاساس ية والاهداف السامية الغاايت حتقيق يف يسهم ومبا اعامهل يف التوفيق لك هل نمتىن اذلي املؤمتر

 ا.حتقيقه اىل املنظمة تسعى

 شكرا والسالم علكمي ورمحة هللا وبراكته.


