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 لدورة الثانية واألربعنيأمام ا Flavien Joubertالسيد عايل مسيشيل، يف  املناخ والبيئة بيان وزير الزراعة وتغّري 
 2021ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة املقرر عقدها بني الرابع عشر والثامن عشر من يونيو/حزيران 

 

حضـــــــــــرة رئيس الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة، حضـــــــــــرة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، 
 ت والسادة.السعادة، حضرات مندويب الدول األعضاء، حضرات السيدااملعايل و أصحاب 

 حكومة مجهورية سيشيل وشعبها. جانب أنقل إليكم أحّر التحيات من

أفضــل التمنيات ملنظمي الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة  معراًب عنوأضــم صــويت إىل وفود الدول األعضــاء األخرى 
 ص املداوالت إىل حصيلة �جحة.ختلُ كي ل

جتديد االلتزامات والتعهدات بتحقيق وضــــع أفضــــل لألمن الغذائي والتغذوي يف قف متضــــامًنا مع األعضــــاء اآلخرين أو 
 د الوطين.يعلى الصع

الذي تنعقد الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر موضـــوع ""حتويل الُنظم الزراعية والغذائية: من االســـرتاتيجية إىل العمل" وإن 
 .نعهد هلا مثيالً لمشاركة بصورة أكرب خالل هذه احلقبة اليت مل ل حتت لوائه، مينح الدول األعضاء رايةً 

بة تفوقارتفاع االعتماد على اخلارج من الناحية الغذائية،  إنّ  للتنمية  ل هتديًدا هائًال شـــــــــــكّ يالثمانني يف املائة،  بنســـــــــــ
 االجتماعية واالقتصادية للدول اجلزرية الصغرية النامية.

بشــّدة تعاين هذه األخرية  ، علًما أنيشــيل روح الدول اجلزرية الصــغرية النامية األخرىد نظم إنتاج األغذية لدى ســوجتسّــ 
 جلائحة الراهنة.جراء تبعات ا

 اإلجراءات الالزمة لتحويل النظم الزراعية والغذائية يف العامل.   حنو اختاذاملؤمتر الثاين واألربعني  سعيوتدعم سيشيل 

للدول اجلزرية الصــــغرية النامية ال ميكنها أن تعمل على غرار االقتصــــادات الكبرية بيد أن االقتصــــادات الصــــغرية املميزة 
 اليت هلا قواعد إنتاج كبرية.

ترابط البيئــة واجلــائحــة وتغّري املنــاخ وإنتــاج الطــاقــة والزراعــة/األغــذيــة يرزح حتــت عــبء كبري. أمــا املزيج الراهن من  فــإنّ 
 التحد�ت اليت تواجهنا فيزداد تعقيًدا.

البيئات اهلشـــــة واملوارد  وأصـــــحابلنا حنن أصـــــحاب االقتصـــــادات الصـــــغرية املعتمدين إبفراط على اخلارج،  األوانآن 
 ن نسّلم أبن فلسفة اإلجراءات املستدامة حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لن تكون كافية.أ ،الطبيعية احملدودة



 

 

 

املورد األول حنو بناء القدرة على  إذ أ�ا أعظم من االهتمام إلصـــــــــــالح بيئتنا املُباشـــــــــــرة، قدر يالءإلفقد حان الوقت 
 الصمود.

ا. ويف قائمة التحد�ت الالمتناهية هذه، تبقى سيشيل ملتزمًة ابلتعهد العمل مبعزل عن اآلخرين سيكون خيارًا عقيمً  وإنّ 
 الذي قطعته للمنظمة. 

التعاون الفين، ســــتواصــــل ســــيشــــيل  مع رة العمل يًدا بيد، إىل جانب الدعم التقليديوبدعم من املنظمة، وال ســــيما مباد
 خلري شعبها.  ،إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل حتقيق العمل من أجل

 جماًال  15. وســــتتناول تلك اإلجراءات 2023-2021وســــتطلق ســــيشــــيل قريًبا إجراءاهتا االســــرتاتيجية الزراعية للفرتة 
مرتابطًا من أجل حتســـــني وضـــــع األمن الغذائي والتغذية على املســـــتوى الوطين. وتتضـــــافر هذه اإلجراءات حول دافع 

  شكل الشغل الشاغل.يواحد 

 . الدول األعضاء يصال صوتإلوأود أن أشكر منظمي املؤمتر الثاين واألربعني 

يف التنمية االجتماعية االقتصــادية لســيشــيل كما أشــكر دعم املنظمة وســائر األطراف املتعددة اليت قدمت إســهامات 
 .اترخيهحىت 

 

 

 شكًرا على حسن إصغائكم.و 


