
 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة كلمة مساعد مدیر عام 

 ،والممثل االقلیمي للشرق االدنى وشمال افریقیا

 ،عبد السالم ولد أحمد

 في افتتاح الدورة الثالثة والثالثین لمؤتمر الفاو االقلیمي للشرق األدنى

 

 صحاب السعادةأ

 السادة مندوبي دول الشرق األدنى وشمال افریقیا

 السادة ممثلي الدول المراقبة والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

 السیدات والسادةأیھا 

جوزیھ لألمم المتحدة السید غذیة والزراعة ألالمنظمة رحب بكم باسم المدیر العام أن أیشرفني ویسعدني 
مؤتمر لالثالثة والثالثین للدورة ل كبار المسؤولیناجتماع افتتاح ا في ی، وباسمي شخصغرازیانو دا سیلفا

 .وشمال افریقیا االدنى االقلیمي للشرق

أكرم شھیب  السیدان اتوجھ بالشكر العمیق للجمھوریة اللبنانیة ولمعالي وزیر الزراعة  واسمحوا لي بدایةً 
والمدیر العام لوزارة الزراعة المھندس لویس لحود على الجھود الجبارة التي یبذلونھا من أجل إنجاح 

 المؤتمر. اھذ

 أصحاب السعادة

 ایھا السیدات والسادة 

الذي  موعدال فترة مھمة من تاریخ التعاون الدولي من اجل التنمیة، مع انتھاءنھایة  2015سنة لقد شھدت 
 لھا ن تلك المرحلة كانتأولي بویشیر التقییم األ .لفیةألاالنمائیة لتحقیق االھداف حددتھ األسرة الدولیة ل

 .بما یخص منطقة الشرق األدنى وشمال افریقیا متباینةآثار 

وھي الجزائر والبحرین دولة في المنطقة من تحقیق ھدف األلفیة المعني بالجوع،  15تمكنت ، فمن جھة
ومصر وجمھوریة إیران االسالمیة واالردن ولبنان ولیبیا وموریتانیا والمغرب وقطر والمملكة العربیة 

   .العربیة المتحدة والكویت وسلطنة عمانالسعودیة وتونس واالمارات 

تمكنت بینما  2015و 1990 نیببالنصف ھذه الدول في خفض انتشار نقص التغذیة بعض نجحت و
اال ان سوء وتحسنت مؤشرات التغذیة العامة،  .%5تحت نسبة معدالت نقص التغذیة من إبقاء أخرى 

التقزم لدى االطفال دون سن الخامسة، وكذلك ر ستویات انتشاوتحسنت مالتغذیة المزمن ما زال مرتفعا، 
، اال ان معدالت البدانة والسمنة ازدادت في جمیع دول فقر الدم وغیره من مشاكل نقص المغذیات الدقیقة

 المنطقة.



من بفضل العمل الدؤوب على جبھات عدیدة، حیث وضعت بلدان االقلیم األالنتائج ولقد تحققت ھذه 
تھا فزادت من انتاجھا الزراعي وحسنت بشكل كبیر من صادراتھا الغذائیة الغذائي على رأس اولویا

كما زیادة توافر الغذاء، من ھذه السیاسات مكنت و .جتماعیة على نطاق واسعاالحمایة للوطبقت برامج 
 ساھمت في تحسین القدرة على الحصول علیھ وتخفیض الفقر المدقع في المناطق الریفیة والحضریة.

دت أحیث  قلیم،تعكس الصورة الحقیقیة الكاملة لإل الالفردي للدول  ىمستوالعلى نجازات ال ان االإ
 تدھوروالى  ،النازحین والالجئینأعداد لى ارتفاع غیر مسبوق في إزمات المتكررة والحروب األ

 اقتصادات كبیرة في المنطقة.

ملیون  33ملیون شخص الى  16.5ا ارتفع عدد من یعانون من الجوع على مستوى االقلیم ككل من ھكذو
في عام  %8.2الى  ائيالغذانعدام األمن من یعانون من ، وارتفعت نسبة  2015و  1990بین  شخص
2014 

ات على معاكسة تماما  لالتجاھكما أنھا  قلیماالوتعتبر ھذه النتائج انتكاسة كبیرة للحرب على الجوع في 
في جمیع حیث تراجعت نسب من یعانون من الجوع ومن یعیشون تحت خط الفقر المستوى العالمي، 

 .االقالیم االخرى

وعلى رأسھا ندرة المیاه  ،مزمنةوخرى، جسیمة ألى تحدیات إغذائي في المنطقة لمن اضاف تحدي األنوی
صة بین بطالة، خال، وارتفاع مستویات اتخلف الریفيالتغیرات المناخیة، والخطر وتدھور االراضي و

 .الرتفاع المستمر لعدد السكانافي ظل  الشباب، والتفاوت في المساواة بین الجنسین

 ، سعادةاصحاب ال

 السیدات والسادةایھا 

قلیمیة لمواجھة إمبادرات ، ثالث مي للشرق االدنىیلمؤتمر االقلن لوت الدورة الثانیة والثالثلقد اعتمد
رة د: المبادرة االقلیمیة لندرة المیاه، والمباالمستدامة، وھيالزراعیة والتنمیة  من الغذائيألاتحدیات 

الثانیة الدورة وكلت وقد أ. دعم الحیازات الصغیرةومبادرة  ،من الغذائي وبناء الصموداالقلیمیة لأل
واالسراع المناسبة، ھذه المبادرات والقیام بالدراسات والبرامج صیاغة السیر في بلمنظمة والثالثین إلى ا

الجھات الدولیة واإلقلیمیة حولھا مع وبناء الشراكات  والترویج لھذه المبادراتالمطلوب الدعم  في حشد
 .المعنیة والبدء في تنفیذھا

، بدءا بمبادرة ندرة المیاه التي صادق علیھا خالل السنتین الماضیتین طالق ھذه المبادراتإولقد تم بالفعل 
من المائي العربي. العربیة كبرنامج داعم الستراتیجیة األء المیاه العرب في جامعة الدول امجلس وزر

لحصاد ع حوكمة المیاه واستخدام الطاقة الشمسیة یرابرزھا مشأطلقت مشاریع عدیدة أوفي ھذا االطار 
 استخدام المیاه في الزراعة في عدد من دولترفع من إنتاجیة دخال تقنیات جدیدة إوالمیاه والتحكم بالري 

 .االقلیم

یز على الدول التي تمر بأزمات او تلك التي كائي ودعم الصمود مع الترذم اطالق مبادرة االمن الغكما ت
 .وفلسطینوالیمن سوریا والعراق واالردن ولبنان خصوصاً تتأثر بھا، 



، بعد والحیازات الصغیرة صغار المزارعیندعم طالق مبادرة الزراعة االسریة وإ راً خكذلك تم مؤ
 قلیمیینإمع خبراء وشركاء واسع نطاق على  تشاورالو ،ست دولشملت دانیة می اتدراساكتمال 
 السنتین المقبلتین.خالل تم تعزیز ھذه المبادرة ی، وسودولیین

وتواصل العمل في الفترة الماضیة على تكثیف التشاور مع الدول وتبادل التجارب حول المواضیع 
. كما تم تكثیف الجھود لزراعة والموارد الطبیعیةالمستدامة لالتنمیة األساسیة المرتبطة باألمن الغذائي و

لمواجھة اآلفات التي تھدد الزراعة واألمراض الحیوانیة، وعلى وجھ الخصوص الجراد الصحراوي 
 وانفلونزا الطیور وفیروس كورونا وسوسة النخیل الحمراء.

ث تم دعم المكاتب القطریة في كل من وبموازاة ھذا العمل المیداني تم تعزیز الالمركزیة في االقلیم حی
وفتح مكتب جدید في االردن، وتعزیز المكتب االقلیمي بقدرات ، والعراقالسودان والیمن وسوریا لبنان و

 فنیة جدیدة.

في لدعم المشاریع والبرامج ملیون دوالر  154صرف السنتین الماضیتین خالل من جھة اخرى تم 
وال یفوتني ھنا إال أن أنوه  .2013-2012بالمقارنة مع  %7.6بنسبة وھو ما یمثل ارتفاعا ، االقلیم

بالدعم الذي قدمتھ المملكة العربیة السعودیة لبرامج المساعدات االنسانیة للمزارعین في كل من العراق 
 ملیون دوالر. 19.5والذي بلغ  والیمن،

 اصحاب السعادة ایھا السیدات والسادة

موعة الشرق االدنى مع مجبالتشاور الوثیق  وضعھ قد تمالثالثة والثالثین الدورة  مؤتمرعمال أن جدول إ
كما ان الوثائق االساسیة . تحدید البنود الرئیسیة لھذه الدورةساھمت ھذه المجموعة في ووشمال افریقیا. 

وذلك  ،وإقلیمیةقطریة المعروضة علیكم تم التشاور علیھا وإشباعھا خالل اجتماعات كثیرة وورش عمل 
 . االقلیممن أجل ضمان استجابتھا ألولویات وتطلعات دول 

كما ان ، القاھرةومسقط و الدوحةاجتماعات استفادت من الثروة الحیوانیة بالخاصة الوثیقة إن فوھكذا 
ورش وطنیة في كل من لبنان على تمت صیاغتھا بناء الورقة المعروضة علیكم حول صغار المزارعین 

استفادت الورقة حول . وفي القاھرةاقلیمي ریتانیا والمغرب، ومن اجتماع وتونس ومصر والسودان ومو
ورش من و سلطنة عمان) في Recofi(اللجنة االقلیمیة للمزارع السمكیة الثروة السمكیة من اجتماعات 

 الجزائرورشة العمل شبھ االقلیمیة حول النمو األزرق في وعمل حول االستزراع السمكي في روما ال
 .العاصمة

 ،2030كما یتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة أوراق وفعالیات جانبیة حول أجندة التنمیة المستدامة 
 العالمي.  ئيالغذااألمن وأجندة التغذیة ولجنة  واالتفاق حول التغیرات المناخیة

جدول كما سبق ھذا المؤتمر عقد جلسة استشاریة في لبنان مع منظمات المجتمع المدني الطالعھا على 
 .االستفادة من آرائھااعمال ھذا المؤتمر و

 

 صحاب السعادةأ



 السیدات والسادةأیھا 

ان برنامج عمل المنظمة في االقلیم جزء ال یتجزأ من االطار االستراتیجي للمنظمة وبرنامج عملھا 
خاة من كما ینضوي تحت اطار النتائج للمنظمة الذي یحدد بدقة النتائج المتو 2017-2014متوسط المدى 

عمل المنظمة على مستوى كل دولة وعلى مستوى االقلیم، وھو االطار الذي یعزز عملیة التحلیل 
 والرصد داخل المنظمة وكذلك المساءلة.

كون المرجعیة األولى لعملیة وضع أولویات تسإننا نتطلع إلى توصیاتكم وإرشاداتكم ومالحظاتكم التي 
 .المنظمة في اإلقلیمعمل ویب برنامج تحسین وتصالمنظمة ول

 أشكركم مجددا جزیل الشكر. 


