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 لمنظومة األمم المتحدة في المنطقة العربية الكلمة الترحيبية 

 دشتي رواللدكتورة اتلقيها 

 العام األمين وكيلة

 لإلسكوا  التنفيذية واألمينة
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رئيس الجمعية العامة للمنظمة  و  تانية، يسالمية الموروزير التنمية الريفية في الجمهورية اإل  معالي السيد الدي ولد الزين، 

 العربية للتنمية الزراعية، 

نائبة رئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي  البحرينية، سعادة السيدة جهاد عبد هللا الفاضل، عضو مجلس الشورى 

 ،فريقيا والعالم العربيأوالتغذية في 

 للتنمية الزراعية،، المدير العام للمنظمة العربية إبراهيم الدخيريالدكتور سعادة 

 ، 2021ة النظم الغذائية لعام نائب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لقم  السيد ماتن فريك، 

 ، السيد دافيد نبارو، كبير مستشاري حوار قمة النظم الغذائية

  ، السيدات والسادة

 

 أسعد هللا مساءكم، 

 ، لنظم الغذائيةحول ا  العربي  اإلقليمي  حوارال  في   بكمب  رح  أطقة العربية،  نعن منظومة األمم المتحدة في الم  نيابة  

ومنظمة   ، العالميوبرنامج األغذية  ، والزراعةمنظمة األغذية المكاتب اإلقليمية لمع  بالتعاونسكوا إلامه نظ  ت ذيال

  .بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الزراعية، والصندوق الدولي للتنمية  ، العالميةالصحة 

 

منطقتنا هود المبذولة في جالدعم سبُل نبحَث في لو ، العربية دولالالنظم الغذائية في جتمع اليوم لنتداول في ن

نتقضي على الجوع، و مستدامةل إلى نظم غذائية وص  تلل ، على ، وتحق ق األمن الغذائيللجميعمأمونا  كافيا  وغذاء   تؤم 

إنه ، ومن حقوق اإلنسان الغذاء حق  صول على حالنحو ما تدعو إليه أهداف التنمية المستدامة. وغني  عن القول إن  

ر تحق قه المجتمعات، ال بد  وأن ينطوي على و. والطمأنينةلألمن  مصدر  و، والبقاء للحياة ضرورة   ر في  تطو  أي  تطو 

   .الغذائية هانظم
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 ور الكريم،ضالح

 

 منطقةالي  ف  للجميعمأمون  فير الغذاء الكافي والتوأمام  تحديات  الو  الغذائيةنظم  الهشاشة    19-جائحة كوفيدبرزت  أ

ا يزيد . فقر الدممن  النساء في سن اإلنجاب وثلث ، يةالتغذ نقصمن نسمة  مليونخمسون  يعانيالعربية، حيث  ومم 

ء  غذاالتأمين ى لع هانفاقإزداد وي ؛ الحراريةمن سعراتها في المئة  50تستورد أكثر من منطقة الاألوضاع سوءا  أن 

ذلك   . كل  صالحة للزراعةال يراضاألمياه وال فيكبير الشح الفعل ب ا  أكثر فأكثرمحدود غذاءلل هاإنتاجيصبح و؛ لسكانها

 .  زاعاتوالنواالحتالل  الفقر والبطالةلعل  أشد ها و، المنطقة ضعف األمن الغذائي فيتفاقم  مزمنة تحديات  في ظل 

 

نظرا  ، محوري إقليمي شأن . فهي في المنطقة العربية مة مستداال ء غذاالنظم قضايا في البحث من هنا أهمية و

التي  ، 2030خطة عام تحقيق  فيمساهمة األمن الغذائي و ، األمن الغذائي والمجتمعي في المنطقةين ب وثيقال رتباطالل

  . جميعا  هي ُوجهتنا 

 

   ، السيدات والسادة

  . حويلهاوتالنظم الغذائية ب النهوضلى الرامية إ هاجهودما برحت اإلسكوا تؤازر الدول األعضاء في 

 اإلقليميةمنظمات واللشباب العربي اممث لين عن مع حوارات  الفاوبالشراكة مع هذا الشهر، عقدت في مطلع و

 .  واستدامة وشموال   أكثر صحة   لى نظمإالقائمة  نظم الغذاءحويل تالزمة لالتدابير العن 

التي يمكن تكييفها و ، ت المنطقةجاتياحا ةتلبيينبغي تنفيذها لاإلجراءات التي حول  معكم حوار ال واصلواليوم، ن

بالنظم متعلقة  لسياسات اللة   مراجعأن تتضمن  وال بد  جراءات  وهذه اإل.  الجائحةال سيما في ظل     ، تحدياتناحسب ظروفنا و

القطاع متعل قة بوأخرى    ، لموارد الطبيعيةاحول  سياسات  منها  ف  .القطاعاتقاطعة ومشتركة بين  ، وهي سياسات متالغذائية

 .  المستهلكرفع وعي وغذاء لادعم ووالصناعة التجارة بمعني ة وغيرها  ، الزراعي
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ومن ثَم    ، النظم الغذائية في المنطقةاستدامة سبل تحقيق حول مقترحات رئيسية نُِعد  سالحوار، نتائج في ضوء و

 . األمم المتحدة للنظم الغذائية ةقم  إلى فعها سنر

المنظمة العربية للتنمية السيما ، والتنمية المستدامة مسار األمن الغذائي ىالدائمين علنا ءكاشرشكر أ ختاما ، 

 . الزراعية ومنظومة األمم المتحدة في المنطقة

 .  والتوفيق ، وأتمن ى لهذا الحوار كل  النجاحكما وأشكركم على حضوركم

 وشكرا .

  

 

 


