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( 83)كلمة معالي  لياتكر و ير ال ليعولواة يلي اليم لي اممترة لاورل لياتيوم         

 )م2152يونيو  22-51) ملنظمة لألغذ ة يليعولوة يألمم لملرحتم ويمل

 

 اسلي رت ليلئر

 لملرحتملي رت مت ل ولم منظمة لألغذ ة يليعولوة يألمم 

 ةلي لدم أصحلب لملعلي  يلي علدم وؤسلء لي ف د لملشلوك

 لي رتلت يلالن لت يلي لدم

 

 لي الم ولرمتم يومحة لهلل يبلكلته

 
يسعدني أن اعرب عن خالص الشكر والتقدير ملنظمة األغذية والزراعة لألمم  املتدمديف ا ادعمدا     

ر الفاعل الذي تضطلع به ملعاجلة العديد من القضايا واليت على رأسها مشكلة والتنظي  هلذا املؤمتر والدو

ونشيد جبهو  معمالي المدوتور املمدير    . األمن الغذائي ومكافدة الفقر والنهوض بالقطاع الزراعي ا العامل

ان  ومما يسمرني  . العام ا تطوير عمل املنظمة ومساعيه املبذولة للتصدي ملعضالت الفقر واملمرض واجلموع  

أتقدم بالتهنئة  للدول الثمانية والثالثني اليت حققت االهمدا  الدوليمة املطروحمة ا خفمت مسمتويات      

 .م2151اجلوع اىل النصف قبل عام

 
ونثمن وذلك احملاضريف القيمة اليت القاها الربوفيسور امارتيما سمان ائمائز علمى ةمائزيف نوبمل       

انتاج الغذاء فدسم  وااما يتوةم  العممل علمى      والذي أود فيها على أن أسباب اجلوع ال تقتصر على 

 .اجيا  سياسات ملكافدة اجلوع وسياسات االستدقاق للدصول على الغذاء

 

 اسلي رت ليلئرا

 لي لدم لحلض و ليمتللم

 
تبنت حكومة سلطنة عمان منذ سبعينيات القرن املاضي إسرتاتيجية شاملة للتنميمة  ومان ممن    

مصا ر الدخل بدال من االعتمما  علمى االقتصما  النفطمي  وملمك ممن خمالل تطموير         أه  أهدافها تنويع 
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ولتدقيم  التنميمة املنشمو يف هلمذين     . قطاعات االقتصا  األخرى ومنها قطاعي الزراعة والثمرويف السممكية  

القطاعني وضعت وزاريف الزراعة والثرويف السمكية اخلطط اخلمسية املتعاقبة واليت تبنت سياسات وبمرام   

 .هدفت ا اريف وتنمية املوار  الزراعية لضمان استدامتهااست

 
فبالرغ  ممن النمدريف النسمبية للمموار  الزراعيمة وشمه امليماة املتاحمة إال أن القطماعني الزراعمي           

والسمكي قاما بتغطية أوثر من ثلث احتياةات السلطنة ممن السملع الغذائيمة ا املتوسمط سمنويا خمالل       

حيمث بلم     ن القطاعني حققا معدالت او ةيديف خالل نفس هذة الفمرتيف السنوات األربع املاضية  وما أ

وهذا يعكس اجلهو  اليت بذلت ممن  % 4,8متوسط معدل النمو السنوي للنات  احمللي احملق  حوالي 

 .قبل ائكومة للنهوض بهذين القطاعني

 
اعتمما  أوثمر   ( م 2152)ونظرا ألهمية قطاع الثرويف السمكية ا السلطنة مت ا بداية هذا العام 

م وناممل ان بمؤ ي   2121من مليار وثالمثائة مليون   والر أمريكي لتطوير القطاع السمكي حتمى عمام   

ا االنتاج السمكي من املصائد الطبيعية واالستزراع السمكي وما أن % 211ملك اىل زيا يف تقدر حبوالي 

تدمديف دعمدا  اسمرتاتيجية التنميمة     السلطنة وقعت مؤخرا اتفاقية مع منظمة األغذيمة والزراعمة لالمم  امل   

 .م2181املستدامة للقطاع الزراعي حتى عام 

 
ان رؤى حكومة السلطنة تتطور باستمرار حس  ما تقتضيه  املتغريات احمللية والدوليمة فعلمى   

سبيل املثال ال ائصر شكل األمن الغذائي رويزيف من روائز التنمية الزراعية والسمكية إال أن أهميته قمد  

ت وترسخت من خالل أزمة الغذاء اليت اةتاحت العامل ا السمنوات األخمرييف األممر المذي ةعمل      از ا 

السلطنة تبذل املزيد من اجلهو  ا سياسات توفري الغذاء  إم أن األزممة مل تقتصمر فقمط علمى االرتفماع      

بة ائصمول علمى   الكبري ا أسعار الغذاء  وإاا امتدت إىل عدم وفاية املتاح عامليًا وممن ثم  نمدريف و معو    

 .االحتياةات املطلوبة من السلع الغذائية من شرائه السكان املختلفة

 

 أ هل لحلض و ليمتللم

 
إن العالقات الفاعلة والقوية اليت نشأت بني السملطنة ومنظممة األغذيمة والزراعمة لألمم  املتدمديف  موال        

زراعمة والثمرويف السممكية     السنوات املاضية ساهمت ا تفعيل ةهو  السلطنة لتنميمة وتطموير قطماعي ال   

م تأسيس مكت  للمنظمة ا السلطنة يت  من 2152ونتيجة للتعاون والتوا ل املشرتك مت ا بداية عام 
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خالله التنسمي  واملسماعديف ا بنماء القمدرات البشمرية وادسمتفا يف ممن المربام  واملشماريع الميت تقمدمها            

 .املنظمة

 
لدوريف اخلامسمة مموعمة املعاهمديف الدوليمة للمموار       وما نو  ادشاريف بأن السلطنة ستستضيف ا

م واتتهمز همذة املناسمبة     2152سمبتمرب  24_22الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل الفرتيف من 

لدعويف الدول االعضاء واملراقبني والشرواء واملاحنني للمشاروة ا اةتماعات الدوريف اخلامسة  ومما يسمرنا   

راء ا  ول الشرق األ نى ومشال افريقيا للمشاروة ا االةتماع الموزاري المذي    عويف ا داب املعالي الوز

 .م 2152سبتمرب  25سيعقد ا مسقط بتاريخ 

 
وختاما نكرر شكرنا وتقديرنا ملنظمة األغذية والزراعة لالم  املتدمديف وعلمى رأسمها املمدير العمام      

أن تكلل ةهو  امتمع الدولي ا مناهضمة  على حسن التنظي  لفعاليات الدوريف الثامنة والثالثني آملني 

 .اجلوع وتوفري الغذاء للجميع

 

 يلي الم ولرمتم يومحة لهلل يبلكلته

 


