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40th Session of the FAO Conference
Statement by His Excellency Abdel Moneem EL BANNA
Minister for Agriculture and Land Reclamation of the Arab Republic of Egypt

In the name of God the merciful, the compassionate,
President of the Conference,
Honourable Delegates,
President, first and foremost I would like to congratulate you on your election as
president of this session and I wish you success.
Honorable Ministers,
Excellencies, Ambassadors and Heads of Delegations,
Members of Delegations and Representatives of international organizations,
Ladies and Gentlemen,
The current session of the Conference is under the title Climate Change, Agriculture,
and Food Security.
There are many opportunities for sustainable development and there is the 2030
Agenda which gives hope to millions of people who suffer from poverty and hunger
throughout the world.
Climate change can change agricultural seasons. This leads to a loss of productivity.
Because of the importance of agriculture and because of its ability to adapt to climate
change and because we want to reduce emissions, we hope that the climate
agreement will allow us to find a solution to climate change which will not have a
negative impact on agriculture and production.
So we have a historical opportunity to make positive changes for poor agricultural
families to increase their revenue and we must therefore put in place new strategies to
achieve food security and to face climate change and to achieve sustainable
development.
Ladies and gentlemen, the Strategy for Agricultural Development in Egypt until 2020
concentrates on the best use of natural resources in order to achieve or to increase
the annual rate of agricultural production and to achieve more self-sufficiency and to
increase the rate of sustainable development.
At the same time, we want to enhance our agricultural exports and Egypt has a
comparative advantage in producing cotton and some flours and wheat. We have
largescale projects which we have put in place in fish production. We have claimed 1.5
million feddans in the context of the Sustainable Development Plan in my country and

we want to increase the revenue from our agricultural products, employ young people,
and achieve sustainable development.
Ladies and gentlemen, in the context of our ambitious vision which was put in place by
the Egyptian government to achieve sustainable development and improve the climate
for investment and to open the way for people to participate in achieving our plan, we
have created the company to develop the Egyptian countryside and reclaim 1.5 million
feddans of land.
The goal of this project is not only to reclaim 1.5 million feddans and to plant them, we
also have a plan to create housing. We also want to improve self-sufficiency and create
new job opportunities from this project which will be done in Upper Egypt and shows
that we are putting our attention to the neglected parts of the country.
In this context, I would like to commend the role played by FAO which has cooperated
with us since the visit of its Director-General in March 2017, during which he met the
President of Egypt and they discussed and agreed upon many things during this visit.
They agreed to increase bilateral production between FAO and Egypt in various fields
such as clean technology and agriculture and the Sustainable Development of
aquaculture and the Organization declared that it will host a forum on investment in
agriculture before the end of this year.
We will invest in value added chains and create new job opportunities. We will
concentrate on meats, on gardening, wheat, and sugar and we thank the Organization
for its strong support to Egypt on its 1.5 million feddans project and we also aim to
reclaim more than four feddans of desert land for largescale projects and we will make
efforts to combat the lack of water in our country and we will do many other things.
Ladies and gentlemen, I would like to insist upon the strong cooperation between Egypt
and FAO. We thank FAO for supporting the project of developing countries in
agricultural and food security in order to achieve food security and reduce the number
of hungry people in the world and fight poverty, and also support the policies of
countries in order to achieve more sustainable development in agriculture and achieve
food security.
I should like to join my voice to what was said by the Honourable Minister from Saudi
Arabia. I would like to reiterate that this is not a blockade as the Honourable Minister
from Qatar said. This is a political situation and we would not like to politicize this
Conference. The measures which were taken aim to achieve safety and security for
Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates and the Kingdom
of Bahrain.
Lastly, I hope that this important Conference and the various side events will be
successful and that they will help the global efforts to achieve sustainable development
and food security. I wish you all success and may the peace and grace of God be upon
you.
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كلمة معالى االستاذ الدكتور عبد المنعم البنا
وزير الزراعة واستصالح األراضى بجمهورية مصر العربية
خالل اعمال الدورة االربعون لمؤتمر منظمة االغذية والزراعه ( الفاو)
بالمقر الرئيسى لمنظمة األغذية والزراعة بروما
 8 -3يوليو 2017
باسم هللا الرحمان الرحيم
اهنئكم أوال على رئاسة الدورة الحالية متمنيا لكم النجاح والتوفيق.
السيد رئيس المؤتمر ،السادة النواب
أصحاب المعالي الوزراء
أصحاب السعادة السفراء ورؤساء الوفود
السادة أعضاء الوفود وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية
السيدات والسادة الحضور

السيدات و السادة الحضور
تنعقد الدورة الحالية لمؤتمر المنظمة تحت عنوان تغير المناخ و الزراعة واالمن الغذائى فى
وقت يشهد تحديات وفرص كبيرة مؤثرة حيث توفر اهداف التنمية المستدامة  2030وجدول
اعمالها بشأن التنمية المستدامه امال كبيرا لماليين البشر الذين يعانون من الفقر فى جميع انحاء
العالم حيث ان التغير المناخي قد يتسبب في تغير خريطة مواعيد الزراعة بما يؤدي إلى
انخفاض اإلنتاجية.
ونظرا الهمية الزراعة وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيض اإلنبعاثات فاننا
نأمل في إتفاقية تغير المناخ من الوصول الى حل هذه المشكلة بما ال يهدد اإلنتاجية الزراعية
واألمن الغذائي وذلك لتوفير الفرصة الكامله التى من شأنها ادخال تحسينات على خيارات سبل
العيش لالسر الزراعية الفقيرة ومن هنا جاء التحدى لوضع السياسات التى تتوائم مع اهداف
التنمية الزراعية واالمن الغذائى و تغير المناخ.
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السيدات و السادة الحضور
إن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام  2030ترتكز على االستخدام االمثل
للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى سنويا والعمل على تحقيق درجة اعلى من
االمن الغذائى واالكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية االستراتيجية وزيادة معدالت التنمية
المستدامه وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى تتمتع
مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور
القطف و يؤكد ذلك المشروعات الكبرى الحالية التي تقوم بها مصر في مجاالت اإلنتاج
الحيواني واالستزراع السمكي واستصالح مليون ونصف مليون فدان ،وذلك في إطار خطة
التنمية المتكاملة التي تنفذها الدولة بهدف العمل على سد فجوة الغذاء ،وزيادة اإلنتاج من
المحاصيل االسترا تيجية ،وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ،وزيادة معدالت نمو االقتصاد،
وصوالً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
السيدات و السادة الحضور
فى إطار رؤية واستراتيجية الحكومة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ
االستثمار ،ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ الخطة االقتصادية واالجتماعية للبالد فقد تم
االعالن عن انطالق أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد كمطور رئيسى لمشروع
استصالح  1.5مليون فدان حيث يستهدف هذا المشروع القومى ليس فقط استصالح وإستزراع
 1.5مليون فدان جديدة فقط وإنما أيضا ً إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة بكل أنشطة
الحياة

وبالتالى فإنه يستهدف زيادة اإلنتاج الزراعى وتحسين نسبة اإلكتفاء الذاتى من الغذاء وفتح
فرص عمل منتجة جديدة من مساحة هذا المشروع فى صعيد مصر وبما يعكس اإلهتمام
باالقاليم االكثر احتياجا والتي لم تنل حظها المالئم من مشروعات التنمية.

و ال انسى فى هذا الصدد ان اثمن على الدور الذى يقوم به الفاو معنا منذ الزيارة التى قام بها
السيد المدير العام الى مصر فى مارس  2017و مقابلته لمعالى رئيس جمهورية مصر العربية
واالفاق العريضة التى تم االتفاق عليها اثناء هذه الزيارة من تعزيز التعاون الثنائى بين مصر و
الفاو في مجاالت عدة منها اإلدارة المستدامة للموارد المائية ،واستخدام الطاقة المتجددة
والتكنولوجيا النظيفة في الزراعة ،وكذلك اإلدارة المستدامة للمزارع السمكية وكذا التعاون
الثالثى بين مصر و المنظمة و الدول االفريقية و االعالن عن دعم المنظمة النعقاد منتدى
االستثمار في الزراعة قبل نهاية العام الجاري ،بهدف زيادة االستثمار في سلسلة القيمة
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الزراعية لدعم النمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل مع التركيز على أربعة قطاعات :القمح،
السكر ،اللحوم والبستنة .وكذا اعالنه عن دعم الفاو القوى للحكومة المصرية فيما يخص
م شروع "المليون ونصف مليون فدان" الذي أعلنته الحكومة الستصالح ما يصل في نهاية
المطاف إلى حوالي  4مليون فدان من األراضي الصحراوية للزراعة واالستخدامات
األخرى.والتزامه بدعم البرامج الهادفة الى مواجهة ندرة المياه والتشجيع على الزراعة القادرة
على تحمل التغيرات المناخية.
السيدات و السادة الحضور
أود أن أؤكد على التعاون الوثيق والدور البناء الذي تلعبه منظمة األغذية والزراعة نحو دعم
جهود البلدان النامية في مختلف قطاعات الزراعة واالمن الغذائى من اجل تحقيق األمن الغذائي
ومحاربة الفقر وخفض عدد الجوعى على المستوى الدولي واالقليمى وكذلك العمل على دعم
ودفع سياسات الدول نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي خاصة
في الدول النامية.
وفي نهاية كلمتي فإنني أضم صوتي الى ما جاء في كلمة األخ الزميل معالي وزير الزراعة
السعودي و أؤكد ان هذا ليس حصاراً كما ي ّدعي األخ الزميل الوزير القطري ،انما هو وضع
السياسي .وإذ ال نريد تسييس هذا المؤتمر حيث ان اإلجراءات التي ت ّم إتخاذها إجراءات معنية
باألمن واألمان لدولتي جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
و أخيرررا وأتمنررى إلجتماعنررا الهررام والنرردوات التررى تجرررى علررى هررامش جرردول اعمالرره كررل النج ر اح
والتوفيررق لخدمررة شررعوبنا نحررو تحقيررق المزيررد مررن التنميررة الزراعيررة المسررتدامه واألمررن الغررذائى متمنيررا
للمجلس كل النجاح و التوفيق ..
وهللا الموفق

أ.د .عبد المنعم البنا
وزير الزراعة و استصالح االراضى

