
 كما تّم إلقائه
As pronounced 

 لألمم المتحدةوالزراعة  لمنظمة األغذيةالعام المدير معالي

 أصحاب المعالي الوزراء

 والمنظماتأصحاب السعادة رؤساء الهيئات 

 األفاضل المستشارين والخبراء

 الحضور الكرام

 

 .. وبعد لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها

إلقاء كلمة سععععععلطنة عمال في الدورة األربعول أمام هذا الجمع الطيب  يسعععععععد ي

 .المنعقدة في مدينة روما بإيطاليا

 ،والسعادة أصحاب المعاليالمدير العام 

 ،،، الكريملحضورا

واجه األرضية ت الكرة امتداد تزا  ععوبنا وعل   لتقي في هذا المكال الرحب وال

ال  حيثوالمجتمعات ورفاهية األفراد  ظاللها عل  حياةتحديات متنوعة تلقي ب

مقلقا يهدد ععععععريحة لفقر والجوع و قص التغذية هاجسعععععا اتزا  تشعععععكل تداعيات 

مليول  800عل  إل  ما يربو تصعععععععل كثيرة في العالم  في دو كبيرة من األفراد

، األمر الذي يتطلب بذ  المزيد من االهتمام والدعم لتوفير الغذاء الكافي  سععععععمة

عامل مع الظواهرأل كما  .والتغذوي للجميع فاقمة والمسععععععتجدة الت عالمية المت ال

 ف والتصععحرالحراري وتدهور األراضععي والجفا واال بعاثكالتغيرات المناخية 

السععععععلبية عل  منظومة إ تاا الغذاء والتنوع األحيا ي  وا عكاسععععععاتهاوالمجاعات 

في  وليات سعععواءوالبيئي يشعععكل ضعععرورة تتطلب تكثيو الجهود وتوزيع المسععع 

لمعععالجععة هععذا الظواهر والحععد من تععفتيراتهععا، فتلعع  هي  النععاميالعععالم المتقععدم أو

ة العالميللمسععععععتويات  ا  المال مة وفقمسعععععع ولية تشعععععععاركية تتطلب إيجاد الحلو  

لهذا  ةمناسبيوفر أرضية و  من أل هذا الم تمر  ،فيما بينهما قليمية والوننيةواإل

 .التوجه

اا  تت المناخية وا عكاسعععاتها عل   ظم إبفهمية التغيراوإدراكا  من سعععلطنة عمال 

الكافي لدراسة  االهتمامالغذاء ومنظومة األمن الغذا ي فقد أولت حكومة السلطنة 

هذا  وقد تم في، إحترازي المخانر الحالية والمستقبلية المحتملة كإجراء م سسي

 المجا  إ جاز اآلتي:
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اإلسععععتراتيجية الوننية للتغيرات المناخية في سععععلطنة عمال حيث روعي   -1

فيها إعداد قاعدة بيا ات للتغيرات المناخية المسععععععتقبلية المحتملة لعموم 

 .عل  إ تاا الغذاء ومنظومة األمن الغذا ي ا عكاساتهاومحافظات السلطنة 

وخطتهععا  2040سععععععتراتيجيععة الزراعععة المسععععععتععدامععة والتنميععة الريفيععة إ -2

ات التغيرتفتير حو  دراسععععة  والتي افردت فصععععال مسععععتقال السععععتثماريةا

 الطبيعية وعالقتها بنظم إ تاا الغذاء.المناخية عل  الموارد الزراعية 

والتي بدأت في تحقيق  قلة  2040قطاع الثروة السععععععمكية إسععععععتراتيجية  -3

ا د الطبيعية في المصععع وأ واعها سعععواء  األسعععما   وكميات  وعية في حجم

وهو يتزامن مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة وتربية األحياء الما ية أ

 التفتيرات البيئية عل  هذا النشان.، وتراعي للنمو األزرق

ستراتيجيات وترجمة  تا جها لتنفيذ اإلتل  وأل الجهود مستمرة لموا مة مضامين 

قادمة في مجاالت التكيو  البرامج والمشعععععععاريع المرتبطة بها خال  المراحل ال

لتغيرات المنععاخيععة عل  وتخفيو المخععانر بععاإلضعععععععافععة ال  مراقبععة ورصعععععععد ا

 والعالمي.اإلقليمي  المستويين

فل زيادة اإل تاا الزراعي يبدأ من داخل الدو  شععععععمعالي المدير العام ب ةإل دعو

الناتج  في قياسية وهنا يسر ي أل أعير أل سلطنة عمال حققت  سبة  مو أ فسها،

 م.2016في سنة  المحلي اإلجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية

 أصحاب المعالي والسعادة

لة األغذية والزراعة   أعما  الدورة الحالية مناقشعععععععة حايندرا ضععععععمن جدو

باإلضافة إل  مواضيع مهمة أخرى تشمل  تا ج  وأوضاع األمن الغذا ي العالمي

أعما  الم تمرات اإلقليمية و تا ج أعما  اللجال الفنية والسععععععياسععععععات المرتبطة 

ي تتطلب والتتنوع البيولوجي بالتنمية المسععععععتدامة والتغذية والموارد الوراتية وال

ل تفعيل دور إأوضععاع إ تاا الغذاء خال  المراحل القادمة ، و اسععتشععرافجميعها 

 الزراعية والغذا ية االسعععععتثماراتالقطاع الخاص وتعزيز مشعععععاركته الفاعلة في 

يعتبر أحد المسععععععارات الواعدة والتي يعو  عليها في توفير المزيد من الغذاء في 

 .المرحلة القادمة

 

بوافر الشععععععكر والتقدير إل  معالي المدير العام أتقدم وفي الختام يسعععععععد ي أل 

في تطوير هذا  المسععععععتمر لمنظمة األغذية والزراعة لدورا المثمر وحرصعععععععه

المنظمة العريقة وتنويع أدواتها والشععععععكر موصععععععو  إل  الجمهورية اإليطالية 
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فعا  في إ جاح أعما  دورتكم  بشكل ت تساهممن تسهيال   ما تقدمهعلالصديقة 

أصععععععحاب أعما  هذا الم تمر ولكم جميعا  وإل  اللجال الفنية التي أعدت، هذا 

وجل أل ، سا ال  المول  عز أعما  م تمر ا هذا المعالي والسعادة إلسهاماتكم في 

بالتوفيق وأل يخرا الم تمر بقرارات تخدم ععععععععوب العالم  تكلل جهود الجميع 

 أجمع.

 هللا ولي التوفيقو

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 

 يف اد بن جعفر الساجوا د/          

 وزير الزراعة والثروة السمكية      

 سلطنة عمال        


