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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 / الوزير في الدورة االربعين مداخلة السيد 

 2017يوليو  8-3 –وما ر 

والحضوور الروريب خملف و   الوفوودواعضاء ء ، اصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء رؤساالسيد/ الرئيس
 المحفوظة  مقامافرب الرفيعة

 السالب ع يرب ورحمة اهلل فعالى خررافه ،،، 

لموؤفمر ا هواا السوودان خمناسوخة عنعقواد ان أحيي جمعروب الروريب نياخوة عون حروموة جم وريوةخل يشرفني يسرنى 
هووودا  ايلفحقيووو  وشووورراء الفنميوووة ل االعضووواء  رافوووة الووودو ومووو  منظموووة ايةايوووة والزراعوووة وقوفنوووا مووو  مؤرووودا  

. واننوا فوي السوودان الزراعيوة المسوفدامةفوي سوخيل فحقيو  الفنميوة اللروج خفوصويا  فاع وة مفمنيا  االسفرافيجية 
وفعزيزهوا لج وود وسووء الفذايوة ونقو  ل و  عوالب مفحورر مون الجوو   أجولمون المنظموة ج ود هاه نثمن عاليا  

ارففا  اسعار االةايوة  واهم االرخيرة الفي فق  اماب فحقي  االمن الذاائي  فحديا اللمواج ة الدول ايعضاء 
فضافر الج ود من الفي ففط ب رما فع مون هاه الفحديا  و . الطخيعية وفذير المناخ، وفدهور الموارد وفاخاخ ا

الموووارد الطخيعيووة  واسووفدامة عطواءطور  مخفروورة فووي قطوا  الزراعووة مون اجوول زيووادة االنفاجيوة المجفمو  الوودولي و 
 خمشاررة رل اصحاب المص حة.

 السيدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة

 ايمن أن حيث االليرة، الففرة لالل السودان في ايوضا  خفطورا  ع ما   المؤفمر عحاطة خإيجاز أود
 حيث اإلنسانية ايوضا  ع ى أ عيجاخ نعرس ع دارفور في ففرسخ خدأ  الفي الفعافي ومظاهر واالسفقرار

  الملف فة دارفور واليا  على والالجئين النازحين من أل  270 من أرثر عودة الماضية الففرة ش د 
 الدول خجانب الحرومة نفاف ا الفي الطوعية العودة قرى في ايساسية واللدما  ايمن فوفر من مسففيدين
 ومسفداب شامل سالب لفحقي  وسع ا وفخال السخل خرل فسعى السودانية الحرومة ظ  . وقد والصديقة الشقيقة

 أجم ل حوار الوطني والحوار المجفمعي  شام ة خوثيقة لرج الاي الوطني السياسي الحوار مسيرة سفرم  فا
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 الوطني الوفا  حرومة فشريل وفب من ا، الق يل عدا مس حة وحررا  سياسية أحزاب من المشاررون رل ع ي ا
 والزال وخرلمانية، رئاسية انفلاخا  لفعقخ ا سنوا  ثالث لمدة فسفمروالفي فعمل اآلن في فناةب فاب وسو  

 اإليجاخي المناخ ف يئةوفعمل حرومة الوفا  ع ى  الوطني الحوار لوثيقة ينضب أن دأرا لمن مففوحا   الخاب
 لمدة ع ينا المفروضة االقفصادية ل عقوخا  الجزئي الرف هاا وقد أحدث . المقخ ة الففرة لالل السياسي ل فحول
 ، والصحي الزراعيفي القطاعين  سيما االنسان لحياة ايساسية خايعمدة أقعد  والفي عاما   عشرينخ ذ  

الك يساعد عيجاخيا  في فنمية ورل  .المقخ ة ايياب لالل ر يا   رفع ا في ايملارفياحا  وسط شعخنا والاي يحدوه 
لراج شرائح رخيرة من الزر   .ورة الفقرداعة وا 

 السيدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة 
 الزراعة في لإلسفثمار الوطنية اللطةخدعب من منظمة ايةاية والزراعة لالمب المفحدة  السودان أعدلقد 

(SDNAIP) في الزراعي اإلسفثمار أولويا  لفحديد ب(2020 – 2016) ل ففرة لمسية عسفرافيجية لطة وهو 
 مسفداب عقفصادي نمو إلحداث (CAADP) أفريقيا في الزراعية ل فنمية الشامل الخرنامج أهدا  أطار

 وزيادة والنساء ل شخاب لاصة العمل فر  وفوليد, والفذاوي الذاائي ايمن وفحقي  الفقر حدة من والفلفي 
 طري  عن والك واسفدامف ا فجددها لضمان الطخيعية الموارد وحماية وفطوير وفنمية الدلل من الفرد نصيب

 نسخة عحداث خ د  الزراعي ل قطا  ل دولة العامة الميزانية من ادني رحد سنويا   %10 نسخفه ما فلصي 
 الدولي المجفم  دعب على السودان يفط  و . ل زراعة اإلجمالي المح ي النافج في % 6 ب فقدر سنوي نمو

لفزاما  اإلسفثمارية اللطة فمويل مفط خا  خين الفموي ية الفجوة سد في اللا  والقطا  لقد  .الحرومة وا 
وض  السودان الزراعة ع ى رأس ايجندة الفنموية من لالل اللطة الوطنية لالسفثمار الزراعي والفي 

خيئة ال يئة فمن عناصر النجاح المففاحية فشمل  7خاعمال  فسف د  فحقي  الفنمية الزراعية المسفدامة
دارة الفذيير وفعزيز قدرا  المنفجين والعام ين في  صالح المؤسسياإل، موافية ل فنمية الزراعية المسفدامةال وا 

، نفاج واالنفاجية من لالل فطوير وفحديث النظب الزراعية وفحسين االدارة الزراعيةيادة اإلز ، القطا  الزراعي
قامة شخرة المساندة الزراعي لدما ال فطوير الفصني  الزراعى وفطوير س س ة ، المعرفةو  المع وما ا  وا 
معالجة قضايا ايراضي الزراعية وحماية وفنمية الموارد الطخيعية خما في الك ، والوصول على ايسوا  القيمة

  الذااء.دة وسالمة الجو معايير ضخط  وفنفياؤي فحقي  االمن الذاائى والفذاو  ايحياء الخرية
من جا  اصيال  لفحقي  م  القطاعين اللا  المح ي واالجنخي وفي رل الك يفب اعمال الشرارا  االسفرافيجية 

 االهدا 
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واسفنادا   ب2014 العاب منا والفذاوي الذاائي لسياسا  ايمن الشام ة القومية الوثيقة رما قاب السودان خإعداد
فضب رل فنية فسنده أمانة عامة  ب2015 في مايو والفذاية الذاائي لألمن ايع ى المج س فروين ع ي ا فب

فح يل الخيانا  والمع وما  اللاصة خاالمن الذاائي والفذاية يناط خ ا المؤسسا  المعنية خالذااء والفذاية 
 في الفدلال فلاا القرار خشأن ومنه لمج س الوزراء الوصياةة ماررا  السياسا  لرفع ا ل مج س الموقر 

 المفحدة ايمب وراال  فنفاها الفي الفنمية وخرامج اإلنسانية الفدلال  فنسي و  والفذاية الذاائي ايمن مجال
 .مخرر عناار مع وما  على فسفند أنظمة وجود لالل من المنالية الفذيرا  ومجاخ ة الطوعي العون ومنظما 

 
 السيدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة 

 
أراضيه من  %90  الرئيسية المفأثرة خفذير المناخ خسخب نظامه الخيئي ال ش،  من الدول السودانيعفخر 
صذار المنفجين لمحاصيل الذااء وفرخية الحيوان من ا حيازا  ل %70وع ى ايمطار رمصدر ل ري فعفمد 

ودان أن ففضافر مما يجع  ب فح  الرثير من الملاطر خسخب فق خا  ايمطار وفذيرا  المناخ ويأمل الس
في الدول المفأثرة من أجل الفلفي  من آثار فذير المناخ والفري  ج ود المنظمة م  ج ود الدول المانحة 

 .اهدا  الفنمية المسفدامةمن العم ية القائمة ع ى الخحوث، رجزء ال يفجزأ  الخرامج والمشاري  لالل من 
صذار المنفجين خالقطا  المطري الفق يدي والاين يمث ون فعزيز قدرا  ع ى ول اا ررز  اسفرافيجية السودان 

الذالخية العظمى حيث ان ب يعانون من فدني االنفاجية لوحدة المساحة ول وحدة الحيوانية وفرفرز اسفرفيجية 
 الن وض خ اا القطا  ع ى المحاور الفالية:

  الاي فب اعداده قانون اصحاب م ن االنفاج النخافي والحيواني و  خإعمالفنظيب المنفجين
 خالخالد خواسطف ب وفم  اجازفه من المج س الفشريعي

  ففح و احداث اج زة الفمويل ايصذر رآلية فاع ة لفمويل صذار فنظيما  صذار المنفجين
نوافا ل ب من لالل خنك السودان المررزي والخنك الزراعي وخنك االسرة والخنوك االلرى والفي 

وانشاء مؤسسة لضمان   ية ل ب خشروط ميسرةمن سقوف ا الفموي %12فوفر ما اليقل عن 
 الفمويل االصذر

 فقديب االرشاد والفوعية ل ب والسياسا  المالئمة ليرفسخوا أه ية الفمويل خفعزيز المنفجين و  فدريب
ويفب في هاا الصدد فنفيا خرنامج ممول من خنك  قدراف ب في الفعامل م  الفقانة خرفاءة عالية

 ورواد االعمالالفنمية االفريقي ل شخاب 
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  اطال  خرنامج ل ح ول المفرام ة لفطوير الزراعة الفق يدية خاسفلداب فقانا  حصاد المياه
 والزراعة خدون حرث وةيرها من الفقانا  لفق يل الملاطر ورخط رل ما فقدب خالفأمين الزراعي

  المط   انه اننا نفط   لفعاون شرراء الفنمية والمجفم  الدولي لدعب هاا الفوجه اليماننا
 الفسفطي  دولة خمفردها فحقي  الفنمية المسفدامة

 السيدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة 
 لالل خالسودان سيعقد فريقياإل والزراعة االةاية لمنظمة االق يمي المؤفمر نأ ىال اإلشارةوقخل اللفاب أود 

طيخة ي فقي في ا اصحاب المعالي  فرصة ل منظمة االق يمية المؤفمرا مثل هاه  وفعفخر ب2018 فخراير ش ر
 المفع قة االولوية اا  والمسائل الفحديا  ىع  ل وقو  االعضاء الدول من المسؤولين ورخار الزراعة وزراء

 ومن. المشفرك االهفماب اا  والقضايا السياسا  في االق يمي الفماسكخ د  الفنسي  و  والزراعة خاالةاية
ونفط   لرؤيفرب في السودان ليلرج خإان اهلل خالصورة الفي فنال رضاءرب  ل مؤفمر اإلعداد في شرعنا قد جانخنا

 .فيهمشاررين 
أود ان اؤرد لرب مجددا الفزاب حرومة السودان خفنفيا رافة الخرامج والمشروعا  المشفررة م  منظمة ا  لفامو 

واللخرا  المفرارمة   ا واإلسففادة من الفجاربوفعزيز الفعاون فيما خيننوم  شرراء الفنمية الزراعة واالةاية، 
 لمنظمة االةاية والزراعة .

  انفقدب خرثير من الشرر والعرفان الي منظمة االةاية والزراعة اللفيار اسب السودان ع ي قاعة من قاعاف
ففصاهر وندعو اهلل الع ي القدير أن ففوحد الج ود، وففس  الرؤى، و  فرريب ل سودان.و وانه لشر  عظيب 

ففناةب ايفرار، من أجل فنميٍة مسفدامة، ون ضٍة شام ة، ينال خموجخ ا رل مواطن الذااء الرافي، والعيش و 
 .الرريب واالسفقرار في رل رخو  العالب

 
  والسالب ع يرب ورحمة اهلل فعالي وخررافه،،،،


