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Ladies and Gentlemen,  

Heads of Delegations, 

 

May the peace of god be upon you. 

 

I have the pleasure on behalf of the Government of the Republic of Sudan, to address this August 

Assembly. In order to confirm to you that Sudan is determined to cooperate with the FAO leadership and 

with all member states. In order to achieve our common objectives and coordination with other partners, 

namely, other organizations, those in civil society, the private sector and other development partners.  

 

Here we would like to commend the efforts undertaken by the organization to free the world from the 

yoke of hunger and malnutrition and to sustainably improve the level of quality of life of all people, 

including the poorest people. We recognize the efforts undertaken by the organization untiringly and also 

to cooperate with Member States in order to develop their agricultural sectors in order to manage and use 

natural resources in a sustainable manner. We hope that the organization will continue to redouble its 

efforts in order to achieve rural development and agricultural development, which is sustainable and 

inclusive. Particularly in regions which are facing numerous and varied challenges.  

 

Chairman, Sudan attaches great importance to the agricultural sector, and it is within all of our national 

plans and strategies, because we recognize the crucial contribution that this sector makes in achieving 

food and nutritional security and in eradicating poverty, and addressing hunger. We have therefore 

attached increased importance to the agricultural sector, in the form of a series of reforms which 

encourage the sustainable use of resources available in order to transform this sector and modernize it.  

 

We have developed laws in accordance with the law which governs professions which enter into 

agricultural production and the livestock husbandry. We are looking at improved seeds which resist 

droughts, and particularly, food, rather vegetable seeds. We are also working to counteract pest and 

disease including transboundary ones.  

 

We are also aware of the negative impact of climate change. We are making a lot of efforts to counteract 

climate change but we do still urgently need cooperation with other partners, in order to ensure that our 

population is capable of being resilient and to ensure that our agricultural sector can positively transform 

to benefit the rural areas which produce foodstuffs. There is also a need for necessary support to avoid 

extreme desertification of our country.  

 

During recent years we have seen good examples in terms of support provided by the organization to our 

country, and particularly in the form of support provided by other countries, namely. For example, the 

triangular cooperation that we have with the Italian Ministry of the Environment Territory and the Sea, 

which has worked with Sudan on a water resources project. We have also worked with international 

organizations in fighting against pests and in order to adopt certain post-harvest techniques we have 

cooperated with the Japanese, Korean and Turkish Development Agencies.  

 



We would like to reiterate our commitment, which is unswerving on a national level, and a regional level 

to implement all cooperation projects with FAO. We hope that we will be able to unite our efforts and 

coordinate our vision in order to ensure that we can achieve sustainable lasting development and a real 

flourishing of our agricultural sector. Thus, for a need to provide sufficient food to all people.  

 

I would also like to mention the Regional Conference of FAO which held in our capital in Khartoum, 

from the 19th to the 23rd February 2018. I would also like the outgoing Director-General Mr José Graziano 

da Silva for all of the efforts that he has undertaken in order to manage or guide the organization. I would 

also like to thank him for his participation in the regional conference which took place in Khartoum. 

I would also like to great the new Director-General and wish him every success and declare my country’s 

firm intention to cooperate with him. 

 

I would also like to congratulate the French candidate and the Georgian candidate who took part in the 

election. And here I would like to join in with other colleagues who spoke before me in wishing everyone 

the best of success and full cooperation with the organization every time it is possible.  

 

Thank you very much.  

 

May the peace of Good be upon you. 
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 السيد بابكر عثمان محمد علي معالي كلمة
 لزراعة والغاباتل االتحادي يروزال القائم بأعمالو وكيلال

 جمهورية السودان
  لألمم المتحدة الدورة الحادية واألربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة

 2019 حزيران/يونيو 29-22روما، 
 

  ،الرئيسالسيد/ 
  األعضاء،السادة/ رؤساء وفود الدول 

 ، السادة/ أعضاء الوفود
 ، الحضوريدات والسادة الس

  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

�عدُ ������مني يس������ودان  باس������ودان على  ا، مؤكدً جمعكم الكريمخاطب أُ أن حكومة جمهورية الس�����عزم الس
�اءالوقوف والتعاون مع إدارة المنظمة وكا��يق ملتحقيق ، فة الدول االعض��تركة بالتنس�ع األهداف المش

  .مجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من شركاء التنميةومنظمات المنظمات كافة الشركاء من ال
  

�وء التغذية ُر وفد بالدي يُقدِ �الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة من أجل خلق عالم متحرر من الجوع وس
 نثمن جهود. كما وتحسين مستويات المعيشة للجميع خاصة المجتمعات األشد فقراً وبطريقة مستدامة

�لة المنظمة �������اركةفي المتواص�������اء أعباء  مش������الموارد تطوير القطاع الزراعي وادارة الدول األعض
�تدامة��ورة مس��تخدامها بص��ودانُ الطبيعية واس��تمر المنظمة في بذل  . ويأمُل الس�مزيد من الجهود أن تس

�ة في ل����تويات األمن الغذائي والتغذوي خاص����تدامة ورفع مس����املة والمس���تحقيق التنمية الزراعية الش
  التي تواجه تحديات مختلفة تمنع تحقيق ذلك.المناطق 
  

  ،السيد الرئيس
�ودانُ ى لقد أول�������تراتيجياته القوميةقطاع الزراعي في جميع  أهميةً كبيرة للالس������وذلك  خططه واس

�اهمة ل�������اء على  والتغذويائي ذتحقيق األمن الغفي الزراعي المقدرة التي يقدمها القطاع لمس������والقض
 المتاحة عبرالموارد  الستغاللمن خالل حزمة من االصالحات المشجعة الجوع وتخفيف حدة الفقر، 

 . وفي هذا الصدد فقدوتبني تقانات اإلنتاج الحديثة القوانين والتشريعاتن وسالتحول وتحديث القطاع 
�اء ����حاب مهن االنتاج الزراعي والحيواني وإنش���تمت إجازة قانون تنظيمات المنتجين وفقاً لقانون أص

�ات التمويل التجارية محافظ التمويل األ��س��غر وإلزام مؤس��بة محددة ص��يص نس�في  والدخولله بتخص
�راكات مع القطاع ������نتاج لزيادة اإل الخاص،نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، بجانب بناء الش

�ودان على تاجيةنواإل�����عيد، يعمل الس�����ناعة توطين .  وعلى هذا الص�����نة والمقاومة  يالتقاوص����المحس
�ة تقاوللجفاف����ر ألهميتها التغذوية ي، خاص����تخدامفع كفاءة ور الخض����مدة والمبيدات وإدارة األ اس���س

�يل اومواعين تخزين ��ة العابرة للحدود اآلفاتومكافحة لمحاص��ودان  . خاص�هذا إلى جانب جهود الس
المردودات السلبية لتغير المناخ التي تسببت في مزيد من الهشاشة لنظامه البيئي. ورغم  تجاه تحديات

�ودان في هذا المجال إال أنه ما يزال بحاج�����اعدة والتعاون في الجهود التي يبذلها الس����ٍة أكيدةٍ إلى المس
�اخ والتحول الزراعي، ��ار تغير المن��ب على آث��مود والتغل�������درة على الص��اء الق��ار وبن��االت االبتك�مج
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�ة في المناطق الريفية المنتجة للغذاء وتلك المتأثرة بالجفاف، لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية �خاص
  ن بلوغ مظاهر التصحر العصية.لتتمكن من مواجهة موجات الجفاف والحيلولة دو

  
  السيدات والسادة،

ً وتجدر اإلشارة إلى أن السودان قد تلقى خالل السنوات القليلة الماضية نماذج من الدعم من المنظمة  ا
قدمة في المجال  لدول المت �ة  الزراعي،الموقرة وبعض ا�������يابس ئة والبحر وال حيث مولت وزارة البي

�روعين ����اد وإدارة المياه. كما تلقى اللتعاون  هامين،اإليطالية مش����اد وحص���لثالثي، في مجالي اإلرص
�اهمات منظمات التعاون الدولي األخرى في ذات المجال ومجاالت محاربة �������ودان عدداً من مس������الس
ية  بان يا �اد مثل العون المقدم من وكاالت التعاون ال�������اآلفات الزراعية وبعض تقانات ما بعد الحص

  والكورية والتركية. 
  

�ودان م����ركاء التنمويين. و من التعاون ازيدً ويلتمس الس����ودان  يؤكدمع المنظمة الموقرة وكافة الش���الس
 منظمة مع المشتركة والمشروعات البرامج كافة تنفيذ تجاه واإلقليمي القومي التزامهمجددًا  من جانبه

 ونهضةٍ  مستدامة تنميةٍ  تحقيق أجل من الرؤى، وتتسق الجهود، تتوحد أن في آمالً  والزارعة، األغذية
  .العالم ربوع كل في بالمغذيات والغني والمتنوع واآلمن الكافي الغذاء لتوفير شاملة،

  
�افت خالل الفترة من ������تض������مة بالدي قد اس�����الدورة  2018فبراير  23إلى  19ولعلكم تعلمون أن عاص

�ة ��ه اللجن��ازت��األمس وأج��ُت تقريره ب��دم��ذي ق��ا وال��ة ألفريقي��ة والزراع��ذي��ة األغ�الثالثين لمؤتمر منظم
  األولى لمؤتمركم الموقر.

  
  والسادة، السيدات

�ا،�����ـ���� سيلفا دا غرازيانو جوزيه للسيدباسم حكومة بالدي أن أجدد الشكر والتقدير  اسمحوا لي ختامـ
�ة وعلى ��ة المنظم��ل رفع��ا من أج��ذله��ة التي ب��ه على الجهود القيم��ام واليت��ة في خت��ام المنظم��دير ع�م

  مشاركته شخصيا في المؤتمر اإلقليمي للمنظمة ألفريقيا في الخرطوم
�رني أن أرحب كثيرا بانتخاب ��، مديًرا عاًما للمنظمة متمنيًا له التوفيق يو دونج تشdddو السdddيدوكما يس

  ُمبديًا استعداد بالدي التام على التعاون معه.، والسداد
  

�هود الحميد ����ية وال يفوتني أن أثمن المش����حة الفرنس��� Catherine السddddيدةالذي غاب به كٍل من المرش

Geslain-Lanéelle السيدو David Kirvalidze  مرشح جورجيا، وأن أضم صوتي إلى الزمالء الكرام
  مساهمتيهما في عمل وبرامج المنظمة متي ما كان ذلك ممكناً.الذين دعوا إلى االستفادة من 

  
  كاته. والسالم عليكم ورحمة هللا وبر. أشكر لكم حسن االستماع

 
 


