
 كلمة سلطنة عمان في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية

 م(1192نوفمبر  19-91)روما، 

  

 السيد رئيس المؤتمر

 السادة نواب الرئيس

 أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود

 االفاضل ممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

 أيها الحضور الكريم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بداية يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي الدكتور 

 أحمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بسلطنة عمان متمنين لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح.

فير الغذاء كما ونوعا وتعمل على استقرار منظومة تداوله على مدار العام، حيث يساهم تبذل سلطنة ُعمان جهودا حثيثة لتو

% من إجمالي إستهالك السلطنة من الغذاء، كما أن هناك جهودا تبذل خالل مراحل 51.3اإلنتاج الزراعي والسمكي بتغطية 

 ة وحماية المستهلك.اإلنتاج والتداول ومعامالت ما بعد الحصاد والتسويق والتصنيع لضمان الجود

وسعيا لتحقيق التوازن بين عناصر ومؤشرات إنتاج الغذاء، تنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية برامج ومشروعات بحثية 

وتنموية موجهة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، تستهدف إدخال الحزم التقنية المتكاملة والمالئمة للظروف 

ية والبيئية في سلطنة ُعمان لإلرتقاء باالنتاج وتحسين السالالت النباتية والحيوانية وزيادة العوائد وتحقيق الزراعية والمناخ

االستدامه وبما يساهم في منظومة األمن الغذائي، ويتجلى ذلك من خالل تبني عدد من التقنيات أهمها إدخال ونشر أنظمة 

ل الميكنة في العمليات اإلنتاجية، نشر النظم والتطبيقات الزراعية الحديثة، الري الحديثة ورفع كفاءة إستخدام المياه، إدخا

 واالرتقاء باإلستزراع السمكي، وتطوير أساليب صيد االسماك واالهتمام بمشاريع اإلنتاج وصحة الحيوان.

% في اإلنتاج 91بلغت وتشير أحدث البيانات واالحصاءات الرسمية المتاحة إلى تحقيق معدالت نمو واعدة في حجم اإلنتاج 

م، كما ارتفع 1191م مقارنة بالعام 1195% في اإلنتاج السمكي للعام 7.7% في اإلنتاج الحيواني، و93.1النباتي، و 

مليون دوالر  9591إلى  1191مليون دوالر امريكي عام  9157إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من 

 %.1.1غ بمعدل نمو بل 1195امريكي عام 

%، ومحاصيل الفاكهة من غير التمور 33 وتحقق سلطنة عمان معدالت نسب االكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر بواقع  

 %.57%، والحليب 23%، والبيض 51%، ولحوم الدواجن 53%، واللحوم الحمراء 91

حداث محطات الفحص والرقابة وتعمل الجهات المختصة بسن القوانين والتشريعات وإعداد المواصفات القياسية وإست

المختلفة والكشف عن نوعية وسالمة األغذية في المختبرات المختصة بالسلطنة، وقد بلغ عدد المواصفات القياسية العمانية 

مواصفة. وتعمل وزارة الصحة على إعداد استراتيجية وطنية للتغذية والتي سيتم بموجبها تقدير  3311ما يقارب 

اليومية من السلع الغذائية األساسية ومكمالتها لكافة الفئات العمرية وتطوير أنماط اإلستهالك الغذائي  اإلحتياجات الغذائية

 وتبني إدخال الدليل العماني للتغذية بما يؤمن التغذية السليمة ألفراد المجتمع.

المتحدة ومنظمة الصحة العالمية  وفي الختام فإن سلطنة عمان تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنظمة االغذية والزراعة لالمم

وكل الشركاء الذين ساهموا في التحضير النعقاد هذا المؤتمر وأخص بالشكر هنا معالي الدكتور غرازيانو دا سيلفا ومعالي 

الدكتورة مارغريت تشان على جهودهما ومتابعتهما ودعمهما الشخصي النعقاد هذا المؤتمر، وتؤكد السلطنة بأنها تتابع 

مع كافة المتغيرات االقليمية والعالمية في مجال سالمة وصحة الغذاء، وتعمل على التنسيق المستمر مع المنظمات  وتتفاعل

والهيئات الدولية واالقليمية المختصة بشان ذلك مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير المختبرات المختصة 

 ذية.وتطبيق انظمة الجودة في الفحص والرقابة على االغ

 

راجين لهذا المؤتمر القيم النجاح وتحقيق األهداف التي عقد من أجلها والخروج بتوصيات بناءه تساهم في تطوير إنتاج 

 الغذاء النوعي الصحي السليم.
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