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  مستشار الوزير  الدكتور سعد نصار يلقيها بالنيابة عن سيادته 

_________________________________________ 
 
 

 السيد/ جوزيه جراتسيانو دا سيلفا
 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة          
 السيده / مارجريت شان 
 لمنظمة الصحة العالمية هالعام هالمدير   

 
 أصحاب المعالي الوزراء

 أصحاب السعادة السفراء ورؤساء الوفود
 السادة أعضاء الوفود وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية

 السيدات والسادة الحضور

 

اجى   فى بداية كلمتي أود أن دكتور عادل البلت الى االستاذ ال ات مع ا تحي ل لحضراتكم جميع انق

ى الح االراض ة و استص ر الزراع يد/أت ان    اودو . وزي ى الس ان إل كر واالمتن دم بالش جوزيه ق

ة والزراعة ة األغذي ى  جراتسيانو دا سيلفا المدير العام لمنظم ديرالسيده/ و ال  همارجريت شان الم

ات الم معلى دعوتهالعالمية  لمنظمة الصحة هالعام انى الكريمة للمشاركة فى فعالي دولى الث ؤتمر ال

انى للتغذية ل ى يع ة  والت ة قضية التغذي نجتمع اليوم لتبادل وجهات النظر والخبرات حـــــول ما تمثل

ة الم  و اهمي ول الع ين ح ا المالي ات اق ثح منه ع التزام ى قط ات عل وى لضمان النهوض الحكوم

 اتاحتها للجميع.بالتغذية و 

 

كلمة مصر 

His Excellency Saad Nassar,  

Senior Advisor to the Minister for Agriculture and Land Reclamation of the Arab Republic of Egypt
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ان األمن الغذائي يمث  أولوية ضصوى لمنظمة األغذية والزراعة   اننا نعلم جميعا 

لتحسين ضلاعي األغذية والزراعة وتلوير مستوى األمن الغذائي على مستوى األسرة 

 . والمجتمع و  تعزيز التنمية الزراعية لزيادة استهالك الغذاء وتوفير الدخ  للحد من الفقر

 نا كانت الدعوة الى عقد المؤتمر الدولى الثانى للتغذية  لمواجهة التحديات التي  ومن

موسة الالزمة لتحقيق  ذا لمناضشة التدابير العملية والمل  يتواجه البلدان والمجتمع الدول

 على المستويات الوطنية واإلضليمية والعالمية. الهدف

الذى تضمن  وضع خلة عم    كان لصدور اإلعالن العالمي حول التغذية وضد و

لالولويات التى يجب اتباعها  في خلة العم  من دمج أل داف التغذية وا عتبارات 

والم ونات في سياسات وبرامج التنمية وتحسين األمن الغذائي لألسر المعيشية و حماية 

منع و/دارة األمرا  المعدية و المستهلك من خالل تحسين جودة األغذية وسالمتها

ية للمحرومين اجتماعيا واضتصاديا من الناحية التغذوية با ضافة الى  تعزيز النظم رعاو

 الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية ا ثر ا كبر لمواجهة  ذا المش لة.

 

 السيدات و السادة الحضور

يناير  12أولويات الح ومة المصرية بعد اند ع ثورة  التغذيةلقد تصدرت ضضية 

حيث كان المللب األساسي للشعب المصري في ثورته  1190يونيو  01و ثورة   1199

ولهذا السبب ضامت الدوله  . وعدالة اجتماعية كرامه انسانية  – حرية – و  عيش 

لتأمين حق الفرد فى األمن الغذائى   1192اسنة  ماده بالدستور المصرى بأستحداث

ل   مواطن الحق فى غذاء   "-على اآلتى:وتنص   91 مادةال و ى  , والتغذية السليمة

صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما 

ت ف  السيادة الغذائية بش   مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى 

رة الزراعة وضامت  وزا  ". وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال 

و التى  1101جية القومية للزراعة المصرية  بتحديث اإلستراتي  واستصالج ا راضى
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ب خاصة تختص بتحديث الزراعة معتمده على تحقيق األمن الغذائي والحالة التغذوية للشع

حقيق نسب أعلى من اإلكتفاء الذاتي من ت  -التالية :  داففى  الريف وتتضمنت  ا 

اإلستراتيجية و تحسين نمط اإلستهالك الغذائي و تقلي  الفاضد وتحسين جودة المحاصي  

التحديات التى تواجه و يم ن تلخيص   . وتحسين شب ة األمان اإلجتماعي  وسالمة الغذاء

 -ى :ف  الح ومة المصرية لتحقيق األمن الغذائى والتغذية السليمة

 

 1192مليون فى عام  68 حوالى  الى اإلنفجار الس انى حيث وص  تعداد الس اناو  : 

 .% 1.8يبلغ معدل الزيادة السنوى للس ان و

 

عدم المساواه فى توزيع الدخول بحيث تتميز فئه بالدخ  السنوى ال بير بينما و ثانيا: 

  . ناك فئات تحت خط الفقر

 

% تقريباً فى 82والى و ثالثاً : نقص الوعي الغذائى بحيث تص  نسبة السمنه /لى ح

  .عانى فيه نسبة كبيره من أمرا  سوء التغذيةتالوضت الذى 

 

 و ضد اتخذت الدوله العديد من ا جراءات التى من شأنها التقلي  من مشاك  التغذية 

مع  سى للشعب المصرى يم الخبز و و الغذاء الرئدع ارتفاع اسعار الغذاء فى مصر منهاو

الفوليك و /علاء األطفال واألمهات فيتامين أ  وتدعيم الملح بالحديد وحمض تدعيمه 

اثر ارتفاع أسعار  وضد  . بعنصر اليود و/نتاج الملح اليودى الذى ينتشر حالياً باألسواق

تأثيرا سلبيا  على ك  من الح ومة والمستهلك مما تللب العديد من ا جراءات   الغذاء

فقد ضامت الح ومة بزيادة عدد المستفيدين  .تلك السريعه التى اتخذتها الح ومة  للحد من

و تحديث منظومة   .واختياراته  الدعم التمويني ( وزيادة تنوعهالغذائية ) من دعم السلع

لمرتبلة بتسرب الدضيق المدعم.  ا لفاضد ومن الخسائردعم الخبز التى أدت /لى الحد من ا

 . ألستهالكية والجمعيات التعاونيةتوفير السلع الغذائية بإسعار مخفضة في المجمعات او
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وضيام وزارة الزراعة واستصالح األراضي بتوفير السلع الغذائية باسعار مخفضة في 

منافذ ا مع زيادة أعداد تلك المنافذ علي مستوي الجمهورية  و ا  تمام بالتغذيه 

 المدرسيه .

 السيدات والسادة الحضور

ئي والتغذية بهذه لماتا يحظى األمن الغذا"يحضرنى ا ن تساءل  المدير العام للفاو 

الجوع وسوء التغذية وكان الجواب البسيط للغاية: انه ما دام   ". األ مية ال برى

ما نشهده من  ذه المعاناة الهائله. واتا كان ضد حدث بعض نشهد  ظ  موجودين سن

التحسن  فى مجال سوء التغذية  فيما بين المؤتمر الدولى ا ول للتغذية الذى عقد عام 

 ذا  ا  ان ضضية الجوع مازالت  ائله  ومازال اكثر من الثانى ومؤتمرنا الدولى   9111

ع و نقض التغذية و معظمهم من الدول مليون نسمة حول العالم يعانون  من الجو 611

اتا   . ولنا ان نتخي   حجم المعاناةالنامية  ومن بينهم عدد كبير من النساء و ا طفال 

بليون  حاليا الى  8.6من حوالى  عدد س ان العالم  عندما يزيد  ها  و علياستمر الحال كم

دعم وتيسير فالبد ان نت اتف جميعا للوصول الى  ومن  نا.  .1121بليون عام  1والى ح

الحوار بين األمم وعبر القلاعات المختلفة، بغية التوص  /لى أجندة مشتركة بشأن التغذية 

والزراعة والنظم الغذائية المستدامة والوجبات الصحية، وتلك على نحو خاص من 

  -:خالل

الغذاء  و استدامته و سالمته   العم  على زيادة ا ستثمارات الزراعية وانتاج -

 اتاحته للفقراء.و

/جراء البحوث بشأن األدلة العلمية ونشر ا و/صدار البيانات والخلوط التوجيهية  -

تقييم و م ونات الغذاء بشأن التغذية المرت زة على الغذاء، بما في تلك

من المواد الغذائية والمؤشرات المستندة على  ا حتياجات البشريةو الوجبات

http://www.fao.org/infoods/infoods/en/
http://www.fao.org/infoods/infoods/en/
http://www.fao.org/food/nutrition-assessment/en/
http://www.fao.org/food/nutrition-assessment/en/
http://www.fao.org/food/nutrition-assessment/en/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutrition/en/
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 .الغذاء

وتحلي   تلوير ضدرات البلدان في مجا ت تقييم األوضاع التغذوية ورصد ا، -

تنفيذ البرامج والسياسات الزراعية التي تؤثر /يجابياً على الخيارات المختلفة، و

 .التغذية

التعليم التغذوي المناسب وزيادة توعية  تقديم األدوات والتوجيه والدعم لزيادة -

 المحلية.القومية و هصعدالمستهل ين بهذا الشأن على ا 
 

 واخيرا 

أود أن أؤكد على التعياون الوثييق واليدور البنياء اليذي تلعبيه منظمية األغذيية والزراعية 

النامية في مختلف ضلاعات الزراعة و ا من الغذائى  مين اجي  تحقييق نحو دعم جهود البلدان 

األمن الغذائي ومحاربة الفقر وخفيض عيدد الجيوعى عليى المسيتوى اليدولي وا ضليميى وكيذلك 

العميي  علييى دعييم ودفييع سياسييات الييدول نحييو تحقيييق المزيييد ميين التنمييية الزراعييية المسييتدامة 

أتمنيييى  جتماعنيييا الهيييام ولمنظمييية األغذيييية و   . واألمييين الغيييذائي خاصييية فيييي اليييدول الناميييية

والزراعيية كيي  النجـييـاح والتوفيييق لخدميية شييعوبنا نحييو تحقيييق المزيييد ميين التنمييية الزراعييية 

ربيية ليوثيقتى  ونؤكيد  دعيم ح ومية جمهوريية مصير الع . واألمن الغذائي و التغذيية المسيتدامة

الن روما عن التغذية واطيار العمي   و اسيتعداد ا للتعياون و التنسييق عليى عنتائج المؤتمر : ا

قيييق  ا ييداف المييؤتمر  لتعزيييز التنمييية حالدولييية و ا ضليمييية  فييى سييبي  ت كافيية المسييتويات 

الزراعية المستدامه  و ا من الغذائى و التغيذوى  وم افحية الفقير و الجيوع فيى العيالم وشي را 

 ل م جميعا.

 

 الزراعة و استصالح ا راضىوزير      
 

 أ .د.  عـــــــــــادل توفيق البلتاجى                    

http://www.youtube.com/watch?v=aNSjN9rtoPE&index=22&list=PL8A8F9F986F79F673
http://www.youtube.com/watch?v=aNSjN9rtoPE&index=22&list=PL8A8F9F986F79F673
http://www.youtube.com/watch?v=aNSjN9rtoPE&index=22&list=PL8A8F9F986F79F673
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/en/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/en/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/en/
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