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اننا نعلم جميعا ان األمن الغذائي يمث أولوية ضصوى لمنظمة األغذية والزراعة
لتحسين ضلاعي األغذية والزراعة وتلوير مستوى األمن الغذائي على مستوى األسرة
والمجتمع و تعزيز التنمية الزراعية لزيادة استهالك الغذاء وتوفير الدخ للحد من الفقر.
ومن نا كانت الدعوة الى عقد المؤتمر الدولى الثانى للتغذية لمواجهة التحديات التي
تواجه البلدان والمجتمع الدولي لمناضشة التدابير العملية والملموسة الالزمة لتحقيق ذا
الهدف على المستويات الوطنية واإلضليمية والعالمية.
وضد كان لصدور اإلعالن العالمي حول التغذية و الذى تضمن وضع خلة عم
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
المستهلك من خالل تحسين جودة األغذية وسالمتها ومنع و/دارة األمرا

المعدية

ورعاية للمحرومين اجتماعيا واضتصاديا من الناحية التغذوية با ضافة الى تعزيز النظم
الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية ا ثر ا كبر لمواجهة ذا المش لة.
السيدات و السادة الحضور
لقد تصدرت ضضية التغذية أولويات الح ومة المصرية بعد اند ع ثورة  12يناير
 1199و ثورة  01يونيو  1190حيث كان المللب األساسي للشعب المصري في ثورته
و عيش – حرية – كرامه انسانية وعدالة اجتماعية  .ولهذا السبب ضامت الدوله
بأستحداث ماده بالدستور المصرى اسنة  1192لتأمين حق الفرد فى األمن الغذائى
والتغذية السليمة  ,و ى المادة  91وتنص على اآلتى "-:ل

مواطن الحق فى غذاء

صحى وكاف ،وماء نظيف ،وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة .كما
ت ف السيادة الغذائية بش

مستدام ،وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى

وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال ".

وضامت وزارة الزراعة

واستصالج ا راضى بتحديث اإلستراتيجية القومية للزراعة المصرية  1101و التى
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تختص بتحديث الزراعة معتمده على تحقيق األمن الغذائي والحالة التغذوية للشعب خاصة
فى الريف وتتضمنت ا داف التالية  -:تحقيق نسب أعلى من اإلكتفاء الذاتي من
المحاصي اإلستراتيجية و تحسين نمط اإلستهالك الغذائي و تقلي الفاضد وتحسين جودة
وسالمة الغذاء وتحسين شب ة األمان اإلجتماعي .و يم ن تلخيص التحديات التى تواجه
الح ومة المصرية لتحقيق األمن الغذائى والتغذية السليمة فى -:
او  :اإلنفجار الس انى حيث وص تعداد الس ان الى حوالى  68مليون فى عام 1192
ويبلغ معدل الزيادة السنوى للس ان .% 1.8
و ثانيا :عدم المساواه فى توزيع الدخول بحيث تتميز فئه بالدخ السنوى ال بير بينما
ناك فئات تحت خط الفقر.
و ثالثا ً  :نقص الوعي الغذائى بحيث تص نسبة السمنه /لى حوالى  %82تقريبا ً فى
سوء التغذية.

الوضت الذى تعانى فيه نسبة كبيره من أمرا

و ضد اتخذت الدوله العديد من ا جراءات التى من شأنها التقلي من مشاك التغذية
وارتفاع اسعار الغذاء فى مصر منها دعم الخبز و و الغذاء الرئيسى للشعب المصرى مع
تدعيمه بالحديد وحمض الفوليك و /علاء األطفال واألمهات فيتامين أ وتدعيم الملح
بعنصر اليود و/نتاج الملح اليودى الذى ينتشر حاليا ً باألسواق .وضد اثر ارتفاع أسعار
الغذاء تأثيرا سلبيا على ك من الح ومة والمستهلك مما تللب العديد من ا جراءات
السريعه التى اتخذتها الح ومة للحد من تلك .فقد ضامت الح ومة بزيادة عدد المستفيدين
من دعم السلع الغذائية (الدعم التمويني ) وزيادة تنوعه واختياراته  .و تحديث منظومة
دعم الخبز التى أدت /لى الحد من الفاضد ومن الخسائر المرتبلة بتسرب الدضيق المدعم.
وتوفير السلع الغذائية بإسعار مخفضة في المجمعات األستهالكية والجمعيات التعاونية.
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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
يحضرنى ا ن تساءل المدير العام للفاو "لماتا يحظى األمن الغذائي والتغذية بهذه
األ مية ال برى".
موجودين سنظ

وكان الجواب البسيط للغاية :انه ما دام الجوع وسوء التغذية
نشهد ما نشهده من ذه المعاناة الهائله .واتا كان ضد حدث بعض

التحسن فى مجال سوء التغذية فيما بين المؤتمر الدولى ا ول للتغذية الذى عقد عام
 9111ومؤتمرنا الدولى الثانى ذا ا ان ضضية الجوع مازالت ائله ومازال اكثر من
 611مليون نسمة حول العالم يعانون من الجوع و نقض التغذية و معظمهم من الدول
النامية ومن بينهم عدد كبير من النساء و ا طفال  .ولنا ان نتخي

حجم المعاناة اتا

استمر الحال كما و عليه عندما يزيد عدد س ان العالم من حوالى  8.6بليون حاليا الى
حوالى  1بليون عام . .1121ومن نا فالبد ان نت اتف جميعا للوصول الى دعم وتيسير
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-:
 العم على زيادة ا ستثمارات الزراعية وانتاج الغذاء و استدامته و سالمتهواتاحته للفقراء.
 /جراء البحوث بشأن األدلة العلمية ونشر ا و/صدار البيانات والخلوط التوجيهيةبشأن التغذية المرت زة على الغذاء ،بما في تلك م ونات الغذاء وتقييم
الوجبات وا حتياجات البشرية من المواد الغذائية والمؤشرات المستندة على
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الغذاء.
 تلوير ضدرات البلدان في مجا ت تقييم األوضاع التغذوية ورصد ا ،وتحليالخيارات المختلفة ،وتنفيذ البرامج والسياسات الزراعية التي تؤثر /يجابيا ً على
التغذية.
 تقديم األدوات والتوجيه والدعم لزيادة التعليم التغذوي المناسب وزيادة توعيةالمستهل ين بهذا الشأن على ا صعده القومية والمحلية.
واخيرا
أود أن أؤكد على التعياون الوثييق واليدور البنياء اليذي تلعبيه منظمية األغذيية والزراعية
نحو دعم جهود البلدان النامية في مختلف ضلاعات الزراعة و ا من الغذائى مين اجي تحقييق
األمن الغذائي ومحاربة الفقر وخفيض عيدد الجيوعى عليى المسيتوى اليدولي وا ضليميى وكيذلك
العمي علييى دعييم ودفييع سياسييات الييدول نحييو تحقيييق المزيييد ميين التنمييية الزراعييية المسييتدامة
واألمييين الغيييذائي خاصييية فيييي اليييدول الناميييية .و أتمنيييى جتماعنيييا الهيييام ولمنظمييية األغذيييية
والزراعيية ك ي النجـييـاح والتوفيييق لخدميية شييعوبنا نحييو تحقيييق المزيييد ميين التنمييية الزراعييية
واألمن الغذائي و التغذيية المسيتدامة .ونؤكيد دعيم ح ومية جمهوريية مصير العربيية ليوثيقتى
نتائج المؤتمر  :اعالن روما عن التغذية واطيار العمي و اسيتعداد ا للتعياون و التنسييق عليى
كافيية المسييتويات الدولييية و ا ضليمييية فييى سييبي تحقيييق ا ييداف المييؤتمر لتعزيييز التنمييية
الزراعية المستدامه و ا من الغذائى و التغيذوى وم افحية الفقير و الجيوع فيى العيالم وشي را
ل م جميعا.
وزير الزراعة و استصالح ا راضى
أ .د .عـــــــــــادل توفيق البلتاجى
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