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 أصحاب المعال والسعادة
 

 السيدات والسادة .. الحضور الكرام ممثىل الدول األعضاء ... 
 

ــ  عرب عن خالص تقديرى  لمعالى الدكـتور/ شـ ن ا  ود ا  مدير عــــام منظمة  -ـــو دونيو فى بداية كلمتى ا 
ــــالى الدكـتور/ سيرج ناكوزى  ــم المتحدة ولمعــ ــ ــ ـــ م

 
ـــة لل ـــة والزراعــ ــ ــ غذيــ

 
عمال المدير العام المساعد  -ال

 
القائم با

فريقيا على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في الجتماع الوزاري  قليمى للشرق الدني وشمال ا 
 
والممثل ال

 مؤتمر القليمى الخامس والثلثون للشرق الدنى .لل

تقدم بإسم وفد جمهورية مصر العربية بالتحية إلى جميع المشاركين فى المؤتمر  ن ا  ويسعدنى ا 
وجه التعاون بين دولنا . ن يساهم فى تطوير ا  عماله وا  مًل التوفيق فى إنجاز ا   القليمى للشرق الدنى  ا 

ن  غذية والزراعة على مبادرتها لتقديم العون  كما يسعدنى فى هذا المقام ا 
 
شيد بالتقدير لدور منظمة ال ا 

ثير جائحة كورونا كوفيد 
 
زمة العالمية غير المسبوقة من منطلق 19 -للحد من تا

 
على الشعوب لمواجهة هذه ال

 .   خبرة المنظمة فى قدراتها على تقديم الدعم اللوجيستى وسلسة اإلمداد فى حالت الطوارئ والتغذية

شير إلى ما تعرض له العالم فى الفترة الماضية من تفشى جائحة كورونا وقيام كل الدول   ن ا  رجو ا  ا 
ن يحمى بلدنا وشعوبنا من  باتخاذ العديد من اإلجراءات اإلحترازية لمجابهة هذا الخطر القائم وندعو هللا ا 

 مخاطر هذا الفيروس اللعين .

من اإلجراءات اإلحترازية الستباقية شملت كل القطاعات مع التركيز على إن الدولة المصرية قامت بالعديد   -
ثرت 

 
تدعيم قطاع الصحة والعاملين به مع القيام بكـثير من المبادرات التى إستهدفت تدعيم القطاعات التى تا

 بهذه الجائحة من الناحية اإلقتصادية .

نشطة المرتبطة به من ثرو  -
 
ة حيوانية وسمكية وداجنة وغيرها من دعم كبير هذا وقد حظى قطاع الزراعة وال

ثار هذه الجائحة وإدخاله فى العديد من  ساهم فى تمكين هذا القطاع والعاملين به على اإلستمرار وتخطى ا 
المبادرات التى إستهدفت التخفيف عليه ونحن هنا فى وزارة الزراعة على تواصل مستمر ودعم على كل 

 ى والمؤثر .المستويات لهذا القطاع الحيو



هم القطاعات التى لها دور ملموس فى دعم  - ن القطاع الزراعى من ا  ثبتت ا  ن جائحة كورونا ا  والجدير بالذكر ا 
ثبت القطاع  من الغذاىئ خاصًة فى مثل هذه الظروف كم ا 

 
التنمية اإلقتصادية وتوفير الغذاء وتحقيق ال

مات وقدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف ولذلك الزراعى انه من القطاعات المرنة القادرة على تحمل الصد
نشطة المرتبطة به وتقديم كل الدعم وإدخاله فى كل 

 
ن نقوى بنيان هذا القطاع وال يجب علينا جميعًا ا 

المبادرات التى تستهدف رفع كـفاءة هذا القطاع ومن بين الجراءات التي اتخذتها الحكومة زيادة سقف 
سعار معتدلة .  القروض للمزارعيين وتوفير 

 
سمدة والتقاوي با

 
 مستلزمات النتاج لهم وخاصة ال

فقى لزراعة المحاصيل اإلستراتيجية كما قامت بتنفيذ العديد من البرامج  -
 
سى وال قامت الوزارة بالتوسع الرا 

قل نمواً 
 
 المتعددة والمتنوعة التى استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصًة فى المناطق ال
 ودخًل وقد نالت هذه البرامج إعجاب الكـثير من المؤسسات الدولية الداعمة لتمويل هذه البرامج .

صناف ذات إنتاجية عالية  - وكذلك تدعيم القطاع البحثى ودور مراكز البحوث الزراعية فى مجال استنباط ا 
صنا قلم مع الظروف والتغيرات المناخية إضافًة إلى ا 

 
ف ذات فترة نمو مبكر تمشيًا مع ولديها القدرة على التا

 السياسة المائية بما ساهم فى تعزيز الثورة الخضراء .

إُتخذت العديد من المبادرات والخطوات الجادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة نحو توسيع دائرة سلسل  -
سواق وتوصي

 
ل المنتجات القيمة فى المنتجات الزراعية وإنشاء بورصة سلعية تستهدف توسيع دائرة ال

 والربط بين المنتجين والمستهلكين .

تعزيز بيئة ومناخ الستثمار بصفة عامة وفى القطاع الزراعى بصفة خاصة من خلل إتاحة العديد من  -
التيسيرات وتوفير الفرص الستثمارية المتاحة للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة على خريطة 

العامة للستثمار التى تحظى برائسة دولة رئيس مجلس الوزراء لها كنوع من الستثمار والربط مع الهيئة 
ي معوقات فورًا فى هذا اإلطار .  الدعم لمناخ الستثمار وتذليل ا 

 أصحاب المعال .. الحضور الكرام .. 

ولوية  
 
ن بعض القضايا ذات ال

 
راضى بشا

 
عرب لكم عن رؤى وزارة الزراعة واستصلح ال ن ا  إسمحوا لى ا 

غذية والزراعة .ف
 
 يما يخص ال

همية تعزيز الستثمارات فى القطاع الزراعى لما لهذا القطاع من قدرة عالية على َخلق فرص عمل بصورة  - ا 
من للمواطنين .

 
و غير مباشر وقدرة على توفير الغذاء ال  مباشرة ا 

همية التوسع فى زيادة برامج التكيف والتوسع فى البحوث الزراعية التى تس - صناف ذات ا  تهدف إستنباط ا 
على وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية .  إنتاجية ا 

تدعيم مبادرات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج  -
 الذكاء الصطناعى فى الزراعة  ومتابعتها بما يزيد من كـفاءة إدارة هذا القطاع .

حث عن كيفيـة السـتفادة مــن إمكانــات الحوكمــة والتعــاون علــى الصعيــد القليمــي لعادة النظــر فــي الب -

كيفيــة إنمــاء الغذاء، وتبــادله، واستهلكه، وتجارته لتحقيق الهدف الثانى للتنمية المستدامه من خلل 
مع الحتياجات المستقبلية والربط بينها وبين استخدام هياكل الحوكمة الحالية وتعديلها بما يتناسب 

 المفاهيم الحديثة لتحقيق مستقبل مزدهر وصحى لدول القليم .



سرية فى القليم  -
 
ان جمهورية مصر العربية تدعم إطلق المكـتب القليمى للشرق الدنى لعقد الزراعة ال

سرية والمساهمة فى تحقيق لوضع السياسات والستثمارات العامة لدعم الزراع 2020خلل عام 
 
ة ال

مم المتحدة وكذلك تشجيع المبادرات التى تستهدف صغار 
 
هداف التنمية المستدامة التى وضعتها ال ا 

ة وتنمية القدرات البشرية فى إطار الدعم المؤسسى مع تدعيم نماذج  المزارعين والمربين والشباب والمرا 
عمال .

 
 ريادة ال

علنته الجمعية  - ن عام  2018العامة فى ديسمبر وبمناسبة ما ا  السنة الدولية للصحة النباتية فإننى  2020ا 
ن اللتزام بمعايير الصحه والصحه النباتيه يستلزم صياغه طرق لجعل الداره المستدامه للفات  وكد ا  ا 

كبر لصغار المزارعين الذين لم يتمكنوا من حماية محاصيلهم وان ال داره والراضى ميسوره التكلفه بدرجة ا 
الفعالة منخفضة التكلفة فى نهاية النتاج لسلسلة القيمة ستساعد فى تقليل الضغط على المزارعين بما 

 يضمن تحقيق معايير الصحه والصحه النباتيه على امتداد السلسله الغذائية  
ن وضع معايير الصح -

 
ه كما ان دول القليم فى حاجه الى تعزيز مشاركـتها فى بناء مواقف مشتركه بشا

ن معايير سلمه الغذاء مع اإلعتماد على التطبيقات التكنولوجية.
 
 النباتيه والصحه الحيوانيه وكذلك بشا

ــــادرة  - ــ ــد "إن وزارة الزراعة واستصلح الراضى ترحب بمبــ ــ ـــ ــدًا بيـ ــ ـــ ــــل يـ التى اطلقها معالى الدكـتور/  " العمــ
جل تحقيق الهدفين الول والثانى من  مدير عام منظمة الغذية  -تشو دونيو  مم المتحدة من ا 

 
والزراعة لل

ن تكون احد المستهدفين من هذه المبادره الهامه وذلك فى ضوء 
 
مل مصر با

 
اهداف التنمية المستدامة وتا

الجهود والتى تبذلها الحكومه المصريه فى اطار مكافحه الفقر والقضاء على الجوع خاصًة ان مصر من 
 الكـثافة السكانية العالية .الدول ذات 

 

فات العابرة  -
 
مراض الحيوانية وال

 
إن دول اقليم الشرق الدنى تواجه حاليًا بعض المشاكل فى انتشار ال

للحدود كالجراد الصحراوى وسوسة النخيل الحمراء والحمى القلعية ومتلزمة التدهور السريع لمحصول 
ن كل ه ذه التحديات تفرض علينا اتخاذ العديد من السياسات الزيتون و دودة الحشد الخريفية ، و ا 

والجراءات المشتركه لتجاوز تلك التحديات التى يصعب علينا مواجهتها فرادى، وفى هذا اإلطار و نحن 
ن مؤتمرنا هذا سيقدم 

 
نتطلع الى المستقبل فاننا نحتاج الى وضع اطار للتعاون فيما بيننا واننى على يقين با

فات والحشرات عابرة التوجيه فى هذا 
 
مراض النبات وال الخصوص لتحقيق طفرة كبيرة فى برامج مكافحة ا 

مصال واللقاحات 
 
مراض الحيوان وتدعيم مجالت الرعاية البيطرية وإنتاج ال الحدود والسيطرة على ا 

مصال واللقاحات حفا
 
ظًا على والتكامل فيها واإلستفادة من التوسع فى التجارة البينية فى مجال توفير ال

 هذه الثروة التى تمثل نسبة ملموسة فى إقتصاديات دول اإلقليم .

  ،، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


