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 مجهورية السودان 

 وزير الزراعة واملوارد الطبيعية املكلف، تركاويعبد القادر حممد أمحد  السيدمعالي كلمة 
 ومشال افريقياق األدنى رللشقليمي اإللمؤمتر الدورة اخلامسة والثالثون ل
 2020سبتمرب  21-22 

 

 لألمم المتحدة،شو دونيو، مدير عام منظمة األغذية والزراعة السيد معالي 
 الشقيقة لطنة عمان الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسالدكتور سعود الحبسي، وزير معالي 
 ،عضاءوفود الدول األوأعضاء رؤساء  السادةالزمالء معالي 

 السيدات والسادة، 
 وبركاته، السالم عليكم ورمحة اهلل      

لألشقاء في سلطنة عمان على تنظيم قدير  تالشكر والصادق  عن    أعبرأن    ،في البداية  ،يسعدني
هتمام. كما يسعدني أن أهنئ السلطنة  هذا المؤتمر الهام والذي يعقد في أوضاع إقليمية ودولية جديرة باإل

سعادة  الذي اتسم به أداء وفدها خالل الفترة الماضية وعلى رأسهم  والرفيع  الشقيقة على األداء المتميز  
، والذي أشرف، تمهيدًا لهذا  د بن ناصر البكري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية والمياهالدكتور أحم

االجتماع المهم، على إعداد وإدارة ستة اجتماعات على المستوى الفني تناولت كافة المسائل التي يتناولها 
، التي طالت كافة ونا المستجدكر   ةحاآلثار السلبية المتعددة لجائ  جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها بالطبع

و جتماعيواإل  ةقتصادياإلالقطاعات   والريفية  الزراعي  خاصالقطاع  بوجه  االحترازية    بسبب  ،،  التدابير 
، مما يجعل توقيت هذا المؤتمر مثاليًا ومهمًا تجاه تنسيق  اآلثارهذه  للحد من  لدول  التي اتخذتها ا المتشددة  

وفي سبيل خلق االستدامة المطلوبة وتوجيه الجهود الُقطرية واإلقليمية والدولية لخلق وبناء الصمود الالزم  
 لنظم اإلنتاج.  

 
 السيدات والسادة، 

الخطوات االحترازية الالزمة الحتواء  عدد من  ، ومنذ وقت مبكر، إلى القيام بيحكومة بالد  ت  مد  ع  
حيث  آثار الجائحة بالغة التعقيد،  محلية  جاءت لألسف، في أوضاع  والتي  الحكومة االنتقالية،   تعمل، 

والتي تشمل التركة  والتي أكملت بالكاد عامها األول،   السياسية  على التغلب على العديد من التحديات 
  ، والتي تتطلب الكثير من اإلصالح وإعادة البناء والتأهيل. البائد  المثقلة للنظام   االقتصادية واالجتماعية

فضاًل عن موجة األمطار الغزيرة التي تجتاح البالد، هذا الخريف، وما نتج عنها من سيول وفيضانات  
الذي دفع   الحد  إلى  البالد،  من أنحاء  الكثير  واألمن  مدمرة في  السودان  الوطني  مجلس الدفاع  اعتبار 

لمدة ثالثة شهور بكافة أرجاء البالد وتشكيل لجنة   الطبيعية  كوارث طبيعية وإعالن حالة الطوارئ منطقة  
والفيضانات هذا الخريف هي    . ولألسف فإن القراءات للسيول عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات

تاريخنا،   في  القياسيتين  السنتين  مستوى  المؤشرات  تجاوزت  حيث  قرن،  منذ  عامي  األسوأ    1946أي 



2 
 

، بما يؤثر على  وهناك أضرار عميقة على القطاع الزراعي والريفي والغطاء الزراعي والغابي.  1988و
هذا إلى جانب ظاهرة الجراد  كافة شرائح القطاع الزراعي، ال سيما الضعفاء وصغار المزارعين والرعاة.  

 الصحراوي والتي تفاقمت أيضًا هذا العام. 
ن كل ذلك، سعداء بالتفهم الذي يجده السودان اآلن من المجتمع الدولي  ولكننا، على الرغم م 

، لتالفي  السودان االنتقالية  ومنظماته، وعلى رأسها منظمات األمم المتحدة بروما، والتي تعمل مع حكومة
  د. وتوفير الموار تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعارف الفنية الماثلة و  على التحدياتاالضرار والتغلب 

عام   مدير  دونيو،  شو  للسيد  والتقدير  صادق الشكر  عن  بالدي،  حكومة  باسم  ويسعدني هنا أن أعبر، 
، وعلى  للتعاون الذي ظلوا يبدونه تجاه السودان  ومكتبيها الُقطري واإلقليمي،  المنظمة وكبار المسؤولين بها

 Hand in Handدرة يدًا بيد"  المبادرات التي ظلوا يبتدرونها لتطوير العمل بالمنظمة، ومن بينها مبا
Initiative    والتي يمكن أن تخلق فرصة حقيقية للتعاون بين دول المنطقة، نحو االستغالل األمثل للموارد

،  ويسعدني في هذا الصدد، أن أجدد التأكيد للجميع أن الحكومة االنتقالية  الطبيعية التي يزخر بها اإلقليم.
همة لزيادة اإلنتاج وتنويعه  م  وعبر ما تتبنى من رؤيٍة جادٍة وأهداٍف محددٍة وإصالحات هيكلية ومؤسسية،

كافة أشكال    لن تدخر جهدًا في سبيل تذليل العقبات أمام،  وتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتنا المحلية والقومية
اإلمكانات الزراعية والرعوية الضخمة التي يتمتع بها من  لالستفادة  ،  بالسودان  ستثمارالتعاون واإل  وُأطر

  عن الهتاف السياسي المكرور، سلة غذاء للمنطقة واالقليم،  والكفيلة بأن تجعل منه بحق، وبعيداً 
 

 السيدات والسادة، 
من خالل عقد هذا المؤتمر واالجتماعات الفنية التي سبقته، أن نتمكن جميعًا   ،يتجدد لدينا األمل 

التحديات الراهنة، بما في ذلك االثار السلبية لجائحة التغلب على  ، من  على مستوى اإلقليم والعالم أجمع
تجاوز   حيال  إيجابي  تقدم  تحقيق  من  يمكن  بما  الغذائية  كرونا،  أهداف  الفجوة  كافة  وتحقيق  بمنطقتنا، 

وعلى رأسها بالطبع تلك المتعلقة بالقطاع األهم وهو القطاع الزراعي والرعوي    SDGsالتنمية المستدامة  
عل ولعلنا  أوالريفي.  إتفاق  بحاجةى  بالمنطقة  الغذائية  االنظمة  اجابات    ماسة  ن  على    إستراتيجيةإلى 

هذه   منفردة  الدول  تواجه  العسير أن  من  أيضًا أن  إتفاق  على  ولعلنا  نجابهها.  التي  المتعددة  التحديات 
ظمات التحديات. وغني عن التذكير الدور المهم الذي يجب أن تقوم به المنظمات الدولية وعلى رأسها من

واجتراح الحلول الفنية المناسبة وتعبئة  ،  األمم المتحدة بروما في هذا الصدد، من خالل تنسيق الجهود 
 الموارد.  

هذا المؤتمر واالعالن الوزاري  تساهم مداوالت وإذ اشكركم على حسن اإلستماع، فإنني ألرجو أن  
المشتركة لمواجهة  . كما أرجو أن تعزز جهودنا  لهذي التحدياتفي تخفيف االثار العميقة  الصادر عنه  

 والعالم.   دول المنطقة بل من أواصر التعاون والتضامن والتآزر بين كافة هذه التحديات 


