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 بسم هللا الرمحن الرحمي،

 

 للرشق الأدىنالإقلميي املؤمتر  35ادلورة  معايل رئيس

 شو دونيو، ادلكتورمعايل املدير العام ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة 

 ،معايل الوزراء ورؤساء الوفود

 الكرام، والسادة ممثلوا البدلان الأعضاء الس يدات

 

مري البالد أأ وعىل رأأسها صاحب السمو  احكومة وشعب   حنييمك ابمس دوةل الكويت

 الأمحد اجلابر الصباح، حفظه هللا ورعاه.، الش يخ صباح قائد العمل الإنساين

ميا نشاركمك هذا املؤمتريرسان ان و  دة مبنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحا من   اناإ

ساراتييية ا للأهداف الاقلمينا دع  لإ الأمن الغذايئ تعزيز يف الرصينة وس ياساهتا 

 للتمنية املس تدامة.

وتداعياهتا اخلطرية، يف الوقت اذلي  19-كوروان كوفيد جاحئة جنمتع اليوم يف ظل  

تدهور ال و  نةزم املغذية تال سوء  مبا يف ذكلزمات تلو الأخرى يف اقلمينا تتفامق فيه الأ 

ّ  اد يف املوارد الطبيعية وابلأ احل شكنكاالاتواصل يف البيية الريفية وامل  املوارد  خ

ية والنباتية وارد السمكية واحليوان املاملائية وتصاعد ظاهرة التصحر واجلفاف وتدين 
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آفة اجلراد الصحراوي جر   لنخيل وسوسة ااء الآفات والأمراض العابرة للحدود مثل أ

 وغريها. امحلراء

 سالسل بشلك خطريد عالوة عىل ذكل، حنن الآن أأمام معضةل شائكة هتد  

 فلاثرت عىل خمتاملواد الغذائية الأساس ية اليت سالسل ا الامدادات ولس ي  

 بدل من بدلاننا.  القطاعات الانتاجية واخلدمية يف ك  

صورة بقضيتنا الاساس ية الآن يه كيف حنافظ عىل أأمننا الغذايئ ذلكل فان  

الي ن من بل معيشة املونتفادى أأزمة أأمن غذايئ اضافية قد تؤثر عىل س   مس تدامة 

 .سواء ساكن املناطق الريفية واملناطق احلرضية عىل حد  

ا هذه لقد فرضت علين .امثال نتعمل منه مجيع   أأحسناهنة الر   19-كوفيد جاحئة ولعل  

اجلاحئة مثة ظروف اس تثنائية ييبغي التأأقمل معها من أأجل امليض قدما مبا خيدم 

ننا مدعوون للب .بدلاننا وشعوبنا حنو أأمن غذايئ وتغذوي مس تدام حث ذلكل فاإ

وضع أ لية علية ل ز الزراعة والتغذيةرق الكفيةل بتعزيدة عن أأفضل الط  بطريقة متجد  

 منيةللت  من أأجل بلوغ الأهداف الاساراتييية الازماتمس تدامة للتعامل مع 

 .املس تدامة

 يفادلويل الإقلميي و  درسا هما حول دور التعاون ،19-ورمبا انتيت جاحئة كوفيد

 من مواصةلادلول  متكنتمن خالل هذا التعاون، زمات. حيث انه الا مواهجة

اس مترارية عل  ات ادلولية لضاننتاج السلع الغذائية الرئيس ية والتيس يق مع املنظا

آاثر جاحئة كوفيد الامدادات الغذائية والت  سالل   .وابئيةال 19-خفيف من أ
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ذلا ندعو املنظمة اليت متتكل خربات هائةل يف جمال التعاون الاقلميي وادلويل ومن 

ل الوطنية، التدخ  و قلميية الابقية املاكتب ش به خالل مكتبنا الاقلميي يف القاهرة و 

لرشق ولس امي يف اقلمي امدادات الغذائية الاعل سالسل اجلاد لضان اس مترارية 

 نوات.س   منذ عدة اذلي يشهد كنزاعات ورصاعات الادىن 

الكويت ت مقد   ،صاحب السمو امري البالد حفظه هللا ورعاه وجهياتوبناء عىل ت

 من خاللان للعديد من البدل خالل الفارة السابقةالطبية مات واملس تلز املساعدات 

، وكذكل اس مترار تقدمي املساعدات 19-العاملية ملواهجة جاحئة كوفيدمنظمة الصحة 

يصال هذه املساعدات الأكرث حاجة دلوللالإنسانية والغذائية   ابلرمغ من صعوبة اإ

 .خالل الازمة الراهنة

قد اختذت و قتصادات مجيع دول العامل دون اس تثناء، الازمة احلالية عىل ا لقد اثرت

السل س اس متراريةفعاةل مضنت اجامتعية عدة اجراءات اقتصادية و دوةل الكويت 

 صغار املزارع ن ومريبوتقدمي ادلمع لالامدادات الغذائية. ومن خالل التعاون 

لسلع ا توفر الرثوة احليوانية والسمكية، اس تطاعت دوةل الكويت ان تضمن

وعليه  الراهنة، 19-ازمة كوفيد  يف خضماملقمي ن و الغذائية للمواطن ن الزراعية و 

 الإسهامل الأغذية والزراعة نظمةتبذلها م هجود ي الكويت ترحب اب دا ان  نؤكد جمد  

 لعمليةاواس تخدام التكنولوجيا  ،الزراعة يف بالدانالأغذية و  يقطاعيف تطوير 

 وندرة الارايض الصاحلة للزراعة وش   ملواهجة وحل مشالكت التغريات املناخية

 املوارد املائية املتاحة للري.
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 فزتدمع الكويت املرشوعات التمنوية الزراعية الصغرية واملتوسطة واليت حت كا

شاريع تطوير مبا يف ذكل م املشاريع خمتلف الش باب من الك اجليس ن لالخنراط يف 

 الوطين الغذايئ نز الامهنا ان تعز  واليت من شأأ  ةواحليواني ةوالنباتي ةالسمكي املوارد

طاررص العمل للش باب يف م ن ف  بدلاننا وتسهم يف تأأ  يف ييية الامم املتحدة اسارات  اإ

تشييع العمل التطوعي اذلي اثبت كذكل ، و 2030 حنو العام لتمنية املس تدامةل 

يف العديد يف الكويت و 19-خالل ازمة كوفيد ال يف مواهجة نقّ العاةلدوره الفع  

 الاقلمي. من بدلان

الف رص تأأم ن ل ازاء الش باب  الوطنية ايمية كبرية يف س ياساهتا فالكويت تويل  

متع، واليت حية من امل الاحتياجات الرئيس ية لهذه الرش املناس بة للعمل مبا يضمن 

بل العيش  عزيزوت الوطين تحافظ عىل امننا الغذايئبدورها س   كرمي لشعوب الس  

  الإقلمي اكفة.

منظمة  ظةلحتت مدول الإقلمي  ويف اخلتام نتطلع اىل املزيد من التعاون ما ب ن

 الأغذية والزراعة للأمم املتحدة مبا خيدم قطاعي الأغذية والزراعة يف بدلاننا اكفة.

 ونشكرمك مرة أأخرى عىل حسن الاصغاء،

 

 اكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا وبر 

******************** 


