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 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي الكريم                     
 

 ئيس،السيد الر -

 لألغذية والزراعة، سعادة السيد المدير العام لمنظمةاألمم المتحدة -

 ،أصحاب المعالي الوزراء -

 ،السفراءأصحاب السعادة  -

 ،األعضاءدول المندوبي  لسادةا -

 ،أيها السيدات والسادة -

 

منظمة األمم المتحدة لألغذية  األربعين لمؤتمرالدورة  فعالياتاحضر معكم يشرفني أن 

في ظرفية تتميز بتغيرات  لتئمتالتي وحالة األغذية والزراعة، سيتناول  والزراعة الذي

يمغرافي مطرد يزيد يوما بعد يوم نمو دب، واثرت كثيرا على اإلنتاج الزراعي مناخية

الفجوة  األثر المباشر على مضاعفةكان له ضغط على الموارد الطبيعية، وهو ما في ال

 .وقد اصبحت هذه الوضعية تشكل تحديات تنموية ذات أبعاد عالمية. في العالمالغذائية 

جفاف  موريتانيا فتراتمن بينها والصحراء و دول الساحلوفي هذا اإلطار تواجه 

للغطاء  وانحسار مطردتدهور في التربة ونقص في الموارد المائية  متتالية، صاحبها

 أخرى توفر مساحات مع، صالحة للزراعةتي كانت النباتي ونقص هام للمساحات ال

. وقد أضرت هذه الوضعية بمنظومات اإلنتاج في بلداننا التي هي كبيرة غير مستصلحة

 .اركائزه أبرزالزراعة  ريفية تمثلفي الغالب منظومات 

فيه  التنمية، لعبتبتعاون دولي بناء من اجل  خيرةاأل الفترة الحظ تميزتلحسن و

 األلفيةمن تحقيق هدف  دولال جملة من من خاللهحيث تمكنت ،محورياا منظمتنا دور

تحسنت  الغذاء، حيثفي الحد من نقص بعضها  نجح الجوع، كماالمتعلق بالقضاء على 

 عامة.بصفة  هامؤشرات

 

 السيد الرئيس،

 ،أصحاب المعالي والسعادة

 ،أيها السادة والسيدات
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 المتعلق األلفيةلقد كانت موريتانيا من بين الدول الخمسة عشر التي حققت هدف 

من  تي جعلالت ،للقيادة الوطنية، بفضل النظرة المتبصرة بالقضاء على الجوع

 ظهر وقد ،اهيجب تحقيق سامية فااهدأوالفقر وع مكافحة الجالغذائي و األمن ضمان

بتحسين اإلنتاج الزراعي ات المتعلقة االستراتيجيوعمل ط الخط ذلك جليا في

، والتي من بينها الخطة الوطنية للتنمية الزراعية الفقرمكافحة والتنمية المستديمة و

ألغذية األمم المتحدة لبالتعاون مع منظمة التي تم إعدادها مؤخرا،  2025- 2016

 كمل مالت تأتي هذه الخطةوالحكومة. من طرف  اعليه تمت المصادقةو، والزراعة

 االستراتيجيةالتوجهات  نفي الحسبا أخذتوللتنمية، األلفية إطارأهدافتحقيقه في تم 

، 2030-2016المشترك  المتسارع والرفاهالمنبثقة عن استراتيجية النمو  الجديدة

 .تشكل اإلطار التنموي للبالد على مدى هذه الفترةس والتي

 

 السيد الرئيس،

 أيها السادة والسيدات،

 

تدبير  هيكلية تهدف الى تحسينمشاريع بلورة وإنجاز بالموريتانية تقوم الحكومة 

 .كما تشجعالزراعة البيئيةالمخاطر المناخية،  الري وإدارةالتربة والتحكم في مياه 

تأهيل و استصالحفي مجاالت: تحتية بني انجاز منشئات ووقدتم في هذا الميدان 

 المائية وتنظيفها وشق المحاور منها، المستغلةتلك لزيادة  الزراعيةمساحات ال

 . مناطق اإلنتاجبعض فك العزلة عن و وترميم مجاري المياه

لمروي إدخال زراعة القمح في االبدء في تم  الزراعي،وفيما يخص التنويع 

 ااألكثر استيراد هي المادة هذه ونظرا الى كون ،ودعمها على المستوى المطري

التي  والعمالت الصعبة الكميات من حيث ،المواد األساسيةبين كافة من  للبلد

ة زراعتها مع زياد تطويرمج لإعداد برنا على ونعاكف فنحن، تصرف فيها

 . في القطاع المرويالمساحات المستغلة 

. في مناطق جديدةفيها والتوسع  ترقية زراعة الخضراواتل تنفيذ برنامجيتم كما 

برة تحتاج الكثير من الى توفرنا على ثروة حيوانية معتخر ونظرا وفي مجال آ

بتجربة  الفترة األخيرةنا في ، بدأيتوفر في بلد صحراوي كبلدنا، قد ال المراعي

المناطق التي يتركز فيها تواجد هذه الثروة بعض في الخضراء  عالفزراعة األ

 .والتي كانت مشجعة
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ماجه في جميع حيث تم إد ،للجانب البيئيمن طرف الحكومة األولوية  إعطاءوأؤكد هنا 

وفي هذا اإلطار  .المحوري في المسار التنموي المستديم لدورنظراالسياسات القطاعية 

الوطنية للتنمية  واالستراتيجية للسياسة البيئية االستراتيجيةالمصادقة على الوثيقة تمت 

الوكالة اإلفريقية للسور األخضر الكبير دورا محوريا في موريتانيا  تلعبوالمستديمة، 

جديدة للتسييِر المندمج للتحديات التي تمثل مقاربة ها. هذه الوكالة مقر تحتضنالتي 

 .خية في إطار إقليمي موحد ومتضامنالبيئية والمنا

 

 ،الرئيسالسيد 

 ،ايها السادة والسيدات

 

 الحكومية التي تم تنفيذها في السنوات األخيرة األنشطة أن إلى اإلشارة من المهم

في خلق المزيد من فرص ايجابيا  أسهمتقد  ،في بالدي في المجال الزراعي

تقليص نسبة السكان الذين وفي  ،النساء والشبابفئتي لدى  العمل، خصوصا

 .عانون من الجوعي

 بتنسيق، عمل على مواجهتهاسنكبيرة  تحديات ال زالت هناك ،على الرغم من ذلكو

، نقص الغذاءلحد من الفقر والجوع ولوذلك  ،التنميةوشركائنا في ة مع دول المنطق

 هشاشة. األكثرلطبقات السكانية خصوصا لدى او

نوفمبر  30في  الزراعةن منظمة األمم المتحدة لألغذية وم يناهالتكريم الذي تلقوما 

، بهدف وبؤالدالعمل لمواصلة هذا النهج ولنا  امشجع إال،بروما هنا 2014

رفاهية شكل عائقا حقيقيا في وجه تنمية وت على هذه الظواهر التي كليا القضاء

 سكان.ال

 

 هذه، ال يسعني إال ان اوجه الشكر لمنظمة األمم المتحدةنهي كلمتي وقبل ان أ

 التنموية. لتعاونها المثمر معنا في مجمل البرامج لألغذية والزراعة الفاو،

 

 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته والسالماشكركم و،وهللا ولي التوفيق 

 


