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 … 
ة لألمم المتحدة وعىل رأسها والزراعديم الشكر لمنظمة األغذية  يسعدنى أن أستهل كلمتى بتق

الدكتور/   الدورة   شو دنيو السيد  للمشاركة فى  الكريمة  الدعوة  المنظمة عىل    42  الــ   مدير عام 
العام والزراعة  ل  للمؤتمر  األغذية  بالشكر  منظمة  التقدم  المناسبه  هذه  عام  وأنتهز  لمدير 

جه من  به  يقوم  ما  عىل  لالمنظمة  الداخليه  االداره  ى  لتحسي  المبادرات  لمنظود  واطالق  مة 
والقطاع   االعضاء  الدول  مع  التعاون  المدنى وتعزيز  والمجتمع  االكاديميه  واالوساط   ، الخاص 

ي  
عىلي   هذا وفى للمنظمة  والتقدير  الشكر  خالص  عن  أعرب  أن  أود  الفتى تقديم    السياق  الدعم 
ي ل

اتيجية التنمية الزراعي تحل  المرصية  وزارة الزراعة واستصالح األراضى ي   ة المستدامةديث استى
فى

اكتوبر    ووضع  2030مرص   ي 
فى ي صدرت 

والتى التنفيذية  برنامج   وذلك من  2020خطتها  خالل 
    Technical Cooperation Programالتعاون الفتى الـــ 

ى فى    ر تممؤ الويسعدنى أن أتقدم بإسم وفد جمهورية مرص العربية بالتحية إىل جميع المشاركي 
 التوفيق فى إنجاز أعمال

ً
ى دولنا . ه وأن يساهم فى تطوير أوجه التآمال  عاون بي 

 

 … 

 

المنظمة   اتيجية  استى القائم  ان  نهجها  النظم  فى  تحويل  الغذاعىل  و  من  الزراعية  ئية  
ال لهذا  تناولنا  و  العمل  اىل  اتيجية  فى جدول  االستى التى   نا عمالاموضوع  القرارات  اهميه  يعكس 

لدولنا  نتخذها لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق األمن الغذانى لبناء مستقبل أفضل  
امات اقوى لضمان  من الجوع وسوء التغذية وبما يحثنا كحكو   خال   ى النهوض مات عىل قطع التى

 بالتغذية وتوفت  انماط غذائية صحيه للجميع .  
تعلمون  و  اتكم  كما  شخص  690  من  اكت    كانهه كان  بأن حرصى ا  انونيع  مليون  قبل  لجوع  من 

تسببت     ،19-جائحة كوفيد  العدد  الجائحة  وقد  هذا  تزايد  شخص    132  بمقدار اىل  مليون 
الضم، مفى إضا ي 

يلقى ااالهتمام بىل  ع   وءا  العالم    لغذائيةالنظم  العــدد  حيث  فى  هــذا  ايــد  ى يتى ربمــا 



الممتــدة،   الرصاعــات  جــراء  مــن  المقبلة  والعقــود  الســنوات  المياهفــي  النمـو وندرة  ومعــدل   ،
ي 
ايد االسـكانى ى  .  الطبيعية  ارد المـو  قلة، و تغيـر المنـاخى ال، و المتى

لمســتدامة بشــأن ”القضــاء علــى  متحــدة للتنميــة امن أهــداف االمم ال  ـي ان تحقيـق الهـدف الثان
أنــه بمثابــة اســاس للســالم    : أهمهــا   بالغـة االهميـة ألسـباب عديــدة  هـو ضـرورة سياسـية  “الجــوع

المنطقــة بســبب أكثــر التحديــات صعوبــة التــي تواجههــا  احد من  و و   فــي دول االقليم  االجتماعــي
الغـالقيـ النتـاج  والميــاه  االراضــي  بتوفــر  المتعلقــة  الشــديدة  فـود  أكبـر    الناميةدول  الذاء  هـي 

ا مسـتورد   العالـم  ومن هنا جاءت اهمية  فـي  إمكانــات  للغـذاء  مــن  لبحث عن كيفيـة االسـتفادة 
أربعــة مجــاالت رئيســية  ب  االهتماممن خالل    عالمي وال  القليمــيــة والتعــاون علــى الصعيــد االحوكم

  وأن .  الغذائيــة  النظــمو   ،تقديم المساعداتو   ،واالســتثمار   ،  التكنولوجــي  واالبتــكار   التجــارة   هــي: و 
  والخـاص،  العـام  القطاعيـن  بيـن  جديـدة  شـراكات  إلـى   تحتـاج  التــي   االتالمجــ  علــى   الضــوء  نســلط
  الغذاء،   إنمــاء  كيفيــة  فــي  النظــر   العادة  الحكومـات   بـه  تضطلـع  أن  ينبغـي  الـذي  ـدور لا  ونبحـث
 .وتجارته واستهالكه، وتبــادله،

ي  هذا وقد أكد  
ي المعتى

ى و   بالتغذيةالمؤتمر الدوىلي الثانى اكة بي  ي إطار من الشر
الذي تم تنظيمه فى

العا   الصحة  ومنظمة  )الفاو(  والزراعة  األغذية  عام  منظمة  ي 
فى اعتماد ع  ٢٠١٤لمية  أهمية  ىل 

ويــــج ألنماط غذائية ي يهدف إىل التى
يمثل أحد مجاالت العمل  الذى  و صحية    نهج نظامي غذانى

بواسطة  عنه  اإلعالن  تم  والذي  التغذية،  بشأن  للعمل  المتحدة  األمم  عقد  ي 
فى الواردة  الست 

ي أبريل عام  
ي ا٢٠١٦الجمعية العمومية لألمم المتحدة فى

ظم غعتماد  ، فى
ُ
ذائية تتسم بالمرونة  ن
صحية غذائية  أنماط  تعزيز  سبيل  ي 

فى واالستدامة  التأقلم  وحتى    وقابلية  المزرعة  من   
ً
بدءا

ا  . المائدة السياسات  عىل  التوجه  هذا  )اإلنتاج،  وينطوي  العرض  بجانب  المعنية  لغذائية 
ذلك   ي 

فى بما  الطلب،  بجانب  المعنية  والسياسات  والتسويق(،  والتجارة،   ، ى والتجهت  والحصاد، 
المواد  بتسعت   المتعلقة  السياسات  وكذلك  السليمة،  التغذية  مجال  ي 

فى والتثقيف  ويــــج  التى
 . الغذائية 

 
نقص مشكله  فيها  تتفاقم  الناميه  الدول  ان  مقارنه    فى   نقصو الغذاء    وال شك  البدنى  النشاط 

تحويل النظم بالمجتمعات المتقدمه التى ال تتواجد فيها هذه المشاكل ومن هنا جاءت اهميه  
العمل  الغذائية  الزراعية و  اىل  اتيجية  المن االستى والمرتبطة للحث عىل  السليمة  نة  ى المتى تغذية 

ة بالنسبة لس  يث ثبت بالدراسات الوطنية  فى مرص بالنشاط البدنى ح ء  و ان هناك مشكلة كبت 
وخاصة   االطفال  عند  الريفيةالتغذية  المؤت،  بالمناطق  تناوله  ما  بالذكر  الثانى  والجدير  مر 

بروما   ا  2014للتغذية  زياده  مشكله  ان  دول من  معظم  فى  متواجده  اصبحت  والسمنه  لوزن 
 سواء . حد لدول الناميه عىل االعالم المتقدم و 

 

المناخى الو   الزراع يف  تكالقضايا  ان   بلدان  تغت   االنسان  تنافى  حقوق  عىل   
ً
تهديدا   فى شكل 

الطعام   االحصول عىل  فى  الوخاصة  تغت  لمناطق  ات  لتأثت  بشكل خاص  معرضون  وهم  ريفيه 

الدول  و   ،المناخ أن تقى  ورى  المناخ وانه من الرصى الدوله المرصيه بمفاوضات  ام  ى بالتى أوكد  انتى 

والمتمثله   2015عليها منذ مؤتمر باريس المناخى الذى عقد عام    المتقدمه بتعهداتها المتفق 

 توفت  الدعم الماىل للدول الناميه ودعم اليات
نقل التكنولوجيا اليها لبناء قدراتها والتكيف   فى

ى مع   ى بشكل خاص عىل القطاعات الزراعية وعىل صغار المنتجي  كت 
تداعيات تغت  المناخ مع التى

ى .   الزراعيي 



ا وزارة  االراضى ان  واستصالح  ب  المرصية  لزراعة  العام  التى    ةمبادر الترحب  الدير  السيد  أطلقها 

من وذلك    االغذية    لمنظمة

المستدامةأجل تحقيق ا التنمية  ى االول والثانى من اهداف  )   لهدفي 

 واذ   ،دةحبعة لالمم المتلمنظمات التااجهود  حيد  تو   كذا و   ( 

والتى   الجهود  الهامه وذلك فى ضوء  المبادره  ى من هذه  المستهدفي  احد  تكون  بأن  تأمل مرص 

لدول تبذلها الحكومه المرصيه فى اطار مكافحه الفقر والقضاء عىل الجوع خاصه ان مرص من ا

 يه العاليه . ذات الكثافه السكان

دورتها ان   فى  الزراعة  لجنة  قدمته  الذى  المؤتمر  قرار  وع  مشر تؤيد  العربية  مرص  جمهورية 

و  للمراع  الدولية  بالسنة  المتحدة  االمم  منظومة  احتفال  بشأن  ين  العشر و  فى  السابعة  الرعاة 

وع  ايضا  تؤيد    كما ،    2026عام   لجنقرار  المشر قدمته  فى  الذى  الزراعة  الدورةة  شأن ب  نفس 

تؤيد   بالدىان  كما  ،  2027ة االمم المتحدة بالسنة الدولية لنخيل التمر فى عام  احتفال منظوم 

كأحد المخرجات الرئيسية للسنة الدولية للصحة   "يوم دوىل للصحة النباتية"  مايو   12اعالن  

 الفقر. يا الجوع و اضالنباتية لرفع مستوى الوع بأهمية الصحة النباتية لمعالجة ق

اتيجية التنمية الزراعية فى مرص ترتكز عىل   األمثل للموارد الزراعية المتاحة   االستغاللإن استى
إىل   نمو زراع سنوى يصل  أرض ومياه ورأسمال وإدارة وتكنولوجيا بهدف تحقيق معدل  من 

أعىل من  4حواىل    وتحقيق درجة 
ً
المواد % سنويا  وتوفت  

الغذانى الالزمة ا  األمن  الزراعية  لخام 
الزراعية   الصادرات  وزيادة  الوطنية  و للصناعات  ى دخول  السكان ع  رفوتحسي  معيشة  مستوى 

محاور   عدة  عىل  ترتكز  اتيجية  االستى فإن  ذلك  ولتحقيق  ى  والريفيي  ى  الزراعيي 

وة الحيوانية خالل زيادة إنتاجية وحدة األرض ووحدة المياه ، وتنمية المن     ت 

والسمكية   راع    والداجنة  ى واستى استصالح  خالل  فدان 5,1من  مليون 

وع القوم لو  شيد  المشر والتوسع فى    النباتية   ت واألمراضمياه الرى والمكافحة المتكاملة لآلفاتى
الزراعية    التصنيع الصادرات  وزيادة  الزراعية  المخلفات  تدوير  وإعادة  الطازجة الزراع 

المؤسسات  ودعم  واألجنتى  والعرنى  المرصى  الخاص  الزراع  االستثمار  وتشجيع  والمصنعة 
مجا  فى   

ً
وخاصة الزراع  لالزراعية  والتعاون  واالئتمان  والتسويق  واإلرشاد  مع  البحوث   

 .  كومية ودعم دور المرأة فى التنمية الزراعية والريفيةالمنظمات األهلية غت  الح

 

أنفى ختام كلمتى   لألمم   اسمحوا ىل  والزراعة  األغذية  لمنظمة  والشكر  التحية  بخالص  أتوجه 
المتحدة . وأن مرص تتطلع إىل استمرار المشاركة الفعالة مع المنظمة وتكثيف أوجه التعاون فى  

 مساندة السيد الدكتور/ شو دينو وتظل إدار 
ً
 لتها ودعمها لهذه اؤكد دائما

ً
منظمة العريقة إيمانا
بما تقوم به من جهود فى سبيل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة واألمن الغذانى عىل  
اتها الزراعية فى خدمة  المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ، كما تضع مرص إمكانياتها وختى

 فى دول ا
ً
وعات المنظمة وخاصة  . لجنوب برامج ومشر

 

 


