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 وزير الزراعة والغاابت يف اجلمهورية الرتكية  ، Bekir PAKDEMIRLIبيان سعادة السفري السيد  
 املؤمتر الثاين واألربعون ملنظمة األغذية والزراعة 

 (2021يونيو/حزيران    14-18)
 

 سعادة املدير العام السيد شو دونيو،
 معايل الوزراء الكرام،

 والسعادة،أصحاب املعايل 
 حضرات السيدات والسادة،

 هذا احلفل الكرمي مبناسبة انعقاد الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة. أتوّجه إىليسّرين أن 
عن تقددديرل لمعمددل املمملدداة ملنظمددة األغددذيددة والزراعددة وملسدددددددددددددددا مل ددا   ا  ود الراميددة إىل  قي    ابإلعراببدددايددةمسح ا يلوا    

 الملنمية الزراعية املسملدامة واألمن الغذائي.
 حالكرامحضرات املشاركني 

  العامل و  مجيع القطاعات واألشددددددددددد ا .   اليت أحدثت صددددددددددددمةمس   19-اء جائيلة كوفيدغري اعمليادية جرّ   فرتةمس   عشدددددددددددنالقد 
. ف ي مشددددكمة عاملية تسددددببت مبشدددداكل اقملعددددادية واجملماعية ونفسددددية حىت اآلن والواقع أننا ما ةلنا نشددددعر بملهتثريالا السددددمبية

 .ومنظوراندت حريملناح وغرّيت حياتنا  ي قد قيّ فلمماليني من البشر. 
امملناننا  ونعرب عن .ىل مواصدددمة العملإت بعض القطاعات ح اضدددطرّ من الوقت ا   حالة من اإلغالق لفرتة طويمةكنّ بينما  و 

ا ندل اجمل و   أدوا دورلمعاممني   قطاعات معينة مثل األغذية والزراعةح الذين  ح ثّ أولمس لمممل عدددددعدددددني    ا  العددددديلة  
   إاتحة حعولنا عمى الغذاء. 

  املدائدة من السددددددددددددددكدان    80اليومح يعيش مدا يقرب من و احليداة الريفيدة. أ يدة الغدذاء والزراعدة و  19-وقدد بيّندت جدائيلدة كوفيدد
 املنكشفني عمى امل اطر   مناط  ريفيةح ويعملمد هؤلء بعورة رئيسية عمى الزراعة لكسب عيش م.

  املائة من سدكان العامل لمدون إىل النوم خاول البطون يوميمساح وهنا  مميارا شد      9آلخر األرقامح فإن حنو   ا ووفقمس 
مميون شدددددددددد   غريهم خطر   132لمجائيلةح يواجه   ومغذ وكاف. ونمليجةمس   آمنغري قادرين عمى احلعددددددددددو  عمى غذاء  

 ا وع املزمن. 
خدذ عدددهم   الملزايددح عميندا ةادة اإلنملدا   وتؤكدد الددراسددددددددددددددات أنندا من أجدل تمبيدة الحمليداجدات الغدذائيدة لسددددددددددددددكدان العدامل اآل

 .2050  املائة حىت عام  60الغذائي بنسبة 
 حضرات املشاركني املوقرينح

ا النظم ا يكولوجية والملنوع إلإن مناذ  الملنمية غري املسدددددددددملدامة ل تؤدل إىل تدهور البيية الطبيعية فيلسدددددددددبح وإمنا لدد أيضدددددددددمس
 يع امل موقات احلية.البيولوجي اليت هلا أ ية حا ة  م

  ...مواردان حمدودةح وأننا إذا مل نمل ذ اخلطوات الالةمة حلمايمل ا أل يغيب عن ابلنا أنّ وينبغي 
عبيمسا مملناميمسا عمى   فرضوابإلضدددددافة إىل ذلنح فإن الملغيريات   النظام الغذائي وةادة الطمب عمى األغذية احليوانية املنشدددددهت ت

 مة.  ذلن األراضي الزراعية القيّ مجيع املوارد الطبيعيةح مبا 
ح متّثل السدددددددمنةح إىل جانب نق  الملغذيةح مشدددددددكمة 2030ومن منظور  قي  أهداف الملنمية املسدددددددملدامة ممو  عام 

 م مة كذلن ل بّد من معا مل ا. ومن هذا املنطم  
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خاصددددددددةمس لمنسدددددددداء  حعمينا اختاذ إجراءات لمملعدددددددددل لمشددددددددواغل اململعمقة ابلملغذيةح مع الملهتكيد عمى أ ية النم  الغذائي اململزن
 واألطفا .

 عمينا ةادة السددددددملثمارات   الزراعة املسددددددملدامة واحلراجة والملنمية الريفية لمليلقي  هدف االقضدددددداء عمى ا وعا ممو  ويملعنّي 
ااإلنملا  األفضلح والملغذية األفضلح   بددددددد  اململعمقة  ندعم بقوة الرؤية ا ديدة ملنظمة األغذية والزراعة  ح. وهلذه الغاية2030عام  

 نظم غذائية مسملدامة.  قي   سبيل ضلا والبيية األفضلح واحلياة األف
أما العناصدر الرئيسدية هلذه الغاية فململمثل   ياية الملنوع البيولوجيح وتشدجيع املمارسدات املراعية لمبييةح والسدمل دام املسدملدام 

قمنة. فمن شدهتن هذه لمموارد الطبيعيةح والنم  الغذائي اململزنح و ويل املؤسدسداتح واحلد من الفاقد وامل در من األغذية والر 
 ب عمى مشكميت ةادة الوةن والسمنة.عن الملغمّ  العناصر أن تدعم ا  ود الرامية إىل مكافيلة نق  الملغذيةح فضالمس 

 حضرات الضيوف الكرامح 
كار.  نا كجم ورية تركيةح حريعدددددددون عمى ةادة اإلنملاجية الزراعية ابسدددددددمل دام الملكنولوجيات ا ديدة مبا في ا الرقمنة والبملإن  

اليت سدددددملغطي سدددددمسدددددمة إمدادات األغذية ابلكامل. وتشدددددمل هذه  DİTAPوقد أطمقنا منعدددددة سدددددوق الزراعة الرقمية ابسدددددم 
توفّر ملزارعينا هي واسددددعة من األعضدددداءح من صددددغار املزارعني إىل كفات ا  ات الفاعمة   قطاع الملجزئةح و  املنعددددة  موعةمس 

 الملسويقية. كما يسمح هذا النظام ابلملعاقد الزراعي.عددمسا من الفر  ا ديدة لملعزيز قدرالم 
 حضرات املشاركني الكرامح

أود أن أتناو  إبجياة املبادرة ا ديدة   إطار برانمج الشدددددددددراكة بني منظمة األغذية والزراعة وتركيا بشدددددددددهتن األغذية والزراعة.  
ية املسدملدامة. وسديعمل هذا املركز عمى تعزيز اسدملدامة فضدمن هذا اإلطارح أنشديف   أنقرة مركز الملعاون اإلقميمي لمنظم الغذائ

 من املزرعة إىل املائدةح بني الدو  األعضاء   منظمة الملعاون القملعادل لمبيلر األسود. حسمسمة القيمة الغذائية ابلكامل
عاملية. ومنذ   ارها مشدكمةمس ح أثريت قضدية الفاقد وامل در من األغذية ابعملب2015وأثناء فرتة رائسدة تركيا جملموعة العشدرين عام  

 ذلن احلنيح مت بذ  كل ا  ود املمكنة لزادة الوعي بشهتن املسهتلة.
 و  هذا السياقح اعملمدت تركيا اسرتاتيجيةمس ملنع الفاقد وامل در من األغذية عمى الععيدين الوطين والدو .

والزراعة وتركياح أطمقنا مشدددددروعمسا إقميميمسا لميلد من الفاقد وعالوة عمى ذلنح   سدددددياق برانمج الشدددددراكة بني منظمة األغذية 
ا عمى يمة وطنية تدعى اوفّر غذاء ا سدددددددملنفذ    وامل در من األغذية   تركيا وآسددددددديا الوسدددددددطى. وينطول املشدددددددروع أيضدددددددمس

العددددددعيدين الوطين هندف إىل احلد من الفاقد وامل در من األغذيةح وإىل ةادة وعي ا م ور عمى حنن  البمدان املسددددددملفيدة. و 
 والدو  عمى حد سواءح وتعميم املمارسات ا يدة عمى الععيد اإلقميمي.

وبفضددددددل برامج الشددددددراكة بني منظمة األغذية والزراعة وتركيا بشددددددهتن األغذية واحلراجةح لدينا فرصددددددة لملنفيذ مشدددددداريع   أحناء 
 الدراية الفنية.خمملمفة من العاملح من آسيا الوسطى إىل أفريقياح ولملباد  املعارف و 

أن الملعاون وتباد  اخلفات بني مجيع الشدددركاء هو أمر أسددداسدددي لضدددمان   عمى  وقبل أن أخململم مالحظايتح أود إعادة الملهتكيد
 اسملدامة سالسل إمدادات األغذية العاملية وقدرلا عمى العمود أثناء ا ائيلة وبعدها.

 
 وشكرمسا.

 


