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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 أصحاب املعايل والسعادة، 

 )  Agnes Kalibataسعادة السيدة/ أغنيس كاليباتا (

 املتحدة للنظم الغذائية املبعوثة اخلاصة لقمة األمم  

 )   (الفاو   سعادة املدير العام ملنظمة االمم املتحدة لألغذية والزراعة

 الوفود، ورؤوساالسيدات والسادة الكرام 
 

 وبركاته،   اهللا   ة م عليكم ورمح ال الس 
 

 أن أتوجــھ بــالشــــــــــــكر  
ً
ل�جمعيــة العــامـة    األم�ن العــام  /ســــــــــــعــادةليطيــب �� �� البــدايــة

وال�ي ��تم �عـــدد من    ،لتنظيم قمـــة األمم املتحـــدة للنظم الغـــذائيـــةلألمم املتحـــدة  

ننــا إن لم � و   ،مع املبــادرة  اتفــاق تــامقنــاعــة و   ونحن ع��  املواضــــــــــــيع امل�حــة واملهمــة،

قضــــــــــــايا التغ��ات  مع  نتعامل مع قضــــــــــــايا الغذاء، لن يكون �� موســــــــــــوعنا التعامل  

 .ية املستدامة ال�ي صادقنا عل��امأو أي من قضايا التن  ومعا�ج��ا،  املناخية وآثاره

  
تنفيذها لتعز�ز النظام  تم  ال�ي    املشاريع وال��امج  ،�� هذا اليوميسر�ي أن أشارككم  و 

قطر   دولة   �� الغذائيا�عدام    واجهةملالغذائي  اإلقلي�ي    األمن  املستوى  ع�� 

 . املستقبلية، و�ما يل�ي تطلعاتنا وطموحاتنا والعاملي
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فإن طموحنا هو بناء نظام غذائي عا�� األداء    ،2030عام  لتماشًيا مع رؤ�ة قطر لو 

  ز �ز لتعدولة قطر    حطمتكما  ،  بصورة مستدامة  ع�� مجتمعناا�حافظة  من شأنھ  

وتنافسًيا    ليصبح  قتصاداال  وتحس�ن تمتنوًعا  ع��  مستو�ات  �حسويعمل  ن 

تحقيق مع  و   املعيشة،  افق  واالجتماعية    اال��جامالتو االقتصادية  التنمية  ب�ن 

 والبيئية. 
 

 السيدات والسادة، 
والتعاون    لتضافر ا�جهودويعزى ذلك    ،�� دولة قطر، �عت�� نظامنا الغذائي ناجًحا 

تقوم �جنة  حيث  القطاعات ومجموعة واسعة من أ�حاب املص�حة.  ب�ن عدد من  

بتنسيق    وطنية تجمع �� عضو���ا جميع املعني�ن من القطاع�ن ا�حكومي وا�خاص

الغذائي. هذا   املس��لكون والتجار    ش�ل قد  و تنفيذ االس��اتيجية الوطنية لألمن 

أ  �اومصنعو األغذية ومنتج�  السياسات  ا  والباحثون والطالب وصناع 
ً
ساًسا متين

 .ت الوطنية لألمن الغذائيابادر امللتطو�ر وتنفيذ 
 

��دف اس��اتيجية األمن الغذائي �� قطر إ�� بناء نظام غذائي عا�� األداء بأك��  و هذا  

االس��اتيجية  الر�ائز  ع��  املبادرات  وتنسيق  بتنفيذ  وتقوم  استدامة.  الطرق 

الدولية التجارة  التالية:  ا�ح��  -  ا�خمس  االس��اتيجية  -  اإلنتاج   -   االحتياطيات 

، البحث والتطو�ر واالبت�ار. 
ً
 وليس آخرا

ً
 األسواق ا�حلية، وأخ��ا

 

من قسوة الظروف   ةدولة قطر والناتجك��ة التحديات ال�ي تواجهها  وع�� الرغم من  

من خالل تنفيذ املبادرات ا�ختلفة    تعمل  فقد  ،املناخية، وندرة مواردها الطبيعية

مداد ٪ من اإل   100تحقيق �سبة  ع��    ألمن الغذائيالوطنية ل  س��اتيجيةال اع�� ر�ائز  

الغذائية   افر بساسية،  األ باملواد  تو يضمن  وجود��ا  ما  تحمل  ها  ع��  والقدرة 

 طوارئ. الو  األزمات وقاتأذلك �� �ل األوقات بما �� و ت�اليفها ع�� أساس يومي،
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 السيدات والسادة،  
 

يتعلق   الدوليةبفيما  هدف  التجارة  �ان  فقد  اإلس��اتيجية،  ر�ائز  من   كواحدة 

ع�� طرق تجار�ة محدودة، وذلك من خالل االستكشاف   االعتمادهو تقليل    الدولة

تأ  للسلع واملواد األساسيةاملستمر لطرق تجار�ة ومصادر بديلة   من    �يال�ي �انت 

 . مصدر وحيد وع�� طر�ق تجاري واحد 
  

  ع�� ز�ادة طاقة االنتاج ا�ح��   ت دولة قطر فقد عمل  ،أما �� محور االنتاج ا�ح��

،  الوطنيةاملوارد الطبيعية  وتحس�ن  مع ضمان حماية  ورفع �سبة االكتفاء الذا�ي  

السم�ي   ا�جوفية،املياه  � الزراعة،  ،وا�خزون  ا�حالية  جيال  لأل وذلك    واالرا��ي 

 من خالل:   القادمةو 
 

:
ً
ا�ح��    أوال االنتاج  التلف.  فقط  ز�ادة  سريعة  األساسية  السلع  حيث  من 

من ا�خضروات الطازجة   ناقمنا �� السنوات األخ��ة بز�ادة مستو�ات انتاج

. حيث وصلنا لنسبة بصورة وا�حة  واأللبان ومنتجات الدواجن واألسماك

الذا�ي100 االكتفاء  من  السلع  %  بنسبةلبعض  مقارنة   تتجاوز ال    �انت  ، 

    منذ وقت ليس ببعيد.% 20
 

:
ً
من   ثانيا سيخفف  والذي  املستدامة  السم�ي  االس��راع  مشاريع  تنفيذ 

مستو�ات   تحس�ن  ع��  وسيساعد  ا�ح��  السم�ي  ا�خزون  ع��  الضغط 

 بصورة مستدامة. لدولة قطر   الصيد وادارة ا�خزون السم�ي 

 

:
ً
إلنتاج    ثالثا الك��  التحول  خالل  من  ا�جوفية  املياه  استن�اف  من  ا�حد 

 اء بواسطة مياه الصرف الص�� املعا�جة. األعالف ا�خضر 
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 السيدات والسادة، 
 

احتياطات طو�لة األجل   بتوف��   الدولةقامت  فقد    ة للمخزون اإلس��اتي��ببالنس

الطعام  وز�وت  والسكر  والقمح  األرز  لتوف�� تم  كما    . من  ا�خاص  القطاع  تحف�� 

  .األساسية األخرى  اري �جموعة واسعة من السلعج مخزون احتياطي ت

االس��اتيجية فقد هدفنا إ��   كواحدة من ر�ائز   أما فيما يتعلق باألسواق ا�حلية

األسواق    �� الغذاء  وسالمة  جودة  وضمان  املوارد  كفاءة  و�عز�ز  األسعار  تحس�ن 

.  ا�حلية. حيث تم تنفيذ برنامج دعم املزارع�ن لتحس�ن و�عز�ز جدوى االنتاج ا�ح��

تقليل  و  سياسات  وتنفيذ  اعداد  مرحلة   ��  
ً
أيضا من  هدر  النحن    . الغذاء والفاقد 

تتما��ى جهودنا �� تقليل هدر الغذاء مع واحد من أهداف األمم املتحدة للتنمية و 

    .2030% بحلول العام 50الذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة و املستدامة 

 

 ما تكون جودة وسالمة الغذاء ع��  
ً
حيث ستكون هناك  .  رأس جدول أعمالنا دائما

ع��  �عتمداتباع منا�ج حديثة  تقوم ع�� ،ءالغذاسالمة لهيئة �� القر�ب العاجل 

اقبة وحماية معاي�� الغذاء من املزرعة إ��    تقييم ا�خاطر، من حيث التفتيش واملر

    املائدة. 
 

الوط�ي للبحوث بال��ك�� صندوق قطر  ، يقوم  واالبت�ار   البحث والتطو�ر   �� مجالو

الغذائي األمن  مجال   �� واالبت�ار  البحث  تطو�ر  ع��  حلول    ��دف  ال�امل  تطو�ر 

 . العالممستدامة �عود بالفائدة ع�� قطر و 

   

 
ً
  أخ��ا

ً
األمن الغذائي  تمنصة وطنية لتحليال فقد تم االن��اء من إ�شاء ،  وليس آخرا

لوحة    مكنتت تحت  الغذائي  باألمن  املتعلقة  البيانات  جميع  ودمج  جمع  من 

قطر  �� القرار  لصناع  متاحة  واحدة  رقمية  صياغة  معلومات   �� �ساعد  مما   ،

 السياسات والتدخالت القائمة ع�� البيانات واملبنية ع�� ا�حقائق. 
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 السيدات والسادة،     
 

اإلس��اتيجية   الر�ائز  هذه  عززت  الغذائي  منظومة  لقد  دولة  األمن    ، قطر�� 

وحسنت مرونة النظام الغذائي بصورة شاملة. و�الرغم من الطموحات ال�خمة 

�عض  االعتبار   �� نضع  فإننا  ا�حالية،  الغذائي  األمن  اس��اتيجية  حقق��ا  ال�ي 

حيث    املستقبلية،  لتحديث اس��اتيجيتناال�ي سيتم تضمي��ا  املبادرات االضافية  

ا  بمر بصورة سنقوم  وا�حلية  واالقليمية  العاملية  الغذائية  النظم  مخاطر  قبة 

وقوعها.  مستمرة   قبل  األزمات  و تنفيذ  و لتوقع  الالزمة  منتظمة التمار�ن  �صورة 

الطوارئ   االستعدادمدى    الختبار  االستعدادات.    �حاالت  هذه  �� و وتطو�ر  البدء 

املتجددة  استعمال   الطاقة  الغذاءموارد  انتاج  عن    ��  تدر�جية  بصورة  والتخ�� 

استخدام املوارد غ�� املتجددة، والس�� إ�� تنفيذ تداب�� شاملة لضمان ا�حافظة  

 ع�� أنظمتنا البيئية الوطنية واستخدامها بصورة مستدامة. 

 

 �� ا�ختام، نؤكد ملؤتمركم الكر�م أننا �س�� ا�� أن نكون: و

  أك��  •
ً
 لتوقع ومواجهة الصدمات �� االمداد يقظة

ً
 . ةالغذائي اتوانتباها

 . أك�� مرونة �� التكيف مع اضطرابات اإلمدادات الغذائية •

 نظامنا الغذائي.  تطلب ذلكتب�ي التغي�� م�ى ما  مرونة �� أك��  •

 

ت�اتف ا�جتمع الدو�� حول تحص�ن    دولة قطر تؤكد ع�� أهمية و�� ا�ختام فان  

الغذائي   األمن  خالل  منظومة  التنظيمية  من  األطر  وتنفيذ  من تطو�ر  تمنع  وال�ي 

 . بلد من اإلمداد الغذائية �� أوقات الن�اعاتحرمان أي 

ونحن ع�� قناعة بأنھ يمكننا بل يجب علينا حماية �عضنا البعض ضد ان��اك حق 

    ع�� الغذاء �� جميع الظروف.  وهو: ا�حصول �سيط من حقوق اإل�سان 

 

 
ً
 والنجاح.  ونتم�ى ملؤتمركم �ل التوفيق لكمشكرا


