السيد  /جيلبيرت انجبو -رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية
السيد  /رئيس مجلس المحافظين
السادة المحافظين  ،السيدات والسادة الحضور
فىىىى يداكىىىة ألمتىىىى شكوجىىىم يال ىىى ر وادمتنىىىا الىىىى السىىىيد  /رئىىىيس الصىىىندوق الىىىدولى للتنميىىىة الزراعيىىىة علىىىى دعوكىىىم
ال ركمىىىة لجميوركىىىة مصىىىر العرييىىىة للم ىىىارأة فىىىى شعمىىىا الىىىدورة الثالثىىىة وادريعىىىين لمجلىىىس محىىىافظى الصىىىندوق
الىىىىدولى للتنميىىىىة الزراعيىىىىة و التىىىىى كىىىىدور مواىىىىوعيا الرئيسىىىىى حىىىىو "ادسىىىىتثمار فىىىىغ نظىىىىس ادمةكىىىىة المسىىىىتدامة
ييىىىىدق ال ضىىىىاج علىىىىى الجىىىىو يحلىىىىو عىىىىا  "2030لتح يىىىىد ا ىىىىداق التنميىىىىة المسىىىىتدامة ويا ىىىىة اليىىىىدق الثىىىىانغ
للتنمية المستدامة لالمس المتحدة "ال ضاج على الجو وكوفير األمن الغةائغ والتغةكة المحسنة".
أمىىىا كسىىىعدنى ش شك ىىىد ياسىىىس ح ومىىىة جميوركىىىة مصىىىر العرييىىىة يالتحيىىىة الىىىى جميىىىل الىىىدو الم ىىىارأة فىىىى ىىىة
الىىىدورة وإذ شنتيىىىز ىىىةة المناسىىىبة درىىىيد يالىىىدور الىىىة كلعبىىىم الصىىىندوق فىىىى ال ضىىىاج علىىىى الف ىىىر فىىىى المنىىىا د
الركفية ودعس ش حاب الحيازات الصغيرة على مستو العالس وكوفير حياة شفضل لالسر الركفية.
السيدات والسادة الحضور
ممىىىىا د رىىىى فيىىىىة ا الزراعىىىىة ىىىىى احىىىىد ادعمىىىىدة الرئيسىىىىية فىىىىى اددتصىىىىاد المصىىىىر وش اسىىىىتراكيجية التنميىىىىة
الزراعيىىىىة فىىىىى مصىىىىر  2030كيىىىىتس يىىىىالنيوط ي ىىىىا الزراعىىىىم وكنفيىىىىة ا ىىىىداق التنميىىىىة المسىىىىتدامة وكو ىىىىيات
مىىىركمر ادمىىىس المتحىىىدة فيمىىىا كتعلىىىد يادسىىىتثمار ال ىىىمولى وال ضىىىاج علىىىى الف ىىىر يحلىىىو عىىىا  ،2030ادمىىىر الىىىة
كت لىىى إلىىىى اسىىىتثمارات جدكىىىدة فىىىى مجىىىا الزراعىىىة حتىىىى كصىىىبر الجيىىىود ادنمائيىىىة شأثىىىر رىىىمود وكصىىىل الىىىى
الف ىىىىراج و المجموعىىىىات الميم ىىىىة واسىىىىتغالليا ادسىىىىتغال ادمثىىىىل لتح يىىىىد التنميىىىىة المسىىىىتدامة وكح يىىىىد ادصىىىىى
معىىىد نمىىىو زراعىىىى والعمىىىل علىىىى كح يىىىد ادأتفىىىاج الىىىةاكى وزكىىىادة الصىىىادرات مىىىن المحا ىىىيل الزراعيىىىة وكح يىىىد
كنمية احتوائية وكحسين مناخ اإلستثمار الزراعى فى مصر.
ومىىىن الوااىىىر ش اسىىىتراكيجة مصىىىر للتنميىىىة الزراعيىىىة  2030كتمارىىىى مىىىل اسىىىتراكيجية الصىىىندوق الىىىدولى للتنميىىىة
الزراعية فى مجا دعس وكعزكز التنمية الركفية والزراعية واألن ة المركب ة ييا.
وفىىىى يتىىىا ألمتىىىى شود التأأيىىىد علىىىى ش جميوركىىىة مصىىىر العرييىىىة ستوا ىىىل جيود ىىىا للمسىىىا مة فىىىى كنفيىىىة يىىىرام
ادسىىىتثمار ادحتىىىوائغ المسىىىتمر فىىىى المنىىىا د الركفيىىىة الزراعيىىىة و ىىىود لتح يىىىد ش ىىىداق التنميىىىة المسىىىتدامة ودفىىىل
السياسات نحو كح يد المزكد من الجيد لرفل مستو المعي ة لس ا ة المنا د.
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