
 

አፍሪካዊ ትብብር ሇተሻሻሇ የምግብ ማቀነባበር የፕሮጀክት ማብሰሪያ 

የመክፈቻ ንግግር 

የሚሽን ምክትሌ ዲይሬክተር ጄሰን ፍሬዘር 

ሚያዝያ 10 ቀን 2005 

ሚኒስትር ዯኤታ ታዯሰ ኃይላ፣ 

ጥሪ የተዯረገሊችሁ እንግድች፣ 

ክቡራትና ክቡራን፣ 

 

እንኳን ወዯ አፍሪካዊ ትብብር ሇተሻሻሇ የምግብ ማቀነባበር ፕሮጀክት ( ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ) 
ማብሰሪያ ዝግጅት በዯህና መጣችሁ ስሌ ታሊቅ ዯስታ ይሰማኛሌ፡፡ 

ቀጥል እንዯምትረደት፤ የፕሮጀክቱ ዓሊማ የኢትዮጵያን የምግብ ማቀነባበር ዘርፍ ጥራትና 
ተወዲዲሪነት ማሳዯግ እና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገኙ ስንዳን ማዕከሌ ያዯረጉ አሌሚ ምግቦችን 
አቅርቦት ማስፋት ነው፡፡ 

ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ የአሜሪካ መንግስት በፊዴ ዘ ፊውቸር መርሃግብሩ በኩሌ በመዯበው 250 
ሚሉዮን ድሊር በ ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ኢትዮጵያ የሚዯገፍ ፕሮጀክት ነው፡፡ የፊዴ ዘ ፊውቸር 
መንትያ ግቦችም የኢትዮጵያን የግብርና ምርታማነት እና የእናቶችና ሕጻናትን የአመጋገብ ዯረጃ 
ማሻሻሌ ናቸው፡፡ 

ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ኢትዮጵያ ከሚያከናውናቸው የፊዴ ዘ ፊውቸር መርሃ 
ግብሮች በሁሇት ምክንያቶች የተሇየ ነው፤- 

አንዯኛ የመንግስት የግብርና ዕዴገት መርሃ ግብር አካሌ ከሆነውና ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ በብሔራዊ 
የስነ-ምግብ መርሃ ግብር ስር ሇአሌሚ ምግቦች ዴጋፍ ከሚያዯርግሇት የስንዳ እሴት ሰንሰሇት 
ሌማት ጋር ይገናኛሌ፡፡ በዚህም የተነሳ  አነስተኛ ይዞታ ያሊቸው ኢትዮጵያውያን አርሶ አዯሮች 
ከስንዳ ሽያጭ የተሻሇ ገቢ ማግኘት እንዱችለ እንዱሁም ኢትዮጵያውያን ሕጻናት ጥራት ያሇው 
አሌሚ ምግብ ማግኘት እንዱችለ እገዛ ያዯርጋሌ፡፡ ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  የግብርና፣ የስነ ምግብ እና 
የኢንዯስትሪ ሌማት ትስስር ነው፡፡ 



ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  በተጨማሪም ሇመንግስት ብሔራዊ የስነ-ምግብ መርሃ ግብር ዴጋፍ 
ከሚያዯርጉ የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ግንባር ቀዯም የሰብሌ እና የስነ ምግብ ፕሮጀክቶች፣ ከግብርና 
ንግዴ እና ገበያ ሌማት ፕሮጀክት እንዱሁም ከኤንጂን ፕሮጀክት ጋር በቅርበት ይሰራሌ፡፡ 

ሁሇተኛ፣ ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  በግሌ እና በመንግስት ሴክተሮች መካከሌ አጋርነት በመፍጠር፤ 
ኢትዮጵያ በግለ ሴክተር ያሊትን የቴክኒክ እውቀትና ኃብት ከዩ ኤስ ኤ አይ ዱ እና ከቴክኖሰርቭ 
በሚገኝ የሌማት እውቀት እንዴታዲብር ዕዴሌ ይፈጥራሌ፡፡ ሇኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  ዴጋፍ 
የሚያዯርገው ፓርትነርስ ኢን ፉዴ ሶለሽንስ ሇትርፍ ያሌተቋቋመ ዴርጅት ሲሆን፤ ከጄነራሌ 
ሚሌስ፣ ካርጊሌ፣ ሮያሌ ዱ ኤስ ኤም እና ባሇር የተውጣጡ በጎ ፈቃዯኛ ሰራተኞችን የቴክኒክ እና 
የንግዴ ዕውቀት በአፍሪካ ሇሚገኙ የምግብ አቀነባባሪዎች ያጋራሌ፡፡ ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  በኬንያ፣ 
ዛምቢያ፣ ታንዛኒያ እና ማሊዊ እየሰራ ሲሆን እስከ አሁንም በ500 የዓሇም ምርጥ የኢንዯስትሪ 
ኤክስፐርቶች እና የምግብ ሳይንስ ኢንጂነሮች አማካኝነት የ40,000 ሰዓታት የቴክኒክ ዴጋፍ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

በዛሬው ዕሇት ኢትዮጵያ ከዚህ ሌዩ የመንግስትና የግሌ ሴክተር አጋርነት 5ኛዋ ተጠቃሚ አገር 
ሆናሇች፡፡ 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅደ በግብርና ማቀነባበር ዘርፍ ያስቀመጠው ግብ እ.ኤ.አ. እስከ 
2015 ዴረስ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ በ800 ፐርሰንት መጨመር ነው፡፡ የእህሌ ይዘትን 
ከማበሌጸግና የምርት መጠንና ተወዲዲሪነትን ከማሻሻሌ አንጻር ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ ሇዚህ የተሇጠጠ 
የኢንዯስትሪ ትራንስፎርሜሽን ብልም የኢትዮጵያውያንን የአመጋገብ ዯረጃ ሇማሻሻሌ አስተዋጽኦ 
እንዯሚያዯርግ እምነታችን ነው፡፡ 

በሚቀጥለት ሁሇት ዓመታት ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ በአገሪቱ ከሚገኙ ዩንቨርስቲዎች እና የምርምር 
ማዕከሊት ጋር በመተባበር 20 ሇሚሆኑ መካካሇኛና ከፍተኛ ወፍጮ ቤቶች እና የስንዳ 
ማቀነባበሪያዎች ሌዩ የቴክኒክ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ የንግዴ ስራ ሌማት አገሌግልት ሰጪዎችም 
የቴክኒክ ስሌጠና በመቅረጽ እንዱያሰሇጥኑ እገዛ ያዯርጋሌ፡፡ስሌጠናው የንግዴ እና የጥራት ስራ 
አመራር፣ የእህሌ ይዘትን ማበሌጸግ እንዱሁም የጋገራና የመፍጫ ቴክኖልጂዎችን ያካትታሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የእህሌ ይዘትን ማበሌጸግ ከዓሇም ከፍተኛ የዕዴገት ውሱንነት ከሚታይባቸው 
አገራት አንዶ በሆነችው ኢትዮጵያ፤ የከፋ የህብረተሰብ ጤና ችግር የሆነውን የአነስተኛ አሌሚ 
ንጥረ ምግቦች እጥረትን ሇመዋጋት መሌካም አጋጣሚ ይፈጥራሌ፡፡   

ዛሬ በዚህ የማብሰሪያ በዓሌ ሊይ የተነሳውን አጀንዲ እና የታዯሙ ተሳታፊዎችን ስብጥር 
ስንመሇከት አቅም ያሇው የዓሇም አቀፍ እና አገር በቀሌ ባሇሙያዎች፣ ስራ ፈጣሪዎች የጥናትና 
ምርምር  ባሇሙያዎች ስብስብ  እናገኛሇን፡፡ ሁሊችሁም ከዚህ ሌዩ ስብስብ  ተሳተፊዎች ጋር 
ሃሳቦችን እንዴትሇዋወጡ እና በአዱሱ ፕሮጀክት አማካኝነት ዘርፉን ሉያሳዴጉ የሚችለ 
ስትራቴጂዎችን እንዴትቀርጹ ሊበረታታችሁ እወዲሇሁ፡፡ 

ሇተሳትፏችሁ ሁሊችሁንም አመሰግናሇሁ፡፡ ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ  እና ኢንዯስትሪውን የሚዯግፉ 
አዲዱስ ሀሳቦችን፣ ዘዳዎችን እና ውጤቶችን እንዯማይ ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡ 

 


