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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα μεταξύ ΗΑΕ και Φιλιππίνων 

 

Το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MoCCAE) και το Υπουργείο Γεωργίας των 

Φιλιππίνων υπέγραψαν χθες Μνημόνιο διμερούς συνεργασίας για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στις δύο 

χώρες.  Το Μνημόνιο καλύπτει τομείς, όπως βιοτεχνολογία, γεωργική τεχνολογία και τεχνικές άρδευσης, γεωργική 

έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), διαχείριση εδαφών και υδάτινων πόρων. 

Επίσης, προβλέπει ανταλλαγή τεχνικών, επιστημονικών και νομικών πληροφοριών για τη γεωργία, 

ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και ασκουμένων, οργάνωση εργαστηρίων κατάρτισης, σεμιναρίων και 

συνεδρίων και εκτέλεση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για την επίτευξη των στόχων του 

Μνημονίου, θα συσταθεί κοινή επιτροπή για τον συντονισμό μεταξύ των δύο οντοτήτων. Η επιτροπή θα συνεδριάζει 

περιοδικά για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για στοχευμένα έργα και θα 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. 

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από την Αναπληρωτή Υπουργό για τον Τομέα Ποικιλότητας Τροφίμων 

στο MoCCAE, κα Nourah Karam και την Πρέσβη των Φιλιππίνων στα ΗΑΕ, κα Hjayceelyn M. Quintana.  

Σύμφωνα με την κα Karam, η εμιρατινή Κυβέρνηση επιθυμεί να οικοδομήσει γέφυρες συνεργασίας με τις 

αρμόδιες αρχές σε άλλες χώρες, ως μέρος των προσπαθειών της για την επίτευξη των στόχων της χώρας στην 

επισιτιστική ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δράση για το κλίμα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η 

Συμφωνία εστιάζει στον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την επισιτιστική ασφάλεια εφαρμόζοντας 

νέες τεχνολογίες, υιοθετώντας σύγχρονα γεωργικά συστήματα, αυξάνοντας την παραγωγή τροφίμων και 

διασφαλίζοντας τη συνέχεια των αλυσίδων εφοδιασμού. 

Από την πλευρά της, η κα Quintana δήλωσε ότι το υπογραφέν Μνημόνιο θέτει τις σχέσεις Φιλιππίνων-

ΗΑΕ σε υψηλότερο επίπεδο και συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια των δύο χωρών, η οποία απειλείται από την 

κλιματική αλλαγή και τις τρέχουσες συγκρούσεις. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος 

των Φιλιππίνων, κ. Ferdinand Marcos Jr., στη γεωργία είναι ότι αναλαμβάνει από αύριο παράλληλα με τα καθήκοντα 

του Προέδρου και το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας. 
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