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  : شكرا السيدة الرئيس 

  السالم عليكم ، 

 بداية اود التقدم التهنئة لك وألعضاء مكتبك الموقرين متمنيا التوفيق والنجاح
  .لفعاليات اجتماعنا بفضل حكمتكم المعهوده

ان وفد بالدي يود تأآيد دعمه لمداخلة وفد السودان الموقر نيابة عن مجموعة 
السبعة والسبعين والصين وآذلك مداخلة وفد عمان الموقر نيابة عن المجموعة 

العربية، آما اليفوتني االشادة والشكرللمحاضرين الموقرين على عروضهم 
   .البناءه

  السيدة الرئيس 

بداية يسعدني أن استهل آلمتي باالشارة الى أن التبرع الذي آان قدمه الملك عبد 
اهللا لبرنامج الغذاء العالمي بمبلغ خمسمائة مليون دوالر يعد إن لم يكن أآبر 

التبرعات الفردية لهذا البرنامج وساعد آثيرًا من الدول الفقيرة وبالذات التي لديها 
إننا في المملكة العربية « . اء وبخاصة التي في قارة أفريقيانقص في الغذ

السعودية لن نسمح لمعاناة ماليين األشخاص أن تمر من دون التفات منا، حيث إن 
التحرر من الجوع يعد من أولويات حقوق اإلنسان، وهذا هو الهدف النبيل الذي 

  . »نسعى اليه



فحة الجوع التي تمثل أهمية عاجلة نتحمل جميعًا المسؤولية المشترآة تجاه مكا«
  .»سيما في ضوء األزمة االقتصادية الحالية واالنعكاسات المصاحبة لها

  : السيدة الرئيس

أقر اجتماع الوزراء المعنيين بالموارد المائية ومكافحة التصحر في العام المنصرم 
ول العربية مقترح التعاون بين الد"وجاء في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، 

" ودول أمريكا الجنوبية في مجال تنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر
) أآتوبر (20الذي قدم خالل االجتماع الخامس لكبار المسؤولين في الدوحة  

عقد هذا االجتماع المهم يأتي في إطار متابعة تنفيذ إعالن برازيليا وتم ، 2008
) مايو (11ل أمريكا الجنوبية المنعقد في الصادر عن قمة الدول العربية ودو

، وبالتحديد الفصل التاسع الذي يشجع على تطوير التعاون والتحاور بين 2005
دول المجموعتين، للحد من تدهور مصادر المياه والتربة، ومكافحة التصحر، 
والعمل على إدارة مصادر هذه الدول بصورة مستدامة، ما سيؤثر إيجابا في 

  . شعوب الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيةمستوى معيشة 

 الدول العربية وبعض دول أمريكا الجنوبية تعاني شحا  المملكة آسائرإن"حيث 
في مصادر المياه، التي تعد العمود الفقري للحياة البشرية، آما تعاني انتشار 
ن ظاهرتي التصحر وتكرار فترات الجفاف، التي تؤثر بالفعل في احتياجات اإلنسا

األساسية، ما دعا بعض هذه الدول إلى الترآيز على استخدام المياه الجوفية غير 
  ".المتجددة لتلبية بعض احتياجاتها

 والحوار بين المجموعتين للحد من تدهور موارد  إلى تطوير التعاونوهو مايدعو
المياه واألراضي، ومكافحة التصحر، والسعي لتنمية مواردها وإدارتها بطريقة 
مستدامة، تعزيز وتقوية التعاون بين المسؤولين والمختصين والمهتمين بالموارد 
 المائية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، واالستفادة من الخبرات

  .والتجارب الناجحة في مجاالت تنمية وتطوير مصادر المياه والمحافظة عليها

تعزيز التخطيط الشامل واإلدارة المتكاملة والمستدامة للموارد  أجل منذلك و
المائية في مراحلها المختلفة، إضافة إلى اعتبار تطبيق نظم إدارة المعلومات، 

شاف والتقييم والتعبئة والتطوير متضمنة تبادل البيانات ذات العالقة باالستك



تشجيع البحوث التطبيقية وتبادل الخبرات في مجال تقييم وتنمية الموارد آذلك 
المائية وترشيد استخدامها وتحسين ورفع آفاءة االستخدام، إلى جانب تبادل 

علومات وتعزيز التعاون بين اإلقليمين في استخدام المياه غير التقليدية، مثل الم
مياه الصرف المعالجة، المياه المحالة، المياه المعاد استخدامها، والتدريب 

  . المشترك وتبادل الخبرات في هذه المجاالت

على تطبيق ممارسات التنمية المستدامة عند التعامل " بيان الرياض"نص حيث 
 النظم البيئية المعرضة للجفاف والتصحر، مع مراعاة الترآيز بصفة خاصة مع
محو الفقر، القضايا االجتماعية والبيئية، مراقبة الجفاف وتدهور األراضي، : على

  : في المجاالت التاليةالتنسيق واالتصال على آل المستويات الحكومية

مشاريع في المناطق التعاون في مجال مكافحة التصحر، بما في ذلك ال: اوال
القاحلة وشبه القاحلة، من خالل استخدام التقنيات المالءمة إلعادة تأهيل، وتطبيق 
تقنيات حصاد المياه وإدارتها، وترشيد استخدام الموارد المائية في الزراعة، 

  . إضافة إلى أفضل الممارسات في الزراعة

وتقني وبحثي من أجل اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تعاون علمي : ثانيا
تشجيع تبادل الخبرات وإنشاء مجموعات العمل المشترآة، وتطوير برامج العمل 
المؤسسي في مجاالت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ومكافحة التصحر 

  . والتخفيف من آثار الجفاف

 تشجيع االستثمار في الزراعة في الدول الغنية في مصادر المياه، ولديها: ثالثا 
ميزات تنافسية في هذا المجال من أجل ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المبني 

  . على مبادئ التنمية المستدامة

تعزيز التدريب المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجاالت والموضوعات : رابعا
  . ذات العالقة بالموارد المائية ومكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف

  . ة الرئيس على حسن االستماع والسالم عليكمشكرا السيد
 


