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 الضوء ألقت التي العمل وأوراق بالعروض والمشارآين المتحدثين لألخوة المملكة وفد يتقدم
 للجنة عشر السادسة الدورة في المطروحة الرئيسة بالموضوعات المتعلقة النقاط أهم على

 تضمنت آما ) واألراضي التصحر ، الجفاف ، الريفية التنمية الزراعة، ( المستدامة التنمية
   .الدورة محاورهذه يخص فيما العربية للمنطقة الراهن للوضع ملخص

   الرئيس سعادة

  المتحدثين والسيدات السادة

    الكريم الحضور

 القاهرة في والمنعقد األراضي تدهور حول العربي اإلقليمي اإلجتماع عقد المملكة وفد يثمن
 عشر السادسة للدورة العربي التحضير إطار ضمن ، م2007-1/11-30/10 من الفترة خالل
 اإلسكوا ( آسيا لغرب اإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة بالشكر يخص آما ز المستدامة التنمية للجنة

 لغرب اإلقليمي المكتب – للبيئة المتحدة األمم برنامج من وآل بذلته الذي الفاعل الجهد على) 
 والمرآز البيئة شئون عن المسئولين العرب الوزراء لمجلس الفنية واألمانة) روا -اليونيب (آسيا

 والمرآز الزراعية للتنمية العربية والمنظمة القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي
 للجنة عشر السادسة للدورة العربي التحضير في الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي
 تقرير مسودة إعداد وفي اإلقليمية الخلفية األوراق إعداد وفي المستدامة للتنمية تحدةالم األمم
  .العربية للمنطقة اإلقليمي التنفيذ

  والسيدات السادة

 للمنظمة الثالثين العمومية الجمعية إجتماعات إنعقاد إلى اإلشارة إلى المملكة وفد ف يتشر 
   الزراعية للتنمية العربية

 األمن تحقيق بهدف م2008 أبريل 30-25 من الفترة خالل الرياض لسعوديةا العاصمة في 
 لدعم عربيا غذاء برنامج " الرياض إعالن " -  الختامي اإلعالن تبنى وقد . العربي الغذائي
 إعداد جانب إلى أسعاره، وارتفاع الغذاء من المتاح نقص  من تضررا األآثر العربية الدول
 ورجال والخاص العام القطاع وحث. تنفيذه وآليات البرنامج هذا متطلبات حول متكامل تصور
 الدول في المشترآة الزراعية المشروعات في االستثمار إلى التوجه على العرب واألعمال المال

 العام هذا بنهاية الغرض لهذا مؤتمر لعقد العاجلة والدعوة الطارئ، البرنامج ضمن المؤهلة



 الزراعي للتكامل الداعمة والقوانين التشريعات بتهيئة سراعلإل الدول حكومات وطالب. 2008
 التجاري التبادل حرآة يعزز بما الكبرى، العربية الحرة التجارة منطقة وتفعيل العربي،
 البرامج وإعداد لبلورة والموارد الطاقات تعبئة أهمية ورأى. البيني العربي الزراعي

 الزراعية التنمية استراتيجية أهداف تحقيق في تسهم التي والمشترآة  القطرية والمشروعات
 التمويل مؤسسات ودعوة للسكان، اآلمن الغذاء توفير على القدرة لزيادة المستدامة العربية
 السعودي العاهل وآان. لهدف هذا لبلوغ الالزم الدعم لتقديم والدولية واإلقليمية العربية اإلنمائي
 الغذائي، لألمن طارئ عربي لبرنامج آمبادرة له آلمة في حذر العزيز عبد بن اهللا عبد الملك
 والبذور الحبوب إنتاج وبخاصة العربي، الوطن في الغذاء  إنتاج واستقرار زيادة إلى تهدف
  .والسكر الزيتية

 وشكرا


