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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 المعالي الوزراءأصحاب 

 أصحاب السعادة  

 الحضور الكريم

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،،،

الحاارمين  مأن أعبر عن فائق الشكر وعظيم االمتنان لخاااد، إنني ألحرص في بداية مداخلتي هذه

صاااحا الساامو الملكااي  ،األمااينز وولااي عهااده ز،جاللة الملك سلمان بن عبااد العزياا ، الشريفين

 محمد بن سلمان حفظهما هللا بما حفظ به الذكر الحكيم . األمير

المهندس/عبد الرحمن بن عبد أخي معالي صاحا المعالي  إلى، وعبارات الشكر موصولة كذلك

التي بااذلوها  الحثيثةوكافة معاونيه على الجهود  ، وزير البيئة والمياه والزراعة،ألفضليالمحسن 

 .الرائعة في شكلها ومضمونها  لتنظيم هذه االحتفالية

لليااوم الااو ني  91بالااذكر   المملكااة  حتفااالا زيارتنااا  هااذه وإنه لمن حسن الطالع أن تصادف 

،فهنئيا للمملكة قيادة الى ازدهار وهذه البالد من رقي الى رقي وازدهار ،أعاده هللا عاما بعد عام 

 المناسبة الخالدة .هذه وشعبا ب 

 ،أيها الحفل لكريم 

لهااا  ليحماال دالالت عميقااة، قااةمحافظة اإلحساااء العري ، اليوم إن هذا الحفل البهيج الذي تحتضنه

البيئااة والمياااه والزراعااة فااي المملكااة العربيااة إذ يقام بمبااادرة كريمااة ماان وزارة ، معان متعددة

خبة من المزارعين المتمياازين الااذين أبااانوا عاان مسااتو  عااال ماان المثااابرة تكريما لن ، السعودية

 األماانالذي هااو جاازء ال يتجاازأ ماان  ،الغذائي في المملكة األمنفي تحقيق  اإلسهامواالجتهاد في 

العامااة لمنظمااتكم العربيااة للتنميااة  اإلدارةفااي  ارتأيناااوفي نفااا الوقاا  ، الغذائي العربي الشامل
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هااذا  يااة والمياااه والزراعااة فااير التنسيق والتعاون الوثيقين بيننا ووزارة البيئ وفي إ ا ،الزراعية

يااوم الزراعااة  ضاامن فعاليااات تخليااد األباارزأن تكون هذه االحتفاليااة هااي الحااد   ، البلد العزيز

وبشااكل متاازامن فااي المقاار الرئيسااي  ،الذي نحتفل به في مثاال هااذا اليااوم ماان كاال ساانة، العربي

دنا جاا ويباارر هااذان الحاادثان توا، وفي وزارات الزراعااة ببالدنااا العربيااة ،للمنظمة في الخر وم

 .وتنفيذا ، وتخطيطا واستثمارا ،سياسةفي العمل الزراعي ، اليوم رائد معكم اليوم في بلد عربي

وإنمااا لمصااادفته ، كيااوم عربااي للزراعااة ماان قبياال االعتبااا  ،ساابتمبر 27يااوم  اختيارم يأتي ول

، ا الرئيسي في الخر ااوممن مقره لمهامها، المنظمة العربية للتنمية الزراعيةمباشرة خ بدء ي لتار

لهااا القااادة  أرادياا  ح ، اآلنقباال زهاااء خمسااة عقااود ماان  أي، 1972في مثل هذا اليوم من سنة 

تكون قااا رة العماال العربااي المشااترك فااي مجاااالت التنميااة  تاريخي أن وبقرار ،ذاك العرب أن

   .الغذائي بشكل عام واألمنالزراعية 

 أصحاب المعالي والسعادة

لق احتفاااالت مماثلااة فااي المقاار تنط، في الحساء أهلناهذا االحتفال بين  في الوق  الذي نطلق فيه

وماان هااذه التظاااهرات مااا هااو ، الزراعة العربيااةوقي وزارات ، الرئيسي للمنظمة في الخر وم

بهااذه و ، الناجمااة عاان جائحااة كورونااا بساابا اإلكراهااات ،نهااا مااا هااو افتراضاايوم، حضااوري

يرفااع  أنفااة الذي هااو أ هاار بااالد هللا كا ،البلدالمولى عز وجل في هذا  إلىنبتهل فإننا ، المناسبة

 ، إنااهوالبشاارية جمعاااء، واإلسالميةالعربية  أمتينا على واألمانالعافية ء وأن ينعم بدوام البالهذا 

 على ذلك لقدير .

رمزيتااه بالنساابة للنهااوم بالعماال  ن احتفاالت هذه الذكر  تااتم كاال ساانة تحاا  شااعار لااهأ اوبم

م وهااو 2021لعام  العربي ةالزراعيوم ل التاليشعار فقد وقع اختيارنا هذا العام على ال، لزراعيا

: 

 زراعية وغذائية مرنة وقادرة على االستجابة للمتغيرات()نحو أنظمة  

 .وتشمل المتغيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية
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 أصحاب المعالي والسعادة

 الحضور الكريم  

منذ بدايته تحوالت هامة فااي مختلااا مناااحي الحياااة، أحاادثتها صاادمة جائحااة  2020شهد العام  

آثارهااا العميقااة علااى األوضااا، الصااحية، وإنمااا تجاوزتهااا إلااى فيروس كورونا التي لم تقتصاار 

 مختلا جوانا الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

ومن منظور األمن الغذائي، فقد كان من أبرز الدروس المستفادة من تلك الجائحة أن كافة الاادول 

ئحااة أو غيرهااا ماان يمكن أن تتعرم لمخا ر فادحة، لمااا يمكاان أن يترتااا علااى مثاال تلااك الجا

الجوائح أو الكوار  الطبيعية أو األزمات السياسية واالقتصادية الواسعة االنتشااار، ماان انقطااا، 

الغذاء على الصعيد الاادولي. وماان ثاام تعااذر الحصااول علااى المنتجااات  إمداد أو تعثر في سالسل

ظاايم قاادراتها دول العااالم إلااى ضاارورة تع الغذائية من المصادر الخارجية. ومن هنااا فقااد تنبهاا 

الذاتية على توفير تلك المنتجات،فضالً عن تكوين أرصاادة مخزونااات احتيا يااة منهااا، بمختلااا 

 الوسائل الممكنة.

وفي هذا اإل ار وألهمية تعزيز مرونة األنظمة الزراعية والغذائية، فقد قام  المنظمااة بتحاادي  

( بمااا يتااواءم مااع أهااداف 2025-2005إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين )

بعااد  توحاادد، م2015ا األماام المتحاادة فااي ساابتمبر التااي اعتماادته (SDGs) التنميااة المسااتدامة

 ستراتيجية هي:  إدراس  معمقة ومقاربات جادة خمسة أهداف 

 دعم التحول والتكيا في النظم الزراعية والغذائية للقضاء على الجو، والحد من الفقر.  .1

المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم االيكولوجية واستدامتها في المنطقااة  .2

 العربية.

تعزيااز التكاماال الزراعااي العربااي وتااأ ير آليااات وإجااراءات وسياسااات ونظاام التجااارة  .3

 زراعي العربي.واالستثمار ال

تنميااة وازدهااار الريااا العربااي وتأهياال ودعاام مقاادرات التااأقلم مااع التغياارات البيئيااة  .4

 واالقتصادية والمجتمعية ذات الصلة بالقطا، الزراعي.
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حسن إدارة ومشاااركة وإتاحااة المعرفااة الزراعيااة فنياااً وممسسااياً لاادعم صااانعي القاارار  .5

 )مستود، المعرفة الزراعية(.

( الهاادف الثاااني 2030-2020اإلسااتراتيجية العربيااة للتنميااة الزراعيااة المحدثااة )لذا أفردت في 

يكولوجية واستدامتها والذي ينص على: "المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم األ

في المنطقة العربية"، كما أنها لم تغفاال عاان أهميااة الريااا العربااي باعتبااار المجتمعااات الريفيااة 

% ماان 80للقطا، الزراعي، حي  يصل مساهمة القطااا، الريفااي بمااا يناااهز الااا  المحرك الكبير

اإلنتاج الزراعي الكلي في كثيٍر ماان الاادول العربيااة، لااذلك فقااد سااع  المنظمااة العربيااة للتنميااة 

الزراعية إلى أن يكون للريا العربي موضع قدم فااي اإلسااتراتيجية المحدثااة، وذلااك ماان خااالل 

يعنى بذلك وهو الهدف الرابع المرتبط بتنمية وازدهار الريا العربي وتأهياال ودعاام  إفراد هدفٍ 

مقدرات التأقلم مااع التغياارات البيئيااة واالقتصااادية والمجتمعيااة ذات الصاالة بالقطااا، الزراعااي. 

والذي يرمي إلى: تنمية وتطااوير وازدهااار الريااا العربااي لتمكااين الماازارعين ومحاربااة الفقاار 

جو،، وتحقيق التكيا والتحول في النظم الزراعية والغذائية، لتكون أكثر فعاليااة والقضاء على ال

واستدامة من خااالل االبتكااار وريااادة األعمااال الزراعيااة ونهااج سالساال القيمااة، وكااذلك تعزيااز 

مرونة ورفع قدرات المجتمعات الريفيااة علااى االسااتجابة المبكاارة والتااأقلم مااع التغياارات البيئيااة 

جتماعية، باإلضافة إلى تشجيع قيام تنظيمات المزارعين وتااوفير الاادعم الااالزم واالقتصادية واال

 لها، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين وبخاصة النساء والشباب.

 أصحاب المعالي والسعادة

 الحضور الكريم  

 البيئاايحيزا رحبا للعمل  العربية للتنمية الزراعية الجديدة لعمل المنظمة اإلستراتيجيةلقد أفردت 

بصهر جهودنا فااي هااذا المجااال  2018منذ سنة  وقد قمنا ، ودعم الجهود العربية في هذا المجال

 الدائر حاليا حااول قضااايا المنااان والتنااو، البيولااوجي وتغياار المنااانفي الحراك العالمي الواسع 

 االتفاقيااات متمياازة مااع سااكرتارياتتعاااون  أواصاارفقمنا بااربط ، بوصفها انشغاالت بيئية كبر 

خدمااة لمصااالح  ،بشااكل دائاام وننااوي تعزيااز هااذه األواصاار، ضوعاتالدولية الخاصة بهذه المو 
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بفضاال مجهااود ،تميز والمنظم في مختلا هذه المحافلله حضوره الم أصبحالذي  ،العربي إقليمنا

   .العامة للمنظمة  اإلدارةما فتئنا نقوم به في  الذي والرؤ المتابعة والتنسيق وتوحيد المواقا 

 األمياار محمااد باان ساالمان األمااينولي العهد  صاحا السمو الملكيمبادرات ب  وكم كان  مسرتنا 

يعرف "بالسااعودية الخضااراء" و"الشاارط األوسااط األخضاار" وهااي مبااادرات  بات ماالمتعلقة ب 

ومنااه  ،لمااا يواجهااه العااالم ، الظاارف بالااذاتقصااو  فااي هااذا ال ، ولهااا أهميتهاااهاجاءت في وقت 

أصبح  تشكل خطرا على استمرار الحياة على كوكااا  جمةمن معضالت بيئية منطقتنا العربية 

 .   اثنانال يختلا عليه  األرم

 كاناا  قااد و ، ضع المفز،أنجع الحلول لهذا الو  ن من أن تنفيذ هذه المبادرة سيحملونحن على يقي 

 ، المبااادرةهااذه مااع  إيجاباااً  فااي مقدمااة الشااركاء الااذين تفاااعلوا للتنمية الزراعيةمنظمتكم العربية 

نفاااذ إا فااي ساابيل بكل ما يطلا مناا   التام للقيام استعدادناد من هذا المنبر ونغتنم هذه الفرصة لنجد

 العظيمة. التاريخية هذه المبادرة

حاضاارة وفاعلااة فااي جااوائز المنظمااة ذكر أن المملكة العربية السعودية كان  أكما يطيا لي أن 

بو جامعة الملك فيصل من المنظمة جائزتين من أصل ثااال  جااوائز تسفقد كسا من  ،لهذه الدورة

، فالتهنئااة للجامعااة ومنسااوبيها الاادورةجااازه المحكمااون للفااوز فااي هااذه أوقاادموا عمااالً ممياازاً 

مااع الجامعااة فااي القطااا، الزراعااي العااري  ضاامن عالقااة  دونطمح في تعاون ممتاا  ،وإلدارتها

 .المنظمة الممتدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية

ممثلااة فااي وزارة البيئااة أود أن أجدد الشااكر للمملكااة العربيااة السااعودية قيااادة وشااعبا في الختام 

تعزيااز العماال الزراعااي العربااي فااي  معتباار إسااهامماان  المملكة ما تقدمه والمياه والزراعة على

المتواصل لجهودهااا  المملكة من دعم لمنظمة العربية للتنمية الزراعيةا تحظى به وما ، المشترك

لبلااو   ،تحقيق المزيد من التكامل بين الدول العربيااة فااي مجاااالت التنميااة الزراعيااة إلىالرامية 

 .العربية . بالدنالساكنة والتغذوي المستدام الغذائي  األمنغايات 

 دمتم في حفظ هللا،،،

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


