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حنن وزراء الزراعة واملسؤولون عن الشؤون  الزراعية العربية أعضاء اجلمعية العمومية اجملتمعون 
باململكة  الرياض  مدينة  يف  املنعقدة  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  الثالثني  العادية  الدورة  يف 
2008م  – 30 أبريل / نيسان   26 1429 هـ املوافق  الثاني  – 24 ربيع   20 العربية السعودية خالل الفرتة 
حتت رعاية كرمية من لدن خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة 

العربية السعودية.
قدمتها  اليت  والتقارير  الزراعية،  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  بيان  على  إطالعنا  وبعد 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار إستخدام احملاصيل الغذائية إلنتاج الوقود احليوي على األمن 
الغذائي  األمن  أوضاع  وتطورات  العربي،  الوطن  يف  الزراعية  التنمية  وتطورات  والعربي،  العاملي  الغذائي 
وتفاقم وإتساع الفجوة الغذائية العربية، ومسارات العمل االقتصادي العربي املشرتك، وإجتاهات األسعار 
العاملية للسلع الغذائية الرئيسية وإرتفاعاتها إىل مستويات غري مسبوقة اليت سجلتها معظم هذه السلع 
وعودة  العربي،  الوطن  يف  الزراعة  مستقبل  على  السلبية  وإنعكاساته  املائي  والعجز  القمح،  وخاصة 
اإلهتمام الدولي بالقطاع الزراعي ، ودعوة البنك الدولي إىل إعتماد أجندة جديدة للزراعة من أجل التنمية، 
والضغوط اليت تواجهها إمدادات الغذاء العاملية من جراء إتساع الطلب على الغذاء واألعالف والوقود احليوي 
، إضافة لآلثار النامجة عن ظاهرة تغري املناخ، وما تلقيه تلك العوامل بظالل على مستقبل أسعار السلع 

الغذائية ، وإمكانات حصول املواطن العربي على الغذاء.

إتفقنا على إصدار  » إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية ». 

وحنن إذ :

التنمية  إسرتاتيجية  على  باملوافقة   • 	2007 عام  آذار   / مارس  يف  الرياض  قمة  بقرار  ونلتزم  نثمن 
الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، وإعتبارها جزءًا من اإلسرتاتيجية املشرتكة للعمل 

االقتصادي واالجتماعي العربي،

• مبا حتقق من إجنازات واعدة على طريق التكتل االقتصادي العربي بإقامة منطقة التجارة  ونشيد	
واملوافقة على اهليكل   ،2005 بداية عام  التطبيق منذ  واليت دخلت حيز  العربية الكربى،  احلرة 
واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  وتكليف  العربي  اجلمركي  لإلحتاد  التنفيذي  للربنامج  العام 
التفصيلية لتطبيق اهليكل وفق برنامج زمين حمدد، وصواًل إىل  للجامعة بوضع اآلليات والربامج 

السوق العربية املشرتكة ،

• بوعي كامل، ومبنتهى اإلحساس باملسؤولية، خطورة إستمرار تدني معدالت منو اإلنتاج  وندرك	
الغذائي الراهنة، واليت عجزت عن مالحقة الزيادات يف معدالت اإلستهالك، واحلد من إتساع الفجوة 

الغذائية، وما لذلك من إنعكاسات سلبية تهدد األمن الغذائي واالجتماعي للمواطن العربي ،

• بقلق خطورة حمدودية املوارد املائية العربية املتاحة، ومهدداتها اخلارجية، وتفاقم العجز  ونستشعر	
املتوقعة على مسارات  السلبية  املناخي وإنعكاساتها  التغري  العربية، وتداعيات  املنطقة  املائي يف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام، وعلى التنمية الزراعية العربية املستدامة بشكل 

خاص ،
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الغذاء  أسواق  تشهدها  اليت  املتسارعة  والتطورات  اجلذرية  املتغريات  بالغ  بإهتمام   • ونتابع	 ونرصد 
الغذائية،  املخزونات  إرتفاع غري مسبوق لألسعار، وتراجع حاد يف مستويات  العاملية واحمللية من 
الغذائية  االحتياجات  يف  شديد  ونقص  احليوي،  الوقود  إنتاج  يف  للغذاء  رشيد  غري  وإستخدام 
وما  العلفية،  واحملاصيل  االساسية  الغذائية  السلع  على  الطلب  يف  مضطرد  وتنامي  األساسية، 

ينذر به كل ذلك من أزمة غذائية عاملية مزمنة ،

• خطورة وعمق التحديات اليت تفرضها هذه األوضاع واملتغريات والتطورات وتداعياتها  ونفهم ونعي	
على القطاعات الزراعية العربية، املستهلك األكرب للمياه، واليت يقع على عاتقها مسؤولية توفري 

الغذاء اآلمن للمواطن يف مجيع أرجاء الوطن العربي ،

القومي  املنظور  تكريس  ظل  يف  الغذاء  إنتاج  مستقبل  مشاهد  واضحة  برؤية   • ونستشرف	
إلستغالل املوارد الزراعية العربية املتاحة يف إطار صيغة تنموية تكاملية، واآلثار اإلجيابية هلذا 
املنظور على معدالت اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية املمكن حتقيقها، ومستويات اإلكتفاء الذاتي 

اليت ميكن بلوغها من خالل تلك الرؤية ،

والتفاعل الكفء  والدولية،  واإلقليمية  العربية  والربوتوكوالت  باإلتفاقيات  إلتزامنا   • ونؤكد	
مع األحداث املستجدة، واملشاركة بفعالية يف صياغتها يف اإلجتاه الذي حيقق املصاحل العربية 

اآلنية ولالجيال القادمة ،

بالدعم واإلهتمام الذي تلقاه القطاعات الزراعية من قادتنا وحكوماتنا، وبروح التعاون  • ونشيد 	
الزراعية  التنمية  العرب للنهوض بهذه القطاعات، ودفع عجلة  والتنسيق اليت تسود بني األشقاء 
الزراعية  والريفية املستدامة، وبدور مؤسسات العمل العربي املشرتك واملنظمة العربية للتنمية 
يف دعم اجلهود الوطنية لإلرتقاء مبعدالت النمو يف الناتج الزراعي وحتسني أوضاع األمن الغذائي 

العربي،

إختاذ  خالل  من  العاملية  الغذاء  أزمة  ملواجهة  العربي  التعاون  بتعزيز  إلتزامنا  عن  نعلن 
التدابري واآلليات التالية :

إطالق مبادرة لربنامج عربي طاريء لألمن الغذائي تهدف إىل زيادة وإستقرار إنتاج الغذاء يف الوطن  1 .
العربي، وخباصة إنتاج احلبوب والبذور الزيتية والسكر، ودعوة كافة األطراف املعنية للتعاون 

والتنسيق إلعداد هذا الربنامج قطريًا وقوميًا.

يف  اإلستثمار  إىل  للتوجه  العرب  واألعمال  املال   ورجال  واخلاص  العام  القطاع  همم  إستنهاض  2 .
الزراعية املشرتكة يف الدول املؤهلة ضمن ذلك  الربنامج الطاريء، والدعوة العاجلة  املشروعات 

لعقد مؤمتر هلذا الغرض بنهاية هذا العام 2008.

مبنح  املشرتكة  العربية  الزراعية  للمشروعات  املستضيفة  العربية  الدول  حكومات  إلتزام  3 .
األمن  جمال  يف  العربي  اإلستثمار  على  واحملفزة  املشجعة  والضمانات  واإلمتيازات  التسهيالت 

الغذائي.
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تبين برنامج غذاء عربي لدعم الدول العربية األكثر تضررًا من نقص املتاح من الغذاء وإرتفاع أسعاره  4 .
وإعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا الربنامج وآليات تنفيذه.

تكثيف اجلهود مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية إلعطاء قضية األمن الغذائي العربي أهمية  5 .
شهر  منتصف  يف  بالكويت  عقدها  املقرر  والتنموية  واالجتماعية  االقتصادية  القمة  يف  خاصة 

يناير / كانون ثاني 2009.

العربي،  الزراعي  للتكامل  الداعمة  والقوانني  التشريعات  بتهيئة  لإلسراع  الدول  حكومات  حث  6 .
وتفعيل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، مبا يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي 

البيين.

يف  تساهم  اليت  واملشرتكة  القطرية  واملشروعات  الربامج  وإعداد  لبلورة  واملوارد  الطاقات  تعبئة  7 .
حتقيق أهداف إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة لزيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن 
الالزم  الدعم  لتقديم  والدولية  واإلقليمية  العربية  اإلمنائي  التمويل  مؤسسات  ودعوة  للسكان، 

لبلوغ هذا اهلدف.

إعداد خطة عمل وبرنامج زمين حمدد اآلجال لتنسيق السياسات الزراعية يف الدول العربية لإلسراع  8 .
يف بلورة السياسة الزراعية العربية املشرتكة يف املدى املتوسط، بإعتبارها أحد األهداف اإلسرتاتيجية 

الرئيسة للتنمية الزراعية العربية املستدامة .

املطالبة بوضع الضوابط والتشريعات املقننة إلستخدام احملاصيل الغذائية والعلفية يف إنتاج الوقود  9 .
والغذائية  الزراعية  املخلفات  من  الوقود  هذا  إنتاج  إىل  التوجه  وتشجيع  العربية،  الدول  يف  احليوي 

واملنتجات الثانوية ملختلف احملاصيل الزراعية.

لتأصيل  القومي  بدورها  لإلضطالع  بينها  فيما  والتعاون  للتنسيق  العربية  اإلعالم  أجهزة  دعوة  10 .
 ، العربي  الزراعي  العربية، حبتمية التكامل  القاعدة اإلنتاجية واإلستثمارية  الوعي لدى  وزيادة 

وتوعية املواطن العربي بأهمية ترشيد وتغيري األمناط اإلستهالكية.
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