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Chairperson of the Conference,  
Ministers,  
Director-General of FAO,  
Ladies and Gentleman, 
 
May peace be upon you.  
 
I would like to express, on behalf of the Kingdom of Saudi Arabia, our gratitude to the Director-General 
of FAO as well as all of FAOs staff who have worked with him untiringly to provide a good organization 
for the Conference. We wish you every success and hope that this Conference will achieve the pre-set 
objectives. We hope that we can find more practical and science-based solutions for sustainable 
agriculture and food security. 
 
Excellencies,  
Ladies and Gentlemen, 
  
The Government of Saudi Arabia bears its responsibility and plays an active role at FAO and attaches a 
considerable importance to agricultural development and issues to do with food security as well as fresh 
drinking water, environmentally friendly measures, and works with Regional and International 
Organizations and institutions to this end. Indeed, strategies and programmes have been adopted to 
strengthen sustainable agricultural development and increasing agricultural land, to contribute in 
achieving food security on the National, Regional, and International levels, while preserving natural and 
environmental resources, which follows the Food Security strategy. 
 
This year, Saudi Arabia implemented one of the greatest rural development programmes by seeking to 
support smallholder farmers, in the domain of livestock husbandry, fisheries, and agricultural industry 
alike. It has done so in order to allow them to exploit and invest the opportunities and resources available 
to diversify the agricultural production base in rural areas, improve income of small farmers, create jobs 
opportunities, and to contribute to food security and balanced development,. An agreement was signed 
with FAO in order to provide technical assistance and guidance with the efficiency required for the 
implementation of this programme. 
 
Ladies and Gentleman, 
 
Demographic growth in the world and the need for more food commodities means that we bear 
responsibility to the world and that we have to cooperate to provide food now and in the future. We are 
responsible for the adoption of all the necessary measures at all levels, national, regional and 
international, and, also, to expand the appropriate agricultural investment, as well as, supporting other 
countries to exploit its available resources in food production. Climate change as well as natural disasters 



are among the most devastating challenges for the sector. They thus have an impact on food security, 
therefore, all together, we should adopt measures which allow us to lighten the burden of natural disasters 
and to help us support developing countries as they face these challenges. 
 
Finally, the Kingdom of Saudi Arabia would once again like to reiterate its determination to keep 
supporting FAO in its current and future efforts to achieve food security, to fight against hunger and 
poverty at all levels, national, regional and international. We would also like to express our gratitude and 
deepest appreciation to His Excellency, Dr José Graziano da Silva, for his efforts throughout his term as a 
the Director-General of FAO, and all the work achieved, which reflect the considerable role that FAO 
plays in agricultural development and food provision. 
 
We would like to congratulate Dr Qu Dongyu and we are looking forward to working with him. The 
Government of the Kingdom of Saudi Arabia will continue to support Dr Qu Dongyu and FAO so that the 
goals set by the Organization can be fulfilled and so that we can achieve a world free of hunger. I would 
also like to thank you all for your efforts as well as those who have organized the Conference, and hope 
that the meetings of this Session would achieve its desired objectives. 
 
Thank you. 

 



  
  

Checked against delivery  
 

His Excellency Mohammed Ahmed M. Alghamdi 
 Minister Plenipotentiary and Permanent Representative  

of the Kingdom of Saudi Arabia 

  
  الغامدي محمد بن أحمدالدكتور  معالي كلمة

  معالي الوزير المفوض والممثل الدائم للمملكة العربية السعودية 

  الدورة الحادية واألربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

  2019يونيو/حزيران  29-22 روما،

  
  
   

      ،المؤتمر رئيس معالي
  ،المعالي الوزراء أصحاب

  ،المنظمة عام معالي مدير
  ،السيدات والسادة الحضور

  
 عليكم ورحمة هللا وبركاته  السالم

  
بهذه المناسبة أن أتقدم باسم المملكة العربية السعودية بالشكر والتقدير لمعالي مدير عام منظمة األغذية  يسعدني

من التوفيق  اً مزيد لهمهذه الدورة متمنين لتنظيم الو اإلعداد فيوزمالئه على جهودهم  لألمم المتحدة والزراعة
اته في إيجاد مزيد من الحلول العلمية والعملية لتحقيق  أنو .والنجاح هم نقاش يحقق اجتماعنا هذا أهدافه، وأن تس

  التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي العالمي. 
  

  ،والسعادة المعالي أصحاب
عودية العربية المملكة حكومة إنّ  ويتها الفاعلة  منو الس ؤوليتها وعض تولي التنمية  المنظمة، فيواقع مس

صلة مثل (األمن الغذائي وضمان التوازنات البيئية) أهميةً بالغة  واألمن المائي الزراعية والموضوعات ذات ال
بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية بهذا الشأن،  تعملو الوطنية، واستراتيجياتها ياساتهافي س

تدامة وزيادة الرقعة الزراعية اعتمدت وقد تراتيجيّات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المس  ،العديد من االس
الموارد الطبيعيّة  علىوالحفاظ  ،الدوليةو ،ةاإلقليميو ،ةيالوطنالمستويات  علىن الغذائي ماأل تحقيقلإلسهام في 

تراتيجية األمن الغذائي)،  والتيوالبيئّية،  المملكة أكبر برنامج للتنمية الريفية  أطلقتهذا العام  وفيمنها (اس
من  تمكين صغار المنتجين في مجاالت الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، واالستزراع السمكي والصيدل وذلك

ة طتهم كما ممارس يمكن أنش تثمار الفرص والموارد المتاحة  همس تغالل واس تنويع القاعدة اإلنتاجية لمن اس
هام في  غار المزارعين، وتوفير فرص العمل، واإلس توى دخل ص ين مس الزراعية في المناطق الريفية وتحس

ية مع منظمة  تمو ،األمن الغذائي والتنمية المتوازنة فاق قديم والزراعة األغذيةالتوقيع على ات  الدعم خدمات لت
   .البرنامج هذا لتنفيذ المطلوبة الكفاءةبو بالعناية واالستشاري الفني

  
   والسادة، السيدات

كانية الزيادة نإ ؤولين  لغذاءا على المتزايد والطلب للعالم الس  يحتم تحدٍ  أمامالزراعي  القطاع فيتجعلنا كمس
تقبلي الحالي الغذاء توفير جلأالتكاتف والتعاون من  علينا  كافة على الالزمة التدابير تخاذا على والعمل ،والمس

تويات  تثمارات الزراعية الم ،والدولية واإلقليمية الوطنيةالمس ع في االس اندة ،ؤولةسوالتوس الدول في  ومس



 

تغالل مواردها المتاحة في   التي التحديات عظمأمن  الطبيعية والكوارث المناخي التغير أن كما ،الغذاء إنتاجاس
ً  تأثيراً   تؤثر كالها وبالتالي  بالغا تى أش  اتخاذ مجتمعين علينا يجب لذا الغذائي، األمن علىعلى الزراعة بش

   ومساعدة البلدان النامية في جهودها لمواجهتهما. ،امحدته من للتخفيف إجراءات
  

 ً    ، وختاما
الحالية والمستقبلية  المنظمةاستمرارها في دعم جهود  أخرى مرة تؤكدتود حكومة المملكة العربية السعودية أن 

  الجوع والفقر على جميع المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.  ومكافحةتحقيق األمن الغذائي ل
  

كر توجيهنود  كما يلفا دا جوزيه لدكتورا معاليل والتقدير الش على جهوده خالل فترة عمله مديراً عاماً  س
هام المنظمة دور تعكس أعمال من تحقق ما وعلى منظمةلل ية في ال عة تنم غ وتوفير الزرا مدير ونهنئ  اء،ذال

و دونج يو الدكتورالمنظمة المنتخب  ل الجهد من لمزيد ونتطلع تش ل حكومة المملكة  ،همع المتواص تواص وس
  الجوع. بال لعالم والوصولالعربية السعودية في دعمها له وللمنظمة في تحقيق أهداف المنظمة 

 
كر أنلي  يطيب كما ول إلى  علىجميعاً  كمأش كر موص اركة، والش ور والمش المؤتمر  هذا على القائمينالحض

 ً    .امنه المأمولةهذه الدورة األهداف  جتماعاتا أن تحقق متمنيا
  

  .وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
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