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 ية الزراعيةلي المدير العام للمنظمة العربية للتنماكلمة مع

 فـــي  

 بي للمنظمة ــال باليوبيل الذه ــاالحتف

 جمهورية السودان -الخرطوم  -المقر الرئيسي للمنظمة 

   2022سبتمبر  27 

 

   أفضل خلق هللا  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على

 أجمعين وعلى آله وصحبه   صلي هللا عليه وسلم سيدنا محمد

الدكتور/   عم اب معالي  البشروبكر  أحمد  ر  والغا  ى  الزراعة    -  السودانجمهورية    -بات  وزير 
 االحتفال. راعي 

الدكتور/   نونومعالي  مددوبي  الزراعة -  أحمد  رئيس  جمهورية    -  والري     وزير  الصومال 
 الجمعية العامة للمنظمة. 

 المعالي وزراء الزراعة في الدول العربية والحاضرين معنا االحتفال افتراضيا.  أصحاب 

 تنمية الزراعية . منظمة العربية للالمعالي مدراء ال اب أصح

 . معنا االحتفال افتراضيا. المتخصصة والحاضرين العربية  ات المعالي مدراء المنظم أصحاب 

 عادة سفراء الدول العربية بجمهورية السودان . الس أصحاب 

 ,, عهد التقني لموا اإلقليمية ي المنظمة في المقر الرئيسي والمكاتب ومنتسب  الخبراء السادة 

 ت والسادة الحاضرون جميعا. يداالس

   ,,, السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

جميع باحتفاالت منظمتكم العربية  للأن أقف أمامكم معبراً ومهنئاً  العظيم  اليوم  في هذا  يطيب لي  

الي وهو  سبتمبر  شهر  من  والعشرين  السابع  يصادف  والذي  الخمسين  بالعيد  الزراعية  وم  للتنمية 

 عاصمة جمهورية السودان .  -من مقررها الرئيسي بالخرطوم  أعمالهاظمة لمنالذي باشرت فيه ا

جلي عظمة اإلنجازات التي تحققت والتي لم يكن  تإن مرور خمسين عاماً ليس حدثاً عادياً ففيه ت 

وال العلماء  من  المنظمة  منتسبي  بجهود  إال  تتحقق  أن  الد لها  يساندهم   ، واإلداريين  الل فنيين    عم 

العامة لجامعة    األمانة وكذلك دعم  راء الزراعة في دولنا العربية  لمعالي وزحاب امحدود من أص 

فبدعمهم وتظافر جهود منتسبي المنظمة استطاعت المنظمة على مدى الخمسين  الدول العربية ،  

لمناسبة وبهذه ا  ،واختراقات واضحة المعالم في القطاع الزراعي العربي  عاماً أن تحقق إنجازات 



-2- 

 

 

ال لي  سبقونمجيسمح  الذين  المنظمة  مديري  المعالي  ألصحاب  أتقدم  أن  المنصب يع  لهذا   ي 

بأجمل عبارات الترحيب والتكرم واإلجلل للدور الذي بذلوه طيلة فترة توليهم قيادة    ولمساعديهم  

وال  لالعم الشكر  أتقدم بجزيل  تحققت في عهدهم كما  التي  باإلنجازات  المنظمة مشيداً  عرفان في 

هم لما  دعمهم الل محدود للمنظمة والتي لوال دعم  علىي وزراء الزراعة العرب  ألصحاب المعال

 . أي  إنجازات تذكر فلهم جميعاً كل االحترام والتقدير تحققت للمنظمة

 الحضور الكريم:

التعياون والتكاميل بيين وتنسييق    توطيد وتعزيزإلى  المنظمة  خلل العقود الخمسة الماضية سعت  

واالجتماعيية تغييرات االقتصيادية  مالعديد من المع    وتفاعلت   ،الزراعي  طاعالقلدول العربية في  ا

ً وإقليمي  اً عربيوالبيئية  والسياسية   تلك المتغيرات ل  اً خططها وبرامجها السنوية وفق  ودولياً، وأعدت   ا

  ،دولها األعضاءووفق احتياجات ومتطلبات 

لمنظمية مين تحدييد األولوييات عت امنظمية فقيد اسيتطاالتي عاصيرتها الات  روبالرغم من المتغي

 األعضياءيضيمن القبيول مين اليدول    المتغيرات وبماات التي من شانها مواجهة تلك  والموضوع

 .االستمرارية في تحقيق أهدافها العامة والخاصة بالبناءويضمن 

 

 الكريم:الحضور 

ع م مييمرحليية بمييا يييتلئ لقييد مييرت المنظميية خييلل الخمسييين عامييا بمراحييل متعييددة تميييزت كييل

الدراسييات القومييية إعيداد وذلييك بيدا ميين المسيتجدات والظييروف التيي سييادت فيي تلييك المرحلية 

تواجه القطاع الزراعي والسيمكي لمشكلت التي  وتحليل اوتشخيص  اإلمكانيات  والقطرية لتحديد  

 وجميعريية،  والقطوالمشيتركة  تنفييذ المشيروعات القوميية  ميرورا بواقتراح الحلول لها،  العربي  

ية رتنمييية ورفييع القييدرات الموسسييية والبشييواالهتمييام ب اعييية العربيييةصيياءات الزرونشيير اإلح

عربيي زراعيي  كبيت خبرة  في المنظمة  العمل    أوبد   ،زراعةلألجهزة والكوادر العربية العاملة بال

المشييروعات الزراعييية فييي الييدول العربييية والدراسييات واالستشييارات وتنفيييذ  إعييداد فييي مجييال 

إدخيال التقانيات واألنظمية والبرمجييات وأعمالهيا    ث وتحيدي  تمام بتطيويرهاالوكذلك  فريقية.  إلاو

وتقيديم اليدعم الفنيي لليدول ،لى متابعة التطورات التجارية العالمية واإلقليمية إ  ضافةباإل  الحديثة،

رة الحيرة نطقية التجيامنطقة التجيارة العالميية وم  معها وخاصةالعربية في مجال التعامل والتأقلم  

 األعمييالريييادة والمائييية  األحييياءبتربييية اهتمييت المنظميية العقييد األخييير كبييرى. وفييي لعربييية الا

وإنشيياء وإدارة الشييبكات المتخصصيية وإقاميية  سلسييل القيميية للمنتجييات الزراعييية والسييمكيةو

 .الناجعةكات  االشر
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ً إيجاب  كبيرة، أسهمت   وقد تمكنت المنظمة خلل مسيرتها الطويلة من تحقيق إنجازات واختراقات    ا

الرامية   الزراعية  إفي دعم وتعضيد جهود دولها األعضاء  التنمية  تحقيق  وضمان  المستدامة  لى 

   :نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي من األمن الغذائي العربي  أدنيحد 

بالعديد من اإلنجيازات الهامية فيي قطاعيات الماضية  ه العقود  وقد تكللت مسيرة المنظمة خلل هذ 

 أنجيزت   واإلحصاااا في مجال الدراساا   فة والحيوانية والسمكية واألمن الغذائي،  الثروة النباتي

 أنجيزت  الخطا  واإلسااراجيجيا ال وفاي مجا  .قطرييةو( دراسية قوميية  820)من    أكثرالمنظمة  

يياء ة الزراعية وفي مجال تربيية االحاستراتيجية وبرنامجا في مجاالت التنمي  (12)  والمنظمة نح

 العربي.الغذائي  باألمنامج المتعلقة والبرالرعوية  للموارد  المستدامةواالدارة ية المائ

 اسيتفاد منهيا دورة تدريبية قومية وقطرية  (1387)ة عقدت المنظم  في مجال الادريب والاأهيل:و

تخيريج نحيو كما تم    الزراعية والحيوانية والسمكية.( كادر عربي في مختلف المجاالت  33037)

د حصولهم على درجة اليدبلوم بعبالمعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية  طالب (  1700)

 )لمدة عامين( في مجاالت الغابات والمراعي والتنوع الحيوي و البيئة.

شيروع تنميوي مشيتر ، ( م1320أكثير مين )نفيذت المنظمية    :في مجال المشروعا  الانفيذيا 

المنظمية تمكنيت    وقيد   والسيمكية.في مختليف المجياالت النباتيية والحيوانيية  رائدة    وقطريقومي  

من توقيع العدييد مين  في المجاالت الزراعية والسمكيةمتخصص كبيت خبرة عربي خلل عملها  

ين العربية المشروعات التعاقدية الخاصة بإعداد دراسات ومشروعات تنموية زراعية في المنطقت

تنوعت بين دراسات الجيدوى واإلشيراف عليى تنفييذ  (185)واإلفريقية، تم من خللها تنفيذ نحو 

العربييية واإلنجليزييية والفرنسييية(. وقييد مشييروعات تنموييية زراعييية ودورات تدريبييية باللغييات 

ييوٍن ساهمت هذه المشروعات في تحقيق قدٍر كبيٍر من التمويل الذاتي للمنظمة وصل إليى نحيو مل

أن ييزداد إليى أكثير مين ملييوني دوالٍر سينوياً  م، ومخطي 2021وثلثمائة ألف دوالٍر في العيام  

 خلل األعوام القادمة.

 الحضور الكريم 

ونحن في الوطن العربي    فراد كثيراً من الدول األ  يظل هاجس األمن الغذائي مسيطراً على تفكير

عاتقه على  المنظمة  أخذت  وقد  ذلك  عن  بمعزل  األمن  ليس  أوضاع  رصد  في  محورياً  دوراً  ا 

اآلن   حتى  أصدرت  وقد  العربي  ولو   (32) الغذائي  العربي  الغذائي  األمن  أوضاع  عن    تقريراً 

عامي   خلل  الغذاء  أزمة  إلى  الذاكرة  بنا  أحدث  2008/ 2007رجعت  فقد  وما  صدمات  من  ه 

لطارئ لألمن الغذائي ارعت المنظمة وبتعاون من أصحاب المعالي الوزراء إلصدار البرنامج اس

  2020لعام  اوقد استمر هذا البرنامج حتى   2009في عام   الكويت   قمةالعربي والذي وافقت عليها  
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فيها    ت الحرب الروسية األوكرانية وما تسبب  وأخيرا  (2019ومع حدوث جائحة كورونا )كوفيد  

لسلسل انقطاع  ا  من  وأصدرت  اإلنذار  جرس  دق  إلى  المنظمة  سعت  فقد  تلو  لبيانات  االمداد 

العربي   البرنامج  مشروع  إعداد  في  شرعت  بل  بذلك  تكتفي  ولم  األزمات  تلك  عن  البيانات 

العربي الغذائي  لألمن  الطارئ  للبرنامج  بديلً  وذلك  الغذائي  األمن  هللا  الستدامة  وبفضل   ،

وزر المعالي  أصحاب  مع  العربية  وبالتعاون  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  ودعم  الزراعة  فقد  اء 

ال وفي  للمنظمة  التشريعية  األطر  لدى  البرنامج  هذا  وهو أجيز  واالجتماعي  االقتصادي  مجلس 

في الجزائر خلل ستعقد  معروضاً ضمن الملفات االقتصادية المعروضة على القمة القادمة والتي  

 . الربع األخير من هذا العام 

 كريم الحضور ال

العربي   وعالمنا  اليوم  النحتفل  نحو  المناخية  تعايسير  المتغيرات  ويكافح  كورونا  جائحة  من  في 

عن ذلك وسعت كثير من دولنا العربية في    ىأبمنواألزمات االقتصادية ومنظمتكم العربية ليست  

 المبادرات:المبادرات التي من شأنها توفير الغذاء وحفظ أمنها الغذائي ومن تلك  إصدار

 الخارجي .لزراعي ار امثللست هللا( )رحمة مبادرة الملك عبد هللا  -

 مبادرة السودان لألمن الغذائي العربي.  -

مستدام مج  وبرنا  من اطار استراتيجية  المبادره  توما تضمن   العربياألمن الغذائي  مبادرة   -

   المشروعات.تنفيذ والية لتمويل   جوبرنام

 واالنماء الزراعي في مجال األمن الغذائي.  لستثمارلمبادرة الهيئة العربية  -

 األخضر.رب مخط  المغ  -

 فدان.ونصف   مبادرة الرئيس السيسي لزراعة مليون -

 .يسمح الوقت بسردها  الوهنا  مبادرات في كل دولة 

بية التي نسمن الميزة ال  واالستفادةوتسعى المنظمة على حشد الجهود للتكامل بين تلك المبادرات  

ة، ونحن اآلن أمام تحٍد يفرض  تتمتع بها كل دولة سواء في الموارد الطبيعية أو البشرية أو المالي

الرف لدولنا  تحقق  حتى  الزراعية  سياساتنا  في  والتكامل  التعاون  جميعاً  الغذائي  علينا  واألمن  اه 

 المستدام.
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 م : الحضور الكري

اجدد   الختام  العرب الم  ألصحاب في  الزراعة  وزراء  و  عالي  العظيم  اليوم    موصولة   التهنئةبهذا 

السابقين والحاليين وكل    ولإلداريينالخبراء والفنيين  وساعديهم  وم  المدراءلمنتسبي المنظمة من  

 الماضية،من اسهم بجهده في دعم مسيرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلل العقود الخمسة  

 سائل المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا لخدمة وطننا العربي الكبير 

 والسالم عليكم ورحم  هللا وبركاجه ... 

 


