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احتفاالت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي
حتت �شعار
"مع ًا نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة  2030يف الزراعة العربية"
ً
سنويا بيوم الزراعة العربي يف السابع والعشرين من شهر سبتمرب
دأبت املنظمة العربية للتنمية الزراعية أن حتتفل
ُ
من كل عام والذي يصادف بداية انطالقة مهام عملها يف عام 1972م  ،وذلك بالتعاون مع وزارات الزراعة والثروة
احليوانية والسمكية والبيئة بالوطن العربي.
و يأتي احتفال هذا العام حتت شعار:

« معاً حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة  2030يف الزراعة العربية»
يأتي اختيار هذا الشعار من منطلق أهمية التنمية الزراعية املستدامة يف الوطن العربي ،وأهمية اجلهود اليت تبذهلا
الدول العربية يف تنفيذ إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية للعقدين ( )2025-2005اليت أصدرتها القمة العربية
يف اجتماعها بالرياض باململكة العربية السعودية عام 2007م  ،وتعترب هذه اإلسرتاتيجية هي اإلطار املرجعي
للعمل العربي املشرتك يف اجملال الزراعي ،آخذة يف االعتبار التحديات اجلسام اليت تواجه تنمية القطاع الزراعي
والسمكي وتعزيز مسارات األمن الغذائي يف الوطن العربي يف ضوء املتغريات اإلقليمية والدولية .
وتشتمل اإلسرتاتيجية على العديد من الغايات واألهداف املتسقة مع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة
( )2030إذ أن رؤيتها تنشد « الوصول إىل زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية يف استخدام املوارد ،قادرة على
حتقيق األمن الغذائي يف الوطن العربي ،وتوفري سبل احلياة الكرمية للعاملني يف القطاع الزراعي ،وتنبثق عن هذه
الرؤية مخسة أهداف رئيسية طويلة األجل وهي  :انتهاج املنظور التكاملي يف إسرتاتيجية املوارد الزراعية العربية،
والوصول إىل سياسات زراعية عربية مشرتكة ،وزيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن للسكان ،وحتقيق استدامة
املوارد الزراعية العربية ،وحتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية العربية.
ويف إطار االهتمام املتزايد الذي يوليه القادة العرب لواقع ومستقبل الزراعة العربية ،وألهمية قضية األمن الغذائي
بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف الوطن العربي ،أطلقت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف
قمة الكويت العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية يف يناير عام 2009م الربنامج الطارئ لألمن الغذائي
العربي بهدف زيادة قدرة الدول العربية على االعتماد على الذات لتوفري احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية،
والتخفيف من حدة التزايد املتواصل يف قيمة فاتورة واردات الغذاء ،وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ،
وتوفري فرص عمل جديدة تسهم يف مواجهة مشكالت الفقر والبطالة ،واحلفاظ على استقرار األوضاع السياسية
واالجتماعية يف اجملتمعات العربية.

وتعترب إسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي اإلطارين
الرئيسني لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي بالوطن العربي  ،وتقوم املنظمة
العربية للتنمية الزراعية بإعداد وتنفيذخطط عملها السنوية يف إطارهما .
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ومن جانب آخر فإن العديد من الدول العربية تسعى إىل دفع عجلة تنميتها الزراعية وتعزيز مسارات أمنها
الغذائي من خالل مبادراتها وإسرتاتيجياتها التنموية .وتعترب مبادرة املغفور له (بإذن اهلل) خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حول االستثمار الزراعي السعودي يف اخلارج من أهم املبادرات العربية ،
عدد من الدول يف خمتلف أحناء العامل اليت تتوفر فيها مقومات
فإنها تهدف إىل بناء شراكات تكاملية مع ٍ
عدد من احملاصيل الزراعية اإلسرتاتيجية
وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة االستثمارات الزراعية يف
ٍ
بكميات كافية وأسعار مستقرة ،وإىل ضمان تطورها واستمرارها ،وهناك مبادرة فخامة املشري/
عمر حسن أمحد البشري رئيس مجهورية السودان حول تعزيز األمن الغذائي العربي اليت أطلقها يف القمة
التنموية :االقتصادية واالجتماعية الثالثة  -اليت عقدت بالرياض  -اململكة العربية السعودية يف يناير 2013م،
كما جتدر اإلشارة إىل أنه توجد مبادرات وطنية أخرى كمخطط املغرب األخضر ،الذي أعلن عنه جاللة امللك
حممد السادس يف جعل القطاع الفالحي هو احملرك الرئيسي لنمو االقتصاد يف اململكة املغربية على مدى
اخلمس عشرة سنة القادمة ،وذلك برفع مساهمته يف الناتج اإلمجالي احمللي  ،وتوفري فرص للعمل واحلد من
الفقر ،وتطوير الصادرات ،وقد متكن خمطط املغرب األخضر بعد مخس سنوات من إطالقه من إحداث ( )77ألف
فرصة عمل ثابتة إىل جانب ري ( )370ألف هكتار من األراضي عرب تقنيات حصاد املياه.
ومن املبادرات الوطنية األخرى املبادرة الزراعية يف العراق اليت تستهدف إىل االرتقاء باملشاريع الزراعية بتخصيص
ً
فضال عن اختزال احللقات يف
سنوي جتاوز املليار دوالر ،وتشتمل على إنشاء واستحداث مشاريع زراعية جديدة
آليات ختصيص منح القروض ضمن صناديق اإلقراض املختلفة لتنمية الثروة احليوانية وامليكنة الزراعية والوصول
بها إىل املستفيدين يف املناطق الريفية ولكافة األغراض الزراعية .وكذلك برنامج التجديد االقتصادي الفالحي
والريفي يف اجلزائر ،ومبادرة فخامة املشري /عبد الفتاح السيسي رئيس مجهورية مصر العربية الستصالح ()4
ماليني فدان  .وهنالك إسرتاتيجية تنمية الثروة احليوانية يف سلطنة عمان اليت تتمثل رؤيتها يف حتقيق تنمية
مستدامة للثروة احليوانية تعظم من عوائدها البيئية واالجتماعية واالقتصادية وتساهم مبستويات مناسبة يف
األمن الغذائي العماني.
وقد أثـمرت اجلهود املبذولة يف إطار تلك املبادرات يف حتسني إنتاج وإنتاجية السلع الغذائية  ،ومن ثم زيادة
معدالت االكتفاء الذاتي منها على املستوى العام يف الوطن العربي وتراجع قيمة الفجوة الغذائية إىل حنو 32.8
مليار دوالر خالل عام 2016م مقارنة بنحو ( )34.6مليار دوالر ملتوسط الفرتة ( 2015 –2011م) .وعلى الرغم من
ذلك فإن ما حتقق يعترب دون الطموحات  ،إذ أن هناك العديد من املوارد الزراعية غري املستغلة بالشكل املطلوب،
وإن هناك العديد من السلع الغذائية اليت تتدنى معدالت االكتفاء الذاتي منها وتشكل وارداتها أعباء ثقيلة
على املوازين التجارية الدول العربية.
ً
ً
جزءا ال يتجزأ من باقي دول العامل ،ويكون ً
ومبا أن الوطن العربي ً
وفاعال يف املبادرات والربامج واملشاريع
أصيال
جزءا

التنموية اإلقليمية والدولية فإن مجيع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة  )SDGs( 2030تتداخل وترتبط،
سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،بنظرياتها احملددة يف إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة والربنامج
الطارئ لألمن الغذائي العربي ويتمثل هذا التوافق يف اآلتي:
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ً
عربيا
اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة :القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان ،يقابله
الربنامج السادس من اإلسرتاتيجية (املساهمة يف ازدهار الريف) الذي يهدف إىل ختفيف حدة الفقر يف الريف العربي،
وحتسني املستويات املعيشية للسكان بالريف .
اهلدف الثاني من أهداف التنمية املستدامة  :القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية الصحية وتعزيز الزراعة
ً
عربيا الربنامج األول من اإلسرتاتيجية (تطوير تقانات الزراعة العربية ) الذي يهدف إىل زيادة
املستدامة  ،يقابله
القدرة على توفري الغذاء اآلمن .
ً
عربيا الربنامج
اهلدف السادس من أهداف التنمية املستدامة:ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ،يقابله
األول من اإلسرتاتيجية (تطوير تقانات الزراعة العربية) :الذي يهدف إىل ترشيد استخدام املوارد املائية.
اهلدف السابع من أهداف التنمية املستدامة :ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة
ً
عربيا الربنامج الثالث من اإلسرتاتيجية (تعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية)
املوثوقة واملستدامة ،يقابله
الذي يهدف إىل توفري الغذاء وحتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية.
اهلدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة (إقامة بين حتتية قادرة على الصمود ،وحتفيز التصنيع الشامل للجميع
ً
عربيا الربنامج الثاني من اإلسرتاتيجية الذي يهدف إىل تطوير البنية التحتية
واملستدام ،وتشجيع االبتكار ) ،يقابله
يف مناطق االستثمار ،وزيادة القدرة على االبتكار والتطور يف احلقل الزراعي ،اخلاص بتشجيع استثمارات الزراعة
والتصنيع الزراعي يف البيئات العربية واليت تشمل أهدافه تطوير البيئة األساسية الداعمة لالستثمار.
ً
عربيا الربنامج
اهلدف الثاني عشر من أهداف التنمية املستدامة :ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة ،يقابله
السادس من اإلسرتاتيجية (املساهمة يف ازدهار الريف) الذي يهدف إىل حتسني املستويات املعيشية وتعزيز القدرة
على توليد فرص العمل يف الريف.
ً
عربيا
اهلدف الثالث عشر من أهداف التنمية املستدامة :اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره ،يقابله
الربنامج السابع من اإلسرتاتيجية ( تطوير نظم إدارة املوارد البيئية والزراعية) الذي يهدف إىل إدارة املهددات واملتغريات
والكوارث الطبيعية  ،وتعزيز التنسيق العربي يف هذا اجملال.
اهلدف الرابع عشر من أهداف التنمية املستدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام
ً
عربيا الربنامج السابع من اإلسرتاتيجية الذي يهدف إىل محاية وصيانة املوارد
لتحقيق التنمية املستدامة ،يقابله
الطبيعية والبيئية.
اهلدف اخلامس عشر من أهداف التنمية املستدامة :محاية النظم اإليكولوجية الربية وإدارة الغابات  ،ومكافحة
ً
عربيا الربنامج السابع من اإلسرتاتيجية ،الذي
التصحر ،ووقف تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي ،يقابله
يهدف إىل حتقيق استدامة املوارد الزراعية العربية ،واملساهمة يف احلفاظ على البيئة ،واستدامة املوارد.
ً
ً
قومية يف جماالت الزراعة والثروة
دراسة
وقد استطاعت املنظمة على مدى العقود األربعة األوىل من عمرها إجناز 446
ً
ً
عربيا يف هذه اجملاالت ،وقامت بتأهيل 1550
كادرا
السمكية واألمن الغذائي ،وقامت بتدريب أكثر من 32500
ً
دارسا باملعهد العربي التقين للزراعة والثروة السمكية ،كما قامت بتنفيذ أكثر من  1000مشروع تنموي قومي
ً
ً
تعاقديا لصاحل الدول العربية وبعض الدول
نشاطا
وقطري رائد يف جماالت ختصصها ،ونفذت كذلك أكثر من 185
اإلفريقية.
املنظــمة العــربية للتنمــية الزراعـــية
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