
ي المستدا                                                                 (1) ي العرئ 
              2022/ 4/ 14م إعالن نواكشوط لألمن الغذائ 

  

 
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 إعالن نواكشوط 

ي المستدام ي العرئ 
 لألمن الغذائ 

14/4/2022 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم عىل الرسول الكريم  

ي الدول العربية أعضاء الجمعية العامة  
 
المجتمعون نحن الوزراء المسئولون عن الزراعة ف

ي 
 
ف المنعقدة  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  والثالثون  السابعة  العادية  الدورة  ي 

 
ف

ة من ي الجمهورية اإلسالمية الموريتانية خالل الفتر
 
رمضان    13- 10   مدينة نواكشوط ف

)نيسان(    14-11  الموافق  ه 1443 فخامة2022إبريل  من  برعاية كريمة  رئيس   م 

ي   الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 السيد محمد ولد الشيخ الغزوائ 

عىل المذكرة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول رؤية   اطالعنا وبعد  

ي المستدام وتحقيق   ي العرئ 
حات المنظمة لتحقيق األمن الغذائ  ي المنطقة   مرانة الومقتر

 
ف

)كوفيد   ي  العرئ  ي 
الغذائ  األمن  عىل  والعالمية  المحلية  الصدمات  لمواجهة   19العربية 

الروسية   العربية عىل األوكرانيةواألزمة  الدول  ( وكذلك اإلحاطة بقرار مجلس جامعة 

ي مارس  مستوى وزراء الخارجية  
 
اتيجية عربية لألمن  م  2022الصادر ف بشأن وضع إستر

ي 
 
ي وف

ات المناخية والجوائح واألزمات    ضوء  الغذائ  ات اإلقليمية والدولية والمتغتر المتغتر

 نتيجة لما أحدثته 
ً
 وعالميا

ً
ي عربيا

وما ترتب عليها من آثار سلبية عىل أوضاع األمن الغذائ 

ي األسواق العالمية للمنتجات الزراعية وتعت  
 
ي سالسل األمداد مما   من إخالل وإرباك ف

 
ف

ي  ارتفاعاتأدى إىل 
 
ي من  اسعار أغتر مسبوقة ف

لسلع والمنتجات الزراعية األساسية والتر

 منا ألهمية تحقيق األمن  
ً
اجع إىل ما كانت عليه قبل األزمة وإدراكا المتوقع أن تتر غتر 

ي  
ي  الغذائ 

ي دولنا العربية والتر
 
ي تغطية أغلب احتياجاتها من السلع  ف

 
اد ف تعتمد عىل االستتر
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اتيجية  ، فقد يجعلها من أكت  الدول  مما  الغذائية االستر
ً
ات المذكورة سابقا  بالمتغتر

ً
تأثرا

ي المستدام" ونحن إذ :   اتفقنا  ي العرئ 
 عىل "إصدار إعالن نواكشوط لألمن الغذائ 

ي دولنا خالل 
 
ي مجاالت التنمية الزراعية ف

 
نثمن ونشيد بما تحقق من إنجازات مقدرة ف

الكثتر   هناك  مازال  بأنه  لنؤكد  السابقة  ة 
عىل الفتر المجال  هذا  ي 

 
ف عمله  يمكن  مما 

 إىل تحقيق حد أدئ  من  
ً
القطري والقومي وصوال السلع    االكتفاءالصعيدين  ي من 

الذائر

ي تؤثر عىل أمننا 
الغذائية الرئيسية وبما يمكن دولنا من تحمل الصدمات المختلفة التر

 . ي
 الغذائ 

األوضاع  وانطالقا  تفرضها  ي 
التر التحديات  وعمق  لخطورة  تفهمنا  ات   من  والمتغتر

 
ً
ي أصل

ي تعائ 
التر العربية  الزراعية  القطاعات  المتسارعة وتداعياتها عىل  من   والتطورات 

بة    ندرةمشاكل عديدة من أهمها   ات المناخية وتدهور التر والزيادة والتصحر  المياه والتغتر

ي عدد السكان  
 
 تكاليف اإلنتاج.   وارتفاعالمطردة ف

ي لم تصل بعد إىل أقىص قدراتها حيث التزال وإدراكا منا بأن طاقات   ي العرئ 
اإلنتاج الغذائ 

 خر بطاقات كامنه وموارد غتر مستغلة،ز الزراعة العربية ت

امنا نعلن عن   ي المجاالت الزراعية واألمن    التر 
 
ي ف ي وذلك من  بتعزيز التعاون العرئ 

الغذائ 

 التدابتر واآلليات التالية:   اتخاذ خالل  

اتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة  إطالق   -1 ي   ،2030إستر نامج العرئ  والت 

ي 
الغذائ  األمن  واإلنتاج    الستدامة  اإلنتاجية  مستويات  زيادة  إىل  يهدف  والذي 

بنسبة ال تقل عن   األساسية  الغذائية  السلع  من  السنوات  30الزراعي  % خالل 

خالل   من  وذلك  القادمة  التكنولإستخدام  العشر  والمقننات    ،وجيةالحزم 

المدخالت من  المحسنة    الصحيحة  البذور  للملوحة  وخاصة  المتحملة 

والتوسع    ،وتطوير نظم الري للزراعات المروية والمطرية  ،واألسمدةوالجفاف،  

ي  
 
 والزراعة الذكية.   ،الميكنة الزراعية  استخدامف
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الصدمات   إجراءات  باتخاذ نتعهد   -2 مواجهة  عىل  والمرونة  القدرة  لتعزيز  عاجلة 

ي واألزمات  
 عىل أمننا الغذائ 

ً
ي تؤثر سلبا

 . واألوبئة التر

ي يتم   السعي إليجاد آلية تمويلية -3 ي العرئ 
متخصصة للتنمية الزراعية واألمن الغذائ 

ي  العرئ  نامج  الت  وعات  ومشر مكونات  لتنفيذ   
ً
كافيا تمويال  توفتر  خاللها  من 

ي والذي الستدامة
قيادته تتوىل المنظمة العربية للتنمية الزراعية س  األمن الغذائ 

 بالتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية واإلقليمية ذات العالقة. 

ي من   نتعهد بالعمل -4
ي مجال األمن الغذائ 

 
عىل تعظيم مستوى االعتماد عىل الذات ف

بتشجيع الكفيلة  والحوافز  الالزم  الدعم  تقديم  عىل    خالل  الخاص  القطاع 

 . ي
وعات األمن الغذائ  ي مشر

 
 االستثمار ف

يعات والقوانير     عىل اإلرساع   العمل -5 ي بتهيئة التشر الداعمة للتكامل الزراعي العرئ 

ىالحرة  وتفعيل منطقة التجارة   ي قيام االتحاد الجمركي   العربية الكت 
 
 واإلرساع ف

  ، ي الزراعي  العرئ  إنسياب    العام والخاصوبما يعزز االستثمار  ك ويسهل  والمشتر

 السلع الزراعية بير  دولنا. 

العربية -6 اإلعالم  أجهزة  الوعي   لالضطالع  دعوة  وزيادة  تعزيز  ي 
 
ف القومي  بدورها 

ي بأهمية ترشيد  ي توعية المواطن العرئ 
 
ي وف بأهمية وحتمية التكامل الزراعي العرئ 

   االستهالكية نماط  االستهالك وتغيتر األ 
ً
  للحد من الفقد والهدر الذي يشكل نسبا

ي منطقتنا العربية. 
 
 عالية ف


