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يوم الزراعة العربي2016م

احتفال 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

بيوم الزراعة العربي لعام 2016م
حتتفل املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف كل عام بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر 
سبتمرب )أيلول( وهو التاريخ الذي باشرت فيه املنظمة مهامها مبقر ها الرئيسي باخلرطوم - مجهورية السودان. ختتار 
االحتفال، وموازاة  فعاليات هذا  لتتمحور حوله  الغذائي  واألمن  الزراعية  بالتنمية  املنظمة سنويًا موضوعا يرتبط 
مع االحتفال على مستوى املقر الرئيسي للمنظمة تنظم وزارات الزراعة والُُُُُثروة احليوانية والسمكية يف األقطار 

العربية احتفاالت مماثلة بهذه املناسبة، وقد وقع االختيار على أن يكون موضوع وشعار االحتفال هلذا العام:

»  احلد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز األمن الغذائي العربي « 
يأتي اختيار هذا املوضوع وهذا الشعار انطالقا من اإلحساس املتزايد بأهمية الكميات الكبرية من الغذاء اليت تفقد 
وتهدر سنويًا يف بالدنا العربية يف الوقت الذي ما زالت الفجوة الغذائية لدينا مبليارات الدوالرات، وهذا ما يستوجب 
اختاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة املسلكيات واألساليب اليت تفضي إليها، سواء منها 
يف  واملسئولني  الرأي  وقادة  للجمهور  التوجه  إن  االستهالك.  بأساليب  أو  احلصاد  بعد  ما  وعملية  بطرق  يتعلق  ما 
القطاعات اإلنتاجية واالستهالكية خالل هذا النوع من املناسبات من أفضل املقاربات اليت من شأنها أن توصل إىل 
النتائج املرجوة فيما يتعلق باحلد من الفاقد خالل سالسل اإلمداد وعقلنة االستهالك للقضاء على اهلدر املفرط 

للمواد الغذائية . 

إن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعًا خاصًا مبنطقتنا العربية، بل هو شأن عاملي حيث تشري اإلحصاءات إىل أن العامل 
يفقد ويهدر سنويًا ما يناهز )1.3( مليار طن من الغذاء، أي ما يعادل )33 %( من األغذية املنتجة عامليًا، وعندما نسقط 

هذه النسبة على احلالة العربية، فإن الفاقد واهلدر الغذائي يف منطقتنا لن يكونا بعيدين عن هذه النسبة.

وإىل جانب اآلثار االقتصادية السلبية هلذه الوضعية واليت هي حمل إمجاع كل اخلرباء واملنظمات الدولية واإلقليمية 
املهتمة بالتنمية االقتصادية بوجه عام واألمن الغذائي بوجه خاص، فإن املوضوع بالنسبة ملنطقتنا العربية يأخذ 
أبعادًا أخرى حضارية ووجدانية، فديننا اإلسالمي احلنيف دين الوسطية يف كل شيء يناهض اإلسراف والتقتري 
ْقُعد َمُلوًما َمْحُسورًا”   �تَ ْبُسطَها ُكّل اْلَبْسط �تَ يف آٍن واحٍد كما يف قوله تعاىل :  “َوَل َ�ْجَعل َيدك َمْغُلوَلة ِإَلى ُعُنقك َوَل �تَ
وقوله تعاىل : “َيا َبِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَ�ُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشرَُبوا َوَل ُ�ْسِرُ�واۚ  ِإنَُّه َل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِ�يَن“، ويف احلديث 
الشريف )نحن قوم ل نأكل ح�ى نجوع وإذا أكلنا ل نشبع(، ويقول العرب يف كالمهم املأثور: )ال قلة مع التدبري وال 

كثرة مع التبذير(.
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وبالنظر إىل اآلثار السلبية هلذا الواقع على األمن الغذائي العربي وما يرتتب عليه من استنزاف ملواردنا املالية الذي 
من  يستحق  ما  املوضوع  هذا  نولي  أن  األوان  آن  فقد  العربية،  األقطار  موازنات  على  ثقياًل  عبئًا  يشكل  أصبح 
يتعني  إجراءات  وهنالك  املعقولة،  احلدود  عند  نوقفه  حتى  والتموينية  اإلنتاجية  وخططنا  سياساتنا  يف  عناية 

اختاذها على األمد املنظور بهذا الشأن منها:

	 توفري املرافق املناسبة حلفظ وختزين األغذية وتعبئتها. 

تشجيع إتباع املمارسات الزراعية اجليدة )GAP(	  للحد من الفاقد . 

	 ترشيد االستهالك للحد من هدر األغذية.

واملقروءة، غايتها مواجهة  املرئية واملسموعة  اإلعالم  فيها وسائل  بأنشطة إعالمية وتوعوية تشارك  	 القيام 
عقليات اإلسراف والتبذير اليت أصبحت تسود جمتمعاتنا العربية وتنبيه الرأي العام إىل املخاطر الكامنة وراء 

ها وبكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية .

ومن شأن تطبيق هذه التدابري أن حيقق اقتصادًا وفريًا يف مواردنا الطبيعية ومدخراتنا املالية، حيث من املسلم به أن 
العملية اإلنتاجية هي يف النهاية استخدام الرتبة واملوارد املائية وغريها من املدخالت، كما أن عمليات االسترياد 
هي األخرى معناها إنفاق األموال وصرف احتياطات العمالت الصعبة، إذ تقدر الواردات العربية من جمموعة احلبوب 

على سبيل املثال بنحو )65( مليون طن وبقيمة إمجالية يف حدود)23.6( مليار دوالر . 

ومن اجللي أن تطبيق هذه اإلجراءات يدخل يف صميم توجيهات إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 
)2005-2025(، املقرة يف قمة الرياض )2007م(، والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي املقر يف قمة الكويت 
التنموية االقتصادية واالجتماعية )2009م(، واليت تتسق مع أهداف التنمية املستدامة 2015-2030م، فيما يتصل 
وجود  ضمان  وكذلك  املستدامة  الزراعة  وتعزيز  احملسنة  والتغذية  الغذائي  األمن  وتوفري  اجلوع  على  بالقضاء 

أمناط استهالك وإنتاج مستدامة.

الحتفاهلا  شعارًا  جعلته  املختلفة،  بإبعاده  املوضوع  هذا  بأهمية  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  من  وإدراكًا 
املناسبة و يضم خنبة من اخلرباء واالختصاصيني يف هذه  بهذه  للقاء قومي يعقد  العربي، وحمورًا  الزراعة  بيوم 
على  يومني  مدى  على  وسيعكفون  والدولية،  واإلقليمية  العربية  واملنظمات  العربية  الدول  ميثلون  اجملاالت 
دراسة وتشخيص ومتحيص هذه الظاهرة سعيًا إىل تقديم مقرتحات وتوصيات سيكون لتطبيقها أثره اإلجيابي 

يف احلد من ظاهرتي فقد وهدر الغذاء يف املنطقة العربية.
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اإلنتاج والفائض والعجز ونسب االكتفاء الذاتي وقيمة الفجوة الغذائية من جمموعات السلع 
الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي لعام 2015م                                                              

اإلنتاجاجملموعة السلعية
)مليون طن(

نسبة االكتفاء 
الذاتي  )%(

الفائض / العجز

مليار دوالرمليون طن

 24.06 69.73 58.4045.6جمموعة احلبوب )مجلة(

 10.59 31.73 27.2046.1القمح والدقيق

 5.12 17.18 7.7030.8الذرة الشامية

 4.20 4.63 6.2057.7  األرز         

 2.89 11.32 4.7029.1الشعري

 0.13 0.49 7.6094.0الذرة الرفيعة 

(0.01)(0.32) 14.42102.3البطاطس

 0.73 0.91 1.3057.7مجلة البقوليات

(2.48)(2.90) 55.18105.6مجلة اخلضر

(1.41)(0.82) 30.48103.26مجلة الفاكهة

(0.24) 0.07 5.6998.7التمور 

 2.90 5.31 3.4039.2السكر)مكرر(

 2.20 2.97 1.8838.8مجلة الزيوت والشحوم

 5.87 2.30 9.2480.0مجلة اللحوم

 2.80 0.71 4.8387.2         حلوم محراء

 3.07 1.59 4.4173.5         حلوم  بيضاء

(1.11)(0.27) 4.82105.9االمساك

 0.07 0.04 2.1398.0البيض

 2.94 5.02 26.7284.2األلبان ومنتجاتها

- - -213.69إمجالي اإلنتاج 
86.3538.77  جــملة العـجز*

(5.25)(4.31)مجلة الفائـض

 82.0433.52إمجالي الفجوة  الغذائية
* بدون التجارة الغذائية العربية البينية.

 القيمة بني األقواس تعرب عن الفائض
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، اجمللد )35( ، 2015م 

 

املنظــمة العــربية للتنمــية الزراعـــية
ص. ب: 474 رمز بريدي 11111 اخلرطوم - مجهورية السودان

تلفونات: 472176-472183 )249-183(
فاكس: 471402-471050 )249-183(
info@aoad.org :بريد إلكرتوني


