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املنظمة العربية للتنمية الزراعية
كلمة معايل الدكتور /طارق بن موسى الزدجايل
املدير العام

للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

يف افتتاح اجتماع كبار املسئولني التحضريي لالجتماع الوزاري الثالث العربي اإلفريقي

املشرتك للتنمية الزراعية واألمن الغذائي
 13أكتوبر  2 --نوفمرب 2132م
اخلرطوم  -مجهورية السودان

بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل والصالة والسالم على الصادق األمني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه

-

السيد الرئيس
السادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية واإلفريقية
السادة ممثلو األمانة العامة جلامعة الدول العربية ومفوضية اإلحتاد
اإلفريقي.
السادة ممثلو املنظمات اإلقليمية والدولية.
أيها احلضور الكريم

السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ،
أحرص بداية على أن أستهل مداخليت هذه بتوجيه خالص التهاني جلمهورية
السودان على مستوى تنظيم وترتيب هذا االجتماع ،مما سيكون له بالغ األثر يف
الوصول إىل النتائج املتوخاة من ورائه  ،كما أبادر بالشكر للسيد رئيس وفد
اململكة العربية السعودية ،رئيس الدورة السابقة على اجلهود احلثيثة اليت
بذلتها اململكة خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني وهو ما مكن من اجتياز

كلمة معالي املدير العام يف افتتاح اجتماع كبار املسؤولني التحضريي لالجتماع العربي االفريقي 6102

)(2

التعاون العربي اإلفريقي يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي أشواطاً ال يستهان بها
خالل الفرتة املنصرمة.

 -أيها السادة والسيدات

إن إقليمينا اللذين يرتبطان بأواصر عريقة ضاربة يف عمق التاريخ ،ونسجها
الدين واجلغرافيا ووحدة املصري ،مدعوين اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز
وتطوير وتأطري تعاونهما يف شتى اجملاالت ،خاصة منها ما يتعلق بالزراعة واألمن
الغذائي ،فالتحديات اليت تواجهنا يف جمال إرساء أسس أمن غذائي مستدام لشعوبنا
مازالت كبرية جداً ،ففي إفريقيا جنوب الصحراء وبالرغم من كون الكثافة
السكانية مازالت أقل من نظريتها يف آسيا ،إال أن سرعة النمو الدميغرايف يف
القارة اإلفريقية هي األعلى اليوم عاملياً ،وهذا ما يستوجب االنتقال من نظام
اإلنتاج الزراعي التقليدي ،ذي املردودية املنخفضة إىل نظام حديث أكثر إنتاجية
 ،أما يف عاملنا العربي فما زالت الفجوة الغذائية لدينا يف حدود  ..33مليار دوالر.

وال شك أن التعاون والتكامل يف جمال اإلنتاج الغذائي بني املنطقتني يبقى أحد
أبرز االختبارات املتاحة ،الذي من شأنه أن ميكننا يميعاً من التغلب على هذه
اإلشكاالت الكبرية ،فما تتوفر عليه جمموعتينا من مقدرات زراعية هامة،
كفيل إذا ما استطعنا استغالله  -بشكل معقلن يستجيب للقواعد العلمية
لإلنتاج -بأن يضمن األمن الغذائي للشعوب العربية واإلفريقية  ،بل وأكثر من
ذلك سيمكن دولنا من أن تنتزع حصة جديدة يف السوق العاملية للمنتوجات
الزراعية والغذائية ،تضاف لصادراتنا التقليدية من هذه املواد.
وإنه ملا يثلج الصدور ،أن نالحظ اليوم أن الدول العربية واإلفريقية أفردت للتنمية
الزراعية واألمن الغذائي مكانة مرموقة يف سياساتها التنموية ،وقد جتلى ذلك
واضحاً من خالل العديد من اإلجراءات اليت اختذتها أقطارنا على الصعد الوطنية
الداخلية والصعد اإلقليمية ،كما شهدت على ذلك خطة مابوتو بالنسبة للدول
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اإلفريقية واإلسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة 0203-0223م اليت
أقرتها قمة الرياض سنة .0222
وقد مثلت مصادقة قمة سرت بتاريخ 0202/02/02م على خطة العمل العربية
اإلفريقية حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي ،معلماً بارزاً يف مسرية تعاوننا
املشرتك ،وقد كان لي الشرف أن توليت الرئاسة املشرتكة اللجنة التوجيهية هلذه
اخلطة ،اليت ستتابعون حبول اهلل من خالل دراسة جدول أعمالنا تقريراً مفصالً
يعرض التقدم احلاصل يف تنفيذها ،سواء من خالل نتائج اجتماعات جلنة تسيري
اخلطة ،أو ما مت إجنازه يف جمال تدريب الكوادر اإلفريقية يف الدول العربية ،هذا
طبعاً باإلضافة إىل أهم ما توصلت إليه الدراسة اليت مت إجنازها حول االستثمار
وجتارة املنتوجات الزراعية بني الدول العربية واإلفريقية.
وأحرص هنا على أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن فائق شكري للهيئات
املشاركة معنا يف اللجنة التوجيهية على حسن تعاونهم واالهتمام الكبري الذي
يولونه لتنفيذ اخلطة وهذه اهليئات هي األمانة العامة جلامعة الدول العربية
ومفوضية اإلحتاد اإلفريقي واملصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا.

 أيها السادة والسيداتإن جهودنا خالل املرحلة املقبلة ،جيب أن تنصب إىل جانب االجتهاد يف مواصلة
تنفيذ اخلطة ،حنو ابتكار أجنع األساليب لتفعيل وجناعة تعاوننا املشرتك يف
جماالت الزراعة واألمن الغذائي ،ومير ذلك حتماً من خالل توجيه املزيد من
االستثمارات حنو هذا القطاع ،وهو ما لن يتأتى إال إذا اضطلع القطاع اخلاص بدور
حموري يف هذا اجملال ،وذلك ما يتطلب إجياد املناخ والبيئة املناسبني من خالل
اختاذ دولنا حلزمة من اإلجراءات ،لعل من أهمها تسهيل نقل وتنقل رؤوس األموال،
وشفافية النظام الضرييب واجلبائي ،وإزاحة القيود اإلدارية ،وتسهيل وتبسيط
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إجراءات ختصيص األراضي وإنشاء الشركات ،كما أننا مطالبون من جهة أخرى
بتنسيق جهودنا كدول عربية وإفريقية على مستوى تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف شهر سبتمرب
 ، 0203خاصة اهلدف الثاني املتعلق بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي ،وذلك من
خالل تبادل التجارب يف جمال وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات التنموية.
مرة أخرى أجدد لكم الشكر والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ،،،

