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احتفاالت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بيوم الزراعة العربي لعام 2018م
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،
ً
سنويا موضوعا يرتبط بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا االحتفال،
وختتار املنظمة
ُ
وموازاة مع االحتفال على مستوى املقر الرئيسي للمنظمة تنظم وزارات الزراعة والثروة احليوانية والسمكية يف
األقطار العربية احتفاالت مماثلة بهذه املناسبة ،وقد وقع االختيار هذه السنة على

« الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية واحلفاظ على املوارد الطبيعية»
كموضوع وشعار الحتفال هذا العام .

ويأتي اختيار هذا املوضوع وهذا الشعار انطالقا من األهمية املتزايدة للزراعة الذكية يف رفع كفاءة استخدام
املوارد الزراعية ويف زيادة اإلنتاج واإلنتاجية مما يسهم يف حتقيق األمن الغذائي من جهة و احملافظة على املوارد
الطبيعية واستدامتها من جهة أخرى .إضافة إىل أهميتها يف توفري أغذية أمنه صحيا وخاليه من التلوث نتيجة
إلسهامها الفعال يف احلد من استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات الضارة بالصحة والبيئة وكذلك أهميتها
يف التغلب على اآلثار السلبية للتغريات املناخية على األنظمة الزراعية عربيا وعامليا.
وتعين الزراعة الذكية باستخدام العلم وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف تطوير املمارسات الزراعية
املستدامة ،وبرتكيز الضوء على موضوع الزراعة الذكية واختياره كشعار الحتفاهلا بيوم الزراعة العربي هلذا
العام تهدف املنظمة إىل نشر الوعي حول أهمية استخدام تطبيقات تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف حتقيق
التنمية الزراعية املستدامة وذلك من خالل :
1 .1التوعية بأهمية استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الزراعة العربية ملا هلا من أهمية يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة  2030وخاصة ما يتعلق منها باهلدفني الثانـي والثالث عشر واملتعلقني
بالقضـاء علـى اجلـوع ّ وتوفيـر األمن الغذائـي والتغذيـة احملسـنة وتعزيـز الزراعـة املسـتدامة واختـاذ
إجـراءات عاجلـة للتصــدي لتغيــر املنــاخ وآثــاره.
2 .2التأكيد على أهمية استخدام الزراعة الذكية يف احملافظة على املوارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها
واستدامتها.
3 .3التذكري بالدور اهلام الستخدام تطبيقات الزراعة الذكية يف حتسني املمارسات الزراعية يف املنطقة العربية
ملا هلا من أهمية يف خفض النفقات ويف االستخدام األمثل للموارد الزراعية.
4 .4التوعية بأهمية تضمني سياسات وخطط التنمية الزراعية العربية بربامج وأنشطة تهدف إىل متكني
املزارعني وتسهيل حصوهلم على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال اخلاصة بالزراعة وذلك ملا هلا من
أهمية يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة.
5 .5التذكري بأهمية وضع خطط وبرامج عمل تدريبية متخصصة يف تطبيقات الزراعة الذكية واستخداماتها
املختلفة يف الزراعة لكافة املعنيني من القطاعني العام واخلاص ومبا ميكن من نشرها على نطاق أوسع
باملنطقة العربية.
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