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احتفالت 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

بيوم الزراعة العربي لعام 2015م
حتت �سعار

“ ال�ستثمار الزراعي امل�سئول من اجل الأمن الغذائي العربي«

والسمكية  احليوانية  والثروة  الزراعة  وزارات  مع  وبالتعاون  سنويا  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  حتتفل 
بالوطن العربي بيوم الزراعة العربي الذي يصادف بداية انطالقة مباشرة املنظمة مهام عملها يف السابع والعشرين 

من سبتمرب من عام 1972م.
وقد دأبت املنظمة على اختيار موضوع زراعي رئيسي تدور حوله أنشطة االحتفال. ويأتي احتفال هذا العام  حتت 

شعار: 

» االستثمار الزراعي املسئول من أجل األمن الغذائي العربي«
يف  للمساهمة  وذلك  متزايد  وبشكل  السمكية  والثروة  الزراعة  قطاعي  يف  باالستثمار  العربية  الدول  تقوم 
حتقيق األمن الغذائي والتغذية، واملساهمة يف التنمية االقتصادية  واحلد من الفقر، وتوفري فرص العمل، على 
الفجوة  يف   تتمثل  واليت  القطاعني  هذين  يف  واخلاص  احلكومي  االستثمار  يواجهها  اليت  التحديات  من  الرغم 
التقنية وحمدودية حجم االستثمار، وضعف البنيات التحتية، وحمدودية التمويل الزراعي وغياب التأمني الزراعي 

والصحي ملعظم املزارعني والفالحني.

ويف هذا السياق، أطلقت القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية يف الكويت يف يناير 2009م  الربنامج 
الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي أعدته املنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما قامت الدول العربية بإعداد 
وتبين إسرتاتيجيات وخمططات ومبادرات تهدف إىل تشجيع واستقطاب االستثمارات الزراعية لتعزيز مسارات األمن 
الغذائي العربي. واجتهت دول عديدة حنو االستثمار خارج حدود الوطن العربي يف كافة قارات العامل وذلك بغية 

تعزيز األمن الغذائي وخباصة بعد أزمة الغذاء العاملية األخرية يف )07- 2008م(.

بأن تكون  أو اخلاص  القطاع احلكومي  أعينها سواء كان ذلك يف  العربية تضع نصب  دولنا  أن  وال شك يف 
االستثمارات داخل وخارج الوطن العربي ذات منافع متعددة تشمل كافة شركاء املصلحة وتراعي االستدامة.
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الزراعة والغذاء يف  وجتدر اإلشارة إىل أن جلنة األمن الغذائي العاملي، قد أقرت مبادئ االستثمار املسئول  يف نظم 
لتوجيه  أكتوبر2014م   15 يف  بروما  املتحدة   لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مبقر  عقدت  اليت  العامة  جلستها 
العامل، وضمان أن استثمارات الشركات وتدفق األموال عرب  الزراعة والغذاء يف مجيع أحناء  االستثمار يف نظم 
احلدود سيقود إىل حتسني األمن الغذائي، وخيدم االستدامة ويراعي حقوق العمال الزراعيني والعاملني يف جماالت 
األراضي  حليازة  املسؤولة  احلوكمة  بشأن  الطوعية  اخلطوط التوجيهية  على   املبادئ  تلك  وترتكز  الغذاء. 
ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي على املستويات القطرية، وهي  عشرة مبادئ طوعية  ليست 
ملزمة وافقت عليها احلكومات، والقطاع اخلاص، ومؤسسات اجملتمع املدني، ووكاالت األمم املتحدة، والبنوك، 

واهليئات اإلمنائية، واملؤسسات البحثية واألكادميية يف إطار جلنة األمن الغذائي العاملي، تتمثل فيما يلي:

املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية . 1 .
املساهمة يف التنمية االقتصادية  املستدامة والشاملة واستئصال الفقر . 2 .

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة . 3 .
إشراك الشباب ومتكينهم . 4 .

احرتام حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات والوصول إىل املياه . 5 .
صون املوارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة وزيادة القدرة على الصمود واحلد من خماطر الكوارث . 6 .

احرتام الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التنوع واالبتكار. 7 .
تعزيز النظم املأمونة والصحية للزراعة واألغذية . 8 .

إدراج هياكل للحكومة وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشمول والشفافية. 9 .
تقييم ومعاجلة اآلثار وتعزيز املساءلة . 10 .

ونظرا حلاجة الوطن العربي للمزيد من االستثمارات يف قطاعي الزراعة والثروة السمكية ملواجهة الطلب املتزايد 
على السلع الغذائية وحتقيق معدالت أعلى من األمن الغذائي عربيا، فإنه يكون من املناسب تسليط الضوء على 
اإلستثمارات العربية يف  القطاعني للوقوف على توجهها املسئول ومراعاتها للمبادئ التوجيهية العاملية لالستثمار 
الزراعي املسئول، وحبث أنسب اآلليات اليت من شأنها الدخول يف استثمارات عربية يف هذا اإلطار، واالسرتشاد بالتجارب 
املسئول،  لتقديم  الزراعي  العاملية والعربية يف جمال االستثمار  القطاع اخلاص  الناجحة  للشركات ومؤسسات 
منوذج/ مناذج ميكن تبنيها،  وذلك من خالل اختيار هذا املوضوع شعارا ليوم الزراعة العربي  لعام 2015م، وعقد 
العربية«،  الدول  املسئول يف  الزراعي  “االستثمار  اليوم حول  بهذا  االحتفاالت  لقاء قومي متخصص على هامش 
مبقرها الرئيسي يف اخلرطوم  خالل الفرتة  )5 - 2015/10/7م(، باإلضافة إىل إقامة معرض لالستثمارات العربية 
العربي  الزراعي  االستثمار  متثل  خمتارة  عربية  مؤسسات  وتكريم  السمكية،  والثروة  الزراعة  يف  املسئولة 

املسئول.     
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 قيمة العجز يف جمموعات السلع الغذائية يف الوطن العربي  )مليار دوالر(.

اجملموعات السلعية

2014م2013م2012م

القيمة
املساهمة  يف 
قيمة  الفجوة

)%(
القيمة

املساهمة  يف 
قيمة الفجوة

)%(
القيمة

املساهمة
 يف قيمة الفجوة

)%(

21.2657.922.3064.922.4465.7جمموعة احلبوب :
10.5128.69.9128.89.4327.6       القمح والدقيق

4.7212.95.0114.64.8414.2       الذرة الشامية
2.707.43.129.14.0011.7        األرز

3.098.44.0911.94.0411.8        الشعري
0.240.70.160.50.130.4        الذرة الرفيعة والدخن

(0.5)(0.17)(0.4)(0.13) (0.03)(0.01)البطاطس
0.812.20.732.10.732.1جمموعة البقوليات

(8.5)(2.89)(7.7)(2.64) (6.1)(2.25)جمموعة اخلضر
(3.4)(1.16)(2.8)(0.95)(1.1)(0.39)جمموعة الفاكهة

3.339.12.437.12.437.1السكر)املكرر(
4.9313.44.5913.44.4713.1جمموعة الزيوت النباتية

7.7521.17.3721.47.4321.7جمموعة اللحوم
4.7212.94.2912.54.3312.7حلوم محراء

3.569.73.089.03.109.1حلوم  دواجن
(1.9)(0.66)(1.6)(0.56)(0.2)(0.08)األمساك

0.080.20.100.30.090.3البيض
1.293.51.133.31.474.3األلبان ومنتجاتها

-34.18-34.36-36.71قيمة  الفجوة
 األرقام بني األقواس تشري إىل قيم موجبة )فائض(.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )34(، 2014م. 


