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 املنظمة العربية للتنمية الزراعية
 

 طارق بن موسى الزدجايل/ الدكتوركلمة معايل 
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 لمنظمة العربية للتنمية الزراعيةل
 مبناسبة يوم الزراعة العربي 
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 مجهورية السودان  -  اخلرطوم

 

 

سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد رسول رب العاملني وسيد الصالة والسالم على احلمد هلل وبسم اهلل الرمحن الرحيم و

 . العابدين واحلامدين واحملمودين

 

والغابات ، رئيس اجلمعية العامة وزير الزراعة إبراهيم آدم أمحد الدخريي، / األستاذ الدكتور   معالي األخ -

 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

 لثروة احليوانية والسمكية االدولة بوزاة وزير مربوك مبارك سليم ، / الدكتور    معالي األخ -

، عميد السلك سفري اململكة املغربية، حممد ماء العينني/ الدكتور  اجلليلالشيخ سعادة األخ صاحب ال -

 الدبلوماسي

 أصحاب السعادة السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية -

 الربملان العربيسعادة حامد حممد آدم، ممثل  -

 رؤساء املؤسسات العربية الشقيقة والسعادة   أصحاب املعالي -

 أمرية قرناص ، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي/ السفرية صاحبة السعادة -

يف اللجنة االقتصادية  صاحبة السعادة الدكتورة روال جمدالني ، مدير إدارة سياسات التنمية املستدامة  -

 (سكواإ)واالجتماعية لغربي آسيا 

 ممثلو الدول العربية العزيزة ، -

 احلضور الكريم -

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 

 

ذي الداللة العميقة بالنسبة  ،يف هذا اليوم األغر معنا أن أشكركم على حضوركم ،امسحوا لي بادئ ذي بدء

لألسرة الزراعية العربية من احمليط إىل اخلليج، حيث يصادف ذكرى مباشرة منظمتكم العربية للتنمية 

بوصفها مؤسسة قومية أسند هلا القادة  ،سنة  وأربعنيأربع  قبلالزراعية ملهامها من مقرها الرئيسي باخلرطوم، 
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العرب مهمة تنسيق وتأطري ومتابعة ودعم العمل العربي املشرتك يف جماالت التنمية الزراعية والثروة 

أن تسطر سجال حافال املنظمة على مدى هذه الفرتة قد استطاعت ف ،ذائي بوجه أعمالسمكية واألمن الغ

مخسة )( 00555)وتدريب  ،دراسٍة( مخسمائة)( 055)إجناز صرا، باإلجنازات اليت نذكر منها مثاال ال ح

 املراعييف جماالت تأهيال أكادمييا  دارس( ألف وستمائة)( 0055) تأهيل ، وعربي كادٍر( ألف وثالثني

 .مشروع تنموي قومي وقطري( ألف)( 0555)والغابات والتنوع احليوي، باإلضافة إىل إجناز أكثر من 

 ،والسعادةأصحاب املعالي 

 احلضور الكريم،

على أن نتجاوز الطابع االحتفالي البحت هلذه املناسبة القومية املهمة من خالل اختيار  ا منذ سنوات نحرص

 يف الوطن العربي، الراهنة املرتبطة بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي واالهتماماتيرتبط باإلشكاالت  موضوٍع

، هحول العربي اجلمهور  وتوعيةتنوير ل مناسبةاليوم العربي للزراعة، ويكون  حتته تظاهراتكشعار تدور 

 .مع أنشطة اليوم العربي للزراعة يتزامنباإلضافة إىل تنظيم لقاء قومي حول هذا املوضوع 

يأتي ، و"ذاء لتعزيز األمن الغذائي العربياحلد من فاقد وهدر الغ"  وقد وقع اختيارنا هذه السنة على موضوع

فعلى الصعيد العاملي خصص  ودولية عديدة، مع اهتمامات وأولويات إقليمية اختيار هذا املوضوع تناغمًا

من  سنةاهلدف الثاني عشر من أهداف التنمية املستدامة اليت صادقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة قبل 

هتمام يف ظل اإلحصائيات اليت تشري إىل أنه ، ويأتي هذا اال"لضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة"اآلن 

ستهالك الفرد يف الكثري من وترتاجع حصة املتاح منه اليف الوقت الذي يزداد فيه الطلب العاملي على الغذاء 

البشري ،  لالستهالكمن غذاء موجه  ينتجهيفقد العامل كل سنة أو يهدر ما يرتاوح بني ربع وثلث ما البلدان، 

مليون  23.05 بنحو  5500السلع الغذائية الرئيسية عام واهلدر من قد الفكمية  تقدر  ويف وطننا العربي

( تسعة وعشرين يف املائة) ( %52)تشكل نسبة ( أربعة وثـمانني مليون وثالثـمائة وعشرين ألف طن)طن 

 ا مليارنيمخس)مليار دوالر ( 05.0)ر حبوالي بقيمة تقد من كافة السلع الغذائية لالستهالكمن إمجالي املتاح 

من قيمة الفاقد واهلدر على  (املائة  يف  خبمس)( 5.50) بـويشكل هذا نسبة تقدر ( دوالر وستمائة مليون

 .املستوى العاملي

يتعني على بلداننا العربية أن تتخذ التدابري الكفيلة باحلد من هاتني الظاهرتني من خالل  ،ويف ضوء ما سبق

، غري املربر للهدرلوضع حد   االستهالكعقلنة والفاقد عمليات ما بعد احلصاد لتقليل ظروف اإلنتاج وحتسني 

 .ويدعو إىل منزلة وسطية بني املنزلتني ري،توالتقم اإلسراف ذياإلسالمي احلنيف خاصة أن ديننا 

 أصحاب املعالي والسعادة،

 احلضور الكريم 

ويف إطار اإلسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة اليت منه  من اهلل وتوفيٍق وبعوٍنحنن يف املنظمة 

والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي أطلقته القمة  5552وافقت عليها قمة الرياض يف شهر مارس 

أن األخرية  يالسنوات الثمانستطعنا خالل ابالكويت،  5552التنموية االقتصادية واالجتماعية يف يناير 
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ختيار الربامج واملشروعات واألنشطة على أساس اخالل العمل الزراعي العربي املشرتك من هم يف ارتقاء نسا

الفعلية للبلدان األعضاء، وترشيد اإلنفاق، وسرعة احلصول على النتائج واآلثار  االحتياجاتجيمع بني تلبية 

بني الشركاء، حيث أنشأنا شبكات سهل التحرك والتواصل تبتداع طرق تنظيمية ااإلجيابية، كما حاولنا 

الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية والشبكة العربية للموارد الوراثية  :عربية متخصصة مثل

احليوانية لألغذية والزراعة والشبكة العربية للموارد الرعوية والشبكة العربية للنهوض برتبية حنل 

للتوثيق تمعات الريفية والبدوية والساحلية والشبكة العربية العسل والشبكة العربية لتنمية املرأة يف اجمل

 .والشبكة العربية للتسويق الزراعي الزراعي

 أصحاب املعالي والسعادة،

 احلضور الكريم

ثالثة وثالثني ونصف مليار )مليار دوالر  (00.0)يف حدود م 5500يف قيمة الفجوة الغذائية العربية ستقرت ا

، م5552 يف ( ثالثة وأربعني مليارا وأربعمائة مليون دوالر)مليار دوالر  30.3دود يف حبعد أن كانت ( دوالر

 مليون طن 520.0من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي إىل حنو  الستهالكوصل إمجالي املتاح لو

ثالثة عشر مليونا ) مليون طن 00.30أي بزيادة قدرها  (ومخسة وتسعني مليونا وستمائة ألف طن مائتني)

املرحلة األوىل من الربنامج الطارئ لألمن مت يف إطار ، كما م5503مقارنة مع  (وأربعمائة ومخسون ألف طن

 0220ستثمارات اوصلت (  مشروعانيألف وتسعمائة وتسعة وثـمان)مشروعا  0222إجناز الغذائي العربي 

وتسعمائة وثالثون مليون  واحد وثالثون مليارًا) والرمليار د 00.20منها ( حد وثـماننياألف وثـمامنائة وو)

ذه املرحلة من الربنامج هلالتمويلية  لالحتياجات ، وهو ما جتاوز الغالف املالي التقديري الذي كان متوقعًا(دوالر

هذا املستوى من الفضل يف ويعود  . (ثـمانية وعشرون مليارا وسبعمائة مليون دوالر) مليار دوالر 52.2وهو 

خاصة يف إطار املبادرات الرائدة اليت ميزت  ،إىل اجلهود اليت بذلتها الدول العربية ،األداء بعد اهلل سبحانه وتعاىل

ومبادرة املغرب  ،لالستثمار الزراعي السعودي يف اخلارج (رمحه اهلل)مبادرة امللك عبد اهلل ك ،الفرتة األخرية

اجلزائر، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الستصالح يف  والفالحيالريفي ديد جاألخضر، وبرنامج الت

مبادرة فخامة الرئيس عمر حسن أمحد البشري ة  ومبادرة االستثمار الزراعي يف العراق ويمليوني فدان إضاف

لالستثمار الزراعي العربي يف السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي، وهذا على سبيل املثال وليس احلصر 

 . أخرىعربية  بادراتمحيث  توجد 

 أصحاب املعالي والسعادة،

 احلضور الكريم

إني ألحرص يف هذا املقام على أن أغتنم هذه الساحنة ألعرب عن كل شكري وتقديري لكافة أصحاب 

 ولدولة املقر   ملنظمتهم العربية للتنمية الزراعية من اهتماٍم يولونه دائمًاما على  ،املعالي وزراء الزراعة العرب

خاص وامتنان  من توجيه كلمة شكر كذلك والبد هنا .  أربعة علىاليت احتضنت املنظمة لعقود تزيد 
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على ما ملسناه لديهم صحاب السعادة سفراء الدول العربية احلبيبة وألسعادة عميد السلك الدبلوماسي العربي 

 . ملنظمتهم دائمدعم ومن استعداد دؤوب  دائمًا

لوزارة اخلارجية يف هذا البلد العزيز السودان وللقائمني فيها على وزارة الزراعة والغابات، ووزارة والشكر 

 .م5500و 5500لتفاعلهم مع خطط املنظمة وخباصة للسنوات الثروة احليوانية والسمكية وذلك 

 يالدخريي وأعرب عن تقدير إبراهيمأن أشكر راعي حفلنا هذا األستاذ الدكتور إال يف هذا املقام  يسعينوال 

  . وامتناني لرعايته ألنشطة منظمتكم العربية للتنمية الزراعية 

حضورنا  والشكر والتقدير كله لكافة منتسيب منظمتكم العربية للتنمية الزراعية  ولكم مجيعًا

  .الكريم 

 واحلمد هلل  رب العاملني 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

 

 


