
 

 

 

 

 

 يوم الزراعة العربية

(االستثمار الزراعي المسئول من أجل األمن الغذائي العربي)تحت شعار :  

(5702سبتمبر 72)  

 

 

زراعة تفال بيوم الحالهيئة العامة للزراعة تشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية اال-

 العربية .

 

هيئة الزراعة تساهم فى تحقيق شعار االحتفال بيوم الزراعة العربية. -  

 

 
رون نوهت ادارة االرشاد الزراعى لالحتفال بيوم الزراعة العربية والذى يصادف اليوم السابع والعش

زراعية عربية للتنمية التم تخصيص هذا اليوم من قبل المنظمة ال من شهر سبتمبر فى كل عام,حيث

,وهو تاريخ يصادف ابتداء مزاولة المنظمة لمهامها كأول جهاز عربى  لالحتفال بالزراعة العربية

. وتعمل المنظمة على تنظيم احتفال 2727معنى بالتطوير فى القطاع   الزراعى,وقد كان ذلك فى العام

راً بقضايا هذا اليوم ويرتبط ارتباطاً مباشسنوى بالمناسبة تختار له موضوعاً ليكون شعاراً لفعاليات 

.العربي الغذائيالتنمية الزراعية واألمن   

 

( ياالستثمار الزراعي المسئول من أجل األمن الغذائي العربوقد وقع االختيار هذا العام على شعار )

فيذ ومتابعة بالمهام التى تضطلع بها المنظمة فى تن ارتباطه الوثيق اختيار هذا الشعار انظالقاًمن ويأتي

ذى أطلقته استراتيجية التنمية العربية المستدامة  ,ومتابعة البرنامج الطارئ لألمن الغذائى العربى ال

7007  العام  فيالقمة االقتصادية فى الكويت   

اتجاه عدد من الدول نحو االستثمار  خارج حدودها بهدف تعزيز األمن الغذائي. والذى أسفر عن  

 الغذائي تحقيق األمن فيتزايد للمساهمة قطاع الزراعة والثروة السمكية بشكل م فيويتم االستثمار 

 يواجهها االستثمار بسبب التيرغماً عن التحديات  كالعمل, وذلوالحد من الفقر وتوفير فرص 

.الزراعيوغياب التأمين  الزراعيمحدودية التمويل   



بما و الغذائينظم الزراعة بما يقود الى تحقيق األمن  فيوقد تم اقرار مبادئ االستثمار المسئول -

سماك ومصائد األ األراضييحقق االستدامة وترتكز هذه المبادئ على الخطوط التوجيهية بشأن حيازة 

 والغابات,  فيما يلى نوجز جزء من هذه المبادئ:

 

والتغذية. الغذائيتحقيق األمن  فيالمساهمة -  

حيازة األرض ومصايد األسماك والغاباتاحترام –    

المحافظة على الموارد الطبيعية وادارتها بصورة مستدامة  .-  

ربي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.وهى مبادئ تدعو للتوجه لالستثمار الع  

ية وقد ظلت هيئة الزراعة تشجع االستثمار الزراعي من خالل طرح العديد من المشاريع  االستثمار

 والتي تم تخصيص عدد منها ألغراض األمن الغذائي.

 

مد عليها تعقاعدة الموارد الزراعية العربية يالوطن العربى مورداً مهماً فى  فيوتعتبر الثروة السمكية 

زراع فى بعض الدول فى سد الفجوة الغذائية خاصة فى مجال البروتين الحيوانى.  ويشكل االست

من االنتاج العربى من األسماك. %75السمكى نحو   

 

زراع وفى الكويت نجد أن الهيئة العامة للزراعةقد أولت هذا الجانب جل اهتمامها,حيث كان االست

لبيئية ا السمكى هو الخيار الذى تولت الهيئة دراسته وتطبيقه على أوسع نطاق,وذلك برغم المعوقات

 التى تعوق مثل هذه األنشطة والتى يشكل ارتفاع درجات الحرارة أهمها.

لوحة ستزراع السمكى هما استزراع البلطى النيلى فى مياه قليلة الموتطبق الهيئة نوعين من اال

القسائم  ,والسبيطى فى األحواض البحرية. وهناك مشروع الستزراع الربيان ومشاريع االستزراع فى

 الزراعية.

ح مشاريع االستزراع السمكى أهمها:وتمتلك الكويت عدد من المقومات التى تساعد على نجا  

 توفر البيئة األساسية من شبكات  الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى

وكذلك توفر االدارة المتخصصة متمثلة فى الهيئة العامة للزراعة.-  

وهناك التعاون المثمر مع العديد من الهيئات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.-  

متمثلة فى معهد األبحاث العلمية وهيئة الزراعة. راكز البحوثكذلك توفر  م-  

 م/ايمان بدوى السنوسى

 ادارة االرشاد الزراعى

 

 

 مع تحيات ادارة االرشاد الزراعي

 م/غانم السند/مدير ادارة االرشاد الزراعي

 

 

 


