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 الحادي عشر:  لبندا
ال بـــرى وتنميـــة تقنيـــا  تســـيير  المحاصـــيتاال ـــتعما  العقمنـــي للمكننـــة فـــي 

والمحافظـــــة علـــــى المـــــوارد ال بيعيـــــة  ا ـــــتعما   األراضـــــي لتحســـــي  اإلنتـــــاج
 .الحديثةالزراعة 
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 مذكرة شارحة
  شأن
 ال برى وتنمية تقنيا  تسيير األراضي اال تعما  العقمني للمكننة في المحاصيت

 الحديثةلتحسي  اإلنتاج والمحافظة على الموارد ال بيعية  ا تعما  الزراعة  
 ____ 

 الموضوع:عرض 
 (1050/2021)لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــــــــــعبية رقم الدائمة لمندوبية التلقو األمانة العامة مذكرة  -

"االســــــــتعمال العقالني للمكننة في المحاصــــــــيل الكبرى عرة موضــــــــوت ، تطلب  اللها 23/12/2021بتاري  
وتنمية تقنيات تســـــيير األراضـــــي لتحســـــين اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية باســـــتعمال الزراعة الحافظة" 

العادية  تهضمن مشروت المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور 
نســـــــــــــخة من الدراســــــــــــــة التي نعدتها وزارة الفالحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية حول  :1)مرفو ( 31)

"االســتعمال العقالني للمكننة في المحاصــيل الكبرى وتنمية تقنيات تســيير األراضــي لتحســين اإلنتاج والمحافظة 
 .على الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة الحافظة"(

، 10/2/2022( بتاري  2325( القرار رقم )109نصــــدر المجلا االقتصــــادي واالجتماعي في دورته العادية ) -
( عرة موضـــــوت "االســـــتعمال العقالني للمكننة في المحاصـــــيل الكبرى وتنمية 1الذي تضـــــمن في فقرته )ثانياي/

استعمال الزراعة الحافظة" في مشروت تقنيات تسيير األراضي لتحسين اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية ب
 (.31المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية )

من المندوبية الدائمة لجمهورية العراب، تتضمن  28/6/2022( بتاري  3283تلقو األمانة العامة المذكرة رقم ) -
ة في جمهورية العراب حول هذا الموضـــــــــــــوت. وقد قامو األمانة العامة عدداي من مالحظات الجهات المختصـــــــــــــ

( بتاري  848بتعميم هذه المذكرة على المندوبيات الدائمة للدول األعضـــــــــــــاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم )
4/7/2022. 

من المركز العربي لدراســــــــــــــات المناطو الجافة  28/6/2022( بتاري  876تلقو األمانة العامة المذكرة رقم ) -
( 36واألراضـــــي القاحلة )نسســـــاد(، مرفو بها القرار الذي نصـــــدرته الجمعية العمومية للمركز في دورته العادية )

 .(2)مرفو حول هذا الموضوت  23/6/2022بتاري  
، تتضمن عدداي من 20/7/2022بتاري   (2659) ملكة المغربية رقممة مذكرة المندوبية الدائمة للتلقو األمانة العام -

 :حول هذا الموضوت، وهي على النحو التالي مالحظاتال
تشكل هذه المذكرة الشارحة الخطول العريضة لمشروت البح  والتطوير الخا  باحتياجات دولة عربية واحدة.  ▪

نسثر شموال يشمل عدة دول عربية  ات مستويات مختلفة من حي  إتقان تطوير هذه لذا، ُيقتر  إعداد مشروت 
 الخبرات العربية فيما بينها، بهدف نهائي هو تطوير هذه التقنية في عدة دول عربية. التقنية لتبادل

ة لكل بلد. يجب نن يشخت المشروت حالة الزراعة الحافظة على الموارد في الدول العربية لتحديد القضايا الهام  ▪
ا في  في الواق ، كل دولة عربية لديها احتياجات مختلفة فيما يتعلو بالزراعة الحافظة. بعم البلدان متقدمة جدي
 هذه التقنيات الحديثة وهذا النظام هو بالفعل جزء من استراتيجيتها الزراعية )مثل المغرا والعراب وما إلى  ل (.

تجريبية. في هذا اإلطار يقتر  إعداد مشروت يستفيد منه كل بلد ويلبي  ن رى ما زالو في مرحلةفي حين، بلدان 
 .احتياجاته الخاصة

يجب نن يهدف المشروت إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول المختلفة في هذا المجال في ضوء  براتها حول هذه  ▪
 التقنيات الحديثة. 
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)المركز الدولي للبحو  الزراعية في  ى في المنطقةينبغي نن يشمل المشروتا باإلضافة إلى نسساد، م سسات ن ر  ▪
 بالنظر إلى  برتها في هذا المجال.    (NARS)المناطو الجافة )إيكاردا(، ننظمة البحو  الزراعية الوطنية 

 مام تطوير هذه التقنية.نشكل عائقا رئيسيا يلدان بان قلة توفر البذور المناسبة في مختل  ال ▪
 يجب ان يتضمن المشروت نهدافيا محددة تعال  هذه المشكلة.  ▪
سنوات  3مدة المشروت: ت تي الزراعة الحافظة على الموارد ثمارها بعد اعتمادها لعدة سنوات، وبالتالي فإن مدة  ▪

  ير كافية إل هار نهمية هذه التكنولوجيا والقدرة على نشرها.
دة الدول العربية. وم   ل , سيكون من المناسب إعادة صيا ته الموضوت المقتر  مهم ويمكن نن يسهم في سيا ▪

 من  الل األ ذ بعين االعتبار النقال التالية:
 إضفاء الطاب  العربي على المشروت. (1
مراجعة األهداف المحددة من  الل مالءمتها م  كل دولة وتغطية الجوانب المختلفة التي تسمح بتطوير  (2

 العربية.هذه التقنيات في البلدان 
 تمكين مختل  البلدان من االستفادة من  برات البلدان والم سسات التي يتم فيها تطوير هذه الجوانب. (3

 بعــــــرة هــــــذا الموضــــــوت علــــــى المجلــــــا االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي فــــــي دورتــــــه  يــــــر العاديــــــة )األمانــــــة العامــــــة:  -
(، نســـــــد المجلـــــــا علـــــــى نهميـــــــة تضـــــــمينه فـــــــي مشـــــــروت 31( للتحضـــــــير للقمـــــــة العربيـــــــة د.ت )19-21/7/2022

 المل  االقتصادي واالجتماعي للقمة. 
المركــــز لــــى إلمملكــــة المغربيــــة ل المندوبيــــة الدائمــــة قامــــو األمانــــة العامــــة بإحالــــة المالحظــــات الــــواردة فــــي مــــذكرة -

صـــــيا ة القاحلـــــة، وســـــيقوم بأ ـــــذ المالحظـــــات فـــــي االعتبـــــار عنـــــد  العربـــــي لدراســـــات المنـــــاطو الجافـــــة واألراضـــــي
"االســــــــتعمال العقالنــــــــي للمكننــــــــة فــــــــي المحاصــــــــيل الكبــــــــرى وتنميــــــــة تقنيــــــــات تســــــــيير  مشــــــــروتالوثيقـــــــة النهائيــــــــة ل

 ".الحديثةاألراضي لتحسين اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة 
ــــــد تلقــــــو األمانــــــة العامــــــة مــــــذكرة  - ــــــة التونســــــية رقــــــموق  ،14/8/2022بتــــــاري   (74) المندوبيــــــة الدائمــــــة للجمهوري

 هـــــــذا الموضـــــــوت، مرفـــــــو بهـــــــا مقترحـــــــات ومالحظـــــــات وزارة الفالحـــــــة والمـــــــوارد المائيـــــــة والصـــــــيد البحـــــــري حـــــــول
لـــــى المنظمـــــة العربيـــــة للتنميـــــة الزراعيـــــة والمركـــــز العربـــــي لدراســـــات المنـــــاطو إوقامـــــو األمانـــــة العامـــــة بإحالتهـــــا 

ـــــة )نسســـــاد(، الجافـــــة ـــــة لمشـــــروت  واألراضـــــي القاحل ـــــار عنـــــد صـــــيا ة الوثيقـــــة النهائي أل ـــــذ المالحظـــــات فـــــي االعتب
"االســـــــتعمال العقالنـــــــي للمكننـــــــة فـــــــي المحاصـــــــيل الكبـــــــرى وتنميـــــــة تقنيـــــــات تســـــــيير األراضـــــــي لتحســـــــين اإلنتـــــــاج 

 والمحافظة على الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة الحديثة".
ــــــة العامــــــة  - ــــــو األمان ــــــمتلق مــــــن المركــــــز العربــــــي لدراســــــات المنــــــاطو  23/8/2022( بتــــــاري  1207) المــــــذكرة رق

 .(3)مرفو  الجافة واألراضي القاحلة
ـــــــم ) - ـــــــة العامـــــــة المـــــــذكرة رق ـــــــو األمان ـــــــاري  629سمـــــــا تلق ـــــــة الدائمـــــــة للجمهوريـــــــة  25/8/2022( بت مـــــــن المندوبي

ئريـــــــة حـــــــول التســـــــاؤالت الـــــــواردة مـــــــن الديمقراطيـــــــة الشـــــــعبية، مرفـــــــو بهـــــــا مالحظـــــــات الجمهوريـــــــة الجزاالجزائريـــــــة 
المملكـــــة المغربيـــــة بخصـــــو  هـــــذا الموضـــــوت، وتقتـــــر   اللهـــــا تجســـــيد المشـــــاري  المقترحـــــة مـــــن قبـــــل الجمهوريـــــة 
الجزائريــــــة كمشــــــاري  نمو جيــــــة، علــــــى نن يــــــتم تعميمهــــــا علــــــى البلــــــدان العربيــــــة بعــــــد تقــــــويم النتــــــائ  المتحصــــــل 

 عليها.
اال تعما  العقمني للمكننة في المحاصيت ال برى وتنمية تقنيا  ن مشروت )سيتم الحقاي توزي  النسخة المعدلة م 

 (.تسيير األراضي لتحسي  اإلنتاج والمحافظة على الموارد ال بيعية  ا تعما  الزراعة الحديثة
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