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التحدي
الزراعة والتي تمثل 26.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( وتوظف أكثر من 75 في المائة من القوة العاملة، هي 
أحد المحركات الرئيسية لالقتصاد في مدغشقر. ومع ذلك، يتضح أنه على الرغم من إمكانات الجزيرة لتوفير األراضي الزراعية 
والعمالة الشابة، ال يزال اإلنتاج غير كاٍف لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار. والواقع أن انخفاض اإلنتاجية 
ونقص البنية التحتية وضعف الوصول إلى السوق وعدم الوصول إلى رأس المال والبذور والمدخالت فضاًل عن الخدمات الفنية 

والتدريب ال تزال مشاكل قائمة. 

المصلحة  وأصحاب  الفاعلة  الجهات  من  وغيرهم  للمزارعين  الفنية  القدرات  وبناء  الزراعة  في  واإلنتاجية  اإلنتاج  زيادة  تعد 
المعنيين وتعزيز االستثمار والتجارة في الزراعة بين مدغشقر والدول األخرى أمًرا ضرورًيا لمعالجة القضايا المذكورة أعاله 
 من أجل تحقيق أحد األهداف اإلنمائية المستدامة )SDGs( على األقل. وتحديًدا أهداف التنمية المستدامة 1 )القضاء على الفقر(

و2 )القضاء على الجوع(.

نحو إيجاد حل
تم التوقيع على اتفاقية ثالثية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مدغشقر ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 
في نوفمبر 2018 لتنفيذ مشروع التعاون بين دول األمم الجنوب والصين ومنظمة األغذية والزراعة ومدغشقر )SSC( لمدة 
سنتين، من 2019 إلى 2021. يهدف مشروع التعاون بين دول األمم الجنوب والصين ومنظمة األغذية والزراعة ومدغشقر 
)SSC( إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية والربحية الزراعية من خالل دعم تنفيذ برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد 
األسماك )PSAEP( من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك )MAEP( وإطار البرمجة القطرية لمنظمة 
األغذية والزراعة )CPF(. ستوفر المبادرة ما يلي: )1( المساهمة في األمن الغذائي الوطني ودخل األسرة؛ )2( المساهمة في 
تحقيق االكتفاء الذاتي لمدغشقر مع الحد من تدفق العملة في استيراد األرز؛ )3( تعزيز االستثمار واألعمال التجارية الزراعية 
والتجارة في الزراعة. ستساهم هذه اآلثار في تحقيق الهدف 1 )القضاء على الفقر( والهدف 2 )القضاء على الجوع( والهدف 17 

)الشراكة من أجل تحقيق األهداف(.

طورت الصين خبرات وتقنيات قوية في بعض المجاالت يمكن تكييفها مع الوضع في مدغشقر من حيث الزراعة. تم اختيار ثالث 
مجاالت ذات أولوية لمدغشقر وهي: إنتاج األرز المهجن والثروة الحيوانية )األغنام والماعز( واألعمال التجارية الزراعية. خالل 
عامين من بدء المشروع، يعمل 17 متعاوًنا صينًيا في مناطق اإلنتاج الرئيسية في مدغشقر. سينقلون الحًقا المعرفة والتقنيات 
إلى المزارعين ومنظماتهم ممن سيشاركون بشكل مباشر في أنشطة التدريب والتنفيذ، وكذلك إلى موظفي الخدمة المدنية والفنيين 

المحليين ومؤسسات البحث. 

تنسق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد األسماك وتنفذ المشروع بالتعاون الوثيق مع الخبراء والفنيين الصينيين وبدعم 
شامل من منظمة األغذية والزراعة. وعلى هذا النحو، يعمل الخبراء والفنيون الصينيون عن كثب مع نظرائهم الوطنيين الذين 
تعينهم الحكومة رسمًيا. يوفر هؤالء النظراء بيئة مواتية لألطراف المتعاونة من أجل تحسين المعرفة ونقل التكنولوجيا. تضمن 
منظمة األغذية والزراعة تنفيذ األنشطة بشكل سلس من خالل توفير المدخالت الالزمة والتوجيه الفني والرصد. وبهدف ضمان 
التنفيذ المتسق، طور كل من األطراف المتعاونة والنظراء ومنظمة األغذية والزراعة األدوات الرئيسية مثل خطة العمل السنوية 

العمل المشترك لزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية 
والربحية في مدغشقر

© وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
ومصايد األسماك في مدغشقر

المساعدة التقنية في إطار التعاون بين دول األمم الجنوبية مع الصين لدعم تنفيذ برنامج قطاع الزراعة والثروة 
 القضاءالحيوانية ومصايد األسماك وإطار البرمجة القطرية لمنظمة األغذية والزراعة في مدغشقر
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وخطة المشتريات وخطة التدريب. تمت مناقشة هذه األدوات والمصادقة عليها 
من قبل مجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك 
في القطاع الخاص، وكذلك المسؤولين الحكوميين، خالل ورشة العمل االفتتاحية 
المشروع  تماشي  التشاركي  النهج  هذا  يضمن  المشروع.  بداية  في  عقدت  التي 

بشكل كامل مع متطلبات الحكومة والبيئة المحلية. 

التقنيات  واعتماد  مزارع   1000 عن  يقل  ال  ما  تدريب  يتم  أن  المتوقع  ومن 
وريادة  والتنظيمية  االجتماعية  قدراتهم  تعزيز  سيتم  كما  المنقولة.  الصينية 
األعمال. سيستفيد ما ال يقل عن 100 من الموظفين الفنيين والمسؤولين رفيعي 
المستوى داخل الوزارة من التدريب المحلي على األرز المهجن والثروة الحيوانية 
واألعمال التجارية الزراعية والسياسة والحوكمة في الزراعة. حتى اآلن، ثبت 
الغلة في  في  كبير  تحقيق تحسن  تم  أنه  التوضيحية  العروض  بالفعل من خالل 
زراعة األرز من 2.8 طن لكل هكتار مع األصناف المحلية إلى ما ال يقل عن 
الحيوانية،  للثروة  بالنسبة  الهجين.  األرز  باستخدام  للهكتار  أطنان   10 إلى   8
ستؤدي التدخالت المتعلقة بمكافحة األمراض الحيوانية وتحسين التغذية واختيار 
السالالت إلى تحسين إنتاجية تربية األغنام والماشية بشكل كبير. حتى اآلن، أدى 
التنفيذ على محاصيل األعالف إلى زيادة الغلة بمقدار عشرة أضعاف باستخدام 
التقنيات والتقنيات الصينية الجديدة. بحلول نهاية المشروع، من المتوقع أيًضا 
تجارية  التجارية وروابط  األقل لألعمال  نموذجين جديدين على  إنشاء  يتم  أن 

واستثمارية بين الصين ومدغشقر.

السنوات  الهندي في  المحيط  الحبوب في  إلى أن تصبح مخزن  تهدف مدغشقر 
القليلة المقبلة، مما يعني إنتاج أكثر مما يستهلكه سكانها. في الواقع، يسمح نقل 
بمقدار  المحلي  األرز  محصول  بزيادة  المهجن  باألرز  يتعلق  فيما  التكنولوجيا 
يمكن  التقنيات،  هذه  المزارعين  معظم  تبنى  إذا  مرات.  خمس  حتى  أو  أربعة 
بسهولة تحقيق االكتفاء الذاتي من األرز. تعزز حزم التدريب المقدمة على إنتاج 

المجترات الصغيرة الميزة النسبية لمدغشقر في السوق الوطنية والدولية المزدهرة 
للغاية. عالوة على ذلك، فإن االبتكارات الرئيسية التي حققتها هذه المبادرة هي 
أيًضا تدرب األشخاص في  أنها ال تقصر تدخلها على اإلنتاج األساسي ولكنها 
جميع أنحاء سلسلة القيمة من المصب إلى المنبع. يتماشى ذلك تماًما مع طموح 

رة.  الدولة في أن تصبح دولة ُمصدِّ

ومنظمة  والصين  الجنوب  األمم  دول  بين  التعاون  مبادرة مشروع  مهمة  تتمثل 
األغذية والزراعة ومدغشقر في االرتقاء بالمعرفة والتقنيات المنقولة حتى بعد 
انتهاء المشروع. لهذا السبب، يلعب تدريب المدربين دوًرا رئيسًيا في المشروع. 
سيصبح النظراء الذين يعملون عن كثب مع المتعاونين خبراء بالكامل في هذا 
الخبراء  المعرفة بمجرد مغادرة  المستقبل. سيتحملون مسئولية نشر  المجال في 
الصينيين للبالد. في هذه المرحلة، ما زال المشروع مقصوًرا على ثالث مناطق 
رئيسية من أصل 22. عند تحقيق النتيجة المرجوة، من المتوقع أن تكرر المبادرة 
البالد  من  أخرى  مناطق  تتمتع  أخرى.  ودول  مدغشقر  من  أخرى  مناطق  في 
بإمكانيات كاملة لزراعة األرز وتربية الحيوانات المجترة الصغيرة. عالوة على 
ذلك، وباإلضافة إلى العالقة التجارية القوية التي سيتم إنشاؤها مع الصين، يمكن 
المشتركة  السوق  مثل  اإلقليمية  األسواق  في  النسبية  ميزتها  استخدام  لمدغشقر 

لشرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا( ومنظمة تنمية الجنوب األفريقي )سادك(.
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