
المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية 



م وباشرت أعمالها في 1970أنشئت المنظمة في العام •
.م1972العام 

ي• روابط ب ة ال ي تنمي اهمة ف ى المس ن تهدف المنظمة إل
ي ا ف ا بينه اون فيم يق التع ة وتنس دول العربي تى  ال ش

:المجاالت والنشاطات الزراعية وعلى األخص



رق • ائل وط ين وس ة، وتحس وارد الزراعي ة الم تنمي
.استثمارها 

.انيةرفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية النباتية والحيو•

.االستغالل األمثل للموارد الزراعية والسمكية•

ذائ• ن الغ ل الزراعي واألم ق التكام ي تحقي ي المساعدة ف
.العربي

ين ا• ة والسمكية ب ادل المنتجات الزراعي دول تسهيل تب ل
.العربية



ا• ق االكتف مكي لتحقي ي والس اج الزراع ادة اإلنت ء زي
.الذاتي مع مراعاة االستدامة

.ةدعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والسمكي•

ي ق• املين ف ية للع تويات المعيش وض بالمس اعي النه ط
.الزراعة والصيد السمكي

ة أزمات•  اإلشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجه
. الغذاء وتعزيز األمن الغذائي



:الهيكل التنظيمي للمنظمة•
)وزير يجتمع مرة كل عامين 22(الجمعية العامة •
).شهور 8وزراء ويجتمع كل  8(المجلس التنفيذي •
اإلدارة العامة •
).مكاتب 4(المكاتب اإلقليمية •
ب ري(المكاتب المتخصصة • ون، مكت ب الزيت ادة مكت

).األعمال واالبتكار
.ةالمعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكي•



:تتمثل مجاالت عمل المنظمة الرئيسية فيما يلي•
.الدراسات واالستشارات الفنية •
.كةتنفيذ المشروعات القطرية والقومية والمشتر•
.التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية•
.المعلومات واإلحصاءات والشبكات المتخصصة•
.المعونات الطارئة•
.التقارير الدورية•





:الرؤية 

او“ أقلم ومق تدام مت ي ومس ي تنافس ي عرب اع زراع م قط

ادي والتنمي و االقتص زز للنم تِج ومع دمات، ومن ة للص

ن  ي واألم ار الريف تقرار واالزده ة واالس االجتماعي

“الغذائي



: لإلستراتيجية العام  الهدف

ة الزراعي“ اج واإلنتاجي ين اإلنت ي تحس اهمة ف ة، المس

ين ذوي، وتحس ذائي والتغ ن الغ ة، واألم المة األغذي  وس

ق ا وارد لتحقي ة سبل المعيشة،  وحماية البيئة والم لتنمي

ادل  و الع تدامة،  والنم ادية المس ة واالقتص االجتماعي

“واالزدهار الريفي



على للقضاء والغذائية الزراعية النظم في والتكيف التحول دعم 
  .الفقر من والحد الجوع

االيكولوجية والنظم الزراعية الموارد إدارة حسن على المحافظة 
  .العربية المنطقة في واستدامتها

اتوسياس وإجراءات آليات وتأطير العربي الزراعي التكامل تعزيز 
  .العربي الزراعي واالستثمار التجارة ونظم

مع التأقلم مقدرات ودعم وتأهيل العربي الريف وازدهار تنمية 
 اعبالقط الصلة ذات والمجتمعية واالقتصادية البيئية التغيرات
  .الزراعي

الزراعية المعرفة وإتاحة ومشاركة إدارة حسن  ً ً  فنيا  لدعم ومؤسسيا
  . القرار صانعي

:إلستراتيجيةااألهداف 



البرامج الرئيسية



 اجاإلنت واستدامة وزيادة التقانات لنقل الرئيسي البرنامج1.
  الزراعي والمردود واإلنتاجية

 الموارد واستغالل إدارة نظم لحوكمة الرئيسي البرنامج2.
واستدامتها العربية الزراعية

 الزراعية اتللمنتج التنافسية القدرات لتعزيز الرئيسي البرنامج3.
:العربية الزراعية والتجارة االستثمار بيئة وتحسين

الغذاء وسالمة والحيوان النبات لصحة الرئيسي البرنامج4.

 ادةوري واالبتكار الريف وإزدهار لتطوير الرئيسي البرنامج5.
الفوارق وتقليل والشباب المرأة لتمكين األعمال

 إتاحةو  والمؤسسية البشرية القدرات لبناء الرئيسي البرنامج6.
)المعرفة مستودع ( الزراعية المعرفة



:ويضم ثالثة برامج فرعية 
ديثةالح الزراعية التقانات ونشر لتبني الفرعي البرنامج 

 راتالمتغي مع  التأقلم و الذكية الزراعة  وتقانات والمالئمة
المستدام الزراعي لإلنتاج والبيئية  المناخية

المائية األحياء تربية تقانات ونشر لتبني الفرعي البرنامج
يدةالج الزراعية الممارسات ونشر لتبني الفرعي البرنامج 

الغذائية والنظم الزراعي القطاع في الدائري واالقتصاد

نتاجالبرنامج الرئيسي لنقل التقانات وزيادة واستدامة اإل -1
:واإلنتاجية والمردود الزراعي



البرنامج الرئيسي لحوكمة نظم إدارة واستغالل الموارد  -2
:الزراعية العربية واستدامتها

: الفرعية برامج ثالثة  ويضم

يةالزراع الحوكمة تدخالت ونشر  لتبني الفرعي البرنامج 

العالقة ذات الدولية واالتفاقيات

الموارد إدارة في الترابط نهج لتطبيق الفرعي البرنامج 

الطبيعية

ةالوراثي واألصول الموارد على للحفاظ  الفرعي البرنامج 

والحيوانية النباتية



منتجات البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرات التنافسية لل -3
 الزراعية وتحسين بيئة االستثمار والتجارة الزراعية

:العربية

ةالزراعي المنتجات جودة لتعزيز الفرعي البرنامج 
 سواقأ وفعالية ، التنافسية مقدراتها ورفع والسمكية
الزراعية المنتجات

السياسات ومواءمة  لتنسيق  الفرعي البرنامج 
 وترويج بيئة ،وتحسين العربية الزراعية والتشريعات

العربي الزراعي االستثمار



الحيوانية واالمراض لآلفات الفرعي البرنامج.

النباتية واالمراض لآلفات الفرعي البرنامج .

الغذاء لسالمة الفرعي البرنامج.

:غذاءالبرنامج الرئيسي لصحة النبات والحيوان وسالمة ال -4



يادة البرنامج الرئيسي لتطوير وإزدهار الريف واالبتكار ور -5
:األعمال لتمكين المرأة والشباب وتقليل الفوارق

:فرعية برنامج ثالثة ويضم

فالري في العيش كسب سبل لتحسين الفرعي البرنامج 

العربي

الزراعية األعمال وريادة لالبتكار الفرعي البرنامج

المنتجين صغار مقدرات لتعزيز الفرعي البرنامج  



ة  البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسي-6
)مستودع المعرفة( وإتاحة المعرفة الزراعية 

:ويشتمل البرنامج على خمسة برامج فرعية 

ي البرنامج الفرعي لإلرشاد والتأهيل والتدريب الزراعي والسمك

البرنامج الفرعي لإلحصاء والمعلومات الزراعية

 البرنامج  الفرعي للتوثيق ونشر المعرفة الزراعية

راكات البرنامج الفرعي للشبكات الزراعية المتخصصة وتعزيز الش
قةمع المنظمات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العال

البرنامج الفرعي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية



البرنامج الدائم 
لألمن الغذائي العربي


