
:نبذه تعريفيه موجزه عن 
البرنامج العربي الستدامة األمن الغذائي

مهندس رائد حتر

العربية للتنمية الزراعيةالمنظمه



اآلثااااار الناتجااااة 

جائحااااااااة عاااااااان 

كورونااااااااااااااااااااااااا 

.وغيرها

تفاااااااا   حاااااااده 

نااادرل الماااوارد 

المائيااااااااااااااااااااة 

وتصاااااااااااااااااعد 

أزمات المياه
انطالق أجندل التنمية المستدامة

وما تضمنته من أهداف 2030

عال ه مباشرل باألمن الغذائيذات

العالياااااااااااة تكلفاااااااااااه ال

ساااااااتمرار أوضاااااااا  ال

ي التنمية الزراعية علا

مااا كاناات عليااه طااوا  
.النصف  رن الماضي

الصاااااااااورل ال اتماااااااااة 

لالستشااااااااااااااااااااااااااراف 

المساااات بلي ألوضااااا 

األمن الغاذائي العرباي

فاااااي ظااااا  األوضاااااا  

الراهنة

الضرورات 

والدوافع



2050 2030 16-2018 96-1998 البيان

228 152 120 52.8
واردات الغذاء 

(طن مليون)

105 70 56 17
واردات الغذاء

( مليار دوالر)

كلفة ب اء األوضا  على ما هي عليه



اإلنتااااااااا  زيااااااااادل 

اإلنتاجيااااااااااااااااااة   و

وبخاصاااااااااه فاااااااااي 

الزراعات المطرية

تعظااااااي  اسااااااتغال  

الماااوارد األرضاااية 

الصااالحة للزراعااة 

فاااااااااي المنااااااااااط  

.المطرية

 ليترشيد استخدا  المياه وتطوير نظ  الري الح

ار زيادل االستثم

والتجااااااااااااااااااارل 

الزراعيااااااااااااااااااة 
يةالبينية العرب

تااااااااااااااااااااوطين 

صاااااااااااااااااااناعة 

مااااااااااااااااادخالت 

اإلنتا 

ة الموجهات الرئيسي

للبرنامج العربي

الستدامة األمن 

الغذائي



ة الموجهات الرئيسي

للبرنامج العربي

الستدامة األمن 

الغذائي

ت لي  الفا د 

والهدر من الغذاء

التوجه نحو 

أنماط االستهالك

الغذائي 
المستدامة

تطوير بنية

التشريعات 
والسياسات

تطوير 

الخدمات 
المساندل



أهداف 

البرنامج

ي التوسع في الزراعة فا

ال طاااااا  المطاااااري فاااااي 

األراضااااااااي الصااااااااالحة 

للزراعااة غياار المسااتغلة

.في الدو  العربية

تطاااوير وتحااادي  نظااا  

الزراعاااة فااااي ال طااااا  

المطااااااااااري الحااااااااااالي 

. والمستهدف بالتوسع

تعظااي  العائااد علااى وحاادل األرا ووحاادل المياااه فااي الزراعااات 

ال ائمة في ك  من ال طا  المروي وال طا  المطري

الزراعيااااةزيااااادل الر عااااة

المروية من خال  استثمار

ر المياه التي يوفرهاا تطاوي

نظاااا  الااااري الح لااااي فااااي 

. الزراعات ال ائمة

خفاااااا العجاااااز فاااااي 

المجموعاااات السااالعية

الرئيسيةالغذائية



مكوناٍت  8يض  البرنامج العربي الستدامة األمن الغذائي 

:كما يليتتوز  فيما بين ثالثة مستوياتٍ 

مكونات البرنامج العربي الستدامة 

األمن الغذائي



مكاااااون التوساااااع فاااااي -1

ة اسااتغال  المااوارد األرضااي

الصاااااالحة للزراعاااااة فاااااي 
المناط  المطرية

مكااااااااون االرت اااااااااء -2

ة بمعاادالت نمااو اإلنتاجياا
في الزراعات ال ائمة

مكااااااااااااون -3

التوسااااع فااااي 

الزراعااااااااااااات 

المروياااة مااان 

خاااال  تطاااوير 
نظ  الري

باشار األساسية التي تسااه  علاى نحاو مالثال  المستوى األو   يشم  المكونات

.في زيادل الطا ات اإلنتاجية الغذائية وبخاصة من سلع العجز الرئيسية



المستوى الثاني

ا واحاااداا ذ ا يشااام  مكوناااا

ة طبيعة استثمارية خاصا

عات الكبيااااارل روبالمشااااا

ا  التي يضطلع بها ال طا

ة  الخاص بصافة أساساي

تشم و

مشااااااااروعات مكااااااااون ال

مشروعات الزراعية  وال

ي متكاملة فاالمرتبطة وال

المجااااااااالت التصااااااانيعية 

.والخدمية المختلفة



مكااااون ت لياااا  

الفا د و الهدر

.من الغذاء

مكون التوجاه 

نحاااااو أنمااااااط 

االساااااااااااتهالك 

الغااااااااااااااااااذائي 

.المستدا 

مكاااون الحاااد مااان 

مخاااااطر الجااااوائ  

ومنهاااااااا جائحاااااااة 

علااى ( 19)كوفيااد 

.الزراعة والغذاء

مكااااون تخفيااااف 

مخاااااااااااااااااااااااااطر 

التغياااااااااااااااااااارات 

المناخيااااة علااااى 

الزراعة واألمان 

.الغذائي

  المسااتوى الثالاا   ويشاام

مكونات ذات طبيعة داعمة 

ومعااززل لتحسااين أوضااا  

األمااان الغاااذائي  وتتواكااا  

ماااااااااااااااااع التطاااااااااااااااااورات 

والمستجدات على السااحة

.  الدولية



خفاااا فجاااول ال مااا  المساااتخد  

%25كغذاء بنسبة 

خفاااااا فجاااااول الشاااااعير 

المساااتخد  كغاااذاء بنسااابة

50%

خفااااااا فجااااااول الشااااااعير 

المسااتخد  كعلااف حيااواني

%25بنسبة 

ة خفا فجول الذرل الشاامي

بة لالساااتخدا  العلفاااي بنسااا

50%

خفااااا فجااااول الااااذرل الشااااامية 

%50بنسبة لالستخدا  الغذائي 

ا خفا فجول زيات الصاوي

%33.3بنسبة 

النواتج 

المتو عة
للبرنامج

زيادل الطا ة التصديرية لزيت الزيتون 

%200بنسبة 



النواتج 

المتو عة 
للبرنامج

لالذرإنتا فيالتوسع•

كعلفوالدخنالرفيعة

) اراألبإنتاجيةلتحسين

بنسبة(الذب  ب 

50%.

زيتفجولخفا•

بنسبةالشمسزهرل

50%.

إحال  زيت زهرل •

الشمس المنتج 

ا مح   محليا

الواردات الصافية 

من زيت الذرل 

%.50بنسبة 

الرفيعةالذرلإحال •

الذرلمح والدخن

كعلفالشامية

الفجوللخفا

بنسبةالمتب ية

52%.



 ااع ونتيجااة لااذلك يتو

تي زيادل االكتفاء الذا

مااااااان المجموعاااااااات 

ة الغذائياااااة الرئيساااااي

:كما يلي

ن زياده نسبه االكتفاء الاذاتي ما

% 42مجموعاااة الحباااو  مااان 

ا الي  . 2030عا  % 70حاليا

زياااااااااااده نساااااااااابه 

ن االكتفاء الذاتي م

مجموعاااه الزياااوت 

% 32النباتية مان 

ا الااي حااوالي حاليااا

عااااااااااااااااااااا  % 71

2030 .

اء زياده نسبه االكتفا

الاااذاتي مااان الساااكر 

% 30ماااان حااااوالي 

ا الااااي حااااوالي  حاليااااا

2030عااااا  % 68
.



:فترتينعلىالبرنامجتنفيذسيت 

.(2025-2021)األولى •

.(2030-2026)الثانية •

ومااااان المنظاااااور المساااااتدا  

  بعااد األجااالبرنااامج سااتمر ي

لينطل   2030المحدد عا  

إلااى مراحااا  أخااارى متصااالة 

ومتتابعاااااااة تح ااااااا  مبااااااادأ 

.االستدامة



شكرا


