
البرنامج العربي المستدام الغذائي

وما  التطورات والمستجدات العالمية واإلقليمية، ظلفي •
 كشفت عنه جائحة كورونا، وما قد يماثلها من جوائح أو

 على  التى اثرتكوارث طبيعية أو سياسية أو اقتصادية، 
على  سالسل توريد الغذاء الدولية، ومن ثم تعذر الحصول

 فقد اهتمت. المنتجات الغذائية عن طريق االستيراد
حقق المنظمة العربية للتنمية الزراعية بايجاد برنامج ي

تواكب يراعي وياالمن الغذائي المستدام بالمنطقة العربية 
وفير ويستجيب لمختلف تلك التطورات والمستجدات لت

.متطلبات الغذاء بأكبر قدر ممكن



نهج الالربط بين  من أهم عناصر هذه الفلسفة أن البرنامج •
التنموي والنهج االستثماري 

ح تطوير قطاع الزراعات المطرية، ليصبو يشتمل على •
اء بمتطلبات قطاعاً اقتصادياً حديثاً يشارك بفاعلية في الوف

.  استدامة اإلنتاج واالستهالك الغذائي

 كما يقوم البرنامج على أساس من الشراكة الفعالة بين•
القطاعين العام والخاص، وعلى مبدأ التكامل وشمولية 

األدوار والمساهمات من جانب الدول، مع تعظيم االستفادة 
.من المزايا النسبية والتخصصية للدول 



:أهداف البرنامج
 يرغ للزراعة الصالحة األراضي في المطري القطاع في الزراعة في التوسع•

  المستغلة

  الحالي المطري القطاع في الزراعة نظم وتحديث تطوير•

 القائمة الزراعات في المياه ووحدة األرض وحدة على العائد تعظيم•

 نظم يرتطو يوفرها التي المياه استثمار خالل من المروية الزراعية الرقعة زيادة •
  .القائمة الزراعات في الحقلي الري

  عامة، الزراعي القطاع في االستثمارات من كافية مقادير ضخ•

 لبنياتا مجال وفي والمتكاملة، المرتبطة والخدمية التصنيعية األنشطة توطين•
 .الزراعية األساسية والمرافق التحتية

 .الحضر نحو الهجرة من والحد الزراعي التوطين•

  الجنسين من للشباب عمل فرص خلق•

  .فيةالري الزراعية المجتمعات في الفقر من والحد المعيشية األحوال تحسين•

 مختلف بين الترابط وتعزيز الغذائي اإلمداد لسالسل األداء كفاءة ورفع تطوير•
  .حلقاتها



:المتطلبات التنفيذية للبرنامج
 مصادرها من للدول الذاتية المالية الموارد تعبئة•

 لقطاعا يحصل وبحيث تخصيصها في النظر المتعددة،وإعادة
 في مساهمته مع يتناسب أو معادل نصيب على الزراعي

.اإلجمالي المحلي الناتج

 ماريةواالستث المالية التدفقات من األكبر النصيب توجيه•
ً  المحتملة المصادر كافة من والخارجية الداخلية ً و عربيا  إقليميا
 ً الغذائي األمن استدامة قضايا لخدمة ودوليا

 تركوالمش والعربي المحلي الخاص القطاع مساهمات تشجيع•
 القطرية والمشروعات االستثمارية البرنامج مكونات تنفيذ في


