
قضايا مع التعاطي فــــي وخبراتها المنظمة جهود
والبيئة المستدامة والتنمية الغذائي األمن 

العربية المنطقة في 

إلى مقدمة 
 

والتنمية البيئة لمنتدى العاشر السنوي المؤتمر
  اللبنانية الجمهورية   –   بيروت

م2017/  نوفمبر/   3 – 2
     



للعرض العامة المحتويات
:هذا العرض عبارة عن 

من مالمح عن االتجاهات العامة في إنتاج المحاصيل االساسية المعنية باأل -1
:الغذائي في العالم العربي وهي 

ء الحمرا(الحبوب             الزيوت النباتية             السكر             اللحوم 
 البيض(ومنتجات الثروة الحيوانية)                                 ،البيضاء
)وااللبان

:جهود المنظمة العربية في دفع عجلة االمن الغذائي  -2
االستراتيجيات-
برنامج التقانات لزيادة االنتاجية -
)التصحر،المناخ، الموارد الوراثية(برامج معالجة تهديدات البيئة-
برنامج دفع عجلة التكامل االقتصادي من بوابة الزراعة-



للعرض العامة المحتويات
:الجهود االقليمية لدفع عجلة االمن الغذائي -3

المبادرات العربية 
الملك عبدهللا بن عبد العزيز لالستثمار الزراعي في الخارج مبادرة-
مخطط المغرب األخضر-
األمن  مبادرة فخامة الرئيس عمر حسن البشير لالستثمار الزراعي لتحقيق-

:الغذائي العربي



20162019202220252027البند  المجموعة السلعية

الحبوب
)(28.1  

56375.2058479.5059181.7059738.8160566.86) اإلنتاج (العرض 

114875.39129528.87136132.93142736.99147139.69الطلب 

القمح الدقيق 
27983.0929426.7629887.1130533.1831058.17) اإلنتاج (العرض 

58594.97571729.5477583.4283437.3087339.89الطلب 

الشعير 
6602.736794.907209.297458.547565.75) اإلنتاج (العرض 

12128.86417131.9617403.8517675.7317856.99الطلب 

الذرة الشامية 
104.28117.71137.48150.08159.47) اإلنتاج (العرض 

25771.40228021.2130009.5231997.8333323.37الطلب

األرز 
6606.876697.976389.436461.916371.55) اإلنتاج (العرض 

10957.2411595.3612155.2512715.1513088.42الطلب  

 )م2027 -2016( العربي الوطن في الرئيسية الغذائية السلع إنتاج



ة  20162019202220252027البند المجموعة السلع

الزيتية الحبوب 
)57.0(%

9063.549860.4310640.3711311.5111824.02) اإلنتاج (العرض 

6984.076539.686898.187256.697495.69الطلب 

السكر 
)321 %(

3676.643860.583694.843723.103765.72) اإلنتاج (العرض 

13401.8213071.6214160.5515249.4715975.42الطلب 

  اللحوم جملة

63%

8545.588367.438623.508850.298980.20  ) اإلنتاج( العرض

11756.23612597.1713392.5414187.9114718.16  الطلب

 )م2027 -2016( العربي الوطن في الرئيسية الغذائية السلع إنتاج



20162019202220252027البند  المجموعة السلعية

  األسماك

2.0%

4820.25375212.2475608.5936005.476281.285  ) االنتاج( العرض

4843.10225162.185560.155958.126223.43 )لالستهالك المتاح( الطلب

البيض
47%

1542.351594.011637.641672.531665.86  ) االنتاج( العرض

  لالستهالك المتاح( الطلب

(  1896.28192052.002205.252358.502460.67

  ومنتجاتها األلبان

59%

24939.5725587.7525897.2425968.0925896.15  ) االنتاج( العرض

36358.03338795.3839795.5540795.7141462.48 )لالستهالك المتاح( الطلب

 )م2027 -2016( العربي الوطن في الرئيسية الغذائية السلع إنتاج



صنق مشكلة لمعالجة العربية اإلستراتيجية األطر
:تشمل ، المنطقة في الغذاء

مةالمستدا  العربية الزراعية للتنمية العربية اإلستراتيجية1.
)2005- 2025(
.العربي الغذائي لألمن الطارئ البرنامج2.
.م)2037 - 2017( المائية األحياء لتربية العربية اإلستراتيجية3.



:التالي على اإلستراتيجيات تلك خالل من المنظمة عملت•

مواردال وتنمية لحماية الموجهة المشتركة والبرامج الخطط من عديدال تنفيذ

يةالعرب التجارة كفاءة وتحسين التقني والتطوير الزراعية الطبيعية

.المناخ وتغير البيئة وقضايا العربي االقتصادي والتكامل

حقيقت في للمساهمة والبشرية المؤسسية القدرات بناء على الدول مساعدة

.المستدامة الزراعية والتنمية الغذائي األمن

 سية؛المؤس واإلصالحات الزراعي التصنيع مجاالت في الدول قدرات تعزيز

.الزراعي االستثمار مناخ وتهيئة



 

 عربيال الغذائي األمن لتحقيق  العربية  المبادرات



 :ارجالخ في الزراعي لالستثمار العزيز عبد بن عبدهللا الملك مبادرة : أوالً 
دول في عمالقة زراعية مشاريع في االستثمار على المبادرة هذه تركز

جياتاستراتي تطوير على التأكيد مع ،آمنة اقتصادية بيئات ذات صديقة
.األساسية الغذائية السلع تخزين

الغذائي األمن تحقيق ضمان في بالخارج الزراعي االستثمار سيسهم،
من الخارج في المستثمرين تعترض قد التي المخاطرة مستوى وتخفيض

الالزمة واألدلة الجدوى دراساتو ،والبيانات المعلومات توفير خالل
الخارج في للمستثمرين

 الوطني االقتصاد في االستقرار مستوى زيادة في المبادرة ستساعد،
الرأسمالية األصول على والحفاظ ،الوطنية األموال رؤوس وتوظيف

ة



 
 ً  :األخضر المغرب مخطط :ثانيا
اإلجمالي المحلي الناتج في %19 بنحو المخطط هذا يساهم 


