اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

تعزيز األمن الغذائي والمائي

من خالل التعاون وتنمية القدرات

في المنطقة العربية

الجهة الممولة:

swedish international development
cooperation agency

الشركاء:

معاهد البحوث المساهمة:
•الجامعة األميركية في بيروت ،لبنان ()AUB

•جامعة الخليج العربي ،المنامة ،البحرين ()AGU

•جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ()KSU

17-00079

E/ESCWA/SDPD/2017/BROCHURE.1

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

تعزيز األمن الغذائي والمائي
من خالل التعاون وتنمية القدرات
في المنطقة العربية

بيروت

©  2017األمم المتحدة
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عالميا
جميع الحقوق محفوظة
َّ
توجــه إلــى لجنــة األمــم
طلبــات (إعــادة) طبــع مقتطفــات مــن المطبوعــة أو تصويرهــا
المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا).
جميــع الطلبــات األخــرى المتعلقــة بالحقــوق والتراخيــص وال ســيما الحقــوق الثانويــة
َّ
توجــه إلــى :اإلســكوا ،بيــت األمــم المتحــدة ،ســاحة ريــاض الصلــح ،صنــدوق بريــد:
 ،11-8575بيــروت ،لبنان.
البريد اإللكترونيpublications-escwa@un.org :
الموقع اإللكترونيwww.unescwa.org :

مطبوعــة لألمــم المتحدة صادرة عن اإلســكوا.
ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي هــذه المطبوعــة ،وال طريقــة عــرض مادتهــا،

علــى التعبيــر عــن أي رأي كان لألمانــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن المركــز القانونــي
ألي بلــد ،أو إقليــم ،أو مدينــة ،أو منطقــة ،أو بشــأن ســلطات أي منهــا ،أو بشــأن تعييــن
حدودهــا أو تخومهــا.

ال يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها.

معلومات أساسية
ُي ّ
عد تحقيق األمن الغذائي للجميع من األولويات الرئيسية لبلدان المنطقة العربية،

ولن يكون من السهل ضمان توفر األغذية بالكمية والجودة المطلوبتين مع مرور

الوقت .ومع تنامي عدد السكان في المنطقة الذي تجاوز اآلن  360مليون
نسمة ،والذي يتوقع أن يتضاعف بحلول عام  2050إذا ما استمرت معدالت النمو
ً
تحد ً
ّ
ّ
ّ
ظل المعوقات الطبيعية
رئيسيا في
يا
يشكل تحقيق هذا الهدف
ذاتها،

واالقتصادية واالجتماعية الكثيرة التي تواجه المنطقة ،وأبرزها ندرة المياه
ّ
تغير المناخ واألحداث المناخية القصوى ،وتناقص
يتوقع أن تتفاقم بفعل
التي
ّ
وتغير
األراضي الصالحة للزراعة ،وأنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة،
ّ
أنماط العيش ،وتدهور البيئة ،وتفاقم الال استقرار بسبب استمرار التحوالت
واالضطرابات االجتماعية والسياسية.

الهدف
يسعى المشروع إلى تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية من خالل

رفع مستوى التنسيق في صياغة السياسات ووضع االستراتيجيات وتنفيذ
البرامج .وسيتحقق ذلك من خالل تعزيز قاعدة المعرفة الوطنية واإلقليمية
وتنمية القدرات ورفع التعاون بين الدول العربية.
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استراتيجية التنفيذ
ً
آنفا سيسعى المشروع إلى تحقيق األهداف االستراتيجية
لتحقيق الهدف المذكور

األربعة التالية على مدى الفترة الممتدة إلى نهاية عام :2018

تعزيز القدرات
على وضع سياسات
منسقة بشأن األمن
ّ
الغذائي وأمن
المياه
تعزيز القدرات في مجال
تغير وفرة المياه
تقييم آثار ّ
على اإلنتاج الزراعي

تعزيز قدرات
تقييم وضع
األمن الغذائي
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تحسين كفاءة
إنتاج األغذية

ً
ّ
سابقا من خالل الشراكة والتعاون
المفصلة
وستنفذ مكونات المشروع األربعة

والتنسيق مع البلدان األعضاء والمنظمات التالية:

ّ
المتخصصة
•جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية ومنظماتها
•المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة

•منظمة األغذية والزراعة/المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا
•المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
•الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ
•الجامعة األميركية في بيروت
•جامعة الخليج العربي
•جامعة الملك سعود

أنشطة ومخرجات المشروع
تغير وفرة المياه على اإلنتاج الزراعي
ِّ
المكون األول :تقييم آثار ّ
ً
جزئيا من
يتوقع البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي زيادة اإلنتاج الزراعي
خالل التوسع األفقي ،حيث ُ
ستؤمن المتطلبات اإلضافية من المياه لهذا التوسع

من خالل الوفورات الناتجة عن مشاريع رفع كفاءة استخدام مياه الري .ويفترض
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هذا المقترح استمرار وفرة الموارد المائية في المستقبل بمستوياتها التاريخية أو

ّ
تفحص وضع وفرة المياه في المنطقة يشير إلى تزايد التوقعات
الحالية .إال أن

تغير المناخ.
تغيرات أكبر في وفرة المياه نتيجة تأثيرات ّ
بحدوث ّ

ِّ
المكون األول للمشروع الى التحقق من صحة هذه الفرضية من خالل عملية
يهدف

التغير المتوقع في توفر المياه على المستويين
توقع اإلنتاج الزراعي الناجم عن
ّ
اإلقليمي والوطني .ويتطلب ذلك توقعات موثوقة للمناخ ومعلمات هيدرولوجية

على المستويين اإلقليمي والوطني ،التي يمكن الحصول عليها من خالل مخرجات
تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر
المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر
ّ

االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية (ريكار*).

لتغير المناخ من خالل الرابط:
*يمكن اإلطالع على المبادرة اإلقليمية
ّ
https://www.unescwa.org/climate-change-water-resources-arab-region-riccar

المكون الثاني :التنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه
ِّ
من الضروري إدراج وترسيخ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ودورها الشامل

في التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في القطاع الزراعي عند وضع
استراتيجيات وخطط عمل تتعلق باستخدام موارد المياه التي تتزايد ندرتها.
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ِّ
المكون الثاني للمشروع إلى رفع مستوى التنسيق بين قطاعي الزراعة
يسعى
ّ
والمياه كشرط مسبق لوضع سياسات متسقة ومتكاملة .وتبرز أهمية هذا

الموضوع مع اعتبار األمن الغذائي اآلن كقضية متعددة األبعاد تشمل إلى جانب
ً
أبعادا اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى.
اإلنتاج الزراعي،

المكون الثالث :كفاءة وجودة وسالمة اإلنتاج الغذائي
ِّ
تسلط استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة الضوء على دور
الممارسات الزراعية الجيدة في زيادة اإلنتاج وتيسير إمكانية وصول المنتجات
الزراعية إلى األسواق الخارجية واالمتثال لمعايير التجارة الدولية .وعلى الرغم

من أن كثير من أنشطة ومبادرات البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي تهدف

إلى تحسين اإلنتاج الزراعي ،سواء من حيث الكمية أو النوعية ،إال أن البرنامج
ً
مقترحا لتطوير مجموعة موحدة من الممارسات الزراعية الجيدة في
ال يتضمن
المنطقة العربية.

ّ
ِّ
يعزز تبني الممارسات
المكون الثالث للمشروع إلى وضع إطار توجيهي
يهدف

الزراعية الجيدة في المنطقة العربية ،كخطوة أولى نحو اعتماد معايير إقليمية
ملزمة إلنتاج وتبادل المحاصيل الزراعية.
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المكون الرابع :تقييم وضع األمن الغذائي
ِّ
على الرغم من أن المنطقة العربية تسعى جاهدة لتحقيق مستويات أعلى من األمن

الغذائي ،غير أن كيفية تقييم مستوى اإلنجاز في هذا المجال التزال غير واضحة.
ً
ً
ّ
ّ
تحديدا ،إذ أن قياس األمن الغذائي
يخص المنطقة العربية
تحديا ال
ويشكل ذلك
أمر يشكل تحديات وينطوي على الكثير من العوامل.

المكون الرابع للمشروع إلى تطوير رؤية واضحة لما ُي ّ
ِّ
شكل األمن الغذائي
يهدف

في المنطقة العربية مع األخذ باالعتبار الخصوصيات اإلقليمية واالتجاهات
العالمية .وينبغي ترجمة هذه الرؤية إلى مجموعة من المؤشرات التي ستستخدم
لرصد حالة األمن الغذائي على المستويين الوطني واإلقليمي.
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