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:األمن المائي
السكان على ضمان الحصول على قدرة "

ة ذات جودة مقبولالمیاه، كمیات كافیة من 
 وبشكل مستمر، الستدامة سبل العیش

ورفاه اإلنسان وللتنمیة االجتماعیة 
وكذلك ضمان الحمایة من واالقتصادیة 

حفاظ التلوث والكوارث المتعلقة بالمیاه وال
الم على النظم اإلیكولوجیة في جو من الس

)UN-WATER, 2013("السیاسيواالستقرار 

:األمن الغذائي
كافة یتحقق األمن الغذائي عندما یتمتع"

مادیة في جمیع األوقات بالفرص الالبشر 
 واالقتصادیة  للحصول على) الحسیة(

ھم ومغذي یلبي حاجات غذاء كافي وسلیم
الغذائیة ویناسب أذواقھم من أجل حیاة 

".  نشطة وصحیة
)١٩٩٦قمة الغذاء العالمي، (

وطني العلى المستویین ركیزتین أساسیتین من ركائز األمن القومي 
العربي واإلقلیمي 

یة؟مستویات األمن الغذائي والمائي في المنطقة العرب

الخلفیة والمبررات

مفاھیم متعددة األبعاد
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والمبرراتالخلفیة 

أوضاع واتجاھات مقلقة: األمن الغذائي العربي

:٢٠١٥المستدامة التقریر العربي للتنمیة بحسب 

نقص الوزن سبة لم تحقق المنطقة العربیة غایة الھدف اإلنمائي لأللفیة المتعلقة بتخفیض ن•
سن الخامسة إلى النصف لألطفال دون 

 ًأي ضعف المعدل العالمي%٣٠بلغت النسبة في أقل البلدان نموا ،

یناتالتسعشھدت المنطقة ككّل تراجعاً ملحوظاً في معركتھا ضد الجوع منذ أوائل •

٧٤بلغ  لتغذیةسّجل المشرق العربي ارتفاعاً في نسبة السكان الذین یعانون من نقص ا%
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العالميالمستوى 

source: http://data.worldbank.org/indicator/
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مؤشر الجوع العالمي

)١/٦(ھزال االطفال •
)١/٦(تقزم االطفال •
)١/٣(وفیات االطفال •
)١/٣(نقص التغذیة •

والمبرراتالخلفیة 

)٢(أوضاع واتجاھات مقلقة : األمن الغذائي العربي
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والمبرراتالخلفیة 

)٣(أوضاع واتجاھات مقلقة : األمن الغذائي العربي
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)٢٠١٣-٢٠١١متوسط ثالث سنوات، (%) (قیمة واردات الغذاء كنسبة من قیمة إجمالي الصادرات 

نسبة االعتماد على واردات الحبوب

٢٠١٥اإلسكوا ویونب، التقریر العربي للتنمیة المستدامة، العدد األول : المصدر
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الخلفیة والمبررات

)٤(أوضاع واتجاھات مقلقة : األمن الغذائي العربي

...مخاطر حول سالمة الغذاء في المنطقة 

:بعض األمثلة

٢٠١٣حالة تسّمم غذائي في دبي عام  ٥١٨ (Khaleej Times, January 2014)
حالة سالمونیال في األردن  ١٤٧(Barfblog, April 2014)
حالة تسمم في جدة  ١٥٠(Arabnews, May 2014)
حالة تسمم في مراكش  ٥٠(Akhbarona, June 2014)
المة وزیر الصحة اللبناني یصدر لوائح بالمطاعم ونقاط البیع لعدم مراعاة شروط الس

(Dailystar, November 2014)
حالة تسّمم من میاه الشرب في مصر  ٣٧٩(Alarabiya, April 2015)
....
....
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الخلفیة والمبررات

اتجاھات مقلقةأوضاع و: األمن المائي العربي

 ًالوطني على المستوى(االمطار  ھطولمن  مستویات منخفضة جدا(
)دولة ٣٢أدنى ضمن دولة عربیة  ٢٠دولة، و ١٨٠بین من األدنى دولة عربیة ھي  ١١(

)لسنةاالتراكمیة، ملیار متر مكعب في الكمیة (المیاه المسحوبة سنویاً )سنةالمكّعب في متر (المتجددة نصیب الفرد السنوي من موارد المیاه 

٢٠١٥ألول اإلسكوا ویونب، التقریر العربي للتنمیة المستدامة، العدد ا: المصدر
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)٢٠١٠-٢٠٠٥( –(%) سحب المیاه للزراعة كنسبة من إجمالي السحب 

استنزاف المیاه الجوفیة للري•
كفاءة استخدام متدنیة في الري•
تلوث موارد المیاه من األنشطة الزراعیة•
إنتاجیة متدنیة الستخدام المیاه•
والمیاه المشتركة.... حقوق المیاه •
•...

الخلفیة والمبررات

)٢(اتجاھات مقلقة أوضاع و: األمن المائي العربي
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الخلفیة والمبررات

اتجاھات مقلقةأوضاع و: األمن العذائي والمائي العربي

Lowest 41% 
of countries

Lowest 20% 
of countries

Lowest 10% 
of countries

اإلرھاب/مؤشر االستقرار السیاسي وغیاب العنف
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والمبرراتالخلفیة 

ومترابطةالتحدیات أمام تحقیق األمن الغذائي متعّددة 

تزاید عدد السكان

أنماط 
ر استھالك غی
مستدامة

تحدیات 
مؤسسیة

ضعف 
االستثمار

م ضعف استخدا
التقنیات 
الزراعیة

اضطرابات 
یةاجتماعیة وسیاس

تدھور 
األراضي 
الزراعیة

التحدیات التي 
سیتعامل معھا 

المشروع

التحدیات التي 
سیتعامل معھا 

المشروع

...

...

...

تغّیر المناخ

عدم كفاءة 
 أنماط اإلنتاج

ق ضعف التنسی
بین القطاعات

ضعف قدرات 
یةالموارد البشر

ضعف القدرة 
على الرصد
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مشروع األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربیة

الھدف والمكونات

وى رفع مستالمنطقة العربیة من خالل في الغذائي والمائي  األمن تعزیز: الھدف
البرامجالسیاسات، ووضع االستراتیجیات وتنفیذ  في إعداد التنسیق

:مكونات أساسیة ٤

المكّون األول

يالمكّون الثان

المكّون الثالث

المكّون الرابع
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والیة إقلیمیة ودولیة

المستوى اإلقلیمي

 تفعیل تكامل استراتیجیات•
ي التنمیة الزراعیة واألمن المائ

العربي
دعم مبادرة جامعة الدول •

العربیة حول الترابط بین 
قطاعات المیاه والطاقة والغذاء

المستوى الدولي

 یتماشى المشروع مع الوالیة•
عة المناطة باإلسكوا بشأن متاب

امة تنفیذ خطة التنمیة المستد
وأھدافھا المتعلقة  ٢٠٣٠لعام 

باألمن الغذائي والمائي في 
المنطقة العربیة

مشروع األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربیة
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فكرة المشروع ومنھجیة العمل

والتعاون والتنسیق مع البلدان األعضاء، وجامعة الدول العربیة ومجالسھا أھمیة الشراكة 
الوزاریة ومنظماتھا المتخّصصة، والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة، والجامعات

مكونات المشروع

رصد وتقییم األمن 
الغذائي

ي تقییم اإلنتاج الزراع
میاهفي ظل تغیر وفرة ال

ین التنسیق المؤسسي ب
قطاعي الزراعة والمیاه

تحسین كفاءة إنتاج 
الغذاء

توى تطویر السیاسات على المس
ن اإلقلیمي وزیادة التعاون بی

الدول العربیة

تقاریر ودراسات علمیة 
...وتوصیات 

إعداد ومراجعة من قبل (
الخبراء، تلیھا عملیة 

)استشاریة حكومیة

المشروعمخرجات 

قطاع 
المیاه

قطاع 
الزراعة

تطبیق السیاسات على 
المستوى الوطني

یة تعزیز قاعدة المعرفة وتنم
القدرات على المستوى 

الوطني

روعنتائج وتأثیرات المش

مشروع األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربیة
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أھمیة الشراكة

 یةالعربیة والدول الشراكة مع الدول والجامعة العربیة والمنظمات
والمؤسسات األكادیمیة

.الغذاء في المشروع/تعیین نقاط اتصال وطنیة لتمثیل قطاع الزراعة•

للجنة الفنیة تعیین نقاط اتصال وطنیة لتمثیل قطاع المیاه أو من خالل ممثلي الدول في ا•
.العلمیة االستشاریة للمجلس الوزاري العربي للمیاه

:لجنة تنسیقیة للمشروع تضم •

لفنیة األمانة ا(ممثلین عن منظمات الجامعة العربیة العاملة في قطاع المیاه والزراعة ›
).اد، وأكسالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة للمجلس الوزاري العربي للمیاه ، 

الفاو ، (ممثلین عن المنظمات االقلیمیة والدولیة العاملة في مجاالت الزراعة والمیاه ›
).GIZ -إیكاردا ، وكالة التنمیة األلمانیة 

).، جامعة الخلیج العربي ، جامعة الملك سعود AUB(ممثلین عن الجامعات ›

ماد دور ھام وأساسي للمجالس العربیة المعنیة بمخرجات المشروع وصوالً إلى إعت•
.التوصیات المناسبة من خالل قرارات رسمیة على المستوى اإلقلیمي
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والمائي في المنطقة العربیةمشروع األمن الغذائي 

...للمزید من المعلومات 

)٢٠١٨-٢٠١٥(أربع سنوات  :فترة التنفیذ

)Sida(الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي  :التمویل

region-arab-security-water-site/food-://www.unescwa.org/subhttps: الموقع اإللكتروني
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