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تعقد منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
"إمكانيات تحقيق األمن الغذائي في المنطقة العربية في إطار تنفيذ  االستثنائية حول الجلسة)اإلسكوا( هذه 

 ".7101خطة التنمية المستدامة لعام 

 معلومات أساسية

ر مفهوم األمن الغذائي على مدى العقود الماضية، واتسع نطاقه. فمؤتمر القمة العالمي لألغذية تطو  
م تعريفاً لألمن الغذائي أصبح يستخدم اليوم على نطاق واسع، أشار فيه إلى أن  "األمن  0991المعقود في عام  قد 

ول، من الناحيتين المادية بفرص الحص ،في جميع األوقات ،الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة
حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا  يواالقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلب

 . 1حياة موفورة النشاط والصحة"

الهدف بقضايا األمن الغذائي. ف وثيقاً  وترتبط بعض غايات أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ارتباطاً 
يهدف إلى القضاء على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي، ، إذ خاصة، يضم عدداً من القضايا ذات الصلة بصفة 2

 وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة. 

د من بب العديبس االستيرادوتعتمد قضايا األمن الغذائي في المنطقة العربية اعتماداً شديداً على 
المناخ الجاف، والنمو السكاني. ومع ذلك، ال تزال الزراعة المحلية حيوية شح المياه، و التحديات، على غرار

بل عيش فقراء الريف، وكثير منهم من النساء. ومن شأن زيادة الكفاءة وخفض الهدر ومرتبطة بشكل وثيق بس  
ن  ى الغذاء. بل الحصول علس  و 2االستفادة من الموارد الشحيحة في المنطقة اعلى طول السلسلة الغذائية أن يحس 

ويعمل حالياً المكتب اإلقليمي للشرق األدنى التابع للفاو مع اإلسكوا، بموجب والية المنظمتين التي 
تقضي بمتابعة قضايا التنمية المستدامة في المنطقة ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، 

وإمكانات تحسين األمن الغذائي في المنطقة  7101 على إصدار دراسة مشتركة حول اآلفاق العربية في عام
العربية. والهدف الرئيسي من الدراسة هو تقديم توصيات وخيارات في السياسات لدعم البلدان األعضاء في 

، والتغلب على التحديات والتعقيدات التي تنشأ عند التعامل مع قضية 7101تحقيق األمن الغذائي بحلول عام 
 األهمية بالنسبة إلى عدة قطاعات.  األمن الغذائي ذات

ي إطار ف لمتخصصةا الجلسةاإلسكوا هذه م المكتب اإلقليمي للشرق األدنى مع السياق، ينظهذا وفي 
لمناقشة أهم نتائج الدراسة. وستقدم الدراسة  7102 لعام المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

ن التحديات التي تواجه البلدان األعضاء في بلوغ طلب على األغذية، وتبي  لمحة عامة عن توقعات العرض وال
نة  غايات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس 

 وتعزيز الزراعة المستدامة "، وغيرها من الغايات ذات الصلة باألمن الغذائي. 

العوامل التي تؤثر سلباً على توفير األمن الغذائي والقضاء على الفقر، ومنها  لسةالجوستستعرض 
ر المناخ، والتجارة. وستوفر منبراً المياه واألراضي وإدارتها، والنزاعات واالستقرار السياسي، وتغي  توف ر 

                                                

  1.منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية، الفقرة 1

، (. التقرير العربي حول التنمية المستدامة، الطبعة األولى، األمم المتحدة، نيويورك7102اإلسكوا ) 2
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عزيز الرخاء على الجوع، وتبل تعزيز التعاون األقاليمي بشأن كيفية توفير األمن الغذائي، والقضاء لمناقشة س  
 في المنطقة العربية، ومسائل أخرى ذات صلة، مثل التجارة، واالستثمارات المشتركة، والبحث والتطوير.

 جلسةأهداف ال

الفرصة لمناقشة إمكانات تحقيق األمن الغذائي في المنطقة العربية ضمن خطة عام  جلسةتتيح ال
 ، بهدف القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 7101

 جدول األعمال المقترح

 المواضيع المختارة للمناقشة:

  العوامل التي تؤثر على األمن الغذائي في المنطقة، كتوف ر المياه وإدارتها، والنزاعات واالستقرار
 السياسي، وفاقد األغذية والهدر الغذائي، وتدهور األراضي.

 نة  7رة المنطقة على تحقيق الهدف قد "القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس 
 وتعزيز الزراعة المستدامة". 

  من سياسات وبرامج، وتمويل، 7101الوسائل المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ،
 وتكنولوجيا، وبناء القدرات. 

  ر المناخ وقضايا المرأة والرجل.قطاعات مثل تغي  تحليل القضايا التي تؤثر على عدة 


