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 4102البيئة العربية  –مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

 األمن الغذائي في البلدان العربية

 كلمة الشريك الرسمي

 ،جاللة الملك عبداهلل الثاني

 السيدات والسادة،

 ،مالحضور الكري

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

والذي يدور ، 4102اليوم في افتتاح مؤتمر البيئة العربية  بينكممن دواعي سروري أن أكون 

 . موضوع األمن الغذائي في البلدان العربية حول

أسعار  الزيادة الكبيرة في، مع 4112ازداد االهتمام بموضوع الغذاء واألمن الغذائي في عام 

، إلى 4112ر في يناي دوالرًا 091( مئة وستة وتسعين) حيث ارتفع سعر طن القمح من، الغذاء

االرتفاع في األسعار  وراء هذاوكان . 4112في مارس  دوالرًا 221( أربعمئة وأربعين)

الزيادة في ، وات الحبوب، وارتفاع أسعار النفطالجفاف، وانخفاض احتياط :منهاعدة عوامل 

إنتاج ستخدامها في الالحبوب في العالم  حجم بالمئة من 5، وتحويل معدالت استهالك اللحوم

د اعدأوالزيادة الكبيرة في ، من الخارج الغذاءاستيراد على ها اعتمادبسبب و. الوقود العضوي

 .بشكل حادالسكان، تأثرت البلدان العربية بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء 

ويتطلب تحقيق التوازن ما بين ، ليس باألمر الهين، في المنطقة العربية حقيق األمن الغذائيت

تطوير وتطبيق رؤية جديدة لقطاع الزراعة  عبرتأمين واردات الغذاء، وتحقيق االكتفاء الذاتي، 

، بالتوازن مع تحقيق االستدامة طريقة اإلنتاج الزراعيبحاجة إلى تغيير كما أننا . في المنطقة

تحقيق إن . يد لقطاع الزراعةالبيئية، لخلق فرص اقتصادية جديدة تساعد على جذب جيل جد

لذا، فنحن . ضد تقلبات السوق العالمية تحمينا االكتفاء الذاتي من شأنه أن يوفر لنا منطقة عازلة

وبإمكاننا تحقيق ، االكتفاء الذاتي لدينا من مستويات نحسن في المنطقة العربية، بحاجة إلى أن

ها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية التي يشير إلي العواملمعالجة تعين علينا ذلك، ولكن ي

، المائيةمثل محدودية األراضي القابلة للزراعة، وشح الموارد " العوامل المعيقة"بـ ( أفد)

فثمانية دول من بين الدول االثنتين والعشرين أعضاء جامعة الدول العربية، تعد من الدول 

 .ية لكل فرداألفقر في العالم من حيث نسبة توافر المياه الطبيع
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 السيدات والسادة،

تي تلوح في لن يساعد في حل أزمة المياه ال بقاء الوضع كما هو عليه،في أبوظبي ندرك أن 

تحلية المزيد االستمرار في استهالك مواردنا الطبيعية، و ال يمكننا االفراط فيفنحن . األفق

أبوظبي على تطوير مفهوم –ونعمل في هيئة البيئة. المتزايدةوالمزيد من المياه لتلبية االحتياجات 

المياه الجوفية، والمياه المحالة،  كميات تكاملتعمل على ، والتي "ميزانية المياه المستدامة"

عليها عامًا  والمحافظة، إتاحتهاوالمياه المعاد تدويرها، بهدف تحديد كمية معينة من المياه يمكننا 

حول الكيفية التي نخصص بها المياه وندير عملية المفاضلة  كما نهدف إلى بدء حوار. بعد عام

تشمل هذه السياسات . وتعزيز وضع سياسات متكاملة في هذا اإلطاربين قطاع وآخر، والمبادلة 

التي يتم  الكمياتمقابل من الغذاء، كتفاء الذاتي لدعم اال تخصيصهايتم المياه التي  كمياتتحديد 

. االحتياجات البيئيةمواكبة احتياجات النمو السكاني، أو ل، أو لدعم الصناعةتخصيصها 

قصى من الكفاءة القدر األ كل قطاع تحقيق سيتعين علىوبصرف النظر عن القطاع أو الكمية، 

إلى نحن بحاجة للتعرف  تلك العملية،ولتسهيل . يتم تخصيصها له قطرة ماء لكلواإلنتاجية 

اليوم، بعض  إطالقهالتقرير، الذي يتم  ويضم. البعض، ومشاركتها مع بعضنا ساتأفضل الممار

 :لذلك منها األمثلة

بلدًا عربيًا، عن  09تقل نسبة كفاءة الري في الوقت الحالي في ، حيث إمكانية تحسين كفاءة الري

من شأنه أن  –وهي نسبة قابلة للتحقيق  –بالمئة  21إال أن زيادة هذه النسبة إلى . بالمئة 21

 . ن مليار متر مكعب من المياه سنويًايوفر نحو خمسي

المياه المعاد "كما يمكننا أيضًا االستفادة من المياه العادمة المعالجة أو التي تعرف باسم 

، وهي حاليًا مورد غير مستغل بالقدر الكافي في القطاعات الزارعية في المنطقة "تدويرها

تفادة من الدروس التي نتعلمها في الحقول كما يمكننا زيادة إنتاجية المحاصيل عبر االس. العربية

 بستنة األسِّرة المرفوعةفعلى سبيل المثال، نتج عن . التجريبية، ونقلها إلى حقول المزارعين

(raised-bed planting ) بالمئة في إنتاج الحبوب، إضافة إلى  01في مصر زيادة قدرها

 .بالمئة 24الك المياه بنسبة بالمئة، وزيادة كفاءة استه 45توفير في مياه الري قدره 

 الحضور الكريم،

، دورًا (أجيدي)أبوظبي، من خالل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية -تلعب هيئة البيئة

ولدينا حاليًا، ضمن . ، وفهم تغير المناخ على المستوى اإلقليميوالتطوير رائدًا في مجال البحث

مشروعًا بحثيًا في موضوعات تغير  (04)عشر  اثنى، برنامج عبارة عن "أجيدي"مبادرة 
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تأثيرات تغير المناخ على الغالف الجوي، وعلى البحار، والموارد المائية،  تشملالمناخ، 

نحن بحاجة، في و. هذه األبحاث هي لخدمة المنطقة، وستكون متاحة للجميع. واألمن الغذائي

ليس تطوير في مجاالت البحث والتطوير إلى زيادة استثماراتنا في البحث والالمنطقة العربية، 

اختيار المحاصيل التي تصلح في مجاالت التقنية، والبنية التحتية فحسب، وإنما في مجاالت 

زراعية "شركات تنفذها الغالبية العظمى من البحوث في القطاع الزراعي، . للبيئات القاحلة

مع قادرة على التكيف  يلهو عدم تطوير محاصبالطبع، ، تركيزها األساسي كبرى "تجارية

 .بشكل تجاري وإنتاجهاظروف الجفاف والحرارة، 

النقطة األخيرة التي أود اإلشارة إليها، هي أنه بإمكاننا تعزيز قدراتنا على تحقيق األمن الغذائي 

. من خالل التنسيق بين بلداننا العربية، فمن الطبيعي أن تستفيد كل دولة من نقاط القوة لديها

وحيثما توجد مياه  .ا أن نزرع المحاصيل حيثما توجد أراضي خصبة ومياه وافرةفيجب علين

طاقة، نستخدمها وفي البلدان التي تتوافر بها ال. ساحلية مناسبة، نسعى لتربية األحياء المائية

إضافة  .لتمويل عمليات األبحاث والتطوير يتم استخدامهاوحيث توجد األموال، . إلنتاج األسمدة

العمل معًا كمنطقة واحدة، من شانه أن يجعلنا أقل عرضة لألحداث المناخية  إلى ذلك، فإن

القاسية والمتطرفة التي قد تؤثر على جزء واحد من المنطقة، ولكن من غير المحتمل أن تؤثر 

ية األمن الغذائي في البلدان العرب"ويوضح تقرير . على المنطقة بأكملها في موسم زراعي معين

التحديات، كما يشير إلى الفرص التي من شأنها تعزيز األمن الغذائي، " التحديات والتوقعات –

 .تنسيق إقليمي قوييمكن أن نبني عليه لتحقيق ويقدم لنا أساسًا 

لشكر لفريق عمل المنتدى العربي للبيئة والتنمية على جهودهم، افي الختام، أود أن أتقدم ب

 .مثمرًا ومفيدًا، في هذا المؤتمر المهم وأتمنى لكم جميعًا وقتًا

 .شكرًا لكم، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 


