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مؤتمر     األمن الغذائي

راغدة حداد )عّمان(

العربية  البلدان  يف  الغذائي  الإنتاج  يواجه 

وحمدودية  اجلفاف  مقدمها  يف  كبرية،  حتديات 

والنمو  املياه  م�صادر  وندرة  للزراعة  ال�صاحلة  الأرا�صي 

ولكن  املناخ.  تغري  م�صاعفات  عن  ف�صاًل  املت�صارع،  ال�صكاين 

بحزمة  العربي  الغذائي  الإنتاج  لتعزيز  كبرية  اإمكانات  ثمة 

تدابري، يف طليعتها زيادة كفاءة الري ورفع معدلت اإنتاجية 

الأرا�صي، وهي اليوم من اأدنى املعدلت يف العامل، ف�صاًل عن 

التعاون الإقليمي لال�صتفادة من امليزات الطبيعية والب�صرية 

املتفاوتة يف الدول العربية.

املوؤمتر  يف  البحث  مدار  كانت  واحللول  التحديات  هذه 

ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الذي انعقد 

اإىل 27 ت�صرين الثاين )نوفمرب(، ونوق�صت  يف عّمان من 26 

خالله نتائج تقرير املنتدى ل�صنة 2014 حول الأمن الغذائي.

ُعقد املوؤمتر يف مركز املوؤمترات امللكي يف فندق مرييديان 

و�صاهمت  احل�صني.  ابن  الثاين  عبداللـه  امللك  برعاية  عّمان، 

الر�صمي،  ال�صريك  ب�صفة  املوؤمتر  يف  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة 

عدد  ودعمه  املنظم،  ال�صريك  ب�صفة  الأردنية  البرتا  وجامعة 

التنمية  و�صناديق  والدولية  الإقليمية  املنظمات  من  كبري 

 54 من  مندوبًا   750 نحو  فيه  و�صارك  اخلا�ص.  والقطاع 

واخلا�ص  العام  القطاعني  من  موؤ�ص�صة   170 ميثلون  دولة، 

الزراعي  ال�صتثمار  وهيئات  والدولية  الإقليمية  واملنظمات 

وو�صائل  املدين  واملجتمع  واجلامعات  الأبحاث  ومراكز 

يف  العربية،  املنطقة  اأنحاء  من  طالبًا   40 �صارك  كما  الإعالم. 

اإطار مبادرة »قادة امل�صتقبل البيئيني« التي يرعاها املنتدى. 

وح�صرت وفود من �صناديق التنمية العربية، وعدد كبري من 

روؤ�صاء ال�صركات والهيئات الأع�صاء يف املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية، واأ�صاتذة وطالب من 28 جامعة عربية.

التي  الثاين،  عبداللـه  امللك  املوؤمتر  راعي  كلمة  يف  وجاء 

الكتفاء  حتقيق  اأن  ال�صخ�صري،  طاهر  البيئة  وزير  األقاها 

التعاون  على  الرتكيز  يتطلب  العربية  املنطقة  يف  الغذائي 

�سد  �إمكانية  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  للمنتدى  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  �أكد 

�إىل 36 بليون  �إنتاج �لغذ�ء يف �ملنطقة �لعربية، �لتي ت�سل قيمتها  �لفجوة يف 

و�لتعاون  �لري  وكفاءة  �لأر��سي  �إنتاجية  تعزيز  طريق  عن  �سنويًا،  دولر 

لتعزيز  و�لأمني  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  �أهمية  على  �سدد  حني  ويف  �لإقليمي. 

خلق  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  يلعبه  �لذي  �لدور  �إىل  �أ�سار  �لغذ�ئي،  �لإنتاج 

فر�ص �لعمل ودعم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لأمني و�لجتماعي

ال�شور: حممد  عزاقري

ميكن تنزيل �شور املوؤمتر 

وعرو�ض املحا�رضين من موقع 

»اأفد« الإلكرتوين

www/afedonline.org/

conference
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مؤتمر املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014 يف عّمان



61چهللايناير/فرباير  2015

بلدان  بني  الكبري  التفاوت  اىل  ا�صتنادًا  التكاملي  العربي 

املنطقة يف الأنظمة البيئية واملوارد الطبيعية. واأ�صار اىل اأن 

الأزمات  ظل  »ويف  باملياه،  �صحًا  الأكرث  البلدان  من  الأردن 

الأردن  وا�صت�صافة  اجلوار  دول  يف  املتالحقة  ال�صيا�صية 

فانه  ال�صوريني،  الالجئني  خا�صة  العرب،  الأ�صقاء  ملاليني 

املتزايد  الطلب  نتيجة  م�صبوقة  غري  غذائية  اأزمة  الآن  ي�صهد 

احلكومة  على  اإ�صافيًا  حتديًا  ي�صكل  مما  والغذاء،  املاء  على 

مع  والتعاون  التن�صيق  �صرورة  على  واأكد  الأردنية«. 

ومتنى  املنا�صبة.  احللول  ليجاد  والدويل  العربي  املجتمعني 

على املوؤمتر »اخلروج بتو�صيات تخدم بالدنا و�صعوبنا«.

بدران: عمل جماعي محترف
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  بدران،  عدنان  الدكتور  دولة  األقى 

اإن  وقال  ترحيبية.  كلمة  والتنمية،  للبيئة  العربي  املنتدى 

عليه  عملت  الذي  العربي،  الغذائي  الأمن  حول  »اأفد«  تقرير 

جمموعة خرباء ينتمون اإىل خمتلف مناطق العامل العربي، 

مع  بال�صرتاك  حتقيقه  مت  تعاوين،  جماعي  عمل  نتيجة  هو 

اأبحاث،  اإقليمية ودولية وجامعات ومراكز  منظمات وهيئات 

 20 اإىل  ينتمون  واخت�صا�صيًا  باحثًا   250 من  اأكرث  فيه  و�صاهم 

بلدًا و40 موؤ�ص�صة.

الغذائي  والأمن  املياه  بني  التالزمية  العالقة  على  واأكد 

يوفر  الذي  العلم  ا�صتخدام  اإىل  داعيًا  املناخ،  وتغري  والطاقة 

خالل  من  وذلك  م�صتدامة.  العالقة  هذه  ويجعل  احللول 

للتحلية  املتجددة  الطاقة  وا�صتخدام  املياه،  ا�صتهالك  كفاءة 

من  جديدة  اأ�صناف  وزرع  للري،  املعاجلة  ال�صرف  ومياه 

املحا�صيل تتحمل اجلفاف وامللوحة والآفات.

صعب: أعمال »أفد« سنة 2014
�صعب  جنيب  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأمني  قدم 

»اأفد«  اأن  فيه  جاء   ،2014 ل�صنة  املنتدى  اأعمال  عن  تقريرًا 

مبا  والدوليني،  الإقليميني  ال�صركاء  من  مزيدًا  ا�صتقطب 

والجتماعية  القت�صادية  للتنمية  العربي  ال�صندوق  ذلك  يف 

وال�صندوق الكويتي للتنمية والفاو والإ�صكوا واإيكاردا والبنك 

الإ�صالمي للتنمية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية وملتقى 

الطاقة  حول  »اأفد«  تقرير  تقدمي  ومت  الأخ�صر.  للنمو  املعرفة 

واأطلق  رئي�صيًا،  ودوليًا  اإقليميًا  اجتماعًا   12 يف  امل�صتدامة 

املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اإىل  و�صوًل  اإيجابية  نقا�صات 

بال�صيا�صات  تتعلق  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  تو�صياته  واأدت 

الوطنية يف عدة بلدان عربية.

اأطلقها  التي  الأخ�صر  العربي  القت�صاد  مبادرة  ولقيت 

شركاء املؤتمر
كانت هيئة البيئة ـ اأبوظبي 

ال�صريك الر�صمي، وجامعة البرتا 

ال�صريك املنظم. و�صارك يف رعاية 

املوؤمتر ال�صندوق العربي لالإمناء 

القت�صادي والجتماعي، البنك 

الإ�صالمي للتنمية، موؤ�ص�صة 

الكويت للتقدم العلمي، برتوفاك، 

نفط الهالل، الكازار، اأفريدا، 

جرنال اإلكرتيك، اأرامك�ص. 

ال�صركاء الإعالميون: جملة 

»البيئة والتنمية«، تلفزيون 

امل�صتقبل، اإذاعة مونت كارلو 

الدولية، احلياة، النهار، ديلي 

�صتار، غالف ماغازين، ال�صرق، 

اخلليج، الو�صط، املدى، املغربية، 

البيان، الد�صتور، اأراب اآد، ليبانون 

اأوبورت�صونيتيز، برومو�صفن.

 عبد�لرحمن �لعو�سي 

 �لأمني �لتنفيذي للمنظمة �لقليمية حلماية �لبيئة �لبحرية

 �لوزير طاهر �ل�سخ�سري يفتتح �ملوؤمتر

نيابة عن جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين
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»اأفد« تاأييدًا قويًا يف منتديات اإقليمية، خا�صة على م�صتوى 

اإىل  التحول  دفع  يف  و�صاهمت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

القت�صاد الأخ�صر على امل�صتويات الوطنية والإقليمية وحتى 

مبادرة  من  كجزء  املياه  كفاءة  دليل  »اأفد«  واأ�صدر  العاملية. 

كفاءة  حول  »اأفد«  دليل  ا�صتعمال  ومت  الأخ�صر.  القت�صاد 

وو�صع  عربيًا.  بلدًا   18 من  اأكرث  يف  املكاتب  مباين  يف  الطاقة 

»اأفد« برنامج التعليم البيئي يف املدار�ص، الذي يدعمه دليل 

وموقع اإلكرتوين، اإىل مزيد من املدار�ص يف ال�صعودية ولبنان 

مئة  من  الفي�صبوك  موقع  متتبعو  وازداد  واجلزائر.  والأردن 

األف اإىل اأكرث من 600 األف خالل �صنة واحدة، وبلغ زوار املوقع 

الإلكرتوين www.AFEDmag.com مليونني �صهريًا.

تنفيذ  الإقليمية  ال�صطرابات  منعت  »لقد  �صعب:  وقال 

بع�ص اأهداف �صنة 2014 بالكامل، خ�صو�صًا يف البلدان حيث 

اأدت الأحداث اإىل عرقلة الربامج. ولكن اأمكن جتاوز الأهداف 

املو�صوعة يف جمالت اأخرى«.

املبارك: تقرير »أفد« أساس نبني عليه 
كلمة هيئة البيئة ـ اأبوظبي، ال�صريك الر�صمي للموؤمتر، األقتها 

اإن حتقيق  الأمينة العامة للهيئة رزان خليفة املبارك. فقالت 

بني  التوازن  »يتطلب  العربية  املنطقة  يف  الغذائي  الأمن 

تاأمني واردات الغذاء وحتقيق الكتفاء الذاتي من خالل تغيري 

وهذا  البيئية.  ال�صتدامة  حتقيق  مع  الزراعي  الإنتاج  طريقة 

قطاع  اإىل  جديدًا  جياًل  جتذب  جديدة  اقت�صادية  فر�صًا  يخلق 

على  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  عمل  اىل  واأ�صارت  الزراعة«. 

تطوير مفهوم ميزانية املياه امل�صتدامة، التي تت�صمن تكامل 

كميات املياه اجلوفية واملياه املحالة واملياه املعاد تدويرها، مع 

حت�صني كفاءة الري والتن�صيق بني البلدان العربية.

واعتربت املبارك اأن تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

الغذائي،  الأمن  تعزيز  �صاأنها  من  التي  الفر�ص  اىل  »ي�صري 

ويقدم لنا اأ�صا�صًا ميكن اأن نبني عليه لتن�صيق اإقليمي قوي«.

األمير الحسن بن طالل: 
شعارات أقل ومضمون أكبر

كانت لالأمري احل�صن بن طالل، رئي�ص منتدى الفكر العربي 

رئي�صية  كلمة  اأفريقيا،  و�صمال  اآ�صيا  غرب  منتدى  وموؤ�ص�ص 

التعاون  دور  عن  فيها  حتدث  الفيديو،  عرب  املوؤمتر  يف 

الإقليمي يف تعزيز الأمن الغذائي، خ�صو�صًا مع توقع ازدياد 

الطلب على الغذاء بن�صبة 50 يف املئة �صنة 2030 نتيجة ازدياد 

عدد ال�صكان. 

التحتية،  والبنى  البحوث  يف  ال�صتثمار  اأن  واأكد 

مدعومة  للبيئة  وال�صديقة  امل�صوؤولة  الزراعية  وال�صتثمارات 

تزيد  اأن  ميكن  كفوءة،  وموؤ�ص�صات  مالئمة  ب�صيا�صات 

 .2050 �صنة  بحلول  املئة  يف   35 بن�صبة  العربي  الفرد  ح�صة 

من  الريفية،  للمجتمعات  الإنتاجية  القدرة  زيادة  اأن  وراأى 

حم�صنة  زراعية  تكنولوجيات  على  ح�صولها  حت�صني  خالل 

اأن  يجب  ما  هي  �صكانها،  وتثقيف  مهاراتها  يف  وا�صتثمار 

اىل  وال�صاعون  احلكومات  وروؤ�صاء  الدول  روؤ�صاء  له  يت�صدى 

تغيري حقيقي: �صعارات اأقل وم�صمون اأكرب.

للبيئة  العربي  املنتدى  اأنتجه  وثائقي  فيلم  عر�ص  ومت 

■ والتنمية بعنوان »اإطعام 400 مليون عربي«.  

بعض الهيئات 
املشاركة يف املؤتمر 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

املتحدة )فاو(، برنامج الغذاء 

العاملي، منظمة ال�صحة العاملية، 

مركز العمل ال�صحي البيئي، 

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف 

املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة 

)اإيكاردا(، املركز الدويل لبحوث 

التنمية الكندي )IDRC(، املركز 

الدويل للزراعة امللحية، اللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر، املعهد 

الدويل لبحوث ال�صيا�صات الغذائية 

)IFPRI(يف وا�صنطن، املعهد 

امللكي لل�صوؤون الدولية »ت�صاتهام 

هاو�ص« يف لندن، موؤ�ص�صة 

بروكينغز يف وا�صنطن،  مركز 

بر�صلونة لل�صوؤون الدولية، نيو 

فور�صايت ال�صت�صارية للزراعة 

امل�صتدامة يف هولندا، اللجنة 

القت�صادية والجتماعية لغربي 

اآ�صيا )الإ�صكوا(،  برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة، الوكالة الملانية 

للتعاون الدويل )GIZ(،  البنك 

الإ�صالمي للتنمية، جامعة الدول 

العربية،  ال�صندوق العربي 

لالإمناء القت�صادي والجتماعي، 

ال�صندوق الكويتي للتنمية 

القت�صادية العربية، ال�صندوق 

ال�صعودي للتنمية، الهيئة العربية 

لال�صتثمار والإمناء الزراعي، 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

املنظمة القليمية حلماية البيئة 

البحرية،  اجلمعية العربية ملرافق 

املياه، معهد البحاث التطبيقية 

يف القد�ص، جمل�ص ال�صورى 

ال�صعودي، هيئة البيئة ـ اأبوظبي، 

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي، 

مركز الأمن الغذائي يف اأبوظبي، 

الأمانة العامة للتخطيط التنموي 

يف قطر، املركز الوطني للبحث 

والإر�صاد الزراعي يف الأردن، 

املركز الوطني للبحث والتطوير/

برنامج بحوث البادية يف الأردن،

مركز خدمات املزارعني يف 

اأبوظبي، الهيئة العامة للمخازن 

والحتياط الغذائي يف �صلطنة 

ُعمان،  نقابة املهند�صني 

الزراعيني الأردنيني، اجلامعة 

الأردنية، اجلامعة الأمريكية يف 

ال�صارقة، اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت، جامعة البرتاء، جامعة 

اخلليج العربي، جامعة الروح 

القد�ص،  اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية، جامعة الريموك، 

جامعة بريوت العربية، اجلمعية 

امللكية حلماية الطبيعة، جمعية 

الرثوة احلرجية والتنمية، العربية 

حلماية البيئة، اجلمعية الكويتية 

للبيئة، جمعية �صيدرز للعناية.

جنيب �سعبعدنان بدر�ن
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رزان المبارك: التطوير والبحث والتنسيق ألمن غذائي عربي
الزيادة  مع   ،2008 عام  الغذائي  والأمن  الغذاء  مبو�ضوع  الهتمام  ازداد 

دولراً   196 من  القمح  طن  �ضعر  ارتفع  حيث  الغذاء،  اأ�ضعار  يف  الكبرية 

 .2008 )مار�س(  اآذار  يف  دولراً   440 اإىل   ،2007 )يناير(  الثاين  كانون  يف 

الأ�ضعار عوامل عدة منها: اجلفاف، وانخفا�س  الرتفاع يف  وكان وراء هذا 

ا�ضتهالك  النفط، والزيادة يف معدلت  اأ�ضعار  احتياطات احلبوب، وارتفاع 

يف  ل�ضتخدامها  العامل  يف  احلبوب  حجم  من  املئة  يف   5 وحتويل  اللحوم، 

اإنتاج الوقود الع�ضوي. وب�ضبب اعتمادها على ا�ضترياد الغذاء من اخلارج، 

ارتفاع  باأزمة  العربية  البلدان  تاأثرت  ال�ضكان،  اأعداد  يف  الكبرية  والزيادة 

اأ�ضعار الغذاء ب�ضكل حاد.

حتقيق الأمن الغذائي يف املنطقة العربية لي�س بالأمر الهني، ويتطلب 

عرب  الذاتي،  الكتفاء  وحتقيق  الغذاء  واردات  تاأمني  بني  التوازن  حتقيق 

بحاجة  اأننا  كما  املنطقة.  يف  الزراعة  لقطاع  جديدة  روؤية  وتطبيق  تطوير 

اإىل تغيري طريقة الإنتاج الزراعي، بالتوازن مع حتقيق ال�ضتدامة البيئية، 

لقطاع  جديد  جيل  جذب  على  ت�ضاعد  جديدة  اقت�ضادية  فر�س  خللق 

عازلة  منطقة  لنا  يوفر  اأن  �ضاأنه  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  اإن  الزراعة. 

حتمينا �ضد تقلبات ال�ضوق العاملية. لذا، نحن يف املنطقة العربية بحاجة 

اإىل اأن نح�ضن من م�ضتويات الكتفاء الذاتي لدينا. وباإمكاننا حتقيق ذلك، 

ولكن يتعني علينا معاجلة العوامل التي ي�ضري اإليها تقرير املنتدى العربي 

الأرا�ضي  حمدودية  مثل  املعيقة«،  »العوامل  بـ  )اأفــد(  والتنمية  للبيئة 

القابلة للزراعة و�ضح املوارد املائية. 

يف اأبوظبي، ندرك اأن بقاء الو�ضع كما هو عليه لن ي�ضاعد يف حل اأزمة 

مواردنا  ا�ضتهالك  يف  الإفــراط  ميكننا  ل  فنحن  الأفق.  يف  تلوح  التي  املياه 

الطبيعية، وال�ضتمرار يف حتلية املزيد واملزيد من املياه لتلبية الحتياجات 

»ميزانية  مفهوم  تطوير  على  اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  يف  ونعمل  املتزايدة. 

واملياه  اجلوفية  املياه  كميات  تكامل  على  تعمل  التي  امل�ضتدامة«،  املياه 

املحالة واملياه املعاد تدويرها، بهدف حتديد كمية معينة من املياه ميكننا 

حول  حوار  بدء  اإىل  نهدف  كما  عام.  بعد  عامًا  عليها  واملحافظة  اإتاحتها 

الكيفية التي نخ�ض�س بها املياه وندير عملية املفا�ضلة واملبادلة بني قطاع 

واآخر، وتعزيز و�ضع �ضيا�ضات متكاملة يف هذا الإطار. و�ضيتعني على كل 

يتم  ماء  قطرة  لكل  والإنتاجية  الكفاءة  من  الأق�ضى  القدر  حتقيق  قطاع 

اأف�ضل  اإىل  للتعرف  بحاجة  نحن  العملية،  تلك  ولت�ضهيل  له.  تخ�ضي�ضها 

املمار�ضات.

الغذائي  الأمن  حول  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  وي�ضم 

بع�س الأمثلة على ذلك، منها: اإمكانية حت�ضني كفاءة الري التي تقل حاليًا 

املعاجلة،  العادمة  املياه  املئة، وال�ضتفادة من  بلداً عربيًا عن 46 يف  يف 19 

يف  نتعلمها  التي  الدرو�س  من  ال�ضتفادة  عرب  املحا�ضيل  اإنتاجية  وزيادة 

احلقول التجريبية.

تلعب هيئة البيئةـ  اأبوظبي، من خالل مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات 

املناخ  تغري  وفهم  والتطوير  البحث  جمال  يف  رائداً  دوراً  )اأجيدي(،  البيئية 

برنامج  »اأجيدي«،  مبادرة  �ضمن  حاليًا،  ولدينا  الإقليمي.  امل�ضتوى  على 

عبارة عن 12 م�ضروعًا بحثيًا يف موا�ضيع تغري املناخ، ت�ضمل تاأثرياته على 

الغالف اجلوي، والبحار واملوارد املائية والأمن الغذائي. هذه الأبحاث هي 

خلدمة املنطقة و�ضتكون متاحة للجميع. ونحن بحاجة يف املنطقة العربية 

اإىل زيادة ا�ضتثماراتنا يف البحث والتطوير، لي�س يف جمالت التقنية والبنية 

للبيئات  التي ت�ضلح  املحا�ضيل  اختيار  واإمنا يف جمالت  التحتية فح�ضب، 

القاحلة. الغالبية العظمى من البحوث يف القطاع الزراعي تنفذها �ضركات 

زراعية جتارية كربى، تركيزها الأ�ضا�ضي بالطبع هو عدم تطوير حما�ضيل 

قادرة على التكيف مع ظروف اجلفاف واحلرارة واإنتاجها ب�ضكل جتاري.

اإمكاننا تعزيز قدراتنا  اأن يف  اإليها هي  الإ�ضارة  اأود  التي  الأخرية  النقطة 

العربية،  بلداننا  بني  التن�ضيق  خالل  من  الغذائي  الأمــن  حتقيق  على 

اأن نزرع  اأن ت�ضتفيد كل دولة من نقاط القوة لديها. علينا  فمن الطبيعي 

مياه  توجد  وحيثما  وافرة.  ومياه  خ�ضبة  اأرا�ٍس  توجد  حيثما  املحا�ضيل 

�ضاحلية منا�ضبة ن�ضعى لرتبية الأحياء املائية. ويف البلدان التي تتوافر فيها 

ا�ضتخدامها  يتم  الأموال  الأ�ضمدة. وحيث توجد  لإنتاج  الطاقة ن�ضتخدمها 

كمنطقة  معًا  العمل  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  والتطوير.  الأبحاث  عمليات  لتمويل 

واحدة من �ضاأنه اأن يجعلنا اأقل عر�ضة لتداعيات الأحداث املناخية القا�ضية 

واملتطرفة التي قد توؤثر على جزء واحد من املنطقة، ولكن من غري املحتمل 

اأن توؤثر على املنطقة باأكملها يف مو�ضم زراعي معني. وتقرير املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية »الأمن الغذائي يف البلدان العربية ـ التحديات والتوقعات« 

يو�ضح التحديات، كما ي�ضري اإىل الفر�س التي من �ضاأنها تعزيز الأمن الغذائي، 

■ ويقدم لنا اأ�ضا�ضًا ميكن اأن نبني عليه لتحقيق تن�ضيق اإقليمي قوي.  

مقتطفات من كلمة رزان املبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة ـ اأبوظبي، ال�صريك الر�صمي، 

   www.afedmag.com   يف افتتاح موؤمتر »اأفد«. الن�ص الكامل على املوقع
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األمن الغذائي يدعم 
االستقرار السياسي

بحثت جل�سات موؤمتر »�أفد« �ل�سنوي �ل�سابع يف م�سامني 

تقرير »�لأمن �لغذ�ئي«. و�أ�سدر �ملوؤمتر، بعد نقا�سات 

م�ستفي�سة و�أخذ �آر�ء �مل�ساكني، جمموعة تو�سيات 

لتطوير �لإنتاج �لغذ�ئي على نحو م�ستد�م يف �لبلد�ن 

�لعربية، خ�سو�سًا عرب �لإد�رة �حلكيمة و�ل�ستثمار يف 

قطاعي �ملياه و�لزر�عة، بالتو�زي مع �لتعاون �لإقليمي 

وحت�سني �لقيمة �لغذ�ئية لالأطعمة. هنا ن�ص �لتو�سيات:

توصيات املؤتمر السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

ا�صتنادًا  العربية،  البلدان  بين  الإقليمي  التعاون  تمتين   .1

المال  ــص  وراأ� الزراعية  الموارد  في  الن�صبية  الميزات  اإلى 

بين  والمواءمة  التن�صيق  مع  بالترافق  لال�صتثمار،  القابل 

في  م�صاهمتها  يعزز  بما  الزراعية،  والبرامج  ال�صتراتيجيات 

الأمن الغذائي.

المتدهور  الو�صع  لعك�ص  ال�صرورية  بالإجراءات  القيام   .2

للموارد الزراعية والحفاظ على تنوعها الحيوي، بهدف اإعادة 

توليد خدماتها وم�صاهمتها في الأمن الغذائي.
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الأمن  لتعزيز  المتوافرة  الخيارات  تطبيق  في  النظر   .3

الم�صتدام،  الذاتي  الكتفاء  م�صتويات  وتح�صين  الغذائي 

اإنتاجية  تعزيز  الح�صر،  ل  المثال  �صبيل  على  ذلك،  في  بما 

المحا�صيل والمياه، وزيادة كفاءة ا�صتخدام المياه، وتقلي�ص 

ا�صتخدام  وتعزيز  اأخرى،  وخ�صائر  الح�صاد  بعد  ما  خ�صائر 

مياه ال�صرف المعاَلجة في الري.

كل  لدعم  العلمي  للبحث  اإ�صافية  ا�صتثمارات  تخ�صي�ص   .4

ما ي�صاهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتعميم المعرفة الزراعية 

والغذائية، وبرامج التطوير، عن طريق دعمها بموارد مالية 

والموؤ�ص�صية.  الب�صرية  القدرة  تنمية  جانب  اإلى  منا�صبة، 

بهدف  البيئـة،  وحماية  الإنتاجية  لتعزيز  الأبحاث  وتوجيه 

وتخ�صي�ص  والمرويـة.  المطرية  الزراعـة  اإنتاجيـة  تح�صين 

مثل  مجالت  في  العلمية  لالأبحاث  اإ�صافية  مالية  مــوارد 

المياه  واأنظمة  الغذاء  و�صالمة  الزراعية  القت�صادية  التنمية 

وال�صرف ال�صحي، اإلى جانب ال�صيا�صات والحوكمة.

الثروة  قطاع  لتطوير  المطلوبة  ال�صتثمارات  تخ�صي�ص   .5

في  ال�صتثمارات  ــادة  وزي م�صتدام،  �صكل  في  الحيوانية 

الغذائية  القيمة  اإلى  ي�صيف  مهم  كم�صدر  الأ�صماك،  قطاع 

على  �صغطًا  ي�صكل  ول  للم�صتهلكين،  ال�صحية  وال�صالمة 

توؤمن  اأن  ال�صتثمارات  هذه  �صاأن  ومن  الطبيعية.  الموارد 

اإطار  في  المحلي  الطلب  لتلبية  يكفي  بما  الأ�صماك  اإنتاج 

التعاون الإقليمي، مع اإمكانية اإنتاج فائ�ص للت�صدير.

6. اإطالق حملة توعية للتخفيف من كمية ف�صالت الطعام 

ال�صتهالك،  اأمنــاط  تغيري  على  والعمل  التالف،  والغذاء 

خ�صو�صًا بالتحول اإىل �صلع ذات قيمة غذائية مماثلة اأو اأعلى، 

لكنها ذات ا�صتخدام اأقل كثافة للمياه.

طريق  عن  الغذائي،  لالأمن  متكاملة  مقاربة  تبني   .7

العنا�صر  ت�صمل  والخا�ص،  العام  القطاعين  بين  ال�صراكة 

الرئي�صية ل�صل�صلة القيمة الغذائية، وتت�صمن الح�صاد والنقل 

وال�صتيراد والت�صدير والت�صنيع والتخزين والت�صويق، لجعل 

لال�صتخدام  وقاباًل  وم�صتقرًا  المنال  و�صهل  متوافرًا  الغذاء 

بنوعية جيدة وفي الوقت والمكان المنا�صبين.

لالأمن  المناخ  تغير  تهديد  تواكب  ا�صتجابات  تطوير   .8

ف ت�صتند  الغذائي في المنطقة، من خالل ا�صتراتيجيات تكيُّ

واحتمال  المناخي،  للتنبوؤ  وموثوقة  �صلة  ذات  نماذج  اإلى 

ممار�صات  تبني  مع  والملوحة،  والحر  للجفاف  المزروعات 

وتنويع  الحمائية،  والزراعة  نة،  مح�صَّ مائية  واإدارة  زراعية 

مالءمة  الأكثر  والأ�صناف  المحا�صيل  واختيار  المحا�صيل، 

ف مع تغير  اأخرى للتكيُّ للظروف المتوقعة، من بين تدابير 

المناخ والتخفيف من تداعياته.

من  بدعم  العائلية،  والمزارع  الح�صرية  الزراعة  ت�صجيع    .9

وتزويدها  المدني،  والمجتمع  الخا�ص  والقطاع  الحكومات 

ورفع  وظائف  خلق  في  ي�صاعد  بما  والتدريب،  بالت�صهيالت 

الدخل، وت�صويق الإنتاج من خالل تعاونيات.

10.  م�صاعدة المراأة وتمكينها من اأن تلعب دورها الطبيعي 

نظرًا  الزراعية،  التنمية  فيها  بما  عام،  ب�صكل  التنمية  في 

لتاأثيرها الإيجابي على الأمن الغذائي.

في  والأمني  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  اأهمية  على  التاأكيد    .11

الدول العربية من اأجل ال�صتثمار في الزراعة بدون معوقات 

القطاع الخا�ص.  م�صاهمة  لتعزيز  ا�صالحية  وتبني �صيا�صات 

الإنتاج  تعزيز  يلعبه  الذي  الدور  على  المقابل  في  والتاأكيد 

في  العمل  فر�ص  وخلق  الغذائي  الأمن  توفير  في  الزراعي 

الأرياف خا�صة، لدعم ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمن عامة.

تتوفر  كي  وال�صراعات  الخالفات  حل  اإلــى  الحاجة    .12

الكريمة  الحياة  �صمان  اأجل  من  للعمل  الالزمة  الطاقات 

في  الفل�صطيني  ال�صعب  حق  ودعم  الغذائي،  واأمنه  لالن�صان 

■ اأرا�صيه ومياهه وا�صتثمارها بما يعزز اأمنه الغذائي. 

من  جانبه  و�إل��ى  للنقا�ص،  �لتو�سيات  يعر�ص  �سعب  نجيب 

�ليمين: عبد�لرحمن �لعو�سي، محمود �لدويري، محمود �ل�سلح، 

�أيمن �أبوحديد، عبد�لكريم �سادق، عدنان بدر�ن
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إعالن قادة املستقبل البيئيين يف مؤتمر »أفد« 2014

حق الشباب العربي
يف األمن الغذائي املستدام

متيز �ملوؤمتر �ل�سابع للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية مب�ساركة 

كثيفة لل�سباب، خ�سو�سًا طالب من 14 جامعة عربية �ساركو� 

يف �إطار مبادرة »قادة �مل�ستقبل �لبيئيني« �لتي يرعاها �ملنتدى. 

وهم عقدو� جل�سات جانبية خالل �ملوؤمتر ناق�سو� خاللها �ملو��سيع 

�لتي  و�لأفكار  �لغذ�ئي،  �لأمن  »�أفد« حول  تقرير  �ملطروحة يف 

قدمتها جمموعات طالبية من جامعات �أع�ساء يف »�أفد« �طلعت 

م�سبقًا على ف�سول �لتقرير وناق�ستها خالل �لأ�سابيع �لتي �سبقت 

�ملوؤمتر.

�سبعة  يف  �خلتامية  �جلل�سة  �إىل  تو�سيات  �لطالب  وقدم 

جمالت، كما ياأتي:

�لرو��سده  �ساره  �لبطاينة،  عال  �لبطاينة،  حممد  �لقت�ساد:   ●

يف  �لأمريكية  )�جلامعة  عو��سه  جاد  �لريموك(،  )جامعة 

بريوت(

بريوت  )جامعة  �ل�سحيمي  �إيفا  �مل�سري،  �سريينا  �لتغذية:   ●

�لعربية(

هند�سة �لغذ�ء: و�سام عقل )جامعة �لروح �لقد�ص � �لك�سليك،   ●

لبنان(

�لأبحاث �لبيولوجية: ها�سم �حلجاج، جمد �للوزي، مر�م جميل،   ●

ح�سن خري�سات، حممود �أبو ح�سني )�جلامعة �لأردنية(

يف  �لأمريكية  )�جلامعة  قا�سم  ربى  و�ملياه:  �لأر��سي  �أبحاث   ●

�خلليج  )جامعة  بوحمد  عي�سى  �سيدو،  �أبو  خلود  �ل�سارقة(، 

�لعربي(

هال  حاكوز،  ديانا  جوهر،  �أن�ص  �ساره،  �أبو  ليان  �لقانون:   ●

�جلربي، رمي كيالين، د�رين �أبو يو�سف، زيد جنيدي، نتا�سا 

دوغان، لوما �سكرية )جامعة �لبرت�(

�لأمريكية يف بريوت(،  �أبو دروي�ص )�جلامعة  �إيفا  �لإعالم:   ●

نتايل �أبو �لزلف )جامعة �لبرت�(

وتوىل �لطالبان حممد مرت�سى ومي�سيل معو�ص من �جلامعة 

�لأمريكية يف بريوت تن�سيق هذ� �لن�ساط.

ويف ما ياأتي �إعالن »حق �ل�سباب �لعربي يف م�ستقبل ي�سمن 

�لأمن �لغذ�ئي �مل�ستد�م«:
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تواجه املنطقة العربية كثريًا من القيود والتحديات التي حتول دون 

اأبرز  امل�صتقبل.  يف  العربي  لل�صباب  ماأمونة  غذائية  امدادات  تاأمني 

املزروعة  امل�صاحات  وتقل�ص  املياه،  موارد  و�صح  الت�صحر  هي:  التحديات  هذه 

وال�صاحلة للزراعة، والتغري املناخي. وت�صهد منطقتنا العربية ا�صتنزافًا �صريعًا 

الأمثلة  ومن  الطبيعي.  جتددها  قدرة  من  اأ�صرع  مبعدل  الطبيعية  للموارد 

على ذلك ا�صتنزاف املياه اجلوفية ل�صتخدامها كم�صدر اأ�صا�صي للري وحتويل 

الأرا�صي الزراعية لال�صتخدام العمراين. كما اإن قلة الإنتاجية الزراعية، وهدر 

املياه املخ�ص�صة للري، وخ�صائر ما بعد احل�صاد، واإهدار الطعام، هي حقائق 

تزيد من التحديات. اإن الإزدياد ال�صريع يف معدل النمو ال�صكاين يف البلدان 

بحلول  عربي  مليون   600 من  اأكرث  لإطعام  رئي�صيًا  حتديًا  ي�صكل  العربية 

�صنة 2050. كل هذه التحديات املتنامية تاأتي مع �صعف ال�صيا�صات الزراعية 

املحلية وعدم كفاية ال�صتثمارات يف م�صاريع التطوير الزراعي املالئمة كما يف 

الأبحاث الغذائية والزراعية. ويوؤدي عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي وانعدام الأمن 

يف املنطقة، مبا يف ذلك حتركات الالجئني، اإىل �صغط �صديد على المدادات 

الغذائية. ونتيجة لذلك، باتت البلدان العربية م�صتوردًا �صافيًا للغذاء.

ويتحتم  فورية.  اإجراءات  اتخاذ  على  حت�ص  الدامغة  احلقائق  هذه  كل 

العمل  العرب  وعلى  الطبيعية.  املوارد  لإدارة  التعاون  العربية  البلدان  على 

املائي.  والجهاد  املناخ  تغري  مع  والتكيف  الزراعي  ال�صتقرار  لتقوية  معًا 

الري  مياه  اإ�صتهالك  وتر�صيد  الزراعي  الإنتاج  حت�صني  العربية  البلدان  وعلى 

ويجب  املجتمعات.  و�صحة  البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ  اإىل  بالإ�صافة 

لال�صتثمارات  الأموال  من  املزيد  تخ�صي�ص  واحلكومات  املعنية  اجلهات  على 

يف البحث العلمي للم�صاعدة يف �صياغة حلول مل�صاكل الأمن الغذائي. ومن 

املواطن  تعريف  اإىل  تهدف  التي  العامة  التوعية  حمالت  دعم  ال�صروري 

ال�صتهالكية  الأمناط  تغري  مثل  املمكنة،  واحللول  التحديات  على  العربي 

واحلفاظ على التوازن الغذائي يف الطعام.

يف  واملجتمعني  �صليمة،  عربية  بيئة  على  احلري�ص  العربي  ال�صباب  اإن 

اإطار »منتدى قادة امل�صتقبل البيئيني«، يعرب عن دعمه للنتائج والتو�صيات 

اأن  العربي  ال�صباب  ويهم  كما  والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى  عن  ال�صادرة 

يو�صي بالتعاون والتكامل العربي نحو م�صتقبل اأف�صل.

امل�صوؤولية  فهذه  وتغذية،  زراعة  وخرباء  علماء  نكون  باأن  اليوم  نفتخر 

اأف�صل،  م�صتقبل  يف  العربي  ال�صباب  حق  �صمان  اأجل  من  العمل  علينا  حتتم 

■ م�صتقبل ي�صمن الأمن الغذائي العربي.  

ر�أي �ل�سباب يف �أبحاث �لأر��سي و�ملياه

تكرمي �لطالب �جلامعيني يف �جلل�سة �خلتامية للموؤمتر

جمموعة �لقت�ساد �لزر�عي

حممد مرت�سى ومي�سيل معو�ص يقدمان �لعالن جمموعة من قادة �مل�ستقبل تناق�ص �حلق يف �لغذ�ء
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4. هل اأنت على ا�صتعداد لتغيري 
عاداتك يف الأكل حفاظًا على موارد 

املياه والطاقة؟ مثاًل: من الرز اإىل 

البا�صتا،  اأو من اللحم اإىل ال�صمك

 %87
نعم

 %13
ال  

3. هل تف�صل املواد الغذائية املنتجة 
حمليًا اأو امل�صتوردة؟

 %14
املستوردة

 %86
املنتجة محليًا

1. ما هو ال�صبب الرئي�صي لرتفاع 
ا�صتهالك الفرد من املياه والطاقة يف 

البلدان العربية؟

%2
 ظروف
املناخ

%41
 جميع األسباب

املذكورة

 %33
نقص

الوعي العام
 %24

 دعم أسعار 
املياه 

والطاقة

2. هل تقبل باأن تدفع اأكرث مقابل املياه 
والكهرباء والوقود اإذا كانت الزيادة 

�صت�صاعد يف حماية البيئة و�صيتم 

التعوي�ص عنها بخدمات اجتماعية مبا�صرة؟

%94
نعم

%6 
ال 

87% مستعدون لتغيير عاداتهم االستهالكية الغذائية

استطالع قادة املستقبل حول أنماط االستهالك

اأمناط  حول  ا�صتطالعـًا  البيئيني«  امل�صتقبل  »قادة  مبادرة  اأع�صاء  اأجرى 

ال�صنوي  »اأفد«  موؤمتر  يف  امل�صاركني  �صمل  العربية،  املنطقة  يف  ال�صتهالك 

حول الأمن الغذائي، وذلك من خالل برنامج خا�ص على الـ  اآي باد.

اعترب 33% من امل�صاركني اأن ال�صبب الرئي�صي لرتفاع ا�صتهالك الفرد من 

املياه والطاقة يف البلدان العربية هو نق�ص الوعي العام، يف حني عزاه %24 

هذه  اإىل  و%41  املناخية،  الظروف  اإىل  و%2  والطاقة،  املياه  اأ�صعار  دعم  اإىل 

الأ�صباب جميعها.

واأكد 94% قبولهم اأن يدفعوا اأكرث مقابل املياه والكهرباء والوقود اإذا كانت 

الزيادة �صت�صاعد يف حماية البيئة و�صيتم التعوي�ص عنها بخدمات اجتماعية 

اإ�صافية مبا�صرة.

امل�صتوردة.  على  حمليًا  املنتجة  الغذائية  املواد  يف�صلون  اإنهم   %86 وقال 

املياه  موارد  على  حفاظًا  الأكل  يف  عاداتهم  لتغيري  ا�صتعدادهم   %87 واأبدى 

لوا من الرز اىل البا�صتا اأو من اللحم اإىل ال�صمك. والطاقة، كاأن يتحوَّ

توىل اإجراء ال�صتطالع طالب من 14 جامعة عربية، �صاركوا يف املوؤمتر يف 

■ اإطار مبادرة »قادة امل�صتقبل البيئيني« التي يرعاها املنتدى.  طالب جامعيون ي�ستطلعون �آر�ء �مل�ساركني على �ل� »�آي باد«

خالد �لإير�ين يجيب عن �سوؤ�ل للطالب عما فعله من �أجل تعزيز �لأمن �لغذ�ئي حني كان وزيرً� للبيئة و�لطاقة 
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الشخشير: االكتفاء الغذائي يتطلب التعاون العربي التكاملي

ي�ضرفني اأن اأنوب عن �ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبداللـه الثاين ابن 

احل�ضني املعظم الذي تف�ضل بانتدابي لفتتاح املوؤمتر ال�ضابع للمنتدى 

التحديات  الغذائي:  ــن  »الأم عنوان  حتت  والتنمية  للبيئة  العربي 

ومتنياته  جاللته  حتيات  لنقل  الفر�ضة  هذه  منتهزاً  والتوقعات«، 

بنجاح اأعمال املوؤمتر واخلروج بتو�ضيات تخدم بالدنا و�ضعوبنا.

بواقع  والنهو�س  امل�ضرتكة  امل�ضلحة  حتقيق  وهدفنا  اليوم  جنتمع 

و�ضيا�ضات  لأفكار  وافية  ترجمة  خالل  من  املنطقة،  يف  الغذائي  الأمن 

اإيجابية ترتك ب�ضمات وا�ضحة على نه�ضة جمتمعاتنا  نلم�س فيها اآثاراً 

اأهمية  ذو  مطلب  الغذائي  الأمن  حتقيق  اأن  خا�ضة  اأبنائنا.  وم�ضتقبل 

ا�ضتثنائية للبلدان العربية نظراً ملا تعانيه املنطقة من حتديات وا�ضعة، 

اىل  بال�ضافة  الزراعية،  الأرا�ضي  وحمدودية  املائية  املوارد  ندرة  اأهمها 

املناخية  والتقلبات  الطبيعية  املوارد  وا�ضتنزاف  املّطرد  ال�ضكاين  النمو 

و�ضعف ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والقت�ضادي.

العربية يتطلب  املنطقة  الغذائي يف  الذاتي  الكتفاء  فاإن حتقيق  لذا 

بني  الكبري  التفاوت  اىل  ا�ضتناداً  اجلاد  القليمي  التعاون  على  الرتكيز 

بلدان املنطقة يف الأنظمة البيئية واملوارد الطبيعية وم�ضتويات الدخل 

بلدان  اعتماد  تقلي�س  اأمام  الطريق  ميهد  مما  ال�ضتهالكية،  والأمناط 

الرئي�ضية  الغذائية  ال�ضلع  بع�س  من  الغذائية  الواردات  على  املنطقة 

وخ�ضو�ضًا احلبوب.

وبال�ضارة اىل الأزمة الغذائية العاملية عام 2007-2008 التي ترافقت 

مع ارتفاع غري م�ضبوق يف اأ�ضعار الأغذية وحظر ت�ضدير حما�ضيل غذائية 

اإىل اتخاذ حزمة من  البلدان امل�ضدرة، تربز احلاجة  رئي�ضية من بع�س 

التدابري لتح�ضني الأمن الغذائي يف املنطقة، ويف طليعتها تعزيز اإنتاجية 

الفرتا�ضية،  املياه  مفهوم  واعتماد  الري،  كفاءة  وحت�ضني  املحا�ضيل، 

بعد  ما  خ�ضائر  تقلي�س  اإىل  بال�ضافة  للري،  املعاجلة  املياه  وا�ضتخدام 

احل�ضاد، وتطوير الرثوات احليوانية وال�ضمكية، وتنفيذ تدابري التكيف 

والتخفيف من تاأثريات تغري املناخ.

يتوجب علينا جميعًا تبني �ضيا�ضات داعمة واأ�ضاليب فعالة لت�ضجيع 

التكنولوجيات  يف  الباحثني  واجتذاب  الزراعية  ال�ضتثمارات  ودعم 

يف  العربية  البلدان  بني  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكات  وتعزيز  احلديثة 

امل�ضتوى  على  التنمية  ا�ضتدامة  ي�ضمن  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني 

القليمي.

�ضاأنه  والزراعية من  الغذائية  القطاعات  يف  ال�ضتثمارات  زيادة  واإن 

ل  كبرية،  واجتماعية  اقت�ضادية  بفوائد  العربية  البلدان  على  يعود  اأن 

الكتفاء  الغذاء فح�ضب واإمنا �ضمان حتقيق  تقت�ضر على �ضمان توفر 

�ضوق  تطوير  عن  ناهيك  وا�ضتدامته،  جودته  وتعزيز  الغذائي  الذاتي 

العمل با�ضتحداث العديد من الوظائف يف القطاعات الغذائية والزراعية 

والتجارية مما ي�ضهم وب�ضكل ملمو�س يف احلد من الفقر والبطالة.

العامل.  م�ضتوى  على  باملياه  �ضحًا  الأكرث  البلدان  من  الأردن  يعترب 

الأردن  وا�ضت�ضافة  اجلوار  دول  يف  املتالحقة  ال�ضيا�ضة  الأزمات  ظل  ويف 

الآن  ي�ضهد  فاإنه  ال�ضوريني،  الالجئني  خا�ضة  العرب،  الأ�ضقاء  ملاليني 

اأزمة غذائية غري م�ضبوقة نتيجة الطلب املتزايد على املاء والغذاء، مما 

التي ت�ضعى بكل طاقاتها  الأردنية  ا�ضافيًا على احلكومة  ي�ضكل حتديًا 

واإمكانياتها لتاأمني الكميات الكافية من الحتياجات املائية والغذائية. 

مع  والتعاون  التن�ضيق  الــقــرار  �ضناع  على  يفر�س  التحدي  وهــذا 

املجتمعني العربي والدويل لإيجاد احللول املنا�ضبة له من خالل التحرك 

ال�ضريع مل�ضاعدة الأردن ومتكينه من تخطي هذه املع�ضلة وا�ضتمراره 

يف اي�ضال املياه والغذاء للمواطنني واملقيمني يف اأرا�ضيه ب�ضكل عام.

خالل  من  الغذائي  الأمن  حتقيق  اىل  الأردنية  احلكومة  �ضعت  وقد 

واملكمالت  والطعام  الأمــوال  كتوزيع  الجتماعية،  احلماية  مبادرات 

الغذائية ومكمالت الفيتامينات على ال�ضكان املعر�ضني للخطر، ناهيك 

اإلغاء  مثل  القت�ضادية،  لالأحداث  الق�ضري  املدى  على  ال�ضتجابات  عن 

القرو�س  على  الفائدة  واإلغاء  اأ�ضا�ضية  �ضلع  على  والتعرفة  ال�ضرائب 

الزراعية وتقدمي الدعم لبع�س املنتجات الغذائية، اإ�ضافة اىل التدخالت 

الدعم  �ضيا�ضات  مثل  الفقر،  من  احلد  اىل  تهدف  التي  املدى  الطويلة 

والإجراءات القائمة على امل�ضاريع الهادفة اىل تعزيز الزراعة.

هذا  ــداد  اإع يف  �ضاهم  من  جلميع  والمتنان  ال�ضكر  بجزيل  اأتقدم 

املوؤمتر، اآماًل اخلروج بتو�ضيات ت�ضاهم يف حتقيق اأهدافه.

وزير  ال�صخ�صري  طاهر  الدكتور  الثاين،  عبداللـه  امللك  جاللة  ممثل  كلمة  من  مقتطفات 

 www.afedonline.org   البيئة يف الأردن. الن�ص الكامل على املوقع الإلكرتوين

مفتتحًا املؤتمر باسم جاللة امللك عبداهلل الثاني

جنيب �سعب مقدمًا تقرير »�أفد« حول �لأمن �لغذ�ئي �إىل �لوزير طاهر �ل�سخ�سري

وحولهما من اليمني: رز�ن �ملبارك، عدنان بدر�ن، �لوزير حممد �مل�سنوق، عبد�لرحمن �لعو�سي، ريا�ص حمزة
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جلسات 
مؤتمر »أفد«

متحورت جل�سات �ملوؤمتر حول �مل�سائل �لتي تناولها 

تقرير »�أفد« عن �لأمن �لغذ�ئي، �إ�سافة �إىل مبادر�ت 

وبر�مج وم�ساريع يف هذ� �لإطار تنفذ يف �ملنطقة 

وتعقيبات  ت�سمنت كل جل�سة عرو�سًا  �لعربية. 

من متخ�س�سني و�سانعي قر�ر، و�ختتمت بنقا�ص 

مع �حل�سور. هنا عر�ص جلل�سات �ملوؤمتر

املتو�صط  اإىل  غاللها  رفع  من  البلدان  هذه  متكنت  ولو   .2012

العاملي، فيمكن لإنتاجها امل�صرتك اأن يرتفع من 21 مليون طن 

حاليًا اىل 68 مليون طن.

الزراعة.  لأغرا�ص  املياه  من  املئة  يف   85 ا�صتخدام  ويتم 

املئة،  يف   46 تتجاوز  ل  عربيًا  بلدًا   19 يف  الري  كفاءة  لكن 

و�صلت  واإذا  املئة.  يف   70 اإىل  ي�صل  عاملي  معدل  مع  باملقارنة 

البلدان العربية اإىل املعدل العاملي، فيمكنها توفري 50 بليون 

اأي ما يكفي لإنتاج 30 مليون طن من  املياه،  مرت مكعب من 

احلبوب، وهذا يوازي ن�صف كميات احلبوب امل�صتوردة.

واملياه،  املحا�صيل  اإنتاجية  رفع  اأهمية  على  �صادق  واأكد 

وا�صتخدام مياه ال�صرف املعاجلة يف الري، واحلد من خ�صائر 

خ�صو�صًا  �صنويًا،  دولر  باليني   4 تبلغ  التي  احل�صاد  بعد  ما 

تغري  تاأثريات  ومواجهة  والتخزين،  النقل  م�صاكل  ب�صبب 

املناخ، وتعزيز التعاون العربي يف اإنتاج الغذاء.

العربي  العام للمنتدى  اأدار اجلل�صة جنيب �صعب الأمني 

للبيئة والتنمية. و�صارك يف النقا�ص الدكتور عبدال�صالم ولد 

الأغذية  ملنظمة  الإقليمي  واملمثل  امل�صاعد  العام  املدير  اأحمد 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  �صيمونز  ولوكا�ص  )فاو(،  والزراعة 

الزراعية  التنمية  ل�صرتاتيجيات  ال�صت�صارية  نيوفور�صايت 

يف هولندا.

وضع األمن الغذائي 
يف البلدان العربية

يف اجلل�صة الأوىل، عر�ص الدكتور عبدالكرمي �صادق، املحرر 

ال�صندوق  يف  القت�صاديني  وكبري  »اأفد«  لتقرير  امل�صارك 

الغذائي  الأمن  و�صع  العربية،  القت�صادية  للتنمية  الكويتي 

امل�صاعي  رغم  فعلى  »اأفد«.  تقرير  يف  جاء  كما  العربي 

م�صتوردة  العربية  البلدان  تبقى  املحلي،  الإنتاج  لتح�صني 

63 يف  نحو  الأ�صا�صية  احلبوب  �صكلت  وقد  للغذاء.  �صافية 

املئة من كمية الواردات الغذائية الرئي�صية للدول العربية عام 

2011، بقيمة 56 بليون دولر. واإذا مل تتح�صن ن�صبة الكتفاء 

الذاتي الغذائي، فيتوقع اأن تقفز كلفة واردات الغذاء )باأ�صعار 

2011( اىل 150 بليون دولر �صنة 2050.

ولفت �صادق اإىل اأن الإنتاجية يف البلدان العربية متدنية 

احلبوب  غالل  متو�صط  بلغ  حيث  م�صر،  وبا�صتثناء  اإجماًل. 

البلدان  يف  الإنتاجية  بلغت  للهكتار،  كيلوغرامًا   7269

واجلزائر  العراق  اأي  للحبوب،  املنتجة  الأخرى  الرئي�صية 

للهكتار،  كيلوغرامًا   1133 و�صورية،  وال�صودان  واملغرب 

البالغ 3619 كيلوغرامًا للهكتار عام  العاملي  مقارنة باملتو�صط 

من اليمني: عبد�ل�سالم 

ولد �أحمد، عبد�لكرمي 

�سادق، جنيب �سعب، 

لوكا�ص �سيمونز
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 دور العلم
والتكنولوجيا

امل�صنوق.  حممد  اللبناين  البيئة  وزير  الثانية  اجلل�صة  اأدار 

وفيها عر�ص الدكتور حممود ال�صلح، املحرر امل�صارك لتقرير 

يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  للمركز  العام  واملدير  »اأفد« 

يف  والتكنولوجيا  العلم  دور  )اإيكاردا(،  اجلافة  املناطق 

احل�صول  اإمكانية  اإىل  فاأ�صار  واملائي.  الغذائي  الأمن  تعزيز 

على مكا�صب كبرية من جمموعة تقنيات اأثبتت قدرتها على 

تعزيز اإنتاجية املياه، وا�صرتاتيجيات التكامل بني املحا�صيل 

تعزيز  على  قدرتها  ثبتت  التي  احليوانية  والرثوة  الزراعية 

املرونة واملداخيل للمزارعني.

اأ�صناف  العربية  للبلدان  الواعدة  البتكارات  ومن 

يف   130 بنحو  اأكرب  غلة  تعطي  القا�صي  القمح  من  حم�صنة 

دليل كفاءة المياه
من »أفد« و»أكواباور«

)اأفد( خالل موؤمتره  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  قدم 

ال�ضنوي ال�ضابع يف عّمان دلياًل حول كفاءة املياه، مت انتاجه 

»اأفد«  الإقليمي يف  الع�ضو  »اأكواباور«،  �ضركة  بالتعاون مع 

عن قطاع الأعمال. والدليل، الذي �ضدر يف طبعتني عربية 

الكفاءة  لتحقيق  ار�ضادية  خطوات  يت�ضمن  وانكليزية، 

ال�ضكنية  والأبنية  ال�ضناعية  املرافق  يف  املياه  ا�ضتخدام  يف 

مدير  نايت�س،  مايكل  املنا�ضبة  يف  حتدث  وقد  والــزراعــة. 

»اأكواباور«،   �ضركة  يف  الجتماعية  وامل�ضوؤولية  ال�ضتدامة 

حول التعاون مع »اأفد« يف تعميم ار�ضادات الدليل من خالل 

دورات تدريبية للقطاعني العام واخلا�س. وجدير بالذكر اأن 

»اأكواباور« هي اأكرب مطور ومالك وم�ضغل اقليمي ملحطات 

املياه والطاقة امل�ضتقلة. ميكن تنزيل ن�ضخة الكرتونية من 

www.afedonline.org  »جنيب �سعب ومايكل نايت�ص يقدمان �لتقريرالدليل من موقع »اأفد

�لوزير �مل�سنوق مقدمًا،  و�ىل ي�ساره: نهلة حول، حممود �ل�سلح، علي  �لطخي�ص، ر�سا �حل�سن 

تطوير  واأتاح  احلرارة.  تتحمل  القمح  من  واأ�صناف  املئة، 

الري،  مياه  من  املئة  يف   24 توفري  املرتفعة  امل�صاكب  زراعة 

اأما تقنيات الزراعة من دون  وزاد الغالل بنحو 34 يف املئة. 

يف   50 بن�صبة  والغالل  املياه  اإنتاجية  تزيد  اأن  فيمكن  تربة 

املئة.

والتكنولوجيا  العلم  يف  اأكرب  ا�صتثمار  اإىل  ال�صلح  ودعا 

القمح  اإنتاجية  بتح�صني  والهتمام  الزراعية،  والبحوث 

الذي يوؤدي دورًا اأ�صا�صيًا يف الأمن الغذائي، وتعزيز الإر�صاد 

والدعم  القدرات  وتنمية  التكنولوجيا،  نقل  واآليات  الزراعي 

املوؤ�ص�صي وال�صراكات بني القطاعني العام واخلا�ص.

جلنة  ع�صو  الطخي�ص  علي  الدكتور  النقا�ص  يف  �صارك 

نهلة  والدكتورة  ال�صعودي،  ال�صورى  جمل�ص  يف  الأ�صغال 

اجلامعة  يف  الغذائية  والعلوم  الزراعة  كلية  عميدة  حول 

جلنة  رئي�ص  احل�صن  ر�صا  والدكتور  بريوت،  يف  الأمريكية 

البيئة يف موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي.
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مؤتمر     األمن الغذائي

 تغير املناخ
والنزاعات والحروب

الغذائي.  والأمن  والتجارة  الزراعي  الإنتاج  على  واحلروب 

يف  التغذية  �صوء  من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ص  عدد  اإن  فقال 

الفرتة  منذ  ت�صاعف  اأفريقيا  و�صمال  الأدنى  ال�صرق  منطقة 

ـ  1992 فبلغ 33 مليون ن�صمة. واعترب اأن النزاعات وعدم    1990

ال�صتقرار هي العامل املحرك لتدهور و�صع الأمن الغذائي يف 

عليها  دراماتيكية  نتائج  �صورية  يف  للنزاع  وكانت  املنطقة. 

حيث  ممتدة  اأزمة  اإىل  تتفاقم  قد  باأ�صرها،  املنطقة  وعلى 

والفقر.  الأطفال  تغذية  و�صوء  الغذائي  الأمن  انعدام  يتف�صى 

واأكد على ال�صرورة امللحة للعمل الإقليمي يف حل النزاع لبناء 

موؤ�ص�صات فعالة، م�صريًا اإىل اأن تعزيز »اأجندة الأمن الغذائي 

عامالن  هما  الزراعي  القطاع  مرونة  وتقوية  والتغذية« 

رئي�صيان لالنتعا�ص القت�صادي وبناء ال�صالم.

�صارك يف النقا�ص حممود زياد اأبوغنيمة نقيب املهند�صني 

اأ�صتاذ  عبداجلليل  ابراهيم  والدكتور  الأردن،  يف  الزراعيني 

البيئة والطاقة يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين.

 من املزارعين الصغار
إلى الشركات الزراعية

ندمي  الدكتور  اأدارها  جل�صة  حمور  كان  الغذائي  الأمن  تعزيز 

الدكتور  فتحدث  لالإ�صكوا.  التنفيذي  الأمني  نائب  خوري 

املزارعني  عن  لإيكاردا،  العام  املدير  م�صاعد  �صديد،  كامل 

اأ�صحاب احليازات ال�صغرية والزراعة البعلية )املطرّية( التي 

ت�صكل اأكرث من 75 يف املئة من الأرا�صي املزروعة يف املنطقة 

للزيادة  قابلة  الغالل  اأن  حقلية  جتارب  بينت  وقد  العربية. 

املطر  مياه  با�صتخدام  اأ�صعاف  ثالثة  اإىل  �صعفني  مبعدل 

املجمعة واملخزنة. وميكن مل�صاعفة غلة احلبوب البعلية بهذه 

للهكتار  كيلوغرام   800 البالغ  احلايل  م�صتواها  من  الطريقة 

ال�صنوي  الإنتاج  اإىل  طن  مليون  و30   15 بني  ما  ت�صيف  اأن 

واأكد  العربية.  املنطقة  يف  طن  مليون   51 نحو  البالغ  احلايل 

اأهمية تعزيز غلة احلبوب بدعم البحوث الزراعية ونقل  على 

تر�صيد  مع  البعلية،  الزراعة  يف  وال�صتثمار  التكنولوجيا 

يف  املزارعني  قدرات  ورفع  واملبيدات  الأ�صمدة  ا�صتخدام 

ح�صاد املياه وكفاءة الري.

�لإير�ين

�أبوحديد

ولد �أحمد

»الأمن الغذائي �صحية تغري املناخ والنزاعات« عنوان جل�صة 

اأدارها خالد الإيراين، وزير البيئة والطاقة ال�صابق يف الأردن 

ورئي�ص اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

ومدير  الزراعة  وزير  حديد،  اأبو  اأمين  الدكتور  عر�ص 

الذي  املناخ  تغري  اأثر  م�صر،  يف  ال�صابق  الزراعية  الأبحاث 

انخفا�ص  اإىل  الدافعة  الرئي�صية  القوى  اإحدى  �صيكون 

اأفريقيا  م�صتويات الأمن الغذائي يف ال�صرق الأو�صط و�صمال 

احلرارة  درجات  وارتفاع  الزراعية  الإنتاجية  تدين  ب�صبب 

اإىل  ونبه  اجلفاف.  موجات  وازدياد  املت�صاقطات  وانخفا�ص 

بفعل  الغالل  تراجع  اإىل  ت�صري  املحا�صيل  منذجة  نتائج  اأن 

املئة  يف  و47  للرز  املئة  يف   30 اإىل  ت�صل  بن�صبة  املناخ  تغري 

و�صع  يف  ولكن   .2050 �صنة  بحلول  للقمح  املئة  يف  و20  للذرة 

ت�صمل  ال�صتجابات  من  جمموعة  يطور  اأن  العربي  العامل 

معه  التكيف  واإجراءات  املناخ  بتغري  التاأثر  اعتبارات  اإدخال 

التكيف  تدابري  بني  والتكامل  الزراعية،  ال�صرتاتيجيات  يف 

الطاقوي،  والأمن  املائي  والأمن  الغذائي  الأمن  جمالت  يف 

ال�صتهالك  �صديدة  حما�صيل  من  للتحول  حوافز  وتقدمي 

للمياه اإىل حما�صيل ذات ب�صمة مائية متدنية.

لبحوث  الدويل  املعهد  من  بري�صنجر،  كليمن�ص  وقدم 

املعهد  درا�صة   ،)IFPRI( وا�صنطن  يف  الغذائية  ال�صيا�صات 

اإمدادات  على  احلروب  اأثر  ملواجهة  القدرة  بناء  عن  احلديثة 

الأمن  انعدام  اأن  تبني  وهي  العربية.  املنطقة  يف  الغذاء 

اأي�صًا  يكون  اأن  ميكن  بل  للنزاع،  نتيجة  جمرد  لي�ص  الغذائي 

املتعلقة  والربامج  ال�صيا�صات  جناح  فاإن  لذلك  للنزاع.  �صببًا 

بالأمن الغذائي يف بناء مرونة اإزاء النزاع ل يعتمد فقط على 

النزاع  مع  التكّيف  يف  وال�صعوب  البلدان  مل�صاعدة  توجهها 

دون  احلوؤول  يف  م�صاهمتها  على  اأي�صًا  بل  منه،  والنهو�ص 

نطاق  على  القت�صادية  للتنمية  ودعمها  النزاعات  ن�صوب 

اأو�صع، اأي مب�صاعدة البلدان وال�صعوب على اأن ت�صبح اأف�صل 

حاًل.

ملنظمة  امل�صاعد  املدير  اأحمد،  ولد  عبدال�صالم  وعر�ص 

النزاعات  اأثر  حول  املنظمة  درا�صة  )فاو(،  والزراعة  الأغذية 

من اليمني: �بر�هيم عبد�جلليل، عبد�ل�سالم ولد �أحمد، �أمين �أبوحديد، خالد �لإير�ين، كليمن�ص بري�سنجر، حممود �أبوغنيمة
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العلوم  دائرة  رئي�ص  حمادة،  �صادي  الدكتور  وتناول 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  والبيطرية  واحليوانية  الزراعية 

الغذائي.  الأمن  يف  ودورها  احليوانية  الرثوة  و�صع  بريوت، 

للمنتجات  ال�صتهالك  �صديدة  العربية  البلدان  اأن  اإىل  فاأ�صار 

 8.6 بقيمة  اخلليج  منطقة  منها  ا�صتوردت  التي  احليوانية، 

يف  دولر  بليون   7.8 بنحو  مقارنة   ،2011 عام  دولر  بليون 

بقية الدول العربية جمتمعة. ويواجه قطاع الرثوة احليوانية 

تخفي�صها  ميكن  التي  الأعالف،  واردات  على  ثقياًل  اعتمادًا 

مبوارد بديلة اأرخ�ص ثمنًا مثل املنتجات اجلانبية لل�صناعات 

هو  والبعلي  الرعوي  احليواين  الإنتاج  ويبقى  الغذائية. 

داعمة  �صيا�صات  مع  ال�صديد،  اجلفاف  وجه  يف  مرونة  الأكرث 

على  حمادة  و�صدد  املراعي.  اىل  وو�صولها  املوا�صي  حلركة 

اأهمية التعاون البيئي العربي لتح�صني ا�صتخدام املوارد و�صد 

الثغرات يف حاجات كل بلد.

رئي�ص  زروايل  �صغري  �صعيد  الدكتور  النقا�ص  يف  �صارك 

العليا  التخطيط  جلنة  يف  الريفية  والتنمية  الفالحة  برنامج 

امللك  كر�صي  من�صق  الروي�ص  خالد  والدكتور  املغرب،  يف 

عبداللـه لالأمن الغذائي يف جامعة امللك �صعود يف الريا�ص، 

يف  واملناخية  املائية  املوارد  خبري  العمراين  حمو  والدكتور 

جامعة الدول العربية.

اإلسكوا:  القمح ومسارات األمن الغذائي

درا�ضة  م�ضودة  »الإ�ــضــكــوا«  قدمت 

اأعدتها بعنوان »م�ضارات الأمن الغذائي 

م�ضتوى  تقييم  العربية:  املنطقة  يف 

القمح«. ومتت مناق�ضتها خالل  توافر 

جل�ضة خا�ضة يف موؤمتر »اأفد«.

بــالأمــن  وطــيــدة  عــالقــة  وللقمح 

يف  تتمثل  العربية،  املنطقة  يف  الغذائي 

يف  ـ  وم�ضاهمته  عليه  املتنامي  الطلب 

احلرارية  ال�ضعرات  بثلث  ـ   املتو�ضط  

عليها  يح�ضل  الــتــي  والــربوتــيــنــات 

درا�ضة  العربي يوميًا. وتهدف  املواطن 

تاأمني  م�ضتوى  تقييم  اإىل  الإ�ــضــكــوا 

احل�ضول على القمح من خالل درا�ضة 

على  منه  اأعلى  م�ضتويات  توفر  اآفــاق 

ال�ضعيد الوطني. وتقرتح حتقيق ذلك 

من خالل تطوير منهجية للتقييم تاأخذ 

زيادة  اأي  الإنتاج،  تعظيم  العتبار  يف 

الإنتاجية والتو�ضع الأفقي مبا يتنا�ضب 

وتعزيز  واملــيــاه،  الأرا�ــضــي  ــرة  وف مع 

البلدان  متكن  التي  ال�ضرائية  القوة 

واردات  متطلبات  مــع  التعامل  مــن 

ال�ضتفادة  وبهدف  املتنامية.  القمح 

من الدرو�س املا�ضية، تطرقت الدرا�ضة 

الوطنية  املــبــادرات  بع�س  عر�س  اإىل 

والإقليمية املتعلقة بالقمح.

اأنه  الدرا�ضة  نتائج  تظهر  حني  يف 

اإنتاج  لزيادة  اإمكانية  هناك  تــزال  ل 

ــن خـــالل رفـــع الإنــتــاجــيــة  الــقــمــح م

اأن  اإل  زراعــتــه،  يف  الأفــقــي  والتو�ضع 

املنطقة العربية بحاجة اإىل روؤية عربية 

وتقرتح  القمح.  مع  للتعامل  موحدة 

الجــراءات  من  عدد  ت�ضمني  الدرا�ضة 

ــر  الأط تن�ضيق  منها  ــة،  ــروؤي ال لهذه 

الوطنية القانونية واملوؤ�ض�ضية، وتاأطري 

من  ــد  واحل ال�ضرتاتيجي،  التخزين 

وال�ضتثمار  احل�ضاد،  بعد  ما  خ�ضائر 

يف  وال�ضتثمار  والتطوير،  البحث  يف 

والتن�ضيق  القمح،  ــارة  جت عمليات 

وتنويع  والزراعة،  املياه  قطاعات  بني 

الــنــظــام الــغــذائــي، والأهــــم مــن ذلك 

والتكامل  للتعاون  ال�ضيا�ضية  الإرادة 

الإقليميني.

من اليمني: عبد�لو�حد مقر�ص، روب بايلي، حممد �حلمدي، رمي جند�وي، �أمين �أبوحديد

نقا�ص بني �لوزير طاهر �ل�سخ�سري وجنيب �سعب

من اليمني: خالد �لروي�ص، �سعيد �سغري زرو�يل، كامل �سديد، ندمي خوري، �سادي حماده، حمو �لعمر�ين
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 نقص اإلمدادات
وتقلب األسعار

بروكينغز  موؤ�ص�صة  من  غامن،  حافظ  الدكتور  وتناول 

تقلب  م�صاألة  وا�صنطن،  يف  املبتكرة  وال�صيا�صات  لالأبحاث 

العام  منذ  الفرتة  اأن  اإىل  فاأ�صار  الإمدادات.  ونق�ص  الأ�صعار 

توقع  مع  الغذاء،  اأ�صعار  تقلبات  اأعلى  اأحد  �صهدت   2006

ا�صتمرار اجتاه الأ�صعار اإىل الرتفاع والتقلب. وتتاأثر البلدان 

رئي�صية  م�صتوردة  لأنها  التقلب  بهذا  خ�صو�صًا  العربية 

اأجل  من  العاملية  الأ�صواق  على  كبري  ب�صكل  وتعتمد  للغذاء 

تقلب  اأثر  لتخفي�ص  اإجراءات  ثالثة  واقرتح  الغذائي.  اأمنها 

الحتياطات  زيادة  العربي:  الغذائي  الأمن  على  الأ�صعار 

الغذائية وال�صتفادة املثلى من الأ�صواق املالية لتقليل خماطر 

الأ�صعار، وزيادة الإنتاج الغذائي املحلي بدعم �صغار املزارعني 

الزراعة.  يف  الدويل  ال�صتثمار  وزيادة  العائلية،  والزراعات 

ال�صتهالك  تر�صيد  على  احلكومات  عمل  �صرورة  اإىل  ولفت 

ملكافحة  خ�صو�صًا  التغذية،  وحت�صني  الهدر  وتخفي�ص 

اإىل  يوؤدي  الذي  والزيوت  والدهون  لل�صكر  املفرط  ال�صتهالك 

رفع ن�صبة البدانة والأمرا�ص القلبية وال�صكري.

التنفيذي  املدير  �صيمونز  لوكا�ص  النقا�ص  يف  �صارك 

والدكتور  هولندا،  يف  ال�صت�صارية  فور�صايت  نيو  ملوؤ�ص�صة 

جامعة  يف  الزراعي  القت�صاد  ق�صم  رئي�ص  العو�ص  �صالح 

اخلرطوم.

الأ�صعار  وتقلب  الإمدادات  انعكا�صات  حول  جل�صة  عقدت 

على الأمن الغذائي العربي، اأدارها الدكتور عبدالكرمي �صادق 

خوري  ندمي  الدكتور  فتحدث  »اأفد«.  لتقرير  امل�صارك  املحرر 

نائب الأمني التنفيذي لالإ�صكوا عن �صال�صل القيمة الغذائية، 

حفز  �صاأنه  من  للغذاء  اإقليمية  �صوق  تطوير  اأن  اإىل  م�صريًا 

الزراعية  التجارة  �صروط  وحت�صني  الزراعي  القطاع  تناف�صية 

يف املنطقة. وتقدر قيمة �صادرات البلدان العربية باأكرث من 

للعائدات  حمتماًل  تدفقًا  ميثل  ما  �صنويًا،  دولر  بليون   50

ومعاجلة  الزراعة  �صال�صل  طورت  لو  العربية  البلدان  على 

لهذه  وميكن  املنطقة.  داخل  اأكمل  ب�صكل  وت�صنيعه  الغذاء 

القيمة اأن تت�صاعف مرتني اأو ثالث مرات لو اأن الأ�صواق اأكرث 

�صعيد  على  منا�صبة  تدخالت  يتطلب  وهذا  وتكاماًل،  تطورًا 

فر�ص  وتنويع  الإقليمية،  التجارة  حترير  مثل  ال�صيا�صات، 

التمويل والتاأمني، واحلد من هدر الغذاء و�صياعه يف حلقات 

والت�صنيع  واملعاجلة  الإنتاج  مراحل  ذلك  يف  مبا  ال�صل�صلة، 

والتوزيع والبيع بالتجزئة.

خوري

من اليمني: �سالح �لعو�ص، ندمي خوري، عبد�لكرمي �سادق، حافظ غامن، لوكا�ص �سيمونز

غامن

�سادق

�سيمونز
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اأهلية  منظمات  اأربع  قدمت 

الأمن  جمال  يف  مبادراتها 

اأدارها  جل�صة  خالل  الغذائي، 

العام للجمعية  خالد يحيى املدير 

يف  الطبيعة  حلماية  امللكية 

الأردن.

املديرة  زعيرت،  رزان  حتدثت 

حلماية  »العربية  ملنظمة  العامة 

املليون  حملة  عن  الطبيعة«، 

املنظمة.  بها  تقوم  التي  �صجرة 

زراعة  اإعادة  على  تعمل  وهي 

فل�صطني  يف  املثمرة  الأ�صجار 

اقتلعها  التي  الأ�صجار  من  بدًل 

كمواجهة  الإ�صرائيلي،  الحتالل 

لأ�صرار بناء امل�صتوطنات والطرق 

العـازل.  واجلـدار  اللتفافيـة 

الـفرتة  خـالل  متكنت  وقـد 

اأكرث  زراعة  من   2014 ـ    2000

�صمود  لدعم  �صجرة  مليوين  من 

يف  الفل�صطينيني  املزارعني 

اىل  املنظمة  وت�صعى  اأر�صهم. 

العربية  ال�صعوب  قدرات  تعزيز 

مواردها  ا�صتدامة  حتقيق  على 

�صيادتها  وتكري�ص  الطبيعية 

عليها، خ�صو�صًا يف املناطق التي 

تعاين من احلروب والحتاللت، 

و�صياغة �صيا�صات عاملية ل�صمان 

حتت  الواقعة  ال�صعوب  حق 

على  احل�صول  يف  الحتالل 

البيئية  املخالفات  ولردع  الغذاء، 

يف ظل ال�صراعات.

اأدي�صون  اإرين  وعر�صت 

املحا�صيل  على  احلفاظ  م�صروع 

منظمة  تتوله  الذي  التقليدية 

للت�صجيع  الأردن،  يف  »احلمى« 

اأ�صا�صية  حما�صيل  زراعة  على 

احليازات  يف  م�صتدامة  بطرق 

الزراعة  بني  واجلمع  ال�صغرية، 

اجلافة  لالأرا�صي  التقليدية 

احلفاظ  مع  احلافظة،  والزراعة 

املتاأقلمة  البذور  اأ�صناف  على 

احليوي.  التنوع  لتعزيز  حمليًا 

التقليدية  املعارف  ُيحيي  وهو 

وجتميع  الأتربة،  بناء  حول 

احليوي،  التنوع  وحماية  املياه، 

املزمنة  الأمرا�ص  ومكافحة 

وت�صجيع  جتنبها،  ميكن  التي 

التقليدية،  الغذائية  الأنظمة 

يف  للعائالت  دخل  تاأمني  مع 

الفقرية.املحا�صيل  املناطق 

القمح  هي  حاليًا  تزرع  التي 

ال�صفني  ذو  وال�صعري  القا�صي 

واحلم�ص.  الأحمر  والعد�ص 

البذور  »احلمى«  منظمة  وتقدم 

املعتمدة وجميع نفقات املاكينات 

موا�صلة  على  املزارعني  لت�صجيع 

ميتنعوا  اأن  ب�صرط  حقولهم،  زرع 

املدخالت  ا�صتعمال  اأو  الري  عن 

حقولهم  ويح�صدوا  الكيميائية، 

�صراء  احلمى  وت�صمن  باأنف�صهم. 

كامل املح�صول.

الأمينة  العقاب،  وجدان 

الكويتية  للجمعية  العامة 

املجال  اأف�صحت  البيئة،  حلماية 

الرامزي،  يو�صف  للطالب 

البيئة  اأ�صدقاء  فريق  يف  الع�صو 

جتربة  ليقدم  اجلمعية،  يف 

ا�صتهالك  تر�صيد  يف  واقعية 

تطبيق  عن  فتحدث  املياه. 

املياه  ا�صتهالك  تر�صيد  تعليمات 

اإذ  والديه،  مب�صاعدة  منزله  يف 

مقت�صدة  اأجهزة  برتكيب  قاموا 

العادات  بع�ص  وتغيري  باملياه 

فنجحت  اليومية.  وال�صلوكيات 

املئة  يف   57 توفري  يف  العائلة 

وكان  املائي.  ا�صتهالكها  من 

جتربة  اإجراء  البداية  يف  هدفه 

فاتورة  من  تقلل  فقط  منزله  يف 

لكنه  والداه.  يدفعها  التي  املياه 

رفاقه  اإىل  التوعية  يو�صل  اأن  قرر 

دعم  على  وح�صل  واأهاليهم. 

جتربته  لتوثيق  اجلمعية  من 

ندوات  يف  و�صارك  كتّيب.  يف 

قائاًل:  وختم  للتوعية.  وبرامج 

واأنا  بذلك  اأقوم  اأن  ا�صتطعت  »اإذا 

عمري،  من  ع�صرة  الرابعة  يف 

ي�صتطيع  اجلميع  اأن  املوؤكد  فمن 

اأي�صًا«.

اأبو  �صو�صن  وحتدثت 

العامة  املديرة  فخرالدين، 

احلرجية  الرثوة  جلمعية 

اأهمية  عن  لبنان،  يف  والتنمية 

ل  املحلي،  املجتمع  يف  الغابات 

تعترب  اإذ  الريفية،  املناطق  �صيما 

الأ�صا�صية  للموارد  م�صدرًا 

املحليون  عليها  يعتمد  التي 

املنتجات  مثل  معي�صتهم،  يف 

العطرية  والنباتات  احلطبية 

يف  دورها  عن  ف�صاًل  والطبية، 

املناخ.  تغري  اآثار  من  التخفيف 

وانح�صارها  تدهورها  اأن  كما 

الأمن  على  كبري  ب�صكل  يوؤثران 

الغذائي يف هذه املجتمعات. ومع 

ذلك، مل يتم ا�صتثمار هذا القطاع 

على  اجلمعية  تعمل  لذلك   .

امل�صتدام  ال�صتخدام  فكرة  تطوير 

باعتبارها  الغابات،  ملوارد 

حلمايتها،  الأ�صا�صية  الو�صيلة 

مكافحة  برامج  خالل  من  وذلك 

التحريج  واإعادة  الغابات  حرائق 

والرتبية  الريفية  والتنمية 

والتوعية البيئية.
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 خيارات األمن الغذائي
 يف دول مجلس 

التعاون الخليجي

والتمويلية  والت�صويقية  ال�صعرية  الزراعية  ال�صيا�صات  وتاأثري 

و�صيا�صات الدعم والإعانة احلالية، والتاأثري املتوقع للتغريات 

املناخية على الإنتاجية الزراعية، والتعاون بني دول املجل�ص 

واإيفاد  الفاو  مثل  املتخ�ص�صة  الدولية  واملراكز  واملنظمات 

واإيكاردا واأك�صاد واملنظمة العربية للتنمية الزراعية.

لل�صوؤون  بر�صلونة  مركز  يف  الباحث  وورتز،  اإيكارت  اأما 

الغذاء  اأزمة  الغذاء:  مقابل  »النفط  كتاب  وموؤلف  الدولية 

العاملية وال�صرق الأو�صط« ال�صادر حديثًا عن مطبعة جامعة 

اأمران  الغذائي  والأمن  الغذائي  الكتفاء  اأن  فراأى  اأك�صفورد، 

تنتج  اأن  دون  من  غذائيًا  اآمنًا  تكون  اأن  باإمكانك  خمتلفان: 

وما  الغذائية  الواردات  ثمن  لدفع  املال  لديك  دام  ما  غذاءك، 

البلدان  اأفقد  دامت الأ�صواق العاملية مفتوحة. لكن �صح املياه 

العربية القدرة على ا�صتكمال اكتفائها الغذائي منذ �صبعينات 

اليوم  تواجهه  الذي  الرئي�صي  والتحدي  الع�صرين.  القرن 

من  الفرد  عليها  يح�صل  التي  احلرارية  الوحدات  نق�ص  لي�ص 

انعدام  هو  التحدي  واإمنا  بدناء،  العرب  من  فكثري  طعامه، 

يف  يوؤثر  الذي  واحلديد،  الفيتامينات  مثل  الدقيقة  املغذيات 

متوازن  غذاء  اىل  الو�صول  اأن  وراأى  خا�ص.  ب�صكل  الأطفال 

يعتمد على النمو ال�صامل وتال�صي الالم�صاواة.

وحتدث الدكتور وليد الزباري، من�صق برنامج اإدارة املياه 

يف جامعة اخلليج العربي، عن جتارة املياه الفرتا�صية كاأداة 

بالعالقة  املتعلقة  التحديات  معاجلة  يف  ت�صاهم  لل�صيا�صات 

على  التحفظات  رغم  وعلى  والغذاء.  املياه  بني  التالزمية 

مفهوم املياه الفرتا�صية، الذي يت�صمن ا�صترياد �صلع يحتاج 

اإنتاجها اإىل كميات كبرية من املياه، راأى اأنها ميكن اأن تكون 

اأداة مهمة للتعاون يف الأمن الغذائي بني املناطق وفق قربها 

مثاًل  فيمكن  الزراعية.  املوارد  يف  الن�صبية  وامليزة  اجلغرايف 

يتم  حيث  الأفريقية،  والبلدان  اخلليج  بلدان  بني  التعاون 

اخلليج  بلدان  يف  املياه  وندرة  الأرا�صي  حمدودية  تعوي�ص 

على  الأفريقية  للبلدان  الن�صبية  امليزات  من  بال�صتفادة 

�صعيد املوارد الطبيعية والزراعية. واأكد على وجوب اأن تكون 

الإدارة  �صمن  متممًا  جزءًا  الفرتا�صية  املياه  ا�صرتاتيجية 

املتكاملة ملوارد املياه، لفتًا اإىل اأن ا�صترياد املحا�صيل الكثيفة 

اأي�صًا  يوفر  واإمنا  فح�صب،  املياه  يوفر  ل  للمياه  ال�صتهالك 

الطاقة الالزمة ل�صتخراج مياه الري اأو حتليتها، خ�صو�صًا يف 

البلدان اخلليجية.

اأدارت رىل جمدلين، مديرة ق�صم التنمية امل�صتدامة والإنتاج 

اخلليج  دول  يف  الغذائي  الأمن  حول  جل�صة  الإ�صكوا،  يف 

العربية. فتحدث روب بايلي، مدير الدرا�صات لبحوث الطاقة 

اأن  اإىل  لفتًا  لندن،  يف  هاو�ص  ت�صاتهام  يف  واملوارد  والبيئة 

دول املجل�ص تعتمد على الواردات الغذائية لتاأمني ما بني 80 

لالأمن  الأكرب  التهديد  اأن  واعترب  حاجاتها.  من  املئة  يف  و90 

واإمنا  الغذاء،  باأ�صعار  يتعلق  ل  املجل�ص  بلدان  يف  الغذائي 

متر  بحرية  اختناق«  بـ»نقاط  حماطة  اإنها  اإذ  الغذاء،  بتوافر 

ال�صوي�ص  قناة  وحتديدًا  تقريبًا،  الغذاء  واردات  جميع  عربها 

الإغالق.  اأو  للتعطيل  تتعر�ص  قد  وهي  هرمز،  وم�صيق 

وقال اإن ال�صتعداد ملثل هذا الو�صع الطارئ قد يف�صر قرارات 

حكومية بتاأمني احتياطات حبوب ا�صرتاتيجية ل�صنة اأو اأكرث. 

ومن احللول التي طرحها بايلي ا�صتثمار م�صرتك للحكومات 

يف �صبكة اإقليمية من املوانئ على �صواحل البحر الأحمر وبحر 

يف  تقام  واأهراءات  اإقليمية  حديد  �صكة  بينها  تربط  العرب 

مواقع ا�صرتاتيجية. وراأى اأن الهدف الأكرث ت�صلياًل يف الأمن 

التاريخ  اأظهر  الذي  الذاتي  الكتفاء  هو  املنطقة  لدول  الغذائي 

اأنه بعيد املنال.

ودعا الدكتور خالد الروي�ص، من�صق كر�صي امللك عبداللـه 

اإىل  الريا�ص،  يف  �صعود  امللك  جامعة  يف  الغذائي  لالأمن 

دول  يف  الغذائي  الأمن  لتحقيق  موحدة  ا�صرتاتيجية  و�صع 

ال�صلة،  ذات  والأهلية  احلكومية  اجلهات  مب�صاركة  املجل�ص 

املتفق  الغذائي  الزراعي  لالإنتاج  امل�صرتك  الربنامج  وتفعيل 

قيا�صية  موا�صفات  و�صع  مع  التعاون  جمل�ص  يف  عليه 

اأهمية  اإىل  واأ�صار  وال�صمكية.  واحليوانية  النباتية  للمنتجات 

الغذاء  نق�ص  احتمال  ملواجهة  م�صرتكة  طوارئ  خطة  و�صع 

املوؤاتية  غري  والبيئية  املناخية  والظروف  الطوارئ  اأوقات  يف 

ا�صرتاتيجية  خمزونات  واإدارة  بناء  خالل  من  املجل�ص،  لدول 

حتقيق  اآلية  تت�صمنها  اأن  يجب  التي  البنود  ومن  احتياطية. 

واملتوقعة،  احلالية  ال�صتهالك  اأمناط  درا�صة  الغذائي  الأمن 

والعالقات بني الأمن الغذائي والأمن املائي والتنمية الريفية، 

جمدلين

من اليمني: وليد �لزباري، روب بايلي، رىل جمدلين، خالد �لروي�ص، �إيكارت وورتز

بايلي

�لروي�ص

�لزباري
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مبادرات عربية

وطنية  مبادرات  خالل  من  العربي  الغذائي  الأمن  تعزيز 

ال�صلح  حممود  الدكتور  اأدارها  جل�صة  مو�صوع  كان  واإقليمية 

املدير العام لإيكاردا.

للتخطيط  التنفيذي  املدير  املدفعي،  حممد  الدكتور  عر�ص 

ال�صرتاتيجية  اأبوظبي،  ـ  البيئة  هيئة  يف  البيئية  وال�صيا�صات 

املوارد  اإدارة  دمج  تت�صمن  التي  اأبوظبي  يف  والزراعية  املائية 

تتبنى  وهي  واملعاجلة.  واملحالة  اجلوفية  اأي  الثالثة  املائية 

الطاقة  خطط  �صوء  يف  وتوفريها  املياه  لإنتاج  اإبداعية  حلوًل 

كما  املياه.  ا�صتخدام  كفاءة  وت�صجيع  ال�صبكات  خ�صائر  وتقليل 

تن�ّص على حت�صني كفاءة الري، وتطوير زراعات اأقل طلبًا على 

اأثر التخل�ص من النفايات على املياه اجلوفية،  املياه، وتقلي�ص 

وال�صتثمار يف التقنيات الزراعية احلديثة واملنا�صبة.

الأعلى  امل�صوؤول  الأمني،  حاج  ن�صرالدين  وحتدث 

اخلطة  عن  )فاو(،  والزراعة  الأغذية  منظمة  يف  لل�صيا�صات 

الإقليمية لالأمن الغذائي التي اأطلقتها الفاو عام 2014 مل�صاعدة 

للمواجهة  مرونة  بناء  يف  اأفريقيا  و�صمال  الأدنى  ال�صرق  بلدان 

الأمن  تواجه  التي  وال�صغوط  ال�صدمات  تكرار  و�صط  والتعايف 

يف  البلدان  هذه  املبادرة  وت�صاعد  التغذية.  وم�صتوى  الغذائي 

ور�صد  فعالية،  اأكرث  و�صيا�صات  ل�صرتاتيجيات  التخطيط 

تاأثرياتها  وتخفيف  وتقييمها  منها  والتحذير  التهديدات 

ال�صلبية على الأ�صواق واملوارد الطبيعية واللحمة الجتماعية، 

وال�صتجابة حلاجات الفئات التي تتاأثر �صبل عي�صها بالأزمات. 

كليمن�ص بري�سنجر متحدثًا، و�إىل ي�ساره: حبيب هليلة، ن�سر�لدين حاج  �لأمني، حممود �ل�سلح، حممد �ملدفعي، عودة �مل�سحان

�ل�سلح

�ملدفعي

حاج �لأمني

هليلة

لبحوث  الدويل  املعهد  من  بري�صنجر  كليمن�ص  وقدم 

»احلّيز  مبادرة  وا�صنطن  يف   )IFPRI( الغذائية  ال�صيا�صات 

العربي« )Arab Spatial( الهادفة اإىل توفري معلومات اأف�صل 

اأطل�صًا  العربي  احليز  ويت�صمن  املنطقة.  يف  اأف�صل  حلياة 

ويتيح  والتغذوي.  الغذائي  لالأمن   )blog( ومدونة  تفاعليًا 

وحتاليل  بيانية  ور�صوم  خرائط  اإعداد  للم�صتخدمني  الأطل�ص 

وتقدم  الأفراد.  لدى  الناجم  الغذائي  والو�صع  الغذاء  لتوافر 

املدونة اآراء اخلرباء وتوفر منربًا لتبادل املعلومات املثبتة.

لتعزيز  اإيكاردا  م�صروع  مدير  هليلة،  حبيب  الدكتور  وتكلم 

يركز  الذي  امل�صروع  عن  العربية،  البلدان  يف  الغذائي  الأمن 

وي�صمل  والغالل  القمح  اإنتاج  حت�صني  على  الأوىل  بالدرجة 

واملثبتة،  املح�صنة  التقنيات  ن�صر  هي:  رئي�صية  اأن�صطة  ثالثة 

والأبحاث التطبيقية، وبناء قدرة الربامج الوطنية مبا يف ذلك 

تدريب الباحثني الزراعيني ال�صباب. ومت التنفيذ يف 14 موقعًا 

والعراق  والأردن  �صورية  هي  عربية  بلدان  ت�صعة  يف  جتريبيًا 

وم�صر وتون�ص واجلزائر واملغرب وال�صودان واليمن. واأظهرت 

النتائج ارتفاعًا يف الغالل مبعدل 27 يف املئة.

بحوث  برنامج  مدير  امل�صحان،  عودة  الدكتور  وحدد 

البادية يف املركز الوطني للبحوث والتطوير يف الأردن، �صبل 

تعزيز اإنتاجية الأرا�صي الهام�صية يف البادية الأردنية. ومن 

اأهمها ترويج ممار�صات ال�صتخدام الكفوء للموارد الطبيعية، 

الإنتاج  على  وت�صجيعهم  للمزارعني  اخلدمات  وتوفري 

الع�صوي املطلوب يف ال�صوق، وتطوير دور الن�صاء الريفيات، 

ل�صتخدامات  خطة  وو�صع  املنتجات،  ت�صويق  وحت�صني 

الأرا�صي وقاعدة بيانات جلميع املناطق يف البادية.
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مؤتمر     األمن الغذائي

آراء املشاركين يف املؤتمر
اىل  اأتطلع  عظيمان.  وموؤمتر  تقرير 

انعقاد موؤمتر »اأفد« الثامن.

د. اأمين اأبو حديد

وزير الزراعة ال�شابق، م�رض

دائم،  لـ»اأفد«  دعمي  ممتاز.  موؤمتر 

بني  للتعاون  �صمويل  مثال  فاملنتدى 

ومتعدد  الأثر  بعيد  العربية،  الدول 

امل�صتدامة  التنمية  اأ�صا�صيات  يف  الأبعاد 

التي هي مفتاح رفاه ال�صعوب.

خورخي األفاريز فوينتي�س

�شفري املك�شيك يف م�رض والأردن و�شورية

جتربة  »اأفد«  فريق  مع  العمل  كان 

احلدود.  اأبعد  اإىل  ومثمرة  جمزية 

والناجح  الرائع  احلدث  هذا  على  اأهنئكم 

الأ�صتاذ  واأ�صكر  عّمان.  يف  نا  �صمَّ الذي 

القديرة  قيادته  على  �صعب  جنيب 

اإىل  الو�صول  دعم  التزامه  يف  لـ»اأفد« 

بيئة وتنمية اأف�صل يف البلدان العربية.

د. حممود ال�ضلح

املدير العام، اإيكاردا

الإ�صكوا  فريق  عن  نيابة  اأ�صكركم 

يومني  خالل  »اأفد«  قام  لقد  باأ�صره. 

جدي  نقا�ص  بقيادة  عّمان  يف  واأكرث 

م�صاألة  حول  الأطراف  ومتعدد  مفتوح 

اأنني  واأعتقد  للمنطقة.  اأولوية  ذات 

بتقدير  امل�صاركني  جميع  راأي  عن  اأعرب 

نعمل  و�صوف  بذلتموها.  التي  اجلهود 

والر�صائل  الدرو�ص  من  ال�صتفادة  على 

اىل  وحتويلها  املوؤمتر  عن  الناجتة 

اإجراءات ملمو�صة.

د. ندمي خوري

نائب الأمني التنفيذي، الإ�شكوا

ملوؤمتر  املدوي  النجاح  على  اأهنئكم 

الفر�صة  اإتاحة  على  واأ�صكركم  »اأفد«. 

ون�صاهم  امل�صاركني  من  نتعلم  كي  لنا 

الفاو  تعاون  تقوية  اىل  واأتطلع  بعملنا. 

مع »اأفد« يف جميع املجالت امل�صرتكة.

عبدال�ضالم ولد اأحمد

 املدير العام امل�شاعد واملمثل الإقليمي

يف ال�رضق الأدنى و�شمال اأفريقيا، الفاو

»اأفد«  موؤمتر  يف  مب�صاركتي  �صعدت 

واأ�صكر  الغذائي.  الأمن  حول  ال�صابع 

على  »اأفد«  يف  العاملني  جميع 

احلدث  جعلت  التي  املميزة  جهودهم 

لكل  مفيدة  نتائج  له  و�صتكون  مميزًا 

العرب.

د. عادل ب�ضناق

رئي�ض جمل�ض الإدارة، �رضكة خدمات املياه  

والبيئة )مويا ب�شناق(، ال�شعودية

ملبادرتكم  �صكرًا  جدًا.  ناجح  موؤمتر 

تو�صيات  و�صعنا  لقد  اجلامعة. 

الإلكرتوين  موقعنا  على  »اأفد«  موؤمتر 

بالإنكليزية والعربية.

كليمن�س بري�ضنجر

 املعهد الدويل لبحوث ال�شيا�شات 

الغذائية )IFPRI(، وا�شنطن

جدًا  م�صرورًا  كان  معه  حتدثت  من  كل 

وبح�صيلته.  للموؤمتر  املمتاز  بالتنظيم 

واأنا على يقني اأنه �صي�صيف اىل اجلهود 

لقد  اجلائعة.  الأفواه  لإطعام  املبذولة 

هذا  يف  املوؤمتر  هذا  اىل  بحاجة  فعاًل  كنا 

الوقت. �صكرًا »اأفد«.

د. حممود دويري

اأ�شتاذ يف اجلامعة الأردنية

وزير الزراعة ال�شابق، الأردن

الكثري  تعلمنا  لقد  وناجح.  موؤثر  حدث 

العربية،  املنطقة  يف  الغذائي  الأمن  عن 

ال�صروري  التحول  يف  ن�صاعد  اأن  ونود 

اإىل زراعة اأكرث اإنتاجية وا�صتدامة.

لوكا�س �ضيمونز

 New Foresight  رئي�ض وموؤ�ش�ض

ال�شت�شارية يف ال�شتدامة الزراعية، هولندا

ال�صامية  املندوبية  عن  ونيابة  با�صمي 

اأقدم  املغربية  اململكة  يف  للتخطيط 

لنا  دعوتكم  على  وال�صكر  التحية  لكم 

للم�صاركة يف اأ�صغال هذا املوؤمتر الكبري، 

التي  وال�صيافة  ال�صتقبال  حفاوة  وعلى 

عّمان.  يف  وجودنا  طوال  تلقيناها 

اأجل  من  تعاوننا  يف  ن�صتمر  اأن  نتمنى 

م�صلحة �صعوبنا العربية.

د. �ضعيد �ضغري زروايل

رئي�ض ق�شم الربامج الفالحية والتنمية 

القروية، املندوبية ال�شامية للتخطيط، املغرب

بني  التالزمية  العالقة  مناق�صات 

والقت�صاديات  والغذاء،  والطاقة  املياه 

الغذاء  اإنتاج  توجه  التي  وال�صيا�صات 

يف  خ�صو�صًا  وا�صتهالكه،  به  والجتار 

كانت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول 

م�صتوى  وولدت  حقًا  لالعجاب  مثرية 

اجلمهور.  وم�صاركة  النقا�ص  من  رفيعًا 

اأ�صكر فريق »اأفد« املحرتف واملتفاين الذي 

من دونه ملا كانت هذه املناق�صة ممكنة.

رىل جمدلين

مديرة ق�شم التنمية امل�شتدامة والإنتاج، الإ�شكوا

حدث هام وَمْعلم بارز يف تنظيم املوؤمترات.

د. فوؤاد ح�ضوة

اأ�شتاذ امليكروبيولوجيا والبيوتكنولوجيا

اجلامعة اللبنانية الأمريكية

اأعني هنا  العقيمة مبعظمها يف لبنان،  ال�ضيا�ضة  اأف�ضل �ضيء، وبعيداً عن 

املنتدى  اأعمال ودرا�ضات  اليومي، متابعة  ال�ضيا�ضي  ال�ضجال  اأو  الرئا�ضيات 

العربي للبيئة والتنمية الذي يرتاأ�ضه الأ�ضتاذ جنيب �ضعب.

الت�ضحر،  املائية،  املوارد  تراجع  م�ضكلة  العربي،  الغذائي  الأمن  اآفاق  اأعني 

الزيادات ال�ضكانية، وغريها من امل�ضاكل.

لال�ضتفادة  ـ  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ـ  املنرب  هذا  مبتابعة  اأن�ضح 

حول م�ضتقبل العامل العربي ونحن يف قلبه.

وليد جنبالط نائب لبناين، عرب »تويرت«
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معرض املسؤولية البيئية
قدمت الهيئات وال�ضركات الراعية للموؤمتر براجمها يف امل�ضوؤولية البيئية يف 

معر�س رافق موؤمتر »اأفد«. وقد �ضارك فيه: هيئة البيئة ـ اأبوظبي، جامعة 

الكازار/ الهالل،  العلمي، برتوفاك، نفط  للتقدم  الكويت  البرتاء، موؤ�ض�ضة 

غايا للطاقة، اأفريدا لإدارة النفايات، اأرامك�س. 

رمت بعزمية  لقاء ناجح وحافل. لقد ح�صَّ

�صكرًا  يانعة.  ثماره  واأتت  لعقده  اأكيدة 

لدعوتي للم�صاركة يف هذا الن�صاط الهام 

الذي هو يف �صلب اهتماماتنا.

نهله حول

عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية

اجلامعة الأمريكية يف بريوت

اللقاء  اإىل  اأتطلع  امل�صتوى.  رفيع  موؤمتر 

بكم جمددًا.

جاد ا�ضحق

 املدير العام

معهد الأبحاث التطبيقية )اأريج(، القد�ض

»اأفد«  يف  اأمثالكم  املميزون  وحدهم 

مميزة  نتاجات  حتقيق  على  قادرون 

مثل تقرير وموؤمتر الأمن الغذائي.

د. عودة امل�ضحان

مدير برامج بحوث البادية

املركز الوطني للبحث والتطوير، الأردن

لنا  الفر�صة  اإتاحة  على  ن�صكركم 

موؤمتر  متمرنني.  كطالب  للم�صاركة 

لنا  يحمِّ الغذائي  الأمن  حول  »افد« 

التحديات  ملواجهة  كبرية  م�صوؤولية 

م�صتدام  عربي  م�صتقبل  اىل  والتحول 

واآمن بيئيًا. 

حممد مرت�ضى

منتدى قادة  امل�شتقبل البيئيني

»القادة  بجل�صات  كثريًا  تاأثرت 

لالأبحاث  اأن  تظهر  التي  ال�صباب«، 

م�صرقًا  م�صتقباًل  والأعمال  والتطوير 

اأن  »يونيب«  يف  وي�صرنا  املنطقة.  يف 

ال�صباب  القادة  هوؤلء  بع�ص  مع  ننخرط 

يف  البتكار  حول  به  نقوم  برنامج  يف 

التنمية امل�صتدامة.

ميالين هات�ضن�ضون

 م�شوؤولة برامج

مكتب »يونيب« الإقليمي لغرب اآ�شيا

اعتدنا على ال�صدارة من »اأفد«. متيزكم 

التفا�صيل  باأدق  واهتمامكم  الدائم 

وخرباء  �صحافيني  من  اجلميع  جعل 

واأكادمييني يحر�صون على امل�صاركة يف 

قدرة  تفوق  التنظيمية  قدرتكم  املوؤمتر. 

بع�ص احلكومات يف منطقتنا.

طارق احلميدي

�شحايف، �شحيفة »الراأي«، الأردن

اجلديد،  القدمي  �صديقي  جنيب،  �صكرًا 

لالأفكار  �صدركم  �صعة  على  خا�صة 

اأمتنى  طرحناها.  التي  واملداخالت 

التهمي�ص  رفع  يف  معًا  ن�صاهم  اأن 

ممثلي  �صماع  باأهمية  وال�صتهانة 

التي  املكانة  اىل  للو�صول  �صعوبنا 

ن�صتحقها بني الأمم.

رزان زعيرت

 املديرة العامة

»العربية حلماية الطبيعة«، الأردن

املوؤمتر  هذا  تنظيم  على  نهنئكم 

معتاد.  هو  ما  كل  فاق  الذي  الرائع 

عدد  وكان  مده�صة،  املناق�صات  كانت 

امل�صاركني مثريًا لالإعجاب.

هاندرن نعمان

 املدير العام، منظمة اخل�رض

الأوروبية الكرد�شتانية، الرنوج

موؤمتر ناجح وحدث مميز. تنظيم جيد 

جدًا وح�صور رائع.

م�ضطفى نا�ضرالدين

 مدير الربامج واخلدمات التقنية

اجلمعية العربية ملرافق املياه، الأردن

املوؤمتر،  يف  ا�صت�صافتنا  على  ن�صكركم 

املهمة  الفعاليات  هذه  متابعتكم  ونثّمن 

على ال�صعيدين الوطني والإقليمي.

ماهر حمدان

بلدية العبيدية ـ  بيت حلم، فل�شطني

نادي  اإىل  لن�صمامي  جدًا  �صعيدة  اأنا 

»اأفد« لالإعالم.

فاطمة يا�ضني

�شحافية، �شحيفة »املغربية«، املغرب

ن�صكركم على اتاحة الفر�صة لنا لتغطية 

عاملنا  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  وفهم 

جدد.  زمالء  مع  والتوا�صل  العربي 

�صنحر�ص على اأن نعمل يدًا بيد لن�صاهم 

يف توعية الراأي العام العربي ودفعه اىل 

التحرك قبل فوات الأوان.

مي �ضايغ

 حمررة الأخبار الدولية

�شحيفة »اجلمهورية«، لبنان

فريق »اأفد« اأهل ثقة وخربة ومتيز على 

اأ�صكركم  والإن�صاين.  املهني  امل�صتوى 

ولقاء  املوؤمتر  يف  امل�صاركة  فر�صة  على 

جمموعة من ال�صحافيني املميزين.

منال العي�ضوي

�شحيفة »اليوم ال�شابع«، م�رض




