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اتحاد الغرف العربية

1951هو مؤسسة إقليمية عربية مستقلة تأسست عام 

ه كافة وتمثل القطاع الخاص العربي، ويضم في عضويت

في الغرف العربية واتحاداتها للدول العربية األعضاء

غرف جامعة الدول العربية، ولديه أذرع دولية تتمثل بال
.التجارية العربية األجنبية في كافة أرجاء العالم



الرسالة

ضمتبوصفهاكافة،الحياةجوانبتمسالغذائيةالنظمإن•

جتهاومعالاألغذيةإنتاجعليهاينطويالتياألنشطةمجموعة

.واستهالكهاونقلها

عليناويجب.!كالمعتادالعملفصاعدااآلنمنيمكنال•

لغذاءابهاننتجالتيالطريقةلتغييرمعانعملأنجميعا  

أكبرنوتعاوبقوةالعملإلىونحتاجفيه،ونفكرونستهلكه

.وإنصافاواستدامةصحةأكثرغذائيةنظمأجلمن



مصادر القلق
43والغذائياألمنانعداممنالعربيالعالمفيشخصمليون116حوالييعاني•

،النزاعاتمنالمتضررةالبلدانفيسيماوال،التغذيةنقصمنمليون

يفالسمنةمعدالتارتفاعمع،السمنةمنيعانونشخصمليون115هناكفيما•
.الدخلالمتوسطةوالبلدانالخليجيالتعاونمجلسدول

واالقتصاديةةالمادياإلنتاجيةألنالعربيالعالمفيكبيرالمستقبليالقلقمصدر•
.نسبيامنخفضةالطبيعيةللموارد

خصوصاالعالمية،األغذيةأسواقبتقلباتكبيرحدإلىتتأثرالمنطقةتزالوال•
علىكبيرحدإلىوتعتمدللغذاءصافيةمستوردةتعتبرالعربيةالدولجميعوأن

إلىتشيراتالتوقعفيمااألساسية،الغذائيةالسلعمناحتياجاتهالتأميناالستيراد
.المستقبلفيالغذاءأسعارارتفاعاستمرار

11ونحخسارةإلىأدتالتيكوروناجائحةبعدالمطلوبالعملمنالكثيرهناك•
لفقراخطتحتهممننسبةبلغتكماالعربية،المنطقةفيعملفرصةمليون
ىسوتصنيعيتمالحيثلإلنتاج،المضافةالقيمةزيادةالمهمومن.8.3%
.هدرايذهباإلنتاجهذامن%11أنكماالزراعي،اإلنتاجمن20%





الهدر

ة السنة، أي ثلث كمي/كلغ للفرد250يصل هدر الطعام في الدول العربية إلى نحو •
والدول . مليون طن40هدر الطعام إلى أكثر من وصل مقدار .الطعام المتاح

والمغرب واليمن الرئيسية هي بالترتيب مصر والعراق والسودان والجزائر والسعودية
.وسوريا وتونس

%.30يصل هدر الطاقة تبعا لهدر الطعام، •
، كما هناك هدر كبير في إطار من الهدر يحدث في االستهالك% 34نحو •

.التوزيعالسلسلة الغذائية، ال سيما في 
.العذبةالمياهمن%84نحوتستهلكالتيالزراعةفيالمياههدرمعظم•
بسبب،%30و25بينتتراوحالزراعةنشاطفيالمستخدمةالمياهفيالهدرنسبة•

.التقليديةالري نظم
عبرالطعامهدرمقدارأن،(UNEP)للبيئةالمتحدةاألممبرنامجتقريرأظهر•

.2019العامفيالمستهلكةاألغذيةمنطنمليون 931إلىوصلالعالم
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تدهور األراضي

من األراضي % 63حيثواحد من أهم الهواجس البيئية التي تؤرق، •

ي إلى ، مما سيؤدالعربية الصالحة للزراعة معّرضة لمخاطر تغيّر المناخ

بية، في زيادة االعتماد على الواردات الغذائية واستنزاف االحتياطيات األجن

.منطقة تعاني أصال من تزايد أعباء الديون

قدر بنحو بكلفة تتدهور األراضي الزراعية ينعكس على اقتصادات المنطقة •

المتوسط مليار دوالر سنويا، فيما يؤدي الصيد الجائر في البحر األبيض9

وهي . من المخزون السمكي غير قابل لالستدامة% 62إلى جعل نحو 
.مؤشرات تدعو للقلق وللتحرك العاجل والجدي من قبل الجميع

ا فاقمت أزمة األمن الغذائي وشكلت ضغطا إضافي19-تبعات جائحة كوفيد•
.على األقل% 5زيادة االستهالك بنسبة -على موارد المياه 

.تدهور األراضي، ندرة المياه: تبعات التغير المناخي•



ندرة المياه

اعارتفوخاصة،المناخلضغوطعرضةالمناطقأكثرمنالعربيالعالم•

.المياهوندرةالحرارةدرجات

المزيدويتوقع،%75بنسبة1962منذللفردالعذبةالمياهكميةتراجعت•
2050في%30بنسبةالتراجعمن

GDPمن%14إلى%6المنطقةستكلفبالمناخالمرتبطةالمياهندرة•
(WB).2050عامبحلول

علىيالمائاإلجهادمنتعانيالتيالمناطقأكثراألوسطالشرقمنطقةتعد•

المتجددةالعذبةالمياهمواردإجماليمنفقط٪1تمتلكحيث،األرضوجه
)مياهمخاطرأطلس(.العالمفي



%  اإلجهاد المائي 
(SDG 6.4.2) ،2013-2017
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معنبجإلىجنب االطويلة،الجفافوفتراتالحرارةدرجاتارتفاعيؤدي•

زيادةإلى،والهدروالتحضرواالقتصاديةاالجتماعيةوالتنميةالسكانتزايد

وسبلةللحياخطيرةتهديداتيشكلمماالشحيحة،المياهمواردعلىالضغط

.البشريواألمناالقتصاديواالستقرارالبيولوجيوالتنوعالعيش

المرأةوتشكل،األرياففييعملونالمنطقةسكانمن%40أنعلما•

تزرعالزراعيةاألراضيمن%85هناكو.الزراعيةالعمالةمن45%
.العائالتقبلمن

حيثالحدود،عبرمحسوسةالمناختغيرثارآلمحتملةمخاطروهناك•

المصدردولالتزامعدمحالةفيالصراعاتتفاقمونشؤمنيخشى

المياهمن%66وأنسيماالالموارد،هذهبإدارةالمتصلةالدوليةبالقوانين
.العربيةالمنطقةخارجدولمعمشتركةمواردهيالعذبة



2017-2013، ( %السنة/3م)إجمالي سحب المياه للفرد 
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العذبةالمياهمنالمتجددةالمواردإجماليمنكنسبةللفردالعذبةالمياهمنالسحب

Aquastatمنمحتسب :المصدر



العربيبعض الحقائق عن أوضاع األمن الغذائي 
األمن الغذائيالتغذيةالتجارةاإلنتاج

سيكون التوسع2030بحلول 

فقط% 1.5بنسبة 

رد سيكون استيراد الغذاء  للف

ي في العالم العربي األعلى ف

العالم

أكثر من نصف سكان العالم 

ل العربي ال يستطيعون تحم

كلفة الوجبات الصحية

ثلث السكان 2019عام 

مليون لم 137أي 

لى يحصلوا بشكل منتظم ع

.غذاء كاف وسليم ومغذي

، الحيوانات %62المحاصيل 

%  1، واألسماك %27الحية 

(VOP)من كلفة اإلنتاج 

% 37اكتفاء ذاتي بنسبة 

للزيوت % 26للحبوب، و

.النباتية والسكر

زيادة في سوء التغذية في 

السنوات األخيرة

سيتخطى معدل زيادة 

ج السكان النمو في اإلنتا

مقابل % 1.7)الغذائي 

1.5)%

من أراضي المحاصيل % 50

ستستخدم إلنتاج الحبوب، 

من % 77بينما إنتاجية القمح 

المعدل العالمي

سينخفض استيراد اللحوم 

ي والزيوت النباتية والسكر ف

2030

من الوحدات الحرارية % 55

2030مصدرها الحبوب في 

.  للمعدل العالمي% 44مقابل 

إن التغير المناخي 

واألزمات هي المصدر 

األساسي لضعف األمن 

الغذائي

ئة تزداد انبعاثات الغازات الدفي

2030عام % 3.5

ارة مستويات منخفضة من التج

.البينية

مرات 3تضاعف سوء التغذية 

.اتيمثل تحديا كبيرا للسياس

ضآلة االستثمار الخاص في

الزراعة



دور اتحاد الغرف العربية
ظومة العمل التنسيق الدائم والتعاون مع المؤسسات المعنية باألمن الغذائي كونه ضمن من•

لدولية العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومع المؤسسات اإلقليمية وا
.الفاعلة في هذا المجال

العربية التواصل مع الدول العالمية الرئيسية الموردة للسلع الغذائية من خالل الغرف•
األجنبية المشتركة لضمان استمرار حركة سالسل اإلمداد إلى الوطن العربي

لى تطوير الجهود الرامية اتنسيق الغذاء لالمشاركة الفاعلة في الفريق العربي لسالمة •
: المشتركمنظومة سالمة الغذاء بالوطن العربي من خالل تعزيز العمل العربي 

ها مجموعات العمل الفنية الخمس وغيرها من النتائج واإلنجازات التي حققمخرجات 
:(2020الى 2016من )الفريق العربي المتخصص لسالمة الغذاء خالل فترة عمله 

(ARASFF)واالعالفللغذاءالسريعالعربياإلنذارنظامعملمجموعة–

الغذائيةالمخاطرتقييمعملمجموعة–

الشهاداتوإصدارالتفتيشأنظمةعملمجموعة–

الغذائيالدستورهيئةفيالعربيةالجهودتعزيزعملمجموعة–

العربيةالدولفياألغذيةعلىالرقابةأنظمةقدراتتقييمعملمجموعة–



(ARASFF)واالعالفللغذاءالسريعالعربياإلنذارنظامعملمجموعة•

المخاطرتحليلمجالفيالمتداولةبالمصطلحاتيهتمعربيمعجماعدادعلىالعمل–

.ءالغذابسالمةالمتعلقةالمخاطرتقييممجالفيالعربيةالكفاءاتلتعزيزالتدريبيالبرنامجتنفيذ–

الغذائيةالمخاطرتقييمعملمجموعة•

.واألعالفللغذاءالسريعالعربياإلنذارنظامعملدليلإصدار–

.العالفواللغذاءالسريعالعربياإلنذارلنظامااللكترونيللبرنامجالماليةوالتكلفةالفنيةالمتطلباتإعداد–

كةمشترعربيةشهاداتإلصدارالتوجيهيةالخطوطمسودةإصدار:الشهاداتوإصدارالتفتيشأنظمةعملمجموعة•

.لهاالتابعةواإلجراءاتالمشتركةالعربيةللشهادةاإلرشاديالدليلوصياغةاألغذيةواستيرادلتصدير

اسس)الغذائيللدستوراالقليميةاالرشاديةاالدلة:الغذائيالدستورهيئةفيالعربيةالجهودتعزيزعملمجموعة•

للدستوريةالوطناللجنةعملاجراءاتالغذائي،الدستوروثائقتوزيعاجراءاتالغذائي،الدستورفيالوطنيةالسياسة

(،...الوطنيةالمواقفاعداد،...الوفدتحديدوآليةمعاييرالوطنية،االتصالنقطةعملطرقالغذائي،

العربيةالدولفياألغذيةعلىالرقابةأنظمةقدراتتقييمعملمجموعة•

قييمالتأداةباستخدام(والسودانتونس)دولتيفيالغذاءعلىالرقابةألنظمةالتجريبيالتقييمتنفيذ–

موعةمجمنعربوخبراءالوطنية،االتصالنقاطمنالتجريبيالتقييمفريقتكوينخاللمنFAO/WHOلـ

FAOفريقإلىباإلضافةدوليين،وخبراءالمتدربين

وقعتالتياألخيرةالتعديالتإلىباإلضافة،FAO/WHOلـالتقييمأداةمنالعربيةالنسخةإعدادفيالمساهمة–

اإلنجليزيةالنسخةعلى



منلةسلستنظيمفيوالمشاركةتنظيمعلىإنشائهمنذالعربيةالغرفاتحاددأب•

لعربياالغذائيواألمنالغذاءنظملتحسيناالستثماربتشجيعالمتصلةالمؤتمرات

واجهتالتيالبيئيةالتحدياتلمواجهةسيماوالاألخضر،االقتصادنحووالتحول

واتساعللزراعة،الصالحةاألراضيوتدهورالمياه،ندرةخاصةالعربية،المنطقة

ساليبأوتبنيالمستدامة،الزراعيةاألنماطتبنيعلىالتركيزعبرالتصحر،رقعة

مثلبعةالراالصناعيةالثورةتتيحهاالتيوالتكنولوجياتالذكية،الزراعةوتقنيات
،(AI)االصطناعيوالذكاء،(IoT)األشياءوإنترنتالبيانات،تحليالت،الدرونز

.النانوتكنولوجياإلىإضافة

متصلةالواإلرشاديةواالستشرافيةاالستباقيةوالبحوثالدراساتمنالعديدإصدار•
.العربيالغذائياألمنوعلىواالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةباالنعكاسات



عملبرنامجمنأساسيامحورايشكلالزراعيةاألعمالريادةمشروعاتدعمإن•

العديداالتحادولدى.الزراعيالقطاعفيهبماالقطاعاتكافةفيالعربيةالغرفاتحاد
المجال،هذافيالمبادراتمن

أطلقتالتياالبتكاريةالمشروعاتودعملمكافأةالعربراليمسابقةمنهانذكر•

عامالبحرينفيجرتاألولىالنسخةأنعلما،2021مايوفيمنهاالثانيةالنسخة

المراتبفيمنهمثالثةوحلعربيةدولة18منوشابةشاب18فازحيث،2019
االبتكاراتمنالعديدأنعلمادوالر،ألف320النقديةالجوائزوبلغتاألولى،

فالغرمنعددقبلمنتبنيهاوتمالزراعة،مجالفيكانتفازتالتيواالختراعات

المبادرةهذهمنوالهدف.الغرفهذهرؤساءمناألعمالأصحابمنكماالعربية

للطاقاتالعربيةالغرفخاللمنالعربيالخاصالقطاعواستيعابتشجيعهي

.ودائمةوعمليةمؤسسيةأسسعلىالشبابيةاالبتكارية

http://ec.aast.edu/

http://ec.aast.edu/
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قى بالتزامن مع ملت" رالي العرب لريادة االعمال"سنعقد مسابقة 
خالل الفترة ما " 2020إكسبو دبي "ضمن " رواد االعمال العرب"

، وذلك بالتعاون مع جامعة 31/1/2022–11/10/2021بين 
العربية الدول العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واالكاديمية
ستثمار للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري، ومكتب اليونيدو لال

.والتكنولوجيا في البحرين



التوصيات

يتطلبالمناخيواألمنوالمائيالغذائياألمنبينالعضوياالرتباطإن•

يةالتنمقضايامختلففيللتعاونمشتركإقليميمركزإنشاءبالضرورة

ددة،المتجوالطاقةالتصحر،ومكافحةالغذائي،األمنمثلاإلقليميةالمستدامة

سيتمالتيوالخاصةالسياديةاألموالالمركزهذايجتذببحيثوالمياه،

أثيرهاتسيكونالتيالمشروعاتإقامةوفيالمبتكرةالتقنياتفياستثمارها
.والبيئةالمحليينالسكانمنلكلمفيداالمنطقةعلىاإليجابي

قالطرييوفراالجتماعيةالمؤسسةنموذجأنالخاصالقطاعلدىالوعييزداد•

غرضصميمهفيأيضالهبلفحسب،مربحاليستجاريعملإلدارةاألمثل

للمستقبأساسيامحورالألعمالالجديدالنموذجهذاويمثل.نبيلاجتماعي

،يوالبينالغذائياألمنمجالفيسيماالالخاصالقطاعدورولتعزيزاألعمال
.واإلنسانيةوالمناخيةالوبائيةالتحدياتتصاعدمعخصوصا



المواردوتأمينالوطنية،قدراتهالبناءالعربيةللدولالمتاحةاألهمالخيارات•

يوفالتنمويالتخطيطفيالكوارثمخاطرمنوالحدالمناختغيروإدماج،المالية

مويللتالمبتكرةاألدواتعلىالتركيزهومؤسسينحوعلىالوطنيةميزانياتها

منالخاصالقطاعومشاركةالخضراء،والصكوكالخضراء،السنداتمثلالمناخ

.المناخيالعملمقابلالديونمقايضاتوكذلكوالمستثمرينالبنوكخالل

عالجة،المإلىاإلنتاج،منمتصلةحلقاتمنالمتكونةالعرضسالسلكفاءةتعزيز•

وضعفاإلدارةوسوءالهدرأنإلىاإلشارةمعواالستهالك،التوزيع،التجارة،

النقللوجستياتتحسينأهميةولذلك.التوزيعحلقةفييكونماغالباالكفاءة

اليباألسباستخداموأذكى،كفاءةأكثرالسلسلةكامللجعلوالتطويروالتخزين

بدونوالزراعةالري،وترشيدوتقنينالمتجددة،الطاقةمثلالمناسبة،والتقنيات

.الرابعةالصناعيةالثورةوتكنولوجياتالمدخالت،استخداموترشيدحرث،



تخداماسإعادةيتمالحيث،المائياألمنلتعزيزمستغلةغيرفرصهناك•

اهذتسخيرشأنمن.المنطقةفيالصحيالصرفمياهمن%82حوالي

.النظيفةللمياهادجديمصدرايولدأنالمورد

عيةالطبيالمواردإدارةوحوكمة،المحسنةالمحاصيلإنتاجفياالستثمار•

جياتكنولوواستخداملالستثمار،جاذبمناخوخلقاإلنتاج،ومستلزمات
.والجوفيةالسطحيةالمياهلموارداألمثلواالستغاللمتطورة،زراعية

ودةجتعزيزفينجاحاأثبتتالتي"الجوالةالزراعيةالعيادات"اعتماد•

فرصتوسيعمعبالتزامنوالغذائي،الزراعياإلنتاجوسالمةوكفاءة
.معيشتهموتحسينللمزارعينوتثقيفالتسويق



حةالصتشريعاتفيهبماوالتشريعاتوالقوانينالسياساتتحديث•

لرقابةاأجهزةومناألرياففيالتحتيةالبنىوتطويرالنباتية،والصحة

التخزينقدراتوتطويروالبحوثاإلرشادومراكزومعاهدوالمختبرات

.اإلنتاجكفاءةورفعالهدريخففبماوالتوزيعوالشحنوالتبريد

ميراألالسعوديالعهدوليسمومبادرةبقوةيدعمالعربيةالغرفاتحاد•

تشجيرمشروعألضخم2021مارسخاللأطلقتالتيسلمانبنمحمد
."األخضراألوسطالشرق"عنوانتحتعالمي



شكرا على حسن االستماع


