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األمن الغذائي –األمن املائي 

األمن الغذائي األمن المائي
ر ـــــــ النـــــــاس جميـــــــع الفـــــــرص تـــــــوف  و

صــــــــول  األوقــــــــات جميــــــــع ــــــــ ل  مــــــــا ع
 ملقابلــــــــــــــــة أغذيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن يحتاجونــــــــــــــــھ
هم ــــــة حاجــــــا  همرغبــــــا وتلبيــــــة التغذو

ـــــــي لالطعمـــــــھ التفضـــــــيلية  شـــــــواع ل
 الناحيــــــة مــــــن وســــــليمة شــــــطة حيــــــاة

ية ”م2000 عام والزراعة األغذية منظمة“ ال

نتـــأ صـــول  م  ـــع األوقـــات كـــل ـــ ا
ــا الغــذاء  ــ ســليمة يــاة ال

ً
.يا

"م1986 سنة الدو البنك"

 صـــــــول ـــــــ ضـــــــمان ا ان ع قــــــدرة الســـــــ
ودة ع كميات كافية من املياه، ذات ج

ل مســــــــتمر، إلســـــــــتدامة  مقبولــــــــة وبشــــــــ
ســــان وللتن ش ورفــــاه اإل ميــــة ســــبل العــــ

وكــــــــــــــذلك . اإلجتماعيــــــــــــــة واإلقتصــــــــــــــادية
مايــــة مــــن التلــــوث والكــــوارث  ضـــمان ا

ـــــ الـــــ فـــــاظ ع نظم املتعلقـــــة بامليـــــاه وا
ـــــــــــــ جـــــــــــــو مـــــــــــــن الســـــــــــــالم  اإليكولوجيـــــــــــــة 

”UN-WATER, 2013“واإلستقرار السياس 



يالنمو،العامليةالغذائيةاملوادأسعارتقلب ا اتوانخفاضالعالمالس تاجاالنمستو
الغذائيةاملوادأسعارعالضغطإأدى
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عناصر األمن الغذائي
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لي التحديات   املؤثرة ع األمن املائي ا
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األمن الغذائي -مصفوفة مخاطر
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عناصر اسرتاتيجية األمن املائي اخلليجي

راتيجية املوحدة للمياه مجاالت اإلس

يـع ـساب الـتطـورات الـتـقـنـية، وتـص  اكـ

ـة، ومحـطات  مـحـطـات تـحـليـة الـميـاه الـما

ـع مــوارد الـطـاقــة .تنقية    الـميـاه، وتـنـو

.تـنـميـة وحـمايـة مـوارد الـميـاه الـتـقـليــديــة

، ورفـع ـادة تجـميـع مياه الـصرف الـص  ز

ـادة االسـتخـدام  ها، وز جـ مـستوى معـا

 االقـتصادي واآلمـن لـمياه الصرف الـص

جـة .املعا

ر الـدوليـة،  تـقـد يـم تحـقـيـق أعـ الـمعايـ

.خـدمات الـمياه والـصرف الـص

ـاعـات رفـع كـفـاءة الـمياه، وإدارة الطـلـب  الـقـط

.الـبـلديـة والـصناعـية

ل القطاع الزرا إ قطاع ذي كـف اءة تحو

ـتوافـق مع مـوارد الـمياه املتاح .ـةعـالية، و

ن إمـدادات الـمياه أثـناء حـاالت الـطوا رئ تـأم

.والـكوارث

ـوكـمة لتحقـيـق إدارة فـاعـلة ; تحـسيـن ا

املة لـموارد الـمياه .ومتـ

س تحـقـيـق مجتـمع موجـھ مائـًيا  دول مجـل

.الـتعـاون 

اليـف االقـتصادية إلمـدادات  خـفـض التـ

لـفة مـع  رداد الـتـ ـادة اسـ الـمياه، وز

ـدمـة .االحتفاظ بجـودة ا

راتيجية املوحدة للمياه و خط خالل من يتم أن يمكناملائي بدول املجلس  األمن تحقيق ها التنفيذيةتب اإلس
ليج العربية  .م٢٠٣٥ – ٢٠١٥لدول مجلس التعاون لدول ا



لي راتيجية األمن الغذائي ا عناصر اس

إنشاء نظام لإلنذار 
 املبكر لألمن املائي

والغذائي 

ة صياغة آلية مناسب
 ونظام حوكمة متكامل

هات للتنسيق بني اجل
ألمن   ذات العالقة 
املائي والغذائي

مج تصميم وإنشاء بر
 فّعال

 لالحتياطي واخلزن
ذيةاالسرتاتيجي لألغ

ائية حتديد السلع الغذ
ل االسرتاتيجية لدو 

اجمللس

 تشخيص وحتليل
 الوضع الراهن لألمن
.املائي و الغذائي

 تعزيز املشاركة يف
ت اللجان واالتفاقيا
ة العاملية واإلقليمي
ألمن الغذ ائياخلاصة 

إعداد اسرتاتيجية 
مار لتشجيع االستث

 الزراعي اخلليجي يف
اخلارج

مج تدرييب  إعداد بر
 للكوادر الوطنية يف
د ة األمن الغذائي وز
كوعي املواطنني بذل

ة إعداد سياسة فّعال
لتجارة واسترياد 
األغذية وإنشاء 
اتفاقيات وُأطر 

للشراكة مع الدول 
.املستهدفة

مج وطين  إعداد بر
للحد من الفاقد 
واهلدر من الغذاء

م الغذائي األمن تحقيق راتيجية الغذائية السلع أل لية الزراعة خالل من يتم أن يمكنبدول املجلس  اإلس  امل
راد ثمار واإلست ارج  الزرا واإلس ا



ترابط أمن املياه والطاقة والغذاء



متالزمة المیاه والطاقة والغذاء -نموذج منظمة الزراعة والغذاء 





ي بدول املجلس  (%)سبة اإلكتفاء الذا

إجما الغذاء بوب ا
2011 2005 2011 2005 السنة
12.81 12.96 0 0 البحرن
21.68 28.38 2.56 3.88 وت ال
34.52 45.21 9.22 1.17 سلطنة عمان

9.9 12.18 0.37 3.12 قطر
18.66 21.13 1.06 0.85 اإلمارات
34.49 44.52 11.15 26.75 السعودية
29.45 37.4 9.12 20.25 إجما دول املجلس

ليجية  ري ٢٠٠٨التوازن الغذائي  دول مجلس التعاون ا  عن (، باأللف طن م
ً
).khouri, et alم ٢٠١٣نقال

SSR  اإلنتاج  الواردات  الصادرات (%)  البند

547.6 13798 2509.3 15.9 بوب  )إجما( ا
21.6 147.3 2.2 1.7  )إجما( البقول 

198.9 1664.5 3421.7 70.3 ضروات  )إجما( ا
351.3 18521 2794 65.1  )إجما( الفواكھ

75.9 1153 857.8 44.4 وم  )إجما( ال
118.4 202.6 376.9 81.7   األسماك

32.9 59.9 232.8 89.6   البيض
1382.8 5052.6 1229.8 25.1 ليب منتجات   واأللبان ا

SRR=ي اإلكتفاء سبة   ١٠٠)*الواردات+الصادرات-امل اإلنتاج/(امل اإلنتاج(الذا



را ع الواردات الغذائ عتمد اعتمادا كب ليج  ة للزراعة واملياه واإلنتاج يجعل دول ا يةمحدودية األرا الصا

GCC Food Imports - By Country 
(2008); (in Million USD)
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هالك الغذائي ان أدى إ إرتفاع مستوى االس ادة أعداد الس ز

رة  ان  دول املجلس للف م٢٠٣٥، واملتوقع ح عام ٢٠١٥-١٩٧٠عدد الس
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هالك الغذائي ات الدخل أدى إ إرتفاع مستوى االس ارتفاع مستو



جـوفـية ومعدل التبخر ال سنوي مـوارد امليـاه الـتقـليدية املتـاحة وضـخ املياه ا

جـوفية الـمسـتـخـرجـة  دول مجـلس التعـاون  وكـميـة املياه ا

الدولة

الكمیات 
المتجددة

ملیون (
)سنة/٣م

جددة النسبة المئویة للكمیات المت)٣ملیون م(كمیات السـحب 
نوي مـوارد المیـاه الـتقـلیدیة المتـاحة وضـخ المیاه الجـوفـیة ومعدل التبخر الس%

٢٠١٠م١٩٩٠٢٠٠٠٢٠١٠١٩٩٠٢٠٠٠
الھطول 

)مم(السنوي 
التبخر السنوي 

)مم(

ةالمیاه السطحی
المتوفرة

)٣ملیون م(

تغذیة المیاه 
الجوفیة

)٣ملیون م(

 المیاه المسحوبة
)  ٣ملیون م(

)٢٠١٢(

)م٢٠١٠( ١١٠٢١٠٣-٢٬٠٥٠-١١٠١٦٧١٩٥١٠٣١٥٢١٧٧٩٣٨٠١٬٦٥٠البحرین

)م٢٠١١( ١٦٠٢٤٩٦-٣٬٥٠٠-١٦٠١٤٣٣٩٣٤٩١٨٩٢٤٦٣٠٧١١٠١٬٩٠٠الكویت

٣٬٠٠٠١٠٢٩٠٠١٬٢١٦-٣٠٠١٬٩٠٠-٩٠٠١٬٢٠٤١٬٢٤٠١٬٢١٦١٣٤١٣٨١٣٥٢٠عمان

٥٠٢٥٠-٢٧٠٠-٥٠١١١٢٧٠٢٤٨٢٢٢٥٤٠٤٩٦٨٢٢٠٠٠قطر

١٥٬٤٥٠*٣٬٦٩٥*٤٬٥٠٠٢٬٤٠٠-٥٠٠٣٬٥٠٠-٣٬٦٩٥١٥٬٥٠٥١٩٬٦٨٠١٢٬٣٤٤٢٠٥٣٣٣٣٤٧٠السعودیة

٤٬٠٥٠١٥٠١٩٠٢٬٣٠٠-١٩٠١٬١٤٨٢٬٦٧٣٢٬٣٠٠٦٠٤١٬٤٠٧١٬٢١٠٨٩٣٬٩٠٠اإلمارات

          ٥٬١٠٥١٨٬٢٧٨٢٤٬٤٥١١٦٬٦٩٣٥٨٤٧٩٣٢٧اإلجمالي



ر مكعب(م ٢٠١٠استـهالك املـياه البـلدية حسب املـصدر   دول املجـلس عـام  )مليون م

كمية املياه البلديةالدولة
الة جوفيةاملياه امل املياه ا

%كمية%كمية

%)٩٫١(٢١%)٩٠٫٩(٢٣١٢١٠البحرن

%)١٥٫٨(١٠٢%)٨٤٫٢(٦٤٦٥٤٤الكوت

%)٢٦٫٤(٤٨%)٧٣٫٦(١٨٢١٣٤عمان

%)٢٫٦(١٠%)٩٧٫٣(٣٧٠٣٦٠قطر

%)٤٤٫٩(   ١٬٠٢٥%)٥٥٫١(٢٬٢٨٣١٬٢٥٨السعودية

٠٠%)١٠٠(٩٨٣٩٨٣اإلمارات

%)٢٥٫٧(١٬٢٠٦%)٧٤٫٣(  ٤٬٦٩٥٣٬٤٨٩اإلجما

كمية املياه 

الة  امل

٧٤%

كمية املياه 

جوفية  ا

٢٦%



جة واملعـاد اسـتخـدامها  دول املجـلس  ـعـا
ُ
م٢٠١٢مـياه الصـرف الـص امل

الدولة
هالك املياه البلد يةاس

ر مكعب( )مليون م

مياه الصرف الص 

املعادة االستخدام 

ر مكعب( )مليون م

سبة املياه املعادة % 

االستخدام إ املياه 

البلدية

%٢٤١٤٣١٨البحرن

وت %٦٦٦١١٠١٧*ال

%٦٢٫٢٢٢**٢٨٣عمان

%٤٥٧١١٧٢٦قطر

%٢٬٥٢٧٢١٩٩السعودية

%٩٨٣٣٠٩٣١اإلمارات

%٥٬١٥٧٩٦٠١٩اإلجما


