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المحتويات

التعاونتعزيزًاألمنًالغذائيًوالمائيًمنًخاللً»لمحةًعامةًعنًمشروعً-أولاً

«العربيةالقدراتًفيًالمنطقةًوتنميةً
ًا مكوناتًالمشروعًاألربعة–ثانيا
أهدافًونطاقًومنهجيةًالمشروع–ثالثاًا
ًا التطورًالحاصلًبشأنًالمكونًالثالثًللمشروعً–رابعا



Page 3

تعزيز األمن الغذائي والمائي من »لمحة عامة عن مشروع 
«  وتنمية القدرات في المنطقة العربيةالتعاونخالل 

(2015-2018  )

تنميةوالتعاونخاللمنوالمائيالغذائياألمنتعزيز»مشروعاإلسكواأطلقت
السويديةالوكالةمنبتمويل2015عامفي«العربيةالمنطقةفيالقدرات
.(Sida)الدولياإلنمائيللتعاون

خاللنمالعربيةالمنطقةفيوالمائيالغذائياألمنتعزيزإلىالمشروعيهدف
نفيذوتاالستراتيجياتووضعالسياسات،إعدادفيالتنسيقمستوىرفع

البرامج
المشروعسيناقشهاالتيالغذائياألمنتحديات:
المناختغير-
القطاعاتبينالتنسيقضعف-
اإلنتاجأنماطكفاءةعدم-
البشريةالمواردقدراتضعف-
الرصدعلىالقدرةضعف-
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إقليميا  

عزيزًيدعمًالمشروعًالمبادراتًاإلقليميةًالهادفةًلت•
يًمجاليًالتعاونًوالتنسيقًبينًالبلدانًالعربيةًف

الزراعةًوالمياه

ربيةًتكاملًمعًاستراتيجيةًالتنميةًالزراعيةًالع•
(2025-2005)المستدامةًللعقدينًالقادمينً

دوليأ  

المناطةالوليةمعالمشروعيتماشى•
نميةالتخطةتنفيذمتابعةبشأنباإلسكوا
المتعلقةوأهدافها2030لعامالمستدامة

بيةالعرالمنطقةفيوالمائيالغذائيباألمن

وتنمية القدرات تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون»مشروع 

(  2018-2015)«  المنطقة العربيةفي 

ودوليةمرجعية إقليمية 



Page 5

تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل »لمحة عامة عن مشروع 

«  وتنمية القدرات في المنطقة العربيةالتعاون

(2015-2018  )

المكّون األول

يالمكّون الثان

المكّون الثالث

المكّون الرابع

: للمشروع أربعة أهداف استراتيجية
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فكرة المشروع ومنهجية العمل

مكونات المشروع

رصد وتقييم األمن 
الغذائي

ي تقييم اإلنتاج الزراع
مياهفي ظل تغير وفرة ال

ين التنسيق المؤسسي ب
قطاعي الزراعة والمياه

تحسين كفاءة إنتاج 
الغذاء

ا والتعاون والتنسيق مع البلدان األعضاء، وجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية ومنظماتهالشراكة 

المتخّصصة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والجامعات

وىًتطويرًالسياساتًعلىًالمست

اإلقليميًوزيادةًالتعاونًبين

الدولًالعربية

تقاريرًودراساتًعلميةً

...وتوصياتً

إعدادًومراجعةًمنًقبلً)

الخبراء،ًتليهاًعمليةً

(استشاريةًحكومية

المشروعمخرجات 

قطاع 
المياه

قطاع 
الزراعة

تطبيقًالسياساتًعلىً
المستوىًالوطني

يةًتعزيزًقاعدةًالمعرفةًوتنم
القدراتًعلىًالمستوىً

الوطني

نتائج وتأثيرات المشروع

رات وتنمية القدالتعاونتعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل »لمحة عامة عن مشروع 

(  2018-2015)« في المنطقة العربية
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ات كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارستحسين 

الجيدةالزراعية 

رفعًالقدراتًمنًأجلًإنتاجًغذائيًفّعال،ًوسليم،ًوذاًجودةًعالية،ًمنًخاللًاعتمادً(: 3)اإلنجازًالمتوقعً
الممارساتًالزراعيةًالجيدةً

وضعخاللمن،والجودةالكميةحيثمنكفاءةأكثرتكونً،الزراعيلإلنتاجمواتيةبيئةتعزيز:الهدف
– Good Agricultural Practices)الجيدةالزراعيةللممارساتموحدإقليميإطار GAP)

: من خالل

تشجيعًالمزارعينًعلىًإنتاجًالخضارًوالفواكهًالطازجةًبشكلًسليمًوآمنًوبجودةًعالية•

تشجيعًتجارًالتجزئةًعلىًطلبًإنتاجًزراعيًآمنًوذيًجودةًعالية•

زيادةًرضىًالمستهلكًتجاهًسالمةًالغذاء•

توفيرًغذاءًآمنًعلىًالمستوىًالمحلي•

تشجيعًالتجارةًالبينيةًالعربيةًمنًخاللًتطبيقًممارساتًزراعيةًجيدةًموحدةًبينًدولًالمنطقةً•

تعزيزًالطلبًعلىًالمنتجاتًالزراعيةًالعربيةًفيًاألسواقًالعالميةً•
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ات كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارستحسين 

الجيدةالزراعية 

:األنشطة

مسحًعامًللممارساتًالزراعيةًالجيدةًفيًالمنطقةًالعربية•

معًاألخذً( )Arab-GAP)إعدادًتقريرًحولًإطارًالممارساتًالزراعيةًالجيدةًفيًالمنطقةًالعربيةً•
ةًالزراعيةًمنظمةًالعربيةًللتنميالذيًوضعتهًالعربيةًالجيدةًالزراعيةًاللممارساتًاإطاربالعتبارً

(2007التابعةًلجامعةًالدولًالعربيةًفيًعامً

Arab-GAPـًللعقدًاجتماعاتًتشاوريةًمعًاألطرافًالمعنيةًلالتفاقًعلىًاإلطارًالنهائيً•

إعدادًموادًتدريبية•

Arab-GAPدعمًالدولًالعربيةًفيًوضعًأطرًوطنيةًللممارساتًالزراعيةًالجيدةًيتوافقًمعًالـً•
(  األردنًولبنان)

عقدًورشًعملًتدريبية•

إعدادًحمالتًتوعيةًوموادًإعالنيةً•
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:التقدم المحرز في تنفيذ المكون الثالث من المشروع

ز تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزي

الجيدةالممارسات الزراعية 

:  اجتماع فريق الخبراء حول الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية

31القاهرة، ( )Arab-GAP)تحديد النطاق والخطوات الضرورية نحو إطار إقليمي 
فكرة إطار عربي للممارسات الزراعية مناقشة (: 2016يونيو /حزيران1–مايو /أيار

ضمن الجيدة، ونطاقه المحتمل، والخطوات العملية المطلوبة لتأسيس نظام مصادقة فعال ي
يحّسن جودة وسالمة واستدامة الغذاء للمواطن العربي ويعّزز التبادل التجاري اإلقليمي و

.فرص التصدير الى األسواق العالمية

:Arab-GAPـ للتقرير عن اإلطار اإلقليمي 

العالمفيالغذاءسالمةتحديات

المعد  Arab-GAPلـا-GLOBALG.A.P))دوليا  عليهاالمتعارفالجيدةالزراعيةلممارساتا
.  الزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمةقبلمن

بيالعرالعالممنمختارةبلدانفيالزراعةقطاعفيالوطنيةالتنميةواستراتيجياتخطط

-Arabـللمؤسساتيإطارلوضعالمعنيةاألطرافكافةإلىباإلضافةالمزارعينإشراكأهمية
GAP

صةالمختالجهاتتحديد وخيصالترآليات إصدار اووالتدريبالتعليمعلىالتركيزأهمية
.الجيدةالزراعيةالممارساتعنالمعلوماتشرونلرفع الوعي والتخطيط،خيصابالتر

مع متطلبات الممارسات الزراعية الجيدة  معايير التطابق
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:التقدم المحرز في تنفيذ المكون الثالث من المشروع

ز تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزي

الجيدةالممارسات الزراعية 

ألطراف المعنية في المنطقة العربية إعداد مواد تدريبية حول الممارسات الزراعية الجيدة ل

: سلسلة اجتماعات تشاورية وطنية

باألردنألطراف المعنية بالممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص األول لجتماع اال•
(2017شباط فبراير 14-13، كمبينسكيعّمان، فندق )

بلبنان ألطراف المعنية بالممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص األول لجتماع اال•
(2017شباط فبراير 17-16بيروت، بيت األمم المتحدة، )

Arab-GAPاو الـ الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية ورشة عمل تدريبية حول 
(2017مايو  /أيار)

في األردن ولبنان2017اجتماعات تنسيقية وطنية خالل الربع الثالث لعام 

Arab-GAPإعداد مسودة إطار منهجي حول آلية تنفيذ وتنظيم الـ 
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«  وتنمية القدرات في المنطقة العربيةتعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون»مشروع 

(2015-2018 )

(2018-2015)أربعًسنواتً:فترة التنفيذ

(Sida)الوكالةًالسويديةًللتعاونًاإلنمائيًالدوليً:التمويل

-https://www.unescwa.org/sub-site/food-water:الموقع اإللكتروني

security-arab-region

https://www.unescwa.org/sub-site/food-water-security-arab-region


شكرا  


