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المحتويات

التعاونتعزيزًاألمنًالغذائيًوالمائيًمنًخاللً»لمحةًعامةًعنًمشروعً-أولاً

«العربيةالقدراتًفيًالمنطقةًوتنميةً
ًا مكوناتًالمشروعًاألربعة–ثانيا
أهدافًونطاقًومنهجيةًالمشروع–ثالثاًا
ًا نًتعزيزًالقدراتًفيًمجالًرصدًوتقييمًمستوياتًاألم: المكونًالرابع–رابعا

الغذائيًفيًالمنطقةًالعربيةًً
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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 
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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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لغذائي رفع القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تقييم ورصد مستويات األمن ا

في الدول العربية

(:4)اإلنجازًالمتوقعً

:الهدف

تعزيز القدرات في مجال تقييم ورصد األمن الغذائي في الدول العربية 

:منًخالل

فيقليميةاإلالتنميةخططفيوتضمينهاتكاملهامدىودراسةالغذائياألمنوبرامجسياساتتقييم•
األبعادالمتعددالمفهومهذافيإقليميااًالنظرإعادةفكرةودعم،العربيةالدول

فيالغذائياألمنمجالفيمتكاملةسياساتصنعودعمالحاليةالغذائياألمنرصدنظمتعزيز•
العربيةالمنطقة

الغذائياألمنقياسفيالمعتمدةالمؤشراتمراجعة•

سيمال،دوليااًالمتبعالنظاممعاإلقليميالمستوىعلىالغذائياألمنرصدنظامتوافقتعزيز•
أهدافومراجعةمتابعة)2030لعامالمستدامةللتنميةالمتحدةاألممخطةتنفيذإطارفيالمعتمد
(المستدامةالتنمية
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لغذائي رفع القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تقييم ورصد مستويات األمن ا

في الدول العربية

:األنشطة

مسحًعامًللقوانينًًوالبرامجًوالسياساتًالمتعلقةًباألمنًالغذائيًفيًالدولًالعربية•

سهاًاوقيميًتقييمًالنظمًوالمؤشراتًالمعتمدةًلقياسًورصدًاألمنًالغذائيًعلىًالمستوىًالوطنيًواإلقلي•
نسبةًللممارساتًالدولية

ورصدًمستوياتًاألمنًالغذائيًفيًالدولًالعربيةًحولًتقييمتنظيمًاجتماعاتًتشاوريةً•

األمنمؤشراتمنمجموعةوإقراروضعخاللمنالغذائياألمنلرصدإقليميإطارواقتراحإعدادً•
للتنمية2030ً،ًوربطهًبتنفيذًوتحقيقًخطةًالمنطقةخصوصياتاالعتباربعينتأخذالتيالغذائي

األمنمستوىبقياستسمحرصدآليةالمقترحاإلطاريتضمن: المستدامةًعلىًالصعيدًالوطنيًواإلقليمي
،ًًللمنطقةوالمالئمةالمناسبةللمؤشراتوفقاالعربيةالمنطقةفيالغذائي

يةًيتفقًعقدًاجتماعاتًتشاوريةًمعًاألطرافًالمعنيةًلمناقشةًاإلطارًالمقترحًوالتوصلًإلىًصيغةًنهائ•
عليهاًمعًكافةًاألطرافًالمعنية

سؤولةًفيًلعرضهًعلىًالجهاتًالم( جامعةًالدولًالعربية)التعاونًوالتنسيقًمعًالشريكًالستراتيجيً•
وإقليميا الدولًالعربيةًلتبنيهًواعتمادهًمحلياًا

عقدًورشًعملًتدريبية•

تقديمًالدعمًالفنيًللدولًالعربيةً•

دًاألمنًإعدادًتقريرًعنًالتطورًالمتوقعًفيًمجالًاألمنًالغذائيًفيًضوءًاعتمادًاإلطارًاإلقليميًلرص•
الغذائي
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:التقدم المحرز في تنفيذ المكون الرابع من المشروع

تويات رفع القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تقييم ورصد مس
األمن الغذائي في الدول العربية

االجتماع التشاوري األول حول تقييم ورصد األمن 
12-11بيروت، (الغذائي في المنطقة العربية 

(2017أبريل /نيسان

األمنسياساتوتحليلدراسةفيالمحرزالتقدماستعراض-
العربية؛المنطقةفيالغذائي

الدولمنالعديدفيالمعتمدةالغذائياألمنسياساتمناقشة-
العربية؛

بعةومتالرصدالعريضةالمرجعيةالخطوطلبعضعرض-
واإلقليمي؛الوطنيالصعيدعلىالغذائياألمن

الغذائياألمنمؤشراتلرصدالمقترحاإلطارعنمقدمة-
المستدامةللتنمية2030خطةوتحقيقبتنفيذوربطهالعربي
.واإلقليميالوطنيالصعيدعلى

فيالغذائياألمنسياساتحولشاملةدراسة
العربيةالمنطقة

اصةالخالوطنيةوالخططالسياساتوتقييممراجعة-
الوطنيةالخططضمنإدراجهاومدىالغذائيباألمن
واالجتماعيةاالقتصاديةللتنمية

يراعيالغذائيلألمنإقليميرصدنظاماقتراح-
ياتالتحدمعويتجاوبالعربيةالمنطقةخصوصية

ميةالتنأهدافويغطيالمنطقةعلىوالمقبلةالراهنة
وخاصة(المستدامةللتنمية2030أجندة)المستدامة

وفيروتعالجوعلىلقضاءليدعوالذيالثانيالهدف
ةالزراعوتعزيزالمحسنةوالتغذيةالغذائياألمن

المستدامة
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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  


