
إطار رصد ومتابعة األمن الغذائي 
في المنطقة العربية
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o تعاونت اإلسكوا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية(AOAD)  ومنظمة
براء من باإلضافة الى التنسيق مع الخ) الفاو(األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

ائي المنطقة واألوساط األكاديمية، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنم
.، لتطوير إطار اقليمي لرصد ومتابعة األمن الغذائي)سيدا(الدولي 

oتم تصميم اإلطار واختيار المؤشرات حسب األسس التالية:
 األمن الغذائي هو نتيجة تفاعل متشابك مع عدد كبير من المحددات•

ادة الوصول والتوافر واالستف: مرتبطة بالركائز االربعة التالية
واالستقرار

ذائي من الممكن تحديد المؤشرات التي يمكن أن تفسر نتائج األمن الغ•
:مع األخذ بعين االعتبار

المعرفة والممارسات العالمية
مراعاة الخصائص اإلقليمية بما فيها االحتياجات واألفضليات 

 الغذائية، القيود على الموارد الطبيعية والحقائق االقتصادية
واالجتماعية السائدة

الخلفية والمفاهيم 
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o من خالل عملية تشاورية، )2019-2017(تطور اإلطار خالل عامين
واجتماعات للخبراء ومراجعات ومالحظات لممثلي الدول العربية

oمنظمة العربية تم المصادقة على اإلطار اإلقليمي العربي من قبل اللجنة التنفيذية لل
2019مارس /في آذار) AOAD(للتنمية الزراعية 

oاتبع تطوير اإلطار مبادئ أساسية تم االتفاق عليها من اهمها:
o على المستوى) نتيجة لظروف هيكلية(احتساب انعدام األمن الغذائي المزمن 

الوطني ؛
o ادة الوصول ،التوافر، االستف(تغطية العوامل األربعة المقررة لألمن الغذائي

؛) واالستقرار
oإدراج األمن الغذائي لألسرة كعامل مقرر لرصد األمن الغذائي؛
o تقديم بيانات عن النتائج وعن األسباب النعدام االمن الغذائي
oأن تكون منسجمة مع مؤشرات وتقارير أهداف التنمية المستدامة؛
oالتوافق مع أولويات السياسات اإلقليمية في األمن الغذائي؛
oالسماح بدرجة من الخصوصية اإلقليمية.

كيف تطور االطار اإلقليمي؟ 
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المستدامةتحديد أبعاد األمن الغذائي عبر أهداف التنمية

ان األمن الغذائي جوهري في أهداف •
2لهدف التنمية المستدامة ويرتبط مباشرة با

تظهر خريطة طورتها اإلسكوا أن األمن •
 169من أصل  45يتعلق ب /الغذائي يؤثر

من أهداف التنمية المستدامة  16هدفا عبر 
السبعة عشر
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تطوير األداة لرصد االمن الغذائي 

و أو المحددات أ(تتم مراقبة األبعاد األربعة •
 لألمن الغذائي باستخدام عدد من) الركائز

.6-5المؤشرات الفرعية تتراوح بين 
 يتم اختيار هذه المؤشرات لتحقيق أهداف•

اإلطار وستكون مؤشرات النتائج أو 
.مؤشرات أبعاد االمن الغذائي
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شروط اختيار 
المؤشرات

تطوير األداة لرصد االمن الغذائي
oتم اختيار المؤشرات وفقًا للمجموعة والموضوع المستهدفين  .

oأفضل "لذلك ال يوجد . يحدد األخير المقياس الذي يتم به جمع المعلومات
ه ألن فائدة المؤشر تعتمد على الغاية الذي يستخدم من أجل" مؤشر
 صانعي السياسات: المجموعة المستهدفة
 وطني: المقياس

oالغذائيتم وضع الشروط التالية الختيار المؤشرات في كل بُعد لألمن:  
السياسات  التوافق مع االستراتيجيات اإلقليمية لألمن الغذائي لضمان االتساق مع

العربية القائمة؛
التوافق أو التداخل مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها؛
ان المنطقة توفر البيانات الوصفية لمعظم البلدان العربية وللجزء األكبر من سك

.العربية
 ة لعدة الشامل المواضيعيةاستراتيجية إقليمية تغطي القضايا  11تّم استعراض

قطاعات التي تؤثر على األمن الغذائي

المستوى الكلّي المستوى الجزئي

دولي وطني إقليمي

فردي أسري
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مجموعة المؤشرات
o مستدامة مؤشر، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية ال 24تم االحتفاظ بـ

:وخطط العمل العالمية واإلقليمية المختارة   FAOومجموعة مؤشرات منظمة 

من أهداف التنمية المستدامة المباشرة  2، منها الركن األساسيمؤشرات في  3
والثالث مرتبطة بها ارتباًطا وثيقًا

منها هي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  3، عمود التوافرمؤشرات في  6
مباشرة أو مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بها

من أهداف التنمية المستدامة المباشرة 2، منها عمود الوصولمؤشرات في  5

من أهداف التنمية المستدامة المباشرة 4، منها عمود االستفادةمؤشرات في  5

من أهداف التنمية المستدامة  1منها مؤشر عمود االستقرار،  مؤشرات في  5
المباشرة
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 تطبيق اإلطار
لرصد األمن 
الغذائي في 

ةالعربيالمنطقة
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o انتشار ، غذيةنقص التالمنطقة ضعيفة األداء بالنسبة لجميع المؤشرات األساسية الثالثة، أي
والسمنة) FIES(انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين السكان 

oتحتاج الدول العربية إلى تبني برامج واستراتيجيات ملّحة لعالج هذا الوضع

oالجة بالنظر إلى األداء الضعيف في المؤشرات األساسية، يجب على المنطقة تحديد ومع
الدائري  مناطق النقاط الساخنة في أبعاد األمن الغذائي األربعة كما تظهر بوضوح في الشكل

: وتشمل هذه)الكعكة(
o ،الفجوات في اإلنتاج
o ،ارتفاع معدالت االعتماد على االستيراد، ومستويات الفقر والبطالة
o ،ونقص تغذية األطفال والنساء
oعدم االستقرار السياسي.

oوكمية يجب جمع البيانات المتعلقة بالمؤشرات، بما في ذلك اإلنفاق على القطاع الزراعي ،
.المياه المستخدمة في الزراعة، واإلنفاق األسري على الغذاء وفروقات األسعار

النتائج الرئيسية



شكراً 


