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 ورصد مستويات األمن الغذائي في الدول العربية تقييم حول الثالثالتشاوري  االجتماع

 بيروت – فندق الكومودور، 2018آذار/مارس  27-28

 

 مذكرة توضيحية

 خلفية عامة -1

ستجابةً منها للتحديات وبالتعاون مع  تقوم اإلسكوا، المحيطة بقياس ورصد األمن الغذائي في المنطقة العربية ا

لرصررد األمن الغذائي علا اليررعيد الوطني في الدول العربية  إقليمي إطار  مقترح بتطوير عدد من الشرررءا ،

قدرات في المنطقة "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية المشررروع  ضررمن يأتي هذا النشرراط

ن الرابع من" حول "رفع القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تقييم ورصررررررد  العربية"، وبشرررررركا خاو المكوا

 عملية استشارية من خاللاإلطار المقترح مسودة مستويات األمن الغذائي في الدول العربية"  تم التوصا إلا 

ن   تشرراورية قة للسررياسررات اإلقليمية والوطنية المتعلاقة تضررما األبعاد األربعة الرئيسررية بدراسررات وتحاليا معما

 استدامةوالستفادة منه اإلي"، و وصولالالغذا  بكمية ءافية ونوعية جيدة، و توافر والمتمثلة فيلألمن الغذائي 

ن  مجموعة من االجتماعات التشررراوريةعلي" لجميعا وحيرررول توافره التي ضرررما  باإلضرررافة الا    ءما تضرررما

والمؤسررررسررررات  دوليةنقاط االتيررررال الوطنية للمشررررروع، عدد من اللفرا  والننايين من المنلمات اإلقليمية وال

  االءاديمية

 

ا إليها خالل عملية االستشارالرصد إطار مقترح تم تطوير   ات والتشاوربناً  علا التوصيات التي تم التوصا

عرضررر" ومناقشرررت" خالل تما قد و  ألمن الغذائيبا المرتفطةت المنطقة العربية مع االخذ باالعتفار خيررروصررريا

"االجتماع التشرررراوري الثاني حول تقييم ورصررررد مسررررتويات األمن الغذائي في الدول العربية" الذي ع قد خالل 

 خفرا  فريقضما االجتماع، باإلضافة إلا في بي  األمم المتحدة في بيروت   2018شفاط/ففراير  2-1النترة 

منلمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنلمة األوساط األءاديمية و، خفرا  وفنايين من واستشاري اإلسكوا

 تمحورت ، حيثالعربية للتنمية الزراعية وفريق اللفرا  الرفيع المسررررررتون المعني باألمن الغذائي والتغذية

التي في تطويره، و هاعااتُّفتم والمنهجية التي  "شراتمؤاألمن الغذائي واإلطار المقترح لرصد حول المناقشات 

 :تضمن  ما يلي

 

المتعلاقة باألمن الغذائي،  المؤشرررررات بعض السررررتلالوعدد من االسررررتراتيجيات واللطق اإلقليمية  مراجعة

الواردة تح  أهداف التنمية المسررتدامة  المتعلقة بقضررايا االمن الغذائي مع المؤشرررات والغاياتبعد ذلك لت قارن 

 إقيررررا  ذلك لتنمية المسررررتدامة  تم من بعدل 2030وربطها بلطة تحديد أولويات الدول العربية  بهدف، 17ال

 المؤشرات التي لم تستوفي الشروط التالية:

 

 وجود بيانات وصنية واضحة للمؤشار )أقلا" للدول العربية(؛ -1



2 
 

من مجموع  على األقل %50و، الدول العربية على األقل عدد من %50وجود بيانات إحيررررررائية ل -2

 ؛سكان المنطقة العربية

 إمكانية الحيول علا الفيانات اإلحيائية من ميادر موثوقة  -3

" وتمثيا المؤشار مع مؤشرات التنمية المستدامة )وإن ءان   -4  (؛ وملتلنة ييغةبتطابق توجا

 تماشي المؤشر مع خيوصيات المنطقة العربية  -5

 

عرض" علا من خالل  "مسودة اإلطار والتأءيد علا أهمية التوافق علياختتم  أعمال االجتماع بالتوافق علا 

  السياسيعلا المستون عربياً  تمهيداً لمناقشت" والنلر في آلية اعتمادهنقاط االتيال الوطنية للمشروع 

 

 الثالثالتشاااو    االجتماع" بالتنسرريق مع المنلمة العربية للتنمية الزراعية في هذا اإلطار، تنلام اإلسرركواو

في  2018آذار/مارس  28-27خالل النترة " و صااد موااتويام األمن الغذايي في الدول العربية تقييم حول

ية ل طار المقترح  فندق الكومودور لرصرررررررد األمن الغذائي في بيروت، لعرض ووضررررررع اليرررررريغة النهائ

 موميةالجمعية العمن قفا  لرفعها وإقرارها، تحضيراً ن"م المستلرجةالمتابعة  ولوحات الملتارة مؤشراتالو

 للمنلمة العربية للتنمية الزراعية 

 

 االجتماع أهداف -2

إلا  "و صااااااد موااااااتويام األمن الغذايي في الدول العربية تقييم حول الثالثالتشاااااااو    االجتماع"يهدف 

 "مؤشرررررراتو المنطقة العربيةالوطني في مسرررررتون الذائي علا لرصرررررد األمن الغ المقترحطار اإلاسرررررتعراض 

 دول العربية الممثلي من قفا  تناق بشأنهاالملتارة، واال

 وستتضمن محاور برنامج عما االجتماع ما يلي:

 

، في المنطقة العربية علا اليررعيد الوطني طار اإلقليمي المقترح لرصررد األمن الغذائياإلاسررتعراض  -أ

 ؛مع لوحات المتابعة

الممثلين الرفيعي المستون قترح من قفا المشارءين في االجتماع )أي التوافق علا محتون اإلطار الم -ب

واللفرا  والننيين من المنلمات  ،لوزارات الزراعة والمكاتب اإلحيرررررائية الوطنية في الدول العربية

 ؛(يميةواألوساط األءاد دوليةاإلقليمية وال

لجمعية العمومية للمنلمة االجتماع القادم لرفع" إلا تمهيداً لوضررررع اليرررريغة النهائية ل طار المقترح  -ت

 العربية للتنمية الزراعية 

 

 المشا كين -3

يشررراري في االجتماع نقاط االتيرررال الوطنية لمشرررروع تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية من 

منلمات المكاتب اإلحيائية الوطنية، وممثلين عن  عن رفيعي المستون إلا ممثالينقطاع الزراعة باإلضافة 

  في هذا المجال واألءاديميين ودولية وعدد من اللفرا  إقليمية

 االجتماعتنظيم  -4

في  شرررررررارع الحمرا الكائن في  فندق الكومودورفي  2018آذار/مارس  28-27خالل النترة  االجتماعي عقد 

 تمام الساعة التاسعة صفاحاً  آذار/مارس 27 نتتح أعمال االجتماع فيوت   اللفنانية  بيروت، الجمهورية
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 القضايا اإلدا ية -5

ين تأءيد مشارءتهم في االجتماع من خالل  ستكماليرجا من المدعوا سجيا المرفقة وإرسالها ا ستمارة الت مع  ا

 2018ما س /آذا  5اإلثنين خالل موعد أقيرراه يوم إلا اإلسرركوا علا العناوين المفيانة فيها  صررورة شررمسررية

 القيام بالترتيفات اللوجستية الالزمة من إلسكوا ا لتمكين

 

 المراسالم -6

" المراسالت واالستنسارات بشأن ت    :ءاا من إلا االجتماعوجَّ

 منى فتاح  ةالويد
 قسم سياسات الغذا  والفيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 اإلسكوا

 لفنان بيروت،

 +9611978437الهاتف: 

 +9611981510الناءس: 

 fattahm@un.orgالفريد االلكتروني: 

 

 

 الويد كميل حاماتي

 قسم سياسات الغذا  والفيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 اإلسكوا

 بيروت، لفنان

 +9611978560الهاتف: 

 +9611981510الناءس: 

  hamatik@un.orgالفريد االلكتروني:
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