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  التقدم المؤسسي ومشاكل التنفيذ

األمن الغذائي، فا�خذت عددًا  قضيةمنظور إقليمي متكامل في اعتماد أدركت الدول العر�ية أهمية 

من اإلج�اءات برعاية جامعة الدول العر�ية، ل��ادة التعاون والتنسيق في هذا المجال. ومن الوثائق في 

  السياسة العامة التي وضعت في السنوات األخيرة:

  

تدعو وهي ): 2025–2005است�ا�يجية التنمية ال��اعية العر�ية المستدامة للعقد�ن القادمين ( -

  لى اعتماد سياسة ��اعية مشتركة تضمن توفير الغذاء السليم واستدامة الموارد ال��اعية؛إ

مد اإلعالن في عام إعالن ال��اض لتع��ز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية: اعتُ  -

وضع برنامج طارئ لألمن الغذائي العربي وإعداد  تدعو إلى، ودعا إلى إطالق مبادرة 2008

  ل لتنسيق السياسات ال��اعية في البلدان العر�ية؛خطة عم

 2009طلق البرنامج في عام برنامج الطوارئ لتحقيق األمن الغذائي العربي وخطة عمله: أُ  -

نفيذ �بهدف تحسين مستويات اإل�تاج ال��اعي الحالية وتحقيق توسع ��اعي أفقي من خالل 

 المائية.وتحسين إدارة الموارد  مشا��ع اس�ثمار متكاملة

  

طعت على المستوى المؤسسي لم تؤّد إلى تحسينات ملموسة، بسبب عدد غير أن االلت�امات التي ُق 

ضعف الحوار �ين صانعي الق�ار في وهي من المشاكل. ويتناول المش�وع بعض هذه المشاكل، 

سالمة  �اعة؛ وانخفاضر المناخ على ال�توافر المياه وتغيُّ  قلةقطاعي ال��اعة والمياه؛ ونقص المعرفة بأ�ر 

  متعدد األبعاد. المنتجات وجودتها؛ وعدم وضوح كيفية رصد األمن الغذائي بوصفه مفهوماً 

  

 بالقرب  Dr. Gerhard Lichtenthaeler الدكتور قبل منتم أخذها  الصورة. ال�يئية واالستدامة الغذائي األمن لتع��ز المياه مستجمعات إدارةأساليب  على مثال
 .عم�ان محافظة من



  

 
  التركيز الجغ�افي

فمعظم األنشطة تشرف عليها هيئات حكومية دولية، ويتوقع أن تستفيد منها  للمش�وع طابع إقليمي
عر�ية لل��اعة فيها أهمية ك�يرة اجتماعية  اً وبعضها يستهدف بلدان .والعش�ون انالبلدان العر�ية اإل�ن

  .المناخر واقتصادية، ويتوقع أن �تأ�ر بتغيُّ 

  عناصر المش�وع وأنشطته

ر غيُّ األثر المتوقع لتباحتساب اإل�تاج ال��اعي الوطني واإلقليمي  تقد�ر -العنصر األول
  المناخ على توافر المياه في البلدان العر�ية

سيساهم هذا العنصر في إش�اك البلدان في تم��ن حول التنبؤ باإل�تاج ال��اعي الوطني واإلقليمي في 
  :و�تضمن األنشطة .ر المناختغيُّ  بسببر المتوقع في توافر المياه التغيُّ إطار 

  عنى بالمياه وال��اعة؛إنشاء ف�ق وطنية تُ  -

والهيد�ولوجية وعلى استخدام أدوات تق�يم اإل�تاج ال��اعي؛ المناخيةتد��ب الف�ق على النمذجة  -

 .التق�يم إعداد تقا��روتط�يق استخدام هذه األدوات على الظ�وف الوطنية  -
  

لمياه با يةالكيانات المعنا�خاذ ترت�بات مؤسسية لتحسين التنسيق �ين  -العنصر الثاني
  وال��اعة

 ،ر�يةال��اعة والمياه في المنطقة العالمعنية بمؤسسات السيساهم هذا العنصر في ��ادة التنسيق �ين 
ولهذا النوع من التنسيق أهمية خاصة اليوم،  .أساسيًا لوضع سياسات متماسكة ومتكاملة باعتباره شرطاً 

و�تضمن  .أن األمن الغذائي أصبح يشكل قضية متعددة األبعاد، اجتماعية واقتصادية و�يئيةوال سيما 
  :األنشطة

إحصاء الترت�بات المؤسسية في مجالي المياه وال��اعة في المنطقة العر�ية، وتق�يم مستوى  -
  ه؛ما �ينها ومدى فعاليت التنسيق في

  إعداد مقت�ح آللية �نسيق حكومية دولية في مجالي ال��اعة والمياه؛ -

 .بعد الموافقة عليها رسمياً  المقترحة اآلليةتقديم الدعم الفني واللوجستي لتفعيل  -
 

  اعتماد ممارسات ��اعية سليمة في المنطقة العر�ية -العنصر الثالث

اعتماد ممارسات ��اعية سليمة في المنطقة من المش�وع إلى وضع إطار يشّجع على  العنصرهذا �هدف 
ويمكن اعتبار هذا اإلطار خطوة أساسية با�جاه وضع معا�ير ملزمة  .العر�ية، و�وفر اإلرشادات الالزمة لذلك

  :و�تضمن األنشطة .على المستوى اإلقليمي في مجالي اإل�تاج ال��اعي والتجارة

قائمة األطر التق�يم  انطالقًا منالسليمة،  وضع مش�وع إطار توجيهي يشّجع الممارسات ال��اعية -
  على المستويات العالمية واإلقليمية (المناطق األخرى) والوطنية (البلدان العر�ية)؛

  ؛رسمياً  إلطار التوجيهي المقت�حااعتماد الدعوة إلى  -

 .�نظيم حلقات تد���ية حول اإلطار التوجيهي -
  

  البلدان العر�يةرصد األمن الغذائي والمائي في  -العنصر ال�ابع

�ؤية واضحة لألمن الغذائي والمائي في المنطقة العر�ية،  وضعمن المش�وع إلى  العنصر هذا �هدف
وينبغي ترجمة هذه ال�ؤية إلى مجموعة من  .الخصائص الوطنية والمحلية والتوجهات العالمية ت�اعي

  :و�تضمن األنشطة .األمن الغذائي والمائي على المستو�ين الوطني واإلقليمي وضعالمؤش�ات لرصد 

استع�اض النظم الحالية لرصد األمن الغذائي والمائي، بما في ذلك المؤش�ات المستخدمة  -
  والترت�بات المؤسسية المعتمدة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛

قة، وتحديد منهجية موحدة لجمع ال�يانات وحساب وضع نظام رصد ي�اعي خصوصيات المنط -
  المؤش�ات؛

  تد��ب السلطات الوطنية على هذه المنهجية. -

  الحصول على م��د من المعلومات عبر صفحة المش�وعويمكن 
https://www.unescwa.org/our-work/land-and-food-security 

.  
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يّتسق هذا المش�وع مع المباد�ات 
اإلقليمية التي اعتمدتها الدول 

العر�ية، بما في ذلك است�ا�يجية 
التنمية ال��اعية العر�ية المستدامة 

) 2025-2005للعقد�ن القادمين (
التي ا�خذها والق�ا�ات األخرى 

مجلس الو��اء العرب المسؤولين 
عن شؤون ال�يئة والمجلس 

الو�اري العربي للمياه برعاية 
جامعة الدول العر�ية ووكاالتها 
المتخصصة، مثل المركز العربي 

لد�اسات المناطق الجافة 
القاحلة والمنظمة  يواأل�اض

 اهميسوالعر�ية للتنمية ال��اعية. 
غل في معالجة الشوا المش�وع

نفسها، وعلى �أسها الحاجة إلى 
تحقيق االستق�ار في وضع الغذاء 

في المنطقة العر�ية، وفي 
الوقت نفسه الحفاظ على الموارد 

  الط�يعية المعّرضة لالستن�اف.
  

مع والية  ويّتسق المش�وع أيضاً 
اإلسكوا في دعم الدول األعضاء 

في �نفيذ خطة التنمية 
وأهدافها،  2030المستدامة لعام 
حول تحقيق  2وال سيما الهدف 

  األمن الغذائي.
  
يستند إلى �تائج مشا��ع هو و

سابقة، على غ�ار المبادرة 
المناخ  راإلقليمية لتق�يم تأ�ير تغيُّ 

على الموارد المائية وقابلية تأ�ر 
لقطاعات االجتماعية ا

  واالقتصادية في المنطقة العر�ية.
  


