
 

71/11/1112 

 
 اإلسكوا في اإلعالم

 
 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع 

 

 في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع اطلقتا السويدية والوكالة االسكوا: الوكالة الوطنية لإلعالم 
 المنطقة

  األمن تعزيز مشروع تطلقان السويدية والوكالة االسكوا منظمة (:فانا)اتحاد وكاالت األنباء العربية 
   المنطقة في والمائي الغذائي

 الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلقان السويدية والوكالة االسكوا منظمة :وكالة األنباء السعودية 
 المنطقة في والمائي

 المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما تطلقان للتعاون السويدية والوكالة اإلسكوا :أخبار الخليج 
 العربية المنطقة في والغذائي

 المنطق في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلق اإلسكوا :الوسط البحرينية 
 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع اطلقتا السويدية والوكالة االسكوا :ليبانون فايلز 
 والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلقان السويدية والوكالة اإلسكوا :البوابة نيوز 
 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلق اإلسكوا :إذاعة األمم المتحدة 
 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز :آفاق بيئية 
 العربية بالمنطقة والغذائى المائى األمن دعم مشروع تطلق" اإلسكوا :الرأي للشعب 
 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز :بيئة أبو ظبي 
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 في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع اطلقتا السويدية والوكالة االسكوا

 المنطقة

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 

 والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة اإلسكوا أطلقت

 واإلسكوا كلفته من دوالر مليون 7,2 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات 4 مدى يستمر والذي العربية المنطقة في

 .دوالر ألف 088ب

 حول وإقليمية وطنية بيانات توفير" على بيروت، في واالعالم االتصال لوحدة بيان وفق المشروع، وسيعمل

 الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق والمائي، الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع

 يلبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي تقلص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي،

 ".المتزايدة الغذائية الحاجات

 الموارد من المئة في واحد من أقل مع العالم سكان من المئة في 5 تؤوي والتي العربية، المنطقة وتعد

 توافرها، محدودية من الرغم وعلى. المياه ندرة تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالميا، المتجددة المائية

 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمر بشكل المياه على الطلب يزداد

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398

 األمن تحقيق ويتطلب. العربية المنطقة بلدان كل الى بالنسبة أولوية للجميع الغذائي األمن ضمان ويعتبر

 واالستراتيجيات السياسات وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلصا تشهد بيئة في الغذائي

 .الواقع أرض على تنقيذها على والعمل

 موحد إطار لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهم اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 االمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 على ونص 0339 عام في عقد الذي لألغذية العالمي القمة مؤتمر هدف معا األدوات هذه وستحقق. الغذائي

 على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كافة البشر" حصول ضمان

 النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب حاجاتهم تلبى ومغذية وسليمة كافية أغذية

 ".والصحة

 المنطقة في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنويا يعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن إلى اإلشارة تجدر

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين وتطويره التنسيق تحسين إلى اآللية وتهدف. العربية

 



 والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلقان السويدية والوكالة االسكوا منظمة

   المنطقة في

 اتحاد وكاالت األنباء العربية

 

 السويدية الوكالة مع بالتعاون بيروت اللبنانية العاصمة ومقرها المتحدة لألمم التابعة االسكوا منظمة أطلقت

 4 يستمر العربية المنطقة في والغذائي المائي األمن لدعم مشتركاً  مشروًعا اليوم الدولي اإلنمائي للتعاون

. أميركي دوالر ألف 088 بـ واإلسكوا كلفته من أميركي دوالر مليون 7,2 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات

 والمائي الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمية وطنية بيانات توفير على المشروع وسيعمل

 تقلص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي، الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق

 المشروع هذا وسيجمع. المتزايدة الغذائية الحاجات يلبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي

 في السليمة الزراعية للممارسات موحد إطار لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهم اإلقليمي

 .الغذائي األمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية آليةو العربية، المنطقة

 

 والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلقان السويدية والوكالة االسكوا منظمة

 المنطقة في

 وكالة األنباء السعودية

 السويدية الوكالة مع بالتعاون بيروت اللبنانية العاصمة ومقرها المتحدة لألمم التابعة االسكوا منظمة أطلقت

 4 يستمر العربية المنطقة في والغذائي المائي األمن لدعم مشتركاً  مشروًعا اليوم الدولي اإلنمائي للتعاون

 .أميركي دوالر ألف 088 بـ واإلسكوا كلفته من أميركي دوالر مليون 7,2 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات

 والمائي الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمية وطنية بيانات توفير على المشروع وسيعمل

 تقلص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي، الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق

 .المتزايدة الغذائية الحاجات يلبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي

 موحد إطار لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين اءشرك المهم اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 األمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 .الغذائي

 



 األمن لدعم المشترك مشروعهما تطلقان للتعاون السويدية والوكالة اإلسكوا

 العربية المنطقة في والغذائي المائي

 أخبار الخليج

 

 والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما الدولي اإلنمائي لتعاونل السويدية والوكالة اإلسكوا أطلقت

 7,2 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات 4 مدى على يستمر والذي ،7804 ديسمبر 00 في العربية المنطقة في

 . دوالر ألف 088بـ واإلسكوا كلفته من دوالر مليون

 والمائي؛ الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمّية وطنّية بيانات توفير على المشروع سيعمل

 تقلّص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي؛ الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق

 .المتزايدة الغذائية االحتياجات يلّبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي

 المائّية الموارد من بالمائة واحد من أقلّ  مع العالم سكان من بالمائة خمسة تؤوي التي العربّية، المنطقة ُتعدّ 

 توافرها، محدودّية من الرغم وعلى. المياه ندرة من تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالمياً، المتجددة

 عام في نسمة يونمل 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمرّ  بشكل المياه على الطلب يزداد

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398

 الغذائي األمن تحقيق ويتّطلب. العربّية المنطقة بلدان لكل بالنسبة أولوّية للجميع الغذائي األمن ضمان وُيعتبر

 والعمل واالستراتيجيات السياسات وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلصاً  تشهد بيئة في

 .الواقع أرض على تنقيذها على

 موّحد إطار   لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهمّ  اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 االمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربّية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 على ونصّ  0339 عام في ُعقد الذي لألغذية العالمي القّمة مؤتمر هدف معاً  األدوات هذه وستحقق. الغذائي

 كافية أغذية على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كافة البشر» تمتع

 .«والصحة النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب حاجاتهم تلبي ومغذية وسليمة

 المنطقة في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنوياً  ُيعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن إلى اإلشارة تجدر

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين التنسيق وتطوير تحسين إلى اآللية وتهدف. العربّية

 

 المنطق في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلق اإلسكوا

 الوسط البحرينية



 الدولي، اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أطلقت

 .العربية المنطقة في والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما

 فقد واإلسكوا، إما. دوالر مليون 7.2 ب سنوات ألربع يستمر الذي بالمشروع السويدية الوكالة ساهمت وقد

 .دوالر ألف 088بـ ساهمت

 الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمّية وطنّية بيانات توفير على المشروع وسيعمل

 معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي؛ الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق والمائي؛

 .المتزايدة الغذائية االحتياجات يلّبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي تقلّص

 المائّية الموارد من بالمائة واحد من أقلّ  مع العالم سكان من بالمائة خمسة تأوي التي العربّية، المنطقة وُتعدّ 

 توافرها، محدودّية من الرغم وعلى. المياه ندرة من تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالمياً، المتجددة

 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمرّ  بشكل المياه على الطلب يزداد

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398

 موّحد إطار   لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهمّ  اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 األمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربّية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 .الغذائي

 في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع اطلقتا السويدية والوكالة االسكوا

 المنطقة

 ليبانون فايلز

 

 والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة اإلسكوا أطلقت

 واإلسكوا كلفته من دوالر مليون 7,2 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات 4 مدى يستمر والذي العربية المنطقة في

 .دوالر ألف 088ب

 حول وإقليمية وطنية بيانات توفير" على بيروت، في واالعالم االتصال لوحدة بيان وفق المشروع، وسيعمل

 الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق والمائي، الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع

 يلبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي تقلص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي،

 ".المتزايدة الغذائية الحاجات

 الموارد من المئة في واحد من أقل مع العالم سكان من المئة في 5 تؤوي والتي العربية، المنطقة وتعد

 توافرها، محدودية من الرغم وعلى. المياه ندرة تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالميا، المتجددة المائية



 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمر بشكل المياه على الطلب يزداد

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398

 األمن تحقيق ويتطلب. العربية المنطقة بلدان كل الى بالنسبة أولوية للجميع الغذائي األمن ضمان ويعتبر

 واالستراتيجيات السياسات وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلصا تشهد بيئة في الغذائي

 .الواقع أرض على تنقيذها على والعمل

 موحد إطار لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهم اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 االمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 على ونص 0339 عام في عقد الذي لألغذية العالمي القمة مؤتمر هدف معا األدوات هذه وستحقق. الغذائي

 على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كافة البشر" حصول ضمان

 النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب حاجاتهم تلبى ومغذية وسليمة كافية أغذية

 ".والصحة

 المنطقة في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنويا يعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن إلى اإلشارة تجدر

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين وتطويره التنسيق تحسين إلى اآللية وتهدف. العربية

 

 والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلقان السويدية والوكالة اإلسكوا

 البوابة نيوز

 

 والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة اإلسكوا أطلقت

 كلفته من دوالر مليون 2 ،7 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات، 4 مدى يستمر والذي العربية المنطقة في

 .دوالر ألف 088بـ واإلسكوا

 حول وإقليمية وطنية بيانات توفير" على بيروت، في واإلعالم االتصال لوحدة بيان وفق المشروع، وسيعمل

 الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق والمائي، الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع

 يلبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي تقلص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي،

 ".المتزايدة الغذائية الحاجات

 الموارد من المائة في واحد من أقل مع العالم سكان من المائة في 5 تؤوي والتي العربية، المنطقة وتعد

 .المياه ندرة تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالميا، المتجددة المائية

 في المرتفع السكاني النمو مع مستمر بشكل المياه على الطلب يزداد توافرها، محدودية من الرغم وعلى 

 (.7807 عام في مليوًنا 998 من أكثر إلى 0398 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة



 . العربية المنطقة بلدان كل إلى بالنسبة أولوية للجميع الغذائي األمن ضمان ويعتبر

 وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلًصا تشهد بيئة في الغذائي األمن تحقيق ويتطلب

 .الواقع أرض على تنقيذها على والعمل واإلستراتيجيات السياسات

 موحد إطار لوضع دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهم اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 األمن قتحقي في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 . الغذائي

 ضمان على ونص ،0339 عام في عقد الذي لألغذية العالمي القمة مؤتمر هدف مًعا األدوات هذه وستحقق

 كافية أغذية على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كل البشر" حصول

 ".والصحة النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب حاجاتهم تلبي ومغذية وسليمة

 المنطقة في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنوًيا يعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن إلى اإلشارة تجدر

 . العربية

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين وتطويره التنسيق تحسين إلى اآللية وتهدف

 

 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع تطلق اإلسكوا

 إذاعة األمم المتحدة

 الدولي، اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أطلقت

 .العربية المنطقة في والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما

 فقد واإلسكوا، إما. دوالر مليون 7.2 ب سنوات ألربع يستمر الذي بالمشروع السويدية الوكالة ساهمت وقد

 .دوالر ألف 088بـ ساهمت

 الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمّية وطنّية بيانات توفير على المشروع وسيعمل

 معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي؛ الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق والمائي؛

 .المتزايدة الغذائية االحتياجات يلّبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي تقلّص

 المائّية الموارد من بالمائة واحد من أقلّ  مع العالم سكان من بالمائة خمسة تأوي التي العربّية، المنطقة وُتعدّ 

 توافرها، محدودّية من الرغم وعلى. المياه ندرة من تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالمياً، المتجددة

 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمرّ  بشكل المياه على الطلب يزداد

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398



 موّحد إطار   لوضع  دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين اءشرك المهمّ  اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 األمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربّية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 .الغذائي

 

 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز

 آفاق بيئية

 اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة( اإلسكوا)  آسيا غربل واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت

 سنوات 4 مدى على يستمر والذي فيالمنطقةالعربية المائيوالغذائي األمن لدعم المشترك مشروعهما الدولي

 .دوالر ألف 088بـ واإلسكوا كلفته من دوالر مليون 7.2 بقيمة الوكالة ساهمت

 والمائي؛ الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمّية وطنّية بيانات توفير المشروع ويروم 

 تقلّص معالجة على الحكومات مساعدة وكذا والمائي الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق

 .المتزايدة الغذائية االحتياجات يلّبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي

 موّحدا إطارا سيضعون دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهمّ  اإلقليمي شروعالم هذا وسيضم 

 االمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربّية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 على ونصّ  0339 عام في ُعقد الذي لألغذية العالمي القّمة مؤتمر هدف معاً  األدوات هذه وستحقق. الغذائي

 على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كافة البشر“ حصول ضمان

 النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب حاجاتهم تلبى ومغذية وسليمة كافية أغذية

 .”والصحة

 الموارد من بالمائة واحد من أقلّ  مع العالم سكان من بالمائة خمسة تأوي والتي العربّية، المنطقة أن يشار

 محدودّية من الرغم وعلى. المياه ندرة من تعاني التي المناطق أكثر من واحدة ُتعدّ  عالمياً، المتجددة المائّية

 نسمة مليون 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمرّ  بشكل المياه على الطلب يزداد توافرها،

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398 عام في

 األمن تحقيق ويتّطلب. العربّية المنطقة بلدان لكافة بالنسبة أولوّية للجميع الغذائي األمن ضمان وُيعتبر 

 واالستراتيجيات السياسات وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلصاً  تشهد بيئة في الغذائي

 .الواقع أرض على تنقيذها على والعمل

. العربّية المنطقة في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنوياً  ُيعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن ويذكر 

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين التنسيق وتطوير تحسين إلى اآللية وتهدف

 



 العربية بالمنطقة والغذائى المائى األمن دعم مشروع تطلق" اإلسكوا"

 الرأي للشعب

 

 والغذائي المائي األمن لدعم المشترك مشروعهما الدولي اإلنمائي للتعاون ديةالسوي والوكالة اإلسكوا أطلقت

 كلفته من دوالر مليون 7.2 بقيمة الوكالة ساهمت سنوات 4 مدى على يستمر والذي العربية المنطقة في

  . دوالر ألف 088بـ واإلسكوا

 والمائي؛ الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمّية وطنّية بيانات توفير على المشروع سيعمل

 تقلّص معالجة على الحكومات ومساعدة والمائي؛ الغذائي األمن تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق

  .المتزايدة الغذائية االحتياجات يلّبي بما المياه ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي

 المائّية الموارد من بالمائة واحد من أقلّ  مع العالم سكان من بالمائة خمسة تأوي والتي العربّية، المنطقة ُتعدّ 

  .المياه ندرة من تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالمياً، المتجددة

 في المرتفع السكاني النمو مع مستمرّ  بشكل المياه على الطلب يزداد توافرها، محدودّية من الرغم وعلى

  (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة

 األمن تحقيق ويتّطلب. العربّية المنطقة بلدان لكافة بالنسبة أولوّية للجميع الغذائي األمن ضمان وُيعتبر

 االستراتيجيات السياسات وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلصاً  تشهد بيئة في الغذائي

  .الواقع أرض على تنقيذها على والعمل

 موّحد إطار   لوضع  دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهمّ  اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 االمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربّية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

  .الغذائي

 ضمان على ونصّ  0339 عام في ُعقد الذي لألغذية العالمي القّمة مؤتمر هدف معاً  األدوات هذه وستحقق

 أغذية على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كافة البشر" حصول

 ".والصحة النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب  حاجاتهم تلبى ومغذية وسليمة كافية

 المنطقة في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنوياً  ُيعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن إلى اإلشارة تجدر

  .العربّية

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين التنسيق وتطوير تحسين إلى اآللية وتهدف

 

 المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز



 بيئة أبو ظبي

 مشروعهما الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة اإلسكوا أطلقت ،7804 ديسمبر/األّول كانون 00 في

 الوكالة ساهمت سنوات 4 مدى على يستمر والذي العربية المنطقة في والغذائي المائي األمن لدعم المشترك

 وطنّية بيانات توفير على المشروع سيعمل.  دوالر ألف 088بـ واإلسكوا كلفته من دوالر مليون 7.2 بقيمة

 تعزيز بهدف اإلقليمية السياسات وتنسيق والمائي؛ الغذائي لألمن والمستقبلي الحالي الوضع حول وإقليمّية

 ندرة وتزايد للزراعة الصالحة األراضي تقلّص معالجة على الحكومات اعدةومس والمائي؛ الغذائي األمن

 .المتزايدة الغذائية االحتياجات يلّبي بما المياه

 المائّية الموارد من بالمائة واحد من أقلّ  مع العالم سكان من بالمائة خمسة تأوي والتي العربّية، المنطقة ُتعدّ 

 توافرها، محدودّية من الرغم وعلى. المياه ندرة من تعاني التي المناطق أكثر من واحدة عالمياً، المتجددة

 عام في نسمة مليون 39 من) المنطقة في المرتفع السكاني النمو مع مستمرّ  بشكل المياه على الطلب يزداد

 (.7807 عام في مليون 998 من أكثر إلى 0398

 األمن تحقيق ويتّطلب. العربّية المنطقة بلدان لكافة بالنسبة أولوّية للجميع الغذائي األمن ضمان وُيعتبر

 واالستراتيجيات السياسات وتنسيق اإلقليمي التكامل زيادة المائية الموارد في تقلصاً  تشهد بيئة في الغذائي

 .الواقع أرض على تنفيذها على والعمل

 موّحد إطار   لوضع  دوليين وخبراء وإقليميين وطنيين شركاء المهمّ  اإلقليمي المشروع هذا وسيجمع

 االمن تحقيق في التقدم وقياس لرصد إقليمّية وآلية العربّية، المنطقة في السليمة الزراعية للممارسات

 على ونصّ  0339 عام في ُعقد الذي لألغذية العالمي القّمة مؤتمر هدف معاً  األدوات هذه وستحقق. الغذائي

 على واالقتصادية، المادية الناحيتين من الحصول، بفرص األوقات جميع في كافة البشر" حصول ضمان

 النشاط موفورة حياة يعيشوا كي الغذائية أذواقهم وتناسب  حاجاتهم تلبى ومغذية وسليمة كافية أغذية

 ".والصحة

 قةالمنط في العاملة المتحدة األمم لوكاالت سنوياً  ُيعقد اإلقليمي التنسيق آلية اجتماع أن إلى اإلشارة تجدر

 .منطقة كل في المتحدة األمم مؤسسات عمل برامج بين التنسيق وتطوير تحسين إلى اآللية وتهدف. العربّية

 

Bolster Food and Water Security in the 
Arab region 
Zawya 

On 11 December 2014, ESCWA and the Swedish International Development 

Cooperation Agency (SIDA) launched of a four-year project to bolster food and 



water security in the Arab region. SIDA has donated USD 2.7 million while the 

contribution of ESCWA will amount to USD 0.8 million. 

The project generates unique national and regional data on the present and 

future situation of food and water security; design coordinated regional policies 

to enhance food and water security; and help governments respond to dwindling 

arable lands and increased water scarcity, while meeting growing food needs. 

The Arab region, home to 5% of the world population but with less than 1% of 

global renewable water resources, is one of the most water-scarce regions in the 

world. Despite its limited availability, the demand for water is increasing, spurred 

by the region's high population growth (from 93 million in 1960 to more than 360 

million in 2012). 

Ensuring food security for all is a priority for countries across the Arab region. To 

achieve food security in a climate of decreasing water resources, however, 

requires increased regional integration and coordination in policies, strategies and 

implementation. 

This important regional project will bring together national and regional partners 

and global experts to develop a unified framework for good agricultural practices 

for the Arab region, and a regional monitoring mechanism to identify hotspots. 

Together, these tools will help Arab countries achieve the 1996 World Food 

Summit's goal of ensuring that "all people, at all times, have physical and 

economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary 

needs and food preferences for an active and healthy life." 

The Regional Coordination Mechanism (RCM) is held annually for UN Agencies 

working in the Arab region. The forum promotes strategic coordination and 

collective action, and ensures thematic and policy coherence across UN agencies 

in the region. 

 


