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المحتويات

تعزيزًاألمنًالغذائيًوالمائيًمنًخاللًالتعاون»لمحةًعامةًعنًمشروعً-أولاً

«وتنميةًالقدراتًفيًالمنطقةًالعربية
ًا مكوناتًالمشروعًاألربعة–ثانيا
ًا أهدافًونطاقًومنهجيةًالمشروع–ثالثا
ًا نًتعزيزًالقدراتًفيًمجالًرصدًوتقييمًمستوياتًاألم: المكونًالرابع–رابعا

الغذائيًفيًالمنطقةًالعربيةًً
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تعزيز األمن الغذائي والمائي من »لمحة عامة عن مشروع 
«  وتنمية القدرات في المنطقة العربيةخالل التعاون

(2015-2018  )

تنميةوالتعاونخاللمنوالمائيالغذائياألمنتعزيز»مشروعاإلسكواأطلقت➢
السويديةالوكالةمنبتمويل2015عامفي«العربيةالمنطقةفيالقدرات
.(Sida)الدولياإلنمائيللتعاون

خاللنمالعربيةالمنطقةفيوالمائيالغذائياألمنتعزيزإلىالمشروعيهدف➢
نفيذوتاالستراتيجياتووضعالسياسات،إعدادفيالتنسيقمستوىرفع

البرامج
:المشروعيناقشهاالتيالغذائياألمنتحديات➢
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)«  في المنطقة العربية

مرجعية إقليمية ودولية
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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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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•
اًالنظرإعادةفكرةودعم،العربيةالدول األبعادالمتعددالمفهومهذافيإقليميا

فيالغذائياألمنمجالفيمتكاملةسياساتصنعودعمالحاليةالغذائياألمنرصدنظمتعزيز•
العربيةالمنطقة

الغذائياألمنقياسفيالمعتمدةالمؤشراتمراجعة•

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

في الدول العربية

:األنشطة

مسحًعامًللقوانينًوالبرامجًوالسياساتًالمتعلقةًباألمنًالغذائيًفيًالدولًالعربية•

سهاًنسبةًايوقتقييمًالنظمًوالمؤشراتًالمعتمدةًلقياسًورصدًاألمنًالغذائيًعلىًالمستوىًالوطنيًواإلقليميً•
للممارساتًالدولية

ورصدًمستوياتًاألمنًالغذائيًفيًالدولًالعربيةًحولًتقييمتنظيمًاجتماعاتًتشاوريةً•

الغذائياألمنمؤشراتمنمجموعةوإقراروضعخاللمنالغذائياألمنلرصدإقليميإطارواقتراحإعداد•
علىالمستدامةللتنمية2030خطةوتحقيقبتنفيذوربطه،المنطقةخصوصياتاالعتباربعينتأخذالتي

المنطقةفييالغذائاألمنمستوىبقياستسمحرصدآليةالمقترحاإلطاريتضمن:واإلقليميالوطنيالصعيد
،للمنطقةوالمالئمةالمناسبةللمؤشراتوفقاالعربية

تفقًعليهاًعقدًاجتماعاتًتشاوريةًمعًاألطرافًالمعنيةًلمناقشةًاإلطارًالمقترحًوالتوصلًإلىًصيغةًنهائيةًي•
معًكافةًاألطرافًالمعنية

لجهاتًالمسؤولةًلعرضهًعلىًا( المنظمةًالعربيةًللتنميةًالزراعية)التعاونًوالتنسيقًمعًالشريكًالستراتيجيً•
وإقليميا ًا فيًالدولًالعربيةًلتبنيهًواعتمادهًمحليا

عقدًورشًعملًتدريبية•

تقديمًالدعمًالفنيًللدولًالعربيةً•

األمنًالغذائيًإعدادًتقريرًبالشراكةًمعًالمنظمةًالعربيةًللتنميةًالزراعيةًوالفاوًعنًالتطورًالمتوقعًفيًمجال•
فيًضوءًاعتمادًاإلطارًاإلقليميًلرصدًاألمنًالغذائي
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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

العربيةالمنطقةفيالغذائياألمنسياساتحولشاملةدراسة

نيةالوطالخططضمنإدراجهاومدىالغذائيباألمنالخاصةالوطنيةوالخططالسياساتوتقييممراجعة-
واالجتماعيةاالقتصاديةللتنمية

الراهنةدياتالتحمعويتجاوبالعربيةالمنطقةخصوصيةيراعيالغذائيلألمنإقليميرصدنظاماقتراح-
الهدفوخاصة(المستدامةللتنمية2030أجندة)المستدامةالتنميةأهدافويغطيالمنطقةعلىوالمقبلة
المستدامةةالزراعوتعزيزالمحسنةوالتغذيةالغذائياألمنوتوفيرعالجوعلىلقضاءليدعوالذيالثاني
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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

ييم االجتماع التشاوري الثاني حول تق
ورصد األمن الغذائي في المنطقة 

العربية
(2018فبراير /شباط2-1بيروت، (

-

د االجتماع التشاوري األول حول تقييم ورص
األمن الغذائي في المنطقة العربية 

(2017أبريل /نيسان12-11بيروت، (

-
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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

يالمنطقوالتحليلالخلفيةالوثيقةهذهتشرح
داعتمالتيوالتشاورالنقاشوحلقاتوالمراحل

يمياإلقلالنظاموضعفياإلسكوااستشاريعليها
قةالمنطفيالغذائياألمنوقياسلرصدالمقترح
العربية
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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  


