
اإلطار المقترح لرصد األمن الغذائي
في المنطقة العربية

االستجابة لمقترحات وتعقيبات الدول

كميل حاماتي

2019أبريل /نيسان 25-24عّمان، فندق كيمبينسكي، 



التسلسل الزمني

:ضّمتبإدارة االسكوا،  ،لمدة تزيد عن العامعمليات استشارية وتشاورية استمرت 

العربية،االتصال الوطنية لمشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة نقاط •

الغذائي،من مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات واإلدارات المعنية باألمن ممثلين •

.باألمن الغذائيالدولية واإلقليمية المعنية المنظمات من األكاديميين والخبراء من مجموعة •



التسلسل الزمني

لمنطقة اجتماعات تشاورية حول اإلطار اإلقليمي لقياس ورصد األمن الغذائي في اثالث 
:العربية
لغذائي وضع المقترح األولي لإلطار الذي يستند إلى أبعاد األمن اخلص إلى  :االجتماع األول•

 مجموعة مؤشرات األمن الغذائيمن باألبعاد األربعة مؤشرات مرتبطة باستخدام األربع، 
 األولوية لتلك المتداخلة مع مؤشرات أهداف التنميةإعطاء مع لمنظمة األغذية والزراعة، 

.المستدامة

شرات تضمين ثالث مؤ اللخطار من إللالصيغة الثانية وضع خلص الى  :االجتماع الثاني•
“أساسية"
.)غذائيمعدل انتشار نقص التغذية، ومعدل انتشار البدانة لدى البالغين، ومؤشر المعاناة من انعدام األمن ال(

تماع التوافق حول مسودة إطار الرصد والتوصية برفعها لالجخلص إلى  :االجتماع الثالث•
من  القادم للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لعرضها واتخاذ ما يلزم

.التطبيققرارات لبدء 

عرض االطار على الجمعية العامة 
عيةللمنظمة العربية للتنمية الزرا )35(
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التسلسل الزمني

:بعد عرض اإلطار على الجمعية العامة للمنظمة•

.يُعرض على وزارات الزراعة للمزيد من االثراء والتحقق أنر قرّ •

:وبمتابعة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية•

تم جمع مالحظات ومقترحات الدول والمختصين من خبراء المنظمة•

تم مشاركتها مع الشركاء في االسكوا والفاو من اجل دراسة تلك المالحظات •

تم تعديل المؤشرات في ضوء مالحظات الدول ومراجعات الخبراء الفنيين•

. نفيذي للمنظمةتم تجهيز صيغة معدلة لإلطار ليتم رفعها للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العتمادها من قبل المجلس الت•



مقترحات وتعقيبات الدول

دولة استجابت ضمن المهلة المحددة من المنظمة 13•

منها وافقت على اإلطار دون تعقيب 7•

منها وافقت مع تعقيب أو مقترح 2•

دول قدمت تعقيب أو اقتراح دون موافقة أو رفض 4•

:ترّكزت التعقيبات والمقترحات حول المؤشرات•

•6AV, 4AV, 3AV, 1AV

•5AC, 4AC, 2AC, 1AC

•2U, 1U

•4S, 3S, 2S, 1S



مقترحات وتعقيبات الدول

:تّم تعديل المؤشرات التالية بحسب اقتراحات الدول وبعد استشارات الخبراء والفنّيين•
•AC1 : من السكان) (% 2011بمعادل القوة الشرائية لعام (دوالر في اليوم  1.90نسبة الفقر عند(

للفرد في اليوم مع االشارة لضرورة عمل الدول العربية  $3,20للفرد في اليوم إلى  $1,90تم رفع سقف خط الفقر من 
خط الفقر الوطنيعلى جمع البيانات االحصائية للنسبة المئوية من السكان تحت 

•AC5 :مؤشر أسعار استهالك األغذية
بما أنه المؤشر األساسي الذي يبنى عليه مؤشر أسعار استهالك األغذيةبمعدل التضخم تم استبداله 



مقترحات وتعقيبات الدول

تّم إيضاح االستفسارات واألسئلة حول المؤشرات•
•AV1 : بالنسبة المئوية(الحبوب الرئيسية كنسبة مئوية من المحاصيل المحتمل إنتاجها محاصيل(

الذاتيعلى أن مفهوم األمن الغذائي يتعّدى االكتفاء التشديد 
% 6لالحصة األكبر من الحمية الغذائية العربية تعتمد على الحبوب، وإن حصة اللحوم في هذه الحمية ال تتجاوز اإن 

•AV3 : بالنسبة المئوية من مجموع األغذية المتاحة(الفاقد من األغذية(

األغذيةوالُمهدر من بين هذا المؤشر يجب عدم الخلط 

•AV4 : بالنسبة المئوية(متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية(

السرديمن الممكن تقسيم هذا المؤشر إلبراز مجموعات المغذيات الدقيقة وعرضها في التقرير 

•AV6 : ةبالنسبة المئوي(حصة الموارد المائية المتجددة المستخدمة في الزراعة من مجموع الموارد المائية المتجددة(
هذا المؤشر بشكل غير مباشر إلى انتاجية المياه وإلى توفرهايشير 



مقترحات وتعقيبات الدول

تّم إيضاح االستفسارات واألسئلة حول المؤشرات•
•AC2 : حصة اإلنفاق على استهالك األغذية من مجموع اإلنفاق على االستهالك لدى األسر من الخمس األدنى(%)

ومدخول األسرةأسعار الغذاء بين هذا المؤشر يربط 

•AC4 :والنقلنوعية البنى األساسية المتصلة بالتجارة : مؤشر األداء اللوجستي
تحتسب . دولة 144مشارك من  1000مبني على أساس مسوحات ودراسات استقصائية تشمل أكثر من هو مؤشر نوعي 

دبالرصعلمي بحيث يتم مقارنة اإلجابات واستخالص معّدلها مع االخذ باالعتبار نسبة الخطأ نتائجه بشكل 

•U1 : السكانمن (% النسبة المئوية من السكان القادرين على الوصول إلى مصادر المياه المحسنة(

سليمضمن بُعد االستخدام لتداخله مع استخدام الغذاء بشكل مياه الشرب، ويقع أحد مؤشرات الحصول على هو 

•U2 : السكانمن (% النسبة المئوية من السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية(

)الخاصة وليس المشتركة(والذي يشير إلى المرافق الموجودة في المنازل ) 6.2.1(هو من مؤشرات التنمية المستدامة 



مقترحات وتعقيبات الدول

تّم إيضاح االستفسارات واألسئلة حول المؤشرات•
•S1 : المناخقابلية التأثر بتغير رصد

ارتفاع ) 2ازدياد الكوارث الناجمة عن تقلبات الطقس؛ ) 1: المناخيثالث نتائج رئيسية للتأثر بالتغير يأخذ باالعتبار 
الزراعيةخسارة االنتاجية ) 3منسوب سطح البحر؛ 

•S2 :مفارقات أسعار األغذية
يزال هذا المؤشر يحتسب من قبل الفاو وليس من الدول إذ أنه ال يزال في طور التنميةال 

•S3 : العنفاالستقرار السياسي وغياب
والتنميةأحد أبرز معّوقات األمن الغذائي يعكس المؤشر هذا نظراً لسياق المنطقة العربية، 

•S4 : الغذائيالفرد من تقلبات اإلنتاج نصيب
المحليةالثابت للدوالر وليس العملة سعر الصرف احتساب هذا المؤشر باستخدام يتم 



مقترحات وتعقيبات الدول

إقليميةالبحث بإمكانية إضافة مؤشرات تم •

جذريةفي االعتبار بشكل غير مباشر في اإلطار من خالل مؤشرات أخرى معظم المؤشرات أخذت •
•1C,4S,3U,2AC, 1AC,5AV, 2AV, 1AV

:أما بعضها اآلخر•
أوجمع بياناته في إطار المنطقة العربية ، يصعب •

المؤشراتيتواءم مع الشروط األساسية وأسس اختيار ال •



العربيةاإلطار المقترح لرصد األمن الغذائي في المنطقة 

الدوللمقترحات وتعقيبات االستجابة 

شكراً لحسن اإلصغاء
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