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المذكرة التوضيحية

الخلفية
للمياه  المستوى  رفيعة  المشتركة  الفنية  اللجنة  إنشاء  تم 
كذراع فني  اجتماعاتها بشكل سنوي،  تعقد  والتي  والزراعة، 
الدول  بجامعة  والزراعة  للمياه  المشترك  الوزاري  للمجلس 
العربية وذلك بموجب قرار االجتماع الوزاري المشترك األول 
االجتماع  ُعقد   .2019 نيسان/أبريل   4 في  والزراعة  للمياه 
للمياه  المستوى  رفيعة  المشتركة  الفنية  للجنة  الثالث 
والزراعة يوم 26 تشرين األول/ أكتوبر 2021، ضمن فعاليات 
من  االجتماع  تنظيم  تم  وقد  للمياه.  الرابع  القاهرة  أسبوع 
المشترك  الوزاري  للمجلس  المشتركة  الفنية  األمانة  قبل 
للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، والمكونة من األمانة 
العربية  والمنظمة  للمياه  العربي  الوزاري  للمجلس  الفنية 
للشرق  اإلقليمي  المكتب  مع  بالتعاون  الزراعية،  للتنمية 
لألمم  والزراعة  األغذية  لمنظمة  افريقيا  وشمال  األدنى 
المتحدة )الفاو(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا 
)اإلسكوا(. وشارك نقاط االتصال الوطنية من وزارات الزراعة 
ووزارات المياه في االجتماع، الذي حضره أيًضا ممثلون من 

المنظمات اإلقليمية والدولية كمراقبين.

وشهد االجتماع عرضا من قبل األمانة الفنية المشتركة بشأن 
التقدم المحرز في تنفيذ توصيات االجتماع الثاني للجنة رفيعة 
المستوى، تالها عروض تقديمية ومناقشات حول المبادئ 
لتفعيل  العمل  وخطة  للزراعة،  المياه  لتحصيص  التوجيهية 
إعالن القاهرة، وورقة مفاهيمية بشأن استخدام موارد المياه 

غير التقليدية في الزراعة.

في  المستوى  رفيعة  المشتركة  اللجنة  مناقشات  أسفرت 
اجتماعها الثالث عن العديد من التوصيات والنتائج التي تم 
الثاني  لالجتماع  المشتركة  الفنية  األمانة  بواسطة  رفعها 
في  عقد  الذي  والزراعة  للمياه  المشترك  الوزاري  للمجلس 
27 كانون الثاني/يناير 2022. وبناًء على ذلك، اتخذ المجلس 
المقترح فيما  العمل  الوزاري المشترك قرارات بشأن مسار 
بين  المشترك  االهتمام  ذات  المختلفة  المحاور  يخص 

قطاعي المياه والزراعة، والتي تتلخص في اآلتي:

العمــل  	 بخطــة  الخــاص  القــرار  أواًل: تضمــن 
خطــة  اعتمــاد  القاهــرة؛  إلعــالن  التنفيذيــة 
العمــل التنفيذيــة إلعــالن القاهــرة بنســختها 
المرفقــة وإحالتهــا إلــى القمــة العربيــة القادمة 
فــي  المتبعــة  اآلليــات  تليهــا وفــق  التــي  أو 
جامعــة الــدول العربيــة؛ دعــوة األمانــة الفنيــة 

المشــتركة وشــركائها للتواصــل مــع الصناديق 
والمنظمــات  اإلقليميــة  والبنــوك  العربيــة 
بغــرض  الصلــة  ذات  المانحــة  والجهــات 
تعبئــة المــوارد وحشــد الدعــم لتنفيــذ خطــة 
عمــل اعــالن القاهــرة؛ دعــوة األمانــة الفنيــة 
المشــتركة رفــع تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي 
تنفيــذ القــرار وعرضــه خــالل االجتمــاع القــادم 

المشــترك. للمجلــس 

بإعــداد  	 الخــاص  القــرار  تضمــن  ثانيــًا: 
لتحصيــص  التوجيهيــة  المبــادئ  وتطبيــق 
الميــاه للزراعــة؛ اعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة 
لتحصيــص الميــاه للزراعــة بنســختها المرفقــة 
وإحالتهــا إلــى القمــة العربيــة القادمــة أو التــي 
جامعــة  فــي  المتبعــة  اآلليــات  وفــق  تليهــا 
الــدول العربيــة التــي  الــدول العربيــة؛ دعــوة 
للمبــادئ  الطوعــي  التطبيــق  فــي  ترغــب 
التوجيهيــة التواصــل مــع األمانــة المشــتركة 
فــي تاريــخ أقصــاه نهايــة شــهر ابريــل 2022 ، 
لتمكيــن شــركاء األمانــة المشــتركة مــن وضــع 
منظمــة  دعــوة  لهــا؛  الدعــم  لتقديــم  خطــة 
)الفــاو(  والزراعــة  لألغذيــة  المتحــدة  األمــم 
لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  واللجنــة 
آســيا )اإلســكوا( لتقديــم الدعــم للــدول الراغبــة 
للمبــادئ  )تجريــب(  الطوعــي  التطبيــق  فــي 
التوجيهيــة للتحصيــص ميدانيــا علــى مســتوى 
التــي  العربيــة  الــدول  دعــوة  رائــدة؛  مناطــق 
لهــا مبــادئ استرشــادية لتحصيــص الميــاه، 
ــى بغــرض  ــة المشــتركة بهــا عل موافــاة األمان
تعميمهــا علــى الــدول العربيــة لالســتفادة مــن 
تجربتهــا فــي هــذا الشــأن؛ دعوة األمانــة الفنية 
المشــتركة رفــع تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي 
تنفيــذ القــرار وعرضــه خــالل االجتمــاع القــادم 

المشــترك. للمجلــس 

باســتخدام  	 المتعلــق  القــرار  تضمــن  ثالثــًا: 
المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة فــي الزراعــة؛ 
ومنظمــة  المشــتركة  الفنيــة  األمانــة  دعــوة 
)الفــاو(  والزراعــة  لألغذيــة  المتحــدة  األمــم 
لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  واللجنــة 
علــى  بنــاًء  تقريــر  إلعــداد  )اإلســكوا(  آســيا 
ورقــة العمــل التــي تــم عرضهــا، حــول واقــع 
التقليديــة  الميــاه غيــر  وتحديــات ومســتقبل 
ــة التوســع فــي  ــة وكيفي ــة العربي فــي المنطق
االجتمــاع  علــى  التقريــر  عــرض  اســتخدامها؛ 
رفيعــة  المشــتركة  الفنيــة  للجنــة  القــادم 
المســتوى بهــدف مناقشــته ورفــع توصيــة 
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بشــان  المشــترك  الــوزاري  المجلــس  إلــى 
لالســتفادة  اتخاذهــا  المطلــوب  الخطــوات 
ــة  ــة الفني ــوة األمان ــر؛ دع مــن مخرجــات التقري
المشــتركة رفــع تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي 
تنفيــذ القــرار وعرضــه خــالل االجتمــاع القــادم 

المشــترك. للمجلــس 

أهداف االجتماع
رفيعة  المشتركة  الفنية  للجنة  الرابع  االجتماع  يهدف 
التي  القرارات  تنفيذ  متابعة  إلى  والزراعة  للمياه  المستوى 
تم اتخاذها خالل االجتماع الثاني للمجلس الوزاري المشترك 

للمياه والزراعة، ويمكن تلخيصها كما يلي:

قــرار  	 لتنفيــذ  مقترحــات  وتقديــم  مناقشــة 
خطــة  بشــأن  المشــترك  الــوزاري  المجلــس 

القاهــرة إلعــالن  التنفيذيــة  العمــل 

تطبيــق  	 نحــو  المحــرز  التقــدم  اســتعراض 
المبــادئ التوجيهيــة لتحصيــص الميــاه للزراعــة 
فــي البلــدان التــي أعربــت طواعيــة عــن رغبتهــا 

بتطبيــق المبــادئ التوجيهيــة

تقريــر  	 إعــداد  فــي  المحــرز  التقــدم  مراجعــة 
عــن حالــة وتحديــات ومســتقبل الميــاه غيــر 
وإمكانيــة  العربيــة  المنطقــة  فــي  التقليديــة 

اســتخدامها فــي  التوســع 

التقاطعيــة  	 القضايــا  ومناقشــة  اســتعراض 
األخــرى ذات االهتمــام المشــترك لقطاعــي 
لهــا  األعــداد  ســيتم  التــي  والزراعــة  الميــاه 
المســتوى  رفيعــة  اللجنــة  الجتمــاع  تمهيــدًا 

.2023 لعــام 

المشاركون في 
االجتماع

سيحضر االجتماع كبار المسؤولين في قطاعي المياه والزراعة 
األغذية  إلى ممثلو منظمة  باإلضافة  العربية  المنطقة  في 
واإلقليمية  الدولية  المنظمات  وبعض  واإلسكوا،  والزراعة، 

األخرى، والخبراء المعنيون بصفة مراقب.

موعد وشكل االجتماع
رفيعة  المشتركة  الفنية  للجنة  الرابع  االجتماع  تنظيم  يتم 
القاهرة  أسبوع  فاعليات  ضمن  والزراعة  للمياه  المستوى 
الخامس للمياه 2022، والذي سيتم تنظيمه خالل الفترة من 

16 إلى 19 أكتوبر/تشرين األول 2022. 

أكتوبر  األول/  تشرين   18 يوم  حضوريًا  االجتماع  سيعقد 
ونصف.  ساعة  منها  كل  جلسات  ثالث  مدار  على   ،2022
واللغة  العربية  اللغة  بين  الفورية  الترجمة  توفير  وسيتم 

اإلنجليزية واللغة الفرنسية.

إدارة االجتماع
المشتركة،  الفنية  األمانة  وهبي،  شهيرة  السفيرة  سعادة 

األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه  

المشتركة،  الفنية  األمانة  عامر،  كامل  الدكتور  سعادة 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
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المذكرة التوضيحية

جدول االعمال 

المتحدث الموضوع التوقيت

ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، األمانة  	
الفنية المشتركة للمجلس الوزاري المشترك 

للمياه والزراعة
ممثل األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي  	

للمياه، األمانة الفنية المشتركة للمجلس 
الوزاري المشترك للمياه والزراعة

ممثل جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس  	
الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية 

للتنمية الزراعية
ممثل الجمهورية اللبنانية، رئيس الدورة الحالية  	

للمجلس الوزاري العربي للمياه

الكلمات االفتتاحية  9:50 – 9:30

سة األولى
الجل

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري  	
المشترك للمياه والزراعة

إحاطة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ 
قرارات االجتماع الثاني للمجلس 

الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة 
بخصوص المبادئ التوجيهية لتحصيص 

المياه للزراعة 
المبادئ 

التوجيهية 
لتحصيص 

المياه للزراعة

10:00 – 9:50

نديم فرج الله، مستشار اإلسكوا 	 نتائج ورشة العمل واالجتماع االفتراضي 10:20 – 10:00

ممثلي الدول التي أبدت رغبتها في التطبيق  	
التجريبي للمبادئ التوجيهية - )مصر - األردن - 

تونس – فلسطين(

التقدم المحرز في تطوير خطط العمل 
على المستوى الوطني  11:00 – 10:20

11:00 – 11:30  استراحة 

الدول األعضاء 	
مناقشات وتوصيات أعضاء اللجنة رفيعة المستوى 

بخصوص تطبيق المبادئ التوجيهية لتحصيص المياه 
للزراعة 

12:00 – 11:30

سة الثانية
الجل

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري  	
المشترك للمياه والزراعة

إحاطة بشأن مستجدات دفع خطة 
العمل التنفيذية لتفعيل إعالن القاهرة خطة العمل 

التنفيذية 
لتفعيل إعالن 

القاهرة 

   12:10 – 12:00

الدول األعضاء 	
مناقشات وتوصيات أعضاء اللجنة 

رفيعة المستوى بخصوص خطة العمل 
التنفيذية لتفعيل إعالن القاهرة 

 12:45 – 12:10  

12:45 – 13:45  استراحة غداء 
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األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري  	
المشترك للمياه والزراعة

إحاطة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ 
قرارات االجتماع الثاني للمجلس 

الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة 
بخصوص موضوع استخدام موارد المياه 

الغير التقليدية في الزراعة  

المياه غير 
التقليدية 

في المنطقة 
العربية

13:55 – 13:45

سة الثالثة
الجل

خافيير ماتيو ساغاستا ، المعهد الدولي إلدارة  	
المياه

موجز السياسات: التوسع في إعادة 
استخدام المياه في العالم العربي 14:05 – 13:55

محمد العبري ، مستشار الفاو 	 تحلية المياه في المنطقة العربية: 
الوضع الراهن والتحديات واآلفاق  14:15 – 14:05

الدول األعضاء 	
مناقشات وتوصيات أعضاء اللجنة 
رفيعة المستوى بخصوص الموارد 

المائية غير التقليدية 
14:30 – 14:15

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري  	
المشترك للمياه والزراعة

إحاطة بشأن اهمية البيانات 
والمعلومات من أجل التنمية 

المستدامة

البيانات 
والمعلومات 

من أجل 
التنمية 

المستدامة

14:35 – 14:30

زولتان فيردكي، منسق مرفق أفريقيا لرصد  	
األرض EO-Africa لألبحاث والتطوير التابع 

لوكالة الفضاء األوروبية 

اآلفاق والتحديات في مجال 
المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها 
للتغلب على تحدي نقص البيانات 

لدعم اتخاذ القرار في مجاالت المياه 
والزراعة

14:50 – 14:35

زياد خياط، مسؤول الشؤون االقتصادية،  	
اإلسكوا

استخدام مخرجات )ريكار( المكانية 
لتقييم تأثير تغير المناخ على المياه 

المتاحة وعلى انتاجية المحاصيل 
الزراعية في المنطقة العربية 

15:05 – 14:50

الدول األعضاء  	
مناقشات وتوصيات أعضاء اللجنة 

رفيعة المستوى بخصوص استخدام  
المعلومات المكانية لدعم اتخاذ القرار 

15:20 – 15:05

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري  	
المشترك للمياه والزراعة ملخص توصيات الدول األعضاء 15:40 – 15:20

ممثل الفاو  	
ممثل اإلسكوا 	
ممثل جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس  	

الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة 
العربية للتنمية الزراعية

ممثل الجمهورية اللبنانية، رئيس الدورة الحالية  	
للمجلس الوزاري العربي للمياه

الكلمات الختامية  16:00 – 15:40



االجتماع الرابع
للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة

جامعة الدول العربية
المذكرة التوضيحية


