
 

 

 

 لجامعة الدول العربية لزراعةاو لمياهلالثاني للمجلس الوزاري المشترك  االجتماع
   2022 يناير/كانون الثاني 27 

  
  المذكرة التوضيحية

  :خلفيةال

القاهرة، جمهورية مصر في  2019نيسان/أبريل  4ول في األاجتماعه لمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة عقد ا
والمنظمة العربية  من المنظمات الشريكة، الفاو واإلسكواحينها وُطلب  .2019عتماد إعالن القاهرة لعام اعنه نتج و العربية

) وضع مبادئ 2و( 2025-2021) تفعيل إعالن القاهرة من خالل وضع خطة عمل للفترة 1، المساعدة في (للتنمية الزراعية
الوزاري المشترك للمياه  علالجتما موجب قرار اوكذلك ب توجيهية لتحصيص الموارد المائية للزراعة بصورة مستدامة.

األول للجنة جتماع إلاعقد إنللمجلس. و كذراع فني تم إنشاء اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعةوالزراعة 
 2020أكتوبر /األولفي تشرين ) بعد عن(عبر تقنية التناظر المرئي والثاني  2019أكتوبر /األولتشرين يعة المستوى في رف

  . 2020خالل أسبوع القاهرة لعام 

 2021أكتوبر /األولتشرين   26 يومفي المرئي  رالتناظأيضاً عبر الذي عقد رفيعة المستوى للجنة  لثاالجتماع الثاخالل و
 مسودة المبادئ التوجيهية لتحصيص الموارد المائيةو 2019 عمل لتنفيذ إعالن القاهرةال لخطةالمعدلة المسودة  عرضتم 

براء الوزارات العربية المسؤولة عن المياه خمع الدول األعضاء وة التقريرين مناقش . وبعدللزراعة بصورة مستدامة
 نياثاالجتماع ال ا إلىمرفعهل النهائي امبشكله اموصياغته جتماعاإل مخرجات بحسبت تعديالجراء إ اقتراح تموالزراعة 

  ا. ملمصادقة عليهواطالع إلابهدف ه والزراعة للمجلس الوزاري المشترك للميا

كموضوع  تم تحديده ذيوال للزراعة،استخدام موارد المياه غير التقليدية  موضوع عرضتم  الوثيقتين،باإلضافة إلى هاتين 
قامت  ،في هذا اإلطارو بشكل مشترك. التعامل معهالنظر في و بهدف استكشافه قطاعي المياه والزراعة بين تقاطعي/مشترك
ي الستخدام موارد المياه غير التقليدية للزراعة حالالوضع التحدد  ورقة عملإعداد في  المنظمات الشريكة مع تعاونالفاو بال

  .موضوعال اهذ في اً قدملمضي والمجاالت المتاحة ل

  :األهداف

اللجنة الفنية المشتركة رفيعة توصيات  مناقشة فيللمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة  نياثاالجتماع التتمثل أهداف 
  :الوثائق الثالث للحصول على التوجيهات ومسار العمل بشأن هذه القضاياب المتعلقةالمستوى للمياه والزراعة 

  ؛2019النسخة المعدلة من خطة العمل لتنفيذ إعالن القاهرة لعام  ىالمصادقة علالنظر في وطالع إلا •
 بصورة لموارد المائية للزراعةاصيص حلت مبادئ التوجيهيةلل إعتماد المسودة النهائية بشأن وإتخاذ القراراالطالع  •

  .ةمستدام
 .للزراعة في المنطقة العربية استخدام موارد المياه غير التقليديةفي الوزاري المشترك المجلس مناقشة وتحديد توجهات  •
  .2030 – 2010التنمية المستدامة ومتطلبات تحديات المواجهة لإستراتيجية األمن المائي العربي وإقرار عرض  •

  :االجتماعاتموعد وشكل 

 27، يوم  -للتناظر المرئي زومعبر منصة -عن بعد الوزاري المشترك للمياه والزراعة  اجتماع المجلسسيتم تنظيم 
  .ساعتانواحدة مدتها  جلسة خالل 2022 كانون الثاني/ايرني

   



 

 

 
  اإلجتماع الثاني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعةمسودة جدول أعمال 

  
  إبراهيم الدخيري ، األمانة الفنية المشتركة الدكتور -  دارة االجتماع: إ

  ، األمانة الفنية المشتركة جاب هللا الدين جمال الدكتور  -

  للمياه والزراعةاجتماع المجلس الوزاري المشترك 
  (بتوقيت القاهرة) ظهرا 12:00عند الساعة  2022 الثانيكانون يناير/ 27

  المتحدث  الموضوع  التوقيت

  افتتاح االجتماع  دقائق 25

 الفاوكلمة  - 
 اإلسكواكلمة  - 
 ةالحالي الدورة رئيس - جمهورية موريتانيا اإلسالميةكلمة  - 

  للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامةللجمعية 
للمجلس  ةالحالي الدورة رئيس – الجمهورية اللبنانية كلمة - 

 الوزاري العربي للمياه
  (للتأكيد الحقا) كلمة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية - 

  دقائق 10

عرض توصيات اللجنة الفنية المشتركة 
رفيعة المستوى للمياه والزراعة حول 

لخطة العمل لتفعيل المسودة المنقحة 
  2019 - إعالن القاهرة

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري المشترك للمياه 
 والزراعة

  الدكتور وليد الزباري، مستشار منظمة الفاو - 

  الدول األعضاء -   قرارمناقشة مشروع ال  دقائق 15

  دقائق 10

عرض توصيات اللجنة الفنية المشتركة 
حول رفيعة المستوى للمياه والزراعة 

المبادئ التوجيهية لتحصيص  ةمسود
الموارد المائية للزراعة بصورة 

   مستدامة

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري المشترك للمياه 
 والزراعة

  مستشار اإلسكوا هللا،الدكتور نديم فرج  - 

 الدول األعضاء -   مناقشة مشروع القرار  دقائق 20

  دقائق 10

عرض توصيات اللجنة الفنية المشتركة 
رفيعة المستوى للمياه والزراعة حول 
استخدام موارد المياه غير التقليدية في 

  الزراعة

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري المشترك للمياه 
 والزراعة

  ، مستشار منظمة الفاورضوان شكر هللالدكتور  - 

  الدول األعضاء -   مناقشة مشروع القرار  دقائق 20

  ختامية كلمات  دقيقة 10

للمجلس  ةالحالي الدورة رئيس - الجمهورية اللبنانيةممثل  - 
 الوزاري العربي للمياه

 ةالحالي الدورة رئيس -اإلسالمية موريتانيا جمهورية ممثل - 
  للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

 


