
 

 

 مذكرة مفاهيمية 

حول  بعد  عن فني اجتماع  

"العربية  المنطقة في للزراعة المياه تحصيص تحسين"  

 الزراعة أجل من لمياها تحصيص تحسين بشأن التوجيهية بالمبادئ الخاص والزراعة للمياه الثاني المشترك الوزاري  المجلس لقرار تنفيذا  
العربية  الدول في  

 2022أكتوبر   4و  3: التاريخ

 :الوقت 

 ظهرا    12:45  صباحا  حتى  9:00اليوم األول:  •

 ظهرا    12:30  صباحا  حتى 9:30اليوم الثاني:  •

 الخ.  العلمي،البحث  الخاص، القطاع  المدني،المجتمع  المانحون، التنمية،شركاء    الحكوميون،الموظفون  (:الدعوة طريق عن) المشاركون

  بعد عن اجتماع :االجتماع انعقاد طريقة

 والفرنسية مع الترجمة اإلنجليزية  و العربية :اللغة

 الخلفية: 

من األمانة الفنية   ،2019في اجتماعها األول الذي عقد في أكتوبر  ،طلبت اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة

، المكونة من األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة  المشتركة للمجلس الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة

  منظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ممثلة في  الشريكةوالمنظمات العربية للتنمية الزراعية،  

استجابة لهذا  وصيص الموارد المائية للزراعة في المنطقة العربية. ح بشأن تحسين ت  المساعدة في تطوير المبادئ التوجيهية (،)إسكوا 

مجموعة عمل إلعداد المبادئ التوجيهية   واإلسكوا،منظمة األغذية والزراعة  بالتعاون مع  ،المشتركةاألمانة الفنية أنشأت  ، الطلب

،  لجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعةيم المبادئ التوجيهية ومناقشتها خالل االجتماعين الثاني والثالث لـالمطلوبة. تم تقد

 . 2022يناير  27المياه والزراعة خالل االجتماع الوزاري المشترك الثاني في   ءوصادق عليها وزرا

  من أجلوزيادة الطلب على المياه  المناخوتغير   المياهوتدهور جودة  الجوفية المياه د رموا ذالمرتبطة باستنفا المياه،ندرة  تزايد ظل في  

توفير إطار منظم لدعم أصحاب المصلحة المشاركين في إدارة المياه   إطار في   المبادئ التوجيهية هذندرج هت  الشرب،الزراعة ومياه 

العدالة االجتماعية واالستدامة البيئية على  السعي نحو تحقيق و ها زيادة كفاءة استخدامصيص المياه من أجل ححسين ممارسات ت لت 

 لمياه.اصيص ح الالزمة لدعم تحسين ت  طرقالمستويين اإلقليمي والوطني. توفر المبادئ التوجيهية الترتيبات وال

ينص قرار المجلس الوزاري المشترك على التنفيذ الطوعي    التوجيهية،باإلضافة إلى المصادقة على النسخة المعروضة من المبادئ 

 ويدعو منظمة األغذية والزراعة واإلسكوا إلى دعم هذه العملية على مستوى مشاريع تجريبية.  الوطنيللمبادئ التوجيهية على المستوى 

  المعرفة  لتعزيز عن بعد فنيةاألمانة الفنية المشتركة ومنظمة األغذية والزراعة واإلسكوا في تنظيم ورشة عمل   تشارك اإلطار، في هذا 

صيص المياه لدعم األمن الغذائي في المنطقة  ححة بشأن النهج واألدوات لتحسين ت المبادئ التوجيهية وزيادة وعي أصحاب المصلب 

 العربية. 

 

 

 

 



 

 

 

 : هدافاأل

 .2022نتائج االجتماع الوزاري المشترك الثاني الذي عقد في يناير ب  التذكير •

ممثلي  و أصحاب المصلحة لدى صيص المياه للزراعة في المنطقة العربية حتحسين ت لالمبادئ التوجيهية ب  التعريفمن مزيد ال •

 .دولال

  تجريبيال المستوىللزراعة على صيص المياه حالتوجيهية بشأن ت مبادئ للالطوعي  عملية التنفيذمستجدات ب  دول ال عالمإ •

 .المبادئ التوجيهيةتطبيق  في رغبتهارت عن ب التي ع دول لواسطة اب 

  لوضع صيص المياه للزراعة في سياق ندرة المياه في المنطقة العربية ح شامل حول حالة ومستقبل ت  نقاش تنظيم حوار و •

ا لتحقيق الهدف   .من أهداف التنمية المستدامة السادساستراتيجيات أكثر تكامال  وتناغم 

 صيص المياهحتسليط الضوء على الدروس المستفادة من التجارب الدولية بشأن ت  •

 . ذات الصلة دوات األو الطرق اه من خالل تعزيز صيص المي ح على ت  دول ال تطوير قدرة  •

 : طريقة انعقاد االجتماع

. المشاركة في االجتماع هي فقط بدعوة من جامعة الدول العربية  2022أكتوبر   4إلى  3 ، منيومين ى مدعلى  عن بعدسيعقد االجتماع 

 .الشريكة منظماتالو/أو 

ة لألمم  ( ومنظمة األغذية والزراعUNESCWAسيتم افتتاح ورشة العمل من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

 تليها عروض تقديمية وحلقة نقاش. وستقوم األمانة الفنية المشتركة بإدارة ورشة العمل واختتامها.  (،المتحدة )الفاو 

 registration linkيرجى التسجيل عن طريق الرابط التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fao.zoom.us/j/94357790455?pwd=WGVwcmtSR25UUFRlWFl4TEljOFlQUT09


 

 

 جدول أعمال 
 

 السفيرة شهيرة وهبي، األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، جامعة الدول العربية  إدارة اليوم األول لالجتماع:

2022 أكتوبر  3:األول اليوم   

ية االفتتاح الجلسة   9:00 -9:10 

 واستدامة المناخ تغير مجموعة  والبيئة، الغذاء سياسات قسم رئيس ،نجداوي ريم -
 (دقائق  5)" إسكوا" الطبيعية، الموارد

 والزراعة األغذية منظمة مكتب ، اإلقليمي البرنامج رمدي  ، فوريس مارك جان -
 (دقائق 5) إفريقيا وشمال  األدنى للشرق اإلقليمي

 تناسق :األولى الجلسة 

 والمياه الزراعة  بين السياسات

العربية  المنطقة في  

9:10 -9:25 

 15) العربية المنطقة في والمياه الزراعة بين السياسات  تناسق  حول عامة نظرة
 . (دقيقة

 العربية  الدول جامعة ، وهبي  شهيرة  السفيرة

9:25 -9:40 
 (دقيقة 15) للزراعة  المياه تحصيص تحسين بشأن التوجيهية المبادئ

 "اإلسكوا " مستشار ، هللا فرج نديم. د

 (دقيقة 20) الحضور  من أسئلة 10:00- 9:40

 10:00-10:10  استراحة  

 التنفيذ نحو  :الثانية الجلسة 

 التوجيهية للمبادئ التجريبي

المياه تحصيص تحسين بشأن  

10:10-11:30 

 بشأن التوجيهية  المبادئ  طبيقلت  األولية العمل لخطط العريضة الخطوط عرض
 (دقيقة 60) وتونس وفلسطين واألردن مصر: للزراعة المياه تحصيص تحسين
 وطنية ال  الفرق

 (دقيقة 20) نقاش

 استراحة  11:30-11:40 

 السياسة إطار  :الثالثة لجلسة ا

 المياه صيصحلت  اإلقليمية

 وتغير المياه ندرة لمواجهة 

 المناخ

11:40-11:55 

 (دقيقة  15) المناخ وتغير المياه ندرة لمواجهة المياه تحصيص
 واستدامة المناخ تغير مجموعة  ، االقتصادية الشؤون مسؤول ، خياط  زياد  السيد

 "إسكوا" ، الطبيعية الموارد 

11:55-12:45 

 (دقيقة 25) المائية الموارد صيصحت تحسين حول نقاش  حلقة
 شمالو  األدنى للشرق اإلقليمي الفاو مكتب الحمدي، دمحم. د: الجلسة ةرادا• 

 المياه ندرة اإلقليمية مبادرةال مدير ،افريقيا
 :المتحدثون• 
 دراسة  - المائية الموارد  خبراء الدولي، البنك ويشارت، ماركوس  أو طالبي أمل -

 الصين : حالة 
 األردن: حالة دراسة - مشروع مديرة باألردن، الفاو مكتب الزعبي، ميسون -
 سبانيا ا : حالة دراسة - قرطبة  جامعة فيريريس، إلياس البروفيسور  -

 (دقيقة 20) الجمهور من أسئلة
 (دقائق  5) الرئيسية  الرسائل 

 

 

 

 



 

 

  ةي اعالزر يةمتن لل يةعرب ال مةظالمن  ،السيد مصطفى كامل الدكتور  :لالجتماع الثاني اليوم  إدارة

 2022 أكتوبر 4:ثانيال اليوم

 الطرق  :الرابعة الجلسة 
 لتحسين المبتكرة واألدوات

 المياه تحصيص

9:30 -11:00 

 (دقيقة 15) للزراعة  المياه تحصيص تحسينل التوجيهية المبادئ لتطبيق الضرورية المتطلبات
 والزراعة  األغذية منظمة استشاري، ستينبيرجين، فان فرانك الدكتور 

 (دقيقة 15) المياه نظام ونمذجة المائية المحاسبة
 IHE Delft معهد ، سلفادور  إلغا

 (دقيقة WAPOR )20 - منصة  المستدامة التنمية واهداف المياه إلنتاجية بعد عن االستشعار تقنيات
 والزراعة  األغذية  منظمة ، هوجيفن ييبي

 (دقيقة 40) الحضور  من أسئلة

 استراحة  11:00-10:15

11:15-12:20 

 (دقيقة 15) افريقيا وشمال  األدنى الشرق بمنطقة النتح مختصي شبكة
 إيكاردا  ،  جوفيند أجيت  أو  نانجيا  فيناي

 (دقيقة 20) نقاش

 (دقيقة 15) المياه تحصيص لتحسين والقانونية والمالية  المؤسسية األطر
 والزراعة  األغذية  منظمة ، بوجيتش دوبرافكا 

 (دقيقة 35) الحضور  من أسئلة

 12:30-12:20 الختامية  الجلسة 

 العربية المنظمة المائية، الموارد خبير الوسطى، المنطقة مكتب رئيس ، السيد مصطفى لم اك. د -
 (دقائق 5) الزراعية للتنمية

 مخاطر من والحد والشراكات الطبيعية الموارد استدامة قسم رئيسة  ، وهبي شهيرة السفيرة  -
 (دقائق 5) العربية الدول جامعة ، الكوارث

 

 

 


