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واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) االقتصادیة   اللجنة 

 

 

 

 
 )Concept Note(میة  فاھتمذكرة 

 حول
 دامة القطاع الزراعي  تونة واستعزیز مر“تنفیذ خمس حلقات نقاش حول  

 ”في المنطقة العربیة
 الجزائر)  -لبنان   -األردن    -مصر  -في كل من (السودان  

 تحت عنوان:

 المنطقة العربیة)(تعزیز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في 

 

 
   2021تشرین الثاني/نوفمبر  -أكتوبرتشرین األول/  

 

 



 خلفیة:
 

العام   تحوالتم   2020شھد  بدایتھ  الحیاةمة  ھا  نذ  مناحي  مختلف  أحدثتھا صدمة ،  في 
(كوفید   كورونا  فیروس  الصحیة، 19  -جائحة  األوضاع  العمیقة على  آثارھا  تقتصر  لم  التي   (

 االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة.وإنما تجاوزتھا إلى مختلف جوانب الحیاة 
 

أن كافة ك الجائحة روس المستفادة من تلومن منظور األمن الغذائي، فقد كان من أبرز الد

الدول یمكن أن تتعرض لمخاطر فادحة، لما یمكن أن یترتب على مثل تلك الجائحة أو غیرھا من 
واالقتصادیة الواسعة االنتشار، من انقطاع أو الجوائح أو الكوارث الطبیعیة أو األزمات السیاسیة 

غذائیة ل على المنتجات ال. ومن ثم تعذر الحصوتورید الغذاء على الصعید الدولي تعثر في سالسل

تنبھت فقد  ھنا  الخارجیة. ومن  المصادر  إلى ضرورة تعظیم قدراتھا الذاتیة على  من  العالم  دول 
أرصدة تكوین  عن  فضالً  المنتجات،  تلك  الوسائل   توفیر  بمختلف  منھا،  احتیاطیة  مخزونات 

 الممكنة.

 
لدع تيأت  ھناو الجھود  تكثیف  إلى  من  الحاجة  الزراعي  القطاع  تحسینخم  كفاءة   الل 

مستدامة.  وتعمل  بطریقة  الطبیعیة  الموارد  واستخدام  البیئة  حمایة  تأمین  مع  بالتوازي  اإلنتاج 

(اإل آسیا  لغربي  واالجتماعیة  االقتصادیة  على   ةوالمنظم   سكوا)اللجنة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة 
المختل أنشطتھا ومشاریعھا  من خالل  المش  ضمن منو  ،فةتحقیق ذلك  مشروع  اھذه  سكوا إلاریع 

  " األنظمة الزراعیة والغذائیة في الوطن العربيحول  مرونة واستدامة  " الذي یھدف إلى تعزیز 

، حیث أن المنظمة ھي شریك يالقطاع الزراعبناء القدرات الوطنیة في تعزیز مرونة واستدامة  
 .فعال في تنفیذ المشروع

  

عیة والغذائیة في الوطن دامة األنظمة الزراتة تعزیز مرونة واسھمیوألعلى ما ورد   وبناءً   
المنظمتان  تنظم  (اإلسكوا)،  آسیا  لغربي  واالجتماعیة  االقتصادیة  اللجنة  مع  وبالتعاون  العربي 

المملكة  -جمھوریة مصر العربیة   -في كل من جمھوریة السودان  خمس حلقات نقاش حضوریة  

الھاشمیة   ال  -لبنان  جمھوریة    -األردنیة  الجالجمھوریة  الدیمقراطیة  شعبیة، وذلك خالل زائریة 
 .2021دیسمبر  آخر أكتوبر وحتى أول الفترة الممتدة من

 

 
 



 :  سس النقاشأو المبررات
 

 المناخیة على اإلنتاج واإلنتاجیة الزراعیة في الوطن العربي.ثار السلبیة للتغیرات  آلا )1
ا )2 االتأثیرات  الوبائیة (كوفیدلناتجة عن  الق19  -  لجوائح  على  ع الزراعي طا) وما سببتھ 

 العربي.

تدھور األراضي الزراعیة المستمر بفعل الفیضانات والسیول أو نتیجة الزحف العمراني  )3
 األراضي الزراعیة. على 

الكیماویة. ألسراف في استخدام الكیماویات واإلازراعیة الخاطئة مثل الممارسات ال )4  سمدة 

 
 األھداف: 

والشرا )1 التعاون  االقتصادیة تعزیز  واللجنة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  بین  كة 

الدراسات ووُ  مجال  في  آسیا (اإلسكوا)  لغربي  العمل المرتبطة بتعزیز واالجتماعیة  رش 
 اع الزراعي العربي.مرونة واستدامة القط

 رونة واالستدامة.استعراض اإلطار النظري لمفھومي الم  )2

العربی )3 التجارب  بعض  واستعراض  القطاع رصد  واستدامة  مرونة  تعزیز  مجال  في  ة 
 الزراعي.

واستدامة  )4 مرونة  تعزیز  مجال  في  المختارة  العربیة  الدول  بعض  تجارب  من  االستفادة 
 القطاع الزراعي فیھا.

واالستدامة الخروج بتوصیات عملیة لتنفیذ مشروعات مشتركة في مجال تعزیز المرونة  )5

 ط الجھات ذات العالقة.  وبما یتوافق مع استراتیجیات وبرامج وخط
 

 منھجیة العمل:
 

(السودان  مختارة  دول  في  قطریة  عمل  نقاش  حلقات  عقد  في  العمل  منھجیة   -مصر  -تتمثل 
  يوالتسویق  يتخصصین في المجال الزراعي والبیئفیھا مجموعة من المالجزائر) یشارك    -لبنان   -األردن 

لنقاش مجموعة من .  دنيالم المجتمع ومؤسسات   لجامعات والقطاع العام والخاصاو وتتضمن حلقات ا
في صیاغة  متنوعة تساھم مخرجاتھا  عمل  مجموعات  وكذلك  المجال  في  المحوریة  العمل  أوراق 

 التوصیات النھائیة.  
 



 :المواضیع الرئیسیة والمتحدثین 
 

 المتحدث العنوان 
مرونة   )1 تعزیز  بعنوان  في ورقة  الزراعي  القطاع  واستدامة 

 المنطقة العربیة
للتنمیة المنظ  • العربیة  مة 

 الزراعیة  

الریفیة  )2 المجتمعات  مرونة  تعزیز  مسارات  بعنوان  ورقة 
 الزراعیة  

االقتصادیة  • اللجنة 
لغرب آسیا   يواالجتماعیة 

 (اإلسكوا)

   ورقة حول االنظمة الزراعیة المطریة في المنطقة العربیة )  3
مكانات تطویرھاإواقعھا و   

 
 

االقتصادیة اللجنة   •
آسیا   يلغربواالجتماعیة  

 (اإلسكوا)

تجارب الدول والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وشركائھا في   )3
الدول  في  الزراعي  القطاع  واستدامة  مرونة  تعزیز  مجال 

 العربیة.

للتنمیة  • العربیة  المنظمة 
 الزراعیة

 حلقات النقاشمیسري   • اقشة مخرجاتھا  تشكیل مجموعات العمل واستعراض ومن)  5

  تام  التوصیات والخ )6

 
 

 المخرجات المتوقعة:  

 من المتوقع بعد تنفیذ حلقات النقاش في الدول المختارة الوصول إلى وثیقة جامعة تشتمل على:

لألوضاع العامة الراھنة، واستشراف المستقبلي للتنمیة الزراعیة واألمن الغذائي   استعراض )1

  .الدول المستھدفةالعربي في  

 .دامة القطاع الزراعي العربيدواعي وضرورات تعزیز مرونة واست )2
  ترسیخ مفاھیم المرونة واالستدامة في القطاع الزراعي )3

  ین النساء والشبابالتعریف بالمرونة واالستدامة ودورھما في تمك )4
 .نطقة العربیةأھمیة تحدید مؤشرات رئیسیة لقیاس مرونة واستدامة القطاع الزراعي في الم )5

  


