
المقدمات –المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة 

وما وصلنا إليه حتى اآلن من نتائج

مشتركة للمجلس الوزاري المشتركالفنية المانة األ

ي للمياهاألمانة الفنية للمجلس الوزاري العرب-شهيرة حسن وهبي / السفيرة 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية -عامرمصطفى كامل . / د



والزراعةالمياهقطاعيبينالمؤسسيالتنسيقحولخلفية-1

4)الزراعةووزراءالمياهلوزراءاألولالمشتركالوزارياإلجتماع-2

(م2019نيسان/أبريل

إلجتماعلللتجهيزوالزراعةللمياهالمستوىرفيعةالفنيةللجنةإجتماعات-3

الزراعةووزراءالمياهلوزراءالثانيالمشتركالوزاري

27)الزراعةووزراءالمياهلوزراءالثانيالمشتركالوزارياإلجتماع-4

(م2022الثانيكانون/يناير

:العرضمحاور



والزراعةالمياهقطاعيبينالمؤسسيالتنسيقحولخلفية-1

تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات فيمشروع 
(من عرض سابق للدكتورة ريم نجداوي)المنطقة العربية

الثانيالمكون

تعزيز القدرة علي وضع 
ومنسقة سياسات متكاملة 

بشان األمن الغذائي والمائي

األولالمكون

ييم تقات في مجال تعزيز القدر
ة وفرالمناخ على اثار تغيّر 
اإلنتاج الزراعيوالمياه

الرابعالمكون

تقييمرصد وعزيز قدراتت
األمن الغذائيوضع

المكون الثالث

ةإنتاج األغذيتحسين كفاءة
تعزيز السالمة الغذائية و

للمستهلكين المحليين

ء
كا
شر
جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخّصصة-ال

المنظمة العربية للتنمية الزراعية-
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة-
قياالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفري/منظمة األغذية والزراعة-
الجامعات والمؤسسات ذات صلة -

يق رفع مستوى التنس
في إعداد السياسات،
ات ووضع االستراتيجي
فيوتنفيذ البرامج

المنطقة العربية

العامالهدف



العربيةدولاللجامعةالتابعةالزراعيةللتنميةالعربيةلمنظمةوااإلسكوابينالتشاور➢

(2015)

فييقوالتنسالتعاونبهدفبلدكلمنوطنيةاتصالنقاطمنعملمجموعةتشكيل➢

س،وتونوالبحرين،األردن،مناالتصالنقاطتسميةتمحيثالمشروعتنفيذ

تانيا،وموريوالمغرب،ومصر،ولبنان،وفلسطين،والعراق،والسودان،والسعودية،

.واليمن

فيمائيوالالغذائياألمنتعزيزلمشروعالوطنيةاالتصالنقاطلاألولجتماعاالعقد➢

(2016األولتشرين/أكتوبر6-5بيروت،المتحدة،األممبيت)العربيةالمنطقة

الزراعةقطاعيبينالقائمالتنسيقبشأنالحالواقعلدراسةاستشاريمعالتعاقد➢

لوطنياالمستوىعلىوالتنسيقالتعاونلتفعيلعملخطةمقترحووضعوالمياه

واإلقليمي

من )–هانطالق عملية اتساق السياسات اإلقليمية والوطنية في قطاعي الزراعة والميا

( عرض سابق للدكتورة ريم نجداوي



(  يمن عرض سابق للدكتورة ريم نجداو)فكرة المشروع ومنهجية العمل

مكونات المشروع

رصد وتقييم األمن 

الغذائي

تقييم اإلنتاج الزراعي

اهفي ظل تغير وفرة المي

ين التنسيق المؤسسي ب

قطاعي الزراعة والمياه

تحسين كفاءة إنتاج 

الغذاء
تطوير السياسات على 

ة المستوى اإلقليمي وزياد

يةالتعاون بين الدول العرب

تقارير ودراسات 

...علمية وتوصيات 

إعداد ومراجعة من )

قبل الخبراء، تليها 

عملية استشارية 

(حكومية

مخرجات المشروع

قطاع 
المياه

قطاع 
الزراعة

تطبيق السياسات على
المستوى الوطني

تعزيز قاعدة المعرفة 
وتنمية القدرات على 
المستوى الوطني

نتائج وتأثيرات المشروع

 ,Global GAP)منظمات اقليمية ودولية 
NGOs, Universities, …) الدول العربية



لى التنسيق المؤسسي بين الزراعة والمياه عمستوى تنفيذ المكون الثاني حول 

(   من عرض سابق للدكتورة ريم نجداوي)المستوى اإلقليمي

إعداد مسح •
لمؤسسات 

الزراعة والمياه 
ةاإلقليمية القائم

المسح( 1)

إعداد •
استراتيجية 

التقييم

تقييم آليات •
ليةالتنسيق الحا

إعداد مقترح لتعزيز •التقييم( 2)

التنسيق اإلقليمي

الق تقديم الدعم الفني إلط•

لهالمقترح وضمان تفعي

اعتماد المقترح منقبل  •

المجلس العربي لوزراء 

المياه ووزراء الزراعة 

العرب
االعداد( 3)

•2

•3

•4

•

•

•

ذالتنفي( 4)

2015-20162016-20172017-20182019on-



اإلجتماع الوزاري المشترك األول لوزراء المياه ووزراء الزراعة -2

حضوري-(  م2019نيسان / أبريل 4)أيام األراضي والمياه -

:مخرجات االجتماع الوزاري المشترك األول▪

م .ز.م.و.م–( 1)ع .د–1رقررررررررررررم : ق))القرررررررررررررار الرررررررررررروزاري

4/4/2019)،

ان المجلرررل الررروزاري المشرررترك األول برررين وزراء الميررراه العرررر  

وزراء الزراعة وبعرد اطالعرع علرم، مسرودة اعرالن القراورة،  وفرم 

:يقـــــــررضوء المناقشات،



إعالن القاورة: أوالا 

اعتماد إعالن القاورة بالصيغة المرفقة بالقرار•

دعرروة الرردول العربيررة الررم متابعررة تنفيررذ بنررود اإلعررالن ودعررروة •

المنظمررررات المانحررررة وصررررناديق التمويررررل والمنظمررررات العربيررررة 

والدوليررة ذات الصرررلة الررم دعرررم جاررود الررردول العربيررة لتحسرررين 

وتفعيرررل التنسررريق برررين قطررراعي الميررراه والزراعرررة عرررل مسرررتو 

ق األمررن السياسرات، والتخطريط واالسرترمار وطنيررا واقليميرا لتحقير

.المائي والغذائي واالستدامة البيئية



ا  ه والزراعة مأسسة آليات التنسيق االقليمي بين قطاعي  الميا: رانيا

يعقرررد االجتمررراع الررروزاري المشرررترك برررين وزراء الميررراه ووزراء •

.الزراعة مرة كل سنتين

ن مرن إنشاء أمانة فنية مشتركة للمجلل الوزاري المشترك تتكرو•

ربيرة األمانة الفنية للمجلل الوزاري العربري للميراه والمنظمرة الع

ت ودعرروة األمانررة الفنيررة للتعرراون مرر  المنظمررا. للتنميرة الزراعيررة

. االقليمية والدولية ذات الصلة



ر إنشررراء لجنرررة فنيرررة رفيعرررة المسرررتو  تتكرررون مرررن خبرررراء وكبرررا•

عة مسؤولين من الوزارات المعنية بقطاعي الزراعة والمياه لمتاب

تنفيذ بنود إعالن القاورة و تجتم  مرة كل سنة

ا  : رالرا

التأكيررد علررم مجلررل الجامعررة علررم مسررتو  وزراء الخارجيررة . أ•

–2ج –( 144)ع .د–7935رقررررررررررم : ق)العررررررررررر  رقررررررررررم 

بشررأن الحفرراظ علررم المرروارد ( 144)فرري دورتررع ( 13/9/2015

.المائية في الوطن العربي



التأكيررد علررم مجلررل الجامعررة علررم مسررتو  وزراء الخارجيررة . أ•

–2ج –( 144)ع .د–7935رقررررررررررم : ق)العررررررررررر  رقررررررررررم 

بشررأن الحفرراظ علررم المرروارد ( 144)فرري دورتررع ( 13/9/2015

.المائية في الوطن العربي

ة التأكيررد علررم الحقرروق المائيررة العربيررة فرري المرروارد المائيرر.  •

.المشتركة م  الدول غير العربية

ا  ة رفررر  برقيرررة شررركر وتقررردير للمررردير العرررام لمنظمرررة األغذيررر:  رابعرررا

والزراعررة لممررم المتحرردة علررم مجاوداتررع الترري قررام باررا طيلررة فترررة 

.تعيينع كمدير عام



قاهرةالأسبوع-والزراعةللمياهالمستوىرفيعةالفنيةللجنةاألولاإلجتماع-1

حضوري-(م2019األولتشرين/أكتوبر24-23)للمياهالثاني

القاهرةأسبوع-والزراعةللمياهالمستوىرفيعةالفنيةللجنةالثانياإلجتماع-2

إفتراضي-(م2020األولتشرين/أكتوبر19)للمياهالثالث

القاهرةأسبوع-والزراعةللمياهالمستوىرفيعةالفنيةللجنةالثالثاإلجتماع-3

إفتراضي-(م2021األولتشرين/أكتوبر26)للمياهالرابع

لتجهيزلوالزراعةللمياهالمستوىرفيعةالفنيةللجنةإجتماعات-3

الزراعةووزراءالمياهلوزراءالثانيالمشتركالوزاريلإلجتماع



للمياهالمشتركالوزاريالمجلسإنشاءتم،2019أبريل/نيسان4في1.

لعامالقاهرةإعالنواعتمادالعربية،الدوللجامعةالتابعوالزراعة

للمياهالمستوىرفيعةالمشتركةالفنيةللجنةاألولاالجتماعفي.2019

والزراعة،للمياهالمشتركالوزاريللمجلسالفنيالذراعوالزراعة،

األغذيةمنظمةمنطُلب،2019األولتشرين/أكتوبرفيالمنعقد

كوااإلس(آسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةواللجنة)الفاو(والزراعة

خطةوضعخاللمن2019لعامالقاهرةإعالنتفعيل(أ)فيالمساعدة)

لتحصيصتوجيهيةمبادئوضع(ب)و2025-2021للفترةعمل

.مستدامةبصورةللزراعةالمائيةالموارد



رينتشفيالمنعقدالمشتركةالفنيةللجنةالثانياالجتماعخاللتم-2

القاهرةإعالنتنفيذعمللخطةاألوليةالمسودةعرض،2020أكتوبر/األول

ركةالمشتاألمانةمناللجنةطلبتوقد.األعضاءالدولمعومناقشتها2019

نسخةوإعدادالعملخطةحولالدولمقترحاتجمعالشريكةوالمنظمات

.المشتركةالفنيةللجنةالثالثاالجتماعخالللتقديمهامنقحة

اعةللزرالمائيةالمواردلتحصيصالتوجيهيةبالمبادئيتعلقفيما-3

ة،المشتركاألمانةمعبالتعاونواإلسكوا،الفاوأنشأتمستدامة،بصورة

التوجيهيةالمبادئإلعدادمستقلينمستشارينتتضمنعملمجموعة

لفنيةاللجنةالثالثاالجتماعخاللومناقشتهاتقديمهاليتموذلكالمطلوبة

.المشتركة



يفالتقليديةغيرالمياهموارداستخداملمناقشةمسودةتحضيرتم-4

تمالذيالمستوىرفيعةالمشتركةالفنيةالجنةلطلباستجابةالزراعة

.ةوالزراعالمياهقطاعيبينمتقاطعكموضوعاألولاجتماعهاخاللتحديده

لمياهلالمستوىرفيعةالمشتركةالفنيةللجنةالثالثاالجتماعانعقد-5

القاهرةأسبوعهامشعلى2021أكتوبر/األولتشرين26فيوالزراعة

لعمبخطةالمتعلقةالثالثالوثائقومناقشةعرضتمحيث2021للمياه

اهللميالمستدامللتحصيصالتوجيهيةالمبادئ،2019لعامالقاهرةإعالن

وصياتتعلىوبناء  .للزراعةالتقليديةغيرالمياهمواردواستخدامللزراعة،

لخالتقديمهاقبلالمراجعةمنللمزيدالثالثالوثائقستخضعاللجنة،

فيدسيعقالذيوالزراعةللمياهالمشتركالوزاريللمجلسالثانياالجتماع

.للمصادقة2021يناير27



القرارات

ووزراءالمياهلوزراءالثانيالمشتركالوزارياإلجتماع-4

إفتراضي-(م2022الثانيكانون/يناير27)الزراعة









جزيال  شكرا


