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  الزراعة  بشأنترك مشلا عمل كورونيفيا

 للمنطقة العربية افتراضيةعمل  ورشة 

 
  2020تموز/يوليو  27االثنين، 
  توقيت القاهرةب 11.00-14.00

 

 المذكرة التوضيحية 

لألمم  منظمة األغذية والزراعة ل وشمال إفريقياوالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى جامعة الدول العربية تنظم 
بالشراكة مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية  وذلك عمل افتراضية للمنطقة العربية  ورشة )(الفاوالمتحدة 

لتبادل   منصةتوفر  سوف  و  عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة  ورشةالتتناول  س  لغربي آسيا (اإلسكوا).
سيعقد االجتماع   القضايا المتعلقة بالزراعة وتغير المناخ والمفاوضات.مناقشة وجهات النظر اإلقليمية و

 بتوقيت القاهرة. 14:00إلى الساعة  11:00، من الساعة 2020تموز/يوليو  27في االفتراضي اإلقليمي 

 العامة الخلفية -اوالً 

بمحدودية وتدهور ) تحديات متزايدة متعلقة NENAوشمال أفريقيا (تواجه بلدان منطقة الشرق األدنى 
تغير المناخ، تأثير الزراعة تحديات خاصة في ظل المتعلقة بقطاع تواجه القطاعات و. مواردها الطبيعية

، واألمن الغذائي  والنادرة العذبةائية الم ها، مواردمعيشتهايترتب على ذلك من آثار سلبية على سبل وما 
   .والتغذية

ً للمساهمات المحددة وطني الفاويظهر تحليل أجرته و هما أن الزراعة والتكيف  الدول العربيةالمقدمة من  ا
تتضمن إجراءات  التقارير المقدمة من الدولفي المائة من  75وان  ؛ ورة فيهاكالمذ من األولويات الرئيسية

 الموارد السمكيةبفي المائة  44الغابات، وبفي المائة  56المحاصيل والثروة الحيوانية، وتتعلق بقضايا 
وأشار التكيف مع تغير المناخ.  تعنى بقضاياساهمات المفي المائة من  93 انكما  وتربية األحياء المائية.

لعام واألراضي  تغير المناخ ) حولIPCCالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( لهيئةلتقرير خاص 
 لتصدي للتصحرل  ين األمن الغذائي وتغير المناخ، داعياً إلى تعزيز اإلجراءاتبما    الوطيدةالصلة    الى  2019

التنمية في  لدعم جهود وذلك بطريقة متكاملة ومنسقة ومتسقة الغذائي  األمن ومعالجة األراضيوتدهور 
الثالث والعشرون  المؤتمر خاللم التوصل هذا وقد ت .مشتركةالفوائد ال العديد من توفيرمواجهة المناخ و

في  يقر بدور الزراعة ) CP.23/  4إلى قرار الهيئة (القرار  2017 والذي عقد في  )COP23( لألطراف
نقطة دخول  والذي شكل بشأن الزراعة  المشتركعمل كورونيفيا عن لقرار اشكل و .المناخالتصدي لتغير 

،  2018ومنذ عام  رئيسية إلدراج االهتمامات الزراعية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.  
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  اتمؤتمر عمل أثناءورشات عقدت 

 المشترككورونيفيا  عمل  خارطة طريق  في    المتفق عليهمواجتماعات الهيئات الفرعية حول المواضيع الستة  
  . بشأن الزراعة
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) الذي عقد في مدريد، إسبانيا في  COP25المؤتمر الخامس والعشرين لألطراف (انعقاد موعد وحتى 
  ، تم تنفيذ األنشطة التالية:2019كانون األول/ديسمبر 

  ةمستدام ةزراعينظم من أجل وإدارة السماد  المغذياتاستخدام عمل أثناء الدورة حول   ورشةعقد  )1
  2، ةومرن

والقدرة على  لتكيف  المرتبطة با  المشتركة  والمنافعتكيف  ال'  iتقارير ورشات العمل عن '  استعراض  )2
 . المتكاملةإدارة التربة والمياه والنظم ' iiو' ، الصمود

الى مساهمات من االطراف  ثالثلمناقشة عمل  ورشاتثالث  تعقد، 2020في عام كما كان مقرراً و
عن التقدم  االطرافتقرير مؤتمر مناقشة ، باإلضافة إلى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

ن يوالعشرالسادس  المؤتمرتأجيل هذا وقد تم  .عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعةالمحرز ونتائج 
اإلجراءات االحترازية بسبب  2021نوفمبر تشرين الثاني/ 12-1إلى  2020 عام) لCOP26( لألطراف
 ". COVID-19 كورونا" جائحةالمتعلقة ب

حول إلى المبادرات اإلقليمية القائمة التي تدعم الدول العربية في المفاوضات  هذه العمل ورشةتستند وكما 
)، الذي تم تأسيسه في حزيران/ يونيو ACCCPتغير المناخ (العربي لسياسات  المركزيقدم ف. تغير المناخ

. قدرات للدول العربية  لبناء  الالزمة  خدماتالالمساعدة التقنية و  ، اإلسكوا وشركائهاوالمدعم من قبل    2018
إقليمية حول مفاوضات تغير المناخ   بناء قدراتعمل    ورشةحتى اآلن ثالث عشرة    وفي هذا اإلطار نظمت

كما  . بالتنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية واإلسكوا واألمم المتحدة للبيئة واليونسكو للدول العربية
السيما تلك اإلجراءات المتعلقة  وطنياً لمساهمات المحددة تنفيذ اعلى  الدولمساعدة على منظمة الفاو تعمل 

حول هذا الموضوع خالل شهر تشرين  ورشة عمل إقليمية  حيث تم عقد  ، بالزراعة والموارد المائية
   .2019نوفمبر الثاني/

والخبرات بشأن قضايا تغير  ةلتبادل المعرف توفير منصةالدول العربية الى األنشطة السابقة حاجة ابرزت  
القطاعات الزراعية  فيالتكيف المساهمات المعنية ببتنفيذ وتمويل تلك المتعلقة المناخ العالمي، ال سيما 

 ورشة  وستستعرض  والمنافع المشتركة للتخفيف من اثار التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
المتعلقة بها وذلك  واإلقليمية  غير المناخ واألنشطة العالميةأثار ت تقييم تنفيذها حولالتي تم العمل المبادرات 

  .المناختغير من أجل التكيف مع  بين العلوم والسياسات الترابطتعزيز في إطار 

 ً  العمل   ورشةأهداف   -ثانيا

الى رفع قدرات  الزراعةعمل كورونيفيا المشترك بشأن حول تهدف ورشة العمل اإلقليمية االفتراضية 
  :فيالمفاوضين والممثلين األساسيين اآلخرين 

    عمل كورونيفيا المشترك رطة طريق  الزراعة في االتفاقية وخقضايا اتوضيح خلفية وطرق تناول
 ؛بشأن الزراعة

  ورشات العمل المنعقدة في مؤتمرات االطراف حول نتائج اهم المعلومات المتعلقة باستخالص
 ؛عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

  ؛عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعةمتفرقة حول تقييم وجهات نظر اقليمية 
  مؤتمر في الدورات القادمة لـذات األهمية للمنطقة العربية ومناقشة قضايا متعلقة بالزراعة

 ؛الزراعةعمل كورونيفيا المشترك بشأن و )COP26االطراف (
 الشوكة)   الىعة  االزرمن  االتفاق األخضر لالتحاد األوروبي (وخاصة استراتيجية  مكونات    عرض

 ؛ اإلقليمية وآثاره على التجارة والزراعة
  واألولويات  اللقضايمشترك  تفاهممن أجل بناء الوزرات المعنية والدول تسهيل التنسيق بين سبل

  اإلقليمية. 
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 ً   ونالمشارك  -ثالثا

الزراعة في  قطاع  يممثلمن  العربية دولالقبل قتصر المشاركون على المدعوين والمرشحين من ي
الفريق الفرعي المعني بالزراعة مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (بما في ذلك 

يتم ترشيحهم ن  ين آخرين حكومييوممثلالزراعة،  وتقنيين في مجال    ينأخصائي)؛  التابع لجامعة الدول العربية
، لألراضيالمستدامة    واإلدارة  ، األراضيتدهور  في مجال  خبراء  المعنية؛ باإلضافة الى    الوزاراتمن قبل  
  .  الغذائي واألمن

  والمراسالت التفاصيل التنظيمية واللوجستية -رابعاً 

. سيتم تزويد المشاركين المعتمدين والمسجلين Zoomسيعقد االجتماع اإلقليمي االفتراضي على تطبيق 
سيتم وباللغتين العربية واإلنجليزية.  وتعقد الورشة  مشاركة في ورشة العمل.  للوكلمة مرور  الكتروني  برابط  

  بين اللغتين واللغة الفرنسية.الفورية توفير الترجمة 
لدول العربية ومنظمة الفاو واإلسكوا إلى مسؤولي جامعة ا  بالورشةإرسال جميع المراسالت المتعلقة    الرجاء

 التاليين:
 

   السيد أشرف نور الشلبي  نغاالسيدة تيريزا و   السيدة ريم النجداوي
 رئيس ومنسق المشروع 

 السياسات الغذائية والبيئيةقسم 
 االسكوا

 بيروت، لبنان
 978 1 961 +التلفون: 
558  
 /9611981510+ الفاكس:

511 
البريد االلكتروني: 

nejdawi@un.org 

خبير الموارد الطبيعية (تغير 
  المناخ)

المكتب اإلقليمي لمنظمة 
األغذية والزراعة للشرق 

 األدنى وشمال أفريقيا
 القاهرة، مصر

 البريد االلكتروني:
theresa.wong@fao.org 

 

المنسق اإلقليمي لتغير المناخ واألرصاد 
 الجوية

  البيئة واألرصادقسم 
  القطاع االقتصادي

 جامعة الدول العربية
 القاهرة، مصر

 25750511 202+ التلفون:
 25743023 202+الفاكس: 

البريد االلكتروني: 
ashraf.shalaby@las.int 

ashrafnour03@hotmail.com  

 ً  العمل ورشةجدول  -خامسا

  المدة الموضوع  تحدثالم
 دقائق 

البرنامج ، مدير السيد جان مارك فوريس
 اإلقليمي، منظمة األغذية والزراعة الفاو

  5 تقديم الورشة 

إدارة البيئة، شؤون مدير، محمود فتح هللا،  السيد
القتصادي، جامعة ااألرصاد الجوية، القطاع 

  الدول العربية
  

، المدير العام المساعد السيد عبد السالم ولد أحمد
والزراعة للشرق  للمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية 

  األدنى وشمال أفريقيا
  

رئيس المجموعة، تغير  ، مجدالني ىالسيدة رول
 االسكواالمناخ واستدامة الموارد الطبيعية، 

 

، رئيس المجموعة العربية السيد ايمن شصلي 
 التفاوضية لتغير المناخ

 الكلمات الترحيبية
 

15 
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 وتغير المناخعالمية بشأن الزراعة الاألفاق  الجزء األول:

 ، مصرالسيد أيمن أمين

 ، الفاوالسيد مارسيال برنو
 

الزراعة في اتفاقية األمم قضايا  
  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

عمل كورونيفيا المشترك بشأن و
 الزراعة

25 

 10 مناقشة عامة 

، مسؤول سياسات تغير المناخ، السيد هرويغ رانر
 التحاد األوروبيا

االتفاق األخضر موضوع خاص: 
من   ةاستراتيجيلالتحاد األوروبي، 

التجارة  عالقةوشوكة، العة إلى االزر
 الزراعة بقطاعاإلقليمية 

15 

  10  مناقشة عامة  

 تغير المناخ المفاوضات ل و لزراعةحول موضوع ااإلقليمية  األفاقالجزء الثاني: 

    اإلسكوا السيد طارق صادق، 
  االسكوا النجداوي، السيدة ريم 

 10  المنطقة العربية  علىر المناخ يتأث

لتقرير الخاص للفريق الحكومي   المملكة العربية السعودية توفيق، البراء السيد 
الدولي المعني بتغير المناخ بشأن تغير  

  المناخ واألراضي 

5 

 المجموعة العربية ، السيد محمد اوسامى

 والصين 77مجموعة الـ ، السيد ايمن امين
  ، المجموعة اآلسيوية السيد داد باكودو

  ، المجموعة االفريقيةالسيد رفيق عيني 

التفاوضية   المجموعات مشاركة موقف
  اإلقليمية

20 

 10 مناقشة عامة 

  : فريق الخبراء
 ، المغربالسيد خالد تمسماني  -
 ، السودانالسيدة دنيا حسن -
 ، مصرالسيدة سحر زيدان -
  

وجهات النظر الوطنية  حلقة نقاش: 
 العربية المنطقة  من

15 
 

 20 مناقشة عامة 

   الفاو، السيد مارسيال برنو
  االسكوا، السيدة ريم نجداوي
  العربية جامعة الدول، السيد ايمن شصلي 

 

 5 ختامية  كلمات
 

 3  اختتام الورشة الفاو، السيد جان مارك فوريس

 


