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 مذكرة توضيحية
 

 معلومات أساسية -1

 

تعمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع عدد من المنظمات اإلقليمية 

الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة  والدولية على تنفيذ مشروع بعنوان "تعزيز األمن

العربية". ويهدف المشروع إلى تعزيز األمن الغذائي والمائي في البلدان العربية في ظل بيئة طبيعية واقتصادية 

وى التنسيق تواجتماعية متغيّرة، وذلك من خالل تعزيز قاعدة المعرفة الوطنية واإلقليمية، وتنمية القدرات ورفع مس

والتعاون في إعداد السياسات ووضع االستراتيجيات وتنفيذ البرامج المائية والزراعية. ومن المتوقّع أن يستمر 

 .2018( حتى نهاية عام SIDAتنفيذ هذا المشروع الممّول من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )

 

 تشمل:يتضّمن المشروع أربعة مكّونات رئيسية، 

 

 تقييم اإلنتاج الزراعي في ظل تغير وفرة المياه نتيجة تغير المناخ؛ .1

رفع مستوى التنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه في إعداد وتنفيذ السياسات المائية والزراعية في  .2

 المنطقة العربية؛

 الفضلى؛تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارسات الزراعية  .3

 رفع القدرات الوطنية واالقليمية في مجال تقييم ورصد مستويات األمن الغذائي في الدول العربية. .4

وتتضمن أنشطة المشروع إعداد الدراسات العلمية والتقارير حول السياسات، باإلضافة إلى تنظيم اجتماعات خبراء 

ت حول المشروع، يرجى زيارة الموقع للمزيد من المعلوما وورش عمل تدريبية وأنشطة ميدانية أخرى.

 .region-arab-security-water-site/food-https://www.unescwa.org/sub اإللكتروني:

 

في  ولتهمدلتعيين مسؤول رفيع المستوى كنقطة اتصال وطنية لتمثيل وكانت اإلسكوا قد دعت البلدان األعضاء 

الجهات  التنسيق مع، وبالخبرة الفنية ، والمشاركةوحضور االجتماعات التنسيقية المختلفة المشروع فعاليات
. لمختلفةأنشطة المشروع اتنفيذ التعاون في توفير البيانات والمعلومات المتاحة إلنجاح ، ووالقطاعات ذات العالقة

 ،المغرب، والعراق، والسودان، واألردنحتى اليوم ترشيحات من عشرة بلدان عربية هي:  تلقّت اإلسكواوقد 
ط انق لتعريفويشّكل االجتماع الحالي فرصة جيدة  .موريتانيا، ومصر، ولبنان، وفلسطين، وتونس، واليمنو

 الشركاء األساسيين.بالمشروع وتبادل األفكار حوله بحضور وطنية التصال اال

 

 أهداف االجتماع -2

 

"تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات للتعريف بمشروع بشكل أساسي  االجتماع يسعى

 اتّم تنفيذهلتي االجارية ووأبرز األنشطة  استراتيجية التنفيذو مكّوناته المختلفةواستعراض  في المنطقة العربية"

 كما سيتّم خالل االجتماع التعريف بشركاء المشروع وأدوارهم المختلفة في تنفيذ أنشطته المتنوعة. .حتى تاريخه

https://www.unescwa.org/sub-site/food-water-security-arab-region
https://www.unescwa.org/sub-site/food-water-security-arab-region
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وتبادل لوجهات النظر حول الخطوات  ومقترحات نقاط االتصال الوطنية،راء آل سيتّم خالل االجتماع استنباطو

أنه أن بما من شو في البلدان العربية،المستقبلية في المشروع، وذلك في ضوء أوضاع وأولويات األمن الغذائي 
ة وسيتّم تزويد المشاركين بأجندة االجتماع المفّصل .يضمن التنفيذ الفاعل للمشروع وتحقيق األهداف المرجوة منه

 الحقاً.
 

 المشاركون -3

 

اإلضافة ب في المنطقة العربيةوالمائي تعزيز األمن الغذائي نقاط االتصال الوطنية لمشروع يشارك في االجتماع 

  .ممثّلين عن المنظمات العربية والدولية الشريكة في تنفيذ المشروعإلى 

 

 القضايا اإلدارية -4

 

في مقر  2016تشرين األول/أكتوبر  6، والخميس 5يُعقد االجتماع يومي األربعاء  المكان والزمان:

 .اللبنانية اإلسكوا الكائن في ساحة رياض الصلح ببيروت، الجمهورية

اللغتين  توفير الترجمة الفورية بين يالعربية واإلنكليزية هما اللغتان الرسميتان لالجتماع. وسيجر اللغة:

 العربية واإلنكليزية.

ر وبدل شاملة تذكرة السفة المسافرين إلى االجتماع تكاليف مشاركبتغطية  اإلسكوا تقوم: اإلقامةو السفر

كوا وستقوم اإلس وذلك وفق األنظمة المعمول بها في األمم المتحدة. ،من وإلى المطار اإلقامة في بيروت وبدل النقل

في حين  .(2016آب/أغسطس  20بموجب استمارة التسجيل المرسلة ضمن المهلة المحّددة ) بتأمين بطاقة السفر

 .وترتيبات النقل من وإلى المطار بأنفسهم يالفندق حجزهم إتمامن يالمشاركيتوّجب على 

فارة على الس يتعذر والذين، لبنانعلى المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى  التأشيرات: 

اضحة نة وإرسال صورة ملوّ وفي أقرب وقت ممكن  اإلسكواق مع يتنسال ،توفير هذه الخدمة بلدانهم في اللبنانية

في  روني المدرجسفرهم تبيِّن جميع المعلومات ذات الصلة عن طريق البريد اإللكت عن جواز منسوخة إلكترونيا  

 . فقرة المراسالت

  

 المراسالت -5

 

ه المراسالت واالستفسارات بشأن   :كّل من إلىاالجتماع توجَّ

 

 محمد الحمديالسيد 

  شؤون اقتصاديةللأول  موظف

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 المستدامةإدارة سياسات التنمية 

 اإلسكوا

 بيروت، لبنان

 + 961-1-978 524الهاتف: 

 +961-1-981 510الفاكس: 

 un.orghamdi-al@البريد اإللكتروني: 

 السيدة جنى البابا

 منسقة المشروع

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 اإلسكوا

 لبنانبيروت، 

 + 961-1-978 505الهاتف: 

 +961-1-981 510الفاكس: 

  baba@un.org البريد اإللكتروني:
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