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 مذكرة توضيحية
 

 خلفية -2

 
تطرق برنامج عمل إدارة سياسات التنمية المستدامة باإلسكوا إلى قضايا وأبعاد األمن الغذائي وبخاصة تلك ي

التي تشهدها العديد من الدول ( األراضي والمياه)المتعلقة بكفاءة إنتاج الغذاء في ظل شح الموارد الطبيعية 
القطاعات المختلفة سعياً لتكامل السياسات  العربية ، األمر الذي يتطلب رفع مستوى التعاون والتنسيق بين

وفي هذا الصدد تتقاطع هذه االنشطة مع أهداف . القطاعية ووصوالً إلى مستويات أعلى من األمن الغذائي
الذي تقوم  "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية"مشروع 

 .همن المنظمات اإلقليمية والدولية على تنفيذبالتعاون مع عدد االسكوا 
 

إلى تعزيز األمن الغذائي والمائي في البلدان العربية من خالل تعزيز قاعدة المعرفة الوطنية  المشروع يهدف

واإلقليمية، وتنمية القدرات ورفع مستوى التنسيق والتعاون في إعداد السياسات ووضع االستراتيجيات وتنفيذ 

ومن المتوقّع أن يستمر تنفيذ هذا المشروع الممّول من قبل الوكالة السويدية للتعاون . ية والزراعيةالبرامج المائ

 :يتضّمن أربعة مكّونات رئيسية، تشمل، و 1022حتى نهاية عام ( Sida)اإلنمائي الدولي 

 

 ؛آثار تغير المناخ وتقلبات وفرة المياه على اإلنتاج الزراعي في الدول العربية تقييم  .2

بين قطاعي الزراعة والمياه في إعداد وتنفيذ السياسات المائية والزراعية المؤسسي رفع مستوى التنسيق  .1

 في المنطقة العربية؛

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

 .ات األمن الغذائي في الدول العربيةقليمية في مجال تقييم ورصد مستويرفع القدرات الوطنية واإل .4

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

للمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى زيارة الموقع  .خبراء وورش عمل تدريبية وأنشطة أخرى

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

 

قطاع  تصال وطنية لتمثيلإط االمستوى كنق يرفيع ينتعيين مسؤولبالبلدان األعضاء وفي هذا االطار، قامت 

وبالنسبة لقطاع المياه فقد دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول لتسمية نقاط  ، الزراعة في المشروع
وسيتم التعامل مع ممثلي الدول في اللجنة الفنية العلمية  المشروعتصال وطنية لتمثيل قطاع المياه في إ

، حيث يتوقع من  الوطنيةستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالنسبة للدول التي لم تسم نقاط إتصالها اإل
 جتماعات التنسيقية المختلفةوحضور اإل المشروع برامجفي نقاط اإلتصال الوطنية للقطاعين المشاركة 

التعاون في توفير البيانات والمعلومات و التنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العالقةو بالخبرة الفنية والمشاركة
 .المختلفةأنشطة المشروع تنفيذ المتاحة إلنجاح 

 
 

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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 أهداف االجتماع -2

 

تنظم االسكوا االجتماع التشاوري حول تعزيز التنسيق االقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه في بيروت والذي 

 األمن الغذائي بين قطاعي الزراعة والمياه الذي من شأنه تعزيزالتعاون المؤسسي  وتأطير تطويرإلى يهدف 
خالل إستعراض آليات التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه على وذلك من ، في المنطقة العربية 

المستوى الوطني ومراجعة التقرير الُمعد من قبل اإلستشاري لصالح االسكوا حول تقييم آليات التنسيق 
مقترحات ومناقشة إستعراض  باالضافة إلى ، المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى اإلقليمي

واإلتفاق على حزمة من التوصيات تمهيداً لرفعها للمناقشة  ر وتعزيز مستوى التنسيق بين القطاعينتطوي
 .واإلعتماد من الجهات الرسمية ذات العالقة في منظومة الجامعة العربية

 
 امةالعربية المستد الزراعية لتنميةة اإستراتيجي)بالرغم من وجود اإلستراتيجيات القطاعية للمياه والزراعة ف

 التأسيسمحدودة من حيث أنها إال ( ، إستراتيجية األمن المائي العربي 2025 – 2005 للعقدين القادمين
تشمل آليات تنسيق فاعلة لوضع  ألطر المؤسسية المشتركة لتطوير سياسات تكاملية تكفل خلق بيئة عمل مواتيةل

أهمية هذا اإلجتماع الذي سينتج عنه ومن هنا تأتي . وتنفيذ سياسات وبرامج عمل مشتركة بين القطاعين
مقترحات ملموسة وعملية لتطوير وتعزيز التعاون المؤسسي اإلقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه في المنطقة 

 .العربية
 

، وتبادل لوجهات النظر حول والخبراء سيتّم خالل االجتماع استنباط آلراء ومقترحات نقاط االتصال الوطنيةكما 

 األمن الغذائيالترابط بين المشروع، وذلك في ضوء أوضاع وأولويات لهذا المكون من الخطوات المستقبلية 

  .بما من شأنه أن يضمن التنفيذ الفاعل للمشروع وتحقيق األهداف المرجوة منهالعربية، و الدولفي والمائي 
 

 .جتماع الحقاً اإلبرنامج عمل تزويد المشاركين ب وسيتم  هذا 
 

 المشاركون -3

 

من  في المنطقة العربيةوالمائي تعزيز األمن الغذائي نقاط االتصال الوطنية لمشروع جتماع اإليشارك في 

وعدد  ممثّلين عن المنظمات العربية والدولية الشريكة في تنفيذ المشروعباإلضافة إلى قطاعي الزراعة والمياه 

  .من الخبراء

 

 القضايا اإلدارية -4

 

في مقر اإلسكوا الكائن في ساحة رياض  1027 فبراير/شباط 9-7 خالل الفترة جتماعيُعقد اإل  :المكان والزمان

  .الصلح ببيروت، الجمهورية اللبنانية

 .جتماعلإل ةالرسمي ةاللغ يالعربية ه  :اللغة

، من خارج الجمهورية اللبنانية إلى االجتماعالمدعوين ة تكاليف مشاركبتغطية  اإلسكواتقوم  : اإلقامةو السفر

وذلك وفق  ،تذكرة السفر وبدل اإلقامة في بيروت وبدل النقل من وإلى المطار بما في ذلك

بموجب استمارة بتأمين بطاقة السفر وستقوم اإلسكوا  .األنظمة المعمول بها في األمم المتحدة

في حين يتوّجب  .(1022 ديسمبر/كانون األول 11)التسجيل المرسلة ضمن المهلة المحّددة 

 .وترتيبات النقل من وإلى المطار بأنفسهم يالفندق حجزهم إتمامن يالمشاركعلى 



-3 -
 

 

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

إرسال وفي أقرب وقت ممكن  اإلسكواق مع يتنسال ،توفير هذه الخدمة بلدانهم في اللبنانية

سفرهم تبيِّن جميع المعلومات ذات الصلة  عن جواز نة واضحة منسوخة إلكترونيا  صورة ملوّ 

 . روني المدرج في فقرة المراسالتعن طريق البريد اإللكت

 

 المراسالت -5

 

ه المراسالت واالستفسارات بشأن   :من كل   إلىاالجتماع توجَّ

 

 الحمديمحمد السيد 

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 اإلسكوا

 بيروت، لبنان

 + 922-2-972 514: الهاتف

 +922-2-922 520: الفاكس

 un.orghamdi-al@: البريد اإللكتروني
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 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 سياسات التنمية المستدامةإدارة 
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 بيروت، لبنان
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 hamatik@un.org  :البريد اإللكتروني
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