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في إطار مشروع "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة  

اللجنة االقتصادية  ، نظّمت(Sidaالعربية" الممّول من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )

خالل بيروت  فيوذلك  ،مشروعلنقاط االتصال الوطنية لتنسيقيا  ل ا  اجتماع واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

ن عن ونقاط االتصال الوطنية ممثّلإلى جانب االجتماع حضر  .2016 تشرين األول/أكتوبر 6-5الفترة 

 المشروع.المنظمات العربية والدولية الشريكة في تنفيذ 

  

ومكّوناته المختلفة  1مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربيةاستعرض االجتماع و 

حتى تاريخه. كما تّم خالل االجتماع التعريف والمنفذة التنفيذ وأبرز األنشطة الجارية التقدم المحرز في و

ومقترحات نقاط  لى استنباط آلراءإضافة إلالمتنوعة، بابشركاء المشروع وأدوارهم المختلفة في تنفيذ أنشطته 

في ضوء أوضاع وأولويات األمن الغذائي في البلدان العربية، وبما من شأنه أن يضمن االتصال الوطنية 

   التنفيذ الفاعل للمشروع وتحقيق األهداف المرجوة منه. 

 

 وشركاء التنفيذ نقاط االتصال ضعت بتصرفو   عدد من الخطوات المستقلبية إلىاالجتماع ص خل  و 

 للمشروع. القادمةبغية متابعتها في المراحل 

 

                                                
 تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية""هذه الصيغة المصّغرة السم المشروع الكامل وهو:  1
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 مـةمقد

 

من خالل التعاون وتنمية تعزيز األمن الغذائي والمائي "اجتماع نقاط االتصال الوطنية لمشروع هدف  -1

ما تحقيق إلى (،Sidaالممّول من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )و "،في المنطقة العربيةالقدرات 

 يلي:

مشروع واستعراض مكّوناته المختلفة واستراتيجية التنفيذ وأبرز األنشطة الجارية اللتعريف با (أ)

 والتي تّم تنفيذها حتى تاريخه.

 التعريف بشركاء المشروع وأدوارهم المختلفة في تنفيذ أنشطته المتنوعة.  (ب)

حول الخطوات المستقبلية  استنباط آراء ومقترحات نقاط االتصال الوطنية، وتبادل وجهات النظر (ت)

في المشروع، وذلك في ضوء أوضاع وأولويات األمن الغذائي في البلدان العربية، وبما من شأنه 

 الفاعل للمشروع وتحقيق األهداف المرجوة منه. أن يضمن التنفيذ 

والشركاء في تنفيذ  عدد من الخطوات المستقلبية وضعت بتصرف نقاط االتصالإلى االجتماع خلص و -2

 .للمشروع القادمةبغية متابعتها في المراحل  المشروع

  

 مواضيع البحث والمناقشة  -أوالا 

 الجلسة االفتتاحية  -ألف
 

ة وّجهم ،بالمشاركينلى مجدالني، السيدة ر   ،عبة سياسات التنمية المستدامة في اإلسكواش  رّحبت مديرة  -3

هي (نقاط االتصال الوطنية للمشروع الذين تّم ترشيحهم حتى اليوم من قبل اثني عشرة دولة عربية إلى لشكر ا

وفلسطين، ولبنان، ومصر، األردن، والبحرين، وتونس، والسودان، والمملكة العربية السعودية، والعراق، 

، وعلى رأسهم جامعة روع ، وممثلي وزارات المياه، باالضافة الى شركاء المش)والمغرب، وموريتانيا، واليمن

المشروع الهادف وأشادت بأهمية   الدول العربية على تعاونهم المستمر في مختلف مجاالت التنمية المستدامة.

غيرات في البيئة الطبيعية واالقتصادية التلمنطقة العربية مع اعتبار الى تعزيز االمن الغذائي والمائي في ا

المشروع يتماشى بمكوناته المختلقة مع الرؤى  ارأت السيدة مجدالني أن هذو.  واالجتماعية التي تمر بها المنطقة

الزراعية العربية العربية حول االمن الغذائي، ويدعم المبادرات االقليمية القائمة وخاصة استراتيجية التنمية 

ان مخرجات المشروع تصب ضمن جهود االسكوا  (، باالضافة الى2025-2005مة للعقدين القادمين )المستدا

وفي الختام شددت السيدة مجدالني على  .2030الداعمة للبلدان االعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

عضاء، وجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية ومنظماتها الشراكة والتعاون والتنسيق مع البلدان األ اهمية

 إلنجاح المشروع. المتخّصصة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والجامعات

 

 وارد المائية والتنمية المستدامة فيجمال الدين جاب هللا، مدير إدارة البيئة واإلسكان والم السيد قدمتو -4

هذا االجتماع، وكذلك للوكالة عمال أسكوا على الدعوة لحضور ومتابعة إلبالشكر ل ،جامعة الدول العربية

همية المشروع في أ لىإبإيجازع. وتطرق ورشلى نقاط االتصال الوطنية للمإالسويدية للتنمية والتعاون الدولي، و

التغيرات المتوقعة من المائي والغذائي في المنطقة العربية، والتي تزداد وتيرتها مع ألظل التحديات المرتبطة با

من المائي والغذائي ليست فقط ألن تحديات اأضاف أالفجوة الغذائية. وزايدفيما يخص شح الموارد المائية وت
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شار السيد جاب هللا أو متّبعة في هذين المجالين.المرتبطة بندرة الموارد بل كذلك بالبنية المؤسسية والسياسات 

قليمية للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، والتي إلالمبادرة ا 2014عام  العربيةالدول معة جا إطالقلى إ

كما  . (GIZ) لمانية للتعاون الدوليألسكوا والوكالة األنشطة بالتعاون مع اإلتم من خاللها تنفيذ مجموعة من ا

 للتعامل معمدخل استراتيجي كالترابط ب والمتعلقةجندة التنمية العالمية أالمتغيرات التي عرفتها  أهمية تطرق إلى

العربية من خالل مجالسها  الدول تعمل جامعةحيث الغذائي، األمن الطاقة وقضايا من المائي وألا اتتحدي

ن الجامعة أوضح أولويات التنمية في المنطقة العربية. وأضمن  ى وضع هذا الترابط لعالوزارية المتخصصة 

لى المجالس القطاعية المعنية لالستفادة منها واالسترشاد بها في إنتائج وتوصيات المشروع لرفعها إلى  تتطلع

والوكالة سكوا إلمن ا لودعى السيد جاب هللا ك من الغذائي والمائي.ألالتعامل مع التحديات المتزايدة لتحقيق ا

ات التي جهوده في موضوع الترابط لتعظيم االستفادة من الموارد والخبراللتنسيق  االلمانية للتعاون الدولي

 من في المنطقة العربية.ألتوفرها المنظمتين خدمة لتحقيق االستدامة والعدالة االجتماعية وضمان ا

 

 أفسحت المجالبرنامج االجتماع وتفاصيل ل ا  عرض، قدمت السيدة ريم النجداوي الكلمات االفتتاحيةوبعد  -5

 .للتعريف بأنفسهم لمشاركينل

 

سكوا، عرضا  تناولت فيه خلفية المشروع إلع في اوالبابا، منسقة المشرقّدمت السيدة جنى بعد ذلك  -6

. وأشارت إلى أن المشروع يعالج مجموعة محّددة من التحديات التي تعيق تحقيق هداف المتوخاه من تنفيذه واال

إلنتاج : تقييم اتتضمناألمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية ويسعى لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية 

بين  المؤسسي الزراعي في ظل تغير المناخ وما يصاحبه من تقلبات في وفرة المياه؛ رفع مستوى التنسيق

؛ تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز اإلقليميعلى المستوى  قطاعي الزراعة والمياه

يمية في مجال تقييم ورصد مستويات األمن الغذائي. قلإلالممارسات الزراعية الفضلى؛ ورفع القدرات الوطنية وا

وبذلك، يدعم المشروع المبادرات اإلقليمية الهادفة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية في مجالي 

 2030ناطة باإلسكوا بشأن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الم   الواليةالزراعة والمياه، كما يتماشى مع 

البابا بأّن منهجية عمل المشروع  ةأهدافها المتعلقة باألمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية. وختمت السيدو

مبنيّة بشكل كبير على الشراكة والتعاون والتنسيق مع البلدان األعضاء، وجامعة الدول العربية ومجالسها 

 مية، والجامعات.الوزارية ومنظماتها المتخّصصة، والمنظمات الدولية واإلقلي

  

السكاني المتزايد ومشكلة الالجئين وتطّرق المشروع  النموموضوع  وفي هذا اإلطار، تناولت المناقشات -7

، ومن خالل رصد الغذاء لى ذلك بطريقة غير مباشرة من خالل المكون الثالث الذي يتضمن التقليل من فاقدإ

نتاج أنماط اإلحول  12هداف التنمية المستدامة ذات العالقة، وال سيما الهدف رقم أمؤشرات  متابعةو

لى وضع إالتطّرق  منم الرصد ظ  عمل المشروع في مجال ن  سيمكن (. و3هالك المستدامين )الغاية رقم تسالوا

حلة السابقة من ن المرألى إشارة كذلك إلزمات الالجئين في المنطقة. وتمت اأمن الغذائي والمائي في ظل ألا

التعاون مع الشركاء وخاصة فيما يتعلق بالمكون و التنسيق صصت لتعزيزالمشروع كانت مرحلة تأسيسية، خ  

 ول.ألا

  

 

 نتاج الزراعي: التقّدمإلالجلسة األولى: آثار تغير المناخ وتقلبات وفرة المياه على ا  -باء

 المحرز في المكّون األول للمشروع 

 

المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية  مع والشراكة التعاونبهذا المكون من المشروع   تنفيذبتقوم االسكوا  -8

(، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(. ويهدف FAO – RNEوالزراعة )
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ات الالزمة والتدريب بشكل رئيسي إلى تنمية القدرات الوطنية من خالل نقل المعرفة والتعريف باألدوات والتقني

عروض من وفي هذا الصدد ق دمت خالل الجلسة ثالث   والتأهيل لتقييم آثار تغير المناخ على اإلنتاج الزراعي.

وإيهاب ، وفيصل شنيني من المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة ،اإلسكواقبل السادة محمد الحمدي من 

 جناد من األكساد.

 

في قسم سياسات  ول للشؤون االقتصاديةألا المسؤولمن قبل السيد محمد الحمدي، ركز العرض األول   -9 

بدراسة التأثيرعلى  -في إطار أنشطة التكيف مع تغير المناخ  -على أهمية قيام الدول في اإلسكوا  الغذاء والبيئة

الوطني. كما تم استعراض مكونات التقييم  القطاع الزراعي لما لذلك من أبعاد تتعلق باألمن الغذائي واالقتصاد

الميزة المتاحة من خالل توفير نتائج النماذج المناخية اإلقليمية الحديثة )مبادرة  أخذا  في االعتبارومتطلباته 

RICCAR)  والتي توفر بيانات أكثر دقة إذا ما قورنت بما يتم استخدامه من بيانات فرضية أو إحصائية أو تلك

تم ايضا  استعراض األنشطة المتوقع تنفيذها ضمن هذا  و ماذج مناخية ذات نطاق جغرافي عالمي. الناتجة من ن

 المكون من المشروع والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

اعتماد منهجية التقييم القائمة على الربط بين مخرجات النماذج المناخية كمدخالت لنموذج تقييم اإلنتاج  -

 ؛(AQUACROP)الزراعي 

 فرق العمل الوطنية المشتركة بين قطاعي الزراعة والمياه؛ تحديد -

 تدريب الفرق الوطنية على منهجية التقييم؛ -

تطبيق المنهجية من قبل فرق العمل الوطنية على دراسات حاالت وطنية وتقديم اإلشراف والدعم الفني  -

 الالزم لذلك.

 

قدرات عموما ، وفي هذا المجال على وجه وفي نهاية العرض تم التأكيد على أن نقل المعارف وتنمية ال 

صح والمشورة الفنية على األساس العلمي الخصوص، من األهمية بمكان كونه يوفر البيئة الموائمة لتقديم الن  

لصانع القرار والتي من المفترض أن يتم البناء عليها لتطوير السياسات الالزمة للتكيف مع تغير المناخ. وهنا ال 

سياسات التكيف مع تغير المناخ بشكل  بأهمية التعامل مع كل ما هو جديد واالستفادة منه لتطويرح يبد من التوض

 مستمر.

   
مم ألفيصل شنيني، خبير مبادرة ندرة المياه في المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة ل قّدم السيدو -10

لمنهجية التقييم  الدول المشاركةبما في ذلك تبني تنفيذ المكون األول من المشروعالمتحدة عرضا  حول خطة عمل 

 والمتابعة وتكوين الفرق الوطنية المشتركة بين قطاعي المياه والزراعة، وتدريب الفرق الوطنية، والدعم الفني

نشطة المقترحة عقد اجتماع ألافي هذا اإلطار تتضمن رية. وط  الق   قاريرنجاز التإلوالفرق الوطنية  للدول الرائدة

تقارير التقييم الوطنية، ووضع وتنفيذ  الستعراض شراف جامعة الدول العربية إى تحت توليمي رفيع المسقإ

ساس تشاور أغذية والزراعة لندرة المياه تقوم على ألقليمية لمنظمة اإلطار المبادرة اإاستراتيجية اتصال في 

 .تقارير التقييم الوطنيةودعم تبني سياسات الدول الرائدة لنتائج 

 
إيهاب جناد، رئيس قسم الموارد المائية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة  وبيّن السيد -11

وعرض في الزراعي. ج اتنمنهجية تقييم آثار تغير المناخ على اال)أكساد( من خالل عرضه واالراضي القاحلة  

ر التغيرات المناخية على المحاصيل اثأمن النماذج الرياضية التي يمكن استخدامها لدراسة  ا  هذا االطار عدد

وقّدم كذلك بعض  دارة الحقل والري.إتربة ووتتضّمن بيانات حول الذلك الزراعية، والبيانات المطلوبة لتحقيق 
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نتاجية بعض إيرات المناخية على ثر التغأفي مشروع "يم تغير المناخ يلتقمثلة من نتائج النماذج الرياضية ألا

 لمانية للتعاون الدوليألسكوا والوكالة اإلالمحاصيل الزراعية في المنطقة العربية" والذي تم تنفيذه بالتعاون بين ا

(GIZ) مم ألراضي القاحلة )أكساد( ومنظمة األغذية والزراعة لألوالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة وا

حوض العاصي في لبنان )الباذنجان وردن )القمح والشعير(، ألمن محافظة الكرك في ا لةمثألت اأتالمتحدة. و

 والبطاطا والذرة(، ومنطقة شمال الدلتا في مصر )القمح والذرة والقطن(.

 
مع تغير  ذج الرياضية كأداة للتكيفاالنمطرق استخدام  نتائج تناولت المناقشات في هذا اإلطار، و -12

 األمثلة أعالهفي  ةالمتبع المنهجيةومن ميزات  .حقليالمستوى الق على يتطباالستفادة من ذلك في ال، والمناخ
خذ بعين االعتبار تأثر مرحلة النمو واأل، 2100عام البيانات المناخية اليومية لغاية إمكانية الحصول على 

االنتاج وبالتالي  عناصركون و .موسميشكل ب ومتطلبات المياه نتاجيةإلفي ار نتائج التأثير اظهإمطار، وألبا
لى الدول كي إ والمعرفة نقل المعلومات يهدف إلى المشروع فإنخرى، ألى إالتكييف تتغير من دولة  عوامل

. ولتحقيق ذلك مناسبة سياسات وطنية في المساهمة في تطويرنتائج التقييم االستفادة من يم ومن ثم يتقوم بالتق
بالتواصل مع الجهات الوطنية  يقومفي كل دولة فني مشترك بين قطاعي الزراعة والمياه فريق  تشكيليتوجب 

. وإجابة على وكذلك التدريب على منهجية التقييم وإعداد التقارير الوطنية المختلفة لجمع البيانات المطلوبة
رسال دعوات لجميع نها قامت بإأسكوا إلفادت اأع، روسؤال حول عدم إشراك جميع الدول العربية في المش

ميع الدول جشراك إلسكوا ستواصل عملها جاهدة إلمنها فقط الدعوة حتى اآلن، وا 12 لّبتالدول العربية و
  في جمع الشركاء المعنيين وتنسيق التعاون.يضاً على دور جامعة الدول العربية أالعربية. وتم التركيز 

 
 التقّدم المحرز في المكّون الثالث للمشروع الجلسة الثانية: الممارسات الزراعية الجيدة: -جيم

 
محمد يسري هاشم من جامعة القاهرة، وفيدال بيرينجيرو، من قبل السادة  عرضينقُدم خالل الجلسة  -13

 سكوا.إلقتصادية في ااالشؤون ال مسؤول
  

المنطقة ستاذ في جامعة القاهرة من خالل عرضه حول تجربة أمحمد يسري هاشم،  السيد أوضح -14
عية الصادرة عن من المنتجات الزرا اً كبير اً عدد نأارسات الزراعية الجيدة مالعربية في اعتماد إطار عربي للم

م ظُ وشدد على ضرورة إيجاد نُ  .غذية والزراعة العالميةألمواصفات منظمة ا االدول النامية ال تنطبق عليه
الممارسات وبدايتها في دول العالم. وعرض كذلك نماذج  مارسات الزراعية الجيدة، وقدم نبذة عن تاريخ تلكملل

من بعض الممارسات الزراعية الجيدة التي منحت شهادات المطابقة في الدول العربية في كل من لبنان 
ردن )جمع المحصول، محطة تعبئة الخضروات، القضايا البيئية(، ُعمان )مزارع أل)مزرعة ومحطة تعبئة(، ا

ات(، تونس )مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز الحمضي تلفيفمغرب )مزارع ومحطة البالط السلطاني(، ال
 عشاب والعنب والفراولة(.ألالتمور(، ومصر )مزرعة ومحطة تعبئة ا

 
سكوا إلفي ا والبيئة الغذاء سياساتقسم قتصادية في االشؤون ال مسؤولفيدال بيرينجيرو، وقدم السيد  -15

 اً مقترح . وتضّمن العرضالمكونهذا الغايات المتوقع تحقيقها ضمن وعرضاً حول المكّون الثالث للمشروع 
نه سيتم وضع أفاد أوالتجارة. تسهيل سالمة الغذاء و زلتحفيارسات الزراعية الجيدة منشاء إطار عربي للمإل

ارسات الزراعية الجيدة في إطار هذا المكون ماطار عربي للملوضع  هاإّتباعالمقترح منهجية التقرير حول 
ارسات الزراعية الجيدة مالم إدارةسيستكمل بنشاطات توعية وبناء قدرات حول الموضوع. وتخلل العرض 
والذي وضع  ة العربي القائم حالياً يدعلى المستوى العالمي، ونظرة عامة حول إطار الممارسات الزراعية الج

المستوى  موضع التنفيذ على طاراإل لوضع هذاخطة ، مع 2007من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 
 المجاالت التي يجب التركيز عليها بغية تحقيق ذلك. قليمي. وتم كذلك تحديدإلا



-8- 

 
مع النظر  الزراعية الجيدةارسات معربي للمالطار إلخالل المناقشة وجوب متابعة االمشاركون  رأىو -16

 صغار المزارعيندور لى إالتطّرق العام والخاص وضرورة التكامل بينهما. وتم  نفي دور كل من القطاعي
سهل التعامل ألنه من اأ، وتمت االشارة من الغذائيوتحقيق األ ارسات الزراعية الجيدةملمطار اإفي  والمنتجين

 يةبالنسبة لنوع الحال ، وكذلكالحقاً  من ثم يتم إدماج صغار المزارعينوولية أمرحلة في  مع كبار تجار التجزئة
لى المنتجات الحيوانية. إومن ثم يتم التطرق  أولية طار المنتجات الزراعية في مرحلةإلالمنتجات، حيث يشمل ا

الزراعة  عدة قطاعات وليس فقطبرتبط باالقتصاد وكمفهوم متعّدد األبعاد يمن الغذائي ألوتم تناول مفهوم ا
 والمياه.

 
 الجلسة الثالثة: أولويات وتجارب الدول في مجالت األمن الغذائي التي يتناولها   -دال

 المشروع )الجزء األول(
 

برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع في  قدراتالتنمية  -ة خبيرلميا منصور، السيدة قّدمت  -17
المياه،  قطاعات الترابط بينعرضاً موجزاً حول ، GIZكوام(/ أ) وشمال أفريقيا وسطشرق األالالمياه في منطقة 

همية دراسة هذا أناولت فريقيا في إطار البرنامج المذكور. وتأوسط وشمال ألفي منطقة الشرق ا ءالغذاو ،الطاقة
مناخ على المستوى هداف التنمية المستدامة، والتكيف مع تغير الأالترابط في المنطقة بما يساهم في تحقيق 

واالستقرار السياسي. رفاهية التعزيز ون هذا الترابط يساهم في زيادة كفاءة الموارد، أفادت كذلك أو الوطني.
في  ءالطاقة والغذاوالمياه  قطاعات الترابط بين تضمينلى الخطوات التي تساعد الدول على إوتطرقت 

 .سياساتها ومؤسساتها
 

، بعض الركائز األساسية لألمن لجمهورية مصر العربيةشرح السيد محمود مدني، نقطة االتصال  -18
الغذائي المصري، وأّكد على ارتباط األمن الغذائي في مصر بعدد من القطاعات مثل االقتصاد والزراعة. كما 

لى إلمي موضحاً الحاجة أشار إلى ترابط قضية الغذاء على الصعيد المصري بقضّية الغذاء على الصعيد العا
تطّرق السيد مدني إلى كل من االستراتيجية و .الغذائي األمن من المطلوب المستوى لتحقيـق الجهـود تـضافر

المصرية لألمن الغذائي، والسياسات االقتصادية المصرية المتعلّقة باألمن الغذائي، وسياسات دعم توزيع الغذاء 
 التنمية استراتيجية) الزراعية كما عرض الخطة الوطنية للتنمية وبعض مؤشرات األمن الغذائي المصري.

الزراعي،  نتاجإلا على المناخ تغير أثر لتقييم الوطنية ، والبرامج والمشاريع(2030 المستدامة الزراعية
 الوطنية الغذاء، والمعايير لسالمة القانوني والمياه، واإلطار الزراعة قطاعي بين للتنسيق المؤسسية واآلليات

الجيدة. اختتم السيد مدني حديثه بالتعريف عن التوجه الجديد المّتبع في مصر من خالل  الزراعية للممارسات
 الغذائي. األمن المدخل التكاملي لتحقيق

 
العراق، وأبرز ما جاء في مداخلته هو التشديد جمهورية عرض السيد محمد جواد كاظم الخطاب حالة  -19

على أهمية األمن الغذائي وضرورة التعاون والتشاور مع دول المنطقة لتحقيق أمن غذائي إقليمي. كما عرض 
من المشاريع المتعلّقة باألمن الغذائي  اً استعرض عددوأهداف الرؤيا االستراتيجية لألمن الغذائي وتعريفاتها، 

ها كل من وزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة التخطيط. عرض السيد الخطاب والتي يشرف علي
والجهات ذات العالقة التي تؤّمن البيانات  هامؤشراتوبعض القواعد الوطنية المعنية برصد األمن الغذائي 

طاعي المياه والزراعة، الالزمة للمؤشرات المذكورة. كما تطّرق العرض أيضاً إلى أبرز التحديات المرتبطة بق
، وإلى أبرز المشاريع والدراسات والبحوث المتمحورة حول التغير 2017- 2013لى الخطة االستراتيجية إو
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سكوا توفير التدريب وبناء إلالسيد الخطاب على ا ىالمناخي وأثره على اإلنتاج الزراعي. في ختام المداخلة تمن
 الت المياه ومكافحة التصحر.القدرات للكوادر الحكومية والدعم في مجا

 
، االستراتيجية الوطنية المعنية باألمن ية الهاشميةاألردنالمملكة طرح السيد جمال البطش، نقطة اتصال  -20

األمن الغذائي، بين عدد من المتعلقة بالغذائي وأبرز أهدافها. وتطّرق في حديثه إلى المسؤولية المشتركة 
 مسؤولة وطنية المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، نظراً لعدم وجود جهةالجهات الحكومية ومؤسسات 

ردن. كما تطّرق إلى مواضيع أخرى منها: بيانات رصد األمن الغذائي، وأهداف ألا في الغذائي منألا عن
وفي  ،الزراعي، وتأثير تغّير المناخ على اإلنتاج 2025 -2016 االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لألعوام

هذا اإلطار تم عرض بعض المشاريع والبرامج الوطنية المنفذة في األردن. أما بالنسبة لموضوع التنسيق بين 
قطاعي الزراعة والمياه، فقد أشاد السيد البطش بالمستوى العالي من التنسيق بين هذين القطاعين، وبالقوانين 

د البطش مداخلته بذكر المبادرات ذات األولوية لتعزيز األمن التي تضمن سالمة الغذاء في األردن. اختتم السي
 الغذائي في األردن، كما قّدم بعض االقتراحات في هذا السياق.

 
من الغذائي، والعمل على نقل ألهمية تظافر الجهود في مختلف القطاعات لتحقيق اأوتناولت المناقشات  -21

تم  ماك . ق الفائدة للجميعقيح ابم ،خرىأللى الدول اإطار إلقصص وتجارب النجاح في بعض الدول في هذا ا
لى إ، و)أكساد(راضي القاحلة أللدراسات المناطق الجافة وا معلومات في المركز العربياللى بنك إالتطرق 

تكاملي بين القطاعات ذات التخطيط ال اتباع نهج همية التنسيق بين الجهات الخاصة بالمياه والزراعة من خاللأ
   .العالقة

 
 : أولويات وتجارب الدول في مجالت األمن الغذائي التي يتناولهارابعةالجلسة ال -هاء

 (لثانيالمشروع )الجزء ا 

 

، بعض تجارب المغرب في يةالمغرب المملكة عرضت السيدة فاطمة الزهراء الميري، نقطة اتصال -22
أما فيما يخّص المشروع فقد شددت السيدة الميري على  .إطار الصيد البحري ونظم التأمين ضد مخاطر البيئة

 إنتاجية أكثر وجعلها الزراعة أهّمية مسألة األمن الغذائي وعرضت أبرز التدابير التي اتخذتها المغرب لتحديث
لى أبرز الخطوات المتخذة في مجال الري نظراً للدور المحوري للموارد المائية في إوتنافسية، كما تطّرقت 

لى تسريع وتيرة النمو إهدف يي ذألمن الغذائي. وعرضت في هذا اإلطار مخطط المغرب األخضر البلوغ ا
. المخّطط اوالحد من الفقر وضمان فالحة مستدامة على المدى البعيد، كما تم استعراض أبرز مخرجات هذ

واالتفاقات الدولية في  ختمت السيدة الميري مداخالتها بتذكير الحضور بالدور الفاعل للمغرب بتفعيل اآلليات
 مجال البيئة واألمن الغذائي.

 
مين الشحبري، نقطة اتصال دولة فلسطين، إلى المعّوقات التي تحول دون تحقيق أ -تطّرق السيد محمد -23

فلسطين لألمن الغذائي، وأبرزها سيطرة االحتالل على الموارد األرضية والمائية والمعابر، ونسبة البطالة 
جل أعدادها من إانتقل لعرض االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي وأهدافها والسياسات التي تم  المرتفعة. ثم

الغذائي وأشار إلى التعاون القائم في  منألا لرصد الوطنية البيانات تحقيق هذه األهداف. وتطرق أيضاً لقواعد
المنظمات  الى باإلضافة العالقة ذاتالوزارات  هذا المجال بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وجميع

المتحدة. ومن بين المواضيع األخرى التي تم طرحها أيضاً: التقرير السنوي،  ممألا الدولية ومنظمة
مهام سلطة المياه الفلسطينية والتنسيق القائم بينها وبين وزارة و ،2016 -2014 لفترةواالستراتيجية الزراعية ل



-10- 

-Pal شاريع المتعلقة بالمعايير الخاصة بالصحة النباتية والصحة الحيوانية وتم عرض بعض الم كماالزراعة، 
GAP .المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة الفلسطينية 

 
السودان، الخطة االستراتيجية السودانية القصيرة المدى جمهورية قّدم السيد نبيل سعد، نقطة اتصال  -24

ه الخطة. كما أشاد ذالغذائي ضمن هذه الخطة، كونه أحد أهم ركائز ه، وشرح دور األمن 2019-2015لفترة ل
عرض مكّونات الخطة الوطنية واستالسيد سعد بمكونات المشروع التي تتوافق مع الخطة المذكورة أعاله، 

 لألمن الغذائي األربع، وأوضح مصادر هدر المياه والمجاالت التي تتطلّب إدارة أفضل للموارد المائية التي هي
حصول على الممارسات الزراعية الجيدة. كما تم عرض بعض المعّوقات االخرى كالبعلى صلة وثيقة 

قروض، واالجراءات المتخذة في هذا االطار. واختتم السيد سعد مداخلته بالتشديد واإلشادة بفاعلية وقوة ال
ألمن الغذائي والتغذية االطار المؤسسي في السودان، واغتنم الفرصة لتعريف الحضور بالمجلس األعلى ل

 والبيئة وبتركيبته، وأبرز مهامه.
 

لدور الحيوي الذي يلعبه ا، ةموريتانيالالجمهورية االسالمية السيد عبدهللا زياد، نقطة اتصال  عرض -25
 القطاع الزراعي في االقتصاد الموريتاني، والفجوة الغذائية العربية وصلتها الوثيقة بالفجوة الغذائية العالمية.

 ( والخطوط%15كما تناول العرض موضوع المقّدرات الزراعية وشّدد على النسبة الضئيلة المستخدمة منها )
، وحصيلة اإلنجازات المتعلّقة بالقطاع الزراعي 2025القطاع الزراعي ألفق  تنمية الستراتيجية العريضة

وإلى مجاالت البحث  2016بيض سنة نتاج السكر األإلى بدء إوقطاع المياه، كما طرح هدف موريتانيا الرامي 
 ر. واختتم مداخلته بعرض أبرز فرص االستثمار ومجاالت التعاون في هذين القطاعين.اطواإلرشاد في هذه اإل

 
بعض لوجوب االستفادة من الميزة النسبية على  التالية للعروض وشدد المشاركون خالل المناقشات -26

الوصول إلى ذا تم إمن الغذائي ألن تساهم في تحقيق اأالدول العربية كالعراق والسودان مثالً، والتي من الممكن 
الخارجية والتصحر. وتطرقوا  المرتبطة باالمن المائي والغذائي مثل تقاسم موارد المياه لمشاكلحلول مناسبةل

همية ألى إ، ومن الغذائيالتي تؤثر على األولة والمؤشرات همية تحديد السلع االستراتيجية في كل دألى إيضاً أ
زالة المعوقات، خاصة تلك التي إالتخزين الجيد وتقليل الهدر والعمل على التكامل ما بين القطاعات المختلفة و

 طلقه المركز العربيأمثل للمياه الذي وتم ذكر مشروع االستثمار األ .في القطاع الزراعي نوالمستثمر يواجهها
، والذي يعتمد على التقارير الواردة من الدول، والذي من )أكساد(راضي القاحلة أللدراسات المناطق الجافة وا

شاد أ. و"تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية"سكوا حول إلالممكن الربط ما بينه وبين مشروع ا
بحاث الزراعية وتحديد ألوتعزيز ا للمشروع، ةلجديّ المشاركون كذلك بأهمية إيجاد فرق قومية تقوم بالمتابعة ا

 الممارسات الزراعية الجيدة.
 

 التقّدم المحرز: التنسيق اإلقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه: الخامسةالجلسة  -واو

 ضمن المكّون الثاني للمشروع 

 

على المستوى عي الزراعة والمياه ابين قط المؤسسي للتنسيقوالمخصصة  الخامسةوفي الجلسة  -27

هداف أنطاق وتم تقديم عرضين، ركز األول على  حرز ضمن المكون الثاني للمشروع،موالتقدم الاالقليمي 

قليمية اإلكز العرض الثاني على مسح للمؤسسات العربية رنجازات المتوقعة، وإلالمكون الثاني للمشروع وا

ية المقترحة لتقييم مستوى التنسيق بين القطاعين على المستوى المعنية بالمياه والزراعة وعرض للمنهج

 قليمي. إلا
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 المؤسسي لمحة حول المكّون الثاني من المشروع وأشارت إلى أن التنسيق السيدة جنى الباباقّدمت  -28
اإلقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه هو هدف للمشروع وشرط أساسي لنجاح كافة مكّوناته، نظراً إلى الترابط 

 تعكس العربية والزراعة المياه العميق بين المياه والغذاء في المنطقة العربية. وأضافت إلى أن استراتيجيات
 الواقع أرض على التطبيق أن القطاعين، إاّل  بين يقيوالحق الفاعل التنسيق أهمية على واسعين إدراكاً وإجماعاً 

 ضعيفاً ألسباب متعّددة. وانطالقاً من هذا الواقع، يسعى المشروع في مكّونه الثاني لتطوير ترتيبات بقي
 وتعزيز اإلقليمي الحكومي المستوى على والزراعة المياه قطاعي بين التنسيق مستوى ورفع لتيسير مؤسسية

 والمياه الزراعة مؤسسات والمائية. وسيتّم العمل من خالل ثالث مراحل هي: مسح الزراعية السياسات اتساق
يتبعه إعداد مقترح لتعزيز التنسيق اإلقليمي القائمة بناًء على منهجية معتمدة؛ وتقييم آليات التنسيق اإلقليمية؛ و

دور سيدة البابا بنهاية عرضها على ال. وأّكدت الدليل تدريبي ودعم فني إلطالق المقترح وضمان تفعيلهلإعداد 
في إنجاح هذا  للمياه العربي الوزاري للمجلس االستشارية العلمية الفنية واللجنةمحوري لنقاط االتصال ال

 .المكّون

 
تناول القسم األول نتائج المسح  ،وقّدم السيد عادل عبدالقادر، مستشار اإلسكوا، عرضاً مرئياً من قسمين -29

الذي أعّده حول المؤسسات العربية المعنية بالمياه والزراعة، فيما تناول القسم الثاني المنهجية المقترحة لتقييم 
مستوى التنسيق اإلقليمي بين القطاعين. وحّدد السيد عبدالقادر في القسم األول من العرض المؤسسات اإلقليمية 

المياه والزراعة، متضّمنة األجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخّصصة،  الرئيسية في مجال
باإلضافة إلى مجموعة من المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى المعنية بالمياه والزراعة في المنطقة العربية. 

غيلية المباشرة وغير المباشرة بينها. يات واألهداف والهياكل لكّل منها، والروابط التشلوووسلّط الضوء على األ
 وخلص العرض إلى مجموعة من التحديات التي تعيق التنسيق العالي بين هذه المؤسسات.

 

أما في القسم الثاني من العرض، فبدأ السيد عبدالقادر بتعريف التنسيق المؤسسي والفوائد المتوقعة منه  -30
ديد منهجية التقييم التي تمزج بين النمطين االستقرائي والمبادئ التي تضمن نجاحه. ثّم انتقل إلى تح

واالستنباطي للبحث، والخطوات المزمع اتباعها لجمع المعلومات وتحليلها وإعداد التقارير وعرض النتائج 
للنقاش خالل االجتماعات التشاورية. وأشار السيد عبد القادر إلى أن جمع المعلومات سيتّم من خالل مراجعة ما 

ور باإلضافة إلى المقابالت مع الجهات المعنية والخبراء واالستبيانات اإللكترونية. كما سيلجأ هو منش
ل مواجهته. ومن المتوقّع أن بُ االستشاري إلى مجموعة أدوات تحليلية للمساعدة على فهم التحّدي وتحديد سُ 

 الهيكلية ضافة إلى العواملدوات التنسيق المستخدمة ونطاق التنسيق ونوعه باإلأيتناول التقييم آليات و
 والمؤسسية المحّفزة والمعيقة للتنسيق.

 
وهي مجموعة العمل "أ"  جانبية جلسات خالل فصل المشاركين ضمن مجموعتي عمل وتم بعد ذلك -31

قليمية والدولية إلعضاء من قطاعي الزراعة والمياه، ومجموعة العمل "ب" للمنطمات األلممثلي الدول ا
وتم ضمن المجموعتين مناقشة تأثير الترتيب المؤسسي الحالي على ممارسات التآزر كاديميين. ألوالخبراء وا

سات؛ ياثار التابعة في صياغة وتنفيذ سياسات المياه والزراعة؛ التكامل والثغرات في التنسيق وصياغة السآلوا
 دارية لتفعيل التنسيق.إلسياسية واوالهياكل والعمليات ال

 
ن هنالك رؤيا موحدة لدى الدول حول التحديات والمعوقات أولى ألطار المجموعة اإلهذا افادت في أو -32

ت الصحيحة في مجالي الزراعة والمياه، مع وجود بعض الثغرات والتضارب في االتي تواجه وضع السياس
ن تصّب نتائج البحث العلمي أ ، مع التشديد على وجوبالوطني في بعض الدول ىوجهات النظر على المستو

طار جامعة الدول إ عنى بالزراعة ضمنري خاص يُ اوتم اقتراح فكرتي إنشاء مجلس وز في وضع السياسات. 
ما المجموعة الثانية، أ. على المستوى الوطني عنى بالزراعة والمياه في آن واحدالعربية، وإنشاء وزارة تُ 
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لجنة  ء، وتم اقتراح إنشاود لجنة مشتركة خاصة بالزراعة والمياهساسية تكمن في عدم وجألن الثغرة اأفارتأت 
 جميع الفرقاء المطلوبة بالتعاون معنها ستعمل على تطوير آلية التنسيق أسكوا إلفادت اأبهذا الخصوص. و

في  ع يضم كل من نقاط اتصال الزراعةوطار المشرإنها ستقوم بعقد اجتماع مشترك ضمن أ، والمعنيين
 لمجلس الوزراي العربي للمياه في جامعة الدول العربية.اللجنة الفنية لعضاء أو المشروع

 

 : رصد األمن الغذائي: التقّدم المحرز ضمنسادسةالالجلسة  -زاي

 المكّون الرابع للمشروع

 

وفي الجلسة السادسة واألخيرة والمخصصة لمناقشة المكون الرابع من المشروع المعني برصد األمن  -33

تم تقديم عرضين، ركز األول على عالقة مفهوم األمن الغذائي والخصوصيات  ،في المنطقة العربيةالغذائي 

والتحديات االجتماعية واالقتصادية والطبيعية بتحديد آليات الرصد المناسبة في ضوء تقاطع مفهوم األمن الغذائي 

التنمية المستدامة. فيما ركز العرض الثاني على توضيح اإلنجازات المتوقعة من  وأهداف مع العديد من قضايا

 المكون الرابع للمشروع وربط ذلك بأهداف ونطاق مكون المشروع ومنهجية تنفيذ أنشطته.

 

المقدم من  وفيما يتعلق بتحديات األمن الغذائي في المنطقة العربية، أشار العرض األول من هذه الجلسة -34

إلى عدد  ،اإلسكوافي  والبيئة الغذاء سياساتقسم ول للشؤون االقتصادية في المسؤول األيد محمد الحمدي، الس

المتمثلة  –واالجتماعية واالقتصادية  ،من التحديات الطبيعية المتمثلة في شح الموارد الطبيعية )مياه وأراضي(

باإلضافة إلى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء إذا ما  ،في معدل النمو السكاني المرتفع وتدني قيمة المنتج من الغذاء

قورنت كنسبة من أجمالي الصادرات في العديد من الدول العربية، وكذلك ارتفاع نسبة االعتماد على واردات 

كل جميعها أعباء اقتصادية وتحديات في وجه تحقيق األمن الغذائي الذي تصبو إليه المنطقة تش والتي الحبوب

العربية. أضف إلى ذلك التحديات الجيوسياسية وعوامل تغير المناخ التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير 

 مباشر على استيراد الغذاء.

 

إلى عدد من آليات الرصد بما في  تطرق السيد الحمديي وفيما يتعلق باأل طر القائمة لرصد األمن الغذائ -35

ذلك تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي وتقارير منظمة األغذية والزراعة المعتمدة على حزمة المؤشرات 

التي تم خاللها تقييم األمن الغذائي بناء  على مؤشرات  االخرى المعتمدة لذلك، باإلضافة إلى بعض الدراسات

نهاية العرض تم استعراض أهداف التنمية المستدامة المتقاطعة مع أبعاد األمن الغذائي، األمر الذي  مختلفة. وفي

 يأخذ في االعتبار القضايا التالية: في المنطقة العربية يخلص إلى أهمية تطوير نظام رصد ومتابعة لألمن الغذائي

إدماج أهداف ومؤشرات التنمية  االعتبار؛التعامل مع مفهوم األمن الغذائي الشامل وأخذ جميع أبعاده في 

الجغرافي، واالجتماعي، /خصوصيات المنطقة العربية والتفاوت )الطبيعي المستدامة ذات الصلة باألمن الغذائي؛

القدرات المؤسسية واإلمكانات المادية و الب عد اإلقليمي وشبه اإلقليمي والوطني؛ واالقتصادي( بين الدول العربية؛

 والوطنية.اإلقليمية 

 

 عربي أشارت السيدة جنى البابا في عرضها حول المكّون الرابع للمشروع إلى أنه يسعى لتطوير نظام -36

العربية. ومن  البلدان في الغذائي األمن حالة ويوضح المنطقة خصوصيات يعكس الغذائي األمن لرصد محّسن

 متكاملة سياسات المنطقة، ويساعد في رسم في األبعاد متعّدد كمفهوم الغذائي األمن شأن هذا النظام أن يرّسخ

والدولي.  اإلقليمي المستويين بين الرصد جهود األدلة، كما سيساهم في تنسيق على الغذائي تكون مبنية لألمن

 وتحليل المؤشرات مراجعة العمل الثالثة ضمن هذا المكّون والمتضّمنة: وعرضت السيدة البابا مراحل

 أهداف التنمية المستدامة العالمية باالعتبار؛ وإعداد مقترح مؤشرات أخذ مع الحالية الرصد مظ  ون   المستخدمة
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 تدريبي دليل المقترح بعد اعتماده من الجهات المعنية يتبعه إعداد النظام محّسن؛ ومأسسة إقليمي رصد لنظام

 شطة وأبرز المحطات القادمة.القدرات. كما تّم عرض الجدول الزمني المقترح لألن لتطويرعمل  رشو   وتنظيم

 

 

 

 المالحظات الختامية والخطوات المستقبلية -حاء
 

حصاء في مجال الرصد إلهمية التنسيق مع دوائر األى إص المشاركون خالل المناقشة الختامية وخل   -37

حصاء إلن دوائر اأ لىإشارة إلولوية لديها. وتمت األوالمؤشرات، وعلى كل دولة اختيار المؤشرات ذات ا

هداف التنمية المستدامة، لذلك ال بد من أجميع المؤشرات المعنية بمكانها تزويد المعلومات حول إالوطنية ليس ب

تحاد مؤسسات كاعربت بعض المنظمات المشاركة أو رقام المتوفرة لدى المنظمات الدولية.ألاالعتماد على ا

قليمية لديها حول بعض إتقارير وطنية و عن وجود الزراعية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا البحوث

سكوا والبرنامج الطارئ إلوحول سؤال عن التكامل ما بين مشروع اسكوا. إلممكن تداولها مع ا المؤشرات،

 المنظمات التابعة لها تعاون مع جامعة الدول العربية واستعدادها للسكوا عن إلعربت اأمن الغذائي العربي، ألل
سكوا إلفادت اأو منظمة العربية للتنمية الزراعية وغيرها.كال للمشروع جميع الفرقاء انضماملى إسكوا إلسعي او

 بدورهمن يقوموا أ، والذين من المتوقع كةطار المشروع تدريب متدربين من الدول المشارإنه سيتم في أكذلك 
 بتدريب المعنيين في دولهم بعد ذلك.

 
 :ما يليوفي الجلسة االخيرة لالجتماع تم استعراض الخطوات المستقبلية للمشروع لتشمل  -38

  بالنسبة للمكون األول للمشروع: تشكيل الفرق الفنية الوطنية المشتركة بين قطاع الزراعة والمياه

مكون )الفاو بالتنسيق مع نقاط االتصال الوطنية وبمتابعة من قبل شركاء المشروع المعنيين بتنفيذ هذا ال

 واالكساد(.

  بالنسبة للمكون الثاني للمشروع: البدء بالمرحلة الثانية من االعمال االستشارية المتعلقة بالتنسيق

المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه والتي سيتم خاللها تطوير مقترحات لتحسين مستوى التنسيق 

اللجنة الفنية  لمناقشتها في إجتماع تشاوري يضم نقاط االتصال الوطنية للمشروع وممثلي الدول في

وذلك بالتزامن مع االجتماع الخامس عشر للجنة  ،لمجلس الوزاري العربي للمياهلالعلمية االستشارية 

 .2017المزمع انعقاده في الربع األول من العام 

 :إستكمال التقرير حول الهيكل االداري للممارسات الزراعية الجيدة في  بالنسبة للمكون الثالث للمشروع

تنظيم اجتماعات مع الفرقاء المعنيين  الوطني واإلقليمي؛ يينعلى المستو نتائجه، ونشر لعربيةالمنطقة ا

لوضع الممارسات  عداداإلتقييم كيفية بغية والمزارعين وتجار التجزئة  يينالحكوم نممثليوخاصة ال

لمحة حول الممارسات  للفرقاء المعنيين، من بينها مواد تدريبيةإعداد   في بلدان مختارة؛الزراعية الجيدة 

حول إعداد مواد توعية و التابع لها،، والهيكل اإلداري الزراعية الجيدة بشكل عام وفي المنطقة العربية

 الموضوع.

  بالنسبة للمكون الرابع للمشروع: إستكمال التعاقد مع أحد خبراء األمن الغذائي للبدء في المرحلة األولى

ليتم  الحالية الرصد مظ  ون   المستخدمة وتحليل المؤشرات مراجعةمن االعمال االستشارية والمتعلقة ب

مناقشة التقرير الخاص بهذه المرحلة مع نقاط االتصال الوطنية وممثلي المنظمات والجهات ذات العالقة 

 .2017خالل الربع األول من العام القادم  هفي إجتماع يتم تنظيم

 

 
 تنظيم األعمال  -نياا ثا
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 والزمانالمكان   -ألف

 
قد -39 بيت  في اجتماع نقاط االتصال الوطنية لمشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية ع 

 .2016 تشرين األول/أكتوبر 6و  5 يوميمم المتحدة في بيروت ألا

 
 الحضور  -باء

 
 راً يخب سبعة عشرة، جهات المنّظمة لالجتماعنوا، باإلضافة إلى التضمّ  مشاركاً  34 االجتماعحضر  -40

المنّظمات اإلقليمية والدولية من  عدد؛ وخبراء من في الدول العربية الزراعة والمياه والتخطيطوزارات  يمثلون
 لهذا التقرير.  .  وترد قائمة المشاركين في المرفقوالجامعات

 
 األعمال جدول  -جيم

 
 تخللتها التالية المدرجة على جدول األعمالالبنود الجلسة االفتتاحية، خّصصت جلسة لكّل من  عقب -41

  :عروض ومناقشات
 

نتاج الزراعي: التقّدم المحرز في المكّون األول إلآثار تغير المناخ وتقلبات وفرة المياه على ا )أ( 
 ؛للمشروع

 
 ؛الممارسات الزراعية الجيدة: التقّدم المحرز في المكّون الثالث للمشروع )ب( 

 
)تم استعراضها خالل  وتجارب الدول في مجاالت األمن الغذائي التي يتناولها المشروعأولويات  )ج( 
 ؛جلستين(

 
 التقّدم المحرز ضمن المكّون الثاني للمشروعالتنسيق اإلقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه:  )ه( 

 
 رصد األمن الغذائي: التقّدم المحرز ضمن المكّون الرابع للمشروع )و( 

 
ية والخطوات المستقبلية حظات الختامالمالواالتفاق حول  التداوللالجتماع وتّم خالل الجلسة الختامية  -42

 ص إليها المشاركون.التي خلُ 
 

 التقييم  -دال
 

جميع الردود واتفقت .  مشاركاً  20 أجاب عليه، نتائجهو االجتماعلتقييم  المجتمعينُوّزع استبياٌن على  -43
شّكل و ،حقّق أهدافهجداً، وأّن االجتماع  ةالتي قّدمها المشاركون جيد العروضأّن كالً من االجتماع و لىع

 متابعة نتائج االجتماعأهمية على  ،في المجمل ،المجيبون أّكدوشفاف. ال نقاشالفعالة والمشاركة محفالً هاماً لل
بمتابعة مخرجات االجتماع من خالل آلية فعالة، سكوا إلن تقوم اأ واواقترح .والقضايا التي تمحور حولها

م لول التي متابعة الدطار، وإلومواصلة التواصل مع نقاط االتصال مع تحديد ما هو مطلوب منهم في هذا ا
تكوين لجنة خاصة للقيام بحصر كل ، واستدامة االتصال مع قطاع المياه في جميع الدول، وتسمي نقاط االتصال
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مجموعتي العمل الخاصتين ن أاعتبر معظم المجيبون . وائيمن الغذائي والمأللموضوع ا المبادرات والدراسات
  كانت جيدة. بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه

  
مدته برنامج االجتماع وإلى أّن كالً من معظم اإلجابات أشارت التنظيمية، القضايا ب في ما يتصل -44

 .  جيداً كان الوقت المحدد لجلساته و
 

 الوثائق  -هاء
 

من خالل  ،إلسكوااإللكتروني لموقع الدمت خالل االجتماع على يمكن االطالع على العروض التي قُ  -45
-https://www.unescwa.org/events/meeting-national-focal-points)الوصلة التالية: 

promoting-food-water-security-arab)  
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 (*) المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 الدول األعضاء  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 جمال البطشالسيد 

  مساعد األمين العام للثروة النباتية

 وزارة الزراعة

 albatshj@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

albatsh_j@moa.gov.jo   

 

 

 مملكة البحرين

 

  مصطفى عبد الرزاق عصام السيد

 النباتية الثروة دارةإ مدير

 وكالة الزراعة والثروة البحرية

 شغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيوزارة األ

  ialrazq@mun.gov.bhالبريد اإللكتروني:

 

 

 الجمهورية التونسية

 

 الحبيب الهالليالسيد

 لتعاون الدوليانائب مدير 

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 habib.hellali@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

 

 جمهورية السودان

 

 نبيل أحمد محمد سعد السيد

 مدير عام التخطيط واالقتصاد الزراعي

 وزارة الزراعة

 +249912295701هاتف: 

 nabeelahmedsaad@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 التوم أحمد السيد محمد علي

 دارة عامةإمدير 

 دارة العامة للدراسات والمعلوماتإلا

 اءوزارة الموارد المائية والري والكهرب

 mohamedeltoum68@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 شاهين أحمد عبد الرحمن السيد بله

 والخزانات نيلمدير عام شئون مياه ال

 يل والخزاناتندارة العامة لشئون مياه الإلا

 ءوزارة الموارد المائية والري والكهربا

  ballashaheen1@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 العراقجمهورية 

 

 حسين علي داود السيد

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعات

 وزارة التخطيط

  ha_qurtani@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 الخطاب محمد جواد كاظمالسيد 

 الزراعي التخطيط مدير قسم

  وزارة التخطيط

 اإللكتروني:البريد

mohammed_alkhatab@yahoo.com 

 

 لبنى حامد رحيم السقبان السيدة

 خبير، مدير قسم متابعة المشاريع

 دائرة التخطيط

 وزارة الكهرباء

  loan_dep@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 فلسطيندولة 

 

 محمد الشحبريالسيد 

 الوكيل المساعد

 قطاع الموارد الطبيعية

 وزارة الزراعة

  mshahbari@moa.pna.psالبريد اإللكتروني:

mohshah12@gmail.com   

 

 السيد يوسف عوايص

 التخطيط االستراتيجيمدير عام 

 التخطيط االستراتيجي - اإلدارة العامة 

 سلطة المياه الفلسطينية

  yawayes@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

_______________ 

 المعني.صدر هذا المرفق كما ورد من القسم  )*( 
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 الجمهورية اللبنانية 

 

 نادين عبد الخالقالسيدة 

 التبريد والتوضيب ورئيس دائرةمستشار الوزير 

 الوزارة في قطاع األمن الغذائي ممثلة

 وزارة الزراعة

 nkhalek@agriculture.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

nadabdelkhalek@yahoo.com        

 

 جمهورية مصر العربية

 

 مدنيمحمود السيد 

  رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة

 وزارة الزراعة

   rumedany@yahoo.comالبريد اإللكتروني:

  rumedany@ccicre.com  

 

 عنترأحمد  حالسيد ممدو

 التخطيطنائب رئيس قطاع 

 ي روزارة الموارد المائية وال

  m_antar2000@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 شينالسيدة دعاء ال

 معاون الوزير للمنح واالتفاقيات

 المكتب الفني للوزير

 وزارة الموارد المائية والري

 doaa@mwri.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 

 

 المملكة المغربية 

 

 فاطمة الزهراء الميري ةالسيد

 التعاون الثنائي رئيسة مصلحة

 مديرية االستراتيجية واإلحصائيات

 وزارة الفالحة والصيد البحري

  fz.elmiri@gmail.com البريد اإللكتروني: 

 

 

 جمهورية الموريتانية اإلسالميةال

 

  زياد عبد هللاالسيد 
 مدير االستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم

 وزارة الزراعة

  abdellababa@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

 

 
 
 
 

 
 

 إقليمية ودولية منظمات  -باء 
 

 جمال الدين جاب هللاالسيد 

 وزير مفوض

كان والموارد المائية والتنمية إلسالبيئة واإدارة مدير 

 المستدامة

 جامعة الدول العربية

 جمهورية مصر العربية القاهرة، 

   djamel.djaballah@las.intالبريد اإللكتروني: 

 

 ياسمين طعيمةالسيدة 

 مساعد تنفيذي

 البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامةإدارة 

 جامعة الدول العربية

 العربية مصرجمهورية القاهرة، 

    yasmin_teima@hotmail.com البريد اإللكتروني: 

 

 

 المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة

 )اكساد(

 

 السيد ايهاب جناد

 / أكسادالموارد المائيةمديرإدارة 

 الجمهورية العربية السورية -دمشق 

 ihjnad@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األدنى وشمال 

 (آرينينا) أفريقيا

 

 عجلونيمحمود الالسيد محمد  

 مين التنفيذيألا

 آرينينا

 األردن -عمان 

   m.ajlouni@cgiar.org البريد اإللكتروني:
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mailto:nadabdelkhalek@yahoo.com
mailto:nadabdelkhalek@yahoo.com
mailto:rumedany@yahoo.com
mailto:rumedany@ccicre.com
mailto:m_antar2000@yahoo.com
mailto:doaa@mwri.gov.eg
mailto:fz.elmiri@gmail.com
mailto:abdellababa@yahoo.fr
mailto:djamel.djaballah@las.int
mailto:yasmin_teima@hotmail.com
mailto:ihjnad@yahoo.com
mailto:m.ajlouni@cgiar.org
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 المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 يكاردا(إ)

 

 عاطف سويلمالسيد 

 خبير إدارة المياه والري

 برنامج إدارة المياه واألراضي/ إيكاردا

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 a.swelam@cgiar.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 كاديميينأخبراء و

 

 عادل عبد القادرالسيد 

 اإلسكوااستشاري لدى 

 تورونتو، كندا

  adel.farid3@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 زباري خليل وليد السيد 

 مائيةموارد إدارة  ستاذأ

 المائيةمنسق برنامج إدارة الموارد 

 قسم الموارد الطبيعية والبيئة

 كلية الدراسات العليا

 جامعة الخليج العربي

 البحرينمملكة المنامة، 

 waleed@agu.edu.bhالبريد اإللكتروني: 

waleedkz@gmail.com                     

 

 خالد الرويس السيد 

 قسم االقتصاد الزراعي رئيس

 كلية علوم األغذية والزراعة

 جامعة الملك سعود

 السعوديةالمملكة العربية ، الرياض

 knahar@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني: 

 

 السيدة لميا منصور 

 قدراتتنمية  - ةخبير

برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في 

 GIZ/ )اكوام( منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا

 بيروت، لبنان

      lamiamansour1@gmail.com  البريد اإللكتروني:

                  

 

 ابراهيممحمد يسري هاشم السيد 

 أستاذ

 علوم الحشرات االقتصادية والمبيداتقسم 

 جامعة القاهرة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 moh.yousri.hashem@cu.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 

 مارتن كولرتزالسيد 

 زائر مساعد أستاذ

 والغذائيةكلية العلوم الزراعية 

 الجامعة األمريكية في بيروت

 ، لبنانبيروت

 

 mk219@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني: 

 martin.keulertz@gmx.com  

 

 بان راشيلالسيدة 

 من الغذائيألبرنامج ا منسق

 األمريكية في بيروتالجامعة 

 ، لبنانبيروت

   rb89@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:

 

 كارا ويبر ةالسيد

 طالبة

 برنامج األمن الغذائي

 الجامعة األمريكية في بيروت

 لبنان -بيروت 

 ccw02@mail.aub.eduالبريد اإللكتروني: 

 

 نا هوب نكلسونه ةالسيد

 طالبة

 برنامج األمن الغذائي

 الجامعة األمريكية في بيروت

 ، لبنانبيروت

 hannahhopen@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيدة منيرفا صادق

 طالبة

 برنامج األمن الغذائي

 األمريكية في بيروتالجامعة 

 ، لبنانبيروت

  minerva.sadek@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
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 علم جنبين ةالسيد

 طالبة

 تنمية المجتمعات الريفية

 الجامعة األمريكية في بيروت

 ، لبنانبيروت

  alam.j@live.com:البريد اإللكتروني

 

 
 المنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة

 

 امنظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال أفريقي

 )فاو(

 

 فيصل شنينيالسيد 

 ندرة المياه ةخبير مبادر

 المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا/ فاو

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة، 

faycel.chenini@fao.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 المنظمون  -جيم

 
 

 )اإلسكوا( اللجنة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا
 

 ُرلى مجدلنيالسيدة 
 المستدامة واإلنتاجية  التنمية إدارة ةمدير

  majdalani@un.org :بريد إلكتروني
 

 ريم النجداويالسيدة 
 قسم سياسات الغذاء والبيئة رئيسة
 التنمية المستدامة واإلنتاجية إدارة

 nejdawi@un.org :بريد إلكتروني
 

 محمد الحمديالسيد 
 مسؤول أول للشؤون االقتصادية

 قسم سياسات الغذاء والبيئة
 التنمية المستدامة واإلنتاجية إدارة

 hamdi@un.org-al :بريد إلكتروني
 

 فيدال بيرنجيروالسيد 
 مسؤول للشؤون االقتصادية 

 الغذاء والبيئةقسم سياسات 
 التنمية المستدامة واإلنتاجية إدارة

  byiringiro@un.org بريد إلكتروني:
 

 يوهانا فونتوغنبرغ ةالسيد
 خبير معاون

 قسم سياسات الغذاء والبيئة
 التنمية المستدامة واإلنتاجية إدارة

 vontoggenburg@un.org :بريد إلكتروني
 

 السيدة جنى البابا

 مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي  ةمنسق

 والبيئة قسم سياسات الغذاء

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 baba@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 الرا جدعالسيدة 

 مساعد باحث

 والبيئة سم سياسات الغذاءق

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  geadahl@un.org:  البريد اإللكتروني

 

 ماتياالسيد كميل ح

 باحث مساعد

 والبيئة قسم سياسات الغذاء

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  hamatik@un.orgي:  البريد اإللكترون

 

 السيدة ريتا وهبه

 مساعد باحث 

 2030وحدة خطة التنمية المستدامة لعام 

 إدارة التنمية اإلجتماعية

  wehbe@un.orgالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد منعم مرة

 مساعد إداري

 والبيئة سياسات الغذاءقسم 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  un.orgmurrahm@ :البريد اإللكتروني

 

 السيد عبد الحليم معروف

 مساعد إداري

 والبيئة قسم سياسات الغذاء

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 
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   maaroufa@un.org  البريد اإللكتروني:

mailto:maaroufa@un.org

