
  

  للمياه والزراعة للمجلس الوزاري المشترك الثاني جتماعألا

 2022 يناير/كانون الثاني 27 

  

  

  القرارت

  

  عالن القاهرة إل يةلتنفيذاخطة العمل  : ألولالبند ا

  وبعد إطالعه على: إن المجلس الوزاري المشترك

  عن بعد عبر التناظر المرئي تقرير األجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى والمنعقد
 )1. (مرفق رقم 2021أكتوبر/تشرين األول  26بتاريخ 

 بعد تضمين مالحظات الدول على مسودتها  عالن القاهرةإل يةلتنفيذاخطة العمل النسخة النهائية ل
 )2األولية. (مرفق رقم 

  وإذ أحيط علماً بالعرض المقدم حول الموضوع،

  

  المناقشاتوفي ضوء بعد المداوالت 

  يقرر

  

القادمة أوالتي  العربية إلى القمة وإحالتها بنسختها المرفقة عالن القاهرةإل يةلتنفيذاخطة العمل إعتماد   .1
 .وفق اآلليات المتبعة في جامعة الدول العربيةتليها 

لتواصل مع الصناديق العربية والبنوك اإلقليمية والمنظمات ل ئهااألمانة الفنية المشتركة وشركا دعوة .2
 .عمل اعالن القاهرة تنفيذ خطةبغرض تعبئة الموارد وحشد الدعم ل ةذات الصلوالجهات المانحة 

جتماع القادم رزفي تنفيذ القرار وعرضه خالل اإلدعوة األمانة الفنية المشتركة رفع تقريرعن التقدم المح .3
 .المشترك للمجلس

  



  

  المبادئ التوجيهية لتحصيص المياه للزراعة: إعداد وتطبيق ثانيالبند ال

  وبعد إطالعه على: إن المجلس الوزاري المشترك

 عن بعد عبر التناظر المرئي  تقرير األجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى والمنعقد
 )1(مرفق رقم  .2021أكتوبر/تشرين األول  26بتاريخ 

  بعد تضمين مالحظات الدول على  لمبادئ التوجيهية لتحصيص المياه للزراعةلالنسخة النهائية
 )3. (مرفق رقم المسودة األولية

  ،وإذ أحيط علماً بالعرض المقدم حول الموضوع

  

  وفي ضوء المناقشاتبعد المداوالت 

  يقرر

 العربية إلى القمة وإحالتها بنسختها المرفقة لتحصيص المياه للزراعةإعتماد المبادْى التوجيهية   .1
 .وفق اآلليات المتبعة في جامعة الدول العربيةالقادمة أوالتي تليها 

لمبادئ التوجيهية التواصل مع األمانة الطوعي ل تطبيقالالتي ترغب في  العربية دعوة الدول .2
لتمكين شركاء األمانة المشتركة من وضع  ، 2022 أقصاه نهاية شهر ابريلتاريخ في  المشتركة

 .خطة لتقديم الدعم لها

سيا آ ياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربو )الفاومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( دعوة  .3
لمبادئ التوجيهية للتحصيص ل )تجريبالتطبيق الطوعي (لدول الراغبة في لدعم ) لتقديم الاإلسكوا(

 .توى مناطق رائدةميدانيا على مس

بها على ألمانة المشتركة موافاة االتي لها مبادئ استرشادية لتحصيص المياه، العربية  الدول دعوة .4
  )kamel.mostafa.elsayed@gmail.comو shuhryar@yahoo.com( البريد اإللكتروني

 .في هذا الشأن لالستفادة من تجربتها العربية تعميمها على الدولبغرض 

جتماع األ في تنفيذ القرار وعرضه خاللالتقدم المحرزعن دعوة األمانة الفنية المشتركة رفع تقرير .5
 .المشترك القادم للمجلس

  

  

  



 

  

  استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة : لثالبند الثا

  وبعد إطالعه على: إن المجلس الوزاري المشترك

 جتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى والمنعقد عن بعد عبر التناظر المرئي تقرير اإل
 )1. (مرفق رقم 2021أكتوبر/تشرين األول  26بتاريخ 

  استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعةحول التحديات التي تواجه  العمل المبدئيةورقة 
 )4(مرفق رقم 

  وإذ أحيط علماً بالعرض المقدم حول الموضوع،

  

  وفي ضوء المناقشاتبعد المداوالت 

  يقرر

  

االقتصادية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) واللجنة  المشتركة  األمانة الفنية دعوة .1
حول واقع ،  ورقة العمل التي تم عرضهاعلى  عداد تقرير بناءً إلسيا (اإلسكوا) آ يواالجتماعية لغرب

 وكيفية التوسع في استخدامها. في المنطقة العربية وتحديات ومستقبل المياه غير التقليدية
  

بهدف مناقشته ورفع رفيعة المستوى  عرض التقرير على األجتماع القادم للجنة الفنية المشتركة .2
ستفادة من مخرجات بشان الخطوات المطلوب إتخاذها لإل إلى المجلس الوزاري المشترك توصية
 التقرير.

 
في تنفيذ القرار وعرضه خالل األجتماع  دعوة األمانة الفنية المشتركة رفع تقريرعن التقدم المحرز .3

  .المشترك القادم للمجلس


