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 ملخص

المشترك للمياه والزراعة لجامعة الدول العربية  الوزاري نظمت األمانة الفنية المشتركة للمجلس
لألمم بالشراكة مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ومنظمة األغذية والزراعة 

االجتماع بشكل  ُعقد للمياه. للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى االجتماع الثالث )،(الفاوالمتحدة 
على هامش أسبوع القاهرة للمياه  2021أكتوبر/ تشرين الثاني  26في   ZOOM تطبيق  افتراضي عبر

2021. 

حضر و ،خبيرا في مجال المياه والزراعة يمثلون وزارات الدول األعضاء 65ضم االجتماع حوالي قد و
  .ينمراقبكالمنظمات اإلقليمية ممثلو 

ً ومناقشات  صيص المستدام للموارد المائية حالمبادئ التوجيهية للت حولتضمن االجتماع عروضا
واستخدام موارد المياه غير التقليدية للزراعة في المنطقة  ،2019وخطة عمل إعالن القاهرة  للزراعة،

سيتم و أسفرت الجلسة الختامية عن توصيات االجتماع الثالث للجنة. المشاركين،الت خالعربية. بعد مدا
في ني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الذي سيعقد تقديم الوثائق النهائية خالل االجتماع الثا

  .التوجيهات ومسار العمل بشأن هذه القضايا إلقرار 2021 يناير 27

 من االجتماع الجزء األول تناولحيث تفاعلية. ات كل جزء مناقش تلتو أجزاء،قسم االجتماع إلى ثالثة 
وناقش الجزء الثاني خطة العمل  للزراعة،د المياه صيص المستدام لموارحمشروع المبادئ التوجيهية للت

استخدام  المتاحة في موضوع تجاهاتالا تم تقديم الثالثالجزء  فيو ،2019لتنفيذ إعالن القاهرة لعام 
النهائية  اتموارد المياه غير التقليدية للزراعة في المنطقة العربية. وناقشت الجلسة الختامية التوصي

 ع.لالجتما
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 المقدمة

 العربية،تم إنشاء المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة التابع لجامعة الدول  ،2019نيسان/أبريل  4في  .1
 والزراعة،المشتركة رفيعة المستوى للمياه  للجنة الفنيةفي االجتماع األول  .2019إعالن القاهرة لعام واعتماد 

ُطلب  ،2019أكتوبر / تشرين األول  ، المنعقد فيالذراع الفني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة
في (أ)  المساعدة) اإلسكوا( آسيااالقتصادية واالجتماعية لغربي  واللجنة) الفاو( والزراعةمن منظمة األغذية 

و(ب) وضع مبادئ توجيهية  2025-2021من خالل وضع خطة عمل للفترة  2019تفعيل إعالن القاهرة لعام 
 مستدامة.صورة لتحصيص الموارد المائية للزراعة ب

المسودة  عرض ،2020تشرين األول/أكتوبر  المنعقد في الفنية المشتركةالثاني للجنة خالل االجتماع تم  .2
وقد طلبت اللجنة من األمانة  .مع الدول األعضاء اومناقشته 2019لخطة عمل تنفيذ إعالن القاهرة  األولية

 ا خاللهتقديموإعداد نسخة منقحة لخطة العمل  حول الدول مقترحات الشريكة جمعالمشتركة والمنظمات 
 .الفنية المشتركة االجتماع الثالث للجنة

للزراعة بصورة مستدامة، أنشأت الفاو واإلسكوا،  فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتحصيص الموارد المائية .3
مستشارين مستقلين إلعداد المبادئ التوجيهية المطلوبة  تتضمنبالتعاون مع األمانة المشتركة، مجموعة عمل 

  الفنية المشتركة.ومناقشتها خالل االجتماع الثالث للجنة  هاليتم تقديموذلك 

طلب الجنة الفنية المشتركة استجابة ل مناقشة استخدام موارد المياه غير التقليدية في الزراعةل مسودةتم تحضير  .4
 .بين قطاعي المياه والزراعة متقاطعكموضوع األول  هااجتماع خالل هتحديدتم  الذي رفيعة المستوى

تشرين األول/أكتوبر  26انعقد االجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة في  .5
تم عرض ومناقشة الوثائق الثالث المتعلقة بخطة عمل  حيث 2021أسبوع القاهرة للمياه  على هامش 2021

صيص المستدام للمياه للزراعة، واستخدام موارد المياه ح، المبادئ التوجيهية للت2019لعام  ن القاهرةإعال
مزيد من المراجعة قبل تقديمها لغير التقليدية للزراعة. وبناًء على توصيات اللجنة، ستخضع الوثائق الثالث ل

  للمصادقة. 2021 يناير 27 الذي سيعقد فيخالل االجتماع الثاني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة 

 الرئيسية والرسائل التوصيات

  للزراعة":صيص المياه حتوجيهية لتال المبادئ".  التوصيات حول 1

الطلب من الدول موافاة األمانة المشتركة للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة  •
أسبوعين من تاريخ هذا االجتماع. تقوم بمالحظاتهم وتعليقاتهم على مسودة التقرير خالل فترة 

األمانة المشتركة بإعداد المسودة النهائية لعرضها على المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه 
 الثاني.

 دعوة الدول التي ترغب في تطبيق المبادئ التوجيهية التواصل مع األمانة المشتركة. •

ب المبادئ التوجيهية للتحصيص ميدانيا دعم الدول الراغبة في تجري واإلسكوا الىدعوة الفاو  •
 .على مستوى مناطق رائدة

لتحصيص المياه، إرسالها لألمانة المشتركة (د.  ن الدول التي لها مبادئ استرشاديةالطلب م •
 حمو العمراني و د. كامل عامر) بالبريد اإللكتروني لتعميمها على الدول لالستفادة من تجربتها.
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 :"2019خطة العمل لتنفيذ إعالن القاهرة مشروع "التوصيات حول  . 2

الطلب من الدول موافاة األمانة المشتركة للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة  •
بمالحظاتهم وتعليقاتهم على مسودة الخطة التنفيذية خالل فترة أسبوعين من تاريخ هذا 

 االجتماع.

 واعتباردعوة األمانة الفنية والشركاء الي إدراج المالحظات المقدمة من الدول أثناء االجتماع  •
 القادم للمجلس الوزاري المشترك. االجتماعالخطة التنفيذية جاهزة للعرض على 

الترحيب بمقترح الدول تكليف األمانة الفنية المشتركة والشركاء بالتواصل مع الصناديق العربية  •
 ك اإلقليمية والمنظمات والجهات المانحة للمساهمة في تنفيذ الخطة.والبنو

 :""استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة حولالتوصيات  .  3 

واالسكوا إعداد تقرير بناء على ما تم عرضه حول واقع  والفاو الفنيةالطلب من األمانة  •
 وتحديات ومستقبل المياه غير التقليدية وكيفية التوسع في استخدامها.

   

 المناقشات ملخص

 االفتتاحية الجلسة  -أ

بأعضاء اللجنة الفنية وكبار الخبراء وممثلي الدول  العربية،جامعة الدول  ،العمرانيحمو رحب السيد  .6
لعمراني أهداف االجتماع المتمثلة في مراجعة مشروع المبادئ ا السيد عدداإلقليمية والدولية. و والمنظمات

 ،2019مراجعة خطة العمل لتنفيذ إعالن القاهرة  للزراعة،صيص المستدام لموارد المياه حالتوجيهية للت
  .العربيةومناقشة اتجاهات استخدام الموارد المائية غير التقليدية للزراعة في المنطقة 

إلى أن المنطقة  ،مشتركةنيابة عن اللجنة الفنية ال ،العربيةجامعة الدول  هللا،جاب  جمال الدين السيدأشار  .7
العربية تواجه ندرة في المياه وشدد على الحاجة إلى تحسين نوعية وكمية اإلنتاج مع فهم الروابط بين المياه 

أيًضا على الحاجة إلى تحسين التنسيق المؤسسي (الوطني واإلقليمي) لمواجهة التحديات  وأكدوالزراعة. 
 .مشيًرا إلى أن التعاون مع المنظمات اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة يمنع ازدواجية الجهود

راعة في الرئيس الحالي للجمعية العامة لوزراء الز - ممثل جمهورية موريتانيا السيد ديه سيدي هيبة أكد .8
المياه أضاف أن  . هأهداف وعددعلى أهمية هذا االجتماع  (AOAD) المنظمة العربية للتنمية الزراعية

إلى حلول لتعزيز الزراعة  ملحة حاجةهناك  وبالتالي الغذائي،والزراعة من الركائز األساسية لألمن 
اصة آثار تغير المناخ (الجفاف صيص المياه المستدامة لالستجابة للتحديات المتعددة في المنطقة خحوت

 .ودرجات الحرارة المرتفعة)

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري العربي للمياه بالمشاركين  - السيد فهد يوسف تلفت ممثل دولة قطر رحب .9
هذا االجتماع. كما أكد على أهمية ل تحضيراٍ واإلسكوا  المشتركة، والفاو،وأشاد بالجهود التي بذلتها األمانة 

 المياه،يص حصتلرشادات اإلالمطروحة بما في ذلك  يعضامراجعات حول الموالالمشاركة الفعالة لتقديم 
  .غير تقليديةالالمياه استخدام وخطة عمل إعالن القاهرة ، و
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 للزراعة المياه لموارد المستدام صيصحللت التوجيهية المبادئ -1

الجزء األول من "المبادئ التوجيهية لتحصيص المياه للزراعة".  ،اإلسكواالسيد نديم فرج هللا، مستشار قدم   .10
وتمت المنهجية التي اتبعت في إعداد هذه المبادئ، موضًحا أنه تم إجراء المقابالت عبر اإلنترنت  لخصو

لمناقشة المسودة يق من الخبراء أوضح أنه نّظم اجتماع افتراضي لفرو .ت المتوفرةمفصلة للمنشورا ةجعامر
مشددًا على المعايير التي تتضمن "من يحصل  "تحصيص المياه"ومراجعتها. كما قام السيد فرج هللا بتعريف 

فرصة ضائعة وجوهر  صيص المياه بأنهح". ووصف ترعلى ماذا" و "كيف" و "متى" و "أين" و "التوات
هناك حاجة ملحة لمعالجة  هي،تم قبول الممارسات التقليدية كما يفي حين و شدد على أنه أي حوكمة مائية. 

وتحديات تسرب مياه البحر من  الجوفية،واالستخدام غير المستدام للمياه  الري،صيص المياه بسبب زيادة حت
  .بين أمور أخرى

ئ التوجيهية ، الجزء الثاني من المبادفرانك فان ستينبرجين، مستشار منظمة األغذية والزراعةقدم السيد  .11
مشيراً إلى أنها توفر إرشادات منتظمة لصانعي القرار والهيئات التنظيمية ومطوري أنظمة المياه لتحسين 
طرق تحصيص المياه. وذكر أن المبادئ تتناول كالً من: تحصيص المياه من مختلف القطاعات للزراعة، 

الرئيسية لتحصيص المياه بشكل مناسب فان ستينبرجين الخطوات  وتحصيص المياه في الزراعة. وصف السيد
 مؤسسيةالقيادة الو ،ةظماألنسياسة وال، المناسبة والكافيةمقاييس ال( الةفعَ ) الحوكمة ال1والتي تشمل (

ة، والتكامل الروتيني في الصافيمياه ال، وأدوار شفافة بين القطاعين العام والخاص، وحيازة والمسؤولية
صيص ح) التقييم المنهجي لتحسين ت2) ، (ينالمستخدمو عالقةأصحاب الوالتنسيق المنهجي بين العمليات ،

تخطيط أنظمة المياه الزراعية (المياه السطحية والمياه الجوفية ،  الزراعة قطاع فيالمياه للزراعة و
) راتافي القر كةفهم الملكية والمشارل) توجيه العملية لبدء التغيير (القيادة المشتركة 3) (وتصميمها

  .ول األعمال لالنتقال إلى التنفيذاجد وضع)4و(

منطقة العربية، في الالعملية المتبعة إلعداد المبادئ التوجيهية لتحصيص المياه  العمرانيحمو عرض السيد  .12
بما في ذلك االجتماعات المتعددة، والمراجعات، واجتماع فريق الخبراء. ومن ثم أدار جلسة المناقشة وطلب 

 ومقترحاتهم. من المشاركين تقديم مالحظاهم

قضايا البنية التحتية القديمة باإلضافة إلى آثار  ،اليمن حسن،السيد أحمد في المناقشة التي تلت، أثار   .13
زيادة في المساحات الزراعية التي الح ووضد بتحد لمالفيضانات في اليمن. واعتبر أن المبادئ التوجيهية 

خاصة في مناطق  قائمتنفيذ غير الأشار إلى أن  ذلك،ب الفيضانات. باإلضافة إلى حدثت خاصة في اليمن بسب
 ولتقديمالمبادئ مراجعة ، مزيدًا من الوقت لفلسطين حنتش،السيدة سالم أبو طلبت و. اتصراعالتي فيها 

الممارسات  هيوالتوجيهية مبادئ عددت المواضيع التي ال ينبغي إغفالها في المكتوبة. كما المالحظات ال
 المزارعين،بين صانعي القرار وصغار  لصتواوخطط ال )،والثقافة السياسات،التقليدية الستخدامات المياه (

والبيئات المرنة خاصة أثناء األزمات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص  االفتراضية،والمياه  ،التسويقو
 فؤاد،السيد أحمد . أكد المياه، وبناء قدرات العاملين في قطاع ةعام ةصلحمفي إطار مفهوم أن المياه هي 

على الحاجة  ،قطر تلفت،السيد فهد  وأكدكما  مزيد من الوقت لمراجعة المسودة.العلى الحاجة إلى  ،مصر
 وزيادة ،وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، الجوفية مواضيع المياه إلى التركيز بشكل أكبر على

وقدم التعليقات التي جمعها الوفد القطري حول االستخدام غير المستدام للمياه  .في هذا السياق عامي الالوع
الجودة والوعي)، واستخدام قضايا وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ( المياه،وتجميع  الجوفية،

 بالل،السيد مهبا  اشارمشيًرا إلى أنه سيتم إرسال التعليقات عبر البريد اإللكتروني.  الملوحة،المياه قليلة 
كساد التي ألمياه األمطار خاصة في موريتانيا وأشار إلى دراسة  عدم االستفادة منقضية  الى ،موريتانيا

مطار في على حصاد مياه األ زكيرتسلط الضوء على حصاد مياه األمطار في مصر واألردن. وطلب الت
 اليزيدي،السيد ناصر التقرير الستخدامها في الزراعة وعلى الحاجة إلى تبادل الخبرات بين البلدان. أشار 
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على أنه في  في التعاريف مشددًا مياتكال ادراجو "صيص المياهحتمصطلح "إلى ضرورة تعريف  اليمن،
القضايا األخرى أن  وأضاف. ةالصحي المعالج مياه الصرف الولوج الىيجب  السطحية،حالة عدم توفر المياه 

لكن  سهلة،النظرية  وعلى الرغم من أن .المياه الجوفية والتمويل والتكنولوجياالتطرق لها هي  التي يجب
تتعلق  قطةنضرورة إدراج  ،في مربع الدردشة ،فلسطين حنتش،سالم أبو السيدة  أضافت التنفيذ صعب.

  .تهامشاركوطنية  استرشاديةالتي تعتمد مبادئ صيص وطلبت من الدول حالتوالفئات المهمشة في بالجندرة 

بأن هناك حقًا تاريخيًا في المياه يجب الحفاظ عليه مع  ضيفاعن بعض التعليقات م السيد نديم فرج هللاأجاب  .14
، فإنه تحسين الطرق واألساليب. على الرغم من أن تغير المناخ في بعض المناطق يحسن مؤقتًا توافر المياه

السيد فرانك  في معظم األماكن األخرى يزيد درجات الحرارة وبالتالي يؤثر على توافر المياه. ورد أيًضا
وسيتم  وتحسينه،سيتم إعادة النظر فيه  "حصيص المياه"تعلى التعليقات وذكر أن تعريف فان ستينبرجن 

التركيز بشكل أكبر على استخدام األمطار والفيضانات، وسيتم تسليط الضوء أيًضا على قضايا المساواة 
  .. كما أشار إلى أنه سيتم مراجعة البيانات للتحقق من المصادر الوطنيةالنوع االجتماعيو

وقت إلعداد التوصيات نتائج هذه الجلسة بما في ذلك الحاجة إلى مزيد من ال السيد حمو العمارانيلخص  .15
وتقديم المدخالت في التقرير. وأشار أيضا إلى أن اللجنة المشتركة واإلسكوا والفاو بحاجة إلى التنسيق مع 

  .التنفيذ النظري إلىالراغبة في تطبيق المبادئ التوجيهية من خالل المشاريع التجريبية لالنتقال من  دولال

 2019 لعام القاهرة إعالن لتنفيذ العمل خطة  -2

مناقشة مشروع خطة العمل لتنفيذ  المتمثل في محور الجلسة بتقديمالجلسة التالية  العمرانيالسيد حمو بدأ  .16
  .2019إعالن القاهرة 

. وجاء 2019مشروع خطة العمل لتنفيذ إعالن القاهرة لعام  ،الفاومستشار  الزباري،السيد وليد  عرض .17
بسبب الحاجة الماسة آلليات تنسيق  2019أبريل نيسان/ 4الذي عقد في اإلعالن كنتيجة الجتماع الوزراء 

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية  الفاوو سلطت اإلسكوا لذلك،الزراعة والمياه. ونتيجة  راءودعم وز
الضوء على الموضوعات الرئيسية التي تم تحديدها في اإلعالن وصنفتها في ركائز رئيسية لصياغة أهداف 

استعرض اجتماع الخبراء  ،2021 كانون الثاني/يناير 27مج أو مبادرات. في اشكل برعلى راتيجية ستاال
تم تحديث نسخة المسودة إلنشاء مسودة نهائية بعد ذلك ق عليها. يعلوتم التمحتويات مسودة خطة العمل 

مرجوة منها والتي تشمل الزباري رسالة ورؤية اإلعالن والنتائج ال وقدم السيدتقديمها في هذا االجتماع. ل
معدل  ضيخفوت واألراضي،وتحسين كفاءة وإنتاجية المياه  الزراعة،زيادة االستثمار في إدارة المياه في 

القدرات،  التنسيق، تنميةتدهور موارد المياه واألراضي. كما سلط الضوء على عوامل التمكين الرئيسية (
ليات الداخلية (تعزيز واجهة العلم والسياسات، وتطوير وتنفيذ وتبادل البيانات والمعلومات، والبيئة) ، والعم

ريادة األعمال، وضمان اتساق السياسات، وتحسين  عيشجالبرامج الزراعية الوطنية، وتعزيز المرونة، وت
غير تقليدية، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الحماية االجتماعية للمجتمعات ال ئيةموارد الماالالمعرفة وإدارة 

 ةعلق(متجدول زمني وما يرتبط به من مخاطر  بعرض مقترحالريفية الضعيفة). واختتم السيد الزباري 
  .)والتنفيذ المالية دموارالو اتليالعموموارد البشرية بال

السيد الزباري على هذه الخطة الشاملة وطلب من المشاركين العودة إلى الوثيقة  العمرانيالسيد حمو شكر  .18
 همجلسة المناقشة وطلب من المشاركين تقديم مالحظاتالسيد حمو  وأدارتفاصيل. ال على كلالتي تحتوي 

بالنسخة الجديدة من المسودة واقترح وجود جدول زمني  ،قطر تلفت،السيد فهد حول خطة العمل. رحب 
إضافية. وأكد  مكتوبةمن التقرير). وأشار إلى أن الوفد القطري أرسل تعليقات  24لنتائج المرجوة (صفحة ل

خاصة في  ،على أهمية ربط آليات التنسيق الوطنية بآليات التنسيق اإلقليمي ،اليمن اليزيدي،السيد ناصر 
هذه الخطة هي خطة إقليمية وتهدف  أنالعمراني السيد حمو الدول التي تفتقر إلى مثل هذه اآلليات. وأكد 
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فقد  للتنسيق،أيضا إلى توجيه الخطط الوطنية من حيث االستراتيجيات. وبما أن البلدان بحاجة إلى آليات 
السيدة سالم أبو استفسرت طلب من الشركاء المشاركة في تعزيز االستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد. 

 فرددتعليق السيد اليزيدي على الحاجة إلى آليات تنسيق وطنية. ورحبت ب التنفيذ عن سبل فلسطين حنتش،
 .واإلسكواالفاو هذا السؤال إلى منظمة  السيد حمو

 ، منالفاو ،يحمدالالسيد محمد رد المتعلق بسبل التنفيذ،  السيدة سالم أبو حنتش، فلسطين حول استفسار .19
وبالتالي فإن خطط  القطاعات،لعديد من اشمل ي القاهرة الذيجزء من إعالن  ذلك خالل التأكيد على أن

 التمويل العربيوكاالت االستثمار يجب أن تكون جزًءا من المناقشة مع جميع الشركاء بما في ذلك 
 ستعملومعاً  تنسيقلل دولالجهات المانحة والبنوك وال دعاو ووكاالت التمويل الدولية والجهات المانحة.

أن هذه  مشيراً الى ،اإلسكوا خياط،السيد زياد أيضا  ورد .المقترحاتساندة تنفيذ طار لماإل هذا في الفاو
قدر اإلمكان. كما أشار إلى أن هذه الخطة لها  على لدول، وبالتالي فإن اإلسكوا ستدعم ادوللاخطة ملك ال

إدراج الخطة في آليات التمويل الوطنية يعد أمًرا ضروريًا أيًضا حتى  وبالتالي، فإن مكون إقليمي ووطني. 
  .في تنفيذهايكون للبلدان ملكية 

بالمناقشة وأعرب عن اهتمام البنك بدعم الخطط  ،للتنميةالبنك اإلسالمي  قشقري،السيد زهير رحب  .20
يتم حيث  ين الوطني واإلقليميالوطنية واإلقليمية. وأوضح األنواع المختلفة المتاحة للتمويل على المستوي

دعم الخطط اإلقليمية من خالل التبرعات الصغيرة المقدمة إلى المنظمات اإلقليمية بناًء على طلبها وبدعم 
من الممثلين الوطنيين. بالنسبة للخطط األكبر حجًما، تتوفر أيًضا آليات تمويل أخرى مثل القروض 

بإضافة توصية للجنة الفنية للتواصل مع البنك اإلسالمي وتقديم  العمرانيالسيد حمو . تابع واالعتمادات
لتمويل المشاريع التي تمت مناقشتها في الخطة و/ أو جعل الدول تقدم مقترحاتها لمناقشة  أمكن،المشورة إن 

 .للنظر في إمكانية التمويل خطة العملمشاريعها ضمن 

السيد ديه سيدي في تنفيذ الخطة. ورحب  بإشراك الجامعات ،المغربالسيد محمود الحفصي، أوصى  .21
بالخطة ألنها شاملة ودقيقة وقابلة للتطبيق على المستوى الوطني. كما رحب بالمناقشة بين  هيبة، موريتانيا

لمناقشة وسائل التنفيذ على  إلى المبادرةالمنظمين ووكاالت التمويل. وعلى هذا النحو، تحتاج الدول 
  .المستوى الوطني

 العربية المنطقة في الزراعة في التقليدية غير المياه اردمو استخدام  -3

الجلسة الثالثة التي ناقشت القضايا المتعلقة باستخدام الموارد غير التقليدية. وأشار  العمرانيالسيد حمو قدم  .22
 .إلى أنه يمكن إعداد وثيقة وخطة أكثر تفصيالً بناًء على احتياجات الدول لمثل هذه الدراسة

حول استخدام موارد المياه غير التقليدية في الزراعة  العملورقة  ،الفاومستشار  شكرهللا،السيد رضوان قدم   .23
أن أهداف  السيد شكر هللامستشار الفاو. وأوضح  حفصي،السيد محمود  أعدها معفي المنطقة العربية والتي 

 وعرفم لموارد المياه غير التقليدية.  هذا العمل هي تحديد الفرص والتحديات في اإلدارة واالستخدام المستدا
، لمنزلية والصناعية المعالجةا تشمل مياه الصرف الصحي على انهاالتي تتناولها الورقة،  غير التقليديةالمياه 

والمياه الجوفية المالحة). وناقش التحديات الرئيسية تصريف مياه الوالمياه قليلة الملوحة ( ،والمياه المحالة
والتحديات  التكنولوجي،والتطور  البيانات،والتي تشمل توفر الدول العربية في هذا المجال التي تواجهها 

العوامل  بعرض السيد شكرهللاوالقضايا البيئية. واختتم  ،ات الالزمةواالستثمارالتمويل  سبلو المؤسسية،
واإلطار المؤسسي  ني،المدالرئيسية لالستخدام الناجح لهذه الموارد والتي تشمل دعم الحكومة والمجتمع 

  .والتنظيمي ، والشراكات واإلعانات 

وتساءل عما انتاج هذه المياه مخاوف بشأن تكاليف طاقة  ،قطر تلفت،السيد فهد أثار  ،في المناقشة التي تلت .24
السيد محمود فيما يتعلق بتنفيذ التناضح العكسي في قطر. أجاب  خاصة للتنفيذ بلةاقإذا كانت هذه التكاليف 
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وقدم بعض األرقام التقديرية العربية بين الدول  تختلف تكاليف الطاقة المياه،أنه من حيث تحلية  الحفصي
 بالل،السيد مهبا لتكلفة الطاقة. وأوصى بإعادة استخدام المياه المعالجة كخيار أول تليها تحلية المياه. أشار 

من الحاجة إلى الموارد غير التقليدية في المنطقة  عزز، إلى أن تأثيرات تغير المناخ والنمو السكاني ت موريتانيا
 فلسطين حنتش،السيدة سالم أبو ت اضافالعربية. وأشار كذلك إلى الحاجة إلى التمويل والمزيد من التعاون. 

وشددت على  ،وتحدي التمويل ،مياه الصرف الصحي ومعالجةأنه ال ينبغي التغاضي عن قضايا مياه األمطار 
 ضرورة الحوافز والتفاعل مع المزارعين الستخدام المياه المعالجة. كما سلطت الضوء على وضع ضرورة

 حسن،السيد أحمد شدد االهتمام بجودة المياه وكيفية ضمان الجودة المناسبة في غياب المراقبة والتنفيذ. 
السيد . وسلط الجةالمع النمو السكاني عند إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ضرورة اعتبار على ،اليمن

الضوء على قضية الزراعة البعلية وما إذا كان يمكن إضافة  كامل عامر من المنظمة العربية للتنمية الزراعية
حيث تعتمد عليه العديد من  غير التقليديةدر امصالتقرير المقترح عن الحصاد مياه األمطار إلى الكمية من 

المخاوف بشأن فقدان المياه والحاجة إلى  ،تونس بوج،ق السيد رضاالدول في المنطقة العربية. تناول 
، عن  األردن التوم،السيد مصطفى  اشارلتحديد االستخدامات واإلدارة.  دولاستراتيجيات على مستوى ال

وجود منصة على اإلنترنت لتبادل الخبرات والمعرفة. ضرورة الحاجة إلى دمج موارد المياه المشتركة و
 ،إيكاردا ،فيناي نانجيا السيد تحدثالمياه المالحة. مواضيع دراسة ال نتضمأن ت ،قطر تلفت،السيد فهد طلب 

 علقسمح للمراكز المختلفة بالعمل معًا. ي الدولية مماالمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية  عن توحيد
إلى  امشير الحدودعابرة المائية الموارد ال موضوعلاالشارة في التقرير  امكانية على ،مصر ،فؤادالسيد أحمد 

 .في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتحلية المياه ن هذا قد يؤدي إلى مزيد من التوترأ

على بعض األسئلة مشيرا إلى أن نطاق التقرير يقتصر على ثالثة موارد مائية  السيد رضوان شكر هللاأجاب  .25
بالنسبة لمياه الصرف الصحي المعالجة، فإن غير تقليدية كما حددتها منظمة األغذية والزراعة. تعتبر رئيسية 

ات الخاصة والعامة أمر ضروري. ووافق على أن وجود مبادئ توجيهية الستخدام المياه مؤسسالتعاون بين ال
يمكن استرداد التكلفة  اال أنه الحفاظ على أنظمة مراقبة جيدة مكلفة أن ضافاألهمية. وأغير التقليدية أمر بالغ 

المنتجات لفة التكنولوجيا المستخدمة مثل استخدام الحمأة كمصدر للطاقة وعن طريق بيع تك خفيفعن طريق ت
 التنوع االجتماعي اياتضمنت التعليقات األخرى التي وردت في مربع الدردشة معالجة قضو. الثانوية

 بمشاركة خططها الوطنية ولالمستدام للموارد ومطالبة الدو صيص المناسبحمن أجل الت هشةال والمجتمعات
األخرى (فلسطين)؛ دمج محاسبة المياه وتقييم  تستفيد الدول وذلك كي ه استخدام الموارد المائيةيتوجل

االتجاهات الحالية (منظمة األغذية والزراعة) ؛ وتبادل قصص النجاح في التقرير حول موارد المياه غير 
  .التقليدية (فلسطين)

 الختامية الجلسة  -ب

خالل الجلسة من  استخلصتالتوصيات التي  يد كامل عامر من المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالسقدم   .26
خالل تصنيفها على أساس المواضيع الثالثة التي تمت مناقشتها. اتفق المشاركون على النسخة النهائية 

 للتوصيات (على النحو الوارد أعاله)

 االجتماع، خاللالة المشاركين على مشاركتهم الفعَ  ،والزراعةمن منظمة األغذية  الحمدي،السيد محمد شكر   .27
مشدداً على أهمية قطاع المياه في الزراعة وأشار إلى أن المنظمة ملتزمة بدعم الدول في تنفيذ المبادئ 

. باإلضافة، 2019 إعالن القاهرة خطة العمل لتفعيل التوجيهية. وأضاف أن الفاو ستدعم الدول أيًضا في تنفيذ
 النحو،على الحاجة إلى ترتيب أولويات العمل فيما يتعلق بالمياه غير التقليدية، وعلى هذا  السيد الحمدي شدد

 في هذا الموضوع. المشتركة فإن منظمة األغذية والزراعة مستعدة أيًضا لدعم اللجنة الفنية
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تناول التوصيات في أهمية  وأعرب عن الفنية،على أهمية اجتماعات اللجنة  ،اإلسكوا خياط،السيد زياد أكد   .28
صيص المستدام لموارد حاالجتماع الثاني لوزراء المياه والزراعة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز الت

المياه أمر بالغ األهمية لتعزيز األمن الغذائي خاصة في منطقة تعاني من ندرة المياه وتشهد آثار تغير المناخ 
إلى أن اإلسكوا حريصة على  السيد خياطأشار . و COVID-19ببتفاقمت بسومع العديد من التحديات التي 

دعم الدول العربية على المستويين اإلقليمي والوطني من خالل نشر المعرفة وتعزيز القدرات وتطوير 
العمل  طريقة عدتاألدوات العلمية وتطوير سياسات متكاملة ومنسقة بشأن األمن الغذائي والمائي حيث لم 

  .العربية للمنطقة اَ فاعالَ خيار داتالمعك

، جميع المشاركين والمتحدثين والمنظمين لالجتماع على أمل أن تؤخذ التوصيات السيد فهد تلفت، قطر شكر .29
 .المقدمة في االعتبار

ما ، المشاركين أيضا مؤكداً على الحاجة إلى آليات تعاون وتنسيق سيدي هيبة، موريتانيا ديةالسيد شكر   .30
بين جميع الشركاء وأصحاب العالقة. وأضاف أن المواضيع التي تم تحديدها ذات صلة كبيرة بالمنطقة وهي 

 .الخبراء على إعدادها وشكرأخذها في االعتبار بالنسبة للمنطقة العربية  ويجبحاسمة 

جهودهم وأوصى الجميع على  االجلسة شاكر ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،السيد كامل عامر، اختتم  .31
 .العمرانيالجميع بإرسال مالحظاتهم للسيد حمو 

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على جهودهم الكبيرة في  والفاواإلسكوا  العمرانيالسيد حمو شكر   .32
  .التحضير لهذا االجتماع
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   المرفقات

  عمالألا جدول  -أ

  :الثالث للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة إدارة االجتماع
 الدكتور حمو العمراني، األمانة الفنية المشتركة                     

 الدكتور كامل عامر، األمانة الفنية المشتركة
  اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة

  ظهرا (بتوقيت القاهرة) 12, الساعة 2021أكتوبر  26

  المتحدث  الموضوع  التوقيت

  االجتماع افتتاح  دقيقة 20

 للمياه العربي ممثل األمانة الفنية للمجلس الوزاري - 
 ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية - 
رئيس الدورة الحالية  -ممثل جمهورية موريتانيا  - 

  للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
رئيس الدورة الحالية للمجلس  –ممثل دولة قطر  - 

  الوزاري العربي للمياه

  دقيقة 10
تنفيذ التقدم المحرز في :1لعرض ا

توصيات االجتماع الثاني للجنة الفنية 
  المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة

األمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري المشترك  - 
  للمياه والزراعة

  دقيقة 20
: مسودة المبادئ التوجيهية 2عرض ال

لتحصيص الموارد المائية للزراعة 
 بصورة مستدامة

  الدكتور فرانك فان شتينبيرجين، مستشار الفاو - 
  الدكتور نديم فرج هللا، مستشار اإلسكوا - 

  الدول األعضاء -   نقاش  دقيقة 25

  دقيقة 15
توصيات اللجنة الفنية المشتركة رفيعة 

حول العرضين المستوى للمياه والزراعة 
  األول و الثاني

  الدول األعضاء - 

  استراحة  دقيقة 15

  دقيقة 15
مشروع خطة عمل لتنفيذ  :3العرض 

  الدكتور وليد الزباري، مستشار منظمة الفاو -   2019إعالن القاهرة 

  الدول األعضاء -   نقاش  دقيقة 10

  دقيقة 10
توصيات اللجنة الفنية المشتركة رفيعة 

والزراعة حول العرض المستوى للمياه 
  الثالث

  الدول األعضاء - 

  دقيقة 10
استخدام موارد المياه غير  :4العرض 

  منظمة الفاو واإلسكوا -   التقليدية في الزراعة



 

11 

  الدول األعضاء -   نقاش  دقيقة 15

  دقيقة 10
توصيات اللجنة الفنية المشتركة رفيعة 

المستوى للمياه والزراعة حول العرض 
  الرابع

  الدول األعضاء - 

  كلمات ختامية  دقيقة 20

 ممثل الفاو - 
 ممثل اإلسكوا - 
رئيس الدورة الحالية للمجلس  –ممثل دولة قطر  - 

 الوزاري العربي للمياه
رئيس الدورة الحالية  -ممثل جمهورية موريتانيا  - 

  للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
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  المشاركين قائمة  -ب

BAHRAIN 
 
Mr. Sami Marhoon 
Ministry of Works - Agriculture Engineering and 
Water Resources Directorate 
Bahrain 
Email: simarhoon@mun.gov.bh 
 
Mr. HASAN ALTHAWADI 
Ministry of Works, Municipalities Affairs & 
Urban Planning 
Bahrain 
Email: halthawadi@mun.gov.bh 
 
Mr. Fadi Obaid  
Electricity and Water Authority  
Bahrain 
Email: fadi.obaid@ewa.bh  
 
EGYPT 
 
Ms. Tahani Sileet 
Ministry of Water Resources and Irrigation 
Egypt 
Email: tsileet@yahoo.com  
 
Ms. Amira Ahmed 
Ministry of water Resources and Irrigation 
Egypt  
Email: amiragalal@aucegypt.edu 
 
Mr. Ahmed Fouad 
Ministry of Water Resources and Irrigation 
Egypt 
Email: ahmedfouad04@yahoo.com 
 
Mr. Walaa Eldin Salah 
Ministry of Water Resources and Irrigation 
Egypt 
Email: planningsector13@gmail.com  
 
Ms. Radwa Salah 
Ministry of Water Resources and Irrigation 
Egypt 
Email: radwa.salah@mwri.gov.eg 
 
Ms. Manal EL-Tantawy 
Egypt 
Email: Tantawymanal@gmail.com  
 
 
 

Mr. Amgad Elmahdi 
IWMI 
Egypt 
Email: A.elmahdi@cgiar.org 
 
JORDAN 
Mr. Mustafa Alotoom 
Ministry of Agriculture  
Jordan 
Email: myfather1927@gmail.com  
 
IRAQ 
 
Mr. Ahmed Kwair 
Ministry of Water Resources 
Iraq 
Email: ank_1976@yahoo.com 
 
Mr.  Laith Jabbar 
Ministry of water resources 
Iraq 
Email: laith_sattar67@yahoo.com 
 
Mr. Jafer Alwan 
Ministry of Water Resources  
Iraq 
Email: jaferalwn1977@gmail.com  
 
Ms. Iman Sahib 
Ministry of Agriculture  
Iraq 
Email: eman_sahib@yahoo.con   
 
Ms. Luma Khalid 
Ministry of water resources 
Iraq 
Email: lumakhalid91@yahoo.com  
 
Mr. Ghufran Dheyab 
Ministry of Water Resources 
Iraq 
Email: ghufran.almahdawi@yahoo.com  
 
MAURITANIA 
 
Mr. Dieh Sidi Heiba  
Ministere De L'agriculture 
Mauritania 
Email : SIDIHEIBA@gmail.com  
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Mr. Lemhaba Bellal 
Ministry of Agriculture  
Mauritania 
Email: lemhababellal1975@gmail.com   
 
MOROCCO  
 
Mr. Mahmoud HAFSI 
Morocco 
Email : hafsi.mahmoud2020@gmail.com  
 
OMAN 
 
Mr. Salim Alkhanbashi 
Ministry of Agricultural, Fisheries Wealth& 
Water Resources 
Oman 
Email: Salim.AlKhanbashi@maf.gov.om 
 
PALESTINE 
 
Ms. Asmaa Salameh 
Palestinian Water Authority  
Palestine  
Email: asmaasalameh@yahoo.com 
 
Mr. Emad Khlief 
Ministry of Agriculture 
Palestine 
Email: khl_emad@yahoo.com 
 
Mr. Salam Abuhantash 
Palestine   
Email : Salamahah@gmail.com    
 
TUNISIA  
 
Mr. Ridha Gabouj 
Ministry of Agriculture Water Resources End 
Fisheries 
Tunisia  
Email: Ri.gabouj@yahoo.fr 
 
Mr. Sayed Selmi 
Ministère d'agriculture et des ressources en eau  
Tunisia  
Email : selmisay@gmail.com  
 
Mr. Samir HADIAOUI 
Direction Générale des Ressources en Eau 
(Ministère de l'Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche; MARHP) 
Tunisia 
Email : hadiaoui.samir@gmail.com  

QATAR  
 
Mr. Fahad Tolefat Qatat 
Qatar General Electricity and Water Corporation 
– KAHRAMAA 
Qatar 
Email:  ftolefat@km.qa  
 
Mr. Mohamad Almaadead 
Qatar General Electricity and Water Corporation 
– KAHRAMAA 
Qatar 
Email: malmaadead@km.qa  
 
Mr. Abdullah Aljassim 
Qatar General Electricity Water Corporation 
Qatar 
Email: aanbar@km.qa  
 
SAUDI ARABIA 
 
Mr. Faraj Almestahi 
Ministry of Enviroment &water and Agriculture 
Saudi Arabia 
Email: Falmestahi@mewa.gov.sa 
 
Mr. Mohamad Al Suleiman   
Ministry of Environment, Water and Agriculture  
Saudi Arabia 
Email: malsulaiman@mewa.gov.sa 
 
UNITED ARAB EMIRATES 
 
Mr. Saif alshara  
MOCCAE 
United Arab Emirates 
Email: Smalshara@moccae.gov.ae  
Ms. Fatmah  Alkalbani 
Ministry of Climate Change and Environment 
United Arab Emirates 
Email: fosaeed@moccae.gov.ae  
 
YEMEN 
 
Ms. Najwa Abdullah 
Yemen  
Email: nalserri@gmail.com 
 
Mr. Nasser El Yazidi 
National Water Resources Authority 
Yemen 
Email: yazyn21@gmail.com 
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Mr. Najib Noman 
Ministry of Water &Environment 
Yemen 
Email: nagib_20052025@yahoo.com  
 
Mr. Ahmed Hasan 
Ministry of agriculture and irrigation 
Yemen 
Email: zamki1873@yahoo.com  
 

EXPERTS 
 
Mr. Frank Van Steenbergen 
MetaMeta Research 
Netherlands 
Email: fvansteenbergen@metameta.nl  
 
Mr. Nadim Farajalla 
American University of Beirut - Issam Fares 
Institute 
Lebanon 
Email: nf06@aub.edu.lb    
 
Mr. Waleed Al-Zubari  
Arabian Gulf University 
Bahrain  
Email: waleed@agu.edu.bh 
 
Ms. Fadia Mohammad 
Arabian Gulf University 
Bahrain  
Email: fadiamat@agu.edu.bh  
 
Mr. Redouane Choukr-Allah 
Former IAV Hassan II 
Morocco 
Email: redouane53@yahoo.fr  

 
REGIONAL ORGANIZATIONS 

ARAB FUND 
Mr. Mohammed ALERYANI 
Arab fund 
Kuwait  
Email: maleryani@arabfund.org  
 
Mr. SAMIR JARRAD  
Arab Fund for Economic &Social Development  
Kuwait 
Email: sjarrad@arabfund.org  
 
Mr. Asaad MUSTAFA  
Arab Fund for Economic and Development 
Kuwait  
Email: amustafa@arabfund.org 

ARAB ACADEMY FOR SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND MARITIME 
TRANSPORT  
 
Mr. AbdelMonem Sanad 
Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport  
Egypt 
Email: Abd.sanad@staff.aast.edu  
 
ARAB NETWORK FOR ENVIRONMENT 
AND DEVELOPMENT (RAED) 
 
Mr. Emadeldin Adly 
RAED 
Egypt 
Email: eadly@hotmail.com 
 
ARAB WATER COUNCIL 
 
Mr. Mahmoud Abouzeid 
President of AWC 
Egypt  
Email: President@arabwatercouncil.org 
 
Mr. Hussein Elatfy 
AWC 
Egypt 
Email: hielatfy@arabwatercouncil.org  
 
CEDARE 
Mr. Khaled AbuZeid 
CEDARE 
Egypt 
Email: kabuzeid@cedare.int  
 
ICARDA 
 
Mr. Aly Abousabaa 
ICARDA   
Egypt 
Email : A.Abousabaa@cgiar.org   
 
Mr. Mohie Omar 
ICARDA 
Egypt 
Email: m.omar@cgiar.org  
 
Ms. Vinay Nangia 
ICARDA 
Morocco 
Email: V.nangia@cgiar.org 
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ICBA 
 
Mr. Khalil Ammar 
ICBA 
United Arab Emirates 
Email: kaa@biosaline.org.ae  
 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 
 
Mr. Zohair Kashgary 
Islamic Development Bank 
Egypt 
Email: zkashgary@isdb.org  
 
IWMI 
 
Ms. Nisreen Lahham  
IWMI 
Egypt 
n.lahham@cgiar.org 
 

LEAGUE OF ARAB STATES 
 
Mr. Djameleddine Djaballah 
LAS 
Egypt 
Email: djamel.djaballah@las.int   
 
Mr. Hammou Laamrani 
League of Arab States  
Egypt  
Email: Hammou.laamrani@las.int  
 
AOAD 
 
Mr. Ibrahim ElDukheri 
AOAD  
Sudan  
Email: Ibrahim.dukheri@aoad.org 
 
Mr. Kamel ElSayed  
Arab Organization for Agricultural Development 
(AOAD) 
Egypt 
Email: kamel.mostafa.elsayed@gmail.com  
 
Ms. Fida'a Rawabdeh 
AOAD 
Jordan 
Email : rawabdehfidaa@gmail.com  
 
 
 
 

ACSAD 
 
Mr. Ayham ALHOMSSI 
ACSAD 
LAS/Syria  
Email : acsad.media@gmail.com  
 
Mr. Mohamed Nasri 
ACSAD  
Tunisia 
Email: mohamed.hassen.nasri@gmail.com 
 

 
UNITED NATIONS 

 
FAO 
 
Mr. Jean-Marc Faurès 
FAO 
Egypt 
Email: jeanmarc.faures@fao.org 
 
Ms. Domitille Vallee 
FAO 
Egypt 
Email : domitille.vallee@fao.org   
 
Mr. Mohamed Al-Hamdi 
FAO 
Egypt 
Email: mohamed.alhamdi@fao.org 
 
Mr. Hichem Charieg 
FAO 
Egypt 
Email: hichem.charieg@fao.org   
 
Mr. Mohamed Abdallah 
FAO 
Egypt 
Email: mohamed.abdallah@fao.org 
 
Ms. Heba Fahmy 
FAO  
Egypt 
Email: hebatallah.fahmy@fao.org  
 
IFAD 
 
Mr. Tarek Abdel Monem 
IFAD 
Egypt 
Email: t.abdelmonem@ifad.org   
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UN ESCWA  
 
Mr. Ziad Khayat  
UN ESCWA 
Lebanon 
Email: khayat@un.org 
 
Ms. Julie Abouarab 
UN-ESCWA 
Lebanon 
Email : abouarab@un.org  
 
Ms. Maya Atie 
UN-ESCWA 
Lebanon 
Email : maya.atie@un.org 
 
Ms. Layale Gedeon 
UNESCWA 
Lebanon 
Email: gedeon1@un.org  


