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 (اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

 :العربية المنطقة في الغذائي األمن بشأنالمؤسسي  التعاون آفاق

  والمياه الزراعة قطاعيبين  االقليمي التنسيق تعزيز حول التشاوري اإلجتماع

 2017 فبراير/شباط 7-9

 بيروت -بيت األمم المتحدة 

 االجتماع مشروع برنامج

 2017 فبراير/شباط 7 الثالثاءاليوم األول: 

 التسجيل 9:30 – 9:00

 فتتاحيةالجلسة اإل 10:30 – 9:30

 وجامعة الدول العربية اإلسكوا،  ترحيبيةات كلم 

 تعريف بالمشاركين 

 جتماعاإل عمل برنامجض اعرإست 

 

 لمشروعا اتمكّونفي التقّدم المحرز  األولى: الجلسة 11:30 – 10:30

 : السيدة ريم النجداوي ، االسكواالجلسةرئيس 

 المشروع ومنهجية ونطاق أهداف عن عامة لمحة 

 اإلسكوا،  السيد محمد الحمدي

 دم المحرز في أنشطة المكون األولالتق 

 األدنى وشمال أفريقياالمكتب اإلقليمي للشرق  -الفاو ،  كراجه فوزيالسيد 

 م المحرز في أنشطة المكون الثالثالتقد 

 سكوا إلا،  نى فتاحة م  السيد

 م المحرز في أنشطة المكون الرابعالتقد 

 مريكية في بيروتألا، الجامعة  ريقالسيد رامي ز  

 مناقشة

 إستراحة قهوة 11:50 – 11:30
 

 )الجزء األول( الزراعة والمياه على المستوى الوطنيالتنسيق بين قطاعي الجلسة الثانية:  13:30 – 11:50

 ، جامعة الدول العربية السيد جمال الدين جاب هللاالجلسة: رئيس 

 قطاعي الزراعة والمياه( تصال الوطنيةمداخالت نقاط اإل( 

 دول 6-4استعراض تجارب 

 مناقشة
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 قهوة استراحة 14:30 – 13:30

 )الجزء الثاني( بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني : التنسيقالجلسة الثالثة 16:00 – 14:30

 GIZالسيد حمو لعمراني ، جامعة الدول العربية/الجلسة: رئيس 

 نتائج تقييم أ طر التنسيق المؤسسي بين المياه والزراعة في مشروع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء 

 (GIZالتعاون األلماني )وكالة  ، إستشاري السيدة لمياء منصور

 قطاعي الزراعة والمياه( تصال الوطنيةمداخالت نقاط اإل(  

 دول 6-4استعراض تجارب 

 مناقشة

 ختام اليوم األول 16:00

 اإلسكواالسيد محمد الحمدي ، 

 

 2017 فبراير/شباط 8 االربعاءاليوم الثاني، 

 

 قليميالزراعة والمياه على المستوى اإل التنسيق بين قطاعي الجلسة الرابعة: 10:30 – 9:00

 المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا -الفاو فوزي كراجة ، الجلسة: رئيس 

  للمشروع الثانيالتقدم المحرز في أنشطة المكون 

 ، اإلسكوا السيد محمد الحمدي

  والمياه مسح وتقييم التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعةالعمل المتبعة في منهجية 

 ، مستشار اإلسكوا القادر عبد فريد السيد عادل

 مناقشة

 قهوة استراحة 11:00 – 10:30

 الجلسة الرابعة: تقييم مستوى التنسيق المؤسسي بين قطاع الزراعة والمياهمتابعة  13:30 – 11:30

 السيدة ريم النجداوي ، االسكواالجلسة: رئيس 

  بين قطاعي الزراعة والمياهتقييم التنسيق المؤسسي دراسة نتائج 

 ، مستشار اإلسكوا القادر عبدفريد  السيد عادل

 

  من قبل بعض المشاركينتعقيبات : 

 جامعة الدول العربية –السيد جمال الدين جاب هللا 

 أكساد –السيد إيهاب جناد 

 خبير موارد مائيه –السيد عبد هللا دروبي 

 المقر الرئيسي للمنظمة – فاوال –السيد محمد بازا 

 (GIZوكالة التعاون األلماني ) –السيد حمو لعمراني 

 

 ةمنقاشة عام 

 جميع المشاركين

 

 جامعة الدول ممثلي و المياهوعن الزراعة  الدول ممثليمصغرة من المشاركين ) مجموعة عمل تشكيل

 (العربية
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 قهوة استراحة 14:30 – 13:30

 وضع مقترحات للتنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه : الخامسةالجلسة  17:00 – 14:30

 المصغرة( بمجموعة العمل)جلسة خاصة 

 

 مجموعة العملإختيار رئيس ل 

 

 مقترح آليات التنسيق المؤسسي 

 ، إستشاري االسكوا السيد عادل فريد عبد القادر

 

 مسودة توصيات تحسين التنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه لوضععامة  مناقشة

 الثانيختام اليوم  17:00

 ااإلسكوالسيد محمد الحمدي ، 

 

 2017 فبراير/شباط 9 الخميس، لثاليوم الثا

 

 بين قطاعي الزراعة والمياه االقليمي التنسيق مسودة مقترحات : دسةالساالجلسة  11:30 – 9:30

 ريم النجداوي ، االسكواالسيدة الجلسة: رئيس 

  المصغرة مجموعة العملاستعراض مقترح توصيات 

 ، إستشاري االسكوا السيد عادل فريد عبد القادر

 

 من جميع المشاركين واالتفاق بشأنها منقاشة عامة لمقترح التوصيات

 قهوة استراحة 12:00 – 11:30

 المالحظات الختامية والخطوات المستقبلية 12:30 – 12:00

 السيدة ريم النجداوي ، االسكوا

 

 

 زراعة حول المكون الرابع للمشروعجلسة خاصة بنقاط االتصال الوطنية لقطاع الغذاء/ال 
 )سيتم توفير القهوة والمقبالت الخفيفة أثناء انعقاد الجلسة(

 د. رامي زريق – ولى مع إستشاري االسكواإجتماع المجموعة اال 14:00 – 12:30

 العراق ، فلسطين ، اليمن()السودان ،  

 د. رامي زريق – إجتماع المجموعة الثانية مع استشاري االسكوا 15:30 – 14:00

 )تونس ، لبنان ، مصر ، المغرب ، موريتانيا( 

 جتماعنهاية اإل 15:30

 


