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مفاهيمية مذكرة 

لقد مرت خمس سنوات منذ انعقاد مؤتمر أيام األراضي 
عمان،  في  أفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  في  والمياه 
األردن، خالل الفترة 15-18 ديسمبر/ كانون األول 2013. 

وشركاؤها  الفاو  منظمة  أطلقت  المؤتمر،  هذا  وفي 
واستراتيجية  وكذلك  المياه”  لندرة  االقليمية  “المبادرة 
التعاون والشراكة اإلقليمية. وقد وافق وزراء الزراعة على 
المبادرة اإلقليمية بشأن ندرة المياه خالل المؤتمر اإلقليمي 
لمنظمة الفاو الذي انعقد في فبراير/ شباط 2014 في 
روما، وخالل المجلس الوزاري للمياه التابع لجامعة الدول 
المبادرة اإلقليمية  انطالق  ومنذ  مايو 2015.  في  العربية 
تطورات  حدوث  المنطقة  شهدت  سنوات،  خمس  قبل 
كبيرة وملحوظة، حيث أصبحت اإلدارة المستدامة للمياه 
من األولويات القصوى لبلدان المنطقة، االمر الذي نتج عنه 
وتنفيذ  وسياساته  المياه  مشكالت  حول  الحوار  تكّثيف 
مشاريع استثمارية ومؤسساتية مبتكرة في عدد من بلدان 
المستدامة  التنمية  خطة  اعتماد  خالل  ومن  المنطقة. 
الدول  تمكنت  المستدامة  التنمية  وأهداف   2030 لعام 
والجهات المانحة والمؤسسات الدولية من الحصول على 
الغذائي  واألمن  المياه  إدارة  أولويات  لتحديد  قوي  إطار 
المستدام في المنطقة. ولكن في الوقت نفسه، زادت 
حدة التحديات التي تواجه منطقة الشرق األدنى وشمال 

أمدها طال  التي  واألزمة  النزاعات  تسببت  حيث  أفريقيا، 
وفي  األرواح،  في  فادحة  خسائر  في  وامتدادها 
للمياه   التحتية   البنية  وفي  والتغذية،  الغذائي  األمن 
تنفيذ في  تباطؤًا  أو  تأخرًا  سببت  أنها  كما  والزراعة، 
ذلك  إلى  وباالضافة  اإلنمائية.  والخطط  االستراتيجيات 
الريف  سكان  على  كبيرًا  تأثيرًا  والجفاف  المناخ  تغير  يؤثر 
ويزيد من تفاقم آثار النزاعات التي تغذي الهجرة وحركة 

الالجئين.

والمياه  األراضي  أيام  مؤتمر  سيعقد  السياق،  هذا  وفي 
في الشرق األدنى وشمال أفريقيا خالل الفترة 31 مارس/ 
الستعراض  القاهرة،  في   2019 نيسان  أبريل/   4  - آذار 
في  المياه  ندرة  مشكلة  معالجة  في  المحرز  التقدم 
البلدان  بين  والخبرة  المعرفة  تبادل  وتعزيز  المنطقة، 
المستقبلية  والخطوات  التوجهات  وتحديد  والشركاء 
والتحديات  المستفادة،  الدروس  االعتبار  بعين  األخذ  مع 
الجديدة وفرص التنمية المستدامة. ورغم تركيز المؤتمر 
على منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، إال أنه سيرتبط 
من  وخبراء  بلدان  مشاركة  خالل  من  العالمي  بالمنظور 
لتبادل  الالتينية(  وأمريكا  وأفريقيا  )آسيا  أخرى  مناطق 

المعرفة وتعزيز رؤى مشتركة بين األقاليم.

المقدمه

الزراعة المحمية.

©FAO/ Morroco

للتسجيل، يرجى زيارة:
www.fao.org/about/meetings/land-and-water-days/en/ 

Land-Water-Days@fao.org :أو إرسال بريد إلكترونى الى
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األهــداف

حققتها  التي  اإلنجازات  تقييم 
البلدان وشركاء التنمية في السنوات الخمس 
الماضية، لمعالجة ندرة المياه وتدهور األراضي، 
واألمن  المستدامة  الزراعة  نظم  وتعزيز 

الغذائي والنظم الغذائية.

1
التفكير في توقعات واحتماالت 
وال  اإلقليمية،  المبادرات  من  القادمة  المرحلة 
سيما مبادرة ندرة المياه التابعة للفاو، ودراسة 
كيفية  وتحديد  الشراكات  تعزيز  كيفية 

المضي قدمًا.

2

السياسات  من  جديد  جيل  تحديد 
للمياه  المستدامة  اإلدارة  لتحقيق  واالستثمار 

واألمن الغذائي في المنطقة.

4

الفلفل المتزايد في الدفيئة.

©FAO/Oman

المرتكزة  االبتكارات  تبادل 
والتكنولوجيا،   العلوم   في  التقدم  على 
والمنهجيات الجديدة، والمبادئ التوجيهية 

واألدوات لدعم تصميم وتنفيذ برامج.
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لوحة شمسية للري.

©FAO/Egypt

النتائج 
المتوقعه 

استعراض اإلنجازات واالبتكارات والتجارب الجيدة حول اإلدارة المستدامة والحوكمة 
الرشيدة لموارد المياه واألراضي من أجل األمن الغذائي والمائي.

والمياه  لألراضي  والمستدامة  المتكاملة  اإلدارة  إطار  في  واالستثمارات  للسياسات  توصيات  وضع 
ورفعها إلى صناع القرار وأصحاب المصلحة.

تعزيز الشراكات فيما بين بلدان المنطقة وكذلك مع المناطق األخرى للتصدي للتحديات الرئيسية 
في إدارة األراضي والمياه.

اإلدارة  السياسات واالستثمارات من أجل  المياه والزراعة بشأن  لوزراء  بيان مشترك  إعداد 
المستدامة للمياه الزراعية.
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يناقش مؤتمرمؤتمر أيام األراضي والمياه 2019 –منطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا أهم التحديات التي 
تواجه اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه والحلول المناسبة لتحقيق األمن الغذائي من خالل خمسة محاور 

رئيسية:

المياه  ندرة  حول  األدلة  أحدث  على  الموضوع  هذا  يركز 

في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، حيث يسلط 

تأثيرها على األمن الغذائي اإلقليمي ويركز  الضوء على 

دراسة  بهدف  الزراعية،  المجتمعات  عيش  سبل  على 

االقتصادية  والتنمية  الغذائي  األمن  تحقيق  مسارات 

وستشمل  المياه.  ندرة  ظروف  ظل  في  المستدامة 

المواضيع دعم القرارات وأنظمة المراقبة القائمة على 

إنتاجية  لتحسين  الالزمة  واألدوات  المائية،  المحاسبة 

المياه وكفاءة استخدام المياه، واالستخدام المستدام 

المستدامة  اإلدارة  وطرق  التقليدية،  غير  المياه  لمصادر 

للمياه الجوفية.

لألمن  كبيرًا  تهديدًا  والتربة  األراضي  تدهور  يشكل 

الغذائي واستدامة سبل العيش وتوفير خدمات النظم 

المنطقة.  في  البيولوجي  التنوع  وحفظ  اإليكولوجية 

بتطوير  المتعلقة  القضايا  الموضوع  هذا  أولويات  ومن 

متكامل  بشكل  األراضي  إلدارة  مبتكرة  ونهج  تقنيات 

ومستدام للحد من مشكلة تدهور األراضي ومعالجتها. 

وسيتم إيالء اهتمام خاص للمواضيع الساخنة اإلقليمية 

الرياح.  من  للتعرية  المعرضة  واألراضي  التربة  تملح  مثل 

النظم  إدارة  في  الناجحة  التجارب  عرض  سيتم  كما 

في  األراضي  تدهور  رصد  وكذلك  الزراعية،  اإليكولوجية 

إطار أهداف التنمية المستدامة.

المحور 1 

مسارات اإلدارة المستدامة 
لموارد المياه النادرة

حصاد المياه في الموقع للزيتون.

©FAO/Jordan

رجل يمشي الخراف عبر حوض بحيرة الموصل بالقرب من محطة ضخ سد الموصل.

©FAO/Iraq

محـاور المؤتمـر

المحور 2 

الحد من تدهور األراضي
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الشرق  منطقة  بلدان  جميع  تعاني  األمر،  واقع  في 

يمكن  التي  المناخ  تغير  آثار  من  أفريقيا  وشمال  األدنى 

والتصحر  المياه  ندرة  مشكلة  تفاقم  في  تتسبب  أن 

التأثيرات  تحليل  إلى  واستنادًا  الطبيعية.  الموارد  وتدهور 

الزراعة  نظم  على  المناخ  لتغير  والمحتملة  المرصودة 

تسليط  سيتم  المنطقة،  في  والغذاء  الحيوانية  والثروة 

الضوء على طرق زيادة قدرة النظم على التكيف من أجل 

تحقيق األمن الغذائي، واستدامة سبل العيش وحماية 

سكان الريف من الصدمات المناخية في المنطقة على 

على  خاص  بشكل  التركيز  سيتم  كما  الطويل.  المدى 

دور الُنُهج القائمة على الخصائص الطوبوغرافية لإلدارة 

التكيف  فوائد  تحقيق  في  والمياه  لألراضي  المستدامة 

المعالم  مستوى  على  حدته  وتخفيف  المناخ  تغير  مع 

الطبيعية، من خالل ، على سبيل المثال،  خالل المحافظة 

على الغابات وإعادة التحريج.

واألطر  الناقصة  أو  المكتملة  غير  السياسات  تغذي 

والتعقيد  الترابط  كاٍف  بشكل  تعالج  ال  التي  التنظيمية 

المتزايد  الضغط  والمياه،  األراضي  حوكمة  مجال  في 

على الموارد الطبيعية في المنطقة. ويمكن من خالل 

حماية  تدابير  تعزيز  والمياه،  لألراضي  الفعالة  الحوكمة 

الخدمات  وتحسين  وضمانها  المياه  موارد  استدامة 

وتعزيز  االقتصادي  النمو  ودعم  المحققة  والفوائد 

األمن الغذائي والحد من الفقر وحماية البيئة. سيتناول 

والسياسية  والقانونية  المؤسسية  األطر  الموضوع  هذا 

المستدامة لألراضي  المواتية لإلدارة  الظروف  التي توفر 

على  خاص  بشكل  التركيز  مع  القطاعات،  في  والمياه 

قطاع الزراعة. وسيعرض أدوات وحلول لتحسين توافق 

والحوكمة  األراضي،  وحيازة  القطاعات،  بين  السياسات 

الفعالة للمياه الجوفية، وموضوع النوع االجتماعي في 

مجال الحوكمة الرشيدة لألراضي والمياه.

 With growing awareness of food production
 challenges and climate change concerns in the

 NENA region, innovative solutions are needed

حصاد المياه في التل.

©FAO/Morocco

مزارع يعمل مع الري.

©FAO/Yemen

المحور 3 

التنمية  على  المناخ  تغير  آثار 
اإلقليمية وتعزيز القدرة على 

التحمل والصمود

المحور 4 

حوكمة األراضي والمياه 
التنمية  أهداف  لتحقيق 
النظم  في  المستدامة 

الهشة
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مع تزايد الوعي بتحديات إنتاج الغذاء والقضايا المتعلقة 

المناخ في منطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا،  بتغير 

لمشاريع  حوافز  لتوفير  مبتكرة  حلول  إلى  الحاجة  تبرز 

اإلنتاجية  وتعزيز  الزراعي  القطاع  في  والمياه  األراضي 

أهمية  المؤتمر  وسيتناول  جديدة.  استثمارات  وجذب 

ألغراض  المياه  مجال  في  االستثمارات  وإمكانيات 

تمكين  شروط  بتحليل  وسيقوم  المنطقة،  في  الزراعة 

والمستويات  السياسات  مستوى  على  االستثمارات 

التخطيط  طرق  ذلك  في  بما  والمؤسسية،  القانونية 

سبل  المؤتمر  وسيناقش  كما  السليم.  االستثماري 

الزراعة  ألغراض  المياه  في  االستثمارات  تكون  أن  ضمان 

ويناقش  وسيعرض  والمالية،  السياسية  األولويات  من 

والمبتكرة.  المؤكدة  االستثمارية  والفرص  الحلول 

مناهج  على  الضوء  تسليط  سيتم  ذلك،  على  وعالوة 

العالمية،  المالية  الوسائل  خالل  من  االستثمارات  تمويل 

فضاًل عن الحلول المبتكرة على المستوى المحلي مثل 

التمويل اإلسالمي.

جلسات عامة: ستعقد تلك الجلسات صباح كل يوم وستتناول األسئلة الرئيسية، وتسلط الضوء على  «
اإلنجازات وسيطرح خاللها الخبراء البارزون أفكارًا متعلقة بكل موضوع. وفي هذا االطار سيتم تخصيص جلسة 

الغذائي والمائي من خالل اإلدارة المستدامة  التعاون مع األقاليم االخرى لتحقيق األمن  عامة لمناقشة فرص 

لألراضي والمياه، ومن خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

صيغًا  افريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  –منطقة   2019 والمياه  األراضي  أيام  مؤتمر  يستخدم 
تبادل  وتمكين  المشاركة  زيادة  أجل  من  للجلسات  األشكال  متعددة  وتفاعلية  مبتكرة 
المعرفة. وسيتم تخصيص كل يوم من أيام المؤتمر لواحد من المحاور الرئيسية. كما سيتم 
برمجة الجلسات الفنية بحيث يمكن حضور جميع الجلسات المتعلقة بموضوع واحد. يقدم 

الملحق 1 نظرة عامة على البرنامج.

فتح قناة الري.

©FAO/Syria

المحور 5 

االستثمارات  نطاق  توسيع 
في المياه ألغراض الزراعة

هيكل المؤتمر وصيغته 
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استراتيجيات  « وستتضمن  فنية:  جلسات 
حول قضايا محددة تهم المنطقة، ونهج معتمدة في 

النجاح. سيتم  والمياه، ومشاركة قصص  األراضي  إدارة 

التوقعات  حول  التوصيات  على  لالتفاق  الحوار  اعتماد 

وسيقوم  موضوع.  بكل  المتعلقة  النظر  ووجهات 

المستويين  على  للتركيز  الجلسات  بتنظيم  الشركاء 

منظمة  مع  والتعاون  بالتنسيق  والُقطري،  اإلقليمي 

الفاو.

ملصقات،  « المفتوحة:  المساحات   / السوق 
للبرمجيات  توضيحية  وعروض  للمعارض،  وأكشاك 

والمحاضرات  المتطورة  المعدات  وعرض  واألساليب، 

العملية وتقديم حلول مبتكرة. تعمل جلسات »السوق« 

كمكان لتبادل المعرفة واألساليب والمعلومات. وتتيح 

جلسات  تنظيم  المفتوحة«  »المساحات  جلسات 

الشريكة  المنظمات  ذلك  في  بما  المشاركين،  بين 

باإلضافة  المشاركة،  الدول  من  العامة  والمؤسسات 

ومؤسسات  الخاص  القطاع  من  مختارين  ممثلين  إلى 

األبحاث.

تلك  « تستهدف  والمياه:  األراضي  هاكاثون 
لتطوير  الشباب،  المهنيين  من  مجموعات  الجلسات 

حلول مبتكرة قائمة على تقنية المعلومات للمشاكل 

الفعلية للبلدان في مجاالت إدارة األراضي والمياه.

الشركاء  « أمام  فرصة  توجد  الجانبية  الفعاليات 
األراضي  أيام  مؤتمر  وبعد  قبل  جانبية  فعاليات  لعقد 

اإلقليمية  الشراكة  ستعقد  االطار  هذا  وفي  والمياه. 

اجتماعًا  إفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  لمنطقة  للتربة 

ألعضائها على هامش اعمال المؤتمر.

مؤتمر  « اختتام  سيتم  المستوى  رفيع  االجتماع 
أيام  األراضي والمياه بعقد اجتماع سياسي وزاري رفيع 

المستوى تنظمه منظمة الفاو وجامعة الدول العربية 

ولجنة  الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة  مع  بالتعاون 
مجال الري بالتنقيط.

©FAO/Tunisia

آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  االمم 

إلبراز أهمية اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه لخدمة 

العربية.  المنطقة  في  الغذائي  واألمن  المياه  مجال 

باإلضافة  المائية  الموارد  ووزراء  الزراعة  وزراء  وسيدعى 

إلى الممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الشريكة 

وتوقعاتهم  نظرهم  وجهات  تقديم  إلى  المدعوة 

األراضي  قطاعات  في  واالستثمارات  الحوكمة  بشأن 

نتائج  استعراض  سيتم  االجتماع،  هذا  وفي  والمياه. 

المداوالت الفنية الخاصة بمؤتمر أيام األراضي والمياه. 

رفيع  لالجتماع  السياسية  الجلسة  اختتام  سيتم  كما 

المستوى باعتماد بيان مشترك.
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يستهدف مؤتمر أيام األراضي والمياه 2019 –منطقة الشرق 

وصناع  المشاريع  ومدراء  الخبراء  افريقيا  وشمال  األدنى 

غير  والمنظمات  األكاديمية  واألوساط  الحكومات  من  القرار 

والشركاء  الدولية  والمنظمات  الخاص  والقطاع  الحكومية 

وشمال  األدنى  الشرق  منطقة  داخل  من  سواء  التنمية،  في 

أفريقيا أو خارجها من ذوي الخبرة في مواضيع المؤتمر ومن 

وبالنسبة  مشارك.   400 حوالي  المؤتمر  يحضر  أن  المتوقع 

لالجتماع رفيع المستوى الذي تعقده جامعة الدول العربية 

بالتعاون مع الفاو وشركاء آخرين، سيتم دعوة وزراء الزراعة 

رؤساء  جانب  إلى  العربية  الدول  من  المائية  الموارد  ووزراء 

المانحة. الدول  عن  وممثلين  الشريكة  اإلقليمية  المنظمات 

مع منظمة الفاو.
مجال الزراعة الميكانيكية.
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مزارع يزرع المحاصيل في المنطقة المستهدفة بدعم من منظمة األغذية والزراعة.
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المشاركـون

الحوكمـة

األدنى  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  الفاو  مكتب  ينظم 

وشمال أفريقيا مؤتمر أيام األراضي والمياه 2019 بالتعاون 

مع شعبة األراضي والمياه والشعب الفنية األخرى في 

واإلقليمية.  القطرية  ومكاتبها  للفاو  الرئيسي  المقر 

للفاو  الشريكة  المؤسسات  تتعاون  ذلك،  على  وعالوة 

في  والقطرية  واإلقليمية  العالمية  المستويات  على 

الفعاليات  في  المشاركة  خالل  من  المؤتمر  تنظيم 

التحضيرية وفرق العمل المواضيعية والتنظيم المشترك 

للجلسات العامة والفنية والمشاركة بها ودعوة الخبراء 

المعلومات  وثائق  إعداد  عن  فضاًل  والميسرين،  الفنيين 

األساسية ودراسات الحالة.
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مفاهيمية مذكرة 

الشركـاء

الخس العضوي ينمو داخل الدفيئة.
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