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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 اإلطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة
 

 موجز
تتوقع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ حدوث موجات جفاف بفعل العوامل اجلوية )اخنفاض هطول  

وأكثر تواتراً حبلول هناية القرن احلادي والعشرررررررررررررررين. مدة األمطار( وموجات جفاف زراعي )تزايد جفاف الرتبة( أطول 
عمليات سررررررررررررذب املياه العذبة يف العامل، قعنأ من املتوقع أن  يف املائة من 70ونظراً إىل أن قطاع الزراعة مسرررررررررررر ول عن 

العاملية اليت  اسررتناداً إىل االهاهاتو يتكبد، من بني القطاعات االقتصررادية عيع،ا، أعظا ااثار الناعة عن ندرة املياه. 
ة )املنظمة( زيادة ية والزراعتتوقع منظمة األغذتشررر،دها األقارررليات الغذائية ولثار التنمية االقتصرررادية والنمو السررركا ، 

. ومن املتوقع أيارررا أن يسرررجل طلب عيع 2050يف املائة تقريبا حبلول عام  50بنسررربة يف الطلب العاملي على األغذية 
القطاعات على املياه زيادة، األمر الذي سرررريسررررفر عن احتدام املناقسررررة وتزايد اختالل التوازن بني العرض والطلب على 

ذوايل ملياري شررررخي، أي قرابة كا سرررركان قاملياه، وهو ما حيّدد على نطاق واسررررع تعريط مصررررطلا يندرة املياهي. 
كان العامل، من نقي مائي مليار شررخي، أي حوايل ربع سرر 1.6ندرة املياه. ويعا  تسررا بيف مناطق تيعيشررون العامل، 

وقية(. ومن من األهنار ومن طبقات املياه اجلياه )حيث تفتقر البلدان إىل البنية األسررراسرررية الالزمة لسرررذب امل اقتصرررادي
 من تزايد ندرة املياه. اً ارر كثر تالفئات األالفقراء، ال سيما الشباب والنساء، شكل احملتمل أن ي

 
خالل الدورة الثانية والعشرررررررررين مل فر األطراف يف اتفاقية األما املتذدة اشطارية بشرررررررر ن تغري  ،وأطلقت املنظمة 

، اشطار العاملي بشررررررررررر ن ندرة املياه يف الزراعة 2016رب، يف نوقمرب/تشررررررررررررين الثا  املناخ اليت انعقدت يف مراكش، املغ
حظي بعقرار ودعا عدة اجتماعات رقيعة املسرررررررتوى، لخرها الدورة الثالثة عشررررررررة مل فر األطراف العاملي( الذي )اشطار 

 .2017يف أوردوس، الصني، يف سبتمرب/أيلول اليت انعقدت 
 



2 COAG/2018/9 

 

، اعتمد خاللأ 2017نيسررررررران/أبريل  20وقد انعقد أول اجتماع متعدد أصرررررررذاب املصرررررررلذة ل طار العاملي يف  
، وواققوا على إنشرررررراء شررررررراكة خاصررررررة باشطار العاملي. و  اشقرار 1بيان روما بشرررررر ن ندرة املياه يف الزراعةياملشرررررراركون ي

تدرجييا باشطار العاملي باعتباره للية ناشرررررررررررررئة للن،وض باشجراءات اهلادقة إىل مواج،ة ندرة املياه يف الزراعة يف  ل تغري 
من األج،زة احلكومية ينذدرون ، شررررررررررريكاً  50إىل أكثر من  34 املناخ. ويف غاررررررررررون سررررررررررنة، تزايد عدد الشررررررررررركاء من

واحلكومية الدولية ووكاالت األما املتذدة وم سرررسرررات البذوث واألوسررراة األكادميية وا/تمع املد /دموعات الدعوة 
 .ة النطاقعامليالواملناصرة واملنظمات امل،نية/ القائمة على العاوية 

 
وتتمثل م،مة اشطار العاملي يف إجياد عامل تكون قيأ نظا أغذيتأ لمنة يف  روف تزايد ندرة املياه يف  ّل تغري  

دموعات عمل ملعاجلة هذه األولويات.  وا  وأنشرررررررررراملناخ. وحّدد شررررررررررركاء اشطار العاملي أولويات وومررررررررررعوا خطة عمل 
( وااليات املالية، 3( والت هب ملواج،ة حاالت اجلفاف، )2( املياه واهلجرة، )1وينصرررررب تركيز دموعات العمل على )

 واالتصاالت الفعالة. (7( والزراعة امللذية )6( واالستخدام املستدام للمياه يف الزراعة، )5واملياه والتغذية، ) (4)
 

اشطار بوأعرب عدة شرررررررركاء، كا يف للا البلدان األعاررررررراء مثل كابو قردي وإيطاليا وإسررررررربانيا، عن اهتمام،ا  
االسررررتاتيجيان  للمنظمة )الربنادان االسررررتاتيجياشطار جزءاً ال يتجزأ من العاملي والتزام،ا بأ. ويشررركل اشطار العاملي 

 على املستويني القطري واشقليمي.العاملي ( حيث تلتما املكاتب اشقليمية الدعا الفين من اشطار 3و 2
 

 اللجنةاإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب 
 

 إن اللجنة مدعوة إىل القيام كا يلي: 
 

  ودعمأ باعتباره للية رئيسررررررررية للتكّيط مع لثار ندرة املياه يف الزراعة يف  ل تغري املناخالعاملي إقرار اشطار 
 على املستويني الوطين والعاملي؛

  ؛العامليوتشجيع البلدان على املشاركة يف أنشطة اشطار 
 تقارير دورية إىل اللجنة عن التقّدم الذي حترزه الشراكة. والطلب من املنظمة رقع 
 

 ميكن توجيأ أي استفسارات عن حمتوى هذه الوثيقة إىل:
 Eduardo Mansurالسيد 

 مدير شعبة األرامي واملياه
 5978 5705 06 39+اهلاتط: 

 
 

  

                                                      
 1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faowater/docs/WASAG_ROME_STATEMENT.pdf 
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 معلومات أساسية -أولا 
 

تتوقع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ حدوث موجات جفاف بفعل العوامل اجلوية )اخنفاض هطول  -1
األمطار( وموجات جفاف زراعي )تزايد جفاف الرتبة( أطول مدة وأكثر تواتراً حبلول هناية القرن احلادي والعشرررررين. ونظراً 

عمليات سررررررذب املياه العذبة يف العامل، قعنأ من املتوقع أن يتكبد، من  يف املائة من 70إىل أن قطاع الزراعة مسرررررر ول عن 
بني القطاعات االقتصررررررررررادية عيع،ا، أعظا ااثار الناعة عن ندرة املياه. واسررررررررررتناداً إىل االهاهات العاملية اليت تشرررررررررر،دها 

ادة يف الطلب العاملي على األغذية بنسرربة زي 2األقاررليات الغذائية ولثار التنمية االقتصررادية والنمو السرركا ، تتوقع املنظمة
. ومن املتوقع أيارررررررا أن يسرررررررجل طلب عيع القطاعات على املياه زيادة، األمر الذي 2050يف املائة تقريبا حبلول عام  50

سرريسررفر عن احتدام املناقسررة وتزايد اختالل التوازن بني العرض والطلب على املياه، وهو ما حيّدد على نطاق واسررع تعريط 
مصطلا يندرة املياهي. قذوايل ملياري شخي، أي قرابة كا سكان العامل، يعيشون يف مناطق تتسا بندرة املياه. ويعا  

مليار شرررررخي، أي حوايل ربع سررررركان العامل، من نقي مائي اقتصرررررادي )حيث تفتقر البلدان إىل البنية األسررررراسرررررية  1.6
اجلوقية(. ومن احملتمل أن يشررركل الفقراء، ال سررريما الشرررباب والنسررراء، الالزمة لسرررذب املياه من األهنار ومن طبقات املياه 

 الفئات األكثر تارراً من تزايد ندرة املياه.
 
أطلقت املنظمة، إقراراً من،ا ب نأ ال ميكن ألي منظمة وحدها معاجلة القاررررررايا العديدة املطروحة، اشطار العاملي و  -2

ية ملي( خالل الدورة الثانية والعشرين مل فر األطراف يف اتفاقية األما املتذدة اشطار ندرة املياه يف الزراعة )اشطار العابش ن 
. ويف غارررررررون سرررررررنة،   إقرار اشطار 2016بشررررررر ن تغري املناخ اليت انعقدت يف مراكش، املغرب، يف نوقمرب/تشررررررررين الثا  

 :يف الفعاليات التاليةالعاملي واملصادقة عليأ على الصعيد العاملي 
 

  2016م فر قمة وزراء املياه يف املنتدى العاملي الثا  للري يف تايلند يف أكتوبر/تشرين األول 

(http://www.icid.org/WIF2%20Report.pdf)؛ 
 وزيراً للزراعة  83ة والزراعة من قبل وامل فر التاسع لوزراء الزراعة يف برلني خالل املنتدى العاملي عن األغذي

 2017أملانيا يف يناير/كانون الثا   يف
(https://www.bmel.de/EN/Agriculture/Global-Food-Situation-FAO/_Texte/GFFA-2017.html)؛ 

   2017واجتماع وزراء الزراعة يف دموعة العشرين يف برلني، أملانيا، يف يناير/كانون الثا 
(https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-agarminister-aktionsplan-

en.pdf;jsessionid=2625F472B2B8317EE34C04418D6210EE.s7t2?__blob=publicationFile&v=1) 
 ني، املتذدة اشطارية بش ن تغري املناخ يف أوردوس، الص والدورة الثالثة عشرة  مل فر األطراف يف اتفاقية األما

 2017سبتمرب/أيلول  يف
(1add1321/cop2017-china-ordos-13-documents/cop-https://www.unccd.int/official) ؛ 

                                                      
2  i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/aThe Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges. FAO, 2017.  

http://www.icid.org/WIF2%20Report.pdf
https://www.bmel.de/EN/Agriculture/Global-Food-Situation-FAO/_Texte/GFFA-2017.html
https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-agarminister-aktionsplan-en.pdf;jsessionid=2625F472B2B8317EE34C04418D6210EE.s7t2?__blob=publicationFile&v=1
https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-agarminister-aktionsplan-en.pdf;jsessionid=2625F472B2B8317EE34C04418D6210EE.s7t2?__blob=publicationFile&v=1
https://www.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017/cop1321add1
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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  للجمعية العامة لألما املتذدة، يف خطة عمل عقد األما املتذدة الدويل للعمل: املاء الثانية والسرررررررررررربعون والدورة
 .2018 يف نيويورك، الواليات املتذدة األمريكية، يف مارس/للار 2028-2018من أجل التنمية املستدامة 

 
وي،دف اشطار العاملي، اعرتاقاً منأ بالروابط املتشابكة ومسارات ردود الفعل املعقدة بني الزراعة املستدامة واألمن  -3

إىل رمي تالغذائي وندرة املياه وتغري املناخ، إىل تعزيز التعاون االسرتاتيجي يف ما بني الشركاء لومع وتنفيذ سياسات وبرامج 
أجل  اسررتجابات ناجذة للقطاعات الزراعية من ومررعمسررتدام يف القطاعات الزراعية بغية  اسررتخدام املياه وإدار ا بشرركل

لثار تغري املناخ والتكّيط مع،ا عند معاجلة ندرة املياه. وتتمثل إحدى النتائج املتوقعة من عمل اشطار حدة التخفيط من 
را إىل الكتلة رح،ا ندرة املياه يف قطاع الزراعة نظيف بلورة اسررررررررررررتجابة لات وترية سررررررررررررريعة ملواج،ة التذديات اليت تطالعاملي 

 الذين ينسرررررررقون تداخال ا من أجل حتقيق نتائج، و التكميلية امل،اراتلوي ، من الذين   حشررررررردهااحلرجة من الشرررررررركاء 
 أسرع وأجنع مع أقصى قدر من األثر بالنسبة إىل البلدان.

 
اجليدة  للمعارف واملمارسرررررررررات د باملعلومات، مسرررررررررتودعاً للتزوّ  جامعاً  وسررررررررريصررررررررربا اشطار العاملي، باعتباره مرققاً  -4

ودراسرررررررررات احلالة واألدوات والتكنولوجيات واملشرررررررررورة يف دال السرررررررررياسرررررررررات اليت سررررررررريتا االرتقاء  ا ونشررررررررررها عن طريق 
،ة حنو جاالسررررتثمارات احملّددة األهداف. ويف الوقت لاتأ، سررررت دي هذه االسررررتثمارات إىل خلق كتلة حرجة من ا رباء مو 

مة وشرررررركائ،ا، سررررريسرررررتاررررريط، مرررررمن املنظالعاملي قعن اشطار  ،معاجلة ندرة املياه يف قطاع الزراعة بطريقة مبتكرة. وبالتايل
دموعة من ا ربات اليت هي على أهبة االسررررررررتعداد لتذديد املشرررررررراكل واالتفاق على التدخالت الالزمة والتعاون يف تنفيذ 

 اشجراءات املتفق علي،ا.
 
ية ر وأدرج العديد من البلدان مسررررر لة ندرة املياه مرررررمن القارررررايا اهلامة يف ما قّدمأ إىل اتفاقية األما املتذدة اشطا -5

حمددة وطنًيا. وسررت دي االسررتثمارات احلالية ملعاجلة مسرر لة ندرة املياه يف قطاع الزراعة إىل  بشرر ن تغري املناخ من مسررا ات
ملناخ تنمية البشرررية املسررتدامة والنمو االقتصررادي ويف ما يتعلق بالتكيط مع لثار تغري اعائدات طويلة األجل بالنسرربة إىل ال

 والتخفيط من وط  ا وإىل مناقع قورية قصرية األجل.
 
يف املقر الرئيسررري  2017أبريل/نيسررران  20وقد انعقد أول اجتماع متعددة أصرررذاب املصرررلذة ل طار العاملي يف  -6

ا بشرررررررر ن ندرة املياه يف الزراعةي. و  اشقرار تدرجييا باشطار العاملي باعتباره للية ناشررررررررئة ملواج،ة للمنظمة واعتمد يبيان روم
ينذدرون ، شررريكاً  50إىل أكثر من  34ندرة املياه يف الزراعة يف  ل تغري املناخ. ويف غاررون سررنة، تزايد عدد الشررركاء من 

ما املتذدة وم سرررررررررررسرررررررررررات البذوث واألوسررررررررررراة األكادميية وا/تمع من األج،زة احلكومية واحلكومية الدولية ووكاالت األ
 نطاق.العاملية الاملد /دموعات الدعوة واملناصرة واملنظمات امل،نية/ القائمة على العاوية 

 
 رؤية اإلطار العالمي ومهمته وأهدافه -ثانياا 

 
ها من أجل امج والقدرات امليدانية ونشر يعترب اشطار العاملي شراكة تدعا ومع السياسات واالسرتاتيجيات والرب  -7

 تكييط الزراعة مع ندرة املياه. ورؤية اشطار العاملي وم،متأ وأهداقأ هي كاايت:



COAG/2018/9 5 

 

تتمثل رؤية اشطار العاملي يف إجياد عامل تكون قيأ نظمأ الغذائية لمنة وقادرة على الصرررررررررررررمود يف وجأ تفاقا ندرة  -8
 املياه يف  ل تغري املناخ.

 
م قابل للقياس وملذوظ ومسررررررررررررررتدام لتذسررررررررررررررني النظا الزراعية م،مة اشطار العاملي يف دعا حتقيق تقدّ  وتكمن -9

 وتكييف،ا يف  ل تفاقا ندرة املياه وتغري املناخ، وللا باستخدام مزيج من ا ربات واملوارد املتاحة لدى الشركاء.
 

 والقطري: اهلامة وا/دية التالية على املستويني الدويلبينما يتمثل هدف اشطار العاملي يف معاجلة داالت العمل  -10
 

 الدعوة إىل ومع سّلا باألولويات على مستوى السياسات؛ 
 والتعاون يف دال برامج العمل؛ 
 وتشاطر املعارف والتجارب ونشرها؛ 
 وومع حلول جديدة وحمّسنة؛ 
 ية.واملسا ة يف التنمية املستدامة واشدارة املتكاملة للموارد املائ 

 
 عمل اإلطار العالمي -ثالثاا 

 
 توقعة( كا يلي:مسيسرتشد عمل اشطار العاملي )ونتائج  -11
 

 تزايد املناقسة يف ما بني القطاعات والناوب السريع للموارد املائية باالستعانة بالفرص التالية: )أ(
ا القطاعات الزراعية، كا يف للخمتلط مراعاة زيادة كفاءة اسررررررررررررررتخدام املياه من ياملزرعة إىل املائدةي و  (1)

احملاصررريل واملاشرررية ومصرررايد األةاك وتربية األحياء املائية لارررمان إنتاج أغذية مغذية بطريقة مسرررتدامة 
 للجميع.

من خالل اعتماد تكنولوجيات مبتكرة وناشررررررررررررررئة،  والطاقة املياه واألغذيةبني ومعاجلة العالقة القائمة  (2)
 لري.اغراض مثل الطاقة الشمسية أل

 وتطوير مصادر مياه غري تقليدية، من قبيل إعادة استخدام املياه العادمة واملياه املاحلة. (3)
تكرار حاالت اجلفاف واملخاطر اليت تشرركل،ا الظواهر اجلوية بالغة الشرردة وأثرها على االقتصرراد وعلى البيئة  )ب(

 باالستعانة بالفرص التالية:
 ، كا يف للا اعتماد خطط طوارئ خاصة بالزراعة.الت هب ملواج،ة حاالت اجلفاف (1)
وممارسررات  والصرر،اريج،وومررع برامج خاصررة بالربك الصررغرية، والبنية األسرراسررية لتجميع مياه األمطار،  (2)

حفظ رطوبة الرتبة، مع االسرررتفادة من معارف السررركان األصرررليني دعماً لقدرة صرررمود الزراعة لتذقيق 
 األمن الغذائي والتغذوي.
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العوائق اليت تواج،،ا النسررررراء من أجل زيادة اشنتاج الزراعي واشنتاجية الزراعية بسررررربب وصررررروهلن احملدود إىل  )ج(
 املوارد املائية، باالستعانة بالفرص التالية:

اعتماد منالج مبتكرة ومتعددة أصررررررررررررذاب املصررررررررررررلذة ومتعددة الطبقات حلوكمة املياه، تعطي األولوية  (1)
 الحتياجات النساء.

ني النسرررراء أخرى، إىل فك مناقعتوقري التدريب والتكنولوجيات اليت من شرررر هنا أن ت دي، مررررمن علة  (2)
 يف القطاع الزراعي.

 
 وحّدد اشطار العاملي معايري االختيار التالية لتوجيأ عمل شركائأ: -12
 

 العمل يف املقام األول على معاجلة ندرة املياه يف الزراعة؛ 
 ،للتنفيذ؛ وهذا يعين أنأ ينبغي للنشاة املقرتح أن يكون قابالً  واالستعداد للتنفيذ 
 وإشراك أكثر من شريا واحد ل طار العاملي من أجل تشجيع أوجأ التآزر والتعاون؛ 
 ت مني ميزانية إىل حد ما؛ ومرورة 
 توقع حتقيق منجزات يف غاون سنتني؛ ومرورة 
 و تكرارها.أن تنطوي النتائج على إمكانية االرتقاء  ا أ مرورة 

 
وأنشررررررررر  اشطار العاملي دموعات العمل املوامررررررررريعية التالية اليت يتوىل قيادة كل واحدة من،ا شرررررررررريا أو أكثر من  -13

 شركاء اشطار العاملي:
 

دموعة العمل املعنية باملياه واهلجرة اليت  دف إىل حتديد حلول عملية للتخفيط من حدة الاررررررغط الناجا  (1)
على القطرراعررات الزراعيررة واألمن الغررذائي والتغررذوي أثررار عن نرردرة امليرراه واهلجرة، ومررا يرتتررب عن للررا من 

 وسبل العيش يف الريط.
الت اجلفاف اليت  دف إىل حتديد حلول عملية للتعامل مع ودموعة العمل املعنية بالت هب ملواج،ة حا (2)

حرراالت اجلفرراف وأثرهررا على القطرراعررات الزراعيررة واألمن الغررذائي والتغررذيررة وا/تمعررات الريفيررة، ال سرررررررررررررريمررا 
 املزارعون من أصذاب احليازات الصغرية.

اليت تعاجل ندرة  مبتكرة للتدخالت ودموعة العمل املعنية بآليات التمويل اليت  دف إىل حتديد لليات مالية (3)
 املياه يف الزراعة يف  ل تغري املناخ.

لقائمة اودموعة العمل املعنية باملياه والتغذية اليت  دف إىل خلق الوعي والقدرات واألدلة بشررررررررررررر ن الروابط  (4)
 بني املياه والتغذية.
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جانب  اعة اليت  دف إىل زيادة الوعي والعمل منودموعة العمل املعنية باالستخدام املستدام للمياه يف الزر  (5)
قطاع الزراعة وأصذاب املصلذة لوي الصلة من أجل استخدام أكثر استدامة للمياه يف الزراعة ملعاجلة ندرة 

 املياه لتعزيز األمن الغذائي والتغذية.
يئات املاحلة تتيذ،ا البودموعة العمل املعنية بالزراعة امللذية اليت  دف إىل اسررررررررررررررتكشرررررررررررررراف الفرص اليت  (6)

 والرتبة( للزراعة، وقد أعربت إيران عن اهتمام،ا باالمطالع بدور رائد يف هذه ا/موعة. )املياه
ودموعة العمل املعنية باسرتاتيجية االتصاالت اليت  دف إىل حتسني االتصاالت يف ما بني عيع دموعات  (7)

 العاملي.العمل من أجل إصدار رسائل متسقة من اشطار 
 

وهناك اهتمام ودعا متزايدين من جانب شرررررررركاء اشطار العاملي. قعيطاليا ما قتئت تشرررررررارك بنشررررررراة يف أنشرررررررطة  -14
اشطار العاملي، وأنشررررررررررع م خرا قرع ل طار العاملي يف إيطاليا، كا يعكا هيكل دموعات العمل. كما عرمررررررررررت إيطاليا، 

عدة بلدان، وتغطي  التنمية وتعاجل ندرة املياه يف الزراعة يفب املعنيةإدار ا للنظر حتت اشطار العاملي، قائمة كشررررررررراريع فوهلا 
 إقليا أقريقيا والشرق األدىن، ويتا تقييم،ا من خالل معايري اختيار مشاريع اشطار العاملي الواردة أعاله.

 
ر ل طار العاملي مركز يوقوسررررر ،املنتدى العاملي الثامن للمياه يف الربازيلخالل و  توقيع مذكرة تفاها مع إسررررربانيا  -15

للترردريررب على تكنولوجيررات الري، يسررررررررررررررت،رردف بررالتذررديررد عررددًا من البلرردان يف أمريكررا الالتينيررة و ررال أقريقيررا ومنطقررة 
 الساحل.

 
ر اشط -16 يف  على الصررررررررررررررمود أمام ندرة املياه ابذلأ من ج،ود لزيادة قدر ار العاملي دعا كابو قردي يف ما توييسررررررررررررررّ

م فر للوقوف على  ،أو مطلع العام املقبل 2018يف وقت الحق من عام  ،ذا الصررررررررررررردد، من املقرر أن يعقدالزراعة. ويف ه
 احتياجات كابو قردي بدعا متوقع من إيطاليا ومشاركة شركاء لخرين.

 
توىل مليون دوالر أمريكي يف منطقة الساحل، سي 1ويقّدم اشطار العاملي الدعا إىل مشروع لبناء ص،اريج قيمتأ  -17

تنفيذه مكتب املنظمة املعين بالقدرة على الصرررمود لغرب أقريقيا،  دف مسررراعدة النسررراء املسرررتارررعفات يف احلصرررول على 
، وأصررررربا املشرررررروع 2018-2017املياه لغرض الري الصرررررغري النطاق. وقد أجنزت مرحلة هريبية أوىل يف السرررررنغال يف الفرتة 

 لدان الساحل، بفال التمويل املقدم من احلكومة اشيطالية.جاهزا لتوسيع نطاقأ يف السنغال وغريه من ب
 

وتواجأ ناميبيا حتديات حاالت اجلفاف والفياررررررررررررررانات املتكررة اليت  دد األمن الغذائي؛ ويتعاون اشطار العاملي  -18
للمنظمة، من أجل حتديد تدخالت مالئمة، مثل إنشررررررراء البنية األسررررررراسرررررررية لتجميع  يمع ناميبيا عن طريق املكتب القطر 

 مياه األمطار ومياه الفياانات. ويتوقع حشد نفا الدعا املقدم إىل السنغال من خالل املشروع املشار إلي،ا أعاله.
 

قليمي وتبعاً لذلا، يعكط املكتب اشده من أولويات. ت عيع أقاليا املنظمة أ ية ندرة املياه يف ما حتدّ وأكدّ  -19
رامج بألقريقيا واملكتب اشقليمي اسررررررررريا واحمليط اهلادئ واملكتب اشقليمي ألمريكا الالتينية والبذر الكاريغ على صرررررررررياغة 
 ارررررعيو للتعاون التقين باالعتماد على ا ربة املكتسررررربة من مبادرة ندرة املياه اليت ومرررررع،ا املكتب اشقليمي للشررررررق األدىن. 
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ا اشطار العاملي مشررررروعاً أقاليمياً للتعاون التقين سرررريتوىل ت مني التنسرررريق لربنامج التعاون التقين اشقليمي وتيسررررري توقري الدع
واحلصررررول  وعمليات اسررررتعراض السررررياسررررات ا رباتوزيارات تبادل الالزم جلميع األقاليا، مع الرتكيز على تنمية القدرات 

 لة.على التكنولوجيات لات الص
 

 كعحدى  العامليمس لة ندرة املياه ك حد داالتأ لات األولوية وحّدد اشطار  2وأدرج برنامج املنظمة االسرتاتيجي  -20
بشررر ن املياه يف نظا الزراعة  2 االسررررتاتيجيللربنامج  العاملي املنتج املعريفااليات الكفيلة كعاجلت،ا، كا يف للا من خالل 

صرررغار املنتجني املسرررتارررعفني واألسرررر املعيشرررية املسرررتارررعفة عرمرررة للت ثر مباشررررة بندرة املياه، قعن  واألغذية. ونظرا إىل أن
 .3اشدارة الكف ة للمياه تكتسي أ ية بالنسبة إىل برنامج املنظمة االسرتاتيجي 

 
ملياه يف نظا الزراعة ا ويف هذا الصدد، سيوقر اشطار العاملي منصة تفاعلية، حتت إطار املنتج املعريف العاملي بش ن -21

واألغذية الذي سيتيا إمكانية الوصول إىل املوارد الصادرة عن الشعب الفنية يف املنظمة وعن شركاء اشطار االسرتاتيجي، 
كا يف للا دال للمناقشة بالنسبة إىل عاعات املمارسني بش ن املواميع لات الصلة بندرة املياه يف الزراعة، وال سيما من 

 ت العمل املختلفة التابعة ل طار االسرتاتيجي.دموعا
 

وقد طرحت عيع األنشررررررطة املذكورة أعاله يف إطار مذكرة مفاهيمية شرررررراملة سررررررتسرررررررتشررررررد  ا البلدان الراغبة يف  -22
 املشاركة يف عمل اشطار العاملي.

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة -رابعاا 

 
 إن اللجنة مدعوة إىل: -23
 

إقرار اشطار االسررررررررررتاتيجي ودعمأ باعتباره للية رئيسرررررررررية للتكّيط مع لثار ندرة املياه يف الزراعة يف  ل تغري  (1)
 املناخ على املستويني الوطين والعاملي؛

 وتشجيع البلدان على املشاركة يف أنشطة اشطار االسرتاتيجي؛ (2)
 ن التقّدم الذي حترزه الشراكة.والطلب من املنظمة رقع تقارير دورية إىل اللجنة ع (3)


