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 مقدمة -أوًل 
منظمية األذيذيية  )يف اسياةية من يف يف الب يدان النياميية   90األراضييييييييييييييا اقيا ية موين سيا يقيدر   يياري نسييييييييييييييمية   وا   -1

احليوانية واألنواال النباتية احمل ية كما أن األراضييييييا اقا ة موين ابموعة للنة التنوال من سيييييي  ت ال رو  .  (2019   والزراعة
الذي وضيييعته " اسنايق الزراعية اإليكولوجية العاسية"واسيييتنا إا إىل نظاذ ةذجة . احليوية األمهية لألمن النذاةا وسيييبل العي 

قع أن تب غ ويتو  2020يف اساةة من إمجا  اسسييييييييييا ة العاسية يف عاذ    43.2منظمة األذذية والزراعة  مت ل األراضييييييييييا اقا ة  
وبفعيل اثرر تن  اسنيا   يتفياقيف الفقر وانعيداذ األمن النيذاةا و قيدان التنوال . 2050يف اسياةية يف عياذ  44.2ت ي  النسييييييييييييييبية 

وتؤ ي ندر  اسياه يف األوقات احلرجة خ ل اسواسييييييييف الزراعية إىل جعل . البيولوجا و ا ت اقفاف استكرر  وتدهور البيئة
 . أك ر عرضة ل خطر يف ذياب اس ةيف من التكنولوجيات واسرتاتيجيات إ ار  اسخاير سكان األراضا اقا ة

 

 

 Aridity Index (AIمؤشر القحولة اسركب )

> AI:  شديد  القحولة  0.05  

0.05: قا  ة ≤ AI ≤ 0.2   

0.2شبه قا  ة:   ≤ AI ≤ 0.5  

0.5جا ة شبه ريبة:  ≤ AI ≤ 065  

AIاألنواال الفرعية من األراضا ذ  اقا ة:   > 0.65  

2020التوزيع العاسا لألراضا    -  1الشكل 
1 

تميز ها تو . الفقراء يف اسوار اسزارعون ي يمن ع ى الزراعة يف األراضييييييييييا اقا ة أاييييييييييحاب احليازات ال يييييييييين   و و  -2
وقد أ ى .  حمدو ية ا سيييييت مار يف التكنولوجيات واسدخ ت الزراعيةبتناقص ذ ة احملااييييييل وإنتاجية ال رو  احليوانية وتعا  

نظاذ الزراعة األ ا ية احمل ول والزراعة القاةمة ع ى احلرث والرعا اسفرط وزراعة األتربة يف منايق هامشية وإزالة اسخ فات  
كما أن .   ييييييوبة يف األراضييييييا اقا ة سييييييتخدام ا يف الوقو  أو الع ف إىل تدهور  ا  لألراضييييييا وفاتا الرتبة و قدان اخ

 
اسنايق الزراعية اإليكولوجية "من اإلاييدار الرابع من ( مؤشيير القحولة اسركب) P / PETوضييعم منظمة األذذية والزراعة هذا الشييكل لسييتخداذ نسييبة   1

 landscapes/en-sustainable-http://www.fao.org/gef/dryland" العاسية

http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/en/
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ولإلضيا ة إىل لل   نن أ وات اإلنتاج وتقنيات الزراعة اسسيتخدمة .  الرتبة العارية عرضية ل تحاتا بفعل الرح  والفيضيا ت
 .يف الزراعة يف األراضا اقا ة بداةية  والقدر   ي ا ع ى مقاومة اآل ات واألمراض والكوارث الطبيعية منخفضة

هنجإا متكام إ وتشيياركيإا وقاةمإا  (  الرب مج العاسا ) يتبىن الرب مج العاسا ل زراعة اسسييتدامة يف األراضييا اقا ة  وسييوف  - 3
 وتضيييييييييمن العدالة ا جتماعية وميكن ا أن تو ر ع ى األ لة لرعاية نظيف زراعية مسيييييييييتدامة فما البيئة وتكون  جعة اقت يييييييييا حإ 

وسيييسييتنل الرب مج نواتج النا ج اسبتكر  ومشيياريع البحط والتطوير  .  هيف رذيف ال ييدمات اسناخية النذاء ل سييكان استزايد  أعدا 
 . الناجحة لر ع سوية الوعا ل تدخ ت التقنية اسمكنة ال زمة لتعزيز نظيف إنتاج زراعا مستدامة يف األراضا اقا ة 

كياف مع الظروف ونظيف إنتيياج وتا  سيييييييييييييييتاختييار أنسييييييييييييييييب التكنولوجيييات لكييل ب ييد ومنطقيية زراعييية إيكولوجيييةو -4
وسيييايسيير اعتما  هذه التكنولوجيات من خ ل عروض إيضييا ية عم ية وتشيياركية كما . ا قت ييا ية احملد  -ا جتماعية

وسيييييعتمد الرب مج ع ى تنسيييييق .  من خ ل عم يات التحقق والراييييد  ويادعيف بوضييييع سييييياسييييات واسييييرتاتيجيات متكينية
ع ى نطاق عاسا ذ  به   أ د القياذ أاييييحاب اس يييي حة استعد ين  لل  التنسيييييق الذي   يسييييتطيعقوي بني الشييييركاء  

 .منظمة األذذية والزراعة
ا بيد"سييييافاعل الرب مج العاسا ل زراعة اسسييتدامة يف األراضييا اقا ة كمكون أسيياسييا من و  -5 اليت  2"مبا ر  العمل يدإ

أي قت ا منظمة األذذية والزراعة وكمبا ر  قاةمة ع ى األ لة تقو ها الب دان وتتم ك ا الب دان ل قضيييييييييييييياء ع ى الفقر واقوال 
. التنمية الريفية اسسييتدامة لألراضييا اقا ة سييعيإا إىل فقيق أهداف التنمية اسسييتدامةوسييوء التنذية بتسييريع التحول الزراعا و 

وسيييييييييقييف الرب مج  زرات مع الربامج واسبا رات العاسية األخرى اليت تتخذها وتط ق ا منظمة األذذية والزراعة   ا يف لل  
يف البحط والتطوير م ل اقماعة ا سيييتشيييارية الوا د  ل بحوث ومع الشيييركاء    3اإليار العاسا بشيييأن ندر  اسياه يف الزراعة 

ا ع ى   "الزراعية الدولية تنسييييق التدخ ت اليت تعاض قضييياح كاقفاف واس و ة والتحدحت اسرتبطة يتما اليت  ايت ا  رايييإ
 .نظيف زراعة األراضا اقا ة

 أهداف البانمج  - اثنًيا
اهلدف العاذ ل رب مج العاسا ل زراعة اسسيييتدامة يف األراضيييا اقا ة هو فسيييني األمن النذاةا والتنذوي وسيييبل إن  -6

 ن  ي يف )قدرات جمموعة واسيييييييعة من أايييييييحاب احليازات ال ييييييين    متني العي  وا سيييييييتدامة البيئية يف األراضيييييييا اقا ة بت
والرعا   والبا  ون  وأخ يييييييييييياةيو الزراعة واإلرشييييييييييييا  الزراعا  والقطاال  اسزارعون واسزارعات  وايييييييييييينار م و ال رو  احليوانية

ا  ارية ينخرط كما     (اخاص وسيييييييتاعزز بيئة متكينية من خ ل وضيييييييع سيييييييياسيييييييات .  الشيييييييباب ي ا  سييييييييو ر الرب مج  رايييييييإ
النالت واسياه يف واسييييييرتاتيجيات إق يمية مناسييييييبة لضييييييمان اعتما  وترويج اإل ار  اسسييييييتدامة ل محاايييييييل واساشييييييية والرتبة و 

 .األراضا اقا ة يف ظل اسنا  استن 
 :يركز الرب مج العاسا ل زراعة اسستدامة يف األراضا اقا ة ع ى األهداف التقنية احملد   التاليةوف سو  -7
 

ال يييييييحاري واسيييييييتعا   ايييييييون وإثراء وترمييف الرتبة ل حي ولة  ون التعرية وترويج اإل ار  اسسيييييييتدامة ل مراعا وت بيم   •
 اخ وبة يف األراضا الفق   اسوار  عرب زراعة األشجار والشج ات واألمجات وأنواال احملاايل اسكيفة؛

 
ا بيد  2  /nc857en.pdfhttp://www.fao.org/3/nc857enالتقدذ احملرز يف مبا ر  العمل يدإ
 water/overview/wasag/en/-http://www.fao.org/landاإليار العاسا بشأن ندر  اسياه يف الزراعة  3

http://www.fao.org/3/nc857en/nc857en.pdf
http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/
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مجع واييييييييييييون وتوزيع واسييييييييييييتخداذ اسياه بكفاية سييييييييييييعيإا إىل اإلنتاج الزراعا اسسييييييييييييتداذ واإل ار  اسسييييييييييييتدامة ل نظيف  •
 اإليكولوجية؛

ال رو  -اسياه-احملاايييييييل-يف احملاايييييييل واإل ار  استكام ة ل مراعا اليت تشييييييمل الرتبةتقدمي أم  ة ع ى جناعة تنويع نظ •
 والرتويج هلما؛  الشجر -الكأل -اسنذحت -احليوانية

فسييييييني سييييييبل احل ييييييول ع ى التكنولوجيات واسدخ ت واخدمات واألسييييييواق واسوار  اسالية    سيييييييما ل نسيييييياء  •
 رو  احليوانية والتج يز والتسويق وخ ق  رص العمل ال ةق؛والشباب  لدعيف إنتاج احملاايل وال 

 الن وض لإل ار  اسستدامة لآل ات واألمراض العابر  ل حدو  يف النبااتت واساشية؛ •
  عيف تربية النبااتت واحليوا ت واإل ار  اسستدامة ل موار  الوراثية النباتية واحليوانية؛ •
يف من أ را  اابتمع احمل ا والبا  ني وأخ ييييييييييييياةيا الزراعة واإلرشيييييييييييييا  والقطاال تطوير قدرات اسزارعني والرعا  وذ ه •

 اخاص ع ى تيس  اعتما  التكنولوجيا؛
وفسيييييييييييني الرب  بني اسنتجات الزراعية وخدمات   احلضيييييييييييرية-اسسيييييييييييامهة يف خفت الفقر عرب تعزيز الرواب  الريفية •

 وأسواق ما بعد احل ا ؛
 . ل شراكات ا سرتاتيجية التقنية والتشني ية وتنسيق السياسات وإ ار  اسعارفتو   بيئة متكينية و  •

 :ها تشني يةسينفذ الرب مج العاسا ل زراعة اسستدامة يف األراضا اقا ة من خ ل أربع ركاةز مواضيعية  -8
 

 .من ة بيا ت وجمموعة أ وات ل تقييمات وانع القرار استكامل (أ)
 

تقيييف ال نرات وا  تياجات يف األراضيييييا اقا ة من خ ل عم ية اييييينع قرار تشييييياركية قاةمة سييييييجري  (1)
اسنيايق الزراعيية  ع ى اسع وميات لسييييييييييييييتخيداذ اسع وميات احمل يية والعياسيية استيا ية    سيييييييييييييييميا من منيابر

 ضيييييييييييي إ عن  اإليكولوجا ونظاذ اسع ومات اقنرا ية -وت يييييييييييينيف اسنايق الزراعا  اإليكولوجية العاسية
وسييييييييييو ر ف يل ال نرات  . اسع ومات اسسيييييييييتمد  من عم ية ا اراط التشييييييييياركا ألايييييييييحاب اس ييييييييي حة

وا  تياجات مع ومات أسييييييييياسيييييييييية لتحديد أولوحت  عيف التكنولوجيات والتدخ ت والسيييييييييياسيييييييييات 
ا بيد .  وا سيرتاتيجيات سيعيإا إىل اسيتدامة األراضيا اقا ة من ية لدمج وت يور وسيتو ر مبا ر  العمل يدإ

ا قت يييييييييييا ية  اليت سيييييييييييتاح ل بعدةذ من -اسكانية وا جتماعية-األ ياةية واقنرا ية-البيا ت الفيزحةية
خ ل ةذجة متقدمة  سيتكشياف التفاع ت والرتابطات والترزرات واسفاضي ت  بنية ا سيرتشيا  يتا 

 .سؤسسايف اسرتاتيجيات ا ست مار وا بتكار والتطوير السياسايت وا
سيييييييشييييييجع الرب مج ويدعيف تطبيق هنج مبتكر  لتحسييييييني اسييييييتدامة نظيف اإلنتاج الزراعا يف األراضييييييا و  (2)

وسيييييييتيف لل  بطريقة تشيييييياركية ملر  وتقيييف اسمارسييييييات القاةمة وبدعيف الب دان لتحديد أنسييييييب .  اقا ة
 .نظيف اإلنتاج استكام ة  ي اا قت ا ية و -وا جتماعية البيئيةالن ج واخيارات التقنية تبعإا لظرو  ا 

جمموعة أ وات "التكنولوجيات وا بتكارات واخيارات التقنية والرقمية الناشيئة يف الواعد من سيياسيخر و  (3)
وستنشر اسع ومات عن لل  من خ ل بوابة ع ى شبكة اإلنرتنم ".  ل زراعة اسستدامة لألراضا اقا ة

وتشييمل األم  ة .  اقت ييا ية متشييايتة- ا ظروف بيئية واجتماعيةوسييتاخترب اخيارات بني الب دان اليت لدي
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الناشيييييييييييئة لات السيييييييييييياق احملد  يف جمموعة   والتكنولوجياتع ى األ وات اسمكنة اسنخفضييييييييييية التك فة 
الزراعة احملا ظة ع ى اسوار  اليت تكم  ا أ ضيييييييل اسمارسيييييييات احلق ية؛ والزراعة احملمية  :األ وات ما ي ا

وبيوت الظل وم جئ اسطر والزراعة  بيوت الشيييييييييييييب فضييييييييييييية التك فة والكفؤ  الطاقة و الد يئات اسنخ)
  ونظيف الري للتنقي  واسيييييييييييتخداذ اسياه ذ  (اساةية والزراعة  ون تربة وا سيييييييييييتزراال النبايت والسيييييييييييمكا

التنوال البيولوجا وتعزيز تربيية ال رو  احليوانيية التق ييديية يف الزراعية وتنويع و مج نظيف زراعية احمليااييييييييييييييييل و 
من خ ل إ خال األنواال واألايناف استحم ة ل جفاف واس و ة   ا يف لل  األع ف  واسمارسيات )

  واإل ار  اسسييييييييتدامة  (اسسييييييييتدامة إل ار  اسراعا  والن وض لألنواال اس م ة واسسييييييييتن ة اسييييييييتن  إ ق ي إ 
  ال رو  احليوانيييييةو مج احلراجيييية الزراعييييية برتبييييية   (اإل ار  الك ييييية  والرعا التنيييياوي)ل رباري واسراعا 

  وايييينا يق اسياه (األلوا  الشييييمسييييية لضييييد اسياه وتربيد الد يئات الزراعية)واسييييتخداذ الطاقة استجد   
  والزراعة اإللكرتونية  واسيكنة اسسييييييييييتدامة  والزراعة (لزراعة األشييييييييييجار يف البيئات الشييييييييييحيحة اسوار )

ات الدقيقة  وتقنيات  وخااييييييييييية لرايييييييييييد وإ ار  اآل ات واألمراض والكت ة )الروبواتت الزراعية واسسييييييييييي ا
 (. احليوية واسياه وفسني خ وبة الرتبة

 بيئة متكينية ل سياسات وا سرتاتيجيات وا ست مارات والشراكات (ب)
احملاايييييييييل وال رو  احليوانية سيييييييييقداذ الدعيف إلجراء الدراسييييييييات ع ى التشييييييييريعات الوينية استع قة بتنمية  (1)

. والرعا واألراضيييييا واسياه واحلراجة يف األراضيييييا اقا ة واسيييييتعراض وفسيييييني ومواءمة هذه التشيييييريعات
كاسزارعني )وسيييتاجرى ف ي ت سيييياقية لتحديد الديناميات استضييياربة احملتم ة بني أايييحاب اس ييي حة 

 .والتواية حب ول( واحلراجيني والرعا  وال يا ين
سيييييييييييييتسيييييييييييييتخدذ جوانب السيييييييييييييياسيييييييييييييات الوينية واإلق يمية احلالية  كت   اليت تنص ع ي ا ا تفاقات  (2)

كياليدسييييييييييييييتور النيذاةا  وا تفياقيية اليدوليية لوقيايية النبيااتت  واسعياهيد  اليدوليية )واسعياهيدات اس زمية قيانو إ 
. اسع ومييات وتعزيز التعيياون  لتبييا ل( بشيييييييييييييييأن اسوار  الوراثييية النبيياتييية لألذييذييية والزراعيية  واتفيياقييية روتر اذ

وسييييييييييييييتسييييييييييييييتخيدذ النتياةج القياةمية ع ى اختبيار التكنولوجييات وا بتكيارات والن ج يف إرشيييييييييييييييا  فيدييد 
 . السياسات وا سرتاتيجيات ال زمة لضمان اعتما  أ ضل اسمارسات

ج النظيف سيييييييييدعيف الرب مج العاسا أسييييييييواق األقالييف وسيييييييي سييييييييل القيمة احمل ية اسسييييييييتدامة كجزء من هنو  (3)
نظاذ "وسيييييييتاسيييييييخر الدرو  اسسيييييييتفا   من . النذاةية اسسيييييييتدامة ل منايق الطبيعية والب دان اسسيييييييت د ة

لرب  اإلنتاج الزراعا بكفاء  لق ات الفاع ة يف سي سي ة القيمة واألسيواق "  األقالييف-األذذية يف اسدن
 ات الفاع ة يف القطاال  وىل اهتماذ خاص إلشيييييراو اقوسييييييا   4.من خ ل ضيييييمان أير  وكمة مناسيييييبة

اخاص يف تطوير سيي سييل إمدا  مسييتدامة وتنفيذ تكنولوجيات مبتكر    ا يف لل  اسييتخداذ اسكاةن 
 (.خدمات التأج  والت  يح وال يانة)الزراعية واخدمات لات ال  ة 

 اسؤسسات واهلياكل األساسية واخدماتمتتني تنمية القدرات و  (ج)

 
4 old/crfs/en/-programme/approach-cities-for-action/food-http://www.fao.org/in 

http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/approach-old/crfs/en/
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اعتما  التكنولوجيات وا بتكارات والن وض يتا من خ ل  ورات تدريبية يوال اسوسييييييييييييف سييييييييييييايسييييييييييير   (1)
اسيسرين /ل با  ني واسزارعني ومنظمات اسزارعني وأخ اةيا الزراعة واإلرشا  من خ ل تدريب اسدربني

الرعويية والتيدرييب -والعروض العم يية واألحذ احلق يية وميدار  اسزارعني احلق يية واسيدار  احلق يية الزراعيية
وسيييييتنطا الدورات التدريبية التقنية واقو ت الدراسيييييية جمموعة . أثناء العمل وزحرات اسزارعني استبا لة

واسيييعة من اسواضييييع استع قة لإل ار  اسسيييتدامة ل محااييييل واألراضيييا واسياه والنالت وال رو  احليوانية 
 . ا  والتسويقواسيكنة وإ ار  األعمال وخدمات ما بعد احل

ج تشياركية من (2)  -إىل -أسيفل   سيتاطور مجيع و دات التدريب ومن جيات نقل التكنولوجيا لسيتخداذ هنا
لاراط نش  من جمموعة واسعة من أاحاب اس  حة واابتمعات احمل ية لتقيييف وفديد واختبار أع ى 

- رعوية لكل ب د ومنطقة زراعيةخيارات فسيييييييييييييني إنتاج احملااييييييييييييييل وال رو  احليوانية وسيييييييييييييبل العي  ال
 .اقت ا ية-إيكولوجية و ئة اجتماعية

سيييرتاعا األنشيييطة احملد   لبناء القدرات اليت تسيييت دف اابموعات النسييياةية تن  األ وار واسسيييؤوليات  (3)
كام إ يف استزايد  ل نسيييييييييييياء   ا يتجاوز الرعاية التق يدية لألسيييييييييييير اسعيشييييييييييييية  لتعزيز إ ماج ن إ ماجإا  

. سييييييييي سيييييييييل اإلمدا   ويف الوقم نفسيييييييييه تعزيز مشييييييييياركت ن يف القرارات اليت تتخذها اابتمعات احمل ية
وع و  ع ى لل   سيتاشيجع مشياركة البا  ني واخرباء وأايحاب اسشياريع الشيباب من خ ل أنشيطة 

 .حمد   األهداف خااة بتنمية الزراعة اسستدامة يف األراضا اقا ة
ر أ لة عم ية مبتكر  وخطوط توجي ية و ورات تع يمية للفيديو واإلنرتنم وتطبيقات هواتف سييييييييييتاطو و  (4)

إنتيييييياج الكت يييييية  /األمراض/لكييييييية ألذراض التشييييييييييييييخيص لتحييييييديييييييد القيو  استع قيييييية بييييييييييييييييييييييييييييييييييياآل ييييييات
اسنذحت وتشيييييييجيع ا سيييييييت مارات والشيييييييراكات احمل ية والتوايييييييية حب ول بشيييييييأن اإل ار  /اسياه/األ ياةية
 .ل محاايل واألراضا واسياه والنالت وال رو  احليوانية يف األراضا اقا ة اسستدامة

  تبا ل اسعارف واسع ومات ألذراض التوعية واسناار  ( )
ستاطور من ات عاسية وإق يمية لتيس  تبا ل اسعارف واسع ومات بشأن الزراعة يف األراضا اقا ة ورعاية   ( 1) 

وسيتتبا ل اسن يات الدرو  .  ل ب دان واق ات الفاع ة احمل ية اليت تواجه قضياح متشيايتة التعاون اإلق يما 
اسسيتفا   والتكنولوجيات والن ج اسخترب  وأ ضيل اسمارسيات لتو   اسوا  اسرجعية استا ة و راسيات احلالة  

ج مبتكر  . من سيييناريوهات لت فة  لتيسيي  النا ج التشيياركية   وللتوازي مع لل   سييتاطور وتاتا  أ وات وهنا
م  إ  لسيتخداذ وسياةل  ) اإليكولوجية - حلشيد وفسيني اسع ومات احمل ية والوينية استع قة لسنايق الزراعية 
 (. التواال ا جتماعا واحلشد اقماعا ل مع ومات  وما إىل لل  

الشيييييبكات القاةمة والتعاون سييييييادعيف تبا ل اسعارف واسع ومات بتعزيز الرتتيبات اسؤسيييييسيييييية واسراكز و  (2)
والتنسيق ومتكني الكيا ت اإلق يمية اسنخرية يف الزراعة اسستدامة لألراضا اقا ة   ض إ عن تيس  

(. الوراثيييية اسوا م  إ  من خ ل اتفييياقيييات تبيييا ل البييييا ت و )الوايييييييييييييييول إىل اسع وميييات والبييييا ت 
لتيسيي  توليد معارف جديد   ي ما توجد   والعاسية  وسييتاشييرو الكيا ت البح ية واألكا ميية اإلق يمية

 .ثنرات يف الف يف
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ما بني ب دان اقنوب والتعاون ال  ثا   ا يف لل  التعاون بني الب دان اسشيياركة يف  سيييام ا التعاون يف (3)
اسسيتداذ يف األراضيا وسيياوسيع نطاق التكنولوجيات والنيا اج الناجحة لتنتاج الزراعا .  الرب مج العاسا

ميا بني الب يدان لات الظروف  اقيا ية ونطياق اخربات استع قية بنقيل اسع وميات واثلييات تبيا ل اسعيارف يف
 .ا قت ا ية استشايتة-البيئية وا جتماعية

مييييا بني األقييييالييف و ولييييية  ول اإل ار   يتوخى الرب مج تنظييف   قييييات عمييييل ومؤمترات إق يمييييية ويفو  (4)
وسييييتكون هذه .  مة ل محاايييييل وال رو  احليوانية واألراضييييا والنالت واسياه يف األراضييييا اقا ةاسسييييتدا

الفعاليات أيضيإا   ابة منرب لتبا ل اآلراء التشياركية وج إا لوجه سيعيإا إىل ر ع سيوية الوعا ونشير وتبا ل 
 .اسعارف والدرو  اسستفا   ل انعا السياسات واسمارسني

سيييسييت دف الرب مج العاسا الب دان لات الدخل اسنخفت والقدرات اسنخفضيية  اليت يقع الك   من ا يف منايق  -9
وسيتاحد  اابا ت لات األولوية احلاةة لتجراءات ع ى ال يعيد القطري . األراضيا اقا ة  سد    تقل عن س  سينوات

 .تأث  يف األج ني استوس  والطويللضمان أن تساعد التدخ ت ع ى فقيق أق ى قدر من ال
شييييد اسوار  ل رب مج العاسا عرب ااراط شييييركاء يف اسوار  متعد ين ومؤسييييسييييات مالية ووكا ت القطاال وف سيييي و  -10 فا

وع و  ع ى .  اخاص لضييييمان إات ة ا بتكارات وا سييييت مارات اسسييييتدامة سييييعيإا إىل فويل النظيف الزراعية لألراضييييا اقا ة
وستساعد الربامج .  لل   ستاحشد اسوار  مع الشركاء يف اسوار  التق يديني والناشئني ع ى ال عد العاسا واإلق يما والويين

اسدعومة من احلكومات والشيييييييييييراكات يف الربهنة ع ى جناعة اإلجراءات وتوسييييييييييييع نطاق ا لتشيييييييييييمل منايق وب دا إ أخرى  
ر األخضييييير العظييف أل ريقيا ومبا ر  اإل ار  اسسيييييتدامة ل نالت وبر مج اسناظر وسيييييتشيييييمل مبا رات جارية م ل مبا ر  اقدا

وسييتكون من اآلليات الرةيسييية  اراط الشييركاء واسااني وتبا ل التكنولوجيات .  وذ ها  الطبيعية اسسييتدامة لألراضييا اقا ة
تنشيييئ منظمة األذذية والزراعة ايييندوقإا اسيييتئمانيإا وسييي . ما بني ب دان اقنوب والتعاون ال  ثا والسيييياسيييات اثلية التعاون يف

 .متعد  اسااني لضمان استدامة الرب مج العاسا
 


