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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 حنو بر�مج عاملي للزراعة املستدامة يف األراضي اجلافة ابلتعاون مع اإلطار العاملي: 2-3البند 
 بشأن ندرة املياه يف الزراعة يف ظّل تغري املناخ

 
 متهيديةمالحظات 

 
املياه وتقلبات درجات احلرارة  مبحدودية يف املائة من مساحة األراضي يف العامل وتّتسم 43تغّطي األراضي اجلافة  

 املرتفعة.
 
صــغار املنتجني مبا يف ذلك الرعاة الذين يواجهون حتد�ت مرتافقة تتمثل وتتمّيز الزراعة يف األراضــي اجلافة هبيمنة  

واخنفاض الدخل، واملنافســـــــــة املتزايدة على موارد املياه واألغذية واألراضـــــــــي اليت أّدى تغري املناخ إىل  يف اخنفاض اإلنتاجية،
 تفاقمها.

 
يف املائة منهم يف البلدان النامية، ويف املناطق  90) شـــــــــــــــخص يف املناطق اجلافة، ويوجد 2ويعيش حنو ملياري ( 

 الريفية بصفة رئيسية، ويعتمدون على الزراعة لكسب رزقهم.
 
تتمثل األولوية لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة يف األراضـــي اجلافة، يف حتســـني اســـتدامة نظم اإلنتاج الزراعي إىل و  

الضــــــــرورية من أمسدة ومبيدات اآلفات حلماية املوارد الطبيعية، وبناء  أقصــــــــى حّد والتقليل إىل أدىن حّد من املدخالت غري
 القدرة على الصمود والتعايف االقتصادي.

 
الدعم للبلدان لتمكني صـــغار املنتجني، من  "للزراعة املســـتدامة يف األراضـــي اجلافةاملقرتح وســـيوّفر "الرب�مج العاملي  

 خالل تعزيز النظم الزراعية وبناء القدرات الفنية من أجل محاية املوارد الطبيعية يف ظل تغّري املناخ. 
 
وسيضع الرب�مج آلية تشغيلية لتنفيذ مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يًدا بيد، من خالل تعزيز إدارة البيا�ت  

ا، واخلدمات املتكاملة على مســـــتوى الســـــياســـــات؛ والشـــــراكات، والتمويل واالســـــتثمارات من أجل تســـــريع التحّول وحتليله
 الزراعي والتنمية الريفية املستدامة. 

 
 هي:ويستند الرب�مج العاملي للزراعة املستدامة يف األراضي اجلافة إىل أربع ركائز تشغيلية تكميلية  
 

 متكاملة؛ اتقرار  اختاذتقييمات شاملة و جراء ت تكنولوجية إلمنصة بيا�ت وجمموعة أدوا •

 تشجيع استحداث بيئة مواتية للسياسات واالبتكارات واالستثمارات والشراكات؛و  •

 وتنمية القدرات وتعزيز البىن التحتية واملؤسسات؛ •

 ومراكز تبادل املعارف من أجل تشارك املعلومات والتوعية والدعوة. •
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وســيســتفيد الرب�مج من الشــراكات والشــبكات اليت أنشــأها اإلطار العاملي بشــأن ندرة املياه يف الزراعة، وســيعززها،  

اجلماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية واألوســــــــاط األكادميية واهليئات الدولية واإلقليمية وســــــــيقيم شــــــــراكات مع 
 واإلقليمية الفرعية املعنية.

 
ما بني بلدان اجلنوب  وســــــــــــتقام الروابط بني احلكومات والشــــــــــــركاء يف املوارد والقطاع اخلاص من خالل التعاون يف 

والتعاون الثالثي، لضـــــــــــمان االســـــــــــتفادة من االبتكارات واالســـــــــــتثمارات وتعزيزها من أجل دفع عجلة التحّول عرب مناطق 
 زراعة من أجل التنمية املستدامة. األراضي اجلافة يف العامل اليت تعتمد بشكل كبري على ال

 
كآلية تنســــيق   2016ويشــــمل الشــــركاء الرئيســــيون، اإلطار العاملي بشــــأن ندرة املياه يف الزراعة الذي مت إطالقه عام  

ة للدعوة ونشـــر املعارف واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة ندرة املياه يف الزراعة يف ظل التغريات املناخية لدعم أهداف التنمي
 املستدامة.

 
الزراعة لتســـــريع اجلهود املبذولة عاملًيا مهمة ابلنســـــبة إىل  وســـــتكون خربة شـــــركاء اإلطار العاملي بشـــــأن ندرة املياه يف 

اســـتخدام املياه والتأهب للجفاف والزراعة يف األراضـــي اهلامشـــية والزراعة امللحية وتشـــجيع زراعة احملاصـــيل غري املســـتخدمة 
 ف، وستستند إىل الدعم احلايل من األعضاء والشبكات.ابلقدر الكايف واألعال

 
 إّن اللجنة مدعّوة إىل القيام مبا يلي:و  
 

مناطق  الزراعة يفودعم حتّول " دعوة األعضــــــــاء إىل إقرار "الرب�مج العاملي للزراعة املســــــــتدامة يف األراضــــــــي اجلافة •
 ؛2030خطة التنمية املستدامة لعام كوسيلة لتعزيز العمل يًدا بيد مبادرة األراضي اجلافة يف إطار 

على دعمه من خالل الســــــياســــــات واالبتكارات توصــــــية األعضــــــاء بتعزيز تعاو�م لتنفيذ الرب�مج العاملي وحّثهم و  •
 واالستثمارات ذات األهداف احملددة؛

واصلة دعمه بنشاط وتعزيز روابطه إلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة ومودعوة األعضاء إىل االنضمام إىل ا •
 مع الرب�مج العاملي؛

 والطلب من املنظمة رفع تقرير ليس بصورة دورية وإمنا منتظمة عن التقدم احملرز الذي حققه الرب�مج العاملي. •
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