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اإلطار االسرتاتيجي الجديد ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

ــد  ــراتيجي لتحدي ــث اس ــة بح ــوم بعملي ــاو( تق ــدة )الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــام 2012 ومنظم ــذ ع من
ــف  ــة. إن الوظائ ــات العاملي ــوء التوجه ــك يف ض ــة، وذل ــة الزراعي ــق التنمي ــن أن تتحق ــا ميك ــي يف ظله ــروف الت الظ
األساســية للمنظمــة وأفضليتهــا النســبية، كونهــا منظمــة زراعيــة قامئــة عــى املعرفــة، تجعلهــا قــادرة عــى وضــع آليــات 

ــة. ــات القامئ ــة التحدي ــمح مبواجه تس

ونتيجــة لذلــك مــن املتوقــع أن يحــدث تغيــر تحــويل لتحديــد دور الفــاو يف مســاعدة البلــدان املســتفيدة، ومــن ثــم 
تعزيــز تنفيــذ مختلــف برامــج املنظمــة مبــا تحملــه مــن آثــار،  يف إطــار صالحياتهــا. وتلتــزم هــذه الربامــج باألولويــات 
ــادئ  ــم وضــع اســراتيجيات مختلفــة ومب ــج. هــذا وقــد ت ــم عــى النتائ ــق قائ ــة مــن خــالل نهــج محــدد دقي اإلقليمي
ــع  ــات املجتم ــة ومنظ ــر الحكومي ــات غ ــع املنظ ــدة، وم ــم املتح ــة األم ــل منظوم ــاون داخ ــن التع ــة لتحس توجيهي
ــذ  ــى تنفي ــاو ع ــة للف ــب الالمركزي ــدرة املكات ــز ق ــرة لتعزي ــرات كب ــراء تغي ــم إج ــاً ت ــاص. أيض ــاع الخ ــدين، والقط امل
األنشــطة. وقــد أدت هــذه التغيــرات إىل تحســن عمليــة تحديــد األولويــات اإلقليميــة وتعزيــز القــدرة عــى االســتجابة 

ــة ويف الوقــت املناســب. ــة بطريقــة أكــر فعالي ــات اإلقليمي لألولوي

ــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ، متــت مراجعــة األهــداف  ــد ملنظمــة األغذي ويف ســياق وضــع اإلطــار االســراتيجي الجدي
ــة للمنظمــة وصياغــة خمســة أهــداف اســراتيجية. الرئيســية الثالث

ثالثة أهداف رئيسية

• القضاء عى الجوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية	
• القضــاء عى الفقر ودفع عجلة التقــدم االقتصادي واالجتاعي للجميع 	
• ــح 	 ــة لصال ــاخ واملــوارد الوراثي ــاه والهــواء واملن ــا األرض واملي ــة مبــا فيه اإلدارة املســتدامة واســتغالل املــوارد الطبيعي

ــال الحــارض واملســتقبل أجي
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خمسة أهداف اسرتاتيجية

الهدف االسرتاتيجي 1:
اإلســهام يف اســتئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 

الهدف االسرتاتيجي 2:
زيادة وتحســن توفر املنافع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد االســاك بطريقة مســتدامة. 

الهدف االسرتاتيجي 3:
الحــّد من الفقر يف الريف. 

الهدف االسرتاتيجي 4:
متكن نظم زراعية وغذائية شــاملة وفعالة. 

الهدف االسرتاتيجي 5:
زيادة قدرة ســبل العيش عى مواجهة التهديدات واألزمات.

آليات العمل

ــة  ــة عــى شــكل ســلع عام ــوارد الطبيعي ــة وامل ــات حــول الغــذاء والزراع ــم املعلوم ــاو بجمــع وتعمي ــوم منظمةالف تق
عامليــة. إال أن هــذا ليــس مســارا أحاديــا: فاملنظمــة تلعــب دور همــزة الوصــل مــن خــالل تحديــد والعمــل مــع رشكاء 
مختلفــن ميتلكــون الخــربات الطويلــة، وتيســر الحــوار مــا بــن أولئــك الذيــن ميتلكــون املعرفــة ومــن يحتاجونهــا. ومــن 
خــالل تحويــل املعرفــة إىل فعــل، تقــوم منظمــة الفــاو بالربــط مــا بــن امليــدان ومبــادرات وطنيــة وإقليميــة وعامليــة يف 
دورة تبادليــة تقــوي كل واحــدة منهــا األخــرى. ومــن خــالل تجميــع كافــة الجهــود تقــوم بتيســر الــراكات مــن أجــل 
ــدين  ــع امل ــن، واملجتم ــركاء التنموي ــات، وال ــن الحكوم ــا ب ــة م ــة والريفي ــة الزراعي ــة، والتنمي ــذايئ والتغذي ــن الغ األم

والقطــاع الخــاص.

وقــد تــم التوصــل إىل منــط مبتكــر بوضــع »مبــادرات إقليميــة« كآليــة للركيــز عــى األولويــات اإلقليميــة مــع االســتفادة 
مــن مجموعــة مــن املناهــج األساســية، املدرجــة يف اإلطــار التــايل.
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املناهج األساسية

• توفر املعلومات ودعم االنتقال إىل الزراعة املســتدامة	
• تعزيز اإلرادة السياســية وتبادل الخربة يف مجال السياســات	
• تقويــة الراكــة بن القطاعن العام والخاص من أجل تحســن زراعة الحيازات الصغرة	
• نقل املعرفة إىل املســتوى امليداين	
• مســاندة البلدان للوقاية مــن املخاطر والتخفيف من آثارها	

امليزة التنافسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة كوكالة منفذة للمشاريع

• ــر املســاعدة يف مجــال 	 ــة متخصصــة يف توف ــة عاملي ــم املتحــدة هــي منظمــة معرف ــة لألم ــة والزراع منظمــة األغذي
ــن  ــدروس املســتخلصة م ــن اســتخدام املارســات الفضــى وال ــدول األعضــاء. وميك ــي لل ــاون الفن السياســات والتع

ــا. ــاو وغره ــا الف ــي تنفذه ــة الت املشــاريع امليداني
• لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة قــوة عاملــة مكرســة ومتعــددة التخصصــات وميكــن لهــا أن توفــر 	

تخصصــات فنيــة متنوعــة دعــا لتنفيــذ املروعــات ولضــان أعــى مســتويات الجــودة الفنيــة.
• ــل 	 ــط ب ــي فق ــة الرئي ــر املنظم ــة يف مق ــة واإلداري ــربة الفني ــث الخ ــن حي ــة م ــدرات املنظم ــد ق ــر تواج ال ينح

تتــوزع يف كافــة شــبكات املكاتــب اإلقليميــة وشــبه اإلقليميــة والوطنيــة ولديهــا روابــط قويــة مــع حكومــات الــدول 
األعضــاء.
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املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا

ست أولويات إقليمية

ــات  ــد األولوي ــم تحدي ــذي عقــد يف عــام 2012، ت ــة والزراعــة اإلقليمــي للــرق األدىن ال خــالل مؤمتــر منظمــة األغذي
اآلتيــة:

• تعزيــز األمن الغذايئ والتغذية	
• تعزيز اإلنتاج الزراعي املســتدام والتنمية الريفية من أجل تحســن ســبل العيش	
• اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعية والحفاظ عليها	
• تطوير أنظمة غذائية فعالة ومســتدامة وتنافســية وتخفيض خســائر وهدر الغذاء	
• االســتجابة آلثار التغر املناخي وتطوير اســراتيجيات للتأقلم معه	
• االســتعداد واالســتجابة لطوارئ الغذاء والزراعة وزيادة القدرة عى الصمود والتصدي للتهديدات واألزمات	

وباإلضافــة إىل األولويــات اإلقليميــة، تــم تحديــد ثــالث قضايــا رئيســية تغطــي كافــة املجــاالت وتشــمل: توليــد املعرفــة 
وتعميمهــا، املســاواة يف النــوع االجتاعــي، والتعــاون اإلقليمــي. ســوف يتــم تعزيــز هــذه األولويــات كأنشــطة داعمــة 

مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلقليميــة.

ثالث مبادرات إقليمية

ــا تعكــس األولويــات التــي عــربت عنهــا الــدول  ــادرات إقليميــة يف الــرق األدىن وشــال أفريقي تــم صياغــة ثــالث مب
األعضــاء ومبنيــة عــى مبــادئ امللكيــة املشــركة للبلــدان واملشــاركة والراكــة. وتركــز هــذه األولويــات عــى االبتــكار 
ــة  ــات ملعالج ــددة االختصاص ــج متع ــتخدام نه ــى رضورة اس ــز ع ــا ترك ــم. ك ــدان اإلقلي ــن بل ــا ب ــزز م ــاون املع والتع
املشــاكل ســواء مــع البلــدان أو مــع الــركاء اإلقليميــن والدوليــن. وتعتمــد املبــادرات اإلقليميــة عــى فــرق تخصصيــة 

ــة واملقــر الرئيــى للمنظمــة. تشــمل مهنيــن مــن املكاتــب الالمركزي
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• بنــاء القدرة عىل الصمود من اجــل تعزيز األمن الغذايئ والتغذية	

ــذايئ  ــن الغ ــداف األم ــق أه ــو تحقي ــا نح ــاء يف جهوده ــدول األعض ــم ال ــة إىل دع ــراتيجية اإلقليمي ــذه االس ــدف ه ته
والتغذيــة بينــا هــي معرضــة لتحديــات الضعــف الحــاد والصدمــات والضغوطــات. وتعكــس أولويــات بلــدان اإلقليــم 
فــرادى حاجــة مشــركة لبنــاء القــدرة عــى الصمــود ليــس مــن أجــل التعامــل مــع نقــاط الضعــف هــذه والصدمــات 
والضغوطــات فحســب، بــل أيضــا مــن أجــل اســتغالل الفــرص املتاحــة لتقويــة القــدرات عــى املــدى الطويــل. تركــز 
املبــادرة عــى بنــاء مؤسســات وأســواق وأنظمــة إنتــاج لألمــن الغــذايئ والتغذيــة قــادرة عــى مواجهــة األزمــات ، كــا 
تركــز عــى النهــج متعــدد االختصاصــات الــذي يدمــج مــا بــن األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة 
الرضوريــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة يف أوضــاع معقــدة ومتعــددة املخاطــر. وبهــذه الطريقــة تقــوم املبــادرة بالجمــع 
ــام  ــون لالهت ــن يحتاج ــك الذي ــاعدة أولئ ــا ملس ــر رضوري ــل املبك ــون رد الفع ــث يك ــة حي ــاعدة الطارئ ــن املس ــا ب م
ــادرة  ــه يف املســتقبل. ســتعزز املب ــد وتقدم ــى مبصلحــة البل ــي تعن ــد الت ــة األم ــة طويل ــن أهــداف التنمي العاجــل، وب
ــادة التعــاون والتنســيق يف مجــال  أيضــا مــن القــدرة عــى الوصــول إىل املعلومــات ذات الصلــة يف اإلقليــم بهــدف زي

السياســات مــا بــن الــدول األعضــاء.

• زراعــة الحيازات الصغرية لتحقيق التنمية الشــاملة	

الهــدف العــام مــن هــذه املبــادرة اإلقليميــة هــو مســاعدة البلــدان عــى تقليــل الفقــر الريفــي يف اإلقليــم مــن خــالل 
برامــج متاســكة موجهــة للتنميــة الزراعيــة للحيــازات الصغــرة . ســتعالج املبــادرة التحديــات املرتبطة بزراعــة الحيازات 
ــة  ــاد العال ــرة وأبع ــازات الصغ ــاب الحي ــواع أصح ــة أن ــة بكاف ــن اإلحاط ــاليث: )1( تحس ــج ث ــالل نه ــن خ ــرة م الصغ
ــم السياســات واالســراتيجيات  ــدف دع ــك به ــا وذل ــي يواجهونه ــق الت ــع األســواق والعوائ ــم والصــالت م املرتبطــة به
عــى أســاس علمــي ومــن أجــل وضــع أولويــات التدخــالت باإلضافــة إىل االســتهداف األفضــل لالســتثارات يف القطاعــن 
العــام والخــاص، )2( تحســن اإلنتاجيــة بشــكل مســتدام، والجــودة، والقيمــة املضافــة، واالســتدامة املجتمعيــة وقابليــة 
ــا  ــاك، مب ــد االس ــراج ومصاي ــة والح ــن يف الزراع ــرة املنخرط ــازات الصغ ــاب الحي ــة أصح ــاة، و)3( تقوي ــاع للحي القط

يشــمل تقويــة املؤسســات املهنيــة ودعــم خلــق فــرص عمــل كريــم يف الريــف للشــباب والنســاء.
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• ندرة املياه	

تــم صياغــة املبــادرة اإلقليميــة حــول نــدرة امليــاه ملســاعدة بلــدان إقليــم الــرق األدىن وشــال أفريقيــا عــى التعامــل 
مــع أحــد أكــرب التحديــات التــي تواجههــا: الســعي مــن أجــل تحقيــق األمــن املــايئ والغــذايئ لصالــح التنميــة االجتاعيــة 
ــز السياســات  ــادرة فهــي: تعزي ــاه. أمــا أهــداف املب واالقتصاديــة تحــت ظــروف غــر مســبوقة مــن تســارع نــدرة املي
ــر  ــتدام، وتوف ــكل مس ــاه بش ــة األرايض واملي ــادة إنتاجي ــل زي ــن أج ــى م ــات الفض ــة واملارس ــتثارات والحوكم واالس
األدوات مــن أجــل التخطيــط االســراتيجي للتخصيــص األمثــل واملســتدام للمــوارد املائيــة النــادرة، وتطبيــق اســراتيجية 

تعاونيــة إقليميــة مــن أجــل أجنــدة إلصــالح قطــاع امليــاه.

منطقة الرشق األدىن وشــامل أفريقيا

الجزائر

املغرب

موريتانيا

البحرين

الضفة الغربية وقطاع غزة 

العراق
إيران

السودان

ليبيا

تونس

لبنان
األردن

مر

قطر
السعوديةاإلمارات

اليمن

عان

بلــدان منطقــة الــرشق األدىن وشــامل أفريقيــا: الجزائــر، البحريــن، مــر، إيــران، العــراق، األردن، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، 
موريتانيــا، املغــرب، عــان، قطــر، الســعودية، الســودان، ســورية، تونــس، اإلمــارات، اليمــن، الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

سورية
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)WSI( املبادرة اإلقليمية حول ندرة املياه يف الرشق األدىن وشامل افريقيا

الدوافع 

ــود  ــاه، عرضــة يف العق ــع مــن نقــص مزمــن يف املي ــاين بالطب ــذي يع ــا، ال ــرق األدىن وشــال افريقي ــم ال ســيكون إقلي
املقبلــة لزيــادة حــادة يف نــدرة امليــاه بســبب عوامــل مختلفــة تشــمل النمــو الســكاين، املنحــى باتجــاه زيــادة االكتفــاء 
الــذايت مــن الغــذاء لتخفيــض التعــرض لتقلبــات اســعار الــواردات،  التوســع الحــرضى، الطلــب عــى الطاقــة، والتنميــة 
االجتاعيــة واالقتصاديــة االجاليــة. ومــن األرجــح أن ينخفــض توفــر امليــاه العذبــة للفــرد، والتــي انخفضــت مبعــدل 
ــا  ــا مقلق ــاك توجه ــك، هن ــف إىل ذل ــام 2050. أض ــول ع ــبة %50 بحل ــة، بنس ــن املاضي ــنوات األربع ــرب الس ــن ع الثلث
ــرا  ــا ميــر بفــرات جفــاف أطــول وأكــر توات ــم الــرق األدىن وشــال افريقي لوحــظ يف العقــود األخــرة يظهــر أن إقلي
وشــدة نتيجــة للتغــر املناخــي. ســتواجه الزراعــة، والتــي تســتهلك أكــر مــن %85 مــن مــوارد امليــاه العذبــة املتوفــرة، 
تحديــات صعبــة يف الحفــاظ عــى نفــس مخصصــات امليــاه يف نفــس الوقــت الــذي تحافــظ فيــه عــى األمــن الغــذايئ 

واالقتصــاد الريفــي.

ــن  ــاه واألم ــراتيجياتها للمي ــع اس ــاه، وأن تراج ــات املي ــراتيجي ملخصص ــكل اس ــط بش ــم أن تخط ــدان اإلقلي ــى بل ع
ــاه. ــرة مي ــكل قط ــل ل ــتخدام األمث ــب االس ــع واج ــيها م ــان متاش ــة لض ــذايئ والطاق الغ

حقائق وبيانات حول الرشق األدىن وشامل أفريقيا

الرق األدىن
وشال افريقيا

مقابل

العامل

100
مليون

380
مليون

ان
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 ال
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 600 

مليون
609مر3
للفرد يف السنة

6080مر3
للفرد يف السنة
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  < 60%من املوارد املائية يف اإلقليم تنبع من 
بلدان خارج الحدود الوطنية أو اإلقليمية

مصادر املياه

القطاع الزراعي

املساهمة يف إجايل الناتج املحي

يوفر القطاع الوظائف والدخل ل 38% من

سكان اإلقليم الفاعلن اقتصاديا.

 %60 >

13%

70% من إجاميل أرايض الرشق األدىن وشامل 
افريقيا تعيش يف ظروف صحراوية أو جافة.

إجايل الناتج

املحي

38%
الوظائف والدخل

نسبة استخدام موارد المياه المتجددة، 2010 

الشرق األدنى وشمال افريقيا*

جنوب آسيا (والهند)

شرق آسيا (والصين)

وسط آسيا (والقوقاز)

جنوب الصحراء الكبرى األفريقية

أوروبا (وتركيا)

وسط أمريكا والبحر الكاريبي

جنوب شرق آسيا

أمريكا الشمالية (والمكسيك)

أستراليا ونيوزيالندا

أمريكا الجنوبية

http://www.fao.org/nr/aquastat .۲۰۱المصدر: أكواستات، الفاو، ٥

http://www.fao.org/nr/aquastat .۲۰۱المصدر: أكواستات، الفاو، ٥

1000 م3 في السنة

حصة الفرد من مصادر المياه المتجددة (2013)

الشرق األدنى وشمال افريقيا*

وسط آسيا (والقوقاز)

جنوب آسيا (والهند)

شرق آسيا (والصين)

أمريكا الشمالية (والمكسيك)

جنوب شرق آسيا

أوروبا (وتركيا)

وسط أمريكا والبحر الكاريبي

جنوب الصحراء الكبرى األفريقية

أستراليا ونيوزيالندا

أمريكا الجنوبية

ــا،  ــا، موريتاني ــان، ليبي ــت، لبن ــراق، األردن، الكوي ــران، الع ــن، مــر، إي ــر، البحري ــا: الجزائ ــرشق األدىن وشــامل أفريقي ــة ال ــدان منطق * بل
ــة وقطــاع غــزة ــة الغربي ــارات، اليمــن، الضف ــس، اإلم املغــرب، عــان، قطــر، الســعودية، الســودان، ســورية، تون

النسبة المئوية

 %85
تستخدم يف الري



9

نهج إقليمي إلدارة المياه

ــن  ــاه وكان م ــدرة املي ــة لن ــادرة إقليمي ــالق مب ــام 2013 بإط ــدة يف ع ــم املتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــت منظم قام
نتائجهــا األوىل اســراتيجية تعاونيــة إقليميــة حــول اإلدارة املســتدامة للميــاه املســتخدمة ىف الزراعــة يف إقليــم الــرق 

ــا باســتخدام نهــج تشــاريك واســع. األدىن وشــال افريقي

متثــل هــذه االســراتيجية اإلقليميــة التعاونيــة إطــارا يســاعد البلــدان عــى 
ــي  ــة الت ــة واملارس ــتثارات والحوكم ــات واالس ــيط السياس ــد وتبس تحدي
ــة واألمــن  ــة الزراعي مــن شــأنها أن تحســن بشــكل مســتدام مــن اإلنتاجي
الغــذايئ يف اإلقليــم.  تســعى االســراتيجية اإلقليميــة التعاونيــة عــى وجــه 

الخصــوص إىل تحقيــق مــا يــي:

• ــة يف 	 ــاه الزراعي ــة باملي ــاكل املرتبط ــج املش ــة تعال ــات هيكل ــاد آلي  إيج
ــا ــرق األدىن وشــال افريقي ــم ال ــدان إقلي بل

• واملشــاكل 	 واملعرفــة  املعلومــات  يف  للفجــوات  املمنهــج  التحديــد 
لهــا الحلــول  وتوفــر  الزراعــة  يف  املســتخدمة  امليــاه  يف  الرئيســية 

• تســليط الضــوء عــى الحاجــة لزيــادة املعرفــة والتعــاون والتنســيق مــا بن 	
أصحــاب املصلحــة عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة واإلقليمية

• دعــم وتكامــل املبــادرات اإلقليميــة القامئــة مثــل االســراتيجية العربيــة 	
التغــر  أثــر  لتقييــم  اإلقليميــة  املبــادرة  امليــاه 2030-2010،  ألمــن 
املناخــي عــى املــوارد املائيــة والهشاشــة االجتاعية-االقتصاديــة يف 
املنطقــة العربيــة، واالســراتيجية العربيــة للتنميــة الزراعيــة املســتدامة، 

ــوارث. ــر الك ــن مخاط ــف م ــة للتخفي ــراتيجية العربي واالس

أضــف إىل ذلــك، ا أن املبــادرة قــد بنيــت عــى مبــدأ التبــادل والتعــاون مــا بــن بلــدان اإلقليــم وعــى التعــاون مــا بــن 
ــة والزراعــة  ــة اإلقليميــة يف املؤمتــر اإلقليمــي ملنظمــة األغذي دول الجنــوب. وأخــرا، تــم اعتــاد االســراتيجية التعاوني

لألمــم املتحــدة للــرق األدىن وشــال افريقيــا يف فرباير/شــباط 2014.
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المجاالت الرئيسية للعمل

ــل  ــذاء، تحلي ــداد الغ ــة إم ــى تكلف ــاه، منحن ــبة املي ــاد محاس ــيتم اعت ــط والسياســات االســرتاتيجية: س التخطي  .1  
الفجــوة املعرفيــة، ســيناريو متوســط األجــل للتنميــة ومقاربــات تربــط بــن املياه-الطاقة-والغــذاء لدعــم التخطيــط 
ــار تداعيــات مشــاكل  ــاه. ســيتم األخــذ بعــن االعتب والسياســات االســراتيجية مــن أجــل األمــن الغــذايئ وأمــن املي

ــرة للحــدود. ــاه العاب املي

تقوية/إصــالح الحوكمــة: دعــم البلــدان يف اســتعراض/إصالح اإلطــار املؤسســايت الــذي يحكــم إدارة املــوارد املائيــة   .2  
ــات. ــن القطاع ــا ب ــات وم ــل القطاع داخ

3.  تحســن أداء إدارة امليــاه واإلنتاجيــة يف أنظمــة زراعيــة رئيســية ويف سلســلة الغــذاء: دعــم البلــدان لتحســن أداء   
ــذاء. ــة الغ ــة عــى طــول سلســلة قيم ــة والبعلي ــة املروي ــة يف الزراع ــة املائي ــة واإلنتاجي ــاه للزراع إدارة املي

اســتخدام امليــاه غــري التقليديــة: دعــم األنشــطة مــن أجــل تعزيــز جانــب العــرض يف موازنــة امليــاه مــن خــالل   .4  

االســتخدام األمثــل للميــاه غــر التقليديــة )امليــاه شــبه املالحــة  ، ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة، امليــاه الرماديــة، 

ــاه املحــاّلة.( واملي

ــة،  ــى الزراع ــي ع ــر املناخ ــر التغ ــم أث ــز تقيي ــاف: تعزي ــود وإدارة الجف ــي، الصم ــري املناخ ــع التغ ــم م التأقل  .5  

الجفــاف. إدارة  ومارســات  وسياســات  املناخــي،  التغــر  مــع  التأقلــم  اســراتيجيات 

بنــاء االســتدامة: يــؤدي دعــم الحوكمــة الســليمة للميــاه الجوفيــة إىل مســتويات أعــى مــن اإلنتاجيــة وتخفيــف   .6  

التلــوث. ســيتم معالجــة ملوحــة الربــة يف املناطــق الزراعيــة الحرجــة. دعــم البلــدان يف جهودهــا مــن أجــل مكافحــة 

ــاد مارســات مســتدامة إلدارة األرايض. التصحــر ويف اعت

وضــع املعايــري والرصــد ورفــع التقاريــر حــول اســتهالك وإنتاجيــة امليــاه: تعزيــز آليــات وضــع املعايــر ورصــد   .7  

ورفــع التقاريــر حــول التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق األهــداف الوطنيــة واإلقليميــة املتفــق عليهــا حــول اســتهالك 

ــاه. ــة املي وإنتاجي
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الرشاكات دعام للمبادرة اإلقليمية حول ندرة املياه

املركز العريب لدراسات املناطق الجافة واألرايض القاحلة (األكساد)     CSAD

املنظمة العربية للتنمية الزراعية     AOAD

املجلس العريب للمياه    AWC

مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا    CEDARE

املركز الدويل للدراسات الزراعية املتوسطية املتقدمة   CIHEAM

مركز أبحاث الصحراء    DRC

معهد دوهريت للمياه من أجل الغذاء    DWFI

الوكالة األملانية للتعاون الدويل     GIZ

املركز الدويل لألبحاث الزراعية يف املناطق الجافة    ICARDA

املركز الدويل للزراعة املروية باملياه املالحة    ICBA

املعهد الدويل إلدارة املياه    IWMI

جامعة الدول العربية    LAS

املركز الوطني ألبحاث املياه/ مرص   NWRC-Egypt

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)   UNESCO

اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (االسكوا)   UNESCWA

البنك الدويل    WB

برنامج الغذاء العاملي    WFP
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االبتكار

ســوف توفــر املبــادرة اإلقليميــة حــول نــدرة امليــاه الدعــم لبلــدان الــرق األدىن وشــال افريقيــا مــن خــالل »تغيــرات« 
يف آليــات التعــاون والتنســيق التــي تبنــي عــى عنــارص جديــدة منهــا:

ــاء توافــق وإحســاس أوســع  ــا لبن ــدان الــرق األدىن وشــال أفريقي ــن بل ــرب للتعــاون اإلقليمــي مــا ب )1(  تأســيس من
ــم مــن حيــث السياســات والحوكمــة. ــاه يف اإلقلي ــدة إصــالح قطــاع املي ــة ألجن بامللكي

ــدرات  ــن الق ــة م ــة كافي ــد طاق ــأنها أن تول ــن ش ــج م ــل والنتائ ــى الفع ــزة ع ــراتيجية مرتك ــة اس ــم رشاك تصمي  )2(
ــر. ــاق كب ــى نط ــو ع ــر املرج ــق األث لتحقي

ــراتيجي  ــط االس ــل التخطي ــن أج ــة م ــتقبلية للتنمي ــات املس ــل التوجه ــة لتخي ــة وتقدمي ــاليب أصيل ــر أس تطوي  )3(
لتخصيــص املــوارد املائيــة املحــدودة.

اعتاد حلول فنية ومؤسســية حديثة لزيادة نجاح وإنتاجية اســتخدام املياه يف الزراعة.   )4(

إعــادة وضــع املزارعن يف صلب التنمية املســتدامة للموارد املائيــة واألرايض وتقوية عملية متكينهم.  )5(

ــتخدام  ــذاء واس ــة الغ ــلة قيم ــة بسلس ــات املرتبط ــة واملارس ــتثارات والحوكم ــاص يف االس ــاع الخ ــاج القط إدم   )6(
أحــدث التكنولوجيــا.

التوســع يف وتطبيق أطر الحوافز التي من شــأنها أن تعزز بشــكل فعال من اعتاد املزارعن للحلول.   )7(

وضــع آليــات »قياســية« وأدوات لقيــاس النتائــج دعــا لعمليــة وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات، باالســتفادة    )8(
ــال االستشــعار عــن بعــد عــن طريــق القمــر الصناعــي(. ــا )عــى ســبيل املث مــن أحــدث التكنولوجي

ــا  ــم مــن بعضن ــول« و«التعل ــادل الحل ــاء عــى خــربات »تب ــم بن ــاء القــدرات مــن داخــل وخــارج اإلقلي ــز بن تعزي   )9(
ــن.« ــة للمزارع ــدارس امليداني ــة« و«امل ــة مجتمعي ــروض ميداني ــمل »ع ــا يش ــض« مب البع

موازنة 2014 – 2015

قامــت املبــادرة اإلقليميــة حول ندرة املياه بتجنيــد حوايل 20 مليون دوالر أمرييك للعامن 2015-2014.
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النتائج/املخرجات 2015-2014

املستوى اإلقليمي/شبه اإلقليمي

املنرب التعاوين اإلقليمي

املنــرب التعــاوين اإلقليمــي هــو آليــة هيكليــة هامــة للمبــادرة اإلقليميــة حــول نــدرة امليــاه مــن أجــل تنفيــذ االســراتيجية 
اإلقليميــة التعاونيــة ولترسيــع تنفيــذ حلــول إدارة امليــاه مــن أجــل الزراعــة يف إقليــم الــرق األدىن وشــال افريقيــا.

وهــو منــرب تعــاوين لتبــادل املعرفــة والتواصــل يخــدم شــبكة مــن املعنيــن ممــن يعملــون ســويا لرفــع مســتوى القــدرات 
ــة  ــن أجــل الزراع ــادرة م ــة الن ــوارد املائي وتحســن إدارة امل
والــري واألمــن الغــذايئ يف إقليــم الــرق األدىن وشــال 

ــا. افريقي

الهيكل 

• منصــة معرفية عرب االنرنت	
• برنامــج تواصــل مجتمعــي مــن أجــل تقــدم املعرفــة 	

القــدرات ومنابــر للسياســات وتبادلهــا وبنــاء 

قضايا مختارة من املنرب التعاوين اإلقليمي

• الجوفية	 املياه 
• تحديث الري	
• حوكمــة االصــالح للمؤسســات املعنيــة بامليــاه )مثــل الجهــات الالمركزيــة، جمعيــات مســتخدمي امليــاه، الســلطات 	

املســئولة عــن الحــوض(
• اســتهالك املياه، إنتاجية املياه، وتوفر املياه الزراعية	
• التغــر املناخي وإدارة الجفاف	

منرب تعاوين إقليمي

التواصــل املجتمعي خارج إطار االنرنت

منصــة معرفية عرب االنرنت
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دعــم املبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر التغــري املناخــي عــىل املــوارد املائيــة والهشاشــة االجتامعية-االقتصاديــة يف 
(RICCAR) املنطقــة العربيــة

• يتــم إجــراء تقييــم للقــدرات املؤسســية التــي تتعامــل مــع التغــر املناخــي وتداعياتــه عــى الزراعــة واألمــن الغــذايئ 	
ــع أن يســتكمل  ــن املتوق ــم  وم ــة الخاصــة به ــر الوطني ــدان التقاري ــن عــرة بل ــر م ــد اســتكمل أك ــم. لق يف اإلقلي
ــي  ــاون منهج ــتنباط تع ــا الس ــي أيض ــر إقليم ــاج تقري ــيتم إنت ــام 2015. س ــة ع ــول نهاي ــره بحل ــم ككل تقري اإلقلي
ــم، مبــا يشــمل مكافحــة التصحــر وإدارة  ــل الضعــف تجــاه التغــر املناخــي والتأقل ــدان يف مجــال تحلي ــن البل مــا ب

ــاف. الجف
• حلول التأقلم مع التغر املناخي للقطاعات الخرضاء يف أماكن مختارة من إقليم الرق األدىن وشال افريقيا )مروع(	

األهداف

•  وضــع ســيناريوهات للتغــر املناخــي بآفــاق زمنيــة مســتهدفة، فحــص الضعــف مــن حيــث املــوارد املائيــة واألمــن 	
الغــذايئ وضعــف ســبل املعيشــة، وتقديــر العواقــب االجتاعية-االقتصاديــة لألثــر املتوقــع للتغــر املناخــي.

• توفــر تدابــر مصممــة خصيصــا لتأقلــم القطاعــات الخــرضاء مبــا يشــمل أنظمــة إنتــاج املحاصيــل، األحــراج، املراعــي 	
ــم العــريب، ووضــع ســيناريوهات معــدة مســبقا للتغــر  ــارة يف اإلقلي ــة مــن املناطــق املخت ــد االســاك املتأتي ومصاي

املناخــي بآفــاق زمنيــة مســتهدفة.
• ــة-	 ــة والهشاشــة االجتاعي ــر التغــر املناخــي عــى املــوارد املائي ــم أث ــة لتقيي ــادرة اإلقليمي ــع مســتوى إطــار املب رف

االقتصاديــة يف املنطقــة العربيــة مــن أجــل أداء محســن لتقييــم أثــر التغــر املناخــي يف القطــاع الزراعــي وعــى األمــن 
AquaCrop الغــذايئ مــن خــالل اعتــاد منــوذج الفــاو

الرشكاء

الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل، االســكوا، جامعــة الــدول العربيــة، املركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض 
القاحلــة )األكســاد(

النتائج املتوقعة

• تقويــة »املحــور اإلقليمي املعريف العريب« حول املناخ واملياه	
• بنــاء القــدرات من أجل تقييم أثــر التغر املناخي عى األمن الغذايئ واملايئ	
• تعميــم وترسيــع تطبيــق اســراتيجية النهــوض بالزراعــة وصمــود النظــم الغذائيــة )عــى مســتوى السياســات 	

واملؤسســات واملارســات الفضــى(.
• تقوية السياســات الوطنية بخصــوص التأقلم مع التغر املناخيماد	
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دعــم اعتــامد وتطبيــق السياســة الوطنيــة للجفــاف والربنامــج املتكامــل إلدارة الجفــاف يف إقليــم الــرشق األدىن 
وشــامل افريقيــا

األهداف

• إصــدار تقريــر حــول تشــخيص وإدارة الوضــع الحــايل للجفــاف وتداعياتــه وطريقــة إدارتــه يف الــرق األدىن وشــال 	
ــة  ــات الفعلي ــا لالحتياج ــة خصيص ــاف واملصمم ــة إلدارة الجف ــوط التوجيهي ــداد الخط ــة إلع ــون خلفي ــا ليك افريقي

ــم. لإلقلي
• ــذ( مــن أجــل عــرض 	 ــر وتنفي ــة للجفــاف )تطوي ــر القــدرات حــول السياســات الوطني ــة لتطوي ــذ ورشــة إقليمي تنفي

النهــج اإلداري املبنــي عــى أســاس املخاطــر والــذي يشــمل تركيــزا أكــرب عــى رصــد الجفــاف واإلنــذار املبكــر وتقييــم 
املخاطــر والتخطيــط لــإلدارة كــا يشــمل القطاعــات الرئيســية املعنيــة بالجفــاف بشــكل متســق ومتكامــل.

الرشكاء

UN-املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة، أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر، اتفاقيــة التنــوع الحيــوي، و
Water

النتائج املتوقعة:

• يعــزز ممثلــو وزارات الزراعــة واملــوارد املائيــة والبيئــة مــن كافــة بلــدان الــرق األدىن وشــال افريقيــا مــن قدرتهــم  	
عــى تطويــر سياســات لــإلدارة املتكاملــة للجفــاف.ال افريقيــا

الخطوط التوجيهية الستخدام املياه اآلسنة لإلنتاج الزراعي يف إقليم الرشق األدىن وشامل افريقيا

األهداف

• جمــع املارســات الزراعيــة الجيــدة ونتائــج األبحــاث حــول اســتخدام امليــاه اآلســنة مــن الــدول الرائــدة يف إقليــم 	
الــرق األدىن وشــال افريقيــا.

• ــاه اآلســنة وفقــا لخطــوط 	 تدريــب أصحــاب املصلحــة األساســين )تدريــب مدربــن( عــى االســتخدام الســليم للمي
توجيهيــة محــددة مــن خــالل نــدوات وورش  عمــل ومــواد تعليميــة متنوعــة.

• ــوارد 	 ــودة إىل م ــة الج ــاه متدني ــل املي ــو تحوي ــاتها نح ــة وسياس ــا الوطني ــة برامجه ــاء ملواءم ــدان األعض ــم البل دع
واملســاهمة يف تطويــر قدراتهــا يف املجــاالت املتعلقــة  مــع اســتخدمها امليــاه اآلســنة.
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الرشكاء

املجلس العــرىب للمياه ووكاالت حكومية وطنية

النتائج املتوقعة

• ــة 	 ــنة يف الزراع ــاه اآلس ــتخدام املي ــل اس ــن أج ــرك م ــكل مش ــا بش ــم تطويره ــة ت ــا توجيهي ــدان خطوط ــد البل تعتم
ــداين. ــتوى املي ــى املس ــتخدامها ع ــا واس ــيع تعميمه ــى لتوس ــدرة أع ــا ق ــيكون لديه وس

•  زيادة كمية مخزون املوارد املائية من خالل زيادة اســتخدام املياه اآلســنة يف الزراعة.	

ــة  ــات جــرس فجــوات اإلنتاجي ــم إمكاني ــة مــن خــالل االستشــعار عــن بعــد كأداة لتقيي ــة الزراعي رصــد اإلنتاجي
ــة (مــرشوع) املائي

األهداف:

• ــم 	 ــات الرصــد مبــا يغطــي إقلي ــة وقاعــدة بيان ــر القواعــد املعياري تطوي
ــن خــالل االستشــعار  ــا، بشــكل خــاص م ــرق األدىن وشــال افريقي ال

ــاه. ــألرايض واملي ــة ل ــة الزراعي ــم اإلنتاجي ــد لتقيي ــن بع ع
• ــى 	 ــرف ع ــاه واألرايض و والتع ــة املي ــات إنتاجي ــوع وإمكاني ــم تن تقيي

ــا. ــة به ــوات املرتبط الفج
• تحليــل الخيــارات مــن أجــل عبــور جــرس فجــوات إنتاجيــة امليــاه 	

ــتدامة. ــة باالس ــات املرتبط ــار للتداعي ــن االعتب ــذ بع ــا يأخ واألرايض مب
• ــر القــدرات يســتهدف مجموعــات مختلفــة مــن 	 ــم برنامــج لتطوي تصمي

أصحــاب املصلحــة مــن أجــل متكينهــم مــن زيــادة إنتاجيــة األرايض وامليــاه.
• ــر إطــار عمــل لتوفــر حلــول ممكنــة متاحــة ألصحــاب املصلحــة 	 تطوي

مبســتويات مختلفــة – مــن مســتوى السياســات إىل املزرعــة – مــن 
ــة. ــاه واألرايض الزراعي ــة املي ــتدامة يف إنتاجي ــادة املس ــل الزي أج

الرشكاء

معهــد التعليــم عــن امليــاه – اليونيســكو، معهــد دوهــريت للميــاه مــن أجــل الغــذاء، املعهــد الــدويل إلدارة امليــاه، املركــز 
الــدويل للزراعــة  امللحيــة ، املجلــس العــريب للميــاه

120003997.jpg © FAO/Giulio Napolitano / UNFAO
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النتائج املتوقعة

• ــاه واألرايض 	 ــة املي ــد إنتاجي ــة ورص ــد املعياري ــع القواع ــة لوض ــة إقليمي ــة عملياتي ــليمة ومنص ــة س ــع منهجي وض
ــة. الزراعي

• توفــر أدلــة للسياســات والحوكمــة واملارســات امليدانيــة الســليمة مــن أجــل رفــع دخــل ومعيشــة القطــاع الريفــي 	
وزيــادة إنتاجيــة وكفــاءة  وتوفــر امليــاه يف الزراعــة.

دعــم جامعــة الــدول العربيــة لــي تحقــق توافقــا يف خطــط عملهــا الوطنيــة ملكافحــة التصحــر مــع اســرتاتيجية 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر

األهداف

• ــة 	 ــة )10 ســنوات( التفاقي ــع االســراتيجية العري ــة م ــل الوطني ــق خطــط العم ــل حــول اتســاق وتطبي ورشــة عم
ــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر. األم

• تأســيس منــرب إقليمــي )متكامــل مع الراكة اإلقليمية للربة( لدعم البلدان يف تطبيــق خطط عملها الوطنية.	

الرشكاء

ــم  ــة األم ــاد(، اتفاقي ــة )األكس ــة واألرايض القاحل ــق الجاف ــات املناط ــريب لدراس ــز الع ــة، املرك ــدول العربي ــة ال جامع
ــة  ــة ملكافح ــة الدولي ــة لالتفاقي ــة الدولي ــة، اآللي ــى الطبيع ــاظ ع ــدويل للحف ــاد ال ــر، االتح ــة التصح ــدة ملكافح املتح
ــة )إيسيســكو(. ــوم والثقاف ــة والعل ــة االســالمية للربي ــة، املنظم ــي للبيئ ــق العامل ــر، االســكوا، اليونيســكو، املرف التصح

النتائج املتوقعة

• تعزز البلدان من قدرتها عى رفع مســتوى السياســات واالســراتيجيات الخاصة بها ملكافحة التصحر.	
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ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي يف نفــس  ــاه يف بل ــة لتخفيــض اســتهالك املي فــرص لفتــح آفــاق الزراعــة املحمي
الوقــت الــذي يتــم فيــه دعــم تحســن األمــن الغــذايئ والتغذيــة.

األهداف

• إجــراء تقييــم إلمكانيــات توســع الجيــل الجديــد مــن بيــوت الدفيئــة NGGH  يف بلــدان مجلــس التعــاون 	
ــل  ــاد الجي ــا« مــن اعت ــة« مــع »املفاضــالت« و»التكلفــة« و«املزاي ــة وتجاري ــر »حــاالت بيئي ــم تطوي الخليجــي. يت
الجديــد مــن بيــوت الدفيئــة لتوفــر إحاطــة كاملــة لجميــع األطــراف مــن القطاعــن العــام والخــاص مبجمــل طيــف 
»املكاســب« و»التكاليــف« املرتبطــة بهــا والتــي مــن شــأنها أن تقــود يف النهايــة إىل جــذب اهتــام أصحــاب 
ــت  ــاه يف نفــس الوق ــض اســتهالك املي ــة لتخفي ــة املحمي ــي يوفرهــا حــل الزراع ــرص الت املصلحــة واملســتثمرين للف

ــا. ــه غــذاء مغذي ــح في ــذي تنت ال

الرشكاء

ــة  ــات املتخصص ــة ، املؤسس ــة  امللحي ــدويل للزراع ــز ال ــة، املرك ــق الجاف ــة يف املناط ــاث الزراعي ــدويل لألبح ــز ال املرك
بالزراعــة املحميــة يف مجلــس التعــاون الخليجــي 

النتائج املتوقعة

• تقــوم بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي بتطويــر خطــط اســتثارية لتوســيع مخصصــات األرايض للزراعــة املحميــة 	
مــع توفــر ملحــوظ يف اســتهالك امليــاه إلنتــاج الغــذاء.ن ومورتانيــا والســودان واليمــن.

الدعــم الفنــي إلمكانيــة إدخــال وإنتــاج الكينــوا يف الجزائــر ومــرص والعــراق وإيــران ولبنــان ومورتانيــا والســودان 
ليمن. وا

األهداف

• تقييــم امكانيــة  إدخــال وإنتــاج واعتــاد الكينــوا يف بلــدان إقليــم الــرق األدىن وشــال افريقيــا مبــا أنهــا محصــول 	
يتحمــل الجفــاف وميتلــك القــدرة عــى الصمــود أمــام التغــر املناخــي.

• تعزيــز وتقويــة نقــل املعرفــة واملهــارات وتبــادل الخــربات واملارســات الفضــى فيــا يتعلــق بإنتــاج، تقييــم، إدارة، 	
اســتخدام، وتســويق الكينــوا يف أنظمــة زراعيــة متنوعــة وأقاليــم زراعية-ايكولوجيــة متاحــة محليــا.
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الرشكاء

ــكار  ــي لالبت ــد الوطن ــة، املعه ــق الجاف ــة يف املناط ــاث الزراعي ــدويل لألبح ــز ال ــة ، املرك ــة امللحي ــدويل للزراع ــز ال املرك
ــة. ــر الحكومي ــات غ ــذور، واملنظ ــة، رشكات الب ــارة الزراعي ــر، رشكات التج ــة قط ــل، جامع ــة مكغي ــي، جامع الزراع

النتائج املتوقعة

• ــر 	 ــع التغ ــم م ــة يف التأقل ــل التقليدي ــا للمحاصي ــال هام ــا بدي ــال افريقي ــرق األدىن وش ــم ال ــدان إقلي ــتمتلك بل س
ــة. ــة الغذائي ــايل القيم ــذاء ع ــاج الغ ــه إنت ــزز في ــذي تع ــت ال ــاف يف نفــس الوق املناخــي والجف

تطوير مامرسات فعالة ملكافحة التصحر يف الدول العربية

األهداف

• رشاء معــدات خاصــة مــن أجــل رصــد رطوبــة الربــة، ورصــد متغــرات الطقــس واســتخدام ســاد نيروجــن-15 مــن 	
أجــل الدراســات امليدانيــة حــول كفــاءة  اســتخدام النيروجــن.

• فحوصات ميدانية ألفضل املارســات اإلدارية لتحســن اســتخدام املياه واملغذيات يف ظروف امللوحة.	
• تحديــد أصنــاف محاصيل مختلفة تتحمل امللوحة الســتخدام األرايض املتأثرة بامللوحة.	
• دعــم التنســيق مــا بــن مراكــز األبحــاث املشــاركة يف هــذا »النشــاط املخطــط« واملؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة 	

باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر مــن أجــل تحقيــق تدابــر التنفيــذ الفعــال ملكافحــة التصحــر.

الرشكاء

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية، املركز الدويل للزراعة امللحية ، بعض املؤسســات املختارة يف الدول العربية

النتائج املتوقعة

• تحســن قدرة البلدان عى تطوير واعتاد مارســات فعالة ملكافحة التصحر	
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املستوى الوطني

زيادة إنتاجية املياه يف الزراعة املروية يف برامج الري واسعة النطاق (املغرب وتونس)

األهداف

• إعــداد إطــار. ســيتم تحديــد مــؤرشات إنتاجيــة امليــاه املســتخدمة يف الزراعــة واســتخدامها كأداة لعــرض التوجهــات 	
املاضيــة، وتلخيــص األداء الحــايل، والتحديــد الكمــي ألثــر االســتثامرات املســتقبلية, ســيمثل اإلطــار خطوطــا توجيهيــة 
ــري  ــة )أ( ضمــن برامــج ال ــد التدخــات الرضوري ــد مــا، ولتحدي ــري يف بل ــم شــامل لقطــاع ال ــة إلجــراء تقيي تفصيلي
ــام والخــاص، و)ب( يف  ــن القطاعــن الع ــا ب ــة م ــام أو مــن خــال رشاك ــي يديرهــا القطــاع الع واســعة النطــاق الت
برامــج الــري صغــرة ومتوســطة النطــاق التــي تديرهــا مجموعــات املزارعــن أو مــن خــال الرشاكــة بــن القطاعــن 

العــام والخــاص، و )ج( يف برامــج الــري الخــاص التــي يديرهــا املزارعــون فــرادى.
• تطبيــق اإلطــار بشــكل تجريبــي عــى مســتوى البلــد. ســيتم تطبيــق اإلطــار بشــكل تجريبــي وبالتنــاوب يف بلــدان 	

معينــة مــن مبــادرة نــدرة امليــاه )بــدءا باملغــرب ثــم تونــس(.
• الحصــول عــى موافقــة أصحــاب املصلحــة. بالنظــر للنتائــج األوليــة لتحليــل البلــدان التجريبيــة األوىل، ســيتم فحــص 	

ونقــاش وتحســن اإلطــار مــن أجــل وضعــه يف صيغتــه النهائيــة مــن خــال مشــاورات مــع أصحــاب املصلحــة تشــمل 
كافــة البلــدان األخــرى يف اإلقليــم.

الرشكاء

ــات  ــة، جمعي ــطية املتقدم ــة املتوس ــات الزراعي ــدويل للدراس ــز ال ــة، املرك ــة الوطني ــوكاالت الحكومي ــدويل، ال ــك ال البن
ــاص. ــاع الخ ــن، القط ــات املزارع ــاه وتجمع ــتخدمي املي مس

النتائج املتوقعة

• مقرحــات مصممــة بشــكل جيــد لالســتثارات والتدخــالت يف قطــاع الــري مــن شــأنها أن تزيــد مــن إنتاجيــة امليــاه 	
ــن  ــي واألم ــاد الريف ــن االقتص ــه م ــن في ــذي تحس ــت ال ــس الوق ــن يف نف ــة املزارع ــبل معيش ــز س ــة وتعزي للزراع

ــام. ــاه بشــكل ع الغــذايئ و/أو االقتصــاد يف املي
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دعــم التعــاون يف مجــال إدارة املــوارد املائيــة الزراعيــة يف املناطــق الدنيــا مــن بــالد مــا بــن النهريــن – دجلــة 
ــران والعــراق) والفــرات (إي

األهداف

• وضــع منــوذج لالســتخدام األمثــل الهيدرو-اقتصــادي لتقييــم املخاطــر الهيدرولوجيــة والبيئيــة يف ســيناريوهات 	
ــة. ــة مختلف تنموي

• تطويــر بنــاء القــدرات للمؤسســات الوطنيــة يف إدارة مــوارد امليــاه مــن خــالل تطبيــق أدوات منظمــة الفــاو املتقدمــة 	
.)CROPWAT, AQUACROP and MASSCOT يف إدارة امليــاه والنهــج املعياريــة )عى ســبيل املثــال

• تعزيــز اإلحاطــة بــإدارة األحــواض النهريــة وقضايــا جــودة امليــاه عــى مســتوى األحــواض الفرعيــة وتحســن رصــد 	
جــودة امليــاه.

• ــط 	 ــة التخطي ــة األطــراف يف عملي ــة تشــمل كاف ــذار مبكــر للمــوارد املائي ــة ومؤسســية لنظــام إن وضــع منصــة تقني
ــدات. ــتجابة للتهدي لالس

• تأســيس آلية تعاون وتنســيق ومركز أبحاث حول جودة املياه للمنطقة الدنيا من ما بن النهرين.	
• ــاه للزراعــة كجــزء مــن برنامــج شــامل 	 ــة للمي ــة التحتي ــة »عــى األرض« واالســتثار يف البني تطبيــق مشــاريع ريادي

إلدارة نــدرة امليــاه.

الرشكاء

املؤسســات والوكاالت الوطنية، املزارعن ومجموعات مســتخدمي املياه

النتائج املتوقعة

• البلــدان عــى اســتعداد لتحســن مارســاتها يف إدارة امليــاه باألخــذ بعــن االعتبــار ملســائل الجــودة والكميــة نتيجــة 	
للمعرفــة الفنيــة والتحليليــة املحســنة املســتخدمة يف قطاعــي الزراعــة والطاقــة.
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ــدان  ــاه« واالســتجابة لتحــدي اســتدامة املــوارد يف بل ــدرة املي ــل الســيناريو ملعالجــة »األمــن الغــذايئ«  »ن تحلي
ــرص) ــامن، األردن، م ــا (املغرب،ع ــامل افريقي ــرشق األدىن وش ــم ال إقلي

األهداف

• إعــداد تقاريــر البلــدان حــول »محاســبة امليــاه«، و«منحنــى تكلفــة إمــداد الغــذاء«، و«تحليــل الفجــوة« مــا يوفــر 	
فحصــا للتخصيــص األمثــل للميــاه مــن خــالل خيــارات بديلــة ومختلطــة للوصــول إىل األهــداف املحــددة إلمــدادات 

الغــذاء. ســيتم تســليط الضــوء أيضــا عــى التوصيــات مــن أجــل تحســن السياســات.

الرشكاء

وكاالت وزاريــة وطنية مختارة من أجل تشــكيل فريق وطنــي متعدد االختصاصات والقطاعات.

النتائج املتوقعة

• ســيصبح لــدى الفريــق الوطنــي متعــدد االختصاصــات الــذي تشــكل يف كل مــن البلــدان املختــارة فهــا أفضــل للروابــط 	
الداخليــة مــا بــن االســراتيجيات القطاعيــة بنــاء عــى تحليــل كمــي إلمــدادات الغــذاء )اإلنتــاج الداخــي واالســتراد(، 
ــة للوصــول إىل مســتويات أعــى مــن األمــن  ــاه وتطويرهــا، واالســتثارات املاليــة املطلوب الطلــب عــى الطاقــة واملي
ــر  ــة. هــذا مــن شــأنه أن يوف ــر اســتدامة للمــوارد املائي ــة واســتخدام أك ــي، وإىل تنمي الغــذايئ عــى املســتوى الوطن

مســاعدة معــززة مــن قبــل الفريــق الوطنــي متعــدد االختصاصــات إىل صنــاع القــرارات والسياســات يف بلدانهــم.

دعم الوكاالت الحكومية يف اإلمارات العربية املتحدة

ــاه يف اإلمــارات  ــاه مــن أجــل التقــدم بحوكمــة املي ــة لحســابات املي ــاه فدراليــة وآليــات ذات صل 1. تطويــر قوانــن مي
ــة املتحــدة العربي

األهداف

• إعــداد حســابات امليــاه عــى مســتوى كل إمــارة عــى حــدى وعــى املســتوى الفــدرايل )اإلمــارات العربيــة املتحــدة(، 	
مبــا يشــمل كافــة مصــادر امليــاه )التقليديــة وغــر التقليديــة، الســطحية والجوفيــة( وكافــة املســتخدمن )الزراعــة، 

املــدن، الصناعــة، املشــاهد الطبيعيــة، الــخ...( مــع الســحوبات واالســتهالك.
• ــات 	 ــوي ملتطلب ــم الحي ــارات والتقيي ــاه يف اإلم ــوارد املي ــة م ــة ونوعي ــد كمي ــام رص ــايل وأداء نظ ــع الح ــم الوض تقيي

ــتواها. ــع مس ــا ورف تحديثه
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• اســتعراض آليــات الحوكمة الحالية، القوانن واألعــراف التي تدعم إدارة موارد املياه لكل إمارة.	
• اقــراح هيكليــة فدرالية جديدة للقانــون والحوكمة يف اإلمارات العربية املتحدة.	

الرشكاء

وكاالت وزاريــة مختــارة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

النتائج املتوقعة

• ــة 	 ــارات العربي ــاء اإلم ــة أنح ــة يف كاف ــوارد املائي ــتخدام امل ــة الس ــر والحوكم ــع التقاري ــد ورف ــدرات الرص ــن ق تحس
ــدة. املتح

2. متكن مركز االبتكار الزراعي يف وزارة البيئة واملياه

األهداف

• تجهيــز مركــز االبتــكار الزراعــي يف وزارة البيئــة وامليــاه بعــدد 	
متنــوع مــن حلــول الدفيئــة لتحســن نوعيــة وإنتاجيــة املحاصيــل 

ــاه. ــر املي ــة وتوف ــة الطاق ــة ونجاع والتكلف
• وضــع منــوذج لجيــل جديــد مــن الدفيئــات تحمــل إمكانيــة توفــر 	

ــتخدام  ــادة اس ــف وإع ــالل تكثي ــن خ ــاه م ــن املي ــى %90 م حت
ــات. ــح النبات ــاه الناجمــة عــن نت املي

الرشكاء

املركــز الــدويل لألبحــاث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة، املركــز الــدويل 
التقنيــة،  برلــن  وامليــاه، جامعــة  البيئــة  امللحيــة، وزارة  للزراعــة 

ــاص. ــاع الخ القط

النتائج املتوقعة

• ــاه، وتخفيــض ملحــوظ يف اســتراد الغــذاء عــايل 	 ــر يف املي ــة الغــذاء املغــذي، وتوفــر كب ــادة ملحوظــة يف إنتاجي زي
ــة. ــة الغذائي القيم

11833.jpg © FAO/Franco Mattiloi / UNFAO
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3. رصد وتقييم استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة يف الزراعة يف إمارة أبو ظبي

األهداف

• اســتعراض وتقييــم جمــع البيانــات املســتمر حــول اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة يف أبــو ظبــي باإلضافــة 	
إىل التقييــم الكمــي والنوعــي املرافــق.

• ــاه املعالجــة يف 	 ــم اســتخدام املي ــامل للرصــد وتقيي ــام ش ــات املســتمر إىل نظ ــع البيان ــل جم ــرح لتحوي ــة مق صياغ
الزراعــة.

الرشكاء

ADFCA منظمــة الصحة العاملية، ســلطة ضبط الغذاء يف أبو ظبي

النتائج املتوقعة

• نظــام رصــد وتقييــم مصمــم بشــكل جيــد الســتخدام ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة يف الزراعــة جاهــز للتطبيــق 	
يف إمــارة أبــو ظبــي وميكــن أن يتــم تكــراره يف إمــارات أخــرى مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ســيوفر هــذا النظــام 

ضبــط الجــودة لالســتخدام اآلمــن مليــاه الــرف الصحــي املعالجــة يف الزراعــة.

ضخ املياه للري باستخدام الطاقة الشمسية يف دلتا النيل يف مرص

األهداف

• تحديد املواصفات الفنية للنظام الشــمي لتوفر الطاقة ملحطة ضخ املياه إىل املســقى 	
• رشاء وتركيب أجهزة توليد الطاقة الشمســية يف املوقع	
• رفــع الوعــي مــا بــن املزارعــن املحليــن وجمعيــات مســتخدمي امليــاه لتشــغيل وصيانــة النظــام. تقديــم جلســات 	

تدريبيــة للمزارعــن حــول االســتخدامات املحتملــة لنظــام الطاقــة الشمســية وملجالــس إدارة جمعيــات مســتخدمي 
امليــاه حــول تشــغيل وصيانــة نظــام الطاقــة الشمســية.

• ــى 	 ــاظ ع ــة للحف ــة ذات الصل ــاب املصلح ــات الحكومية/أصح ــة املؤسس ــن يف كاف ــن الفني ــدرات للموظف ــاء الق بن
ــاء املــروع. ــد انته ــا بع ــن واســتدامة التدخــل م ــه املزارع توجي



25

الرشكاء

ــاث  ــي ألبح ــز الوطن ــة، املرك ــاء والطاق ــتصالح األرايض، وزارة الكهرب ــة واس ــري، وزارة الزراع ــة وال ــوارد املائي وزارة امل
ــاص. ــاع الخ ــس، القط ــة هليوبولي ــة، جامع ــوث الزراعي ــز  البح ــاه، مرك املي

النتائج املتوقعة

• املســاهمة يف تخفيــف ضعــف املزارعــن يف دلتــا النيــل تجــاه انقطــاع الطاقــة الــذي يؤثــر عــى انتاجيــة املزارعــن، 	
ــازات  ــات غ ــن انبعاث ــض م ــة والتخفي ــزل القدمي ــات الدي ــه مضخ ــبب ب ــذي تتس ــي ال ــوث البيئ ــى التل ــاء ع والقض

ــة. الدفيئ

تعزيز مؤرشات حساسة للنوع االجتامعي يف إدارة املياه الزراعية (تونس والجزائر)

األهداف

• تحليل اإلطار التريعي والســيايس حول قضايا النوع االجتاعي وإدارة املياه املســتخدمة ىف الزراعة.	
• جمــع مصــادر البيانــات وإحصائيــات النــوع االجتاعــي يف الزراعــة وإدارة امليــاه وتحديــد ا العوائــق والفجــوات يف 	

توفــر إحصائيــات منفصلــة حســب الجنــس حــول امليــاه املســتخدمة ىف الزراعــة.
• 	  AQUASTAT ــج دراســة ــي: )1( عــرض نتائ ــا ي ــق م ــة رئيســية لتحقي ــع مؤسســات وطني ــم ورشــة عمــل م تنظي

ــي  ــوع االجتاع ــة للن ــؤرشات حساس ــراح م ــام 2007 و )2( اق ــي لع ــوع االجتاع ــة للن ــؤرشات الحساس ــول امل ح
ــل يف الخطــوات  ــة و)3( التأم ــة الوطني ــق بأهــداف السياســة التنموي ــا يتعل ــرب األهــم في ــي تعت ــك الت ــار تل واختي
التــي ســيتم اتخاذهــا عــى مســتوى املؤسســات الوطنيــة مــن أجــل تحســن بيانــات وإحصائيــات النــوع االجتاعــي.

الرشكاء

دوائر وزارية ومؤسســات وطنية مختارة

النتائج املتوقعة

• تحســن املعلومــات حــول مســاهمة املــرأة يف الزراعــة وإدارة امليــاه الســتخدامها يف التخطيــط االســراتيجي ووضــع 	
السياســات.
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تعزيز نجاعة استخدام املياه الزراعية واإلنتاجية عىل املستوى اإلفريقي والعاملي (املغرب)

األهداف

• تعزيــز القــدرة عــى تحســن إنتاجيــة ميــاه املحاصيــل ونجاعــة اســتخدام امليــاه يف الزراعــة صغــرة النطــاق وإجــراء 	
برامــج تدريبيــة حــول  AquaCrop   وMASSCOTE  عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة.

• تعزيــز قــدرة حصــاد امليــاه للزراعــة مــن خــالل تقييــم وضــع وأداء ونطــاق حصــاد امليــاه للزراعــة وبرنامــج التدريــب 	
عــى حصــاد امليــاه.

• التحضــر لعمليــات تدقيق املياه عى املســتوى الوطني باألخذ بعن االعتبــار البيئات الزراعية املختلفة.	
•  تطويــر تقريــر توصيفــي لتحديد أولويات إدارة املياه الزراعية عى املســتوى الوطني وبناء القدرات الوطنية.	

الرشكاء

 INRA، وزارة الزراعــة والــروة البحريــة، وزارة الطاقــة والتعديــن وامليــاه والبيئــة، املعهــد الــدويل لألبحــاث الزراعيــة
ــا  ــة يف افريقي ــاه الزراعي ــل املي ــن أج ــة م ــري، COMADER، الراك ــي والبيط ــاين الزراع ــن الث ــد الحس ENA، معه

.CAADP ــا ــة يف افريقي ــة الزراعي ــامل للتنمي ــج الش AgWA ، الربنام

النتائج املتوقعة 

• ســتؤدي املســاهمة يف تحســن إدارة املوارد املائية بشكل مســتدام إىل تخفيض الجوع والفقر يف منطقة املروع.	
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فحــص التحديــات والفــرص لبنــاء رشاكات مــن أجــل تعزيــز االســتثامر يف إدارة امليــاه الزراعيــة يف افريقيــا وتحقيق 
هــدف النمــو األخــر والشــامل للجميــع ضمــن االســرتاتيجية العرشيــة للبنــك االفريقــي للتنمية (مــرص وتونس)

األهداف

• ــة )1995 – 2005( 	 ــك اإلفريقــي للتنمي ــة مــن البن ــة املمول ــاه الزراعي ــا مــن مشــاريع إدارة املي ــر 15 عام ــم أث تقيي
ــك  ــة اســراتيجية للبن ــاه املســتخدمة يف الزراعــة  ولتأســيس رشاك ــات حــول اســتثارات مرتبطــة باملي لوضــع توصي

ــة. ــي للتنمي االفريق

الرشكاء

ــج الشــامل  ــا AgWA، الربنام ــة  يف افريقي ــاه املســتخدمة ىف الزراع ــن أجــل املي ــة م ــة، الراك ــي للتنمي ــك االفريق البن
.CAADP ــا ــة يف افريقي ــة الزراعي للتنمي

النتائج املتوقعة 

• يتــم تقييم/زيــادة أداء املشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا حاليــا يف إدارة امليــاه املســتخدمة ىف الزراعــة ، ورفــع 	
اســراتيجية. وتأســيس رشاكات   ، امليــاه  إدارة هــذه  االســتثارات يف 
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زيادة انتاجية املياه يف الزراعة املروية والبعلية عىل املستوى املجتمعي (مرص، األردن، تونس)

1. توســيع نطــاق اســتخدام الحــزم آلليــة  املتكاملــة اإلنتــاج األحــواض الزراعيــة املرتفعــة مــن أجــل تحســن انتاجيــة 
ــاه ودخــل املزارعــن األرض واملي

األهداف

• ــة 	 ــة الزراعي ــة يف األنظم ــة اآللي ــة املرتفع ــواض الزراعي ــزم األح ــاد ح ــع اعت ترسي
صغــرة النطــاق بركيــز كبــر عــى املســاواة يف النــوع االجتاعــي والتنميــة الفعالــة.

• دعــم صانعــي القرار نحو إدارة أفضــل للموارد الطبيعية النادرة يف مر.	
• تحســن سبل معيشــة املزارعن واألمن الغذايئ يف البلد ككل.	
• الوصــول إىل 220 مــزارع من أصحاب الحيازات الصغرة.	

الرشكاء

املركــز الــدويل لألبحــاث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة ICARDA، جمعيــات  املزارعــن 
يف دلتــا النيــل ومحافظــة اســيوط والــوكاالت الحكوميــة املحليــة ذات الصلــة.

النتائج املتوقعة

• زيــادة املحصول وإنتاجية املياه	
• زيادة دخل املزارعن	

2. عتــامد أنظمــة صغــرية النطــاق وميكــن تحمــل تكلفتهــا الســتخدام امليــاه الرماديــة 
يف الــري (مــرص، األردن، تونــس).

األهداف

• ــاه الرماديــة يف الــري للمزارعــن أصحــاب 	 ــة التكلفــة الســتخدام املي ترسيــع اعتــاد أنظمــة صغــرة النطــاق معقول
ــازات الصغــرة. الحي

• تركيب ســتة أنظمة مياه رمادية تخدم حوايل 1000 مزارع	

24636_1255.jpg © FAO/A.K. Kimoto / UNFAO
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الرشكاء

املركــز الــدويل لألبحــاث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة ICARDA، جمعيــات  املزارعــن والــوكاالت الحكوميــة املحليــة 
ذات الصلــة.

النتائج املتوقعة

• توفر املياه العذبة	
• الحــد من التلــوث وغرها من الفوائد البيئية	
• زيادة دخل املزارعن	

3. توســيع نطــاق الــري  عنــد الحاجــة  مــن أجــل تحســن إنتاجيــة األرايض وامليــاه وزيــادة دخــل املزارعــن (املغــرب، 
تونــس)

االهداف

• تعميــم وترسيــع االعتــاد واســع النطــاق لتقنيــات الــري عنــد  الحاجــة واملارســات الزراعيــة املرتبطــة مــن أجــل 	
زيــادة االنتاجيــة.

• تطويــر أدوات )منــاذج، خطــوط توجيهيــة وتوصيــات( لدعــم صانعــي القــرار للقيــام بــإدارة أفضــل للمــوارد الطبيعيــة 	
النادرة.

• الوصــول إىل 240 مــزارع من أصحاب الحيازات الصغرة.	

الرشكاء

املركــز الــدويل لألبحــاث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة ICARDA،  جمعيــات املزارعــن والــوكاالت الحكوميــة املحليــة 
ذات الصلــة.

النتائج املتوقعة

• زيادة إنتاجية األراىض واملياه	
• دخل أعى للمزارعن	
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ــن  ــل م ــاه، التقلي ــة األراىض واملي ــن انتاجي ــوارد لتحس ــظ امل ــي حف ــي تراع ــة الت ــات الزراعي ــاق املامرس ــيع نط 4. توس
ــس) ــرب، تون ــزارع (األردن، املغ ــل امل ــادة دخ ــور األرايض، وزي تده

األهداف

• تحديد املارســات الزراعية الحافظة للموارد املالمئة ألنظمة زراعية مختارة يف البلدان املســتهدفة.	
• توســيع نطاق الحزمة  الزراعية للزراعة الحافظة للموارد من خالل مشــاركة املزارعن وعروض ميدانية.	
• الوصــول إىل 200 مــزارع يغطون أكر من 420 هكتار. 	

الرشكاء

 ،ICARDA منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو(، املركــز الــدويل لألبحــاث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة
جمعيــات  املزارعــن والــوكاالت الحكوميــة املحليــة ذات الصلــة.

النتائج املتوقعة

• تعزيــز املحافظة عى الربة	
• زيادة كفاءة  اســتخدام املياه	
• تخفيض تكلفة املدخالت	
• زيادة املحصول ودخل املزارعن	

5. حزم  لتقييم النوع االجتامعي، والجوانب االجتامعية-االقتصادية، واالثر لتكنولوجيا توفري املياه (مرص، املغرب)

األهداف:

• فحــص النهــج املناســبة للســياق بالنســبة لتعميــم  تدريــب املزارعــن مــن الرجــال والنســاء والشــباب حــول مارســات 	
جديــدة ومحســنة لتكنولوجيــا الــري وتوفــر امليــاه.

• تقييــم ورصــد أثــر، وجــدوى وإمكانيــات تعميــم تكنولوجيــا توفــر امليــاه مــا بــن املزارعــن مــن النســاء والرجــال 	
لتعزيــز سياســة الحــوار والتفكــر بتبنــي املــروع عــى املســتوى الوطنــي الواســع.
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الرشكاء

املركــز الــدويل لألبحــاث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة ICARDA، جمعيــات  املزارعــن والــوكاالت الحكوميــة املحليــة 
ذات الصلــة.

النتائج املتوقعة

• دليل تدريبي للنســاء والشــباب حول حزم  إنتاجية املياه وتكنولوجيا توفر املياه.	
• نر برنامج  يف وزارات الزراعة لتدريب النســاء.	
• تدريــب حــوايل 500 امــرأة و10 مدربــن شــباب حــول حــزم  تكنولوجيــا انتاجيــة امليــاه، والوصــول إىل 5000 امــرأة 	

عــى األقــل يف املــروع مــن خــالل التواصــل مــن- مزارع-اىل-مــزارع.
• أدلــة منهجيــة علميــة موثقــة ومضمونــة حــول أثــر الحــزم  التكنولوجيــة إلنتاجيــة وتوفــر امليــاه، وتحديــد العوائــق 	

أمــام اعتادهــا والفــرص املتاحــة لتعميمهــا.
• تقرير موجز حول السياســات.	

ــة  ــة الريفي ــبل املعيش ــة وس ــوارد املائي ــتدامة امل ــل اس ــن أج ــاء م ــوض صنع ــاه يف ح ــتخدام املي ــة الس اإلدارة الالمركزي
ــن( )اليم

األهداف

• ــتنفاذ 	 ــة الس ــب النســب الحالي ــاه حــول عواق ــات مســتخدمي املي ــن املنظمــن يف جمعي ــدى املزارع ــي ل ــاء الوع بن
ــو  ــة نح ــر املناخــي، وإعدادهــم ألخــذ الخطــوات الالزم ــراء التغ ــن ج ــزداد ســوءا م ــد ت ــي ق ــة والت ــاه الجوفي املي

ــة. ــاه الجوفي ــتدامة للمي اإلدارة املس
• تنفيــذ أنظمة إنتاج محاصيل ناجعة يف اســتخدام امليــاه وذكية يف تعاملها مع املناخ.	
• ــة 	 ــاه الجوفي ــتدامة للمي ــو اإلدارة املس ــرات نح ــز التغ ــأنها تعزي ــن ش ــة( م ــة )اجتاعية-اقتصادي ــة مواتي ــاء بيئ بن

ــن. ــة املزارع ــبل معيش ــادة س وزي

الرشكاء

هولنــدا )ممول(، الوكاالت الوطنية وجمعيات مســتخدمي املياه يف اليمن.
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النتائج املتوقعة

متكــن جمعيــات مســتخدمي امليــاه بحيــث يتفاوضــوا حــول خطــط االدارة املســتدامة للميــاه الجوفيــة ووضــع آليــات 
مناســبة مــن أجــل عمليــة التفــاوض هــذه، بدعــم مــن املؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة. يتــم رفــع مســتوى وظائــف 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــاه )ع ــة إىل إدارة املي ــرى باإلضاف ــارص أخ ــال  عن ــن ادخ ــث ميك ــاه بحي ــتخدمي املي ــات مس جمعي

األســواق، الصناعــات الزراعيــة، الــخ..(

• ــة للتقليــل 	 ــاه وذكيــة يف تعاملهــا مــع املنــاخ رضوري ــاج محاصيــل ناجعــة يف اســتخدام املي يتــم تطبيــق انظمــة انت
ــاج  ــة IWRM  وتحســينات إنت ــوارد املائي ــة للم ــادئ اإلدارة املتكامل ــن خــالل مب ــة م ــاه الجوفي ــن اســتخراج املي م

ــل. املحاصي
• تحســن دخل وسبل معيشة املزارعن.	

لالتصال

كامبانهوال كليتون 
املنســق للهدف االسراتيجي الثاين*

Clayton.Campanhola@fao.org

عبد السالم ولد أحمد
المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي للشرق األدنى وشمال افريقيا

Abdessalam.OuldAhmed@fao.org

باسكوال ستيدوتو
المنسق  المبادرة اإلقليمية حول ندرة المياه

Pasquale.Steduto@fao.org

الهدف االســراتيجي الثاين*: زيادة املنافع والخدمات املســتمدة من الزراعة والغابات ومصايد األســاك وتحســن توافرها بطريقة مســتدامة
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