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 :الجزء األول

 
 متاحية المياه/لتقييم آثار تغير وفرة تعزيز القدرات

 التغير المناخي عن تجة النا على اإلنتاج الزراعي 
 

 شنيني ليصفالدكتور

 منظمة األغذية والزراعة - مبادرة ندرة المياه خبير  
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 أساس على المبني التقييم منهجية على المصادقة1 - 

 .المختارة التجريبية المناطقب النتائج

 

 الوطنية قالفر تكوينو التقييم منهجيةل الوطني التبني2 - 

 .والزراعة المياه قطاعي بين ةمشتركال

 

  التي مناسبةال التدريبية المواد حزمة ةعاطبو إعداد3 - 
 ةضروريال التوجيهية المراجع و المبادئ على تحتوي

 . التقييم منهجية و البيانات متطلباتل
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 منهجية تطبيقات على مشتركةال وطنيةال فرقال تدريب4 - 

 .(إقليمية/شبه عمل ورش  2) الزراعي اإلنتاج تقييم

 

 التشاورعلى) الطلب حسب الرائدة للدول الفني الدعم 5 -  

 .(قطرية ببعثات الدعم / اإلنترنت

 

 متاحية تغير آلثار الوطنية/القطرية التقييم تقارير إعداد6 - 

 .المناخي التغير عن الناتجة الزراعي اإلنتاج على المياه
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  إلنجاز الوطنية للفرق والمتابعة الالزم الدعم توفير7 - 

 اإلنتاج تقييم أداة تطبيق خالل عالية بجودة قطرية تقارير

 .الوطني المستوى على الزراعي

 

 على عليها والمصادقة الوطنية التقييمات نتائج مراجعة8 - 

 .الوطني المستوى

 

 الخبراء فريق مع المستوى رفيع إقليمي اجتماع 9 - 

 تقارير على للموافقة العربية الدول جامعة اشراف وتحت

 .الوطنية التقييم
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 المبادرة إطار في اتصال استراتيجية وتنفيذ وضع10 - 

 على تقوم المياه لندرة والزراعة األغذية لمنظمة اإلقليمية

 نتائج الرائدة الدول سياسات تبني ودعم تشاور أساس

 :التقييمات
 وهيئة الوطني المستوى على عمل فرق (المؤسسية والترتيبات اإلعداد •

 .)اإلقليمي المستوى على التنسيق

 في والمائي الغذائي إطاراألمن في ةشطناال اإلقليمية اتالمنظم مع ةكارش•

   …ACSAD …ICARDA…ICBA….AOAD العربية المنطقة

 التعاونية المنصة مع بالتعاون أكساد في المعرفة دارةإل يكرشات نظام إنشاء•

 لندرة اإلقليمية المبادرة إطار في والزراعة األغذية لمنظمة التابعة اإلقليمية

 . المياه

  .المشتركة الوطنية الفرق دعم•
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 2018 2017 2016 السنة

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 يةثالثال                                                    األنشطة 
                   .المختارة التجريبية المناطق على النتائج أساس على التقييم منهجية على المصادقة1 -

                   والزراعة المياه قطاعي بين المشتركة الوطنية الفرق وتكوين التقييم لمنهجية الوطني التبني 2 -  

  التوجيهية المراجع و المبادئ على تحتوي  التي المناسبة التدريبية المواد حزمة وطباعة إعداد3 - 

   التقييم منهجية و البيانات لمتطلبات الضرورية
                  

                 .(إقليمية عمل ورش  2) الزراعي اإلنتاج تقييم منهجية تطبيقات على المشتركة الوطنية الفرق تدريب4 - 

                   .(قطرية ببعثات الدعم / اإلنترنت التشاورعلى) الطلب حسب الرائدة للدول الفني الدعم5 -  
 التغير عن تجة النا الزراعي اإلنتاج على المياه متاحية تغير آلثار الوطنية/القطرية التقييم تقارير إعداد6 - 

 .المناخي
                  

 إنتاج تقييم أداة تطبيق خالل عالية بجودة تقييم إلنتاج الوطنية للفرق والمتابعة الالزم الدعم توفير7 - 

 .الوطني المستوى على مختارة زراعية
                  

                   .الوطني المستوى على والمصادقةعليها الوطنية التقييمات نتائج مراجعة - 8
                   .الوطنية التقييم تقارير على للموافقة العربية الدول جامعة في الخبراء فريق مع المستوى رفيع اجتماع9 - 

 تقوم المياه لندرة والزراعة األغذية لمنظمة اإلقليمية المبادرة إطار في اتصال استراتيجية وتنفيذ وضع -10

 :التقييمات نتائج  الرائدة الدول سياسات تبني ودعم تشاور أساس على

  
 اإلعداد والترتيبات المؤسسية 

  
إنشاء نظام تشاركي إلدارة المعرفة في أكساد بالتعاون مع المنصة التعاونية اإلقليمية التابعة لمنظمة األغذية 

 والزراعة في إطار المبادرة اإلقليمية لندرة المياه
  

  .المشتركة الوطنية الفرق دعم
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 الشكر جزيل أشكركم

 شنيني ليصفالدكتور

 منظمة األغذية والزراعة - مبادرة ندرة المياه خبير  

 

faycel.chenini@fao.org 
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