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:األولمكونال

لمياهاالمناخى على تغير اللتقييم آثار تعزيز القدرات

إقتصاديا  الزراعي إلنتاجالمتاحة ل
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- جالنتائأساسعلىالتقييممنهجيةعلىالمصادقة1

.المختارةالتجريبيةالمناطقب

- التيمناسبةالالتدريبيةالموادحزمةةعاطبوإعداد2

ةضروريالالتوجيهيةالمراجعوالمبادئعلىتحتوي

.التقييممنهجيةوالبياناتمتطلباتل

- الوطنيةقالفرتكوينوالتقييممنهجيةلالوطنيالتبني3

.والزراعةالمياهقطاعيبينةمشتركال
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- نهجيةمتطبيقاتعلىمشتركةالوطنيةالفرقالتدريب4

.(إقليميةعملورش2)الزراعياإلنتاجتقييم

- التشاورعلى)الطلبحسبالرائدةللدولالفنيالدعم5

.(قطريةببعثاتالدعم/اإلنترنت

- متاحيةتغيرآلثارالوطنية/القطريةالتقييمتقاريرإعداد6

.المناخيالتغيرعنالناتجةالزراعياإلنتاجعلىالمياه
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- اجإلنتالوطنيةللفرقوالمتابعةالالزمالدعمتوفير7

إنتاجتقييمأداةتطبيقخاللعاليةبجودةقطريةتقارير

.الوطنيالمستوىعلىمختارةزراعية

- علىاوالمصادقةعليهالوطنيةالتقييماتنتائجمراجعة8

.الوطنيالمستوى

- عةجامفيالخبراءفريقمعالمستوىرفيعاجتماع9

.الوطنيةالتقييمتقاريرعلىللموافقةالعربيةالدول
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- المبادرةإطارفياتصالاستراتيجيةوتنفيذوضع10

علىتقومالمياهلندرةوالزراعةاألغذيةلمنظمةاإلقليمية

نتائجالرائدةالدولسياساتتبنيودعمتشاورأساس

:التقييمات

وهيئةالوطنيالمستوىعلىعملفرق(المؤسسيةوالترتيباتاإلعداد•

.)اإلقليميالمستوىعلىالتنسيق

التعاونيةالمنصةمعبالتعاونأكسادفيالمعرفةدارةإليكرشاتنظامإنشاء•

لندرةاإلقليميةالمبادرةإطارفيوالزراعةاألغذيةلمنظمةالتابعةاإلقليمية

.المياه

.المشتركةالوطنيةالفرقدعم•
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.التقييممنهجيةوالبياناتلمتطلباتالضرورية
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- .(إقليميةعملورش2)الزراعياإلنتاجتقييممنهجيةتطبيقاتعلىالمشتركةالوطنيةالفرقتدريب4

- .(قطريةببعثاتالدعم/اإلنترنتالتشاورعلى)الطلبحسبالرائدةللدولالفنيالدعم5

- التغيرعنةتجالناالزراعياإلنتاجعلىالمياهمتاحيةتغيرآلثارالوطنية/القطريةالتقييمتقاريرإعداد6

.المناخي

- إنتاجييمتقأداةتطبيقخاللعاليةبجودةتقييمإلنتاجالوطنيةللفرقوالمتابعةالالزمالدعمتوفير7

.الوطنيالمستوىعلىمختارةزراعية

.الوطنيالمستوىعلىوالمصادقةعليهاالوطنيةالتقييماتنتائجمراجعة-8
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تقوملمياهالندرةوالزراعةاألغذيةلمنظمةاإلقليميةالمبادرةإطارفياتصالاستراتيجيةوتنفيذوضع-10

:التقييماتنتائجالرائدةالدولسياساتتبنيودعمتشاورأساسعلى

اإلعداد والترتيبات المؤسسية 

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

والزراعة في إطار المبادرة اإلقليمية لندرة المياه

.المشتركةالوطنيةالفرقدعم
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• Climate change impacts on the productivity of the green sectors of MENA

are bound to impact on food and water security.

• The region's food demand is higher than its production, making it much

dependent on food import.

• Water resources is physically scarce.

• Climate change will dictate the region's food export and imports patterns,

• Climate impacts on agricultural productivity in the Arab region will have

important implications on investments choices.

• Strategic investments choices will vary by country or sub-region. .
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Technical support and capacity building as well as the
sustainable management of the scarce resources of the Arab
region are collectively needed to achieve economic, social, and
environmental sustainability of the green sectors in the region.
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Expected Outputs:

• Methodology for assessing climate change impacts on crop production adopted,

• Knowledge at the national level ,

• RICCAR and AQUACROP assimilated and capacity building ensured,

• Data requirements and specific data quality needs are well-established,

• National assessment report for climate change impacts elaborated and endorsed,

• Knowledge Management platform created.
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Proposed Technical Competencies and Experience Requirements

A National Multidisciplinary Team should be composed:

• 2 National Stakeholders/Experts involving in water resources for irrigation sector,

• 2 National Stakeholders/Experts involving in the field of climate change impacts,

• 2 National Stakeholders/Experts involving in crop production field, and

• 1 Socio-economist.

• xx
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