
 
 

 ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي في قطاع الزراعة"

 ”باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 
   2016فبراير /شباط17 -15بيت األمم المتحدة، بيروت، لبنان، 

 



حاالت دراسية وقصص نجاح من 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  (AFFOLE)مشروع بناء عشر سدود في الحوض الغربي ـ1

 
  (PGRNG)     ـ مشروع تسيير الموارد الطبيعية في كيدماقا2



 (AFFOLE)مشروع السدود  الصغيرة في الحوض الغربي  

 

  بطاقة تعريفية للمشروع 
 

 مشروع السدود الصغيرة في الحوض الغربي:ـ اسم المشروع

 الجمهورية األلمانية االتحادية: ـ الممول

 يورومليون    7,2:ـ مبلغ التمويل

 2004ـ2001:  سنوات  4:  ـ مدة المشروع

 

 

 

 



أهداف المشروع 

 ـ تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

 ـ تثبيتهم في مواطنهم األصلية

 ـ زيادة و تامين اإلنتاج الزراعي

 ـ استغالل  الكامل للموارد المائية



مكونات المشروع 

 ـ ترميم عشرة سدود صغيرة1

 :ـ أعمال مصاحبة2
 ـ إنشاء حواجز مائية

 ـ فتح دكاكين قروية

 ـ تكوين تعاونيات زراعية و رعوية



 ترميم عشرة سدود صغيرة 

 
ـ دراسة لتأهيل عشرة سدود صغيرة بواسطة مجمع مكاتب 

 (CES/GFA terra systems/SCET RIM)الدراسات 

 هكتار 915لتامين 

ـ أشغال إعادة تأهيل السدود الصغيرة العشرة قامت بها الشركة 
مليون يورو لمدة تنفيذية  5.2بمبلغ     (SNCPTC)الصينية 

 .امتدت لسنتين

 اورو 1250000ـ380000: ـ تكلفة السد الواحد 

 اورو 17344ـ3286: ـ التكلفة للهكتار



 صور من هده السدود 



 انجاز الحواجز الحجرية و بناء دكاكين و بنوك للحبوب 

كلفت منظمة  (SLODA) الغير حكومية بمشاركة المواطنين بتنفيذ     

:و األعمال المصاحبة متمثلة في  

 ـ انجاز حواجز حجرية

 ـ بناء دكاكين قروية وبنوك للحبوب

 ـ تكوين تعاونيات زراعية و رعوية 

 ـ متابعة تنفيذ هده األعمال



 صور من هده االنجازات



 بنك للحبوب و دكان



انجازات المشروع 

 سدود صغيرة 10ـ إعادة تأهيل 

 حواجز مائية من الحجارة 16ـ انجاز 

 مقرات دكاكين 9ـ إعادة تأهيل 

 مقرات بنوك للحبوب 10ـ ترميم 

 نسويه 8تعاونية زراعية و  9ـ إنشاء و تكوين 



 

  مشروع تسيير الموارد الطبيعية في كيدماقا

 (PGRNG) 
 

     بطاقة تعريفية للمشروع 
 مشروع تسيير الموارد الطبيعية:اسم المشروع•

 الجمهورية األلمانية االتحادية: الممول•

 مليون يورو 4: مبلغ التمويل•

مع زيادة سنة  2009ـ2005: سنوات  4: مدة المشروع•

  2010واحدةـ

 



أهداف المشروع 

 ـ استغالل بصفة مستدامة للموارد الطبيعية و صيانة اإلنتاج

ـ إعادة المخزون اإلنتاجي الطبيعي و استغالله عن طريق تنظيم  

القرويين و مشاركتهم و تطبيق التقنيات لحماية المياه و 

 التربة واستغالل األراضي المستصلحة

 



برنامج عمل المشروع 

ـ  تحديد المناطق و مواقع التدخل بالمشاركة مع القرويين و 

 (ProGRN)المندوبية و مشروع 

 ـ انجاز دراسات تبقرافية و مخططات  لالستصالح القروية

 ـ انجاز األشغال المبرمجة حسب االتفاقية الموقعة مع القرويين

 جمع الحجارة و تنفيذ اإلعمال)

 ـ صيانة االنجازات و ضمان سير الحمالت الزراعية



أهم انجازات المشروع 

 منطقة 9قرية قي  24ـ تحديد 

 ـ انجاز المخططات لألشغال مع برامج سنوية للتنفيذ

 ـ إنشاء لجان قروية لالستصالح

بطول ( حاجز متنوع من الحجارة و الحفر)وحدة  230ـ انجاز 

 كم87

 هكتار 930ـ المساحات المستصلحة بلغت 

 قروي علي تقنيات حصاد المياه 139ـ تكوين 

 3امرأة بمساحة  583مشروع للخضروات لصالح  17ـ دعم 
 هكتار













وشكرا   


