
19-01251 

E المتحدة األمم 
 
Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/SDPD/2019/WG.58/INF.1 

4 December 2019 

ORIGINAL: ARABIC 

  

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 دارة مياه الريإل AquaCrop حول استخدام برنامج لفلسطين الثانيةورشة العمل 
 عّمانكمبنسكي، فندق 

 2019 ديسمبركانون األول/ 19-15المملكة األردنية الهاشمية، 

 مذكرة توضيحية

 خلفيةال -أوالا 

متوسط هطول األمطار السنوي على حيث يبلغ  تواجه المنطقة العربية ندرة حادة في المياه الطبيعية
. بطريقة عشوائية والسطحية الجوفيةالموارد المائية الطلب على كل من يزداد ، فيما مم 350قل عن االمدى الطويل 

كفاءة منخفضة الستخدام ، مع موارد المائية في المنطقة العربيةال يأكبر مستخدمويعتبر القطاع الزراعي من 
يواجه القطاع  نظمة الري.التحتية أل ىوانخفاض االستثمار في البن ةالمياه ناتجة عن استخدام طرق الري التقليدي

في العديد من البلدان العربية تحديات تتعلق بالحصول على المدخالت الزراعية، الوصول الى  كذلك اعيالزر
األسواق، البنى التحتية الضعيفة، ظروف التخزين غير المناسبة، وضعف االستثمارات في البحث والتطوير 

 تغير المناخ.باإلضافة الى والصراعات السائدة 

تعزيز إدارة مياه الري؛ الوصول إلى البيانات  تكثيف الجهود في سبيل ضرورةعلى ما تقدم، تأتي  بناء  
ومخرجات البحوث والتقنيات الزراعية الحديثة؛ الحصول على التمويل والوصول إلى األسواق في تعزيز مرونة 

مشروع على تنفيذ  ي آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربتعمل لذلك و. واستدامة القطاع الزراعي
سكوا إللمشروع ا استكماال  . يأتي هذا المشروع "تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربية"

حول "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية"، المّمول من الوكالة 
 .(Sida) نمائي الدوليالسويدية للتعاون اإل

من حساب  المّمولو مشروع "تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربية"ويركز 
المستوى  ضع المبادئ التوجيهية علىوأنشطة بناء القدرات على المستوى الوطني وعلى  التنمية في األمم المتحدة

لتعزيز القطاع  إلثراء عملية صنع القرار لتعزيز ووضع السياسات المتكاملةالجمع بين االثنين ، واإلقليمي األوسع
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المركز العربي لدراسات المناطق الجافة سكوا في تنفيذ أنشطة المشروع مع كل من إل. وتتشارك االزراعي
شرق األدنى المكتب اإلقليمي لل/  مم المتحدةأللالتابعة منظمة األغذية والزراعية و )أكساد(؛ واألراضي القاحلة

 (.AOAD) المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ وFAO/RNE)) وشمال افريقيا

اختيرت بسبب التحديات  ،هي األردن وفلسطين ولبنان عربية بلدان ةثالث وتركز أنشطة المشروع على
راضي حد وصول المزارعين إلى األفلسطين تعاني من التي يواجهها القطاع الزراعي في كل منها. فالملحة 

 لفلسطين لثانيةورشة العمل اويأتي تنظيم  .صعوبة تطوير البنى التحتية للمياهمن والمياه واألسمدة والتقنيات و
سكوا في إلضمن األنشطة المبرمجة للمشروع، وتتعاون ا مياه الري إلدارة AquaCropحول استخدام برنامج 

 .واألراضي القاحلةالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة تنظيمها مع 

ا ثاني  األهداف -ا

فلسطين في ل سكواإلها االتي نظمت االولىورشة العمل  الذين شاركوا فيتستهدف ورشة العمل المتدربين 
 .في بيروت، لبنان 2019سبتمبر  19إلى  16خالل الفترة من  والتي عقدتإطار مشروع حساب التنمية، 

على استخدام الفلسطينيين صحاب المصلحة أل القدرات الوطنيةتعزيز لى إتهدف ورشة العمل هذه و
المبادرة وتحليل البيانات المناخية التي تم تطويرها في إطار  الستخراج  (GIS)م المعلومات الجغرافيةظ  أدوات ن  

 ر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربيةاإلقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأث
(RICCAR)، عزز القدرات الوطنية على استخدام نموذج كما ستAquaCrop  تقييم على والري، مياه إلدارة

 .الزراعية تغير المناخ على المحاصيل اتتأثير

ا   ورشةمحاور ال -ثالثا

من خالل تطبيق المعلومات المكتسبة من ورشة العمل التطبيقية السابقة حول ورشة العمل تمحور تس
كل فريق على دراسة معينة تتضمن  عمل، يعملى فرق إلن وسينقسم المشاركو. العمل على دراسات حالة

سيعكس اختيار المحاصيل والمواقع الجغرافية أولويات كل الدولة، كما في  محاصيل ومواقع جغرافية محددة
 المواضيع المفّصلة ادناه:الورشة وستتضمن . دولة

  ؛عرض المعلومات المناخية المتاحة من مبادرة ريكار -
 ؛NETCDFشرح كيفية استخالص وتحليل بيانات التغيرات المناخية من ملفات  -
 ؛ناخيةتدريب عملي على استخالص بيانات التغيرات الم -
  ؛إلى راستر NETCDFتحويل ملفات  -
 ؛NETCDFاستخالص سلسلة زمنية يومية لسنة معينة من ملفات   -
 ؛الستخالص جدول بيانات مناخية لسلسلة زمنية طويلة Model Builderاستخدام  -
 ؛القتطاع البيانات المناخية الخاصة بمنطقة محددة Model Builderاستخدام  -
  ؛إلدارة مياه الري AquaCropمراجعة الستخدام  -
 ؛ AquaCrop Plug-in Programتدريب على استخدام  -
 ؛إلدارة مياه الري: الحاالت الدراسية AquaCropتدريب عملي الستخدام  -
 .لدراسة أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية AquaCropاستخدام  -
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ا   شؤون تنظيمية  -رابعا

 المشاركون - أ

من أصحاب التخصص في مجالي  الفلسطينيةمن وزارة الزراعة فريق وطني ورشة العمل سيشارك في 
 .سكواإلاسبق وتم تشكيله من قبل معالي وزير الزراعة بناء على طلب مسبق من والذي ، الري والتربة

 اوتاريخ انعقاده ورشة العملمكان  -ب 

على مدى  وستنظم الورشة .كمبنسكي فندقفي ، ية الهاشميةاألردنالمملكة  ،عمانورشة العمل في  عقدتس
 . 2019 ديسمبر /كانون األول 19الى  15 من ايام خمسة

 اللغة -ج 

 .العملورشة فعاليات المعتمدة في  العربية هي اللغة كون اللغةست

 التسجيل والمسائل اللوجستية -د 

المشاركين موافاة اإلسكوا برسالة تعيينهم، واستمارة التسجيل بعد ملئها، ونسخة ملّونة عن ي طلب إلى 
. وتشمل جراءات مشاركتهمإليتسنى ترتيب  2019 نوفمبر/تشرين الثاني 28جواز سفرهم، في موعد أقصاه 

فقا  ، واالجتماع رحلة السفر ذهابا  وإيابا ، وتقديم بدل إقامة يومي ومصروفات محطات السفرتغطية المشاركة في 
 لألنظمة والقواعد المالية لألمم المتحدة. 

 الُمراَسالت -هاء 

 التالية: العناوينإلى  ورشة العمل التدريبيةسالت بشأن ات وّجه المر

 اإلسكوا
 السيد منعم مرة      السيدة الرا جدع

 مساعد إداري    مساعدة في الشؤون االقتصادية
 قسم سياسات الغذاء والبيئة     قسم سياسات الغذاء والبيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة    إدارة سياسات التنمية المستدامة
 لبنان -بيروت       بيروت، لبنان
 +( )مباشر(961 – 1) 978525رقم الهاتف:    (Direct) 532 978 1 961+رقم الهاتف: 
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