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  قــرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠١٧ لسنة ٦٥٠م ــرق

  بالموافقة على االتفاقیة بین حكومة جمھوریة مصر العربیة

  بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسیة) فاو(ومنظمة األغذیة والزراعة 

  ١٩/١٠/٢٠١٧فى الرى باستخدام المیاه الجوفیة ، والموقعة بتاریخ 

  رئيس اجلمهورية

   ؛ من الدستور١٥١على نص المادة ع بعد االطال

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قــــرر 
  )مـادة وحيـدة ( 

ووفق على االتفاقية بين حكومة جمهورية مـصر العربيـة ومنظمـة األغذيـة              

بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية فـى الـرى باسـتخدام الميـاه         ) فاو(والزراعة  

  . ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق١٩/١٠/٢٠١٧الجوفية ، والموقعة بتاريخ 

  ه ١٤٣٩ سنة ربيع اآلخر ١٣ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

  ) . م ٢٠١٧ سنة ديسمبر ٣١الموافق (                           

  عبد الفتاح السيسى

  ه١٤٣٩ شعبان سنة ٦وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 

  ) . م٢٠١٨نة  أبريل س٢٢الموافق ( 
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Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

   الشمسيةة مشروع استخدام الطاقاتفاقية
 فى الرى باستخدام المياه الجوفية

  نـبي
  (FAO) جمهورية مصر العربية ومنظمة األغذية والزراعةحكومة 

على طلب من الحكومة المصرية، والحكومة األردنية ، والحكومة المغربية          بناء   ،
  :ىالمساعدة لتنفيذ مشروع الدعم الفنى التال) FAO (تقدم منظمة األغذية والزراعة

 . م المياه الجوفيةم الطاقة الشمسية فى الرى باستخدااد استخ:وع رشعنوان الم
 TCP/RAB/3604    :رمز المشروع

 .  ألف دوالر أمريكى٢٧٦بدعم فنى مقدم من منظمة الفاو بقيمة 
يوجد فى وثيقة المشروع المرفقة وصف تفصيلى للمشروع، بما فى ذلك الخلفيـة             

، فضالً عـن     واألساس المنطقى وإطار المشروع والميزانية والتنفيذ وترتيبات اإلدارة       
 .رمعلومات اإلدارية وتقديم التقاريشراف والرصد والاإل

 : كام العامة لربنامج التعاون الفىناألح
يعد تحقيق األهداف التى حددها المشروع مسئولية مـشتركة بـين الحكومـة        -١

 . ومنظمة األغذية والزراعة
، تتفق الحكومة على توفير العـدد   وكجزء من مساهمة الحكومة فى المشروع  -٢
ب من الموظفين الوطنيين المؤهلين والمبانى ومرافق التدريب والمعدات والنقـل           المطلو

 . والخدمات المحلية األخرى الالزمة لتنفيذ المشروع
  تخصص الحكومة سلطة المشروع داخل البلد إلـى جهـة حكوميـة تـشكل              -٣

مركز تنسيق للتعاون مع المنظمة فى تنفيذ المشروع والتى تمارس مسئولية الحكومـة             
 .فى هذا الصدد

تصبح معدات المشروع والمواد واللوازم المقدمة من أموال برنامج التعاون الفنـى      - ٤
 عادة ملكًا للحكومة فور وصولها إلى البلد، مالم ينص على خالف ذلك فى اتفاق المشروع ،               
وتكفل الحكومة أن تكون هذه المعدات والمواد واللوازم متاحة فى جميع األوقات السـتخدام              

لمشروع وأن يتم توفير ما يكفى من الصيانة ، والتزال المركبات ملكًا لمنظمـة األغذيـة                ا
 .، مالم ينص على خالف ذلك فى اتفاق المشروع (FAO) والزراعة
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ورهنًا بأية أحكام أمنية سارية المفعول ، تقوم الحكومـة بتزويـد المنظمـة                -٥
السجالت وغيرها من البيانـات     ، إن وجد، بالتقارير واألشرطة و      وموظفيها بالمشروع 

 . ذات الصلة التى قد تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع
اختيار موظفى مشاريع المنظمة واألشخاص اآلخرين  (FAO) وتتولى المنظمة -٦

الذين يؤدون خدمات نيابة عن المنظمة فيما يتعلق بالمشروع والمتـدربين وذلـك بعـد     
ى وجه السرعة، تتعهد الحكومـة باإلسـراع   ولتنفيذ المشروع عل  . التشاور مع الحكومة  

إلى أقصى حد ممكن فى اإلجراءات الخاصة بالموافقة على تعيين مـوظفى المنظمـة              
واألشخاص اآلخرين الذين يؤدون الخدمات بالنيابة عن منظمـة األغذيـة والزراعـة،         

 . وكذلك إجراءات االستغناء، حيثما كان ذلك ممكنًا
ـ  -٧ وممتلكاتهـا وصـناديقها وأصـولها     (FAO) ةوتطبق الحكومة على المنظم

وموظفيها أحكام اتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها، وباستثناء ما تتفـق    
فى وثيقة المشروع، تمنح الحكومـة نفـس االمتيـازات     (FAO) عليه الحكومة ومنظمة

ات نيابـة   والحصانات الواردة فى االتفاقية لجميع األشخاص اآلخرين الذين يؤدون خدم         
 . فيما يتعلق بتنفيذ المشروع (FAO) عن منظمة

 تمنح الحكومة بغية التنفيذ السريع والفعال للمشروع منظمة األغذية والزراعة          -٨
)FAO(       وموظفيها وجميع األشخاص اآلخرين الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن منظمـة

  :ك، المرافق الضرورية بما فى ذل) FAO (األغذية والزراعة
  إصدار فورى، مجانًا ، ألى تأشيرات أو تصاريح مطلوبة ؛) أ (
 المعدات والمـواد والمـستلزمات الالزمـة        الستيرادأى تصاريح ضرورية    ) ب(

الستخدامها فيما يتعلق بالمشروع، وعند االقتضاء ، التصدير الالحـق لهـا،     
من دفع الضريبة الجمركية أو الرسوم أو المـصروفات األخـرى            وإعفائها

 متعلقة بهذا االستيراد أو التصدير؛ال
 دفع أى قيمة مضافة أو ضرائب أخرى على المشتريات المحليـة        مناإلعفاء  ) ج(

 للمعدات والمواد واللوازم الالزمة الستخدامها فيما يتصل بالمشروع ؛
ـ      ) د( ك المناولـة والتخـزين والتـأمين    تسديد تكاليف النقل داخل البلد، بما فى ذل

  األخرى ذات الصلة، فيمـا يتعلـق بالمعـدات أو المـواد           ع التكاليف   يموج
 أو اللوازم المستخدمة فيما يتصل بالمشروع ؛
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  ؛مةمالءسعر الصرف القانونى األكثر ) ه(
 ؛ةمساعدة موظفى المنظمة، قدر المستطاع ، فى الحصول على إقامة مناسب) و(
لالسـتخدام  أى تصاريح ضرورية الستيراد المنقوالت المملوكة والمخصصة        ) ز(

أو لألشخاص اآلخـرين   (FAO) الشخصى لموظفى منظمة األغذية والزراعة
،  (FAO) الذين يؤدون الخدمات بالنيابة عـن منظمـة األغذيـة والزراعـة    

 وتصديرها الحقًا ؛
التخليص الجمركى الفورى عن المعدات والمواد واللوازم والممتلكات المشار         ) ح(

 . ود أعالهإليها فى الفقرتين الفرعيتين ب 
تعين الحكومة منسقًا وطنيا للمشروع ، على النحـو المتـوخى فـى وثيقـة                -٩

وفـى بعـض    . المشروع، لالضطالع بالمهام واألنشطة المحددة فى اتفاق المـشروع        
خطيا من المنسق الـوطنى   (FAO) الحاالت، قد يكون من الضرورى أن تطلب منظمة

محددة أو أن يدفع مدفوعات محددة بالنيابـة        للمشروع أن يتحمل التزامات أو التزامات       
، وفى مثل هذه الحاالت ، يدفع المشروع أمـوال إلـى المنـسق     (FAO) عن المنظمة

الوطنى للمشروع، بما يصل إلى المبالغ المسموح بها وفقًا للقواعد واألنظمة المعمـول             
نظمة والوفـاء   بها حاليا فى المنظمة، وفى هذه الحالة، توافق الحكومة على تعويض الم           

بها، أى خسائر قد تنشأ عن أى مخالفة فى الحفاظ على أموال المنظمة المتقدمـة مـن                 
 . جانب المنسق المحلى للمشروع

ولة عن التعامل مع أى مطالبات يمكن أن يطلبها الغيـر  تكون الحكومة مسئ -١٠
أو موظفيها أو غيـرهم مـن األشـخاص الـذين      (FAO) من منظمة األغذية والزراعة

يؤدون خدمات بالنيابة عنها فيما يتعلق بالمشروع، وكف الضرر عنهم فيما يتعلق بـأى          
مطالبة أو مسئولية ناشئة فيما يتعلق بالمشروع، مالم تكن هذه المطالبات ناشـئة عـن               

 . إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من جانب األفراد المذكورين أعاله
النيابـة عـن منظمـة األغذيـة      ب الخدماتويشمل األشخاص الذين يؤدون -١١

، أى منظمة أو كيان أو كيـان        ١٠ و   ٨ و   ٧ و   ٦والزراعة، المشار إليها فى الفقرات        
 . آخر قد تعينه المنظمة للمشاركة فى تنفيذ المشروع

يدخل هذا المشروع حيز النفاذ من تاريخ تسلم منظمة الفاو إخطـارا كتابيـا     -١٢
  د بإتمام اإلجراءات الداخليـة الالزمـة لـدخول   من حكومة جمهورية مصر العربية يفي  

 . هذا المشروع حيز النفاذ
  بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية

 ............................................ : االسم
 .............................. : المسمى الوظيفى

   :    /      /   التاريخ

  (FAO) لزراعةنيابة عن منظمة األغذية وا
 ............................................ : االسم

 .............................. : المسمى الوظيفى
   :    /      /   التاريخ
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  روعـة املشـوثيق
  استخدام الطاقة الشمسية فى الرى باستخدام المياه الجوفية  :ع عنوان المشرو

  TCP/RAB/3604  :ع رمز المشرو
  مصر، األردن، المغرب  :ة البلدان المتلقي

 وزارة الموارد المـائية والرى فى مصر  :ن النظراء اآلخرو/ الحكومة 
 وزارة الزراعة فى األردن
  وزارة الزراعة فى المغرب

  ٢٠١٧يوليو   :ء تاريخ البد
  ٢٠١٩يونيو   :ء تاريخ االنتها

 المــساهمة فــى اإلطــار  
  :ة االستراتيجى للمنظم

 جعل الزراعـة والغابـات ومـصايد        :٢االستراتيجى  الهدف  
  .األسماك أكثر إنتاجية واستدامة

  :النواتج التنظيمية 
يتم تحديد الممارسات االبتكارية لإلنتاج الزراعى المستدام        - ٢٠١٠١

 . وتقييمها ونشرها، وتيسير اعتمادها من قبل أصحاب المصلحة
 للمؤسـسات   تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسـسية     - ٢٠١٠٣

العامة والخاصة لدعم االبتكار واالنتقال نحو نظم إنتاج زراعى         
 . أكثر استدامة

  المناطق ذات األولوية للمبادرات اإلقليمية
 المبادرة اإلقليمية لندرة المياه فى الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 :ج النتائ (CPF) إطار البرنامج القطرى
 ٢٠١٧ - ٢٠١٢مصر 

 تحسين اإلنتاجية والكفاءة فى القطاع :ولوية ب  المنطقة ذات األ  
 .   على تحديث الرى٢٢الزراعى، وخاصة 

 الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة     :المنطقة ذات األولوية د  
 .  والتكيف مع آثار تغير المناخ

 ٢٠١٧ - ٢٠١٢األردن 
 بشأن تعزيـز اإلنتـاج الزراعـى        :المنطقة ذات األولوية ب     

 .  ة وسبل العيشوتحسين النظم الغذائي
 بشأن اإلدارة المـستدامة للمـوارد       :المنطقة ذات األولوية ج     

  .الطبيعية من أجل األمن الغذائى فى المستقبل
 ٢٠١٦ - ٢٠١٣المغرب 

 لضمان اإلدارة المستدامة للمـوارد       :٢المنطقة ذات األولوية    
  . الطبيعية وتحسين سبل المعيشة الريفية فى سياق تغير المناخ

   .دوالر أمريكى ٢٧٦,٠٠٠  :ة ى الميزانيإجمال
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 :ى ملخص تنفيذ

وفى السنوات األخيرة، أصبح الرى الشمسى مثيرا لالهتمام للبلـدان علـى نحـو      
متزايد باعتباره حالً موثوقًا للطاقة النظيفة إلدارة الميـاه الزراعيـة، وال سـيما فـى                

يف االستثمار ألنظمة الرى    وبما أن تكال  . المناطق ذات اإلشعاع الشمسى الشديد الحادث     
أصـبحت   SPIS آخذة فى التناقص، فإن تكنولوجيات (SPIS) التى تعمل بالطاقة الشمسية

خيارا قابالً للتطبيق لكثير من المزارعين، وفى المناطق الريفية، يمكن أن يكون الـرى              
بالطاقة الشمسية وسيلة لضمان الحصول على الطاقة من أجل الزراعة، وربمـا مـن              

ستعملين اآلخرين فى المناطق الريفية التى تفتقر إلى إمكانية الحصول على الكهرباء            الم
بشكل موثوق أو حيث يكون وقود الديزل باهظ التكلفة، وتقوم بعض البلـدان بتـرويج               
برنامج المعلومات المسبقة عن علم فى إطار خطط العمل الوطنية لمكافحة تغير المناخ             

 . زات الدفيئة فى الزراعةكوسيلة للحد من انبعاثات غا

من بلد إلى آخر، بما فى ذلك المالءمـة الفيزيائيـة    SPIS وتختلف شروط النظام
والبيئية والمناخية والجدوى التقنية واالقتصادية والترتيبات المؤسسية واألنظمة ودعـم          
السياسات وتمويل النظم وسالمتها االقتصادية، وإدراكًا للسياق المحدد فـى كـل بلـد،              

ما يتصدى علنًا ني، ب SPIS دإلى استكشاف كيف يمكن أن يحقق وععى هذا المشروع يس
 . للمخاطر والتحديات التى تواجهها هذه التكنولوجيا

ـ لنظيفة والتكنولوجيا الذكيـة مناخ     إلدخال مجرد الطاقة ا     ال وهناك اآلن فرصة   ا ي
 اسـتخدام هـذه     وبأسعار معقولة نسبيا، ولكن التفكير بشكل استراتيجى حـول كيفيـة          

التكنولوجيا لتنظيم استخدام المياه الجوفية ، وتوفير الطاقـة إلـى المنـاطق الريفيـة،               
 . وتشجيع االبتكار ونماذج االستثمار والهياكل التنظيمية

 القدرات المؤسـسية عـن      وع ، على وجه الخصوص ، إلى تعزيز       ويسعى المشر 
) ٢(؛  SPIS عزيز وتنظـيم اسـتخدام  التعلم من التجارب القائمة لفهم كيفية ت) ١(طريق 

بهدف  SPIS  بشأن السياسات عبر القطاعات لضمان اتباع نهج منسق تجاهرتعزيز الحوا
شامل هو تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتـشجيع الزراعـة المنخفـضة االنبعاثـات              

 . معرفةتوفير التدريب للخبراء التقنيين للعمل كمضاعفات لل) ٣(ووالزراعة الذكية مناخيا 
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التعلم من التجارب القائمة، وتقوم العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم بتجريب             
الرى بالطاقة الشمسية وسيقوم هذا المشروع أوالً بإلقاء نظرة فاحصة علـى تجـاربهم              

 غير الحكوميـة ومنظمـات   والمنظماتلفهم كيفية تمكن الحكومات والبنوك والشركات     
ارعين فى جميع أنحاء العالم من تحقيق الوعـود، التعامـل مـع          المجتمع المدنى والمز  

مخاطر تكنولوجيات الرى الشمسية، وسيقدم المشروع لمحة عامة ويستخلص الـدروس     
 . من نجاحات وإخفاقات نظم الرى القائمة بالطاقة الشمسية القائمة

الءمـة  من حيث الم() SPIS  تقريران للتقييم القطرى وتقييم إمكانات: أ ١النشاط 
 . وتحديد المخاطر) والجدوى التقنية والبيئة التمكينية

يتم دعم المنظمات اإلقليمية والحكومات الوطنية من خالل حـوار   حوار السياسات 
، وكيفية أفضل إدارة تلك فى منطقة الشرق األدنـى   SPIS مخاطر وفوائدحول إقليمى 

فضالً عن مـشاريع الـرى       ، وشمال أفريقيا، وستأتى النبضات من التقييمات القطرية      
الشمسى األخرى الجارية فى المنطقة من قبل منظمة األغذية والزراعة وغيرها، وتقدم            

 . أمثلة عن الكيفية التى تمكنت بها المنظمة من تمويلها وتعزيزها وتنظيمها
 ورشة عمل واحدة حول السياسات اإلقليمية، تسهيل الحوار لتحديـد سـبل          : أ ٢النشاط  

 . ، فضالً عن التبادل الدولى بين أصحاب المصلحة الرئيسيين SPIS ظيم استخدامتمويل وتن
   ملخصات السياسة الوطنية، ووضع خيارات الـسياسات لتعزيـز         : ب ٢النشاط  

  SPIS.  و تنظيم أ/و
 وتعزز قدرات البلدان االستشارية فى المجالين التقنى والمــالى مـن            :تنمية القدرات   

، وجدواها المـالية واسـتدامتها   SPIS يرة بشأن المالءمة التقنية لنظمأجل اتخاذ قرارات مستن
و اعتمادا على السياق القطرى، قد يركز التدريب بشكل أوسع على تمويـل وتـصميم               . البيئية
  . وإدارة المياه الجوفية SPIS ، أو على وجه التحديد على SPIS وإدارة

تسليط الـضوء علـى الممارسـات     ة واحدة إلى الهند ل    ي جولة دراس  : أ   ٣النشاط  
   SPIS. الجيدة، والحصول على رؤى حول كيفية تحقيق إمكانات

 تدريب المواد وتعميق وتعميم األنشطة الـسابقة علـى مـستوى            : ب   ٣النشاط  
 . الخبراء؛ مواد التدريب متاحة بسهولة

 .  مهنيا٤٠ ورش عمل تدريبية قدمت لمـا ال يقل عن : ج ٣النشاط 
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 املختصرات

 ACSAD لمركز العربى لدراسات المناطق القاحلة واألراضى الجافةا

 AGL مة الفاوظشعبة األراضى والمياه فى من

 AOAD المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 AWM إدارة  المياه الزراعية

 CPF إطار البرمجة القطرية

 CSOs منظمات المجتمع المدنى

 EU االتحاد األوروبى

 ASRF  ة البيئية واالجتماعيةنموذج المراجع

 EIA تقييم األثر البيئى

 FAO منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 GDP إجمالى الناتج المحلى

 GHG غازات االحتباس الحرارى

 GIZ المنظمة األلمـانية للتعاون الدولى

 FOE مصروفات التشغيل العامة

 Ha الهكتار

 ICT تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 IWMI المعهد الدولى إلدارة المياه

 HOHUD الصندوق األردنى الهاشمى للتنمية البشرية

 LAS جامعة الدول العربية

 LOA خطاب الموافقة

 LTO المسئول الفنى الرئيسى

 LTU الوحدة الفنية الرئيسية

 MOA وزارة الزراعة

 MOE وزارة الطاقة
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 MOEnv وزارة البيئة

 MoEMR ة والثروة المعدنيةوزارة الطاق

 Mop وزارة التخطيط

 MoW وزارة المياه

 MoWI وزارة المياه والرى

 MW ميجا واط

 NCARE  األردن-المركز الوطنى للبحوث الزراعية واإلرشاد الزراعى 

 NENA الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 NERC المركز الوطنى لبحوث الطاقة

 NGOs منظمات غير حكومية

 NMDT فرق الوطنية متعددة التخصصاتال

 OPEC منظمة البلدان المصدرة للبترول

 OPIC شركة االستثمار الخاص فى الخارج

 PAEGC  تحدى كبير للطاقة من أجل التنمية-تعزيز الزراعة 

 SPC اللجنة التوجيهية للبرنامج

 PTF فرقة العمل المعنية بالبرامج

 PV الضوئية

 PSC تكاليف دعم المشروع

 RI المبادرة اإلقليمية

 RNE المكتب اإلقليمى للشرق األدنى وشمال أفريقيا

 SDG أهداف التنمية المستدامة

 SC اللجنة التوجيهية

 SIDA الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائى الدولى

 SO الهدف االستراتيجى

 SPIS  الشمسيةةنظم الرى بالطاق
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 SSA جنوب الصحراء الكبرى أفريقيا

 TCCT التعاون التقنى فيما بين البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية

 TCDC التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية

 TCP مشروع التعاون التقنى

 TOR االختصاصات

 TSS خدمة الدعم الفنى من قبل الموظفين الفنيين فى المنظمة

 TV التليفزيون

 UN األمم المتحدة

 UNCCCD مم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية األ

 USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 WB البنك الدولى

 WSI مبادرة ندرة المياه

 WUA جمعيات مستخدمى المياه

  ذات الصلة- ١القسم 

 السياق العام ١-١

 األساس املنطقى ١.١.١

 :NEXUS  الرى بالطاقة الشمسية

. قة الشرق األدنى وشمال أفريقيا هو نـدرة الميـاه     وأحد الشروط المحددة فى منط    
ومن الطبيعى أن تتعرض المنطقة لنقص مزمن فى المياه، وقد تواجه أشد حـدة شـح                

 علـى مـدى     ٢/٣وانخفض نصيب الفرد من المياه العذبـة بنـسبة          . مياه فى التاريخ  
 ٢٠٥٠  بحلول عـام   )٪٥٠(السنوات األربعين المـاضية، ومن المحتمل أن ينخفض بنسبة         

 من موارد الميـاه     )٪٨٥( ومن المرجح أن تستوعب الزراعة التى تستخدم أكثر من           ،
من هذه الصدمة، مع ما قد يترتب على ذلـك      العذبة المتاحة فى المنطقة والجزء األكبر     

 . من عواقب وخيمة على األمن الغذائى واالقتصادات الريفية
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 تعتبر المياه الجوفية مصدرا     وفى ظروف محدودة أو معدومة من المياه السطحية،       
هاما بشكل خاص إلمدادات المياه فى إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا، الذى يعتمـد              
عليه لتلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه، وتجتمع الضغوط المــائية المرتفعـة فـى              

 تيجة لذلك ،ون. المنطقة بدرجات متفاوتة من استنزاف وتعدين نظم طبقات المياه الجوفية
فإن العديد من موارد المياه الجوفية معرضة لخطر االستنفاد من خالل اإلفـراط فـى               
ضخ المياه، وقد تجلى ذلك فى استمرار انخفاض منسوب المياه وتدهور نوعية الميـاه              

 . بسبب التملح
وبالتالى فإن البلدان فى المنطقة تحتاج إلى تخطيط مواردها من الموارد المــائية         

 استراتيجى ، وأن تدار بعناية استخدامها، وخاصة المياه الجوفية، فإنها ستـستمر             بشكل
وفى الوقت نفسه، تحتاج البلدان إلى اسـتعراض سياسـاتها المتعلقـة            . لألجيال المقبلة 

بالمياه والطاقة واألمن الغذائى لضمان مواءمتها مع ضرورة االستفادة من كـل قطـرة         
 . من المياه على أفضل وجه

ضخ  سيما فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه، فإن توفير الطاقة الرخيصة ل             وال
ية يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى استنفاد الميـاه الجوفيـة        المياه الجوفية للزراعة المرو   

وتدهور نوعية لها عواقب وخيمة على تلك التى أصبحت تعتمد بصورة غير مـستقرة              
رح تحديا بشأن أفـضل الـسبل لتنظـيم وضـمان          على الرى بالمياه الجوفية، وهو يط     

 . االتساق بين سياسات الطاقة واستخدام األراضى والرى
ويوفر استخدام الطاقة الشمسية لمضخات الرى بالطاقـة حـالً واعـدا وموثوقًـا        

 ويتزايد الطلب عليه فى العديد من بلدان إقليم الشرق األدنـى             المستدام لإلنتاج الزراعى 
نظرا لحادث مرتفع من اإلشعاع الشمسى خاصة عندما يكـون الطلـب            وشمال أفريقيا   

على المياه خالل موسم الجفاف هو أعلى، تمتلك تقنية الـرى التـى تعمـل بالطاقـة                 
الشمسية العديد من المزايا على أنظمة الوقود األحفورى التى تعمل بالطاقة ألنها تتميـز    

وتشمل العوامـل   . يانة المنخفضة نسبيا  بانبعاثات غازات الدفيئة وتكاليف التشغيل والص     
األخرى المؤيدة ألنظمة الرى التى تعمل بالطاقة الشمسية عدم استقرار إمدادات الوقود            
األحفورى وطاقة الشبكة وارتفاع تكاليف الحصول على الوقود األحفـورى وارتفـاع            

تماد تدخالت  تكاليفه، والنداء الملح بصورة متزايدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة واع         
وكذلك مالءمة تكنولوجيـا    ) لوحات(زراعية ذكية مناخيا، وتكلفة التكنولوجيا الشمسية       

 .سبى للتطبيق على نطاق صغير والمناطق الريفية النائية
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ويقوم العديد من البلدان اآلن باختبار وتعزيز تكنولوجيـا الطاقـة الشمـسية ألغـراض               
 . لمزارعين زيادة إنتاجهم وإنتاجيتهم الزراعيةالرى لجعل الرى أكثر رخاوة ويسهل على ا

 وهى عادة وزارة الزراعة     -ومن الجهود المنسقة التى تبذلها الوازرات المسئولة        
 فـضالً عـن الوكـاالت الحكوميـة     -ووزارة المياه ووزارة الطاقة ووزارة التخطيط       

مرافـق  ومديرى الرى والمزارعين ومنظمات المزارعين وجمعيات مستخدمى المياه و        
 .  الطاقة وغير ذلك الكثير الالزمة لضمان االستخدام المستدام للرى الشمسية

  :العوامل الرئيسية للرى الصناعى فى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا
ويتمثل أحد المحركات الرئيسية للطاقة الشمسية فى اإلنتاجية الزراعية، ال سـيما            

   يزال القطاع الزراعـى مـساهما رئيـسيا        فى المغرب ومصر، وفى كال البلدين ، ال       
 .  فى الناتج المحلى اإلجمالى الوطنى ومصدر رئيسى للعمالة

  فى مصر، تقدم مشاريع التنمية الزراعيـة الواسـعة النطـاق، مثـل مـشروع              
مـن األراضـى   )  هكتـار ٦٣٠,٠٠٠( مليون فـدان  ١,٥ مليون فدان الستصالح  ١,٥

 الشمسية ، ويقع المشروع فى األراضـى        قةلطاالصحراوية، حوافز الستكشاف الرى با    
عتمد حصرا على المياه الجوفيـة،      يسصحراء الغربية فى مصر، و    الجافة والجافة فى ال   

ويمكن أن تكون الطاقة الشمسية طريقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة للحصول علـى              
يـضا وضـع    المياه الجوفية فى هذا الجزء النائى من البلد، ومع ذلك ، يتطلب ذلـك أ              

 .  ضوابط وتوازنات مناسبة لمراقبة استخراج المياه الجوفية واستخدامها
فى األردن ، وهى واحدة من أكثر البلدان تأثرا بالمياه فى العالم ، هنـاك بعـض                 

من المتوقع أن تـزداد سـحب       ) كما هو الحال فى بلدان أخرى فى المنطقة       (المخاوف  
 المياه الشمسية تكلفة هامشية تقارب الـصفر،        المياه الجوفية مع مالحظة أن لمضخات     

وهذا يخلق خطر حدوث ضح مفرط للمياه الجوفية ولذلك سيكون من المثير لالهتمـام              
استكشاف المياه بالطاقة الشمسية والرى كوسيلة لمراقبة وتنظيم استخدام المياه الجوفيـة    

  لرى بـالتنقيط  وإدارتها، وهناك بالفعل بعض التجارب مع ربط الطاقـة الشمـسية بـا            
أو بخيارات الرى الصغير ، مع وضع سقف فى الوقت نفسه على قدرة المضخة التـى         

  وهناك خيارات أخرى تتمثل فى تصدير الطاقـة الفائـضة المولـدة          . تتلقى الدعم العام  
من األلواح الشمسية إلى الشبكة بدالً من استخدامها فى عمليات الضخ ، ومن شأن ذلك               

  .  ام المياه والطاقة ويزيد من دخل المزارعينأن يحفز كفاءة استخد
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 مـع   ٢٠٠٨فـى عـام     " خطة المغرب العربـى   "فى المغرب ، أطلقت الحكومة      
الطموح لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الزراعة ، وتتألف الخطة من            

ل تعظيم اإلنتاج من المزارع الحديثة الواسعة النطـاق مـن خـال           : ركيزتين أساسيتين 
تشجيع األعمال التجارية الزراعية واالستثمار، والحد من الفقر والجوع من خالل دعم             
  صغار المزارعين فى المناطق الهامشية ، وينظـر إلـى الـرى الشمـسى، وخاصـة        

،  اإلنتاج، مع زيادة كفاءة استخدام المـوارد   فيما يتعلق بالرى بالتنقيط ، كوسيلة لتعزيز      
 . آثار تغير المناخوبالتالى تكييف اإلنتاج مع 

ويشكل أمن الطاقة شاغالً رئيسيا فى البلدان الثالثة المحورية، ويعتمـد المغـرب             
واألردن اعتمادا كبيرا على الطاقة المستوردة، فى حين أن قطاع الطاقـة فـى مـصر        
  يكافح من أجل تحقيق توازن بين اإلنتاج واالسـتهالك المحلـى وإيـرادات التـصدير            

ونه أكبرمنتج للنفط من خارج منظمة األوبك وثانى أكبر منتج للغـاز      على الرغم من ك   (
وتسعى الدول الثالث جميعها إلى تحسين كفاءة الطاقة وتنويـع مـصادر           . ( فى أفريقيا 

ونظرا الرتفاع نسبة اإلشعاع الشمسى،     . الطاقة وتحديث البنية التحتية للطاقة وتوسيعها     
 .  هذا الطاقة الشمسية دورا رئيسيا فىتلعب

 من الناتج المحلى اإلجمالى     ٪٧ ، أنفقت الحكومة المصرية حوالى       ٢٠١٣فى عام   
للبالد على دعم الوقود ، وقد ساهمت هذه التكاليف مع الركود االقتصادى فـى زيـادة                

   ، وللتخفيـف   ٢٠١٣ فى عـام      اإلجمالى  من الناتج المحلى   ٪١٢العجز الذى بلغ نحو     
  مصرية عن خفض كبير فى اإلنفاق على دعم الطاقة        من هذا العبء، أعلنت الحكومة ال     

  ٢٠١٤فى يونيو 

وفى الوقت نفسه ، يتزايد الطلب على الكهرباء من المناطق الحضرية بـسرعة،             
مما يجعلها فى منافسة مع القطاع الزراعى الذى أصبح يعتمد اعتمـادا كبيـرا علـى                

 .  الميـاه  خلـض )  مع الكهرباء  مباشرة مع الديزل وغير مباشرة    (استخدام الوقود األحفورى    
، أصبح النقص وانقطاع التيار الكهربائى أمرا متكررا فى مصر ، ويمكن             نتيجة لذلك و

،  عينارطاقة للمـز  الأن يوفر الرى الشمسى مصدرا مستداما منخفض التكلفة ومستدام          
 . ولكن أيضا لمستخدمين آخرين
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ـ            ة وتقليـل مخـاطر الـصدمات       فى األردن ، تسعى الحكومة إلى تحـسين أمـن الطاق
  الخارجية على إمدادات الطاقة ويتمثل أحد الخيارات فى تعزيـز الطاقـة المتجـددة لتـشكيل               

 ، وباإلضافة إلى توليـد الطاقـة        ٢٠٢٠ فى المـائة فى مزيج الطاقة الوطنى بحلول عام          ١٠
 مـن األلـواح     المتجددة للشبكة ، تنظر الحكومة األردنية فى استخدام الطاقة الفائضة المولـدة           

 .  الشمسية على مستوى المزرعة إلى شبكة كآلية حافزة لضمان رفع كفاءة المياه والرى
فى المغرب ، كان قطاع الطاقة والزراعة على حد سواء من بين القوى الدافعـة               

 .  وراء الدعم الحكومى لدعم المضخات الشمسية
  :ةتحديات محددة مع الرى الشمسي

، بما فى ذلـك المالءمـة الفيزيائيـة     من بلد إلى آخر SPIS وتختلف شروط نظم
، واألنظمـة     واالقتصادية ، والترتيبات المؤسسية    التقنية، والجدوى    الحيوية والمناخية 
، ويـسعى مـشروع برنـامج     ، وتمويل النظم وسالمتها االقتـصادية    ودعم السياسات 

كشاف الكيفية التى يمكـن     ، إلى است   ، إذ يدرك السياق المحدد فى كل بلد        التعاون الفنى 
، مع التـصدى صـراحة للمخـاطر         بها تحقيق الوعد بتكنولوجيا سبى وتغيير حجمه      

  :  ، وهذا يشمل ما يلى والتحديات التى تواجهها التكنولوجيا
  ، وال يزال هناك عدد من األسـئلة المفتوحـة فيمـا يتعلـق بـالرى الشمـسى                

  :ىذلك ما يل بما فى
والظروف الفيزيائية الحيوية  SPIS بحوث فيما يتعلق بـتم إجراء قدر كبير من ال

لمقارنـة مـع الـرى باسـتخدام      بااسيكون خيارا تنافسيSPIS  والمناخية التى بموجبها
 ذلك ، ليس كل هذا البحـث متـاح بـسهولة ألصـحاب     ومعالطاقة األخرى،  مصادر  
حتملين من خلفيـات  للمستخدمين الم SPIS ويعد توفير المعلومات المتعلقة بـ. المصلحة

بالغ األهميةازراعية إيكولوجية واجتماعية واقتصادية مختلفة أمر   .  
 من المهم أيضا إجراء تقييم خبير للخيارات التقنية والتنظيمية المختلفة السـتخدام           

SPIS      مثل حجم المزرعة ونوع المحصول أو نظام سـبى  (فى النظم الزراعية المختلفة
لـضمان التـصميم األمثـل      ) ة واألنظمة الهجينة وما إلى ذلك     الفردى أو شبكة األنظم   

مـن حيـث الكفـاءة       SPIS وإدارة النظام، وبالتالى لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من        
 . واإلنتاجية الزراعية
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رأس مـال ومهـارات معينـة،     SPIS يتطلب التمويل والصيانة والصيانة لنظـام 
/ للمزارعين الـصغار   SPIS   واستخداموينبغى استكشاف نماذج مبتكرة مختلفة لتمويل

،  )مثالً من خالل تعاونيات المزارعين االئتمانات الصغيرة، وما إلى ذلـك      (المتوسطين  
 .  بالنظر إلى التشريعات والسياسات الخاصة فى البلدان

ـ ) أ : (يمكن استخدام السياسات التى تعزز دعم الطاقة من أجل  ،  SPISالترويج لــ
  مثل جعلها مـشروطة باسـتخدام الممارسـات الزراعيـة         (ام المياه   تنظيم استخد ) ب(

وأسعار الطاقـة   SPIS تشويه تكاليف) ج(، ولكن أيضا )ذات الكفاءة فى استخدام المياه
التى تحدد فى نهاية المطاف مدى تنافسية سبيس سيكون على المدى الطويل ، ومن المهـم                

 .ى حد من العواقب غير المقصودة لهذه السياساتبالتالى تحليل خيارات مختلفة للتقليل إلى أدن

مـع سياسـات الميـاه     SPIS من المسائل الحاسمة األخرى كيفية مواءمة استخدام
 حيث غالبا مـا تكـون إمـدادات         -من البلدان    وكثير. الجوفية والممارسات اإلدارية    
 المـضخات   تعانى بالفعل من ضخ المياه الجوفية، إن       -الطاقة الزراعية مدعومة بشدة     

 ساعة فى السنة من الطاقة دون انقطاع ،         ٢٥٠٠ - ٢٣٠٠الشمسية، التى توفر ما بين      
 خالل النهار، يمكن أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة من خالل تشجيع المزارعين فـى األسـاس              

 .  على استخدام المياه عند اإلرادة

 وممثلـى   زم تدريب الكوادر الفنية مثل ضباط الرى وموظفى خدمات اإلرشـاد          يل
لتطوير المهارات والقدرات الالزمة للتعامل     (المزارعين والمسئولين الحكوميين التقنيين     

 .الطريقة) بشكل مستدام وفعال SPIS ه والتأكد من استخدامالمع التحديات المذكورة أع

قد ينظر المشروع أيضا فى قضايا إدارة النفايات من األلواح الكهروضـوئية ، التـى               
الفضة، اإلنديوم، التيلوريوم وكذلك الرصاص الـسام والكـادميوم   (عادن قيمة  تحتوى على م  

وفى الوقت نفسه، توجد تقنيات إعادة التـدوير لجميـع أنـواع      . (وأكسيد القصدير اإلنديوم    
 قابلة للتحقيق  ومـع      )٪٩٥(ة تقريبا ومعدالت إعادة التدوير تصل إلى        ياأللواح الكهروضوئ 

 .  ةيا فى ذلك بناء الوعى وإنتاج سياسات المسئولذلك يجب تكييف الحلول بم
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ات بما فى ذلك المناقش(  SPIS إعداد مقترحات لبرنامج العمل األوسع نطاقًا بشأن

  . )تمع المـانحين وإعداد المقترحا

وهناك اآلن فرصة إلدخال مجرد الطاقة النظيفـة والتكنولوجيـا الذكيـة مناخيـا       

تفكير بشكل استراتيجى حـول كيفيـة اسـتخدام هـذه           وبأسعار معقولة نسبيا، ولكن ال    

 المياه الجوفية، وتوفير الطاقة إلى المناطق الريفية، وتشجيع         استخدامالتكنولوجيا لتنظيم   

 . االبتكار نماذج االستثمار والهياكل التنظيمية

وبما أن تكنولوجيات الرى الشمسية تصبح تدريجيا ناضجة تقنيا وفعالة من حيـث       

  فإن االهتمام من الحكومات والمؤسـسات المــالية والمـزارعين وغيـرهم           التكلفة،  

  ،  فى االزدياد، وقد شرعت بعض البلدان بالفعل فى تنفيذ خطط الـدعم            اآخذً SPIS فى

، ال سـيما عنـدما    فى حين أن البعض اآلخر حذر من بعض المخاطر المرتبطة بهـا           

 هذه التجارب المختلفة ومـستويات      يتعلق األمر باستنزاف المياه الجوفية، وبالنظر إلى      

، يسعى مشروع برنامج التعاون الفنى هذا إلى التوسـط   SPI المشاركة مع تكنولوجيات

فى التبادل اإلقليمى بشأن السياسات واإلعانات والتنظيم مـن أجـل تعزيـز وتنظـيم               

فى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، كما يسعى إلـى إشـراك صـناع      SPISنظام

  ر الرئيسيين فى نشاط نشط عملية الـتعلم التخـاذ قـرارات مـستنيرة وتطلعيـة             القرا

 . فى بلدانهم SPIS فى ما يتعلق بـ

دراسات التقييم، وينظر مشروع المساعدة التقنية الذى يضطلع به مركـز جـزر             

مولـه مرفـق    يتركس وكايكوس فى إطار مركز نقل تكنولوجيا ونقل التكنولوجيا الذى           

 والبنك األوروبى لإلنشاء والتعمير، إلى اآلثار المخففة لمختلف المشاريع          البيئة العالمية 

  . فى ذلك الرى الشمسى بما
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 ٢٠١٧ - ٢٠١٢مصر 
رفـع الميـاه   "بـشأن  ITA/ 124/INT/ GCP  سيكون المشروع مكمالً لبرنامج

 . " بالطاقة الشمسية للرى فى دلتا النيل فى مصر

 ٢٠١٧ - ٢٠١٢األردن 
الحد مـن  "من أجل  SWI / 018/JOR/ GCP سيكون المشروع مكمالً لبرنامج

 . "الطاقة/ الضعف فى األردن فى سياق ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء 
سيكون المشروع نشاط متابعة لعمل إدارة المياه الجوفية فى حوض األزرق           

 مع النظـر   )يذه كجزء من مبادرة المنظمة اإلقليمية لندرة المياه       الذى يتم تنف  (
 . لتحسين إدارة المياه الجوفية SPIS بشكل خاص فى كيفية استخدام

 ٢٠١٦ - ٢٠١٣المغرب 
تحسين تقنيات حماية الموارد الطبيعية من خالل بناء        : ١ - ١ - ٢المخرج  

 . ت القطاعيةالقدرات والرصد البيئى وأدوات تقييم أثر السياسا
الترويج للممارسات والسياسات الزراعية التى تحمى       : ٤ - ١ - ٢المخرج  

  ."الزراعة الذكية المناخية"قاعدة الموارد الطبيعية لألجيال المقبلة 
يمكن للمشروع متابعة أعمال الحوكمة فى المياه الجوفية فى طبقـة الميـاه             

ادرة المنظمة اإلقليمية لندرة    التى تم تنفيذها كجزء من مب     (الجوفية فى برشيد    
، والتى تبحث بشكل خاص فى كيفية استخدام سبيس لتحـسين إدارة            ) المياه

 . المياه الجوفية
قد يساهم المشروع فى المشروع الذى يموله مرفق البيئة العالمية بشأن أنظمة 

 . الواحة فى جنوب المغرب الذى يجرى صياغته حاليا
نشطة األخرى التى تضطلع بها منظمة األغذيـة  قد يربط المشروع أيضا باأل  

 SFA  والزراعة حاليا بشأن إطار عمل

 ةإطار البرمج
القطرية لمنظمة 

 والزراعة األغذية
  )المخرجات(

وبما أن تكنولوجيات الرى الشمسية تصبح تدريجيا ناضجة تقنيا وفعالة من حيـث       
  التكلفة، فإن االهتمام من الحكومات والمؤسـسات المــالية والمـزارعين وغيـرهم            

،  بعض البلدان بالفعل فى تنفيذ خطط الـدعم       آخذ فى االزدياد، وقد شرعت       SPIS فى
، ال سيما عندما يتعلق      فى حين أن البعض اآلخرحذر من بعض المخاطر المرتبطة بها         

، وبالنظر إلى هـذه التجـارب المختلفـة ومـستويات            األمر باستنزاف المياه الجوفية   
ى التوسـط  ، يسعى مشروع برنامج التعاون الفنى هذا إل SPI المشاركة فى تكنولوجيات

 فى التبادل اإلقليمى بشأن السياسات واإلعانات والتنظيم من أجل تعزيز وتنظـيم نظـام   
SPIS               فى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، كما يسعى إلى إشراك صـناع القـرار

الرئيسيين فى نشاط نشط عملية التعلم التخاذ قرارات مستنيرة وتطلعية فى مـا يتعلـق          
 . فى بلدانهم SPIS بـ
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دراسات التقييم ، وينظر مشروع المساعدة التقنية الذى يـضطلع بـه مركـز جـزر           
تركس وكايكوس فى إطار مركز نقل التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، الـذى يمولـه مرفـق               

، إلى اآلثار المخففة لمختلف المشاريع بمـا   البيئة العالمية والبنك األوروبى لإلنشاء والتعمير  
 على الميـاه والطاقـة والعمـل      المترتبة، ويأخذ فى االعتبار اآلثار       فى ذلك الرى الشمسى   

  واالقتصاد، وباإلضافة إلى وضع منهجية للتقييم، أجرت الفـاو دراسـة تجريبيـة ميدانيـة       
،  كفرص استثمارية ذكية مناخيـا  "SPIS  ، وأوصى بــ٢٠١٦فى المغرب فى بداية عام 
راء تقييمات أخرى فـى كـل مـن مـصر           ، ويجرى حاليا إج    وإن كانت مع بعض القيود    

هوريـة  م وجورجيـا وكازاخـستان وج     وبـيالروس واألردن وتونس وأرمينيا وأذربيجان     
ستان ومولدوفا ومنغوليا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وتركيا وأوكرانيـا،         زقيرغي

 :وعلى الدراسة فى المغرب  FINTECChttp://fintecc.ebrd.comحول مزيد من المعلومات
http://www.fao.org/3/a06242epdf 

المشاريع التجريبية ، وفى األردن ومصر، نفـذت منظمـة األغذيـة والزراعـة           
مشاريع رائدة إنشاء شبكات الرى التى تعمل بالطاقة الشمسية، ومع ذلك ، ال تزال هذه               

تـزال هنـاك     ، وال  المشاريع مقصورة على منطقة جغرافية محدودة وعدد من الناس        
 توسيع نطاق الدعم من سـبيس علـى         كيفية) لتفكير بشكل أكثر منهجية حول أ     حاجة ل 

، بحيث يـتم اسـتخدام المـوارد     SPIS كيفية تنظيم استخدام) ، وب المستوى الوطنى
 . المـائية بطريقة صديقة للبيئة

  ، ولم يحدث أى تبادل منهجى للخبرات على الـصعيد اإلقليمـى            الحوار اإلقليمى 
سيق السياسات واالستثمارات من خالل المنظمات اإلقليمية، وبالنـسبة    أو أى محاولة لتن   

، من المقرر إجراء عملية حوار إقليمية بشأن موضوع رفع           لبرنامج التعاون الفنى هذا   
 اإلقليمـى   ، ويمثل أصحاب المصلحة علـى المـستوى        المياه بالطاقة الشمسية والرى   

ة للتنمية الزراعيـة والمركـز العربـى        بمشاركة المنظمة العربي  جامعة الدول العربية،    
 . لدراسات المناطق القاحلة واألراضى الجافة
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وستكون مبادرة المنظمة اإلقليمية لندرة المياه فى الشرق األدنى وشـمال أفريقيـا            
 ٢٠١٥مـايو    /التى اعتمدها المجلس الوزارى للمياه فى جامعة الدول العربية فى أيار          

، وهى تجمع بين شبكة من الشركاء اإلقليميـين ،   ا الغرضهى آلية التنفيذ الرئيسية لهذ  
،  ، والمجتمع المدنى ، والقطـاع الخـاص       بما فى ذلك الحكومات والدولية والمنظمات     

  ، مع دعم إصالحات مبتكـرة وشـاملة        للعمل معا للتصدى لتحديات المياه فى المنطقة      
  ، ات ذات الـصلة   فى مجال الحكم من أجل تعزيز الكفاءة والمـساءلة فـى المؤسـس            

م المبادرة أيضا عمليات السياسات الرئيسية الجارية فى المنطقة، بمـا فـى ذلـك       وتدع
  المبـادرة اإلقليميـة لتقيـيم آثـار    "و " ٢٠٣٠ - ٢٠١٠ية أمن المياه العربية  جاستراتي"

  تغير المناخ على المـوارد المــائية وقابليـة الـضعف االجتمـاعى واالقتـصادى              
 ".ةفى المنطقة العربي

شراكة ، وتسعى المنظمة إلى توسيع نطاق شراكتها مع المؤسسة األلمـانية للتعـاون             
علـى الـصعيدين اإلقليمـى    ) المقر الرئيسى والمكاتـب القطريـة  ) GmbH (GIZ) الدولى

الذى يمول فى إطـار   "  الطاقة المستدامة لألغذية   - الطاقة الزراعية    "- والقطرى مع برنامج    
التعاون الدولى مع المناطق من أجـل التنميـة المـستدامة،ويركز     " BMZ عنوان الميزانية

البرنامج على زيادة اإلنتاجية ، وفى الوقت نفسه خفض انبعاثـات غـازات الدفيئـة فـى                 
فى مرحلـة اإلنتـاج ، وهـو يمثـل      SPIS سالسل القيمة الزراعية، بما فى ذلك من خالل

 الكبير للطاقـة مـن أجـل    التحدى - اعة تعزيز الزر "مساهمة ألمـانيا فى المبادرة العالمية      
والوكالة األمريكية  BMZ  مبادرة مشتركة بين شركة PAEGC وتعد شركة PAEGC التنمية

للتنمية الدولية والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائى الدولى ومؤسسة االستثمار الخـاص فـى             
ن الواليات المتحـدة  التى تتخذ م Duke Energy الخارج وهى وكالة حكومية أمريكية وشركة

مقرا لها شركة الطاقة ، والهدف من المبادرة الدولية هو تعزيز تطـوير وتوسـيع نطـاق                 
  النهج المبتكرة القائمة على السوق السـتخدام تكنولوجيـات الطاقـة منخفـضة الكربـون              
فى قطاع الزراعة فى البلدان النامية واالقتصادات الناشئة، وسيسعى أيـضا إلـى تحقيـق               

التآزر مع األنشطة القطرية التى تقوم بها مكاتب الوكاالت األلمـانية للتعاون الـدولى             أوجه  
 . عند االقتضاء
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 فى شمال أفريقيا والشرق األدنى      هوبرنامج المياه التابع للمعهد الدولى إلدارة الميا      
 .هو أيضا مبادرة شركاء محتملين وهم بصدد صياغة مشروع فى الوقت الراهن

  لشريكا  دور الشريك
ى تنفيذ المشروع وقد ييسر     وسوف يكون التعاون األلمـانى للتنمية شريكًا ف      

روابط مع مشاريع الوكالة األلمـانية للتعاون الدولى فى بلدان الشرق          إقامة  
 العـالمى  GCP األدنى وشمال أفريقيـا، وهـى أيـضا مانحـة لمـشروع     

GCP/GLO/708/GER   هيةالتوجيبشأن الرى الشمسى وعضو اللجنة.   

GIZ  
  

جامعة الدول العربية هى منظمة إقليمية للدول العربية فى غرب آسيا وشبه            
 ٢٢الجزيرة العربية وحول شمال أفريقيا ، وقد تم تشكيلها فى القاهرة فـى              

 عضوا، والهدف الرئيسى للجامعة     ٢٢ ، وتضم الجامعة حاليا      ١٩٤٥مارس  
 التعاون بينهـا، والحفـاظ   تقريب العالقات بين الدول األعضاء وتنسيق  "هو  

على استقاللها وسيادتها، والنظر بشكل عام فى شـئون ومـصالح الـدول             
 ستشارك جامعة الـدول      ، وبالنسبة لمشروع برنامج التعاون الفنى    ." العربية

العربية ومنظماتها الفنية فى عملية حوار السياسات اإلقليمية بـشأن الـرى            
مع الدول األعـضاء فيهـا لتبـادل        الشمسى، باستخدام سلطتها الجماعية لج    

الخبرات والتدريب على المستوى اإلقليمى، ويمكن أن تكون مبانى جامعـة           
  .ة الدول العربية بمثابة مكان لهذه األنشط

LAS  

المعهد الدولى إلدارة المياه هو منظمة بحثية غير هادفة للربح تركز علـى             
شريكًا محتمالً فـى تنفيـذ      االستخدام المستدام ويعتبر المعهد الدولى للريادة       

القطرية فـى   ولموارد المياه واألراضى فى البلدان النامية األنشطة اإلقليمية         
شمال شرق وشمال أفريقيا، فستكون مساهمتها ذاتية التمويل وتوجد مـذكرة           

  تفاهم بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة

IWMI  

 الرى التى تعمـل بالطاقـة    نظمع موضوعاوت مستوى مشاركة الحكومات م   فويت
، وهناك فرصة كبيرة للتعلم من بعضها البعض، ويمكـن لمنظمـة األغذيـة               الشمسية

والزراعة أن تقدم الدعم والتوجيه التقنيين من البلدان األعضاء بشأن نظم الـرى التـى           
رتهـا   نهج شامل لفهم هـذه التكنولوجيـا وإدا   تباعاتعمل بالطاقة الشمسية ، مع ضمان       

،  ، وموارد المياه الجوفيـة     بشكل أفضل وتأثيراتها على الحصول على الطاقة الحديثة       
، وعالوة على ذلك، يمكـن للمنظمـة أن          ، واالستثمارات الريفية   واإلنتاجية الزراعية 
، ولكـن    ، توفر منبرا لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات للبلـدان         تعمل كوسيط محايد  
 .ى دولية واإلقليمية والوطنية األخر الأيضا الجهات الفاعلة
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وسيستند مشروع برنامج التعاون الفنى هذا إلـى المـشروعات الرائـدة القائمـة          
، ال سيما عندما يتعلق األمـر بالتمويـل والـسياسات            الدروس المستفادة من الميدان   (

ى فضالً عن المشاريع الجارية األخرى التى تدعم حاليا تطوير الـر          ) وفرص التدريب 
  :هوتشمل هذاألدنى وشمال أفريقيا ، المستدام فى إقليم الشرق 

  ،  من األراضى الصحراوية وأشعة الشمس على مـدار الـسنة          ٪٩٦مصر ، مع    
بديالً قابالً للتطبيق لمولدات الطاقة غير المستدامة وغيـر الموثوقـة التـى              SPIS يقدم

لى مخاطر التقلبـات فـى      تعمل بالوقود األحفورى فى مصر، كما يوفر حالً للتغلب ع         
أسعار الوقود والعرض ، وبدالً من ذلك ضمان استقرار وموثوق بهـا فـى إمـدادات                
الطاقة الزراعية، ويمكن تجنب خسائر المحاصيل الناجمة عن عدم كفاية الرى ، ومـع              
  ذلك، فإن الظروف الراهنة لندرة المياه واستنفاد المياه الجوفية تـشكل خطـرا يتعـين              

بـشأن   GCP/INT/124/ITA  ويمكن البحث عن أوجه التآزر مع مشروعالتصدى له ،
لبطانـة   SPIS باسـتخدام ، "رفع المياه بالطاقة الشمسية للرى فى دلتا النيل فى مـصر "

 . القنوات والرى السطحى
وبالنظر إلى أن استنفاد المياه الجوفية يـشكل مـصدر قلـق رئيـسى              :  األردن

ة إلى استكشاف الصلة بين الـرى الشمـسى وإدارة          للحكومة األردنية ، فإن هناك حاج     
دارة الدراسة التشخيصية بـشأن إ    ) أ(، ويمكن أن تستند هذه الجهود إلى         المياه الجوفية 

،  ق كجزء من مبادرة المنظمة اإلقليمية لنـدرة الميـاه         زرالمياه الجوفية فى حوض األ    
م تجريبى يجمـع  ، ووضع نظا JOR/018/SWI  التعاون العالمىجمشروع برنام) ب(و

، واستخدام المياه الجوفية الملتحمة والطاقة الشمسية لرفع مياه الـرى            بين تجميع المياه  
ويمكن استكشاف خيارات تقنية وسياسات أخرى لضمان استخدام موارد المياه الجوفية           
بأكبر قدر ممكن من الفعالية ويبدو أيضا أن هناك مصلحة فى زراعة الطاقـة ، حيـث    

ارعون ببيع الكهرباء إلى الشبكة بدالً مـن اسـتخدام هـذه الطاقـة إلنتـاج                يقوم المز 
 . ، مما يجعل ذلك خيارا ممكنًا للحد من المياه الجوفية المفرطة المحاصيل

 ،  تشريعات وخطط دعم لدعم الرى الشمـسى       المغربية، وقد أعدت الحكومة      المغرب
ـ     البلداع الطاقة فى    وهذا إلى حد ما، يمثل ردا على التحول األساسى لقط           ل ، ممـا يقل

بشكل كبير من الدعم المقدم للوقود األحفورى وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة ، وسيتأثر             
صغار المزارعين الذين يستفيدون من دعم الوقـود علـى وجـه الخـصوص بهـذه                
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الً فعاالً من حيـث التكلفـة لكثيـر مـن        يالتغييرات، ويمكن أن يوفر الرى الشمسى بد      
لحيازات الصغيرة ولذلك يخطط بنك كريدى أجريكـول المغربـى المملـوك        أصحاب ا 

 مـضخة   ١٠٠٠٠٠ مليون دوالر لتثبيـت هـدف        ٣٠٠للحكومة لتوزيع منحة قدرها     
 فى المــائة علـى أنظمـة      ٥٠ مع قيام الحكومة بتقديم دعم بنسبة        ٢٠٢٠  عام بحلول

تنفيذ الالزم للتـشريع    ، فإن ال   الضخ الشمسية إلى جانب تركيب الرى بالتنقيط ومع ذلك        
ال يزال معلقًا، فى حين أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان االسـتخدام                

 . ، ال سيما عندما يتعلق األمر باستخدام المياه الجوفية  SPISالناجح والمستدام للــ
 امليزة النسبية للمنظمة ٢.١.١

الفنية الواسعة فى المنظمة فيما     وسيستفيد مشروع برنامج التعاون الفنى من الخبرة        
يتعلق باإلنتاج الزراعى والرى وإدارة المياه الزراعية وتحديث الرى وإدارة األراضـى    
وحيازة األراضى فضالً عن نوع الجنس والتنمية الريفية والحد من الفقر ، ولدى منظمة   

جموعة األغذية والزراعة قوة عاملة متخصصة متعددة التخصصات ويمكنها أن توفر م          
واسعة من التخصصات التقنية دعما لتنفيذ المشاريع، وأن تكفل الجودة التقنية على أعلى 

 . مستوى، ولدى المنظمة شبكة عالمية من الموظفين ذوى الخبرة والخبرة
  ن قدرات المنظمة الفنيـة للدرايـة الفنيـة والـدعم اإلدارى          وعالوة على ذلك، فإ   

  الالمركزية بأكملها على المـستوى   المكاتبتداد شبكة   ال توجد فى المقر فحسب، بل على ام       
  اإلقليمى ودون اإلقليمى والقطرى، مع صالت قويـة بحكومـات البلـدان األعـضاء             
 فى المنظمة، وسوف يكون هذا مفيدا فى الربط مـع المـشاريع الجاريـة فـى األردن      

GCP/JOR/018/SWI ومصر GCP/INT/124/ITA مسية لتثبيت أنظمة الرى بالطاقة الش
ومن المقرر المزيد، وسيكمل هذا البرنامج الجهود الحالية فيما يتعلق بـالرى الشمـسى      
من خالل الشروع فى حوار بشأن السياسات وعملية تنمية القدرات بنشاط على نطـاق              

 . فى جميع أنحاء المنطقة بطريقة مستدامة SPIS واسع وتكرار
ضوع، التى تـربط بـين الطاقـة        وبالنظر إلى الطبيعة الشاملة لعدة قطاعات للمو      

بإدارة المياه من أجل اإلنتاج الزراعى، سيكون مـن الـضرورى           ) الوصول/ العرض(
 بما فى ذلك وزارات الزراعة والمياه والطاقة        -الجمع بين عدد من الوزارات المختلفة       

 فضالً عن مجموعة واسعة من أصحاب المـصلحة، مثـل المؤسـسات             -والتخطيط  
د البحوث، وخدمات اإلرشاد ، ومديرى الرى، ومنظمات مـستخدمى          المـالية ، ومعاه  
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  ، وتضطلع المنظمة بمكانـة رئيـسية فـى الـتمكن مـن الوسـاطة               المياه/ المزارع
،  فى المناقشات وتيسير االتفاقات فيما بين الحكومات ومنظمات الـسياسات والتنميـة           

منظمة منتـديات للحـوار   قنية ، وتعقد الدى وتوجيه فى مختلف المجاالت الت    وتوفير منت 
  الوطنى وكذلك على الصعيدين اإلقليمى والعالمى، وستتمكن المنظمـة مـن المـساعدة      
فى ربط المبادرات اإلقليمية التى تعمل بالطاقة الشمـسية بـأطر البـرامج القطريـة ،      

االستثمار الوطنية، وفى الوقت     برامج مع وتساعد على تيسير مواءمة البرامج القطرية     
  عد منظمة األغذية والزراعـة وكالـة تقنيـة ذات مـصداقية عاليـة قـادرة               ، ت  نفسه

على المساعدة فى تطوير المزيد من الصالت بين المنظمات العلمية والتقنية فى قطـاع             
 . الزراعة فى أفريقيا/ الرى 

، أنشئت فرق وطنية متعـددة التخصـصات         ومن خالل المبادرة اإلقليمية لندرة المياه     
، تتألف من ممثلين عن وزارات الزراعـة والميـاه والـرى             غرب ومصر فى األردن والم  

،  ، ومعاهـد البحـوث والجامعـات    والبيئة والتخطيط فضالً عـن الوكـاالت الحكوميـة      
طريقـة تعمـل    هـى    NMDTs، و  والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال ندرة المياه       

 . طلع به فى إطار هذا البرنامجق من والتفكير فى العمل الذى سيضبالفعل لتنسيق والتحق
، ومنظمة األمم المتحـدة    ت تابعة لألمم المتحدة، مثل إيرينا     اوقد عملت عدة منظم   

، فضالً عن المنظمات المــانحة مثـل وزارة          للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى    
الوكالـة   األلمــانية للتعـاون الـدولى، و       والوكالة،   التنمية الدولية بالواليات المتحدة   

، على موضوع الرى الشمسى ، ويركز عملهم فـى الغالـب             األمريكية للتنمية الدولية  
، والوصول إلـى الطاقـة فـى         على تعزيز الطاقة المتجددة، وكهربة المناطق الريفية      

حاالت الطوارئ أو التخفيف من آثار تغير المناخ، ويهدف مشروع برنـامج التعـاون              
وال سـيما خطـر اسـتنفاد    ( إلى استخدام المياه الزراعية  التركيز تحويلالفنى هذا إلى    
 . )وخاصة صغار المزارعين(والتنمية الريفية ) المياه الجوفية

 ، نظمت الفاو والوكالة األلمـانية للتعاون الـدولى حلقـة           ٢٠١٥مايو  / وفى أيار 
 ، ميـة  الناعمل دولية الستكشاف آفاق نظم الرى التى تعمل بالطاقة الشمسية فى البلدان       

وكان الهدف العام لحلقة العمل هو تقييم الخبرات واألدوات والممارسات القائمة لتعزيز            
واستخدام الطاقة الشمسية فى نظم الرى وتحديد التحديات والقيود الرئيسية التى تواجـه          
  تطوير هذه التكنولوجيا فى البلدان النامية، وأثناء حلقة العمل، كان هناك توافـق عـام              
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ممكنة من الناحية التقنية وصديقة للبيئة، ولكن ال تزال هنـاك   SPIS  على أنفى اآلراء
العديد من األسئلة المفتوحة فيما يتعلق بالتمويل ونماذج األعمـال التجاريـة ، وتنظـيم     
استخراج المياه الجوفية إذا كانت النظم ال مركزيـة ، فـضالً عـن أسـئلة التـشغيل                

، ويتابع مشروع برنامج التعـاون   (PV)  الفولتيةوالصيانة وتكاليف التخلص من لوحات
 . الفنى نتائج حلقة العمل وتوصياتها

وباإلضافة إلى ذلك ، نظر مشروع المساعدة التقنيـة التـابع لمنظمـة األغذيـة               
والزراعة ومركز التجارة الدولية فى إطار المركز المـالى ونقل التكنولوجيـا لتغيـر             

الشمسى، مع مراعاة اآلثار المترتبة على المياه والطاقة        المناخ فى اآلثار المخففة للرى      
 علـى الـرغم مـن    -بأنها جيدة  SPIS والعمل واالقتصاد وعلى هذا النحو فقد أوصى

 .  فرصة االستثمار الذكية مناخيا-بعض القيود 
وتقوم منظمة األغذية والزراعة حاليا بتنفيذ مشاريع للرى تعمل بالطاقة الشمـسية            

، كما قدمت المشورة  (ITA/124/INT/GCP) ومصر (SWI/018/JOR/GCP) فى األردن
لوزارة الزراعة المغربية بشأن وضع تشريعات تتعلق بـالرى اسـتخدام المـضخات             

المركبة بمثابة دراسـات حالـة لبرنـامج     SPI الشمسية، ويمكن أن تكون بعض أنظمة
 مثـل نمـوذج     -ع  التعاون الفنى هذا، فى حين أن مخرجات أخرى من هذه المـشاري           
 سـتثرى قاعـدة   -األعمال المقترح لتوسيع نطاق الرى بالطاقة الشمسية فـى مـصر    

  .المعارف ومناقشة هذا البرنامج
 وبالتوازى مع برنامج التعاون الفنى هـذا ، سـيكون هنـاك مـشروع عـالمى               

(GER/708/GLO/GCP)          يقوده اتحاد المحامين العرب بتمويل من الوكالـة األلمــانية
، فضالً عن حلقة عمـل دوليـة عـن     ون الدولى إلعداد تقرير عن الحالة العالمية      للتعا

نظام المعلومات المسبقة عن البضائع ، ويشكل ذلك جزءا من الجهود األوسـع التـى               
تبذلها المنظمة لالضطالع بدور قيادى فى توفير التوجيـه للبلـدان األعـضاء بـشأن               

 . موضوع الرى الشمسى
 لمساهمة المنظمة فى التكيـف مـع   ٢٠١٥أيضا أن تقييم عام ومن الجدير بالذكر    

ن إحدى أهم مزايا المنظمة النسبية تكمن فـى       أتغير المناخ والتخفيف من آثاره قد وجد        
 المعنيـة  اتمواءمة استراتيجياتها القائمة على الخبرة بين مختلـف الـوزارات واإلدار    

إحراز تقدم ملحـوظ فـى البيئـة       بالزراعة وقد أدى عمل المنظمة فى هذا المجال إلى          
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، يهدف هذا المـشروع إلـى إشـراك     ، وبنفس الروح  المواتية على المستوى القطرى   
مختلف الوزارات فى حوار بشأن السياسات ، وفى مواءمة سياسات المؤسـسات ذات             
الصلة فيما يتعلق بالمياه والطاقة والزراعة والمـالية والتخطيط فى نهايـة المطـاف ،            

 . ية، ال تنبعث نظم الرى التى تعمل بالطاقة الشمسية من غازات الدفيئةوفى النها

  املشاركون وأصحاب املصلحة اآلخرون ٣.١.١

 :ة  أصحاب المصلح) أ (
 ).ةالمؤسسات الحكومية واإلقليمي(وع الجهات النظيرة للمشر

 .وعلى الصعيد الوطنى، ستكون الوزارات التالية الشركاء الرئيسيين فى المنظمة
 . وزارة الموارد المـائية والرى:مصر 

 . وزارة الزراعة:األردن 
بالتنـسيق مـع وزارة     ) شعبة الرى واإلدارة الزراعية   ( وزارة الزراعة    :المغرب  

 وطنية متعددة التخصصات من خـالل       فرقالمياه ووزارة الطاقة وفى كل بلد، أنشئت        
مصر، وسيجرى التشاور مع هـذه  المبادرة اإلقليمية لندرة المياه فى األردن والمغرب و      

فى تنسيق العمل الذى سيضطلع به فى        المراكز الوطنية لإلحصاءات الوطنية واإلسهام    
إطار برنامج التعاون الفنى هذا والتحقق منه وتأمله، وتتألف هذه المراكز من ممثلـين               

يـة  عن وزارات الزراعة والمياه والرى والبيئة والتخطيط، فضالً عن الوكاالت الحكوم          
 . ومعاهد البحوث والجامعات والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال ندرة المياه

 منظماتهـا الفنيـة   ووعلى الصعيد اإلقليمى ، ستكون جامعـة الـدول العربيـة            
ACSAD  و AOAD ظيم حوار إقليمىنالنظير الرئيسى فى ت . 

  :عأصحاب المصلحة فى المشرو
لقطاعات والخلفيات ، بما فى ذلك الميـاه        وسيأتى أصحاب المصلحة من مختلف ا     

والطاقة والزراعة، وستكون المصارف اإلنمائية والمؤسسات المـالية األخرى أساسية         
 . فيما يتعلق بتمويل المشروع

والمؤسسات الحكومية، بما فى ذلك وزارات الطاقة والمياه والزراعة والمــالية،           
قييمات القطرية وحوار السياسات    هى مجموعة أصحاب مصلحة واحدة ستشارك فى الت       

 . SPISول لتكنولوجياتؤكيفية تنظيم ودعم االستخدام المسبشأن 
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 . وزارة المـالية
 . وزارة الزراعة

 . وزارة الطاقة والموارد المـائية
 . وزارة البيئة

 . ولة عن إدارة المياه والزراعة والطاقةؤالهيئات الوطنية المس
من منظمات المجتمع المـدنى طـوال مراحـل         ويمكن إشراك عدة جهات فاعلة      

ويجوز لهم المشاركة فى حلقات العمل التشاورية وحوار السياسات         . المشروع المختلفة 
ويمكن أيضا إدراجها فى فرق العمـل الوطنيـة التـى سـيتم             . على المستوى الوطنى  
 . تشكيلها لتنفيذ المشروع

والمنظمـات  ) ثـل إيرينـا   م(ومن المتوقع أن يشارك عدد من المنظمات الدولية         
مثل المعهـد الـدولى     (والمنظمات غير الحكومية    ) مثل جامعة الدول العربية   (اإلقليمية  

فى تنفيذ المشروع إما مـن خـالل تـوفير الخبـرة أو الـدعوة إلـى                 ) إلدارة المياه 
  دون أى (واالجتماعات ، والمناقشات المشتركة ، وممارسة األسهم، ومـا إلـى ذلـك              

 .)تكلفة للمشروع

 الجهات المـانحة/ المنظمات الدولية 

 GIZ  وكالة التعاون اإلنمائى األلمـانى

 SIDA  الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائى الدولى

 USAID  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 WB  البنك الدولى

 EC  المفوضية األوروبية

 UNCCCD  ة التصحرحاتفاقية األمم المتحدة لمكاف

 OPIC  ركة االستثمارات الخاصة الخارجيةش

 المنظمات اإلقليمية

 LAS جامعة الدول العربية

 RECREE  المركز اإلقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

 AOAD  المنظمة العربية للتنمية الزراعية
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 ACSAD  المركز العربى لدراسات المناطق القاحلة واألراضى الجافة

 عيات أو المعاهد األخرى ذات الصلةالبرامج أو الجم

 (NWRC- Egypt)  المركز القومى لبحوث المياه

  (IWMI) المعهد الدولى إلدارة المياه

 ICARDA  المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المنطقة الجافة

  :المستفيدون المباشرون) ب(

  المستفيدون  النشاط
امل مع الرى الشمسى فى المنظمات اإلقليمية      صناع القرار، التع    تقارير التقييم القطرى

والحكومة الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 
  المجتمع المدنى والبنوك والمؤسـسات المــالية األخـرى ،         

الذى يمكن الرجوع إلى الدراسة للحـصول علـى معلومـات           
  . ودراسات الحالة

تعامل مع الرى الشمـسى فـى المنظمـات         صناع القرار ، وال     حوار السياسات اإلقليمية
والمنظمـات غيـر    المحلية ،   و، والحكومات الوطنية     اإلقليمية

 والمصارف والمؤسسات ، الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى   
المـالية األخرى ، فضالً عن مستخدمى ومستخدمى خـدمات          

، بما فى ذلك الخدمات المـالية وخدمات        المعلومات الجغرافية 
ــصيانة ــصلةال ــشارية ذات ال ــشغيل والخــدمات االست    والت

  ".ىوالجمهور والمجتمع المدن"
صناع القرار ، التعامل مع الرى الشمسى فى المنظمات اإلقليمية   ملخصات السياسات

والحكومة الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 
 المجتمع المدنى والبنوك والمؤسسات المـالية األخرى، الـذين       

يمكن الرجوع إلى موجز السياسة للحصول على إرشادات بشأن       
  . قضايا محددة

الموظفون الفنيون من المؤسسات الوطنية الرئيسية العاملة فـى           جولة دراسية
مجال الزراعة والمياه، والطاقة، والتخطيط، الـذين يمكـن أن          
يتعلموا من التجارب فى بلدان أخرى وتبادل مع الزمالء مـن            

  .ء العالمجميع أنحا
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  المستفيدون  النشاط
منظمات المزارعين ورابطات مستخدمى المياه وموظفى اإلرشاد   مواد التدريب

الزراعى ومديرى الرى فضالً عن موظفى القروض المــالية         
  . والمصرفيين الذين سيفيدون ويأملون فى تكرار ما تم تعلمه

 مـستخدمى الميـاه ومـوظفى       وجمعياتمنظمات المزارعين     ورش العمل التدريبية
رشاد الزراعى ومديرى الرى فضالً عن موظفى القـروض         اإل

المـالية والمصرفيين الذين سيستفيدون ويأملون فى تكرار ما تم 
 . تعلمه

وسيحظى المشاركون فى التدريب بتحسين المعرفة بشأن كيفيـة    
القيام بذلك، ويطلعون على كيفية معالجـة المـسائل المتعلقـة           

  . ية واالستدامة البيئية للنظمبالمالءمة التقنية والجدوى المـال
النساء والشباب واألسر المعيشية (وستعالج احتياجات الفئات األشد ضعفًا فى البلدان 

، مع إيـالء اهتمـام خـاص         على نحو كاف  ) ، وما إلى ذلك    الفقيرة واألقليات اإلثنية  
      ا الـدور  للمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين ، وسيأخذ المشروع فى االعتبار أيـض

المحدد للرجل والمرأة فى اختيار وتحليل دراسات الحالة وتدعم المنظمة تعميم مراعـاة     
 ".ةأمم متحدة واحد"يفية ضمن مبادرة المنظور الجنسانى فى الزراعة والتنمية الر

 المـسؤول ويهدف المشروع إلى زيادة الوعى والدخول فى حوار حول االستخدام           
ك بأى شخص ، بل ينبغى أن يكون بمثابة دعوة مفتوحـة  وينبغى أال يضر ذل SPIS للـ

 لوهذا ينطبق أيضا على شركات القطاع الخاص التى قامت بأعمـا    . إليجاد حلول معا    
قد يتأثر بائعو الوقود األحفورى والتجار العـاملون فـى   و SPIS بناء وتركيب وترويج

ألحفورى تـأثرا سـلبيا    بالوقود اتعملتسويق المنتجات البترولية ومضخات الرى التى      
بسبب انخفاض المشتريات من منتجاتهم بسبب التحول من هذه المدخالت التقليدية إلـى        
المضخات التى تعمل بالطاقة الشمسية، كما أن الحكومـات التـى فرضـت ضـرائب      

  ت البترولية ستفقد اإليرادات وقـد تكـون متـرددة فـى خـسارة         امرتفعة على المنتج  
 . تلك اإليرادات
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  ائج املتوقعةالنت

  وسيسهم المشروع فى تعزيز اإلنتاج الزراعى المستدام ودعم سـبل المعيـشة           تأثير
  . الريفية

  نتائج
  تحسين المعرفة وتطوير القدرات وتمكين أصـحاب المـصلحة المعنيـين          

فى البلدان المختارة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية اعتمـاد وتعزيـز            
  .وتنظيم استخدام سبيس

  االفتراضات  يعنى من التحقق  استهداف  ط األساسخ  مؤشر
عدد األنشطة ذات  -١

الصلة ب سبيس لتعزيز 
التبادل اإلقليمى للخبرات 

ونقل المعارف نتيجة لدعم 
  . المنظمة

ى من ألم تجر 
العمليات  هذه

 حاليا

  

تقارير ) ٣(ثالثة 
تقييم قطرية، ووثائق 

  تصالاومواد 

تقارير من البلدان 
حرز عن التقدم الم

 فى تنفيذ المشروع

ــات   ــع الترتيب أن جمي
ــراء  ــة إلجـ الالزمـ
الدراسات وورشة العمل   

 .سوف تستمر بنجاح

وال توجد صراعات مدنيـة     
أو عسكرية فى البلدان التى     

  . سيتم اختيارها
عدد البلدان التى  -٢

قدمت الدعم لتصميم 
ورصد وتنفيذ النهج 

والسياسات والتدخالت 
  المنصفذالتى تعزز النفا

إلى تكنولوجيا سبيس 
وإدارتها بصورة مستدامة 

  . نتيجة لدعم المنظمة

) ٣(وضعت ثالث   صفر
موجزات للسياسات 

الوطنية وعقدت حلقة 
عمل إقليمية واحدة 

)١(  

تقارير من البلدان 
عن التقدم المحرز 
 فى تنفيذ المشروع

ــات   ــع الترتيب أن جمي
ــراء  ــة إلجـ الالزمـ
الدراسات وورشة العمل   

  .نجاحسوف تستمر ب
ــراعات  ــد ص وال توج
مدنية أو عسكرية فـى     
ــيتم   ــى س ــدان الت البل

  . اختيارها
ــحاب   ــتعداد أص اس
المصلحة الرئيـسيين   

وزارة الزراعــــة، (
ووزارة المياه، ووزارة   
التربيــة والقطــاع  
 الخاص ، والمزارعين ،   

  . للمشاركة) وغيرهم
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عدد أصحاب  -٣
المعنيين (المصلحة 

بالتمويل والتصميم 
 المدربين على )واإلدارة 

تكنولوجيا سبيس نتيجة 
  لدعم المنظمة

جولة دراسية أجريت     صفر
وضعت مواد تدريبية   
على سبيس سلـسلة    
من حلقـات العمـل     
التدريبيــة التــى  

  أجريت

تقارير من البلـدان    
عن التقدم المحـرز    

 فى تنفيذ المشروع

استشارى للتدريب تـم    
تعيينه واستئجاره فـى    

 . وقت مبكر

 عاتاوال توجد صـر   
مدنية أو عسكرية فـى     
البلــدان التــى ســيتم 

 اختيارها

دعم المكاتب اإلقليمية    
ــة  /  ــة التابع القطري

لمنظمــة األغذيــة   
ــراء  ــة إلج والزراع
ــشأن  ــوارات بـ حـ
ــة  ــسياسات اإلقليمي ال

  .واألنشطة القطرية

  ١الناتج 

ستدعم حوارات السياسات اإلقليمية فى وضع نهج منسق لتعزيز وتمويل وتنظيم استخدام            
من خالل ملخصات الـسياسات     (المغرب واألردن ومصر    ) يس والحكومات الوطنية    سب

 سبيس ؛ يتم تنسيق نهجها فى تعزيـز وتمويـل وتنظـيم             بـالمتعلقة بالتحديات المتعلقة    
  .استخدام سبيس فى المناطق المعنية من خالل حوار السياسات اإلقليمية

  ١األنشطة لتحقيق الناتج 
  فـوص  وانـعن

ــ  1-1 ــيم تق ارير التقي
القطرى تقييم إمكانـات    

ــبيس  ــث (س ــن حي م
المالءمة والجدوى التقنية 
  )والبيئـــة التمكينيـــة

  . وتحديد المخاطر

وتقدم تقارير التقييم القطرى . ) مرفقات+  ص ٦٠ - ٤٠(ثالثة تقارير تقييم قطرية 
 . مزيدا من البيانات والتحليالت

  ؛لد سبيس فى البـاالستخدامات الحالية ل)  أ (
  :المخاطر الحالية والمحتملة مع سبيس االنتهاء من التقييمات الـسابقة مثـل             ) ب(

 ؛" متعدد البلدان والتقييم تقرير " جيز
الجوانـب  (العوامل الرئيسية التى تحدد نجاح وفشل نظام سبيس على األرض           ) ج(

ة والمـالية،  الفيزيائية، والتقنية ، والزراعية، واإلدارية ، والتنظيمي -الفيزيائية  
 ؛)  بنوع الجنسوالجوانب المتعلقة

والسياسية والمـالية ذات الصلة من قبل الحكومة والمؤسسات  األدوات القانونية) د(
المـالية والقطاع الخاص لتعزيز وتنظيم سبيس، بما فى ذلك تلك التى تـؤدى             

 .إلى تعزيز استخدام الجنس سبيس حساسة
فى كيفية ربط تطبيق سبيس على مستوى المزارع        وينبغى أن تنظر التقارير أيضا      

  . بأطر السياسات  الوطنية وهياكل الدعم
 والمـالية والتنظيمية والسياسياتية لضمان استدامة التقنيةتوصيات بشأن اآلليات ) ه(

  . تكنولوجيا سبيس على المدى الطويل



 ٢٠١٨سنة  سبتمبر ٦ فى ٣٦  العدد–الجریدة الرسمیة 

  

٣٥

  فـوص  وانـعن

 

ايير وطنية لالستدامة لنظـام  ويمكن أن تساعد تقارير التقييم القطرى على وضع مع 
 اهالمعلومات الجغرافية المتكامل وتحديد مجموعات المستخدمين التى يمكن أن تـستهدف           

 . السياسات واألنظمة واإلعانات على أفضل وجه
مثل النظم الالمركزية مقابل    (وستكون التقارير حساسة للفروق فى نطاق العمليات        

حجم إلى النظم الكبيرة، والجـدوى المحليـة     النظم على الشبكة، والنظم الصغيرة ال     
مثـل المـزارعين الفـرديين،      (، والهياكـل التنظيميـة      )مقابل األهداف الوطنية    

، ) ومجموعات المزارعين أو التعاونيات، أو الكفاف أو األعمال التجارية الزراعية         
 .ى ذلكت والترتيبات المـالية، وما إلاوأطر السياسات واألطر القانونية؛ واالستثمار

 :ذ  التنفيطرائق
وسيجرى التعاقد مع خبير استشارى وطنى فى بلدين إلجراء تقييم، وإذا لزم األمر،            

أو /يمكن االستعانة بخبير استشارى وطنى قصير األجل من أجل جمع البيانـات و            
 . الخبرة التقنية المحددة

ستـشاريين  عن اإلشراف على اال وسيكون المكتب اإلقليمى للشرق األدنى مسئووالً     
 مـع فى مشاورات وثيقة مع اللجنة التوجيهية للمشروع، وسوف تتواصـل أغـل             

االستشاريين الوطنيين لضمان الجودة، وقابلية المقارنة بين التقارير وكذلك للحصول 
 . على معلومات لدراسات الحالة

ـ   دولى وسيتم إبالغ المشاريع والمكاتب القطرية التابعة للوكالة األلمـانية للتعاون ال
  . باألنشطة المتوخاة والدعوة إلى التعاون فى هذا المسعى

ملخصات السياسة   2-1
الوطنية ، وضع خيارات    

أو / لتعزيـز و   يةسياسات
  . تنظيم سبيس

يـتم إعـداد    : المؤشر  
ثالثة موجزات للسياسة   
حول سبيس، وتحريرها،   
وإذا تمت الموافقة عليها، 
وجعلها متاحة للجمهور   

 . روعبحلول نهاية المش

إعداد ثالث موجزات للسياسات الخاصة بكل بلد، وستركز مـوجزات الـسياسات            
 سبيس ـالقطرية المراعية للمنظور الجنسانى على خطر معين أو تحد معين يتعلق ب

مثل إدارة المياه الجوفية، وسياسات الطاقة، ونماذج التمويل المبتكـرة، أو تنميـة           (
الموضوع المحدد وبالتـشاور مـع النظـراء        وستحدد اللجنة التوجيهية    . )القدرات

الوطنيين، وستسهم الموجزات فى حوار السياسات اإلقليمية ، وستستكمل بالتدريب          
على الموضوع وبالنسبة لكل موجز، سيتم تحديد عملية محددة للسياسة يكون هـذا             

 . الموجز ذا صلة بها
مثل النظم  (يات  وينبغى أن تكون ملخصات السياسات حساسة للفرق فى نطاق العمل         

الالمركزية مقابل النظم على الشبكة، والنظم الصغيرة الحجم إلى الـنظم الكبيـرة،     
مثـل المـزارعين    ( والهياكل التنظيمية    )والجدوى المحلية مقابل األهداف الوطنية    

الفرديين ؛ ومجموعات المزارعين أو التعاونيات ، أو الكفاف أو األعمال التجارية            
، واألطر السياسية واألطر القانونيـة، واالسـتثمارات        ) المرأة الزراعية؛ ومشاركة 

  .والترتيبات المـالية، وما إلى ذلك 
  :ذ طرائق التنفي

وسيجرى التعاقد مع خبير استشارى وطنى لكل من ملخصات الـسياسة الـثالث،             
 . وينبغى أن يكون لدى هذا الشخص معرفة واتصاالت ممتازة مع الهيئات اإلدارية

مكتب اإلقليمى للشرق األدنى مسئووالً عن اإلشراف على االستـشاريين      وسيكون ال 
وستقوم أغل باالتصال بالخبراء  . فى مشاورات وثيقة مع اللجنة التوجيهية للمشروع      
 . االستشاريين الوطنيين بشأن جميع المسائل التقنية

اون الـدولى  وسيتم إبالغ المشاريع والمكاتب القطرية التابعة للوكالة األلمـانية للتع 
  . باألنشطة المتوخاة والدعوة إلى التعاون فى هذا المسعى
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  فـوص  وانـعن
 .حوار السياسات اإلقليمية     3-1

تسهيل الحوار لتحديـد     
ســبل تمويــل وتنظــيم 

 استخدام سبيس
  
  
  

نظمت حلقـة   : شرؤالم
 ٤٠عمل إقليميـة مـع      

مشاركًا علـى األقـل ،      
ونشر تقرير حلقة العمل    

  . فى نهاية المشروع

مع التركيـز   (تنظيم حلقة عمل واحدة للسياسات اإلقليمية وحلقة عمل دولية واحدة           
وستنظم، بالتعاون مع منظمة إقليمية، جامعة الدول العربيـة ، حـوارا            . )اإلقليمى

إقليميا بشأن السياسة العامة لمناقشة مخاطر وفوائد نظام المعلومات المسبقة عن علم 
والهدف من ذلك هو الدخول فى حوار .  على أفضل وجه  وكيفية إدارة تلك المخاطر   

إقليمى والتوصل إلى نهج منسق لتعزيز وتمويل وتنظيم استخدام نظام المعلومـات            
وسيكون من األهمية بمكان إجراء نقاش حول جعـل سـبيس           . الجغرافية المتكامل 

  . رىمتاحة للجميع ، بما فى ذلك صغار المزارعين والنساء والفئات الضعيفة األخ
وستأتى مدخالت الحوارات اإلقليمية من تقارير التقييم القطرى وكذلك ملخـصات           

. ، مع التركيز على مخاطر أو تحديات محددة       )٢-١ و ١-١انظر الناتج   (السياسات  
  وسيتم تنظيم الحوار بطريقة تتواءم مع عمليات السياسات الحاليـة فـى المنطقـة             

استراتيجية أمن المياه العربيـة     "ل ذلك   ويشم. بشأن الرى وكهرباء الريف والتنمية    
المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المــائية      "و" ٢٠٣٠-٢٠١٠

  ".ةعى واالقتصادى فى المنطقة العربيوقابلية الضعف االجتما
وستنظم حلقة العمل الدولية باالشتراك بين منظمة األغذية والزراعـة والمنظمـة            

عاون الدولى وربما أحد الشركاء اآلخرين لمواصلة النقاش اإلقليمى ،          األلمـانية للت 
ولكن أيضا التبادل مع البلدان القاحلة أو شبه القاحلة األخرى بشأن تجاربهـا فـى              

 . إدارة الرى الشمسى
  :طرائق التنفيذ

  وستنظم حلقة العمل اإلقليميـة باالشـتراك بـين منظمـة األغذيـة والزراعـة               
ومنظمة إقليميـة   ) قليمى للشرق األدنى والمكتب القطرى المعنى     أغل والمكتب اإل  (

 .  كمضيف مشارك حسب االقتضاءجيزيمكن أن تعمل 
، وإعداد جمهورية ) ١Bالناتج (وسوف يشارك بعض المشاركين فى جولة الدراسة     

 ).٣B (سبيسفريقيا الوسطى والتدريب على أ
 . وطنية والمحليةصناع القرار فى المنظمات اإلقليمية والحكومة ال

 . مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية
 . منظمات المجتمع المدنى والبنوك والمؤسسات المـالية األخرى

  المـالية والـصيانة والتـشغيل وشـركات      (مستخدمى ومستخدمى خدمات سبيس     
 .)القطاع الخاص

 . المنظمات الشريكة اإلقليمية والدولية ذات الصلة
 . ه الورشذتعاقد مع مقدم خدمات لتنظيم الخدمات اللوجستية لهويمكن ال

وسيتم إبالغ المشاريع والمكاتب القطرية التابعة للوكالة األلمـانية للتعاون الـدولى   
  . باألنشطة المتوخاة والدعوة إلى التعاون فى هذا المسعى
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ى كيفية تعزيـز وتمويـل      يتم تعزيز قدرات البلدان االستشارية الفنية والمـالية عل         ٢الناتج 
  . وتصميم وإنشاء وإدارة سبيس فضال عن كيفية التعامل مع المخاطر

  ٢األنشطة لتحقيق الناتج 
  فـوص  وانـعن

 جولة دراسية 2-1
لتسليط الـضوء علـى     
ــدة  ــات الجي . الممارس

والحصول على نظـرة    
ثاقبة حول كيفية تحقيـق    
: إمكانات سبيس المؤشر  

 تحقيق جولة دراسـية     تم
حدة إلى الهنـد مـع      وا

 من إقليم   ين مشارك ثالثة
الشرق األدنى وشـمال    

 . أفريقيا بنجاح

جولة دراسية إلى الهند لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ، والحصول علـى             
وسيـشمل ذلـك    . رؤى حول كيفية تحقيق إمكانات سبيس وكيفية معالجة المخاطر        

جـدوى   استخدام األدوات لتقيـيم ال / عن االختبارات العملية    فضالًزيارات ميدانية   
  ).سبيس(ة لـالمـالية واالستدامة البيئي

 ، ىبوصفها البلد الذى يضم أكبر عدد من نظـم سـب  (ومن المرجح أن تكون الهند    
البلد الشريك لهذا النشاط وخالل الجولة الدراسية، سيبحث     ) والخبرة السياسية الهامة  

لتى تعمل بالطاقـة الشمـسية مـن خـالل     المشاركون كيفية تحقيق البلد لتدخالته ا 
السياسات المستهدفة والتمويل االبتكارى وترتيبات المستعملين ، وما إلى ذلك مـن            

 . أجل تعزيز وتنظيم هذه النظم وكيفية معالجة المخاطر
وسيـصبح  ) . مصر واألردن والمغرب(سيكون هناك مشارك واحد لكل بلد تركيز    

 مساهمات قيمة لألنشطة األخـرى      يقدموند وقد   فى البل " أبطال سبيس "المشاركون  
 . المخططة فى إطار هذا البرنامج

 : طرائق التنفيذ
وسوف يشارك المكتب اإلقليمى للـشرق      .  تخطيط وتنفيذ جولة دراسية    أغلسوف  

األدنى فى اختيار المشاركين وتقديم الدعم اللوجستى ، مثل حجز تذاكر الطيـران             
 . ينودعم طلبات التأشيرات للمشارك

التابعة للوكالة األلمـانية للتعاون الـدولى  بالغ المشاريع والمكاتب القطرية وسيتم إ 
  . باألنشطة المتوخاة والدعوة إلى التعاون فى هذا المسعى

 . مواد التدريب 2-2
تعميق وتعميم األنـشطة    
السابقة علـى مـستوى     

 . الخبراء
ــر  وحــدات : المؤش

تدريبية عن التمويـل ،     
ء سبيس ،   وتصميم وإنشا 

ــصيانة ،  ــشغيل وال الت
وإدارة الميــاه الجوفيــة 

 . متاحة بسهولة

 الزراعة الزراعة وهيرا ، / جيزبناء على دليل سبيس الحالى واألدوات التى أعدتها 
  مثل التمويـل والتـصميم وإنـشاء      (سيتم تطوير دورة تدريبية مع وحدات مختلفة        

ة ، النهج المراعيـة لالعتبـارات       سبيس ، التشغيل والصيانة ، إدارة المياه الجوفي       
 . وسوف تكون المواد متاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية(الجنسانية 

إذا لزم األمر ، سيتم وضع المزيد من الوحدات التدريبية الخاصة ، مع التركيز على 
) سبيس(لـر؛ وإجراء تقييمات األث    األدواتمثل كيفية استخدام    (المهارات التحليلية   

مثل التمويـل  (واإلمكانات )  ، وكفاءة الرى الجوفيةمثل ضخ المياه (وفهم المخاطر   
  ).االبتكارى نظم متعددة األغراض ؛ فوائد للمرأة

  :ذطرائق التنفي
المكتـب  / وستستعرض المواد التدريبية القائمة من قبل قسم البحـوث الزراعيـة            

وإذا لـزم األمـر ،   . قليم واحتياجاتهاإلقليمى للشرق األدنى وتعديلها وفقًا لسياق اإل  
 . يمكن التعاقد مع خبير استشارى وطنى للمساعدة فى ذلك

 عربى لترجمة هذه المواد التدريبيـة إلـى اللغـة           -ثم يتم تعيين مترجم إنجليزى      
 .قد يكون التعديل ضروريا. العربية

اريين فى وسيكون المكتب اإلقليمى للشرق األدنى مسؤوالً عن اإلشراف على االستش
مشاورات وثيقة مع اللجنة التوجيهية للمشروع سوف أغل التواصل عن كثب مـع             

  . االستشارى الوطنى فى جميع المسائل التقنية والعملية
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ــل   2-3 ــات العم حلق
 . التدريبية

تعميق وتعميم األنـشطة    
السابقة علـى مـستوى     

 . الخبراء

قام ما ال يقـل     : المؤشر  
 شخصا يشاركون   ٤٠عن  

 تصميمو فى تمويل  مباشرة
واستخدام وصيانة سبيس    
بتحسين المعرفـة حـول     
كيفية القيام بذلك ، وأبلغوا     
عن كيفية معالجة القضايا    
المتعلقة بالمالءمة التقنيـة    
والجــدوى المـــالية  
 .واالستدامة البيئية لألنظمة

ية وستعقد سلسلة من حلقات العمل التدريبية الوطنية لتطوير المعارف والقدرات التقن
واستخدام وإدارة تكنولوجيا سبيس بطريقة مسؤولة ومـستدامة ،         تمويل  بشأن كيفية   

  . وال سيما تعزيز وصول المرأة إلى نظام المعلومات الجغرافية واستخدامها

 .  لهذا الغرض٢ - ٢خدم مواد التدريب فى إطار النشاط تسستو

  وللتعاونيات النسائية ،وسيجرى تصميم حلقات العمل التدريبية لمنظمات المزارعين ،
ورابطات مستخدمى المياه ، وموظفى اإلرشاد الزراعى ، ومديرى الرى ، فـضال      

 . عن وحدة نمطية محددة لمسؤولى القروض المـالية والمصرفيين

سين المعرفة بـشأن كيفيـة القيـام بـذلك ،     وسيحظى المشاركون فى التدريب بتح 
لقة بالمالءمة التقنية والجدوى المــالية      ويطلعون على كيفية معالجة المسائل المتع     

 . واالستدامة البيئية للنظم

أغـل والمكتـب   (وستنظم حلقات العمل باالشتراك بين منظمة األغذية والزراعـة   
يمكـن أن   . والنظراء الحكوميين ) اإلقليمى للشرق األدنى والمكتب القطرى المعنى     

  . ايز كمضيف مشارك حيثما كان ذلك مالئمجتعمل 

  اجلدوى- ٢قسم ال
 إدارة املخاطر ١-٢

  تخفيف  احتماالً  تأثير  خطر
انخفاض التزام 
البلدان المشاركة 
  بتنفيذ المشروع

التأخيرات فى 
  تنفيذ المشروع

مشاركة كبار المسؤولين على مستوى عاٍل فى         منخفض
 . إدارة المشاريع وتخصيص موارد إدارية كافية

ارة  وفـرق إد   تقارب العمل بين منظمة الفـاو     
 . المشاريع فى البلد المشترك

الرصد المستمر لكافة أنشطة المشروع مع اآلليات       
  .  التخاذ اإلجراءات التصحيحية بهاالمعمول

ضعف التعاون 
بين المجتمع 

السياسى والبحثى 
والشركاء فى 

  المنطقة

التأخيرات فى 
  تنفيذ المشروع

لدى منظمة األغذية والزراعة قـدرة واضـحة      منخفض
راء مناقشات الوساطة وتسهيل االتفاقات   على إج 

 . ةقبين الحكومة فى المنط
ستوفر المنظمة منتدى وتوجيهات فى مجـاالت       
تقنية مختلفة بين الحكومات ومنظمات السياسات    

 . والتنمية والبحث
تشجيع الحوار ، فى مرحلتى اإلعداد والتنفيذ ،        

  مع المنظمات الشريكة ومع الحكومات المعنية
تقرار عدم االس

السياسى فى 
 الوطنية المنطقة ،

  أو المحلية

التعطيل 
والتأخير فى 
  تنفيذ المشروع

ـ ا فهم أفـضل لعو    .تقييم المخاطر   متوسط/ منخفض  ل الخطـر   م
 . السياقية واحتمال وشدة نتائج المخاطر السياقية

يمكن أن تتم بعض األنشطة خارج بلدان التركيز 
  ).مثل جولة دراسية ، ورشة عمل إقليمية(
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  ترتيبات التنفيذ واإلدارة ٢-٢

  التنفيذإسرتاتيجية ١.٢.٢

  :عفرقة عمل المشرو
. وسيتولى المكتب اإلقليمى للشرق األدنى تنفيذ المشروع ، بما فى ذلك الميزانيـة            
 وستتألف فرقة العمل الخاصة بالمشروع من موظفى المكتب اإلقليمى للـشرق األدنـى          

 .  مصرف لبنان المركزىوموظفى
 ).رنى( أيمن عمر :مل الميزانية المحتمل حا

  ).رنى( فوزى كراجة :الموظف الفنى الرئيسى 
 ) .نىر(كينياكونو ) فلو(موظف اتصال التمويل 

 ).لكب(، لوسى بلوشكى ) كبل( جيب هوجيفين :الضباط الفنيون 
وستكون منظمة األغذية والزراعة ، بوصفها الوكالـة المنفـذة ، مـسؤولة عـن          

 عن صرف أموال المشروع وسـتعد        مسئولة كما ستكون . عام والدعم التقنى  اإلشراف ال 
 . المنظمة االختصاصات والشروط المحددة لجميع االستشاريين وتديرها

وسيكون المراقبون ألمد طويل من المشروع الموظف األول للمياه فـى المكتـب             
الفنيين فى المقـر  اإلقليمى للشرق األدنى الذى سيعمل عن كثب بالتعاون مع الموظفيين        

  وسيتعين على جميع الموظفيين التقنيـين أن يزيلـوا          .الرئيسى والمكاتب القطرية للمنظمة   
ا لإلجراءات المعيارية وسيشارك موظفون فنيون فى المكتب        جميع المنتجات التقنية وفقً   

اإلقليمى للشرق األدنى وموظفو المكتب المركزى فى المشروع ويقدمون الدعم التقنـى            
  الميدانية والمكاتب وسيكون المكتب اإلقليمى للشرق األدنى مـسئوالً         تخالل البعثا من  

 . عن تشغيل المشروع
وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية األخرى ومـع فريـق المـشروع مـن              

ولون ألمـد طويـل والمـسئولون الفنيـون     ئالوطنيين والدوليين ، سيكون المسالخبراء  
 . مج وتنفيذه اليومىمسئولين عن إدارة البرنا

 . التأكد من إعداد خطة العمل المفصلة والمحدثة
ضمان إنشاء وتشغيل وصيانة المشروع فى مكاتب المنظمة ، واتخاذ الترتيبـات            

 . اللوجستية والسفر الالزمة للخبراء واالستشاريين
اإلشراف على األداء والتقدم المحرز من قبل االستشاريين الـوطنيين والخبـراء            

 . وليين ورصدهالد
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 .  ضمان جمع جميع الوثائق والمواد األساسية ذات الصلة بتنفيذ المشروع
 .  المخطط لها ستشاريين والنظراء فى تنفيذ المشروعتقديم الدعم للخبراء اال

ترتيب االجتماعات والزيارات والمقابالت وجلـسات العمـل لالستـشاريين ذوى         
 .  لمنظمات غير الحكوميةالموارد ذات الصلة فى الحكومة وكذلك ا

 .  ضمان جميع الترتيبات اإلدارية واللوجستية ألنشطة المشروع واالستشاريين
التأكد من دمج أنشطة المشروع بشكل كاٍف فـى البـرامج والخطـط الحكوميـة            

 ووضع خطة طويلة األجل إلدارة نظم الرى وإنشاء شبكة من المنظمات الداعمة ؛
بة المشاريع لمراقبة خطط المشاريع وساعات العمـل    استخدام أدوات جدولة ومراق   

 .  والميزانيات والنفقات
 .  التواصل الفعال والدقيق معلومات المشروع ذات الصلة إلى العميل وفريق المشروع

  . ضمان تلبية احتياجات العمالء فى الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة
  . شروع إلى المنظمةتقديم تقارير مرحلية عن أنشطة الم

 .  إعداد البيان النهائى للمشروع
 .  والوزارات التالية فى البلدان المعنية هى المؤيدون الرئيسيون فى هذا المشروع

 .   وزارة الموارد المـائية والرى:مصر 
  .  وزارة الزراعة:األردن 
ـ   ) ارة الزراعية دشعبة الرى واإل  ( وزارة الزراعة    :المغرب   ع وزارة  بالتنـسيق م

 .  المياه ووزارة الطاقة
ين فى كل وزارة يتم فيها إعداد وثيقة المشروع وخطة العمـل            وقد تم تعيين منسق   

، وسيساعدون فى تنظيم عدد من األنشطة والمشاركة فيها ، من قبيل جولـة               والتقارير
دراسية وتدريب فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وستقدم أيضا بيانـات وتحلـيالت          

 .  توجيهات فى إعداد تقارير التقييم القطرىو
 )بسك(اللجنة التوجيهية للمشروع 

وستنشأ لجنة توجيهية للمشروع لتقديم المشورة بـشأن اإلدارة العامـة ألنـشطة             
المشروع وتنفيذها ، وتقديم الدعم بشأن الجوانب الفنية والتقنية ، وستكفل اللجنة تنسيق             

 .  طرى واإلقليمىمختلف األنشطة على الصعيدين الق
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  :نتألف اللجنة التوجيهية للمشروع موست
اعة من شـعبة     موظف واحد على األقل من منظمة األغذية والزر        ألقى وقد   )أ  ( 

 . )لكب(األراضى والمياه 
لشرق األدنى   وأحد موظفى المنظمة على األقل من المكتب اإلقليمى لمنطقة ا          )ب(

 . )رنى(وشمال أفريقيا 
  واحد على األقل من الوكالة األلمـانية للتعاون الدولى من برنامج           وهناك موظف  )ج(

 . " زراعة الزراعة"
 .  ممثلون عن الوزارات الوطنية والمنظمات اإلقليمية حسب االقتضاء) د(
فو الوكالة األلمــانية للتعـاون      ظ ويدعى موظفون آخرون من المنظمة ومو      )ه(

 .  الدولى لالنضمام عند االقتضاء
 اللجنة التوجيهية كل شهرين لتقديم تقرير عـن التقـدم المحـرز فـى               وستجتمع

عن طريـق البريـد اإللكترونـى أو االجتماعـات          (المشروع كما سيتم التشاور معها      
استعراض تقارير  ) ب( إعداد االختصاصات،    ـفيما يتعلق ب  ) االفتراضية أو الشخصية  

تنظيم حلقات عمل وجولة    ) ج (التقييم القطرى وموجزات السياسات والمواد التدريبية ؛      
خطة العمل وال تتأثر قواعـد المنظمـة ولوائحهـا المتعلقـة بالـشراء              ) د(الدراسة ،   

 .  والتوظيف بهذا االتفاق
وسيجرى التنسيق الوثيق بين الخبراء االستشاريين وتـصميم أنـشطتهم وتقيـيم            

ا بين أعضاء مجلـس  الدراسات والتقارير والمواد التدريبية وغيرها من النواتج وإبالغه       
وينبغى تفادى التداخل مع نـواتج المـشروع        . ا لمؤشرات المشاريع    السلم واألمن وفقً  

 .  السابقة والعمل المزدوج
 القويين من جانب مختلف الوزارات المعنيـة بـالموارد     وااللتزاموسيتم ضمان المشاركة    

ميـع مراحـل    جكررة فـى    تالمـائية والطاقة والزراعة من خالل االتصاالت والمشاورات الم       
 .  جير وغيره / ٧٠٨/ غلو /  مشروع غب معسيتم تنسيق األنشطة عن كثب و. المشروع 

ا ، وهـو تعزيـز    شهر١٨والهدف العام للمشروع ، الذى سينفذ في غضون فترة   
اإلنتاج الزراعى المستدام وحماية مـوارد الميـاه مـن خـالل االسـتخدام المـستدام              

ويسعى البرنامج أيضا إلى دعم سـبل المعيـشة         ). سبيس(سية  لتكنولوجيات الرى الشم  
ـ الريفية من خالل توفير إمكانية الحصول على طاقة موثو         ة ونظيفـة فـى المنـاطق     ق

  . الريفية ووسائل لتنويع الدخل من خالل استخدام نظام المعلومات الجغرافية المتكامل
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  :التدريب وتنمية القدرات
 إمكانات ومخـاطر تكنولوجيـا سـبيس فـى          ملفهلد  يتم تطوير القدرات داخل الب    

 .  من المستفيدينمختلفتانوهناك مجموعتان . الممارسة العملية 
 عدد قليل من األشـخاص المختـارين ،         -" أبطال سبيس "المجموعة األولى هى    

 -األشخاص الرئيسيين فى كل بلد يسعى مشروع برنامج التعاون الفنى إلى العمل معه              
 أكثر تعمقًا للقضايا والحلول الممكنـة  ادد من األنشطة وسيطور فهمسوف يشارك فى ع  

وسيشاركون فى جولة دراسية إلى الهند ، والتقييمات القطريـة ، وحـوار الـسياسات               
 .ة  ، فضال عن حلقات العمل التدريبياإلقليمية

 .ة عملون كمضاعفات لمعرفتهم المكتسبومن الناحية المثالية ، سيشاركون وي
ن يشاركون مباشـرة فـى تمويـل        ية الثانية المستفيدة هى األشخاص الذ     المجموع

وتصميم وتركيب واستخدام وتشغيل وصيانة سبيس قد تحسنت المعرفة حـول كيفيـة             
 ، وأبلغت عن كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمالءمـة التقنيـة والجـدوى              كالقيام بذل 

   .ةيالمـالية والبيئ
  :استدامة النظم

د تدريبية بشأن االستخدام المـستدام لنظـام المعلومـات الجغرافيـة            وستتاح موا 
 وإذا لـزم األمـر ،  . المستدامة ، بما فى ذلك وحدة نمطية حديثة العهد بشأن الميـاه الجوفيـة        
مثـل كيفيـة القيـام      (ستوضع وحدات تدريبية محددة تركز على المهارات التحليليـة          

نظـم  ،  مثل اإلمكانـات    (خاطر واإلمكانات   وفهم الم )  سبيس ـبتقييمات األثر بالنسبة ل   
النظم متعددة األغراض ؛ والمسائل المتـصلة بالميـاه         : بتكارية؛ والمخاطر   التمويل اال 

استخدام نظام معلومـات المعلومـات      ن   وستنظم سلسلة من حلقات العمل بشأ      )الجوفية
ى مثـل مـوظف   (الزراعية لتطوير معارف وقدرات المزارعين والمـوظفين التقنيـين          

الستخدام التكنولوجيا على نحو مستدام وسـوف تـستخدم المـواد           ) اإلرشاد الزراعى 
 .ل  النشاط السابق أثناء حلقات العمالتدريبية المعدة فى

وستتناول تقارير التقييم والتدريب وحلقات العمل المجـاالت التاليـة االعتبـارات     
، واإلطـار التنظيمـى ،      بيئيـة    االقتصادية ، واآلثار ال    -التقنية ، واآلثار االجتماعية     

 .ة  الماليواآللياتوإطار السياسات 
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  اختيار أصحاب املصلحة
 المشاريع أن أصحاب المـصلحة المختـارين سـيمثلون تنـوع      ووسيضمن مدير 

 اختيـار صـانعى     هـم ملاالمجتمع الذى ستنفذ فيه التكنولوجيا فعلى سبيل المثال ، من           
 فى سلسلة قيمة الـرى      ينيل المتوازن للمشارك  السياسات وحدهم ، بل يهدفون إلى التمث      

 العـاملون   راءدمالتى تعمل بالطاقة الشمسية ، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى وال           
وشركات القطاع الخاص والخبراء العلميون وغيرهم األشـخاص المتعـاونون غيـر            

كـس تعمـيم   مثل الشباب والنساء ويع (عادة ما يعتبرون األغلبية الصامتة      والمنظمين ،   
لجنسانية فى تنفيذ المشروع هدفًا أساسيا للمنظمة وهـو يـدمج االعتبـارات             االقضايا  

الجنسانية فى جميع مراحل إدارة المشروع ، منذ بدايته وحتى تنفيذه وتقييمه ، وتساعد              
المنظمة ، على وجه الخصوص ، الحكومات على تعميم مراعاة المنظور الجنسانى فى             

ة ، وتوسع نطاق التدريب على تعمـيم مراعـاة المنظـور            ي اإلنمائ السياسات والبرامج 
 -باإلشارة إلى األدوات التـى يتـصدرها برنـامج التحليـل االجتمـاعى      ) الجنسانى

ولن يكون المشروع الحالى استثناء ، وسـيحظى     . (االقتصادى والجنسانى فى المنظمة     
 ).لتنفيذانظر قسم استراتيجية ا(بأعلى اعتبار للقضايا الجنسانية 

شمل هذه العملية أصحاب المصلحة من الـذكور واإلنـاث الـذين يمثلـون              توس
على المستويين اإلقليمى والوطنى ، بما فى ذلك الـوزارات          من المجموعات   مجموعة  

الحكومية من البلدان األعضاء المختارة والقطاع الخاص وخـدمات الـرى ورابطـات      
ية التشاور فى بداية المشروع أن تكـون     المزارعين والمجتمعات المحلية وستضمن عمل    

التدخالت المخطط لها مفيدة قدر المستطاع ، وأن تؤخذ فى الحـسبان أيـضا اآلثـار                
. المحتملة على المرأة والفوائد التى تعود على المرأة والشباب وأن تفهمها بشكل كامل              

درة اإلقليميـة   الفنى الشراكات القائمة بالفعل فى إطـار المبـا        وسيعزز برنامج التعاون  
  الـدولى  ، ودعم وتعميق التعاون مع الوكالـة األلمانيـة للتعـاون          ) وسى(لندرة المياه   

والمعهد الدولى إلدارة المياه فى إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا بشأن إدارة الميـاه؛              
وبناء روابط جديدة مع المؤسسات الوطنية والمحلية فى عمليـة التنفيـذ علـى وجـه                

، وعدد مختار من النـاس فـى        " أبطال سبيس "يهدف المشروع إلى دعم     الخصوص ،   
المناصب الرئيسية التى ستشارك فى جولة الدراسة والتقييمات القطريـة والتـدريب ،             

للعالقة الرى الشمسية وآثارها من أجل تنمية أوسـع نطاقـا ومـن     بحيث فهم متعمق
ات للمعرفـة فـى بلـدانهم،       كمـضاعف  ونلمسيع" أبطال سبيس "لمثالية ، فإن    الناحية ا 

وسـتناقش  . ويشاركون المعرفة ويظهرون القيادة فى عمليات صنع القرار ذات الصلة         
وال سيما الوكالة األلمانيـة     (ن اآلخرين   ق مع النظراء الحكوميين والمانحي    األنشطة بتعم 

زر آلتأوجه ا وستكون   .)للتعاون الدولى والبنك الدولى والوكالة األمريكية للتنمية الدولية       
 .كمع العمل الجارى كذل
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  :املدخالت احلكومية ٢-٢-٢

  :ىوستوفر الوزارة المناظرة الموارد والدعم التاليين لتنفيذ مشروع برنامج التعاون الفن
تعيين موظفين مهنيين ليكونوا جهة التنسيق الوطنيـة لتنـسيق األنـشطة علـى              

تنفيذ برنامج التعاون الفنـى  المستوى الوطنى وضمان االتصال بين المنظمة والحكومة ل     
لضمان التنفيذ الفعال وإنجاز األنشطة المطلوبة طوال مدة المـشروع ودون أى تكلفـة              

 . على مشروع
، ومـساحة   األمـر توفير المساحات المكتبية والتسهيالت للخبراء االستشاريين إذا لـزم          

ـ             رامج التدريبيـة   لورش العمل واألنشطة التدريبية واختيار المرشـحين لحلقـات العمـل والب
  المختلفة ، فضالً عن الدعم الالزم لضمان التنفيذ الفعال والفعال ألنشطة المشروع ؛

 . تقديم الدعم المنتظم فى تنفيذ ومراجعة أنشطة المشروع ومخرجاته
توفير روابط اتصال مع المجتمعات المحلية والوكاالت األخرى لجمـع البيانـات            

 صائية ؛وقوائم الجرد والدراسات االستق
المشاركة الفعالة فى حلقة العمل الدولية، فضالً عن األنشطة التكميلية التى يمولها            

 ؛ )بما فى ذلك تحديد المستفيدين من عمليات تنمية القدرات(برنامج التعاون الفنى 
 منظمة األغذية والزراعة بزيارة مواقـع       همستسمح الحكومة للمسؤولين الذين تعين    

 .  التشغيلىالمشروع ورصد التقدم
ستقوم الحكومة بتيسير جميع الموافقات الالزمة لإلمدادات والبضائع لمشروع هذا          
البرنامج وستغطى تكاليف التخليص الجمركى للمدخالت، وشراء المعـدات واللـوازم           

 . المحلية معفاة من الضرائب، وما إلى ذلك
المبـادرة  وستسهم الفرق الوطنية المتعددة التخصصات التى أنشئت مـن خـالل            

اإلقليمية لندرة المياه فى األردن والمغرب ومصر فى تنسيق العمل الذى سيضطلع بـه              
وتتألف هذه المراكـز مـن ممثلـين عـن       . فى إطار هذا البرنامج والتحقق منه وتأمله      

وزارات الزراعة والمياه والرى والبيئة والتخطيط، فضالً عـن الوكـاالت الحكوميـة             
. والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال نـدرة الميـاه  ومعاهد البحوث والجامعات   

 هى طريقة تعمل بالفعل لتنسيق والتحقق مـن والتفكيـر فـى العمـل الـذى                 تسونمد
 . سيضطلع به فى إطار هذا البرنامج
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 مساهمة املنظمة ٣-٢-٢
 خدمات املوظفني

  طبيعة العمل
وصلة إلى / دور فى المشروع  وانـعن  ةـالفئ

طاولة   مخرجات
  مهمة  المكتب

جمالى إ
  ألياما

عدد 
  البعثات

RNE  
(TSS)  

كبير موظفى 
 الموارد المائية

(LTO)  

  المسؤولية الشاملة
  TCP  عن تنفيذ

 أيام 3*2   أيام 8
لحلقات 
العمل 
  التدريبية

14 2 

CBL (TSS)   كبير موظفى
الموارد المائية 

موظف فنى (
فى المقر 

  )ىالرئيس

الدعم الفنى والتنسيق مع 
  األخرى لمنظمةيسريع سبمشا

 األغذية والزراعة والشركاء
 تقارير التقييم القطرى
 ملخصات السياسة

حلقات عمل بشأن السياسات 
 اإلقليمية

 مواد التدريب
  حلقات عمل تدريبية

 أيام 3   أيام3
ورشة 
عمل 
  إقليمية

6 1 

CBL (TSS)  ضابط نيكزس 
HQ 

  )للشئون الفنية(

لدعم الفنى والتنسيق مع ا
 األخرى لمنظمة يسسبع مشاري

 األغذية والزراعة والشركاء
 تقارير التقييم القطرى
 ملخصات السياسة

حلقات عمل بشأن السياسات 
 مواد التدريب اإلقليمية

 حلقات عمل تدريبية
  تنظيم جولة دراسية

 أيام 3   أيام 3
ورشة 
عمل 
  إقليمية

6 1 

تقارير التقييم  مستشار وطنى
القطرى الرى 

الشمسى 
  )١,١ط النشا(

30 السفر   ا لكل منهمايوم
داخل 

البالد إذا 
 ضرورى

 90 0 

خبير فى   
السياسة العامة  

ثالثة، (والمالية 
  )واحد لكل بلد

ملخصات السياسات المتعلقة 
  )٢-١النشاط (بالرى الشمسى 

 يوما 25
لكل 
  منهما

السفر 
داخل البلد 
إذا لزم 
 األمر

75  
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  طبيعة العمل
وصلة إلى / دور فى المشروع  وانـعن  ةـالفئ

طاولة   مخرجات
  مهمة  المكتب

جمالى إ
  ألياما

عدد 
  البعثات

مستشار   
ثالثة، (التدريب 

  )لدواحد لكل ب

إعداد مواد التدريب وتنظيم 
  حلقات العمل التدريبية

  )٣-٢ و ٢-٢النشاط (

 يوما 15
لكل 
  منهما

   أيام3
  لكل منهما

45  3 

إعداد مواد التدريب وتنظيم   خبير فى الرى  استشارى دولى
النشاط (حلقات العمل التدريبية 

  )٣-٢ و ٢-٢

200  29  ٣* يام أ 3  ا يوم 

مواد التدريب من مترجم ل  مترجم  دعم المشرف
اإلنجليزية إلى العربية 

  )٢-٢النشاط (

حسب 
عدد 
 الكلمات

0   

  العقود أو خطابات االتفاق
  /دور فى المشروع   وصف مختصر للعقد المتوقع  ةــالفئ

  وصلة إلى األنشطة
تنظيم حلقة عمل للسياسة اإلقليمية       (LOA)  خطاب االتفاق

  من جامعة الدول العربية
وع فـى حـوار      الشر ١-٣ النشاط

موجه نحو السياسات بشأن مخاطر     
ات ذات الصلة بين    كاوإمكانات الشر 

ــين،   ــصلحة المعني ــحاب الم أص
وسيستند إلى النتائج التى توصـلت      

  .إليها الدراسات القطرية
 املواد واللوازم واملعدات

  /استخدام فى المشروع   المعدات/ اللوازم / نوع المواد   ةــالفئ
  وصلة إلى مخرجات

لوحة للطاقة الشمسية للمظاهرات      ر المستهلكةغي
ـ أثناء التدريب المحمولة للط     ةاق

 أمبيـر   ١٠الشمسية كيـت مـع      
 الشمسية المراقب المـالى علـى     

 – غب! سبيل المثال الذهاب السلطة 
  W ٨٠ ٨٠ –بسك 

جـزء مـن     ٣-٢ و ٢-٢ النشاط
المواد التدريبية الستخدامها فـى     
حلقات العمل التدريبية لتطـوير     

رف وقـدرات المـزارعين     معا
والموظفين التقنيـين السـتخدام     
تكنولوجيا الرى الشمـسية علـى      

  نحو مستدام
   جــزء٣-٢ و ٢-٢النــشاط   المروحة بالطاقة الشمسية  

من المواد التدريبية التى ستستخدم     
  فى حلقات العمل التدريبية
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 بـدريـت

الربط / أسباب التدريب   وصف/ عنوان قصير   ةــالفئ
  بالمخرجات

التعلم بين (جولة دراسية إلى الهند     جولة دراسية
  .)بلدان الجنوب

 سيتم القيـام بجولـة      ٢- ١النشاط  
دراسـية لتــسليط الـضوء علــى   

 والحـصول   -  الممارسات الجيـدة  
على نظرة ثاقبة حول كيفية تحقيـق     

من خالل السياسات  (إمكانات سبيس   
المــستهدفة والتمويــل االبتكــارى 

 إلى ذلـك    وترتيبات المستخدم، وما  
وكيفية ) لتعزيز وتنظيم هذه األنظمة   

 . معالجة المخاطر
  وسيكون هناك مـشارك واحـد     

  . لكل بلد
  حلقات عمل بشأن
  السياسات اإلقليمية

حلقة عمـل بـشأن الـسياسات       
اإلقليمية تشمل الجهات الفاعلـة     
الرئيسية فى المنطقة فى مجـال      
تعزيز وتنظيم نظام المعلومـات     

 وعنـصر   الجغرافية المتكامـل؛  
  إقليمى فى حلقـة عمـل دوليـة       
واحدة عـن نظـام المعلومـات       

  .الجغرافية المتكامل

 الشروع فى حـوار     ٣-١النشاط  
موجه نحـو الـسياسات بـشأن       

 ذات  كاتالشرامخاطر وإمكانات   
الصلة بين أصـحاب المـصلحة      
المعنيين، وسيستند إلـى النتـائج      
التى توصلت إليهـا الدراسـات      

  .القطرية

ما ال يقل عن ثالث حلقات عمـل     البلدالتدريب داخل 
  SPISوطنية بشأن استخدام وإدارة

  

 تطـوير معـارف     ٣-٢النشاط  
وقدرات المزارعين والمـوظفين    
التقنيين الستخدام التكنولوجيا على    

  .نحو مستدام
  خدام مـواد التـدريب    تسوسيتم ا 

التى تـم تطويرهـا فـى هـذا         
  .المشروع فى التدريب

 مصروفات التشغيل العامة

  النفقات المتنوعة المطلوبة
  لتشغيل المشروع

  النفقات المتنوعة المطلوبـة فـى المنطقـة       
: من أجـل التـشغيل الـسلس للمـشروع          

االتصاالت والهـاتف والوقـود واللـوازم       
  . المكتبية وما إلى ذلك
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 الرصد واإلبالغ ٢.٣ 

 الرصد ٢.٣.١

 وتـشمل هـذه     ،ظمـة  التوجيهية الموحدة للرصد والتقييم فى المن      ئوستتبع المباد 
. المؤشرات مؤشرات قابلة للقياس، واستعراضات وتقـارير تقيـيم ألثـر المـشروع            

وسيستند الرصد إلى تقارير مرحلية منتظمة واجتماعـات مقـررة للجنـة التوجيهيـة              
اإلقليمى لمنظمة األغذية والزراعـة      للمشروع، ويتماشى مع المبادئ التوجيهية للمؤتمر     

 .ا قليم الشرق األدنى وشمال أفريقيإلنظام رصد البرامج فى 

  وستكون فرقة العمل المعنية بالمشروع التابعة لبرنامج التعـاون الفنـى مـسؤولة        
عن اإلشراف العام على أنشطة المشروع ورصدها وتقييمها بدعم من المكاتب القطرية            

 .ة مصلحة فى البلدان األربعة المعنيللمنظمة والحكومات الوطنية وأصحاب ال

  دم الموظــف التقنــى الرئيــسى والموظفــون الفنيــون فــى المنظمــة وســيق
إرشادات تقنيـة لرصـد   )  لإلحصاء والمكتب اإلقليمى للشرق األدنى المركزىالمكتب  (

  وهى مسؤولة أيضا عن ضمان إعداد تقـارير الرصـد وتقـديمها           .  أنشطة المشروع 
 .د فى الوقت المحد

  طرى واإلقليمى بـدور حاسـم     وستضطلع المؤسسات الشريكة على الصعيدين الق     
، ال سيما فيما يتعلق بمؤشرات مثل درجة مشاركة الجهات الفاعلة            فى رصد المشروع  

الوطنية فى المشاورات ، وعدد االتصاالت واالجتماعات المعقودة ، والجداول الزمنيـة    
   وستوضع تقارير الرصـد فـى صـيغتها النهائيـة مـع اللجنـة               ، لتنفيذ خطة العمل  

 . لمشروعالتوجيهية ل

دة فى التقارير المرحلية التى يعدها منسق       ف تنعكس النتائج والدروس المستفا    وسو
.  ، وستستخدمها اللجنة التوجيهية للمشروع لتحسين تنفيذ أنشطة المـشروع          المشروع

وستكون تقارير البعثات واألنشطة التى يصدرها االستشاريون الـدوليون والوطنيـون           
  .يذ المشاريعبمثابة مدخالت فى رصد تنف

وسيتم ضمان تقاسم المعارف من خالل إتاحـة جميـع التقـارير لجميـع أصـحاب            
  .ااألطراف المعنية من خالل نظام االتصاالت ونشر المعلومات المعمول به/ المصلحة 
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 التقارير ٢.٣.٢

والكيانات المتعاقد معها تقـارير     ) االستشاريون والموظفون (وسيعد جميع الخبراء    
وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم تقرير مرحلى كـل        .  البعثات المضطلع بها   / عن األنشطة 

؛ والقيود التى واجهـت واألنـشطة     براز النواتج الرئيسية التى تحققت    إستة أشهر، مع    
 .  المخطط لها للربع المقبل

 طـراف أ  من  المراقبين ألمد طويل مسودة بيان      نهاية تنفيذ المشروع، سيعد    حتىو
  . وء على إنجازات المـشروع وتوصـيات إجـراءات المتابعـة          المشروع يسلط الض  

 )تـسس (تقريـر   لمجموعة   )لبك(،  ) رنى(سيتم تقديم التقرير الذى تم تطهيره من قبل         
وبعد التخليص النهائى من جانب برنامج التعاون الفنـى،         . التنسيق/ من أجل التحرير    

  ق األدنـى لنقلـه إلـى   يرسلها قسم التعاون التقنى إلى المكتب اإلقليمـى للـشر    سوف  
 . البلدان المعنية

 التواصل ٢.٤

وعلى مدى عمر المشروع، ستعطى االتصاالت وإبراز التقدم المحرز فى النشاط           
 فى مختلف المناسبات من خالل مجموعـة        يةواألولواإلنجازات التى تحققها للجمهور     

 :م ن وسائل اإلعالواسعة م
 لتنزيلها على المواقع الرئيسية للمنظمـات       ستتاح الوثائق الرئيسية التى يتم إنتاجها     

الرئيسية والتقـارير المرحليـة    ، وسيتم تقاسم التقارير الرئيسية المشاركة فى المشروع   
 .  مع مختلف الشركاء الوطنيين واإلقليميين والدوليين

ستجرى مقابالت مع كبار المسؤولين فى المنظمة والوزارات الحكومية من قبـل            
 ؛ مختلفة ونشرها أو بثهاوسائل اإلعالم ال

سيتم اإلعالن عن أحداث المشروعات الرئيسية على كل مـن منظمـة األغذيـة              
 ؛ والزراعة، جامعة الدول العربية، جيز ، والمواقع اإللكترونية األخرى ذات الصلة

  ) فيــديوىوكــذلك وثــائق(ستخــضع بعــض أنــشطة المــشروع للتلفزيــون 
  .والبرامج اإلذاعية

 . ت من قبل الصحف الوطنية والمحليةيجوز نشر المقاال
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  استدامة النتائج-٣القسم 

وفـى غيـاب شـبكة      . يتطلب ضخ المياه ورفعها ونقلها كميات كبيرة من الطاقة        
دان الناميـة، غالبـا مـا يـضطر      لكهرباء موثوقة فى كثير من المناطق الريفية فى الب        

ويتطلـب  . األحفـورى المزارعون إلى اللجوء إلى نظم الضخ القائمة علـى الوقـود            
 ، النظم القائمة على الوقود األحفورى تكاليف وقود عالية، وتكاليف تشغيل عاليـة           استخدام  

، وتـسهم فـى    السيما فى المناطق النائية، ويتطلب خدمة متكررة ال تكون متاحة دائما      
وستركز أنشطة المشروع على استكشاف آفاق نظـم الـرى          .  انبعاثات غازات الدفيئة  

، وتشير إلى مجموعة من اإلجراءات الملموسة فى مجـال           عمل بالطاقة الشمسية  التى ت 
 وهى تكـاليف  – اقتصادية كبيرة للسكان –، مما سيؤدى إلى فوائد اجتماعية      السياسات

،  ، واألمن الغـذائى    ، والفرص من حيث إنتاج األغذية      أرخص لرفع المياه وتوزيعها   
 مـع   –ل  خانبعاثات غازات الدفيئة، وتوليـد الـد      ، وتخفيض    واإلدارة المستدامة للمياه  
 . ضمان االستدامة البيئية

  وفى كثير من البلـدان، تقـوم شـركات خاصـة أو منظمـات غيـر حكوميـة        
أو مزارعون فرديون أو مشاريع مختلفة من قبل الحكومة أو المـانحين أو المنظمـات               

ـ  كثيرة حيث يوجد تفكومع ذلك ، ال توجد بلدان.  الدولية بتثبيت نظم الرى الشمسية    ر ي
وعـادةً  ( ولوجيا من المزارعين األقل صـغرا ية حول كيفية استفادة هذه التكن جأكثر منه 

جتماعية واالقتصادية والبيئية التى قد     وحول المخاطر اال   )ما يكونون صغار المزارعين   
 .ع عها أى زيادة فى حجم هذه المشارييستتب

ين المعرفة وتطوير القدرات وتمكـين    ويحاول المشروع تغيير ذلك من خالل تحس      
أصحاب المصلحة المعنيين التخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تعزيز وإدارة وتنظـيم            

ومن المتوقع أن يوفر حافزا للتفكير بشكل استراتيجى أكثر فى الـرى      .  استخدام سبيس 
 حـول   الشمسى والشروع فى مناقشة استراتيجية حول كيفية تصميم السياسات واللوائح         

  .تعزيز واستخدام سبيس لضمان عدم جريان موارد المياه الجوفية



 ٢٠١٨سنة  سبتمبر ٦ فى ٣٦  العدد–الجریدة الرسمیة 

  

٥١

ألغذيـة والزراعـة    ومن خالل ذلك، يدعم المشروع رؤيـة المنظمـة بـشأن ا           
  :ةالمستدامة، وخاص

 تحسين الكفاءة فى استخدام الموارد أمر بالغ األهمية بالنسبة للزراعـة المـستدامة           :١المبدأ  
 .ه رات فى تقنيات الرى وإدارة المياى يجب ربطها بالتغيوالتكنولوجيا الخضراء الت

 تحتاج الزراعة إلى حماية وتحسين سـبل العـيش الريفيـة والرفـاه               :٢المبدأ  
انخفاض محتمل فى المصروفات وزيادة فى اإليرادات من خالل تحسين          واالجتماعى،  

القيمة العالية إذا   صحة النبات وزيادة اإلنتاجية الزراعية والتغيرات فى المحاصيل ذات          
 .  ما تم الوصول إلى األسواق

يكولوجية على الصمود  والمجتمعات والنظم األاألشخاصقدرة  تعزيز  :٣المبـدأ   
) والتكيـف (أى انبعاثـات غـازات الدفيئـة       ) التخفيف(وهو مفتاح الزراعة المستدامة     

  ).ناخلتغير الم(الوصول إلى المياه الجوفية فى سياق تغيرات هطول األمطار 
وتهدف كل من جولة الدراسة وحلقات العمل التدريبية إلى البناء علـى معـارف              

وسيستفيد المشروع من مواد التـدريب التـى وضـعتها          .  وقدرات محددة فى المنطقة   
ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة، والحكومة الـسويدية،    " الوكالة الزراعية "

وسيجرى التدريب على المـستوى القطـرى   .   هذا المشروعالتى من المتوقع أن تمول   
مثـل إدارة الميـاه     (يستهدف كل منها جمهورا محددا ويركز على موضـوع محـدد            
 للنـساء؛ أو نمـاذج   ةالجوفية؛ والمنتجات المالية المبتكرة لـ سبيس، وال سيما بالنـسب      

 .)الملكية التعاونية لـ سبيس للمزارعين الصغار
 الحكومات المعنية والمشاركة القويـة مـن        التزامالمشروع أيضا   ويكفل استدامة   

، الوكالـة الـسويدية للتنميـة        الوكالة األلمانية للتعاون الدولى   (جانب الجهات المانحة    
، مرفـق   ، مرفق البيئة العالمية ، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، البنك الدولى    الدولية

 . العملية ومشاركتها النشطة فى جميع المنابرفى جميع مراحل) المناخ العالمى
وعالوة على ذلك، سيعمل هذا المشروع على إنشاء المنظمة وشـركائها كمركـز          
للمعرفة للرى بالطاقة الشمسية يشعر الدول األعضاء فى المنظمة بالراحة للتشاور عند            

مية أو اتخـاذ    تصميم التشريعات والسياسات ونماذج االستثمار المبتكرة والهياكل التنظي       
  . عداد والتشغيل والـصيانة والـتخلص منهـا       ارات بشأن االختيار والتصميم واإل    القر

 الحكومات الوطنية وبـدعم     التزامكما يتم ضمان استدامة المشروع ليس فقط من خالل          
، ولكن أيضا من خالل مـشاركة قويـة مـن            من تحالف قوى من أصحاب المصلحة     

   العملية ومشاركتها النشطة فى جميع المنصات التـى        الجهات المانحة فى جميع مراحل    
 . أنشأتها للمشروع
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  امليزانية–املرفق األول 
  الميزانية األصلية

(USD)  وصف الحساب   الحساب وصف الحساب  المؤسسة
  األصلى

الحساب 
  األصلى

 5013 5542  المعينين دوليا–االستشاريون    10.000

 5543  المعينين محليا–االستشاريين    73.500
  االستشاريين

 

 5014  عقود 5650 ميزانية العقود   20.000

6.000   
الخدمات غير المهنية 

 المستأجرة محليا
5652 

العمل المتعاقد 
   محلياعليه

5020 

 5684  استشاريون عالميون–سفر    8.250

 5685   االستشاريين الوطنيين–السفر     1.000

8.000   
ساعدة الفنية  الم–السفر 

 للمشاريع الميدانية
5692 

 5021  السفر

103.250   
 المساعدة الفنية –السفر 

 للمشاريع الميدانية
  5023  التدريب 5920

450   
المشتريات غير القابلة 

 ستردادلال
6100 

المشتريات غير 
القابلة 
  لالسترداد

5025 

 6111 تكاليف التقرير   2.600

14.846   
المساعدة الفنية تقديم 

 للمشروعات الميدانية
6120 

خدمات الدعم 
  الفنى

5027 

 6300  مصروفات التشغيل العامة   10.048
مصروفات 
  التشغيل العامة

5028 

 6130  )٪٧(ميزانية تكاليف الدعم    18.056

تكاليف دعم 
المشروع 
(PSC) 

5029 

  ىـالــجمإ 276.000
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  خطة العمل–املرفق الثانى 
 ٠٣السنة 

 – ١السنة   ٢٠١٨ – ٢السنة   ٢٠١٩ –
  نشاط  المسئولية  ٢٠١٧

Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3      
  حوار السياسات اإلقليمية : ١الناتج   

تقارير التقييم             
  القطرى

 البالغات وضباط

FAO  النظراء ،
  الحكوميين

 : ١-١النشاط 
تقارير التقييم 

  القطرى

    
ورشة 
عمل 
  إقليمية

  

ورشة عمل 
حول 

السياسة 
  الوطنية

    

) LASو غيرها أ
من غزاله 

، )اإلقليمى
 البالغات وضباط

FAO  النظراء ،
  الحكوميين

 :  ١,٢النشاط 
  حوار السياسات

      ملخصات السياسة      
 البالغات وضباط

FAO  النظراء ،
  الحكوميين

 : ١,٣النشاط 
ملخصات 
  السياسات

  تنمية القدرات : ٢الناتج 

جولة             
    دراسية

AGL،RNE ،FAO  
ة مكاتب المنظم

القطرية لترتيبات 
السفر، وغيرها 

  من الشركاء

 : ٢,١النشاط 
  جولة دراسية

مواد           
      التدريب

،  ICالبالغات، 
،  FAO وضباط

  النظراء الحكوميين

 : ٢,٢النشاط 
  مواد التدريب

 ، وضباط NCs ،IC      حلقات عمل تدريبية  
 FAO  

 : ٣ – ٢النشاط 
حلقات العمل 

  التدريبية
  رـآخ

رصد المشروع   FAO  روع وتقييمهرصد المش
  وتقييمه
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   اختصاصات املوظفني–املرفق الثالث 
  ، مستشار وطنى إلجراء تقارير تقييم قطرية عـن الـرى الشمـسى             :ى المسمى الوظيف

  خبير فى سياسة الطاقة والمياه
الحد األدنى لعدد سنوات الخبـرة      

  :ة ذات الصلة المطلوب
  سنوات ٧

  ايوم ٣٠  :ة المدة الزمني
مع السفر إلى المواقع الميدانية كلمـا       ) واحد من كل بلد   (بلد المشروع     :ك موقع

  تطلب األمر ذلك
  LTO  :ـ تقارير ل
  

  )تلكل مهمة إن وجد(واألهداف التى يتعين تحقيقها ) المهام(وصف المهمة 
تحت إشراف مباشر من الموظف الفنى الرئيسى، بالتشاور الوثيق مع الممثـل الفنـى            

ة والمديرين الفنيين بالمقر، وغيرهم من االستشاريين الوطنيين والـدوليين ومـوظفى       للمنظم
  :ةالحكومة الوطنية المعنيين، سيقوم المستشار الوطنى بالمهام التالي

  التعاون الوثيق مع المكاتب القطرية للمنظمـة ومـوظفى المنظمـة الفنيـين             -١
 . ظراء الحكوميينفى المكتب اإلقليمى والمقر الرئيسى وكذلك مع الن

بما فى ذلك التنظيم واإلعانات     (جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات       -٢
خطـط  / والقوانين والتشريعات وكـذلك االسـتراتيجيات     ) وغيرها من أدوات السياسة   

وهذا يتطلب من االستـشارى أن يكـون اسـتباقيا وأن           . العمل المتعلقة بالرى الشمسى   
 .يكون مفيدا

 الجهات الفاعلة فى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميـة  نقديم قائمة م ت -٣
  والمؤسسات الحكومية وغيرها التى تقوم بعمل عملى مـع أنظمـة الـرى الشمـسية              

 .فى البالد
المزارع التى تم فيها تركيب نظـم الـرى         / المناطق  (تحديد دراسات الحالة     -٤

الت وجمع البيانات عن نوع النظام وأدائـه        ، وإجراء اتصا  )التى تعمل بالطاقة الشمسية   
ومعلومات أساسية أخرى عن كيفية تمويله وتملكه وتشغيله، وما هى التحـديات التـى              

 .تواجهها، وما هى آثارها على اإلنتاجية الزراعية وموارد المياه الجوفية، وما إلى ذلك
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ر تحليل البيانات التى تم جمعهـا السـتخالص اسـتنتاجات حـول المخـاط             -٥
اإلقليمـى وتقـديم   / وإمكانات رفع مستوى الرى الشمسى علـى المـستوى الـوطنى        

 . توصيات بشأن كيفية القيام بذلك على نحو مستدام
) مرفقـات +  ص   ٦٠ – ٤٠(بناء على ما سبق ، أعد تقرير التقييم القطرى           -٦

  :ىمع بيانات وتحليالت بشأن ما يل
 بلد؛سبيس فى الـ  الحالية لاالستخدامات )أ ( 
نتهاء من التقييمات السابقة مثل جيز      طر الحالية والمحتملة مع سبيس اال      المخا )ب(

 ؛"متعدد البلدان والتقييم تقرير"
الجوانب (العوامل الرئيسية التى تحدد نجاح وفشل نظام سبيس على األرض             )ج(

 الفيزيائية ، والتقنية ، والزراعيـة ، واإلداريـة ، والتنظيميـة             –الفيزيائية  
 ؛)والمالية ، والجوانب المتعلقة بنوع الجنس

 األدوات القانونية والسياسية والمالية ذات الصلة من قبل الحكومة والمؤسسات           )د(
المالية والقطاع الخاص لتعزيز وتنظيم سبيس، بما فى ذلك تلك التى تـؤدى             

وينبغى أن تنظر التقارير أيـضا      . إلى تعزيز استخدام الجنس سبيس حساسة     
فية ربط تطبيق سبيس على مستوى المزارع بأطر السياسات الوطنيـة      فى كي 

 .وهياكل الدعم
ية لضمان استدامة   ات توصيات بشأن اآلليات التقنية والمالية والتنظيمية والسياس       )ه(

 . تكنولوجيا سبيس على المدى الطويل
 مراجعة تقرير التقييم القطرى استنادا إلى تعليقات منظمـة األغذيـة والزراعـة            

 ).ضجولتان من االستعرا(حكوميين  الونظرائها
ستدامة لنظام   القطرى على وضع معايير وطنية لال      ويمكن أن تساعد تقارير التقييم    

 تـستهدفها   المعلومات الجغرافية المتكامل وتحديد مجموعات المستخدمين التى يمكن أن        
 . عانات على أفضل وجهالسياسات واألنظمة واإل

مثـل الـنظم الالمركزيـة      (سة للفروق فى نطاق العمليات      وستكون التقارير حسا  
مقابل النظم على الشبكة؛ والنظم الصغيرة الحجم إلى النظم الكبيرة؛ والجدوى المحليـة             

مثل المزارعين الفـرديين؛ ومجموعـات      (، والهياكل التنظيمية    )مقابل األهداف الوطنية  
، وأطر الـسياسات  )ارية الزراعية المزارعين أو التعاونيات؛ أو الكفاف أو األعمال التج       

 . واألطر القانونية؛ واالستثمارات والترتيبات المالية، وما إلى ذلك
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ويتوقع من االستشارى أن يقوم على نحو استباقى بترتيب الـسفر داخـل البلـد               
وقد يكون ذلك ضروريا عند جمـع  .  بالتنسيق مع المكتب القطرى للمنظمة عند الحاجة  

  . الرى الشمسى المحددالبيانات عن نظام 
  المعدالت التقديرية ألغراض الميزانية

  تكلفة تذكرة طيران قياسية  DSA  معدل  ةأمعدل المكاف

  N/A  N/A   دوالر أمريكى فى اليوم350األقصى 

، بالتشاور الوثيق مـع الممثـل        تحت إشراف مباشر من الموظف الفنى الرئيسى      
، وغيرهم من االستشاريين الوطنيين والـدوليين   الفنى للمنظمة والمديرين الفنيين بالمقر    

  :ة المستشار الوطنى بالمهام التالي، سيقوم وموظفى الحكومة الوطنية المعنيين
  التعاون الوثيق مع المكاتب القطرية للمنظمـة ومـوظفى المنظمـة الفنيـين             -١

 . فى المكتب اإلقليمى والمقر الرئيسى وكذلك مع النظراء الحكوميين
  وينبغى أن يركز الموجز علـى خطـر      .  د موجز سياسة خاصة بكل بلد     إعدا -٢

  ، ، أو سياسات الطاقة    مثل حكومية المياه الجوفية   ( تحد معين فيما يتعلق بـ سبيس       و  أ
وستحدد اللجنة التوجيهيـة الموضـوع   .  )أو نماذج التمويل المبتكرة، أو تنمية القدرات     

ستسهم الموجزات فـى حـوار الـسياسات        و. المحدد وبالتشاور مع النظراء الوطنيين    
وبالنسبة لكل موجز، سيتم تحديد عمليـة  . اإلقليمية وستستكمل بالتدريب على الموضوع 
 . محددة للسياسة يكون هذا الموجز ذا صلة بها

 مثل النظم(وينبغى أن تكون ملخصات السياسات حساسة للفرق فى نطاق العمليات  
؛  ؛ والنظم الصغيرة الحجم إلـى الـنظم الكبيـرة          الالمركزية مقابل النظم على الشبكة    

 مثل المزارعين الفرديين ؛( والهياكل التنظيمية )والجدوى المحلية مقابل األهداف الوطنية
؛  ومجموعات المزارعين أو التعاونيات ؛ أو الكفاف أو األعمال التجاريـة الزراعيـة            

 واالسـتثمارات والترتيبـات     ؛ ؛ واألطر السياسية واألطر القانونيـة      )ةأومشاركة المر 
 .  المالية، وما إلى ذلك

وهـذا يتطلـب مـن    . جمع البيانات والمعلومات المتعلقـة بمـسألة محـددة         -٣
 . ، وأن يقيم عالقات جيدة مع الحكومة االستشارى أن يكون استباقيا ومحايدا

ية تحليل البيانات التى تم جمعها الستخالص النتائج وتقديم توصيات حول كيف           -٤
  .معالجة قضية سياسة محددة لضمان االستخدام المستدام للرى الشمسية
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مراجعة موجز السياسات استنادا إلى تعليقات منظمـة األغذيـة والزراعـة             -٥
 . )ضجولتان من االستعرا(ا الحكوميين ونظرائه

 . المشاركة والمساهمة فى ورشة عمل حوار السياسات اإلقليمية -٦

ى أن يقوم على نحو استباقى بترتيب الـسفر داخـل البلـد             ويتوقع من االستشار  
وقد يكون ذلك ضروريا عند جمـع       . بالتنسيق مع المكتب القطرى للمنظمة عند الحاجة      

 . البيانات عن نظم الرى الشمسية المحددة أو المنطقة الجغرافية

  المعدالت التقديرية ألغراض الميزانية

  ة طيران قياسيةتكلفة تذكر  DSA  معدل  ةأمعدل المكاف

  N/A  N/A   دوالر أمريكى فى اليوم350األقصى 
 مستشار وطىن إلعداد املواد التدريبية وإدارة ورش العمل التدريبية

  استشارى وطنى إلعداد مواد تدريبية وورش عمل للتدريب  :ى المسمى الوظيف
الحد األدنـى لعـدد سـنوات     

  :ة الخبرة ذات الصلة المطلوب
  سنوات ٧

  يوما ١٥  :ة لزمنيالمدة ا
مع السفر إلى المواقع الميدانيـة  ) واحد من كل بلد (بلد المشروع     :ك موقع

  .كلما تطلب األمر ذلك
 

  مستشار وطنى إلجراء موجز الـسياسة، خبيـر فـى الـسياسة             :ى المسمى الوظيف
  العامة والمالية

الحد األدنـى لعـدد سـنوات     
  :ة الخبرة ذات الصلة المطلوب

  سنوات ١٠

  يوما ٢٥  :ة مدة الزمنيال
مع السفر إلى المواقع الميدانيـة  ) واحد من كل بلد (بلد المشروع     :ك موقع

  .كلما تطلب األمر ذلك
 LTO  :تقارير لـ 
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٥٨

  )ت إن وجدلكل مهمة(واألهداف التى يتعين تحقيقها ) المهام(وصف المهمة 

  انطالقًا من المنزل   :موقعك

  LTO  :ـ تقارير ل

  )تلكل مهمة إن وجد( يتعين تحقيقها واألهداف التى) المهام(وصف المهمة 
تحت إشراف مباشر من الموظف الفنى الرئيسى، بالتنسيق الوثيـق مـع الممثـل         
الفنى للمنظمة وموظفى المقر الرئيسيين، وغيرهم من االستشاريين الوطنيين والـدوليين   

 :ة  التالي ، سيقوم المترجم بالمهاموموظفى الحكومة الوطنية المعنيين
 :د وتشمل الموا. جليزية إلى العربيةترجمة مواد التدريب المقدمة من اإلن

 ).ة صفح٨٨متاح بالفعل ؛ (دليل 
 ).ة كلم٧٠٠٠لم تتوفر بعد ؛ تقريبا (أدوات 

  وثائق معلومات أخرى
  المعدالت التقديرية ألغراض الميزانية

  تكلفة تذكرة طيران قياسية  DSA  معدل  ةأمعدل المكاف

  N/A  N/A   دوالر أمريكى٦٠٠٠ ميزانية

  
  دولى لحلقات العمل التدريبية ، خبير فى الرىمستشار   :ى المسمى الوظيف

  سنوات ١٠  الحد األدنى لعدد سنوات الخبرة
 LTO  :تقارير لـ 

 )تلكل مهمة إن وجد(واألهداف التى يتعين تحقيقها ) المهام(وصف المهمة 

 مـع الممثـل    الوثيـق الفنى الرئيسى، بالتشاورتحت إشراف مباشر من الموظف  
ن الوطنيين والـدوليين  يي، وغيرهم من االستشار الفنى للمنظمة والمديرين الفنيين بالمقر    

 :ية المعنيين، سيقوم المستشار الوطنى بالمهام التالالوطنية وموظفى الحكومة 

مـى والمقـر     اإلقلي المكتـب التعاون الوثيق مع موظفى المنظمة التقنيين فى         -١
  .ى ، والخبير االستشارى الدول لمنظمة، والمكاتب القطرية التابعة ل الرئيسى للمنظمة
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٥٩

الزراعة الزراعـة   / بناء على دليل سبيس الحالى واألدوات التى أعدتها جيز           -٢
  ، وسوف يدعم االستـشارى تطـوير دورة تدريبيـة مـع وحـدات مختلفـة                وهيرا

، الـنهج     الميـاه الجوفيـة    ةوإدار،   O&G،   يسمثل التمويل والتصميم وإنشاء سـب     (
، وسوف تكون المواد متاحـة باللغـات اإلنجليزيـة           )المراعية لالعتبارات الجنسانية  

 . ةوالفرنسية والعربي
سيقوم المستشار بتقديم تعليقات لضمان مالئمة المواد لبلد معين وإجراء تعـديالت          

 .يلية القائمةعلى أساس البيئة القانونية والسياساتية والتمو
  سوف يساهم الخبير االستشارى فى وضع نماذج تدريبية محـددة، مـع التركيـز        

إجراء تقييمات لألثر فى نظام     ومثل كيفية استخدام األدوات ،       (على المهارات التحليلية  
)  الجوفيـة ، وكفـاءة الـرى       همثل ضخ الميا  (، وفهم المخاطر    ) المعلومات الجغرافية 

 ).ةوفوائد للمرأ ظم متعددة األغراض؛التمويل المبتكرة؛ ونمثل ونظم  (واإلمكانات
دعم تنظيم ورش عمل تدريبية وطنية لمدة يوم واحد وهذا ينطوى على مهـام         -٣

مثـل تـشغيل جـزء مـن        ( عن مهام كبيرة     فضالً) المواد مثل ضمان توافر  (تنظيمية  
األلمانيـة   الوكالـة    ى المنظمـة ومـوظف    ىوسيدعم الخبير االستشارى موظف   ) التدريب

 .للتعاون الدولى، حيثما يكون ذلك مناسبا، ومستشارا دوليا

  المعدالت التقديرية ألغراض الميزانية
  تكلفة تذكرة طيران قياسية  DSA  معدل  ةأمعدل المكاف

  N/A  N/A   دوالر أمريكى فى اليوم350األقصى 
  

  مترجم  :ى المسمى الوظيف
الحد األدنى لعدد سنوات الخبرة      

  :ة لة المطلوبذات الص
  سنوات ١٠

  الصفحات/ حسب الكلمات   :المدة الزمنية 
  

    :ذات الصلة المطلوبة 
   فـى ٩ من العمل المكتبى فى المنـزل و  ٢٠يوما منها  ٢٩  :المدة الزمنية 

   بعثات ميدانية٣
  من المنزل مع ثالث بعثات لحلقات العمل  :موقعك 

 LTO  :تقارير لـ 
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٦٠

 )تلكل مهمة إن وجد( يتعين تحقيقها هداف التىواأل) المهام(وصف المهمة 
 مع الممثـل   الوثيق، بالتشاور مباشر من الموظف الفنى الرئيسىالشراف اإلتحت  

 والمـوظفين  الـوطنيين    والمستـشارين ،   المقرفى   للمنظمة والمديرين الفنيين     القطرى
  :يةل، سيقوم المستشار الوطنى بالمهام التاالوطنيين ذوى الصلة  يينالحكوم
ـ التعاون الوثيق مع موظفى المنظمة التقنيين فى المك -١ ب اإلقليمـى والمقـر   ت

 . الرئيسى والمستشارين الوطنيين
الزراعة الزراعـة   / بناء على دليل سبيس الحالى واألدوات التى أعدتها جيز         -٢

مثل التمويل  (وهيرا، وسوف يدعم االستشارى تطوير دورة تدريبية مع وحدات مختلفة           
، وإدارة المياه الجوفية، النهج المراعية لالعتبـارات         O&M ، تصميم وإنشاء سبيس  وال

،  )وسوف تكون المواد متاحة باللغات اإلنجليزيـة والفرنـسية والعربيـة          . (الجنسانية  
سيقود االستشارى تنقيح المواد الموجودة لضمان مالءمة المواد لبلـد معـين وإجـراء              

  . والتمويلية القائمةوالسياديةونية تعديالت على أساس البيئة القان
مـع التركيـز علـى      . سيقود االستشارى تطوير مواد جديدة، على سبيل المثـال        

 لنظـام سـبيس     األثروإجراء تقييمات   .  مثل كيفية استخدام األدوات    المهارات التحليلية 
ظـم  مثل ن ) واإلمكانيات(مثل زيادة ضخ المياه الجوفية، وكفاءة الرى        ) وفهم المخاطر (

  . للمرأة فوائد ،، واألنظمة متعددة األغراض التمويل المبتكرة
.  دعم تنظيم ورش عمل تدريبية لمدة يوم واحد فى المغرب ومصر واألردن            -٣

  فضال عـن مهـام كبيـرة      ) مثل ضمان توافر المواد   (وهذا ينطوى على مهام تنظيمية      
 الوكالـة   ىمنظمة وموظف  ال ىوسيدعم الخبير االستشارى موظف   ) . مثل إدارة التدريب  (

 . ، ومستشارا وطنيا ، حيثما يكون ذلك مناسبا األلمانية للتعاون الدولى

  المعدالت التقديرية ألغراض الميزانية
  تكلفة تذكرة طيران قياسية  DSA  معدل  ةأمعدل المكاف

  N/A  N/A   دوالر أمريكى فى اليوم500األقصى 
  خدمات الدعم الفىن للمنظمة

    RNE-FAO  كبار موظفى الموارد المائية  :ى يفالمسمى الوظ
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  )تلكل مهمة إن وجد(واألهداف التى يتعين تحقيقها ) المهام(وصف المهمة 
  أيام٨المسئولية العامة عن تنفيذ المشروع 

  )م أيا٦=٣*٢ (تدريبيتينتنفيذ ورشتى عمل 
  مؤشرات األداء الرئيسية

  )تلكل بعثة إن وجد(نواتج المتوقعة ال   :مطلوب تاريخ اإلنجاز
NTE  تقديم تقارير مرحلية عن أنشطة المشروع إلى المنظمة؛  المشروع 

 إعداد البيان النهائى للمشروع

 إعداد برنامج لجولة الدراسة

  .إعداد تقارير نهاية البعثات لحلقات العمل اإلقليمية وجولة دراسية
  :ة عدالت التقديرية ألغراض الميزانيالم

14  ا منيوم  TSS  
  

  FAO-HQ  كبار األراضى وموظف المياه واألراضى والمياه قسم  :ى المسمى الوظيف
  

  )تلكل مهمة إن وجد(واألهداف التى يتعين تحقيقها ) المهام(وصف المهمة 
 )م أيا٣(دعم لتو 

  :ىوتقدم على وجه التحديد الدعم التقنى لما يل

 تقارير التقييم القطرى

 ملخصات السياسة

 ل بشأن السياسات اإلقليميةحلقات عم

 مواد التدريب

 ورش عمل تدريبية

  )م أيا٣(عمل إقليمية  حضور ورشة
  مؤشرات األداء الرئيسية

  )تلكل بعثة إن وجد(نواتج المتوقعة ال   :مطلوب تاريخ اإلنجاز
NTE  تقارير الدعم  المشروع 

  تقرير البعثة
  :ة عدالت التقديرية ألغراض الميزانيالم
  TSS  منأيام  ٦
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  FAO-HQ   واألراضى والمياه قسم)نيكزس(المياه األغذية الطاقة موظف   :ى المسمى الوظيف
  

  )تلكل مهمة إن وجد(واألهداف التى يتعين تحقيقها ) المهام(وصف المهمة 
 )م أيا٣(دعم لتو 

  :ىوتقدم على وجه التحديد الدعم التقنى لما يل
 تقارير التقييم القطرى

 سةملخصات السيا
 حلقات عمل بشأن السياسات اإلقليمية

 مواد التدريب
 ورش عمل تدريبية
  تنظيم جولة دراسية

  )م أيا٣(عمل إقليمية  حضور ورشة
  مؤشرات األداء الرئيسية

  )تلكل بعثة إن وجد(نواتج المتوقعة ال   :مطلوب تاريخ اإلنجاز
NTE  تقارير الدعم  المشروع 

  تقرير البعثة
  :ة ة ألغراض الميزانيعدالت التقديريالم
  TSS  أيام من ٦

  العقود-املرفق الرابع 
 خطاب االتفاقية أو عقد اخلدمة

 خلفية

جامعة الدول العربية هى منظمة إقليمية للدول العربية فى غرب آسيا، وشـبه الجزيـرة               
   ،١٩٤٥ مـارس  ٢٢وقد تـم تـشكيلها فـى القـاهرة فـى      .  ، وحول شمال إفريقيا  العربية

تقريب العالقات بـين    " والهدف الرئيسى للجامعة هو   .  ضوا ع ٢٢ا  معة حالي وتضم الجا 
، والنظـر   ، والحفاظ على اسـتقاللها وسـيادتها   الدول األعضاء وتنسيق التعاون بينها 

 . "ةعام فى شئون ومصالح الدول العربيبشكل 
ياسات اإلقليميـة  ومن المقرر إشراك جامعة الدول العربية فى تنظيم حـوار الـس        

  .ى بشأن الرى الشمس
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والهدف من ذلك هو الشروع فى حوار إقليمى والتوصل إلى نهج منسق لتعزيـز              
 وسيكون مـن األهميـة       ، وتمويل وتنظيم استخدام نظام المعلومات الجغرافية المتكامل      

ن ، بما فى ذلك صـغار المـزارعي   بمكان إجراء نقاش حول جعل سبيس متاحة للجميع 
 .ى  األخروالنساء والفئات الضعيفة

وسيتم تنظيم الحوار بطريقة تتواءم مع عمليات السياسات الحاليـة فـى المنطقـة        
استراتيجية أمـن الميـاه العربيـة       "ويشمل ذلك   .  بشأن الرى وكهرباء الريف والتنمية    

المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغير المناخ علـى المـوارد المائيـة            " و "٢٠٣٠  ، ٢٠١٠
  ."ةعى واالقتصادى فى المنطقة العربيوقابلية الضعف االجتما

وستشارك جامعة الدول العربية ومنظماتها الفنية فى عمليـة حـوار الـسياسات             
اإلقليمية بشأن الرى الشمسى باستخدام سلطتها الجماعية لجمع الدول األعـضاء فيهـا             

 .لتبادل الخبرات والتدريب على المستوى اإلقليمى
ا أو مـزود  لممكن أن تعتبر منظمة أخرى شـريكً قد يكون من ا :  إخالء المسئولية 

 .ة  من جامعة الدول العربيمة ويمكن إبرام عقد مع تلك المؤسسة بدالًءخدمة أكثر مال
 :ت االختصاصا

 )جالنتائ(أو النتائج /  النواتج و تعريف
ن قبـل مقـدم الخدمـة       وتشمل المخرجات والنتائج التى سيتم إنتاجها وتقديمها م       

  :ىالرئيسى ما يل
مدخالت كبيرة فى وثائق المشاريع، مثل تقارير التقييم القطرى، ومـوجزات   -١

 .ة ت المعنية فى جامعة الدول العربيالسياسات، ووثائق حلقات العمل من قبل الوحدا
تنظيم ورشة عمل إقليمية لمدة يومين فى القاهرة بمصر بمشاركة من جميـع              -٢

  .اأنحاء منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقي
 الدعم التنظيمى

 .ة  األنشطويمكن أن تكون مبانى جامعة الدول العربية بمثابة مكان لهذه. المكان
  . )ةالغداء وقهوة استراح(المطاعم 
  . )ةالعربية واإلنجليزي(الترجمة 

  . )رالمطا/ ية من الفندق إلى المكان مثل الحافالت المكوك(النقل المحلى 
  . ر القياسيةالمعدات التقنية ومواد المؤتم
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 )ةيا المعلومات، مضيفعلى سبيل المثال للتسجيل، وتكنولوج(دعم الموظفين فى مكان 
 .متطلبات البروتوكول

 .العمل أى شكل آخر من أشكال الدعم لضمان حسن سير ورشة
  .إعداد تقرير ورشة العمل، بما فى ذلك المراجعات عند الحاجة

  المشروع؛نالمشروعات بين بلددعمت الفلبين وتبادل المعلومات ونتائج ا
 الـرى الشمـسية فـى       تنتائج النشر والدعوة لالستخدام المستدام لتكنولوجيا      -٣

المنتديات ذات الصلة لجامعة الدول العربية، بما فى ذلك المجلـس الـوزارى للميـاه،               
  .حسب االقتضاء

 آليات الرصد ومتطلبات اإلبالغ

وفيمـا  . العمل العمل بموجب قانون     وسيتولى المراقبون على المدى الطويل رصد     
  :غيلى متطلبات اإلبال

تعليقات على وثائق المشاريع الرئيـسية، مثـل تقـارير التقيـيم القطـرى،       -١
 .ل تقارير حلقات العم/ اسات، ومواد وموجزات السي

  . حلقة العمل اإلقليمية -٢
 .مكان ) أ ( 
 . )ةاء واستراحة القهودالغ(ت الطعام  خدما)ب(
 ) .ةالعربية واإلنجليزي(لترجمة  ا)ج(
 ) .ة والورق واللوحاألقالم( المعدات التقنية والمواد القياسية )د(
ت المكوكية مـن الفنـدق      مثل الحافال ( النقل المحلى للمشاركين إذا لزم األمر        )ه(

 ) .نإلى المكا
 ، ل، وتكنولوجيا المعلومات  على سبيل المثال للتسجي   (موظفو الدعم فى المكان      )و(

 ) .فوالمضي
 .ل  متطلبات البروتوكو)ز(
 .ة تقرير حلقة العمل اإلقليمي -٣
  ، قبل أن تدفع المنظمـة الدفعـة النهائيـة          تقرير إنجاز موجز مع بيان مالى      -٤

 .ة  الزراعالتفاقيةا للمتطلبات القياسية وفقً
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 امليزانية التقديرية
. خطـط العمـل   دوالر أمريكى كميزانية عقود لتغطيـة    ٢٠٠٠٠ويخصص مبلغ   

وسيتم تحديد توزيع الميزانية بين مقدمى الخدمات بمجرد اختيار المنظمـات المتلقيـة             
 .لخطة العمل

  املوظف املسئول
  وسيكون المسئولون ألمد طويل فى المكتب اإلقليمى للـشرق األدنـى مـسئولين            

 .عن إدارة ورصد خطة العمل
  تفاصيل التدريب-امللحق اخلامس 

  التكاليف المقدرة 
  المشاركين  )ىبالدوالر األمريك(

  محلى  مسافر  إجمالى  السفر  آخر  إجمالى

المدة 
  الوصف/ العنوان   موقع  الزمنية

  )ةحلقات العمل والحلقات الدراسي(التدريب داخل البلد 

ورشة عمل تدريبية   مصر  ٢* يوم واحد  15-20  10 25-30  3000 8000  11000
 فى مصر

ورشة عمل تدريبية   األردن  ٢* يوم واحد  15-20  10 25-30 3000 8000  11000
 األردنفى 

ورشة عمل تدريبية   المغرب  ٢* يوم واحد  15-20  10 25-30 3000 8000 11000
 المغربفى 

حوار السياسات   مصر  ١يوم  20-30  10 30-40 3000 4000 7000
 الوطنية

حوار السياسات   األردن  ١يوم  20-30  10 30-40 3000 4000 7000
 طنيةالو

حوار السياسات   المغرب  ١يوم  20-30  10 30-40 3000 4000 7000
 الوطنية

  ورش العمل اإلقليمية وشبه اإلقليمية

القاهرة ،   ٢يوم  5 20-25 25-30 14000 10000 24000
  مصر

ورش عمل السياسة 
  اإلقليمية

  جولة دراسية

  الهند   أيام٩ - ٧ 0 3 3  15000  10250 25250
  جولة دراسية

   الهندإلى
  إجمالى   103.250



 ٢٠١٨سنة  سبتمبر ٦ فى ٣٦  العدد–الجریدة الرسمیة 

  

٦٦

  مواصفات املعدات-امللحق السادس 

إجمالى التكاليف  
  (USD)  المقدرة

ــعر   ــدر س يق
  (USD)   الوحدة

  المعدات/ اللوازم / نوع المواد   قطعة/ الكمية 

  غير المستهلكة

األلواح الشمـسية للمظـاهرات أثنـاء        1  400 400
على سبيل المثـال الـذهاب      (التدريب  

المحمولـة   !GP-PSK-80 80W السلطة
 أمبيـر  ١٠قابلة للطى مع  KIT الشمسية

  )ىالطاقة الشمسية المراقب المال

  المروحة بالطاقة الشمسية 1 50 50

  ىــالـإجم 450

  


