
ً ومراكز بحوث أمیركیة  المركز الدولي للزراعة الملحیة لمساعدة  ملیون دوالر 4بقیمة  یدیرون مشروعا
 مواجھة الجفاف على(مینا)منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 كل من المركز الدولي للزراعة الملحیة الكائن في دبي (إكبا)، والمركز الوطني : یتشاركدبي، االمارات العربیة المتحدة 2016یولیو،  13
إدارة الجھود  روبرت ب. دوغرتيمؤسسة  – من أجل الغذاءعھد العالمي للماء المولینكولن  –في جامعة نبراسكا  للتخفیف من الجفاف

(مینا) على تحقیق التوازن في  الشرق األوسط وشمال أفریقیاویھدف المشروع إلى مساعدة منطقة . ملیون دوالر 4 البالغ قیمتھا البحثیة
 استھالك المیاه وزیادة اإلنتاجیة الزراعیة مع التركیز على قضایا إدارة الجفاف. 

 (مینا) لشرق األوسط وشمال أفریقیاامنطقة إلدارة الجفاف في االقلیمي النظام مشروع مریكیة للتنمیة الدولیة تمویل وتتولى الوكالة األ
صص مبلغ بمقدار ملیون دوالر من المبلغ الكلي للمنحة من أجل النشاطات . وفي ھذا االطار، خُ 2017الممتد لفترة السنة لغایة مارس 

مركز تقنیات المعلومات المتقدمة حول ، ومن أجل الغذاء اءوالمعھد العالمي للم، المركز الوطني للتخفیف من الجفافالبحثیة التي یجریھا 
 . لینكولن – جامعة نبراسكاالتابع لإدارة األراضي 

أساسیین: معلومات  یتضمن المشروع جزأینالجفاف والباحث الرئیسي للمشروع قائالً: "مدیر معھد وعن المشروع تحدث میشیل ھایز، 
رة المیاه بھدف توظیف ھذه ي جمیع أنحاء المنطقة التي تعاني ندالعمل مع أصحاب المصلحة فاف إلى جانب مطورة حول مراقبة الجف

 ذات الصلة نقاط القوة لدیناوأضاف قائالً: "یعد المشروع فرصة عظیمة لجامعة نبراسكا لالستفادة من المعلومات في عملیة صناعة القرار. 
 ة." بقضایا الجفاف واستغالل المیاه واالستشعار عن بعد في المنطق

ومات المتقدمة حول إدارة مركز تقنیات المعلمدیر : بریان وردلو، مركز الجفافاً من الخبراء التابعین فریق م الباحثینیتضمن طاق
دائرة البحوث  –من جامعة ماري الند ووزارة الزراعة األمریكیة  إلى جانب مشاركین ،مدیر معھد األبحاث ل،كریستوفر نیاو، األراضي
ضم جامع بلد استخدامھ في تطویر عملیة التخطیط. وی أليحیث یقومون معاً بوضع جامع لمؤشرات الجفاف في المنطقة یمكن  ،الزراعیة

. ارب العملیةوكذلك البیانات المستقاة من التج المستقاة من أجھزة االستشعار عن بعد المتصلة باألقمار الصناعیة البیانات مؤشرات الجفاف
 راء إكبا خرائط شھریة. ومن جانبھم، یصدر خب

. ومن "النتح المعتمدة على األقمار الصناعیة -عملیة التبخرالیومیة لمنتجات الل قائالً: "یتمحور دورنا حول إصدار نیاكریستوفر یتحدث 
في المشروع بتحلیل البیانات  نییل والمشاركون لینكولن، یقوم -خالل الدعم الذي یقدمھ مركز ھولندا للحوسبة التابع لجامعة نبراسكا

وتقدیر إنتاجیة المیاه على  وتقدیمھا لمسؤولي عملیات التخطیط الستخدامھا الحقاً في حساب توازن المیاه في المستجمعات المائیة
توي الحقلي، إلى جانب النتح على المس -التبوء بإنتاجیة المحاصیل الزراعیة  اعتماداً على عملیة التبخركیفیة المستویات الحقلیة. إن تعلم 

 یشكل حاجة ملحة للزراعة في مناطق العالم التي تعاني من نقص المیاه المزمن.  ،تحسین إنتاجیة المیاه

تحمل الشراكة قائلة: "لینكولن  –بالشراكة مع جامعة نبراسكا في إكبا  والتكیفوتشید ریتشیل مكدونیل، رئیسة قسم نمذجة التغیر المناخي 
في طیاتھا أھمیة كبرى تتمثل في جمع الخبراء حول العالم والخبراء االقلیمیین في منطقة الشرق األوسط  لینكولن –كا جامعة نبراسمع 

 في ھذه البلدان التي تعاني ندرة المیاه.بشكل أفضل وشمال أفریقیا (مینا) معاً بھدف تمكین صناع القرار المحلیین إلدارة الجفاف 

التجاریة لفھم بة، تركز مراكز بحوث الجفاف والزراعة على مساعدة الوكاالت الحكومیة والمجموعات وحیث یتم تطویر أدوات المراق
تقییماً  في كل بلدبشكل أفضل. وفي ھذا اإلطار، یجري إكبا  تزاید الجفافاحتیاجات منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (مینا) من المیاه و

من سبتمبر  ابتداءتونس والمغرب ولبنان واألردن كل من لائج في منتدیات بلدیة معدة شأن، حیث ستعرض ھذه النتلحاجات أصحاب ال
 المشروع. فعالیة األدوات المصممة خاللولغایة نوفمبر. كما ستساعد اآلراء واألفكار المستخلصة من ھذه االجتماعات في تحسین 

 ویتضمن ھذا المشروع تعاوناً وثیقاً مع العدید من المشاریع والمنظمات التابعة لألمم المتحدة مثل منظمة األغذیة والزراعة. 

وبشكل عام، تمتلك منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا أقل رصید من مصادر المیاه المتجددة لكل فرد وكذلك أعلى معدل استھالك للمیاه 
 مناطق الرئیسیة األخرى في العالم. بالمقارنة مع ال
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### 

 حول إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحیة ھو مركز دولي غیر ربحي یھدف إلى تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة والمالحة من خالل 
 تحدید واختبار وتسھیل الحلول المستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذوي وكذلك األمن المتعلق بالدخل. 

www.biosaline.org  

 المركز الوطني للتخفیف من الجفافحول 

شخاص والمؤسسات على وضع األیساعد حیث  1995لینكولن في عام  - جامعة نبراسكاتأسس المركز الوطني للتخفیف من الجفاف في 
 زمات.األدارة من إ الً وإدارتھا بد للمخاطر وتنفیذ تدابیر للحد من ھشاشة أوضاع المجتمع إزاء الجفاف، مع التشدید على التأھب

www.drought.unl.edu 

  من أجل الغذاء عھد العالمي للمیاهحول الم

 ،روبرت بي. دوغرتيعن طریق مؤسسة  2010 لینكولن في عام -جامعة نبراسكا  فيالمعھد العالمي للمیاه من أجل الغذاء تأسس 
واستھالك أقل للمصادر المائیة من خالل تطویر أسالیب إدارة المیاه في النظم  بتحقیق األمن الغذائي لمعالجة التحدیات العالمیة المرتبطة

یة الزراعیة والغذائیة. ویلتزم المركز بضمان عالم األمن المائي والغذائي مع المحافظة على استخدامات المیاه لالحتیاجات البشریة والبیئ
  األخرى.  

www.waterforfood.nebraska.edu 

 لینكولن – جامعة نبراسكاالتابع لمركز تقنیات المعلومات المتقدمة حول إدارة األراضي حول و

مركزاً للتمیز في التعلیم والبحث العلمي  لینكولن – جامعة نبراسكاالتابع لمركز تقنیات المعلومات المتقدمة حول إدارة األراضي  یعتبر
 شركاءویجمع األشخاص وحیث یركز على تقنیات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة فضالً عن نظم تحدید المواقع العالمیة. 

  .   يمتقدمة حول إدارة األراضالمركز الخبرات في االختصاصات المتعددة على شكل تقنیات معلوماتیة 

www.calmit.unl.edu 
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