
 

 والفرات دجلة نھري إكبا وشركاؤه یتشاركون خمس سنوات من النجاح في إدارة میاه حوض

 

مشاركاً مثلوا شتى المنظمات الحكومیة والوطنیة والدولیة في األردن  45التقى ما یربو على  – 2018یونیو/حزیران  28، عمان، األردن
 " والفرات دجلةنھري حوض ل التعاون اإلقلیميالیوم لتبادل اإلنجازات الكبیرة التي حققھا مشروع خمسي بعنوان "برنامج 

، جرى التأكید على أن البرنامج قد 2013لة والفرات، الذي أطلق عام وخالل االجتماع الختامي لبرنامج التعاون اإلقلیمي لحوض نھري دج
 تمكن من تحسین مستوى الحوار والثقة بین البلدان المتشاطئة في منطقة حوض نھري دجلة والفرات بشأن إدارة میاه النھرین. 

تحدید و وتحلیلھا خالل بناء القدرات وتبادل المعلومات وقد أعطى البرنامج للبلدان إمكانیة المضي قـُدماً باتجاه اإلدارة المحسنة للمیاه من
 لیوفر بذلككما تمكن البرنامج من إغناء المعلومات والمعرفة اعتماداً على بیانات مستمدة من أرض الواقع أولویات االستثمارات اإلقلیمیة. 

 دجلة والفرات. حوض تأثیرات في منطقة الحول استخدام المیاه والخدمات و دلیالً 

)، وممثلین عن SIWI(الدولي للمیاه ستكھولم  معھدبالتعاون مع  برنامج التعاون اإلقلیمي لحوض نھري دجلة والفراتإكبا  قد نفذو
جامعة األمریكیة في ال ھا، بما فیالمسؤولة عن التنفیذالشركاء القطریین في حوض نھري دجلة والفرات، وأربعة من المؤسسات الشریكة 

والمعھد السویدي ) SEI)، ومعھد البیئة في ستكھولم (إیكارداوالمركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة () AUBبیروت (
 . )Sidaالتنمیة (الدولي من أجل الوكالة السویدیة للتعاون  كما حظي البرنامج بتمویل من. )SMHIلألرصاد الجویة والھیدرولوجیة (

وفي كلمة ألقاھا خالل االجتماع الختامي لبرنامج التعاون اإلقلیمي لحوض نھري دجلة والفرات، شدد سعادة السید إریك أولینھاغ، سفیر 
كما أكد سعادتھ على أھمیة  .السیاسة السویدیة الخارجیة بتمكین المرأة ودور المرأة في إدارة المیاه ارتباطالسوید لدى األردن، على أھمیة 

اللقاء بین البیروقراطیین والتكنوقراطیین والخبراء والدبلوماسیین أفضل من  ال شك أنالتعاون اإلقلیمي لتحقیق السالم واالستقرار قائالً "
 ." العسكرلقاء 

 
نفذین وشركائنا الوطنیین، أود أن أعرب عن جزیل باسم إكبا وباسم شركائنا الممن ناحیتھا، قالت الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: "

مطلوب شكري وتقدیري للوكالة السویدیة للتعاون الدولي من أجل التنمیة (سیدا). فلوال رؤیتھا ألھمیة ھذه المبادرة وتوفیرھا الدعم المالي ال
، وتحدید الحلول المناسبة والبرامج نصب أعیننا المستقبل وضعأما اآلن فعلینا لما كنا نحتفل بھذا النجاح الیوم. الذي أعطى إمكانیة تنفیذھا 

 االستثماریة القابلة للتنفیذ اعتماداً على ما اكتسبناه من معرفة راسخة." 
 

قالت كبیرة مدیري البرنامج في الوحدة اإلقلیمیة للمیاه والبیئة والتغیر المناخي والطاقة المتجددة واألمن الغذائي في منطقة الشرق  كذلك
سیدا أن من األھمیة القصوى بمكان البناء على الخبرات والشراكات  وكالة ألوسط وشمال أفریقیا في سیدا، السیدة إیسي نیلسون: "ترىا

یقوم  وفقاً لمابرامج تتناول قضایا المیاه والموارد الطبیعیة والبیئة والتغیر المناخي، أي  من خالل ترسخ أسسھا اإلقلیمیة والوطنیة التي
برنامج التعاون اإلقلیمي لحوض نھري دجلة والفرات، وحیث تنعكس األولویات اإلقلیمیة والوطنیة في تولید المعرفة. بھذه الطریقة، عمل 

ً برنامج التعاون اإلقلیمي لحوض نھري دجلة والفرات على دعم الفرص القتسام البیانات والمعرفة اإلقلیمیة  بناء العالقات والثقة بین ل سعیا
 اب الشأن المعنیین." أصح

 
ثمة عالقة ترابطیة بین البلدان المتشاطئة، فھي تقتسم المیاه من نھري دجلة والفرات بھدف صون سلع النظام اإلیكولوجي والخدمات 

الستخدام البلدي والصناعي، وكذلك لصالح مصادر المعیشة والموارد صالح امداد بالمیاه لاالوتوفیر اإلنتاج الزراعي والطاقة، فضالً عن 
التغیر المناخي فھو یعاني من الملوحة وتدھور األراضي فضالً عن الناجمة عن لتأثیرات لإال أن ھذا النظام عرضة بدرجة كبیرة الثقافیة. 

العراق وتركیا وإیران كحوض نھري دجلة والفرات  لتي تقتسم، ما یؤثر بدرجات متفاوتة في البلدان اتدھور األھوار والنظم اإلیكولوجیة
برنامج التعاون كالتعاون اإلقلیمي الفعال من خالل مبادرات ، من المھم تعزیزي ضوء ذلكفوالعربیة السعودیة واألردن. المملكة وسوریة و

فضالً اإلقلیمي في حوض نھري دجلة والفرات بھدف مواجھة التحدیات الراھنة وتلك المستقبلیة في حوض ھذین النھرین العابرین للحدود 
 غیرھا من التحدیات المشابھة. مواجھة  عن
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 حول إكبا

http://www.siwi.org/
http://www.aub.edu.lb/
http://www.icarda.org/
https://www.sei-international.org/
https://www.smhi.se/en
https://www.sida.se/English/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/euphrates-tigris/index.stm
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تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة  غیر ربحیةالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) منظمة دولیة 
 والمالحة من خالل إیجاد حلول مستدامة واختبارھا وتسھیل الوصول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل.
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