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في  االستثمار  لماذا 
المياه الزراعية؟

مبررات العمل 
واالستثمار الشرق ا�دنى وشمال افريقيا

 مارس–4 أبريل 
القاهرة، مصر 

31

أيام 
المياهالمياها�راضي ا�راضي 

ا�مم أهداف  من  العديد  لتحقيق  أساسي�  أمر�  الزراعية  المياه   تعد 
 المتحدة للتنمية المستدامة ومنها: الحد من الفقر (الهدف ا�ول)،
 وتحقيق ا�من الغذائي (الهدف الثاني)، وتوفير مياه الشرب والصرف
 الصحي للجميع (الهدف السادس). وما لم يتم إدارة المياه الزراعية
العربية المنطقة  فستجد  وعادل،  وفعال  مستدام  نحو   على 
المستدامة التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدم  إحراز  في   صعوبة 
 المشار إليها. ونظر� �همية هذا القطاع في دعم العمالة الزراعية
بشأنه الملحة  التحديات  معالجة  فإن  ا§جمالي،  المحلي   والناتج 

تعتبر من ا�ولويات ا�ساسية

كلفة عدم االستثمار

 إن الخسائر االقتصادية المتوقعة من ندرة المياه الناجمة عن تغير
الناتج من  و%14   %6 بين  ما  إلى  تكلفتها  تصل  وقد  كبيرة،   المناخ 

المحلي ا§جمالي ا§قليمي بحلول عام 2050

والمخاطر المياه  ندرة  مشكلة  معالجة  في  للفشل  يكون   قد 
والبيئية، االجتماعية  النظم  على  عواقب  بالمياه  المرتبطة   ا�خرى 
 مما يفاقم أوجه الضعف الحالية ويزيد كذلك من حدة التوتر بين

مستخدمي المياه على جميع المستويات

فوائد االستثمار

 قد يؤدي تحسين الطريقة التي يتم بها تخزين المياه وتخصيصها
 وتوزيعها واستخدامها إلى تحقيق مكاسب اجتماعية تتراوح ما بين
 7 إلى 10 مليارات دوالر أمريكي سنوًيا، بما يعادل حوالي 0.5% من

إجمالي الناتج المحلي ا§قليمي

يمكن المستدامة،  الزراعية  الممارسات  من  المزيد  اتباع  حال   في 
الزراعية العاملة  القوى  إلى  جديدة  وظيفة  ماليين  عشرة   إضافة 

الفاعلة البالغ عددها 33 مليون حالي�

ما نوع االستثمارات المطلوبة للمياه الزراعية 
في المنطقة؟

للري  التحتية  البنية  في  التوسع  كان  االستثمار:  أولويات  تغير 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في  السائد  النمط  هو  والصرف 
الماضي. وبدء� من التسعينيات، تحركت االستثمارات تدريجي� نحو 
التحديث،  وإجراءات  المجتمع،  يديرها  التي  ا�نظمة  على  التركيز 

وإدارة الموارد.

أصبح  جديدة،  زراعية  مياه  مصادر  إيجاد  فرص  النخفاض  نظًرا 
التحديث محور� رئيسي� لالستثمارات، ومن المتوقع أن يستمر هذا 

التوجه في السنوات القادمة.

بشكل  الزراعية  المياه  استثمارات  تركز  أن  كذلك  المتوقع  من 
المناخ والتكيف معها. ومن  تغير  آثار  متزايد على التخفيف من 
الطاقة  من  واالستفادة  المياه  استخدام  ترشيد  ذلك،  أمثلة 

المتجددة §يجاد إمدادات مياه إضافية.
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 من الذي يستثمر في القطاع، وهل هذا
االستثمار كافي؟

 تحصل الزراعة على نسبة من ا§نفاق الحكومي العام تقل عن
 نسبة إسهامها في الناتج المحلي ا§جمالي، ومن المالحظ أن

معظم الدول العربية ال تنفق ما يكفي على الزراعة

 ال يزال ا§نفاق الحكومي هو المصدر الرئيسي للتمويل (بالنسبة
 لالستثمارات الجديدة والمتكررة على حد سواء)، ومع ذلك فهو
التكاليف تغطية  لمجرد  حتى  ا�حيان  من  كثير  في  يكفي   ال 

المتعلقة باحتياجات ا§دارة والتشغيل والصيانة

 تحصل المياه الزراعية على نسبة ضئيلة للغاية من المساعدات
كبيًرا تباين�  القطاع  إلى  المعونة  تدفقات  تظهر   ا§نمائية: 
إجمالي من  فقط   %1 حوالي  تمثل  حيث  آخر،  إلى  عام   من 
النسبة هذه  ترتفع  ولم  المنطقة،  إلى  المقدمة   المساعدات 

على مدار العقد الماضي

 أصبحت بعض الجهات المانحة على الصعيد الثنائي -وال سيما
 الصين- من مصادر االستثمار الهامة، كما تزايدت أهمية أشكال
التنمية وآلية  ا�خضر،  المناخ  صندوق  مثل  الجديدة،   التمويل 

النظيفة والسندات الخضراء والتمويل المختلط

 يلعب المستثمرون من القطاع الخاص بما فيهم المزارعون دور�
فيما سواء  الزراعية،  بالمياه  الخاصة  االستثمارات  في   ملموس� 
تشغيل في  أو  الجوفية  المياه  آبار  عبر  الري  في  التوسع   يخص 
 شبكات الري السطحي وصيانتها، رغم أن هذا الدور ال يؤخذ في

الحسبان

 هناك وعي متزايد بضرورة قيام الحكومات بخلق البيئة المواتية
الخيارات تحديد  خالل  من  السيما  الخاص،  االستثمار   لجذب 
 المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في انشاء البنية التحتية للري

والصرف وتشغيلها وصيانتها

أولويات السياسات واالستثمار لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة 

 بالرغم من التقدم المحرز في العديد من المجاالت، فإن مزيج السياسات الحالي ليس مناسب� للتصدي للتحديات القادمة، والسيما خطة عمل
 التنمية المستدامة. وال تزال هناك حوافز غير فعالة وتشوهات في ا�سس القائمة عليها  سياسات اÑمن الغذائي والزراعة والمياه. ولم تتصد
المياه في ، مؤثرًة بذلك على استدامة القطاع وموارد  الموارد الطبيعية  للزراعة على  الزراعية بشكل كاف لآلثار السلبية المحتملة   السياسة 

المنطقة

 ساهمت السياسات المحلية في التأثير على تجارة السلع الزراعية وأسعار الغذاء وأدت إلى استخدام غير أمثل للمصادر المحدودة وإلى أنظمة
 غذائية غير صحية في بعض الدول. نتج عن آليات دعم الغذاء وحماية السوق انخفاض في أسعار ا�غذية وبالتالي استهالك للسلع الغذائية
والخضراوات). (الفواكه  صحة  ا�كثر  بالسلع  مقارنًة  والزيت)  والسكر  (الخبز  الغذائية  القيمة  في  والفقيرة  الحرارية  السعرات  في   المرتفعة 
 وأدت هذه الممارسات الغذائية إلى تحديات غذائية معقدة مع زيادة كبيرة في السمنة (خاصًة لÔناث) ونقص في المغذيات الدقيقة وانتشار

السكري مقارنًة بالمتوسط الدولي

 يمكن أن تساهم المياه والزراعة في تعزيز التعافي واالستقرار في حاالت النزاع وما بعد النزاع. في هذه الحاالت، تكون آليات التمويل المبتكرة
 والشراكات عادًة أساسية للقيام باالستثمارات الضرورية. ويجب أن تركز هذه االستثمارات في الحفاظ على الخدمات الرئيسية وتسهيل جهود
 ا§غاثة في حاالت الطوارئ، مع بناء القدرات ودعم االستخدام المستدام للمياه. وللحفاظ على استدامة الخدمات ا�ساسية، ينصح با§عانات

التي تقدم لمرة واحدة للحفاظ على أو استعادة أصول وخدمات البنى التحتية واالحتفاظ بالكفاءات العاملة في سلطات الري

االتساق واالستدامة واالبتكار والشمول وإشراك القائمة على مبادئ  المياه واالستثمارات،  العربية جيًال جديد� من سياسات  المنطقة   تتطلب 
 القطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينصح بثالثة اتجاهات استراتيجية: تقدير قيمة المياه، وتسريع عملية تحول قطاع الزراعة،

وتقديم حماية اجتماعية فعالة

 ما هي االبتكارات التي تخلق فرًصا لالستثمار في
إدارة المياه الزراعية؟

(النانو) الصغر  متناهية  المواد  مجال  في  ا§نجازات   تفتح 
 والتكنولوجيا البيولوجية وغيرها فرص� لحشد موارد مائية جديدة،
المعالجة الصحي  الصرف  مياه  استخدام  إعادة  ذلك  في   بما 

وتحلية المياه وإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية

اقترن إذا  الجوفية،  المياه  لضخ  الشمسية  الطاقة  استخدام   إن 
وأن الري  إنتاجية  من  يزيد  أن  يمكن  المناسبة،  الحوكمة   بتقنيات 

يقلل من انبعاث غازات االحتباس الحراري

المعلومات على  الحصول  بطرق  المعنية  االبتكارات   تساعد 
المائية المحاسبة  أدوات  ذلك  في  بما  وتحليلها،  بالمياه   الخاصة 
للمياه التحتية  البنى  تشغيل  تزامن  على  المياه،  إنتاجية   ورصد 
أو المياه  على  الحفاظ  توقيت  حول  المزارعين  وإرشاد   وإدارتها، 

استخدامها، والمساعدة في تحسين حوكمة المياه

 يساهم دمج التكنولوجيا الرقمية الناشئة ضمن ممارسات إدارة
 المياه الزراعية في زيادة إنتاجية المياه، شريطة قيام القطاع العام
التكنولوجيا استخدام  وتنظيم  تمكين  في   رئيسي  دور   بلعب 

الزراعية الرقمية

 تقلل الزراعة في بيئة محكمة من متطلبات ا�رض والمياه، وتتميز
 بقدرتها على تحسين ا�من الغذائي وسبل المعيشة. وقد انتشرت
من العالم  من  أخرى  أجزاء  في  ملحوًظا  انتشار�  التقنيات   هذه 
 خالل دمجها في النظم الغذائية الحضرية، ويمكن دعم تبنيها

في المنطقة العربية

المنطقة في  والصراع  بالعنف  المتأثرة  المجتمعات   تتطلب 
 تدخالت مبتكرة ومخصصة. ويبدو أن بعض أنواع التكنولوجيا مثل
 الزراعة في بيئة محكمة تشكل خيار� مناسب�. في مناطق ما بعد
 النزاع، هناك مجال لتبني سياسات ومؤسسات جديدة تعمل لدمج
 االبتكارات والتركيز على تأسيس االستخدام المستدام للمياه منذ

البداية
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