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41  - 103 الترتيب الزمني لألحداث الرئيسية في حوض نهر األردن 

42  - 113 استعمال األراضي وإمكانات الري 

43  - 114 خصائص السكان 

44  - 115 موارد المياه المتجددة 

45  - 116 سحب المياه بحسب القطاع 

46  - 117 سحب المياه بحسب المصدر 

47  - 118 مساحة األراضي المروية 

48  - 119 المساحة المزودة بنظم إلدارة المياه 

49  - 120 تقنيات الري بالتحكم الكامل/الجزئي 

50  - 121 مصدر المياه في نظم الري بالتحكم الكامل/الجزئي 

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل المروية المحصودة -  51
122 باستخدام نظم التحكم الكامل/الجزئي 

52  - 123 الشرق األوسط بالمقارنة مع العالم 



xiii

شكر وتقدير

أعد هذا التقرير Karen Frenken، منسـق برنامـج النظـام العالمي للمعلومـات بشـأن الميــاه 
والزراعـة، بمساعدة من Cicilia Spottorno، الخبير االستشاري، وكالهما من وحدة تنمية وإدارة 

المياه في شعبة األراضي والمياه بمنظمة األغذية والزراعة.

 Valentina Grigoryan :وساهـم في إعداد المالمح القطرية العديد من أصحاب الرأي والخبرة
إيران  )جمهورية   Kourosh Mohammadi )جورجيا(،   George Kordzakhia )أرمينيــا(، 
اإلسالمية(، محمد بن هاني )األردن(، فادي كرم )لبنان(، سالم المعمري )عمان(، محمود هاشم 
 Giovanni Muñozو  ،Riza Kanber السعودية(،  العربية  )المملكة  الدخيل  يوسف  )قطر(، 

)تركيا(، وعبد الكريم الصبري )اليمن(. وساعد Pascal Marty في مراجعة المالمح القطرية.

ويود المؤلفون أن يعربوا عن تقديرهم لكل من محمد بازا، المسؤول اإلقليمي عن الشرق األدنى 
في المنظمة، و Jacob Burke، من وحدة تنمية وإدارة المياه، على ما قدماه من مساعدة في 
مراجعة التقرير، وما قدماه على وجه الخصوص من مساهمات قيِّمة في األقسام المتعلقة بالمياه 
مة من Elisa Morgera، من مكتب الشؤون القانونية في المنظمة،  الجوفية، والمساعدة المقدَّ
تقديرنا  بالغ  عن  نعرب  ونحن  للحدود.  العابرة  األنهار  بأحواض  المتعلق  القسم  مراجعة  في 
للمساعدة التي قدمتها Jean Margat في مراجعة المعلومات المتعلقة بالموارد المائية. ونوجه 
 ،Parviz Koohafkan رئيس وحدة تنمية وإدارة المياه، و ،Pasquale Steduto شكرنا الخاص إلى

مدير شعبة األراضي والمياه، على دعمهما المتواصل أثناء إعداد التقرير.

وأجرى أعمال التحرير Jennifer Parkinson. وساعد Dorit Groß في إعداد الخرائط القطرية 
واإلقليمية، ;كما أعد المطبوعة للنشر بشرى فاضل الزين.



xiv

تمهيد

األوسط وعلى ضوء  الشرق  إقليم  الطبيعية في  الموارد  باستمرار على  المتزايد  الضغط  في ظل 
موثوقة  معلومات  إلى  بالحاجة  االعتراف  يزداد  المائية،  الموارد  وإدارة  لتنمية  اإلقليمي  الُبعد 
التنمية  تحقيق  في  بالغة  أهمية  من  لها  لما  نظراً  واستعمالها  ونوعيتها  المياه  عن  ومنهجية 

االقتصادية المستدامة في اإلقليم.

دة المتعلقة بتوزيع المياه. وبالنظر  ز في إقليم الشرق األوسط معظم القضايا العالمية المعقَّ وتتركَّ
إلى أن ما يقرب من 85 في المائة من المياه المسحوبة في اإلقليم تستعمل في الري، وعلى ضوء 
األهمية المتزايدة لإلدارة المشتركة للموارد المائية فإن المعلومات الموثوقة عن استعمال المياه 
في الزراعة على المستوى اإلقليمي تكتسي أهمية أساسية وكذلك الحال بالنسبة للمعلومات عن 

المبادرات المشتركة المتخذة في اإلقليم في صدد أحواض األنهار العابرة للحدود.

وبادرت منظمة األغذية والزراعة في عام 1993 بإنشاء نظامها العالمي للمعلومات بشأن المياه 
والزراعة، وهو النظام المعروف باسم برنامج أكواستات )AQUASTAT( من أجل تكوين صورة 
يجمع  النظام  وهذا  الزراعة.  في  المياه  إدارة  تواجه  التي  والتحديات  واالتجاهات  للحالة  كاملة 
دقيقة  بمعلومات  القراء  يزود  لكي  وينشرها  ويحللها  البلدان  بحسب  والمعلومات  البيانات 

وموثوقة ومتسقة وحديثة عن الموارد المائية وإدارة مياه الزراعة. 

آخر  والزراعة  المياه  بشأن  للمعلومات  العالمي  النظام  يصدره  الذي  التقرير  هذا  ويعرض 
المعلومات المتاحة عن توافر المياه واستعمالها في البلدان واألراضي الثمانية عشر في منطقة 
الجداول  التقرير  ويتضمن  الزراعية.  المياه  وإدارة  استعمال  على  التركيز  مع  األوسط،  الشرق 
والخرائط ذات الصلة، وملخصاً إقليمياً يركز على الخصائص اإلقليمية الفرعية لهذا اإلقليم المتنوع 
تغييرات منذ إجراء االستقصاء األول في عام  التقرير ما طرأ من  والمترامي األطراف. كما يحلل 
1997. وأخيراً، يعرض التقرير وصفاً مفصاًل ألربعة من أحواض األنهار العابرة للحدود في اإلقليم، 
مع تسليط الضوء على مختلف مستويات التعاون بين البلدان الواقعة في نفس الحوض، وهي 
حوض نهري دجلة والفرات، وحوض نهري كورا وأراكس، وحوض نهر العاصي، وحوض نهر األردن.

م هذه المطبوعة على أمل أن تساهم في تحسين فهم ظروف الري في إقليم الشرق  ونحن نقدِّ
األوسط وإثراء عمليات صنع القرار في ميدان مياه الزراعة.

Parviz Koobafhan

مدير
قسم األراضي والمياه

Alexander Müller

المدير العام المساعد
قسم إدارة الموارد الطبيعية والبيئة



xv

وحدات القياس

الطول
1 كيلومتر = 000 1 متر = 1 × 103 أمتار

1 ميل = 1.56 كيلومتر = 560 1 متراً

المساحة
1 آكر = 047 4 متراً مربعاً = 0.4047 هكتار = 4.047 × 10-4 × 000 1 هكتار

1 آر =  100 متر مربع = 0.01 هكتار = 1 × 10-5 × 000 1 هكتار
1 فدان = 200 4 متر مربع = 0.42 هكتار = 4.2 × 10-4 × 000 1 هكتار

1 هكتار = 000 10 متر مربع
1 كيلومتر مربع = 000 000 1 متر مربع = 100 هكتار = 1 × 10-1 × 000 1 هكتار

1 متر مربع = 0.0001 هكتار = 1 × 10-7 × 000 1 هكتار

الحجم
1 ديسيمتر مكعب = 1 لتر = 0.001 متر مكعب = 1 × 10-12 كيلومتر مكعب

1 هيكتومتر مكعب = 1 مليون متر مكعب = 000 000 1 متر مكعب = 1 × 10-3 كيلومتر مكعب
1 كيلومتر مكعب = 1 مليار متر مكعب = 000 1 مليون متر مكعب= 910 متر مكعب

1 متر مكعب = 10-9 كيلومتر مكعب
1 غالون إنجليزي = 4.456 ديسيمتر مكعب = 0.004546 متر مكعب = 4.546 × 10-12 كيلومتر مكعب
1 غالون أمريكي = 3.785 ديسيمتر مكعب = 0.003785 متر مكعب = 3.785 × 10-12 كيلومتر مكعب

الطاقة
1 جيغاواط 1 × 310 ميغاواط = 1 × 610 كيلوواط = 1 × 910 واط

1 جيغاواط ساعة = 1 × 310 ميغاواط ساعة = 1 × 610 كيلوواط ساعة
US$1 = 1 دوالر أمريكي 

oC 1 = درجة مئوية واحدة

أفضل  عن  تعبِّر  وهي  مختلفة،  مصادر  من  مستمدة  المطبوعة  هذه  في  الواردة  المعلومات 
التقديرات التي خلصت إليها منظمة األغذية والزراعة على أساس أدق وآخر المعلومات المتاحة 

وقت طباعة التقرير.




