
االبتكار في ا�من الغذائي والمائي في منطقة الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا

ندرة المياه 
ورقة معلومات أساسية

الملخص 
الشرق ا�دنى وشمال افريقيا التنفيذي

 مارس–4 أبريل 
القاهرة، مصر 

31

أيام 
المياهالمياها�راضي ا�راضي 

 سيتطلب حل مشكلة ندرة المياه اتباع منهجية متعددة ا�بعاد،
لمساعدة القرار  دعم  أدوات  مساعدة  على  الحصول  ذلك  في   بما 
 المديرين الوطنيين على إيجاد المزيج الصحيح من خيارات المياه
المسارات تحديد  وبمجرد  الدول.  لوضع  ا�نسب  والطاقة   وا�غذية 
ونشرها، للدولة  النسبية  المزايا  تعزز  والتي  اجتماعي�   المقبولة 
 ستكون هنالك حاجة لبناء القدرات المؤسسية والسياسات وإيجاد
وا¥ثار بالنتائج  والخروج  الخطط  وضع  في  قدم�  للمضي   التمويل 

المرجوة

 إن فرص التوسع ا�فقي للمناطق المروية هي محدودة في معظم
 المناطق. وقد تحول التركيز من ذلك إلى ضمان االرتقاء بمستوى
 أداء نظام الري وإنتاجية المياه الزراعية من أنظمة الري القائمة. وقد
 بات تصميم بعض أنظمة الري وطريقة تشغيلها يتسمان بالقدم.
 ولم تعد الطريقة التقليدية في تقديم الخدمات مناسبة، خاصة مع
 حاجة المزارعين للحصول على مياه الري عند الطلب. ويجب أن تأتي
 المكتسبات الجديدة من خالل المشاركة مع المجتمعات وجمعيات
 مستخدمي المياه الذين أصبحوا يطلبون وبشكل متزايد أن ُتؤخذ

آراؤهم بعين االعتبار

 ُتعد مبادرة ندرة المياه، التي ُأطلقت عام 2013، منهجية متكاملة
لتسهيل (الفاو)  المتحدة  ل¾مم  والزراعة  ا�غذية  منظمة   تقودها 
 الوصول إلى اÀدارة المستدامة لمصادر المياه في منطقة الشرق
الجهود تنفيذ  لتحسين  مصممة  وهي  أفريقيا،  وشمال   ا�دنى 
 التي تبذلها الدول ا�عضاء من خالل عرض قصص النجاح ونشرها
 ونقلها على نطاق واسع، خاصة تلك القادرة على معالجة مشكالت
إنجازات وُتظهر  المبادرة.  تغطيها  التي  الدول  في  المياه   ندرة 
الجغرافية، المعلومات  ونظام  بعد،  عن  االستشعار  أن   المبادرة 
نسبة ويمكن  الوطنية  البرامج  تمتلكها  مهارات  هي   والنمذجة 
هذه القرارات  دعم  أدوار  ُصممت  وقد  المبادرة.  إلى  فيها   الفضل 
 لتبسيط مجموعة معقدة من الخيارات وتحسينها. كما أن تطوير
التي النصائح  فهم  القرار  لصانعي  يتيح  جوهري  أمر   القدرات 

يقدمها الموظفون والوثوق بها

  يجب أن تركز الجهود المستقبلية على بناء القدرات البشرية في
 الدول الشريكة والفاو، بهدف إتاحة المجال أمام مشاركة التقدم
 الكبير المنجز وتوسيع نطاقه. وإحدى الخطوات المهمة مستقبًال
التخطيط في  المياه  مصادر  وزارة  مع  الزراعة  وزارة  تعاون   ضمان 
وثمة والمياه.  ا�راضي  أيام  مؤتمر  بنهاية  االستثمارية   للمشاريع 
للقارئ يتيح  مصر  من  جيدين  مثالين  عن  الورقة  في   ملخص 
وصوًال منهجية  لخطوات  الدراسة  اتباع  كيفية  على   االطالع 
 لصياغة السياسات وتوسيع النطاق، أي (أ) تحديث نظام الري و(ب)

أحواض الزراعة المرتفعة.
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الشراكات

 دخلت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة ل³مم
 المتحدة في شراكة قوية مع المبادرات المتعلقة بمبادرة ندرة
 المياه. وتشمل المشاريع منظمة الفاو، وجامعة الدول العربية،
 والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة وا�راضي الجافة
أثر لتقييم  اºقليمية  المبادرة  تنفيذ  في  استراتيجيين   كشركاء 
االجتماعي التأثر  وقابلية  المائية  الموارد  على  المناخ   تغير 
 واالقتصادي في المنطقة العربية، ومركز المعرفة ا�قليمي
 التابع للمبادرة، ومشروع ا�من الغذائي والمائي في المنطقة
للتنمية السويدية  الوكالة  من  بدعم  ينفذ  (الذي   العربية 
 الدولية). كما مّولت الوكالة برنامج منظمة الفاو لتطوير نظام
وتطوير المياه،  إنتاجية  كفاءة/  إطار  وتنفيذ  للمياه،   محاسبة 
دولة  11 أصل  من   8 في  المياه  الستخدام  التشغيلية   الحدود 
ويسهم هولندا  تموله  الذي  العالمي،  المشروع  وهذا   شريكة. 
البيانات بقاعدة  ُيعرف  المياه،  ندرة  مبادرة  في  كبير   بشكل 
تحديد على  الدول  لمساعدة  يسعى  وهو  للفاو،   المفتوحة 
تكنولوجيا باستخدام  والمياه  ا�راضي  إنتاجية  في   الفجوات 

االستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات/االتصاالت

في المنجز  للتقدم  تقييم  بمثابة   Áأيض الورقة  هذه   وُتعد 
ا�دنى الشرق  لمنطقة  اºقليمي  المكتب  مشاريع   مجموعة 
مع توافقها  مدى  يوضح  حيث  واتجاهاتها،  للفاو   التابع 
ا�راضي أيام  لمؤتمر  اختيارها  تم  التي  الرئيسية   الموضوعات 
ا�راضي، المياه، وتدهور  ندرة  هي  الموضوعات  وهذه   والمياه. 
 وتغير المناخ، وحوكمة ا�راضي والمياه، واالستثمارات.  وتوفر
التي للمشاريع  ا�ساسية  الحالة  حول  معلومات  البيانات   قاعدة 
درجة تقييم  بهدف  وذلك   ،2013 عام  منذ  المكتب   ينفذها 

معالجة المكتب للموضوعات المبينة أعاله

ويظهر تحليل قاعدة بيانات مشروعات الفاو ما يلي

 انضمت 11 دولة شريكة إلى مبادرة ندرة المياه في منطقة
 الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا بشكل رسمي، بما فيها الجزائر،
العربية اºمارات  تونس،  ُعمان،  المغرب،  لبنان،  ا�ردن،  إيران،   مصر، 
مجموعة وتتألف  اليمن.  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة   المتحدة، 
 المشاريع التي ينفذها مكتب الفاو اºقليمي من مشروعات تنفذ
 على المستوى العالمي واºقليمي والقطري، بقيمة إجمالية تقدر
 بنحو 300 مليون دوالر، مقسمة على أساس %90 للبرامج القطرية
 و%10 للبرامج اºقليمية. ويذهب جزء كبير من التمويل اºقليمي

 ل³نشطة المرتبطة

 طورت مبادرة ندرة المياه استراتيجية التعاون اºقليمي حول اºدارة
 المستدامة للمياه الزراعية، والتي تعد وثيقة استراتيجية حول كيفية

تحديد أولويات العمل

وقد تم االتفاق على التركيز على ما يلي

استدامة المياه الجوفية؛
الري والتحديث؛

 استهالك المياه (المحاسبة)، وإنتاجية المياه والمحافظة عليها في
قطاع الزراعة؛

تغير المناخ/ إدارة الجفاف
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     264 مليون دوالر
Áإجمالي موازنة المشاريع الوطنية تقريب

  %45 مستثمرة
في المشاريع الطارئة التي يمولها مكتب العمليات الغوثية الخاصة

 تذهب نسبة كبيرة من التمويل الذي تقدمه الفاو/المكتب
للحاالت الطارئة في الدول الضعيفة:

  العراق  %87                                                    لبنان 50%      

  سوريا %77                                                       اليمن 92%      
  

Áإن ا�من الغذائي وسبل العيش والتغذية هي موضوعات غالب 
ما يتم إدراجها في مشروعات المكتب.

التي والقادمة  الحالية  المشاريع  لمجموعة  مراجعة   تكشف 
 ينفذها البنك الدولي في عينة من 5 دول من منطقة الشرق
الحالية االستثمارات  حجم  وصول  عن  أفريقيا  وشمال   ا�دنى 
 والقادمة إلى 19.3 مليار دوالر أمريكي، ُخصص منها 2.8 مليار
 دوالر أمريكي (%15) لمشاريع المياه. ويؤدي إجراء تحليل معمق
إلى الوصول  إلى  الدولية  المالية  المؤسسة  مشاريع   لمجموعة 
مع المياه  ندرة  مبادرة  جهود  مواءمة  أهمية  حول  أفضل   فهم 

البنك الدولي

 وباستخدام بيانات من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد
ا�دنى الشرق  منطقة  من  دول   5 في  بمشاريع  قائمة   وضعت 
 وشمال أفريقيا، وأظهرت مجموعة مشاريع تقدر تكلفتها بنحو
 765 مليون دوالر أمريكي تركز على موضوعات تتصل بالمبادرة.
 والصندوق شريك منطقي في الجهود المبذولة، بما في ذلك
 مبادرة ندرة المياه، وذلك لتمتعه بالقدرة على تحديد متى وأين
يمكن تنفيذ االبتكارات التي تطورها هذه المبادرة اÀقليمية

بنهاية والزراعة  المياه  وزراء  يجتمع  أن  بمكان  ا�همية   ومن 
 مؤتمر أيام ا�راضي والمياه للبحث في تنفيذ مزيد من البرامج
ُيسّهل أن  االجتماع  هذا  شأن  ومن  المشتركة.    واالستثمارات 
المياه. ندرة  مشكالت  لحل  الالزمة  الصعبة  المفاضلة   عمليات 
 وتضطلع الفاو بدور المنسق بين جامعة الدول العربية وا�مانة
 العامة ل¾مم المتحدة فيما يخص الفريق العامل المعني بالمياه،

وهو دور ستكون له أهمية كبيرة خالل السنوات القادمة
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