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  المقدمة  -أوالً 
  

يتعّرض إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا من حيث طبيعته إلى نقص مزمن في المياه،   -1
فقد تراجعت حصة .  وقد يكون يواجه حالياً التفاقم األكثر حدةً في تاريخه على صعيد ندرة المياه

أن  الفرد الواحد من المياه المتوفرة بنسبة الثلثين خالل السنوات األربعين الماضية، ومن المحتمل
ومن األرجح أن الزراعة، التي تستھلك . 2050في المائة بحلول عام  50تنخفض بنسبة إضافية تبلغ 

في المائة من موارد المياه العذبة المتوفرة في اإلقليم، سوف تتكبّد الجزء األكبر  85أصالً أكثر من 
. واالقتصاد الريفيئي ذامن ھذه الصدمة التي من الممكن أن تفضي إلى آثار ھامة على األمن الغ

وبالتالي، يتعيّن على بلدان اإلقليم أن تضع خططاً استراتيجية لتوزيع مواردھا المائية، وأن تراجع 
سياساتھا المعنية بالمياه، واألمن الغذائي والطاقة بحيث تتأكد من تماشيھا مع ضرورة االستخدام 

  .األفضل لكل قطرة مياه
  
مبادرةً إقليمية لندرة المياه في ولمواجھة ھذه التحديات، أطلقت منظمة األغذية والزراعة   -2

بھدف مساعدة البلدان في تحديد وتبسيط السياسات والممارسات  الشرق األدنى وشمال أفريقيا
وسوف . الفضلى التي قد تحّسن على نحو ملحوظ اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي في اإلقليم

م ھذه المبادرة عملية اعتماد وتنفيذ القرارات السياساتية المستندة إلى األدلّة، والحوكمة الرشيدة تدع
والمؤسسات، واالستثمارات الفعالة من حيث الكلفة في المياه، وأفضل الممارسات في مجال 

 تتجاوزوتقوم المبادرة على مبدأ وجود منفعة كبرى في إيجاد طرق ووسائل منظمة . اإلدارة
المستوى الوطني لفھم التحّديات واإلمكانات، واستخالص الدروس من التجارب، واالبتكار ونشر 
الحاالت الناجحة، ال سيما في مجال معقّد بقدر إدارة المياه في قطاع الزراعة وفي ظّل التنّوع 

ت وفي ھذا السياق، ُوضع. الكبير في الحاالت في أنحاء إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 أُنظر(استراتيجية تعاونية إقليمية في إطار المرحلة التجريبية للمبادرة اإلقليمية لندرة المياه 

وجرت مناقشة ھذه االستراتيجية التعاونية خالل األيام المكّرسة لألراضي والمياه التي ). االيطار
مشاركاً،  230من جانب أكثر من ) 2013كانون األول /ديسمبر 18-15( انعقدت في عمان، األردن

  . مؤسسة دولية ووطنية 16بلداً و 15خبيراً من  80بما في ذلك 
  

     المبادرة اإلقليمية بشأن ندرة المياهفي  التجريبيةالمرحلة 
اهتسعى  درة المي أن ن ة بش ادرة اإلقليمي والمب ي يوني ت ف ي أُطلق ران /، الت ين 2013حزي ى تصميم منتج ، إل
اه المستخدمة في الزراعة لتحقيق األمن  تعاونيةاستراتيجية إقليمية : رئيسيين بشأن اإلدارة المستدامة للمي

ة، . لدعم البلدان على صعيد تنفيذ االستراتيجية التعاونيةشراكة إقليمية الغذائي، و ة التجريبي وخالل المرحل
اھجبتطبيق ثالثة ) مصر، واألردن، والمغرب وعمان، وتونس، واليمن(بدأت ستة بلدان  رئيسية تشّكل  من

اه ة: "اإلطار التحليلي األساسي للمبادرة اإلقليمية لندرة المي ، واستعراض الوضع الحالي "المحاسبة المائي
اج الزراعي؛ و ة"لتوفّر المياه واستخدامھا، وطاقة زيادة اإلنت داد باألغذي ة اإلم ة "منحنى كلف ، وھي طريق

دا ارات المتاحة لإلم د الخي ذة لتحدي ا ناف ة بسيطة إنم ا من حيث كلف ة وترتيب أولوياتھ تقبلي باألغذي د المس
ة؛ و ا االقتصادية والمائي وة"متطلباتھ ل الفج ية، "تحلي ة المؤسس ة والبيئ ن السياسات والحوكم ق م ، والتحق

ة خالل . ومن أداء إدارة المياه في قطاع الزراعة في اإلقليم ة التجريبي ائج المرحل ز نت ع أن تُنَج ومن المتوق
  . 2014من عام  لالفصل األو

  
  
ة  -3 ّدم أوالً اإلشكالية . تلّخص ھذه الورقة العناصر الرئيسية في االستراتيجية التعاوني فھي تق

ى  يم الشرق األدن اه  المستخدمة في الزراعة في إقل ذائي وإدارة المي األمن الغ الرئيسية المتصلة ب
مال  اوش عي. أفريقي ى ص يم عل رزه اإلقل ذي أح دم ال تعرض التق م تس وارد ث تدامة للم د اإلدارة المس

اون  ك حيث يمكن للتع ا في ذل ل، بم ة للعم المائية الزراعية، مع تحديد الثغرات ومجاالت األولوي
افية ة إض وفّر قيم ي أن ي اه . اإلقليم تدامة للمي أن اإلدارة المس ة بش تراتيجية التعاوني ي االس وتبن
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ادر ى مب ذائي عل ق األمن الغ وفّر نظرةً من المستخدمة في الزراعة لتحقي ا سوف ت ة، كم ات قائم
ة إزاء  ائي"زاوية المياه الزراعي ة لألمن الم ل خطة )2030-2010" (االستراتيجية العربي ا يكّم ، بم
  . العمل الخاصة بھا ويستكملھا

  
 ً   :المياه، والزراعة واألمن الغذائي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا  -ثانيا

  لمحة عامة موجزة
  

وارد   -4 اه، حيث تشّكل الم اّد في المي ا من نقص ح يم الشرق األدنى وشمال أفريقي يعاني إقل
وبالتالي، عملت بلدان اإلقليم على تنمية نسبة أكبر من . المائية للفرد الواحد سدس المتوسط العالمي

ا في أي يم آخر  مواردھا المائية المتاحة وارتفعت فيھا حصة الفرد من المياه المتخّزنة أكثر منھ إقل
ر من . في العالم د أن أكث دفّق من خارج الحدود  60بي يم يت ة في اإلقل وارد المائي ة من الم في المائ

يم، . الوطنية واإلقليمية ع أنحاء اإلقل اه في جمي اً للمي ة تشّكل مصدراً ھام كذلك، باتت المياه الجوفي
ة ال ة، وتمثل القاعدة األساسية للنمو السريع لالقتصاديات الزراعي رة العربي دة في شبه الجزي جدي
ة ا الجوفي تنزافاً لمياھھ وم اس ھد الي دان تش ع البل م أن جمي رة . رغ ارع وتي ك، تتس ى ذل الوةً عل وع

اه ى المي ات للحصول عل ع القطاع ين جمي افس ب اه والتن ودة المي اد لج دھور الح ن . الت راً، م وأخي
ادة أصالً  درة الح ات المحاصيل من حيث المرّجح أن يفاقم تغير المناخ ھذه الن د متطلب اه ويزي للمي

  .المياه
  
يم   -5 ي اإلقل اه ف ر للمي تخدم األكب و المس ذي ھ ة، ال ى قطاع الزراع ب إل الي، سوف يُطل وبالت

اً  يم تقريب دان اإلقل ع بل اً في جمي د )أُنظر الصندوق(ويمثل قطاعاً اجتماعياً واقتصادياً ھام ، أن يزي
ه  من حيث" إنتاجيّته"على نحو ملحوظ  األغذية، والدخل وفرص العمل، وأن يقلّص في الوقت ذات
اه ن المي ته م ر. حّص نوات الخمس والعش ھدت الس ين ش ي ح غ ووف وي بل و ق دل نم رة مع ن األخي

ة المضافة 2متوسطه  ة الزراعي ة من القيم ة ، في المائ راه من زاوي زداد الوضع صعوبةً حين ن ي
امي . محّددة فمن جھة، توجد زراعة مروية موّجھة إلى السوق، تستجيب إلى الطلب السريع المتن

دريجياً  اً ت على منتجات ذات قيمة أعلى من األسواق الحضرية والتصديرية، رغم أنھا تشھد تراجع
ية التي تقوم إلى حّد بعيد على زراعة الحبوب، ومن جھة أخرى، ھناك الزراعة البعل. لتوزيع المياه

ى صعيد  والتي تمثل حوالى ثلثي السكان الزراعيين على نطاق اإلقليم، وتواجه تحديات خاصة عل
  .  اإلنتاجية المنخفضة واألمطار التي ال يمكن التنبؤ بھا

  
دان الشرق األ  -6 ع بل ي جمي ة ف ة للزراع اه أحد الضوابط الملزم ّكل المي ذا، تش مال ل ى وش دن

ى  ذائي، وإل أفريقيا في سعيھا إلى زيادة النمو والدخل في قطاع الزراعة، وفرص العمل واألمن الغ
ولطالما شّكل األمن الغذائي أحد الشواغل في إقليم الشرق األدنى وشمال . تقليص الفقر في األرياف

ة من الح ة الذاتي ق الكفاي اً من تحقي يس قريب د ل يما أن أي بل ا س دان أفريقي وب، ويستورد معظم بل ب
وب من . اإلقليم حصة كبيرة من احتياجاته الغذائية ا من الحب ي حاجاتھ وتغطي أربعة بلدان فقط ثلث

ى صعيد . في المائة من ھذه االحتياجات 20اإلنتاج المحلي، فيما تغطي ستة بلدان أقل من  ا عل وأّم
ن إجمالي البضائع المستوردة، إنما قد تظھر في المائة م 13اإلقليم، فيبلغ متوسط الواردات الغذائية 

ة . في المائة 20حاالت مغايرة حيث تتجاوز الذروة نسبة  ونظراً إلى اعتماد ھذه البلدان على األغذي
ى  دان الشرق األدن ى بل ؤثران عل ا ي ة وتقلّبھ عار األغذي ي أس المي ف اع الع إن االرتف توردة، ف المس

  .لمستدام لإلنتاج ذات أھمية كبيرةوشمال أفريقيا، كما يُعتبر التكثيف ا
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    قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً في المنطقة 1تشكل الزراعة
يم  ى صعيد اإلقل ة عل ل الزراع ار دوالر  95تمث يملي ث تضيف  أمريك نوية، حي ة المضافة الس ن القيم م

ر من  أمريكيمليار دوالر  20الزراعة في إيران مبلغ  ي، وأكث ار 10إلى إجمالي الناتج المحل دوالر  اتملي
ً  أمريكي ى السواء سنويا ر، تراجعت حصة الزراعة . في مصر والمغرب عل وفي ظّل التحديث والتحّض

اج األساسي، . اإلقليميفي إجمالي الناتج المحلي  ى اإلنت ة بالنسبة إل غير أن ھذا القطاع ما زال بالغ األھمي
ر ال ّكل حج ا يش بة كم اھم بمتوسط نس ي إذ يس ي االقتصاد الريف ة ف اتج  13زاوي الي الن ي إجم ة ف ي المائ ف
ر من  2تتراوح ھذه النسبة بين ) وباستثناء بعض دول الخليج(المحلي اإلقليمي،  في المائة في األردن وأكث

ة من في ا 38 لحواليكذلك، يوفر ھذا القطاع فرص عمل ودخالً . ةفي المائة في السودان وسوري 20 لمائ
 ً ة  4سنوياً و أمريكيمليار دوالر  20(كما أن الصادرات الغذائية . سكان اإلقليم الناشطين اقتصاديا في المائ

يم دان الشرق ) من مجموع البضائع المصّدرة في اإلقل د من بل ى نحو ملحوظ في اقتصاد العدي تساھم عل
   .ذائيةاألدنى وشمال أفريقيا، وتساعد في الدفع مقابل الواردات الغ

  
ا 2008وعقب األزمة الغذائية عام   -7 ، من البديھي أن بلدان إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقي

وازن  ق الت ر في تحقي ى النحو األكب بحاجة إلى تقييم سياساتھا الغذائية والزراعية التي قد تساھم عل
ين المحلي األمثل بين اإلنتاج  ل ب وازن األمث ة، إزاء الت ة االجتماعي ، والتجارة، والتخزين، والحماي

  ". االفتراضية"وميزانية المياه " الفعلية"ميزانية المياه 
  

 ً   :إدارة الموارد المائية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا  -ثالثا
  الثغرات وخيارات االستجابة

  
ه يجب   -8 اقم، وأن اه سوف تتف درة المي أن ن ا ب يم الشرق األدنى وشمال أفريقي دان إقل أقّرت بل

ى ت مض ن أي وق تدامة م اءة واس ر كف ورة أكث وفرة بص ة المت وارد المائي مل . إدارة الم ذا يش وھ
، ووضع صكوك تتيح التوزيع األمثل للمياه بين القطاعات مع توفير الوطنيإجراءات على الصعيد 

بصورة فعالة ومستدامة،  إدارة الموارد المائيةالمؤسسية والتحفيزية في الوقت ذاته من أجل األطر 
، لضمان أن تُستخَدم المياه المخّصصة للزراعة على نحو )والمحلي( القطاع الزراعيوعلى صعيد 
ة . فعال ومنتج ك البصمة ال(كما تتواجد األدوات الداعمة من قبيل المحاسبة المائي ا في ذل ةبم ) مائي

ى  ائم عل ي وق اق تحليل وفير ميث ة، لت اه واألغذي ة المي ات كلف نھج إزاء منحني يناريو، وال ل الس وتحلي
   .ومتخذي القرارات األدلّة لصانعي السياسات

  
  )بين القطاعات(إدارة الموارد المائية على الصعيد الوطني   -ألف

  
ّدد   -9 تقبلية بحيث تح ا المس ة لتنميتھ دان أن تضع رؤي ى البل يّن عل وطني، يتع على الصعيد ال

تخدمين /على نحو أفضل أھداف االقتصاد السياسي وكفاءة توزيع المياه بين القطاعات  وتنشئالمس
تج  وء ومن اعي واقتصادي كف ھيكلية مؤسسية، وبيئة مؤاتية وأطراً تحفيزية من أجل استخدام اجتم

اهللم ا . ي مال أفريقي ى وش رق األدن يم الش ي إقل ة ف وارد المائي ين إدارة الم ات لتحس وتتصل األولوي
بمجاالت تشمل تعزيز الحوكمة والمؤسسات؛ والنھج المتكاملة إلدارة الموارد المائية؛ والالمركزية 

 . والمشاركة؛ وإدارة جانب العرض؛ وإدارة جانب الطلب واإلطار التحفيزي
  
  
  
  
  

                                                 
  .بما في ذلك الماشية، والغابات واألسماك  1
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  والمؤسسات الحوكمة
  

رة   -10 ا خطوات كبي يم الشرق األدنى وشمال أفريقي دان إقل خالل العقدين الماضيين، خطت بل
وبصورة . الممارسات الفضلى في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية مبادئعلى صعيد تطبيق 

ى  اه إل وفير مباشر لخدمات المي ادة العرض وت دريجي من زي ال ت عامة، انخرطت البلدان في انتق
  .تركيز أكبر على إدارة الطلب على المياه، والالمركزية والشمولية

  
د ساعدت  فالالمركزية، والمشاركة، والتغييرات في  -11 ة الحوافز وتخطيط األحواض ق ھيكلي

اءة  ين الكف ات، وتحس ين القطاع اه ب ع المي ة توزي ن فعالي ى م تويات أعل ق مس ي تحقي ا ف جميعھ
ةفي المياه المستخدمة في الزراعةواإلنتاجية  ا . ، واالرتقاء بالعدالة االجتماعية واالستدامة البيئي كم

ه  .أن وكاالت الرّي تشھد المركزية تدريجية وتحّسنت جودة التخطيط واالستثمارات العامة رغم أن
ز  يبقى إرث من االستثمارات الكثيفة االستخدام لرأس المال والموّجھة من جانب العرض التي تميّ

  . نھجاً ھندسياً من األعلى إلى األسفل
  

ع   -12 د توض ةوق ل ذات األولوي االت العم نُھُج  مج ز ال اءلة، وتعزي اءة والمس ين الكف لتحس
ال الجاري من  تثمارات، ومواصلة االنتق التشاركية والتحاليل االقتصادية في عملية التخطيط لالس
ة  ة التجاري ل القيم ي سالس ين ف ون منتج ا المزارع ر فيھ ي يُعتَبَ نُھُج الت ى ال ة إل اإلدارة المركزي

دعم، واال د وال يم، والرص التفويض، والتنظ ة ب االت العام وم الوك ين تق ي ح تدامة، ف تثمار المس س
  . بكفاءة، وذلك كلّه بمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة

  
  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والنھج إزاء الحوض

  
وارد   -13 ة للم ا في إدارة متكامل يم الشرق األدنى وشمال أفريقي دان إقل لقد انخرط العديد من بل

اءة  ن كف ا يحّس ى صعيد الحوض، بم ي التخطيط عل ة وف وفّر المائي ة، وي وارد المائي تخصيص الم
وتكمن المنفعة في النھج إزاء الحوض . التكامل بين برامج االستثمار ويعّزز اللوائح المتصلة بالبيئة

ر ببأنه يحّدد تخصيصات القطاعات، ويوفّر اليقين والشفافية، وقد شّكل ذلك حافزاً لتحقيق فعالية أك
زداد الطل. في الريّ  ا ي تقبل، فيم ية وفي المس ات المؤسس م اآللي ب من قطاعات أخرى، سوف تتّس

  .القائمة على مستوى األحواض والتي تنظّم النقل الصحيح للمياه بأھمية متنامية
  

ةو  -14 ل ذات األولوي االت العم مل مج ر : تش دان وعب ل البل وض داخ نھج إزاء الح يم ال تعم
تثمارات رارات المتصلة باالس ع مستوى  الحدود؛ وتحقيق المركزية أكبر للق والتخصيصات؛ ورف

وميين المصلحةالمساءلة من خالل إعطاء صوت ألصحاب  ر الحك ويمكن إجراء استعراض . غي
ات،  ادل البيان ى تب افةً إل تقبل، إض ات للمس ات وتوجيھ ع مالحظ ابقة، ووض رات الس ي للخب إقليم

ا ك للمس ي، وذل عيد اإلقليم ى الص واض عل يط لألح أن التخط ارف بش ات والمع ي والمعلوم عدة ف
  . تحسين كفاءة التوزيع، وكفاءة استخدام المياه وإنتاجيتھا

  
  الالمركزية والمشاركة

  
ق   -15 اه تحقي اذ خطوات باتج ا باتخ مال أفريقي ى وش يم الشرق األدن ي إقل دة ف دان عدي دأت بل ب

وقد جرى . الالمركزية والتعاون بين المجتمعات المحلية في مجال الموارد الطبيعية واإلدارة البيئية
ائم مستخدمي المياه، إنما طُبِّق أيضاً التعاون ذا رابطاتتطبيق ھذا النھج على خطط الرّي مع  ته الق

نظم  ون ال ى ص ة، وعل اه الجوفي اه والمي تجمعات المي ى إدارة مس ة عل ات المحلي ى المجتمع عل
  .اإليكولوجية والخدمات البيئية
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ل البسيط  الجمعياتوقد حّددت   -16 ين حق التمثي راوح ب ا تت مستخدمي المياه مھاماً تضطلع بھ
ا ھي في إقليم الش رابطاتغير أن ھذه ال. وإدارة قناة فرعية ا أضعف مّم رق األدنى وشمال أفريقي

ةعليه في أقاليم أخرى؛ كما أن دراسةً أخيرة أجرتھا الفاو لم تبيّن أي  ذه ال صلة قوي ين ھ  رابطاتب
ة دمات المائي ودة الخ ا وج مال أفريقي ى وش رق األدن يم الش ي إقل ي أن . ف ك ف ر ذل اتويُفسَّ  رابط

  .الية تامة ألنھا ال تملك القدرات الكافيةمستخدمي المياه في ھذا اإلقليم ال تتمتع بفع
  

اءة  رابطاتوقد أظھرت تحاليل أخرى أن تمكين   -17 اه ال يساھم في تحسين كف مستخدمي المي
د  ا ق اج، إنم ى صعيد اإلنت اه فحسب عل تخدام المي ة اس ذه التوإنتاجي كل ھ اتش ات  رابط اً آلي أيض

ى ة عل لة القيم ل سلس من عم ية تض   مؤسس
  .نحو فعال

  
ات و(مستخدمي المياه وتمكينھا  رابطاتبإنشاء  مجاالت العمل ذات األولويةوتقضي   -18 جمعي

ين ). المزارعين عامةً  ألة إنشاء وتمك ا من  رابطاتويمكن أن تشّكل مس اه وغيرھ مستخدمي المي
  .منظمات المزارعين موضوع تعاون فني إقليمي، وقياس مرجعي، وبناء القدرات

  
  ميزانية المياه العمل على جانب العرض في

  
وفر   -19 ا زالت تت ة، م على الرغم من أن موارد المياه اإلقليمية مستخدمة بالكامل بصورة عام

ات الموجودة ى من التخزين تفادة المثل ق االس ر وتحقي ى نحو أكب ا عل ا . بعض الفرص لتخزينھ إنم
ينبغي أن تنظر أي مشاريع تخزين جديدة في التدفقات المتقلبة والقصوى، ومن المرّجح أنھا سوف 

اه . م في ظّل مشھد بيئي ومالي أكثر حساسيةتُقا ع المي تالل، وتجمي وقد تشّكل السدود المحلية عند ال
  . أو تخزينھا في المزارع، حلوالً ناجعة

  
ذه   -20 د ھ ة وتتزاي اه المالح ة للمي د مصادر ھام ا، توج مال أفريقي ى وش يم الشرق األدن ي إقل ف

ة ومجاري الم اه الجوفي اهالمصادر بفعل تملّح المي ا المركز . ي ي أجراھ رة الت يّن البحوث األخي وتب
الدولي للزراعة المروية بالمياه المالحة الطاقات االقتصادية التي تكتنفھا المياه المالحة في الزراعة 

  . في بلدان إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
  

ات فيما تنمو المدن، تزداد مطالبتھا بالموارد المائية على حساب الزراع  -21 ة، إنما تصبح الكمي
زارعين متأتيال) أو معالجتھا(المتنامية للمياه العادمة  ى الم ة بالنسبة إل ر جاذبي دن أكث ذه الم ة من ھ

اه، من . واألنشطة الزراعية حول المدن درة المي موفي ظّل تفاقم ن تخلص اآلمن من  المھ ضمان ال
  .  المياه العادمة حول المدن واستخدامھا الرشيد

  
داف   -22 ق أھ ى تحقي دود إل ابرة للح اه الع ال إدارة المي ي مج لى ف ات الفض عى الممارس وتس

يّن  ى مستوى مع اق عل التوزيع العادل للمنافع، والكفاءة االقتصادية واالستدامة البيئية من خالل اتف
افع م المن اون وتقاس ن التع ة،. م ورة عام   وبص

اه سوف من المرجح أن تكون الفوائد المتأتية من التعاون مل اق بشأن المي ى اتف حوظةً، فالتوصل إل
  .ويشّجع االستثمارات يقلّص المخاطر

د   -23 ة، وسوف يزي اه المستخدمة في الزراع وفّر المي ى ت لبياً عل اخ س ر المن ؤثر تغيّ وسوف ي
ي إطار استراتيجيات التكيّف . ھشاشة المزارعين نظّم ف وبالتالي، قد يستفيد المزارعون من دعم م

ة ة ورصد و. الوطني اذج المناخي وطني، فمن الضروري وضع النم ى الصعيد اإلقليمي وال ا عل أّم
  .الموارد إلعداد االستجابات إلى تغيّر المناخ
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ةومن شأن   -24 اون اإلقليمي والبحوث  مجاالت العمل ذات األولوي ز التع ى تعزي ز عل أن ترّك
ق الممار اييرلزيادة المياه غير التقليدية، ودعم المزارعين لتطبي وللتكيّف مع . سات الفضلى والمع

داد  اذج والرصد، وإع ى صعيد وضع النم ي عل اون اإلقليم ز التع ة لتعزي ة حاج اخ، ثم ر المن تغي
ا وير التكنولوجي وث وتط ال البح ي مج اون ف ف، والتع تراتيجيات التكيّ د . اس ن المفي ون م د يك وق

ارف ب ات، والمع لى، والمعلوم ات الفض ات والممارس اطر البيان ة تش اه الجوفي ة المي أن حوكم ش
ر . وإدارتھا على نطاق اإلقليم ادل التجارب حول أُط ابرة للحدود، يمكن تب اه الع ى المي وبالنسبة إل

ة دروس /النھج التعاوني بين األحواض؛ وعلى سبيل المثال، يمكن لحوض دجل رات أن يستمد ال الف
  . من تجربة حوض النيل

  
  خيارات إدارة الطلب وإطار الحوافز

  
ى   -25 ة الحوافز إلدارة الطلب عل ا بتكييف ھيكلي قامت بلدان إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقي

دان النظر . المياه المستخدمة في الزراعة وتشجيع صونھا واستخدامھا الفعال كما أعادت معظم البل
ترد وم الس د ُرفعت الرس رّي، وق اه ال ل مي زارعين مقاب ى الم وم المفروضة عل دة الرس ي قاع اد ف

ال د . تكاليف اإلدارة والتشغيل والصيانة، وأحياناً السترداد جزء من تكاليف رأس الم ر أن العدي غي
اليف، ل التك ي كام تخدمون ال تغط دفعھا المس ي ي وم الت ز، والرس ن العج اني م ط يع ن الخط   م

مشاركة  كذلك، إن عدم استرداد التكاليف يحّد من نطاق. ما يحّد من االستقاللية وقد يعيق الخدمات
  .القطاع الخاص

  
ّرة   -26 ارة الح ى التج ة إل ورة تدريجي ا بص مال أفريقي ى وش رق األدن دان الش ت بل د انتقل وق

ة ة التجارة الدولي ا . واالمتثال اللتزاماتھا بموجب اتفاقي ي م اج المحل ة لإلنت ة المتبقي ر أن الحماي غي
دة، ويشوّ  دان عدي ر زال يُبقي األسعار في المزرعة مرتفعة في بل ه الحوافز ويشّجع االستخدام غي

اه ة . االقتصادي للمي دة للطاق عار الزھي تمر األس دان وتس ي بعض البل اه ف تنزاف المي بّب باس التس
  .الجوفية في بلدان عديدة

  
ا بالخسائر  -27 ى  وأقّرت بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقي ة عل د الملحوظة في األغذي والفواق

ة في  د في األغذي امتداد سلسلة قيمة اإلنتاج واالستھالك، وھي تضع خطةً لخفض الخسائر والفواق
بة  يم بنس نوات 50اإلقل ر س الل عش ة خ ي المائ تھالك . ف رة اس ة كبي ى درج ذا سوف يقلّص إل وھ
  .الموارد المائية

  
ون   -28 ل ذات األويجب أن تك االت العم ةمج ات  ولوي ى مكّون الع عل ة لالطّ ى األدلّ تندة إل مس

دعم  زارعين، وت ه تصرفات الم ي توّج ة الت ي الزراع اه ف تخدام المي ة الس وافز الفعال ات الح ھيكلي
اهوتمستوى األمن الغذائي في األسرة،  ام والمؤسسي . خفّض استھالك المي وعي الع اء ال م بن ويتّس

  .بأھمية ملحوظة
  

  )بين القطاعات(الزراعة إدارة المياه في   -باء
  

ك   -29 ا في ذل اه، بم وارد المي وفّر فرص استراتيجية لتحسين إدارة م في القطاع الزراعي، تت
ة،  ز الزراعة البعلي رّي، وتعزي اه المحاصيل، وتحديث ال ة مي اه وإنتاجي تحسين كفاءة استخدام المي

  .ام مياه الصرفوتحسين إدارة المستجمعات واألراضي الجافة، والصرف وإعادة استخد
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  تحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجية مياه المحاصيل
  

و   -30 ي للنم ار الرئيس وفّرة المس اه المت ن المي اً م ة انطالق ين اإلنتاجي ل تحس ي أن يمث ينبغ
ة ة والمروي نظم البعلي ي ال ة المحاصيل ف اءة ومكاسب إنتاجي ث الكف ن حي ي، وبخاصة م . الزراع

ة  ديوبإمكان اعتماد مصا اء المائي ع نظم األرز(األسماك وتربية األحي التوازي أيضاً م وفّر ) ب أن ي
  .فرصة قيّمة لزيادة إنتاجية المياه

  
ة   -31 اه المحاصيل في الزراعة المروي ة مي اه وإنتاجي اءة استخدام المي إن كف وبصورة عامة، ف

ا وفّر فرصة للتحسين، إ. تسجالن مستوى مرتفعاً نسبياً في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقي ا تت نم
اد محاصيل ذات  وبخاصة في التحّول التدريجي إلى الرّي الضغطي والزراعة المحمية، وفي اعتم

  . قيمة أعلى، وفي تحسين جميع جوانب الري واألراضي، وتربية الحيوانات وإدارة المياه
  

ة ذات العمل مجاالت وبإمكان  -32 الج أن األولوي ألة تع االتكنول تطوير مس  حول والبحوث وجي
ادة اإلدارة ة لزي ى إضافةً . اإلنتاجي ز إل اون تعزي ة حول البحوث بشأن اإلقليمي التع ات تربي  النبات

ا ة والتكنولوجي وير الحيوي واد لتط ة م ن الزراع ل م ادة أج ر زي اد مؤش ز الحص ة وتعزي  المقاوم
. الزراعة فترة تمديد أو مبكر، وقت في النضج أو الزراعة إلتاحة أو واآلفات، والملوحة، للجفاف،
ة ة وثم راء فرص وث إلج ول بح اه إدارة ح ة واإلدارة المي ي المتكامل يل/لألراض ة/المحاص  تربي

ً  نھجاً  أن كما. المياه/الحيوانات   . أيضاً  ھام الخيارات لھذه المرجعي للقياس إقليميا
  تحديث الري

  
او أن خطط رّي   -33 ا الف ي أجرتھ رة الت ات األخي يّن الدراس ى وتب يم الشرق األدن ي إقل ة ف قليل

م،  وشمال أفريقيا تتمتع بالكفاءة بصورة عامة على صعيد تقديم خدمات مائية جيدة في الوقت المالئ
الم اليم أخرى في الع ا مع خطط أخرى في أق ين . ويمكن مقارنتھ ر ب ان يوجد اختالف كبي ا ك إنم
ة وفي األ رّي اإلجمالي زارعين في إطار الخطة الخطط والبلدان، وبخاصة في كفاءة ال ين الم داء ب

  .وبالتالي، ثمة فرصة لتحسين أداء الريّ . ذاتھا
  

ا، وبخاصة في خطط   -34 وتكاليف الطاقة مرتفعة نسبياً في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقي
د ال تكون . الري الضغطي، وھذا يفضي إلى تكاليف مرتفعة في التشغيل والصيانة ذلك، ق ونتيجةً ل

ذلك، م. االستثمارات لرفع كفاءة الري فعالة دوماً من حيث الكلفة في ظّل ارتفاع أسعار الطاقة ن ك
ة تحديث  ة ملحوظة لعملي ا في مختلف الخطط أن يضيف قيم ة وتكاليفھ شأن تقييم استھالك الطاق

  . الريّ 
  

تثمارات   -35 ا، واالس مال أفريقي ى وش رق األدن يم الش ي إقل ري ف ة ال ديث خط أن تح ن ش وم
ين  ة، وتمك زة المراقب ة وأجھ اس الطاق اه وقي ة، والمي ة التحتي ادةً البني مل ع ا، أن يش لة بھ المتص

ة في  رابطات ة، واإلنصاف، والموثوقي درات من أجل تحسين المرون ة الق اه وتنمي مستخدمي المي
  .المياهخدمات توفير 

  
ة وقد ترّكز   -36 ات، والمعلومات مجاالت العمل ذات األولوي ة لتشاطر البيان ة إقليمي ى عملي عل

ي  اس المرجع ى القي افة إل ات، إض ات وأفضل الممارس ديث، والمنھجي لة بالتح ارف المتص والمع
درات اه، د. وتنمية الق ة والمي ين الطاق ة ب اوني اإلقليمي لتبعات العالق يم واالستعراض التع اخل إقل

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وفي العالم أجمع، قد يوفّر مجموعة قيّمة من الخيارات للحكومات في 
  .اإلقليم
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  حوكمة المياه الجوفية
  

وقد أظھرت . أحدثت الطفرة في المياه الجوفية ثورةً في الزراعة في بلدان عديدة في اإلقليم  -37
م المياه الجوفية شعبيّتھا الكبيرة  اه في الوقت المالئ ى المي ه للحصول عل كمصدر مرن يسھل تنميت

ة أّدت " النفاذ المفتوح"غير أن ميزة . تحت مراقبة المزارعين المباشرة اه الجوفي ا المي التي تتّسم بھ
ّخ مُ  ادل وض ر ع اذ غي ة، ونف ر منظّم ة غي ى تنمي ي،إل الغ تنافس   ب

  .تدھور في جودة المياه وتسّرب الملوحةما يفضي إلى استنزاف سريع في مواقع كثيرة يرافقه 
  

ي  مجاالت العمل ذات األولويةوسوف تشمل   -38 ة الت اه الجوفي دة إلدارة المي اذج جدي وضع نم
وأساليب الحوكمة التشاركية " اتفاقات بشأن الطبقة الحاملة"وينبغي وضع . تضمن استدامة الموارد

رّوج  كذلك،. لموارد المياه الجوفية، واختبارھا ونشرھا تقبلية أن ت ة المس ينبغي على مسارات التنمي
ة  اه الجوفي ة تترافق باستدامة جودة المي لحوكمة أكثر متانة تفضي إلى مستويات أعلى من اإلنتاجي

  . عادل وكميّتھا وبالحصول عليھا على نحوٍ 
  

  تعزيز الزراعة البعلية
  

ة   -39 نظم البعلي دعم ال ا، ت مال أفريقي ى وش دان الشرق األدن ر بل ر  62وعب ن األس ة م ي المائ ف
ادة . فالدخل منخفض عامةً والفقر منتشر في العديد من المجتمعات المحلية. الزراعية ومن شأن زي

ذائي في  إنتاجية ھذه النظم أن تؤثر بصورة ملحوظة على تقليص الفقر وتحسين مستوى األمن الغ
  .سرةاأل
  

داً   -40 رة ج ة كبي ة المحتمل ة والغلّ ة الحالي ّرتين أو : والفجوة بين الغلّ ة م ويمكن تحسين اإلنتاجي
يل  ار المحاص وبة، واختي ة وإدارة الخص ة والرطوب ين الترب زج ب الل الم ن خ ّرات م الث م ث

  .المخاطروحيث يتوفّر ري إضافي، يتيح للمزارعين مجموعة من الخيارات إلدارة . واألصناف
  

دنٍّ   -41 توى مت ك مس ي ذل ا ف دة بم وداً عدي ون قي ة يواجھ ة البعلي ي الزراع املين ف ر أن الع غي
اف  ذيات، والجف ي المغ ة، ونقص ف ر مؤاتي ة، وحرارة غي اه، وملوحة الترب وفّر المي ومتقلّب من ت

انات اهوالفيض ي والمي ازة األراض عيد حي ى ص ين عل دم اليق ى ع افةً إل وق إض اطر الس . ، ومخ
ن  ة م تويات متدني اطر، ومس ادي المخ ا بتف ي طبيعتھ ة ف تراتيجيات الزراع م اس الي، تتّس وبالت

  . االستثمارات، والغلّة المنخفضة الكامنة، والھشاشة أمام تغيّر المناخ
  

أن   -42 ن ش ل ذات األولويوم االت العم ين  ةمج ا والمؤسسات لتحس ى التكنولوجي ز عل أن ترّك
اطر؛  يص المخ تراتيجيات تقل ار واس وث، واالبتك ز البح الل تعزي ن خ نظم م ذه ال ي ھ ة ف اإلنتاجي
والتكيّف المؤسسي الذي يرافق االبتكار التكنولوجي؛ وتعزيز حيازة األراضي؛ والرصد المشترك 

تراتيجيات تكيي ع اس اخ ووض ر المن ات تغيّ ي التجاھ عيدين المحل ى الص تثمار عل رامج اس ف وب
ة أتى . واإلقليمي؛ واعتماد مصادر جديدة للتمويل، من قبيل المدفوعات مقابل الخدمات البيئي د تت وق

ادل الممارسات  يم في مجال البحوث، وتب منافع عديدة من التآزر والعمل المشترك في أنحاء اإلقل
  .خالفضلى، وتبادل الزيارات بين المزارعين، إل
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  تحسين إدارة مستجمعات المياه واألراضي الجافة
  

دفين   -43 اه بھ ادةً إدارة األراضي والمي ينتستھدف إدارة مستجمعات المياه ع تحسين سبل : اثن
اه في أسفل المجاري وارد المي اه وتحسين م ان التحّدي في . المعيشة في أعلى مجاري المي د ك وق

ة  ود بالمنفع ول تع فلھا التوصل إلى حل ى المجاري وأس زارعين في أعل ى الم ع، أي عل ى الجمي عل
  .على السواء

  
تخَدم   -44 ين تُس زارعين، وح دة أيضاً للم ات صون مفي وفر تقني ين تت ائج ح ر أفضل النت وتظھ

ي ع المحل ين أعضاء المجتم ة ب د ملكي ي تولّ اركية الت نُھُج التش ج . ال تُخدم نھ ك، اس ى ذل وإضافةً إل
يم الشرق األدنى المدفوعات مقابل الخ دمات البيئية ببعض النجاح في العالم، ويمكن تجربته في إقل

  .  وشمال أفريقيا
  

ام بسبب   -45 ا كل ع يم الشرق األدنى وشمال أفريقي ة في إقل ر من األراضي الجاف ويُفقَد الكثي
ى . التصحر ه إل ر من زى الجزء األكب ا يُع ة بكل بساطة، إنم ة طبيعي ك بفعل عملي يحصل بعض ذل

تخدام األراضي،  رات في اس ال، تغيّ ى سبيل المث ى فعل تدام إل تحّول من االستخدام الرعوي المس
اج ال رطإنت ى رعي مف ؤدي إل دة ت زين متزاي دالت تخ ريج . محاصيل أو مع ادة تح اعد إع د تس وق

األراضي المتدھورة في تقليص عملية التصّحر، شرط أن تُحتسب المظالت الطبيعية واألشجار في 
  .في ميزانية المياه الغابات

  
ةوقد تشمل "  -46 ين مجاالت العمل ذات األولوي ة لتكامل أفضل ب ود المبذول ى  الجھ ة أعل تنمي

ة  رامج صون الترب ذ التشاركي لب المجاري وأسفلھا؛ والتنسيق المؤسسي لتحسين التخطيط والتنفي
والمياه في الغابات، والمراعي، واألراضي المحصولية، بما في ذلك النُظم لخفض التصّحر ووضع 

ادل . نُھُج للمدفوعات مقابل الخدمات البيئية اون اإلقليمي لتب ات، كذلك، فإن التع ات، والمعلوم البيان
ة  ى حماي ة إل رامج اآليل ي الب اعد ف د يس ة ق وث والتنمي ات والبح ل الممارس ارف، وأفض والمع

  ".  مستجمعات المياه المتدھورة واستصالحھا وإلى مكافحة التصّحر
  

  الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف
  

اع في مستويات   -47 بّبھما ارتف ذان يس راكم األمالح ھي التغّدق والملوحة الل ة وت اه الجوفي المي
ا يم الشرق األدنى وشمال أفريقي ة . عناصر تقلّص اإلنتاجية في مساحات واسعة من إقل ومن الجھ

وارد  ادة م ة زي يح الصرف إمكاني اإليجابية، يمكن تجميع مياه الصرف وإعادة استخدامھا بحيث يت
  .المياه

  
تثمار،  وتمثل مياه الصرف مورداً مائياً ملحوظاً،  -48 أّن، واإلدارة واالس ومن خالل تخطيط مت

  . في المائة أو أكثر إلى الموارد المائية الوطنية، كما في مصر 10قد تضيف نسبة 
  

ز   -49 ةوقد ترّك ال  مجاالت العمل ذات األولوي ا واحتم ة ملوحتھ ى مراقب اه الصرف عل في مي
داً ج. إعادة استخدامھا اون اإلقليمي مفي ى نحو خاصكما قد يكون التع ك عل ا في ذل تقاسم : داً، بم

ل  ع أفض تخدامھا؛ ووض ادة اس رف وإع اه الص أن مي ارف بش ات والمع ات، والمعلوم البيان
  .الممارسات؛ والقياس المرجعي؛ وبناء القدرات
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  ً ة  -رابعا ي الزراع اه ف تدامة للمي إلدارة المس ال ل دول أعم   ج
  في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

  
أحرزت بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا تقدماً على عدة أصعدة لتحسين إدارة المياه في   -50

قطاع الزراعة،ما رفع مستوى اإلنتاجية ودعم تحّوالً إلى محاصيل ذات قيمة أعلى، وأدخل عدداً 
أكبر من المزارعين إلى السوق، وعّزز األمن الغذائي على صعيد األسرة من خالل رفع الدخل 

  .ض االعتماد على محاصيل الكفاف، وتحسين عمل السوقوخف
  

د من موإن تفاقم ندرة المياه في اإلقليم يستوجب إصالحاً شامالً و  -51 نُھُجاً ابتكارية لتحقيق مزي
ة ي الزراع تخدمة ف اه المس تدامة للمي ي اإلدارة المس دداً من . التحسين ف ة ع ذه الورق ّددت ھ د ح وق

ى ا ويلّخص الجدول . لصعيد اإلقليمي، واإلقليمي الفرعي، والقطريالفرص التخاذ إجراءات عل
يم الشرق  ة في إقل وارد المائي تدامة للم ق إدارة مس التالي مواضيع ومجاالت التدّخل الرئيسية لتحقي

  .  األدنى وشمال أفريقيا
  

  مجاالت التدخل إلدارة موارد المياه الوطنية والزراعية
 )بين القطاعات/المستوى الوطني(لإلدارة الشاملة لموارد المياهالتخطيط االستراتيجي ألف

ع  وض
يناريو  س
دد  متع

 األطراف

ة  اإلدارة المتكامل
اه  وارد المي لم
 وكفاءة توزيعھا

اه   تحليل العالقة بين المي
 واألغذية والطاقة

ة   ي السياس ر ف ادة النظ إع
ة  ات والحوكم والمؤسس

 عامة

 )المحلي/المستوى القطاعي(المياه في قطاع الزراعةالتدخالت لتحسين إدارةباء
 المسائل المتصلةنظام الزراعة

بالسياسة 
والحوكمة

المسائل المتصلة بإدارة 
 الموارد

 المسائل المتصلة باإلنتاجية

 النُظُم البعلية

وارد  إدارة الم
تندة  الطبيعية المس
ع  ى المجتم إل

 المحلي

 التكيف مع تغيّر المناخ 
اهإدارة   تجمعات المي  مس

ات ( ك الغاب ي ذل ا ف بم
 )والمراعي

تجميع المياه 

وير   وث، وتط البح
 التكنولوجيا ونقلھا

 لتقليص الفجوة في الغالّ  
 زيادة إنتاجية المياه 
 نھج سلسلة القيمة 

 النُظم المروية

ين  اتتمك جمعي
 مستخدمي المياه

رض   إدارة الع
ر ( تخدام غي االس

 )التقليدي للمياه
ب  ع ( إدارة الطل التوزي

 )في نظام الزراعة
 التكيف مع تغيّر المناخ 

 تحديث الريّ  
ة   اءة واإلنتاجي ادة الكف زي

 في استخدام المياه
 نھج سلسلة القيمة 
 

اه  م المي نُظ
 الجوفية

ائل المتصلة  المس
اه  ة المي بحوكم
ة  الجوفي

والسياسات

ة   اإلدارة الجماعي
 لمستخدمي المياه

اه   تنزاف المي د اس رص
الجوفية

ة   اءة واإلنتاجي ادة الكف زي
 في استخدام المياه
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في السنوات القادمة ال يتمثل بقائمة اإلجراءات التي ستُتَّخذ  أختالفاغير أن ما سوف يُحدث   -52
مترابطة على األقل تشّكل ابتكارات في مجال العمل  مناھجوأربعة . بل بالنُھُج المعتمدة لتطبيقھا

  :على إدارة المياه في قطاع الزراعة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
  

التي تستخدم القياس المرجعي، والرصد والتقييم والتبليغ لتقييم  القائمة على األدلّة المناھج
. لتي تّم اكتسابھا في عمليات التكييفنتائج اإلجراءات المطبَّقة، وتستفيد منھا المعارف ا

السياسات واالستراتيجيات؛ : وينطبق ھذا النھج على مجموعة كاملة من اإلجراءات
  .والتغييرات في المؤسسات والحوافز؛ والتدخالت الفنية واالجتماعية واالقتصادية

  
ات في وضع السياسات والبرامج التي تستجيب إلى احتياج المزارعون كشركاء كاملين

، "التشاور"والنُھُج إزاء مشاركة المزارعين تتجاوز . المزارعين والقيود المفروضة عليھم
  .وتقّر بوضعھم كمشّغلين تجاريين في سلسلة القيمة، وليس فقط كمستفيدين

  
د . التآزر الفعال في مجال االبتكار والتعلّم ّل من التعقي وفّر ك اً، ي ه آنف كما جرت اإلشارة إلي

ّوع في  زة والتن ا مي ى وشمال أفريقي يم الشرق األدن اه في قطاع الزراعة في إقل إدارة المي
اء  ات، وبن ديات والطاق م التح وطني لفھ اوز الصعيد ال ة تتج ات منظّم اء آلي ي إنش رة ف كبي

ة وجھات نظر . القدرات ى أولوي ة عل ة والقائم تندة على األدلّ ة، المس ذه العملي ومن شأن ھ
ة المزارعين، أن تجمع بين الم ي، واإلقليمي، (ؤسسات والبرامج على المستويات كاف المحل

المي ين  تنشئ، وأن )والع ادل ب دءاً من التب ة، ب اون الفعال د من الشراكات وسبل التع المزي
المزارعين، من قبيل مدارس المزارعين الحقلية، وصوالً إلى تبادل الحلول بين الممارسين 

  . عوضاً عن التنمية التقليدية للقدرات
  

ر. نھج شامل إزاء التغييرم ِدث التغي دة تُح في  اتشھدت السنوات األخيرة ظھور سبل جدي
ة . جميع أنحاء إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا رات االجتماعي ة والتغيي وقد رفعت التربي

ياً  اً سياس ا أن انفتاح اطق واسعة، كم ر من اه عب ائل المتصلة بالمي وعي إزاء المس مستوى ال
ام نقاشات شاملة درة، . جديداً قد شّجع قي أن المشاكل المتصلة بالن اً ب م أوسع نطاق ة فھ وثم

لتنافس بين القطاعات وتغيّر المناخ تزداد سوءاً، وبأن مؤسسات المياه ليست دائماً متكيّفة وا
ر ذا السياق المتغيّ اه بالحذو . مع ھ تقبلية في مجال إدارة المي ويمكن وضع إصالحات مس

   ).االيطارأُنظر (حذو أمثلة ناجحة في العالم، كمثل أستراليا 
  

  المبادرة الوطنية للمياه في أستراليا :إلصالح الشامل إلدارة المياه في بلد قاحلا
  

ول  ق ح ى تواف اً للتوصل إل املة ونقاش ة ش تراليا دراس رت أس اه، أج ي المي امي ف نقص المتن ى ال راً إل نظ
ى . مبادرتھا الوطنية للمياه ذه عل واردوترّكز خطة اإلصالح الشاملة ھ عإدارة الم ادة جمي اه  ، وإع م المي نُظُ

ة؛ و اه البيئي رام االحتياجات للمي تدامة من االستخراج واحت ى مستويات مس اهإل ع المي ى توزي وفير عل ، وت
اد خطط  ع، واعتم اه للجمي ي المي ة ف تحقاقات آمن اركاس ى  تش ة؛ وعل وة قانوني اه ذات ق بالمي ، إدارة الطل

ت اه اس عير المي اه، وتس وق المي ة بحق ارة المفتوح جيع التج دعم وتش مان ال اد، وض م االقتص ى عل ناداً إل
ى  الرَي؛ وعل ة والمؤسساتللمجتمعات المحلية المتأثرة حيث تتقلّص اإلمدادات ب تثمار في الحوكم ، واالس

اه  ات المتصلة بالمي المعارف بشأن المياه، وبناء القدرات من أجل اإلدارة الجيدة للمياه، وتحسين جمع البيان
 .والمحاسبة المائية

  
  :عناصر رئيسية سمحت ألستراليا بإجراء ھذه اإلصالحات الجارفة وخمسة

  
اه في قطاع : ضرورة اإلصالح • اً للمي اه وتخصيصاً مفرط اداً في المي كانت تشھد أستراليا نقصاً ح

 ".محفّزاً للتغيير"فأصبح ھذا الواقع . الزراعة، وكان الوضع يتفاقم في ظل تغيّر المناخ
ال وطني لإلصالح في عملية شاملة من الدراسات وا • ى توافق بشأن جدول أعم لنقاشات أفضت إل
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ى : مجال المياه ة، والمناقشات السياسية إل ة من الدراسات، والحوارات الوطني ة طويل لقد أدت عملي
اه،  اه،اتفاق على األھداف وعلى جدول أعمال وطني إلصالح قطاع المي ة للمي ادرة الوطني التي  المب

 .شّكلت مسودة للتغييرات
التتابع الصحيح للسياسات اآليلة إلى تحقيق أھداف المبادرة الوطنية للمياه تضّمنت : اتساق السياسات •

ار  ي إط اه ف اع المي ا قط ي يطرحھ دة الت ديات العدي ة التح ة لمواجھ راءات المالئم ات، واإلج السياس
 .خطة وطنية متّسقة ومتكاملة

ة • وارد المائي ة للم ات اإلدارة المتكامل أت :ترتيب ا  أنش حيحة، ومنحتھ ات الص الحات المؤسس اإلص
 .سلطات واضحة والموارد الضرورية واالستقرار

ة • ى األدلّ تندة إل ة مس اه ارتكزت  :عملي ة للمي ادرة الوطني وم المب ات، والعل تظم للبيان ى استخدام من عل
ل  ار الشواغل الرئيسية من قبي والمعارف، وعلى تطبيق عملي لعلم االقتصاد، مع األخذ في االعتب

 . حقوق الملكية، واعتماد ضوابط السوق
 
  

ذائي   -53 ق األمن الغ إن جدول األعمال المقتََرح إلدارة مستدامة للمياه في قطاع الزراعة لتحقي
ة  ة والدولي ين المؤسسات اإلقليمي يستوجب توافقاً بين البلدان األعضاء في اإلقليم وشراكة واسعة ب

ذائي اه واألمن الغ ي مجال إدارة المي ة. الناشطة ف د مجاالت األولوي ب أيضاً تحدي مة  ويتطلّ الحاس
ر  ر األكب ق األث دخالت مباشرة في تحقي للعمل على الصعيدين القطري واإلقليمي حيث قد تساعد ت

ل ين المتوسط والطوي ي األجل ي . ف ة ف ة التجريبي ى المرحل تناد إل ياق وباالس ذا الس ي ھ ادرة وف المب
  : ، فإن أولويات الفاو ھي ثالثاإلقليمية بشأن ندرة المياه

  
ى خطط عمل على الصعيد   )1( ال اإلقليمي إل ة جدول األعم الوطني، دعم البلدان في ترجم

ذھا،  م لتنفي استراتيجية وطنية إلدارة مستدامة للمياه في قطاع الزراعة، وتوفير دعم مالئ
  .بالتعاون مع شركاء استراتيجيين

  
ذ   )2( ل لتنفي ة عم ع خط ي، وض عيد اإلقليم ى الص ةعل تراتيجية التعاوني دان االس ين البل ، ب

ركاء ع الش ذھا م رويج لتنفي ي . والت ي ف د الزراع ة البع ى معالج ة إل الء أولوي ي إي وينبغ
اه درة المي ة لن تراتيجية العربي   االس

)2010-2030 .(  
  

ه   )3( ذي قطعت راكة ال د بالش ة التعھّ ة  14ترجم ام المكّرس الل األي ة خ ة ودولي ة إقليمي منظم
ى شراك ان إل دت في عم ي انعق ى لألراضي والمياه الت ة إل ّددة المواضيع وموّجھ ات مح

  . النتائج وذات نتائج محّددة في الزمن
  

  التوجيھات المطلوبة من المؤتمر
  :قد يرغب المؤتمر في

  
  دعم المبادرة اإلقليمية بشأن ندرة المياه؛  )4(

  
تخذھا كّل من الفاو وشركائھا لوضع استراتيجية تالترحيب بالجھود واإلجراءات التي   )5(

  تعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للمياه لتحقيق األمن الغذائي؛إقليمية 
  

اهتوفير توجيھات بشأن مجاالت األولوية في إطار   )6( درة المي ة بشأن ن ادرة اإلقليمي  المب
نتين  رة الس ة لفت والخطة  2015-2014والمزمع النظر فيھا في برنامج العمل والميزاني

  ؛2017-2014المتوسطة األجل للفترة 
  

ة   )7( ة وضع خطة عمل إقليمي ة ودعم عملي دعوة البلدان إلى صياغة خطط عمل وطني
  .لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية التعاونية


