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لقد نمت مساحة ا�راضي المزروعة في العالم بنسبة 12 في المائة على مدى السنوات 
الـ 50 الماضية. وتضاعفت مساحة ا�راضي المروية على نطاق العالم خالل الفترة ذاتها، 
وترجع إليها معظم الزيادة الصافية في ا�راضي المزروعة. وفي الوقت نفسه، نما ا[نتاج 
الزيادة  بفضل  وذلك  أضعاف،  ثالثة  إلى  الضعف  ونصف  ضعفين  بين  يتراوح  بما  الزراعي 

الكبيرة في غلة المحاصيل الرئيسية.

المناطق  بعض  في  ا[نتاج  في  تحققت  التي  العالمية  االنجازات  ارتبطت  فقد  ذلك،  ومع 
بالنظام  المرتبطة  والخدمات  السلع  وتدهور  المياه  وموارد  ا�راضي  في  بتدهور 
المياه  وتخزين  التربة  وصحة  الكربون  وتخزين  الحيوية  الكتلة  تشمل  وهذه  ا[يكولوجي. 
وإمداداتها والتنوع البيولوجي والخدمات االجتماعية والثقافية. وتستغل الزراعة بالفعل 
11 في المائة من مساحة أراضي العالم [نتاج المحاصيل. وتستخدم 70 في المائة في 

المائة من جميع المياه المسحوبة من خزانات المياه الجوفية ومجاري المياه والبحيرات. 
المنتجة  ا�راضي  يملكون  ممن  المزارعين  ا�ول  المقام  في  الزراعية  السياسات  وتفيد 
ويمكنهم الحصول على المياه، وتتجاوز غالبية صغار المنتجين الذين مازالوا حبيسي في 
مصيدة للفقر تتزايد فيها نسبة التعرض للمخاطر وتدهور ا�راضي وعدم التيقن المناخي.

التي  المتزايدة  الكثافة  مواكبة  من  والمياه  با�راضي  المعنية  المؤسسات  تتمكن  ولم 
ارتبطت بتنمية أحواض ا�نهار وتزايد درجة التداخل والتنافس على ا�راضي وموارد المياه. 
الطبيعية  الموارد  لندرة  بفعالية  للتصدي  والتعاون  التكيف  على  أقدر  مؤسسات  وتلزم 

وفرص السوق.

وفي الطريق نحو عام 2050، من المتوقع أن تستلزم الزيادة في عدد السكان والدخول 
زيادة في إنتاج ا�غذية بنسبة 70 في المائة على نطاق العالم، وزيادة تصل إلى 100 في 
المائة في البلدان النامية،  بالمقارنة مع مستويات عام 2009. ومع ذلك، فإن توزيع ا�راضي 
المستقبل:  في  المزيد  إنتاج  إلى  تحتاج  التي  البلدان  تلك  صالح  في  ليس  المياه  وموارد 
البلدان منخفضة الدخل يقل  فمتوسط نصيب الفرد من ا�راضي المزروعة المتاحة في 
عن نصف هذا المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل، وتقل عموما مدى مالءمة ا�راضي 
الغذائية  المواد  على  الطلب  فيها  يزداد  التي  البلدان  وبعض  المحاصيل.  [نتاج  المزروعة 
هي أيضا تلك التي تواجه زيادة في مستويات ندرة ا�راضي أو المياه. ومن المرجح أن تأتي 
أكبر مساهمة في زيادة الناتج الزراعي من تكثيف ا[نتاج في ا�راضي الزراعية الموجودة. 

ما هي حالة الموارد من ا�راضي 
والمياه في العالم ل�غذية والزراعة



وسيستلزم ذلك اتباعا واسع النطاق لممارسات ا[دارة المستدامة ل�راضي، وزيادة كفاءة 
استخدام مياه الري من خالل تعزيز المرونة والموثوقية وتوقيت توصيل مياه الري.

الزراعي. وتواجه سلسلة من نظم  ل1نتاج  السائدة  ل�نماط  إجراء استعراض دقيق  ويلزم 
من  مزيج  وطأة  تحت  ا[نتاجية  لطاقتها  التدريجي  االنهيار  خطر  ا]ن  والمياه  ا�راضي 
عوامل  تزيد  وقد  المستدامة.  غير  الزراعية  والممارسات  المفرطة  السكانية  الضغوط 
خارجية من تفاقم القيود الطبيعية التي تواجه توافر ا�راضي والمياه داخل هذه النظم، 
وتشمل هذه العوامل تغير المناخ والتنافس مع القطاعات ا�خرى والتغيرات االجتماعية 
التخاذ  أولوية  ذي  اهتمام  إيالء  للخطر  المعرضة  النظم  هذه  وتستحق  واالقتصادية. 

إجراءات عالجية، �نه ال توجد ببساطة بدائل لذلك.

الحد  مع  والفقر  الغذائي  ل�من  للتصدي  بكفاءة  ا[نتاج  نطاق  لتوسيع  إمكانية  وهنالك 
متاح  مجال  وثمة  ا�خرى.  ا[يكولوجي  النظام  قيم  على  ا]ثار  من  نفسه  الوقت  في 
للحكومات والقطاع الخاص، بما في ذلك المزارعون، التباع نهج استباقي بقدر أكبر لتعزيز 
اعتماد ممارسات مستدامة [دارة ا�راضي والمياه. وال تقتصر ا[جراءات على خيارات تقنية 
أيضا  تضم  بل  فحسب،  ا[نتاج  مخاطر  من  والحد  المستدام  التكثيف  لتعزيز  فحسب 
مجموعة من الشروط الالزمة [زالة المعوقات وبناء المرونة. وتشمل هذه (1) إزالة حاالت 
 (3) الموارد،  على  والحصول  ا�راضي  على  الحيازة  وتحسين   (2) الحوافز،  أطر  في  الخلل 
(4) وتقديم خدمات دعم تتسم  ا�راضي والمياه،  بين مؤسسات  التعاون  وتعزيز وزيادة 
 (5) الريفي،  والتمويل  للظروف،  وفقا  التكييف  وبحوث  المعارف،  تبادل  تشمل  بالكفاءة 

وتحسين وزيادة تأمين الوصول إلى ا�سواق.

واسع  نطاق  على  والمياه  ل�راضي  المستدامة  ا[دارة  ممارسات  اعتماد  أيضا  وسيستلزم 
توافر ا[رادة السياسية لدى المجتمع العالمي لتقديم الدعم المالي والمؤسسي الالزم 
الزراعية المسؤولة على نطاق واسع. ويتعين عكس االتجاه  لتشجيع اعتماد الممارسات 
السلبي لتخصيص الموارد من أجل ا�راضي والمياه في الميزانيات الوطنية وفي المساعدة 
ا[نمائية الرسمية. وتشمل خيارات التمويل الممكنة الجديدة مدفوعات مقابل الخدمات 
السياسات  بين  بكثير  فعالية  أكثر  تكامل  تحقيق  يلزم  وأخيرا،  الكربون.  وسوق  البيئية، 
والمبادرات الدولية التي تتعامل مع إدارة ا�راضي والمياه. وبهذه التغييرات وحدها يمكن 
للعالم إطعام مواطنيه عن طريق الزراعة المستدامة التي ُتنتج في نطاق الحدود البيئية.





ي
ذ

في
تن

ز 
ج

مو

موجز تنفيذي
أنماط  فيه  وتشهد  ازدياد  في  السكان  تعداد  فيه  يزال  ال  مزدحم  عالم  في 
االستهالك تغيرy، لم تقم البشرية بما يكفي لتخطيط وإدارة التنمية المستقبلية 
ا[دارة  وسوء  االستثمارات  نقص  من  عقود  وبعد  والمياه.  ا�راضي  من  للموارد 
من   yفبدء واسع.  نطاق  على  جلي9  ذلك  على  الدليل  أصبح  الحوكمة،  ونقص 
تحمل  يمكنها  ال  أنها  لدرجة  حادة  منحدرات  على  الضخمة  ا�رضية  االنهيارات 
�حواض  مثيل  له  يسبق  لم  الذي  الكامل  الغمر  إلى  البشرية،  المستوطنات 
ا�نهار، تتصدر آثار هذه الظواهر المناخية المتطرفة في حياة البشر ا�نباء. لكن 
ما ال يصل منها إلى ا�نباء هو التدهور التدريجي ل�راضي والمياه التي توفر ا�من 
الغذائي على الصعيد العالمي وسبل العيش في الريف. وفي بعض المناطق، 
هنالك نظم بأكملها معرضة ا]ن للخطر. ويتعين اتخاذ خطوات عاجلة لعكس 

اتجاه تدهورها مع الحفاظ على سالمتها وإنتاجيتها. 



وال شك في أن الحصول على الموارد من ا�راضي والمياه وإدارتها في حاجة إلى 
تحسين ملحوظ. ويتعين تلبية الطلب المتوقع على ا�غذية وا[نتاج الزراعي، كما 
يتوجب كذلك التصدي لسوء التغذية والفقر في الريف والتوفيق بين المطالب 
للنظم  السريع  بالتدهور  المتعلقة  والمخاوف  والمياه  ا�راضي  على  المتنافسة 
وتوثيق  والمياه،  ا�راضي  من  الموارد  إدارة  تحسين  هذا  ويستلزم  الطبيعية. 
التكامل بين السياسات، إلى جانب زيادة االستثمارات االستراتيجية التي تستهدف 

تحقيق ا�من الغذائي وتخفيف وطأة الفقر.

ويعرض هذا الكتاب حالة الموارد من ا�راضي والمياه الالزمة [نتاج ا�غذية، ويحلل 
التهديدات  وهذه  المستدامة.  والتنمية  الغذائي  با�من  تتربص  التي  التهديدات 
اتجاهات  إن  بل  فحسب،  والمياه  ل�راضي  النسبية  الطبيعية  للندرة  نتاج9  ليست 
النمو السكاني والتغيرات في النظم الغذائية والمناخ تمثل هي ا�خرى مجموعة 
ويجري  الزراعية.  الممارسات  معها  تتكيف  أن  يجب  التي  التحديات  من  معقدة 
في هذا السياق دراسة ا[مكانيات التي تنطوي عليها نظم ا�راضي والمياه في 
العالم لمواجهة هذه التحديات. كما ُتبحث خيارات إدارة بعض  "النظم المعرضة 
لها،  المصاحبة  المخاطر  مع  الناتج،  من  مستدامة  مستويات  لتحقيق  للخطر" 
المؤسسية  التغييرات  الكتاب  ويناقش  الخيارات.  هذه  بين  فيما  والتوازنات 
والسياساتية الالزمة، والُنهج التقنية الضرورية في بيئات معينة، حيث يتم عرض 

النتائج والتوصيات الرئيسية أدناه.
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حالة الموارد من ا�راضي         
والمياه واتجاهاتها 

بفعل  لضغط  وتتعرض  محدودة  العالم  في  والمياه  ا�راضي  من  الموارد  تعد 
من  نسبي9  متدني9  نصيب9  العالمية  ا�رقام  وتظهر  أعدادهم.  المتزايدة  السكان 
ا�راضي والمياه التي تستخدم للزراعة فعلي9، بيد أن هذه ا�رقام تخفي حاالت 
من التباين ا[قليمي وسلسلة من حاالت الخلل بين الطلب والعرض ذات ا�همية 
على المستوى المحلي. ولعل الطلب على ا�راضي والمياه من جانب قطاعات 
غير زراعية، وكذلك ا[دراك المتنامي للحاجة إلى تلبية المتطلبات البيئية يسهم 

في تأجيج هذا التنافس. 
الراهنة للموارد من ا�راضي والمياه واتجاهاتها  الحالة  ويستعرض هذا الفصل 
يعرض  كما  الزراعة.  في  واستخدامها  لها  الجغرافي  التوزيع  وكذلك  السائدة، 
الطلب الزراعي المتوقع مستقبًال حتى عام 2050، ويحلل تأثير هذا الطلب في 

الزراعتين البعلية والمروية على حد سواء. 

الفصل ا�ول
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فئة البلدان
ا#راضي 

المزروعة
ا#راضي 

الحراجية

ا#راضي 
العشبية 
والنظم 

اYيكولوجية 
للحراج

ا#راضي 
المتناثرة 

النبت 
والقاحلة

المستوطنات 
والبنية 
التحتية

المسطحات 
المائية 

الداخلية

نصيب 
البلدان 

في 
أراضي 

العالم %

نصيب 
البلدان 

في عدد 
سكان 

العالم %

مليون
هكتار

%
مليون
هكتار

%
مليون
هكتار

%
مليون
%هكتار

مليون
%هكتار

مليون
%هكتار

المنخفضة 

الدخل
223844115564201 0203674426521.8411.4

المتوسطة 

الدخل
5347735112 285332 266331 42221691791

المرتفعة 

الدخل 
251538012880271 29939592183111234

المصدر: مقتبس من Fischer et al, 2010. مالحظة: تم استخالص نطاق فئات الغطاء النباتي من مجموعة البيانات المستخدمة في تصميم النماذج 
الزراعية ا[يكولوجية العالمية. وقد تختلف التقديرات الواردة في هذا الجدول بعض الشيء عن المصادر ا�حدث، وذلك بسبب اختالف تواريخ الحصول على 

البيانات، والدقة المكانية، والتعاريف، وتقنيات المعالجة. فعلى سبيل المثال، ورد نطاق ا�راضي الحراجية على مستوى العالم في تقرير منظمة ا�غذية 
والزراعة (2010د) أربعة مليارات هكتار، بينما وردت هنا حوالي 3.7 مليار هكتار.

الحالة الراهنة ل*راضي والمياه 

50 12

40

توزيع واستخدام ا#راضي وصالحيتها  

12 13.2

3.7 28 1.6

4.6 35

1-1 22

1-1

1-1

الجدول 1-1: التوزيع اYقليمي للفئات الرئيسة الستخدام ا#راضي (2000)
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19612009
صافي الزيادة
2009-1961

12%527 3681 1ا#راضي المزروعة

-0.2%226 2291 1• بعلية

117%139301• مروية

50

0.45

2010 0.22

3.3 135

2010 1990

2010

0.23

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

1 600 

1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

بعلية مروية أراض زراعية للفرد
تار

ك
ه

ن 
يو

مل

رد
 ف

ار/
كت

ه

الشكل 1-2: تطور ا#راضي التي تعتمد الزراعتين المروية والبعلية (2008-1961) 

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب)  

الجدول 1-2: صافي التغيرات في االستخدام ا#ساسي ل*راضي (مليون هكتار)

المصدر: منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب) و(2010 ج)  
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الشكل 1-3: إجمالي مدى االراضي المزروعة وفق فئة استقرار االراضي لكل 
منطقة جغرافية 

الجدول 1-3: حصة ا#راضي المزروعة الصالحة للزراعة ضمن نظم إنتاج 
مناسبة على مستوى العالم

ا#قاليم
أراض مزروعة 

(مليون هكتار)
عدد السكان

(مليون)

مساحة ا#راضي 
المزروعة للفرد

(هكتار)

المحاصيل البعلية (%)

أراض 
ممتازة

أراض 
جيدة

أراض 
هامشية

6510.17285022 4412البلدان منخفضة الدخل

2230.23275518 7353البلدان متوسطة الدخل

0310.37325019 3801البلدان مرتفعة الدخل

9050.23295219 5566 1ا[جمالي

(2010) Fischer et al. المصدر: مقتبس من

(2010) Fischer et al. المصدر: مقتبس من
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والجيدة  الممتازة  ا�راضي  هي  للزراعة  ا�رض  لصالحية  مستويات  ثالثة  في  الدراسة  هذه  تبحث 
من  المائة  في   80 إنتاج  على  القادرة  تلك  هي  الممتازة  فا�راضي  للزراعة.  الصالحة  غير  أو  والهامشية 
الغالل المحتملة التي يمكن جنيها لسلة من المحاصيل. أما ا�راضي الجيدة فهي التي قد تنتج من 
40-80 في المائة؛ وأما ا�راضي الهامشية أو غير الصالحة للزراعة فهي التي ال تصل غاللها إلى حاجز الـ 

40 في المائة. ول1دارة تأثيرات في الغالل في جميع المواقع. وهذه ا�رقام التي نجدها في الجدول 

التربة،  صالحية  مع  والمدخالت  ا[دارة  مستويات  فيها  تتوافق  مناسبة  إنتاج  نظم  وجود  تفترض   3-1

حيث نجد أن مدى ا�راضي الممتازة والجيدة حول العالم يتأرجح من 70 في المائة في ظل مستويات 
المدخالت المتدنية إلى 80 في المائة.

المؤطر 1-1: طريقة تقييم صالحية ا#راضي للزراعة 

استخدام المياه واستجرارها وندرتها ونوعيتها 
3 42 000

70 3 2 710 3 3 900

4-1 11 19

60

50

 –
4-1 (IRWR)
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80

90-80

90 40

(2005 Grey Sadoff)

40 50 263

(2002 Wolf Giodano)

1997

(2010) ،Fischer et al. المصدر: مقتبس من
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الجدول 1-4: استجرار المياه من قبل القطاع الرئيس المستخدم لهذه الموارد (2003) 

القارة 
ا�قاليم

إجمالي إجمالي استجرار المياه  وفق القطاع
االستجرار 

*

إجمالي 
استجرار  

المياه 
العذبة

استجرار  
المياه 

العذبة % 
من موارد 

المياه 
المتجددة 

الداخلية

الزراعيالصناعيالبلدي

كم3/
العام

%
كم3/
العام

%
كم3/
العام

%
كم3/
العام

كم3/
العام

1094184862152155 21 أفريقيا 

995680859494201 شمال أفريقيا

131043105871211213أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

1628035385497917904 126 القارة ا�مريكية

8815256432584360360210 أمريكا الشمالية

626211156424243 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

32192113112681651651أمريكا الجنوبية

45120 4562 012822 217922792 آسيا

2592072278327126855 غرب آسيا

53851509216316261 آسيا الوسطى 

00457 0041 707202914911 جنوب آسيا

9314150224346467767720 شرق آسيا

2373092878434034017 جنوب شرق آسيا

611620455109293743746 أوروبا 

421614956752826526513 أوروبا الغربية والوسطى

1918565135321101102 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

517310197326263 أوقيانوسيا

517310197326263 أستراليا ونيوزيلندا 

0.01140.01140.05710.10.10.1 جزر المحيط الهادي

8569 8623 710703 42911723192العالم

14516392433834292091610 البلدان مرتفعة الدخل

6166 6181 136701 19512287181 البلدان متوسطة الدخل

32418 3241 191901 9074431 البلدان منخفضة الدخل

العجز في ا#غذية لدى البلدان 
17916 1802 813832 182818481منخفضة الدخل 

f10531190942032035 البلدان ا#قل تطور

@  بما في ذلك استخدام المياه بعد تحليتها

المصدر : منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ج)  
مالحظة: انظر الملحق الف 1 لمعرفة التصنيف ا[قليمي ودون ا[قليمي للبلدان 
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النظام                                                                                                صفات وأمثلة مختارة

في زراعة بعلية: مناطق المرتفعات  تنوع  ا[نتاجية؛  ومتدنية  منخفضة)  (مدخالت  ضيق  نطاق  على  كفاف  زراعة 
المحاصيل المزروعة فوق قطع صغيرة مع بعض الحيوانات 

الحبوب المقاومة للجفاف مثل الذرة الصفراء والذرة الرفيعة والدخن. ثروة حيوانية زراعة بعلية: مناطق مدارية جافة
من  الساحلية  السودانية  المنطقة  في  وبخاصة  وأغنام،  ماعز  من  غالب9  مؤلفة 
أفريقيا وفي الهند. أما ا�بقار فأكثر انتشارy في الجنوب ا�فريقي وأمريكا الالتينية. 

الصويا بشكل ملحوظ زراعة بعلية: مناطق مدارية رطبة السكر وفول  رئيس محاصيل جذرية وموز وقصب  بشكل 
في أمريكا الالتينية وآسيا. أما الذرة الصفراء فهي المحصول الحبي ا�كثر أهمية. 
بينما تربى ا�بقار من   yالمزارعين ا�شد فقر وغالب9 ما تربى ا�غنام والماعز من قبل 

قبل المزارعين ا�يسر حاًال. 

والحمضيات) زراعة بعلية: مناطق شبه مدارية (كالعنب  والفاكهة  أهمية)  ا�كثر  الحبي  (المحصول  القمح 
والمحاصيل الزيتية (كالزيتون). وتمثل ا�بقار الحيوانات السائدة بالدرجة ا�كبر. كما 
في  الخنازير  تسود  بينما  المتوسط،  جنوبي  في  أيض9  مهمة  الماعز  حيوانات  تعد 

الصين وا�غنام في أستراليا. 

الزيتي زراعة بعلية: مناطق معتدلة واللفت  والشعير  الصفراء  والذرة  القمح  على  ا�ساسية  المحاصيل  تشتمل 
وقصب السكر والبطاطا. وفي البلدان الصناعية، وأوروبا الغربية، والواليات المتحدة 
وكندا، يعتبر هذا النظام الزراعي عالي ا[نتاجية وغالب9 ما يترافق مع تربية مكثفة 

لحيوانات الحظيرة (وبخاصة الخنازير والدجاج وا�بقار).

توزيع الموارد من ا#راضي والمياه 

1 300 1 600

60 80

3-1 1.5

30

(2007 Molden)

300

الجدول 1-5: أنماط النظم البعلية

المصدر: هذه الدراسة
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 –  –

1960 97

25

2010 40

معوقات مرتبطة بالتربة والتضاريس 

4-1

6-1 68 76

" "

196 44

247

24
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حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة34

فئة البلدان
ا#راضي المزروعة 

(مليون هكتار)

المساحة بحسب نوعية التربة المصنفة وفقT للنسبة المئوية لتوافر 
المغذيات

 40>60-4080-60 80<
4430201268البلدان منخفضة الدخل

7401161567البلدان متوسطة الدخل

382191376البلدان مرتفعة الدخل

الجدول 1-6: ا#راضي المزروعة بحسب نوعية التربة المصنفة وفقT للنسبة المئوية لتوافر 
المغذيات الطبيعية 

 " "

إنتاجية الزراعة البعلية والفجوات في اYنتاج

10-7

2007 Molden 2010

"
 "

7-1 5-1

24

(2010) ،Fischer et al. المصدر: مقتبس من
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11

89

الموارد من ا#راضي والمياه في الزراعة المروية 

نطاق استخدام ا#راضي والتحكم بالموارد المائية 

301 2006

8-1

4-1 
3 1 540

20 10 3 2 710
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ل
ل ا#و

ص
الف

0

75

150

225

300

1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2008

دخل مرتفع

تار
ك

ه
ن 

يو
مل

دخل متوسط ومنخفض

اYقليم

الغالل الفعلية مقارنة بالغالل 
الفجوة في الغالل (%)المحتملة (%)

سنة 2005

4060شمال أفريقيا 

2476أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

6733أمريكا الشمالية

3565أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

4852أمريكا الجنوبية 

5149غرب آسيا

3664آسيا الوسطى

4555جنوب آسيا

8911شرقي آسيا

6832جنوب شرق آسيا

6436 أوروبا الغربية والوسطى

3763 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

6040أستراليا ونيوزيلندا

4357جزر المحيط الهادي

الجدول 1-7: الفجوات المقدرة في الغالل (النسبة المئوية من الغالل المحتملة) لمحاصيل 
الحبوب والجذور والدرنات والبقوليات الحبية والسكر والمحاصيل الزيتية والخضار مجتمعة 

الشكل 1-4: المساحة المجهزة للري 

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب) 

(2010) ،Fischer et al. المصدر: مقتبس من



حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة38

القارة 
ا�قاليم

المساحة المجهزة
(مليون هكتار)

كنسبة مئوية من 
المساحة المزروعة

المساحة المروية منها باستخدام 
المياه الجوفية

1961200619612006
المساحة 
المجهزة

(مليون هكتار)

كنسبة مئوية 
من إجمالي 

المساحة المروية

7.413.64.45.42.518.5 أفريقيا 

3.96.417.122.72.132.8 شمال أفريقيا

3.57.22.43.20.45.8أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

22.648.96.712.421.644.1 القارة ا�مريكية

17.435.56.714.019.154.0 أمريكا الشمالية

0.61.95.512.50.736.3 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

4.711.66.89.11.714.9أمريكا الجنوبية

95.6211.819.639.180.638.0 آسيا

9.623.616.236.610.846.0 غرب آسيا

7.214.713.437.21.17.8 آسيا الوسطى 

36.385.119.141.748.356.7 جنوب آسيا

34.567.629.751.019.328.6 شرق آسيا

8.020.811.722.51.04.7 جنوب شرق آسيا

12.322.73.67.77.332.4 أوروبا 

8.717.85.814.26.938.6 أوروبا الغربية والوسطى

3.64.91.92.90.510.1 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

1.14.03.28.70.923.9 أوقيانوسيا

1.14.03.28.80.924.0 أستراليا ونيوزيلندا 

0.0010.0040.20.60.018.7 جزر المحيط الهادي

139.0300.910.219.7112.937.5العالم

26.754.06.914.726.549.1 البلدان مرتفعة الدخل

66.6137.910.519.336.126.1 البلدان متوسطة الدخل

45.8108.913.124.550.346.2 البلدان منخفضة الدخل

82.5187.616.629.271.938.3العجز في ا#غذية لدى البلدان منخفضة الدخل 

f28.8 6.117.55.210.15.0 البلدان ا#قل تطور

الجدول 1-8: المساحة المجهزة للري (كنسبة مئوية من ا#راضي المزروعة والمروية 
بالمياه الجوفية)

39 70

6-1

62

40

23 37

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب، ج) 
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معدل التوسع في الري

2007

(2007 Faurès et al.)

40 219

2050 43

15 28 19

85

مصادر مياه الري 
188

38 113 62

7-1

(2005 Shah Mukherji) 1960 10

(2010 Seibert et al.) 2010 40

57

88
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حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة42

معوقات الموارد المائية 

9-1

القارة 
ا�قاليم

الهطوالت 
(مم)

موارد المياه 
المتجددة@ 

(كم3)

النسبة المئوية 
لكفاءة 

استخدام المياه 
(%)

استجرار 
المياه للري

(كم3)

الضغط على 
الموارد المائية 
بفعل الري (%)

 5 184 93148 3 678 أفريقيا 

 80170 69 9647 شمال أفريقيا

 1053 88430 3 815أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 3852 23841 09119 1 القارة ا�مريكية

 2584 07746 6 636 أمريكا الشمالية

 152 30 011781 2 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

 1121 38028 60412 1أمريكا الجنوبية

 01216 2 41345 12 827 آسيا

 22747 47 484 217 غرب آسيا

 15057 48 263 273 آسيا الوسطى 

 91452 76655 6021 1 جنوب آسيا

 43413 41037 3 634 شرق آسيا

 2874 49019 4006 2 جنوب شرق آسيا

 1092 54848 6 540 أوروبا 

 754 09843 2 811 أوروبا الغربية والوسطى

 351 44967 4 467 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

 2 19 41 892 586 أوقيانوسيا

192.3 41 819 574 أستراليا ونيوزيلندا 

0.050.1- 06273 2 جزر المحيط الهادي

 7106 2 02244 43 809العالم

 3834 00945 9 622 البلدان مرتفعة الدخل

 1364 1 68039 26 872 البلدان متوسطة الدخل

 19116 1 33250 7 876 البلدان منخفضة الدخل

 81313 1 98548 13 881العجز في ا#غذية لدى البلدان منخفضة الدخل 

f4 190 49328 4 856 البلدان ا#قل تطور 

* تشير إلى الموارد المائية المتجددة الداخلية، باستثناء «التدفقات الواردة» على المستوى ا[قليمي

الجدول 1-9: المعدل السنوي طويل ا#جل لموارد المياه 
المتجددة واستجرار المياه للري

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ج)  
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حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة44

القارة 
ا�قاليم

الحبوب المرويةجميع المحاصيل المروية

النسبة المئوية 
ل*راضي المروية 

فعليT من ا#راضي 
المزروعة

النسبة المئوية 
ل*راضي المروية 

المزروعة من 
إجمالي ا#رض 

المزروعة 

النسبة المئوية 
#راضي الحبوب 

المروية من 
إجمالي ا#راضي 

المروية المزروعة 

النسبة المئوية 
#راضي الحبوب 

المروية من إجمالي 
أراضي الحبوب 

المزروعة 

النسبة المئوية 
Yنتاج الحبوب 

المروية من 
إجمالي إنتاج 

الحبوب

 24 7 748  5 أفريقيا 

 75 33 48 43 21 شمال أفريقيا

 9 3 348  2أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 22 14 1544 10  القارة ا�مريكية

 22 15 2043  11 أمريكا الشمالية

 32 17 32 718  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

 22 13 847 8 أمريكا الجنوبية

 5167  4368  34 آسيا

 48 32 52 49 28 غرب آسيا

 45 27 45 43 30 آسيا الوسطى 

 70 52 4170 38  جنوب آسيا

 78 68 5869  44 شرق آسيا

 49 35 2184 19  جنوب شرق آسيا

 8 4 928  5 أوروبا 

 10 5 1230  9 أوروبا الغربية والوسطى

 4 2 523  1 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

 7 142  12 7 أوقيانوسيا

 7 2 14 12 7 أستراليا ونيوزيلندا 

  1  جزر المحيط الهادي

 2942  2562  17العالم

 20 13 1939  11 البلدان مرتفعة الدخل

 3249  2863  26 البلدان متوسطة الدخل

 3355  2669  14 البلدان منخفضة الدخل

العجز في ا#غذية لدى البلدان 
 4264  3468  26منخفضة الدخل 

f38 17 1083  8 البلدان ا#قل تطور 

الجدول 1-10: نسبة ا#راضي المروية ونسبة إنتاج الحبوب 
المروية من إجمالي إنتاج الحبوب (2006) 

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب، ج)  

3.3 1.5

40 (2007 Faurès et al.)
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(المحور ا�يمن)

خضروات ماعدا البطيخ فاكهة ماعدا البطيخ

الشكل 1-5: الزيادات في اYنتاج والمساحة المزروعة ونطاق 
ا#راضي الزراعية: 2009-1961 

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 أ) 
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حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة48

11-1 2000

2 000-1 300

(2008 Wilkes Tennigkeit) 2030

المؤطر 1-2: تحول المراعي إلى أراض زراعية في شمال أفريقيا 
والشرق ا#دنى وحوض المتوسط 

مراع متدهورة في المغرب  

أفضى تزايد عدد السكان والحيوانات، المصاحب لغياب حقوق الرعي التقليدية، إلى زيادة مفرطة في 
عدد مواليد الحيوانات وتدهور المراعي المحيطة بسواحل المتوسط. وتمت حراثة مساحات كبيرة من 
الممارسات  أمر بعيد عن االستدامة في ظل  بالمحاصيل وهو  لزراعتها   yالقاحلة تحضير ا�راضي شبه 
الراهنة. وتتغير نظم إنتاج الحيوانات بفعل التكثيف، والمكافحة التدريجية �مراض الحيوانات واالتجار 
التغير  عن  ناجم  تفاقم  ففي  والتصحر  الجفاف  أما  الحضرية.  شبه  المناطق  في  السيما  بمنتجاتها، 

المناخي.

 G. Schwilch الصورة لـ
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الجدول 1-11: تحديد المناطق اYقليمية للنظم الرعوية 

الحالة الراهنة ل*نواعا#نواع ا#ساسيةالمنطقة

متناقصة بفعل التطور الزراعيأبقار وجمال وأغنام وماعزأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

متناقصة بفعل تطويق ا�راضي والتطور الزراعيمجترات صغيرةالبحر المتوسط

مجترات صغيرة الشرق ا�دنى وجنوب آسيا الوسطى 
متناقصة في بعض المناطق بفعل تطويق ا�راضي والتطور 

الزراعي

جمال وأبقار وأغنام وماعزالهند
متناقصة بفعل التطور الزراعي، إال أن إنتاج الحيوانات في 

المناطق شبه الحضرية آخذ في التوسع

آخذة في التوسع بعد انحسار التربية الجماعيةياك وجمال وخيول وماعزآسيا الوسطى

رنةالمحيطة بالقطب 
آخذة في التوسع بعد انحسار التربية الجماعية في سيبيريا، 

لكنها تتعرض للضغط في البلدان ا[سكندنافية 

أغنام وأبقارأمريكا الشمالية
متناقصة مع زيادة تطويق ا�راضي وتوافر الفرص االقتصادية 

البديلة

الما وألبكةا�نديز
تقلص في إنتاج الالما بفعل توسع شبكات الطرق وإنتاج 

الحيوانات على النموذج ا�وروبي، إال أن إنتاج صوف ا�لبكة شهد 
زيادة

العلف وا#راضي العشبية 

30

) 60

(

0.8-0.2 3-1

2030

-50

80

(1999) ،Bleach المصدر: مقتبس من
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200

مصايد ا#سماك الداخلية وتربية ا#حياء المائية 

2 7.8

2010

65 90

90

2008 10 1950

2010

المؤطر 1-3: ا#عشاب العلفية ــ أعالف ووقود للطاقة 

نستخدم اليوم كميات كبيرة من ا[نتاج النباتي كعلف للحيوانات، ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في 
نظمنا من خالل تحسين استخدام المحاصيل العلفية التي تتسم بالمرونة والقادرة على توفير العلف 
والوقود وحجز الكربون وزيادة التنوع البيولوجي في النظام ا[يكولوجي، ناهيك عن تحسين خصوبة 
نذكر  العلف  هذا  ومن  المزارعين.  لدى  باالستدامة  المتعلقة  وتلك  االقتصادية  ل�ولويات  تبع9  التربة 
 Setaria spp.و  ،Miscanthus giganteus (Switchgrass)و الفيل)،  (عشبة   Pennisetum purpureum

حيث تنتج غالًال عالية من الكتلة الحيوية، ويمكن تحويلها إلى وقود حيوي مع فائض من العلف [نتاج 
في  أولية  كمادة  استخدامها  يمكن  مادة  على  تحتوي  ا�عالف  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما  الحيوانات. 

الصناعة. 
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45.7 2008 52.5 1950

2010

2006 Van Dam 2001 Halwart

2008 1.47

(2006 Van Dam et al. 2001 Halwart et al. )  

2010
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الطلب الزراعي حتى عام 2050

الطلب على ا#غذية وا#لياف حتى عام 2050

6.9

2050

2.1

2006 2050

200 2050

استجابة اYنتاج 

(2009 Bruinsma)

2050-2030 0.8 2030 1.3

2050-2030 0.9 2030 2005 1.5

2050 70 2030 43

2007/2005

12-1

12-1

71

95

100

(2009 Bruinsma)

13-1 2050
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القارة 
ا�قاليم

النمو السنوي في إنتاج الحبوب

2006-19612050-2006

 1.9 2.4 أفريقيا 

 1.6 3.0 شمال أفريقيا

 2.0 2.3أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 1.2 2.0 القارة ا�مريكية

 1.0 1.8 أمريكا الشمالية

 1.8 1.7 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

 1.7 2.6أمريكا الجنوبية

 0.7 2.5 آسيا

 1.0 2.4 غرب آسيا

 0.8 1.1 آسيا الوسطى 

 1.1 2.3 جنوب آسيا

 0.3 2.5 شرق آسيا

 0.8 2.9 جنوب شرق آسيا

 0.3 1.1 أوروبا 

 0.2 1.5 أوروبا الغربية والوسطى

 0.5 0.3 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

 2.0 2.3 أوقيانوسيا

 2.0 2.3 أستراليا ونيوزيلندا 

-- جزر المحيط الهادي

 0.9 2.0العالم

 0.8 1.6 البلدان مرتفعة الدخل

 0.8 2.1 البلدان متوسطة الدخل

 1.2 2.4 البلدان منخفضة الدخل

 0.9 2.7العجز في ا#غذية لدى البلدان منخفضة الدخل 

f1.9 1.9 البلدان ا#قل تطور 

الجدول 1-12: النمو في إنتاج الحبوب عبر التاريخ والنمو المتوقع 

الجدول 1-13: النمو المتوقع في اYنتاج الزراعي والنتائج ا#كثر احتماًال

العدد المتبقي من السكان المصابين بنقص التغذية دليل ا0نتاج الزراعي

مليون نسمة2007/200520302050%

غير محددغير محدد100143170العالم

1001581974.8370 البلدان النامية

(2009) Alexandratos :المصدر

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 أ) 
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آثار الزراعة المروية 

إمكانيات ناجمة عن تكثيف الري 

2050

10

.(2006 van der Velde Tubiello)

2050 129 127

2050 147 2007/2005 143

(2010 Frenken 2009 Bruinsma)

200

( 2010 Nachtergaele et al.)

نطاق توسيع المساحات المروية 

20

75
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301 2050 318

0.12 14-1 2006

1.6 2009 1961

القارة 
ا�قاليم

                                                                           السنة

المساحة المجهزة بوسائل الري

النمو السنوي (%)المساحة (مليون هكتار)

1961200620502006-19612050-2006

7.413.617.01.30.5 أفريقيا 

3.96.47.61.00.4 شمال أفريقيا

3.57.29.41.50.6أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.1-22.648.946.51.6 القارة ا�مريكية

0.4-17.46.430.01.5 أمريكا الشمالية

0.61.92.42.50.5 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

4.711.614.11.90.5أمريكا الجنوبية

95.6211.8227.61.70.2 آسيا

9.623.626.91.90.3 غرب آسيا

7.214.715.01.50.0 آسيا الوسطى 

36.385.185.61.80.0 جنوب آسيا

34.567.676.21.40.3 شرق آسيا

8.020.823.92.00.3 جنوب شرق آسيا

12.322.724.61.30.2 أوروبا 

8.717.817.41.50.0 أوروبا الغربية والوسطى

3.64.97.20.60.9 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

0.8-1.14.02.82.7 أوقيانوسيا

0.8-1.14.02.82.7 أستراليا ونيوزيلندا 

-2.9    -0.0010.004 جزر المحيط الهادي

139.0300.9318.41.60.1العالم

0.4-26.754.045.11.5 البلدان مرتفعة الدخل

66.6137.9159.41.50.4 البلدان متوسطة الدخل

45.8108.9113.81.80.1 البلدان منخفضة الدخل

العجز في ا#غذية لدى البلدان 
82.5187.6201.91.70.2منخفضة الدخل 

f6.117.518.42.20.1 البلدان ا#قل تطور

الجدول 1-14: المساحة المجهزة بوسائل الري المتوقعة حتى عام 2050

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2006 ب)  و(2010 ب)  و(2010 ج)   
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21

14

15-1

المصادر غير التقليدية للمياه 

10

10 40 50

(71.1) (82.3)

(2010 Burke Mateo-Sagasta) (31.9) (46.4) (51.7)

آثار الزراعة البعلية 

60

43 (3002) Bruinsma

2030 1997
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القارة
ا�قاليم

الهطوالت 
(مم)

موارد المياه 
المتجددة 

*(كم3)

نسبة 
استخدامات 
المياه** (%)

استجرار مياه الري 
(كم3)

الضغط على 
موارد المياه بفعل 

الري (%)

200620502006205020062050

931485318422256 6783 أفريقيا 

964769818095170204 شمال أفريقيا

884303210512733 8153أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

238414138543822 09119 1 القارة ا�مريكية

077464625824444 6366 أمريكا الشمالية

0117813033152323 2 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

380282911217111 60412 1أمريكا الجنوبية

0731617 0122 41345482 82712 آسيا

21748447562272514752 غرب آسيا

27326348501501335750 آسيا الوسطى 

76655589148895250 6021 1 جنوب آسيا

41037424344581313 6343 شرق آسيا

490192128734245 4006 2 جنوب شرق آسيا

548484810910022 5406 أوروبا 

0984343758144 8112 أوروبا الغربية والوسطى

4496767351910 4674 أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

5868924141192523 أوقيانوسيا

5748194141192523 أستراليا ونيوزيلندا 

---0.05--06273 2 جزر المحيط الهادي

85867 7102 02244472 80943العالم

009454238331744 6229 البلدان مرتفعة الدخل

33045 1361 68039421 87226 البلدان متوسطة الدخل

2121617 1911 33250521 8767 البلدان منخفضة الدخل

العجز في ا#غذية لدى البلدان 
9921314 8131 98548511 88113منخفضة الدخل 

f493283119026346 8564 البلدان ا#قل تطور

الجدول 1-15: المعدل السنوي طويل ا#جل لموارد المياه المتجددة 
واستجرار المياه لعامي 2050/2006

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ج)   

فرص التوسع في الزراعة البعلية

0.2 0.5

0.1

@ تشير إلى موارد المياه المتجددة؛ وتستبعد «دفق الدخل» على المستوى ا[قليمي. 
@@ نسبة استخدامات المياه هي نسبة احتياجات المياه إلى كمية المياه المستجرة للري
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الشكل 1-6: ا#راضي المزروعة للفرد خالل عامي 2000 و2050

6-1 

2050 0.12

(2010 Fischer et al.)

صالحية المزيد من ا#راضي المخصصة للزراعة

4.0 4.4

16-1 1.6

(2002 Fischer et al.)

70

(2010) ،Fischer et al. المصدر: مقتبس من
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الجدول 1-16: توافر الموارد من ا#راضي الصالحة Yنتاج المحاصيل على 
مستوى العالم ونوعيتها (القيم بين قوسين تستثني ا#راضي المحمية)

نوعية ا#راضي

ا#راضي 
المزروعة

(مليار هكتار)

النظم اYيكولوجية 
ل*راضي العشبية والحراج 

(مليار هكتار)
ا#راضي الحراجية

(مليار هكتار)
أراض أخرى

(مليار هكتار)
إجمالي ا#راضي

(مليار هكتار)

1.3 (1.2)0.50.0 (0.4)0.4 (0.3)0.4أراض ممتازة

3.1 (2.8)1.10.0 (1.0)1.1 (1.0)0.8أراض جيدة

1.1 (0.9)0.30.0 (0.3)0.5 (0.5)0.3أراض هامشية

7.8 (6.9)3.4 (3.0)1.8 (1.5)2.6 (2.3)0.0أراض غير صالحة

13.3 (11.8)3.4 (3.0)3.7 (3.2)4.6 (4.1)(1.5) 1.6 ا[جمالي

10

(2010 Fischer et al.) 3.5

االستنتاجات 

(2010) ،Fischer et al. المصدر: مقتبس من
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ل الثان

ص
الف

الضغوطات االجتماعية 
واالقتصادية والتركيبة المؤسساتية

المحركات  المتغيرة  االستهالك  بأنماط  المقترنة  السكان  عدد  زيادة  تشكل 
ا�ساسية للضغوطات على نظم ا�راضي والمياه الموصوفة في الفصل ا�ول. 
وقد شهد االعتماد على ا�راضي والمياه المرتبط بالناحيتين االجتماعية والثقافية 
تغيرy مع تسارع التحوالت الزراعية والتحضر في عالم يزداد تواصًال يوم9 تلو ا]خر. 
والدعم  التجارة  أنظمة  ذلك  في  بما  المترابطة،  السياسات  من  كثير  وشجعت 
الريفي وحوافز ا[نتاج، على استخدام ا�راضي والمياه. غير أن إدارة ا�راضي والمياه 
لم تواكب على ما يبدو سياسة االقتصاد الشامل وخطط تنمية القطاعات. ففي 

كثير من الحاالت ال تظهر ا[دارة الفاعلة سوى في أعقاب تدهور بيئي. 

قاعدة  تضع  عندما  حتى  الطبيعية  الموارد  منظور  إلى  االفتقار  هذا  ويستمر 
المرتفعة أقصى درجات  النمو السكاني  المحدودة ومعدالت  الطبيعية  الموارد 
الضغط على الموارد. بعبارة موجزة، يبدو أن اهتمام القائمين على وضع خطط 
االقتصاد الشامل ينصّب على العرض والطلب المتعلقين بالمنتجات الزراعية أكثر 
الموارد  إذا كانت هذه  الطبيعية، وفيما  الموارد  مما ينصّب على توفير مدخالت 

تواجه المعوقات أو أنها تقترب من حّدها ا�قصى. 

الفصل الثاني



نهوض  مع  والمياه  ا�راضي  لنظم  النطاق  واسعة  المكانية  ا[دارة  بدأت  لقد 
الحضارات في أودية ا�نهار وما ترافق معها من تنمية زراعية. وشهدت مؤسسات 
الزراعية  إنتاج المحاصيل  إنجاح تكثيف  ا�راضي والمياه مؤخرy تطورy يسهم في 
«الثورة  بـ  يعرف  ما  أو  الوراثية  البحوث  على  طرأ  الذي  الهائل  بالتقدم  ويرتبط 
الناجحة  المؤسسات  من  عدد  تطوير  تم  العملية،  الناحية  من  لكن  الخضراء.» 
بهدف ا[دارة المتكاملة ل�راضي والمياه على وجه الخصوص. وخلصت البحوث 
التي أجريت مؤخرy على أن مؤسسات ا�راضي والمياه لم تواكب أنماط االستخدام 
والتنافس، ونادرy ما تمكنت من تنظيم التأثيرات البيئية واالقتصادية. فعلى هذا 
الصعيد، بقي تعديل السياسات والتكامل المؤسساتي  طموح9 لم يَر النور على 
على  الزراعي  والتخطيط  ا�راضي  استخدام  فصل  تم  ما  غالب9  إذ  الواقع.  أرض 
سبيل المثال عن إدارة الخطط المتعلقة بأحواض ا�نهار وتنفيذها �غراض تتعلق 
بالطاقة الهيدرولوجية وأخرى مالحية. ولعلنا نتيجة لذلك نقول جدًال أن الفرص 
االقتصادية قد اضمحلت، وأضحت العودة إلى مستوى أفضل بكثير من التكامل 

بين ا�راضي والمياه على نحو مستنير ومستند إلى المعرفة مسألة مضمونة. 

والمياه  با�راضي  المعنية  للمؤسسات  الراهنة  الحالة  في  الفصل  هذا  يبحث 
وكيفية تمكن هذه المؤسسات من الحصول على مستويات أعلى من المخرجات 
واالقتصادية  االجتماعية  االستدامة  لصالح  يسير  جّد  شيء  تقديمها  عن  فضًال 
والمياه  ا�راضي  من  الموارد  قاعدة  في  خسارة  إلى  أفضى  الذي  ا�مر  والبيئية. 
صعيدي  على  الهائلة  التبعات  عن  ناهيك  بها،  الصلة  ذات  ا[يكولوجية  والنظم 

الفقر وانعدام ا�من الغذائي. 
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المصدر: معهد البيانات الجغرافية، (2010)

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة،  (2010 أ)،  تقييم تدهور التربة في ا�راضي الجافة، (2010 أ)
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المؤطر 2-1: الصراعات والقدرة على التكيف وتحول المعادلة 
داخل وادي دهر في اليمن 

يترتب على ذلك من تغيرات. مع ذلك، فإن لدى  المياه وما  الصراع على  تاريخ طويل في  اليمن  لدى 
وادي دهر (القريب من صنعاء) تاريخ طويل موثق جيدy من إدارة موارده المائية بشكل جيد. فعلى مر 
القرون، تم االتفاق على أحكام تمخضت عن تطور الصراعات وعن قرارات مثيرة للنزاع، مما دفع إلى 

وضع أحكام جديدة والموافقة عليها لتتبلور شيئ9 فشيئ9 فتصبح «تقليدy راسخ9». 

وفي عام 1970، شكلت تكنولوجيا ا]بار ا�نبوبية صرخة في االقتصاد المائي المتوازن جيدy. وتقدم 
سكان المجتمع الواقع في الجانب السفلي من الوادي بشكوى إلى محكمة الشيخ بأن المضخات 
«القوانين  انتهكت  وبالتالي  المياه  دفق  تخفيض  إلى  أدت  قد  العلوي  الجانب  عند  الواقعة  ا]لية 
المحاكم.  عن   yبعيد هذا  الجديد  الصراع  ُحلَّ  وقد  السنين.»  ]الف  وفقها  نسير  كنا  التي  وا�عراف... 
الوادي  من  السفلي  الجانب  في  أنفسهم  النفوذ  وأصحاب  ا�غنياء  المزارعون  قام  فببساطة 
أن يرف جفن �ي  المائي ونضب، دون  الجدول  الجديدة. «غيض  المضخات  باالستثمار في تكنولوجيا 
من أصحاب النفوذ.» بعدها ظهرت معادلة جديدة، وأعيد تحقيق التوازن في ا�صول لتركز أكثر في 

أيدي الشريحة ا�غنى. وُحل الصراع بظهور»تقليد راسخ» جديد. 

المصدر: Mundy، (1995) ؛  البنك الدولي، (2010 ب) 

(2010 Sievert et al.)

 " "

2010
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المؤطر 2-2: ا#مر التوجيهي الصادر عن االتحاد ا#وروبي بشأن إطار العمل الخاص بالمياه

أكتوبر/ في  بالمياه  الخاص  العمل  إطار  بشأن  ا�وروبي  االتحاد  عن  الصادر  التوجيهي  ا�مر  تبني  تم 
البيئية  والمنظمات  ا�وروبي  االتحاد  مواطني  قبل  من  المتزايد  للطلب  استجابة   2000 ا�ول  تشرين 
التشريع  بدأ  وقد  والشواطئ.  الجوفية  والمياه  والبحيرات  ا�نهار  نظافة  من  أعلى  مستوى  لبلوغ 
ا�وروبي المبكر الخاص بالمياه بمقاييس خاصة با�نهار والبحيرات المستخدمة الستخراج مياه الشرب 
1975، أعقبها  في الثمانينات أهداف تتعلق بنوعية مياه الشرب، وتشريع خاص بمياه تربية  في عام 
التوجيهي  ا�مر  فرض   ،1991 عام  وفي  الجوفية.  والمياه  االستحمام  ومياه  والقشريات،  ا�سماك 
الخاص بالمياه العادمة الحضرية معالجة ثانوية لهذه المياه، بينما تناول ا�مر التوجيهي بشأن النترات 
النظر  الشرب  بمياه  الخاص  التوجيهي  ا�مر  أعاد  بعدها،  الزراعة.  عن  الناجم  بالنتروجين  المياه  تلوث 
المتكامل  التوجيهي  ا�مر  1996، فجاء  أما في عام  المياه وزاد من صرامتها.  بمقاييس نوعية هذه 

بشأن الوقاية من التلوث ومكافحته ليعالج مشكلة التلوث الناجم عن المنشآت الصناعية الكبرى. 

إلى  ا�وروبي  لالتحاد  المائية  بالسياسات  أساسي  بشكل  التفكير  إعادة  أجل  من  الضغط  ووصل 
تناول  في  التناسق  مستوى  زيادة  ا�وروبي  االتحاد  من  ـُلب  ط عندما   1995 عام  منتصف  في  ذروته 
وإدارتها.  المياه  من  مواردهم  بنوعية  أخرى  معنية  وأطراف  المواطنين  لدى  التوعية  ارتفاع  مسألة 
وكانت الغاية ا�ساسية من السياسة المائية ا�وروبية الجديدة متمثلة في الحد من التلوث وضمان 

المحافظة على نظافة المياه. أما أهدافها فتمثلت في ا]تي: 

توسيع نطاق حماية المياه ليشمل جميع أنواع المياه، السطحية منها والجوفية؛• 
الوصول إلى «حالة جيدة» لجميع أنواع المياه من خالل جدول زمني محدد؛ • 
إدارة المياه اعتمادy على أحواض ا�نهار؛• 
«نهج مشترك» خاص بالقيم الحدية لالنبعاثات ومعايير النوعية؛ • 
جعل ا�سعار حقيقية؛• 
إشراك المواطن بشكل وثيق؛• 
تبسيط التشريع. • 

خالل  من  السياسات  تطوير  جرى  وهكذا  ا[صالح:  عملية  صميم  في  المواطنون  ُوضع  وقد 
والمحلية،  ا[قليمية  والهيئات  ا�عضاء،  الدول  عن  ممثلين  تضم  مفتوحة  ومشورة  شاملة  عملية 
 yوليس آخر yووكاالت إنفاذ القوانين، والجهات المزودة بالمياه، والقطاعين الصناعي والزراعي، وأخير

المستهلكين والمختصين في البيئة. 

المصدر: المفوضية ا�وربية (2010) 
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الوكاالت الزراعية 

2008

نـُهج إدارة مستجمعات المياه 

3-2

(2003 Batchelor et al.)
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المؤطر 2-3: تأثيرات إدارة مستجمعات المياه في الدورة المائية 

ـُميط تجربة جنوب شرقي زمبابوي اللثام عن أسطورة تقول بأن «الممارسات الزراعية الرديئة عند منابع  ت
المياه تؤدي إلى تزايد ا[طماء في الخزانات». إذ تمثل مزارع السكر المنتشرة بشكل واسع في ا�راضي 
من  مكثفة  سلسلة  على  وتعتمد  رئيس،  بشكل  المياه  تستخدم  التي  الزراعية  ا�عمال  المنخفضة 
السدود التخزينية التجميعية المتوسطة والتي تتربص بها اليوم مشكالت الترسيب. ولعل اللوم في 
هذا الترسيب المتزايد يقع على الممارسات الزراعية الرديئة، بما في ذلك قطع الحراج والرعي المفرط 

من قبل المزارعين ا�صليين الذين يعيشون على الكفاف عند منابع المياه. 

وعقب موجة الجفاف المدمرة التي ضربت البلد مطلع تسعينات القرن الفائت، شرعت بعض مزارع 
السكر في برامج خارجية للعمل مع مزارعين عند منابع المياه «لتحسين» إدارة ا�راضي لديهم. وفي 
مستوى  بدأ  فقد  إيجابية:  نتائج  عن  الخارجية  البرامج  هذه  في  المشاركون  تحدث  التسعينات،  أواخر 
العوالق الصلبة التي تدخل سدودهم باالنخفاض بشكل كبير. مع هذا، ظهر نوع من التناقض: إذ كان 
برنامج التواصل الخارجي بالغ الصغر، بينما كانت منطقة المستجمع كبيرة. وقد كشف البحث أيض9 
عن نمط دوري من الهطوالت المطرية ا�على أو ا�دنى من «المعدل» يتكرر كل عشر سنوات، وهو ما 
المنصرم، فقد شهدت  القرن  أما ثمانينات  بالنينو.  أو ما يعرف  الجنوبي  التأرجح  إلى ظاهرة  قد يعزى 

أشد حاالت الجفاف المسجلة. 

وقد قادت توليفة البحوث ومنظور المزارعين المحليين إلى رواية مخالفة لما جاء عن مزارعي قصب 
وا�عشاب،  الشجيرات  وماتت  المياه  مستويات  انخفضت  الطويلة،  الجافة  السنوات  فخالل  السكر. 
وخالل   .yمتوافر بقي  ما  كل  بأكلها  الحالة  هذه  تفاقم  إلى  نفوقها)  (قبل  الحيوانات  أدت  حين  في 
فبشكل  ا�مطار.  تأتي  عندما  يحدث  فاالنجراف  عامة،  بصفة  الترسيب  مستويات  زادت  الفترة،  هذه 
من  كبيرة  كميات  نقل  إلى  الجاف  الموسم  نهاية  في  تضرب  التي  الشديدة  العواصف  تؤدي  خاص، 
المحصولي  والغطاء  المراعي  ـُحيى  ت حتى  رطوبة،  ا�كثر  الفترة  تحل  أن  ما  لكن،  «المخزنة».  التربة 
بسرعة، يساعدها في ذلك انخفاض عدد الحيوانات، كما يتوقف االنجراف إلى حّد ما. وتظهر الصورة 
الملتقطة لموقع الدراسة في تسعينات القرن الفائت تربة حمراء قاحلة؛ مع ذلك كانت النباتات وفيرة 
منذ تلك الفترة. أما الرواسب التي خرجت من مستجمع صغير للمياه عند المنبع، حيث لم يكن هنالك 
برنامج تواصل خارجي وحيث كانت تمارس زراعة الكفاف، فلم تتجاوز خمسة أطنان/هـ، وهي كمية 

أدنى بكثير من 70-100 طن/هـ وردت عن كثير من التجارب القائمة على قطعة ا�رض. 

المصدر: منظمة ا�غذية والزراعة، (2002 ب) 

تخطيط استخدام ا#راضي

1976

2007
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وكاالت إدارة الري

(2007 Molden)

2007

2007 Molden

(2007 Meinzen-Dick) 
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المؤطر 2-4: تجربة نقل إدارة الري: تشغيل النظم 
وصونها في رومانيا 

3.1 مليون هكتار من  في رومانيا، تعتمد نظم الري بشكل كبير على الضخ. فمن بين ما مجمله 
هكتار  مليون   2.85 حوالي  هنالك  كان  الفائت،  القرن  من  الثمانينات  أواخر  في  المتطورة  ا�راضي 
خاضع للري بالرذاذ، وما رافق ذلك من تكاليف مرتفعة للطاقة: إذ قد يتجاوز الرفع الساكن (ضاغط 
السحب) لنظم الري 270م في بعض ا�ماكن. وبعد حّل مزارع الدولة والمزارع الجماعية عام 1990، 
لم يكن هنالك هيئة واضحة المهام لتشغيل وإدارة البنى التحتية للري، ولم يكن لدى المنظمات 
الوطنية الكادر وال الموارد المالية كي تأخذ على عاتقها مهام9 كهذه. ونتيجة للبنى التحتية الهرمة 
للري والتعقيد الناجم عن عجز الحكومة والمزارعين عن تغطية تكاليف الطاقة، انخفض استخدام 
000 1 م3/هـ،  م3/هـ إلى قرابة    3 000 - 2 500 الري السنوي من الكمية السابقة التي تبلغ حوالي 
ذلك  إلى  أضف  التحتية.  البنية  صيانة  تكاليف  لتغطية  تكفي  ال  الرسوم  جمع  من  ا[يرادات  وباتت 
دون  يحول  بما  القدم  من  كانت  أنها  أو  وسرقة،  دمار،  من  والمضخات  المزرعة  بتجهيزات  لحق  ما 

تشغيلها بشكل مناسب. 

المياه ضمن  رابطات مستخدمي  1999 على وضع تأسيس  ا�راضي لعام  وعمل قانون استصالح 
إطار رسمي وأعاد هيكلة الجمعية الوطنية الستصالح ا�راضي بشكل كلي لتصبح وكالة الستصالح 
إقليمية،  إلى مكاتب  السلطة  الكوادر بشكل كبير، ونقل  إلى تقليص عدد  ا�راضي وهذا ما أفضى 
ناهيك عن دور أقوى اضطلعت به رابطات مستخدمي المياه في إدارة النظم. واليوم، يتم تشغيل 
القنوات ومحطات مضخات الضغط الثانوية من قبل رابطات مستخدمي المياه التي تضطلع كذلك 
لهذه  يتيح  بما  و2005   2004 عامي  في  أخرى  مرة  القانون  تعديل  وتم  الرسوم.  جمع  بمسؤولية 
الرابطات التحكم با[دارة من المضخات ا�ولية حتى النهر. وفي الوقت الراهن، ال يروى من ا�راضي 
سوى حوالي 000 700 هكتار بسبب غياب صيانة نظم الري والتقدم في عمر وحدات الضخ، فضًال عن 
تكاليف الطاقة. وجاء في قانون استصالح ا�راضي أنه يمكن تشغيل نظام الري فقط في حال كان 
السد على مستويي قناة  المستهدفة بعد  المنطقة  أو أكثر عند  المائة  20 في  المياه  الطلب على 
التوزيع والنظام برمته. ويبقى التحدي المتربص برابطات مستخدمي المياه متمثًال في قدرتها على 
المحافظة على مساحة كافية خاضعة للري بما يمكنها من صيانة البنى التحتية الموجودة بشكل 

مناسب. 

المصدر: منظمة ا�غذية والزراعة، (2007 أ)   

100

2009 (Shah
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2007

2007

ظهور المرونة خارج القطاع العام 

(2009 Shah)

2003 Llamas Custodio

(1996 Shah)

التبعات البيئية الناجمة عن اختيارات السياسات 
السابقة 
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المؤطر 2-5: تأثير الحوافز المشوهة في إدارة ا#راضي والمياه 

البلدان، يشجع إطار الحوافز المشوهة على تدهور الموارد من ا�راضي والمياه. فعندما  في بعض 
استخدامها  معدالت  فإن  والصين)،  بنغالديش  في  الحال  هي  (كما  كبيرة  بدرجة  ا�سمدة  ُتدعم 
قد يتجاوز المستويات الموصى بها مما يؤدي إلى ا[فراط في استخدامها. ففي عام 2008، حصل 
المزارعون الصينيون على 84 دوالرy أمريكي9 لكل هكتار كدعم ل�سمدة. كما أنفقت بنغالديش في 
البلدين،  كال  وفي  اليوريا.  دعم  على  أمريكي  دوالر  مليون   758 مبلغ   2009/2008 الزراعي  الموسم 

ظهرت تأثيرات مناوئة كبيرة أصابت نوعية المياه الجوفية. 

دعم  عمليات  صبت  الماضي،  القرن  تسعينات  مطلع  في  االقتصادية  ا�زمة  وحتى  البرازيل،  في 
القروض وا[عفاءات الضريبية في صالح تنظيف ا�راضي في منطقة ا�مازون وهو ما أدى إلى إنتاج 
للنظام  دائم  ضياع  في  المشوهة  الحوافز  إطار  وأسهم  ا�حيان.  أغلب  في  االستدامة  إلى  يفتقد 
ا[يكولوجي الحراجي لكنها فشلت في التشجيع على زراعة تتسم بالكفاءة أو العدالة أو االستدامة. 

  (2011) Huang et al. ;(1991) Binswanger :المصدر

المؤطر 2-6: تكيف يمكن للسياسات ككل التأثير في اYدارة المستدامة ل*راضي 

شهد عدد السكان في مقاطعة ماشاكوس سابق9 في كينيا زيادة بمقدار ستة أضعاف خالل الفترة 
أضعاف.  عشرة  بمقدار  الزراعي  ا[نتاج  ازداد  بينما  المنصرم،  القرن  تسعينات  إلى  ثالثينات  من  الممتدة 
بشكل  الشجري  الغطاء  وزيادة  االنجراف  مكافحة  تدابير  تبني  انتشار  ا�خيرة  ا�عوام  شهدت  كما 
نسبي9،  المناسبة  ا�سعار  سياسات  فكانت  التطورات  هذه  صالح  في  صبت  التي  الظروف  أما  معنوي. 
والوصول إلى ا�سواق الدولية لتصدير المحاصيل، وتطوير البنى التحتية، والقرب من السوق في نيروبي، 
با�راضي،  المتعلقة  المضمونة  الفردية  والحقوق  المؤقتين،  المهاجرين  قبل  من  المرسلة  والحواالت 

وخدمات ا[رشاد المحلية التي تساعد في ممارسات حفظ التربة. 

ـُرضت على المزارعين ضرائب أثقلت كاهلهم  أما في إثيوبيا، وخالل عهد هيال سيالسي وديرج، فقد ف
الخدمات  غياب  مع  لها،  مستوى  بأدنى  ا�سواق  وتطوير  التحتية  البنى  حالة  وكانت  شتى.  بطرائق 
الزراعية بشكل كبير. أما الوصول إلى ا�سواق المحلية والدولية فكان معطًال في الغالب. أضف إلى 
ذلك محدودية فرص التوظيف داخل القطاع الريفي في أعمال خارج المزرعة وكذلك المحدودية في 
االقتصاد الحضري. وكانت حقوق ا�راضي غير مضمونة إلى حد كبير أيض9. وجاء انتشار تدهور موارد 
إلى  والوصول  التحتية  البنى  في  ضعٍف  مع  ترافقت  والتي  المضمونة،  غير  الحقوق  حصيلة  ا�راضي 

ا�سواق والحوافز، وكذلك حصيلة التشوهات السياساتية.

Binswanger وHeath .1996 المصدر:    1994 Tiffen et al.

7-2

1994  Grepperud
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المؤطر 2-7: إعادة تأهيل مستجمع المياه في هضبة اللوس عند حوض 
النهر ا#صفر في الصين

أسفرت الممارسات الزراعية التي تفتقر إلى االستدامة في هضبة اللوس عند حوض النهر ا�صفر في 
الصين، بما فيها قطع الحراج والرعي المفرط وضعف ممارسات استصالح ا�راضي، والتي ترافقت مع 
ضغط سكاني متنام باضطراد خالل السنوات المائة ا�خيرة، عن تقلص الغطاء النباتي الوقائي ليصل 

إلى نسبة 20 في المائة فقط من إجمالي مساحة الموقع (Brismar 1999). وتم تنفيذ برنامج ناجح 
[عادة تأهيل مستجمع المياه، بما في ذلك عمل المدرجات الجبلية، واتباع الزراعة على خطوط، وإنشاء 
صغيرة  بنية   2 100 قرابة  إنشاء  وتم  واسع.  نطاق  على  والك�  ا�شجار  وزراعة  الرواسب،  لحجز  سدود 

للتحكم بالرواسب، تحجز ما يقدر بـ 25 مليون طن من الرواسب في العام. 

من  الحّد  خالل  من  سواء  حّد  على  والمياه  ا�راضي  نوعية  تحسين  على  الترتيبات  هذه  عملت  وقد 
انجراف التربة وترسيب النهر. وأدى منع الرعي، السيما عند المنحدرات، إلى توليد غطاء نباتي طبيعي 
بطريقة  والبرسيم)  ا�سطراغالوس  (وبخاصة  وا�عشاب  الك�  زرع  وجرى  متدنية.  بتكلفة  كثيف 
اصطناعية فوق ا�راضي الرطبة المنبسطة أو ذات االنحدار الخفيف كأعالف لحيوانات الحظائر أو للحد 
مربحة  إرساؤها  تم  التي  المستدام  ا[نتاج  نظم  وأضحت  المنحدرات.  فوق  المستدام  غير  الرعي  من 
للمزارعين، حيث أضحى لديهم الحافز اليوم لصون هذه االستثمارات. وتم الحصول على هذه النتائج 

عقب مستويات مبدئية مرتفعة من االستثمار العام. 

المصدر: البنك الدولي، (2003، 2007 د)  
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االستثمارات في ا#راضي والمياه 

االستثمار العام في الزراعة

2002 1980

1-2 11

192

2002

رأس المال الخاص واالستثمارات المباشرة ا#جنبية 

2000 1.1

(2010 Winpenny)

الجدول 2-1: النفقات العامة في الزراعة داخل بلدان نامية مختارة خالل الفترة 2002-1980

ا#قاليم*

(مليار) دوالر أمريكي وفق سعر 
الصرف لعام 2000 

نسبة مئوية من إجمالي الناتج 
المحلي الزراعي

نصيب الزراعة من 
إجمالي النفقات 

الحكومية (%)

19801990200020021980199020002002198019902002

7.37.99.912.67.45.45.76.76.45.24.5أفريقيا (17)

74106.5162.8191.89.48.59.510.614.812.28.6آسيا (11)

أمريكا الالتينية ومنطقة 
30.511.518.221.219.56.811.111.68.02.02.5البحر الكاريبي (16)

111.8125.9190.9225.610.889.310.311.37.96.7إجمالي البلدان النامية

*عدد البلدان النامية الخاضعة لالختبار في كل إقليم

  (2007) ،Akroydو Smith :المصدر
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2004 14.3

2-2 2004 1990

8-2 

احتياجات االستثمارات المستقبلية 

9.2 2050-2007

960 18

161

3-2

58

4-2

الجدول 2-2: المبالغ التقديرية لالستثمارات ا#جنبية المباشرة المتجهة للداخل وفقT للقطاع 
والصناعة في عامي 1990 و2004 (بماليين الدوالرات ا#مريكية)

19902004القطاع

البلدان 
المتقدمة

االقتصاد 
النامي

العالم
البلدان 

المتقدمة
االقتصاد 

النامي
جنوب شرق أوروبا 

ورابطة الدول المستقلة
العالم

529 725440 63220 171151 278268 715163 56323 139    أولي

561 33948322 73914 2567 0637 1934 3زراعة• 

تعدين• 
     مقالع 

      نفط 
136 37117 601153 972256 642137 29420 242414 177

أولي غير • 
791 3--791 0513 0512 2-محدد

135 040 4483 55920 127613 406 7502 372730 379144 586   تصنيع

341 883 2865 35634 224 6991 624 1334 589868 544151 716   خدمات

المصدر : مؤتمر ا�مم المتحدة للتجارة والتنمية،  (2006) 
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التعاون الدولي في مجال ا#راضي والمياه
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المؤطر 2-8: صفقات ا#راضي في البلدان النامية 

شهدت االستثمارات في ا�راضي الخصبة داخل البلدان النامية زيادة كبيرة. وتقوم صفقات ا�راضي بصورة عامة 
على قطع كبيرة من ا�راضي (تزيد مساحتها على 000 10 هكتار)، حيث تؤجر لمدة تتراوح بين 50 و99 عام9. أما 
ا�طراف ا�ساس في هكذا استثمارات فهي الحكومات الوطنية وصناديق االستثمار الزراعي والقطاع الخاص، بما 

في ذلك البنوك االستثمارية، وا�عمال الزراعية، وتجار السلع، وشركات التعدين (Smaller وMann 2009). ويمكن 

 :(2009 Breuerو Bickel) تصنيف حاالت الحصول على ا�راضي هذه ضمن أربعة أنماط

بلدان ذات عدد كبير من السكان ونمو متواصل (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية) تعتمد االستثمار • 
لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على المنتجات الزراعية

بلدان ذات ميزانية أغذية خاسرة وموارد محدودة من ا�راضي والمياه لكنها غنية برأس المال (دول الخليج، • 
ليبيا)

بلدان صناعية تستهدف االستثمار في ا�راضي [نتاج الوقود الحيوي• 
مضاربات محلية على ا�راضي في البلدان النامية (�غراض سياحية على سبيل المثال)• 

ويمكن اعتبار الحصول على ا�راضي استراتيجية مربحة. إذ يحصل البلد المستثمر على ا�رض وكذلك يضمن 
الوصول إلى ا�غذية المنتـَجة، بينما يجني عائدات مالية مرتفعة. أضف إلى ذلك أن سيًال من االستثمارات يصب 

المصدر : المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (2009) 

عدد عمليات حيازة ا#راضي
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في القطاع الزراعي للبلد الحاصل على هذه ا�راضي وهو ما يؤدي إلى التنمية االقتصادية. مع ذلك تنطوي 
هذه الترتيبات على مخاطر تواجه المستثمر (كالخطر السياسي في البلد المضيف) والمواطنين في البلد 
المضيف أيض9 إذ قد يواجهون مشكلة نزع ملكية ا�راضي، وسوء استخدام العمالة، وفقدان ا�من الغذائي 

 .(2009 Cotula et al.) لديهم

بتطبيق  ـُنصح  ي المباشر ا�جنبي، فإنه  الدولية واالستثمار  التجارة  الحالة تنطبق على  أن هذه  اعتبار  وعلى 
ومستخدمي  المضيفة  البلدان  من  لكل  الفائدة  ا�جنبية  االستثمارات  تحقيق  لضمان  االلتزامات»  «أحكام 
ا�راضي الذين يخسرون أراضيهم بشكل دائم أو مؤقت. ويمكن لهذه النتائج أن تشتمل على شفافية في 
واحترام  ا�راضي؛  لمستخدمي  التعويضات  وتقديم  المستثمرين؛  وحماية  التجارية؛  والصفقات  التفاوض 
حقوق ا�راضي القائمة؛ والتركيز على استثمارات ذات منافع تصب في صالح المجتمعات المحلية؛ وتقييم 

Cotula et al.  2009 Von Braunand Meinzen-Dick et al.) التأثيرات البيئية ا[يجابية أو السلبية المحتملة
2009). وال توجد آلية مؤسساتية واحدة قادرة على ضمان نتائج مؤاتية لجميع ا�طراف المشاركة: بالمقابل، 

وا[عالم  المدني  المجتمع  ومشاركة  حكومية  وسياسات  دولي  قانون  خالل  من  التعاون  إلى  حاجة  ثمة 
والمجتمعات المحلية لضمان اتباع ا[جراءات الخاصة با�راضي �حكام االلتزامات. 
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أبرز ا#حداث واYنجازات

 (2000) (1992)

(2002)

(2002)

9-2

الجدول 2-3: االحتياجات االستثمارية المتوقعة خالل الفترة 2005 /2007 إلى 
2050 بمليارات الدوالرات ا#مريكية وفق سعر عام 2009

ا0جمالياالهتالكالصافي

 Aنامي B174 5389 6365 3ا0جمالي بالنسبة لـ 93 بلد

187 8095 3782 2إجمالي االستثمار في ا[نتاج ا�ولي

505 3 641 8642إنتاج المحاصيل منه

13922161تنمية ا�راضي وحفظ التربة وضبط الفيضانات

158803960     توسيع الري وتحسينه

84411495     تأسيس محاصيل دائمة

312 3569561      الميكنة

33449482     مصادر أخرى للطاقة ومعدات

94094     رأس المال المتداول

683 5141681 1منه [نتاج الثروة الحيوانية

986 7293 2572 1إجمالي االستثمار في خدمات الدعم عند أسفل المجرى

الجدول 2-4: التوزيع اYقليمي لالستثمارات المتوقعة في إنتاج 
المحاصيل للفترة من 2007/2005 وحتى 2050

النصيب من اYجمالياYجمالياالهتالكالصافي

%مليار دوالر أمريكي وفق سعر عام 2009 

505100 5383 6365 933 بلدy نامي9 

4784623199.1أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

84296252815.1أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

45174261917.7الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا

02429.2 4441 8431جنوب آسيا

01529.0 9281 0221 1شرق آسيا 

 (2009) ،Schmidhuber et al. : المصدر

 (2009) ،Schmidhuber et al. : المصدر
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المؤطر 2-9: التصحر: تحديات المياه وا#راضي في ا#راضي الجافة 
واستجابة اتفاقية ا#مم المتحدة لمكافحة التصحر 

تضم ا�راضي الجافة في العالم الصحراء وأراضي ا�عشاب والسافانا والحراج في مناخات تتراوح من 
الصحارى ا�شد حرارة إلى أكثر المناطق القطبية برودة. وتعتبر جل النظم ا[يكولوجية في ا�راضي 
الجافة نظم9 هشة، وتعاني من ندرة المياه وتدني ا[نتاجية. كما تتعرض موارد ا�راضي الجافة إلى 
تهديد متزايد نتيجة الممارسات ا[دارية غير المناسبة والزيادة الهائلة في عدد السكان. أما المعركة 
ترابط قوي  الغذائي، حيث ثمة  ا�من  الريفي وانعدام  الفقر  التصحر فهي نفسها معركة ضد  ضد 

بينها. 

الدولي  المجتمع  جهود  في  محوري9  موقع9  التصحر  لمكافحة  المتحدة  ا�مم  اتفاقية  وتتبوأ 
 1996 عام  التنفيذ  حيز  ودخلت   ،1994 عام  تبنيها  تم  إذ  الجافة.  ا�راضي  في  التصحر  لمكافحة 
194 طرف9. وتعترف هذه االتفاقية بالجوانب المادية والبيولوجية  ليبلغ عدد المشاركين فيها اليوم 
على  تصب  بحيث  التكنولوجيا  نقل  عملية  توجيه  إعادة  وأهمية  للتصحر،  واالقتصادية  واالجتماعية 
صميم  في  ويأتي  ا�راضي.  وتدهور  التصحر  مكافحة  في  المحلية  المجتمعات  وإشراك  الطلب، 
االتفاقية تطوير برامج عمل من قبل الحكومات الوطنية بالتعاون مع شركاء في التنمية. وقد صممت 
المستدامة  ا[دارة  ممارسات  جعل  على  للتشجيع   2008 عام  عمل  وإطار  استراتيجية  عمل  خطة 
الغذائي  ا�من  أجندات  مع  بالتعاون  نطاقها  وتوسيع  سائد  كاتجاه  التمكينية  والسياسات  ل�راضي 
وتغير المناخ والتنوع البيولوجي. وتهدف هذه البرامج إلى بناء التعاون المشترك بين الوكاالت المعنية 
وتعزيز منظمات المزارعين والرعاة وكذلك القدرات الالمركزية. كما تقوم بتحفيز اتباع ترتيبات الحيازة 
البرامج  وكذلك  الخضراء)،  المنتجات  ذلك  في  (بما  الجديدة  ا�سواق  وفرص  ل�راضي،  المضمونة 

التشاركية لتخطيط إدارة ا�راضي والبحوث وا[رشاد. 

الممارسات  من  عدد  نطاق  توسيع  فتشمل  الواقع  أرض  على  التصحر  مكافحة  إجراءات  أما 
القائمة على التكثيف المستدام ل1نتاج، من قبيل تقنيات الزراعة الحافظة أو الزراعة بال حراثة؛ ودورات 
المحاصيل وزراعة الُمقحمات؛ وا[دارة المتكاملة لآلفات؛ ونظم الزراعة الحراجية والتشجير؛ وتحسين 
المراعي المقرون بعمليات الرعي المخطط لها. ويتم الترويج ل1دارة المحسنة للمياه من خالل القيام 

بحصاد المياه واستثمارات الري على نطاق ضيق وذلك على مستويي مستجمع المياه والقرية. 
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هل يوجد إطار عمل متفق عليه Yدارة مستدامة ل*راضي والمياه؟ 
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االتجاهات على صعيد المساعدة الرسمية لتحقيق التنمية 

1995 57 1

2008 2008 158

2005

4-2

21 54

2010 4-2 

الفجوة بين االلتزامات واالستثمارات الفعلية 

(2008) 2008

30 (2009)

20

10 2003

 " " 1
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الشكل 2-3: نصيب المساعدات اYنمائية الرسمية المقدمة للمياه وا#رضي من 
إجمالي المساعدات اYنمائية الرسمية لالستثمارات الريفية والمائية والبيئية 

الشكل 2-4: : توزيع المعونات المتعلقة با#راضي والمياه وفقT لRقليم (المتوسط للفترة 2008-1995 )

المصدر : قاعدة بيانات نظام إعداد التقارير الدائنة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (تم الحصول على المعلومات في 
يونيو/حزيران 2010)؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (2010 ب)   

المصدر :  قاعدة بيانات نظام إعداد التقارير الدائنة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (تم الحصول على المعلومات في 
يونيو/حزيران 2010)؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (2010 ب)   
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نظم ا�راضي والمياه 
المعرضة للخطر

سلط الفصالن السابقان الضوء على التهديدات الراهنة والمستقبلية التي تتربص 
الحالية  والنماذج  الممارسات  أن  الواضح  من  ولعل  العالم.  عبر  الزراعية  بالنظم 
توفير  عن  بعيدة  كانت  ا�خيرة  سنة  الخمسين  خالل  المتبعة  الزراعية  للتنمية 
معالجة ُمرضية لتحديات التخفيف من وطأة الفقر وا�من الغذائي واالستدامة 
975 مليون نسمة، يعيش معظمهم في  أن هنالك ما مجموعه  البيئية. كما 
مناطق ريفية، ال يتمتعون با�من الغذائي الذي يستحقون. وبفعل الضغط الذي 
تمارسه الزراعة، تتضرر التربة والمياه على حّد سواء، وتتسارع وتيرة االنجراف، كما 
إلى  أضف  الجوفية.  المياه  واستنزاف  البحر  مياه  وتداخل  التملح  حاالت  تتواصل 
وغازات  للكربون  المرتفع  با�ثر  مرتبط  المكثفة  للزراعة  الراهن  النموذج  أن  ذلك 
الزراعية سريعة التعرض  االحتباس الحراري، في حين نجد أن الكثير من النظم 

لآلثار المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ. 

الفصل الثالث



غير أن ثمة تباين كبير على هذا الصعيد بين إقليم وآخر تبع9 لتوليفة من العوامل 
الفيزيائية-البيولوجية واالجتماعية-االقتصادية كالمناخ والتربة والمياه والسكان 
العالمية.  والتغيرات  الوطنية  السياسات  ذلك  إلى  أضف  االقتصادية،  والتنمية 
وتحليل  وصف  بمكان  الضرورة  من  أنه  نجد  الشاملة  الدراسة  هذه  إطار  وضمن 
أما  تواجهها.  التي  المعينة  والتحديات  العالم  في  الرئيسة  الزراعي  ا[نتاج  نظم 
المشكالت التي تناقش في هذا الفصل فتشمل التنافس المتنامي على ا�راضي 
والمياه، وتدهور ا�راضي والمياه، وا]ثار المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ، إذ تتباين 
على  المختلفة  الزراعية  والمياه  ا�راضي  استخدام  نظم  في  وشدتها  بحالتها 
مستوى العالم، لنختتم فصلنا هذا بمناقشة النظم الرئيسة المعرضة للخطر. 

زراعي  إنتاج  نظم  حول  شاملة  نظرة  ا�ول  الفصل  في   3-1 الخريطة  وتقدم 
التدهور  البعلية والمروية على حدٍّ سواء حالة من  المناطق  رئيسة، حيث تعيش 
بفعل  وكذلك  والمياه،  ا�راضي  من  الموارد  محدودية  بفعل  للخطر  التعرض  أو 
طريقة استخدام ا�راضي والمياه وممارسات إدارتها في الوقت الراهن، والعوامل 

المؤسساتية واالجتماعية-االقتصادية. 
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التنافس المتنامي على ا#راضي والمياه 

أنماط اYجهاد المائي المتزايد بفعل كميات استجرار المياه للري 

17

10

19 3 55

53 3 59

21
3 22

2007/2005
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إنتاج المواد الخام للوقود الحيوي السائل
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10-5

(2009 Hoogeveen et al.)

Tilman et al.)

(2009

1-3

وصل ا[مداد العالمي بالوقود الحيوي السائل إلى 0.7 مليون برميل في اليوم عام 2007، مشكًال زيادة 
1.5 في المائة من وقود النقل البري.  2006، وهي كمية تعادل  37 في المائة مقارنة مع عام  قدرها 
وتشير االتجاهات إلى أن الطلب العالمي سيشهد زيادة كبيرة ليصل إلى 1.6 مليون برميل/اليوم بحلول 
2030، وبذلك يلبي خمسة في المائة من إجمالي الطلب  2015 و2.7 مليون برميل/اليوم بحلول عام 

غازات  تركيز  في  االستقرار  لتحقيق  المنسق  العالمي  االلتزام  أما  البري.  للنقل  الطاقة  على  العالمي 
االحتباس الحراري عند ما يعادل 450 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون فسيتطلب مضاعفة 
أخرى من الطلب العالمي على الوقود الحيوي السائل عام 2030، حيث تشكل الزيادة في استخدام 

الوقود الحيوي السائل في قطاع النقل ثالثة في المائة من مدخرات غاز ثاني أكسيد الكربون. 

والمياه،  ا�راضي  من  نادرة  موارد  على  وا�غذية  الحيوي  الوقود  بتنافس  المتعلقة  المخاوف  أن  إال 
وتأثيرات ذلك في ا�من الغذائي، والمخزونات الفعلية من انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستجابة 
ا[نتاج بيئي9 قد دفعت الكثير من البلدان إلى إعادة تقييم أهدافها المتعلقة بالوقود الحيوي السائل 
على المدى القريب. وهذا ينطبق بشكل خاص على «الجيل ا�ول» من الوقود الحيوي السائل، أي الوقود 
التأثيرات  تنخفض  وقد  السكر.  وقصب  الصفراء  الذرة  مثل  للطاقة  المخصصة  المحاصيل  عن  الناتج 
الحيوي  الوقود  الثاني من  الجيل  إدخال  الغذائي لدى  الزراعية وا�من  ا�راضي  المحتملة في  السلبية 
السائل، أي الوقود المشتق بشكل كبير من فضالت الكتلة الحيوية. وبحلول عام 2030، قد يعود ربع 

إنتاج الوقود الحيوي السائل بمنشئه إلى تلك الفضالت. 

المؤطر 1-3: االتجاهات في الطلب على الوقود الحيوي السائل وإنتاجه 

المصدر: Tubielloو van der Velde، (2010)  الوكالة الدولية للطاقة، (2009)
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تدهور ا#راضي والمياه – تأثيراته وأسبابه

استخدام ا#راضي والمياه والنظام اYيكولوجي: تعريف تدهور ا#راضي 

(2011 Nachtergaele et al.)

2-3

تقييم تدهور التربة في ا#راضي الجافة: إطار عمل منظمة ا#غذية والزراعة 
لتقييم تدهور التربة 

2010 LADA

(2005 MEA)

(1990 GLASOD: Oldeman et al.)

3-3
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خالل الفترة ما بين 1990 و2010، انخفض صافي مساحة الحراج في إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي بحوالي 87 مليون هكتار، أو بقرابة تسعة في المائة (منظمة ا�غذية والزراعة، 2011ج). 
العالم بما فيها من تنوع  الذي يحتوي على أكثف حراج مطرية مدارية في  ويشهد حوض ا�مازون، 
بيولوجي فريد، أعلى معدالت من إزالة الحراج. إذ قام مزارعون تجاريون بقطع ا�شجار فوق مساحات 
والموز  البرازيل،  البن في  والبارغواي، ولصالح  البرازيل وبوليفيا  الصويا في  واسعة لصالح صادرات فول 
في أمريكا الوسطى وكولومبيا وا[كوادور ومنطقة البحر الكاريبي. كما تدهورت الحراج يسبب صغار 

المزارعين أيض9 من خالل قيامهم بقطع وحرق الحراج أثناء تنقل ممارساتهم الزراعية حول الحراج. 

المؤطر 3-2: فقدان الحراج الطبيعية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 Wocat المصدر:  مركز التنمية والبيئية، (2010)، الصورة لـ

جذوع أشجار مقطوعة لتأسيس حقول جديدة باتباع طريقة قطع وحرق الحراج في سانتا كروز، بوليفيا

4-3

2010
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المؤطر 3-3: الصفات الرئيسة Yطار عمل تقييم تدهور التربة في ا#راضي الجافة الخاص بمنظمة ا#غذية والزراعة

يمتد الدور الرئيس لتقييم أصحاب الشأن لحالة واتجاهات المنافع المتعددة للنظام اYيكولوجي • 
كثالث  واسع  نطاق  على  بها  االعتراف  يتم  حيث  والبيئي،  واالقتصادي  االجتماعي  أبعاد:  ثالثة  على 

دعامات «لالستدامة». 
يحدث التدهور بحسب االعتقاد عندما تؤدي الضغوطات المطبقة على نظام إيكولوجي إلى إحداث • 

اتجاه دائم االنحدار (خالل فترة عشر سنوات تقريب9 أو يزيد) في قيمة واحدة أو أكثر من المنافع لتصل 
بشكل  يعتبر،  الذي  الشأن  أصحاب  مجتمع  جانب  من  المقبولة  تلك  من  أدنى  مستويات  إلى 
في  تتجلى  الرئيسة  الحكمة  ولعل  ا[يكولوجية.  النظم  «إدارة»  عن  مسؤوًال  مباشر،  غير  أو  مباشر 
سعي أصحاب الشأن دائم9 إلى التوازنات ما بين شتى المنافع بغية «إدارة» النظام البيئي للوصول إلى 

مستويات مقبولة لكافة المعايير الثالثة لالستدامة. 
باستخدام •  المتدهور  ا�راضي  تأهيل  إعادة  تكلفة  تكون  عندما  دائم9   yتدهور التدهور  اعتبار  يمكن 

الناحيتين  من  الشأن  أصحاب  جانب  من  مقبولة  غير  الراهن  الوقت  في  المتوافرة  التكنولوجيات 
االقتصادية أو االجتماعية. 

ال يمكن تقييم «حالة تدهور ا�راضي» (التي تتساوى مع وضع منافع النظام ا[يكولوجي خالل فترة • 
و»االتجاه»  «الحالة»  أن  إذ  مرجعي.  عام  مقابل  سوى  ا�راضي  تدهور  في  «االتجاهات»  وكذلك  معينة) 
يشكالن اعتباران مهمان عند تقييم مدى السرعة المطلوبة في اتخاذ إجراءات عالجية. أما الحاالت 
النظام  خدمات  «اتجاه»  في  سريع  انخفاض  مع  المنخفضة  «الحالة»  تتزامن  عندما  فتكون  الحرجة 
المتوسطة  إلى  المنخفضة  «الحالة»  ذات  المناطق  على  الضوء  تسليط  يجب  حيث  ا[يكولوجي، 

و»االتجاه» المنخفض التخاذ إجراءات وقائية بهدف تحقيق فعالية التكلفة بدرجة أكبر. 
تتطور مع الوقت منهجيات جمع البيانات المستخدمة لقياس شتى جوانب التدهور. ويمكن تطبيق • 

إطار عمل تقييم تدهور التربة في ا�راضي الجافة الخاص بمنظمة ا�غذية والزراعة بشكل مستقل 
أو  قياسها  تم  التي  المتغيرات  استخدام  ويمكن  مختلفة.  مقاييس  على  النوعية  المنهجيات  عن 

المؤشرات ذات الصلة.
تخضع محركات وتأثيرات تدهور ا�راضي للتقييم وفق مقاييس مختلفة. وهذا ما يتيح تحقيق فهم • 

على  متناسقة  بإجراءات  القيام  وتسهيل  ا�راضي  مستخدمي  شتى  واستراتيجيات  لسلوك  شامل 
مستويات مختلفة من صناعة القرار. 

1-3

2005-1990
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مدى التدهور (النسبة المئوية لمساحة نظام استخدام ا�راضي)  
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مئ
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التنوع 

ظ 
حف

كثفة
م رعوية م
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جافة ف
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خلية 
ك الدا

د ا�سما
صائ
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مائية
ء ال

حيا
ة ا�

ربي
وت

المؤطر 3-4: التقييم القطري لتدهور ا#راضي في السنغال

باتباع منهجية التقييم القطري لتدهور التربة في ا�راضي الجافة، تم بناء التقديرات المستندة إلى 
آراء الخبراء على المدى المكاني �نماط مختارة، ودرجة التدهور الفيزيائي-الحيوي ومعدله، وكذلك 
الرئيسة الستخدام ا�راضي.  النظم  النظام ا[يكولوجي، ضمن كافة  أسبابه وتأثيراته في خدمات 
والفيزيائي  (الكيميائي  التربة  وتدهور  والمائي)  (الريحي  التربة  انجراف  على  التدهور  أنماط  وتشتمل 
التربة؛ وإدارة المحاصيل؛ وإزالة الحراج؛ واالستغالل  والمائي والبيولوجي). وتشتمل أسبابه على إدارة 

الجائر للنباتات الستخدامات منزلية؛ والرعي الجائر. 

(2007 Molden)

مدى المساحة المتدهورة على مستوى العالم – نتائج أولية من نظام المعلومات 
العالمي حول تدهور ا#راضي

2010
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 –

2-3

68

24

46 32

2-3 13

التأثيرات السلبية للزراعة على مستوى المزرعة 

1600

0 

50 

100 

كتلة حيوية

تربة

اقتصاديمياه

اجتماعي

مساحة مزروعة بشكل متفرق ــ كثافة
حيوانية متوسطة أو أعلى

حراج عذراء

الشكل 3-1: تمثيل تخطيطي للتغير المحتمل في وضع ست خدمات مختارة للنظام 
اYيكولوجي مرتبطة بالتغير الرئيس في استخدام ا#راضي (من الحراج إلى إنتاج حيواني 

مكثف)

المصدر:  هذه الدراسة
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ث
ل الثال

ص
الف

2%

25%

8%

36%

10%
18%

خيارات التدخل

إعادة التأهيل إن كانت العملية مجدية اقتصادي9 
والتخفيف من التدهور عندما تكون اتجاهاته مرتفعة

إدخال تدابير للتخفيف من التدهور

تدخالت وقائية

مناطق جرداء

مياه

النمط ا�ول: 
تدهور مرتفع 

أو أراض شديدة التدهور

النمط الثالث: 
أراض مستقرة خفيفة

أو متوسطة التدهور

النمط الرابع : 
أراض آخذة في التحسن

تعزيز الظروف التمكينية التي 
تشجع على إدارة التربية والمياه

أنماط تدهور 
منافع النظام اYيكولوجي

النمط ا�ول ــ اتجاه تدهور مرتفع 
أو أراض شديدة التدهور

النمط الثاني ــ اتجاه تدهور متوسط 
في أراض خفيفة أو متوسطة التدهور

النمط الثالث ــ أراض مستقرة خفيفة
 أو متوسطة التدهور

 النمط الرابع ــ أراض آخذة في التحسن

47 50

الشكل 3-2: الحالة واالتجاهات في التدهور العالمي ل*راضي 

المصدر:  هذه الدراسة
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التأثيرات من خارج المزرعة والعوامل الخارجية 
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ث
ل الثال

ص
الف

المؤطر 3-5: استنزاف المغذيات في نظم المحاصيل صغيرة النطاق 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

حقول غير مسمدة مزروعة بطريقة تقليدية ذات تباين مكاني شديد في نمو النبات، السنغال، 

تشكل ا�راضي الزراعية نسبة ال تتعدى سبعة في المائة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتعد 
ا[قليم،  في  حرج  مستوى  إلى  التربة  خصوبة  استنزاف  يصل  كما  فيها.  متدنية  المحاصيل  إنتاجية 
السيما عند استخدام ا�راضي على نطاق صغير. أما هذا االستنزاف فجاء حصيلة توازن سلبي في 
المغذيات، حيث غابت أربع أضعاف كمية المغذيات على ا�قل في المحاصيل المنتجة مقارنة مع 

المغذيات التي استعيدت من خالل السماد ا�خضر والسماد المعدني (مركز التنمية والبيئة، 2010)

المصدر:  مركز التنمية والبيئية، 2010 . الصورة: خاصة بمصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة

تأثيرات استجرار مياه الري في النظام الهيدرولوجي 

 Charalambous)

(2007 Molden) (2009 Garratt

80

2001 1979
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جزر المحيط الهادي

أستراليا ونيوزيلندة

أوروبا الشرقية 
واالتحاد الروسي

أوروبا الوسطى والغربية

ن
ط

ن 
يو

مل

جنوب شرق آسيا

شرق آسيا 

جنوب آسيا 

آسيا الوسطى  

غرب آسيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطى
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

شمال أفريقيا

الشكل 3-3: اتجاهات في استخدام ا#سمدة

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب) 
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2010 Burke Matero-Sagasta

(2011 Rockstrom et al.)
3 12 000 2011 Bennet Carpenter

2011 Bennet Carpenter

IR64

غازات االحتباس الحراري

6-5

15-13

25 1-3

75 50
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ث
ل الثال

ص
الف

النصيب % ما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون

100%50مستوى العالم

10-12 %5-6 الزراعة

(3.3)      ميتان

N2O (2.8)     أكسيد النتروجين

8-10الحراج

15-20 %(5-6)      إزالة الحراج

(3-4)      التفسخ والخث

25-32 %13-15إجمالي الزراعة والحراج

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2008 أ) 

الجدول 3-1: االنبعاثات السنوية من غازات االحتباس الحراري الناجمة عن النشاطات البشرية (2005) 

استنزاف المياه الجوفية 

                                 ;2009 Shah ;2003 Custodio Llamas)

(

2011

2011 Foster Garduno 1980

2011 Hellegers et al.

2003 Morris et al.
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Siebert et al.)

40 (2010

2-3

64

59

اtثار المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ

2011

2010 van der Velde Tubiello

الجدول 3-2: البلدان ا#ساسية في إنتاج ا#غذية اعتمادf على المياه الجوفية

البلد
المساحة المجهزة 

بوسائل الري (هـ)
المساحة المروية 

بالمياه الجوفية (هـ)
المساحة المروية 

بالمياه السطحية (هـ)

االعتماد على المياه 
الجوفية (% من 

المساحة المجهزة 
بوسائل الري)

%77819 557 4392 217591 149 3البرازيل

%44030 597 95143 794 39218 392 62الصين

%25110 090 9273 178331 422 3مصر

61 907 84639 425 86922 481 97764%

%29131 553 55211 172 8435 725 16باكستان

%7979 798 0634 860481 279 5تايلند 

%62959 337 24311 576 87216 913 27الواليات المتحدة ا�مريكية

  (2010) Siebert et al .:المصدر
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ث
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2050

2010

اtثار المحتملة الناجمة عن تغير المناخ على المستوى العالمي 

6-3 3+ 5-

150 10

التأثيرات المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ تبعT للمنطقة 

90-60 2080

2010 Fischer et al.
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المؤطر 3-6: اtثار المتوقعة في إمكانات إنتاج الحبوب

ـُظهر نتائج السيناريو انخفاض9 عام9 في إمكانات إنتاج  إذا لم يتم التخفيف من آثار تغير المناخ، فست
أنماط  أدناه). وفي حال استخدمت  الجدول  (انظر  تقريب9  المائة  بنسبة خمسة في  البعلية  الحبوب 
متكيفة للمحاصيل، أو كان لزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبط بتغير المناخ تأثير في التسميد، 
للمحاصيل  متكيفة  أنماط  استخدام  افترضنا  إذا  أما  ا[نتاج.  إمكانات  انخفاض  من  الحّد  فسيتم 
وحدوث تأثير لغاز ثاني أكسيد الكربون في التسميد على حد سواء، عندها سيؤدي تغير المناخ إلى 
زيادة عامة على مستوى العالم في إمكانات ا[نتاج بنسبة ثالثة في المائة، حيث سيشهد إقليم 
ا�قاليم،  بعض  في  انخفاضه  ا[نتاج  سيواصل  بينما  الزيادات،  من  مستوى  أعلى  آسيا  ووسط  شرق 
البعلية  المناطق  وصول  إمكانية  تكون  قد  التوقعات،  لهذه  ووفق9  أفريقيا.  غرب  في  وبخاصة 

والمزارعين الفقراء للتكيف هي ا�دنى، وعليه ستكون معاناتهم هي ا�كبر. 

تأثير تغير المناخ في إمكانات إنتاج الحبوب البعلية داخل ا#راضي المزروعة في الوقت الراهن 
(النسبة المئوية تتغير تبعY Tمكانات اYنتاج وفق المناخ الحالي 

ا[قليم 
ا�راضي 

المزروعة

تتغير النسبة المئوية من حيث اYمكانات وفق المناخ الحالي

بدون تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ أنماط 
المحاصيل الراهنة 

بدون تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ 
أنماط المحاصيل 

المتكيفة 

مع تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ 
أنماط المحاصيل 

الراهنة 

مع تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ 
أنماط المحاصيل 

المتكيفة 

8-10-13-15-19شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
31-3-7-225الكبرى

10-6-7-258أمريكا الشمالية 

أمريكا الوسطى 
7-11-11-15-16ومنطقة البحر الكاريبي 

41-3-8-129أمريكا الجنوبية 

1-1-6-6-61غرب آسيا 

4619192424آسيا الوسطى 

22-2-6-201جنوب آسيا 

15126710شرق آسيا 

14-2-5-99جنوب شرق آسيا 

423-4-132أوروبا الغربية والوسطى 

أوروبا الشرقية واالتحاد 
1731177الروسي 

512479أستراليا ونيوزيلندا

22-3-7-0جزء المحيط الهادي 

* باستخدام سيناريو مركز هادليA2 لعام 2050 مقابل المناخ المرجعي

(2010) Fischer et al. المصدر: مقتبس عن
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تأثيرات تغير المناخ في الري

2050

2011

2008 De Fraiture et al. 2011

2010 Frenken

2008 Bates et al.

2080 20

15

2007 Fischer et al.

2008 Bates et al.

النظم المعرضة للخطر 

14
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TABLE 3.3: MAJOR LAND AND WATER SYSTEMS AT RISK (a broad typology) الجدول 3-3: النظم ا#ساسية ل*راضي والمياه المعرضة للخطر (أنماط واسعة) 

نظم ا[نتاج على 
المستوى العالمي

الحاالت أو المواقع التي تتعرض فيها 
النظم المحلية للخطر 

ا�خطار

زراعة المحاصيل البعلية 
في المرتفعات 

المرتفعات ذات الكثافة السكانية 
الكبيرة: جبال الهيمااليا وا�نديز 

ومرتفعات أمريكا الوسطى، والوادي 
المتصدع، والهضبة ا[ثيوبية وأمريكا 

الجنوبية. 

االنجراف وتدهور ا�راضي وانخفاض إنتاجية التربة والمياه 
وزيادة كثافة حدوث الفيضانات وتسارع الهجرة الخارجية 

وسيطرة الفقر وانعدام ا�من الغذائي.  

زراعة المحاصيل البعلية 
في المناطق المدارية 

شبه القاحلة 

زراعة حيازات صغيرة في منطقة 
السافانا في الغرب والشرق والجنوب 

ا�فريقي، وكذلك في جنوب الهند؛ 
نظم زراعية-رعوية في الساحل والقرن 

ا�فريقي وغرب الهند. 

التصحر وانخفاض إمكانات ا[نتاج وزيادة إخفاقات المحاصيل 
بفعل تقلبات المناخ ودرجات الحرارة، فضًال عن تزايد الصراعات 

وسيطرة الفقر وانعدام ا�من الغذائي والهجرة الخارجية.

زراعة المحاصيل البعلية 
في المناطق دون 

المدارية 

مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة 
ومزروعة بشكل مكثف تتركز حول 

حوض البحر المتوسط بشكل رئيس. 

التصحر وانخفاض إمكانات ا[نتاج وزيادة إخفاقات المحاصيل 
وسيطرة الفقر وانعدام ا�من الغذائي، إضافة إلى تقسيم 
أكبر ل�راضي وتسارع الهجرة الخارجية. ومن المتوقع لتغير 

المناخ أن يؤثر في هذه المناطق من خالل انخفاض الهطوالت 
المطرية وجريان ا�نهار وزيادة تواتر موجات الجفاف 

والفيضانات.

زراعة المحاصيل البعلية 
في المناطق المعتدلة 

زراعة مكثفة جدy في أوروبا الغربية. 
تلوث التربة وخزانات المياه الجوفية يؤدي إلى تكاليف 

التخلص من التلوث وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم 
ا[يكولوجية للمياه العذبة.

زراعة مكثفة في الواليات المتحدة 
وشرق الصين وتركيا ونيوزيلندا وأجزاء من 

الهند والجنوب ا�فريقي والبرازيل. 

تلوث التربة وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم 
ا[يكولوجية للمياه العذبة وزيادة إخفاقات المحاصيل بسبب 

زيادة تقلبات المناخ في بعض المناطق.

نظم مروية قائمة 
على ا�رز

جنوب شرق وشرق آسيا. 
هجر ا�راضي، فقدان الدور الفاصل �راضي ا�رز المقشور وتزايد 

تكاليف حفظ ا�راضي وأخطار تتعلق بالصحة ناجمة عن 
التلوث وفقدان القيمة الثقافية ل�رض.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
ومدغشقر وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا 

الحاجة إلى إعادة التأهيل بشكل متكرر وإيرادات ضعيفة 
لالستثمارات مع إنتاجية تراوح في المكان والحصول على 

مساحات واسعة من ا�راضي وتدهور ا�راضي.

مناطق مروية (محاصيل 
أخرى)

أحواض ا�نهار
نظم ري واسعة ومتجاورة تحصل على 

المياه من ا�نهار وتضم نهر كولورادو 
ومورايدارلينغوكيرشنا والسهول الهندية 

الغانجية وشمال الصين وآسيا الوسطى 
وشمال أفريقيا والشرق ا�وسط 

تزايد ندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي والخدمات البيئية 
والتصحر وتوقع انخفاض توافر المياه والتحول في التدفق 

الموسمي بفعل تغير المناخ في مناطق عديدة.

خزانات المياه الجوفية 
نظم ري تعتمد على المياه الجوفية في 
السهول القاحلة الداخلية: الهند والصين 

ووسط الواليات المتحدة ا�مريكية 
وأستراليا وشمال أفريقيا والشرق ا�وسط 

ومناطق أخرى

فقدان الدور الفاصل لخزانات المياه الجوفية وخسارة ا�راضي 
الزراعية والتصحر وانخفاض تغذية المياه الجوفية بفعل تغير 

المناخ في بعض المناطق.
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نظم ا[نتاج على 
المستوى العالمي

الحاالت أو المواقع التي تتعرض فيها 
النظم المحلية للخطر 

ا�خطار

المراعي 
أراضي المراعي المزروعة والطبيعية 

بما فيها التربة الهشة في غرب أفريقيا 
(الساحل) وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا 

التصحر والهجرة الخارجية وهجر ا�راضي وانعدام ا�من 
الغذائي والفقر المدقع وتزايد شدة الصراعات.

الحراج
التداخل ما بين الحراج وا�راضي الزراعية 

في جنوب شرق آسيا وحوض ا�مازون 
وأفريقيا الوسطى وحراج جبال الهيمااليا 

يؤدي تعدي ا�راضي الزراعية والقطع والحرق إلى فقدان 
خدمات النظم ا[يكولوجية وتدهور ا�راضي.

نظم فرعية أخرى 
مهمة على المستوى 

المحلي

الدلتاوات والمناطق الساحلية 
دلتا النيل ودلتا النهر ا�حمر والغانج/

براهامابوتراوميكونغ، إلى آخر القائمة 
وسهول الطمي الساحلية: شبه الجزيرة 

العربية وشرق الصين وخليج بنن وخليج 
المكسيك. 

فقدان ا�راضي الزراعية والمياه الجوفية والمشكالت 
المرتبطة بالصحة وارتفاع مستوى البحار، وزيادة تكرار ا�عاصير 

(شرق وجنوب شرق آسيا) وزيادة حدوث الفيضانات وانخفاض 
تدفق ا�نهار.

الجزر الصغيرة 
بما فيها جزر البحر الكاريبي والمحيط 

الهادي. 

خسارة كاملة لخزانات المياه الجوفية العذبة وزيادة تكاليف 
إنتاج المياه العذبة وزيادة الضرر المرتبط بتغير المناخ (ا�عاصير 

وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات).

الزراعة في المناطق شبه الحضرية. 
التلوث ومشكالت مرتبطة بالصحة تصيب المستهلكين 

والمنتجين، والتنافس على ا�راضي.

المصدر:  هذه الدراسة

2-3

المرتفعات ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المناطق الفقيرة 
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النظم البعلية في المناطق المدارية شبه القاحلة 

النظم دون المدارية 
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النظم الزراعية المكثفة والمعتدلة
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النظم القائمة على ا#رز

(2011 Uphoff et al.)
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نظم ري سطحي واسعة ومتجاورة في ا#راضي الجافة 

نظم الري المعتمدة على المياه الجوفية 

المراعي 
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التداخل ما بين الحراج وا#راضي الزراعية

الدلتاوات وسهول الطمي الساحلية والجزر الصغيرة 
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الزراعة في المناطق شبه الحضرية 

االستنتاجات 
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ع
ل الراب

ص
الف

خيارات فنية لتحقيق إدارة 
مستدامة ل�راضي والمياه 

الفصل الرابع

أربعة  من  أكثر  على  بالحصول  تقول  التوقعات  أن  ا�ول  الفصل  في  ناقشنا 
وذلك  المتوافرة  ا�راضي  مساحات  من   2050 عام  حتى  ا[نتاج  زيادة  أخماس 
بالفعل، إما  النظم تواجه معوقات  إال أن كثيرy من  ا[نتاجية.  زيادة  من خالل 
بسبب وجود مستويات مرتفعة من ا[نتاجية أو بسبب وجود معوقات فنية 
الكثافة  زيادة  مع  أنه  ذلك  إلى  أضف  مؤسساتية.  أو  اجتماعية-اقتصادية  أو 
الزراعية، ستصبح المخاطر وا�بعاد المتعلقة بها والتي ناقشناها في الفصل 
السابق أكثر إلحاح9. أما فصلنا هذا فيقدم مراجعة لخيارات فنية لالنتقال نحو 
«إدارة مستدامة ل�راضي والمياه»، أي إدارة متكاملة أكثر كثافة للتربة والمياه 
أكبر  قيمة  ذات  محاصيل  إنتاج  بغية  أخرى  لمدخالت  وكذلك  والمغذيات 
على  الطبيعية  للموارد  وحفظ  تعزيزها  أو  البيئية  للنوعية  صون  مع  بالترافق 

مستوى الموقع وخارجه على حد سواء. 



نجد  البعلية،  للزراعة  المخصصة  المساحة  طالت  التي  السكون  حالة  ورغم 
العالمي من  ينيف ل1نتاج  أو  الزيادة  ثلث  أن تحقق  الزراعة  المتوقع لهذه  أنه من 
المعتدلة تعطي  المناطق  البعلية في  القادمة. فالنظم  العقود  ا�غذية خالل 
غالًال مرتفعة بالفعل، إال أنها تواجه مشكالت التلوث بالمغذيات ومبيدات ا]فات. 
 yعدد النامية  البلدان  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  لدى  البعلية  النظم  وتواجه 
التربة،  الفقيرة، ونقص رطوبة  التربة  بنوعية  المتعلقة  المشكالت  بكثير من  أكبر 
تغير  بفعل  تتفاقم  التي  الزراعية-المناخية  المخاطر  من  مرتفعة  ومستويات 
والموارد  ا�سواق  منافذ  غياب  بفعل  النظم  هذه  تعثر  عن  فضًال  هذا  المناخ. 

المربحة التي تشجع على االستثمار في إنتاجية قابلة للتطور. 
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تحسين اYنتاجية البعلية 

1.2-0.6

2001 Thirtle et al.

20

2005 2000

2010 Fischer et al. 5.7 2.9

2007 Molden

16
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 Pretty

2011 et al.

إدارة صحة التربة وخصوبتها 

2011 Pretty et al.

فوائد المحافظة على صحة التربة 

 •

51

33

1997 Costanza et al.

 •
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 •

أساليب إدارة خصوبة التربة 



حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة142

Acacia albaida
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الحاجة إلى التحسين 
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ع
ل الراب

ص
الف

دة تثبت نجاحها  المؤطر 4-1: ا#شجار الُمسمِّ

محصول ذرة صفراء مزروع تحت أشجار السنط في جنوب تنزانيا

تظهر توليفة ا�شجار في النظم الزراعية (نظم الزراعة الحراجية) مع الزراعة الحافظة كحّل علمي 
رخيص يمكن الوصول إليه لالهتمام بشكل أفضل با�راضي وزيادة إنتاج ا�غذية لدى أصحاب الحيازات 
الصغيرة. إذ يقوم ماليين المزارعين في زامبيا ومالوي والنيجر وبوركينا فاسو باستعادة التربة المنهكة 
وزيادة غالل المحاصيل والدخل على حد سواء باتباعهم لهذا النهج. أما النتائج المبشرة بالدرجة الكبرى 
دة إلى نظم المحاصيل. إذ من شأن هذه ا�شجار تحسين خصوبة  فُتجنى من إدخال ا�شجار الُمسمِّ

التربة من خالل سحب النتروجين من الجو ونقله إلى التربة عن طريق جذورها ونثار أوراقها. 

وقد دأب علماء من المركز العالمي للزراعة الحراجية ومؤسسات وطنية على تقييم أنواع مختلفة 
من ا�شجار الُمسمدة على مدى سنوات كثيرة، بما فيها السيسبان والجليريسيديا وتيفروسيا. ويعتبر 
السنط ا�بيض اليوم مبشرy. فشجرة السنط ا�فريقية المحلية تعد بالفعل مكون9 طبيعي9 لنظم تمتد 
فوق معظم القارة. لكن خالف9 لمعظم ا�شجار ا�خرى، تسقط أوراق أشجار السنط ا�بيض في مطلع 
الموسم الماطر وتبقى ساكنة طوال فترة نمو المحصول، لتورق ثانية مع بداية الموسم الجاف. ولعل 
هذه الفينولوجيا المعكوسة تخلق وسط9 متوافق9 جدy مع محاصيل ا�غذية، إذ أنها ال تتنافس مع 

تلك المحاصيل على الضوء أو المغذيات أو المياه خالل موسم نمو المحصول. 

ا�بيض  زراعية للسنط  بزراعة محاصيل ا�غذية داخل حراج  اليوم  000 160 مزارع  زامبيا، يقوم  وفي 
فوق مساحة 000 300 هكتار. وقد الحظت وحدة الزراعة الحافظة في زامبيا أن غالل محصول الذرة 
الصفراء غير المسمد والمزروع بجانب أشجار السنط ا�بيض بلغت وسطي9 4.1 طن/هـ، مقارنة مع 1.3 
طن/هـ من المحصول المزروع بالجوار لكن بعيدy عن ظل ا�شجار. وظهرت نتائج مبشرة مشابهة في 
280 في المائة تحت ظل أشجار السنط ا�بيض مقارنة  ماالوي عندما زادت غالل الذرة الصفراء بنسبة 
مع المنطقة خارج ذلك الظل. وفي النيجر، ثمة ما يربو على 4.8 مليون هكتار من الحراج الزراعية التي 
تسود فيها أشجار السنط ا�بيض، والتي تعزز إنتاج الدخن والذرة الرفيعة. ولوحظت نتائج مبشرة أيض9 

من البحوث التي أجريت في كل من الهند وبنغالديش. 

 (2010) Garrity et al.  :حقوق الصورة محفوظة للمركز العالمي للزراعة الحراجية المصدر;
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ص
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المؤطر 4-2: اYدارة المتكاملة لخصوبة التربة  

السماد العضوي الخاص بالمزرعة، نيبال

والالعضوية  العضوية  النباتية  المغذيات  [دخال  استراتيجية  التربة  لخصوبة  المتكاملة  ا[دارة  تمثل 
على حد سواء للحصول على إنتاجية أكبر من المحاصيل والوقاية من تدهور التربة والحّد من خسارة 
المغذيات. وتعتمد هذه ا[دارة على استخدام المغذيات من خالل مدخالت عضوية مثل الكومبوست 
مع9.  جميعها  أو  للمغذيات  المثبتة  المحاصيل  إدخال  أو  الالعضوي  السماد  أو  العضوي  السماد  أو 
ولالستخدام المتكامل للمدخالت العضوية والمعدنية في إنتاج المحاصيل الكثير من حاالت التفاعل 

ا[يجابي. إال أنه يجب تجنب الحراثة إذا ما أردنا الحصول على تأثيرات إيجابية مديدة في صحة التربة.

  K. M. Sthapit المصدر: مركز التنمية والبيئة (2010)،  الصورة لـ

إدارة رطوبة التربة في المناطق البعلية 
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2010

المؤطر 4-3: جمع مياه ا#مطار 

جمع مياه ا#مطار (مياه الجريان) بمساعدة ا#ثالم في سورية

تستخدم عملية جمع مياه ا�مطار طيف9 من التكنولوجيات التي تقوم بجمع مياه الجريان وتوفيرها 
ل1نتاج الزراعي أو �غراض منزلية. ويهدف جمع مياه ا�مطار إلى تخفيض التباين في توافر المياه إلى 
ا�مطار  مياه  جمع  لنظم  ا�ساسية  المكونات  أما  الزراعي.  ا[نتاج  موثوقية  وتعزيز  ا�دنى  المستوى 
(3) منطقة مزروعة. وإذا ما تم تخزين مياه  (2) منطقة تركيز/تخزين،  (1) منطقة المستجمع،  فهي: 
(1) و(3). ويغطي جمع المياه طيف9 واسع9 من التكنولوجيات  التربة، عندها يتساوى  الجريان في بنية 
للزراعة، إلى بنى كبيرة  V مع حفرة  تتراوح من تدابير بسيطة كبنى على شكل الحرف  التي  المختلفة 

أكثر تعقيدy كالسدود، ا�مر الذي يخلق تباين9 هائًال في تكاليف االستثمار. 

 F. Turkelboom المصدر: مركز التنمية والبيئة (2010)،  الصورة لـ
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170 :2006

5-4 4-4

المؤطر 4-4: الشرائط النباتية

شريط نباتات طبيعية، الفلبين

على  ا�حيان  أغلب  في  تستخدم  حيث  وأشجار،  وشجيرات  حشائش  من  النباتية  الشرائط  تتألف  قد 
متعامد  بشكل  تشكيلها  يمكن  كما  الزائد،  الجريان  كبح  على  لتساعد  الكنتورية  الخطوط  امتداد 
مع الرياح للتحكم باالنجراف الريحي. وغالب9 ما تؤدي الشرائط النباتية على امتداد الخطوط الكنتورية 
التربة نحو أسفل المنحدر عند  «انجراف الحراثة» عن طريق حركة  إلى تشكيل سواتر ومدرجات بفعل 
حراثتها. ويعد تأسيس هذه الشرائط النباتية أسهل وأرخص بكثير مقارنة مع المدرجات والسواتر. أضف 
إلى ذلك أن الشرائط النباتية يمكن أن تستخدم فوق أراض منبسطة كأحزمة واقية أو كمصدات للرياح 

أو كحواجز تطوق الحقول. 

 A. Mercado. jr المصدر: مركز التنمية والبيئة (2010)،  الصورة لـ
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المؤطر 4-5: الحواجز البنيوية 

تأسيس مدرجات جبلية بارزة وصغيرة، تايلند

تمثل الحواجز البنيوية تدابير تتخذ فوق ا�راضي المنحدرة على شكل سواتر من التراب أو التربة وخطوط 
من الحجارة للحّد من سرعة الجريان وانجراف التربة، وهذا يتم من خالل تقليص شدة االنحدار أو طول 
المنحدر أو االثنين مع9. وتعد الحواجز البنيوية مشهورة وأساسية لدى العموم كتدابير تقليدية لحفظ 
واستخدام  التربة  (غطاء  التربة  خصوبة  تحسين  مع  البنيوية  الحواجز  تترافق  ما  وغالب9  والمياه.  التربة 

السماد العضوي أو السماد الكيماوي). 

 FS. Sombatpanit المصدر: مركز التنمية والبيئة (2010)،  الصورة لـ
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نـُُهج متكاملة لتحسين إنتاجية النظم البعلية 

2010  2010 Fynn Neely

نـُهج زراعية-إيكولوجية

2011 Pretty et al. 2010 Neely Fynn

الزراعة الحافظة 

 (2) (1)

(3)
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117

الزراعة العضوية 

1.2 32

2010 Fynn Neely ;2010 30

الزراعة الحراجية

6-4
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المؤطر 4-6: النظم الحراجية الرعوية، شينيانغا، تنزانيا 

تشتمل النظم الحراجية الرعوية على إدخال أشجار في مناطق رعوية، وهذا ما يؤدي إلى توفير الظل 
الحراجية  النظم  تأتي  وقد  العلف.  نوعية  تحسين  الحاالت  بعض  وفي  النظم  مرونة  وزيادة  والمأوى، 
الرعوية بنتائج هائلة، فمنذ عشرين سنة خلت، وصل انجراف التربة في منطقة شينيانغا في تنزانيا إلى 
في  ا�راضي  تأهيل  إعادة  برنامج  نشاط  يترجم  بينما  شائع9؛   yأمر الغبارية  العواصف  من  جعلت  درجة 
شينيانغا اليوم إلى قيام القطع الحراجية بإعطاء الحطب وأخشاب البناء، بينما توفر بساتين الفاكهة 

ا�غذية، في حين تمد ا�شجار العلفية الحيوانات بأعالف غنية بالبروتين. 

   (2010) Fynnو  Neely  :المصدر

النظم المتكاملة بين المحاصيل والحيوانات 

نظم الزراعة التقليدية 
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2010 Fynn Neely ;2010

ممارسات زراعية-رعوية وأخرى رعوية مستدامة 

1999 Butter�eld Savory

1995 Scoones

7-4

2007

المعوقات والتحديات 
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المؤطر 4-7: قلب التصحر في ا#راضي الرعوية في بارينجو، كينيا

في ا�رض المحيطة ببحيرة بارينجو عند الوادي المتصدع المركزي في كينيا، تتبدى خيوط ثورة طبيعية 
أدرك  وقد   .yمجدد الرعوية  ا�راضي  مرونة  وإرساء  المدمر  ا�راضي  تدهور  قلب  على  تعمل  هادئة 
الصندوق االستئماني [عادة تأهيل البيئات القاحلة أن ا�عشاب بحّد ذاتها في المناطق الرعوية تشكل 
السلعة ا�كثر أهمية وكذلك هي الحال لدى أفراد المجتمع الذين يعملون على تحويل حوض بارينجو، 
المحسنة  وا[دارة  وا�عشاب  ا�شجار  زراعة  طريق  عن  هكتار   2 200 تأهيل  إعادة  عملية  نجحت  حيث 
000 15-000 30 نسمة،  اليوم في حوالي  إيجابي9   yأثر للحيوانات. ولعل استعادة ا�عشاب قد حمل 
مجموعات  وكذلك  المزارع  وتجميع  المشاع،  الحقول  إدارة  على  القائمين  والرعاة  ا�سر  فيهم  بمن 
المساعدة الذاتية ومجموعات النساء. ويتم اليوم حصاد بذور ا�عشاب وبيعها في جميع أرجاء كينيا. 

 
ولم تقتصر استعادة ا�عشاب الدائمة على تجديد عمليات النظام ا[يكولوجي (ا�راضي والمغذيات 
والمياه والتنوع البيولوجي)، بل خلقت حالة من الثقة والكفاءة لدى المجتمعات بما يجعلها تحظى 
قلب  جهود  في  أساسي9  يعد  أفريقيا  في  والمراعي  الجافة  ا�راضي  على  التركيز  ولعل  ذاتي.  بدعم 

التدهور والحّد من وطأة الفقر. 

المصدر: Elizabeth Myerhoff  وMurray Roberts  الصندوق االستئماني [عادة تأهيل البيئات القاحلة، 
    W. Lynam الصورة ملتقطة من قبل
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البحث عن مصادر مائية للزراعة المروية 

تحوالت جديدة ومشاريع متعددة ا#غراض 

2050
3 150

المياه الجوفية 

2011

2010 Siebert et al.
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2010

2010 Burke Mateo-Sagasta

نطاق االستثمار في مصادر غير تقليدية للمياه 

60
3 5 200 3 2 900

10

2010 Burke Mateo-Sagasta

2006
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تحديث نظم الري

تحسين خدمة المياه في نظم ري كبيرة

2010 Molden et al.

" "

 –
 –

2007
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نطاق تحسين اYنتاجية في نظم الري صغيرة النطاق وغير الرسمية 

8-4 
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المؤطر 4-8: تكنولوجيا الري بالتنقيط 

بطرائق  قطرة  كل  مع  أكبر  قيمة  إعطاء  المياه،  من  العائدات  زيادة  في  المتمثل  الهدف  بلوغ  يمكن 
في  المياه  واستخدام  وتوزيعها،  المياه  وتخزين  واستخراجها،  المياه  جمع  كفاءة  رفع  منها  عديدة، 
على  المياه  من  ضئيلة  كميات  بدفق  تسمح  للمياه  فعالة  نظم9  بالتنقيط  الري  نظم  وتعد  الحقل. 
بالتنقيط، تتدفق المياه عبر راشح  الري  النبات. وفي نظام  فترات متكررة في منطقة قريبة من جذور 
إلى أنابيب تنقيط خاصة وتفرغ مباشرة في التربة بجانب النبات. وعند إدارة هذه التكنولوجيا بالشكل 
المناسب، فإن الفوائد ستشتمل على تحكم أفضل بالمياه وتحسين تغذية النبات والحّد من الحاجة 
الخضروات  ذلك  في  بما  المرتفعة  القيمة  ذات  المحاصيل   yجيد تناسب  الطريقة  وهذه  العمالة.  إلى 

وا�شجار المثمرة. 

نظام الري بالتنقيط

 W. Critchley المصدر: مركز التنمية والبيئة (2010)،  الصورة لـ

زيادة إنتاجية المياه على مستوى المزرعة 

كفاءة استخدام المياه 
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إنتاجية المياه 

2007 Steduto et al.

1-4
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فعلية مروية فعلية بعلية

ذرة صفراءقمحأرز

3

الشكل 4-1: إنتاجية المياه لمحاصيل الذرة الصفراء والقمح وا#رز: الغلة الممكنة 
والمروية والبعلية 

(2010) Sadras et al. :المصدر
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2008 Lundqvist et al. 40-30

المؤطر 4-9: خمس دراسات لحاالت تحسين إنتاجية المياه للمحاصيل 

والسهول  الصين  في  اللوس  وهضبة  المتوسط  وحوض  أستراليا  شرق  جنوب  في  البعلي  القمح 
العظمى  الممكنة  والغلة  الفعلية  الغلة  بين  كبيرة  فجوة  ُوجدت  الشمالية:  أمريكا  في  العظمى 
في وحدة المياه، حيث بلغ متوسطها 68 في المائة في جنوب السهول العظمى بأمريكا الشمالية، 
في المائة في هضبة اللوس في الصين، وشمال السهول  و63 في المائة في حوض المتوسط، و56 
العظمى وجنوب شرق أستراليا. أما أسباب هذه الفجوات فتعود إلى التغذية وموعد الزراعة ومعوقات 
التربة. أما إدارة رطوبة التربة فكانت مشكلة أساسية. وحددت حلوًال من بينها توفير النبات السطحي 

السريع للحّد من التبخر وتقليص الحراثة إلى الحد ا�دنى، وإدارة جذامات المحاصيل. 

وتوجد فجوة مماثلة في الغلة بالنسبة لمحصول زهرة عباد الشمس البعلي في سهول البامبا 
النقطة  وهي  الزراعة،  موعد  عند  بينهما  والتآثر  والمياه  المغذيات  بتوافر  تتمتع  والتي  ا�رجنتين  في 

ا�هم لزيادة الغلة وإنتاجية المياه. 

حيث  الغلة،  في  كبيرة  فجوة  فهنالك  السفلي،  ميكونغ  نهر  حوض  في  ا#رز  لنظم  بالنسبة  أما 
تستهلك ا[نتاجية الفعلية في وحدة المياه فقط بين 15-30 في المائة من الكمية العظمى الممكنة. 
ا�سمدة  استخدام  وزيادة  الغلة  مرتفعة  أصناف  استخدام  فتشمل  للتحسين  ا�ساسية  الفرص  أما 
ومبيدات ا�عشاب ومبيدات ا]فات والري التكميلي. ومن الخيارات المطروحة تغيير ا�نماط الزراعية إلى 
العائدات  حيث  من  أداًء  ا�رز  تتجاوز  والتي  الصويا  وفول  والخضروات  كالبن  القيمة  مرتفعة  محاصيل 

االقتصادية مع كل ميليمتر من المياه المستخدمة. 

أما نظم الذرة الصفراء التجارية والمروية في غرب حزام الذرة في الواليات المتحدة فكانت أدنى 
للمياه قادرة على  ا[دارة ا�فضل  تزال  العظمى. ومع ذلك، ال  ا[نتاجية  المائة فقط من  10-20 في  بـ 
رصد  من  وشيئ9  الحقيقي  الوقت  في  المحصول  احتياجات  على  بناًء  الري  كجدولة  ا[نتاجية،  تحسين 

المياه. 

وتسهم العوامل البيئية وا[دارية وتلك المتعلقة بالنباتات في إنتاجية مائية منخفضة جدy للدخن 
في الساحل، حيث تعطي معدل إنتاج يبلغ 0.3 كغ فقط لكل متر مكعب مستهلك. ويتطلب تحسين 
إنتاجية المياه المزودة لمحصول الدخن في البيئات الجافة والحارة في أفريقيا مدخالت أعلى، وبخاصة 
للدخن  المنخفض  الحصاد  دليل  االعتبار  بعين  ا�خذ  المفترض  من  أنه  إال  ا�سمدة.  من  أكبر  جرعات 
وبقايا  الحبوب  إنتاج  بين  المقايضات  سياق  ضمن  وذلك  للمياه  المنخفضة  ا[نتاجية  في  يسهم  الذي 

المحاصيل القيمة. 

المصدر: هذه الدراسة
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أين يمكن لتحسين إنتاجية المياه للمحاصيل أن يحقق الفرق؟ 

35-14

2-4

1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004

0–1.5 3.0–4.5 6.0–7.51.5–3.0 4.5–6.0 > 7.5 no data

الشكل 4-2: غلة حوض نهر ميكونغ من محصول ا#رز في وحدة البخر والنتح على النطاق 
اYقليمي (كغ من الحبوب/هـ/مم) 

(2009) Kirbyو Mainuiddin المصدر: مقتبس عن
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المؤطر 4-10: الصين مجتمع يوفر في المياه 

المياه المستخدمة للزراعة، وهذا يعود بدرجة كبيرة  حققت الصين إنجازات هائلة على صعيد توفير 
1980 و2004، والتي ازداد  إلى االبتكارات المؤسساتية والتكنولوجية. فخالل الفترة الممتدة بين عامي 
إجمالي كمية المياه المستخدمة فيها بنسبة 25 في المائة، بقيت الكمية المخصصة للري عند 340-
360 كم3. وخالل الفترة عينها، زادت المساحة المروية بـ 5.4 مليون هكتار، كما زادت طاقة إنتاج ا�غذية 

انخفض  المنصرم،  العقد  وفي  الغذائي.  ا�من  إلى  نسمة  مليون   200 بذلك  ليصل  طن،  مليون   20 بـ 
استخدام الصين لمياه الري في الهكتار من 935 7 إلى 450 6 م3 على المستوى القطري. 

(2009) Wang et al. :المصدر

11-4

2009 Perry et al.

إدارة المخاطر البيئية المقترنة بالتكثيف 

1996
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2007 Molden

التلوث با#سمدة وإدارة المغذيات 

 30-20 50
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79 54

11-4

المؤطر 4-11: مشكلة الصين مع التلوث بالنتروجين 

تشاهد أعلى معدالت استخدام النتروجين على مستوى العالم في الصين وفق التقارير (حوالي 550 
استخدام  ازداد  فقد  الصين).  سهل  وشمال  شرق  وجنوب  شرق  في  نتروجين/هـ/العام  كغ   600 إلى 
والفوسفور  النتروجين  أسمدة  استخدام  السيما  الراهن،  والوقت   1998 عام  بين  بسرعة  ا�سمدة 
والبوتاسيوم في البستنة والسماد النتروجيني بصورة أعم. وتتمثل إحدى التبعات في معاناة ما يزيد 
على نصف البحيرات الكبيرة الـ 131 على مستوى البلد من ا[غناء بالمغذيات. وقد كشفت المسوحات 
المفرط،  البيئية الستخدامها  المزارعين غير مدركين لكفاءة استخدام ا�سمدة والتبعات  أن معظم 
مما شجع تدني أسعارها. إال أن المسوحات كشفت عن أن المزارعين الذين ال يصلون إلى مياه الري ال 
السعر. وعليه، يعتمد  إلى حساسية موضوع  النتروجين، وهذا ما يشير  الكثير من سماد  يستخدمون 
الحّد من التلوث بالنتروجين على تطوير واستخدام أسمدة ولوائح وحوافز مناسبة، وكذلك العمل على 

تعليم المزارعين. 

 (2010) Burkeو Trral  :(2009)المصدر Jua et al. ;
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التلوث بمبيدات اtفات 

2011 Payne et al. Settle et al.

12-4

تقليص مخاطر الزرنيخ إلى الحّد ا#دنى

20

130

2007



167 الفصل الرابع ــ خيارات فنية لتحقيق إدارة مستدامة ل�راضي والمياه

ع
ل الراب

ص
الف

المؤطر 4-12: توصيات Yدارة مبيدات اtفات أثناء الري

ال تستخدم مبيدات ا]فات مباشرة قبل الري أو عند احتمال هطول أمطار غزيرة؛. 1
با�ثالم . 2 الري  استخدام  عند  (وبخاصة  المرتفعة  المخاطر  فترات  تتجنب  أن  الري  جدولة  على 

التعاقبية أو الري بالرش)؛
استخدم مبيدات ا]فات بقياس ُقطيرات ومعدل جرعات مناسبين لتجنب جريان سائل الرش من . 3

المناطق المستهدفة؛
خفض الفاقد في التربة والرواسب جراء الجريان السطحي. وبالتالي خفض انتقال مبيدات ا]فات . 4

بفعل الجريان، وخاصة مركبات مثل باراكوات وترايفلوالرين وكلوربايروفوس والتي ُتمتص بشكل 
كبير من جزيئات التربة. 

معالجة . 5 تجنب  طريق  عن  الموقع  خارج  إلى  المزرعة  من  الكبير  االنتقال  خطر  تخفيض  يمكن 
مساحات واسعة في الوقت نفسه. وهذا من شأنه الحّد من المصدر المحتمل في حال جدولة 

الري أو في حال هطول أمطار غزيرة؛ 
خالل . 6 من  (إما  المزرعة  خارج  إلى  سريع9  االنتقال  وبوسعها  التنقل  شديدة  ا]فات  مبيدات  بعض 

الجريان أو بالرشح)، السيما عند الري أو هطول ا�مطار؛
تكون مبيدات ا]فات المستخدمة حديث9 أكثر تنقًال في الغالب من تلك التي مضى عليها وقت . 7

للتثبت بالتربة أو بالمجموع الورقي؛ 
يمكن لمياه الري ا�بعد أن تحتوي على مستويات مرتفعة من بقايا مبيدات ا]فات: ويمكن [عادة . 8

تدويرها أو تجنب الري المفرط بعد استخدام مبيدات ا]فات أن يقلص من الخسائر خارج الموقع 
إلى الحّد ا�دنى؛ 

يجب اتخاذ إجراءات وقائية إضافية عندما تفرغ مياه الجريان الناجمة عن العواصف أو الري قرب . 9
الجداول أو موائل حساسة. وترتبط ا[دارة الجيدة للمياه بقوة مع ا[دارة الفعالة لمبيدات ا]فات؛ 

التفكير في . 10 أو في مناطق ذات مستويات مياه ضحلة، يجب  النفوذية الشديدة  التربة ذات  في 
بدائل ذات إمكانية تنقل أقل وذلك لتخفيض التلوث المحتمل للمياه الجوفية أو التدفق ا�ساسي 

في الجداول إلى الحّد ا�دنى.

(2002) Ruddleو Simpson  :المصدر

الملوحة والصرف

2010 Burke Mateo-Sagasta
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المؤطر 4-13: النظم الرعوية في ا#راضي الجافة وتغير المناخ

تمتلك النظم الرعوية إمكانية هائلة للتآزر بين التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. إذ تحتل ثلثي 
مناطق ا�راضي الجافة على الصعيد العالمي، بينما ينتمي سكان الريف فيها إلى شريحة أفقر نسبي9 
من تلك في نظم أخرى. كما تتسم بمعدالت تصحر أعلى من نظم استخدام أخرى ل�راضي وهذا 
ما يؤثر سلب9 في تراكم الكربون في التربة. أما ا[دارة المحسنة للمراعي المزروعة والمراعي الطبيعية 

في مناطق ا�راضي الجافة الواسعة فتسهم في تراكم الكربون وتخزينه بدرجة كبيرة. 

بناء  مع  بالترافق  ا�راضي  مرونة  وزيادة  التربة  الستعادة  مثبتة  استراتيجية  المحسن  الرعي  ويعتبر 
النباتات  أنواع  تعزيز  على  الكربون  لحجز  فعالية  االستراتيجيات  أكثر  إحدى  وتعمل  الكربون.  خزان 
الدائمة عميقة الجذور في ا�راضي المستخَدمة للزراعة، من خالل دورات زراعية تشمل بور الحشائش 
الزراعية، أي  الدورات  أنواع رعوية دائمة أخرى في  أو  أو أشجار  أو مراعي الحشائش، وإدخال محاصيل 

صون النظم الخليطة بين المحاصيل والحيوانات وا�شجار. 

وتتسم الممارسات ا[دارية التي تقوم بحجز الكربون بإمكانية توليد منافع اقتصادية ل�سر التي 
تعيش في المناطق الجافة المتدهورة، وذلك من خالل الدفع مقابل حجز الكربون وكذلك من خالل 
المستدام  واالستخدام  ا[يكولوجي  النظام  عمليات  وزيادة  ا[نتاج  بتعزيز  تتعلق  مشتركة  منافع 
للموارد وبالتالي تعزيز التكيف مع تغير المناخ. وبينما تكون الدفعات مقابل حجز الكربون مقتصرة 
المستقبلية  االتفاقات  بخصوص  المفاوضات  أن  إال  للكربون،  طوعية  أسواق  على  الراهن  الوقت  في 
العالمية المتعلقة بتغير المناخ وكذلك التشريعات المحلية الجديدة في كثير من البلدان المتقدمة 
في  الطبيعية  المراعي  إدارة  أنشطة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض  على  الطلب  من  عاجًال  ستزيد 

 .(2010 Lipper et al.) البلدان النامية

تالحظ  إذ  الكربون.  سعر  على  الرعوية  ا�راضي  في  الكربون  لحجز  االقتصادية  الجدوى  وتعتمد 
20 دوالر أمريكي لمكافئ طن  أنه عند سعر   (2007) المناخ  المعنية بتغير  الدولية  الهيئة الحكومية 
من غاز ثاني أكسيد الكربون، تكون إدارة أراضي المراعي واستعادة ا�راضي المتدهورة ذات قدرة على 
حجز حوالي 300 مليون طن لمكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030؛ وعند سعر 100 دوالر 
أمريكي لمكافئ طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، فتكون قدرتها على حجز حوالي 400 1 مليون 

طن لمكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون خالل الفترة ذاتها. 

خفض انبعاثات الميتان والنتروجين 

2006
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الجدول 4-1: إمكانات الزراعة والحراج للتخفيف من تغير المناخ عام 2030

مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

15-25 ا0مكانات العالمية للتخفيف من تغير المناخ

1.5-5.0إمكانات الزراعة للتخفيف من تغير المناخ

(0.3-1.5)تخفيض الغازات من غير ثاني أكسيد الكربون

(0.5-2)الزراعة الحراجية

(0.5-1.5)حجز الكربون المعزز في التربة

1.5-12إمكانية الحراج للتخفيف من تغير المناخ

(1-4)المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الحراج وتدهور الحراج

(01-5)ا[دارة المستدامة للحراج

(0.5-3)استعادة الحراج

0.1-1.0إمكانات الطاقة الحيوية للتخفيف من تغير المناخ

4-18إمكانات كامل القطاع للتخفيف من تغير المناخ

13-15انبعاثات الناجمة عن كامل القطاع

@بما في ذلك إزالة الحراج وتشجير الحراج

; Tubiello وvan der Velde (2010) المصدر: : منظمة ا�غذية والزراعة، (2008)  

2010 van der Velde Tubiello
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استدامة الزراعة والحراج 

14-4

التآزر بين التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

2007 Tubiello et al.

15-4

انتقل كثير من سكان المناطق الداخلية في البرازيل إلى مدٍن مثل ريو دي جانيرو، حيث نراهم اليوم 
وقد  االنحدار.  شديدة  هضاب  سفوح  عند  سيء  بشكل  مبنية  بيوت  داخل  فقيرة  أحياء  في  يعيشون 
أرضية،  وانزالقات  التربة  وانجراف  الحراج  إزالة  إلى  الهشيم  في  كالنار  الفقيرة  ا�حياء  هذه  انتشار  أدى 
أحدثت  وقد  البعوض.  فيها  ينتشر  رطبة  ومناطق  وفيضانات  ترسبات  مناطق  أحدثت  بدورها  والتي 
المدينة مشروع إعادة تشجير المجتمع عام 1986، الذي هدف إلى مكافحة االنجراف وتقليص مخاطر 
المعرضة لالنجراف في  المناطق  إعادة تشجير  الناجمة عنه من خالل  ا�رضية والفيضانات  االنزالقات 
المدينة. ويقوم المشروع بتوظيف السكان كما يعيد إدخال أنواع ا�شجار الواطنة المناسبة لمكافحة 

االنجراف. 

المؤطر 4-14: إعادة التشجير المجتمعية في البرازيل: استجابة للفيضانات واالنزالقات ا#رضية 

المصدر: مركز التنمية والبيئة (2010)
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المؤطر 4-15: حواجز نباتية في الرمال لمنع االنجراف الريحي في 
محافظة جانسو، الصين

في  الزراعة  تصيب  اقتصادية  خسائر  عن  يسفر  ا�راضي  في  شديد  تصحر  من  الصين  شمال  يعاني 
المناطق الجافة، فضًال عن الضرر الذي يحدثه هذا التصحر في الخط الحديدي. وقد قامت مؤسسة 
الخطوط الحديدية بجمع ا�موال [نشاء حواجز حية مرتفعة، تتألف من شجيرات وأشجار ذات مستوى 
من االرتفاع وقوة اختراق التربة يناسب الظروف الجافة والرملية. إذ تساعد هذه الحواجز على حماية 

الحقول والبنى التحتية من الرمال المنجرفة.

حواجز نباتية

  Yang Zihui المصدر: مركز التنمية والبيئة، (2010)، الصورة لـ

توقعات تتعلق بالتنفيذ

 " "

16-4
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المؤطر 4-16: انتشار ناجح للري الفردي الخاص في النيجر 

استخدمت في النيجر لفترة طويلة أساليب ري تقليدية صغيرة النطاق عن طريق تقنيات بسيطة لرفع 
سريع.  بشكل  وتكثيفه  الري  نطاق  توسيع  إلى  أدى  المضخات  إدخال  أن  إال  الدلو)،  (الشادوف،  المياه 
وبحلول عام 2006، كانت المساحة التي يغطيها الري الخاص صغير النطاق 000 16 هكتار. أما قطع 
على  ا[نتاج  جّل  ويكون  هكتار).   0.75-0.1) واحد  هكتار  من  مساحة  أصغر  تكون  ما  فعادة  ا�راضي 
شكل محاصيل بستنة تباع في ا�سواق، حيث يختص المنتجون في بعض المناطق بمحاصيل محددة 
المحلية  ا�سواق  جانب  من  فقوي  ا[نتاج  على  الطلب  أما  والطماطم).  والثوم  والفلفل  (كالبصل 

وأسواق التصدير على حد سواء. 

تأسيس  على  وشجعت  النطاق،  صغير  الخاص  الري  نمو  دعم  الحكومة  قررت   ،1996 عام  وفي 
رابطة شاملة لحرفة الري التابعة للقطاع الخاص، حيث عملت هذه الرابطة، بدعم من المشروع، على 
وحفزت  الِمْدَوس،  مضخات  والسيما  الجديدة،  التكنولوجيا  على  الحصول  في  المزارعين  مساعدة 
على  اشتملت  ماهرة،  حرفية  صناعات  وظهرت  وزراعتها.  المحاصيل  تربية  أنماط  في  تغييرات  إحداث 
عمال حفر وفنيي آبار وصناع مضخات وعمال تصليح. كما تم الترويج إلى ما يمكن الحصول عليه من 
تمويل صغير، وخدمات استشارية زراعية تابعة للقطاع الخاص، ومدخالت بإدارة المزارعين. إذ زاد صافي 
دخل المزارعين من 159 دوالرy أمريكي9 إلى 560 دوالرy أمريكي9 (في بلد يبلغ فيه متوسط الدخل السنوي 
للفرد 60 دوالرy أمريكي9). أما توزيع المنافع فواسع النطاق، إذ عّمت المنفعة على أكثر من 000 26 أسرة 
فقيرة. ولعل هذا البرنامج يقدم إسهام9 جيدy في النمو والصادرات ودخل ا�سر والحّد من وطأة الفقر. 

المصدر: : البنك الدولي، (2008)
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استجابات مؤسساتية لتحقيق 
إدارة مستدامة ل�راضي والمياه 

الفصل الخامس

تكون  قد  لدرجة  التدهور  خطر  إلى  ا�غذية  [نتاج  الرئيسة  النظم  تتعرض 
إدارة  ممارسات  تحسين  يتعين  حيث  العالمي،  الغذائي  ا�من  حساب  على 
بإمكانات  المتمتعة  ا�راضي  الواسعة ذات  المناطق  ا�راضي والمياه في تلك 
وصون  تدهورها  اتجاهات  لعكس  عاجل  بشكل  وذلك  عالية  إلى  متوسطة 
مستويات ا[نتاجية فيها. ولعل التكيف مع تغير المناخ في المناطق المنتجة 
ل�غذية بصفة رئيسية في العالم  سيكون حيوي9 هو ا]خر. فإذا ما أخذنا هذه 
االتجاهات بعين االعتبار، سيكون السؤال المطروح هو: أي الطرق ستؤدي إلى 

تكثيف أكثر استدامة؟ 



ومناطق  بلدان  لدى  با�ولوية  للخطر  المعرضة  النظم  على  التركيز  وسيحظى 
معينة. لكن بعيدy عن ذلك، على ا[دارة المستدامة ل�راضي والمياه أن تترجم إلى 
جداول أعمال قطرية. ويعرض فصلنا هذا اتجاه تنفيذ جداول ا�عمال هذه مع 
ا�خذ بالحسبان الحالة الراهنة وتلك المتوقعة ل�راضي والمياه. كما يشير الفصل 
إلى كيفية تعزيز المؤسسات الوطنية لضمان حماية الحقوق في استخدام تلك 
المستخدمين؛  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا  المعرفة  تكييف  وطريقة  الموارد؛ 

وسبل وضع آليات لتخطيط وإدارة الموارد من ا�راضي والمياه بفعالية. 
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بيئة السياسات العامة   

المحيط الشامل   
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دور االستثمار العام

إعداد الحوافز لتحقيق إدارة مستدامة ل*راضي والمياه 
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التعامل مع عوامل خارجية 
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تقييم التكاليف والمنافع وتوزيعها 

1-5

2006
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الجدول 5-1: النسبة التقريبية للمنفعة إلى التكلفة واقتسام منافع 
تكنولوجيات مختلفة 

التكنولوجيا/
الممارسة

المدى 
القصير

المدى 
الطويل

المنفعة في 
الموطن ا#صلي (@)

المنفعة خارج 
التعليقاتالموقع (@)

++++++/-الزراعة الحافظة

تكاليف  الحافظة  الزراعة  لتأسيس  يكون  قد 
بذور  يدوية،  أدوات  نسبي9:  منخفضة  تطبيق 
لكن  التغطية.  ومحاصيل  الجديدة  للمحاصيل 
المقبول  وسعرها  والبذور  ا�دوات  هذه  توافر 
لصغار  وبخاصة  أساسية،  عقبة  يشكل  قد 

مستخدمي ا�راضي.

ا[دارة المتكاملة 
++++++++لخصوبة التربة

شكل  على  نسبي9  منخفضة  إضافية  مدخالت 
قد  مع9  االثنين  أو  عضوي  غير  أو  عضوي  سماد 
لهذا  المحصول،  إنتاج  في  ملحوظ9   yتأثير تحمل 
يمكن االستمرار في اتباع هذه التكنولوجيا، مما 
يتيح اختبارها وإدارة المخاطر. إال أن ا�رباح تعتمد 

على السعر. 

مكافحة التلوث/
المكافحة 

المتكاملة لآلفات
++++-/+++

تتطلب المكافحة المتكاملة لآلفات ومكافحة 
أكثر  مهارات  ا]فات  مبيدات  خالل  من  التلوث 
للمستخدمين  تروق  أنها  تبدو  ال  وقد  اختصاص9 
على  المستفيدون  ويشتمل  مباشر.  بشكل 
مستخدمي المياه على مستوى المزرعة وأسفل 

المجرى. 

رصد المياه 
الجوفية وضبط 

استخراجها 
-+-+

والحّد  الجوفية  المياه  استجرار  ضبط  يشتمل 
جميع  به  يقوم  الذي  الضخ  تقليص  على  منه 
يتقاسمون  ممن  الجوفية  المياه  مستخدمي 
خزان9 مشترك9 للمياه الجوفية. ويعد التأثير سلبي9 
بينما  القصير،  المدى  على  فرديين  مزارعين  في 
يكون إيجابي9 في المجتمع على المدى الطويل. 
معرفة  على  الممارسات  هذه  مثل  وتشتمل 
الجوفية وآليات  المياه  بآليات تغذية خزان  جيدة 

قوية [دارة المجتمع. 

الزراعة الحراجية/
++/-++++الشرائط النباتية 

مشاتل  تأسيس  االعتبار  بعين  يؤخذ  أن  يجب 
للبادرات وتوزيع النباتات على مستويي المجتمع 
كذلك  بالحسبان  وا�خذ  الصباب،  والحوض 
لحماية  الفردية  المجتمع/التكاليف  تكاليف 
والحرائق.  الحيوانات  من  المزروعة  ا�شجار 
ويمكن استخدام الشرائط النباتية كتدابير زراعية 
من  للحد  وذلك  التكلفة  مقابل  فعالة  كنتورية 
 yتأثير تحمل  كما  للرياح.  كمصدات  أو  الجريان 
أن  إال  عمالة،  وتتطلب  بنيوية،  كحواجز  مماثًال 

تكلفة االستثمار العامة تبقى أدنى. 

+/-+++++/-حواجز بنيوية

الشرفات  مثل  بنيوية  تدابير  تأسيس  يتطلب 
ابتدائي9   yاستثمار الحجرية  والخطوط  الجبلية 
كبيرy في المواد والعمالة، حيث قد تكون هذه 
وفي  المنحدرة  ا�راضي  في   yجد فعالة  التدابير 
الظروف الجافة، إال أن إنشاءها غالب9 ما يحتاج إلى 

دعم مالي أو مادي أو كليهما مع9. 

تكون  قد   :(@)  .+++  yجد إيجابي   ،++ إيجابي   ،+ ما  نوع9  إيجابي   ،-/+ حيادي   ،- سلبي   = التكلفة  إلى  المنفعة  نسبة  في  التأثير  البيان: 
المنفعة على مستوى المزرعة عندما يستفيد المزارعون من التغييرات المقترحة، وقد تكون خارج المزرعة عندما يستفيد آخرون من 

التغيير.
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المؤطر 5-1: حساب تكاليف تدهور ا#راضي

مداوالت  عن   1990-1987 من  التربة  لتدهور  العالمي  التقييم  أجراها  التي  ا�صلية  الدراسة  تمخضت 
بيئي9   yتهديد يشكل  التربة  «انجراف  بأن  االقتناع  إلى  سابق  جدل  وخلص  ا�راضي.  تدهور  تكلفة  حول 
أساسي9 أمام استدامة الزراعة وقدرتها ا[نتاجية إذ خسر كوكبنا خالل السنوات ا�ربعين السابقة قرابة 
ثلث ا�راضي الصالحة للزراعة بفعل االنجراف، وهكذا دواليك بمعدل يزيد عن 10 مليون هكتار في العام. 
ومع تزايد عدد السكان بأكثر من ربع مليون نسمة كل يوم، يتزايد الطلب على ا�غذية على مستوى 

 .(1995 Pimentel et al.) «9العالم في وقت بدأت إنتاجية ا�غذية للفرد تشهد تقلص

أن  (.den Biggelaar et al 2003) عن  الغذائي  التربة وا�من  انجراف  و تحدثت مؤخرy دراسة حول 
«تقديرات خسارة ا[نتاج تتباين عبر المحاصيل والتربة وا�قاليم، لكنها تصل بالمعدل إلى 0.3 في المائة 
في العام1- على المستوى العالمي مع افتراض عدم حدوث تغيير في ممارسات المزارعين. وبالتالي، 
سيكون أمام خفض خسائر ا[نتاج عن طريق تقليص انجراف التربة طريق طويلة لبلوغ ا�من الغذائي، 

السيما في البلدان النامية الواقعة في المناطق المدارية ودون المدارية.» 

وذلك  ا[نتاجية،  طالت  التي  للخسائر  الفعلية  التكلفة  لقياس  واضحة  منهجية  توجد  ال  ذلك  ومع 

 Eswaran et al.) التربة وا[نتاجية  بين خسائر  إلى غياب عالقات متسقة تعرض بشكل عملي  يعود 
2001). أضف إلى ذلك أن معظم الدراسات تقدر تكاليف انجراف التربة، وتغفل تكاليف تدهور ا�راضي 

يوجد  ال  كما  البيولوجي.  والتنوع  والمياه  الحيوية  بالكتلة  ا�مر  يتعلق  عندما  أعلى  تكون  قد  التي 
تقدير مقبول لتكلفة خدمات نظم إيكولوجية أخرى أو قد تكون التقديرات شديدة التباين، فأسواق 
الكربون على سبيل المثال تظهر اختالفات في أسعار الكربون بنسبة 1:10 في ا�سواق المختلفة. فما 
لم يجرى تقييم صحيح للتكلفة البيئية (خسارة الكربون، انخفاض في موارد المياه، خسارة الخدمات 
 yالثقافية)، فإن نتائج التقييم االقتصادي ستبخس التكاليف بشكل كبير. أما المطلوب فنهج أكثر تطور
لقياس العالقة بين خسارة التربة وا[نتاجية، ومنهجيات متفق عليها لتقييم سلع النظام ا[يكولوجي 
لتدهور  القطرية  أو  العالمية  التكلفة  تقييم  على  تقدم  أي  يطرأ  لن  ذلك،  يتحقق  أن  وإلى  وخدماته. 

ا�راضي بشكل دقيق. 

المصدر: .Nachtergaele et al (2006 د)

ضمان الوصول إلى الموارد من ا#راضي والمياه

الحاجة إلى حيازة شاملة ومستقرة ل*راضي 
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المؤطر 5-2: اYدارة التشاركية الجماعية للمياه الجوفية في أندرا براديش

براديش على دعم حكومة  أندرا  المزارعين في  المياه الجوفية الخاضعة [دارة  حظَي مشروع نظم 
هولندا ومنظمة ا�غذية والزراعة بين عامي 2006 و2010 استجابة النتشار الجفاف والهجرة الخارجية 
عبر الوالية. وهدف المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية من خالل إعطاء المزارعين 
صالحيات رصد موارد المياه الجوفية وإدارتها. واجتمعت لجان إدارة المياه الجوفية المختصة في كل 
خزان للمياه الجوفية أو وحدة هيدرولوجية مع9 لتقدير إجمالي مورد المياه الجوفية المتوافر ووضع 
الزراعي  المجتمع  كامل  إلى  المعلومات  بنشر  اللجان  قامت  ذلك،  بعد  له.  مناسبة  محصولية  نظم 
وعملت كفرق دعم تشجع على إقامة مشاريع مناسبة لتوفير/حصاد المياه، وتحفيز الزراعة العضوية 
منخفضة االستثمار، وكذلك المساعدة على سّن أحكام تضمن استدامة الموارد من المياه الجوفية 

المحدودة على مر السنين. 

خزانات  لفهم  أساسية  بيانات  جمع  على  تدريب9  مجتمع9   643 في  مزارع  قرابة 500 6  تلقى  وقد 
المياه الجوفية المحلية. إذ يقوم المزارعون بتسجيل الهطول المطري يومي9 في 191 محطة لقياس 
الهطوالت. وعند أكثر من 000 2 بئر للمراقبة، يجرون قياس9 لمستويات المياه الجوفية بشكل منتظم. 
البيانات  تحفظ  حيث  طواعية،  البيانات  بجمع  ومزارعة  مزارع   4 500 على  يزيد  ما  يقوم  عامة،  بصفة 
في سجالت داخل مكاتب لجنة إدارة المياه الجوفية، كما توضع على ألواح العرض في القرى. فعلى 
مستوى خزان المياه الجوفية، يتم تدريب «أعضاء الوحدة الهيدرولوجية» على استخدام هذه البيانات 
لتقدير تغذية المياه الجوفية بعد نهاية ا�مطار الموسمية الصيفية. وعلى صعيد االستخراج التراكمي 
للمياه، قامت 42 في المائة من الوحدات الهيدرولوجية بخفض مستمر الستخراج المياه للري الشتوي 
المائة  في   51 قام  بينما  المشروع،  تشغيل  فترة  من  سنوات  ثالث  مدى  على  الجاف)  (الموسم  في 
بتخفيض االستخراج بشكل متقطع، في حين لم يشهد زيادة في اسجرار المياه الجوفية خالل تلك 
الفترة سوى سبعة في المائة فقط. وهذا التأثير يعد غير مسبوق من حيث التوصل إلى خفض فعلي 
يغطي  الذي  التأثير،  لهذا  الجغرافي  المدى  حيث  من  وكذلك  الجوفية،  المياه  استخراج  عمليات  في 
عشرات خزانات المياه الجوفية، ومئات المجتمعات، وجمهرة من المزارعين يصل عددهم إلى مليون 

مزارع. 

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، نظم المياه الجوفية الخاضعة [دارة المزارعين في أندرا براديش، البنك الدولي (2010 أ) 
J. Burke الصورة لـ 
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وضع االستراتيجيات يستدعي الروح الجماعية والمشاركة 

على  مستدامة  زراعية  تنمية  لتحقيق  وإمكانياتها  والمياه  ل�راضي  متكامل  تقييم  إجراء  يشتمل 
الفيزيائية والكيميائية والحيوية، وكذلك في  التربة وعملياتها  التربة في خواص  تـأثيرات حياة  تقدير 
أحياء  في  الزراعية  الممارسات  تأثيرات  وتقييم  معها،  التربة  تتفاعل  التي  والمياه  الهواء  من  الموارد 
التربة ووظائفها. كما يعتبر قياس التأثيرات البيئية الراهنة وتلك المحتملة الناجمة عن الصرف وغسيل 
لشتى  الخارجية  والعوامل  المحتملة  االستدامة  لتقييم  أساسية  مسألة  واالنجراف  والجريان  التربة 
تدهور  في  التفاعالت  هذه  لتأثير  تقييم  إجراء  التشخيص  وعلى  والمياه.  ا�راضي  إدارة  استراتيجيات 
غازات  تأثير  ذلك  في  بما  البيئية،  المشكالت  وإحداث  ا�غذية  إنتاج  في  الصلة  ذات  والتأثيرات  التربة 
االحتباس الحراري وتلوث المياه. ومن شأن تحسين فهم الكائنات الحية والعمليات ذات الصلة وتآثرها 
ضمن النظام الزراعي، من حيث المناخ ونمط التربة وأنواع النباتات وتنوعها، والممارسات على مستوى 
ـُهج لتقييم نوعية  المزرعة، بناء حزمة مناسبة [دارة ا�راضي والمياه. إال أن التحدي يكمن في تطوير ن
التربة وصحتها بحيث تكون مفيدة للمنتجين والمختصين وصناع السياسات. وعليه، يمكن استخدام 
التكثيف  ممارسات  من  مزيد  نحو  االتجاه  في  التغيير  إحداث  لتسهيل  كأدوات  النبات  صحة  عتبات 

المستدام [نتاج المحاصيل. 

المؤطر 5-3: تقييم صحة النبات ضمن إطار نظم إيكولوجية 
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تحديث إدارة الري

2007; 2006 Molden

4-5  



193 الفصل الخامس ــ استجابات مؤسساتية لتحقيق إدارة مستدامة ل�راضي والمياه 

س
خام

ل ال
ص

الف

5-5

المؤطر 5-4: منهج تخطيط ا#نظمة والخدمات الخاصة بتقنيات تشغيل ا#قنية التابع لمنظمة ا#غذية 
والزراعة: تشجيع كوادر الري على التحديث 

ـُعرف المنظمة تحديث الري بأنها عملية تحديث فني وإداري (خالف9 [عادة التأهيل المجردة) بهدف  ت
تخطيط  برنامج  ويمثل  المياه.  لتوفير  أفضل  خدمات  خالل  من  الموارد  استخدام  إنتاجية  تحسين 
2007هـ، منهج9  التابع لمنظمة ا�غذية والزراعة،  بتقنيات تشغيل ا�قنية  الخاصة  ا�نظمة والخدمات 
لتحليل وتقييم مختلف مكونات نظام الري بغرض وضع خطة تحديث، بحيث تتألف تلك الخطة من 
توفير  إلى تحسين خدمات  والفنية والمؤسساتية وا[دارية وترمي  الفيزيائية  االبتكارات  مجموعة من 

المياه وفعالية عملياتها وصيانتها مقابل التكلفة.  

وتم تقديم البرنامج إلى المهندسين والمديرين في نظم ري كبيرة لتحفيز مفهوم ا[دارة المنصبة 
ومنذ  ذلك،  على  المثال  ولعل  نظامهم.  لتحديث  خطة  تصميم  على  ولمساعدتهم  الخدمات  على 
في  الكوادر  حولت   ، ا�قنية   تشغيل  بتقنيات  الخاصة  والخدمات  ا�نظمة  تخطيط  منهج  إدخال 
كارناتاكا بالهند عام 2006 تركيزها المنصّب على ا[مداد إلى الخدمات وحسنت الطريقة التي تعمل 
هذه الكوادر من خاللها على استهداف التخطيط لالستثمار. ويذكر أن هذا النهج قد أدخل مؤخرy في 

بعض بلدان جنوب ووسط آسيا والشرق ا�وسط وشمال أفريقيا. 

R.Wahaj الصورة لـ
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تطوير أطر عمل قطرية لالستثمار 

1-5

والخاص  العام  القطاعين  بين  ما  الشراكات  ولعل  المستخدمين،  إلى  المسؤولية  لنقل  حدود  ثمة 
طريقة الستقطاب المهارات ا[دارية ذات الكفاءة وكذلك استقطاب تمويل جديد، وتحرير الحكومات 
من ا�عباء المالية وا[دارية. وقد أظهرت خبرات من قطاع ا[مداد بالمياه أن القطاع الخاص، وضمن 
بعض الظروف، قادر على حشد التمويل وتنفيذ برامج االستثمار وتحسين أداء تقديم الخدمات. ووفق 
مع  الحكومة  بيد  العادة  في  الحوكمة  وظائف  تبقى  والخاص،  العام  القطاعين  بين  ما  الشراكات 
وجود إمكانية للتعاقد الخارجي. أما وظائف التشغيل وا[دارة والصون فقد أثبتت أنها أسهل الوظائف 
للتعاقد الخارجي. فبالنسبة لالستثمار، يكره القطاع الخاص المخاطر بصفة أساسية، وبعد أن واجه 
مستوى مرتفع9 نسبي9 من المخاطر، نراه غير راض عن االستثمار في رأس المال ما لم تتحمل الحكومة 
الجانب ا�كبر من هذه المخاطر. ورغم التحسن المؤكد على صعيد الكفاءة وتقديم الخدمات، إال 
أن التكاليف ارتفعت مع هذا التحسن أيض9 على نحو متزامن، وظهرت مشكالت اجتماعية بخصوص 
الحاجة إلى تقليص عدد العاملين. عموم9، تظهر التجربة في مجال قطاع ا[مداد بالمياه أن الشراكة 
ما بين القطاعين العام والخاص قد ال تحرر الحكومات من عبء االستثمار لكنها تنفع في تأسيس 

مبدأ االستقالل المالي ورفع المقاييس االحترافية. 

المؤطر 5-5: نطاق إشراك القطاع الخاص في إدارة الري

المصدر: منظمة ا�غذية والزراعة،  (2007 أ)؛  البنك الدولي،  (2007 ب) 
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مزارعون تجاريون

مزارعون ناشئون ــ إنتاج تجاري

مزارعون ناشئون ــ إنتاج كفاف

مزارعون تقليديون

مزارعون تجاريون ــ نظم جديدة

مزارعون تقليديون ــ نظم جديدة

مزارعون ناشئون ــ نظم جديدة

مزارعون ناشئون ــ إعادة تأهيل
وتحديث وتوسيع النظم القائمة

مزارعون تقليديون ــ إعادة تأهيل 
وتحديث وتوسيع النظم القائمة

مخططو القطاع العام وصّناع
 السياسات والمنظمون ــ بناء القدرات

مقدمو خدمات القطاع العام ــ 
االصالح المؤسساتي وبناء القدرات

القائمون بالري ــ التعزيز المؤسساتي 
وبناء القدرات

مقدمو الخدمات الخاصة والحكومية ــ
 تأسيس وتشغيل

شراكات عامة وخاصة ــ تأسيس وتشغيل
سياسات  

صكوك التخطيط

قوانين ولوائح

طويلة ا�جل
(أكثر من ثماني سنوات)

متوسطة ا�جل
(من أربع إلى 

ثماني سنوات)

قصيرة ا�جل
(حتى أربع
 سنوات)
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حوافز (بما في ذلك تخفيض الضرائب
وا�سواق والقيمة المضافة من سلسلة ا�سواق

الشكل 5-1: نموذج االستراتيجية القطرية Yطار االستثمار في الري

المصدر:  إطار االستثمار العام لمنظمة ا�غذية والزراعة. التقارير الداخلية لقسم ا�راضي والمياه 
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دور وكاالت أحواض ا#نهار 

(1)

(2)

 (3) 

(4)
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دور المعرفة

جدول أعمال البحوث والتنمية 

(2009 Wani et al.)

(2010 Winpenny et al.)
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نقل الرسالة 
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تعزيز الشراكات الدولية 

جرد الموارد ورصد استخدامها 

6-5 2-5

وّلدت التحديات العالمية التي يفرضها التصحر وخسارة التنوع البيولوجي وتغير المناخ حاجة ملحة 
إلى وجود نظام متكامل لرصد التغيرات البيئية، وتوفير معلومات مطلوبة لالنتقال نحو إدارة الموارد 
الطبيعية بطريقة أكثر استدامة. وممثًال لشراكة طوعية ما بين الحكومات ومنظمات دولية، أسس 
المرصد العالمي ل�رض عام 2005 لبناء منظومة عالمية لنظم رصد ا�رض بهدف توليد ونشر وإدارة 
المحيطات،  (عوامات  المراقبة  نظم  من  واسع  طيف  من  جمعها  يتم  التي  ا�رض  مراقبة  بيانات 
في  تحليلها  لتسهيل  وكذلك  االصطناعية)  وا�قمار  ا�رصاد،  ومحطات  هيدرولوجية  ومحطات 
مجاالت تتراوح من التخفيف من أخطار الكوارث إلى التكيف مع تغير المناخ وا[دارة المتكاملة لموارد 

المياه وحفظ التنوع البيولوجي والزراعة والتحريج المستداَمين والصحة العامة ورصد الطقس. 

وفي عام 2008 أطلق المرصد العالمي ل�رض مهمة تتبع الكربون في الحراج  بالتعاون مع منظمة 
لرصد  المصممة  االصطناعية  ا�قمار  المعنية  واللجنة  ا�وروبية  الفضائية  والوكالة  والزراعة  ا�غذية 
ا�رض. ويتمثل الهدف من وراء مهمة تتبع الكربون في الحراج في تطوير نظام لمراقبة الحراج ورصد 
الكربون، وا[بالغ والتحقق استنادy إلى بيانات قياس الحراج المأخوذة من ا�قمار االصطناعية  والصور 
الجوية والموطن ا�صلي للحراج، وبذلك دعم البلدان  الراغبة في رصد غاباتها وخلق نظام لحساب 

الكربون. 

المؤطر 5-6: المنظومة العالمية لنظم رصد ا#رض

المصدر:  المرصد العالمي ل�رض،  (2010)
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الجدول 5-2: برامج دولية لتوليد البيانات ومواءمتها واقتسامها   

URLالهدف المتعلق با#راضي والمياهالبرنامج

النظام العالمي للمعلومات 
بشأن المياه والزراعة  (منظمة 

ا�غذية والزراعة)

نظام عالمي للمعلومات المتعلقة بموارد المياه 
واستخدامات المياه وإدارة المياه الزراعية مع 
التركيز على بلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

www.fao.org/nr/aquastat

سلسلة ا[عالم الرقمي الخاص 
با�راضي والمياه لمنظمة 

ا�غذية والزراعة 

توفير مجموعة واسعة من البيانات وكذلك 
موارد تعليمية حول قضايا ا�راضي والمياه

www.fao.org/landandwater/lwdms.
stm
faostat.fao.org

قاعدة البيانات ا[حصائية 
الموضوعية في المنظمة 

أكبر مصدر عالمي للبيانات الزراعية، يشتمل على 
أكثر من مليون سلسلة زمنية. 

www.fao.org/geonetwork/srv/en/
main.home

الشبكة الجغرافية

يمثل موقع الترتيب الجغرافي-المكاني 
لمنظمة ا�غذية والزراعة قائمة قياسية المركزية 

تعطي إمكانية وصول واسع النطاق إلى بيانات 
ذات مرجع جغرافي، ومنتجات رسم الخرائط، 

وبياناتها الوصفية. 

www.earthobservations.org

المنظومة العالمية لنظم رصد 
www.globalsoilmap.netشبكة شاملة للبيانات الجغرافية المكانية ا�رض

-www.fao.org/nr/water/news/soilتحليل التربة ل1بالغ عن ممارسات إدارة ا�رضاالتحاد العالمي لخرائط التربة
db.html

الشراكة العالمية في مجال 
التربة (قيد المناقشة )

تحقيق المواءمة في قواعد البيانات العالمية 
حول التربة 

www.iiasa.ac.at/Research/LUC/
External-World-soil-database/
HTML/index.html

آلية تنسيق بين الوكاالت لتحسين رصد الموارد النظام العالمي لرصد ا�رض
www.glcn.orgالطبيعية في ا�رض

تقييم تدهور التربة في ا�راضي 
/www.fao.org/nr/ladaتقييم عالمي وقطري ومحلي لتدهور ا�راضي الجافة 

المخططات الرقمية للعالم 
لبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة/

منظمة ا�غذية والزراعة

توفر معلومات حول الغطاء ا�رضي والكثافة 

السكانية 
www.fao.org/docrep/009/a0310e/
A0310E09.htm

مبادرة ا�مم المتحدة لموارد 
المياه

التشجيع على اقتسام المعلومات وبناء المعرفة 
عبر جميع وكاالت ا�مم المتحدة وشركائها 

الخارجيين المتعاملين بإدارة المياه العذبة 
www.unwater.org/flashindex.html

الدراسة العالمية لنهج 
وتكنولوجيا الحفظ 

شبكة عالمية لنشر المعرفة حول الممارسات 
المستدامة ل�راضي والمياه

www.fao.org/ag/agL/agll/wocat/
default.stm

(2010)  ،Nkonya et al. :المصدر
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2009

السياسات واYجراءات الخاضعة للتنسيق 

3-5

نـُهج دولية Yدارة وحماية ا#راضي والمياه بطريقة مشتركة 

(1992  UNCCD)

1991

8.8

2 400 38.7

10 000

792

7-5
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الجدول 5-3: جهود مختارة للتعاون اYقليمي في مجال إدارة ا#راضي والمياه 

المصدرأنشطة متعلقة با#راضي والمياه التعاون اYقليمي 

مؤسسات التعاون في أفريقيا 

البرنامج الشامل للتنمية الزراعية 
في أفريقيا 

الشامل  للبرنامج  ا�ولى"  "الدعامة  تهدف 
توسيع  إلى  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية 
المستدامة  ل1دارة  الخاضعة  المساحة 
بالمياه.  للتحكم  الموثوقة  والنظم  ل�راضي 
ويستهدف تحقيق نمو بنسبة ستة في المائة 
في  المائة  في  وعشرة  الزراعية  ا[نتاجية  في 

موازنة النفقات العامة لصالح الزراعة. 

www.africa-union.org/root/au/
Documents/Treaties/treaties.htm

أرض أفريقيا 

إلى  تهدف   2005 عام  أسست  شراكة 
ممارسات  خالل  من  ا�راضي  تدهور  معالجة 
بقيادة  مستدامة  بطريقة  ا�راضي  إدارة 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  في  قطرية 

الكبرى. 

www.terrafrica.org

شراكة المياه الزراعية في أفريقيا

أفريقيا  في  الزراعية  المياه  شراكة  تعمل 
الزراعية  المياه  إدارة  وتشجيع  تحفيز  على 
في:  الخمسة  أولوياتها  وتتمثل  أفريقيا.  في 
المعرفة  واقتسام  الموارد  وحشد  المناصرة 
وتنمية  المانحين  بين  المواءمة  وتحقيق 
في  الزراعية  المياه  شراكة  وتعتبر  القدرات. 
شراكات  مع  وللروابط  للتنسيق   yإطار أفريقيا 
المحسنة  ا[دارة  مثل  إقليمية  دون  أفريقية 
أفريقيا،  وجنوب  شرق  في  الزراعية  للمياه 
غربي  في  والصرف  للري  ا[قليمية  والرابطة 
في  ا[قليمية  الري  ورابطة  أفريقيا،  ووسط 

الجنوب ا�فريقي. 

www.agwaterforafrica.org

االتحاد ا�فريقي
لتطوير  ا�فريقي  المركز  لتأسيس  اتفاقية  (أ) 
حفظ  حول  أفريقية  اتفاقية  (ب)  ا�سمدة؛ 

الطبيعة والموارد الطبيعية 

www.africa-union.org/root/au/
Documents/Treaties/treaties.htm

الجماعة ا[نمائية للجنوب 

ا�فريقي 
مبادرات مشتركة [دارة المياه (Giordano و

(2002 ،WolfGiordano and Wolf (2002)

مؤسسات أخرى للتعاون

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

خالل  من  المستدامة  للتنمية  آليات  تأسيس 
ا[قليم  في  الطبيعية  والموارد  البيئة  حماية 
(االجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 

بشأن البيئة 2009)

 ASEAN Ministerial Meeting on
Environment 2009
www.aseansec.org/19601.htm

نظم عادلة وكفوءة لحيازة ا�راضي وزيادة منظمة الواليات ا�مريكية 
ا[نتاجية الزراعية

www1.umn.edu/humanrts/iachr/
oascharter.html

االتحاد ا�وروبي

البيئي في السياق  التأثير  اتفاقية حول تقييم 
حماية  حول  اتفاقية  (1991)؛  للحدود  العابر 
للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام 
التوجيهي  ا�مر  (1992)؛  الدولية  والبحيرات 
�حواض  متكاملة  [دارة  المياه  بإطار  الخاص 

(2002 ،Wolfو Giordano) (2000) ا�نهار

Giordano and Wolf (2002)

المصدر: هذه الدراسة 
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في حقول البن داخل أمريكا الوسطى، يعمل مرفق البيئة العالمي مع المزارعين على زيادة • 
المزروع في ظل ا�شجار، ا�مر الذي يساعد على  البن  الدخل من خالل زيادة حصادهم من 
حماية التنوع البيولوجي، ويخفف من االعتماد على مبيدات ا]فات ويعمل على حجز الكربون. 

أدى تمويل مرفق البيئة العالمي الستعادة ا�راضي الرطبة المتدهورة في رومانيا إلى إزالة ما • 
يقدر بـ 55 طن9 من الفوسفور، و 200 1 طن من النتروجين، و 000 40 طن من الرواسب الناجمة 

عن نهر الدانوب قبل أن يصب في البحر ا�سود. 
والدرع •  ا�مازون،  وحوض  الرطبة،  المدارية  المناطق  في  العالمي  البيئة  مرفق  مشاريع  إن 

غويانا، والقوقاز وجبال هيمااليا تعمل مجتمعة على حفظ أكبر المناطق المتبقية من الحراج 
المطرية المدارية، التي تعد موئًال لماليين ا�نواع. 

�مريكا •  البيولوجي  الممر  استعادة  على  الوسطى  أمريكا  المكسيك  جنوب  بلدان  تساعد 
مع  الطبيعة  حفظ  يجمع  العالمي  البيئة  مرفق  من  ممول  مشروع  خالل  من  الوسطى 

تحسين مستوى المعيشة لدى سكان المنطقة. 
من خالل مشروع لـمرفق البيئة العالمي، يقوم فنيون برازيليون بتصميم َعَنفة غازية تعتمد • 

على الكتلة الحيوية، إذ يتم تشغيلها على بقايا ومخلفات تكرير السكر، بما في ذلك النفايات 
نظيفة  طاقة  الجديدة  العنفات  وتوفر  التصنيع.  عملية  وبقايا  والتفل،  الحصاد  عن  الناجمة 

فعالة تحد من االنبعاثات. 

المؤطر 5-7: أمثلة عن دعم مرفق البيئة العالمي لRدارة المستدامة ل*راضي والمياه 

المصدر: مرفق البيئة العالمي،  (2010)

1996

1996
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التعاون في مجال أحواض ا#نهار

(2005 Whittington et al.)

(2010 Nkonya et al.)

2010 Briceño-Garmendia Foster

18

2006 Sadoff Grey

8-5

شراكات وآليات جديدة 
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2007 كإسهام في تنفيذ خطة عمل  التنمية المستدامة لحوض بحيرة تشاد عام  برنامج  صمم 
ورؤية إستراتيجية لعام 2025 لهيئة  حوض بحيرة تشاد. ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل وحفظ 
القدرات ا[نتاجية للنظم ا[يكولوجية لحوض بحيرة تشاد من خالل إدارة متكاملة ومتأنية للحوض، 
المناطق  سكان  عند  الفقر  وطأة  تخفيف  وبذلك  المناخ،  تغير  مع  ا[نتاج  نظم  تكييف  يتم  بحيث 
المحيطة بالبحيرة. وقد بدأ البرنامج عام 2009 وهو مستمر لمدة ست سنوات. أما تكاليفه المقدرة 
ا[فريقي  البنك  قدمها  منحة  خالل  من  مشترك  بشكل  فتمول  أمريكي  دوالر  مليون   97 بحوالي 
الوكالة  مثل  آخرين  مانحين  قبل  من  وكذلك  ا[جمالية،  التكلفة  نصف  حوالي  إلى  تصل  للتنمية 
واالتحاد  الخام،  والمواد  الجيولوجية  للعلوم  االتحادية  والمؤسسة  الدولي،  للتعاون  ا�لمانية 

ا�وروبي، والبنك الدولي، والبنك ا[سالمي للتنمية. 

أما ا�نشطة التي نفذها برنامج التنمية المستدامة لحوض بحيرة تشاد فتتمثل بشكل خاص في: 

حماية بحيرة تشاد وحوضها: حفظ التربة وتجديد النظم ا[يكولوجية في المراعي ومكافحة . 1
النباتات المائية الغاِزَية وحفظ ا�بقار من نوع (كوري) ودراسة وتخطيط ا[دارة المثلى للخزانات 

ونقاط ا[مداد بالمياه في الحوض. 
تكييف نظم ا[نتاج مع تغير المناخ: توسيع شبكة مراقبة الضغط المائي وا[دارة المستدامة . 2

للموارد الحراجية والرعوية والسمكية وتأسيس صناديق محلية للتنمية لتمويل البنى التحتية 
ا�ساسية في المجتمع. 

لدى . 3 المؤسساتية  القدرات  وبناء  الشأن؛  أصحاب  لدى  المهارات  تحسين  المؤسساتي:  الدعم 
وبحوث  دراسات  وإجراء  البحيرة؛  حوض  مرصد  تعزيز  ذلك  في  بما  تشاد،  بحيرة  حوض  لجنة 
التصميم  في  وا[سهام  وا[طماء  االنجراف  لمكافحة  عام  مخطط  إعداد  على  تشتمل 

النهائي للمشروع لنقل مياه الرافد يوبانجي إلى بحيرة تشاد. 

المؤطر 5-8: الدعم الدولي لRدارة المستدامة ل*راضي والمياه في حوض بحيرة تشاد 

المصدر: البنك ا�فريقي للتنمية،  (2008)

9-5

30

200 000

360 000
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تقوم  منتجاتهم،  مقابل  للمزارعين  ممتازة  أسعار  دفع  إلى  إضافة  العادلة:  التجارة  مؤسسة 
جانب  إلى  المشاِركة،  المجتمعات  لدى  واالجتماعي  البشري  المال  رأس  ببناء  العادلة  التجارة  مبادرة 
تحفيز ممارسات ا[دارة الجيدة للمزرعة، مع التركيز على ا[نتاج المستدام على المدى البعيد. واليوم 
ولعل  العادلة.  التجارة  مؤسسة  من  نامي9   yبلد  58 في  شخص9  ماليين  خمسة  على  يربو  ما  يستفيد 
المثال الجيد في هذا المضمار تعاونية الشبكة الخضراء التايلندية والتي أسست عام 1993 من قبل 
مجموعة من المنتجين والمستهلكين. إذ كان المزارعون يعانون من ارتفاٍع في تكاليف ا[نتاج َتزاَمَن 
التايلنديون أكثر وعي9  الزراعية. وفي تلك ا]ونة، بات المستهلكون  المنتجات  مع انخفاٍض في أسعار 
أما الشبكة الخضراء فكانت أول (وال  البيئة على حد سواء.  بتأثير مبيدات ا]فات في صحتهم وفي 
تزال أكبر) بائع بالجملة للمنتجات العضوية الطازجة في تايلند. ففي عام 2002 تمت المصادقة على 
أضحى  حيث  العادلة،  التجارة  لعالمة  المانحة  للمنظمات  الدولي  االتحاد  قبل  من  الخضراء  الشبكة 
وهولندا  والنمسا  وإيطاليا  وفرنسا  وألمانيا  وبلجيكا  سويسرا  إلى  يصدر  العادلة  التجارة  مؤسسة  أرز 

والسويد (مؤسسة التجارة العادلة، 2011). 

الممنوحة  والشهادات  العالمات  عن  كثيرة  أمثلة  هنالك  وعضوية:  خضراء  وشهادات  عالمات 
من  يستفيدوا  أن  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  للمزارعين  ويمكن  العضوية.  الزراعية  النظم  لمنتجات 
برامج التصديق الخاصة بالسلع، ويكون ذلك على سبيل المثال من خالل المشاركة في ترتيبات الزراعة 
غير  من  حراجية  ومنتجات  والقطن  والكاكاو  والشاي  البن  فهي  المعنية  المنتجات  أما  التعاقدية. 

ا�خشاب.  

للنظام  المستدامة  ا[دارة  في  ا[يكولوجية  السياحة  مفتاح  يتمثل  اYيكولوجية:  السياحة 
ا[يكولوجي مع اقتسام المنافع بين السكان المحليين. وتعتبر النظم ا[يكولوجية الفعالة أساسية 
رئيسة لتوفير حوافز الستدامة  آلية  السياحة ا[يكولوجية  السياحة ا[يكولوجية، كما تعد  النتعاش 

الزراعة والحراج ضمن كامل سياق النظم ا[يكولوجية. 

مجموعات االهتمام بالبيئة: ينخرط كثير من هذه المجموعات في شراكات فاعلة لتحفيز ا[دارة 
المستدامة ل�راضي والمياه. إذ تلعب دورy في التمويل والتأييد لتحفيز السياسات والبرامج لمعالجة 
تأثيرات تغير المناخ وتحسين التنوع البيولوجي ونوعية المياه وكميتها. وهذا مركز المساعدة الفنية 
ل�عمال الزراعية في زامبيا يمد يد العون إلى صغار المزارعين في زامبيا لالستثمار في زراعة الحدائق 
المروية المستدامة التي تباع منتجاتها في ا�سواق والمرتبطة ببائعي الجملة بغرض التصدير. واليوم 

يزرع أصحاب الحيازات الصغيرة خضارy عضوية طازجة ومروية ليتم بيعها في أسواق أوروبا. 

المؤسسات: تدعم مؤسسات خاصة كمؤسستي روكفيلر وفورد الزراعة المستدامة. أما مؤسسة 
بيل وميليندا غايتس فتركز على مجاالت تتسم بإمكانات إحداث تأثير كبير وإعطاء حلول مستدامة 
بما في ذلك التنمية الزراعية. أما المنح ا�خيرة في مجال الزراعة المستدامة فتشمل تمويل البقوليات 
التي تثبت النتروجين في التربة وأصناف أعلى غلة للذرة الرفيعة والدخن وبحوث على محاصيل قادرة 
الزراعية لدعم  المياه  إدارة  البحوث لتحسين  المؤسسة  الجفاف والفيضانات. كما تمول  على تحمل 

مشاريع أصحاب الحيازات الصغيرة. 

المؤطر 5-9: مبادرات خاصة في اYدارة المستدامة ل*راضي والمياه 
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الجدول 5-4: تجارة المياه االفتراضية من قبل بلدان مختارة 

إجمالي استخدام 
موارد المياه المحلية 

في القطاع الزراعي 
(كم3/العام)

توفير المياه بفعل 
استيراد منتجات 

زراعية (كم3/العام)

خسارة المياه 
بفعل تصدير 

منتجات زراعية 
(كم3/العام)

صافي توفير 
المياه بفعل تجارة 
المنتجات الزراعية 

(كم3/العام)

نسبة صافي 
توفير المياه إلى 
استخدام المياه 

المحلية

608728590.98إيطاليا

23460.5451.96الجزائر

7923560.08غير محددالصين

37291.6270.73المغرب

948318650.69المكسيك

21961.9944.48اليابان  

4-5 2007 Chapagain Hoekstra

(2010 Wichelns)

تحسين التعاون واالستثمار الدوليين 

(2010) ،Hoekstra  :المصدر
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اهتمامات متزايدة دون تلبية االحتياجات 

10-5

حالة التركيز على اYدارة المستدامة ل*راضي والمياه 

إثر التعرض �زمات عديدة، أثيرت الكثير من المسائل بخصوص كيفية إصالح النموذج العام ل�عمال. 
ولعل إحدى ا�فكار دارت حول «اقتصاد أخضر» منخفض الكربون، يعترف بقَيمه ويحددها في رأس 
المال الطبيعي، كما يساعد على التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته ويعكس االتجاهات 
وفقدان  ا�راضي  وتدهور  والتلوث  المياه  موارد  كاستنزاف  ا[يكولوجية،  النظم  في  الراهنة  السلبية 
العناصر  ا�خضر  الزراعي  االقتصاد  وسيضم  ا�سماك.  مصائد  وانهيار  والثقافية  االجتماعية  القيم 
الفضلى «للثورة الخضراء» القديمة (أصناف محاصيل زراعية وسالالت حيوانية محسنة ومتكيفة) إلى 
النظام ا[يكولوجي/المشهد الطبيعي  للبيئة وتتبنى نهج  إدارة ل�راضي والمياه تكون أكثر صداقة 
وكذلك  البيولوجي،  التنوع  وخسارة  ا�راضي  وتدهور  العالمية  البيئية  التهديدات  إلى  لالستجابة 
خالل  اقُترح  الذي  الخضراء  الزراعة  من  النوع  هذا  إن  الخصوص.  وجه  على  المناخ  تغير  إلى  لالستجابة 

مؤتمر ريو 20+ يصبح اتجاه9 مهم9 يوم9 تلو ا]خر. 

أما حزم الحوافز المالية التي أعدت من قبل بلدان كثيرة استجابة ل�زمة المالية ا�خيرة فتشتمل 
الطاقة وتكنولوجيا منخفضة  على تمويل مخصص لمشاريع خضراء، كثير منها ذات صلة بكفاءة 
2009). وقد أظهر هذا   ،Robins et al. 2009أ؛  الكربون، واستعادة ا�نهار وإدارة المياه (البنك الدولي، 
استعادة  أي  ا�خضر،  القطاع  في  لالستثمار  فرصة  اعتبرت  قد  االقتصادية  ا�زمة  أن  ا�خضر  الحافز 
النمو من خالل االستثمار في إعادة هيكلة النظام االقتصادي. كما يظهر أيض9 أن االقتصاد ا�خضر 
ظل  في  ل1نتاج   yمستعد خاص9  قطاع9  وكذلك  وأساسية،  ابتدائية  عامة  ولوائح  استثمارات  يتطلب 

التكنولوجيات وا�سواق الجديدة. 

المؤطر 5-10: زراعة خضراء القتصاد أخضر 

المصدر:  سلمان وآخرون،  (2010)
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قبس من النجاحات ومبادرات جديدة 

(2009 Fan et al.) 
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إن التعاون في مجال ا�راضي والمياه ال يعتبر غاية بحد ذاته. بل يمثل وسيلة لتحقيق أهداف إنمائية 
أكبر، كا�هداف ا[نمائية ل�لفية وتحقيق ا�من الغذائي العام وتخفيف وطأة الفقر وحفظ الخدمات 
المحلية والعالمية للنظام ا[يكولوجي. وتعتبر االستثمارات في ا�راضي والمياه مناسبة للتمويل من 

طيف واسع من البرامج وصناديق التمويل. 

أما الروابط ا�ساسية بين ا�هداف ا[نمائية ا�كبر وا[دارة المستدامة ل�راضي والمياه فتشمل: 

الحّد من الفقر الريفي: يعتمد الحّد من الفقر الريفي على إنتاجية وربحية النشاطات القائمة • 
على ا�راضي والمياه، والتي تتعرض جميع9 لتهديد تدهور ا�راضي والمياه؛

يعتمد ا�من الغذائي القطري بشكل كبير على ا[نتاج المستدام ل�غذية من •  الغذائي:  ا#من 
موارد ا�راضي والمياه، والتي بدورها تتطلب إدارة مستدامة لها. إضافة إلى ذلك، يمكن ل1دارة 
المستدامة ل�راضي والمياه أن تقلص من االعتماد على المستوردات الصرفة من ا�غذية وبذلك 

تحفظ الموارد المالية المهمة؛

توفير طيف من منتجات سبل العيش كا#خشاب وا#لياف والوقود الحيوي: يؤدي تدهور • 
ا�راضي والمياه إلى تقليص إنتاجية الموارد الطبيعية ال [نتاج ا�غذية وحسب، بل أيض9 منتجات 

أخرى كا�لياف ومواد البناء والطاقة الحيوية ومنتجات حراجية من غير ا�خشاب؛ 

التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه: تسهم ا[دارة الضعيفة ل�راضي والمياه في غازات • 
الكربون  زيادة حجز  إلى  والمياه  ل�راضي  المستدامة  ا[دارة  الحراري. وتؤدي مزيد من  االحتباس 
في التربة، كما تخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل الزراعة. وغالب9 ما تسهم أيض9 
الطقس  المناخ وفعاليات  المرونة في وجه تقلب  زيادة  المناخ عن طريق  التكيف مع تغير  في 

المتطرفة؛

المؤطر 5-11: اYدارة المستدامة ل*راضي والمياه لتحقيق أهداف 
تنموية عريضة

2008

جذب التمويل لحجز الكربون في استراتيجيات ا#راضي والمياه 
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حفظ التنوع البيولوجي: كان لالتجاه نحو زراعة محصول واحد وضعف إدارة ا�راضي والمياه • 
تأثير سلبي في التنوع البيولوجي. ولعل من ا�همية بمكان ربط استخدام ا�راضي والمياه مع 
إمكانات ا�راضي، وبذلك تحفيز تنوع المشاهد الطبيعية والمنتجات ونظم استخدام ا�راضي 

التي تتسم بالتكيف، وذلك لحفظ المستويات المتبقية من التنوع البيولوجي؛

صون وظائف أخرى للنظام اYيكولوجي: يمكن ل1دارة المستدامة ل�راضي والمياه أن تدعم • 
والتلقيح،  النفايات،  منتجات  تفكيك  ذلك  في  بما  أخرى،  إيكولوجية  خدمات  أو  وظائف  أيض9 
العضوية  المادة  ودورات  المغذيات  صون  على  يعمل  الذي  التربة  في  البيولوجي  والنشاط 
المهمة  التنظيمية  الوظائف  هذه  صون  يمكن  وال  وا�مراض.  لآلفات  الحيوية  والمكافحة 

وعمليات تشكيل التربة هذه سوى من خالل ممارسات ا[دارة المناسبة ل�راضي والمياه؛ 

الوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف منها: يمكن ل1دارة المستدامة ل�راضي والمياه • 
أن تزيد مرونة النظم ا[يكولوجية، وبذلك تخفف من خطر وتأثير الكوارث الطبيعية من قبيل 

الفيضانات أو موجات الجفاف أو عواصف البَرد أو ا[صابات با]فات؛ 

صحة النظام اYيكولوجي: بصفة عامة، ال تقتصر إمكانية ا[دارة المستدامة ل�راضي والمياه • 
في  إيجابي  تحسن  إحداث  أيض9  يمكنها  بل  وحسب،  ا[يكولوجي  النظام  تدهور  كبح  على 
خدمات معينة كالكتلة الحيوية وصحة التربة وتخزين المياه وا[مداد بها وا[نتاجية االقتصادية. 

كما يمكن أيض9 تحسين أسباب الراحة والسياحة وقيم التراث الثقافي للمشهد الطبيعي؛

مباشر •  بشكل  الريفية  المناطق  في  االجتماعي  واالستقرار  الرفاه  يرتبط  االجتماعي:  االستقرار 
إلى  الوصول  بجوانب  أيض9  االرتباط  يكون  وبذلك  الطبيعية،  الموارد  من  العيش  كسب  بجدوى 
الموارد من ا�راضي والمياه، وضمان حيازتها والقدرة على إدارة تلك الموارد بالطريقة ا�كثر ربحية 

واستدامة من خالل إدارة مستدامة ل�راضي والمياه. 

المصدر: .Nkonya et al، (2010) ; سلمان وآخرون، (2010)
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وتدهور  الحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خفض  مجال  في  للتعاون  المتحدة  ا�مم  برنامج  يمثل 
حوافز  ويقدم  الحراج،  في  المخزن  للكربون  مالية  قيمة  لخلق  مسعى  النامية  البلدان  في  الحراج 
للبلدان النامية من أجل تقليص االنبعاثات من ا�راضي الحراجية والستثمار في طرق منخفضة الكربون 
تؤدي إلى التنمية المستدامة. أما المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الحراج وتدهور 
المستدامة  وإدارتها  الحراج  حفظ  في  دور  على  وتشتمل  الحراج،  وتدهور  الحراج  إزالة  فتتجاوز  الحراج 
وتعزيز مخزونات الحراج من الكربون. وكان برنامج ا�مم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الحراج وتدهور الحراج في البلدان النامية قد أطلق في سبتمبر/أيلول 2008 كمسعى 
تعاوني مشترك بين منظمة ا�غذية والزراعة وبرنامج ا�مم المتحدة ا[نمائي وبرنامج ا�مم المتحدة 
للبيئة. وأسس صندوق استئماني تموله عديد من الجهات المانحة ليسمح للمانحين بتجميع الموارد، 
وتوفير التمويل �نشطة البرنامج. أما اتفاق كوبنهاجن فيعترف بدور برنامج ا�مم المتحدة للتعاون 
إلى  ويدعو  النامية  البلدان  في  الحراج  وتدهور  الحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خفض  مجال  في 
تأسيس «فوري ]لية المبادرة المعززة. أما البلدان المتقدمة فملتزمة بتقديم موارد جديدة وإضافية 
منها  االنبعاثات،  من  بالتخفيف  الخاصة  ا�عمال  تعزيز  لتدعم  أمريكي  دوالر  مليار   30 من  تقترب 

تخصيص مبلغ كبير للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الحراج وتدهور الحراج. 

المؤطر 5-12: برنامج ا#مم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الحراج 
وتدهور الحراج في البلدان النامية 

المصدر:  برنامج ا�مم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، 
(2011)

الصين  في  المستدام  للرعي  مشروع  بتطوير  الراهن  الوقت  في  والزراعة  ا�غذية  منظمة  تقوم 
بالتعاون مع نظراء قطريين صينيين، وذلك بهدف زيادة مرونة نظم الرعي الجبلية باستخدام تمويل 
خفض انبعاثات الكربون. إضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة، من خالل مبادرة التخفيف من وطأة تأثيرات 
الصغيرة  الحيازات  أصحاب  المزارعين  جهود  لدعم  عديدة  مشاريع  بتطوير  الزراعة،  في  المناخ  تغير 
على التخفيف من تغير المناخ من خالل الزراعة واالنتقال نحو ممارسات زراعية ذكية مناخي9. وتشدد 
منها  الحّد  وإمكانية  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  بخصوص  المعارف  إغناء  دعم  على  المبادرة 
واختبار كيفية إدخال تقنيات تحفيز التخفيف منها على المستويين القطري والحقلي في الممارسات 

الزراعية. 

المؤطر 5-13: مشاريع رائدة لتمويل الكربون لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في الصين 

المصدر: منظمة ا�غذية والزراعة،  (2010هـ) 

14-5  

(2009 Tennigkeit et al.)
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الدفع مقابل الخدمات البيئية

15-5

دروس للمستقبل 

يمكن تقسيم أسواق الكربون الطوعية، التي تمولها شركات ترغب في تعويض بصمتها في الكربون 
كنوع من المسؤولية المشتركة، إلى فئتين: سوق شيكاغو لتبادل حقوق االنبعاثات الكربونية وسوق 
التنمية  آلية  مثل  التنظيمية،  (ا�سواق  االمتثال  أسواق  تشكل  الراهن،  الوقت  وفي  المباشر.  البيع 
النظيفة والنظام التجاري في االتحاد ا�وروبي) وا�سواق الطوعية للكربون نسبة أقل من اثنين في 
المائة من السوق العالمية للكربون (Capoor وAmbrosi، 2009)، إال أن هذه النسبة آخذة في الزيادة. 

الوحيد  الطوعي  التدريجي  النظام  الكربونية  االنبعاثات  حقوق  لتبادل  شيكاغو  سوق  وتشكل 
لتخفيض االنبعاثات، بينما تشكل سوق البيع المباشر سوق9 غير ملزمة بتعويض بصمة الكربون. وتعد 
سوق شيكاغو السوق الوحيدة ذات ا�سهم الكبيرة في مشاريع التربة الزراعية. لكن، خالل الفترة من 
15 في المائة. وكان سبب هذا  48 في المائة إلى  2008، شهدت ا�سهم انخفاض9 من  2007 وحتى 

االنخفاض في مشاريع التربة الزراعية يعود جزئي9 إلى نمو البرنامج نفسه، وكذلك إلى التعديالت في 
 .(2009 ،Hamilton et al.) بروتوكول التربة الزراعية، التي أدت إلى بطء عملية التحقق

المؤطر 5-14: أسواق الكربون الطوعية 

المصدر: سلمان وآخرون، (2010)
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2009

تم خالل السنوات ا�خيرة تطوير آليات عديدة للتغلب على مشكلة تحمل تكاليف ا[دارة المستدامة 
للموارد من جانب طرف واحد، بينما يجني المنافع طرف آخر. أما التعاقد بين ا�طراف «للدفع مقابل 

الخدمات البيئية» فيأخذ أشكاًال عديدة.

إدارة  برامج  تقوم  المياه،  بمستجمعات  الخاصة  البيئية  الخدمات  مقابل  الدفع  صعيد  فعلى 
المستجمع  عند  الفقيرة  للمجتمعات  مستدامة  تنمية  في  باالستثمار  عادة  المياه  مستجمعات 
العلوي �حواض ا�نهار، وهذا ما يبرر دعم االستثمار العام على أساس أن المنافع غالب9 ما تجنى بدرجة 

كبيرة عند أسفل المجرى على شكل مياه نظيفة وتحكم بالفيضانات وخفض مستوى ا[طماء. 

مالية  حوافز  فتقَدم  البيولوجي،  بالتنوع  الخاصة  البيئية  الخدمات  مقابل  الدفع  صعيد  على  أما 
إلى مستخدمي ا�راضي لحفظ التنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، نفذت كوستا ريكا في عام 
بالخدمات  قانوني9  واالعتراف  مالي9  والمزارع  الغابات  مالكي  مكافأة  خالله  تم   yمبتكر برنامج9   1996

التي توفرها غاباتهم على المستويين القطري والعالمي. وأظهرت السنوات ا�ولى من عمر  البيئية 
والمستخدمين  المزارعين  كبار  رئيس  بشكل  أفاد  النظام  أن  البيئية  الخدمات  مقابل  الدفع  نظام 
لغاباتهم �غراض الفراغ. ومنذ تلك الفترة، تم اتخاذ عدد من التدابير لتحفيز مشاركة صغار المزارعين 

والمجتمعات المحلية. 

وعلى النطاق ا�وسع، يعمل اقتسام المنافع في تنمية أحواض ا�نهار العابرة للحدود على تعويض 
البلد الذي يتحمل نصيب9 مجحف9 من التكاليف بمنح ذلك البلد منافع أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن 

تعويض فقدان المياه بفعل استخراجها عند أعلى المجرى بمنافع الطاقة الهيدرولوجية. 

ويحمل الدفع مقابل الخدمات البيئية من خالل سوق الكربون إمكانات مهمة. فعلى سبيل المثال 
العالمية  ا[مكانات  إجمالي  من  المائة  في   17 بـ  تقدر  مئوية  بنسبة  ا�فريقي  الزراعة  قطاع  يحظى 
للتخفيف من الكربون. وهذا ما يمكن ترجمته إلى جدول سنوي للقيمة للبلدان ا�فريقية يصل إلى 
إتاحة  بغية  تنفيذها  ]ليات  تشذيب  إلى  بحاجة  تزال  ال  الكربون  أسواق  أن  إال  أمريكي.  دوالر  مليار   4.8

الفرصة أمام فقراء مستخدمي ا�راضي لالستفادة منها. 

المؤطر 5-15: الدفع مقابل الخدمات البيئية  

 (2010) ،Nkonya et al. :المصدر
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االستنتاجات والتوصيات 
ا�ساسية للسياسات

الفصل السادس

الموارد  تواجه  تحديات  ثالثة  أيديكم  بين  وضعناه  الذي  الكتاب  هذا  تعقب 
ا[نتاجية  زيادة  بغرض  وذلك  الزراعة،  عليها  تعتمد  التي  والمياه  ا�راضي  من 
وتحسين  الجوع  وتقليص   2050 عام  بحلول  المائة  في   70 من  تقترب  بنسبة 
سبل العيش لدى الشريحة ا�شد فقرy وخفض تدهور ا�راضي والمياه وكذلك 
النظم ا[يكولوجية ا�وسع نطاق9 إلى الحد ا�دنى أو التخفيف منه. ويوجد 
السابقة  الفصول  في  نوقشت  التي  والمؤسساتية  الفنية  الحلول  من  طيف 
االجتماعية  والسياقات  المحلية  الزراعية  النظم  مع  تكييفها  يجب  والتي 
واالقتصادية. عندها يمكن لتحسين مستوى التخطيط، المرتبط بحزم حوافز 
المال  لرأس  ذكية، من تأسيس إطار عمل استثماري يحدد قيم9 متفق عليها 
تتسم  التي  والمياه  ا�راضي  إدارة  تشجيع  يمكن  ذلك،  على  وبناء  الطبيعي. 

بالكفاءة والعدالة واالستدامة على جميع النطاقات. 



وقد انطلقت التحركات نحو هذا «االقتصاد ا�خضر»، حيث باتت جهات الحكومات 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص تبحث بشكل متزايد عن تكنولوجيات وُنهج 
قادرة على زيادة ا[نتاجية المترافقة مع حماية قاعدة الموارد الطبيعية والنظم 
ا[يكولوجية المرتبطة بها. واليوم يتم تبني حزم لزراعة أكثر استدامة، فضًال عن 

إيجاد تدابير للتغلب على معوقات فنية واجتماعية-اقتصادية. 

لكن رغم هذا التقدم، ال تزال العقبات موجودة أمام التبني. فنشر ا�دوات وعقد 
المؤتمرات وتحويل االلتزامات يستهلك الوقت والموارد في حين نراها محدودة 
التأثير على أرض الواقع. لذلك يعتبر االلتزام السياسي من قبل ا�مم والمجتمع 

الدولي لمعالجة هذه القضايا بطريقة تعاونية مشتركة مسألة أساسية. 

ولعل التحول إلى سبل أكثر استدامة للتكثيف وا[دارة ا[يكولوجية يتطلب مساع 
إلى  بحاجة  ستكون  التنفيذ  واستراتيجيات  والمؤسسات  فالسياسات  إضافية. 
والمزارعين  المنظمات  لرفد  والمحلي  والقطري  العالمي  المستوى  على  تسوية 
بالمعرفة والحوافز والموارد المالية التي يحتاجون إليها. ومن خالل هذا الدعم، 
إدماج  إنتاجيتهم بشكل مستدام وتعزيز  زيادة  المزارعون قادرين على  سيكون 
على  ا[بقاء  بهدف  التوازنات  وإدارة  المحلية،  ا[يكولوجية  النظم  في  زراعتهم 
المشاركة  ستعمل  المطاف،  نهاية  وفي  ا�دنى.  بمستواها  المناوئة  التأثيرات 
المستندة إلى معرفة غنية على المستوى المحلي والقطري والعالمي والتي تركز 
االقتصادي  النمو  منافع  نشر  على  للخطر  المعرضة  والمياه  ا�راضي  نظم  على 
الغذائي  ا�من  انعدام  من  الحّد  في  بذلك  مسهمة  واسع،  بشكل  واالجتماعي 

وحالة الفقر التي ترافقه. 
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ضمان اYنتاج المستدام في نظم                          
أساسية ل*راضي والمياه    

النظم ا#ساسية ل*راضي والمياه المعرضة للخطر 

خيارات يقدمها نظام أساسي ل*راضي والمياه 

1-6
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TABLE 3.3: MAJOR LAND AND WATER SYSTEMS AT RISK (a broad typology) الجدول 6-1: استجابات فنية ومؤسساتية لدعم تحسين 
إدارة ا#راضي والمياه 

النظام
استجابات فنية لزيادة اYنتاجية من خالل 

تحسين إدارة ا#راضي والمياه 
استجابات مؤسساتية لدعم التحسينات 

المستدامة في إدارة ا#راضي والمياه 

بعلي

مرتفعات

حفظ التربة والمياه• 
مدرجات جبلية• 
حماية من الفيضانات• 
تشجير الحراج• 
زراعة حافظة• 

دفع مقابل الخدمات البيئية في مستجمعات • 
المياه

ترويج سياحي• 
هجرة خارجية مخطط لها• 
توفير الخدمات ا�ساسية والبنى التحتية • 

المناطق المدارية شبه 
القاحلة

تكامل أفضل بين ا[نتاج الزراعي والحيواني• 
استثمارات في الري وحصاد المياه• 
تغذية متكاملة للنبات • 
تربية نباتات متكيفة مع الظروف شبه القاحلة • 
زراعة حافظة• 

تعزيز ضمان حيازة ا�راضي • 
إصالح ا�راضي وضمها عند ا[مكان• 
تأمين على المحاصيل• 
تحسين الحوكمة واالستثمارات في البنى • 

التحتية (أسواق وطرق)
هجرة خارجية مخطط لها • 

المناطق دون المدارية

تكيف مع تغير المناخ• 
تربية نباتات متكيفة مع الظروف شبه القاحلة • 
تحسين حفظ التربة والمياه• 
تغذية متكاملة للنبات• 
زراعة حافظة• 

إصالح ا�راضي وضمها • 
التأمين على المحاصيل• 
استثمارات في البنى التحتية والخدمات • 

الريفية
هجرة خارجية مخطط لها• 

المناطق المعتدلة

أوروبا الغربية 
مكافحة التلوث والتخفيف منه • 
زراعة حافظة• 
تغذية متكاملة للنبات وإدارة ا]فات• 

مواقع أخرى
مكافحة التلوث والتخفيف منه • 
تغذية متكاملة للنبات وإدارة ا]فات• 
زراعة حافظة• 

تخطيط تشاركي للتوسيع والتكثيف• 
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النظام
استجابات فنية لزيادة اYنتاجية من خالل 

تحسين إدارة ا#راضي والمياه 
استجابات مؤسساتية لدعم التحسينات 

المستدامة في إدارة ا#راضي والمياه 

مناطق مروية

قائمة على ا�رز (آسيا)
تحسين التخزين• 
التنويع (إدخال ا�سماك والخضروات)• 
مكافحة التلوث• 

دفع مقابل الخدمات البيئية• 
مدارس تدريب ميداني للمزارعين • 

نظام تكثيف إنتاج ا�رز • (أفريقيا)

مستوى أفضل من الحوافز وا�سواق • 
والوصول إلى المدخالت وا�صناف المحسنة

مستوى محسن من الحكومة وا[دارة والبنى • 
التحتية 

مدارس تدريب ميداني للمزارعين• 

نظم أحواض ا�نهار

تحديث نظم الري (بنى تحتية وحوكمة) • 
لتحسين خدمات المياه وزيادة مرونة وموثوقية 

ا[مداد بالمياه لدعم التنوع
إعداد وتنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ • 

تطوير حوافز الستخدام المياه بكفاءة • 

نظم قائمة على خزانات 
المياه الجوفية

تحسين إنتاجية المياه• 
تنظيم استخدام المياه الجوفية• 
توزيع المياه بفعالية أكبر• 

مناطق أخرى

دلتاوات ومناطق ساحلية

خطط للتكيف مع تغير المناخ• 
التحكم بالفيضانات• 
مكافحة التلوث• 
التخفيف من التلوث بالزرنيخ من خالل ممارسات • 

ري محسنة

تخطيط الستخدام ا�راضي• 
مكافحة استنزاف المياه الجوفية • 

مكافحة التلوث• زراعة شبه حضرية
وصول مضمون إلى ا�راضي والمياه• 
إدخال زراعة المناطق شبه الحضرية في • 

الخطط الحضرية بشكل أفضل
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سياسات واستراتيجيات لتحقيق إدارة مستدامة 
ل*راضي والمياه 

وضع السياسات الشاملة 

إعداد إطار عمل الحوافز 
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ضمان الوصول إلى الموارد من ا#راضي والمياه 

استراتيجيات قطرية لتحقيق إدارة مستدامة ل*راضي والمياه 

1-6

الدعم المؤسساتي

 •

 •

 •
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المؤطر 6-1: استراتيجية قطرية لتحقيق إدارة مستدامة ل*راضي والمياه 

التشخيص. ثمة حاجة إلى تحليل تشاركي تشخيصي معمق للحالة كمرجع لتطوير االستراتيجية. 

المستدامة  ل1دارة  المشتركة  الرؤية  تنفيذ  كيفية  االستراتيجية  هذه  تحدد  التنفيذ.  استراتيجية 
االستراتيجية أهداف ملموسة، ومتطلبات من موارد بشرية ومالية،  والمياه. وستكون لهذه  ل�راضي 
وأدوار مفصلة ومسؤوليات يضطلع بها شتى ا�طراف (عامة الشعب ومنظمات مجتمعية ومنظمات 

غير حكومية وأطراف من القطاع الخاص). 

ا[دارة  مجال  في  التعاون  يتطلب  االستراتيجية.  لتنفيذ  للتكيف  وقابل  قوي  مؤسساتي  دعم 
المستدامة ل�راضي والمياه وجود مؤسسات قوية تتلقى دعم9 قوي9 لموازنتها، وتتمتع برصد وتقييم 
قوي، وآليات لحل الصراعات، وأخرى للمساءلة. وتعتبر قواعد البيانات الجيدة وآليات اقتسام المعرفة 

في مجال ا�راضي والمياه أساسية.  

استخدام أطر العمل االستثماري. سيحظى إطار العمل االستثماري بدعم  التوافق مع النطاق – 
من خالل تحليل سديد للتكلفة مقابل المنفعة، وسيحدد االستثمارات االستراتيجية التي ستؤدي إلى 
زيادة سريعة في تبني الممارسات الفضلى لتحقيق إدارة مستدامة ل�راضي والمياه. ويمكن استخدام 

أطر العمل االستثماري في إدارة ا�راضي والمياه الستهداف المستفيدين ووضع هيكل للدعم. 

المستدامة  ا[دارة  استراتيجية  في  أساسي9   yعنصر ونشرها  المعرفة  اقتسام  يشكل  المعرفة.  نشر 
ل�راضي والمياه. إذ يجب جني الفائدة الفضلى من المعرفة المحلية، واستكمالها بالبحوث، وتبادلها 
مع  تكييفها  عند  مهم9   yدور تلعب  أن  العالمية  للقوائم  ويمكن  والدولي.  القطري  المستويين  على 

الحاالت المحلية، وذلك بالشراكة مع السكان المحليين بما يتسق مع ا�هداف والسياسات القطرية. 

تترافق مع إطار عمل بسيط  التنفيذ وأطر العمل االستثماري أن  والتقييم. على استراتيجيات  الرصد 
وشامل وشفاف للرصد والتقييم، يركز على أداء االستراتيجية وجوانب تأثيرها. 
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التوافق مع النطاق – توفير االستثمارات عند الحاجة القصوى إليها 

تطبيق المعرفة
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الرصد والتقييم 

إصالح التعاون الدولي في مجال                             
إدارة ا#راضي والمياه 

اتفاق حول المبادئ والنـُهج 
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نقاط دخول جديدة نحو التعاون الدولي 

2-6

التمويل 
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المؤطر 6-2: بعض نقاط الدخول الجديدة نحو توسيع التعاون في مجال ا#راضي والمياه 

نحو  دخول  نقاط  والمياه  ا�راضي  مجال  في  والناشئة  الراهنة  التعاونية  النشاطات  من  كثير  تمثل 
توسيع نطاق التعاون، منها:

وشهادات •  وعالمات  العادلة،  التجارة  مؤسسة  مثل  الخاص  القطاع  مع  شراكات  إقامة  فرص 
خضراء وعضوية وسياحة إيكولوجية. 

شراكات مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة فورد وروكفيلر وغيتس.• 
البيولوجي •  التنوع  وحفظ  المياه  مستجمعات  خدمات  لتوفير  البيئية  الخدمات  مقابل  الدفع 

واقتسام المنافع في أحواض ا�نهار العابرة للحدود وتخفيض انبعاثات الكربون.
بخصوص •  المحشود  والمالي  والمؤسساتي  الفني  الدعم  يؤدي  قد  المناخ:  تغير  حيال  مخاوف 

تتعلق  أوسع  تأثيرات  إلى  والقطري  وا[قليمي  العالمي  المستوى  على  والمتوافر  القضية  هذه 
بجداول أعمال ا�راضي والمياه، وذلك على شكل أرصدة الكربون على سبيل المثال.

تمويل «االقتصاد ا�خضر» الجديد: يتحول التفكير العالمي باتجاه دعم ُنهج « االقتصاد ا�خضر»، • 
وهذا ما حظي بزخم من برنامج ريو 20+. وعليه، قد تؤدي أسس االقتصاد ا�خضر إلى تعزيز حالة 
قد  كما  التمويل،  مصادر  من  طيف  إلى  الوصول  بغية  والمياه  ل�راضي  المستدامة  الممارسات 

تقود إلى إعداد مرافق جديدة قد تفيد تحسينات إدارة ا�راضي والمياه. 
إلى جانب •  بالمخاطر  النامية  البلدان  الزراعي داخل  القطاع  المباشر في  الخارجي  يأتي االستثمار 

الفرص. وثمة مجال يؤدي من خالله التعاون الدولي إلى إرساء «قواعد االشتباك» بما يضمن فائدة 
الفرص  من  مزيد  إلى  والفقراء  المزارعين  صغار  ووصول  المضيفة  للبلدان  الخارجية  االستثمارات 
االقتصادية نتيجة لها. ولعل التعاون من خالل القانون الدولي والسياسات الحكومية ومشاركة 

المجتمع المدني وا[عالم والمجتمعات المحلية سيساعد على بلوغ نتائج الربح الكلي تلك. 

المعرفة 

3-6
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المؤطر 6-3: رصد نظم ا#راضي والمياه المعرضة للخطر 

ثمة استثمار كبير في رأس المال الفكري والمالي انصّب على تطوير ونشر وسائل المعرفة المتعلقة 
والمياه  ا�راضي  لنظم  جرد  في  وإصدارها  مع9  جمعها  إلى  حاجة  هنالك  أن  حيث  والمياه،  با�راضي 
لوضع  التعاونيين  الشركاء  بين  ما  مشترك  تشخيص   (1) على:  كهذا  جرد  وسيشتمل  العالم.  في 
والخدمات  السلع  على  للطلب  جرد   (2) رئيسة؛  زراعية  نظم  في  والمياه  ا�راضي  من  الموارد  وحالة 
التي توفرها ا�راضي والمياه؛ (3) تحليل للمعوقات والفرص أمام تبني تكنولوجيات ا[دارة المستدامة 
ل�راضي والمياه على مستوى المؤسسات والموازنة والسياسات. ويجب أن يتسم هذا الجرد بالبساطة 
والشفافية، كما يجب التحقق منه علمي9. وعليه أن يعمل كمرجع ومنصة لتبادل المعرفة وللتعاون 

الدولي. 

والستكمال الجرد وتجهيز الحكومات ومسؤولي التخطيط والممارسين بأفضل أدوات الممارسة، 
هنالك حاجة إلى تحسين ونشر القوائم الموجودة بنهج ا[دارة المستدامة ل�راضي والمياه. إذ يجب 
إدارة  لتحقيق  والدروس  والخيارات  بالحلول  المتعلقة  بالممارسات  معرفة  أفضل  على  تشتمل  أن 
نجاحها،  شروط  وكذلك  وكيفيتها،  ومكانها  منها،  الفعال  ذلك  في  بما  والمياه،  ل�راضي  مستدامة 
التشاركية  وا[دارة  الطبيعية  المشهد  (إدارة  الفضلى  والُنهج  وتوسيعها،  تبنيها  أمام  والمعوقات 
وإدارة مستجمعات المياه)، وأفضل سلة للتكنولوجيات (الزراعة الحافظة والزراعة الحراجية والزراعة 
العضوية والتكامل ما بين المحاصيل والحيوانات)، والفرص الجديدة والتطورات التكنولوجية المبشرة، 

إلى جانب تقييم المنافع والمخاطر. 
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مرتفعة الدخل متوسطة الدخل منخفضة الدخل غير متوافرة

جزر المحيط الهادي

أستراليا ونيوزيلندة

أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

أوروبا الوسطى والغربية

جنوب شرق آسيا

شرق آسيا 

جنوب آسيا 

آسيا الوسطى  

غرب آسيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

شمال أفريقيا

المرفقات  

ألف 1. تجميع البلدان الواردة في التقرير

وفق اYقليم 

وفق الدخل 

المصدر: هذه الدراسة

المصدر: هذه الدراسة
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ألف 1. تجميع البلدان الواردة في التقرير

القارة
ا#قاليم

البلدانالمنطقة دون اYقليمية

أفريقيا

فاسو  وبوركينا  وبوتسوانا  وبنن  وبروندي  وأوغندا  وأنغوال  وإريتريا  إثيوبيا 
وجمهورية  سيشل  وجزر  القمر  وجزر  والجزائر  وتوغو  وتشاد  وبيساو 
تنزانيا  وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا 
وبرينسيبي،  تومي  وسان  وزمبابوي،  وزامبيا  ورواندا  وجيبوتي  المتحدة 
والسنغال وسوازيالند والسودان وسيراليون والصومال وغابون وغامبيا 
وار  دي  وكوت  ا�خضر  والرأس  والكاميرون  بيساو  وغينيا  وغينيا  وغانا 
والمغرب  ومصر  ومدغشقر  ومالي  وليسوتو  وليبيريا  وكينيا  والكونغو 

ومالوي وموريتانيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا 

تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغربشمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى

إثيوبيا وإريتريا وأنغوال وأوغندا وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي 
وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  سيشل  وجزر  وتوغو 
وزمبابوي،  وزامبيا  ورواندا  وجيبوتي  أفريقيا  وجنوب  المتحدة  تنزانيا 
وسيراليون  والسودان  وسوازيالند  والسنغال  وبرينسيبي،  تومي  وسان 
والصومال وغابون وغامبيا غانا وغينيا وغينيا بيساو والكاميرون والرأس 
وموريتانيا  ومالوي  ومدغشقر  ومالي  وليسوتو  وليبيريا  وكينيا  ا�خضر 

وموريشوس وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا

 المنطقة المنطقة 
السودانية الساحلية

بوركينا فاسو وإريتريا والسنغال والسودان والصومال والنيجر وتشاد 
وجيبوتي وغامبيا والرأس ا�خضر ومالي وموريتانيا

خليج غينيا

بنن والنيجر وتوغو وسيراليون وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكوت دي فوار 
وليبيريا

أفريقيا الوسطى
أنغوال والكاميرون والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية، وسان تومي وبرينسيبي، وغابون وغينيا 
االستوائية

شرق أفريقيا
إثيوبيا وأوغندا وبروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وكينيا

جنوب أفريقيا 
بتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وسوازيالند وليسوتو ومالوي 

وموزامبيق وناميبيا

جزر المحيط الهندي
جزر القمر وسيشل ومدغشقر وموريشيوس

القارة ا�مريكية

وباناما  وباراغواي  وأوروغواي  وبربودا،  وأنتيغوا  وإكوادور،  ا�رجنتين 
�مريكية)  المتحدة  (الواليات  ريكو  وبورتو  وبليز  وبربادوس  والبرازيل 
والجمهورية  وغرينادا  البهاما  وجزر  وجامايكا  وتوباغو،  وترينيداد  وبيرو، 
المتعددة  بوليفيا  ودولة  لبوليفارية  فنزويال  وجمهورية  الدومينيكية 
لوسيا  وسانت  كيتس  وسانت  فنسنت  وسانت  ودومينيكا  القوميات 
وغيانا  وغيانا  وغواتيماال  غرينادين  وجزر  وشيلي  وسورينام  والسلفادور 
والمكسيك  ريكا  وكوستا  وكولومبيا  وكوبا  وكندا  (فرنسا)  الفرنسية 

ونيفيس ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس والواليات المتحدة ا�مريكية

يتبع
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القارة
ا#قاليم

البلدانالمنطقة دون اYقليمية

كندا والمكسيك والواليات المتحدة ا�مريكيةأمريكا الشمالية

المكسيكالمكسيك

أمريكا الوسطى ومنطقة 
البحر الكاريبي

المتحدة  (الواليات  ريكو  وبورتو  وبليز  وبربادوس  وباناما  وبربودا،  أنتيغوا 
وغرينادا  البهاما  وجزر  وجامايكا  وتوباغو،  وترينيداد  ا�مريكية)، 
غرينادين  وجزر  فنسنت  وسانت  ودومينيكا  الدومينيكية  والجمهورية 
وكوبا  وغواتيماال  والسلفادور  لوسيا  وسانت  نيفيس  كيتس  وسانت 

وكوستا ريكا ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس 

باناما وبليز والسلفادور وغواتيماال وكوستا ريكا ونيكاراغوا وهندوراس أمريكا الوسطى

جزر ا�نتيل الكبرى
بورتوريكو (الواليات المتحدة ا�مريكية) وجاميكا والجمهورية 

الدومينيكية وكوبا وهايتي 

جزر ا�نتيل الصغرى 
والبهاما

أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما ودومينيكا 
وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا 

وغرينادا 

أمريكا الجنوبية 
ا�رجنتين وإكوادور وأوروغواي والبرازيل وباراغواي وبيرو وجمهورية 

فنزويال البوليفارية ودولة بوليفيا لمتعددة القوميات وسورينام وشيلي 
وغيانا وغيانا الفرنسية (فرنسا) وكولومبيا 

سورينام وغيانا الفرنسية (فرنسا) وغيانا غيانا

ا�نديز
إكوادور وبيرو وجمهورية فنزويال البوليفارية ودولة بوليفيا المتعددة 

القوميات وكولومبيا 

البرازيلالبرازيل

ا�رجنتين وأوروغواي وباراغواي وشيلي أمريكا الجنوبية

آسيا

أذربيجان وا�ردن وأرض فلسطين المحتلة وأرمينيا وإسرائيل وأفغانستان 
وا[مارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأوزبكستان وبابوا غينيا الجديدة 
وتايلند  وبوتان  وبنغالديش  السالم  دار  وبروني  والبحرين  وباكستان 
العربية  والجمهورية  المالديف  وجزر  وتيمور  وتركيا  وتركمانستان 
السورية وجمهورية إيران [سالمية وجمهورية كوريا وجمهورية كوريا 
وجورجيا  الشعبية  الديمقراطية  الو  وجمهورية  الشعبية  الديمقراطية 
وسري النكا وسنغافورة والصين وطاجكستان والعراق وعمان والفلبين 
وفيت نام وقطر وقيرغيزستان وكازاخستان وكمبوديا والكويت ولبنان 
وليشتي وماليزيا والمملكة العربية السعودية ومنغوليا وميانمار ونيبال 

واليابان والهند واليمن

الشرق ا�وسط وغرب آسيا 

أذربيجان  وا�ردن  وأرض فلسطين المحتلة  وأرمينيا وإسرائيل  وا[مارات 
السورية   العربية  والجمهورية  وتركيا   والبحرين   المتحدة   العربية 
وجمهورية إيران ا[سالمية  وجورجيا  والعراق  وعمان  وقطر  والكويت  

ولبنان  والمملكة العربية السعودية  واليمن

يتبع
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القارة
ا#قاليم

البلدانالمنطقة دون اYقليمية

شبه الجزيرة العربية
ا[مارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة 

العربية السعودية واليمن

أذربيجان وأرمينيا وجورجياالقوقاز

جمهورية إيران ا[سالمية جمهورية إيران ا[سالمية 

الشرق ا�دنى
ا�ردن وأرض فلسطين المحتلة وإسرائيل والجمهورية العربية السورية 

والعراق وتركيا ولبنان 

آسيا الوسطى 
أفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان وقيرغيزستان 

وكازاخستان 

جنوب وشرق آسيا

إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وباكستان وبروني دار السالم وبنغالديش 
كوريا  وجمهورية  المالديف  وجزر  ليشتي  وتيمور  وتايلند  وبوتان 
الديمقراطية  الو  وجمهورية  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  وجمهورية 
الشعبية وسري النكا وسنغافورة والصين والفلبين وفيت نام وكمبوديا 

وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيبال والهند اليابان 

باكستان وبنغالديش وبوتان والهند وجزر المالديف وسري النكا ونيبال جنوب آسيا

شرق آسيا
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا والصين 

ومنغوليا واليابان 

جنوب شرق آسيا
إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وبروني دار السالم وتايلند وتيمور ليشتي 

وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والفلبين وفيت نام 
وكمبوديا وماليزيا وميانمار 

أوروبا 

وآيرلندا  وأوكرانيا  وأندورا  وألمانيا  وإستونيا  واسبانيا  الروسي  االتحاد 
وآيسلندا وإيطاليا والبانيا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة الهرسك 
التشيك  وجمهورية  فارو  وجزر  ا�سود  والجبل  وبيالروس  وبولندا 
مولدوفا  وجمهورية  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية 
والسويد  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  مارينو  وسان  ورومانيا  والدانمرك 
وسويسرا وصربيا وفرنسا وفنلندا وقبرص والكرسي الرسولي وكرواتيا 
المتحدة  والمملكة  ومالطا  وليختنشتاين  وليتوانيا  ولكمبسرغ  والتفيا 

وموناكو والنرويج والنمسا وهنغاريا وهولندا واليونان 

أوروبا الغربية والوسطى

والبرتغال  والبانيا  وإيطاليا  وآيسلندا  وآيرلندا  وأندورا  وألمانيا  اسبانيا 
وجزر  ا�سود  والجبل  وبولندا  الهرسك  والبوسنة  وبلغاريا  وبلجيكا 
السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  التشيك  وجمهورية  فارو 
والسويد  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  مارينو  وسان  ورومانيا  والدانمرك 
وسويسرا وصربيا وفرنسا وفنلندا وقبرص والكرسي الرسولي وكرواتيا 
وموناكو  المتحدة  والمملكة  ومالطا  وليختنشتاين  ولكمبسرغ  والتفيا 

والنرويج والنمسا وهنغاريا وهولندا واليونان

آيسلندا وجزر فارو والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج أوربا الشمالية

أوروبا الغربية 
ألمانيا وأندورا وآيرلندا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا ولكسمبرغ 

وليختنشتاين والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا

أوروبا الوسطى
بلغاريا والبوسنة الهرسك وبولندا والجبل ا�سود وجمهورية التشيك 

ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا وكرواتيا وهنغاريا

أوروبا المتوسطية 
اسبانيا وألبانيا وإيطاليا والبرتغال وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة وسان مارينو وقبرص والكرسي لرسولي ومالطا وموناكو 
واليونان 

يتبع
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القارة
ا#قاليم

البلدانالمنطقة دون اYقليمية

أوروبا الشرقية
االتحاد الروسي وإستونيا وأوكرانيا وبيالروس وجمهورية مولدوفا 

والتفيا وليتوانيا 

إستونيا وأوكرانيا وبيالروس وجمهورية مولدوفا والتفيا وليتوانيا أوروبا الشرقية

االتحاد الروسياالتحاد الروسي

أوقيانوسيا

استراليا وباالو وتوفالو وتونغا وجزر سليمان وجزر كوك وساموا وفانواتو 
وفيجي وكيريباتي وناورو ونيوزيلندا ونيوي وواليات ميكرونيزيا الموحدة

أستراليا ونيوزيلندا أستراليا ونيوزيلندا 

جزر المحيط الهادي
باالو وتوفالو وتونغا وجزر سليمان وجزر كوك وساموا وفانواتو وفيجي 

ووكيريباتي وناورو ونيوي وواليات ميكرونيزيا الموحدة 

العالم
فلسطين  وأرض  وا�ردن  وا�رجنتين  وأذربيجان  وإثيوبيا  الروسي  االتحاد 
المحتلة وأرمينيا وإريتريا اسبانيا واستراليا وإستونيا وإسرائيل وأفغانستان 
وأندورا  وبربودا،  وأنتيغوا  المتحدة،  العربية  وا[مارات  وألمانيا  وإكوادور 
وآيرلندا  وأوكرانيا  وأوغندا  وأوزبكستان  وأوروغواي  وأنغوال  وإندونيسيا 
وباالو  وباكستان  وباراغواي  الجديدة  غينيا  وبابوا  وإيطاليا  وآيسلندا 
وبروني  وبروندي  والبرتغال  وبربادوس  والبرازيل  والبحرين  والبانيا  وباناما 
وبوتسوانا  وبوتان  وبنن  وبنغالديش  وبليز  وبلغاريا  وبلجيكا  السالم  دار 
والبوسنة  فاسو  وبوركينا  ا�مريكية)  المتحدة  (الواليات  يكو  وبورتو 
وتركيا،  وتركمانستان  وتايلند  وبيالروس  وبيرو  وبولندا  والهرسك 
وترينيداد توباغو، وتشاد وتوغو وتوفالو وتونغا وتيمور ليشتي وجامايكا 
المالديف  وجزر  القمر  وجزر  البهاما  وجزر  والجزائر  ا�سود  والجبل 
أفريقيا  وجمهورية  كوك  وجزر  فارو  وجزر  سيشل  وجزر  سليمان  وجزر 
والجمهورية  الدومينيكية  والجمهورية  التشيك  وجمهورية  الوسطى 
إيران  وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  السورية  العربية 
لبوليفارية  فنزويال  وجمهورية  المتحدة  تنزانيا  وجمهورية  ا[سالمية 
وجمهورية  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  وجمهورية  كوريا  وجمهورية 
السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  الشعبية  الديمقراطية  الو 
بوليفيا  ودولة  والدانمرك  وجيبوتي  وجورجيا  مولدوفا  وجمهورية 
وزمبابوي  وزامبيا  ورومانيا  ورواندا  ودومينيكا  القوميات  لمتعددة 
جزر  فنسنت  وسانت  مارينو  وسان  وبرينسيبي،  تومي  وسان  وساموا، 
غرينادين وسانت كيتس نيفيس وسانت لوسيا وسري النكا والسلفادور 
والسودان  وسوازيالند  والسنغال  وسنغافورة  وسلوفينيا  وسلوفاكيا 
والصومال  وصربيا  وشيلي  وسيراليون  وسويسرا  والسويد  وسورينام 
وغرينادا  وغانا  وغامبيا  وغابون  وعمان  والعراق  وطاجكستان  والصين 
وغواتيماال وغيانا وغيانا الفرنسية (فرنسا) وغينيا وغينيا االستوائية وغينيا 
وقبرص  وفيجي  نام  وفيت  وفنلندا  والفلبين  وفرنسا  وفانواتو  بيساو 
وقطر وقيرغيزستان وكازاخستان والكاميرون والرأس ا�خضر والكرسي 
وكوستا  فوار  دي  وكوت  وكوبا  وكندا  وكمبوديا  وكرواتيا  الرسولي 
ولبنان  والتفيا  وكينيا  وكيريباتي  والكويت  والكونغو  وكولومبيا  ريكا 
ومالي  ومالطا  وليسوتو  وليختنشتاين  وليتوانيا  وليبيريا  ولكمبسرغ 
وماليزيا ومدغشقر ومصر والمغرب والمكسيك مالوي المملكة العربية 
السعودية والمملكة المتحدة ومنغوليا وموريتانيا وموزامبيق وموناكو 
ونيكاراغوا  ونيجيريا  والنيجر  ونيبال  والنمسا  والنرويج  ووناورو  وميانمار 
ونيوزيلندا ونيوي وهايتي والهند وهندوراس وهنغاريا وهولندا والواليات 
المتحدة ا�مريكية وواليات ميكرونيزيا الموحدة واليابان واليمن واليونان
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بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

 " " (1)

(2)

(3)

 fمن غيرها وتلك ا#قل نمو fمن غيرها وا#قل نمو fالبلدان أو ا#قاليم ا#كثر نمو
على اYطالق

209/59)

10 33 49 2007  (33/60 210/59

 (2009) 
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ألف -2 العوامل الخارجية البيئية المرتبطة 
بالزراعة المروية 

طبيعة العامل الخارجيالموقعالسبب

استنزاف تدفق المجرى 
من خالل استخدام المياه 

لري المحاصيل في النظم 
المروية

على امتداد المجرى وأسفل 
المجرى

انخفاض التدفق• 
 تغير في نمط التدفق، وبخاصة انخفاضه • 
ا�مر الذي قد يؤدي إلى ظروف نقص ا�كسجين وارتفاع درجات • 

الحرارة وتراكم الملح. 

تدني النباتات وا�راضي الرطبة والبحيرات • 
زيادة االنجراف عند الضفاف ودخول الرواسب من ا�راضي المجاورة• 
خسارة الحياة الحيوانية بالقرب من الضفاف • 
خسارة القدرة الفاصلة للمنطقة المتشاطئة• 
تملح الضفاف والكتل المائية المجاورة • 

تغير أنماط الرطوبة وانخفاض التدفق  • 
خسارة المنطقة الرطبة وسبل العيش المرتبطة بها• 
خسارة ا�شجار والنباتات كميتها وتركيبة ا�نواع فيها• 
خسارة في قوة الجريان تؤدي إلى ضعف تحديد القنوات الطبيعية • 

ومسالك الفيضانات
ترسب في القنوات• 
خسارة تغذية المياه الجوفية• 

خسارة التدفق وتغيير في الموائل. تغير في أنماط ومدى تسرب • 
المياه المالحة

المنطقة المتشاطئة 

ا�راضي الرطبة

سهول الفيضانات

المصب

تأثيرات إضافية لتخزين مياه 
التدفق أو الجريان السطحي 

في سدود أو خزانات
خسارة في تكرار تدفقات الفيضانات المنخفضة والمتوسطة  • وسط المجرى

انخفاض تدفق ا�نهار
خسارة الرواسب (المترسبة في السدود)  تؤدي إلى انجراف أسفل • 

المجرى (قدرة انجرافية أعلى)
انعكاس التدفق (أي تدفق أعلى من التدفقات الطبيعية خالل • 

موسم الري (الموسم الجاف) وأقل خالل الموسم الرطب 

حاجز أمام هجرة ا�سماك لوضع البيض  انخفاض في أعدادها • 

تدفقات ورواسب تحدث تغييرy جذري9 في الموئل • 

أعلى المجرى – أسفل 
المجرى

المصب 

تطور المستجمع العلوي
الطرق المائية عند 

أسفل المجرى، المخازن 
والتحويالت الموجودة 

انخفاض الجريان وبالتالي تدني توافر المياه• 
انخفاض محتمل في تغذية المياه الجوفية• 

استخراج المياه الجوفية 
(معدل االستخراج يفوق 

معدل التغذية)
عبر أحواض المياه الجوفية

انخفاض منسوب المياه  زيادة تكلفة الضخ • 
ظهور التلوث بالزرنيخ والفلوريد في حال كانت المياه راكدة • 
اختالط مياه أحواض المياه المالحة والعذبة عند ا[مكان • 
انخساف ا�رض• 
خسارة في مساحة ا�راضي الرطبة المعتمدة على المياه الجوفية • 
خسارة في الغطاء الشجري حيثما يكون معتمدy على منسوب • 

المياه 

أسفل المجرى
انخفاض التدفق ا�ساسي ل�نهار• 
زيادة النّز من نظام النهر إلى حوض مياه جوفي ضحل (خسارة • 

تدفق الجريان)
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طبيعة العامل الخارجيالموقعالسبب

الري في مناطق ذات تربة 
مالحة أو مياه جوفية مالحة 

قريبة من سطح التربة
داخل نظام الري

تملح شديد يتطلب معالجة، مع صرف وغسيل للتربة• 
انخفاض الغلة• 
ضرر في بنية التربة• 
خسارة التنوع البيولوجي (باستثناء النباتات المتحّملة للملح)• 

أسفل المجرى

تملح على مستوى المنطقة (في التربة والمياه)• 
تدفقات سريعة وعَرضية للملح في شبكة النهر (السيما بعد • 

هطول أمطار غزيرة)  خسارة الحياة النباتية والحيوانية
تملح النباتات المشاطئة وا�راضي الرطبة ، وما إلى ذلك• 
خسارة ا�شجار في المشهد الطبيعي• 
تدهور نوعية مياه الري عند أسفل المجرى• 

مواقع متنوعةتنمية ا�راضي المروية

خسارة وظيفة الفيضانات في سهول الفيضانات (حواجز مائية، • 
وسدود جدارية، وأراضي مستنقعات مستصلحة – بولدرات)

خسارة ا�راضي الرطبة (الصرف) – خسارة سبل العيش• 
لحقول زراعة ا�رز وظيفة محدودة في التخفيف من الفيضانات، إال • 

أن ا�رز لن ينجو إثر غمره �كثر من أربعة إلى خمسة أيام
خسارة الحياة الحيوانية وا�شجار والموئل • 

الري عندما يكون البخر 
والنتح (ET0) > الهطل 

المطري على تربة غير مالحة
داخل نظام الري

تراكم الملح• 
تملح محتمل• 
محدودية في خيارات الغلة وأنماط المحصول • 
قابلية ا[دارة من خالل غسيل التربة والصرف المقنن• 

مناطق ساحليةري التربة الصودية
انتثار التربة وانتقال الرواسب  تدهور النظم ا[يكولوجية • 

الساحلية، مثل الشعاب المرجانية، وبخاصة إذا ترافق مع 
الفوسفات الممتّز

زيادة أو عدم كفاية 
استخدام السماد 

النتروجيني
داخل نظام الري

ض طويل ا�جل للتربة (تربة ا�رز مع مركبات ا�مونيوم: تربة •  تحم�
ا�راضي الجافة مع طيف من المركبات)

تلوث المجاري المائية والمسطحات المائية بالنترات --> إغناء المياه • 
بالمغذيات الطبيعية وتعريضها إلى تكاثر الطحالب (السام)

نمو أعشاب مائية زائد (كياقوت الماء)• 

تلوث مياه الشرب بالنترات (صحة عامة)، وبخاصة مياه ا]بار الضحلة. • 
احتمال إغناء المياه بالمغذيات الطبيعية

أسفل المجرى

المياه الجوفية

زيادة أو نقص استخدام 
سماد الفوسفور

أسفل المجرى

تدفق مفاجئ وعَرضي للفوسفات بالتغيرات النباتية (مكافحة • 
ا�عشاب وشيوخة) من خالل الرواسب الموجودة في المصارف 

وا�نهار. 
إغناء المياه بالمغذيات وتعريضها إلى تكاثر الطحالب بشكل سام• 

المياه الجوفية 
نادر التوثيق، لكن هذا العامل يحدث من خالل تدفقات تفضيلية • 

وفوسفات َحلولة. النتائج غير مؤكدة 

استخدام مبيدات ا�عشاب
المياه الجوفية

تلوث طويل ا�جل للمياه الجوفية يحد من استخراج مياه الشرب، • 
كالتلوث با�ترازين في الواليات المتحدة.

سوء إدارة استخدام 
المبيدات الحشرية

المشهد الطبيعي

خسارة التنوع البيولوجي والمفترسات الطبيعية• 
موت عَرضي أو أمراض مزمنة  • 
من خالل تراكم تلك المبيدات في السلسلة الغذائية (والتي • 

أصبحت نادرة اليوم)

شبكة الجداول والمياه 
الجوفية

خسارة ا�سماك والحياة الحيوانية• 
تلوث مياه الشرب (الجداول والمياه الجوفية وا]بار الضحلة)• 
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طبيعة العامل الخارجيالموقعالسبب

استخدام الفضالت 
العضوية والمياه العادمة 

المعالجة جزئي9

رائحة• مواقع معينة
تلوث المنتجات الزراعية بجراثيم قولونية برازية وطفيليات متكيسة • 

- صحة عامة
تراكم معادن ثقيلة (النحاس بشكل أساسي من إنتاج الخنازير • 

بشكل مكثف)
تلوث المياه الجوفية بجراثيم قولونية برازية وطفيليات متكيسة• 

زراعة طويلة ا�جل لمحصول 
واحد

خسارة التنوع البيولوجي بشكل متواصل: خسارة الملقحات • المشهد الطبيعي
إصابة وبائية عرضية بأمراض حشرية ونباتية بسبب الخسارة • 

المستمرة للمفترسات الطبيعية
تسارع استنزاف مغذيات التربة والمغذيات الصغرى• 

إدارة ضعيفة للزراعة 
والحيوانات

خسارة بنية التربة وتهويتها • تربة رطبة
تراص التربة• 
انخفاض ا[نتاجية  • 

استخدام مفرط للمياه من 
خالل طريقة الري الرديئة

داخل النظام والمياه 
الجوفية الضحلة والجداول

َمياه أرضية مرتفعة الُمسَتوى• 
 تملح (إذا ما اتصل مع مياه جوفية مالحة أعمق)• 
غدق وخسارة في المحصول• 
تدفقات الصرف تنتقل معها الملوثات إلى الجداول• 

معدالت تدفق زائدة أو ري 
المنحدرات بطريقة الخطوط

على مستوى المزرعة 
وأسفل المجرى

انجراف وانتقال الرواسب وخسارة سطح التربة في الموقع• 

 ألف 3- برامج قطرية لتحقيق إدارة                 
مستدامة ل*راضي 

(1)

(4) (3) (2)

(5) 

 " "
2009

" "
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 " "

الخطوة ا#ولى: انخراط أصحاب الشأن وإقامة الشراكات

 •

 •

 •
 •

 " "

الخطوة الثانية: عمليات الجرد والتشخيص
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 " "

الخطوة الثالثة: البرمجة وإطار العمل االستثماري: قرارات وأولويات 

الخطوة الرابعة: وصغ صيغة لالستثمار والتكاليف 

الخطوة الخامسة: التنفيذ والرصد والتقييم
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الجدول الزمني والتكلفة

" 200 000 100 000

 "



245

ألف -4 المؤشرات ا#ساسية ل*راضي والمياه 
بحسب البلد أو اYقليم 

ألف 4-1: ا#راضي الصالحة للزراعة قيد االستخدام، وكثافة المحاصيل وا#راضي 
المحصودة

إجمالي ا#راضي 
المستخدمة

ا#راضي البعلية 
المستخدمة

ا#راضي المروية 
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200925185214239831991213115أفريقيا

205034279270326772501512920

200928742122541261499شمال أفريقيا

2050279225197013714911

أفريقيا جنوب الصحراء 
2009223871942178618761126الكبرى

2050315782543077723781119

200935969273356662334010240القارة ا�مريكية

205046882382427803404110644

200925358146224521172910029أمريكا الشمالية

205024180192214771652710027

أمريكا الوسطى ومنطقة 
20091564101456811622البحر الكاريبي

20501580121373921203

200912793118118921081010010أمريكا الجنوبية

205021385181200831661211714

200954210958835794335185137253آسيا

2050541118641340101344201148297

20094666434747221811721غرب آسيا

20505593523180242511027

20093969272856151210012آسيا الوسطى 

20503394312090181310013

20092041132321261081367812295جنوب آسيا

20502121152431359713177145112

200913313317674997458175102شرق آسيا 

2050133144191671167766172114

200910110911182107881911823جنوب شرق آسيا 

205010711512488106931915630
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إجمالي ا#راضي 
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200929363184280601681311916أوروبا

205026483219245822001910019

2009125769411373831210012أوربا الغربية والوسطى

20501258911111187971410014

20091685389167518522494شرق أوروبا واالتحاد الروسي

2050139781081347710351005

200946572642522231003أوقيانوسيا

205058834855824521012

200945562542532231003أستراليا ونيوزيلندا

205058834855824521012

--0.004--20091700.41جزر المحيط الهادي

2050---------

27475958253130327 2861 527841 20091العالم

20501 673931 5621 39385179 1279137382

200936861225326561824210243البلدان مرتفعة الدخل

205035386302314832613910842

2009444136603331132436114147167البلدان متوسطة الدخل

20507699572862884528141142200

2009714644586175534197121117البلدان منخفضة الدخل

20505519753245187391100141140

العجز الغذائي في البلدان 
200964210768547695453167139232منخفضة الدخل

205076610479458789524179151270

y200917394163159921461411817أقل البلدان نمو

205022782187211781641615424
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ألف 4-2: مساحة ا#راضي للفرد وفق النمط ا#ساسي الراهن للغطاء ا#رضي 
بحسب عدد السكان لعامي 2000 و2050 (هـ/الشخص) 

أراض مزروعةا#قاليم
أراضي أعشاب 

أراضي الغاباتوغابات

أراض مزروعة 
بشكل متفرق  

وأراضي جرداء
مستوطنات 
وبنية تحتية

2000205020002050200020502000205020002050

0.130.080.230.130.040.023.361.990.020.01شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب 
0.330.131.610.620.770.290.800.310.030.01الصحراء الكبرى

0.620.451.771.281.611.170.660.480.040.03أمريكا الشمالية

أمريكا الوسطى 
ومنطقة البحر 

الكاريبي 
0.210.130.330.200.400.250.010.010.020.01

0.370.271.891.362.451.760.280.200.030.02أمريكا الجنوبية

0.240.130.390.210.070.041.660.910.020.01غرب آسيا

0.600.301.820.900.070.043.441.710.030.02آسيا الوسطى

0.150.090.040.030.060.030.030.020.020.01جنوب آسيا

0.100.090.260.240.150.140.240.220.020.02شرق آسيا

0.190.130.240.160.460.310.000.000.020.01جنوب شرق آسيا

أوروبا الغربية 
0.260.250.300.280.330.310.020.010.030.03والوسطى

أوروبا الشرقية 
0.801.032.713.523.844.990.650.850.030.04واالتحاد الروسي

2.211.4922.1414.974.242.875.533.740.050.04أستراليا ونيوزيلندا

0.320.190.550.322.261.320.040.030.030.02جزر المحيط الهادي 

(2010) Fischer et al. المصدر: مقتبس عن
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ألف 4-3: نصيب ا#راضي المزروعة حاليT والمناسبة لزراعة المحاصيل في ظل 
نظم إنتاج مناسبة

ممتازة اYقليم
(مليون هكتار)

جيدة 
(مليون هكتار)

هامشية
(مليون هكتار)

إجمالي 
(مليون هكتار)

39719شمال أفريقيا

7112826225أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

9413628257أمريكا الشمالية

78216أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي 

417710129أمريكا الجنوبية

4342361غرب آسيا

0.3321346آسيا الوسطى

578460201جنوب آسيا

257253150شرق آسيا

28541698جنوب شرق آسيا

505427131أوروبا الغربية والوسطى

5910212173أوروبا الشرقية واالتحاد الروسي

4262151أستراليا ونيوزيلندا

0000جزر المحيط الهادي 

556 4428162981ا[جمالي (مليون هكتار)

285319100ا[جمالي (%)

تشتمل ا�عمدة تحت "هامشية" على أراٍض هامشية وأخرى غير صالحة [نتاج المحاصيل.

(2010) Fischer et al. المصدر: مقتبس عن
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مسرد بالمصطلحات والتعريفات الواردة 
في هذا التقرير 

"
 "
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.0.65 0.05

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem-cite_note-BiologyConcepts.26Connections-0
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مالحظة تفسيرية حول خرائط العالم التي 
وردت في تقرير حالة الموارد من ا�راضي 

والمياه في العالم 

/http:www.fao.org/nr/solaw

الخريطة 1-1: الغطاء النباتي واالستخدام السائد ل*راضي

3.0

2010

الخريطة 1-2: التوزيع العالمي للندرة المادية في المياه بحسب أحواض ا#نهار 
الرئيسة 

الخريطة 1-3: النظم الزراعية الرئيسة

(2001) Dixon et al.
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الخريطة 1-4: معوقات سائدة للزراعة متدنية المدخالت مرتبطة بالتربة 
والتضاريس 

3.0

2010

الخريطة 1-5: الفجوة في الغالل لتوليفة من المحاصيل ا#ساسية 

2000

2010

الخريطة 1-6: المساحة المجهزة للري كنسبة مئوية من مساحة ا#رض 

3-1 1-0-4

2007 Siebert et al.

الخريطة 1-7: النسبة المئوية للمناطق المروية المخدمة بمياه جوفية 

6-1 

2007 Siebert et al.

الخريطة 2-1: انتشار التقزم بين ا#طفال

2000

2007
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الخريطة 2-2: كثافة توزيع الفقراء اعتمادf على التقزم بين ا#طفال 

1-2

الخريطة 3-1: نسبة ا#راضي المتملحة بفعل الري 

الخريطة 3-2: النظم الزراعية المعرضة للخطر: الضغط البشري على ا#راضي 
والمياه 

3-1 "
"

"
 " 2-1

(http://www.fao.org/geonetwork)
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