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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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دور االستثمار العام

إعداد الحوافز لتحقيق إدارة مستدامة ل*راضي والمياه 
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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  
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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)
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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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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 ،Wolf
Giordano 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
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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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2007

11-5

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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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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