
COAG/2012/7 

March 2012 

 
 

ويرجى من السادة . تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 موجز تنفيذي

يف حتليةل حالةة املةوارد     ألمةم املتدةدة  ل ألغذية والزراعةة اإن اهلدف من هذه الوثيقة هو احلصول على توجيهات بشأن دور منظمة 

 .مستدامة لدعم عمليات التقدير الوطنية واإلقليمية والعامليةإدارة الطبيعية للزراعة وإدارتها 

ونظةرا  لشحةم مةوارد    . 0202سوف يكون من الضروري لإلنتاج الزراعي أن يزيد بدرجة ملدوظة خالل الفرتة مةن انن وحتةى عةام    

وسةوف  . األغذيةة  علىاملستقبلي  بالطلبللوفاء األوىل يكون التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي هو الوسيلة الزراعية  ،األراضي واملياه

لصةيانة  وذلة   كمةا بةب أن يكةون مسةتداما       ،خ متغري حيتاج إىل التكيةف وإىل التخفيةف مةن حدتة     حيدث التكثيف يف ظل منا

 .االستخدام املستقبلي للموارد

وينبغي للمعلومات وللتداليل اليت تحجرى على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية أن توفر أساسا  سليما  للسياسات، ولالسةتثمار  

وتؤيد منظمة األغذية والزراعة وتحجري عمليةات تقةدير وحتةتف     . دوث الزيادات يف اإلنتاج الزراعي املستداموللتدخالت الالزمة حل

وللمنظمةة تةاريخ طويةل مةن األعمةال املتخةذة بشةأن تقسةيم املنةاطق          . بقواعد بيانات فريدة بشأن املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة

 .الوطنية والعامليةاملنظورية ت اليت تدعم الدراسات الَّوبشأن تقييمات الَغ ،ة األراضيمءاإليكولوجية، وبشأن تقدير مال-الزراعية

وَيجري تطوير نحهحج جديدة ومستكملة لتقييم إمكانات اإلنتاج الزراعي وتنوع  يف ظل تصورات بيئيةة وإداريةة لتلفةة، مةن بينهةا      

هةذه العوامةل كةذل  فر ةا  ملوا ةلة تطةوير األدوات       تةوفر  و. دخالتالظروف املناخية، ونحظم اإلدارة، وتةوافر امليةاه ومسةتويات املة    

 .واملنهجيات لتخطيط وإدارة املوارد الطبيعية الوطنية

وعلى املستوى اإلقليمي والعاملي، تسعى منظمة األغذيةة والزراعةة لضةمان أن يةتم تقيةيم قاعةدة املةوارد الطبيعيةة للزراعةة وإجةراء           

تها املستقبلية واالستخدام املستدام ولدعم إعداد الدراسات العاملية املستقبلية بشأن الزراعة العاملية الدراسات ذات الصلة بشأن توقعا

 .يف القرن احلادي والعشرين
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب جلنة الزراعة

 :إىل وةواللجنة مدع

وموضوعية  يحعّول عليهاالتو ية بأن تعمل منظمة األغذية والزراعة جاهدة على توفري معلومات ومعارف كافية،  (1)

مقررات السياسات  تدعمبشأن اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية لألغذية والزراعة للدول األعضاء لكي 

وينبغي للمنظمة أن . ية واإلقليمية والعامليةوالتدخالت اليت تتم بشأن األغذية والزراعة على املستويات الوطن

 .النطاقتعمل على أن تكون املعارف معززة بتوافق علمي واسع 

أن تعطي منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع الدول األعضاء واملؤسسات الوطنية والدولية املختصة ب التو ية (0)

 :لةأولوية عليا 

ختطيط وإدارة املوارد  الطلب، املساعدة التقنية واملشورة بشأن ، وأن تقدم عندومنهجياتتطوير أدوات  ( أ)

 الطبيعية الوطنية لألغذية والزراعة يف ظل الظروف املختلفة املناخية واإلدارية؛

 ا واستخدامها استخدام ملوارد الطبيعية لألغذية والزراعةاحتليل املنظورات اإلقليمية والعاملية بشأن حالة  ( ب)

 .لتلف التصورات املناخية واإلدارية ظل، يف ا مستدام

بشأن وحدة تنسيق  غرية معنية باملنظورات اإلقليمية والعاملية  منظمة األغذية والزراعةبأن تنشئ التو ية  (3)

 :بهدفملوارد الطبيعية لألغذية والزراعة، وذل  ا

ومنهجيات بشأن اإلدارة السليمة تطوير أدوات لالتنسيق، بالتعاون مع املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية،  ( أ)

وختطيط املوارد الوطنية الطبيعية استنادا  إىل نحهحٍج جديدة جتاه تقييم املوارد الطبيعية وتقديرات اإلنتاجية 

 وحتليل التصورات؛

ة ملوارد الطبيعياالتخطيط واملشاركة يف تنفيذ دراسات بشأن املنظورات اإلقليمية والعاملية املتعلقة حبالة  ( ب)

 ، يف ظل لتلف الظروف املناخية واإلدارية؛ا مستدام ا واستخدامها استخدام لألغذية والزراعة

واالستخدام الكامل لقواعد البيانات واملعلومات  ،حتديد مدى احلاجة إىل احملافظة على، واستكمال ( ج)

املوارد منظورات بشأن  ليةالتدليواليت تشكل أساس األعمال  نظمة األغذية والزراعةذات الصلة التابعة مل

 الطبيعية؛

منظمة  للموارد لتدليل املوارد الطبيعية والبيانات ااخا ة بها داخل ضمان التخطيط واالستخدام املالئمني ( د)

 .واالقتصاديةاالجتماعية العاملية  املنظورية، مبا يف ذل  الدراسات األغذية والزراعة

 :املوضوعي هلذه الوثيقة إىلج  االستفسارات بشأن احملتوى َوتح

  Alexander Müllerالسيد 

 املدير العام املساعد

 اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة

Tel: +3906 5705 3037 
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 املقدمة ً أوال

الرئيسةية   احلةوافز وارتفاع الدخل وأمناط االستهالك املتغرية متثل  ،ستظل الزيادة السكانية العاملية، والتدضر -1

ولسد الطلب املتزايد، ينبغةي إلنتةاج األغذيةة العةاملي أن يوا ةل      . ن من الزمانللتغيري يف الزراعة خالل العقدين القادمْي

حتسةينات كةبرية    إحةداث فلتدقيق األمةن الغةذائي للجميةع، سةوف يكةون مةن الةالزم        . التزايد ولكن بطريقة مستدامة

 .اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية

أن حيدث التغيري داخل إطار احلف  واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةة لألغذيةة والزراعةة     لزاما يكون وسوف  -0

اخنفةا  تةوافر امليةاه     إىلتدهور الرتبة و إىلففي الكثري من األماكن، أّدى تكثيف إنتاج احملا يل . واحلفاظ على البيئة

املسةتخدمني انخةرين للميةاه     والتزاحم معالبا  ما تؤدي ندرة املياه غ ،ففي الزراعة املروية بصفة خا ة. وتدهور نوعيتها

ومثة عامل ذو أهمية غالبة يف اإلنتاج الزراعي يتمثل يف أن التغري املناخي يتطلب التكيف مةع ظةروف   . إىل تقييد اإلنتاج

 ة والتوسةع يف أسْسةرْ  الزراعة بتقليل إمجالي انبعاثةات الكربةون املنبعثةة مةن      وذل  وطأتهامناخية جديدة، والتخفيف من 

 .الكربون

َيبحْت أعضاء منظمة األغذية والزراعة، على املستوى الةوط  يف السياسةات واالسةتثمار والتةدخالت يف الزراعةة       -3

مةن خةالل االتفاقةات الدوليةة،      وذل  أما على املستوى اإلقليمي والعاملي، فهم خيلقون البيئة التمكينية. واألمن الغذائي

 بشةأن  ميكن التعويل عليهاحيتاج األعضاء إىل إسقاطات عمل ذل  بطريقة ذات مغزى، لتمكن من ول .والربامجواملقررات 

ومن بني اجلوانب األساسية توفري . يف ظل لتلف التصورات املناخية واإلدارية ،اإلنتاج الزراعي، وطنيا  وإقليميا  وعامليا 

 .ا وحالتها وإنتاجيتها املستدامة من أجل األمن الزراعي والغذائيتوافر املوارد الطبيعية ووفرتهاملعلومات بشأن 

لألغذيةة  للمةوارد الطبيعيةة    املنظورات األطول أجال حتليل و، وثيقة بصفة خا ة توفري املعلوماتوتغطي هذه ال -4

واهلدف من بند جدول . داخل إطار كلي شامل لألمن الغذائي والتقليل من الفقروإدارتها إدارة مستدامة وذل   ،والزراعة

املتعلقة حبالةة املةوارد   احلصول على التوجيهات بشأن دور منظمة األغذية والزراعة يف حتليل املعلومات  هو األعمال هذا

 .لزراعة وإدارتها املستدامة الداعمة لعمليات التقدير الوطنية، واإلقليمية والعامليةلالطبيعية 

 .وطنية وإقليمية وعاملية للموارد الطبيعية لألغذية والزراعة تقديراحلاجة إىل إجراء عمليات  - ثانيًا

 12وإىل  0202مليةار يف   3.3إىل  0212مليةارات يف   7تشري إسقاطات تعةداد السةكان العةاملي إىل تزايةده مةن       -0

اطات كةذل  إىل  وتشري اإلسةق . 1سكان العامل وذل  طبقا  للمغاير املتوسط لتوقعات األمم املتددة بشأن ،0202يف  اتمليار

وتشري البيانات . بينها متثل أفريقيا جنوب الصدراء األغلبية الكربى من ،بلدا  00أن معظم هذه الزيادة سوف تأتي من 

 02أن  نتيجة لزيادة السكان والتغريات يف األنظمة الغذائية، قد يزداد الطلب على اإلنتةاج الزراعةي بندةو    إىل احلديثة 

0202إىل  0220/7باملائة خالل الفرتة من 
وعلى املستوى العاملي، تشري اإلسةقاطات إىل أن الزيةادة يف الطلةب ميكةن     . 2

                                                      
 .املنقدة 0212نسخة : العامليف سكان ال توقعات. والشؤون االجتماعية، شعبة السكان األمم املتددة، إدارة االقتصاد 1

 2  FAO, 2006. World Agriculture towards 2050. Interim Report FAO, Rome, revised by FAO staff in 2011 

(publication in preparation). 
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باملائةة مةن الزيةادة يف     32وتشري التقةديرات إىل أن وةو   . سدحها عن طريق تكثيف األر  املنزرعة والتوسع يف مساحتها

استخدام الري، يف حةني سةتأتي البقيةة مةن     اإلنتاج الزراعي سوف تأتي نتيجة للتكثيف، مبا يف ذل  التوسع وحتسني 

 3.التوسع يف املساحة املنزرعة

غابات واحملمية واألراضي املستخدمة استخدامات أخرى، فإنة   باللألر  املزروعة  كافية وبرتك هوامش مساح -0

ومةع  . اجليةدة  عيةاملمتازة غري املزروعة واألراضي الزرامليار هكتار من األر   1.4يظل هناك على املستوى العاملي وو 

ففةي الشةرق   . ذل  فإن األراضي غري املزروعة ذات اإلمكانات الزراعية اجليدة محوزعة توزيعا  غةري متسةاٍو بدرجةة كةبرية    

ويصبم عامل تةوافر امليةاه ألغةرا     ناسبة، امل هي يوجد قدر  غري جدا  من األراضي املتبقيةاألدنى وجنوب وشرق آسيا 

وبصفة خا ة، فإن البلدان اليت تشهد زيادة سريعة يف السكان، ومساحات ضئيلة إضةافية  . 4عامال  مقيدا  للتكثيف ىالر

 احلة كموارد أرضية، واخنفا  الناتج احمللي اإلمجالي الذي يتكون معظم  من الزراعة من شأنها أن تواجة   ةعوبة   

 .واجلوع كربى يف تقديم االستثمار الضروري لزيادة اإلنتاج الزراعي والتقليل من الفقر

. واإلنتاج احليواني بدرجة كبرية يف املنظةورات املسةتقبلية للطلةب واإلنتةاج الةزراعيْين      احليويقد يؤثر الوقود  -7

 ولةذا يصةبم  حترك  جزئيا  اإلعانات والتفويضات، كما حترك  جزئيا  أيضا  العوامةل االقتصةادية،   احليوي إنتاج الوقود ف

إن الةتغريات يف النظةام الغةذائي، وةا ةة ازديةاد اسةتهالك املنتجةات        . تقييم مساهمتِ  يف الطلب املستقبلي أمرا   عبا 

بينما حدوث اخنفا  يف خسائر ما بعد احلصاد وفضةالت   ،زيادة الطلبحتري  احليوانية سوف تكون عامال  حرجا  يف 

وسوف تكون النظم الغذائيةة املسةتدامة عنصةرا  مهمةا  يف إحةداث      . الغذائيقد تقلل من احلاجة إىل زيادة اإلنتاج األغذية 

وتشري التنبؤات بشأن تأثريات التغري املناخي على الزراعة إىل حدوث اخنفةا  يف  . حتول وو تطوير الزراعة املستدامة

 فةإن التنبةؤات العامليةة    وبصةفة عامةة،  . اإلنتاج عند خطوط العر  السفلى وزيادة يف اإلنتاج عند خطوط العر  األعلةى 

. 5، ولكنها ستكون أكرب بعد ذل  التةاريخ 0202قبل جدا   ا كون كبرييلن  ت احملتملةحدوث اخنفا  يف الغالَّ تشري إىل

ت لةدى العديةد مةن البلةدان الناميةة،      خنفاضات خطرية يف الغالَّاومع ذل ، فإن تصورات التغري املناخي تتنبأ حبدوث 

وتشتد حدتها بصةفة خا ةة يف األمةاكن الةيت تعةاني       ،ت تفاوتا  كبريا  فيما بني املناطق واألماكنوسوف تتفاوت التأثريا

 .موارد املياهيف بالفعل من شحم يف األراضي و

ومرجع ذل ، جزئيةا ، إىل نحُظةم اإلنتةاج    . وقد  احب التكثيف يف بعض األماكن تدهور كبري يف موارد األراضي -0

، التدات بسبب املياه والريةاح  من قبيلالظروف احمللية اإليكولوجية، اليت تفرز مشاكل  غري املتكيفة بدرجة كافية مع

وعلةى املسةتوى   . حبيبات الرتبة العلوية، والتملم، وتلوث الرتبة وفقةدان التنةوع البيولةوجي    وتضاموجتريف املغذيات، 

وتتدهور  دة الرتبةة يف العديةد مةن نظةم     . ال يعود إىل الرتبة إال نصف املغذيات اليت متتصها احملا يل منها ،العاملي

وحتدث أسوأ احلاالت يف نظم زراعة احملا يل البعلية يف األراضي . زراعة احملا يل سواء يف البلدان املتقدمة أو النامية

                                                      
3 Piero Conforti, ed. 2011. Looking ahead in world food agriculture: Perspectives to 2050 FAO, Rome 
4 Fisher, G. et al., 2011. Scarcity and abundance of land resources: competing uses and the shrinking land 

resource base. SOLAW Background Thematic Report, TR02. 
5 Fisher, G. How can climate change and the development of bioenergy alter the long-term outlook for food and 

agriculture? In: Piero Conforti, ed. 2011. Looking ahead in world food agriculture: Perspectives to 2050 FAO, 

Rome. 
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 ،الرعوية-إلدارة احملدودة، والنظم الزراعيةذات اواملدخالت املنخفضة  ذات البعلية املرتفعة، ويف نظم زراعة احملا يل

باملائة من مجيع األراضي مبا يف ذلة  األراضةي    00وهناك على املستوى العاملي، وو  .ويف عدد من نظم الزراعة الكثيفة

م إيكولةوجي آخةذة يف   أو منةافع نظةا  /احملصولية، تتصف إما مبستوى قاعدي منخفض من مزايةا النظةام اإليكولةوجي و   

 .التناقص

غري أن  وجةدت   ،إن تطوير الري وزيادة كفاءت  أمران حيويان لزيادة اإلنتاجية الزراعية يف مجيع أواء العامل -3

مليةون هكتةار،    34وتشةري التقةديرات إىل أن   . آثار جانبية سلبية كبرية للزراعة املروية الكثيفة على الرتبة أو على املياه

مليةون   02إىل  02وأن مةن  : متأثرة مبستوى معني من امللوحة( باملائة من املساحة املروية 11)لعاملي، أي على املستوى ا

ويتم الضخ الكثيف للمياه اجلوفية كما أن خزانات امليةاه  . هكتار إضافية تتأثر بدرجة ما من التغدق وامللوحة ذات الصلة

 6.داد ملوحةاجلوفية يف بعض املناطق الساحلية تزداد تلوثا  وتز

فةرط املغةذيات يف امليةاه السةطدية وامليةاه       هةي بتكثيةف الزراعةة    ذات الصةلة مشاكل تلةوث امليةاه    أهم إن من -12

. وامليةاه اجلوفيةة   والساحلية فات يف مسطدات املياه السطديةالساحلية، وتراكم النرتات يف املياه اجلوفية، ومبيدات ان

ث الزراعةة تةأثريات واسةعة    دةدِ قةد تح  ،باإلضةافة إىل ذلة   و. ي الكيميائي منتشر على نطاق واسةع التلوث الزراعكما أن 

وإعةادة تغذيةة طبقةة امليةاه      ،مائيةات النهةر  معةدالت   تغةري النطاق خارج املوقع ويف اجتاه جمةرى النهةر، مبةا يف ذلة      

متثل املياه أيضا  وسيلة نقةل مهمةة لكةل مةن     و. على النظم اإليكولوجية ذات الصلةثار آمن ذل  ل مبااجلوفية، والتطمي 

 .امُلمرضات وامللوثات الكيميائية من البيئة إىل سلسلة األغذية، مما ينعكس تأثريه على األمن الغذائي والصدة العامة

 إن اإلنتاجية الزراعية املتزايدة هي الوسيلة الرئيسية لسد االحتياجات املستقبلية من األغذية وذل  نظرا  للقيود -11

مبةا يف ذلة  تربيةة األحيةاء املائيةة والزراعةة        ،ولكي تتدقق االستدامة، فإن الزراعة. املالزمة الستخدام األراضي واملياه

الطاقة واستخدام املواد الكيميائية الزراعيةة؛ واايةة    كفاءةبالغابات حتتاج إىل حتسني إنتاجية املياه؛ وزيادة  املختلطة

احملافظة عليها؛ وااية موارد املياه والتنةوع البيولةوجي وحتسةني إدارتهمةا والنهةو       البيئة؛ واستعادة  دة الرتبة و

يف ظل مناخ متغري، األمر الةذي حيتةاج إىل التكيةف    وسوف حيدث التكثيف . باستخدامات خدمات النظام اإليكولوجي

وبصةفة خا ةة تلة  الةنظم      عن طريق تكنولوجيات وممارسات تزيد من مرونةة الةنظم الزراعيةة   وذل  والتقليل من حدت  

 .تأثريات مناخية شديدةلوامُلَعَرضة  ،ااخا ة بصغار املزارعني يف البلدان اليت تفتقر إىل املوارد

 ،يلزم تقديم استثمارات لتطوير نظم ابتكارية، وممارسات وتكنولوجياتولتهيئة الظروف للزيادات يف اإلنتاج،  -10

يث تصل إىل املةزارعني، مبةا يف ذلة  تقنيةات التكيةف مةع تغةري املنةاخ         ولتوسيع نطاق املعلومات وأفضل املمارسات حب

ويلزم تقديم استثمارات كربى، مبا يف ذل  يف جمال البنية التدتية األساسية الريفية وخدمات الدعم . واملعارف التقليدية

ريفيةة والو ةول إىل    كمةا سةيلزم خلةق فةرل عمةل     . وبناء القدرات اليت تتعامل مع السياسات، واملؤسسات واملةزارعني 

كما يلزم إجراء دراسات منظورية علةى املسةتوى الةوط  واإلقليمةي والعةاملي لتةوفري أسةاس سةليم للسياسةات          . األسواق

 .الزراعية واالسرتاتيجيات والتدخالت

                                                      
6 FAO 2011. The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) - Managing 

risks. FAO, Rome and Earthscan, London. 
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 ةة عةن   ويف إطار هذه املتطلبات الشاملة، تكون اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة مسؤولة بصفة خا -13

أمةا علةى املسةتوى    . بناء على طلب، دعم الدراسات الوطنيةة نظورية بشأن املوارد الطبيعية وتطوير األدوات للدراسات امل

اإلقليمي والعاملي، فإن هذه اإلدارة حتتاج إىل كفالة متابعة قاعدة املوارد الطبيعية للزراعة وإجراء الدراسةات ذات الصةلة   

إدارة التنميةةة االقتصةةادية )وعلةةى املسةةتوى الةةوط  والعةةاملي تقةةوم املنظمةةة   . ملسةةتدامبشةةأن اسةةتخدامها املسةةتقبلي وا 

االقتصةةادية والتقنيةةة للطلةةب واإلنتةةاج -بإ ةةدار دراسةةات منظوريةةة تركةةز علةةى اإلسةةقاطات االجتماعيةةة( واالجتماعيةةة

 .الت هلذه الدراساتيف حني تقدم اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة املدخ ،املستقبليْين

 أعمال املنظمة بشأن املعلومات املتعلقة باملوارد الطبيعية لألغذية والزراعة - ثالثًا

إىل ضةمان تةوفري معلومةات ومعةارف كافيةة ودقيقةة بشةأن اإلدارة املسةتدامة للمةوارد الطبيعيةة           تهدف املنظمة  -14

لسياسةات والتةدخالت بشةأن األغذيةة والزراعةة علةى       لألغذية والزراعة بالنسبة ألعضاء املنظمةة وذلة  لةدعم مقةررات ا    

وتشجع املنظمة على توفري مثل هةذه املعلومةات وتسةعى إىل ضةمان أن تعكةس تلة        . املستوى القطري واإلقليمي والعاملي

ومراقةب  منظمة األغذية والزراعة بةدور الوديةع،   تقوم و. وأن تكون دقيقة وموضوعية املعلومات توافقا  علميا  واسع النطاق

كما تقوم بأعمال حتليلية خا ة بها، مستفيدة يف  ،بالنسبة لتطوير البيانات واملعلومات تنسيقضع املعايري والتاجلودة، و

 .األعمال التقنية من داخل املنظمة ومن خارجهامن ذل  

نتةاج  وتنوع واستدامة اإل إن وضع السياسات وختطيط التدخالت حتتاج بصفة خا ة إىل منظورات بشأن حجم -10

وقد . الزراعي واملعلومات بشأن األراضي، واملياه، والرتبة والتنوع البيولوجي اليت تشكل عنا ر أساسية لتل  اإلسقاطات

لتلةف مسةتويات اإلدارة الزراعيةة، وانثةار     كما تشةمل  ، ل التصورات التكيف مع التغري املناخي وختفيف حدت تشم

وتأثريات تعديل النظم واملمارسات، مبا يف ذل   ،لدصول على الوقود احليويزراعة احملا يل لاليت تنتج عن الزراعية 

 .على سبيل املثال الزيادات يف الزراعة العضوية

وللمنظمة تاريخ طويةل  . تدعم منظمة األغذية والزراعة وجتري عمليات تقدير للموارد الطبيعية لألغذية والزراعة -10

وعمةل تقييمةات    ،األراضةي   ةالحية تقةدير   ويف جمالاإليكولوجية، -الزراعيةيف جمال األعمال املتعلقة بتقسيم املناطق 

وتتعاون املنظمةة مةع، بةل وتسةتفيد مةن الةدوائر العلميةة        . ت وذل  كجزء من الدراسات املنظورية الوطنية والعامليةللغالَّ

 .للدصول على املشورة، والتعاون والتمديص العلمي

يف و ،دولية لعلوم الرتبةة التابعةة للقاعةدة املرجعيةة العامليةة ملةوارد الرتبةة       شاركت املنظمة يف مبادرة اجلمعية ال -17

بنشر قاعدة البيانات العاملية الرقمية املنسةقة   0220وقد بلغ ذل  ذروت  يف . التدديثات املستمرة اخريطة الرتبة يف العامل

مبادرة إلنشةاء شةراكة عامليةة معنيةة بالرتبةة      وهي تشارك يف تطوير خريطة رقمية عاملية للرتبة واختذت . املعنية بالرتبة

أنظةر الوثيقةة اإلعالميةة    )لكي توج  املعارف بشأن الرتبة وبشأن استخدامها املستدام عن طريق شراكات إقليمية ووطنية 

COAG/2012/Inf.13.) 

عةن   وذلة   ضةي تدعم منظمة األغذية والزراعة توفري معلومات عاملية عن الغطاء األرضي والةتغري يف الغطةاء األر   -10

وهي تحِعد العحدة إلنشاء قواعد بيانات وطنية وإقليمية متعةددة بشةأن   . طريق مشروع الشبكة العاملية املع  بالغطاء األرضي
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يف شرق أفريقيا  (AFRICOVER) مبا يف ذل  وحدة منهجية لربنامج أفريكوفر ،الغطاء األرضيوتغري  ،الغطاء األرضي

وبري مجع املعلومات الكمية بشأن االستخدام الفعلي لألر  . وتوفري املنهجيات واألدوات والتدريب للخرباء الوطنيني

قاعةدة البيانةات املكانيةة العامليةة إلحصةاءات اسةتخدام األراضةي        على املستوى دون الوط  وتقامسها من خالل برنامج 

يسةتخدمها الشةركاء علةى نطةاق      الةيت  ،املية مكانية بشأن استخدام األراضةي الزراعيةة  قاعدة بيانات عهي ، والزراعية

ويف هذا اإلطار، قامت املنظمة أيضا  بتنفيذ عمليات تقدير لتدهور األراضي يف األراضي اجلافة، وهو مشروع محمةول  . واسع

 االخنفةا  ففي هذا املشةروع   تقةدير   . درصالت وذو  لة باتفاقية األمم املتددة املعنية مبكافدة ةمن مرفق البيئة العاملي

وقد استفاد املشروع من املعارف املوجودة لةدى املنظمةة   . الرتبةتدهور  مبا يف ذل الذي حلق ةدمات النظام اإليكولوجي 

 .ضطلع بدور ريادي يف تقدير تدهور األراضي عامليا  ووطنيا  وحمليا كما ا. بشأن أنواع الرتبة والغطاء األرضي

يتم بصورة روتينية مجع املعلومات العامليةة واإلقليميةة والوطنيةة بشةأن إنتةاج احملا ةيل والثةروة احليوانيةة،          -13

وتوزيعهةا مةن خةالل قاعةدة البيانةات      البيئيةة  -واحلراجة، واسةتخدام املةدخالت، وجمموعةة مةن املؤشةرات الزراعيةة      

كانية التابعة لقاعدة البيانةات اإلحصةائية لةدى املنظمةة     م جمموعات البيانات والبيانات املستخَدوتح. اإلحصائية للمنظمة

صنفة حسب املستوى القطةري بشةأن النشةاط    عندما تشتد الضرورة إىل معلومات عاملية مح اجلماعة العلميةعادة من جانب 

 .الزراعي

وتةوزع عةن طريةق نظةام      ،وبري بصورة روتينية مجع املعلومات العاملية، واإلقليميةة، والوطنيةة بشةأن امليةاه     -02

وتوفر قاعدة البيانات الفريدة هذه تفا يل كمية بشأن توافر واستخدام مةوارد امليةاه   . املعلومات العاملي عن املياه والزراعة

. العاملية على أساس قطري، مع الرتكيز على البلةدان يف أفريقيةا، وآسةيا، ومنطقةة أمريكةا الالتينيةة والبدةر الكةاري         

مت بيانات نظام املعلومات العاملي عن خِدورمبا استح. ، وإدارة املياه واملياه املستعملةات إضافية تتعلق بالريوتتوافر معلوم

 جتةرى داخةل   املياه والزراعة وجمموعات البيانات ااخا ة بالبيانات املكانية يف مجيةع عمليةات التقةدير العامليةة الةيت     

 .  الزراعةاستخدام املياه يف أغرامل املنظمة وخارجها وتش

حتتف  املنظمة بسلسلة زمنية من البيانات املستقاة من حمطات األر اد اجلوية اليت تغطي البيانةات الشةهرية    -01

وتوفر إجراءات االستكمال تقديرات ملتوسط الظروف املناخيةة يف احملليةات الةيت ال تتةوافر     . حمطة 00 122 الواردة من

املنظمة طريقة جديةدة   غِّلعم ر د ظروف منو احملا يل يف أجزاء من أفريقيا، تحشوباإلضافة إىل ذل ، ولد. ر داتفيها 

. وبصفة خا ة يف املناطق اليت َتِشم فيها التغطيةة بواسةطة حمطةات أر ةاد جويةة      ،مستقلة لتقدير مقدار هطول األمطار

 ،ار املبكر ااخا ة باألمن الغذائيذوتستخدم هذه املعلومات بصورة روتينية يف التنبؤ بالغالَّت، وةا ة بالنسبة لنظم اإلن

 .وتشمل نظام املعلومات العاملية واإلنذار املبكر التابع للمنظمة

توليد التوجيهات بشةأن الغةالّست الفعليةة واحملتملةة واالحتياجةات مةن       بطوير مناذج حمصولية تقوم بري تو -00

النمةاذج  تقةع  و. املياه واالحتفاظ بهذه النماذج كأدوات لصياغة االسرتاتيجيات والسياسات لإلنتةاج احملصةولي املسةتدام   

و  انن تطوير منةوذج حمصةولي أكثةر    . اإليكولوجية-يف جمال تقسيم املناطق الزراعيةاحملصولية يف  ميم عمل املنظمة 

وهذا النموذج يسمم بإجراء حماكةاة أكثةر    ،’أكوا كروب‘املنظمة للتنبؤ باستجابة غلة احملا يل للماء تعقيدا  هو منوذج 

ات الةتغري  دقة لنمو احملا يل واالحتياجات من املياه، وإنتاجيةة الغةالَّت وامليةاه، وتةأثريات ممارسةات اإلدارة وتةأثري      
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وباإلضافة إىل احملا يل املهمة عامليا ، بري انن تطوير مؤشرات قياسية لنمو احملا يل املهمة حمليةا  والةيت   . املناخي

وباإلضةافة إىل ذلة ، تقةوم    . قد يكون هلا أثر كبري على األمن الغذائي وعلى مدى مقاومة النظام احملصولي لتغري املنةاخ 

 .ير حلالة املوارد الوراثية العاملية بالنسبة لألغذية والزراعةاملنظمة بتنسيق عمليات تقد

املياه واملناخ ومناذجها احملصولية، ومعلوماتها عن احملا يل من بيانات الرتبة، وجمموعة املنظمة إن جتميع  -03

يف إليكولوجيةة و سةتخدم انن يف التقسةيم العةاملي للمنةاطق الزراعيةة وا     يوسلسلتها الزمنية اإلحصائية يف املدى الطويةل،  

والتقسةيم العةاملي   /املعهد الدولي لتدليةل الةنظم التطبيقيةة   و. ويف اإلسقاطات على اإلنتاج املستقبلي ،الصالحيةحتليالت 

وقد اسةتخدم هةذا الربنةامج    . للمناطق الزراعية واإليكولوجية التابع للمنظمة هلو برنامج فريد، حتليلي ومتعدد القطاعات

ويتم انن نقل هذا الربنامج وقاعةدة بياناتة  مةن املعهةد     . التغري املناخي ومستويات املدخالت يف تقييم لتلف تصورات

 .الدولي لتدليل النظم التطبيقية إىل مقر املنظمة يف روما

األراضةي    الحيةقدمت املنظمة املساعدة لعدد من البلدان يف تقييم تأثريات التغري املناخي على الغالَّت وعلى  -04

 ةالحية  ويف إطار املشروع املدعوم من أملانيا املع  بالطاقة احليويةة واألمةن الغةذائي   تقةدير مةدى      . ا يلحملنتاج اإل

ونفذت املنظمة كذل  مشةروعات بشةأن   . األراضي للطاقة احليوية واحملا يل الغذائية يف كل من بريو، وتنزانيا وتايالند

و  مةؤخرا  تطةوير نظةام منذجةة     . وذل  باستخدام هذه املنهجيةة  الغطاء األرضي واستخدامات األر  احملتملة يف ليبيا

 .تأثريات تغري املناخ على الزراعة وجحرَِّب يف املغرب ديرحمدد لتق

إن الكثري من جمموعات البيانات املستخلصة من أعمال املنظمة ذات طبيعة مكانية ويتم االحتفةاظ بهةا كجةزء     -00

 (GeoNetwork) ’تةويرك جيةو ن ‘وتحنَشر يف شبكة  ،بشأن املوارد الطبيعيةمن جمموعة بيانات أرضية فضائية أساسية 

 .تابعة للمنظمة وهي بوابة بيانات مكانية على اإلنرتنت

 .خارج امليزانيةة  موارد من مجيع األنشطة الواردة أعاله مبزيج من التمويل من الربنامج العادي ومنويتم متويل  -00

احتمةال توقةف عنا ةر     هةي  وتكون النتيجة. وغالبا  ما تقوم فرل التمويل من خارج امليزانية بتسيري أجزاء من الربنامج

وبغض النظر عن أي تقلبات تطرأ على التمويةل، فةإن املنظمةة قةد متكنةت      . برناجمية مهمة بعد أن ينتهي هذا التمويل

وهةي الرؤيةة الةيت       ،ألنشطة من حيث عالقتها بالرتبة، واملياه واملناخفرتة طويلة من االحتفاظ برؤية متماسكة إزاء اول

وقد اعرتف التقييم ااخارجي املستقل لدى املنظمة بأهميةة نظةام املعلومةات العةاملي التةابع      . االعرتاف بها خارج املنظمة

 .ء لتطبيقها على املستوى القطريق إىل البلدان األعضاائونادى بضرورة نقل نحهحج وطر ،للمنظمة بشأن املوارد الطبيعية

 واإلدارة املستدامةنة واملرووالنظم  ،ُنُهج لتقييم اإلنتاج الزراعي املستقبلي  - رابعًا

ذلة  أن فهةم   . تعتمد منهجية تقييم إنتاجية املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة على الغر  من هذه التقييمةات  -07

وهةذه املقةررات   . وفر أساسا  إلنشاء عمليةة  ةنع قةرارات سةليمة    ي ’الفعلي‘و ’املمكن حتقيق ‘أسباب اهلوة بني اإلنتاج 

ميكن أن تتناول االستثمار املالي، وإدارة العمليات، وحتليالت التصورات، وتقوم األخرية باختبار بدائل حلالةة اإلنتةاج   

منهجية تقييمات قد تحظِهر و. إلدارةوتتفاوت من التخطيط إىل ا ، ناعة املقررات عند مستويات لتلفة ْثددحوَت. الراهنة

التقةديرات ذات  بةني  تقريبيةة نسةبيا  للتخطةيط ذي الصةلة باالسةتثمار و     الكانية املالتقديرات  بني اإلنتاج ذل  االختالف
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وباملثل، حتتاج املقررات االسرتاتيجية إىل تقديرات طويلةة األجةل بينمةا ال حيتةاج     . االستبانة األعلى لإلدارة التشغيلية

 .مر إال لتقديرات قصرية األجل يف حالة املقررات التكتيكيةاأل

إيكولوجية تقديرات تقوم على أساس مدى  الحية األراضةي ومعةايري   -يقدم حتليل التقسيم إىل مناطق زراعيةو -00

تقةديم  لولالستجابة لالحتياجات الناشةئة، و . اإلنتاجية احملتملة اليت يرجع تارخيها إىل السبعينات من القرن العشرين

إجابات مفيدة على طلبات البلدان األعضاء، تقوم املنظمة حاليا  وتدربيا  بتجديةد قةدرات إزةاز التقةديرات هةذه عةن       

وبري انن تطوير نحهحج جديدة إلجةراء تقييمةات اإلنتةاج الزراعةي     . طريق حتديث األدوات، والطرائق وقواعد البيانات

لتدليةل الغةالَّت    ’أكوا كروب‘فة خا ة، يتوا ل تطوير النموذج احملصولي وتصورات  بالنسبة لألوضاع املختلفة؛ وبص

وإنتاجية املياه وكذل  استخدام نحهحج االستشعار عن بعد إلجراء تقييمات إنتاجية األر  واملياه عند لتلةف املسةتويات   

هي أداة مناسبة لتجديد معايري  إن الشراكة العاملية للرتبة اليت أنشئت حديثا . املكانية والزمنية حيث بري حبث ذل 

 .ختطيط األر  ومعايري الصالحية

سوف تحجرى دراسات وتقييمات للموارد الطبيعية لألغذية والزراعة علةى املسةتويني اإلقليمةي والعةاملي وذلة       و -03

بةل   ،ئيةة ولتلةف املقننةات املا   ،لفهم إمكانات اإلنتاج وتنوع  يف ظل لتلف الظروف املناخية، ولتلف نظم اإلدارة

. رضة للخطر واسرتاتيجيات االستجابة الضرورية لتغري املنةاخ َعولتلف مستويات املدخالت، مبا يف ذل  تقدير النظم امُل

م هذه الدراسات املعلومات واملدخالت عن املوارد الطبيعية الالزمة للدراسات املنظورية العاملية الزراعيةة  قِدوهكذا سوف تح

ويف املقابةل، سةوف يكةون مةن الةالزم      . ، وكذل  للمشورة القصرية األجل بشأن األمةن الغةذائي  واالجتماعية واالقتصادية

وقدرات نظم االسةتجابة أن تعكةس بصةورة متزايةدة املعلومةات والقيةود الةيت تربزهةا          املتوافر رأس املال الطبيعي ديرلتق

مما يؤدي إىل إجراء تقييمات أكثر تكامال  ومتاسكا   الدراسات املنظورية االجتماعية واالقتصادية واملتعلقة باألمن الغذائي،

أن تقةدم   ،ن للمنظمةة، بنةاء علةى طلبةات الةدول األعضةاء      وميك ة  .االجتماعية واالقتصةادية  والتقديراتللموارد الطبيعية 

 ظةل  يفاملساعدة يف جمال استخدام هذه املنهجيات على املستوى الوط  ألجل إ دار توقعات ومنظورات زراعية وطنيةة  

 ل املنظمة السعي للدخول يف شراكات مةع منظمةات أخةرى ومةع الةدوائر العلميةة لكفالةة        اوسوف تو. الظروف املتباينة

 .سالمة النتائج

ملوا لة تعريف النطاق املناسةب   0210أ درت املنظمة تكليفا  بإجراء دراسة أثناء  ؛ولتوجي  املزيد من األعمال -32

ولضةمان جةدوى الدراسةات الةيت      ،لمنظمة ومسةاهماتها لعلى الدراية ااخبرية حلصول اطلبات  ديرملشاركة املنظمة، ولتق

 .تقوم بها املنظمة وذل  عن طريق التوفيق بينها وبني األعمال اليت تقوم بها املنظمات األخرى وااخرباء انخرون

 املطلوب من جلنة الزراعة تقدميه التوجيه  - خامسًا

 :قد ترغب اللجنة يف أن -31

استدامة اإلنتاج الزراعي، احلالي واملسةتقبلي، مبةا يف ذلة  التكثيةف املسةتدام       ديرباحلاجة إىل تق مسل تح  (1)

 .يف األنظمة الزراعيةوالتوسع 
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ؤثر علةى  تة سةوف   ،وفةرل التخفيةف مةن حدتة      ،التسليم بأن احلاجة إىل التكيف مع التغري املنةاخي   (0)

إىل ختطيط كاف وإىل تةدخالت علةى املسةتويات دون    ذل   وسوف حيتاج ،الطلب على املوارد الطبيعية

 .الوطنية، والوطنية، واإلقليمية والعاملية

حفة  واسةتخدام املةوارد الطبيعيةة     التسليم باحلاجة إىل املعلومات بشأن، والدراسات التدليلية حلالةة،    (3)

لألراضةي وامليةاه واإلدارة   وذل  كشرط مسبق لتخطةيط االسةتخدام الكةفء واملسةتدام      ،لألغذية والزراعة

 .وندرتها استنفاد املوارد الطبيعيةلتغلب على التدهور، ولملناسبة جل  ياغة التدخالت اوألالزراعية 

تو ي بأن حتاول املنظمة جاهدة ضمان توفري معلومات ومعارف كافية، يحعوَّل عليها، وموضوعية بشةأن    (4)

لةدول األعضةاء وذلة  لةدعم مقةررات السياسةات       لاإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية لألغذيةة والزراعةة   

وينبغةي للمنظمةة أن   . يةة والتدخالت بشأن األغذية والزراعة على املستويات الوطنية، واإلقليميةة والعامل 

 .تسعى لكفالة أن يتم تطوير املعارف استنادا  إىل قاعدة علمية واسعة

ي املنظمة، بالتعاون مع الدول األعضاء واملؤسسات الوطنية والدولية املختصة أولويةة عليةا   عِطتو ي أن تح  (0)

 :إىل

، عنةد طلبهةا، بشةأن ختطةيط     شةورة وامل تطوير األدوات واملنهجيات ألجل تقديم املساعدة التقنيةة  ( أ)

 وإدارة املوارد الطبيعية الوطنية لألغذية والزراعة يف ظل لتلف الظروف املناخية واإلدارية؛

واسةتخدامها   ملةوارد الطبيعيةة لألغذيةة والزراعةة    ااملنظورات اإلقليمية والعاملية بشأن حالة حتليل  (ب)

 .املناخية وتصورات اإلدارة، يف ظل لتلف التصورات استخداما  مستداما 

تو ي بأن تنشئ املنظمةة وحةدة تنسةيق  ةغرية بشةأن املنظةورات اإلقليميةة والعامليةة املتعلقةة بةاملوارد             (0)

 :الطبيعية لألغذية والزراعة، وذل  بهدف

التنسيق، بالتعةاون مةع املكاتةب اإلقليميةة ودون اإلقليميةة، وتطةوير األدوات واملنهجيةات بشةأن          ( أ)

اإلدارة املستدامة والتخطيط املستدام للموارد الوطنية الطبيعية اسةتنادا  إىل نحهحةج جديةدة إزاء تقيةيم     

 املوارد الطبيعية، وتقييمات اإلنتاجية وحتليل التصورات؛

التخطيط واملشاركة يف تنفيذ الدراسات بشأن املنظورات اإلقليميةة والعامليةة املتعلقةة حبالةة املةوارد       ( ب)

، يف ظةل لتلةف التصةورات املناخيةة     ا مستدام ا ية لألغذية والزراعة واستخدامها استخدامالطبيع

 واإلدارية؛

تدديث واالستخدام الكامل لقواعد بيانات ومعلومات املنظمة ذات الصيانة، والحتديد احلاجة إىل  ( ج)

 اليت تشكل أساس األعمال التدليلية بشأن منظورات املوارد الطبيعية؛والصلة 

داخل املنظمة، مبةا يف  من ضمان التخطيط واالستخدام املناسبْين لتدليل املوارد الطبيعية والبيانات  ( د)

 .ذل  دراسات املنظورات العاملية االجتماعية واالقتصادية بشأن اإلنتاج الزراعي

 


