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املراجعة
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ملخص تنفيذي
تتدهور ترب العامل برسعة بسبب تعرية الرتبة ،وفقد مغذيات الرتبة ،وفقدان الكربون العضوي للرتبة واستعامل الرتبة
لألغراض الصناعية واالنشائية وغريها من التهديدات ،ولكن هذا املسار ميكن الحد منه رشيطة أن تتوىل الدول زمام املبادرة يف
تعزيز مامرسات اإلدارة املستدامة واستخدام التكنولوجيات املناسبة.
وقد أظهرت عدة تقارير علمية أبرزت يف هذا املوجز مدى تهديدات تدهور الرتبة لألمن الغذايئ وتوفر املياه ،وزيادة عدم
املساواة االقتصادية االجتامعية واستنزاف النظم اإليكولوجية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ال سيام بسبب
التصحر .تدهور الرتبة يحصل بسبب متغريات متعددة ومعقدة ولهذا السبب فإن مامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة ()SSM
والسياسات التي تدعمها يجب أن تندرج ضمن جدول أعامل أوسع إلدارة املوارد الطبيعية ،وهو برنامج يجمع بني األمن املايئ
والتكيف مع تغري املناخ واألولويات املحلية إلنتاج املحاصيل.
إن اتباع نهج منسق إلدارة الرتبة معززا بالسياسات أمر حيوي إليجاد إطار متامسك لتحقيق هذا الهدف .تدعم هذه الوثيقة
هدف جميع دول منطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا ( )NENAلحامية الرتبة ،وتوضح قيمة العمل املنسق واملو ّجه
للمحافظة عىل الرتبة ضمن األقليم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة (.)SDG

•V

تعترب الرتبة السليمة
أمرًا رضوريًا لتحقيق
العديد من أهداف
التنمية املستدامة

ﺗﺄﻣني ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺗﻠﻮث اﻟﱰﺑﺔ

إﻧﺘﺎج أﻃﻌﻤﺔ
ﻣﻐﺬﻳﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ
اﻷراﴈ واﻟﻬﺠﺮة
اﻟﻘﴪﻳﺔ واﻟﻔﻘﺮ

اﻷﻫﺘامم ﺑﺘﻨﻘﻴﺔ اﳌﻴﺎه
وﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ وﺗﺄﻣني اﳌﺎء
اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﴩاﻛﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﺗﺮﺑﻨﺎ
ﺻﺤﻴﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ
ﺗﺤﻔﻴﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻷﻛرث ﻓﻘﺮاً
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ﻣﻨﻊ وﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺤﺎر
واﳌﺤﻴﻄﺎت

الرسائل املفتاحية
هدفنا
رفع مستوى الوعي وتحريك العمل
السياسايت بشأن القيمة املضافة ملوارد
الرتبة .ميكننا معا ضامن األمن الغذايئ
والتغذية من خالل تعزيز وتنفيذ
اإلدارة املستدامة للرتبة ( ، )SSMودرء
ندرة املياه  ،والتخفيف من تغري املناخ
والتكيف معه  ،ودعم الحد من الفقر
يف منطقة .NENA

الرتب واألمن
الغذايئ
والتغذية

	•ضمن حدود األمن الغذايئ والتغذية ،يعتمد توفر الغذاء إىل حد كبري عىل الرتب الصحية واملنتجة؛
	•تحدد صحة الرتبة إىل حد كبري كمية ونوعية (محتوى املغذيات) يف غلة املحصول؛
	•يسبب تدهور الرتبة انخفاضا يف الجودة والقيمة التجارية للمنتجات الزراعية؛
	•تقدر التكلفة االقتصادية لتدهور األرايض يف منطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا بنحو  9باليني دوالر يف السنة؛
	•تؤثر الظروف املناخية تأثريا ً مبارشا ً عىل توفر األرايض الصالحة للزراعة ،يف حني تؤثر مامرسات إدارة الرتبة يف جودتها؛
	•يعترب تدهور الرتبة أحد أكرب أسباب انخفاض إنتاجية املحاصيل الزراعية.
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صحة الرتبة
وندرة املياه

	•تعترب ندرة املياه مشكلة رئيسة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،لذا إن زيادة كفاءة استعامل املياه يعد موضوعا
أساسيا ()FAO, 2018a؛
	•يعتمد املاء املوجود يف الرتبة (املاء األخرض) عىل بنية الرتبة ومحتواها من املادة العضوية .ميكن أن تساهم الرتبة يف
مخزونات املياه السطحية واحتجاز  /ونفاذية مياه األمطار؛
	•قد ال تحتاج املحاصيل التي تنمو عىل تربة صحية إىل الري أو هطول األمطار يف كثري من األحيان؛
	•ميكن زيادة محتوى املواد العضوية يف الرتبة عن طريق إدارة مخلفات املحاصيل ،ورعي املحاصيل العلفية بدالً من
حصادها ،ومامرسة الزراعة العضوية ،وإضافة املخلفات العضوية الغنية بالكربون ،وتغطية الرتبة؛
	•ميكن زيادة كفاءة استعامل املياه إىل الحد األقىص من خالل الري بالتنقيط أو الرش ،وجدولة الري ،ومراقبة رطوبة الرتبة
أو فقدان املياه عرب التبخر -نتح؛
	•ميكن أن تساعد مامرسة إدارة الرتبة املستدامة  SSMعىل زيادة قدرة الرتبة عىل تنظيف املياه من امللوثات الناتجة عن
األنشطة البرشية.
©FAO/Carl de Souza
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الرتب السليمة من
أجل التخفيف من
التغريات املناخية
والتكيف معها

	•الرتبة هي مكامن كربونية رئيسة تحتوي عىل كميات كربون أكرب من الغالف الجوي والنباتات األرضية مجتمعة .يظل
الحفاظ عىل الكربون وحجزه يف الرتبة أمرا ً أساسياً لتعزيز القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ عن طريق موازنة كمية ثاين
أكسيد الكربون يف الغالف الجوي وزيادة تكيف النظم البيئية لألحداث املناخية املتطرفة؛
	•يتم تحديد تأثري تغري املناخ وتقلبه عىل منو املحاصيل وإنتاجيتها إىل حد كبري من خالل تأثريها عىل صحة الرتبة (وقدرة
أنواع املحاصيل عىل التكيف مع تغري املناخ وأمناط الطقس)؛
	•تغري املناخ له تأثري كبري عىل اإلنتاج الزراعي يف املنطقة  -تقرير التقييم الخامس ( )AR5من فريق الهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ( -)IPCC) (RCP 8.5بني انخفاض من  10إىل  % 20يف غلة محاصيل اقليم  NENAبحلول
2050؛
	•يعد الحفاظ عىل مخزون الكربون العضوي يف الرتبة وزيادته أمرا ً بالغ األهمية ليس فقط للحد من انبعاثات الغازات
الدفيئة وإزالة ثاين أوكسيد الكربون من الغالف الجوي فحسب ،بل رضوري أيضاً لتحسني صحة الرتبة وخصوبتها وزيادة
قدرتها عىل االحتفاظ باملياه؛
	•املنافع املشرتكة الناشئة عن اإلدارة الفعالة واملستدامة ملوارد الرتبة متقاطعة ومتصلة مبارشة بتغري املناخ وأولويات األمن
الغذايئ.
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إدارة الرتبة
املستدامة
ملنع الهجرة
القرسية

	•تتأثر معدالت الهجرة العالية من البلدان التي ال يوجد فيها رصاع بنضوب املوارد البيئية أو تدهورها؛
	•عندما تكون الرتبة  -أساس إنتاج الغذاء  -متدهورة وغري قادرة عىل توفري فعاليات مثل إنتاج املحاصيل واالحتفاظ
باملياه ،ال يكون أمام املستخدمني أي خيار سوى الهجرة إىل أنواع من الرتبة اكرث إنتاجية /كمصدر للرزق؛
	•انخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب فقر الرتبة ونقص املياه يساهم يف الهجرة الدامئة بعيدا عن املناطق املتأثرة؛
	•ميكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء ونقصه إىل الهجرة الناجمة عن الرصاع.

©FAO/Rosetta Messori
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ملخص
التوصيات

	•استخدام أدوات معرتف بها دوليا مثل الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة ( )VGSSMلصياغة ومراجعة
وتنفيذ سياسات وإجراءات نحو تربة سليمة للمحافظة عىل الزراعة املستدامة والتنمية املستدامة؛
	•خلق بيئة ممكنة لتعزيز إدارة الرتبة املستدامة  SSMمن خالل ضامن حيازة األرايض ،وإطالق برامج تعليمية فعالة،
وتعزيز الخدمات اإلرشادية ،وإنشاء نظم وطنية ملعلومات الرتبة ،وتعزيز التعاون التقني والعلمي الدويل؛
	•تشجيع االستخدام الواسع ملامرسات إدارة الرتبة املستدامة  SSMمن جانب املزارعني وغريهم من مستخدمي األرايض من
خالل اسرتاتيجيات حكومية محددة وموجهة؛
	•ضامن أن إدارة الرتبة املستدامة  SSMمن قبل املزارعني ومستخدمي األرض اآلخرين عرب اسرتاتيجيات حكومية هادفة؛
	•التأكيد عىل أن  SSMمدرجة يف تطوير/تنفيذ استرياتيجيات استثامر حكومية متكاملة تتعلق بوجه خاص بندرة املياه
والتكيف مع التغريات املناخية يف املنطقة.
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 .1املقدمة
تعترب منطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا ( )NENAواحدة
من أغنى املناطق يف العامل مبواردها الطبيعية من الوقود
األحفوري ( .)Diop et al., 2012من خالل احتفاظ هذه
املنطقة بأكرث من  60%من احتياطيات العامل من النفط وما
يقارب من نصف احتياطيات الغاز العاملية .هناك العديد
من البلدان يف املنطقة مثل قطر والكويت واإلمارات العربية
املتحدة واململكة العربية السعودية والبحرين وعامن من
بني أغنى البلدان يف العامل (Harrington, 2018; Martin,
 .)2018عىل الرغم من هذا ،فإن سكان أقليم  NENAهم من
بني أكرث الفئات ضعفاً يف العامل حيث يتدهور األمن الغذايئ يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نتيجة للنزاع يف املنطقة
األمر الذي يؤدي إىل اتساع الفجوة يف الرفاه بني بلدان النزاع
والبلدان الخالية من النزاع (.)FAO, 2017b
باعتبارها واحدة من أكرث مناطق العامل ندرة يف املياه والجفاف
فقد قامت الحكومات واملنظامت الدولية باستثامرات كبرية يف
إدارة املياه بهدف توفري املياه واألمن الغذايئ (.)FAO, 2017a
لكن هل هذا كايف؟ تهدف هذه الوثيقة إىل الكشف عن األدوار
املتعددة للرتبة يف تحقيق األمن الغذايئ ومعالجة ندرة املياه
وتغري املناخ والهجرة القرسية .إن التغريات املناخية املتطرفة
التي تنترش يف جميع أنحاء املنطقة تزيد الضغط عىل إنتاجية
املحاصيل واملوارد املائية والذي بدوره يزيد من مخاطر الهجرة
والنزاع ( .)World Bank, 2018aمل يعد من املمكن تجاهل
دور الرتبة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره،
حيث تشري التوقعات املناخية اإلقليمية إىل زيادة يف درجات
الحرارة وانخفاض هطول األمطار خالل السنوات القادمة
(.)Bucchignani et al., 2018
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دور الرتبة املتعدد الجوانب يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا ()NENA

تكتسب الرتبة اهتامما دوليا متزايدا منذ إنشاء الرشاكة
العاملية للرتبة ( )GSPيف عام  2012واالحتفاالت العاملية
بالرتبة يف عام  2015واعتامد الخطوط التوجيهية الطوعية
لإلدارة املستدامة للرتبة ( )VGSSMيف عام  .2016شخصت
أهداف التنمية املستدامة  SDGsأهمية الحفاظ عىل موارد
الرتبة من التدهور واستعادة الرتبة املتدهورة (.)UN, 2015
ويف مؤمتر الرشكاء الثالث والعرشين ( )COP23التابع التفاقية
األمم املتحدة بشأن تغري املناخ ( ،)UNFCCCأعلن قرار
كورونيفيا أن صحة الرتبة هي موضوع أسايس ملكافحة تغري
املناخ ( .)UNFCCC, 2018وعالوة عىل ذلك ،البد من اتخاذ
قرارات ملموسة وإجراءات لسد الفجوة بني العلم والسياسات
عىل املستوى الوطني ،عندما تصنع القرارات وتتخذ االجراءات.
ميكن أن يكون لزيادة الوعي لدى صانعي السياسات بشأن
القيمة املضافة ملوارد الرتبة وآثارها عىل سبل العيش والنظم
االجتامعية واالقتصادية آثارا ً ملموسة عىل اعتامد األطر
القانونية لحامية الرتبة وزيادة االستثامر يف اإلدارة املستدامة
للرتبة واستعادة الرتبة املتدهورة ،فضالً عن أنشطة البحث
وتطوير القدرات.

 .2الرتبة السليمة من أجل
األمن الغذايئ والتغذية

منذ عام  1999زاد الناتج املحيل اإلجاميل ( )GDPللفرد
وانخفض معدل انتشار نقص التغذية( )PoUيف املنطقة
(الشكل  .)1ومع ذلك ال تزال بلدان  NENAالتي ليس فيها
نزاعات تعاين من ارتفاع معدل االنتشار الحاد النعدام األمن
الغذايئ ،انظر الجدول .)FAO, 2017b( 1
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الشكل  :1انتشار نقص التغذية ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (يف عام  2005بالدوالر األمرييك) يف بلدان الـ  NENA ، 1999-2001إىل .2014-2016
املصدرFAO, 2017b :
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مالحظة :يشري نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل إىل معدل ثالث سنوات

الجدول  .1نظرة عامة إقليمية عىل انعدام األمن الغذايئ ونقص التغذية يف منطقة الـ  NENAللفرتة  .2014-2016املصدرFAO, 2017b :
معدل انتشار نقص
التغذية ()٪

معدل انعدام األمن الغذايئ الحاد بني
السكان ()٪

كل دول NENA

10.2

12.0

الجزائر  ،البحرين  ،مرص  ،إيران (الجمهورية اإلسالمية)  ،العراق  ،األردن  ،الكويت ،
لبنان  ،ليبيا  ،موريتانيا  ،املغرب ُ ،عامن  ،قطر  ،اململكة العربية السعودية  ،السودان
 ،الجمهورية العربية السورية  ،اإلمارات العربية املتحدة  ،تونس  ،اليمن  ،فلسطني

الدول التي تعاين من النزاعات

27.2

19.0

اليمن  ،العراق  ،السودان  ،الجمهورية العربية السورية  ،ليبيا

الدول التي ال تعاين من النزاعات

4.6

9.8

الجزائر  ،البحرين  ،مرص  ،إيران (الجمهورية اإلسالمية)  ،األردن  ،الكويت  ،لبنان
 ،موريتانيا  ،املغرب ُ ،عامن  ،قطر  ،اململكة العربية السعودية  ،اإلمارات العربية
املتحدة  ،تونس  ،فلسطني
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ضمن أبعاد األمن الغذايئ والتغذية يعتمد توفر الغذاء
بشكل كبري عىل الرتبة السليمة واملنتجة والتي تكون مناسبة
للزراعة .نتيجة للظروف املناخية املتطرفة يف جميع أنحاء
منطقة  ،NENAفإن  13.7%فقط من إجاميل مساحة
األرايض الزراعية هي صالحة للزراعة ()FAO, 2014a
ونصيب الفرد من األرايض الصالحة للزراعة لكل شخص أقل
من املتوسط  العاملي البالغ  0.23هكتار (World Bank,
 .)2015ويف ظ ل هذه الظروف فإن املخاطر التي يشكلها
تدهور الرتبة عىل األمن الغذايئ والتغذية أكرب ،وكام ورد يف
 )FAO and ITPS (2015فان املركز العريب لدراسة املناطق
القاحلة واألرايض الجافة خمن أن تدهور األرايض يؤثر عىل:
	• 49يف املائة من األرايض الزراعية يف مناطق االقليم
الرشقية؛
	• 29٪يف وادي النيل املرصي؛
	• 17يف املائة يف شامل أفريقيا؛
	•تسعة يف املائة يف دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عام حوايل  73٪من مساحة األرايض الزراعية يف إقليم الـ
 NENA (22مليون هكتار) قد تدهورت (FAO and ITPS,
 .)2015إن تراكم األمالح (امللوحة) وفقدان الرتبة باملاء والرياح
(االنجراف) وفقد الغطاء النبايت وتدهور الرتبة (مبا يف ذلك
تراص الرتبة وتشكل القرشة السطحية) تشكل تهديدا ً رئيسياً
للرتبة الزراعية يف إقليم الـ .)NENA (FAO and ITPS, 2015
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النباتات لجميع العنارص الغذائية املضافة للرتبة .وميكن القيام
بذلك من خالل فعاليات الحفاظ عىل الرتبة مبا يف ذلك الدورة
الزراعية التي تتضمن املحاصيل البقولية واألسمدة الخرضاء
والسامد العضوي ،ومحاصيل التغطية والزراعة الحافظة بدون
حراثة أو حراثة قليلة .كام تساعد نظم املحصول-إنتاج حيواين
واملحصول-إنتاج حيواين-نباتات رعوية يف تحسني دورات
املغذيات (.)FAO and ITPS, 2015; FAO and ITPS, 2017
تتوسع املدن يف األرايض الزراعية نتيجة لزيادة عدد السكان،
وبالتايل ينبغي انتاج غذاء أكرث يف أرايض زراعية أقل ،ففي
الجزائر تم تحويل  150,000هكتار من األرايض الصالحة
للزراعة و 10,000هكتار من األرايض املروية إىل مناطق سكنية
منذ عام  .)FAO, 2018b( 1962ويف األردن تشري التقديرات
إىل أن حوايل  88,400هكتار من األرايض البعلية فقدت بسبب
تحويلها إىل مناطق سكنية بني عامي  1975وFAO,( 2000
 .)2018ويف مرص بلغ إجاميل األرايض الزراعية التي تحولت
إىل مناطق عمرانية بني عامي  1952و 2002نحو 121,500
فدان ( ،)Catalani et al., 2018يف حني وصل املغرب إىل
الحد األقىص للتوسع الزراعي األفقي ( .)FAO, 2018bويف
دول الخليج من املتوقع أن تتجاوز فاتورة استرياد األغذية
 53مليار دوالر بحلول عام  ،2020حيث تستورد هذه الدول
ما يصل إىل  90%من الغذاء (Oxford Business Group,
 .)2019إذا مل يتم اتخاذ تدابري لحامية الرتبة من التدهور
وتحولها إىل مناطق عمرانية فمن املتوقع أن تنخفض غلة
املحاصيل بحلول عام  2050كام ييل :إنتاجية األرز بنسبة
11%؛ إنتاجية فول الصويا بنسبة 28%؛ إنتاجية الذرة بنسبة
19%؛ إنتاجية الشعري  .)FAO and ITPS, 2015( 20%تعاين
أكرث من  80%من أرايض دول  NENAمن إنتاجية زراعية
منخفضة وذلك يف  17دولة من أصل  ،20وبالتايل فإن احتامل
حدوث مزيد من االنخفاض يف اإلنتاج يشكل مصدر قلق
كبري يف منطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا (.)FAO, 2014a

من خالل تقليل عمق الجذور وكمية املياه واملغذيات
املتاحة ،فإن تدهور الرتبة ال يؤثر فقط عىل كمية املحصول
ولكن أيضً ا عىل جودته من حيث محتوى املغذيات وحجم
الثامر وشكلها .ويف هذا الصدد وباإلضافة إىل انخفاض
اإلنتاج فإن تدهور الرتبة يتسبب أيضا يف انخفاض القيمة
التجارية للمنتجات الزراعية ،التي ميكن أن تبدو واهنة و
 /أو مشوهة .وتقدر التكلفة االقتصادية لتدهور األرايض يف
املنطقة بنحو  9مليارات دوالر أمرييك يف السنة ( 2.1-7.4يف
املائة من الناتج املحيل اإلجاميل) (.)FAO and ITPS, 2015

 .3صحة الرتبة وندرة املياه

إذا كان نقص العنارص الغذائية األساسية يؤدي إىل تراجع
منو النباتات وانخفاض يف الغلة والقيمة الغذائية للمحاصيل،
فإن الزيادة يف املغذيات لها عواقب بيئية حيث تؤدي زيادة
املغذيات اىل انتقالها من الحقول الزراعية إىل املسطحات
املائية والتي تسبب الترتيف (االثراء الغذايئ) وتدهور
نوعية املياه؛ إن ترشيح املغذيات الزائدة إىل املياه الجوفية
املستخدمة لالستهالك البرشي له تأثريات محتملة عىل صحة
اإلنسان ،كام أن بعضها قد يصل إىل الغالف الجوي مكوناً
غازات االحتباس الحراري والتي تؤدي إىل تفاقم تغري املناخ.
يف هذا السياق من املهم الحفاظ وتحسني خصوبة الرتبة
الطبيعية ودورات املغذيات الطبيعية وضامن كفاءة استخدام

منطقة الـ  NENAهي املنطقة األكرث جفافاً يف العامل حيث
أن مدى توفر املياه العذبة املتجددة للفرد الواحد هو أقل
من  10٪من املتوسطالعاملي ( .)FAO, 2017aويف عام 2010
كانت موريتانيا والع راق الدولتان الوحيدتان يف املنطقة التي
لديها موارد مائية تتخطى  2000مرتا مكعبا للشخص الواحد.
ويف ظل وجود نقص يف املياه تتزايد املنافسة عىل استخدام
هذا املورد بني القطاعات (الصناعية والبلدية والزراعية) .عىل
الرغم من أنه يف عام  2009تم استخدام  78%من أصل 4509
مليار مرت مكعب ألغراض الزراعة ،إال أن النمو السكاين يزيد
من حصة املياه املستخدمة لألغراض البلدية .من األهمية
مبكان يف ظل هذه الظروف زيادة كفاءة استخدام املياه يف

دور الرتبة املتعدد الجوانب يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا ()NENA
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الزراعة لضامن إنتاجية مائية أعىل لكل كمية مياه مستعملة
( .)FAO, 2014aفوفقا للبنك الدويل ( ،)2018bيكلف عدم
كفاية إمدادات املياه والرصف الصحي منطقة  NENAحوايل
 21مليار دوالر سنويا من الخسائر االقتصادية.
بشكل تقليدي تعتمد بعض البلدان مثل ليبيا وعامن واململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بشكل كبري عىل
املياه الجوفية .كام تعتمد مرص والعراق وسورية والسودان
بشكل مبارش عىل مصادر املياه السطحية ،وغال ًبا ما تتقاسمها
مع دول أخرى .تعتمد املغرب والجزائر وإيران عىل املياه
السطحية والجوفية .ومع ذلك تعتمد البحرين والكويت وغريها
يف شبه الجزيرة العربية بشكل متزايد عىل املياه املحالة واملياه
العادمة املعالجة واملياه االفرتاضية يف الواردات الغذائية والتي
تخضع لتقلبات األسعار ( .)Zawahri, 2017يساهم انخفاض
معدالت هطول األمطار بشكل كبري يف الضغوط عىل املياه
الجوفية التي تم إدراجها كتهديد أسايس ألمن املياه يف إيران
واململكة العربية السعودية وليبيا واملغرب واليمن والجزائر
( .)IWMI, 2007; FAO, 2016ومع تزايد استنزاف املياه
الجوفية يف منطقة  )NENA (World Bank, 2009فإن موارد
املياه السطحية واملتجددة سوف تصبح أساسية .يعد هطول
األمطار املصدر الرئييس للمياه السطحية وهو ذو أهمية كبرية
للمحاصيل .كام أن هطول األمطار هو املصدر الرئييس للمياه
السطحية وهو ذو أهمية حاسمة للمحاصيل ،وال يتم تخزين
مياه األمطار يف األنهار والبحريات والسدود فحسب بل أيضً ا
تخزن هذه املياه يف الطبقة السطحية للرتبة أو منطقة الجذر.
ومبا أن الرتبة تساهم يف مخزونات املياه السطحية وحفظ
املياه الناجمة عن األمطار ،فإن املياه التي تحتوي عليها الرتبة
غالباً ما يشار إليها باملاء األخرض ( .)Sood et al., 2014إن
املحاصيل املزروعة يف تربة سليمة قد ال تحتاج إىل الري أو
هطول األمطار يف كثري من األحيان.
إن القدرة عىل امتصاص املاء وتخزين الرطوبة والرسعة التي
يتم بها فقدان املاء أو استخدامه تعتمد بشدة عىل نسب الطني
والسلت والرمل يف الرتبة .أياً كان نوع الرتبة ميكن أن تؤدي
مامرسة إدارة الرتبة املستدامة  SSMإىل زيادة قدرة الرتبة
عىل االحتفاظ باملياه عن طريق تحسني الحالة الفيزيائية لها
كام تلعب املادة العضوية يف الرتبة ( )SOMدورا ً كبريا ً يف هذا
األمر .تعمل املادة العضوية  SOMعىل تحسني قدرة الرتبة
عىل امتصاص وتخزين املياه وإتاحة املغذيات للنبات والحد
من تشكل القرشة السطحية للرتبة والحد من فقدان الرتبة
نتيجة لالنجراف املايئ أو الريحي ( .)FAO, 2005تعمل املادة
العضوية يف الرتبة عمل اإلسفنج الذي يسمح للنباتات بتحمل
ظروف الجفاف بشكل أفضل ،كام أن زيادة محتوى الرتبة من
املادة العضوية من  0.5إىل  3%ميكن أن يزيد محتوى املاء يف
الرتبة أكرث من ضعف سعة املياه املتاحة (.)Hudson, 1994
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مل تدرج املياه الخرضاء حتى اآلن يف موازنة املياه الوطنية حيث
ركزت البلدان عىل إدارة مواردها املائية وتخطيطها عىل املياه
الزرقاء ( .)FAO, 2015ومع ذلك إذا استمر تأثر منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا بارتفاع حرارة طويل األجل الذي
لوحظ بالفعل يف جميع أنحاء رشق البحر املتوسط (Lewis
 ،)and Monem, 2018فإن االستثامر يف املياه الخرضاء ميكن
أن يكون اسرتاتيجية فعالة للبلدان لتخفيض تكاليف اإلنتاج
الزراعي لديها وزيادة اإلنتاج لكل وحدة من املياه املستهلكة
لكل وحدة من األرض عىل نحو مستدام .ميكن أيضً ا نقل كمية
أكرب من املياه الجوفية من الزراعة إىل إمدادات مياه الرشب
األساسية من خالل املراقبة والحفاظ عىل صحة الرتبة .ينطوي
هذا االقرتاح عىل إعادة هيكلة شبكة االستثامرات املوجودة
سابقاً يف اسرتاتيجيات أمن املياه والتي ينبغي أن تشمل
اعتبارات إدارة الرتبة.
ميكن زيادة محتوى الرتب ة من املادة العضوية يف املنطقة
عن طريق إدارة مخلفات املحاصيل ،وذلك برعي املحاصيل
العلفية بدالً من حصادها ومامرسة الزراعة العضوية وتطبيق
اإلدارة املتكاملة ل خصوبة الرتبة واإلدارة املتكاملة لآلفات
وإضافة السامد العضوي أو املخلفات األخرى الغنية بالكربون،
واستخدام الكمبوس ت والسامد األخرض ،وتطبيق امللش أو
محاصيل التغطية .من أجل زيادة كفاءة استخدام املياه ،يجب
الجمع بني املامرسات السابقة مع الري السطحي املطور والري
بالتنقيط أو ا لرذاذ وجدولة الري ومراقبة رطوبة الرتبة أو
فقدان املياه عرب التبخر-نتح (.)FAO and ITPS, 2017
بسبب عقود من السياسات التي أهملت التفكري يف استدامة
املياه عىل ا ملدى الطويل ،فإن األنظمة الهيدرولوجية يف
املنطقة واألنهار العابرة للحدود ومخزون املياه الجوفية ملوثة
ومهددة با النقراض .إن ترصيف املياه الناتجة عن النشاط
األهيل وا لصناعي يف األنهار والبحريات ،ورواسب النفايات
الصلبة والترسب من مكبات القاممة وتغلغل مياه البحر يف
طبقات ا ملياه الجوفية والتلوث بالجريان السطحي الزراعي
كلها تهدد جودة املياه يف جميع أنحاء املنطقة (Zawahri,
 .)2017من الحقائق املعرتف بها نادرا ً بشأن الرتب الصحية أن
تركيبها ومكوناتها تسمح لها بالعمل كمرشح طبيعي للملوثات
( .(Blum, 2005ميكن للرتبة السليمة أن تقوم بالكثري من
الرتشيح الذي تحتاجه املياه التي تأثرت باألنشطة البرشية
ولكن ميكن تعزيز قدرة الرتبة عىل إزالة التلوث بشكل كبري
من خالل إدارة الرتبة املستدامة .SSM
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 .4الرتب السليمة من أجل
التخفيف من آثار التغريات
املناخية والتكيف معها
باإلضافة إىل النمو السكاين الرسيع وتزايد التحرض تتعرض
موارد الرتبة واملياه الشحيحة للخطر بسبب تغري املناخ ،الذي
له تأثري كبري عىل اإلنتاج الزراعي يف جميع أنحاء املنطقة .قد
تؤدي التغريات يف درجة الحرارة وهطول األمطار ومستوى
سطح البحر واألحداث املناخية املتطرفة إىل زيادة ندرة املياه
وتدهور الرتبة وتدهور املحاصيل وخسارة املراعي والغطاء
النبايت واآلفات الحرشية واألمراض وموت املاشية وانخفاض
إنتاجية األسامك (Soltani et al, 2012; Alboghdady
;and El-Hendawy, 2016; Lewis and Monem, 2018
.)Verma, 2018
تقع معظم أرايض منطقة  NENAيف املناطق املناخية القاحلة
والجافة وشبه القاحلة .ونظرا ألن ثالثة أرباع األرايض الصالحة
للزراعة تتلقى أقل من  400ملم من األمطار السنوية ،وأرايض
الرعي الطبيعية تتلقى أقل من  200ملم من األمطار سنوياً
فمن املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم الجفاف وندرة
املياه .تتأثر املنطقة بدرجة كبرية مبتوسطتغري درجات الحرارة
مقارنة باملناطق العاملية األخرى حيث أن ارتفاع درجات
الحرارة املناخية ميكن أن يؤدي إىل زيادة يف التبخر بنسبة
ينخفض

 .% 25وهذا يعني أن توفر مياه األمطار ميكن أن
بنسبة  50باملائة مشكالً تفاقم يف أزمة املياه (Lewis and
 .)Monem, 2018وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن تزداد هذه املشاكل ﻣﻊ
زﯾﺎدة ﻲﻓالظواهر اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺟﻔﺎف واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت
واﻟﻌواﺻف ( .)Desanker, 2002; Wodon et al., 2014يتم
تحديد تأثري تغري املناخ وتقلبه عىل منو املحاصيل وإنتاجيتها
إىل حد كبري من خالل تأثريه عىل صحة الرتبة وقدرة أنواع
املحاصيل عىل التكيف م ع تغري املناخ وأمناط الطقس
( .)Brevik, 2013أظه ر  )El-Hendawy (2016أن زيادة
يف درجة الحرارة بنسبة  1%خالل الشتاء أدت إىل انخفاض
اإلنتاج الزراعي بنسبة  .1.12%ومن خالل السيناريو IPCC
 AR5الذي حدده الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ
( )RCP 8.5فإن تغري املناخ سيتسبب يف انخفاض إنتاجية
محاصيل دول  NENAمن  10إىل  20%بحلول عام 2050
(.)Lewis et al., 2018
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دور الرتبة املتعدد الجوانب يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا ()NENA

ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ()IPCC
 ،)(2014فإن  24%من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
التي تعزز تغري املناخ ميكن أن تُعزى إىل الزراعة والغابات وغري
ذلك من مامرسات استخدام األرايض التي تنتج االنبعاثات عن
طريق إطالق الكربون من مخزونات الرتبة والغابات وذلك
ألن الرتبة متثل أكرب خزان للكربون العضوي األريض (FAO,
 .)2017cواعتامدا عىل الجيولوجيا املحلية والظروف املناخية
واستخدام وإدارة األرايض تحتفظ الرتبة بكميات مختلفة من
الكربون العضوي للرتبة ( )SOCوهو املكون الرئييس للمواد
العضوية للرتبة ( .)FAO, 2017cعادة يكون الغطاء النبايت
يف املناطق الجافة والحارة ناد ًرا وبالتايل ال يدخل الكربون
العضوي اىل الرتبة اال بشكل قليل جدا ً .هذا هو السبب يف أن
معظم الرتبة يف منطقة  NENAتحتوي عىل  1%من الكربون
العضوي  ،SOCوغالباً ما تقل عن Darwich et al.,( 0.5%
 .)2018ومع ذلك فإن  SOCيف األرايض الجافة متثل أكرث من
ثلث املخزون العاملي ويرجع ذلك أساسا إىل مساحتها الكبرية
وحقيقة أن الرتبة ليست متدهورة ،وليس بسبب الغطاء
النبايت (.)FAO, 2017c
من الرضوري الحفاظ عىل موارد الرتبة من التدهور وزيادة
قدرة الرتبة عىل حجز ثاين أكسيد الكربون من أجل الحد
من انبعاث الكربون يف الغالف الجوي ( .)Lal, 2004تخلق
عملية حجز الكربون من خالل املامرسات الزراعية السليمة
للرتبة فوائد متعددة من حيث إنتاج الغذاء ،حيث توجد
عالقة مبارشة بني محتوى  SOCوخصوبة الرتبة (Lal et al.,
 .)2014إن االستثامر يف الحفاظ عىل كربون الرتبة العضوي
يعني العمل عىل الحفاظ عىل السالمة البنيوية للرتبة وتعزيز
محتواها من املادة العضوية .باإلضافة إىل التوصيات الواردة
يف املخططات التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة
 ،)VGSSM (FAO and ITPS, 2017يبني الجدول  2قامئة
مبامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة من أجل تحسني امتصاص
الكربون وتخزينه يف الرتبة ( .)Robert, 2001كام ميكن أن
يعزز ذلك من مقاومة املحاصيل لتقلبات درجات الحرارة
ومقاومة الرتبة لعمليات االنجراف الناجمة عن تغري املناخ.

الرشاكة العاملية يف الرتبة | موجز السياسات
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الجدول  .2إدارة الرتبة املستدامة لتعزيز امتصاص وحجز الكربون يف الرتبة .املصدر )Robert (2001 :مقتبس من رشاكة الرتبة ملنطقة الـ NENAلعام 2019
املامرسة

أخذ كربون الرتبة العضوي وتخزينه

زيادة مدخالت الكتلة الحيوية باستخدام
األسمدة العضوية

تعزز األسمدة بناء الرتبة ،مام يساعد عىل حفظ وتخزين العنارص الغذائية.
تعزز األسمدة العضوية املجتمعات امليكروبية يف الرتبة  ،مام يزيد من أنشطة حجز ثاين أكسيد الكربون يف هواء الرتبة.

زيادة مخلفات املحاصيل وامللش الزراعي

يزيد امللش من تغطية الرتبة وحامية العنارص الغذائية من فقدانها من الرتبة

عدم الفالحة أو الفالحة الدنيا

يحافظ عىل بناء الرتبة وتغطيتها ومينع فقدان العنارص الغذائية

أنظمة املحاصيل البيئية

زيادة التنوع الحيوي للنباتات التي تنمو يف الرتبة ستزيد من التنوع الحيوي للمغذيات واألنواع امليكروبية يف الرتبة

أنظمة الري الفعال

زيادة كفاءة الري ستعزز بناء الرتبة ونشاطها الحيوي

الدورة الزراعية

الحفاظ عىل صحة الرتبة من خالل الحد من انتشار اآلفات وزيادة خصوبة الرتبة والنشاط املكرويب يف الرتبة.

التشجري

الرتكيز عىل اإلدارة املستدامة لألرايض واملياه والنباتات واملراعي والغابات والتنوع البيولوجي وحجز الكربون.

 .5إدارة الرتبة املستدامة ملنع الهجرة القرسية
ارتفعت معدالت الهجرة يف  12بلد من أصل  20يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وبشكل كبري منذ عام  .2010وقد
أظهرت الدراسات واألبحاث أن املهاجرين يف املغرب وتونس ولبنان وسورية وفلسطني يشكلون أكرث من  10%من مجموع
السكان .وقد تأثرت معدالت الهجرة املرتفعة من بلدان املنطقة التي ال تعاين من النزاعات بنقص املوارد وتدهور املوارد
البيئية ( ،)Fargues, 2017انظر الجدول .3

الجدول  .3تهديدات الرتبة يف منطقة الـ  ، NENAاملصدر :نقاط االتصال الوطنية يف رشاكة الرتبة لدول الت NENA
الدولة

انجراف الرتبة

متلح الرتبة

الجفاف ،الهطول املطري،
التغريات املناخية

انخفاض خصوبة الرتبة  /املادة
العضوية يف الرتبة ()SOM

الجزائر

يؤثر انجراف الرتبة املايئ عىل
 45%من املناطق الشاملية
بسبب الرعي الجائر وحرائق
الغابات واملامرسات الزراعية
غري املناسبة

يؤثر عىل حوايل مليون هكتار
( % 10-15من األرايض الصالحة
للزراعة)

تؤثر تقلبات األمطار عىل إنتاج
الحبوب يف الزراعة املطرية
مبرور الوقت واملكان وبشكل
رئيس يف األرايض املرتفعة
(الهضاب العليا)

 ٪ 21من األرايض تعد مستنزفة
من ناحية املغذيات يف الرتبة
وذلك بسبب اإلفراط يف الزراعة
التكثيفية

البحرين

-

-

يبلغ متوسط هطول األمطار
السنوي حوايل  72ملم  ،أي أقل
بكثري من  650ملم الالزم لزراعة
القمح

-

مرص

يؤثر عىل  % 29من األرايض
الزراعية يف وادي النيل يف
مرص

انخفاض اإلنتاجية بسبب
امللوحة إىل  % 25وقد تم
التخيل عن املناطق املتملحة
بسبب فقدان إنتاجية الرتبة.

-

-

ايران

يؤثر انجراف الرتبة املايئ
والهوايئ عىل الرتبة الخصبة
بسبب سوء إدارة الرتبة
واملياه وتغيري استخدام
األرايض واملامرسات الزراعية
غري املناسبة

أكرث من  4ماليني هكتار (حوايل
 % 28من مجموع األرايض
الصالحة للزراعة) متأثرة
بامللوحة

يبلغ متوسط هطول األمطار
السنوي حوايل  230ملم ويبلغ
متوسط التبخر السنوي حوايل
 2500ملم .أكرث من  % 90من
إنتاج املحاصيل هو من الزراعة
املروية.

حوايل  % 50من الرتبة الزراعية
تواجه نقصاً يف أكرث من ٍ
مغذ
أسايس من املغذيات .محتوى
الرتبة من الكربون العضوي أقل
من  % 1يف حوايل  % 60من
الرتبة الزراعية.

-

العراق

التعرية الريحية
 .1خفيف  -متوسط:
 1431000هكتار ()3.37%
 .2قوي 635000 :هكتار
()% 1.49
االنجراف املايئ:
 .1خفيف  -متوسط:
 4691000هكتار ()11.06%
 .2قوي 5007000 :هكتار
()% 11.86

أكرث من  70%من األرايض
الزراعية املروية يف وسط
وجنوب العراق متأثرة بامللوحة.

محتوى الكربون العضوي:
يف سهل ما بني النهرين األدىن:
منخفض
 الرتبة القاحلة :غياب سهل النهر :أقل من 0.5% الخصوبة الطبيعية منخفضةيف كل من سهل النهر وسهل ما
بني النهرين األدىن.

التلوث عايل بسبب إنتاج النفط

الجفاف ونقص يف مياه الري
تحدث يف الصيف.

تلوث الرتبة
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الدولة

انجراف الرتبة

متلح الرتبة

األردن

يؤثر التدهور بسبب انجراف
الرتبة املايئ والريحي عىل
 25%من الجزء الرشقي
والشاميل الرشقي من البالد
بناء الرتبة وتراصها أثر عىل
الجزء الشاميل من األردن
واملرتفعات الوسطى.
التدهور الحيوي وفقدان
املادة العضوية والغطاء
النبايت يؤثر عىل  % 35من
البالد.

يؤثر عىل  % 35من األرايض:
تتزايد بشكل رئييس يف
املرتفعات ويف جنوب وادي
األردن

الجفاف ،الهطول املطري،
التغريات املناخية
أكرث من  ٪ 91من البالد لديها
مناخ جاف.
إن قلة املياه وزيادة هطول
األمطار وعدم انتظامها وكثافتها
وتوزيعها قد أثرت سلبا عىل
النظم البيئية الزراعية يف األردن
مام أدى إىل تدهور األرايض
والتصحر.

انخفاض خصوبة الرتبة  /املادة
العضوية يف الرتبة ()SOM

إن االستخدام العشوايئ لألسمدة
واملبيدات قد تسبب يف تلوث
الرتبة وموارد املياه الجوفية.
أدى عدم وجود ترشيع إىل فشل
العديد من املشاريع التي تهدف
إىل تحسني اإلنتاجية الزراعية.

الكويت
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تلوث الرتبة

-

التلوث عايل بسبب إنتاج النفط

لبنان

أكرث من  60%من األرايض
الجبلية هي هامشية وتتعرض
لالنجراف املايئ الخفيف
واملتوسط .تراجع الغطاء
النبايت من  37%اىل  24%من
املساحة االجاملية.

تتطور ملوحة الرتبة بشكل
محدود يف شامل رشق لبنان
بسبب سوء العمليات الزراعية
والري يف املناطق شبه الجافة.
تتأثر تربة الساحل يف البيوت
املحمية بامللوحة بسبب تداخل
مياه البحر والري باملياه الجوفية
املتملحة

يبلغ متوسط الهطول املطري
 890ملم ،مع وجود مناطق
تتغطى بالثلوج ملدة أربعة أشهر
ومناطق أخرى ال تتلقى أكرث من
 300ملم .تؤثر تقلبات األمطار
عىل إنتاج الحبوب يف الزراعة
املطرية مع الري االستكاميل.
تتأثر مناطق واسعة يف شامل
وجنوب لبنان بالجفاف املتكرر
الذي يتسبب بالحرائق.

ترتاوح النسبة الوسطية للكربون
العضوي يف الرتبة بني 0.8%
يف املناطق شبه الجافة و2%
يف األرايض الزراعية يف املناطق
الجافة وشبه الرطبة .تنخفض
نسبة املادة العضوية يف الرتبة
الجبلية بسبب االنجراف املايئ
ويف ترب السهول الزراعية بسبب
الفالحة املتكررة وعدم التسميد
الكايف باملواد العضوية.

هناك مصادر متنوعة لتلوث
الرتبة واملوارد املائية كالصناعة
وإنتاج الطاقة والنقل والزراعة
واملخلفات الصلبة والسائلة مع
االستعامل العشوايئ لالسمدة
واألدوية الزراعية .أظهرت
النتائج تلوث بكرتيولوجي للمياه
السطحية والجوفية والنرتات
يف اآلبار وبعض تراكم املعادن
الثقيلة يف الرتبة خصوصا النيكل
والكروم.

ليبيا

-

-

-

-

-

مورتانيا

-

-

-

-

-

املغرب

>  3 000طن كم 2سنوياً

يؤثر عىل ما يقرب من 0.75
مليون هكتار بشكل رئييس يف
املناطق املروية

أكرث من  % 80من األرايض
ضمن مناخ جاف

انخفاض محتوى املغذيات
يف الرتبة مام يؤدي إىل زيادة
استخدام األسمدة.
يفقد من  15-30%من الكربون
العضوي يف الرتبة كل  10سنوات

-

ُعامن

تم تسليط الضوء عىل تعرية
الرتبة باعتبارها تهديدًا رئيسيًا
عىل ضفاف سد وادي ضجة
بسبب ارتفاع معدالت هطول
األمطار

ملوحة الرتبة الثانوية

ال يتجاوز متوسط هطول
األمطار السنوي  100ملم ،
وبالتايل تعتمد الزراعة بالكامل
عىل املياه الجوفية

التصحر  /انخفاض إنتاجية الرتبة
(انخفاض الخصوبة وانخفاض
املادة العضوية)

-

قطر

-

-

-

-

-

اململكة
العربية
السعودية

تم توضيح انجراف الرتبة
كتهديد أسايس

 54%من املساحة املزروعة
تعاين من متلح وسط

جفاف الرتبة وصالبتها بسبب
نقص املياه.
ضياع املياه واإلنتاج املحيل
للعديد من املنتجات الزراعية
غري مستدام.

الخفض الرضوري إلنتاج القمح
املحيل يف عام  ، 2008كانت
قضية األمن الغذايئ عىل رأس
جدول أعامل حكومات دول
مجلس التعاون الخليجي.

التلوث عايل بسبب إنتاج النفط

السودان

تدهورت بشدة  46مليون
هكتار يف املنطقة شبه
القاحلة من البالد وذلك يف
السنوات الـ  35املاضية

-

-

انخفاض يف نسبة التشبع
بالقواعد من  25إىل  42٪ألن
مياه الري تغسل الكاتيونات
واألنيونات الذائبة (وبالتايل
تنتقل إىل األسفل يف مقطع
الرتبة)

-

الجمهورية
العربية
السورية

يعد انجراف الرتبة تهديد
رئييس

معظم األرايض املروية يف حوض
الفرات مهددة بالتملح نتيجة
لتدمري شبكات الري والرصف

يعد التصحر تهديد ثانوي

إدارة املغذيات يف الرتبة (أدت
األزمة إىل نقص يف األسمدة)

تلوث الرتبة باملعادن الثقيلة،
البرتول ،ماء الجفت ،مياه
الرصف الصحي  ،إلخ.
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الدولة

انجراف الرتبة

متلح الرتبة

الجفاف ،الهطول املطري،
التغريات املناخية

انخفاض خصوبة الرتبة  /املادة
العضوية يف الرتبة ()SOM

تونس

يؤثر االنجراف املايئ عىل
مساحة  8.5مليون هكتار.
معدل التآكل  3.5طن/هكتار
 /سنة

حوايل  1500000هكتار (% 10
من املساحة اإلجاملية) تتأثر
بامللوحة
ومن بني  450 000هكتار من
األرايض املروية ،يتأثر 100000
هكتار بامللوحة

محتوى الرتبة يف املادة
العضوية أقل من  2%مع بعض
االستثناءات من الرتبة الخصبة
يف الشامل الغريب حيث توجد
قيم أعىل من .3%

-

-

االمارات
العربية
املتحدة

-

 % 33.6من املساحة متملحه

-

-

التلوث عايل بسبب إنتاج النفط

اليمن

-

-

-

-

-

فلسطني

يشكل انجراف الرتبة تهديد
رئييس ال سيام يف املنحدرات
الرشقية

التملح بشكل رئييس يف وادي
األردن وبعض األرايض املروية
ذات الزراعة التكثيفية (البيوت
املحمية)

انخفاض إنتاجية الرتبة
واملحاصيل بسبب تأخر سقوط
األمطار وعدم انتظامها ونقصها
تحلل عايل للامدة العضوية يف
الرتبة بسبب الفالحة املتكررة.

انخفاض خصوبة الرتبة واملادة
العضوية يف الرتبة بسبب حرث
الرتبة الزراعية املكثفة.

تلوث الرتبة باملبيدات واألسمدة
الكياموية واملياه الرصف
املعالجة وغري املعالجة.

من الصعب إثبات أن التغريات املرتبطة باملناخ هي وراء
األسباب البيئية للهجرة ،وذلك بسبب صعوبة التمييز بني
االتجاهات املناخية املتغرية وأمناط املناخ العامة ،ومع ذلك
فقد تم إثبات الصلة بني العوامل املناخية ومعدالت الهجرة
من خالل دراسات متعددة (UNFCCC, 2018b; Abel et
 .)al., 2019; Antonopoulos, 2019يف املناطق املتأثرة بتغري
املناخ تشري الدراسات إىل أن العوامل املناخية قد تشكل ما
بني ُعرش وخمس سبب هجرة ،وهو معدل من املتوقع أن
يزداد مع زيادة التدهور يف املناخ .تشري نتائج االنحدار لعينة
من خمسة بلدان (الجزائر ومرص واملغرب وسورية واليمن)
إىل أن سوء األحوال املناخية والظواهر الجوية القاسية تؤدي
إىل احتامل هجرة أعىل خاصة من املناطق الريفية يف البالد.
وقد ثبت أن تأثري الصدمات املناخية عىل تغري الظروف مبا يف
ذلك انخفاض الغلة الزراعية بسبب الرتب الفقرية ونقص املياه
يسهم يف الهجرة الدامئة بعيدا ً عن املناطق الريفية املترضرة
( .)Wodon and Liverani, 2014ويف هذا الصدد ميكن أن
يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء ونقصه الناجم عن النزاعات إىل
الهجرة (.)Goldenberg, 2014
إن القيود الشديدة عىل األرايض الصالحة للزراعة واملياه إىل
جانب تزايد عدد السكان وارتفاع الدخل تجعل املنطقة تعتمد
بشكل أسايس عىل املواد املستوردة لتلبية الطلب املتزايد عىل
الغذاء وخاصة الحبوب .يف هذا املجال تعد منطقة NENA
أكرب منطقة مستوردة للحبوب يف العامل ،وقد أصبحت هذه
الواردات مكلفة بشكل متزايد يف السنوات األخرية حيث كانت
أسعار السوق العاملية للحبوب مرتفعة وغري منتظمة مام
أجرب الحكومات عىل التعامل مع اسرتاتيجيات جديدة لتقليل
االعتامد عىل املواد املستوردة (Sadler and Magnan,
 .)2011وألن أسعار الواردات الغذائية ومخاطر ارتفاع
األسعار املحلية مرتبطة ارتباطا جوهرياً ()OECD, 2018
فإن االعتامد عىل واردات الحبوب ينطوي عىل مخاطر خاصة.
إن تغري اتجاهات اإلنتاج يف القطاع الزراعي وزيادة معدالت
املواد املستوردة يخلقان خطرا ً مستقبلياً لنقص الغذاء املحيل
يف حالة ارتفاع أسعار السلع العاملية (.)Wodon et al., 2014

تلوث الرتبة

ينبغي أن يضيف الخطر الجيوسيايس الرتفاع أسعار الغذاء
شعورا ً باإللحاح يف تطوير اسرتاتيجيات االستثامر للتكيف
مع النظام الغذايئ ،كام يجب أن تتبنى بلدان منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا أفضل مامرسات اإلدارة يف جميع
قطاعاتها الزراعية التي تزيد من غلة املحاصيل وتحافظ عىل
صحة الرتبة وأمن املياه لضامن استدامة هذه املحاصيل .ومع
منو سكان منطقة الـ  NENAيزداد استهالك املحاصيل مبعدل
أرسع من معدالت اإلنتاج املحيل ومعدالت استرياد األغذية
التي تتزايد باطراد.
ويف الوقت الذي ينتج فيه املزارعون أكرث من  80%من الغذاء
العاملي ويسيطرون عىل  75%من جميع املوارد الزراعية
ميكنهم أن يلعبوا دورا ً يف الحفاظ عىل موارد الرتبة يف دول
منطقة الـ  .)NENA (FAO, 2014bوﮐﻣﺎ ذﮐر ﺳﺎﺑﻘﺎً إذا
ﮐﺎﻧت اﻟﮭﺟرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ال تحصل بسبب غياب
النزاعات ،ﻓﮭﻲ موجودة نتيجة للتغريات املناخية أو التدهور
البيئي ( ،)IFAD, 2018وستحافظ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻲﺗ ﺗﺷﻣل دﻋم العمليات الزراعية ألﺻﺣﺎب اﻟﺣﯾﺎزات اﻟﺻﻐﯾرة
ﻋﻟﯽ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﮭﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ.
يتفق الخرباء عىل أن نقص االستثامر يف القطاع الزراعي قد
أضعف اإلنتاج الزراعي املحيل ومنع الفالحني من الوصول إىل
املعرفة األساسية بأفضل مامرسات اإلدارة واملدخالت واملعدات
األساسية ( .)Rakotoarisoa et al., 2011إن محدودية املوارد
الطبيعية واالمراض هي محددات كبرية لإلنتاجية املنخفضة يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ولكن بطء نقل وتبني
املامرسات األكرث كفاءة ووضوحاً إلدارة الرتبة تعيق هذه
املنطقة من تحقيق أقىص درجات الكفاءة يف قطاعها الزراعي.
يتطور مجال صحة الرتبة بوترية رسيعة ويجري باستمرار
تطوير واستكامل االسرتاتيجيات املثىل يف اإلدارة املتكاملة
للرتبة ،مثل املخططات التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية
والزراعة إلدارة الرتبة املستدامة ( )VGSSMمن قبل منظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة وغريها من املؤسسات
األخرى ،تساهم هذه االسرتاتيجيات بحصول النظم الزراعية
عىل مكاسب هائلة يف منطقة الـ .NENA
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التوصيات والطريق إىل األمام

إن االستثامر يف اإلدارة املستدامة للرتبة سوف يحقق منافع متعددة للجميع وستكون الرتبة السليمة
داعام مهام يف عملية اإلنتاج الغذايئ (هدف التنمية املستدامة رقم2-الجوع صفر) ،وتخزين وتزويد
املزيد من املياه النظيفة (هدف التنمية املستدامة رقم  :6املياه النظيفة والرصف الصحي وهدف
التنمية املستدامة رقم  :3الصحة الجيدة والرفاهية) ،والحفاظ عىل التنوع الحيوي (هدف التنمية
املستدامة رقم  :15الحياة عىل األرض) ،وحجز املزيد من الكربون يف الرتبة وزيادة التكيف البيئي
لتغري املناخ (هدف التنمية املستدامة رقم  :13الفعل املناخي) ،وبالتايل ميكن أن تكون اإلدارة
املستدامة للرتبة محركًا لالزدهار مبا يتناغم مع أهداف التنمية املستدامة.
ومع ذلك ميكن للرتبة أن تقدم الكثري ،فالرتبة ذات الصحة الجيدة هي محرك النمو االقتصادي
واالزدهار ودعم االقتصاد الريفي من خالل منع الهجرة الناتجة عن الفقر والتدهور (هدف التنمية
املستدامة رقم  :1انهاء الفقر) .فاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات يف إدارة الرتبة املستدامة سوف تساهم ﻲﻓ تحفيز
إنتاجية أصحاب الحيازات الصغرية بشكل كبري (هدف التنمية املستدامة رقم  :8النمو االقتصادي).

©Nikos Economopoulos Magnum Photo
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املجاالت
الرئيسية للتدخل

	•يجب أن تتوافق السياسات الزراعية البيئية الشاملة التي تتضمن اإلدارة املستدامة للرتبة ( )SSMمع جدول أعامل
أوسع إلدارة املوارد الطبيعية وهو برنامج يدمج بني األمن املايئ والتكيف مع تغري املناخ واألولويات املحلية إلنتاج
املحاصيل؛
	•إدراج اإلدارة املستدامة للرتبة يف برامج ندرة املياه ألن الرتبة ميكن أن تساعد يف تخزين مياه األمطار؛
	•االستثامر املسؤول والهادف إىل تعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة عىل املدى الطويل حيث تتسم مامرسات إدارة الرتبة غري
املستدامة بتكاليف اجتامعية وخاصة أكرث من مامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة؛
	•تعزيز حقوق حيازة األرايض حيث ميكن أن تساعد املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحيازة يف هذه العملية؛
	•بحوث الرتبة املستهدفة
	•تعزيز برامج فعالة لتنمية القدرات؛
	•إدراج موضوع إدارة التنمية املستدامة للرتبة ضمن فعاليات االرشاد الزراعي؛
	•إنشاء وتعزيز نظم معلومات الرتبة الوطنية مبا يف ذلك مراقبة صحة الرتبة؛
	•وضع برامج متكاملة أساسية تتعلق مبسائل تدهور الرتبة الرئيسة مبا يف ذلك ملوحة الرتبة وندرة املياه وانجراف الرتبة
املايئ والريحي والعواصف الغبارية؛
	•تنفيذ األدوات املعيارية مثل الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة واملدونة الدولية للسلوك لالستخدام
املستدام لألسمدة عىل املستوى الوطني؛
	•الدعوة إىل تطوير األطر القانونية الوطنية للرتبة بهدف تطوير السياسات والربامج واإلجراءات املتعلقة بالرتبة السليمة..

األولويات
املستقبلية
للرشاكة العاملية
من أجل الرتبة

	•مواصلة العمل مع رشكاء منطقة الـ  NENAوكذلك مع
الحكومات األخرى التي تهتم بسياسات الرتبة يف املنطقة؛
	•دعم البلدان األعضاء يف منطقة الـ  NENAيف تعزيز
وتنفيذ أنشطة اإلدارة املستدامة للرتبة؛
	•الدعوة لزيادة االستثامر يف اإلدارة املستدامة للرتبة عىل
املستوى الوطني من أجل تحسني وظائف الرتبة؛
	•دعم البلدان يف إنشاء أنظمة وطنية ملعلومات الرتبة
وأنظمة مراقبة ورصد الرتبة.
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املصطلحات
املاء األزرق :هو ماء البحريات واألنهار واملياه الجوفية .توجد املياه الزرقاء يف شكلني مختلفني :الجريان السطحي يف املسطحات املائية وجريان املياه الجوفية املتجددة يف
طبقات املياه الجوفية .فاملاء يتحرك فوق وتحت سطح األرض ويشمل املياه السطحية واملياه الجوفية.1
التغريات املناخية :يشري هذا املصطلح إىل تغري يف حالة املناخ الذي ميكن تحديده (باستخدام االختبارات اإلحصائية) بالتغيريات يف خصائصه والذي يستمر لفرتة ممتدة عادة
ما تكون عقودًا أو أطول .وهو يشري إىل أي تغري يف املناخ مع مرور الوقت سواء بسبب التغريات الطبيعية أو كنتيجة للنشاط البرشي.2
الترتيف :عملية يصبح فيها املسطح املايئ غنيًا باملغذيات الذائبة ،مام يؤدي غالبًا إىل ظهور الطحالب وانخفاض معدل واألكسجني الذائب وتغريات يف مكونات النباتات
والحيوانات يف املسطح املايئ .يحدث هذا بشكل طبيعي ولكن ميكن أن يتفاقم بسبب النشاط البرشي الذي يزيد من مدخالت املغذيات إىل املاء.1
األمن الغذايئ :يتحقق األمن الغذايئ عندما يكون متاح لجميع الناس ويف جميع األوقات وكذلك عند إمكانية الوصول املادي واالقتصادي إىل أغذية كافية وآمنة ومغذية تلبي
احتياجاتهم الغذائية للوصول إىل حياة نشطة وصحية .3
املاء األخرض :هو املاء الناتج عن الهطول املطري والذي يخزن ضمن الرتبة غري املشبعة .1
اإلدارة املتكاملة لآلفات :هو نهج النظام البيئي إلنتاج املحاصيل وحاميتها والذي يجمع بني اسرتاتيجيات ومامرسات اإلدارة املختلفة لزراعة املحاصيل السليمة وتقليل
استخدام مبيدات اآلفات إىل الحد األدىن.4
اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة :وهي تطبيق مامرسات إدارة خصوبة الرتبة واملعرفة من أجل تكييفها مع الظروف املحلية ،مام يعزز كفاءة استخدام األسمدة والكفاءة يف
استخدام املوارد العضوية وإنتاجية املحاصيل.1
األرض :تُعرف األمم املتحدة األرض بأنها “منطقة ميكن تحديدها من سطح األرض  ،وتشمل جميع سامت املحيط الحيوي فوق أو أسفل هذا السطح مبارشة مبا يف ذلك
املناخ القريب من سطح األرض وأشكال الرتبة والتضاريس والهيدرولوجيا السطحية (مبا يف ذلك البحريات الضحلة واألنهار والربك واملستنقعات) والطبقات الرسوبية القريبة
من السطح وما يرتبط بها من احتياطي للمياه الجوفية والتجمعات النباتية والحيوانية ومنط املستوطنات البرشية والنتائج املادية لألنشطة البرشية املاضية والحالية “.5
امللش :وهو غطاء واقي عادة ما يكون من مواد عضوية مثل األوراق أو القش أو البيتموس ،يوضع حول النباتات ملنع تبخر الرطوبة وملنع تجمد الجذور ومنع منو األعشاب
1
الضارة.
الزراعة العضوية :وهي نظام شامل إلدارة اإلنتاج يعزز سالمة النظم البيئية الزراعية مبا يف ذلك التنوع الحيوي والدورات الحيوية والنشاط الحيوي للرتبة .ويؤكد عىل
استخدام مامرسات اإلدارة يف تفضيل استخدام املدخالت خارج املزرعة ،مع األخذ يف االعتبار أن الظروف اإلقليمية تتطلب أنظمة مكيفة محلياً .ويتم تحقيق ذلك
باستخدام الطرائق الزراعية والحيوية وامليكانيكية يف مقابل عدم استخدام املواد الصناعية لتحقيق أي وظيفة محددة داخل النظام.6
السياسات :مجموعة من التوجهات واملبادئ التي تعتمدها الحكومات بهدف االنسجام مع السياسات الوطنية يف بلد معني لتوجيه القرارات املستقبلية فيام يتعلق بإدارة
مواردها واستخدامها والحفاظ عليها ملصلحة املجتمع.7
الرتبة :هي وسط طبيعي لنمو النباتات .كام تعرف الرتبة كجسم طبيعي يتكون من طبقات (آفاق الرتبة) التي تتكون من املواد املعدنية بفعل التجوية واملواد العضوية
والهواء واملاء.8
تراص الرتبة :وهي زيادة يف كثافة الرتبة وانخفاض يف مساميتها الكلية والتي تنتج عن الضغط الذي يتم تطبيقه عىل سطح الرتبة .يسبب الرتاص ضعف يف وظائف الرتبة
وذلك يف الطبقة العلوية والسفلية منها ،ويعوق تغلغل الجذور والتبادل املايئ والغازي .9
تدهور الرتبة :وهو التغيري يف الحالة الصحية للرتبة والذي يؤدي إىل تناقص قدرة النظام البيئي عىل توفري املنتجات والخدمات للمستفيدين منه.10
صحة الرتبة :هي قدرة الرتبة عىل العمل كنظام حي.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 16

/FAO TERM PORTAL: HTTP://WWW.FAO.ORG/FAOTERM/EN
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رطوبة الرتبة :هي نسبة املاء يف الرتبة (بالوزن) ،وعادة ما يتم أخذها كامء يف الرتبة بني نقطة الذبول والسعة الحقلية.1
الكربون العضوي يف الرتبة ( :)SOCوهو الكربون الذي يبقى يف الرتبة بعد التحلل الجزيئ ألي مادة تنتجها الكائنات الحية .وهو يشكل عنرصا رئيسياً يف دورة الكربون
العاملية من خالل الغالف الجوي والغطاء النبايت والرتبة واألنهار واملحيط .إن كربون الرتبة العضوي هو املكون الرئييس للامدة العضوية يف الرتبة ( ،)SOMوبالتايل
يشكل ما ميكن تشبيهه بوقود الرتبة .تدعم املادة العضوية وظائف الرتبة الرئيسية حيث أنها رضورية لتثبيت بناء الرتبة واالحتفاظ باملغذيات النباتية واتاحتها،
والسامح بتغلغل املياه وتخزينها يف الرتبة .ولذلك فهي تساهم يف تأمني صحة الرتبة وخصوبتها وإنتاجيتها من الغذاء ،إن فقد أو انخفاض كربون الرتبة العضوي هو
مؤرش عىل تدهور الرتبة.11
املادة العضوية يف الرتبة ( :)SOMهي مصطلح يستخدم لوصف املكونات العضوية يف الرتبة يف مختلف مراحل التحلل مثل أنسجة النباتات والحيوانات امليتة ،واملواد التي
يقل حجمها عن  2مم ،والكائنات الحية يف الرتبة .10
القرشة السطحية :هي طبقة سطحية من الرتبة ترتاوح سامكتها من بضعة مليمرتات إىل بضعة سنتيمرتات ،وهي أكرث تراص من املواد املوجودة تحتها .املواد التي تضاف
للرتبة ال تساهم يف تشكيل القرشة السطحية . 12
اإلدارة املستدامة للرتبة ( :)SSMتصبح إدارة الرتبة مستدامة إذا كانت خدمات الدعم والتزويد والتنظيم والخدمات الثقافية املقدمة من الرتبة تم الحفاظ عليها أو تعزيزها
دون اإلرضار بشكل كبري بوظائف الرتبة التي تقدم هذه الخدمات .ويشكل التوازن بني خدمات الدعم والتزويد لإلنتاج النبايت والخدمات التنظيمية التي توفرها الرتبة
لجودة املياه وتوافرها ولرتكيب الغازات الدفيئة يف الغالف الجوي مصدر قلق خاص. 13
قدرة االحتفاظ باملاء ( :)WHCوهي كمية املياه املحتجزة بالرتبة التي ميكن أن متتصها النباتات بني فرتة التشبع الكامل وأقل كمية ماء يف الرتبة .يقاس عادة  WHCضمن
الطبقة السطحية للرتبة حتى عمق حوايل  30سم .11
اإلجهاد املايئ :اإلجهاد املايئ هو النتيجة الحتمية لندرة املياه ،والتي قد تتجىل عىل أنها نزاع متزايد عىل االستخدام املايئ بني القطاعات املختلفة وانخفاض مستويات الخدمة
وفشل املحاصيل وانعدام األمن الغذايئ ...إلخ .وهذا املصطلح مامثل لالستخدام الشائع ملصطلح الجفاف.11

11
12
13

FAO, 2017C
HTTP://WWW.FAO.ORG/DOCREP/T1696E/T1696E06.HTM
FAO AND ITPS, 2017
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