
 يؤثر تدهور ا�راضي والتصحر على نحو

     1/3 مساحة ا�راضي
المستخدمة للزراعة

وحوالي

      1.5 مليار
شخص عالمي� يتأثر من تدهور ا�راضي والتصحر

الفرصالتحديات
عالمي� ما يقرب من

    2 مليار هكتار
 يمكن أن يخضع للترميم وإعادة التأهيل من

  خالل تطبيق تقنيات ا�دارة  المستدامة ل�راضي
 

في منطقة الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا، حول

   350 مليون هكتار

يمكن أن يخضع لممارسات ا�دارة المستدامة

 في آسيا ، استثمارات ا�دارة  المستدامة ل�راضي
 تستحق

     3 بليون دوالر
 

 في أفريقيا، يمكن أن تساهم ا�جراءات  ضد
تآكل التربة، تقدر بحوالي

       2.48 تريليون دوالر

االبتكار في ا�من الغذائي والمائي في منطقة الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا

Sources: WBG, UNCCDSources: WRI, ICARDA, ELD

 تدهور ا�راضي
واستصالحها

ورقة معلومات أساسية

الملخص 
الشرق ا�دنى وشمال افريقيا التنفيذي

 مارس–4 أبريل 
القاهرة، مصر 
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أيام 
المياهالمياها�راضي ا�راضي 

 محاربــة تدهــور ا�راضــي فــي ســبيل
 تحقيــق االســتدامة والمرونــة وا�مــن

الغذائي

 يتزايد مستوى تدهور ا�راضي والتصحر بدرجات خطيرة في منطقة
عيش سبل  على  يؤثر  ما  وهو  أفريقيا،  وشمال  ا�دنى   الشرق 
 المجتمعات، وأمنها الغذائي واحتمالية الهجرة. وتتأثر هذه العملية
 بالديناميكية االجتماعية واالقتصادية والصراع وتتفاقم بسبب تغير
واستصالحها ا�راضي  تدهور  حالة  الورقة  هذه  وتتناول   المناخ. 
فرص وهناك  ورائها.  الدافعة  والعوامل  تواجهها  التي   والتحديات 
 لعكس هذا االتجاه، يدعمها وجود زخم عالمي للوصول إلى عالم
والتنوع المناخ  بتغير  المتعلقة  وااللتزامات  ا�راضي،  تدهور  من   خال 
أولويات وتحديد  السليم  للتخطيط  حاجة  وهناك   البيولوجي. 
 المناطق المستهدفة الستصالح ا�راضي فيها، وا�جراءات المتخذة
المستدامة ا�دارة  خيارات  تبني  عملية  لتعزيز  الواقع  أرض   على 
 ل�راضي والمياه، وتعزيز الجهود الرامية �يجاد بيئة مواتية. إال أنه ال
الترابط الورقة  هذه  وتوضح  المعرفية.  الفجوات  بعض  هنالك   تزال 
 بين تدهور ا�راضي، واستدامة سبل العيش وا�من الغذائي في ظل
على العوامل  هذه  تؤثر  وكيف  المناخ،  تغير  سيناريوهات   مختلف 

احتمال اللجوء للهجرة.

التنمية أهداف  أحد  هو  ا�راضي  تدهور  من  خاٍل  عالم   تحقيق 
اتفاقية في  ل�طراف  عشر  الثاني  المؤتمر  خالل   المستدامة: 
اتفاقية حول  المناخ  بتغير  المتعلقة  ا�طارية  المتحدة   ا�مم 
 مكافحة التصحر الذي عقد في مدينة أنقرة (تشرين أول/أكتوبر
 2015)، أبرمت الدول ا�طراف اتفاق� تاريخي� تم بموجبه ربط تنفيذ
 االتفاقية بأهداف التنمية المستدامة بشكل عام، والهدف رقم
التصحر، مكافحة  عام 2030،  وهو:  "بحلول  خاص،  بشكل   15.3 
ا�راضي ذلك  في  بما  المتدهورة،  والتربة  ا�راضي   واستصالح 
 المتأثرة بالتصحر، والجفاف، والفيضانات، والسعي لتحقيق عالم
لدعم قوية  أداة  أصبح   15.3 الهدف  ا�راضي".  تدهور  من   خاٍل 
من أخرى  أهداف  وثمة  التصحر.  مكافحة  اتفاقية  تنفيذ   جهود 
الهدف، بهذا  وثيق�  ارتباط�  ترتبط  المستدامة  التنمية   أهداف 
 وتتضمن مؤشرات على التربة وا�راضي، مثل الهدف الثاني من
 أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة
 المستدامة؛ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
في بما  بالمياه،  المتصلة  ا�يكولوجية  النظم  وترميم  حماية   - 
ومستودعات وا�نهار  الرطبة  وا�راضي  والغابات  الجبال   ذلك 
تدهور آثار  تحديد  ا�مر  هذا  ويشمل  والبحيرات.  الجوفية   المياه 
مرفق إن  ا�يكولوجية.  النظم  خدمات  تقديم  على   ا�راضي 
تنفيذ سبيل  في  للدول  الدعم  بتقديم  ملتزم  العالمي   البيئة 
ا�دارة مجال  في  المنسقة  االستثمارات  ضخ  وتسهيل    االتفاقية 

.المستدامة ل�راضي، لتحقيق عالم خاٍل من تدهور ا�راضي
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 التصحر خطر، وهو أخطر ما يكون في منطقة الشرق ا�دنى
المغذيات فقدان  إلى  التربة  تآكل  ويؤدي  أفريقيا   وشمال 
وانخفاض فيها  العضوي  بون  وفقدان  التربة،   داخل 
هكتار) مليون  ويتآكل ما نسبته نحو 60% (135   إنتاجيتها. 
العواصف هبوب  إلى  يؤدي  قد  مما  الرياح،  بفعل  التربة   من 
 الرملية والترابية في ظل ظروف معينة، ما يتسبب في تكبد
 خسائر بنحو 13 مليار دوالر من إجمالي الناتج المحلي كل عام.
 وقد أدى تزايد عدد السكان والطلب على اللحوم الحمراء إلى
 زيادة كبيرة في أعداد المواشي، ما أدى بالتالي إلى الرعي الجائر
ا�ولية الغابات  مساحة  وانخفضت  للمراعي.  السريع   والتدهور 
.2015 إلى   1990 من  الفترة  خالل   13.8% بنسبة   والطبيعية 
 وترتبط الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ارتباط©
العمليات مع  يتفاعل  الذي  ا�راضي،  تدهور  بمعدالت   وثيق© 

ا�خرى بطرق تقوض استدامة سبل عيش ا�سر
 

 تعمل منظمة الفاو على إيجاد خيارات لتفادي حدوث مزيد من
ا�راضي استصالح  إلى  الرامية  الجهود  ولدعم   التدهور 
المستدامة والممارسات  السياسات  هذه  وتشمل   المتدهورة. 
والتخطيط التقييم  أدوات  ذلك  في  بما  ا�راضي/التربة،   ¾دارة 
مدعومة ا¾جراءات  هذه  وجميع  الصلة.  ذات   وا¾دارة 
وتتوفر نطاقها.  لتوسيع  تشاركية  وسياسات   باستراتيجيات 
المستدامة ا¾دارة  دور  حول  المستفادة  والدروس   الخبرات 
 لÀراضي في مكافحة تدهور ا�راضي على المستويات المحلية،
ويعد والعالمية.  وا¾قليمية،  والوطنية،  الوطنية،  دون   وما 
القرار صناع  لدعم  أساسية  أداة  ا�راضي  استخدام   تخطيط 
ا�راضي تخصيص  جهود  وتوجيه  مستوياتهم،   بمختلف 
منهجية الفاو  منظمة  وتطبق  المثلى.  االستخدامات   لتحقيق 
موارد لتخطيط  ومنهجيات  الطبيعية  للمناظر  متكاملة   إدارة 
 ا�راضي بهدف تعزيز ا¾دارة المستدامة لÀراضي. وتوفر المبادئ
 التوجيهية الطوعية بشأن ا¾دارة المستدامة للتربة توجيهات
حول كيفية تنفيذ ا¾دارة المستدامة للتربة وعكس تدهورها

والمشاريع المبادرات  حول  ا�مثلة  من  العديد   ثمة 
والتي ل�راضي،  المستدامة  ا�دارة  تعزيز  إلى   الرامية 
من والتوصيات  المستفادة  الدروس  من  الكثير   تضم 
الزراعية، ا�يكولوجية  والنظم  المستويات   مختلف 

مثل:

إدارة المراعي وإعادة تأهيلها.
 أساليب استخدام المدرجات والحصاد المائي وأنظمة االستخدام

المتكامل والمستدام ل�راضي.
دمج أشجار الصمغ العربي في المزارع وا�راضي الرعوية.

وتوسيع التربة،  مختبرات  وشبكات  للتربة،  الرقمية  الخرائط   رسم 
نطاق ا�دارة المستدامة ل�راضي.

ا�دارة نطاق  توسيع  لدعم  التشاركية  ا�راضي  موارد   تخطيط 
المستدامة ل�راضي وتعميمها.

ممارسات الحفاظ على التربة لزيادة إنتاجية ا�راضي.
ا�نتاجية لزيادة  ا�مطار  مياه  لمستجمعات  المجتمعية   ا�دارة 

والمحافظة على التربة.
تحقيق استقرار الكثبان الرملية.

 دعم اتخاذ القرار بشأن إدارة ا�راضي والتخطيط على المستويات
الوطنية، وما دون الوطنية، والمحلية.

 
Source: FAO, 2019. Land Degradation and Restoration, Background Paper, Land and Water Days, Cairo, Egypt. 

 تقترح الورقة رسائل أساسية وتوصيات لتوفير حزمة
 شاملة لتعزيز ا�دارة المستدامة للموارد الثمينة في
واالقتصادية واالجتماعية  البيئية  الظروف   ظل 
أفريقيا، وشمال  ا�دنى  الشرق  منطقة  في   القاسية 

وهي تشمل:

ا�من  - المناخ  تغير   - ا�راضي  "تدهور  بين  العالقة   تحليل 
 الغذائي - الهجرة" من أجل معالجة التحديات وإيجاد خيارات

مستدامة على مختلف المستويات.

التي المستدامة  ا�دارة  خيارات  في  التوسع  جهود   تعزيز 
 تدعمها بيئة مواتية لمكافحة تدهور ا�راضي، وتعزيز ا�نتاجية

وسبل العيش.

المعرفة توفير  إلى  بالحاجة  "ا�راضي"، مصحوب�   االستثمار في 
 حول تكاليف ا�دارة المستدامة ل�راضي والفوائد المتأتية منها

لتشجيع االستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

 تعزيز حوكمة موارد ا�راضي والمياه ودعم ا�دارة المستدامة
والوصول ل�راضي وحيازتها.

االستدامة إلى  التأثر  وقابلية  التدهور  من  التحول   تشجيع 
 والمرونة، ويجب استخدام ا�دوات والمنهجيات لتقييم الموارد
 الطبيعية وتخطيطها وإدارتها ورصدها، من أجل الوصول إلى
المعارف �دارة  منصة  خالل  من  مستنيرة  قرارات  اتخاذ   عملية 

وتبادلها.
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