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 السنة الرابعة )جلسات عملي(  –قسم االقتصاد الزراعي 

-------------------------------------------------  
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 لألمم والزراعة األغذية منظمة الصادرة عن للخطر المعرضة اقتصاديات الموارد الزراعية
 2011 روما ةالمتحد
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 وعالقته باقتصاديات الموارد النظام اإليكولوجي -ثانيًا 
--------------------------------------------------  

 حالة الموارد االقتصادية من األراضي والمياه -أواًل  
 مواجهة في أساسيا محورا بها استخدامها يتم التي والطريقة والمياه األراضي من الموارد تشكل

 تؤدي أن المرجح ومن .العالم أنحاء جميع في الغذائي األمن تحسين في المتمثل التحدي
 التعرض تفاقم إلى والمياه األراضي على التنافس وزيادة المناخ وتغير الديموغرافية الضغوط
 كافية أغذية بتوفير المتعلق التحدي يكن ولم .وآسيا أفريقيا في سيما ال الغذائي، األمن النعدام

 .اآلن عليه هو مما وقت أي في أكبر العالم أنحاء جميع في شخص لكل
 7 حوالي اآلن يبلغ الذي السكان عدد يتزايد أن المتوقع فمن .مستمر تزايد في العالم وسكان
 لزاما سيصبح الوقت، ذلك وفي . 2050 عام بحلول نسمة مليارات 9 حوالي إلى نسمة مليارات
 .عام كل الحيوانية المنتجات من إضافية طن مليون 200 و الحبوب، من أخرى طن مليار إنتاج

 ينحصر ال حيث النامية، البلدان في يكون ما أقوى هي القبيل هذا من زراعي نمو تحقيق وحتمية
 األمن لها يجلب مما األغذية على األسر حصول أيضا يشمل ولكن األغذية إنتاج في التحدي
 .الغذائي
 جنوب أفريقيا في سيما ال التغذية، في نقص من شخص مليار من يقرب ما يعاني واليوم

 الزراعي اإلنتاج تضاعف لو وحتى .)مليونا 578 ( آسيا وفي ) مليونا 239 ( الكبرى الصحراء
 عرضة شخصا عشرين كل بين من واحد شخص فسيظل النامية، البلدان في 2050 عام بحلول
 مرة معظمهم سيكون الجوع، من يعانون نسمة مليون 370 يوازي عدد وهو – التغذية لنقص
 بالنسبة حيويا وأمرا للنمو، محركا ستظل الزراعة أن يعني النمو وهذا .وآسيا أفريقيا في أخرى
 .الريفية المناطق في الفقر من الحد في محوري دورها وأن البيئية، والخدمات االقتصادية للتنمية
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 في الزراعي اإلنتاج يزيد أن يجب التغذية ونقص الغذائي األمن انعدام وتقليص التغذية ولتحسين
 األراضي مساحة على كبير حد إلى هذا يحدث أن ويلزم .السكان نمو من أسرع بمعدل المستقبل
 تستخدم مستدامة تكثيف عمليات من التحسينات تأتي أن بالتالي وسيتعين .القائمة الزراعية
 .كذلك أذى أي لها تسبب وال فعاال، استخداما المائية والموارد األراضي
 الغذائي األمن وتعزيز اإلنتاج لزيادة الالزمة والتكنولوجيات والممارسات السياسات وخضعت
 وتنمية المؤسسية، اآلليات الدولي الصعيد على أجريت مفاوضات وتناولت .طويلة لمناقشات
 على وُاتخذت .مستدامة بطريقة اإلنتاجية لزيادة الالزمة المالية والتسهيالت واألسواق، التجارة

 السياسات في االستثمار شملت الغذائي، األمن وتعزيز الناتج لزيادة تدابير القطري المستوى
 والخدمات التحتية البنية في وكذلك والحوافز، المؤسسات وفي للسوق والمواتية للفقراء الداعمة
 .قائما يزال ما التحدي فإن ذلك ورغم .اإلنتاجية لتحسين الالزمة
 والمياه األراضي على التنافس زيادة
 النامية البلدان في يتحقق ولم الزراعي، اإلنتاج نمو معدالت تباطأت فقد .تحذيرية دالئل هناك
 و 2007 عامي في واهتز .المائة في 3 البالغ للنمو السنوي المعدل نصف سوى الماضي في

 صحبها وما الغذائية، المواد أسعار لها تعرضت التي الصدمات نتيجة بالرضا شعور أي 2008
 .الحبوب أسعار في شديد ارتفاع من
 المستثمرون بدأ حيث بارزا شكال والمياه األراضي على المتزايدة المنافسة أخذت الحين ذلك ومنذ
 في الزراعية األراضي من مساحات حيازة في التجاري القطاع من أو السيادية الجهات من سواء

 .النامية البلدان
 من الخام المواد إنتاج في المزروعة األراضي من كبيرة مساحات استخدام بين قائم تنافس وثمة
 وحاالت الفيضانات من سلسلة وتفرض .األغذية إنتاج في واستخدامها الحيوي، الوقود أجل

 وموارد األراضي الستقرار التهديدات من مزيدا األنباء تتصدر التي األرضية واالنهيارات الجفاف
 .المياه

 في آخذة المياه فندرة .الطبيعية الموارد قاعدة في أعمق هيكلية مشاكل أيضا بوضوح وتجلت
 .التزايد
 بالمياه، المتصلة اإليكولوجية النظم وتدهور ومسطحاتها، المياه مجاري وتلوث الملوحة أن كما
 في 5 نسبة إال المجرى في تتبق لم الكبيرة، األنهار من العديد وفي .االرتفاع في آخذة كلها
 مثل األنهار، بعض مياه تعد ولم السابق، في موجودة كانت التي المياه كميات من فقط المائة
 الداخلية، والبحار الكبيرة البحيرات وتقلصت .السنة مدار على البحر إلى تصل هي، هوانغ نهر
 المتآكلة التربة سطح انجراف ويمأل .قائمة الشمالية وأمريكا أوروبا في المستنقعات نصف تعد ولم

مدادات الكهرومائية الطاقة من يحد مما الخزانات،  مكثف، بشكل الجوفية المياه وُتضخ .المياه وا 
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 أجزاء وتعاني .ملوحتها وتزايدت الساحلية المناطق بعض في األرضية المستودعات تلوث وتزايد
 جودة انخفاض سيما ال اإليكولوجي، النظام ضعف معدالت ارتفاع من القارات جميع من واسعة
 .الثقافي التراث وقيم الراحة بأسباب لحق الذي والضرر البيولوجي، التنوع وفقدان التربة،
 13.5 نسبة إليها ترجع إذ الحراري، االحتباس غازات إنتاج في اآلن رئيسيا مشاركا الزراعة وتعد
 يأتي نفسه، الوقت وفي .العالمي الصعيد على الحراري االحتباس غازات انبعاثات من المائة في

 االحترار نتيجة – التنبؤ على قدرتهم عدم من ويزيد للمزارعين إضافية بمخاطر المناخ تغير
 الجوية الظواهر حدوث وتزايد األمطار، هطول أنماط في والتحوالت به، المرتبط والجفاف
 قدرة واألقل األضعف المنخفض الدخل المنخفضة البلدان في الفقراء المزارعون ويعد  ،القصوى

 .التغيرات هذه مع التكيف على
 األراضي على التنافس داخلية أراض في المائية األحياء تربية في المطردة الزيادة أيضا وتؤجج
 من تأتي التي الطعام أسماك إمدادات من السنوي الفرد نصيب متوسط ازداد فقد :المياه وموارد
 عامي بين سنويا المتوسط في المائة في 6.6 بمعدل البشري لالستهالك المائية األحياء تربية

 برك لبناء واألراضي والمياه األعالف على الطلب زيادة إلى أدى مما ، 2008 و 1970
 .األسماك
 تأثيرا الحيوية والخدمات السلع توفير على اإليكولوجية النظم قدرات اتجاهات في التدهور ويؤثر
ذا .لألغذية المنتجة الهامة للمناطق المحتملة اإلنتاجية على فعليا  هذا على الحال استمر ما وا 

 تكون حيث النامية، البلدان في يكون ما أشد على الغذائي األمن على اآلثار فستكون المنوال،
 تحسين يؤدي المواقع، بعض ففي ذلك، ومع .يكون ما أدنى على التربة ومغذيات المياه وفرة

 بمفاضالت القيام ضرورة االعتبار في تأخذ التي( اإلدارية والسياسات والممارسات التكنولوجيا
 ويشير السلبية، االتجاهات وتراجع وقف إلى )الزراعي واإلنتاج البيئية االحتياجات بين مناسبة
 وبناء   .كبيرة المخاطر فإن ذلك، ومع .المستدام للتكثيف نماذج إلى تؤدي مسارات إلى بالتالي
 معرضة الرئيسية الغذائية والمواد والمياه األراضي نظم سلسلة فإن الحالية، االتجاهات على

 .للخطر
 األغذية لمنظمة في العالم المياه وموارد األراضي حالة عن الكامل التقرير ومحتوى نطاق

 99999999((2011)روما  SOLAW المتحدة لألمم والزراعة

 لتلبية الطلب الالزمة االستجابات أنواع، و المحاصيل إلنتاج الالزمة والمياه األراضي مسألة - 1
 الزراعي من قبل الدول. اإلنتاج مجال في
 اإلنتاج في المطلوبة الزيادات دعم على العالم في المياه وموارد األراضي قدرة تقييم - 2

 األراضي إدارة خيارات استعراضو  الخيارات، بين والمفاضلة المخاطر دراسةو  ،واإلنتاجية
 .الموارد بقاعدة ضرر إلحاق بدون المياه وموارد
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 مصايد تصادفها التي والتحديات الحيوانية، والثروة الغابات في والمياه األراضي استخدام - 3
 . المائية األحياء وتربية الداخلية األسماك
   تتضمن اآلتي: سياسات الموارد مجال في توصيات التقرير ويقدم

 كربوني وبأثر استدامة أكثر مكثف زراعي إلنتاج جديد نموذج نحو تدرجي ُنهج على التركيز -آ 
 الحكومات من وحوافز ومؤسسات سياسات بدعم وتحظى المزارعون، يطبقها للبيئة، مراعاةو  أقل،

 المائة في 12 بنسبة العالم في المزروعة األراضي مساحة نمت إذ .العالمي والمجتمع الوطنية
 العالم نطاق على المروية األراضي مساحة وتضاعفت ،الماضية 50 ال السنوات مدى على
 ونصف ضعفين بين يتراوح بما الزراعي اإلنتاج نما نفسه، الوقت وفي ذاتها، الفترة خالل

 .الرئيسية المحاصيل غلة في الكبيرة الزيادة بفضل وذلك أضعاف، 3 و الضعف
 في بتدهور المناطق بعض في اإلنتاج في تحققت التي العالمية االنجازات ارتبطت فقد ذلك، ومع

 الكتلة تشمل، و اإليكولوجي بالنظام المرتبطة والخدمات السلع وتدهور المياه، وموارد األراضي
مداداتها، المياه وتخزين التربة، وصحة الكربون، وتخزين الحيوية،  والخدمات البيولوجي، والتنوع وا 

  .والثقافية االجتماعية
، المحاصيل إلنتاج العالم أراضي مساحة من المائة في 11 بالفعل الزراعة تستغل -ب 

 المياه ومجاري الجوفية المياه مستودعات من المسحوبة المياه جميع من المائة في 70 وتستخدم
 المنتجة األراضي يملكون ممن المزارعين األول المقام في الزراعية السياسات وتفيد ت،والبحيرا
 في محبوسين مازالوا الذين المنتجين صغار غالبية وتتجاوز المياه، على الحصول ويمكنهم
 .المناخي التيقن وعدم األراضي وتدهور للمخاطر التعرض نسبة فيها تتزايد للفقر مصيدة

 بتنمية ارتبطت التي المتزايدة الكثافة مواكبة من والمياه باألراضي المعنية المؤسسات تتمكن ولم
 . المياه وموارد األراضي على والتنافس التداخل درجة وتزايد األنهار أحواض

 للتصدي والتعاون التكيف على بقدرة الدول ذات الطبيعة الزراعية مؤسسات تلزميجب ان  –ت 
  .السوق وفرص الطبيعية الموارد لندرة بفعالية
 والدخول السكان عدد في الزيادة تستلزم أن المتوقع من ، 2050 عام نحو الطريق وفي -ث 
 المائة في 100 إلى تصل وزيادة العالم، نطاق على المائة في 70 بنسبة األغذية إنتاج في زيادة
 وموارد األراضي توزيع فإن ذلك، ومع . 2009 عام مستويات مع بالمقارنة النامية، البلدان في

 متوسط إن . إذالمستقبل في المزيد إنتاج إلى تحتاج التي البلدان تلك صالح في ليس المياه
 هذا نصف عن يقل الدخل المنخفضة البلدان في المتاحة المزروعة األراضي من الفرد نصيب

 إلنتاج المزروعة األراضي مالءمة مدى عموما وتقل الدخل، المرتفعة البلدان في المتوسط
  .المحاصيل

 زيادة في الوقت ذاته تواجهوس ،الغذائية المواد على الطلب فيها يزداد التي البلدان بعض -ج 
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  .المياه أو القابلة للزراعة األراضي ندرة مستويات في
 , إذبعض ما تضمنه تقرير منظمة األغذية والزراعة حول تكثيف اإلنتاج الزراعي العالمي

 األراضي في اإلنتاج تكثيف من الزراعي الناتج زيادة في مساهمة أكبر تأتي أن المرجح من
  اآلتي: ذلك يستلزمو , الموجودة الزراعية

 المرونة تعزيز خالل من الري مياه استخدام كفاءة وزيادة لألراضي، المستدامة اإلدارة -آ 
 .الري مياه توصيل وتوقيت والموثوقية

 نظم من سلسلة تواجه ، وهذه األنماطالزراعي إلنتاجا في السائدة لألنماط دقيق استعراض -ب 
 من مزيج وطأة تحت اإلنتاجية طاقتها في التدريجي االنهيار خطرل معرضه والمياه األراضي
  .المستدامة غير الزراعية والممارسات المفرطة السكانية الضغوط

 داخل والمياه األراضي توافر تواجه التي الطبيعية القيود تفاقم من قد تزيد خارجيةال عواملال –ت 
 االجتماعية والتغيرات األخرى القطاعات مع والتنافس المناخ تغير وتشمل النظم، هذه

 إجراءات التخاذ أولوية ذي اهتمام إيالء للخطر المعرضة النظم هذه وتستحق، واالقتصادية
 .لذلك بدائل ببساطة توجد ال ألنه عالجية،

 الحد مع والفقر الغذائي لألمن لتصديبا ، وذلكبكفاءة اإلنتاج نطاق لتوسيع إمكانية هناك -ث 
 .األخرى اإليكولوجي النظام قيم على اآلثار من نفسه الوقت في
 استباقي نهج التباع المزارعون، ذلك في بما الخاص، والقطاع للحكومات متاح مجال ثمة -ج 
 على اإلجراءات تقتصر وال .والمياه األراضي إلدارة مستدامة ممارسات اعتماد لتعزيز أكبر بقدر

  .اإلنتاج مخاطر من والحد المستدام الزراعي التكثيف لتعزيز فحسب تقنية خيارات
, وبناء المرونه والتحديات التي تواجهه الشروط الالزمة إلزالة معوقات تكثيف اإلنتاج الزراعي

 :اً اقتصادي اً مورد بوصفه
 والحصول األراضي حيازة وتحسين، الحوافز أطر في االختالالت إزالة – 1

 . الموارد على
 بالكفاءة تتسم دعم خدمات وتقديم والمياه، األراضي مؤسسات بين التعاون وزيادة تعزيز - 2

 .  للظروف وفقا التكييف وبحوث المعارف، تبادل تشمل
 .األسواق إلى التمويل واإلنتاج وصول تأمين وزيادة وتحسين الريفي، التمويل - 3
 اإلرادة توافر مع واسع نطاق على والمياه لألراضي المستدامة اإلدارة ممارسات اعتماد - 4

 الممارسات اعتماد لتشجيع الالزم والمؤسسي المالي الدعم لتقديم العالمي المجتمع لدى السياسية
  .المسؤولة الزراعية
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 الميزانيات في والمياه األراضي أجل من الموارد تخصيص ة بخصوصالسلبي اتاالتجاهتغيير 
 مدفوعات الجديدة الممكنة التمويل خيارات وتشمل ،الرسمية اإلنمائية المساعدة وفي ،الوطنية
 .الكربون وسوق البيئية، الخدمات مقابل

 إدارة مع تتعامل التي الدولية والمبادرات السياسات بين بكثير فعالية أكثر تكامل تحقيق يلزم - 5
 الزراعة طريق عن مواطنيه إطعام للعالم يمكن وحدها التغييرات وبهذه ،والمياه األراضي
 .البيئية الحدود نطاق في تُنتج التي المستدامة

 وعالقته باقتصاديات الموارد النظام اإليكولوجي -ثانيًا 
لمجتمعة في البيئة. وهذه العناصر الفيزيائية والبيولوجية ا هو مجموعة :النظام اإليكولوجي

 .تشكل مجموعة معقدة من العالقات وتعمل ككل موحد في تفاعلها مع بيئتها الفيزيائية عناصرال
 ؟اإليكولوجية الُنظم ما أسباب أهمية

إن خدمات الُنظم اإليكولوجية هي المنافع التي يحصل عليها البشر من الُنظم اإليكولوجية. وهذه 
الفوائد ال غنى عنها لعافية البشر كافة في جميع أرجاء العالم. وهي تشمل خدمات اإلمداد 

لى البشر وخدمات الدعم الالزمة للحفاظ على والتنظيم والخدمات الثقافية التي لها تأثير مباشر ع
الخدمات األخرى. وصحة اإلنسان وعافيته تعتمدان على هذه الخدمات والظروف التي توفرها 
البيئة الطبيعية، من إتاحة ما يكفي من الغذاء والماء وتنظيم حياة النواقل واآلفات والممرضات. 

 .لوجيةفالتنوع البيولوجي هو أساس لكل الخدمات اإليكو 
والعالقات السببية بين التغّير البيئي وبين صحة اإلنسان عالقات معقدة ألنها تكون في كثير من 
األحيان غير مباشرة ومتحركة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، كما أنها تعتمد على عدد 

إليكولوجي من قوى التغيير. وتعتمد صحة اإلنسان اعتمادا  جذريا  على منتجات وخدمات النظام ا
)كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود( وهي منتجات وخدمات ال غنى عنها لتمتع 
اإلنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش المنتجة. وهناك آثار هامة ومباشرة يمكن أن تلحق بصحة 
. اإلنسان إذا أصبحت خدمات النظام اإليكولوجي غير كافية لتلبية االحتياجات االجتماعية

فالتغيرات التي تحدث في خدمات النظام اإليكولوجي تؤثر بصورة غير مباشرة على سبل العيش 
والدخل والهجرة المحلية وقد تتسبب أحيانا  في الصراع السياسي. ولآلثار التي تترتب على ذلك 

اق في األمن االقتصادي والمادي وفي الحرية واالختيار والعالقات االجتماعية آثار واسعة النط
تاحة الخدمات الصحية واألدوية  .على العافية والصحة، وعلى توافر وا 
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 نموذج مخطط للنظام اإليكولوجي                 

 األخطار المحدقة بالُنظم اإليكولوجية 
إن تدخالت البشر تغّير قدرة الُنظم اإليكولوجية على تقديم سلعها )مثل المياه العذبة والغذاء 

 .(الصيدالنية، إلخ( وخدماتها )مثل تنقية الهواء والماء والتربة وتنحية الملوثات، إلخوالمنتجات 
ومن شأن تضرر النظام اإليكولوجي أن يؤثر على الصحة بطرق متنوعة ومن خالل مسارات 
معقدة. وتتحدد أنواع اآلثار الصحية الواقعة بدرجة اعتماد السكان المحليين على خدمات النظام 

ي، وعلى عوامل من قبيل الفقر الذي يؤثر على سرعة التأثر بالتغيرات التي تطرأ على اإليكولوج
 .عناصر مثل إتاحة الغذاء والماء

 اقتصاديات الموارد والنظام اإليكولوجي
صيانة التنوع الحيوي والحد من  كيفية هي التي تواجه اقتصاديات الموارد، لتحديات الحاسمةاإن 

 .والتحّول العالمي صوب الطاقة الحيوية ،آثار تغير المناخ
النظم اإليكولوجية في الخمسين سنة الماضية  النشاط االقتصادي البشريلقد غّير 

بشكل أسرع وأكبر مما فعله في أي فترة زمنية موازية في التاريخ، وذلك بصورة رئيسية 
في  60والوقود. وبات نحو من أجل تلبية الطلب على األغذية والمياه العذبة واألخشاب واأللياف 

المائة من "خدمات النظام اإليكولوجي" التي جرى تقييمها في تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية 
عرضة للتدهور أو لالستخدام غير المستدام، كما أن تراجع الخدمات اإليكولوجية قد يزداد سوءا  

  في النصف األول من القرن الحالي.
"أنه ال خيار سوى إنتاج  التابعة لألمم المتحدة العالمي واألغذية الزراعةمنظمة ر يقول تقري

المزيد باستخدام موارد أقّل. مما يعني أّن االستدامة البيئية في الزراعة لم تعد خيارًا, بل 
 ".ضرورة إلزامية
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من  ركثيالمن المشاكل و  كثيرالن إ إذة دور مركزي في إدارة البيئة: بأن للزراع ويقول التقرير
الحلول أيضا  تكمن في الزراعة ذاتها. ويجب أن تنظر السياسات الزراعية في مؤشرات جديدة 
مثل إعادة تخصيص شامل الستخدام األراضي الزراعية، واالستعاضة عن المحاصيل الغذائية 
الحالية بمحاصيل الطاقة، والمساهمات التي يمكن أن تقّدمها الزراعة للتنمية االقتصادية 

 ".عالميةال
  هي: وقد حددت المنظمة ثالثة تحديات بيئية في قطاع الزراعة

 التنوع الحيوي – 1
 تغيير المناخ – 2
 الطاقة الحيوية – 3

إلى التعّمق أكثر في فهم الطرق التي يمكن من خاللها لنظم إنتاج األغذية  المنظمة حيث تدعو
ت تغذية الوقود الحيوي، وأن تتأقلم مع الموجودة حاليا  أن تلبي الطلبات الجديدة على مخزونا

مع المساهمة في التخفيف من حدة الجوع واستدامة  –تغير المناخ ومع تقّلص التنوع الحيوي 
 .الطبيعية االقتصادية استخدام الموارد

 التنوع الحيوي
لكن التكثيف والتوّسع الزراعي قد يعّد التنوع الحيوي الزراعي ركيزة النظام الداِعم لحياة البشرية. و 

قضيا على التنوع الحيوي وعلى الموائل، وسارا باألنواع البرّية نحو االنقراض، وعّجال خسارة 
  خدمات اإلنتاج البيئية وأّديا إلى انجراف الموارد الوراثية
الزراعية الضرورية لألمن الغذائي في المستقبل. 
ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في تغيرات في 
التنوع الحيوي على المستويات كافة، بما فيها 

ة وفي األنواع تغيرات في تركيبة النظم اإليكولوجي
 .(وفي الجينات )الموّرثات

وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى احتمال ازدياد 
في المائة بحلول عام  50عدد سكان العالم بنسبة 

، من الضروري تكييف إدارة التنوع الحيوي 2050
مع ذلك لتشجيع حدوث زيادات مستدامة في اإلنتاجية الزراعية جنبا  إلى جنب مع المحافظة 

. وسيبرز تحدٍّ جديد يتمثل في االستجابة مستزرعالعلى مستوى جّيد من التنوع الحيوي البري و 
للضغط المتزايد على الزراعة كي تؤمن خدمات النظم اإليكولوجية كاحتباس الكربون، وتنتج 
مخزونات تغذية للوقود الحيوي، باستخدام مساحاٍت كبرى من األراضي، بصورة تنافسية في 

 
ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في "

تغيرات في التنوع الحيوي على المستويات 
كافة، بما فيها تغيرات في تركيبة النظم 
اإليكولوجية وفي األنواع وفي الجينات 

 ()الموّرثات
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تتضح بعد كيفية تعاطي النظم اإليكولوجية الغالب مع إنتاج األغذية. ويقول تقرير المنظمة "لم 
المتأثرة بها مع هذه التحديات وكيف سيديرها األشخاص المعنيون بها. لكن الواضح اآلن وجود 
لى اتخاذ تدابير تخطيط زراعي ترمي الحتواء التأثيرات السلبية المادية  حاجة إلى إجراء بحوث وا 

 ".واالجتماعية واالقتصادية
 تغير المناخ   2  

إن لم يتم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، فهناك احتمال أن ترتفع حرارة األرض بين درجتين 
وثالث درجات مئوية في الخمسين سنة المقبلة. مما يؤدي الى تغيرات في المناخ ستؤثر على 

  .إنتاج األغذية والصحة والبيئة في العالم كله
يذكر أن مساهمة أساليب الزراعة في العالم اليوم 
)مثل إزالة الغابات ومعالف األبقار واستخدام 

في المائة تقريبا  من انبعاثات  25األسمدة( تبلغ 
دفيئة. وفي المقابل، يهدد ازدياد تواتر غازات ال

العواصف والجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير 
المناخ استمرارية النظم اإليكولوجية الزراعية. كما 
أن تغيرات مواسم الزراعة وتقصير دورات جميع 

ط ي أنماالكائنات الحّية ستؤدي إلى ظهور آفات وأمراض جديدة، وسيترافق ذلك مع ازدياد عام ف
 .يؤثر على العوائد االقتصادية واألمن الغذائيالمخاطر وتقّلباتها مما 

وتقول المنظمة بأن الزراعة "يمكن أن تكون جزءًا من الحّل, وذلك من خالل المساهمة في 
قامة نظم زراعية مصممة  احتواء تغير المناخ عبر حفظ الكربون واحتباسه واستبداله, وا 

ولكن من الضروري إيالء عناية أكبر للتكيف مع تغير  صوى."إيكولوجيًا لردع الظواهر الق
المناخ خاصة في البلدان النامية. كما أن علم التكّيف ضروري لتزويد المزارعين ومربي الماشية 
والمختصين بالغابات بمعارف متصلة بالمناخ بما فيها: البيانات واألدوات المتصلة باألرصاد 

ات ومراقبة ظروف النمو وما بعد الحصاد، وترسيم المناطق الجوية الزراعية إلعداد التوقع
المناخية الزراعية لوضع نماذج عن التأثيرات وإلدارة التعّرض لها، إضافة  إلى اإلدارة الصحيحة 

 .للتنوع الحيوي لزيادة القدرة على التكّيف مع تغير الظروف البيئية ومع اإلجهادات
 الطاقة الحيوية   3  

إلى أّن الطاقة الحيوية المنتجة من الكتلة الحيوية قد تؤّمن ما  2050حتى سنة  تشير اإلسقاطات
في المائة من الطلب اإلجمالي على الطاقة. وبما أّن نظم الطاقة الحيوية مصدر  25يصل إلى 

  طاقة شبه خاٍل من الكربون، فإن غالبيتها

 
يذكر أن مساهمة أساليب الزراعة في "

يوم )مثل إزالة الغابات ومعالف العالم ال
في  25األبقار واستخدام األسمدة( تبلغ 

 "المائة تقريبا  من انبعاثات غازات الدفيئة
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يمكن أن تساهم في احتواء التغير المناخي من 
خالل حلولها محّل الوقود األحفوري، ومن خالل 
احتباس الكربون في المزارع المستخدمة إلنتاج 

 .الطاقة الحيوية
والحراجة تعّد أهم مصادر وبالنظر إلى أن الزراعة 

الكتلة الحيوية في العالم، فإن السوق المتنامية 
لمخزونات تغذية الطاقة الحيوية يمكن أن تساهم 

نوع من النباتات  200في زيادة دخل المزرعة بصورة ملموسة. كما يمكن استخدام ما يزيد على 
لمساعدة في إحياء األراضي في إنتاج الطاقة الحيوية، ويمكن كذلك استخدام بعض النباتات ل

المتدهورة والهامشية. ولكن المنظمة تحذر من أن التحّول صوب استخدام الطاقة الحيوية يثير 
مخاوف بشأن األمن الغذائي، إذا ما جرى تحويل األراضي وغيرها من الموارد اإلنتاجية عن 

لى الوقود الحيوي قد يكون إنتاج األغذية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تكثيف العمليات التي تقوم ع
 .له تأثيرات كبيرة على المياه والتربة والموائل الطبيعية والتنوع الحيوي

وهناك حاجة ملّحة إلى تقييم جدوى نظم الطاقة الحيوية في ضوء احتياجات البلدان وما ُوهبته 
بيئية والسياسية من موارد، والسياسات السائدة، والسيناريوهات المقنعة للمتغيرات االقتصادية وال

ذات الصلة. ويقول التقرير بأن "سياسات الوقود الحيوي لن تتكلل بالنجاح إال في ظّل اإلطار 
الشامل لسياسات وأنظمة القطاع الزراعي. وسيحتاج هذا إلى تخطيط متسق وبعيد المدى للتحّول 

 ".لمي القائم على السوقوالتكّيف مع مراعاة التعقيدات المالزمة إلدارة التغيير في االقتصاد العا
إن الزراعة العالمية مدعّوة  ."مقايضات صعبة"

اليوم إلى لعب مجموعة من األدوار فيها الكثير من 
المقايضات الصعبة. ففي حين أنها ضاِمن لألمن 

لسكان العالم أجمع، ومصدر دائم لسبل  الغذائي
العيش آلالف الماليين من السكان، وال سيما الفقراء 
منهم، يتعين عليها كذلك أن تقّدم خدمات النظم 

اإليكولوجية للبيئة األوسع نطاقا ، وأن تعمل كبالوعة الحتباس الكربون، وأن تلبي الطلب على 
 .قبلالوقود الحيوي والبالستيك الحيوي في المست

ويقول تقرير المنظمة أن "المقايضات المالزمة لهذه التغيرات الهامة في أهداف اإلنتاج 
الزراعي العالمي يصعب تقييمها من حيث التأثير اإليكولوجي اإلجمالي, والتأثيرات على األمن 
ة الغذائي وعلى أسعار األغذية وعلى أسعار اليد العاملة الزراعية, وشروط المبادالت التجاري

 ".بين البلدان واألقاليم, وحصول الفقراء على األراضي, والعدالة االجتماعية

 
أن التحّول صوب استخدام الطاقة الحيوية "

األمن الغذائي، إذا ما يثير مخاوف بشأن 
جرى تحويل األراضي وغيرها من الموارد 

 "اإلنتاجية عن إنتاج األغذية

 

 
المقايضات المالزمة لهذه التغيرات الهامة "

في أهداف اإلنتاج الزراعي العالمي 
 "يصعب تقييمها
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لى المباشرة بتغيير  ولقد " آن األوان للتحّرك عالميا  " الستباق التغيرات المرتقبة في المستقبل وا 
أساليب اإلنتاج. والشرط لنجاح أي تخطيط يلحظ عمليات تكييف كبرى في الزراعة أن يتضمن 

لكافة التبعات على المستوى العالمي، بما فيها المخاطر على الصحة النباتية، فضال  عن  تقييما  
تغير أوجه استخدام الموارد الوراثية والمدخالت الزراعية. ويدعو التقرير إلى وضع استراتيجية 
متوسطة األجل لدى المنظمة لمعالجة القضايا البيئية من داخل إطار مهمتها بشأن القطاع 

عي، وبحيث ترمي هذه االستراتيجية إلى تحقيق هدف مزدوج هو زيادة اإلنتاجية إلى جانب الزرا
 .المساهمة في اإلشراف على البيئة العالمية وحكمها بصورة رشيدة

ويتعين أن يعالج هذا اإلطار االستراتيجي أبرز التحديات البيئية، ومن بينها التنوع الحيوي 
التي تؤثر على األمن الغذائي في العالم، ويقترح خيارات لُنهج والطاقة الحيوية وتغير المناخ، 

سليمة من الناحيتين اإليكولوجية واالقتصادية، وتعديالت في السياسات واألنظمة، والتدابير التي 
 .ستتفق عليها األسرة الدولية

الثروة  : نستنتج أن البيئة والزراعة قراءة التقرير الذي قدمته المنظمة إلى لجنة الزراعةمن 
التكيف مع ندرة  و التعاظم السريع لألعمال التجارية الزراعية و الحيوانية والبيئة في سياق واحد

 المياه
 سيقدمه المستقبل للزراعة الذي ما

الزراعة داخل النظم البيئة الزراعية كوسيلة يمكن اتباعها تشيد بعض المنظمات الكبرى بعملية 
للمضي قدم ا نحو الزراعة السائدة. فلقد أدت طرق الزراعة الحالية إلى زيادة الضغط على الموارد 
المائية، وزيادة مستويات تآكل التربة، فضال  عن انخفاض خصوبة التربة. وطبق ا لتقرير صادر 

ليس هناك كمية وفيرة  (UNEP) لبيئةوبرنامج األمم المتحدة ل لمياهعن المعهد الدولي إلدارة ا
من المياه تكفي لالستمرار في الزراعة باستخدام الطرق الحالية؛ وبالتالي يلزم إعادة النظر في 
سبل استخدامنا لموارد المياه واألراضي وموارد النظام البيئي الهامة في سبيل زيادة إنتاجية 

أهمية أكبر لألنظمة البيئية واالعتراف المحاصيل. ويشير التقرير إلى أننا بحاجة إلى وضع 
بالمبادالت البيئية والمعيشية، فضال  عن تحقيق التوازن بين الحقوق الخاصة بمختلف 
المستخدمين والمصالح. عالوة  على ذلك، نحن بحاجة إلى معالجة مشكلة أوجه عدم المساواة 

لمياه من الفقراء إلى األغنياء، التي قد تطرأ نتيجة تبني مثل هذه التدابير، مثل إعادة تخصيص ا
وتهيئة األراضي إلفساح المجال أمام الحصول على أراٍض زراعية أكثر إنتاجية أو الحفاظ على 

 .نظام أراضي المستنقعات الذي يقلص من حقوق صيد األسماك في هذه المناطق
فقد بدأ ظهور   .لمقد تمثل حدائق الغابات النظام البيئي الزراعي األقدم واألكثر مرونة في العا

األنهار التي تكسوها حيث كانت متواجدة على ضفاف  ما قبل التاريخ حدائق الغابات في عصور
وفي  . رياح موسمية الغابات وكذلك أعلى التالل السفحية الرطبة في المناطق التي تهب عليها
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http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp2.htm
http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp2.htm
http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp3.htm
http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp3.htm
http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp4.htm
http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp4.htm
http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0704sp4.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ى العائالت لتحسين بيئتها المباشرة، تم تحديد األشجار المفيدة عملية تدريجية قامت بها إحد
واألنواع المختلفة من العنب لحمايتها وتحسينها، بينما تم القضاء على األنواع غير المرغوب 

دراجها في حديقة العائلة  .فيها. وفي النهاية، تم تحديد األنواع األجنبية الفاخرة وا 
العمل على تعزيز  اإليكولوجيا الزراعيةلها لدعم أنظمة مثل من الجهود الرئيسية التي يتم بذ

أنماط اإلدارة التي تبدد الفارق بين األنظمة البيئية الزراعية وبين األنظمة البيئية "الطبيعية"، سواء 
عن طريق تقليل آثار الزراعة )زيادة التعقيد البيولوجي والغذائي للنظام الزراعي وتقليل 

غذائية( أو من خالل زيادة الوعي بفكرة أن آثار "اتجاه مجرى المياه" توّسع التدفق/اإلدخاالت ال
نطاق النظم البيئية الزراعية لتمتد خارج حدود المزرعة )على سبيل المثال يمتد النظام البيئي 
الزراعي في منطقة حزام الذرة ليشمل المنطقة الميتة بخليج المكسيك(. ففي الحالة األولى، يمكن 

الزراعة المتعددة أو القطاعات المانعة المتواجدة عند مواطن الحياة البرية إلى إعادة أن تؤدي 
على تقليل المدخالت  الزراعة العضوية التعقيد إلى عملية زراعة المحاصيل، في حين قد تعمل
 لى النوع الثاني أكثر شيوع ا علىمن المواد الغذائية. وتعتبر الجهود المبذولة ع

ومن أمثلة ذلك، مشروع مستجمع المياه في بحيرة ميندوتا الخاضع  .المستجمعات المائية نطاق
إلشراف الرابطة الوطنية للمناطق المحمية، والذي يهدف إلى تقليل الجريان السطحي من 

  .انتشار الطحالب األراضي الزراعية التي يتم تغذيتها من البحيرة وذلك بهدف الحد من
 في مجال اقتصاديات الموارد الزراعية خدمات النظام اإليكولوجي

وتقوم  من خدمات النظام اإليكولوجي غابات ومصايد األسماكالزراعة والثروة الحيوانية وال تستفيد
هذه القطاعات على خدمات النظام اإليكولوجي  تكون آثار أيضا  بتوفير مثل هذه الخدمات. وقد

 :سلبية أو إيجابية، كما هو مبّين في األمثلة أدناه

 اآلثار اإليجابية على خدمات النظام اإليكولوجية

اآلثار 
السلبية 
على 
ات خدم

النظام 
 اإليكولوجية

 
 .تؤمن الزراعة موئال  لألنواع البرية وتستحدث مناظر طبيعية جميلة

 
قد يؤدي 
استخدام 
مبيدات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
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اآلفات، 
إلى جانب 

تجنيس 
المناظر 

الطبيعية، 
إلى تراجع 

التلقيح 
 .الطبيعي

 
موثوقة للمياه تساعد الغابات على حفظ النظم اإليكولوجية المائية الصحية وتوّفر مصادر 

 .النظيفة

 
قد تزيد 
إزالة 

الغابات أو 
اإلدارة 

السيئة لها 
من نسبة 

الفيضانات 
وانزالق 
التربة 
خالل 

 .األعاصير

 
قد تشّكل مخّلفات الحيوانات مصدرا  مهما  للمغذيات وانتثار البذور ويمكنها الحفاظ على 

 .خصوبة التربة في المراعي المستخدمة

 
قد يؤدي 
التواجد 
المفرط 

لمخلفات 
الحيوانات 
واإلدارة 

السيئة إلى 
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تلّوث المياه 
وتعريض 

النّوع 
البيولوجي 

المائي 
 .للخطر

 
قد تحسن تربية األحياء المائية المستدامة والمتكاملة فعالية غابات المنغروف في الحماية 

 .من الفيضانات

 
يحدث 
الصيد 

المفرط أثرا  
مدمرا  على 
مجتمعات 
المحيطات 

بحيث 
يزعزع 
سلسلة 
األغذية 
ويدّمر 
الموائل 
الطبيعية 

للعديد من 
األنواع 
 .المائية

 توفر النظم اإليكولوجية أربعة أنواع من الخدمات في العالم

 
 خدمات التموين

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/provisioning-services/ar/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/provisioning-services/ar/


 

15 
 

هي المنافع المادية التي يحصل عليها األشخاص من النظم اإليكولوجية مثل إمدادات األغذية  
 والمياه واأللياف وحطب الوقود

 

 
 خدمات التنظيم

هي المنافع الناجمة عن تنظيم عمليات النظام اإليكولوجي مثل ضبط جودة المياه وخصوبة 
 التربة، ومكافحة الفيضانات واألمراض أو تلقيح المحاصيل

 

 
 خدمات الدعم

ضرورية إلنتاج جميع خدمات النظام اإليكولوجي األخرى عبر توفير مساحات تعيش فيها 
 ظ على التنّوع الوراثيالنباتات والحيوانات مما يسمح بتنّوع األنواع والحفا

 بوصفها موارد اقتصادية: والمياه باألراضي المرتبط التحدي
 األغذية إنتاج في زيادة تحقيقإمكانية   في الزراعة تواجهها التي األساسية التحديات تتمثل
 معيشة وسبل الغذائي األمن تحسين وفي ؛ 2050 عام بحلول المائة في 70 عن تقل ال بنسبة
 االستخدامات بين والتوفيق اإليكولوجية؛ للنظم الضرورية الخدمات ومواصلة الريف؛ فقراء

 المتوقعة اآلثار مع التحديات هذه لكل التصدي ويلزم .والمياه األراضي موارد على المتنافسة
 .الزراعي اإلنتاج على صافيا سلبيا أثرا ُتخلف حيثما المناخ، لتغير

اقتصاديات الموارد من األراضي الزراعية والمياه, البد من ولمواجهة هذه التحديات التي تواجه 
  األخذ بعين االعتبار اآلتي:

 .والمياه األراضي نظم على الضغط تخفف بحيث الحالية الزراعية الممارسات تحوير مكانيةأ •
 األغذية إنتاج زيادة وربط الكثيف، اإلنتاج ألنظمة السلبية اآلثار تقليل من ملحوظ بشكلو  البدّ •

 النظام خدمات على والمحافظة العيش، وسبل الغذائي األمن وتنويع الفقر حدة بتخفيف
 .اإليكولوجي

 وانتشار عالية، سكانية بكثافة المرتبطة الصغيرة الحيازات لزراعة السلبية اآلثار تقليل أمكانية •
 .والمياه األراضي من الموارد إلى الوصول كفالة وعدم الفقر،

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/regulating-services/ar/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/regulating-services/ar/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/supporting-services/ar/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/supporting-services/ar/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/provisioning-services/ar/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/regulating-services/ar/
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 التقدم ورصد أولوية، ذات مسألة باعتبارها للخطر المعرضة الزراعية النظم البّد من دراسة •
 .المخاطر مواجهة في المحرز

 الريفية والتنمية المستدامة للزراعة والتجارية االقتصادية والسياسات االستثمار تدعيم أمكانية •
 .المتوازنة

 من نُيمكّ  واإلدارة، للتخطيط متكاملة ُنهج اتباع خالل من المستدام التكثيف تنفيذ انيةأمك •
جراءو  للخطر، المعرضة النظم مواجهة من أجل المحلية المستويات لتتجاوز نطاقها توسيع   ا 
 .األنشطة صميم في معه والتكيف المناخ تغير آثار من لتخفيفل تعميم

 المستدامة لإلدارة الرئيسية المبادرات عليها ُتبنى أن يمكن التي والممارسات المبادئ
 :والمياه لألراضي

 مع والمياه، األراضي إلدارة واسع نطاق على وتعددية دولية ومحلية تشاركية ُنهج اعتماد - 1
 .المحلي الصعيد على والمساءلة المسؤوليات نقل زيادة
 السوق بسلسلة المتصلة العامة الجيدة األساسية التحتية البنية لتحسين االستثمارات زيادة - 2

 .المستهلكين إلى اإلنتاج من بأكملها،
 المصممة واألراضي المياه حالة مراجعة ذلك في بما اإليكولوجية النظم خدمات تقييم - 3

 .واالستثمار التخطيط قرارات استنباط تتيح بطريقة
 والمياه باألراضي المعنية القائمة واإلقليمية العالمية المنظمات وأنشطة واليات استعراض - 4

 .التكامل يكن لم إن التعاون، توثيق لتعزيز
 المستدامة الزراعة في وتسهم "األخضر االقتصاد" نهج تعزز الدولية للتجارة اتفاقات إبرام - 5

 .عموما
 بعضها مع العمل على قادرة لتكون نهاراأل ضاحو أ إلدارة ومؤسسات تعاونية أطر وجود - 6

 التقاسم وضمان الدولية، األنهار أحواض لمنافع االقتصادية القيمة تعظيم أجل من البعض
 .لها المنصف

 .الصغيرة الحيازات أصحاب بواسطة والمياه لألراضي المستدامة اإلدارة لدعم صندوق إنشاء - 7
 إدارة مجال في البيئية الخدمات مقابل تدفع التي المبالغ مثل الحوافز، لبرامج حينذاك ويمكن

 أن المستدام، واإلنتاج البيولوجي التنوع تحقيق ومخططات ،النقية والمياه المياه مستجمعات
 اآلثار وتقليل الكربون تنحية على تقوم والمياه األراضي إلدارة مستدامة ممارسات اعتماد تعزز
 .السلبية البيئية

 

 المقرر نهاية


