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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 

  عزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة تشجيع وت
   الدولية املختصة مع املنظمات واملؤسسات والوكاالتو

   أطر سياسات الدعوةمشروع

  مشروع أطر سياسات الدعوة يف جمال األمن الغذائي    

 مذكرة من األمانة    

  موجز    
ونظراً . ئيتعرض هذه الوثيقة مشروع أطر سياسات الدعوة يف جمال األمن الغذا            

إىل أن األمن الغذائي يف األراضي اجلافة وثيق الصلة بأسباب معيشة الريفيني الفقراء والنظم           
البيئية غري املؤاتية، فإنه ميثل قضية مركزية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ينبغـي              

إىل تفاقم الوضع وإىل    وتتناول الوثيقة أوالً العوامل الداخلية والعوامل املؤدية        . الدعوة إليها 
وتشري الوثيقة إىل أنه حىت إن كانت احللول التقنية         . انعدام األمن الغذائي يف املناطق اجلافة     

تزال مثة حاجة إىل بيئة مؤاتية مناسبة تسمح بتطبيق هذه املمارسات على             معروفة جيداً، ال  
لفة، باإلضافة إىل   وأخرياً، تقدم الوثيقة توصيات على مستويات مؤسسية خمت       . نطاق واسع 

  .خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات
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  مقدمة  -أوالً   
 مليون شخص،   ٩٢٥ بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية يف العامل           ٢٠١٠يف عام     -١

وقد أدت الظروف القاسية النامجة عن التفاعـل        . ة يف املائة منهم يف البلدان النامي      ٩٨ يعيش
املعقد بني العوامل املناخية والبشرية إىل انعدام األمن الغذائي يف الكثري من األراضي اجلافة يف               

وتعترب األراضي اجلافة بيئات هشة، حيث يواجه سكاهنا الضعفاء العديد مـن        . البلدان النامية 
قتصادية والثقافية والبيئية، مما جيعل من الصعب حتقيـق         التحديات االجتماعية والسياسية واال   

  .التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية
فمن املمكن زيادة إنتاجيـة األراضـي       . مع ذلك، ال يعترب هذا الوضع ميئوساً منه       و  -٢

 فمن املمكن أن تنتج األراضي    . اجلافة، على النحو الذي يتبني من تزايد عدد قصص النجاح         
وقد تؤدي التحـديات املـشتركة   . اجلافة الغذاء الكايف الذي يضمن استدامة أسباب املعيشة  

على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي إىل زيادة التعاون، ولكنها قد تساعد يف الوقت نفسه        
ومن األمثلة على ذلك أن األراضي اجلافة لديها قدرة كبرية          . على التصدي للتحديات العاملية   

  . عزل الكربون، وهي قدرة غري مستغلة إىل حد بعيدعلى 
وتربز اجملاعة احلالية يف القرن األفريقي احلاجة إىل وضع نظم إنتاجية أكثر قدرة على                -٣

التكيف مع اجلفاف وميكنها أن تعزز قدرة املزارعني والرعاة على التغلب على اجلفاف الذي              
 احلالية والتطورات املتعلقة بسوق الغذاء العـاملي       وتؤدي األزمة االقتصادية العاملية   . طال أمده 

وقد ال ُتتاح يف املستقبل القريب املعونة الغذائيـة         . إىل زيادة إدراك أمهية هذه النظم اإلنتاجية      
  . بالقدر الالزم للتغلب على اجملاعة

اخنفـاض   )١(الزراعة من أجـل التنميـة     : ٢٠٠٨وقد بّين تقرير التنمية يف العامل لعام          -٤
الستثمارات يف جمال الزراعة بشدة خالل العقدين املاضيني، ويبني أيضاً أن االسـتثمارات يف              ا

باإلضافة إىل ذلك، حتقق خالل العقود      . الزراعة ميكنها أن حتدث تأثرياً مهماً يف احلد من الفقر         
ة الثالثة املاضية كثري من التقدم حنو تطوير جمموعة عريضة مـن ممارسـات اإلدارة املـستدام               

وُيستخدم بعض هذه املمارسات حالياً على نطاق واسع، كما أدت          . لألراضي يف املناطق اجلافة   
هذه املمارسات إىل أوضاع مرحبة للجميع، من حيث أهنا حتسن البيئة وتزيد اإلنتاج الزراعـي               

ء بصورة  وُتتاح أيضاً التكنولوجيات الالزمة لزيادة إنتاج الغذا      . وحتد من الفقر يف املناطق الريفية     
وُيعزى عدم التوسع يف هذه التكنولوجيات يف مجيع األحيان إىل أن العوائـق الـيت               . مستدامة

  .تعترض هذا التوسع ذات طبيعة سياسية واقتصادية أكثر منها تقنية

__________ 

1 World development report 2008. Agriculture for development (op. 2007). Washington (D.C.): World 
Bank. <http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf>. 
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ويف إطار جدول األعمال الدويل املتعلق باألمن الغذائي، مثة دور رئيسي ينبغـي أن                -٥
 املعنـيني مبـسائل التربـة       ١٩٤  لدة ملكافحة التصحر، بأطرافهـا ا     تؤديه اتفاقية األمم املتح   

واألراضي، يتمثل يف حث احلكومات على وضع سياسات وطنية وزيادة االسـتثمارات يف             
تكنولوجيات وممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي من أجل احملافظة على إنتاجية األراضـي            

  . فية، وحتسني األمن الغذائي الوطيناملتدهورة، واحلد من الفقر يف املناطق الري
وحتلل هذه الوثيقة بعض التحديات الرئيسية اليت تواجهها احلكومـات يف سـبيل               -٦

وتركز الوثيقـة علـى ممارسـات اإلدارة        . حتسني وضمان األمن الغذائي يف املناطق اجلافة      
قدم الوثيقة بعض   كما ت . املستدامة لألراضي كأسلوب لضمان األمن الغذائي يف املناطق اجلافة        

  .التوصيات املتعلقة باملستويات املؤسسية املختلفة اليت ينبغي لألطراف أن تراعيها

احلاجة إىل إطار لسياسات الدعوة يف جمال األمن الغـذائي يف إطـار               -ثانياً   
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 أمهية للمـسائل املتعلقـة       طرفاً على اتفاقية مكافحة التصحر اليت تويل       ١٩٤صدَّق    -٧
وتتجمع هذه األطراف يف جمموعات أو      . بالتربة واألراضي، مع التركيز على األراضي اجلافة      

  .١مرفقات خمتلفة، على النحو املبني يف اجلدول 
  ١اجلدول 

  البلدان األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر
 عدد البلدان املرفق اإلقليم

 ٥٣ املرفق األول أفريقيا
 ٥٧ املرفق الثاين ياآس

 ٣٣ املرفق الثالث أمريكا الالتينية والكارييب
 ١٢ املرفق الرابع مشايل البحر األبيض املتوسط

 ١٨ املرفق اخلامس وسط وشرق أوروبا
 ١٧  بلدان أطراف أخرى متقدمة غري متأثرة وغري مدرجة يف املرفقات

 ٣  بلدان أطراف أخرى غري مدرجة يف املرفقات
 ١  ت التكامل اإلقليمي األطرافمنظما

 ١٩٤  اجملموع

، اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني     ٢٠٠٧اعتمدت األطراف يف االتفاقية، يف عام         -٨
، وهـي   )االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        

دي األراضي ومنع حدوثـه     تر/تتضمن التصور العام إلقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر        
ويسترشد مجيع أصحاب املصلحة والشركاء يف االتفاقية هبـذه         . والتخفيف من آثار اجلفاف   

  .االستراتيجية يف سعيهم إىل بلوغ األهداف االستراتيجية الطويلة األجل
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وبالنظر إىل أن اتفاقية مكافحة التصحر تربط بني املسائل البيئية واإلمنائيـة، فإهنـا                -٩
ويعترب حتـسني الـنظم     . الناس والتربة والغطاء النبايت واملاء    :  على أربعة أركان، هي    ترتكز

وال ميكن  . شرطاً الزماً لتحسني سبل معيشة الناس     ) التربة والغطاء النبايت واملاء   (اإليكولوجية  
  .حتقيق االستقرار السياسي دون ضمان األمن الغذائي للجميع

، فإن هلا دوراً رئيسياً ينبغي أن تؤديـه يف إطـار           )٢(ةوانطالقاً من اختصاص االتفاقي     -١٠
جدول األعمال الدويل املتعلق باألمن الغذائي، يتمثل يف إقناع احلكومات بإدماج ممارسـات             
اإلدارة املستدامة لألراضي يف السياسات الوطنية الرامية إىل قلب اجتاه تـدهور األراضـي،              

  .ع اجلفاف، وتعزيز األمن الغذائيوإقامة نظم إنتاج أكثر قدرة على التكيف م
وقد جنحت معظم البلدان األطراف املتأثرة، مبساعدة من االتفاقية والشركاء اآلخرين،             -١١

. يف ختطيط وتنفيذ برامج العمل الوطنية اليت تعترب واحدة من الوسائل الرئيسية لتنفيذ االتفاقيـة              
 اجملتمعات احمللية، وحتـدد هـذه       وقد ُوضعت هذه الربامج يف إطار هنج تشاركي شاركت فيه         

  .الربامج اخلطوات والتدابري العملية اليت ينبغي اختاذها ملكافحة التصحر وتدهور األراضي
ويتمثل اهلدف األساسي إلطار سياسات الدعوة يف جمال األمن الغذائي يف ضمان أن               -١٢

ة األمن الغذائي، وذلك    تراعي سياسات البلدان األطراف املتأثرة بتدهور األراضي اجلافة مسأل        
  . بزيادة االستثمارات الرامية إىل احملافظة على إنتاجية األراضي املتدهورة

كما أن السياسات واملمارسات املقترحة يف إطار سياسة الدعوة يف جمال األمن الغذائي               -١٣
مكافحـة  اتفاقيـة   : تدرك وتدعم الروابط القائمة بني االتفاقيات البيئية الدولية الثالث، وهي         

  .التصحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي
وتقدم هذه الوثيقة ألمانة اتفاقية مكافحة التصحر إطاراً حلث رامسـي الـسياسات               -١٤

أو حتديث السياسات والتشريعات    /الوطنيني على وضع السياسات والتشريعات ذات الصلة و       
وينبغي يف هذا الـسياق مراعـاة       . شاركة كاملة من مجيع األطراف املعنية واملتأثرة      القائمة مب 

  .االتساق بني السياسات اجلديدة والسياسات اخلاصة لقطاعات أخرى
ولبلوغ هذه الغاية، يهدف إطار سياسات الدعوة يف جمال األمن الغذائي إىل ختطـيط                -١٥

صدى للتحديات املتمثلة يف زيادة إنتاج الغـذاء يف         وتشجيع السياسات الوطنية التمكينية اليت تت     
كما ينبغي  . األراضي اجلافة باتباع املمارسات اليت ثبتت فعاليتها يف اإلدارة املستدامة لألراضي          

لألطراف أن تتخذ قرارات يف إطار االتفاقية استناداً إىل عملية حتاور وتشاور تبدأ من القاعـدة                
ت اإلضافية اليت جيب اختاذها لضمان األمن الغذائي يف سـياق           إىل القمة من أجل حتديد اخلطوا     

  .كلي متزايد الصعوبة يشمل تغري املناخ، وارتفاع أسعار النفط، وأزمة مالية، ومنو سكاين كبري

__________ 

2 Article 10, paragraph 3 (c), of the Convention provides the mandate for addressing policies and measures 
on food security. 
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  التحديات اليت ينبغي مواجهتها: األمن الغذائي يف األراضي اجلافة  -ثالثاً   
عنـدما يتمتـع   "غذية والزراعة لألمم املتحدة يتحقق األمن الغذائي، وفقاً ملنظمة األ      -١٦

البشر كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول، من الناحيتني املادية واالقتصادية، على أغذيـة      
كافية وسليمة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيـشوا حيـاة              

الـذين تعـيش    )٤(دس سكان العاملوال تتاح هذه الشروط لسُ    . )٣("موفورة النشاط والصحة  
وُيعزى هذا الوضع إىل عوامل داخلية متيز هـذه املنـاطق،   . غالبيتهم العظمى يف أراض جافة 

  . وإىل عوامل أخرى تؤدي إىل تفاقم األوضاع على مستويات خمتلفة
، كان سكان البلدان املدرجة     ٢٠٠٧إىل أنه، يف عام      )٥(وتشري البيانات املتاحة حالياً     -١٧
 يف املائـة مـن      ٩٣ مرفقات التنفيذ اإلقليمية التفاقية مكافحة التصحر ميثلون أكثر مـن            يف

واستأثرت أفريقيا بأعلى معـدل انتـشار       . السكان الذين يعانون من نقص التغذية يف العامل       
). ١الشكل ( يف املائة من سكاهنا يعانون من نقص التغذية ٢٣لنقص التغذية، حيث كان حنو 

ا بثلثي عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية يف العامل، إذ وصل عددهم      واستأثرت آسي 
  ).٢الشكل ( مليون شخص ٥٧٧يف آسيا إىل 

  ١الشكل 
  انتشار السكان الذين يعانون من نقص التغذية وفقاً ملرفقات اتفاقية مكافحة التصحر

  
Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011.  

  ٢الشكل 
  عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية وفقاً ملرفقات اتفاقية مكافحة التصحر

  
Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 

__________ 
3 Rome Declaration on World Food Security – World Food Summit – 13–17 November 1996. 

<http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm>. 
4 Personal communication. David Nabarro, United Nations Special Representative on Food Security and 

Nutrition. 
5 WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 
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. ٢٠٠٧التغذية حىت عـام  وقد استمر تناقص نسبة السكان الذين يعانون من نقص        -١٨
غري أن أحدث اإلحصائيات العاملية ملنظمة األغذية والزراعة بينت ارتفاعاً غـري مـسبوق يف     

 كنتيجـة لالرتفـاع     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨نسبة وأعداد من يعانون من نقص التغذية يف عامي          
 هلذه  وعادةً ما يكون سكان األراضي اجلافة أكثر تعرضاً       . املفاجئ يف أسعار السلع األساسية    

  . األزمة بسبب ضعفهم الداخلي

  التحديات الداخلية  -ألف   
املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة،       " األراضي اجلافة "يشمل مصطلح     -١٩

حيث يتراوح مؤشر القحولة، الذي ُيعرَّف بأنه النسبة بني معدل هطول األمطـار الـسنوي          
 يف  ٤٠وتغطي األراضي اجلافة أكثر مـن       . )٦(٠,٦٥ إىل   ٠,٥وبني طاقة التبخر والنتح، من      
  .)٧()٣الشكل (املائة من سطح الكرة األرضية 

  ٣الشكل 
  حتديد األراضي اجلافة وفقاً التفاقية مكافحة التصحر

  
Source: ESRI, 1993; CRU/UEA; UNEP/GRID, 1991  

__________ 

6 Article 1 (g) of the Convention. 
7 Safriel U and Z Adeel, Ecosystems and human well-being. Chapter 22 - Dryland systems (2005). 

Washington, DC: Island Press. <http://www.maweb.org/documents/document.291.aspx.pdf>. 
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  فقر التربة  -١  
خفضة نتيجة ألسباب إيكولوجية    عادةً ما تكون تربة األراضي اجلافة ذات نوعية من          -٢٠

كمـا يتـسم    . متنوعة، مثل ارتفاع درجة احلرارة والتعرية بفعل الريح وقلة الغطاء األرضي          
 ١-٠,٣(هيكل التربة بشدة التماسك بسبب االخنفاض الشديد يف حمتواها من املادة العضوية             

دة الـضعف مبـا     ، ومن مث تكون مساميتها شـدي      ) سنتيمتر من التربة   ٢٠يف املائة يف أعلى     
وعادةً ما تترشح املغذيات املوجودة يف هذه النوعية من التربـة إىل            . يسمح للماء بتخللها   ال

 ١٠ سـنتيمتر إىل     ٨ولذلك عندما حيـرث املزارعـون أول        .  سنتيمتر منها  ٢٠ أسفل أول 
  .)٨(سنتيمتر من التربة فإهنم بذلك يستخدمون التربة ذات أقل مستوى من اخلصوبة

  املياهندرة   -٢  
 ٦٥٠يقل متوسط هطول األمطار السنوي على األراضي اجلافة من العـامل عـن                -٢١

ويتفاوت هذا املعدل تفاوتاً شديداً من وقت آلخر ومن مكان آلخر، وهو ما ُيتوقع              . ملليمتر
أن يستمر بسبب تأثريات تغري املناخ، وتعرض مئات املاليني من السكان ملزيد من األحـوال               

وقد تؤدي تأثريات التصحر وتـدهور األراضـي        . )٩()اجلفاف والفيضانات (ة  اجلوية الشديد 
وتؤدي . ٢٠٢٠واجلفاف إىل معاناة حنو ثلثي سكان العامل من إجهاد مائي شديد حبلول عام              

 يف املائة ١٦ويعيش حنو . هذه األحوال املناخية غري املؤاتية إىل ظروف عصيبة للسكان الفقراء
وُيحتجـز  . )١٠( ال سيما يف املناطق املهمشة اليت ُتسقى مباء املطر         من السكان يف فقر مزمن،    

 يف املائة من املياه النقية املتاحة على الصعيد العاملي يف التربة، وميكن أن تستفيد منها                ٧٠ حنو
. )١١( يف املائة فقط من هذه املياه ُيتاح يف اجملاري املائية واملياه اجلوفية١١النباتات، يف حني أن 

  .، فإن قدرة التربة على ختزين املاء هلا تأثري كبري على إنتاج احملاصيلومن مث

  تدهور األراضي  -٣  
تشري دراسة أجريت مؤخراً إىل أن مساحة األراضي اليت تدهورت يف البلدان النامية               -٢٢

 ١٩٨١ يف املائــة ســنوياً يف املتوســط خــالل الفتــرة مــن عــام ١ازدادت بنــسبة 

__________ 

8 Raunet M and K Naudin. 2006. Lutte contre la désertification : l’apport d’une agriculture en semis direct 
sur couverture végétale permanente (SCV). Les dossiers thématiques du CSFD. N°4.Septembre 2006. 
CSFD/Agropolis, Montpellier, France. 40p. 

9 Global Impact. Columbia News. <http://news.columbia.edu/drylands>. 
10 Thomas RJ, E De Pauw, M Qadir, A Amri, M Pala, A Yahyaoui, M El-Bouhssini, M Baum, L Iñiguez 

and K Shideed, Increasing the Resilience of Dryland Agro-ecosystems to Climate Change, SAT 
eJournal, December 2007, Volume 4, Issue 1, International Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics. <http://www.icrisat.org/journal/SpecialProject/sp5.pdf>. 

11 Global Environment Outlook GEO 4. Environment for development (2007). Nairobi: United Nations 
Environment Programme. < http://www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf>. 
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ل هذا التدهور يف التربة الشديدة الفقر بالفعل حتدياً خطرياً لسكان           وميث. )١٢(٢٠٠٣ عام إىل
 يف املائة من سكان العامل ويعتمدون على الزراعة كمصدر          ٤١األراضي اجلافة، حيث يعيش     

غري أن هذا الرقم ميثل معدالً متوسطاً ويرتفع ارتفاعاً كبرياً يف بلدان معينة،             . رئيسي للمعيشة 
 يف املائة يف الصومال،     ٧٠ يف املائة يف إريتريا، و     ٧٧ائة يف إثيوبيا، و    يف امل  ٨١حيث يصل إىل    

  .)١٣( يف املائة يف أفغانستان٦٦و

  اخنفاض معدل منو احملاصيل الزراعية  -٤  
  ٤الشكل 

وفقاً ملرفقات اتفاقية مكافحة التصحر خالل الفتـرة        ) هكتار/كيلوغرام(حماصيل احلبوب   
  ٢٠٠٩ وعام ١٩٦٢بني عام 

  
Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 

 ٢٠٠٩ إىل عـام     ١٩٦٢ارتفعت حماصيل احلبوب يف العامل يف الفترة مـن عـام              -٢٣
ويـشري البنـك    . غري أن هذه االجتاهات ختفي وراءها تفاوتات كـبرية        ). ٤الشكل   انظر(

 البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى ظلت ثابتـة          إىل أن احملاصيل يف    )١٤(الدويل
وتؤثر نوعية التربة تأثرياً مباشراً على احملاصيل، ال سيما يف البلـدان            . تقريباً خالل هذه الفترة   

وتشري التقديرات  . النامية اليت ال يستطيع املزارعون الفقراء فيها حتمل تكاليف األمسدة املعدنية          
عديد من الدراسات إىل أن التوازن بني املواد الغذائية كان سلبياً يف أفريقيا خالل              الواردة يف ال  

ونتيجة لتزايد السكان، مل يعد من املمكن تطبيق الطرائق التقليدية          . )١٥(العقود القليلة املاضية  
وينبغي استخدام األراضي احلدية . املتبعة لتحسني خصوبة التربة، مثل ترك األرض دون حرث

__________ 

12 Bai ZG, DL Dent, L Olsson and ME Schaepman. 2008. Global assessment of land degradation and 
improvement. 1. Identification by remote sensing. Report 2008/01, ISRIC – World Soil Information, 
Wageningen. 

13 <http://www.earth-policy.org>. 
14 World development report 2008. Agriculture for development (op. 2007). Washington (D.C.): World 

Bank. <http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf>. 
15 Haggblade S and P Hazell (2010) mention the pioneering work by Smaling and colleagues.  Smaling, 

EMA, JJ Stoorvogel and PN Windmeijer. 1993. Calculating soil nutrient balances in Africa at different 
scales. SSSA  Special Publication no.51. Madison, Wisconsin, USA. Soil Science Society of America. 
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وتقدَّر اخلـسارة الـسنوية     .  مستمرة، وإن كان ذلك يسرِّع حبلقة تدهور األراضي        بصورة
 مليار دوالر أمريكـي  ٤٢النامجة عن خمتلف أشكال تدهور األراضي يف املناطق اجلافة بنحو          

  .)١٦(على الصعيد العاملي

  منو السكان  -٥  
 ١٩٦٠عـام    مليار نسمة يف     ٢,٦ أن عدد سكان العامل ارتفع من        ٥يبني الشكل     -٢٤
نتيجة لذلك، اخنفض   .  يف املائة  ١٣٤، أي بزيادة قدرها     ٢٠٠٨ مليارات نسمة يف عام      ٦ إىل

نصيب الفرد من األرض الصاحلة للزراعة خالل الفترة نفـسها، يف البلـدان األطـراف يف                
.  يف املائـة   ٥٥ يف املائة؛ واخنفض يف أفريقيا بنسبة        ٣٥االتفاقية املدرجة يف املرفقات، بنسبة      

 يف ١,٢ إىل ٢,٢ورغم اخنفاض معدل النمو السكاين السنوي الكلي يف هذه البلـدان مـن       
وإذا . ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام   ٢,٤املائة، فإنه ال يزال مرتفعاً يف أفريقيا، حيث وصل إىل    

  . )١٧( سنة٣٠استمر هذا املعدل سيتضاعف عدد سكان أفريقيا خالل 
  ٥الشكل 

  صاحلة للزراعة وفقاً ملرفقات اتفاقية مكافحة التصحرتطور عدد السكان واألراضي ال

     
Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 

__________ 

16 Dregne HE, and N-T Chou. 1992. Global desertification dimensions and costs. In Degradation and 
restoration of arid lands. Lubbock: Texas Tech. University. 

17 The figure of 2.4 per cent is the overall figure for Africa. In some countries the figure is much higher; in 
both Niger and Mali it is 3.6 per cent, which would lead to a doubling of the population in slightly less 
than 20 years. 
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  الفقر  -٦  
وقد حتددت عوامل   . )١٨( يف املائة من سكان األراضي اجلافة من الفقر        ٩٠يعاين حنو     -٢٥

كما أن االرتفاع   . )١٩(الرئيسية النعدام األمن الغذائي يف العامل النامي      الفقر بوصفها املسببات    
القياسي احلايل يف أسعار الغذاء يؤدي إىل وضع يواجه فيه الفقراء يف الريف واحلضر صعوبات  

  . متزايدة يف احلصول على الغذاء، مما يسفر عن توترات سياسية بل وعدم استقرار

  املرأة  -٧  
ومتثـل  . راً رئيسياً يف الزراعة ويف ضمان األمن الغـذائي لألسـرة          تؤدي املرأة دو    -٢٦
 يف املائة، يف املتوسط، من القوة العاملة الزراعية يف شرق آسيا وأفريقيـا جنـوب                ٤٣ املرأة

وتتوىل املرأة عادة مسؤولية إنتاج األغذية األساسية وجلب املاء الالزم          . )٢٠(الصحراء الكربى 
ومع ذلـك، تـشترك     .  هلا معرفة تقليدية مهمة بالنباتات احمللية      الحتياجات األسرة، كما أن   

النساء يف املناطق الريفية يف مجيع أحناء العامل يف شيء واحد، هو االفتقار إىل املوارد اإلنتاجية                
وتفرض هذه الفجوة اجلنسانية تكاليف ال علـى القطـاع          . والقروض باملقارنة مع الرجال   
  . ى االقتصاد واجملتمع بشكل أمشل، وعلى النساء أنفسهنالزراعي فحسب وإمنا أيضاً عل

  سوء التغذية  -٨  
يشري مصطلح سوء التغذية إىل نقص أو زيادة مادة غذائية واحدة أو أكثر؛ ويـشري                 -٢٧

مصطلح نقص التغذية إىل نقص املدخول الغذائي، مما جيعل من غري املمكن تلبية االحتياجات              
 التغذية عندما تفتقر الوجبة الغذائية إىل التوازن بني خمتلـف           وحيدث سوء . اليومية من الطاقة  

ويشيع ذلك يف األراضي اجلافة، حيـث       ). الربوتينات واخلضراوات والفواكه  (أنواع األغذية   
. تؤدي الظروف الزراعية اإليكولوجية غري املؤاتية إىل إعاقة زراعة الفواكه أو اخلـضراوات            

وتعـاين البلـدان    . ، اليت تكمل أحياناً ببعض اللحـم      وترتكز الوجبات أساساً على احلبوب    
املدرجة يف املرفقني األول والثاين التفاقية مكافحة التصحر من ارتفاع معدالت سوء التغذية             

ويؤدي سوء التغذية يف سنوات . ، مما يؤدي إىل تفاقمه بشكل خاص بني األطفال)٦الشكل (
م، مـثالً، يف    ويؤثر التقزُّ . يف مرحلة الطفولة  قلي  العمر املبكرة إىل احلد من النمو البدين والع       

وميثل نقص اليـود    .  مليون طفل يف مرحلة ما قبل املدرسة يف البلدان النامية          ١٤٧أكثر من   
  .)٢١(السبب املفرد الرئيسي للتخلف الذهين وتلف الدماغ

__________ 

18 Safriel U and Z Adeel, Ecosystems and human well-being. Chapter 22 - Dryland systems (2005). 
Washington, DC: Island Press. <http://www.maweb.org/documents/document.291.aspx.pdf>. 

19 Sen A. 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxford. 
20 The state of food and agriculture. Women in agriculture : closing the gender gap for development (2011). 

Rome: FAO. <http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf>. 
21 5th report of the United Nations Standing Committee on the World Nutrition Situation, 2004, 

<http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/rwns5.pdf>. 
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  ٦الشكل 
وية لألطفـال دون    النسبة املئ (انتشار سوء التغذية وفقاً ملرفقات اتفاقية مكافحة التصحر         

 سنوات الذين يعانون من نقص الوزن بالنسبة إىل العمر، كمتوسط خالل الفتـرة              ٥ سن
  ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٤من عام 

  
Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 

  كثرية تنشأ يف آن واحدحتديات : العوامل املؤدية إىل تفاقم األوضاع  -باء   

  ارتفاع األسعار يف سوق السلع األساسية  -١  
، )٢٢( كيلـوغرام للفـرد    ٣٦٧ إىل   ٢٠٠٩وصل اإلنتاج العاملي من احلبوب يف عام          -٢٨
 يف املائة علـى االحتياجـات    ٧٥كيلوغرام واحد لكل فرد يف اليوم، وهو ما يزيد بنسبة            أو

 إىل  ١٩٩٢ئيات أن يف الفتـرة مـن عـام          عالوة على ذلك، تبني اإلحـصا     . )٢٣(التغذوية
 يف املائة بينما    ٢,٨ ازداد اإلنتاج العاملي من األغذية مبعدل سنوي متوسط قدره           ٢٠٠٩ عام

ومـع ذلـك،    . )٢٤( يف املائة  ١,٤كان متوسط معدل النمو السكاين السنوي يف هذه الفترة          
 يف املائـة    ٥٤إىل أن   هذه الوفرة يف احلبوب األمن الغذائي، ويعزى ذلك جزئيـاً            تضمن ال
، ألغراض أخرى غري غذائية     ٢٠١٠/٢٠١١اإلنتاج العاملي للحبوب اسُتخدم، يف الفترة        من
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩وفيمـا بـني الفتـرة       ). عـي أساساً لتغذية احليوانات وإنتاج الوقود الزرا     (

 يف ٥,٨، ازدادت كمية احلبوب املوجهة لألغراض غري الغذائية بنسبة         ٢٠١٠/٢٠١١ والفترة
  .)٢٥( يف املائة فقط٢,٥ملائة يف حني ازدادت كمية احلبوب املوجهة لألغراض الغذائية بنسبة ا

ويؤدي النمو الكبري يف عدد سكان احلضر املنتمني للطبقة املتوسطة يف البلدان الناشئة           -٢٩
ويعاد توجيه خمزونات احلبوب لتغذية ماشية اللحم، حيـث         . إىل زيادة الطلب على اللحوم    

وخيتلف حاليـاً  .  كيلوغرام من احلبوب إلنتاج كيلوغرام واحد من اللحم ١٠ إىل   ٧ يلزم من 
 ٧٢٥ كيلـوغرام، كمـا يف اهلنـد، إىل          ١٨٠االستهالك السنوي للفرد من احلبوب مـن        

  . كيلوغرام، كما يف الواليات املتحدة حيث يرتفع استهالك اللحوم ومنتجات األلبان
__________ 

22 Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 
23 350 kcal for 100g of cereal-equivalent; 2000 kcal per day as basic need. 
24 Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 
25 FAO, Food Outlook, Global market analysis, November 2010 and June 2011. 

<http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm>. 
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  :  بعرض األغذية تسهم أيضاً يف رفع أسعار األغذية، هيومثة عدد من التطورات املتعلقة  -٣٠
سـيما يف    االجتاه املتصاعد ألسعار الطاقة، مما يرفع من تكاليف إنتاج احلبـوب ال            •

  البلدان املنتجة الرئيسية اليت يعتمد نظامها الزراعي على املدخالت العالية من الطاقة؛ 
 مثل اجلفاف يف أوكرانيـا يف  الصدمات اليت أثرت على منتجي احلبوب الرئيسيني،      •

، مما أدى   ٢٠١٠، وحرائق روسيا يف عام      ٢٠٠٩ ويف أستراليا يف عام      ٢٠٠٥ عام
  إىل زيادة تقلب أسعار السلع األساسية؛

  . إنتاج الوقود الزراعي، مما يرفع األسعار نتيجة استبعاد األراضي من إنتاج الغذاء •
 ارتفعت أسعار الغذاء    ٢٠٠٨مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧مارس  /وخالل الفترة من آذار     -٣١

وأدى ذلك إىل أعمال شغب بسبب أزمة الغـذاء يف بعـض            .  يف املائة  ٤٣العاملية مبتوسط   
البلدان، حيث مل يعد مبقدور فقراء املدن، بل أيضاً الطبقة املتوسطة من سكان املدن، شراء ما           

 / كـانون الثـاين    ويف. حيتاجونه من غذاء، أو اضطُروا إلنفاق معظم دخلهم على الغـذاء          
 يف املائة فقط مـن الـذروة الـيت       ٣، أصبحت أسعار الغذاء العاملية أقل بنسبة        ٢٠١١ يناير

  .)٢٦(٢٠٠٨وصلت إليها يف عام 
فمثالً، ارتفعت املعـامالت    . ويؤدي هذا التقلب يف األسعار إىل تشجيع املضاربات         -٣٢

 مليارات يورو يف ٢٠٥ إىل ٢٠٠٢ مليار يورو يف عام ١٣املالية ألسواق السلع األساسية من 
ورغم عدم وجود دراسة حىت اآلن تبني بوضوح مدى تأثري املضاربات علـى             . ٢٠١٠ عام

  .)٢٧(األسعار، فاملؤكد أن من الضروري تنفيذ خطط تنظيمية أقوى

  نقص االستثمار  -٢  
لقرن أدت خطط التكييف اهليكلي اليت نفذهتا اجلهات املاحنة يف مثانينات وتسعينات ا             -٣٣

العشرين إىل تغيريات مؤسسية عنيفة وسريعة إىل درجة مل متكِّن احلكومات من االسـتعداد              
واخنفضت حـصة املـساعدة     . للتحول من نظام قائم على الدولة إىل نظام قائم على السوق          

 يف املائـة يف     ٥ إىل   ١٩٨٠ يف املائـة يف عـام        ١٩اإلمنائية اخلارجية املخصصة للزراعة من      
 يف املائـة مـن الـسكان    ٧٠تعرضت الزراعة لإلمهال ملدة سنوات رغم أن      و. ٢٠١٠ عام

ومل يعد من املمكن ضمان توفري املنافع       . يعيشون يف مناطق ريفية يف العديد من البلدان النامية        
كما يؤدي االفتقار إىل طرق التخزين املناسبة، وتدهور الطرق، والتدريب التقين، إىل            . العامة

  . امالت يف األسواق احملليةزيادة تكاليف املع
__________ 

26 World Bank Food Price Watch February 2011. 
<http://www.worldbank.org/foodcrisis/food_price_watch_report_feb2011.html>. 

27 G20 (2011): Action Plan On Food Price Volatility And Agriculture. Meeting of G20 Agriculture 
Ministers Paris, 22 and 23 June 2011. Ministerial Declaration. <http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2011-
06-23_-_Action_Plan_-_VFinale.pdf>. 
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  مسائل اإلدارة الرشيدة، واالستيالء على األراضي   -٣  
ورغم وضوح احلاجـة إىل     . حتظى مسألة اإلدارة باهتمام بالغ يف الكثري من الدول          -٣٤

االستثمار العام واخلاص يف جمال الزراعة، فإن الفساد ومواطن الضعف القانونية واالفتقار إىل             
. لتأمني املوثوقة، كل ذلك يثبط استثمارات القطاع اخلاص يف جمال الزراعـة  نظم القروض وا  

 بسبب أزمة الغذاء، ظهرت فجـأة       ٢٠٠٨ويف أعقاب أعمال الشغب اليت اندلعت يف عام         
الزيادة املرجوة يف استثمارات القطاع اخلاص يف شكل استيالء على األراضي عـن طريـق               

 مليون هكتار   ٤٥ شهد بيع    ٢٠٠٩بنك الدويل أن عام     ويؤكد تقرير لل  . )٢٨(الشراء أو اإلجيار  
.  أضعاف على مثيله يف العقد السابق      ١٠من األراضي يف البلدان النامية، وهو ما يزيد مبقدار          

ويشهد كل عام مفاوضات حول مساحة من األرض تزيد على مـساحة األرض الـصاحلة               
راضي للمـستثمرين الـذين     للزراعة يف فرنسا، وقد تؤدي هذه املفاوضات إىل بيع هذه األ          

جتذهبم األرباح احملتملة الناجتة عن االجتاه املتصاعد ألسعار الـسلع الزراعيـة، أو إىل بيعهـا      
حلكومات أجنبية تعتمد أساساً على الواردات إلطعام شعوهبا أو هتدف إىل ضـمان أمنـها               

يلوغرام واحد من القمح     لتراً من املاء الالزمة إلنتاج ك      ١ ٦٠٠  الغذائي أو تسعى إىل توفري ال     
وعلى أية حال، يهدف هذا االستيالء على األراضي على حتقيـق           . )٢٩(كي يستهلكها البشر  

  ).انظر املرفق األول(إنتاج زراعي ألغراض التصدير 
وأدى افتقار احلكومات إىل القدرة التفاوضية أمام املـستثمرين إىل حتـول فـرص                -٣٥

 األراضي، مما يلحق أضراراً كبرية بالبلد املضيف وبسكانه االستثمار إىل هتديد باالستيالء على   
يف شكل ضياع األراضي الالزمة إلنتاج غذاء السكان، واخنفاض عرض السلع يف األسـواق              
احمللية، مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار وزيادة الضغط على باقي األراضي من جانب املزارعني              

  .ىل ذلكغري املالك ونشوء أمناط من اهلجرة، وما إ

  االفتقار إىل التعاون اإلقليمي  -٤  
تؤثر أوجه الضعف هذه اليت تعاين منها املؤسسات الوطنية على إمكانية هتيئة فرص               -٣٦

وقد أجرى نادي الساحل وغرب أفريقيـا       . التكامل على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي     
الً لعدد من عمليات االجتار باحلبوب      التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حتلي       

عرب احلدود على املستوى دون اإلقليمي، وهي عمليات ينبغي مراقبتها علـى حنـو أفـضل                
وكشفت هذه الدراسات إمكانية التكامل بني السياسات لصاحل األمن الغـذائي،           . وحتسينها

  .)٣٠(وضعف قدرة الدول املشاركة على تنفيذ هذه السياسات
__________ 

28 Michel Clavé (2010): Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs étrangers dans les pays en 
développement. Éléments de diagnostic et pistes de recommandations. With assistance of Blandine 
Barreau Patrick Brouchet Dominique Auverlot. Paris. <http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-les-
cessions-d%E2%80%99actifs-agricoles-des-investisseurs-etrangers-dans-les-pays-en-devel-0>. 

29 Mekonnen MM and AY Hoekstra. 2010. The green, blue and grey water footprint of farm animals and 
animal products, Value of Water Research Report Series No. 48, UNESCO-IHE, Delft, Netherlands. 

30 <http://www.oecd.org/document/1/0,3746,fr_38233741_38246823_38441793_1_1_1_1,00.html>. 
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  الرتاعات  -٥  
تؤدي حماوالت تأمني احلصول على املوارد الطبيعيـة يف سـياق الـضغط البيئـي                 -٣٧

، والتعددية االجتماعية، ومظاهر عدم املساواة، كما هو احلال يف العديـد مـن              والدميغرايف
البلدان النامية، إىل نزاعات حتمية تتفاوت من خالفات حملية بـني املـزارعني والرعـاة إىل             

دم االستقرار السياسي سبباً للظروف غري املؤاتية السائدة يف األراضي          ويعترب ع . حروب أهلية 
فهو سبب من حيث أن حيازة األرض غـري مأمونـة،           . اجلافة، وعاقبة هلا يف الوقت نفسه     

حيول بني املزارعني احملليني وبني االستثمار؛ ومن شأن هذا الوضع أن يوقع الناس يف براثن                مما
وهو عاقبة ألن احلـصول     . لعيش اعتماداً على مواردهم الطبيعية    الفقر يف سياق سعيهم إىل ا     

  . ميثل قوة عندما يصبحان سلعة نادرة على املياه واألرض

  اهلجرة  -٦  
فقد . يواجه إنتاج الغذاء يف األراضي اجلافة مزيداً من الصعوبات بسبب اهلجرة            - ٣٨

لك إىل بلدان أخرى بل     هاجر الكثري من الشباب والرجال املنتجني إىل بريق املدن، وكذ         
 Requier-Desjardinاستـشهد هبـا     (يف دراسة   ) ٢٠٠١ (Courوأشار  . وقارات أخرى 

 يف املائة، سـوف     ٣ إىل   ٢إىل أنه يف ظل معدل منو سكاين قدره         ) ٢٠٠٩ Bied-Charretonو
) حرومها املنطقتان األكثر تأثراً بالتص     (٧ يف الشكل    ٤ ورقم   ٣تفقد املنطقتان اجلغرافيتان رقم     

ومن املفترض أن يتغري تـوزع الـسكان        . ٢ و ١بعض سكاهنما نتيجة هجرهتم إىل املنطقتني       
 ٧٢ ، إىل ١٩٣٠  يف عام  ٤ و ٣ يف املائة يف املنطقتني      ٤٠، و ٢ و ١ يف املائة يف املنطقتني      ٦٠ من

  .)٣١(٢٠٢٠ يف عام ٤ و٣ يف املائة يف املنطقتني ٢٨، و٢ و١يف املائة يف املنطقتني 

__________ 

31 Cour J-P, 2001. “The Sahel in West Africa : countries in transition to a full market economy”, Global 
Environmental Change, 11: 31-47, cited in Requier-Desjardin and Bied-Charreton, 2009, “Evaluation 
des coûts économiques et sociaux de la degradation des terres et de la desertification en afrique”, Contrat 
AFD / UVSQ n° 210 du 07/12/2004. 
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  ٧الشكل 
  ناطق الدميغرافية الرئيسية األربعة يف غرب أفريقياامل

  
Source: Requier-Desjardin and Bied-Charreton, 2009 based on Cour J-P, 2001. “The Sahel in West 
Africa : countries in transition to a full market economy”, Global Environmental Change, 11: 31-47.  

ي ظروف العمل الصعبة واالفتقار إىل االستثمار إىل فقدان التطلعات يف املنـاطق            وتؤد  -٣٩
وتعترب هجـرة   . الريفية، حيث يتوىل كبار السن والنساء واألطفال مهمة تأمني اإلنتاج الغذائي          

ولكن نظـراً  . اليد العاملة استراتيجية اقتصادية لتنويع مصادر الدخل واحلد من املخاطر الزراعية        
 التحويالت املالية متثل موارد مالية حبتة، فإن تأثريها على تنويع الـدخل يعتمـد علـى                 إىل أن 

ونتيجة لألزمة االقتصادية الراهنة، يالحظ يف العديد مـن         . على الوصول إىل األسواق   " القدرة"
. احلاالت أن التحويالت املالية اليت يرسلها املهاجرون ال ميكنها أن تعوض اليد العاملة املفقودة             

وال يوجد دليل واضح على تأثري التحويالت املالية على احلد من الفقر، وغالباً ما يرتبط هـذا                 
  . )٣٢(الدليل بطبيعة اهلجرة ومبا متتلكه األسرة املعيشية من أصول أولية يف عوامل اإلنتاج

  تغري املناخ  -٧  
زارعون والرعاة ضـعف    ويرى امل . ُيحِدث تغري املناخ تأثرياً كبرياً على املناطق اجلافة         -٤٠

 يومـاً   ١٤(كما ازدادت فترات اجلفاف الطويلة      . إمكانية التنبؤ هبطول املطر، وزيادة ندرته     
ويعترب اجلفاف الذي   . خالل موسم املطر، مما حيدث تأثرياً سلبياً على حماصيل احلبوب         ) فأكثر

. )٣٣( سنة ٦٠ يف القرن األفريقي أسوأ موجة تعرضت هلا املنطقة خالل           ٢٠١١حدث يف عام    
 يف املائـة  ٢٠وُيتوقع أن يزداد تواتر الظواهر املناخية املتطرفة، كاجلفاف والفيضانات، بنسبة          

__________ 

32 Wouterse F and J Taylor. 2008.  Migration and Income Diversification:∗Evidence from Burkina Faso. 
World Development 36 (4), 625–640. 

33 Somalis displaced by drought hit by Mogadishu rains, BBC, 16 July 2011. 
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 ٢٠٨٠وخلصت دراسة أخرى إىل أنه حبلول عـام    . )٣٤(يف بعض املناطق خالل القرن القادم     
 درجة مئويـة وسـريتفع متوسـط التـهطال     ٤,٤سريتفع متوسط درجات احلرارة مبقدار    

 يف املائـة،    ٦ومن املرجح أن ينخفض الناتج الزراعي العاملي بنحـو          .  يف املائة  ٢,٩ مبقدار
وتشري الدراسات إىل توقع اخنفـاض اإلنتـاج        .  يف املائة دون تسميد كربوين     ١٦بنسبة   أو

  .)٣٥( يف املائة يف عدة بلدان أفريقية٦٠الزراعي بنسبة تصل إىل 
ملؤثرة يف اجلوانب األربعة لألمن الغذائي، يف       ويوجز اجلدول التايل العوامل الرئيسية ا       -٤١

  .سياق األراضي اجلافة
  ٢اجلدول 

  العوامل املؤثرة على األمن الغذائي يف األراضي اجلافة
 مستوى التأثري 

 احمللي الوطين/اإلقليمي العاملي  جوانب األمن الغذائي

  ضعف االستثمار يف الزراعة تغري املناخ اإلتاحة
  جوانب ضعف مؤسسية
 االستيالء على األراضي

  تدهور األراضي
  ندرة املياه
  اهلجرة

 نقص االستثمار
  تقلب األسعار  إمكانية الوصول

 حتول يف خطط االستهالك
  منو السكان
 الرتاعات

  ارتفاع األسعار يف األسواق احمللية
  الرتاعات

  الفقر
 املرأة

 سوء التغذية   االستفادة
  تغري املناخ الثبات

 تقلب األسعار
  انب ضعف مؤسسيةجو

  اإلدارة املستدامة لألراضي كحل ملسألة األمن الغذائي يف األراضي اجلافة  -رابعاً   
يعتمد إطار سياسات الدعوة هذا على رؤية مفادها أن من املمكن حتـسني األمـن                -٤٢

يف الغذائي للفقراء الريفيني يف املناطق اجلافة عن طريق تعزيز املمارسات اليت تثبت فعاليتـها               
ومن املنافع املتعددة هلذه املمارسات، تبني الفقرات التالية كيـف        . اإلدارة املستدامة لألراضي  

ميكن التصدي ملختلف جوانب األمن الغذائي عن طريق احملافظة على التربة وعلى خـدمات              
  .النظم اإليكولوجية لألراضي

__________ 

34 <http://www2.ucar.edu/news/2904/climate-change-drought-may-threaten-much-globe-within-decades>. 
35 Cline WR. 2007. Global warming and agriculture: Impact estimates by country.Washington,D.C.: Center 

for Global Development and Peterson Institute for International Economics. 
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  حتسني اإلنتاج الزراعي وتوافره  -ألف   

  إصالح األراضي  -١  
تؤدي ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، بطبيعة احلال، إىل احلد من تدهور التربة              -٤٣

الرياح، اجلريان السطحي، تـصلب     (واألراضي، سواء أجنم هذا التدهور عن عوامل طبيعية         
ترشح املغذيات، فقدان املادة العضوية، وما إىل       (أم عن عوامل كيميائية     ) التربة، وما إىل ذلك   

جنحت عملية اإلدارة املستدامة للتربة، سوف ميكن تـوفري خـدمات الـنظم             فإذا  ). ذلك
  .)٣٦(اإليكولوجية لألراضي

ويف نظم احلراجة الزراعية، تؤدي األشجار إىل احلد من سرعة الرياح، ومن مث محاية                -٤٤
وبالنسبة إىل املزارعني الـذين كـانوا       . احملاصيل القصرية من سفع الرمال أو التغطية بالرمال       

 سنة يزرعون ثالث أو أربع مرات قبل أن يستقر احملصول، أصبحوا اآلن يزرعـون               ٢٠ بلق
  . مرة واحدة، مما يطيل موسم منو احملاصيل

وتزداد اخلصوبة نتيجة تثبيت النتروجني الطبيعي، وتدوير املادة العضوية، واحتجـاز           -٤٥
م من النتـروجني لكـل      راغ كيلو ٩٠ إىل   ٨٠وميكن ألشجار احلراز أن تثبِّت من       . الكربون

ويف زامبيا، وصل متوسط حمصول الذرة املرترع بالقرب من         . هكتار، حبسب عمر األشجار   
هكتار؛ أما الذرة املرترعة على ُبعد بضعة أمتار        / طن ٤,١أشجار احلراز املثبِّتة للنتروجني إىل      

ساقط ويؤدي ت. )٣٧(هكتار/ طن١,٣من أشجار احلراز فأعطت متوسط حمصول ال يزيد على      
أوراق األشجار إىل زيادة املادة العضوية يف التربة وجذب حيوانات التربة، مما حيـسن مـن                

وتؤدي املتنـزهات الزراعية   . هيكل التربة وييسر استفادة جذور النباتات من املادة العضوية        
.  أطنان من الكربون لكل هكتار     ٥ إىل   ٤احلرجية الصغرية يف جنوب النيجر إىل احتجاز من         

أمـا  . )٣٨(دما تنضج أشجار هذه املتنـزهات ميكنها أن حتتجز كمية أكرب من الكربون           وعن
املتنـزهات القدمية املرترعة بأشجار احلراز يف حوض الفول السوداين يف السنغال، فتحتجـز             

  . طن من الكربون لكل هكتار٣٠يصل إىل  ما

__________ 

36 Provisioning, regulating and cultural services. See “Benefits of Sustainable Land Management”, 
WOCAT, UNCCD, 2009 
<http://www.unccd.int/knowledge/docs/CSD_Benefits_of_Sustainable_Land_Management%20.pdf>. 

37 Aagard, 2009, Conservation Farming Unit. Lusaka, Zambia. Personal communication in Garrity DP, FK 
Akinnifesi, OC Ajayi, SG Weldesemayat JG MowoA Kalinganire 2010.: Evergreen Agriculture: a 
robust approach to sustainable food security in Africa. Food Sec 2 (3), 197–214. 

38 Personal communication. Gray Tappan (US Geological Survey Data Center for EROS, South Dakota). 
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ُتحِدث تأثريات كـبرية    ومن شأن هذه التحسينات الكيميائية والفيزيائية للتربة أن           -٤٦
 مشروعاً للتنميـة املـستدامة يف       ٢٨٦وتبني دراسة أجريت للمقارنة بني      . على إنتاج الغذاء  

ويف أفريقيا،  . )٣٩( يف املائة  ٧٩البلدان الفقرية حدوث زيادة يف متوسط حمصول احلبوب قدره          
ه املمارسات  ويف النيجر، أدت هذ   . )٤٠( يف املائة  ١٢٨حتققت زيادات يف احملصول وصلت إىل       

 طن يف كل عام، وهـو مـا         ٥٠٠ ٠٠٠إىل زيادة إضافية يف حمصول احلبوب قُدِّرت بنحو         
ونظراً إىل أن األراضي اجلافة مل ُتستثمر على حنو كـاٍف      .  مليون شخص  ٢,٥يكفي إلطعام   

على مر السنني، فإهنا اآلن تبدي قدرات كبرية على زيادة إنتاج احملاصيل، مما يـدل علـى                 
  . ا بشكل خاص ملمارسات اإلدارة املستدامة لألراضياستجابته

  توافر املاء  -٢  
تعتمد ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي على الدورات الطبيعية للمـاء واملغـذيات              -٤٧

ومـن شـأن    . واملعادن واملادة العضوية، وذلك بزراعة أنواع خمتلفة من النباتات بطريقة تكاملية          
يف إطار النظم الزراعية القائمة على مبادئ الزراعة احلافظـة للتربـة            زراعة جمموعة من األشجار     

، أن تساعد على حتقيق أفـضل اسـتغالل         )٤١("الزراعة الدائمة اخلضرة  "واملاء، أو ما ُيطلق عليه      
وأفضل غطاء ممكن لألراضي، وأن تقلل من اجلريان السطحي لألمطار، وأن تعزز امتصاص التربة              

. ض التربة للشمس ومن التبخر، وأن تزيد قدرة التربة على ختزين الرطوبة           للمياه، وأن حتد من تعر    
  .)٤٢()٨انظر الشكل (وهذه هي احللقة املثمرة لإلدارة املستدامة لألراضي وللموارد املائية 

__________ 

39 Pretty J, AD Noble, D Bossio, J Dixon, RE Hine, FWT Penning de Vries and JIL Morison, 2006. 
“Resource-conserving agriculture increases yields in developing countries,” Environmental Science and 
Technology, 40:4, 1114−1119. in Olivier de Schutter (2010): Report submitted by the Special Rapporteur 
on the right to food. Agroecology. UN General Assembly. 
<http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf>. 

40 UNEP-UNCTAD Capacity Building Task Force on Trade, Environment and Development (CBTF), 
Organic Agriculture and Food Security in Africa, New York/Geneva, United Nations, 2008, p. 16. in 
Olivier de Schutter (2010): Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food. Agroecology. 
UN General Assembly. <http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-
49_agroecology_en.pdf>. 

41 Garrity DP, FK Akinnifesi, OC Ajayi, SG Weldesemayat JG MowoA Kalinganire 2010.: Evergreen 
Agriculture: a robust approach to sustainable food security in Africa. Food Sec 2 (3), 197–214. 

42 UNCCD Thematic factsheet N°2 – Water scarcity and desertification. 
<http://www.unccd.int/documents/Desertificationandwater.pdf>. 
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  ٨الشكل 
  احللقة املثمرة لإلدارة املستدامة لألراضي وللموارد املائية

 
Source: UNCCD thematic fact sheet n°2.  

وميكن لطرائق مجع املياه، اليت تدفع األمطار واملياه السطحية إىل الترشح يف التربـة،                -٤٨
أن تسهم يف رفع منسوب املياه اجلوفية احمللية وأن ُتحدث تأثريات مهمة على مستويات املياه               

يـة  فمثالً، لوحظ يف قرييت ريسيام وراناوا، يف اجلزء الشمايل من اهلـضبة املركز            . يف اآلبار 
ومنذ تطبيق طرائق مجـع     . لبوركينا فاسو، أن مجيع اآلبار جتف مبجرد توقف موسم األمطار         

املياه يف هاتني القريتني يف أوائل مثانينات القرن العشرين، توافرت املياه يف مجيع موارد امليـاه                
ورغم أن عدد سكان قرية راناوا تضاعف أكثـر مـن مـرتني منـذ               . للقريتني طوال العام  

  .، ُيالحظ توافر مزيد من املياه الالزمة للمحاصيل والسكان واحليوانات١٩٨٥ عام
. وقد استحدث كثري من سكان األراضي اجلافة طرائق جلمع املاء ال تزال مستخدمة              -٤٩

، )اهلنـد ( يف راجيستان    khadinsوُتسمى هذه الطرائق نظام املسقاة يف تونس، ونظام اخلدين          
ويؤدي تزايد عدم إمكانيـة التنبـؤ       ). باكستان( بالوشستان    يف khuskabaونظام اخلوشكابا   

هبطول املطر يف العديد من األراضي اجلافة إىل زيادة أمهية الطرائـق املعاصـرة والتقليديـة                
وقـد متكـن    . وتؤدي ابتكارات املزارعني دوراً مهماً يف هذا الصدد       . املستخدمة جلمع املياه  

سماد الطبيعي، والسماد العضوي، وأوراق األشـجار،       ال(املزارعون، بإضافة املادة العضوية     
إىل ُحفر مجع املاء، وباجلمع بني طرائق إدارة املياه وطرائق حتسني خصوبة التربة، من        ) والرماد

واسُتخدمت هذه الطريقـة يف  . زراعة حماصيل يف أماكن مل يكن من املمكن زراعتها من قبل     
  .)٤٣(راضي الشديدة التدهوربوركينا فاسو إلصالح آالف اهلكتارات من األ

__________ 

43 Kaboré D and C Reij. 2004. The emergence and spreading of an improved traditional soil and water 
conservation practice in Burkina Faso. IFPRI, Washington. EPTD Discussion paper no. 114. 28 pp. 
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رة املستدامة لألراضـي،    وإذا اخنفض معدل حتات التربة، ميكن أيضاً ملمارسات اإلدا          -٥٠
املطبقة على نطاق واسع، أن متنع ترسبات السدود، مما يضمن توفري املياه يف جماري األهنـار                

 يف  ٨٠ بنحو   ٢٠٠٢وقُدِّرت ترسبات السدود يف مشال أفريقيا يف عام         . على األجل الطويل  
 العاملية هلذه الظـاهرة     وقُدِّرت التكلفة . )٤٤(املائة من القدرة األولية للسدود على ختزين املياه       

  .)٤٥( مليار دوالر أمريكي١٨,٥بنحو 

  اإلمكانيات االقتصادية للمناطق الريفية  -٣  
قد يكون للنجاح الذي حققته هذه الطرائق عواقب مثرية للدهشة، ورمبـا أدى إىل                -٥١

فقد بدأ املزارعون، وأيضاً التجار احملليون والنساء، يف شـراء وبيـع            . ظهور سوق لألراضي  
وبيَّنت دراسـة   . األراضي الشديدة التدهور من أجل إصالحها بطريقة ُحفر الزراعة احملسَّنة         

 يف املائة من املزارعني الـذين جـرت         ٤٠ أن   ١٩٩٨استقصائية أجريت يف النيجر يف عام       
  .)٤٦(مقابلتهم اشتروا قطعاً من األرض املتدهورة

أجري مناطق األخاديد علـى     ويف منتصف تسعينات القرن املاضي، أُسندت عملية ت         -٥٢
 بالصني من خالل مزادات عامة حملية إىل مقدمي أعلى العروض املاليـة،             loessهضبة لويس   

بدأ الفائزون باملزاد يف     وسرعان ما . الذين كان من املفترض أن يعيدوا هلذه املناطق إنتاجيتها        
ونظراً إىل أن األخاديد    . تسوية جزء من األخاديد هبدف احملافظة على التربة وزراعة األشجار         

جتمع مياه اجلريان السطحي، فقد كانت ظروف منو النباتات مؤاتية، وبنهاية عقـد              دائماً ما 
  .التسعينات بدأ ظهور األشجار يف األخاديد

ومع إتاحة فرص العمل والدخل يف املناطق الريفية، تقل أمهية اهلجرة النهائية لغرض               -٥٣
إن اهلجرة املؤقتة، مثل الترحال أو اهلجرة الدائرية، تظـل          ومع ذلك ف  . تنويع مصادر الدخل  

  .مهمة نظراً إىل دورها يف احلد من الضغط على األراضي يف فترة معينة من الزمن

__________ 

44 Remini, La sédimentation dans les barrages de l’Afrique du Nord. Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n° 
02, Juin 2003, pp. 45–54. 

45 Nkonya E, N Gerber, P Baumgartner, J von Braun, A De Pinto, V Graw, E Kato, J Kloos and T 
Walter, The Economics of Desertification, Land Degradation, and Drought Toward an Integrated 
Global Assessment, ZEF- Discussion Papers on Development Policy No. 150, Center for 
Development Research, Bonn, May 2011, 184 pp. 
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  حتسني فرص احلصول على الغذاء  -باء   

  توفري الغذاء يف األسواق احمللية  -١  
 مث إتاحة مزيد من الغذاء يف       تؤدي الزراعة املستدامة إىل إنتاج مزيد من الغذاء، ومن          -٥٤

ويساعد تأمني إمدادات الغذاء احمللية على احلد من تقلب األسعار وكـذلك            . األسواق احمللية 
  .احلد من اإلمدادات اآلتية من املدن احلضرية بتكاليف باهظة

  املدخالت احملدودة  -٢  
ـ    (أدى نقص االستثمار يف الزراعة على مر السنني           -٥٥ الطـرق  (ة  ضعف البنيـة التحتي

، وضعف ُنظُم القروض وعدم كفاية الدعم املقدم ألنـشطة البحـث            )واملخازن وما إىل ذلك   
ونظراً إىل  . إىل احليلولة دون وصول املزارعني إىل الطرق التقليدية لتحسني حماصيلهم         ) والتطوير

ـ              افع أن ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي ترتكز على مبادئ الزراعـة اإليكولوجيـة، واملن
، فـإن هـذه     )الزراعة وتربية املاشـية   (وللنظم  ) األشجار واحلبوب (التكميلية لألنواع النباتية    

املمارسات حتد من استخدام األمسدة املعدنية ومن الري أو امليكنة، مما يقلل االعتماد على الطاقة               
 ١٠ ٠٠٠فعلى سبيل املثال، قد يتكلف إنشاء ُنظم للـري حنـو            . واملدخالت الباهظة التكلفة  

 ١ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠دوالر أمريكي للهكتار، يف حني تتراوح تكلفة إنشاء نظم مجع املياه مـن              
  .دوالر أمريكي للهكتار، وتتعلق مجيع هذه التكاليف باالستثمار يف اليد العاملة البشرية

  توليد الدخل  -٣  
مة للتربة، وتقدم تتنوع النظم اإليكولوجية الزراعية املستخدمة يف إطار اإلدارة املستدا     -٥٦

فباإلضافة إىل الفواكه وأوراق النباتات الصاحلة لألكل، اليت ميكن تـسويقها           . نواتج متنوعة 
وخـالل فتـرة    . حملياً، ميكن للمزارعني زيادة دخلهم ببيع خشب الوقود واألعمدة اخلشبية         

اليت ، حدثت وفيات قليلة للرضَّع بسبب اجلفاف يف القرى          ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ اجملاعة يف عامي  
ورغم قسوة احلياة متكن الفقراء الريفيون من العيش علـى    . طبقت نظام إعادة ختضري املزارع    

  .األشجار يف سنوات اجلفاف
أضف إىل ذلك أن ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي توفر فرص عمـل داخـل                -٥٧

كولـوجي  وخارج النظـام اإلي   ) احلاجة إىل مزيد من العمالة    (النظام اإليكولوجي الزراعي    
، ومن مث ميكن هلذه املمارسات أن حتقق )صناعة األدوات، والوسطاء، وجتار التجزئة(الزراعي 

  .تنمية اقتصادية للمنطقة الريفية بأسرها، وأن حتد من حركة اهلجرة من الريف إىل احلضر
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فاض  يف املائة يف حماصيل احلقل تؤدي إىل اخن        ١٠ومن املسلَّم به أن الزيادة اليت قدرها          -٥٨
وبالنظر إىل هذه احلقيقة مقترنـة     . )٤٧( يف املائة يف آسيا    ٥ يف املائة يف الفقر يف أفريقيا، و       ٧ قدره

، ميثل ذلك قدرة كبرية لألراضي اجلافة وللبلدان املتأثرة بتـدهور          ٤٧باألرقام الواردة يف الفقرة     
 الناتج احمللي اإلمجـايل      يف املائة على األقل من     ١٠تزال ُتسهم بنسبة     األراضي، ألن الزراعة ال   

  ).٩انظر الشكل ( يف املائة من البلدان األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر ٥٤ يف
  ٩الشكل 

توزيع البلدان مبوجب مرفقات اتفاقية مكافحة التصحر وفقاً حلصة الزراعـة يف النـاتج              
  احمللي اإلمجايل للبلدان

  
Source: UNCCD; Data: WorldDataBank (<http://data.worldbank.org/>), accessed August 2011. 

وينبغي لرامسي السياسات الوطنيني أن يدركوا أن االستثمارات يف اإلدارة املستدامة             -٥٩
ففي النيجر، أدت االستثمارات يف عملية حتـسني ُحفـر          . لألراضي ذات جدوى اقتصادية   

 املائة للمزارعني الذين ميتلكـون       يف ٨٢الزراعة التقليدية إىل حتقيق معدل عائد داخلي قدره         
 يف املائة حىت لـو كانـت األرض         ٣٩بالفعل األراضي اليت يصلحوهنا، ومعدل عائد قدره        

  . )٤٨(ُتشتر بعد مل

__________ 

46 Hassane A, P Martin and C Reij. 2000. Water harvesting, land rehabilitation and household food 
security in Niger: IFAD’s soil and water conservation project in Illéla District. IFAD/VU 
Universtity Amsterdam. 49 pp. 

47 Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication (2011). [S. l.]: 
United Nations Environment Programme. 
<http://www.unep.org/GreenEconomy/Portals/93/documents/Full_GER_screen.pdf>. 
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  املنافع املتبادلة  -٤  
فالزراعة . ترتكز الزراعة املستدامة على التكامل بني األنواع النباتية وبني النظم الزراعية            -٦٠

فاملمارسات اإليكولوجية الزراعية   : ني املزارعني والرعاة يف وضع مربح للطرفني      املستدامة جتمع ب  
تؤدي إىل زيادة كبرية يف الغطاء النبايت لألرض ويف العلف املتاح لتغذيـة احليوانـات، كمـا                 

ونظراً إىل أن املنافع يتشارك فيها خمتلف املستفيدين  .ُيستخدم روث احليوانات يف تسميد احلقول
  .)٤٩( يف املائة٨٠رد، تقل الرتاعات املتعلقة باستخدام األراضي بنسبة من املوا

  تعميم املنظور اجلنساين  -٥  
من شأن سد الثغرة اجلنسانية يف جمال الزراعة أن حيقق مكاسب كـبرية للقطـاع                 -٦١

وقد بينت الدراسات أن املرأة كانت منذ عشرين عاماً تقـضي           . الزراعي وللمجتمع ككل  
.  ساعة يومياً يف مجع احلطب، حيث كان الغطاء النبايت الطبيعي بعيداً ونادراً        ٢,٥متوسطه   ما

متوسطه نصف ساعة يومياً يف هذه املهمة،        ويف إطار النظم الزراعية احلرجية، تقضي املرأة ما       
وميكن استثمار هاتني الساعتني اللتني أمكن     . )٥٠(كما ميكنها تقليم األشجار يف حقول األسرة      

 مهام إنتاجية، مع األخذ يف االعتبار أن املرأة إذا متكنت من احلصول على املوارد               توفريمها يف 
 يف  ٣٠ إىل   ٢٠اإلنتاجية على قدم املساواة مع الرجل ميكنها أن ترفع حمصول احلقول بنسبة             

 يف  ٤-٢,٥ومن شأن ذلك أن يرفع الناتج الزراعي الكلي يف البلدان الناميـة بنـسبة               . املائة
  .)٥١( يف املائة١٧-١٢يقلل بدوره من عدد اجلياع يف العامل بنسبة  مااملائة، وهو 

  حتسني االستفادة من الغذاء؛ وتنويع املنتجات  -جيم   
تعتمد ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي على التكامل بني األنواع، ويشمل ذلـك              -٦٢

ت منتجات متنوعـة مـن    ومن مث تقدم هذه املمارسا    . احملاصيل واألشجار واحليوانات املختلفة   
باإلضافة إىل ذلك، تزداد قدرة     . البقوليات والربوتينات والكربوهيدرات  : حيث النوعية التغذوية  

هذه النظم اإليكولوجية الزراعية على التكيف يف موسم اجلفاف مما يسمح للنـاس باحلـصول           
ـ  . على اخلشب والفواكه واملنتجات احلرجية األخرى واستهالكها وبيعها        سهم اإلدارة  كما ُت

املستدامة لألراضي يف حتسني إنتاج اللحوم واأللبان عن طريق توفري العلف للحيوانات املزرعية             
  .بل إن ضمان التوازن يف الوجبة الغذائية أكثر أمهية للنمو الصحي لألطفال. لفترة أطول

__________ 

48 Abdoulaye T and G Ibro. 2006. Analyse des impacts socio-économiques des investissements dans la 
gestion des ressources naturelles : étude de cas dans les régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry au Niger. 
Etude Sahélienne. CRESA, Niamey. 

49 Dr. Chris Reij, Personal communication, UNCCD Land Day 2, 2010. 
<http://www.unccd.int/publicinfo/landday/2010/event.php>. 

50 Dr. Chris Reij, Personal communication, UNCCD Land Day 2, 2010. 
<http://www.unccd.int/publicinfo/landday/2010/event.php>. 
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  حتسني االستقرار مبرور الوقت  -دال   
ارة املستدامة لألراضي، املطبقة على اإلنتاج من شأن أشكال خمتلفة من ممارسات اإلد     -٦٣

إىل  اإليكولوجيا الزراعية، واحلراجة الزراعية، وزراعة احملاصيل حتت غطاء، ومـا         (الزراعي  
غـري أن ذلـك     . أن يقدم حالً تقيناً مناسباً لتحسني األمن الغذائي على الصعيد احمللي          ) ذلك

وتعترب العوامل املهيئة لبيئة    .  سياسياً واجتماعياً  يستلزم حداً أدىن من اإلدارة الرشيدة واستقراراً      
مؤاتية تسمح بتنفيذ ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي وتعزيزها عوامل مؤسسية أساسـاً            

  .على املستويات الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي

  أقوى املؤسسات على الصعيد الوطين  -١  
 معترفاً به يف مفاوضات الدوحـة       دان النامية مبدأً  ُتعترب املعاملة اخلاصة واملختلفة للبل      -٦٤

سيما على أساس    ومن املقبول أن حتصل البلدان النامية على هذه املعاملة اخلاصة، ال          . الزراعية
وتعترب اإلجراءات املناسبة ضرورية    . األمن الغذائي، وأسباب معيشة املزارعني، والتنمية الريفية      

االستفادة من هذه األحكام ونـشر مبـادئ الزراعـة          اآلن على املستوى الوطين من أجل       
كما ينبغي مواصلة النظر يف األدوات احملفزة املرتكزة على دفع قيمـة اخلـدمات              . املستدامة

  .البيئية أو الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
بد من توفري املنافع العامة علـى       فال. ولتحقيق ذلك، يستلزم األمر مؤسسات أفضل       -٦٥

وتؤدي الطرق ومرافق االتصاالت إىل التقليل من تكاليف . فضل لدعم القدرات الزراعية   حنو أ 
يساعد وجود شبكات وطنيـة مـن خمـازن         كما  . املعامالت، ومن مث تقليل أسعار السوق     

 يف  ٥٠ و ٢٠احلبوب على جتنب فاقد ما بعد احلصاد، الذي ُيقدر حالياً مبا يتـراوح بـني                
 أشكال  ة يف جمال الزراعة أن حتسن خمتلف      لبحث والتطوير العام  ومن شأن أنشطة ا   . )٥٢(املائة

أما اإلدارة الرشيدة فهي تشجع املستثمرين والـشركاء        . الزراعة املستدامة وأن تطور أداءها    
وأخرياً، ميكن لالستثمار العام أن     . على الصعيد الوطين، كما تضمن قدرات تفاوضية حقيقية       

  .حيفِّز االستثمار اخلاص
غي أن يكون هذا التغري تدرجيياً بداية من املستوى احمللي إىل املستوى الـوطين،              وينب  -٦٦

ويف هذا السياق، من املمكن أن حتقق اخلـربات         . وأن يرتكز على مشاركة قوية من السكان      
وتشارك عدة بلدان يف غرب أفريقيا يف عمليـة         . املتعلقة بإدارة األراضي قيمة مضافة مهمة     

ويـتم  . ا يف ذلك يف إدارة املوارد الطبيعية يف العديد من هذه البلـدان            تطبيق الالمركزية، مب  
إضفاء الطابع املؤسسي على مناذج إدارة األراضي على املستوى احمللي من خالل عملية فعلية              

  ".تبدأ من القاعدة إىل القمة"

__________ 

51 The state of food and agriculture. Women in agriculture : closing the gender gap for development (2011). 
Rome: FAO. <http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf>. 
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  مزيد من مبادرات التكامل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  -٢  
امل املهيئة لألمن الغذائي، سواء أكانت تتعلق بالبيئة أم بالبشر، بطبيعـة            تتسم العو   -٦٧

فاألمن الغذائي يف بلدان منطقة الساحل، مثالً، يتـضمن االجتـار           . خاصة تناسب كل إقليم   
وقد بّينت دراسات خمتلفة الروابط الوثيقة واالعتماد املتبادل        . الرمسي يف احلبوب عرب احلدود    

. )٥٣(ا؛ وبني مايل وكوت ديفوار وبوركينا فاسو؛ وبني مايل وموريتانيـا          بني النيجر ونيجريي  
وينطوي التكامل بني السياسات واللوائح على املستوى دون اإلقليمي على قدرات هائلة، غري 

  .ُينفذ بعد على حنو كامل أنه مل

  تفنيد بعض املعتقدات اخلاطئة بشأن األراضي اجلافة  -خامساً  
: وفيما يلي أول مخسة مفاهيم منها. ة خاطئة بشأن األراضي اجلافة  تشيع مفاهيم عام    -٦٨

ألراضي ليتحقق أي جناح على اإلطالق يف الزراعة واإلدارة املستدامة        حتقق جناح بسيط أو مل    
 وقد ُسجل العديد من قصص النجاح، ميكن االطـالع عليهـا يف قائمـة    .يف املناطق اجلافة 

  ).انظر املرفق الثاين(املراجع 
 وتـبني   . أن حيقق نتائج   قبلاالستثمار يف األراضي وحفظ املياه يستغرق وقتاً طويالً           -٦٩

اخلربة املكتسبة من التقنيات البسيطة جلمع املياه الالزمة لإلنتاج الزراعي أن هلذه التقنيـات              
وإذا حتسنت خصوبة التربة، ستتواصل التأثريات      . تأثرياً على حماصيل احلبوب منذ العام األول      

  .لى حمصول احلبوب، ومن املرجح أن تزدادع
 جيب تقليم األشجار منذ العـام       .يالً قبل أن تؤيت األشجار مثارها     جيستغرق األمر     -٧٠

وينتج بالفعل عن هذا التقليم أوراق ميكـن        . األول أو الثاين كي تقيم األشجار جذعاً وظلة       
صان ُتستخدم كمـصدر    استخدامها كعلف للحيوان أو كغطاء عضوي واقٍ للتربة، أو كأغ         

  .للطاقة يف البيوت
خيـارات،   تتاح هلـم مـوارد وال      السكان الريفيون يف األراضي اجلافة فقراء، وال        -٧١

 وقـد بيَّنـت اخلـربة       .ويعتمدون كل االعتماد على املساعدة احلكومية أو املعونة اخلارجية        
ـ            ديهم قـدرات ابتكاريـة     املكتسبة من العديد من البلدان أن املزارعني يف األراضي اجلافة ل

وموارد، وأهنم إذا أمكن احلد من العقبات اليت متنع تغري السلوك ميكنهم حشد اليد العاملـة                
سيما يف موسم اجلفاف، لالستثمار يف إصالح األرض ويف جمموعة من املمارسات             لديهم، ال 

راضي أن تقدم للسكان    وميكن ملمارسات اإلدارة املستدامة لأل    . احملسَّنة إلدارة املوارد الطبيعية   
  .الريفيني عائداً مباشراً وكبرياً مقابل استثماراهتم يف اليد العاملة

__________ 

52 Grethe H, A Dembélé and N Duman. “How to feed the world’s growing billions”, 2011, WWF 
Germany. < http://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/pdf_neu/WWF%20BOELL%20How%20to%20feed.pdf >. 
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تحقيـق النجاحـات يف التنميـة       لاملشاريع املمولة جيداً هي الوسيلة األكثر فعالية          -٧٢
 وقد بيَّنت اخلربة أن األراضي ميكن حتويلها بطرق حتقق فوائد           .حتقيق األمن الغذائي  والزراعية  

تعددة يف مساحات كبرية عندما تكون األطر السياساتية واملؤسسية وسائر الظروف مؤاتية؛            م
وهناك دور ميكن أن تؤديه املساعدة اخلارجية، غري أن التأثريات املستدامة إمنـا هـي مثـرة                 
االستثمار يف موارد حملية كبرية، وهذا يتطلب تغيريات يف السلوك كنتيجة للحد من العقبات              

  .ل بني تبين ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضياليت حتو

  التوصيات وخطة العمل  -سادساً  
يستهدف إطار سياسات الدعوى هذا املتعلق باألمن الغذائي، وفقاً لالسـتراتيجية،             -٧٣

النهوض باإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف األراضي اجلافة وحتسني األحـوال املعيـشية             
نعدام األمن الغذائي واجلوع واجملاعة، وذلك باتباع جمموعة عريضة مـن   للسكان املعرضني ال  

  .عناصر السياسات على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي
وينبغي هلذه اجملموعة من السياسات العريضة أن ختضع ملزيد من التطـور والدقـة                -٧٤

  .العمل الواردة أدناهعلى النحو املبني يف خطة  )٥٤(واملالءمة عن طريق عملية تشاورية

  على الصعيد الوطين  -ألف   
بالنظر إىل العقبات اليت جرى حتديدها واإلمكانات اليت تنطوي عليها          . ١التوصية    -٧٥

اإلدارة املستدامة لألراضي، قد ترغب األطراف يف النظر يف إصالح وتطوير البيئة املؤسسية             
  .املطبقة على اإلنتاج الغذائيكي تشجع تبين ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي 

وجيب أن تتعلق هذه العملية بتطوير اخلدمات واملرافق الزراعيـة واحلـد مـن تكـاليف                  -٧٦
  ).حتسني الطرق، ونظم املعلومات السوقية، وُنظم اإلنذار املبكر باجلفاف، وما إىل ذلك(املعامالت 

، والنساء، هم األهـداف     وجيب أن تكون األسر املعيشية الفقرية، وصغار املزارعني         -٧٧
وبعد ذلك، ينبغي صياغة التشريعات حبيث تعترف باحلقوق احلـصرية          . األولية هلذه العملية  

للمستفيدين من املوارد يف إدارة األشجار املزروعة يف حقوهلم، اليت هي األصول الرأمساليـة              
ة وقد يتطلب ذلك إصالح نظم متلك األراضي، وكذلك وضع نظـم مؤسـسي            . للمزارعني

  .جديدة تتعلق بتخصيص األراضي لألفراد

__________ 

53 Cf. reports of the West Africa and Sahel Club – OECD at 
<http://www.oecd.org/document/1/0,3746,fr_38233741_38246823_38441793_1_1_1_1,00.html>. 
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وجيب إجراء عمليات دورية لتقييم القابلية للتأثر، مبا يف ذلك اإلبالغ املـستند إىل                -٧٨
مؤشرات تقييم أثر اتفاقية مكافحة التصحر، على أن يشمل ذلك وضع استراتيجيات وتدابري             

  .للحد من القابلية للتأثر
. دابري من أجل التطبيق الفعال لالمركزية اختاذ القـرار        وينبغي وضع سياسات واختاذ ت      -٧٩

وقد اكتسب بالفعل عدد متزايد من البلدان بعض اخلربة يف هذا الصدد، ومن املمكـن تبـادل        
وتشمل أيضاً إدارة املوارد على املستوى احمللي إقامة مؤسسات لإلدارة          . هذه اخلربة بني البلدان   

  .  لتتوىل مهمة اإلدارة املشتركة لألصول اإلنتاجية اجلديدةعلى مستوى القرية وفيما بني القرى،
ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي لألطراف أن تنظر بعناية يف عملية مواءمة برامج العمل               -٨٠

الوطنية مع االستراتيجية، واستغالل هذه الفرصة يف تنقيح أدوات السياسات الوطنية من أجل             
الغذائي، وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي، وذلك يف       تعميم مجلة مسائل، منها مسألة األمن       

إطار سياسات وطنية أخرى ذات صلة، ال سيما السياسات املتعلقة بإدارة املخاطر، ونظـم              
  . التعايف، وتدابري االستجابة، واالستراتيجيات املالية

راكات وفيما يتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية، ُتشجَّع األطراف على تعزيـز الـش         -٨١
واملبادرات القائمة أو إقامة شراكات جديدة واختاذ مبادرات جديدة مع مجيع اجلهات املعنية             

وتشمل اجلهات املعنية قطاع    . املناسبة يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي والزراعة املستدامة       
األعمال التجارية، ومؤسسات البحوث الزراعية، واملنظمات غري احلكوميـة، ومنظمـات           

  ). املزارعني والرعاة(ملنتجني ا
  . وميكن النظر بعناية يف تنفيذ عملية جتريبية مبشاركة طوعية من األطراف  -٨٢

  على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي  -باء   
بالنظر إىل التحديات املشتركة اليت تواجهها البلدان يف إقليم معّين أو . ٢التوصية   -٨٣

طراف يف أن تقرر تعزيز التعاون واملبادرات، على الصعيد إقليم فرعي معّين، قد ترغب األ
اإلقليمي أو دون اإلقليمي، املتعلقة باألمن الغذائي يف األراضي اجلافة، أو إقامـة تعـاون     

  .جديد واختاذ مبادرات جديدة يف هذا الصدد
 مـن هـذه     وُيعترب تبادل اخلربات بني البلدان يف أي إقليم وسيلة حمبَّذة للتعلم املتبـادل              -٨٤

  . وميكن ملنظمات إقليمية خمتارة أن حتفِّز عمليات التعلم على الصعيد اإلقليمي. اخلربات واألفكار
وينبغي مواصلة زيادة املعارف املتعلقة باألمن الغذائي وتبادهلا على حنو فعال علـى               -٨٥

  .ياملستوى اإلقليمي، ال سيما مبعاجلة الفجوات املعرفية املتعلقة باألمن الغذائ
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وجيب إجراء دراسات إقليمية حمددة تتعلق باألمن الغذائي، ألغراض منها مجع وتقييم    -٨٦
املعلومات املتعلقة باملخاطر والتهديدات والنظم واألساليب، مع التركيز على تبادل املعـارف         
واالستفادة من ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار نظام اتفاقية مكافحة التـصحر             

  .تعلق بإدارة املعارف العلميةامل
وجيب مراجعة االتفاقات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الدولية لضمان إيـالء أولويـة        -٨٧

للتعاون املتعلق باألمن الغذائي يف هذه االتفاقات، ألغراض منها وضع برامج لالستجابة الوطنية             
وجيب أن ُتعتـرب    .  دون اإلقليمي  للتنسيق مع برامج العمل الوطنية وبرامج العمل على املستوى        

  .عملية مواءمة برامج العمل الوطنية مع االستراتيجية فرصة لوضع برامج االستجابة الوطنية
ومن شأن املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية العابرة للحدود أن تتيح إنشاء أدوات              -٨٨

اإلقليمي وفقاً للظروف   حمددة لسياسات األمن الغذائي تناسب كل مرفق من مرفقات التنفيذ           
  . اخلاصة لكل مرفق

  على الصعيد العاملي  -جيم   
قد ترغب األطراف يف أن تقرر تعزيز أنـشطة الـدعوة املتعلقـة             . ٣التوصية    -٨٩

مبمارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، املطبقة يف جمال إنتـاج الغـذاء، باعتبـار هـذه           
  . األراضي اجلافةاملمارسات أكفأ هنج لتحسني األمن الغذائي يف

ومـن مث،   . وتعد االتفاقية هي املنظمة املتخصصة املعنية باألراضي اجلافة والتصحر          -٩٠
جيب أن تكون االتفاقية جزءاً من عمل مجيع األفرقة الدولية املعنية باألمن الغذائي يف سـياق                

نفيذ إطار سياسة   وجيب أن تستفيد عملية ت    . الدعوة إىل االهتمام باألراضي اجلافة والتوعية هبا      
الدعوة يف جمال األمن الغذائي من عدة شراكات استراتيجية تتصل بشكل مباشـر أو غـري                
مباشر باألمن الغذائي والتصحر، على أن تتوىل اتفاقية مكافحة التصحر قيادة هذه املساعي؛             

  .ل شراكة من هذا القبيلومن املمكن أن يكون فريق االتصال املشترك التفاقيات ريو هو أو
ولبلوغ هذه الغاية، جيب النظر يف اختاذ مبادرة حمددة للدعوة يف جمال األمن الغذائي                -٩١

  .وحىت هناية تنفيذ االستراتيجيةيف األراضي اجلافة، باعتبارها هنجاً استراتيجياً من اآلن 
  . التوصيات وخطة العمل املقترحة٣ويوجز اجلدول   -٩٢
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  ٣اجلدول 
  التوصيات وخطة العمل

  ى التدخلمستو  
  العاملي  اإلقليمي  الوطين  

إصالح وتطـوير البيئـة       التوصيات العامة
املؤسسية لتشجيع اعتماد   
ممارسات اإلدارة املستدامة   
لألراضي املطبقـة علـى     

  اإلنتاج الزراعي

تعزيز التعاون واملبادرات، على    
ــي ودون  ــصعيدين اإلقليم ال
اإلقليمي، املتعلقة باألمن الغذائي    

جلافة، أو إقامـة    يف األراضي ا  
تعاون جديد واختاذ مبـادرات     

  جديدة يف هذا الصدد

تعزيز أنشطة الـدعوة املتعلقـة      
باإلدارة املـستدامة لألراضـي،     
املطبقة علـى إنتـاج الغـذاء،       
باعتبارها أكفأ هنـج لتحـسني      
  األمن الغذائي يف األراضي اجلافة

  خطة العمل
  األجل القصري 

   سنة٢-١
ذائي ضمان مراعاة األمن الغ   

يف عملية املواءمة بني برامج     
ــني  ــة وب ــل الوطني العم

  االستراتيجية 

تنفيذ الدراسـات التشخيـصية     
اإلقليمية بشأن األمن الغـذائي،     
وطرق تعزيز ممارسـات اإلدارة     
املستدامة لألراضـي يف مجيـع      
  مرفقات التنفيذ اإلقليمية اخلمسة 

إطالق مبادرة لألمن الغذائي يف     
  األراضي اجلافة

ق التآزر يف جمـال األمـن       حتقي
  الغذائي مع اتفاقييت ريو اُألخريني 

  األجل املتوسط
   سنوات٥-٢

مشروع ريـادي   "إطالق  
بشأن األمـن   " للسياسات

الغذائي مع بلد واحـد يف      
كل مرفق مـن مرفقـات      

  التنفيذ اإلقليمي 

وضع أدوات للسياسات تناسب    
  املرفقات 

تشجيع إدارة املعـارف الـيت      
ت معرفيـة   تستهدف سد فجوا  

  معينة بشأن حتسني األمن الغذائي

جيب أن تكون اتفاقية مكافحة     
التصحر جزءاً من عمل األفرقة     
االستراتيجية املعنيـة بـاألمن     
الغذائي باعتبارهـا الـشريك     
املعترف به يف املسائل املتعلقـة      

  باألراضي اجلافة والتصحر
  األجل الطويل

   سنوات٧-٥
دارة مراجعة اخلربات املتعلقة بـاإل      

املستدامة لألراضي يف جمال زراعة     
األراضي اجلافة، ومواءمة املبـادئ     

  يناسب كل منطقة  التوجيهية مبا

  

  االستنتاج  -سابعاً   
يرتبط األمن الغذائي يف األراضي اجلافة ارتباطاً وثيقاً بالتربة وتدهور األراضـي،              -٩٣

ن الغذائي يف األراضي اجلافة يف      وعلى ذلك، تأيت مسألة األم    . ويتأثر بعوامل بيئية وبشرية   
  .قلب رسالة اتفاقية مكافحة التصحر

وتوجد حلول للمسألة، كما أثبتت ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، املطبقة            -٩٤
على الزراعة، أهنا فعالة تقنياً، وجمدية اقتصادياً، ومالئمة بشكل خاص لألوضاع يف مناطق             

  . األراضي اجلافة الفقرية
لك، قد ترغب األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر يف النهوض مبمارسـات            لذ  -٩٥

اإلدارة املستدامة لألراضي، على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي، املطبقة يف جمـال            
  .الزراعة لضمان األمن الغذائي يف املناطق اجلافة
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  :النظر فيما يليولتحقيق ذلك، قد ترغب األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر يف   -٩٦
على الصعيد الوطين، تشجيع إصالح وإقامة بيئة متكينية تعزز اعتمـاد             )أ(  

  ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي املطبقة على اإلنتاج الزراعي؛ 
على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، تعزيز التعاون واملبـادرات يف            )ب(  

و إقامة تعاون جديد واختاذ مبادرات جديـدة يف         جمال األمن الغذائي يف األراضي اجلافة أ      
  هذا الصدد؛

على الصعيد العاملي، تعزيز أنـشطة الـدعوة إىل ممارسـات اإلدارة              )ج(  
املستدامة لألراضي املطبقة على إنتاج الغذاء، باعتبارها أكفأ هنج لتحسني األمن الغذائي     

  .يف األراضي اجلافة
فحة التصحر يف أن تعهد لألمانة بتنفيذ خطة        وقد ترغب األطراف يف اتفاقية مكا       -٩٧

  .العمل املقترحة لدعم تنفيذ هذه التوصيات
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Annex I              [English only] 

  Where investment in land is coming from and where it’s going 

Figure 1 
Countries of origin of investors looking for land to buy or lease 

Source: UNCCD, 2010 

Figure 2 
Countries targeted by investors to buy or lease land 

Source: UNCCD, 2010 
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Annex II             [English only] 

  Some references about successes in agriculture and 
sustainable land and water management 
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the planet. The Worldwatch Institute, Washington D.C. 237 pp. 
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