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 Resilience: المرونة •

خلفیة مفاھمیة حول المرونة ، االستدامة ، مؤشرات المتابعة 
والتقییم

 ً مع، تعني القدرة على استیعاب التفاعالت المحتدمة فیما بین الطبیعة والمجت: بیئیا
.والتصدي للتحدیات الملحة لالستدامة بوجھ عام 

تشیر المرونة إلى األفعال التي تتخذ بھدف بناء مقاومة في مواجھة آثار : مناخیا 
.االحترار الكوني، وماعداه من الصدمات واألحداث ذات اآلثار السلبیة

 ً مرونة النظم المزرعیة تعني قدرة ھذه النظم على القیام بأدوارھا الوظیفیة : زراعیا
اً اقتصادیاً واجتماعیاً وبیئی–في مواجھة الضغوط والصدمات المتزایدة والمتراكمة 

 ً . من خالل الصمود والتكیف والقدرة على التحول-ومؤسسیا

، ھو الذي ال یستمر فقط على المدى الطویل ، وإنما أیضاً والقطاع الزراعي المرن 
یزدھر ویبدي جاھزیتھ للمستقبل ، واالستعداد لكل ماھو قادم من خالل توفیر األدوات 

. الالزمة من السیاسات والتقانات



التنمیة المستدامة -2

عالمناعنوانتحتالمتحدةاألممعنالصادرةالوثیقةوفق
ourالمشترك Common World)(المساردشنتوالتي
للتنمیةوممفھوفقالعالميالصعیدعلىالمستدامةللتنمیةالمقترح

:أنھافيیتحددالمستدامة
لىعذلكیكونأندونالحاضرمتطلباتتلبيالتيالتنمیة«

»متطلباتھمتلبیةعلىالقادمةاألجیالقدرةحساب
–المستدامةالتنمیةمفھومتركزفقدبذلكو

األجیالبینالعدالةتحقیقحول–أساسیةبصفة
( Intergenertion Equity ).



التنمیة الزراعیة المستدامة-2-1
 ی��ة الفنی��ة للمجموع��ة االستش��اریة للبح��وث الزراعوف��ق اللجن��ة

الزراع��ة المس��تدامة تنط��وي عل��ى " أن ت��رى ) ( CGIARالدولی��ة 
ریة االدارة الناجحة لموارد الزراعة، من أجل تلبیة االحتیاجات البش�

عل��ى المتغی��رة، م��ع الحف��اظ عل��ى ج��ودة البیئ��ة وتحس��ینھا، والحف��اظ
".الموارد الطبیعیة

 منظمة األغذیة والزراعة وفقFAO"      "
نی���ة إدارة قاع���دة الم���وارد الطبیعی���ة وحفظھ���ا، وتوجی���ھ التغی���رات التق" 

الوراثی�ة والمؤسسیة بطریقة تضمن الحفاظ على التربة والماء والموارد
تنمیة مالئم�ة النباتیة والحیوانیة في بیئة غیر متدھورة، وأن تكون تلك ال

 ً ".تقنیاً، مجدیة اقتصادیاً، مقبولة اجتماعیا



متابعة وتقییم المرونة و االستدامة في الزراعةمؤشرات 



البعد االجتماعي
یغظي موضوعات •
على مستوى المجتمع -1•

:المزرعي
الرفاه المادي أو ••

المعنوي 
جودة الحیاة ••
على مستوى المجتمع -2•

ككل 
مطالب المجتمع ••

.عامة وفق قیمھ واھتماماتھ

ي البعد االقتصاد
یغظي موضوعات •
الربحیة •
السیولة •
االستقرار •
االنتاجیة•

البعد البیئي

یغظي موضوعات •
استخدام مبیدات األفات •
.استھالك المیاه•
اس انبعاثات غازات االحتب•

الحراري
الممارسات الزراعیة •

ة المتعلقة بتآكل الترب
ارتشاح األسمدة والمواد •

الكیماویة للتربة 
التنوع البیولوجي •
ادارة األراضي •

على المستوى  المزرعي : أوالً 



قیاس االستدامة على مختلفة لمؤشرات نماذج 
مستوى المزرعة

نموذج معھد 
الموارد 
العالمیة

ك نموذج البن
الدولي 

نموذج 
SAFA



 SAFAنموذج -أ
Sustainable assessment for Food and agriculture

SAFA

الحوكمة 
الجیدة

التكامل 
البیئي

المرونة 
ةاالقتصادی

الرفاه 
االجتماعي



 WRIلمعھد الموارد العالمیة االستدامة وفقاً تقییم نموذج -ب 
مجاالت لكل منھم مجموعة مطولة من  5مراحل في السالسل السببیة ،  3تم تحدید 

:  المؤشرات

WRI

المیاه

التغیر 
المناخي

تحویل 
األراضي

صحة 
التربة 

التلوث 



أداء الزراعة نموذج لمؤشرات -ج 
البنك الدولي وفقاً المستدامة 

حیوي وضع البنك مؤشرات األداء لالستدامة باستخدام نموذج بیولوجي
:  بینمتكامل یجمع 

مؤشرات 
األداء لـ 

WB

بول تدابیر الق
االجتماعي

ة تدابیر حمای
الموارد 
الطبیعیة 

زیز تدابیر تع
االنتاجیة 



دامةالمستنموذج البنك الدولي لمؤشرات أداء الزراعة : تابع 

ركائز 
WB

حمایة 
الموارد 
الطبیعیة

ى الحفاظ عل
االنتاجیھ 
وتحسینھا

تقلیل 
مخاطر 
االنتاج

الجدارة 
ةاالقتصادی

القبول 
المجتمعي



الزراعيالقطاعفياالستدامةلمؤشراتمتعددةنماذجتوجد
وھي)النماذجھذهمن4اختیارتم(الوطنيالمستوىعلى

.1Rao & Rogers ( 2006 )

.2Hayati ( 2010)

)2014(والسیاساتالبیئیةللقوانینییلمركز3.

.4Latruffe ( 2016 )

 ً على المستوى الوطني : ثانیا



  نموذج)Rao&Rogers,2006)   :
خیة مؤشرات األنشطة البشریة التي تتسبب في التغیرات المنا: المجموعة األولى

:والضغط على الموارد الطبیعة المتاحة 

الزیادة السكانیة•
الطاقةاستخدامات •
األنشطة الزراعیة والصناعیة•
االستھالك•
ریةالبشالناتجة عن الضغوط األوضاع البیئیة مؤشرات تقییم : المجموعة الثانیة

غازات الدفیئة انبعاثات •
 التغیرات البیئیة الناتجة عن األنشطة البشریةمؤشرات : المجموعة الثالثة:

نوعیة الھواء      •
الماءنوعیة •
خصوبة التربة•
التنوع البیولوجي•



ة التغیرات المناخیتضم التأثیرات الناتجة عن : المجموعة الرابعة
:على النظم األیكولوجیة والصحة العامة لإلنسان

التدھور في اإلنتاجیة الزراعیة•
الفیضانات•
الجفاف•

ردود أفعال المجتمع المحلي على األنشطة وتضم : المجموعة الخامسة
: البشریة ممثلة في

.السیاسات والضرائب والقوانین•



 نموذج)Hayati, 2010 : (
وقد اھتم بتصنیف المؤشرات وفقاً لألبعاد الثالثة لالستدامة •

 االقتصاديالبعد :
اإلنتاجیة المحصولیة
 للمزرعةالصافي الدخل
 المنافع/التكالیف نسبة
 الحبوبالفرد من إنتاج حصة
البعد االجتماعي:
 الغذاءالذاتي من االكتفاء
 والغذاءالمساواة في توزیع  الدخل
 والدعمالحصول على الموارد والخدمات
 ووعي المزارعین بأھمیة الحفاظ معرفة

المواردعلى 



البعد البیئي:
ة كمیة األسمدة والمخصبات المستخدمة لكل وحدة من المساح

المحصولیة
 كمیة میاه الري المستخدمة لكل وحدة من المساحة

المحصولیة
العناصر الغذائیة في التربة
عمق آبار المیاه الجوفیة
جودة المیاه الجوفیة لالستخدام في الري
كفاءة استخدام المیاه
كمیة النترات في المیاه الجوفیة والمحاصیل



 2014( مركز بیل للقوانین البیئیة والسیاسات نموذج(
قیسیالزراعيللقطاعالبیئيلألداءمؤشرتطویرعلىاعتمد

دعمشأنھامنالتيالسیاساتتنفیذمنالدولقربمدى
.)100-صفر(بینیتراوحمقیاسعلىالبیئیةاالستدامة

:فيالمؤشراتأھمتتمثل
التربةمغذیات-التربةجودة-
المحصولیةالمساحة-المعتمداالنتاج-
المناخیةالتغیرات-الغذاءسالمة-
البیولوجيالتنوع-المیاهاستخدامات-
األراضياستخدامات-الزراعیةالمحاصیلتنوع-
الحیوانيواالستھالكاالنتاج-



  نموذجLatruffe ( 2016 )
 ھا تقییم االستدامة في القطاع الزراعي بأبعاداعتمد مؤشرات

.والبیئیةالثالثة االقتصادیة واالجتماعیة 
 البعد البیئي:
الكمیات المستخدمة من المبیدات•
الكمیات المستخدمة من الموارد غیر المتجددة•
إدارة الموارد األرضیة•
العناصر المغذیة للتربة•
انبعاثات غازات الدفیئة •
التنوع البیولوجي•
جودة التربة•



 البعد االقتصادي  :
 الربحیةمؤشر
 بین اإلیرادات والتكالیفالمقارنة
الذي یعكس إنتاجیة المدخالت المستخدمة" مؤشر اإلنتاجیة  "
 یة في السیولة و یشیر إلى القدرة على الوفاء بااللتزامات المالمؤشر

القصیراألجل 
 البعد االجتماعي:
التعلیم
 المساواة
إتاحة البنیة األساسیة والخدمات
الشعور باالستقالل
أوضاع العمل مقاسة بعدد ساعات العمل
األوضاع الصحیة
 الحیاةجودة



لمحة عامة حول واقع وتطورات 
األمن الغذائي العربي 



ا العامة لألمن الغذائي وتطوراتھاألوضاع 
في االستشراف المستقبلي

 اء الذاتي في نسب االكتفالتراجع الملحوظ السبعینات فترة شھدت
:الغذائیةمن مختلف المنتجات 



 التراجع  وارتفاع نسب توقف ) 1997-1982(شھدت الفترة
.الغذائیة األساسیةوبخاصة من المجموعات االكتفاء الذاتي 



 2016والفت���رة 1998-96م���ابین ( العق���دین األخی���رین خ���الل-
جموعات األداء فیما بین التطورات التي لحقت بالمتفاوت ، )2018

ً ( الغذائیة الرئیسیة  ).سلباً وایجابا



 یون االنتاج واالستھالك الجمالي المجموعات الغذائیة بالملتطور
-2016/ 2008-1998/2006-1996(الفترات طن خالل 

)2030/2050( واالستشراف لألعوام ) 2018



 من ) بالملیون طن( االستراف المستقبلي لالنتاج واالستھالك
.اللحوم –الزیوت –السكر –مجموعات الحبوب 

حبوب                                          سكر              

زیوت                                                 لحوم 



 (ل تطور الفجوة الجمالي المجموعات الغذائیة بالملیون طن خال
)  2018-2016/ 2008-1998/2006-1996(الفترات 

):2030/2050( واالستشراف لألعوام 



 الزیوت –اللحوم –السكر–تطور الفجوة لمجموعات الحبوب
)  2018-2016/ 2008-1998/2006-1996(للفترات 

):2030/2050( واالستشراف لألعوام 



الزراعة العربیة والتغیرات : أوالً 
المناخیة واألمن الغذائي



الزراعة العربیة واالنبعاثات 

في كل مؤتمراتھ وفعالیاتھ أكثر اھتماماً العالم المتقدم 
باالنبعاثات مع إشارات خجولة ، ومحدودة للغایة باألضرار 

المترتبة على التغیرات المناخیة

یدور في فلك االھتمام باالنبعاثات مع جھود العالم النامي 
ارة بالغة التواضع ، تكاد تكون منعدمة فیما یتعلق بإبراز وإث

ما سیلحقھ من أضرار وآثار وخیمة وبخاصة على الزراعة 



 من إجمالي % 13عالمیاً تساھم بنحو –الزراعة
.االنبعاثات لمختلف القطاعات 

 لثي اآلثار عالمیاً تتلقى وستتلقى ما یقرب من ث–الزراعة
.  الضارة للتغیرات المناخیة

 من % 1عربیاً مساھمتھا مجتمعة ال تتجاوز -الزراعة
.االنبعاثات

 ة عربیاً من بین الزراعات في الدول النامی–الزراعة
من اآلثار الضارة للتغیرات % 70ستتلقى ما یقرب من 

.المناخیة 



جالسكوحتىالمناخمؤتمرات)cop26(نجاحاتتحققلم
بقدرھتمنولم.االنبعاثاتتخفیضیخصفیماوملموسةفعلیة

اعةالزرعلىالمناخیةالتغیراتأضرارقضیةبإبرازمناسب
.النامیةالدولفيالغذائيواألمن

فشلناأنناإلىتقریرنایشیروالیوم.
األممبرنامجعنالصادر،2019لعاماالنبعاثاتفجوةتقریر

للبیئةالمتحدة
رعةوالسالمقدارولكن،طموحةأھدافتعتمدفالدول،یكفيبماالدولتقومال-

»السابقالتقریر«.كافیینلیسا
ً المناخالتزاماتعلىفقطنعتمدكناإذا- أنلمتوقعافمن،باریسالتفاقیاتوفقا

»السابقالتقریر«مئویةدرجة3.2إلىالحرارةدرجةترتفع



كانت المساھمات التراكمیة )  2017-1850( خالل الفترة -
:  للمناطق 

%  24الوالیات المتحدة األمریكیة -%              33أوروبا -
% 3الھند  -%             12الصین -

%  28باقي العالم -

دولة یساھم كل 207دولة من بین 120ھناك 2017وفقاً لعام -
.من جملة االنبعاثات العالمیة % 0.1منھا بأقل من 

%  0.1دولة یساھم كل منھا بنحو 22وھناك -

.% 78تساھم بما یقرب من ) G 20( الدول العشرین الكبرى -



 ً التغیرات المناخیة واألمن الغذائي: ثانیا



الزراعةعلىعالیةبدرجةتعتمدالعربیةالدولمعظم•
لتياالمناخیةالتغیراتبسببللخطرمعرضةوھذهالمطریة،

السنويالمطريالھطولمعدالتتراجعإلىتؤديأنتمكن
)2008الدوليالبنك(القادمةالخمسیناألعوامخالل%10بنسبة

ً المناخیةالتغیراتتؤثر• ألمنلاألربعةالمحاورعلىسلبا
)االستقرار–االستخدام–الوصول–االتاحة(الغذائي

منالراھنةاألوضاعمنیعانونالذینالسكانوسیكون
قدمةمفيوھمللتأثر،احتماالً األكثرھمالغذائياألمنانعدام

(FAO2008).ویتأثرونسیتعرضونمن

ھا الدول منخفضة الدخل ستفقد األنصبة األكبر من نواتج•
االقتصادیة  

صادیة ، أكتوبر عشر حقائق حول اقتصادیات التغیرات المناخیة، معھد ستانفورد لبحوث السیاسات االقت: المصدر
2019.



ً ھيالتيالزراعةعلىالقائمةالعیشنظم• نعدامالمعرضةفعلیا
ورالتدھزیادةمخاطرالقصیراألمدفيستواجھالغذائياألمن

األمراضمنالجدیدةواألشكالالمحاصیل،انتاجیةفي
نوفقداالمناسبة،الزراعةوموادالتقاويونقصوالحشرات،

)FAO2008(.الماشیة

والمناطقالجبلیةوالمناطقالفیضیةوالسھولالساحلیةالمناطق•
).للمخاطرتعرضاً األكثرالمناطقضمنھيالجافة FAO2008 )

تؤديحیثالمناخیة،التغیراتآلثارتعرضاً األكثرالقطاعھيالزراعة•
انتشارعلىوتشجعالمحاصیل،منلعدداالنتاجیةانخفاضإلى

منوتزیدالمطري،الھطولنمطفيوالتغیروالحشرات،الحشائش
النتاجااالنتاجوانخفاضالقصیر،األمدفيالحاصالتتدھوراحتماالت

IFPRI(.األطولاألمدفي 2009(.



ً ھمالذین–النامیةالدولفيالسكان• منأأوضاعفيحالیا
للتغیراتالسلبیةباألثارتأثراً األكثرسیكونونھشة،غذائي

من%75تضمالتيالریفیةالمناطقفيوبخاصةالمناخیة،
)العالمسكان IFPRI 2009 ).

كالفیضانات(المناخیةالكوارثوتكراركثافةزیادة•
یراتالتغتسببھمماوغیرذلكالكبیرة،والحرائقوالجفاف
وسبلالغذائياألمنعلىمدمرتأثیرلھكان)المناخیة

)FAO2021(.العیش

النصیبتستوعباألخرى،بالقطاعاتمقارنةالزراعة،•
وتتحمل)%63(الكوارثآلثارالمتناسبغیراألكبر
العبءالدخلوالمتوسطةوالمنخفضةنمواً األقلالدول
)(الشأنھذافياألكبر FAO2021 )



یةالطبیعالكوارثآثارتكلفةتقدر2008،2018عاميبین•
یفوقبماالنامیةالمقتصداتفيالزراعیةالقطاعاتعلى

يالمحصولاالنتاجوفقدانالدمار،نتیجةدوالر،ملیار108
).والحیواني FAO2021 )

یضاناتالفیلیھالزراعي،االنتاجفقدانفياألكبرالمتھمیعدالجفاف•
حوالي.الغاباتحرائقثمواألمراضوالحشرات،العواصفثم

لاألقالدولفيفقدانھتموالحیوانيالمحصولياالنتاجمن43%
.الجفافبسببوالمتوسطةالمنخفضةالدخولذاتوالدولنمواً 

مقارنةالجفافآثارمجموعمن%83نحوالزراعيالقطاعوتحمل
FAO2021.فقط%8نحومجموعھافيتحملتالتياألخرىبالقطاعات

النباتیةواألمراضالحشریةاالصابةكانت2008،2018بینفیما•
المحصولياالنتاجنقصمن%9حواليعنالمسؤولةھيوالحیوانیة
).والحیواني FAO2021)



السبل والتدخالت المقترحة لتعزیز المرونة
واالستدامة لمواجھة آثار التغیرات المناخیة 
على الزراعة واألمن الغذائي في المنطقة 

العربیة 



 تصمیم وتنفیذ سیاسات وبرامج تنمویة جیدة.
 زیادة االستثمارات في مجال االنتاجیة الزراعیة.
 إعادة تنشیط برامج البحوث واالرشاد الزراعي الوطنیة  .
 تحسین طرق جمع البیانات على المستوى العالمي، وتعمیمھا

.وتحلیلھا
لمیة جعل التكیف الزراعي مفتاح األجندة الخاصة في المفاوضات العا

.بشأن المناخ 
 والتكیف مع التغیرات المناخیة مناألمن الغذائي قضیةاعتبار ،

.القضایا المتالزمة معاً 
 دعم استراتیجیات التكیف على مستوى التجمعات المحلیة.
7عنالیقلبماالتكیفلبرامجالتمویلیةاالعتماداتزیادةدعم

.إضافیةملیارات

)    IFBRI( وفقاً لدراسة للمعھد الدولي لبحوث سیاسات الغذاء 



راتللتغیالضارةباآلثارخاصةلجنةتكویننحوالجادالعمل
اءوزرمجلس(مظلةتحتالعربيالغذائياألمنعلىالمناخیة
ذهھتمثیلویتمالبیئةشؤونعنالمسؤولینالعربالزراعة

ناخالملتغیرالعربیةالتفاوضمجموعةضمنالخاصةاللجنة
.المناخرتغیومفاوضاتلقضایاالعربیةالمجموعةأصبحتالتي
والوزاراتوالھیئاتالمنظماتمن–مشترككیانتكوین

وضعبالنامیةالدولمعبالتنسیقیقوم–العالقةذاتالعربیة
لىعالمناخیةللتغیراتالضارةباآلثارخاصةمشتركةأجندة
مبالغبرصدالمطالبةنحوویدفعالدول،تلكفيالغذائياألمن
.الغرضلھذاالمقترحةالصنادیقضمنكافیة

:  على مستوى العمل العربي المشترك 



ینتكواألمریتطلب،وموضوعةمبررةالمطالبةھذهتكونحتى
رتبةالمتاآلثاربشأنخاصةمشتركةعربیةوفنیةعلمیةلجنة

منونیكالعربيالغذائيواألمنالزراعةعلىالمناخیةللتغیرات
:مھامھابین
علىةالمناخیللتغیراتالمتوقعةلألضرارالموضوعيالتقدیر

والشبابوالمرأةالمزارعین،وصغارالغذائيواألمن،الزراعة
.وموضوعیةعلمیةأسسوفقالعربیة،المنطقةفيالریفي

عالقطامرونةتعزیزشأنھامنالتيالعلمیةالتوجیھاتوضع
القراراتومتخذيالسیاساتصانعيودعمالعربي،الزراعي

ذاتةالدولیوالمحافلالمؤتمراتفيمفاوضاتھمفيوالمسؤلین
.العالقة



القطریةاستراتیجیاتھاوضعفيالعربیةاألقطارمساعدة،
اعالقطفيالمرونةتعزیزبشأنالتنفیذیةوخططھاوبرامجھا
آثارھامنوالحدالمناخیةالتغیراتمعوالتكیف،الزراعي

.السلبیة
عربیةةعلمیتقدیراتوفقوالتفاوضیةالرسمیةاللجانجھوددعم

.العربيالغذائياألمنعلىالمناخیةلآلثار
التطوراتومتابعةرصدحولدوريعربيتقریرإصدار

.الغذائيواألمنالزراعةعلىالمناخیةالتغیراتبأثرالخاصة



إطارفيالدولیةللجھودالكبیرالتقدیرمع
لمتيوال–المناخحولالمتتالیةالسنویةالمؤتمرات

لالوقضایایخصفیماشأنذاتقدمعنتسفر
الغذائيواألمنالزراعةمجالفيوبخاصةالنامیة

لتي ومع خالص التقدیر لعمل كورونیفیا للمناخ ا
یق جاءت متأخرة وفي والدة متعثرة، فالیزال الطر

لدول ضمن ا–طویالً إلبراز قضایا الدول العربیة 
مناخیة النامیة فیما یخص اآلثار المدمرة للتغیرات ال

على األمن الغذائي 



العربیةالجھودلتضافرجیدةفرصةھناك
وجیھتنحوللدفععامةالنامیةوالدولواالفریقیة

یراتالتغآلثارالفادحةاألضرارنحوالعالماھتمام
دمالمتقالعالمودورالغذائي،األمنعلىالمناخیة

تكیفللالدوللھذهوالمالیةالفنیةالقدراتدعمفي
اقیةوالمصدبالجدیةیتسمنحوعلىاآلثارھذهمع

فيتعقداناللتانالقمتانإطارفيوذلك
اإلماراتدولةوفيcop27مصراالفریقیة

.cop28اآلسیویة
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