
 
  

 

 من أجل إدارة مستدامة لألراضيْين قليميَّ اإلنتاج واالستهالك اإل ناقشانتاإلسكوا والفاو 
 

طرق مبتكرة للحفاظ على األراضي وحمايتها من  إيجادالمنطقة العربية على --2020حزيران/يونيو  23
لجنة األمم المتحدة عقدتها  ندوة افتراضية. هذا أبرز ما خلصت إليه لضمان مستقبٍل مستدامالتدهور 

 منظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال أفريقياو )كوااإلساالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (
نتاج اإلاستدامة  – -تحت عنوان "الغذاء واألعالف واأللياف  ،مسباأل )الفاو( التابعة لألمم المتحدة

 لمكافحة التصحر والجفاف.ليوم العالمي إحياًء ل"، واالستهالك
 

مناقشة ُسبل لمن مختلف بلدان المنطقة  َجمعت الندوة، إلى جانب ممثلين عن المنظَمتين، خبراء وأكاديميين
من أجل الحفاظ على النظم البيئية  ،مواجهة المخاطر الناجمة عن التصحر والجفاف واستنفاد الموارد الطبيعية

 وإعادة تأهيل األراضي الزراعية. ،أكثر استدامةنتاج إوك واالنتقال إلى اعتماد أنماط استهال
 

 رلى مجدالني تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا مجموعةمديرة  تأشاروخالل مداخلتها، 
شديدة الجفاف بينما  المنطقة ٪  من أراضي92مؤكدة أّن "التصحر والجفاف حجم التحديات الناشئة عن إلى 
٪  من األراضي الصالحة للزراعة عرضة للتدهور. وتتجاوز التكلفة االقتصادية السنوية لتدهور األراضي 73

 مليار دوالر". 9فيها 
 
 ،السيد عبد السالم ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل اإلقليمي للشرق األدنى وشمال إفريقياقال و

"التصحر والجفاف قضيتان حساستان بالنسبة للمنطقة  نّ إ، رج ناكوزييسبالنيابة عنه نائبه  في كلمة ألقاها
نشوب الصراعات  اسببه ةف صعبوفي ظر ،المياه إلى جانب ارتفاع عدد السكان من شحّ  تعاني التيالعربية 

لتصبح أكثر استدامة، تغيير ممارساتنا على والحروب في العديد من البلدان". وأضاف: "عندما نعمل جميعًا 
 .األمن الغذائي للجميع" تضمنالتي ن مستقبًال تتوفر فيه األراضي الصحية عندها سنؤمّ 

 
 التصحر والجفاف

المساحة  سواء الغذاء أو الملبس أو تزايدة،الم هلتلبية احتياجاتاالنسان سعي باإلضافة إلى تغير المناخ، يشكل 
مستدام ال، محرًكا رئيسيًا يؤدي إلى تدهور األراضي والتصحر. ومن المتوقع استمرار هذا النهج غير للسكن

 مع ارتفاع عدد السكان، وتغيير استخدام األراضي الزراعية واستقرار المزيد من السكان في المدن.
 

وتعاني من  ،ها أمًرا بالغ األهميةالتي تعد حمايت ،هًما في الحفاظ على أراضيهاموتواجه المنطقة العربية تحديًا 
 إدارة األرض. طرقال بد من تحسين فسريعة التحلل. ال تهاوترببيئة قاحلة بسبب مواردها الطبيعية المحدودة 

 
 مواردالإذا استمرت المنطقة العربية في معدل االستهالك الحالي، ستحتاج إلى ما يقارب أربعة أضعاف و

وعدم  اتالسبب إلى التحديات المترابطة بين ندرة المياه والنمو السكاني والصراعها اليوم. ويعود المتاحة إلي
هذه التحديات ففضالً عن التأثير السلبي لتغير المناخ.  ،االستقرار والعادات الغذائية وفقدان الطعام وهدره

تدهور ل السنوية كلفةالر قدَّ توتضر ببيئة المنطقة واستدامة مواردها الهشة والنادرة، وخاصة األرض والمياه. 
المحلي  ها٪ من ناتج7.4 إلى 2.1أي ما بين  ،مليار دوالر أمريكي 9حوالي باألراضي في المنطقة العربية 



 
  

 

اإلنتاجية وإنتاجية المحاصيل، ما يؤثر  ،تدهور األراضي أشكال من ، وهي شكلاإلجمالي. وتقلل الملوحة
 سلبًا على االقتصاد بسبب الخسائر التي تقدر بنحو مليار دوالر سنويًا في جميع أنحاء المنطقة.

 
يمكن الحفاظ على الموارد لتحسين سبل العيش ونوعية الحياة من خالل إعادة النظر في نظم اإلنتاج التي و

 .حيواناتالز واألعالف والقات وتربية كزراعة األرُ  ،المياهتتسبب في تدهور األراضي واستنفاد 
 

 مستقبل مستدام
منحت الطبيعة استراحة مستحقة من تأثير أعمالنا على البيئة مع  19-فيدكو"جائحة  مجدالني أنّ  وأضافت

أثناء  وتنفسنا هواًء أنظف صفىأ استمتعنا برؤية سماءً  فضلها،انخفاض األنشطة االجتماعية واالقتصادية. وب
مع  اتناغمً أكثر العيش بشكل أفضل و الستطعنالو خفّضنا معدل استهالكنا  ناأن رفناوع. المنزلي الحْجر

 الطبيعة".
 

إنذاًرا مفاده أنه يجب العمل على الفور إلعادة ضبط السلوك  العالمي ل وباء كورونا: "شكّ ناكوزيوقال 
انسجام مع الطبيعة، في عالم ومنطقة عربية أكثر استدامة". وأضاف أن البشري لكي نتمكن من العيش في 

ْين، التي تتحقق "هذا أمر ممكن، خصوًصا إذا بدأنا بالتزام تدابير تراعي مبادئ اإلنتاج واالستهالك المسؤولَ 
 من األرض ورفاهية اإلنسان". على أرض الواقع من خالل إجراءات بسيطة وفعالة تعزز كال 

 
كتعزيز  ،التي يمكن من خاللها حماية األرض والمبادراتالعديد من الطرق هناك أشار المشاركون إلى أّن و

د واعتماد الطرق المبتكرة لتحسين خصوبة التربة الممارسات الزراعية التي تدعم قدرة األراضي على التجدّ 
اء بعد الحصاد والتخطيط المستدام للتوسع واستخدام المياه المحدودة بطريقة أكثر استدامة والحد من فقدان الغذ

 ودعم اعتماد التقنيات الخضراء.لمدن لوالحضري 
 

 اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف من أجل األمم المتحدة حتفل تحزيران/يونيو من كل عام،  17في 

إلى  لفت االنتباه حولاالحتفال هذه السنة  تمحورولة على هذا الصعيد. والتوعية حول الجهود الدولية المبذ
 .بال هوادةالمحرك الرئيسي للتصحر وتدهور األراضي: اإلنتاج واالستهالك 
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