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�ملقدمة 
متهيد

 ���ليل �لقا
 خالصة لصانعي� قر�

�ألسئلة �لرئيسية عن �لتصحر في تقييم� �لنظا! �لبيئي لأللفية� 
كيف ي&تعل#ق �لتصحر بخدما� �لنظا� �لبيئي �فاهية �إلنسا�؟  .١

�لر�بط �ملتبا+لة
مظاهر �لتصحر

من هو �ملتأثر بالتصحر؟  .٢
�لبعد �جلغر�في للتصحر

�لفقر حساسية �لسكا�6 �ملتأث#ر6ين
�لتد�عيا� �إلقليمية �لعاملية للتصحر خا�< �ملناطق �جلافة

ما هى �ألسباC �لرئيسية للتصحر؟  .٣
�لعو�مل �إلقتصا+ية  �إلجتماعية �لسياسة �ملسببة للتصحر

�لعوملة6
ى  مما�سا� JستعماI �أل��ض6 LمناN

كيف ستؤثر �ملسا��� �ملستقبلية �Oتلفة للتنمية على �لتصحر؟  .٤
منهجية �لسينا�يوها�

�لنتائج �لرئيسية من سينا�يوها� تقييم �أللفية
�لتحديا� �ملستقبلية

 �إل�تد�+ عن �لتصحر؟N نساهم فى منع �N كيف نستطيع  .٥
�ألساZ �ملنطقي

�ملنع
J�تد�+ تدهو� �أل��ضى

ما هى حلقا� �لربط بني �لتصحر  �لتغير �لعاملى للمنا^  فقد �لتنو[ �حليو]؟  .٦
كيف ميكن فهم Nهمية �لتصحر بشكل Nفضل؟  .٧

 �لتقييم ZساN eضع قاعد �لرصد 
تقليل نسبة �لشك

ملحق (0) . �ملناطق �جلافة �حلالية 1 0صنافها
ر�9  ت�ص� ملحق (=) . م>خ:

ملحق (?) . �جلد�1<

	ملحتويا�
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�ملقدمة
� لتدهو��أل��ضى � �لتى تسبب خسا�� فا�حة فى نظامها �لبيئى. � �لتصحر مصطلح ي1ست0عمل للتعبير عن )كثر! �ألشكا"! حد�

)ما �جلفاE فهو �لقاتل �لصامت ��لذB يعتبركا�ثة طبيعية �لكنها سهلة �لنسيا7. � لقد )ظهر8 �لتجا�: � �خلبر�8 )7 �لتوعية 
عن مخاطر �لتصحر � �جلفاE يجب )7 متتد على نطاP كبير � Oلك من خال" �لتوجها8 �لسياسية � �لتى ت1دعم بأنظمة مر�قبة 

.Eقوية لرصد �لتغير�8 �لبيئية �لتى لها صلة بالتصحر � �جلفا

ساهم تقييم �لنظاZ �لبيئي لأللفية0 مساهمة فعالة. فقد )�ضح �ألهمية0 �لقصوW لوظائف �ألنظمة �لبيئية لرفاهية 
�ألنسا7 ��لنمو �إلقتصا�B �ملستد�Z. �هنا متثل قو� للمناطق �جلافة فى �لعالم ��لسكا7 باملناطق �جلافه � شبه �جلافه � �جلافه 

8�O �ملناd �لرطب هم مجا" مد�خالc 8تفاقية �ألمم �ملتحد� aابهة �لتصحر يعانو� من �لفقر ��لضعف �لبيئ. 

 e70( 1ب �بلو�� ظاهر� �لتصحر �ملعتمدh على خالصة صحيحة م!ن �لدالئل �لعلمية تقر )7 �لتصحر من �حلاال8 �حلتمية �لتى ي0ج!
 hتتم مجابهة �لتصحر على كل �ملستويا8، هذ e7( حد�!. �يجب�0 �لتنمية للأللفية �لتى �ضعتها �أل1مم �ملتEجتابه ملقابلة )هد�

�ملعركة! يجب تنتصرعلى �ملستوW �حمللي� “ �هناo �ليل جناm! محتمل1 للنجاm. يوضح هذ� �لتقرير )7 ظاهر� �لتصحر جزl ال يتجز) 
من سلسلة كوكبية من �ملسببا8 �)7 تأثيرها يظهر فى مناطق )بعد من حد�� �ملناطق �ملصابة بالتصحر. �يؤثر �لتصحر بشكل 

.Wحليو� sفقد فى �لتنو � dلى تغيير �ملناc tملحو

هناl��v o عن عالقة بالغة �لتعقيد بني �لعو�مل �ملناخية � عو�مل تدخل �إلنسا7 �ملسببة للتصحر. � يبقى �لعمل1 �لذW يجب 
�جناhy لكي يعزy قاعد�0 �ملعرفة �لتي تعطى نتائج متو�فقة مع �لسياسة! � تفيد صانعى � متخذW �لقر��. �يجب )7 تكو7 �للجنة 

 hا". في هذa� ة في هذ� م0 اه0 �خلاصة بالعلوZ � �لتكنولوجيا �لتابعة ألتفاقية �ألمم �ملتحد� قا��� على مجابهة �لتصحر ��مل1س0
. عو �aموعة �لد�لية0 للت0ركيز على �لعمل! �ملطلو:! eملنتظر مو�جهته �ي0د� Bي1صو� هذ� �لتقييم! مقد��0 �لتحد ،lألثنا�

بو7، ١٩ فبر�ير ٢٠٠٥   

حما� )�: �يالو 
�لسكرتير �لتنفيذB إلتفاقية! �أل1مم �ملت�حد�0 ملكافحة �لتصحر
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Syn thes i s

. ��عا كوفى عنا� �ألمني  في تقرير�/ -لى �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد��: نحن �إلنسا�: ��# �أل"مم �ملت�حد�� في �لقر�� �حلا�� ��لعشر���
. ��عمت �حلكوما> مؤسسة� �لتقييم� بعد 6لك من خال2  �لعاB لألمم �ملتحد�� في عاB ٢٠٠٠ -لى تقييم �لنظاB �لبيئي لأللفية�

. � فى عاB ٢٠٠٢ مت �لتنسيق للتقييم �لبيئى لأللفية حتت #عاية  �Jبع -تفاقيا>� بيئية� متعد�� �ألطر�#N خذ> من"�N لقر�#�>� �لتى�
، منظما> غير  ن" مؤسسا>� ��لية� �ممثلي �حلكوما>� ��ألمم �ملتحد�، ببرنامج� بيئة� �أل"مم �ملت�حد��، �ق"يم م�ن ق�بل Nطر�J متعد�� تتضم

حكومية، �سكا� Nصليو�.

 Yتفاقية� �حلفا- - Jبعة -تفاقيا> متعد�� �ألطر�#N 2يقابل �لتقييم �لبيئى لأللفية �ملتطلبا> �ملعلوماتية للحكوما>� من خال �
على �لتنو\� �حليو�، -تفاقية �أل"مم �ملت�حد�� ملكافحة �لتصحر، -تفاقية #�مسا# للمناطق �لرطبة � -تفاقية �حلفاY على �ألنو�\ 
�ملهاجر� - �مصمم� ليقابل -حتياجا> �ملنتفعني �آلخرين متضمنا_ 6لك Nصحا^ �ألعما2 �حلر�، قطا\ �لصحة، �ملنظما> غير 

حكومية، �بعض من �لسكا� �ألصليو�. � يتجلى هدJ تقييم �أللفية فى f��N ي"قي�م� نتائج� �لنظاB �لبيئي بحيث يؤ�c -لى حتسني 
 cمة لصو� � -ستد�مة �ألنظمة �لبيئية �لتى تساهم بفاعلية فى #فع �ملستوjفاهية �إلنسا� �لت�أسيس �لقاعد� �لعلمية �لال#

�ملعيشى � #فاهية �إلنسا��.

مت -خر�p هذ� �لتقرير فى �لفتر�� من ٢٠٠٣-٢٠٠٥. �قد بدN �لعمل �لتحضير� للتقرير� �-ختيا# فريق �إلعد�� في طاشقند، 
̂� ٢٠٠٣، � 6لك Nثناr �#شة �لعمل �لد�لية �ملشتركة � �لتى نظمتها جامعة� �أل"مم �ملت�حد�� مع �ملركز  t/غسطسN بكستا�، فيj�N

، �Nمانة مجلس �لتقييم �لبيئى لأللفية (MA). �-جتمع� فريق �لعمل بالكامل� في  ة� ��لد�لي للبحو�z �لز#�عي�ة في �ملناطق� �جلاف
هاملنت، كند�، في Nغسطس/t^ ٢٠٠٤ �في، هولند�، في يناير/كانو� �لثاني ٢٠٠٥، � متت مر�جعة خا#جية شاملة � 6لك 

بالتنسيق مع نخبة من �حملر#ين � �ملر�جعني �لذين مت -ختيا#هم بعناية �هم عن �ملر�جعني �خلا#جيني�، ممثلو� حكوميو�، ��ألمانا> 
 #�6t/�#بعدها مت �لتصديق على �لتقرير #سميا_ مبجلس تقييم �أللفية في ما :Jلرئيسية لإلتفاقيا>� �لبيئية� �ملتعد�� �ألطر��

.٢٠٠٥

تبعا_ للهيكل �لفكرc لتقييم �أللفية فإ� مفهوB �لتصحر يفتر� �N �إلنسا� عنصر مكمل من عناصر �ألنظمة �لبيئية � 
�لذc يتفاعل �يناميكيا_ مع �لعناصر �ألخرc لألنظمة �لبيئية. � تغير �لظر�J �إلنسانية يؤ�c -لى تأثير�> مباشر� �غير مباشر 

على �لنظاB �لبيئى مما يترتب عليه حد�z تغير�> فى �لظر�J �ملعيشية � #فاهية �إلنسا�. �يوجد في نفس �لوقت، عو�مل 
-جتماعية � ثقافية �-قتصا�ية غير مرتبطة بالتغيير باألنظمة �لبيئية ��لعديد من �لقوc �لطبيعية �ألخرc، كل 6لك يسبب 

تغييرفى Nحو�2 �إلنسا�، �يؤثر على �ألنظمة �لبيئية. � بالرغم من �N تقييم �أللفية يؤكد �لتر�بط� بني �ألنظمة �لبيئية �#فاهية 
، -ال Nنه يد#� N �Nنشطة �إلنسا� تنشأ Nيضا_ م�ن -عتبا#�> �لقيمة �لذ�تية� لألنو�\ �لألنظمة �لبيئية، بصرJ �لن�ظر عن  �إلنسانية�

Nهميتها لآلخرين.

 Jهذ� �لتقرير� بلو#� � تكامل للنتائج �ملتحصل عليها م�ن مجموعا> �لعمل� �أل#بعة �ملوكل لها عمل تقييم لأللفية (ظر� Bي"قد
� �جتاها>، سينا#يوها>، #��� Nفعا2، �#�سا> تقييم حتت كوكبية). � هو على Nية حا2، ال يعطى خالصة شاملة لتقرير كل 

. �نظم هذ� �لتقرير لإلجابة على �ألسئلة �لرئيسية� �لتى طرحت  ة تلك �لنتائج� ع� مجموعة على حد�، �لكن يشجع �لقا#rc ملر�ج�
لتقييم �أللفية مثل: كيف �Nث�ر� �لتصحرعلى �ألنظمة �لبيئية ��حلالة �إلنسانية�؟  ما هى �ألسبا^ �لرئيسية للتصحر؟ م�نf هو 

؟ ما هى �خليا#�> �ملطر�حة لت�فا��  -#تد��  ن f��N ي"ؤث�ر� �لتصحر على حالة �إلنسا� في �ملستقبل� �ملتأث�ر بالتصحر؟ كيف ي"مك�
ن" فهمنا للتصحر �تأثير�ته؟ �يfف� ن"حس �لتأثير�>� �لسلبية� للتصحر؟ �ك�

٢٠٠٥ #�6t/�#ما

�N#يل سافريل ظافا# �Nيل  
Nستا6 في �جلامعة� �لعبرية� بالقد� �ملدير �ملساعد جلامعة� �أل"مم �ملت�حد��  

�لشبكة �لد�لية للما�r � �لبيئة، ��لصحة

متهيد
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ليل �لقا��
يقد+ هذ� �لتقرير بلو�' لنتائج #��سا" �لتقييم �لكوكبية �حتت �لكوكبية للتصحر � �فاهية �إلنسا� � قد ساهم �حملر���� � 

�ملر�جعو� في هذ; �مل9سو�#'1 من خال3 مساهمات1هم فى فصو13 تقا�ير �لتقييم1 �ألساسية ��لتى يستند عليها هذ� �لتقرير.

ة، Cتفاقية ��مسا� (للمناطق  هناL خمسة تقا�ير Cضافية1 مت Cعد�#ها  لسهولة1 �إلستخد�+ م1ن ق1بل �جلمهو� � هى: نظر' عام�
. �سوP تقد+ OيضاM #��سا" تقييم �أللفية  Qقطاعى �ألعما3 �حلر' ��لصحة� ،Tحليو� Uتفاقية �حلفظ على �لتنوC ،( لرطبة�

�لكوكبية �حتت �لكوكبية من تقا�ير CضافيةQ  لت9لب�ي حاجا"Q �ملهتمني بها. �سوP تنشر�لتقا�ير �لفنية �لكاملة1 �ملقدمة من 
ل� من �ملو�# �ملطبوعة � �لبيانا"1 �لرئيسية1 �  مجموعا" �لعمل1 �أل�بعة بالصحف في منتصف عا+ ٢٠٠٥. كما سوP تنشر ك9

) فى �ملوقع www.MAweb.org.. ملحق  �ملصطلحا" �ملستعملة في �لتقا�ير1 �لفنية، على شبكة �ملعلوما" �لد�لية (�إلنترنت1
(k) ي9د�9j �لرموi � �الختصا��" �لتى مت �ستعمالها في �لتقرير1. �يجد� �إلشا�' Cلى Oنه  في هذ� �لتقرير1، عالمة �لد�ال�1 تعنى 

. Qمترية Qطنا�O لد�ال��" �ألمريكية ��ألطنا�9 تعنى�

هر بني �ألقو�l في هذ� �لتقريرC 1لى �لفصو3 �ألساسية في تقا�ير1 �لتقييم1 �لكاملة1  mظQتشير �إلشا��" �لتي ت�
، فإ� كل �لرموi � �الختصا��" � �جلد��3 �  1pلقا�� ' QدQاع Q1 محتويا" تلك �لتقا�ير1. مل9سTلتر (j) ل مجموعة عمل. �نظر ملحق لك9

ض �أل�قا+ �لد�خلية للفصلO 1ثناs تعديال"  mعQتغي�ر9 بQت mدQق . �لصو� � �أل�قا+ ، مستند' OساساM على �مل9سو�#�"1 �لنهائية1 للفصل1
�لطباعة �لنهائية، لهذ� �لتقرير.

، � xلك  مت �ستعما3 �لكلما" �لتالية في هذ� �لتقرير1، لتكو� مالئمة لتحديد #قة �لتقدير�" � مدT قربها من �حلقيقة1
ؤلفني، �Cستعما3 �لدالئل �ملعتمد' على �ملالحظة، �عرz �لنQتائ1ج1 � منذجتها، ��لنظرية �لتي مت  �ستنا#�M على �حلكم1 �جلQماعي1 للم9

فQحصها: 
مؤكد جد�M (٩٨ ٪ �QO نسبة CحتماO 3عظم)، عالى �لتأكد (نسبة �إلحتما٨٥3-٩٨ ٪)، متوسط �لتأكد ( نسبة Cحتما3 ٦٥-٨٥ 

٪)، منخفض �لتأكد (Cحتما٥٢3-٦٥ ٪)، غـير مؤكد (Cحتما3 ٥٠-٥٢ ٪). في بعض �حلاال"1 �ألخرT مت �ستخد�+ م1قياl نوعي 
سQ لكن به بعض �لقصو�. � تظهر هذ; �لكلما" عند  م �لعلمي � xلك مثل: 9Oسس جيد��O M حسنا9O ،Mس� mه Qلف� Tمستو lاQلقي

. (italics)ستعمالها بصو�' مائلة فى �لطباعة�
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�تفاقية �أل3مم �ملت�حد01 ملكافحة �لتصحر تعريف للتصحر بأنه “تدهو� �أل��ضى� في �ملناطق� �جلاف�ة�   شبه �جلافة ضعت 
(�لقاحلة   شبه �لقاحلة)  �ملناطق �جلافه �لهامشية  Aلك نتيجة عو�مل مختلفة مثل �لتغير��7 �ملناخية� 
 �إلقتصاIJ فـى تلك �ملناطق �لقاحلة شبـه  Iحليو� Lإلنتا� �Mمعد NنخفاO تدهو� �أل��ضى بأنه Pيعر�لنشاطا7 �لبشرية.” 

 Aلك عن طريق ضع Sسئلة  Pكذلك �ملناطق شديد1 �جلفا �لقاحلة.  يقوY هذ� �لتقرير� بتقييم حالة �لتصحر فى �ملناطق �جلافة 
 تقدمي Oجابا7 مستند1 بشكل خا\ على �لتقا�ير �]رجة لتقييم �أللفية.  1Jمحد

ZAFAR ADEEL

ل �لقا��7 ماعد� �لقا�1 �لقطبية �جلنوبية  0̀حد_3 �لتصحر فى ك3
، متضمناa نسبة كبير1  �dبل �لع0يش ملاليني� من �لنا يؤثر على س3

من �لفقر�j فى �ملناطق �جلافة.  للتصحر تأثير�7 معرفة 
 Mحيث ي0̀حد_3 في �ملناطق �جلافة حو aعامليا  aقوميا  aمحليا

�لعالم. حتتل �ملناطق �جلافة نسبة تصل Oلى ٤١ ٪ م�̀ن مساحة 
 هى �ملوطن �ألساسى ألكثر م�ن ٢ بليو� شخص ميثلو�  N�أل�
ل�  ن �ملناطق �جلافة ك3 ث3لث سكا� �لعالم في عاY ٢٠٠٠. تتضم�

، �لعلف،  �أل��ضى �جلافة حيث �S ند�01 �ملا�j حتد من Oنتا0L �حملاصيل�
�لنظاY �لبيئى �لذw يدعم معظم �خلدما7. صنف  ،xألخشا�

�لتقييم �لبيئى لأللفية �أل��ضى تبعاa للمناO yلى S��ضي قاحلة 
 نصف شبه قاحلة �طبة.  جاف�ة شبه �طبة. S قاحلة ، aجد�

Sنظر ملحق (S) للمزيد من �لتفاصيل حوM جغر�فية سكا� تلك 
�ملناطق.

تدهو�7 حو�لى ١٠-٢٠ ٪  من �ملناطق �جلافة بالفعل (مؤكد 
طة). �ستناa�J على هذ~ �لتقدير�7 �أل�لية، فإ�  بنسبة متوس�
حو�لي ١-٦ ٪ من �لسكا� في �ملناطق �جلافة ي0ع�يشو� في 

مناطق متصحر1، بينما هنا� عدS Jكبر بكثير يقع حتت تهديد�7 
 ،wسينا�يوها7 �لتطو� �ملستقبلي تر �S لتصحر �ملتز�يد. حيث�

Sنه بد� م3ر�قبة �لتصحر  �لتدهو� للخدما7 في �لنظاY �لبيئي 
باملناطق �جلافة سيترتب عليه تهديد�a للتنمية �ملستد�مة 

�ملستقبلية لتحسني حالة �إلنسا� فى مثل تلك �ملناطق.  لذ� 
فإ� مشكلة �لتصحر تعتبر �ليوY من �لتهديا7 �لبيئية �لعظمى 

 هي �لعائق �لرئيسي �لذI يقابل Oمكانية توفير �الحتياجا7 
�ألساسية لإلنسا� في �ملناطق �جلافة.

يحد_ OنخفاN ملحو� فى جو1J �لنظاY �لبيئي،  نتيجة لند�1 

ى مما له  �لتغير �ملناخ� ، �مليا1   OستعماM مكثف للخدما�7
�ألثر �لكبير فى تهديد�S 7نظمة �ملناطق �جلافة عنه فى Sنظمة 

 xلعذ� jتسبب ند��1 �ملا Pبشكل خا\ سو�ملناطق غير �جلافة. 
كنتيجة للتغير �ملناخى ضغو� Sكثر على �ملناطق �جلافة مما 
سع.  �AO تركت بد� تخفيف S يسبب �لتصحر على نطا�
سوP تؤwJ هذ~ �لضغو� Oلى �لتوسع فى ظاهر1 �لتصحر . 

 مركز  wلكبر� jلصحر�� xكثر �ملناطق هى �ملناطق �جلافة بجنوS
�سيا.  فعلى سبيل �ملثاM، في ثالثة مناطق Sفريقية �ئيسية 

هى �لساحل، �لقر� �ألفريقي، �ملنطقة �جلنوبية �لشرقية يحد_ 
ما يسمى باجلفاP �حلاJ في معدM متوسط مر1 كل ٣٠ سنة. 
ي3ضاعف حد_ هذ� �جلفاP عدJ �لسكا� �ملعرضو� لند�1 �مليا1 

مبقد�� ثال_ مر�7 على �ألقل مر1 في ك3ل جيل، مما ي3ؤO I�Jلى �Sما7 
 �لصحة. jفى �لغذ�

�لطلب من خدما7 �لنظاY �لبيئى يحد_ �لتصحر  Nبني �لعر
 J�Jفى �ملناطق �جلافة. حيث يز wلتو��� طويل �ملد� Yنتيجة عد

�لضغط على �ألنظمة �لبيئية فى �ملناطق �جلافة لتوفير �خلدما7 
مثل �لغذ�j، �لعلف، �لوقوJ، مو�O Jنشائية، ميا~ لإلنسا�� 

 1Jإلستخد�ما7 �لصحية. يتسبب فى �يا� ، ِّI0ميا~ للر �ملاشية�، 
هذ� �لضغط على �لنظاY �لبيئىخليط من عو�مل بشرية� عو�مل� 
مناخية. حيث تتضمن �ملشكلة عو�مل غير مباشر1 مثل �لضغط 

�لسكاني، عو�مل Oجتماعية  OقتصاJية عو�مل سياسة�، 
 �jسو�� �لغذ�S خلل فىظو�هر �لعوملة� �لتى تؤO wJلى تشو~ 

�لعاملية عو�مل مباشر1 مثل Sمنا� Oستعما�M �أل��ضى� عمليا�7 
 ،Pتتضمن �لعو�مل �ملناخية عد1 نقا� مثل �جلفا .yمتعلقة باملنا
�إلنخفاN �مل3توقع في توفر �ملاj �لعذ�x (ند�1 �مليا~) Aلك بسبب 

ظاهر1 �لدفىj �لكوكبى. �لتفاعل �لكوكبى �إلقليمي لهذ~ 

ملخص
لصانعى �لقر��

طبقة طينية تكونت عند
 مصد� للميا~ �جلوفية
الية فا�d - �ير��
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�لعو�مل يعتبر غاية فى �لتعقيد  لكن ميكن ����كه  فهمه 
على �ملستو* �حمللى.

تتفا9 تأثير�9 �لتصحر كثير�5 من مكا� آلخر  تتغير مع �لوقت. 
هذ� �لتغي<ر 

�لضغط �لبشر* على مصا��  Cيعتمد على كل من ��جة �جلفا
�لنظاO �لبيئي. على Nية حاL، هناJ فجو�9 كبيرH في فهمنا 

مالحظتQنا لعمليا9 للتصحر  مسبباتها. �� فهم معنى 
 Hيعو� بالنفع على �ملناطق �ملتأثر �N فضل ميكنN  H�لتصحر بصو�

به.

�� قيا] �النخفاX �لد�ئم في قد�H �ألنظمة �لبيئية لتقدمي 
�خلدما9 يعتبر سيلة فعالة لت[حديد تدهو� �أل��ضى  بالتالي 

 �N حيث Lفعا aيعتبر مثل هذ� �ألسلو����J عملية �لتصحر.  
نd �صدها  مر�قبتها، �لبعض منها  Qلبيئى ميك� Oخدما9 �لنظا

.e�مر�قب فعليا5 بشكل �

للتصحر تأثير�9 سلبية قوية على مناطق Nخر* غير �ملناطق 
�جلافة، ففى بعض �ألحيا� ميكن �N تقع �ملناطق �ملتأثرH على 

مسافة تقد� بآالC �لكيلومتر�9 عن منطقة حدg �لتصحر. 
نd �لتأثير�9 �لبيوفيزيقية (�لتأثير�9 �لطبيعية �لتى تضر  ت[تضم<
 QH�مثل �لعو�صف �لغبا�ية، �لفيضا�، ضعف قد mشياN (إلنسا��
حتصيص �لكربو� �لكوكبى مما يؤ�* �لى حدg تغير�9 مناخية 

. Nما �لتأثير�9 �إلجتماعية  Qلعاملي� Qعلى �ملستويني  �إلقليمي
�لالجئني �القتصا�يني مما  Qإلنسانية� QHبالهجر uفتتعلق بشكل خا

يdؤ�e �لى ت[عميق �لتصحر عدO �إلستقر�� �لسياسي.

 لعكس N سائل تكيف يجب �تباعها مل[نعهناJ مد�خال9 
�إل�تد�� عن �لتصحر  xلك تبعا5 لد�جة �جلفاC فيتم �لعمل على 
�عا�H قد�H �ألنظمة �لبيئية نحو yيا�H �خلدماQ9 فى �ملناطق �جلافة. 

فالتكامل �ملتز�يد إل���QH �ملو��� �ملائية  �أل�ضية تعتبر طريقة 
Nساسية  فعالة ملنعQ �لتصحر.  هنا تأتى �zتمعا9 �حمللي<ة �لتى 
 �جتاها9 فعالة نحو �إل���H �لناجحة للمو��� x 5ساسياN 5��تلعب �

�ملائية  �أل�ضية. لكن �لعمل في هذ� �لصد�، يتطلب قد��9 
 LسماN�  ،Q|لتعامل فى �ألسو��مؤسسية، تقنية[ �لتد�خل 

كافى.  على نفس �ملنو�L فإ� �لعمل على yيا�H �لتكامل �لبيئى 
 eميهد �لطريق[ لت[فا� Qلز��عية� Qأل��ضى �لرعوية� Q9بني �ستعماال

�لتصحر.  لكن بالنظر �لى سياساN 9خر* مثل �ستQبد�L �ملر�عى 
ن N[�~ يؤ�* �لى حدg �لتصحر.  Qمكdلتقليدية ي� Qحملميا9 بالز��عة� 

�جماال5، فإ� منع �لتصحر هو �لطريق �لسليم  �ألكثر فاعلية، 
أل� �حملاال9[ �لالحقة[ إلعا�H ت[أهيل �ملناطق �ملتصحرH تتكلف مبالغ 
 Lمقا�نة مبا يبذ H�طائلة  �لنتائج �لتى تنجم عنها تعتبر محد

فيها من جهد.

كما ميكن Nيضا5 تفا�* �لتصحر بت[خفيض �إلجها� �لضغط 
�لو�قع على �ألنظمة �لبيئية فى �ملناطق �جلافة.  هذ� ميكن 

ال5، بتقدمي سبل معيشية بديلة ل[ها Nقل تأثير N :بطريقتني �yجنا�
على مصا��Q �أل��ضى فى �ملناطق �جلافة، هذ� �لسبل ت[ستفيد 

من �ملميز�9 �لفريدQH للمناطق �جلافة مثل: �لطاقةd �لشمسية 
 Qمناطق بري<ة�بة،  �ملتوفرH على مد�� �لعاO، مناظر طبيعية جذ<

لقQ �لفرQu �إلقتصا�يةQ في �ملر�كز  9�x مساحا9 شاسعة. ثانيا5، بخ[
�حلضرية �ألماكن �لو�قعة خا�� نطا| �ملناطق �جلافة.

ضحت �خلطط �لسينا�يوها9 للتطو� �ملستقبلي �N< �ملنطقة[ N
�ملتصحرH من �حملتمل N[� تز���، خفض �لضغو� على �ملناطق 

�جلافة مرتبط بقوH بخفضQ �لتصحر. كما �N هناJ حقيقة �قعة 
تقو�N L �لنمو �لسكانى  yيا�H �إلحتيا� �لغذ�ئى يؤ�يا� �لى 

 Q9لغابا� aغلب �ألحيا� على حساN يع[ �لرقعة �لز��عية في توس<
 Hملتصحر� X�مساحة �أل Hيا�y ملر�عى �لطبيعية مما يؤ�* �لى�

(متوسط �لتأكد).
 

كما Nظهر9 �لسينا�يوها�N 9 �لتأقلم مع ظاهرH �لتصحر �ثا�ها 
 H�منهج �إل�� Lفضل بإستعماN H�يكو� بصو �N إلقتصا�ية ميكن�
سابقة �لتفاعل. سياسا9 ����H �لفعل �ملسبق ملصا�� �أل��ضى 
نN d[� يdساعد على ت[فا�e �لتأثير�Q9 �لسلبية للتصحر.  Qميك QHمليا�

هذ� �ملنهج فى �إل���H ميكن �N يكو� عالى �لتكلفة  xلك 
تطبيق �لتقنيا9 �حلديثة كما Nنها Nيضا5 تتسم  Oنتيجة إلستخد�

بالبطأ فى �جر�m �لتحسني �لبيئى  لكن تطبيقها على �ملد* 
 Lلك �إلجتا� �لى �لعوملة من خالx�لطويل قد يحظى بالتسهيل 

نقل �ملو���. ��لتعا
 

�جماال5 للقوL فإ� مكافحة �لتصحر تعو� بالنفع فى �جتاها9 
متعد�H محليا5  عامليا5، تdساعدd على تخفيف فقد �لتنو� �حليو* 

 �يقاC �لظاهرH �لعاملية للتغير�9 �ملناخية بفعل �إلنسا�. 
تتر�بط من �إل���dH �لبيئيةd ملكافحة �لتصحر، تخفيف �لتغيير[ 

�بط . لذ�، � Hصو� �لتنو� �حليو* ببعضها �لبعض بعد  ، Qملناخى�
ن N[� يؤ�* �لى  Qمكdي Qلرئيسية� Qلالتفاقيا9 �لبيئية Jلتطبيق �ملشتر�
تد�ئب كفاHm مما يعو�  بالنفع على سكا� �ملناطق �جلافة بالنفع 

.Oلعا�

 Xلى �نخفا� Hmلتصحر بكفا� Hيؤ�* �لتعامل مع ظاهر
محسو] فى �لتصحر على �ملستو* �لكوكبى: �� �لفهم 

 Cهد�N سا] ملقابلة حتقيقN ملتقن للتصحر يشكل� �لصحيح 
الة لسكا�  �أللفية للتنمية بنجا�. يجب �N~ تقدO �لبد�ئل �لفع<
�ملناطق �جلافة  xلك إلب~قاm �عاالتQهم بد� حدg �لتصحر. هذ� 

بN d[�~ تdد�� في �إلستر�تيجياQ9 �لوطنيةQ لت[خفيض  Qي[ج Qلبد�ئل�
�لتصحر في بر�مجQ �لعملQ �لوطنيةQ ملكافحة �لتصحر.
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١.  كيف َيتعّلُق �لتصحر �دما� �لنظا� �لبيئي 
) 'فاهية �إلنسا�؟


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

�لد�مة �ملؤ!ية للتصحر منها� جتنب �لتصحر 
عد+ �الستقر�� �لسياسي  �القتصا!%  �الستقر�� �لسياسي  �لرخا- �القتصا!% 

�نتا� 1��عي  حيو�ني 
كبير  جيد 

�ستغال7 غير جيد لال�4 
 �ملساحا; �ملستهلكة 

�نحسا�  
�لغطا- �الخضر  توسع في �لر% 

1يا!C تآكل �لتربة �مللوحة 

تقليل تآكل �لتربة 

عو�مل مناخية 

 Dجفا
 Fتغيير منا

�نتا� بيولوجي 
كبير  

�نتا� بيولوجي متناقص 

 ظرD معيشية سيئة ظرD معيشية محسنة  Cهجر  فقر 

عو	مل 	نساتية 
!ميوغر�فية 
�قتصا!ية 

سياسية  �جتماعية 
علو+  تكنولوجيا 

 (C22 Figure 22.7)  جلافة	ضي 	ال�	لتطو� في 	 �	شكل ١٫١ �سم  لبيا� مسا�
هذ� �لرسم �لبياني يبني كيف ميكن تطوير �ال��ضي �جلافة كر! فعل لتغيير في سلوكيا; �النسا�. يبني �جلانب �اليسر �لتطو��تالتي تؤ!% �لى تدهو� �ملوقف  �لتصحر بيمنا يبني �جلانب �المين 

 �لتوطر�; �لتي تساعد علي تقليل �لتصحر � جتنبه متاما. في �حلالة �الخيرC يستجيب �ستعما7 �ال��ضي للضغو\ بتحسني �سليب �لز��عة علي �ال��ضي �حلالية مما يؤ!% �لي حتسني �حملاصيل 
�لثرC �حليو�نية مما يحسن �لظرD �ملعيشية لالنسا�  �لنمو �القتصا!%. يظر �لنموaجني �ليو+ في ���ضي جافة مختلفة.

 �لتصحر هو  فعلياe �ألكثر تهديد�e للتغيير �لنظا+ �لبيئى  �لذd يؤثر على 
�لسبل �ملعيشية للفقر�-. �إلنخفا4 �ملستمر فى خدما; �لنظا+ �لبيئي 

كنتيجة للتصحر يربط بني تدهو� �أل��ضى فقد �فاهية �إلنسا�. 


لسليمة ملعظم سكا� تكمن 	لر%	بط 	ملتبا!لة �
ألساسية للحيا "�

ملو

ملناطق 
جلافة فى 
إلنتاجية 
حليوية. 'يتميز سكا� 


ملناطق 
جلافة عن غيرهم م=ن >;9 نظا� بيئي 7خر فى 4عتما"هم على 
. فنجد >� 4نتا@  
لنظا� 
لبيئي  لسد حاجاتهم 
ألساسية= =Dخدما

ل  Fك =Hلبنا
 I"

لوقو"، ' مو Lمنو >خشا' ، Iملاشية

حملاصيل، '4نتا@ 
أللبا� '
 Rمليا

إلنتاجية 
لنباتية 
لتى حتد"ها 4تاحة  =Tلك يعتمد على معدV


إلعاشة  IWيحد" فر Xلذ

ملناطق 
جلافة  Zفهو منا 
V4 جلافة
باملناطق 
 =Dخلدما
. 'مما�ساD مثل 
لز�
عة 
ملكثفة باملناطق= قليلة  الة= 
لفع9

 X�
ية، '4مد
" مياR) تIتطلبF ضبط 4" 
ملدعمة= (خصوبة >�d، مو
" مغذ9
.((C22.5 Rمليا
>I' 4حتياجاD باهظة 
لثمن م=ن 
لعناصر 
لغذ
ئية ' 


لنظا� 
لبيئي هو شىH طبيعى  =Dبخدما "
عد� 
الستقر
� في 
إلمد

باألخص باملناطق 
جلافة، لكن فى 'جو" 4نخفاd مستمر في 
 m'4لى حد X"يؤ oسو �ل9 
خلدماD فى فتر� pمنية ممتد Fك Dمستويا

لسنوية ' بني 
لسنوية طويلة  Fملناخية
 FDإلختالفا
 X"لتصحر. 'تؤ



ألجل 4لى حد'm تغيير
D في 4نتا@ 
حملاصيل، ' 
ألعالo، 'كمية 

ملياR. فعند  حد'm ضعف فى مر'نة 
لنظا� 
لبيئي ملنطقة جافة 

خلدمة ' "

ملتوق9عة= لإلمد Dملستويا
'عد� 4ستطاعته 
لعو"� 4لى 

ملسبب فيؤ"V Xلك 4لى حلقة مفرغة من 
لتدهو� مبعنى  T
'p بعد

 =�
لظاهر Rبهذ =Dآلليا

لتصحر. 'قد مت توثيق 
لعديد م=ن  m'7خر حد

لتغير في 
لتركيب 
لنباتي  ، باملناطق 
جلافة، مثل: 
لفقد 
ملفرz للتربة=


لنباتى، تدهو� نوعية= '
نخفاd كمية  =Hلغطا

النخفاd  في '

إلقليمي. يوجد 'صف  =Zملنا

ملتوفر�، ' كذلك 
لتغير في نظا�=  =Hملا


لتى تFؤ"; 4لى 
لتصحر بشكل �قم= (1.1)  =D
تخطيطي م=ن 
ملسا�


آللياD= من مكا� آلخر 'تتغير  Rكثافة 'تأثير هذ D'تفاIأليسر=. ت

جلانب= 

لضغط= ' (oجلفا
) =Lجلد
 Xلوقت؛ كما >نها تعتمد على مستو
مع 
 C22)) لبيئي
بأشكاله 
�تلفة م=ن ق=بل 
لنا�= على مصا"�= 
لنظا� 

.(.(Figure 22.7; SAfMA
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(C22.2)  ضي �جلافة�
جد�� ١٫١  �خلدما� �لبيئية �لرئيسية في �ال

خدما� �مد��
بضائع ينتجها � يوفرها �لنظا�

�لنظا� �لبيئي

     �  �مد�!�� مستمد�  من
�ليا"  �نتا) حيو&: طعا�، 

خشب قو! ، كيمايا� حيوية، 
                  � ما3 عذ0 

خدما� �مد��
بضائع ينتجها � يوفرها �لنظا�

�لنظا� �لبيئي

يعتبر قيا� �النخفا� �لد�ئم في قد��� �ألنظمة �لبيئية لتقدمي 
�خلدما-� هو �لوسيلة �لفعالة لت+حديد تدهو� �أل��ضى $ عملية 

�لتصحر. $ قد $�فق �:تمع �لد$لى من خال5 4تفاقية� �أل3مم �ملت0حد�+ 
:ابهة �لتصحر على ت+عريف �لتصحر بأنه عبا�� عن تدهو� �أل��ضى 

فى �ملناطق �لقاحلة $ شبة �لقاحلة $ �ألماكن �جلافة $ شبه �لرطبة. 
$ تبعاN لذلك ع3رK تدهو� �أل��ضى على Jنه �نخفا� I�ئم فى معد�5 

. $ يعتبر Pلك منطقياN لقيا� معد�5  �QIإلقتصا�$ �Qحليو� Tإلنتا�
�إلنتاT من ناحية “ تلك �ألشياU �لتى تقدمها �ألنظمة �لبيئية $تهم 

�إلنسا]” فيما يسمى بخدما- �لنظاY �لبيئي. (�جلد$5 1.1 يوضح 
قائمة �خلدما-� �لرئيسية للنظاY �لبيئي فى �ملناطق �جلافة. ) $4تبا\ 

Pلك يسهل من قيا� $ تقدير معد5 تدهو� �أل��ضى حيث J] �لعديد 
م�ن خدما-� �لنظاY �لبيئي قابلة للقيا� $�لبعض �ألخر يتم �صد` 

بشكل g�$I. عال$� على Pلك، فإ] هذ� �ألسلوe يعتبر مثالى، ألنه 
 jم�ن Nبدال ��مستند على تدفق� �خلدما- على عدI متنو\ م�ن �لنا

.(.(CF2, SAfMA)) ملستفيدين� gتضييق مد
حتدI قد�� �لسكا] �ملتأثرين $مر$نة� �لنظاY �لبيئي �لذQ ي+عتمد3 عليه 
 Iخلدما- يعو�بعدها ضعف فى  vلتى يحد� � �لنظاY �لسكانى �ملد0

سلباN على �لنظاY �لبيئى. فبالنظر 4لى سكا] �ملناطق �جلافة جند 
ل فتر�-� �لند�� �لتى  مُّ Jنهم $جد$� �لطرy �لتى تساعدهم على ت+ح+

 j[+J ن ك� jألطو5 م�ن هذ` ي3م�- �لفتر� [J -. $لكن�ن+و � س+ قد متتد 4لى ع�د0
تعوI بالضر� عليهم $ تدمر مو��Iهم $ حتد من تكيفهم مع �لبيئة. 
 j[+J ن ك� jملمتد�� ي3م�-� �للفتر I��ملو�خلدما-� $ �ص  jل ن+ق مُّ فقد�تهم لت+ح+

ت3زI�I بالعديد م�نj �لعو�مل� مثل عو�مل 4قتصاIية� $ عو�مل Iميوجر�فية 
انية)�، $عو�مل سياسة� (مثل �لهجر� 4لى �ملناطق� غير �ملتأث0ر��)  (سك0

.(C 6) ألخير��� �Iإلجها�4نقضى منذ فتر��  Qلذ�لوقت �$
 ،Nلكنه ل+يس+ حتميا $ vد jي+ح jلتصحر ق+د�فإ]  gخرJ من $جهة نظر
كما هو موضح على �جلانب �ألمين للصو�� (�قم 1.1). لذلك فإ] 

ف+هم �لتفاعل بني  �لعمليا- �إلجتماعية $ �إلقتصاIية� $�لعمليا- 

ض  jألهمية . فب+ع�لطبيعية) يكو] فى غاية �حليوية �لبيوفيزيقية (�
�لتفسير�-� �لسابقة� للتصحر غير �لقابل لإلصال� يرجع 4لى شيئني. 
J$الN: قصر �لفتر� �لزمنية �لتي مت فيها عمل  تقييما- للتصحر ، كما 

J] �إلستنبا� على �ملدg �لبعيد ال ي3مكن �إلعتماI عليه. من �مل3هم� 
 Tجلافة ما هى 4ال نتا�ملناطق �ملستمر� في �- �لتغير� [J 4عت�با� NيضاJ

. ثانياN: �مل�قيا� �حليزg للتقدير�-  �لعو�مل �ملناخية $�لتدخل� �إلنساني�
 $+J حمللي0ة�هر �لظو�لوصف  Nفال يصلح عمليا N�يكو] كبير جد [J 4ما

محلى $ محد$I جد�N فال يعطى منظو��N شامالN محلياJ N$ عاملياN. فعلى 
سبيل �ملثا5, تعتمد تقدير�- �لتصحر على عد� JشياU $ هى: تقييم $ 

 gملستو�إلقليمى $ كذلك على � $J حمللى�ملستويني �لتربة على �حصر 
�لعاملى، كما تعتمـد منذجة �لقد�� �إلستيعابيــة، $ على �لد��سا- 

�لتجريبية، على �لرQJ �خلبر�U، $على مناTP �لتو��] �لغذ�ئى. $بالرغم من 
J] هذ` �لطرy صحيحة $ جيد� كل على حدg فإ] �لنتائج �ملتحصل 

عليها متغير� بتغير �لزما] $ �ملكا](C22.4.1) ال ميكن تعميمها على 
مقاييس Jكبر IJ $Jنى.. 

$يالحظ 4حتما5 $جوI �لتدهو� $حد$ثه في �ملناطق� �لقاحلة� جد�N، �لتي 
ل+م تدخل �سمياN ضمن 4تفاقية �ألمم �ملتحد� :ابهة �لتصحر$ Pلك 
4ستناI�N على J] تلك �لصحا�P Q�- 4نتاجية طبيعية منخفضة $ال 

و]+ مبنأNg عن �لتصحر. على �لرغم من Pلك فتلك �ملناطق  ي3مكن j[+J ت+ك3
 ،�)�لقاحلة جد�(N ل+ها مستويا- فى خد�ماتها �لبيئية قابلة للقيا
حيث J] �ليا- �لتدهو� مشابهة لتلك �ملوجو�I في �ملناطق� �جلافة 

.C22.4.1))
تتكامل �ألنظمة �ملائية $ �حلضرية $ �لز��عية مع �ألنظمة �ألخرg فى 
�ملناطق �جلافة مما ميثل تر�بطاN حرجاN يقوI 4لى عمليا- �لتصحر. فهنا� 

�لعديد م�ن �ألنظمة� �لتى تدخل ضمن �ملناطق �جلافة، هذ` �ألنظمة 
ضر$�ية لنجا� �لنظاY ككل $ لضما] سبل �إلعاشة فى تلك �ملناطق. 

 �(في تقييم �أللفية، تستعمل كلمة “نظاY” لو+صف $حد�-� �لقيا
$�لتى تعتمد على �لنظاY �لبيئى $لكن على مستوJ gعلى بكثير 

خدما� تنظيمية
فو�ئد نحصل عليها

بتنظيم عمليا� �لبيئة

     �  تنقية �مليا:  تنظيمها
                  � تو?يع �حلبو0  �لتلقيح 

    � �لتحكم في �ملنا@ (محليا
من خالE �لغطا3 �ألخضر  عامليا

(Gستبقا3 �لكربو� Eمن خال

خدما� ثقافية
فو�ئد غير ما!ية من  

نظا� �لبيئة

�  �لسياحة  �لترفيه
Kلتنو� � �لهوية �لثقافية

ثة  �لبنية Nلقيم �ملو� �
�لثقافية

� منظومة معلوما� متكاملة

� �لقيم �ملرحية  �جلمالية  �خلدما� �مللهمة

خدما� �عم
حدما� حتافظ علي 

SNحليا� علي �ال� "ظر

�لتشكيل)   �  تطوير �لترية( �حلفظ 
� �النتا) �اللي

� �لتدير �لعناصر
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شكل ١٫٢  �ستخد�� �ال�ضى في �ملناطق �جلافة


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 
�لنسبة من �ملساحة �لكلية في تقسيم لال��ضي �جلافة 

 ١٠٠               ٩٠                 ٨٠                ٧٠                 ٦٠                 ٥٠                ٤٠                 ٣٠                 ٢٠                 ١٠                 ٠

جا� برطوبة قليلة 

 �نصف جا

 �جا

 
جا� جد

 

 

 

 

برية  (��عية  حضرية  &خر$ 

عن ما هو مطبق بالنظم 
لبيئية 
لتى يتأسس منها 
لنظا� 
لبيئي) 
. 5على سبيل  ن< 
لنظا�< 
لعناصر7 
إلجتماعية7 5
إلقتصا8ية7 حيث ي7تضم?


لنظم 
لز�
عية” ، “نظم “ ، ”Cلغابا

ملثاG تقييم 
أللفية للـ”نظم 

J تتفانى مع بعضها KL لخ.. فالنظمL “ حلضا�ية

لنظم ”5 ، ”Gجلبا


.J5فكريا Jخل فيما بينها مساحيا

لبعض 5ميكن &S تتد

ألنظمة 
لبيئية لألجسا� 
ملائية 
لعذبVة ،  S& جند ،Zبشكل خا


ألنها�، 
أل�
ضى 
لرطبة ...Lلخ،  لكل  5 ,C

لبحير ، Vة باأل�
ضي 
جلاف?
منها &هميتة 
خلاصة لرفع مستو$ 
خلدماC فى 
لنظا� 
لبيئي ككل. 

فتمثل 
أل�
ضى 
ملز�5عة حو
لى 44% من 
لنسق 
لبرية باأل�
ضى 

جلافة 5 خاصةJ في 
ملناطقV شبه 
لرطبة (صو�f 1.2). 5حتويل 
ملر
عى 


عية، خصوصاJ في 
ملناطق 
جلافة 5 شبه �j ضي

لطبيعية Lلى &�
 Cخلدما

جلافة، ي<ؤL k8لى مقايضة في Lستد
مة سبل 
إلعاشة 5


حلضريةV متثل  Vألنظمة
 S& لطويل. بالرغم من
لإلنساS على 
ملد$ 
نسبة صغيرf نسبياJ (حو
لى 2 %) من مساحة 
ملناطق 
جلافة، Lال &نها 

 Sلسكا
حتتو$ على نسبة كبيرf 5 سريعة 
ال8jيا8 45) % تقريبا(J من 

C نسبة جزئية (9 %) K لساحلية
فى تلك 
ملناطق. 5تصنيف 
ملناطق 

 jلى  (33 %) كمناطق جافة، مما ي<برL جلبلية بنسبة تصل

ملناطق  5

ملتكاملة لأل�
ضي 5 
ملياf فى تلك 
ملناطق 
لتى  f�

حلاجة7 
مللحة لإل8

.(C26.1.2., C27) ملناسب كمناطق جافة
تعطى 
ملنظو� 
لبيئي 

مظاهر �لتصحر

لنظا�  VCخدما z
ل &نو SL 8الئل 
لتصحر تظهر جلية 5 5
ضحة في ك<

 8 
لبعض مVن هذ~ 
خلدماC ي<{قا| منوKجياJ 5يحد? 5 Cلبيئي من خدمـــا


لعلف، 5 
ملا� 
لعذ�؛ &ما 
لبعض 
آلخر ق7د ي<ست7نتج   ،V�
كمياJ، مثل 
لغذ

 Sفإ ،Jكما &<شير7 سابقا . Vلنوعي
 Vلتحليل
 Gعليه من خال G57 يستد&

إل8
�ية7 
لتي ت7منع، &5 ت<خفض، &57 تساعد على 
إل�تد
8 عن  C
�

إلجر

.(C22.2) ا�7ستها 
لتصحر متوفرf 5 متت م<م7 fظاهر

جلافة، Lلى Lنخفا� معدL VGنتا�  Vملناطق
يتصد$ 
لسكاS في 


أل�
ضى  GستعماL ما عن طريقL ،لدخل

أل�
ضى 5 بالتالى Lنخفا� 

L Cنتاجية K لتى لم تتدهو� بعد 5 لكنها

لهامشية (
أل�
ضى 


عية. �j ضى
منخفضة) &57 بت7حويل &�
ضى 
ملر
عى 
لطبيعية Lلى &�
 Sأل fملتأثر
فاملتوقع هنا هو حد�5 هجرf &5 نزL �5لى 
ألماكن غير 

 fلهجر

لبديلةV ليست متاحة. 5 حتد�  Vإلعاشة
 VZفر f8ياj Cسياسا
 C
K ألماكن
، 5بعد Kلك Lلى  Vحلضرية
&ساساJ مVن 
لريفL Vلى 
ملناطق 

 Jحفاj ألخر$. مما يترتب عليه
 VS

ألعظمV في 
لبلد Vإلقتصا8ية
 Vلفرصة

اJ سياسياJ 5عرقي7اJ في 
حلد85 
لد
خلية  ن &S7 يجلب7 نز
ع7 Vي<مك Jعمرنيا

.(C22 3.1) حد
للمجتمع 
لو


عية �j ضى
5حتويل 
ملر
عى 
لطبيعية 5 
ألنظمة 
لرعوية Lلى &�

ملتز
يدV على 
ملر
عى  Vلضغط
يزيد من خطر 
لتصحر K 5لك بسبب 

. بالرغم  Vمة

لز�
عيةV غير 
ملستد VCملما�سا

لطبيعية 
لباقية &L 57لى 

لرعى  VCلطبيعية حتت مما�سا
من مر5نة 
لنظم 
لبيئية باملر
عى 

 C

ملتنقلة -5
لتى تسمى 
لبد
f5- كر8 فعل للتغير Vلتقليدية

 Jجلائر مما يؤثر سلبا

ملوسمية ، فإS خفض نشا� 
لبد
f5 يسبب 
لرعى 


لة للمر
عى فى شتى jL لى تدهو�ها. 5 يحد�L $8عى 5 يؤ
على 
ملر
 Vلغطا�

لة jL لىL $8لذ$ يؤ

ألماكن فى 
لعالم Lما بالرعى 
جلائر 


عية. 5عندما �j ضى

لنباتىV ليستخد� كعلف &5 بت7حويل 
ملر
عى Lلى &�

لة 
لغطا� 
لنباتى 5 فى طر� 
إل8
�f غير 
ملستد
مة jL نشا� �يضا


ملائية 5 
أل�ضية مبناطق 
ملر
عى 
ملتحولة فيحد� تآكل7 5 تعرية  8�
للمو
للتربة 5تغيير فى تركيبها، مما يقلل من خصوبتها. 5فى 
لفترf ما بني 

عامى 1900 19505، حتولت نسبة تصل Lلى 15 % تقريباJ من 
ملر
عى 

عية K 5لك لسد 
حلاجة من �j ضى

لطبيعية باملناطق 
جلافة Lلى &�


لعقو8 
خلمسة 
ألخيرf &ثنا�  Gحتويل خال z5قد حد� &سر  .V�

لغذ
.(C22.ES) V�

خلضر Vfلثو�


هنا� تغير
C مضطرf8 حدثت فى 
لعديد مVن 
ملناطقV شبه 
جلافة، 
 fثا�L لىL $8& ضى شجيرية مما
حيث حتولت 
أل�
ضى 
لعشبية Lلى &�

 ،Vلتاسع عشر
 Sلقر
تآكل7 
لتربة. ففى &ثنا� 
لنصف 
لثاني من 
Lنت7شر�C تربية7 
ملاشية 
لتجا�ية7 بسرعة 5 على نطا� 5
سع فى 
ملناطق 


جلافة 5 شبه 
جلافة فى &مريكا 
لشمالية 5&مريكا 
جلنوبية، جنو� 
 f�
8L 5طريقة f8ملستو�

لعشبية  z
&فريقيا، 5&ستر
ليا. 5كل من 
ألنو

ملر
عى (متضمناK Jلك منع 
حلر
ئق) لم يكن مناسباJ للنظم 
لبيئية 


لناجت  كاS مبثابة 
إلنفجا� 
إلنتقالى  �

إلضطر Sفإ 
شبه 
جلافة 5لهذ
، مما &L $?8لى هيمنة 
لشجير
VC على  V�
جلفا V�

لذ$ Lندمج7 مع &حد

لعشبية 
ملغطا~ بالكامل  Vأل��

إلنتقاG مVن  S& فنجد . Vلعشب



ملتفر?قةV ينجم عنه تعرية  C
باألعشا� Lلى &�
ضى مغطا~ بالشجير

ملا� مما يزيد من  Sسرعة جريا f8ياj لىL ~�5لذ$ يؤ8$ بد
 ، Vلتربة
لسطو� 

. (C22 4.1, R63.7) لتربة
 Vتآكل
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٢. من هو ملتأثر بالتصحر؟
ل' �لقا��& ماعد� �لقا�# �لقطبية �جلنوبية� يؤثر على  �حد.( �لتصحر فى ك(
�حلالة �ملعيشية ملاليني� من �لسكا� ، متضمنا3 نسبة كبير# من �لفقر�0 فى 

�ملناطق �جلافة. تتفا& �لتقدير�& �حلالية للتصحر  لكنه تبعا3 أل?< �لتقدير�& 
يعتبر �لتصحر من Gعظم �لتحديا& �لبيئية �لتى تو�جه �إلنسا� على 

�ملستويا& �حمللية  �لعاملية.

�لبعد �جلغر�فى للتصحر
يحد� �لتصحر في �ملناطق �جلافة في جميع �نحا �لعالم. تتفا�� 

بشكل ملحو,، تقدير�� �ملساحة �لكلية للمناطق �جلافة �لتى تأثر� 
بالتصحر على مستو; �لعالم � :لك 8عتما7�6 على طريقة �حلسا3 

.((C22.4.1 ضى�Aلأل �حلا7� Aلتدهو� EFعلى نو�
 E��فقط ثالثة تقدير Iلتصحر، هنا� Jظاهر Eن �هميةEعلى �لرغم م

8ستطالعية لتدهوA �ألA�ضى مت تنفيذها على �ملستو; �لعاملى (�نظر 
�لسؤ�A Xقم 7 ملزيد من �ملعلوما� حوX �حملد7�� �خلاصة بكل A7�سة). 
b8 �لدA�سةa �ألكثر شهرJ للتقييم �لعاملي لتدهوA �ألA�ضى   •

 Aسة فى تقديرها لتدهو�Aلد� c1991 حيث 8عتمد� هذ fكانت عا
�لتربة على �A; �خلبر�. :كر� �لدA�سة �b حو�لى 20% من �ملناطق 

انت تaعاني مEن تدهوA �ألA�ضى  aجلافة (ماعد� �ملناطق �لقاحلة جد�6) ك�
.bبفعل �إلنسا �حلا7�

، 8ستندa هذ�  Eل �لتسعينيا�Eخر مت فى ���ئn تقدير Iهنا  •
، حيث :aكرb� a حو�لى  Eلثانوية� EA7لتقدير مبدئيا66 على �ملصا�

70 %من �ملناطق �جلافة (ماعد� �ملناطق �لقاحلة جد�6) 
انت تoaعاني مEن تدهوA �لتربة�a� E تدهوA �لنبا� �� كالهما  aك

معا6.
 � ،2003 fعا cتقييم جزئى مت تنفيذ Iهنا  •

كاb عباJA عن A7�سة مكتبية لدA�سة �لتد�خال� بني  
�ملعلوما� �إلقليميةE �بيانا�E �إلستشعاA عن بعد، �ظهر� 

�لدA�سة �b 10 % من �ملناطق �جلافة على �ملستو; 
�لعاملي (باإلضافة 8لى �ملناطقE �لقاحلةE جد�6) فى حالة 

.Aتدهو
 ��ضحت �حملد7�� � �ملشكال� �rرجة من �ملعلوما� 
 JAحاجة ملحة للتقييم بصو Iهنا b� ،ملستهدفة�

ع  Eقaد يaق Jملد; �لفعلي للمساحة �ملتصحر� b8 .6 فضل�
بني �لتقدير�� �خلاصة بالتقييم �لعاملى لتدهوA �ألA�ضى 

 c2003. من هذ fسة عا�A7 ��تقدير �(Glasod)
�لتقدير�� جند �b حو�لى 10-20 %  من �ملناطق �جلافة 

طة). � جند 8ستنا7�6  متدهوJA فعليا6 (مؤكد بنسبة متوس|
8لى هذc �لتقدير�� �b �ملساحة �لكلية �ملتأثرJ بالتصحر 

. يترتب على  Eمرب|ع Eكيلومتر b12 �مليو� bتقع بني 6 مليو
 b�7ملهد� bلكلي من �لسكا� E7لك 8عتما7�6 على �لعد:

 Eصن|ف �لتصحر على �نه �عظم �ملشكال�oي b� بالتصحر
.(C22.3.1, C22.4.1) EJعاصرoمل� Eلبيئية�

�لفقر � مد; ضعف �لسكاEb �ملتأثرين
هناI نسبة ال تقل عن 90 %  من سكاb �ملناطق �جلافة 

، �لتى فى �ملتوسط تتباطأ  Eلنامية� Xفي �لد� bيعيشو

 � . Eلعالم� X�7 عن بقي|ة bفاهية �إلنساA � فيها مؤشر�� �لتنمية
مقاAنة باألنظمةE �ألخر; �لتى مت A7�ستها خالX تقييم �أللفية فى 

�ملناطق �جلافة �جد �b سكاb تلك �ملناطق هم �ألفقر �قتصا7يا6. حيث 
�b 8جمالي �لناجت �لقومي لكل فر7 مEن بلد�Eb منظمة �لتعا�b ��لتنمية 
 A�لنامية فى �ملناطق �جلافة مبقد� Eb�تجا�� مثيله فى �لبلدaي Eإلقتصا7ية�
ل| �لد�X �لنامية  oلك Xفيا� �ألطفا� Xمعد bباملثل فإ � .E6لضعف تقريبا�
فى �ملناطق �جلافة فى �ملتوسط (حو�لي 54 في �لـ1000) � هو يتجا�� 

زAo، �مناطق  oج ،Xملناطق غير �جلافة (غابا�، جبا� ��: Xمعدله فى �لد�
 10 A�مبقد Xكثر. كذلك يرتفع هذ� �ملعد� �a� % 23 ساحلية) بحو�لى
 b�مؤشر Iلصناعية. هنا� Xنة مبتوسط معدله فى �لد�Aمر�� مقا

 ،(2.1) JAنتهما في �لصوaAا aقoسيا مت مn في Eللحالة �إلنسانية bئيسياA
�لتي تoظهر �b �ملناطق �جلافة لها �قل 8جمالي ناجت قومي لكل فر7 � 
�على معدال� �فيا� �طفاX بني �ألنظمةE فى تقييم �أللفية. �جد 

�b �لنسبةa �ملنخفضةa نسبيا6 مEن 8مد�7 �ملاE للمناطق �جلافة تoحد من 
8مكانية 8تاحة �ملا �لنظيف �لصالح للشر3 �للمياc للمتطلبا� 

 (C22.ES, C22.6)حلالة �لصحية� �لصحية، مما يoؤ�7 8لى تدهوA � سو
.

يaتفا�� �ملستو; �ملنخفض لرفاهية �إلنسانيةA7� Eجة �لفقر �ملرتفعة 
لسكاEb �ملناطق �جلافة تبعا66 ملستو; �جلفا� �موقع �ملنطقةE بالنسبة 

. هذ� �لتفا�� يظهر �كثر � يرتبط مبعدال� �لنمو �لسكاني  Eللعالم

�ملصدA: تقييم �لنظاf �لبيئي لأللفية 

منظومة  �لتقييم لاللفية - �سيا 

١ �فيا� عد7 �ملو�ليد �قل من عاf في �لسنة ، لكل ١٠٠٠ حالة �الJ7 هذc �لسنة 

 ٦٠

 ٥٠

 ٤٠

 ٣٠

 ٢٠

 ١٠

 ٠

 

معدX �فيا� �ملو�ليد ١ 
 J7عد7 �لوفيا� لكل ١٠٠٠ حالة �ال

�لدخل �لقومي �الجمالي 
 fللفر7 كل عا A١٠٠٠ �7ال

 ٦

 ٥

 ٤

 ٣

 ٢

 ١

 ٠

 

�A�ضي جافة 

 cميا
7�خلية 

�A�ضي 
مستصلحة 

سو�حل  غابا� 
 Xجبا  Aجز

شكل ٢٫١  مقا1نة )فيا/ �ملوليد بالناجت �لقومي للفر+ في �ملناطق �جلافة ) مناطق 
(C22 Figure 22.12) خر; في �سيا�
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�ملرتفعة فى �ملناطق �جلافة. على سبيل �ملثا�، حد� �لنمو �لسكانى 
في �ملناطق �جلافة بنسبة( متوسطة( تصل 'لى 18.5 % %ثنا# 

، = هو %على معد� منو مت تسجيله من قبل هيئة تقييم  �لتسعينيا<(
�أللفية. هناD عدC م(ن �لسياسا< �لتى تBساهم في خفض ?فاهية 
�إلنساJ( = جتعلها سيئة، مثل �لتهميش �لسياسي =�لنمو �لبطيئ 
 Lلبنية �لتحتية �لتعليمية من �خلدما<. �ملستو�= Oللحالة �لصحية

تOل(فة( =في  PخBلعو�مل( �لد�فعة( في �ملو�قع( �مل� Sغير �ملنظم من هذ
�أل=قا<( �]تلفة( لOها تأثير�<B 'جتماعية متنوXعةB تتعرW لها �ملناطق 

نB ?صدها فى �ملناطق �جلافة �آلسيوية  ك( PمBسو% �حلاال<( ي% J% جلافة. =جد�
=�ألفريقية؛ هذS �ملناطق( تOتخلف كثير�a عن بقية �ملناطق �جلافة فى 

. (C22.6.2, C6.6) )لعالم�
 aجتماعيا� Jملناطق �جلافة مهمشو� Jسكا J% جند Jفى %غلب �ألحيا

=سياسياn = aلك بسبب فقرهم =بBعدهم عن مر�كز( �تخاn �لقر�?. = 
 ،Jبالتالى فإ = . ض �لبلد�J( �لصناعية( PعOفي ب aحقيقة =�قعة %يضا Sهذ
 sبد=?هم �لها sين على �لقيا?Cما يكونو� غير قا aكثير� )Jهؤال# �لسكا
. = يؤLC هذ� �لتهميش لهم 'لى  في عملية 'تXخاn �لقر�?�<( �لسياسية(
�نخفاW معد� �ألمن( �إلنساني =�لضعف( �ملتز�يد( فى عو�مل( �لتغيير(، 

.C22.6)) vمثل �جلفا

�لتد�عيا� �إلقليمية ��لعاملية للتصحر خا� �ملناطق �جلافة

للتصحر تأثير�< بيئية على �ملستويني �إلقليمي = �لعاملي. فاملناطق 
�ملتأثرy قOدP تقع %حياناa بعيد�a عن �ملناطق �ملتصحرy بآالv �لكيلومتر�<. 

'J �لعمليا< �ملتعلقة بالتصحر مثل �نخفاW �لغطا#( �لنباتي، على 
 )zعلى %منا aلغبا?(. مما يؤثر تباعا�= yألبخر� Jز(يد من تكوBسبيل �ملثا�، ي

�ملطرO =تكوين �لسحب، y?=C �لكربوJ( �لكونيــة، = �لتنو{ �حليو| 
 aلنبا<. فعلى سبيل �ملثا� فالر�ية فى بكني تتأثر سلبا� = Jللحيو�

بالعو�صف �لغبا?ية �لصاy?C من صحر�# جنوبى فى =قت �لربيع 
=يالحظ %J �لعو�صف �لغبا?ية �ملنبعثة من شبه جزيرy �لكو?ية 

. 'J �لزياyC في  لها تأثير على نوعية �لهو�# فى %مريكيا �لشمالية(
�لعو�صف �لغبا?ية( �لناجمة عن �لتصحر تعتبر سبباa جوهرياa في 

 . )vثنا# �لفصل( �جلا% (Jعا�، ='لتها� �لعيو Bى، �لس عدy %مر�W (�حلBمَّ
�لعو�صف �آلتية م(ن �ملنطقة( �آلسيوية( �لشرقية( =�لصحا?L كانت 
%يضاa سبباa في %مر�W �جلها� �لتنفسى على مسافا< بعيدy تصل 

'لى %مريكا �لشمالية كما كاJ لها تأثير�a على �لشعا� �ملرجانية في 
ن %JO يكوJ لOها تأثير�<  ك( PمBملنطقة �لكا?يبية. (�لعو�صف �لغبا?ية ي�

و� بفعل �لعو�صف  BقPنOفعلى سبيل �ملثا�، �لغبا?( �مل ،aيجابية %يضا'
نB نوعيةO �لتربة( في �ألمريكتني().  XحسBد بأنَّه ي OقOت PعBآلتية من %فريقيا ي�

%خير�a، �إلنخفاW %= �لفقد فى �لغطا#( �لنباتى في �ملناطق �جلافة 
يؤLC 'لى هدs مسا? �لفيضاJ 'لى %سفل =%حما� كبيرy من �لطني( = 
�لغرين( باخلز�نا< �ملائية، 
= �آلبا?، = Cلتا �ألنها?، = 

�ألفو�S �لنهرية، =�ملناطق 
�لساحلية �لتى تقع في 

%غلب �ألحياJ خا?� نطا� 
 C22.5.2,) ملناطق �جلافة�

 C14 Box 14.4,
 C12.2.4, R11.3.2,

.(R11.1.3
متتد �لتأثير�<B �الجتماعية 

=�لسياسية للتصحر 
%يضاa 'لى �ملناطق( غير 

 Wنخفا�= vجلافة. �جلفا�
معد�( 'نتا� �أل?W( من 
�لعو�ملO مسببة لنز=� 

�لنا�( م(ن �ملناطق �جلافة 
 Lلى �ملناطق( �ألخر'
طة). فنجد %J تدفXق �ملهاجرين قOدP يقلل من  Xتأكد بنسبة متوس)

 y?لبيئي بصو� sألمثل  خلدما<( �لنظا� sعلى �الستخد� )Jلسكا� y?قد
مستد�مة. مثل هذS �لهجرy( قOدP تBثير ظاهرy �لزحف �لعمر�نى فيحد� 

 aسياسيا aمما ينجم عنه نز�عا )y?Cلطبيعية( �لنا� ?Cس عل �ملصاBافOنOت
=عرقيا�C aخل حد=C ��تمع �لو�حد. للتصحر %يضاa تأثير�< عكسية 

 |Cعلى �الستقر�? �القتصا aمحلية = 'قليمية = عاملية تؤثر سلبا
 Jع من �لتدخل �خلا?جي فى شئو XشجBي PدOق S?=لسياسي ، �لذ| بد�=

(C22.ES, C22.1.3, C22.6.1, C22.6.2) Cلبال�

شخصني يسير�� �لى �ملنز� سط عاصفة 
�ملية في .يلينهو,، مونغوليا �لد�خلية، �لصني

تلعب �لنسا> 9� ها; في ��9�8 �مليا7 باملناطق �جلافة (مو�يتانيا)
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٣. ما هى ألسبا� لرئيسية للتصحر؟
يحد� �لتصحر نتيجة �موعة من �لعو�مل �لتي تتغير مع 

 ��لوقت #تختلف باختال' �ملكا$. # تشمل عو�مل غير مباشر
مثل �لضغط �لسكاني، عو�مل 2جتماعية # 2قتصا1ية #عو�مل 

سياسة?، #جتا=� 1#لية باإلضافة 2لى �لعو�مل �ملباشر� مثل 
.Aملتعلقة باملنا� Dأل=�ضى #�لعمليا� Fستعما� GمناI

و� �لى �ستعما	 سي� � غير  �# �لعو�مل� غير �ملباشر� للتصحر ت�ق�
مستد�- للمصا�% �لطبيعية �لنا�%� م�ن ق�بل مستعملي �أل%$ 

�حملليني�. هذ: �حلالة� ق�د8 تنتشر بشكل 4كبر نتيجة للظاهر� �لعاملية 
للتغير�G �ملناخية. �يحدE �لتصحر 4يضاC نتيجة� لألساليب �إل��%ية� 

�لتى يتبعها مستعملي �أل%�ضى غير �لقا�%ين على �لتفاعل 
بالقد% �لكافي مع �لعو�مل غير �ملباشر� مثل �لضغط �لسكاني 

��لعوملة� � �لذين بد�%ها يزيد�� من �لضغط على �أل%�ضى بطرQ غير 
مستد�مة.  �يؤ�V Wلك �لى قلة فى معد	 �نتاجية �أل%$ �حلقة 

مفرغة من �لتدهو% ��لفقر (كما هو موضح بالصو%� %قم� 1.1). 
�ميكن لسكا# �ملناطق �جلافة تفا�W تدهو% �أل%�ضى � Vلك عن 

 bطريق حتسني مما%ساتهم �لز%�عية �حتسني �حلركة �لرعوية� ع�لى ن�حو
مستد�-. ��جماالC، فإ# �لتفاعل بني �لعو�مل� �ملناخية� � %��� �ألفعا	 

ن �4# ينجم عنه عد� نتائج مختلفة لتحسني �لوضع  لإلنسا# مي8ك�
ناقشة� سينا%يوهاG تقييم �أللفية في �لسؤ�	 �لرئيسي %قم  (4نظر م�

ة �ملشاكل بكفا�� فمن �ملهم  � لكنه فى نفس �لوقت  ه� 4). �ملو��ج�
من �لصعب �لتمييز بني نتائج �لظر�q �لطبيعية لألنظمة �لبيئية 

فى �ملناطق �جلافة �تلك �لناجتة عن مما%ساG �إل��%� غير �ملستد�مة 
.(C22.3.1) Wباإلضافة �لى عو�مل �قتصا�ية �عو�مل سياسة 4خر

�لعو�مل �إلقتصا1ية # �إلجتماعية #�لسياسية
تعتبر �لسياساG �لتى تؤ�W �لى �إلستعما	 غير �ملستد�- للمصد% 

باإلضافة �لى ضعف �لبنية �لتحتية �ملدعمة عامال# %ئيسيا# لتدهو% 
�أل%�ضى. �على �لوجهه �آلخر فهذ� يجعل �لسياساG ��لبنية �لتحتية 
 C�%�� ن� �4#8 ت�ل8عب� �ما ك� �لطبيعية من نقاy �لتد�خل �ملهمة. فالز%�عة ي�م8

�يجابياC ��4 سلبياC، �عت�ما� على 4سلوz �إل��%� �ملتبع. هذ� بد�%: ي�عتمد� 
على �ملصا�%� �إلجتماعية �إلقتصا�ية� �ملتاحة، �لسياساG �ملتبنا:، 

�نوعية �حلوكمة. �ملؤسساG �حمللي}ة، ��لتى تعتمد فى �تخاV �لقر�% على 
، ي�مكن #�4  قاعد� مجتمعية إلستخد�- �أل%$ ��لشبكا�G �إلجتماعية�

ما| ملستعملي �أل%�ضى بإ��%�  ع �لتصحر � Vلك بالس� ن8 ت�ساهم� فى م�
��ستعما	 خدماG �لنظا- �لبيئي بشكل 4كثر كفا�� من خال	 حتسني 

مما%ساG �ستخد�- �أل%$، توفير %4{ �ملا	، �لقوW �لعاملة، ��لتقنية 
.(C22.6.4)

�# سياساG �ست�بد�	 نظا- �لرعا� بالز%�عة� في �أل%�ضى �لرعوية ي�مكن 
�4#8 ت�ساهم� في �لتصحر. حيث 4# عملياG ترسيخ �لبنية �لتحتية 

للنهو$ بالز%�عة في تلك �ملناطق ال ميكنها �ستد�مة4نظمة �حملاصيل 
� �لز%�عاG ��تلفة مما يؤ�W �لى �لتصحر. �# �جلز� �ألعظم من  �ملناطق 

�جلافة (حو�لى 65%) هى مناطق مر�عى طبيعية � �لتى تعتبر 4كثر 
 �مالئمةC للرعى �ملستد�- عن �نتا� �حملاصيل. فمثالC، �لرعى �لبد�

�لطبيعى يعتبر نو� من ���%� �ملناطق �حملمية �لتي 4ثبتت مبر�% �لقر�# 
4نها ميكنها �إلستمر�% � 4نها مناسبة للنظم �لبيئية حيث ترفع 

قد%تها لتتحمل �جلهد �لتحميلى للنظا- �لبيئى ��ستقر�% �لبد� في 
�ملناطق �لهامشية �جلافة � فر$ نظم معينة عليهم حتد من حرية 
حتركتهم فى �حلد�� �ملعتا�� مما يؤ�W �لى �لتصحر حيث V #4لك يقلل 

 W4 من قد%� �لسكا# على ضبط نشاطاطهم �إلقتصا�ية ملو�جهة
.(R6.2.2, C22.3.2) �qلبيئية مثل �جلفا� yلضغو�

�# �ملما%ساG ��حليا��G لأل%�ضى �لتي ت�شجع على �إلستعما	 
�جلائر ملصا�%� �أل%�ضى ي�مكن �عتبا%هم من �ملساهمني �ملهمني فى 

قد �ملز�%عو# �مربو �ملاشية �لسيطر� �  حد�E �لتصحر. فعندما ي�ف8
�ألمن على 4%�ضيهم على �ملدW �لبعيد فهم يفقد�� �حلو�فز إلب8قا� 

�ملما%ساG �لبيئية �ملستد�مة .  �يبد4 ظهو% مشكالG مثل ند%� �مليا�، 
، � تآكل � تعرية � ملوحة �لتربة، كنتائج لفشل  � نضوz �مليا: �جلوفي}ة�

 Qتأمني �حليا�� بالضر�%� على حقو  	لسياسة �ملؤسسية. �ال يد�
�مللكية �خلاصة؛ فالعديد م�ن 4سس �إل��%�G �جلماعية طويلة �ألمد 

، جند #4  ت�ما%{ عملياC بشكل فعا	. في �ألنظمة� �إلجتماعية �لناجحة�
ل  �لشفافية � �إلنصاq من 4عظم �لضر�%ياG في تخصيص� �ملو�%�  لك�

�مل�نتفعني. ��ألنظمة �خلاصة حليا�� �أل%�ضى فى �ملناطق �جلافة كانت 
4قل ناجحاC في ضما# �صو	 �خلدماG �لبيئية ��تلفة للرعا� ��تاحة 

.(C22.3.2, R17.3) ملرعى�� �ملا��

ظاهر� �لعــوملــة
 Wت�ضخم ��4 ت�خفف �لقو �للعوملة �ملستمر�� �Gن �لعمليا�لعديد م� #�
 qضعا� ، �لد�فعة� للتصحر � Vلك عن طريق: ���لة �ملو�نع� �إلقليمية�
، ��يا�� �إلعتما�� بني �لنا{� �بني �لشعوz. �# �لعوملة  �لر��بط �حمللي}ة�

بإمكانها 4# تساهم ��4 ت�ساعد على م�نع �لتصحر، حيث 4نها تخلق 
صالG قوية بني �لعو�مل� �لعاملية� ��إلقليمية� � �إلقليمية� �لفرعية� 
 �G%�سا�ملتعلقة جميعها بالتصحر. �4ضحت �لد� �حمللي}ة�� �لوطنية��

4# حترير� �لتجا%�، �إلصالحاG �إلقتصا�ية �لشاملة، ��لتركيز على %�فع 
 �Gجميعها �لى �لتصحر. في �حلاال �ن �4#8 ت�ؤ� ك� �إلنتا�� للصا�%�G� ي�م8
 �Gكن �4# ي�ساهم� في �لتحسينا �ألخرW، جند �# توسيع �ألسو��Q ي�م8

، فمثالC , هنا� سهم كبير فى 4سو�Q� �لزهو% باإلحتا�  �لز%�عية� �لناجحة�
�أل�%بي مدعم بحركة �إلستير�� م�ن بلد�#� �ملناطق �جلافة (مثل كينيا 

.(C22.3.2) (سر�ئيل��
4صبحت �ألنظمة �لتجا%ية �لعاملية ��لسياساG �حلكومية �ملوجهة 

لها تأثير على 4مناy �نتا�� ��ستهال�� �لغذ�� بشكل ملحو� �هذ� 
�لتأثير يؤثر بد�%: بطريقة مباشر� ��4 غير مباشر� على مر�نة �ألنظمة 

�لبيئية فى �ملناطق �جلافة. فتحسني �ملساهماG� �لز%�عية، مثل 
(�ألسمد�، �ملبيد�G، � �مليكنة �لز%�عية) � 4سو��Q �لتصدير تقوما 

برفع معد	� �إلنتا� بشكل منوVجي. �# فر� �خو	 �ألسو�Q �لعاملية 
مشر�طة بتعليماG� سالمة� �ألغذية ��لتجا%� �لد�لية� � �لتى مت 

يلها من قبل �لتعريفة� �جلمركية � حو�جز 4خرW غير جمركية.  ك� ت�ش8
�# �إلنتا� ��إلعاناG �ملنتقا: للت}صدير، متضمناC في Vلك �لسياسة 

ز من  ، ت�حف} �لز%�عية لإلحتا� �أل�%بي �ملشتر� � خطة �ملز�%عة �ألمريكية�
 �Q. مثل هذ� �خللل فى 4سو��في �إلنتا�� �لغذ�ئى في تلك �لبلد�# yإلفر��

ض �ألسعا% � يعيق سبل �إلعاشة �ملقدمة من  �لغذ��� �لعاملية يخف}
منتجي �لغذ�� في �لعديد م�ن �لبلد�#� �ألفقر�. في عا- 2002، 4نفقت 
�لد�	 �لصناعية� 4كثر م�ن 300 بليو# ��ال% على �لقطاعاG �لز%�عية � 

 Gصت للمساعد� هى 4على بحو�لي ست} مر�G عن �لكمية �لتي خص}
 �Gبد�# سياسا �لتجا%� �لد�لية� �فى �ملقابل، فإ# ���لة مو�نع . �ألجنبية�

 C8.ES,) عية� غير �ملستد�مة�%� �Gع �ملما%سا �طنية� معتدلة� ق�د8 ي�شج}
.(C8.4.1
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�منا� � مما�سا� �ستعما	 �أل��ضى 
� تغير�� �ستعما� �أل��ضى ما هى �ال �ستجابا� للتغير في �تاحة �
خدما� �لنظا, �لبيئي، باإلضافة �لى #نها تسبب #يضا� تغير�� فى 

�تاحة هذ> �خلدما�. من �لناحية �لتا�يخية, جند #نه فى �ملناطق �جلافة 
لDيCط من �لعو�مل مثل، �لصيد،  Eانت سبل �إلعاشة تستند على خ Eك

عالقة �لناQ ببعضهم، ��Oعة �حملاصيل Lتربية �حليو�نا�. يختلف هذ� 
�خلليط في �لتركيبD باختالX �لزما� L �ملكا�، �Lلثقافة. Lقد #جبر 

كل من �ملنا\ �لقاسي �Lملتقل]ب مندمجا� مع �لظرXL �إلقتصاYية 
L �إلجتماعية �ملتغير^ L كذلك �لعو�مل �لسياسيةE سكا� �ملناطق 

 _[Y# أل��ضى. كما� Dنة في �ستعما�Lيكونو� #كثر مر ��جلافة على #
تز�يد بني نوعني �ئيسيني من  bتر مEوEلضغط �لسكاني، �لى تولد ت�
�ستعماال� �أل��ضى L هما: �إلستعما� �لرعوc أل��ضى �ملر�عى 

 eهذ� �لتضا� _Y#  قدL .إلستعما� �لز��عى لأل��ضى� L لطبيعية�
ض �ملناطق، حيث جند #� مربو  CعEفي ب �لى تولد نز�عا� متباينة ثقافيا�

�ملاشية L �ملز��عو� يستعملو� نفس �أل��ضى مما يؤY_ فى �لنهاية 
 Dلتكامل�L �Lلتعا� _Y# ،_ألخر� Dفى بعض �حلاال� L.لى �لتصحر�

 p�# ^لرعا� qللز��عة ، حيث يز� L بني �ستعمالي �أل��ضى، للتربية
 �Yفى تبا ^YياOL حليو�نية� ^Lكثر من �لثر# Yيربى �ملز��عني عدL ،كثر#

�خلدما� بني �sموعتني. Lهذ� �لسلوr �لتعاLنى بني �لرعا^ �Lلز��عني 
 �LتعاEحيث ت ، tمناسبة باألسو� uفرL سياسا� حكوما� <Yتقو

�sموعتا� في �جتا> مصاحلهم �خلاصةD (#نظر �لسؤ�� �لرئيسى �قم 5) 
.(C22.5.1)

#Y_ �لرE_ �لى OياY^ �لز��عةL D �إلنتا{ �لغذ�ئى في �ملناطق �جلافة، لكن 
� �ستثما� Lمن �حلاال� ال ميكن �ستد�مة هذ� �لنظا, بد Dفي �لكثير
�#Q �ملا� �لعا,D بشكل شامل L مكثف. #Y]_ �لر�L cEسع �لنطاt �لى 

 tغد L ملا� �أل�ضى� eمنسو qن �ملشكال� �لبيئية مثل ��تفاDلعديد م�

�أل��ضى �Lمللوحة، L تلو� �ملا��L , Dستغال� غير مستد�, L غير �شيد 
للميا> �جلوفيةD مما يؤY_ �لى �نخفاp مستو_ �تاحة �خلدما� فى 

�ملناطق �جلافة. في مثل هذ� �إلجتا> فى نظا, �لرcEِّ تنفصل �ألنها� عن 
� �مليا> Lينخفض مخزL ._ألجسا, �ملائية �ألخر�L لسهو� �لفيضانية�

 qها على #نو��Lتؤثر بد E��جلوفية. هذ> �لتغير��D �لتى سببها �إلنسا
�ألسماr �ملهاجرL D̂ كذلك على تركيبD �ملو�ئل على ضفاX �لنهرD، مما 

 ، Eتغيير �ألنظمة �لبيئية �لساحلية L ،غريبة qيتيح �لفرصة لظهو� #نو�
Lيساهم #يضا� في فقد �لتنوq �حليو_ فى �ملا� �لعذL e �ملو��Y �لد�خلية 

لألسماr. �جماال�، هناr هبو� في �لتنوq �حليو_ L �خلدما� �لبيئية 
�لتى توفرها �ألجسا, �ملائية �لد�خليةD في �ملناطق �جلافة، مما يزيد من 

.(C20.ES)  ظاهر^ �لتصحر على مد_ #بعد
و�E مساهما� هاما�� فى  bكEت C�E# مكنbملكثفة ي� L ^حلر�ئق �ملتكر�� ��

�لتصحر، بينما �لسيطر^ عليها يلعب ��LY� هاما� في ���Y^ �ألنظمة 
�لز��عية L �لرعوية فى �ملناطق �جلافة. في �حلالتني، فإ� �ستعما� 

�حلريقD يحسن من خدمة �LY^ �لعناصر Lيساعد على تخزين �لعناصر 
بالنبا� ليصبح متوفر�� لإلنتا{D �حملصولى #L �ألعالX. على سبيل 

�ملثا�، تbستEعمل �حلر�ئق باملر�عى فى �ملناطق �جلافة بتحكم لتEحسني 
، LيEستعملb مز��عي �ملناطق �جلافة #يضا� �حلريق� لتطهير  Dلعلف� Dنوعية

 C�E# مكنbحلريق ي� �. فى �ملقابل، فإ Dللز��عة D̂جلديد� Dpتنظيف �أل� L
ض �ملناطقD عندما تؤثر  CعEفى �جتا> �لتصحر في ب �مهمة �قضي]ة E�و bكEت

. حيث #� �إلفر�� فى �ستعما�  Dلطبيعية� Dبشكل مباشر على �لنباتا�
 Dعلى �لعمليا� �سلبا Yلى تغير�� عكسية تعو� _Yيؤ �# bن Dك Cمbحلر�ئق ي�

نb هذ> �لتغير��D �لسلبية، خسا�L Ê فقد  ، ثم �لتصحر. تEتضم] Dلبيئي]ة�
 qتعرية للتربة، خسا�^ فى �لتنو L للتربة �لز��عية، تآكل Dلعضوية� ^Yملا�

 L لنباتا�� qمن #نو� Dلطبيعية للكثير� Eتغير�� فى �لبيئةL ،_حليو�
(C22.3.3, C22.4.2, C22.5.1) حليو�نا��

�لتآكل بسبب �مليا3  عد� �حلفا0 على �لتربة في �ملناطق نصف �جلافة ببو�كينا فاسو يؤثر بشد� على خدما� �لنظا� �لبيئي
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٤. كيف ستؤثر �ملسا��� �ملستقبلية �ملختلفة للتنمية على �لتصحر؟ 

شكل٤٫١  سينا�يوها� تقييم �لنظا� �لبيئى لأللفية
شا, �سهاما� مستقبلية� معقولة� لألنظمة �لبيئية "�فاهية �إلنسا�. �ستكشفت� �لسينا�يوها� طريقني عامليني�  ت�ك� �4 نظا3 تقييم �أللفية /�بعة سينا�يوها� إلس� طو5

للتطوير (مجتمعا�� "�قتصا7يا�� م=عوملة مقابل مجتمعا�� "�قتصا7يا�� م=ن4ظمة) "طريقتا� مختلفتا� إل�6��7 �لنظا3 �لبيئي (تفاعلية " سابقة �لتفاعل). في �إل�6��7 
 Bمد6 ممكنة. هذ Fخدما�� �لنظا3 �لبيئي فعالة ألطو Hب�قا� F"بينما �إل6��7 سابقة �لتفاعل ت=حا ، ، يتم �لتعامل مع �ملشكال� فقط بعد /� تكو� "�ضحة4 �لتفاعلية�

شا, �إلنتقاال�� �ملتضا�بة� فى �Tتمع� �لعاملي حتى عا3 ٢٠٥٠. ت�ك� �لسينا�يوها� /=ختير� إلس�
، منو �قتصاX7، "مصلحة عامة مثل �لبناH �لتحتي "�لتعليم� (يسمى  �لعالم �لذX يهمن عليه نظا3 �إل�6��7 �لبيئية �لتفاعلية على �ملستو[ �لكوكبي؛ "يحث� على �لعد�لة�  •

)؛ /يضاa تو`يع موسيقي (/"�كستر�) عاملي4
�6)؛ �لعالم �لذX يهمن عليه نظا3 �إل�6��7 �لبيئية �لتفاعلية� على �ملستو[ �إلقليمي؛ "يحث على /سس /منية "منو �قتصاX7 (يسمى �لطلب� من موقف �لقو5  •

ى ت4كي5ف (�ملو`�ييك))؛ " �لعالم �لذX يهمن عليه نظا3 �إل�6��7 �لبيئية سابقة �لتفاعل على �ملستو[ �إلقليمي، "يحث على �لتكي5ف� �حملليِّ " �لتعلم (مسم5  •
�لعالم �لذX يهمن عليه نظا3 �إل�6��7 �لبيئية سابقة �لتفاعل، "حتث على �لتقنيا�� �خلضر��H (يسمى �حلديقة �لتكنولوجية).  •

�ملصد�: تقييم �لنظا3 �لبيئي لأللفية 

٤ سنا�يوها� 

�ملاضي �ملستقبل   ٢٠٥٠
 �الجتاها�  �حلالية   ��لظر

 ٢٠٠٠

عاملي 

محلي 

�& فعل  مبا&)' 

 نظا� مستمد
 من �لقو)
 �المن �لقومي

 تناغم عاملي
 �ملسا�' ، �لنمو �القتصا&+

 �لبضائع �لعامة 
 حديقة �لتكنولوجيا

  �لتكنولوجيا �خلضر�3
 �قتصا&يا� �لبيئة  

 منظومة �لتأقلم
 �لتأقلم �حمللي  �لتعليم

ي7ق6و5�34  @4 �لنمو �لسكانى ? �لزيا5) في مطلب3 �لغذ�38 س7
@لى @تساH ? Iيا5) �لرقعة �لز��عية. ?@E� تركت بغير مر�قبة 

?فسينجم عن Eلك تصحر ? تدهو� خدما� �لنظا� �لبيئى 
فى �ملناطق �جلافة مما ترتب على Eلك تهديد�� للتحسينا�7 

�ملستقبلية7 في حالة �ملعيشية ?من �حملتمل 4U يعوE Tلك 
مسا� �لتنمية لبعض �ملناطق.

منهجية �لسينا�يوها�
 �ن / ك� م �جليد خليا���� �لتطوير� " ماهية �إل�6��7 �ملستقبلية ي=م� ه� � �لف4�

 nسينا�يوها�. "�إلختيا� �ملوفق " �لصحيح يحتا  Hنشا� Fحتقق من خال
�لى فهم نتائج بد�ئل �ألنشطة /" عد3 �لقيا3 بأنشطة. " يعتبر 

هذ� من �لسهولة مبكا� حيث /� �لسينا�يوها� �لصحيحة تخبرنا 
بكل شىH " ما ميكن /� يتجلى فى �ملستقبل �ما فى صو�6 كلما� 

عة  ر�4ج4 /" /�قا3. "قد مت "ضع سينا�يوها� �أللفية طبعاa لنماnx م=

، �نبعاثا�  عاملية للتقدير��� �لكمية� (مثل تغير� �ستعما�F �أل�}�
�لكربو�، تسر{ �مليا6، "�إلنتاn �لغذ�ئى) "�لتحليل �لنوعي.  لم تتعامل 

ية مع �حلد"7 �لعتبية، /" خطر �ألحد�~� �ملتطرفة، /4"  �لنماnx �لكم5
 �تأثير�� �لتغير��� �لكبير�6 غير �ملرتد6 في خدما� �لنظا3 �لبيئي. �
، /" تقدير��، /4" تنبؤ��. �منا هى محل  �لسينا�يوها� ل4يست توق5عا�4

 ، ، لتوسيع �ملنظو�"�لقاH �لضوH حوF �لقضايا �لرئيسية4 إلثا�6 �ألسئلة�
لدعم= �ت5خاx �لقر���� بشكل منطقى " عقالني. في هذ� �إلجتاB، يتم 
تقليل نسبة �لشك /" عد3 �لتأكد حوF �لنتائج� �ملستقبلية لإل6��7  

.(S6, S2)
"ضعت �لهيئة �ملنظمة لتقييم �أللفية /�بعة سينا�يوها� 

ت4ستكشف كيف /� �لتر�بط " �لتد�خل بني �لسياسا�� "�ملما�سا�� 
ميكن /� يؤثر على كل من �لتغير��� غير �ملرتد6 في خدما�� �لنظا3 

، "�لتصحر (/نظر Box 4.1). مت تطوير  ���لبيئي، " �فاهية �إلنسا
�لسينا�يوها� للتركيز على �أل"ضا� �ملتوقعة حتى عا3 2050، 
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شكل ٤٫١ 	لنتائج 	الساسية لظاهر� 	لتصحر في تقرير  	اللفية 
معدال � �لتغير للتصحر في �أل��ضي �جلافة : �خلطو0 �ملتصلة متثل �فضل حلة ، �خلطو0 �ملتقطعة متثل �سو( �حلاال� للتصحر في كل من سينا�يوها� �أل�لفية �أل�بعة.


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

�لضغط على �جتاها� �لتصحر  
 مصد�@ ثالثة عو�مل 

 Aمتز�يد بشد

متناقص متز�يد 

ثابت 

	جتاها! 	لتصحر 

عاملي  محلي 

 Gلر�

�لفقر 

 Hتغير �ملنا
بعض �لعو�مل
 �ملؤثرA على 

 �لتصحر 

�L فعل  مباشر  �L فعل  مباشر 

. تتعامل  ���ر �اي�ة 
لق بالرغم من 0نها تتضمن ب�عض 
ملعلوما'� خال$ ن�ه�
هذ< 
لسينا�يوها' بشكل م;حد9 مع 
لتصحر 6 �فاهية 
إلنسا� في 
شا@  �
ملناطق 
جلافة. هذ< 
لسينا�يوها' 
أل�بعة ل�م� ت;صمم لإلست�ك

 Gملستقبلية� 6ميكن �0 توضع سينا�يوها' 0خر

لتوقعا'  Gلكامل ملد

 .(S8 Figure 8.5, S9) R6 0كثر تفائال�0 RماWنتائج 0كثر تشا Yإلعطا

	لنتائج 	لرئيسية م,ن سينا*يوها! تقييم 	أللفية
ل 
لسينا�يوها' 
أل�بعة, �0 
ملنطقة 
ملتصحر\ من  
R على ك;Y6جد بنا

. كما 60ضحت �0 
لفقر 6 
ملما�
' غير  
ملتوقع 0��� ت�ز�يد� بنسب مختلفة�

لت هى 
لعو
مل� 
لرئيسية� 
لتي c ضى ما

ملستد
مة إلستعما$ 
أل�

 �dلضغو
. كما �0 تقليل  وh 9لى 
لتصحر في 
ملستقبل 
لقريب� ت�ق;
على 
ملناطق 
جلافة مرتبط بقو\ بتقليل 
لفقر. 0ظهر' 
لسينا�يوها' 


لنمو 
لسكانى 6 
لزيا9\� في مطلب�  �0 Rأللفية 0يضا

أل�بعة لتقييم 
، 6 يكو� mلك  
مل�ز��;6عة� �oأل�
ع� فى �قعة  �ي�قو9
�� hلى 
لتوس 
لغذ
�Y س�


لغابا' 6 
ملر
عى 
لطبيعية . 6هذ
 من  pألحيا� على حسا
في 0غلب 

أل�
ضى 
ملتصحر\. ال يوجد سينا�يو ي;شير hلى  9

حملتمل 0��� ي�ز�يد� hمتد

  S9, S8 Figure 8.5). (See )  لتصحر
60 يعبر عن 
إل�تد
9 عن تهد9 
. (.Figure 4.1

ل 
لسينا�يوها'، �0 تغير 
ملنا�x مرتبط بالتصحر،  طبقاR لنتائج ك;

ملتبع. 6من  �\�
6ت�تفا6' تأثير
'� تغير� 
ملنا�x تبعاR للمنطقة 6 نظا� 
إل9


ملتوقع �0 يؤثرتغير 
ملناx على 
لد�6\� 
لهيد�6لوجية (
لكوكبية) 6 

لتفسير 
حمللي لهذ<  ��h .حمللية
كذلك على مناحى هطو$ 
ألمطا� 


ملناخية 
لعاملية� معتمد\ 0ساساR على 
ملوقع. من 
حملتمل �0  �'

لتغير

لقصوG فى 
ملناx سو@ جتلب جفا@� 0كثر� 6فيضا� 0كثر   }
تلك 
ألحد

.(S8 Figure 8.5, S14.4.4)

إلقتصا9ية 
ملترتبة عليه في  $

لتعايش مع 
لتصحر 6
ألحو �h


ملناطق 
جلافة سيأخذ
� شكل 0فضل من 
ملتوقع في 
ملستقبل 

لنو�  
حيث يتم hستعما$ مناهج 
إل9
�\ سابقة 
لتفاعل. 6فى هذ

لبيئية hلى 
لعمل  \�
من نظم 
إل9
�\ سابقة 
لتفاعل، تهد@ 
إل9

ل 
ألنظمة 
لبيئية 0كثر مر6نة،  �على 0سا� 
لتكيف مع 
لتغير
'� جل�ع
�تمع� بسبب 
إلضطر
با'� 
لناجمة عن 

لتي بد�6ها تقلل من ضعف 

 �xملنا

لتصحر. نتيجة لذلك، جند �0 قياسا' مثل 
لتكي�ف� مع تغير� 
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� ي�ؤ��يا معا� �لى �بطا� معدال� 
لتصحر. �لكن ��ن � 
حملد�� ي�مك! $�
لر �
ض 
لوقت! ملشاهد) 
إلستفا�) 
لناجتة  �هذ9 
لنظر)! ق�د� ت�ستغر4 ب�ع

لضر�=ية في  �
عنها ، حيث �نه يجب ��ال� حتسني �تنمية ، 
لتغير


لتطوير! � 
لقد=) على 
لتعلم. �على 
لنقيض من Mلك، جند �نه فى 

لرعى 
جلائر،  , !Tملنا

حلالية (تغير  Wفالضغو ، 
=)! تفاعلي!�� Xجو� نظا�
� ت�ب�قى ��
لبيئي من 
حملتمل � Xلنظا

سع 
لنطا4) على خدما�! � �$�
لر �
بنفس 
لشد) �� تز�
� ، مما ي�ؤ��$ �لى 
لتصحر. � �خير
� يوضح 
لسينا=يو 


إلقليمي 
لتفاعلي �كبر عدX �ستد
مة فى تطوير! 
ملناطق 
جلافة 
..(S.SDM)

 �
لعوملة ال تؤ�n بالضر�=) �لـى lيا�) فى 
لتصحر. فى هذ9 
حلالة فإ ��

لبيئي هى 
ألفضل  Xلنظا
 !(=
م �� �
لتعا��! � نقل 
ملو
=� لد�ع pفـر

� Mلك فى ظل 
إلصالحا�! 
ملؤسسية! �سريعة! 
لتطو= 
لتكنولوجي 
 �
لكوكبية سابقة 
لتفاعل، فإ� سياسة !(=

لنسبي. في سينا=يو 
إل�
ماعية) �
لتكامل!  �ة ��� ج ا خاص� و!ية حقو4! 
مللكية (�م� �
إلصالu مثل ت�ق


ألفضل! للقضايا 
لبيئية! ت�ؤ��يا �لى خفض 
لضغط نسبيا� على 
 !�ال 
ال ي�شك�l ما �
لتسو4� �
ملناطق 
جلافة. �ما 
لفشل فى 
لسياسة

�حد �خطا= 
لتصحر. على 
لنقيض من Mلك، ففي 
لعالم 
ملفتت، 

إلتفاقية 
لعاملية محد�� بشكل �كبر � Mلك �ما بسبب  =�� �جند �

�� بسبب قلة 
إلهتماX فيما بعد 
حلد��! � �=

حملد��! في نقل 
ملو !Xإلهتما

.(S14.ES, S14.4.3)  !إلقليمية
 ��
لوطنية! �

�لتحديا� �لرئيسية للمستقبل�

لبيئي  Xلنظا
يهد� 
خلفض 
لكبير
ملستمر في �تاحة خدما� 


لتغير 
ملناخى.  � ، كنتيجة لند=)! 
ملا�!، � 
إلستعما~ 
ملكثف للخدما�!
 �
ملناطق 
جلافة �كثر بكثير من تهد� �نظمة 
ملناطق غير 
جلافة. �

ألعظم� يظهر بوضوu فى 
ملناطق 
جلافة 
آلسيوية فى  �
لضعف


لكبرn. على سبيل 
ملثا~، يحد� فى
لثال� مناطق!  �
جنو� 
لصحر

ألفريقي، �
ملنطقة 
جلنوبية  �
لرئيسية! �هى ساحل �فريقيا، 
لقر

  

لشرقية ألفريقيا جفا� حا� في 
ملعد~ مر) كل 30 سنة. هذ

ملعرضو� للند=) 
حلا�) فى 
ملا�!  �يضاعف ثالثة مر
� عد� 
لسكا

ل� جيل، مما ي�ؤ�$ �لى �lما� =ئيسية فى  مبقد
= مر) على 
ألقل مر�) في ك�

ملا�!  ��� !�

��اني غير 
ملشر�W للغذ �

إلمد �� . 
لصحة! � �
قطاعى 
لغذ

� يكو� له تأثير� غير �
لضعفا� فى 
ملناطق 
جلافة ي�مكن� � ��لى 
لسكا
ن� 
لتكي�ف 
حمللي�  ك! �
لبيئي. ي�م Xلنظا
مقصو�� إلنهيا= كبير خدما�! 

ض 
خلسائر فى خدما� 
ملناطق 
جلافة،  �� يخفف ب�ع��� ��مما=سا� 
لصو
 !�

خلسا=)! فى 
لغذ �
و��  من 
لصعب �� �=تد ي�ك� �بالرغم من �ن�ه س
 S.SDM, C20.6,)nحليو
�خدمة �تاحة 
ملا� � كذلك �عم 
لتنو� 

. (C7.3.4
ي�سبب �جها�
� �عظم� في  �
إلتسا� 
مل�توقع لند=)! 
ملا� 
لعذ�! س ��


لتوسع بد�� تخفيف سو� يؤ�n �لى  

 تر� هذM�� جلافة

ملناطق 
 �
لتصحر. ت�ؤث�ر� ند=)� 
ملا�! حاليا� على 1-2 بليو nيا�) سريعة فى مدl


ملناطق 
جلافة. �ي�ؤ�$ �لى  �شخص تقريبا�، معظمهم من سكا

إلستعما~ 
جلائر ملصا�=! 
مليا9 
جلوفي�ة� � كذلك 
لسطحية مما يترتب 
 �عليه فى 
لنهاية تولد مشكال� متعلقة بالتصحر. �من 
ملتوقع �

 Xلعا
ينخفض تو
فر 
ملا� 
لعذ�! في 
ملناطق 
جلافة عن 
ملتوسط 
 

حلالي �لى 1300 متر مكعب للشخص فى 
لسنة. بينما ي�خفي هذ

، حيث �نه �قل بكثير من 
حلد��  
لرقم! 
ملتوسط! �ختالفا�! عظيمة!

لتنمية  � �ب! � 
لالlمة لرفاهية 
إلنسا 
لعتبية � هى 2000 متر! مكع�

.(C7.ES, C24.ES, C22.ES) مة

ملستد
ت�ختلف 
لتوقعا� 
ملتاحة لت�طبيق �تفاقية 
ألمم 
ملتحد) ملكافحة 


لتصحر بشكل ملحو� يبعا� للسينا=يوها� 
أل=بعة لتقييم 
أللفية. 
 Xلنظا
 �
M لعالم
و�� �كثر صعوبة� فى مناطق  ي�ك� �
لتطبيق س 
هذ


لتطبيق في عالم يتمتع  �pتحسن فر�
لتفاعلى 
ملنظم، بينما ت

=) بيئية سابقة 
لتفاعل . ت�عطي �� Xلعوملة � مع نظا
مبزيد من 


لسينا=يوها� 
أل=بعة لتطبيق 
أللفية �شا=) عن كيفية 
لتطبيق 
 �

لعملى إلتفاقية 
ألمم 
ملتحد) ملكافحة 
لتصحر � Mلك فى 
لبلد

ملتأثر) � خاصة بالعمل مبناهج ��
=) مختلفة ��
سعة 
�ا~ . ففي 


لبيئية! 
لتفاعلية! فقط، فهنا�  !(=
م 
لذn تسو�9 
إل� 
لعالم 
مل�ن�ظَّ

لنمط 
لتفاعلى  
. � في هذ فقر فى مجا~ 
إلتفاقيا�! 
لبيئية! 
لعاملية!

لإل�
=)! من 
حملتمل �� يز�
� معد~ 
لتصحر مثل 
إلحسا� بتأثير
ته 
 �

لسلبيه 
لتى تثير =��� فعل قوية  �حد�� مجاعا� � lيا�) فى �عد

لعالم 
مل�عولم هو �كثر  �
لالجئيني. فعلى 
ملقيا� 
لكوكبى �جد �
تفضيال� لتطبيق �تفاقية 
ألمم 
ملتحد) ملكافحة 
لتصحر � Mلك من 
، لكن هنا �يضا�  
لتقنيا�!� �=
خال~ 
لسهولة � 
ليسر في تدفق! 
ملو

لعامة 
ملفضلة   (=
سي�عتمد 
لتطبيق على نوعية � نظريا� 
إل�

.(S14.4.3)

مز��� من بو�كينا فاسو يعمل كمز��� �ثنا� موسم �جلفا�
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٥. كيف نستطيع �� نساهم � منع ���إل�تد�� عن �لتصحر؟
ا+* للتصحر تضافر توجها� كل من �إل���� �حمللي�ة �لنظريا�  ي2تطل�ب �ملنع �لفع�

�لسياسة8 �لكبير�8 �لتي تدعم 4ستد�مة خدما�8 �لنظا7 �لبيئي،   4نه من 
 4عا�� تأهيل �ملناطق8 �ملتصحر�  Cال�2 4صال�ملفضل �لت2ركيز على �ملنع8، أل� محا

�� �لنتائج.باهظة �لتكلفة محد

�ملد�خال� �لسياسية �ألساسية �مناهج �إل��� �لسليمة من �� 	ألسا
 	ملنطقي
ع �لتصحر ��إل�تد�� عنه. حيث ��ضح  �ملطالبا� �ألساسية مل,ن+

تقييم, �لسينا�يوها� �ملستقبلية3 �� �لتدخال�3 �لرئيسية3 � �لتعديل 
ل:ب على �لتحديا�  ونا من �ملطلبا� للت,غ, ي,ك: في ����3 �لنظا@ �لبيئي س,

�ملتعلقة بالتصحر. � فى هذ� �لصد� ��ضحت � �يد� �تفاقية �ألمم 
 Iق على �ملستوKت:طب ال�3 س, Kلتدخ� Lمثل هذ ��ابهة �لتصحر O �ملتحد

 Pلفعا� Q�لك باإلشترT � ،لعاملي� Iلى �ملستو� Pحملليِّ حتى �لوصو�
. � �لوصوP ��تاحة �ملعلوما�3  بني �صحا3Y �ملنفعة ��Oتمعا� �حمللية3

ي:ساعد: على تهيئة  ن3ة ، كما هو مذكو� في �لقسم �لنهائي، س, �مل:حسَّ
 .(S14.4.2, C6.6) �لظر�f �ملناسبة لهذ� �لتطبيق3

ت,تفا��: � تختلف ���� �ألفعاP � �إلستجابا� �إلجتماعية � �لسياسة3 
طبقاk لد�جة3 �لتصحر�لذI يو�جهه �Oتمع. �� شد �إلستجابا� يجب 

س, على خطط � بر�مج �لعمل �لوطنية كما �شترطتها  �,� تنعك,
�تفاقية �ألمم �ملتحد Oابهة �لتصحر � تطبيقاتها. في �ملناطق3 �لتى 

ر3 �,� بسيطة نسبياk، من  Kتكو� فيها عمليا�3 �لتصحر في �ملر�حل3 �ملبك
�حملتمل: �قف عملية �لتصحر � �عا� �خلدما�, �ألساسية في �ملناطق, 

�ملتدهو�. ��K تأثير��, �لتصحر �لضا� على خدما�3 �لنظا@ �لبيئي 
 I3 �لتأهيل يوضحا� مدفى �ملناطق �جلافة � �لنجاs �حملد�� في �عا�

.  (C22.3.2, C22.6, R17)لتكلفة �ملرتفعة ملنع �لتصحر�
با� ����Q ماهية �لتصحر من �ألمو� �لضر��ية ��ألساسية �لتى تتفق 

� �هد�f, �أللفية, للتنمية. �� حالة �فاهية �لسكا� �لذين يقطنو� 
 ( �ملناطق �جلافة (حو�لى 90 %  منهم يعيشو� فى �لد�P �لنامية3

 kف �لنا|3 تقريبا تتباطأ بشكل ملحو{ مقا�نة باملناطق, �ألخرI. �� ن3ص+
قر3 يعيشو� فى �ملناطق �جلافة.  يشو�, ��� حدِّ �لف, حوP �لعالم �لذين ي,ع3
� �لتد�خل بني �لتغير �حلا� في ظر�f �لنظا@ �لبيئي في �ملناطق �جلافة 

� �ملستويا� �لعالية م3ن �لفقر ي:ؤ�I �لى جعل �Oتمعا�, عرضة لهبو� 
�ملستوI �ملعيشى � بالتالى تدنى حالة �لرفاهية �إلنسانية3 فى تلك 

�ملناطق. �Q���� �T مفهو@ �لتصحر يسهل من �لعمل على مكافحة 
 .(MDGs) أللفية للتنمية� f�هد�كما تصو�,تها  ، �لفقر �مل:دقع3 ��جلو�3
هذ� �يضاk يتمم �لسياسا�, �ملتضمنة فى �خلطط �لقومية ملكافحة 

.(C22.ES)لتصحر�

	ملنـــع
ن: �,�+ يقطع مسافة كبير نحو  ك3 لق مفهو@ “ثقافة �ملنع3” ي:م+ �� خ,

 .L��,� نحو �ستمر�حد�� للتصحر  P�� ماية �ملناطق �جلافة من ح3
 Pمن خال Yر في �حلكوما�3 �مو�قف3 �لشعوKب ثقافة �ملنع3 تغييKت,تطل

 Lفي هذ kئيسيا� k���� Y,�+ ي,ل+عب, �لشبا�ن:  ك3 . ي:م+ جتاL  �حلو�فز3 �مل:حسنة3
. هناQ �ليل م3ن �لد��سا�3 �ملتنامية ي:بيKن: ��َّ سكا�, �ملناطق  �لعملية3

نهم :  ك3 �جلافة، بنا�k على �لتجربة3 طويلة �ملدI � �لتفاعل �إلبد�عى ، ي:م+
�,�+ يستمر��  فى مو�جهة �لتصحر � Tلك عن طريق حتسني �ملما�سا�3 

�لز��عية3 � كذلك حتسني � �يا� قابلية �حلركة �لرعوية, ن,حو� �إلستد�مة. 
على سبيل �ملثاP، ففي �لعديد م3ن �ملناطق3 فى منطقة3 �لساحل، 

جند �� مستعملو �أل��ضى ي:نجز��, معدP, �نتا� �على � Tلك بتعظيم 
نة3 م3ن �لعماP، � حفظ �ملا� � �لتربة  �إلستفا� من �ملنظمة3 �مل:حسَّ

ب3 �لعضوI ��لسما�3  Kص�� ,Pستعما� بطر� �كثر شمولية، �يا�
(C22.3.1)  ، � توفير فر� جديد �ملعدني3

�� �إل��� �ملتكاملة ملو��� �أل��ضى � �مليا هى من �لطر� �ألساسية  
مي �أل��ضى م3ن �لتآكل3 , �  ملنع3 �لتصحر. فكل �إلجر���� �لتي ت,ح+

�مللوحة، ��ألشكاP, �ألخرI م3ن تدهو� �لتربة3 متنع �لتصحر عملياk. كذلك 
�إلستعماP �ملستد�@ لأل��3 ي:مكن �,� يد�Q � ينظم �لنشاطا� 

 Pجلائر للنبا�، � �لرعى �جلائر، �إلستعما� Pلبشرية مثل �إلستعما�
�لسي� للتربة، �مما�سا� �,� غير �ملستد�مة � �لتى تسبب ضعف 

ن �ستر�تيجيا� �إل���3 �جر����, لنشر ضغو�3  Kملناطق �جلافة. ت,تضم�
�ألنشطة �لبشرية، مثل �لبد�� � �لد���� �لرعوية لأل��ضى ��ملر�عى 

�لطبيعية ��ألماكن �جليKد، معدال� �يا� فى �لثر� �حليو�نية 
متو�فقة مع �لقد� �إلستيعابية للنظا@ �لبيئى ، �تباين  تر�كيب 

ن, �خلدما�  K,� ي:حس�ملو��� �ملائية ي:مكن � �ألنو�� . حتسني مما�سا� ����
صا� �ملا�3  T�� �لعالقة, مبو��� �ملياL. متضمناT kلك �ستعماP, تقنيا�3 ح,

، تخزين �ملا�3، �مقاييس متنوعة لصو� �لتربة � �ملا�. �� �بقا�  �لتقليدية3
مما�سا� �إل���3 �ملائية حلصد �ملياL � تخزين �مليا خصوصاk �ثنا� مو�سم 

�ملطر3 ي:ساعد: على م,نع �جلريا� �لسطحى للمياL � �لذI يحمل معه 
�لطبقة �لسطحية �خلصبة من �لتربة مما يؤ�I �لى فقدها. كما �� 

 ، � �عا� حتسني شحن �ملياL �جلوفيKة: من خالP برنامج صو� ما� �لتربة3
ن: �,�+ ي:زيد من  ك3 �إلنبا� ضدK �لتKيا�، �نشر ما� �لفيضا� هذ� كله ي:م+

 C22.2.3, C22.4.3,) 3fثنا� فتر��3 �جلفا�3 Pحتياطيا� �ملا�3 لإلستعما�
 .(C22.4.4, R6.2.2, R6.3.7

و�, ¡لية �ئيسية ملنع3 �لتصحر.  حماية �لغطا�3 �لنباتى ي:مكن �,� ت,ك:
حيث �� �ب+قا� �لغطا�3 �لنباتى يعتبر �جر�� �قائي �ئيسي ضد �لتصحر 
 � 3sماية �لتربة3 م3ن �لتعرية � �لتآكل بفعل �لريا ملا له من �همية فى ح3
نع: فقد خدما�3  �مليا. كما �� �بقا� �لغطا�: �لنباتى بشكل صحيح ي,م+

. كذلك قد ينخفض معدP �ملطر  3fثنا� حو���3 جفا�لنظا@ �لبيئي �
نتيجة لفقد �لغطا� �لنباتى بسبب �حلصا� �جلائر للنباتا� �لطبية � 
�لرعى �جلائر � قطع �ألخشاY � نشاطا� �لتعدين حيث �� كل Tلك 

مقتر� بإنخفا� ما يسمى معدP �لبخر نتح �لسطحى ��لظل 
 C22.2.3, C22.2.2, C13 Box)فى �إلشعا� �أل�ضى بالتالى �يا�

. (13.1

� في بعض �ملناطق3 تتو�@ �لظر�f �جلافة شبه �جلافة ��لرطبة3 
، فتصبح �لظر�f مو�ئمة  �لفرعية3 � �ملناطق نصف3 �@ شبه �جلافKة3

لإلستعماP �لرعو� � �حملصولى على حد سو��. فبدالk م3ن �لتنافس بني 
 kقتصا�يا�� kتكامل بعضهم �لبعض ثقافيا ��كال �إلستعمالني جند 
 ، نع �لتصحر. مما�سا� �لز��عة ��تلطة3 في هذL �ملناطق3 ن �,� ي,م+ ي:مك3
 مح: بكفا� بحيث تدمج �حلقل �لو�حد نشاطى �لز��عة ��لرعى  ي,س+
. مثل هذL �لتفاعال� ميكن ��  �كثر لد���� �لعناصر بالنظا@3 �لز��عي3

 Pلك من خالT� ملر�عى �لطبيعية� ���تقلل من ضغط �ملاشية على 
���عة �لعلف ��تاحة �جلز� �ملتبقى من �حملصوP إلكماP غذ��3 �ملاشية 
) بسبب  �ثنا� ند�3 علف3 (مما يتيح �لفرصة �لسريعة لتجديد3 �لنبا�3

�لتغير�� �ملناخية �ثنا� � بني فصوP �لسنة. في نفس �لوقت، تستفيد 
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�أل�! �لز��عية� من �لسما� �لعضو� عن طريق فضال� �ملاشية� �لتى 
. * هنا' �لعديد م�ن %نظمة�  تبقى فى �حلقو�4 ليال3 %ثنا1 �لفصل� �جلا+�
�لز��عة �ألفريقية� �لغربية معتمد? على هذ� �لنو>� م�ن �لتكامل� بني 

.(C22.2.6, R6.3.7) عية����ملر�عي *�أل�! �لز

با� Nستعما4 �لتقنية� �ملناسبة� محليا3 طريقا3 �ئيسيا3 لسكاJ �ملناطق 
�جلافة �ملعرضوJ خلطر �لتصحر مع عمليا�� �لنظاQ �لبيئي بدال3 م�ن 

ها. حيث %J تطبيق خليط من �لتقنيا� �لتقليدية مع  �لعمل ضد]
نقل تقنيا� %خر� مقبولة� محليا3 هو �لطريق �لرئيسي مل\نع �لتصحر. 

باملقابل، هنا' %مثلة عديد? م�نa �ملما�سا�� مثل تقنيا�� �لر\_ِّ غير 
و  ��?� �ملر�عى �لطبيعية ، باإلضافة Nلى ن\م��N �تكنولوجيا * Qملستد��

�حملاصيل� �لغير مناسب�ة للظر*+ �ملناخية للمنطقة� يؤ�� Nلى ت\عجيل، 
 �* JN لم يكن بد�ية لعمليا� �لتصحر. JkN فإJ نقل �لتقنية ي\تطل]ب

تقييم\ عميق للتأثير��� *مشا�كة م�نm� aتمعا� �حمللية �لتى تعانى من 
 .(R.SDM, R17.2.4, R14.ES) ملشكلة�

 ���?\ فعالة ملو���N Qمتنع �لتصحر *تقد J\% ن للمجتمعا� �حمللي]ة ي�مك�
�ملناطق �جلافة لكنها في %غلب �ألحياJ محد*�? �لقد�? على �لتصر+. 

بالرجو> Nلى �خللف * Nستعر�! �لتا�يخ� �لثقافي� *�ملعرفة� * �خلبر? مع 
لم� , جند %J مجتمعا� �ملناطق �جلافة  ، �ملدعومة بالع� �لتجربة� �حمللي]ة�

حتتل %فضل �ملو�قع� إلبت�كا� �ملما�سا�� �لتى متنع �لتصحر. على %ية 
حا4، هنا' �لعديد م�ن �لقيو� * �حملد��� �لتى ف�\رضت على �لتد�خال� 

، �لدخو4 * �ملشا�كة  �ملتوفر?� للمجتمعا�، مثل قلة� �لقد�?� �ملؤسسية�
. Nقامة  �لسياسا�� �لذ_  �%سما4 �ملا4 �لال�Q للتطبيق�* ، فى �ألسو���

ن� �ملشا�كة �لشعبية * �حمللية * �ملؤسسا�\ �إلجتماعية، حتسني  ي\تضم]
 ?���N لقائمني على� QعالN ،سبل �لنقل *�لتسويق * �لبنية �لتحتية

�أل��ضى �حمللي]ني�، *�لسما� ملستعملي �أل�!� باإلبد�> * �إلبتكا�، كل 
هذ� ضر*�_ لنجا�� هذ� �ملما�سا�� فى منع �لتصحرفعلى سبيل �ملثا4 

*�لبد�*? من طر� �لتكييف �لتقليدية �ألساسية *�لتى %صبحت غير 
ممكنة �آلJ فى معظم مناطق �أل��ضى �جلافة *فقد �خليا��� �ملعيشية 
*�ملعرفة �حمللية حتد� من قـــد�? �mتمع للتصد� للتغيير�� �لبيئيـــة 

*تزيد من خطر �لتصحر. 

(C22.ES, C22.6.4, R6.2.2, R17.3, R2.4.3)

ن تفا�� �لتصحر * kلك بالتوجه Nلى سبل �إلعاشة �لبديلة� �لتي  ي�مك�
 J% لك جندk ى، فرغم ال ت\عتمد� على �إلستعماال�� �لتقليدية لأل��ض�

، يرفع  �لدخل\  ل\ب على �أل�!� �حمللي]ة� *Nستعما�4 �ملصد�� �لطبيعي� %قل ط\
بشكل مستمر. ت\تضمن مثل هذ� �لسبل �ملعيشية مز��> سمكية 

با�  إلنتا�� �لسمك� فى �ملناطق �جلافة , تخزين �ملاN* ،1نتا� مرك]
صناعية م�ن �لطحالب، �لز��عة فى �لصو� �لز��عية *نشاطا� 

. هذ� �ملما�سا� تد� �خال\ مرتفعا3 نسبيا3 لكل *حد?  متعلقة بالسياحة\
. فاملز��> �لسمكية فى �ملناطق �جلافة  ض �ألماكن� aما1 في ب\ع * �!�%

، على سبيل �ملثا4، تقلل من معد4 فقد �ملا1  حتت �لغطا�1 �لبالستيكي�
بالبخر، * تزيد �لفرصة\ إلست�عما4 �ملا�1 �ملالح بوفر?. يتميز مما�سو سبل 

�إلعاشة �لبديلة� في %غلب �ألحياJ بالتفو� �لتنافسي على %*لئك 
�ملوجو�ين خا�� �ملناطق �جلافة، حيث %نهم ي�سخر*J مميز�� �ملناطق 
�جلافة مثل %شعة �لشمس، �لد+1 �لنسبي فى �لشتا1، ما1 %�ضي 
��فى1 * مالح، كما %نهم يقطنوJ مناطق\ بكر بشكل متناثر *هى 

فى %غلب �ألحياJ %كثر *فر? فى �ملناطق �جلافة عنها فى �ملناطق غير 
�جلافة. تطبيق مثل هذ� �ملما�سا�� في �ملناطق �جلافة يتطلب� بناية\ 

�%سمالي، *Nعا�?  �، Nستثما ، نقل تقنية� ، �خوN 4لى �ألسو��� مؤسسية�
.(C22.4.4) عني * �ملشتغلني بالرعى�توجيه� للمز�

ن %يضاJ\% 3 نتفا�� �لتصحر بخلق �لفر�� �إلقتصا�ية� في  كما ي�مك�
�ملر�كز �حلضرية ملناطق� �جلافة كذلك خا�� �ملناطق �جلافة. * �لتغيير�� 

لق� �لفر�\ �جلديد?\  aفي �حمليط �إلقتصا�_ *�ملؤسسي� عموما3 ي\خ
ن %\J ت�ساعد\ على تخفيف  للسكاJ لتحسني معيشتهم كما ي�مك�

�لضغو�� �حلالية� �لتى تند�� حتت عمليا� �لتصحر. عندما يقابل 
، * �لبنية �لتحتية  �لنمو �حلضر_ بالتخطيط �لكافي� *Nتاحة �خلدما��
و� باإل�تيا� جتا�  �ع �وJ\ عامال3 �ئيسيا3 في �لش �*�لتسهيال� ي�مكن� %\aJ ي\ك

�لضغو�� �لتى يسببها �لتصحر فى �ملناطق �جلافة. *ميكن *ضع *جهة� 
�لنظر هذ� فى �إلعتبا�عند �لنظر Nلى �لنمو �مل�توقع\ للمكوJ �حلضر_� 
 2010 Qلى حو�لى 52 %  حتى عاN في �ملناطق �جلافة، �لذ_ سيرتفع

. (C22.5.2, C27.2.3)2030 Qلى 60 % بحلو4 عاN*
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�إل�تد�� عن تدهو� �أل���
��عا�� �لتأهيل هو �� ت�عا خدما	� �لنظا�  ���% هد$� مفاهيم �إلصال

د	 بسبب �لتصحر. �يتحقق هذ� من خال) �لتغيير  �لبيئي �لتى ف�ق5
�إليجابي في �لتفاعل5 بني �لنا<5 ��ألنظمة �لبيئية. ��إلصال� هو 

 Aتأسيسه لي�صبح معبر� تعديل �� تبديل �ملكا� �ملتدهوF بحيث ي�عا
عن حالة� �لنظا� �لبيئي �ألصلية مبا فيه من كل �لوظائف � �خلدما	. 

5 ��� �ملعوقة من �F%5 �ملتضرSألجز�� ��ما �عا� �لتأهيل فيستهد$ �صال
 Wمعد)5 �نتا ��ظائف �لنظا� �لبيئي، � �لهد$5 �ألساسي5 هو �ست5عا�

�لنظا� �لبيئي. � مثل منافع5 \يا� �لتعليم �� �حلوكمة �حملسنة فإ� 
يل �لى توفير  �تعزيز خدما	 �لنظا� �لبيئى ي�م5 ، ��حلماية، � �إلصال

.(C2.2.3, CF.SDM)  5� �ملنافع5 �ملتعد%
يتطلب �إلصال� �لفعا) ��عا� تأهيل �ملناطق �جلافة �ملتصحر� 

لl� 5تمعا	 �حمللي%ة5 عن  مجموعة من �لسياسا	5 ��لتقنيا	5 �تد�خ�
 5mت�أهيل �لنظا� �لبيئى تأسيس بنو �قرo. من �مثلة �إلجر��S	5 إلعا

�لبذ5�F، �عا� تخزين ما� �لتربة5 �لعضوية5 ��لكائنا	 �حلية �لدقيقة 
�لتى تعز\ �لتغطية � �لنمو �لنبات5ى، �كذلك �ستعا� �ألنو�q �لنباتية 

ت5ثsماF في  sمن �إلس sلتأهيل تت�ض� ��ملنتخبة. �ملماFسا	 �ألخرt إلعا
�عما) �أل5xF خال) بعض مماFسا	 مثل �نشاS �ملصاطب �جلبلية 

 qلسيطر� على �ألنو�� ���جر��S	 �خرt مضا� لتآكل5 � تعرية �لتربة، 
 . يا	 �لكيميائية ��لعضوية، ��عا� تنمية �لغابا	5 �لغا\ية �جتديد �ملغذ%

 ،Fن� بناS �لكو� ��لسياسا	 �لتي ت�حفز � تدعم �عا�5 �لتأهيل ت�تضم%
�ستثما�F Fسمالي، �مؤسسا	 مدعمة .��شر�l� mتمعا	 �حمللية 

� بالتحديد فى  �لتصميم، ��لتطبيق يعتبر  ، tلفكر�Fفي �إلطا
ضر�F~ جد�A لدعم �عا�5 �لتأهيل. فعلى سبيل �ملثا)، فشلت �لعديد 

 Sابهة �لتصحر في منطقة �لساحل �ثناl 5	سياسا 	ال�م5ن محا
 xFأل� �F��لسبعينيا	5 ��لثمانينيا	5 ألنها ل�مs تشاmF �لقائمني على �

.(C22.3.2, R2.4.3) 5من �لسكا� �حمللي%ني
�� �ستر�تيجيا	 �عا�5 �لتأهيل ل�ها مزيج من �لتأثير�	5 �إليجابية5 

�تقليل �لفقر.  ، ��لسلبية5 على �ألنظمة �لبيئية، � Fفاهية �إلنسا�5
 �لبشرية، �F< �ملا) F5 �لتأهيل يعتمد على توفر5 �ملو��حيث �� جنا� �عا
 5F، تطوير �لبنية �لتحتية، Fجة �إلعتما5 على �ملصا للعمل ��لصيانة5

 Fإلتاحة �لكافية من �ملو����F	 �لثقافية.  ��لتصو% ، �خلاFجية5 م5ن �لتقنية5
 5�ن ���s ي�ؤ%~ �لى �عا ، ي�مك5 مندمجاA مع �عتباF حاجا	l� 5تمعا	 �حمللي%ة5

ض �لفقر.  تأهيل ناجحة لب�عض خدما	 �لنظا� �لبيئي � بالتالى ي�خف%
ض �لقصص �لناجحة5 مت تسجيلها؛ فعلى سبيل �ملثا)،  sب�ع mهنا�

�ستطاq �ملز�Fعو� في كينيا من �صال� �أل�Fضي �ملتدهو�F. هذ� ��جنز� 
، �لكسب خاWF �ملزFعة، ��لتقنيا	  �لك من خال) �لوصو)5 �لى �ألسو��5

�لتي \�	 من مساحة �أل�Fضى �معد)� �نتاW �لعمل5 بسرعة تفو� 
�لنمو �لسكانى.

في �حلاال	5 �لتى ال تتقابل فيها هذ� �لظر�$ فإ� �جل�هو �ملبذ�لة 
 �لفعل فى F ،(ما تفشل. فعلى سبيل �ملثا Aلت�أهيل غالبا� �إلعا

�لثالثينيا	 جتا� عاصفة “با�)” �جلافة �لتى حدثت فى �لواليا	 �ملتحد� 
�ألمريكية، تضمن تدخال	 سياسية Fئيسية �شتملت على تأسس 

، �عا� شر�S �أل5xF �لهامشية5  Aضي �ألكثر هشاشة�Fقو�نني5 نطاقية لأل
 �x�، �لتعويض نقد�A ملن يترm �ألxF بال حر� ، كما مت �Fبط  �لقر ة5 �خلاص%

باملماFسا	5 �لز�Fعية �ملصد� عليها. هذ� �إلصالحا	 �إلقتصاية، 
 ��نع� عو sهذ� لم ي�م ��قترن�ت بهجر�� مليو� شخص5 في 1970-1940، 

 ، �ملشكلة5 للمنطقة فى صو�F عاصفة جافة ثانية في �خلمسينيا	5
. هذ� ي�بي%ن� �� �صال� �خلدما	�  � عاصفة5 جافة ثالثة في �لسبعينيا	5

�ملتدهو�F فى �ملناطق �جلافة ق�دs يكو� صعب �لتحقيق حتى من خال) 
 C5.ES, C5 Box 5.1,) 55 �لتقنية	ال �لسياسة5 �لرئيسية5 ��لتدخ%

.(C22.3.2

عمل �ملصاطب مينع تآكل �الخا#يد  يحفظ �لسطح لز��عا� �لزيتو� (تونس)
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٦.  ما هى حلقا� �لربط فيما بني �لتصحر � �لتغ� �لعاملى للمنا� � فقد 
�لتنو$ �حليو!؟


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

تآكل 
لتربة 

 �
لرئيسيةللتنو# 
ملساهمة في 
لصال �باللو, 
الخضر : 
ملكونا

لرئيسية 
لي تاثر� بخسائر 
لتنو#  �غامق: 
خلدما

لتصحر 

ملناخية خسائر لتنو�  �لتغير

نتا� منخفض 
لعناصر  !"#$ # 

نخفا+ سبتقا' لكربو! 
علي # سفل حتياطي لكربو! 

ال"ضي 
�نخفا� في تنو� 

�لنبا�  ميكربا� �لتربة 

نخفا+ حلفا4 
 علي لتربة 

 ��نخفا� مخز
�لكربو�  'يا%$ 

ثاني �كسيد �لكربو� 
خسا�$ �لعناصر  

 �طوبة �لتربة 
 

�'%يا% �لكو��/ 
فيضانا�، جفا5 ، حر�ئق ... 

 

تغير�� �لهيكل �الجتماعي 
 �لتنو� 

 

'يا%$  نقصا� في 
تفو@ �النو�� 

�نخفا�  
هيكل نو� �لغطاA �الخضر 

 �لتنو� �مليكربي 
في �لتربة �لسطحية 

 

�خريطة ٦٫١   لصال� # حلقا� لتفاعل بني لتصحر # تغير ملنا8 # خلسائر في النو
�� �ملكونا� �لرئيسية خلسا�$ �لتنو� (ياللو� �الخضر) تؤثر مباشر$ علي خدما� �ملناطق �جلافة (غامق). توصل �حللقا� �لد�خلية �لتصحر خلسا�$ �لتنو�  تغير �ملناI خالG تآكل �لتربة. Eما 

�حللقا� �خلا�جية فتبني �لصلة بني خسا�$ �لتنو�  تغير �ملناI. في �ملنطقة �لعلوية من �حللقة �خلا�جية يظهر نقص �النتاV �الساسي   �حلركة �مليكربية �لتي تقلل من �حلتفاS بالكربو� 
 تساهم في ��تا� %�جا� �حلر��$ �لعاملي. في �جلزA �لسفلي من �حللقة �خلا�جية يزيد �لتسخني �لعاملي من �لتبخر مما بالتالي \Aثر علي �لتنو�، �لتغير في هيكل �]تمع  �لتنو� متوقع �يضا 

يسبب تفاعل �النو�� �aتلفة بشكل مختلف مع ��تفا�  تركيز ثاني �كسيد �لكربو�.

يرت>بط4 
لتصحر بفقد 6 
لتنو# 
حليو7 6ي4ساهم في 
لتغير2 
لكوكبى 
للمنا2F من خالD فقد 
لقد�= على حتصيص 
لكربو, كما يسبب ?يا<=2 

. 2Hأل�
في 
إلشعا# من سطح 


ملقدمة من 
ألنظمة يدخل  2�
لتنو# 
حليوP في معظم 
خلدما

لبيئية باملناطق 
جلافة 6 هو يتأثر سلباQQ بالتصحر. 


ألهمية 
لكبير= ملعظم 
لنباتا� 6تنوعها فى 
لتركيب2 
لطبيعي2 
اD في 
حملافظة على 
لتWربة2 6في 
لتحكم فى 
جلريا,  Wلها <�6 فع ,Y
. 6 متد  Wحمللي
 Fملنا
2̂ ميا= 
ملطر2، مما ينعكس على  Wلسطحى 6 تسر


 ،Q6كيميا6يا Qلبيئة ببقايا مختلفة2 طبيعيا
 �
_تلفة من 
لنبات2ا 2#

ألنو


لبقايا 
ملتنوعة مبا حتتويه من م4حلال� كبر7 6 صغر7، ت4ساهم4 فى  cهذ
تشكيل2 
لتربة 6 <�6= 
لغذ
h. 6بذلك فإ, 
لتنو# يدعم 
لثر6= 
حليو
نية 
 c�6بد Pلذ

أل6لي  jإلنتا

لنباتا� تدعم  Wل 6
حليا= 
لفطرية. كما Y, ك4


أللياY 6 ،lخشا^ 
لتدفئة 6 
لوقو< 6  6 ،<h
ميد 
حمليط 
حليو7 بالغذ

جلائر  Dإلستغال
 . 
لعاملي> <Fملنا
م4  Wلكربو,، مما ي4نظ

لذP يعزD 6 يحفظ 

أل6لي Y 6يضاp Qلى تقليل نسبة  jإلنتا
للنباتا�2 ي4ؤ<p PWلى خسا�= في 


ملرتبطة بعضها 
لبعض  �
خلدما ^
حتصيص 
لكربو, p ,pضطر
6
لتى متنح مشا�كته عن طريق 
لتنو# 
حليو7 
لنباتى هو 
ملفجر 

ت>ل2فة، متضمناu Qلك فقط للمو
ئل  vمل4خ

ألساسى للتصحر بأشكاله 
 C22.2.5, C4.1). (See Figure)7حليو

لطبيعية 
لصاحلة للتنو# 

 (.6.1
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 . ي'ؤث$ر �لتصحر على تغيير� �ملنا�� �لعاملي� من خال� فقد �لنباتا
� 	�لتربة�
ل مخز	( �لكربو(  ت�حتو8 تربة �أل�2ضى �جلافة على 4كثر من 2'بع ك'

ل$ �لكربو( غير �لعضو8  �لعضو8 على مستو< �لعالم� باإلضافة ;لى ك'
رق�ل ق�دE ي'صد2 جزC 2ئيسي من هذ� �لكربو(�  تقريباG. 	 �لتصحر غير �مل'ع�

 
، مما ينعكس على نظا�H �ملنا�� �لعاملي� بتبعيا ;لى �لغالN �جلو< �لعاملي�
هامة.  هناU تكهن بأ($ 300 مليو( طن� م�نE �لكربو(� فى �ملناطق 

�جلافة ت'فقد فى �جلوِّ سنوياG كنتيجة للتصحر (حو�لى 4 % من 
طة)  ل$ �ملصا`2) (نسبة تأكد متوس$ �إلنبعاثا
 �لعاملية� �لكلي$ة� م�نE ك'

.(C22.5.3, C12.2.4)
 �Hغير مفهو 	د  ;($ تأثير� تغير� �ملنا�� �لعاملي� على �لتصحر ما ��f م'عق$
بالقد2 �لكافى. تغير �ملنا�� ق�دE ي'ؤث$ر' سلباG على �لتنوi �حليو< كما يثير 
�لتصحر نتيجة لزيا`k معد� �لبخرنتح 	 نقصا( محتمل في هطو� 
�ألمطا2 في �ملناطق �جلافة (بالرغم من 4ن$ه ق�د ي�ز�يد عاملياG). 	 حيث 4( 
 kCفكفا ، �
ثاني 4كسيد �لكربو(� من  �ملو�2` �لرئيسية إلنتاجية �لنبا

ن بشكل ملحوo بعض� 4نو�i نباتا
 �ملناطق  ;ستعما�� �ملا�C ست'حس$
 qهذ 	فى ثانى 4كسيد �لكربو(.  k`ياf ن' �4( يناسبها �جلافة �لتي ي'مك�

 k`ياf تلفة فى �ملناطق �جلافةr� 
�إلستجابا
 �ملتضا2بة� للنباتا
 iفي �ألنو� �
ثاني 4كسيد �لكربو( 	`2جا
� �حلر�k2 ق�د تؤ`< ;لى تغير�
من حيث �لتركيب� 	�لوفر�k. لذ�، فبالرغم من 4( تغيير� �ملنا�� ق�د ي'ز�يد 

�جلد�t 4	 �جلفاN 	خطر� �لتصحر في �لعديد م�نE �ملناطق� (نسبة تأكد 
طة)، فإ( تأثيرq على  �خلدما
 �لتابعة خلساk2 �لتنوi �حليو< ،  متوس$

. (C22.5.3) لتصحر يكو( من �لصعب توقعها�	
نتيجة لقوk تر�بط �لقو< للقضايا 	�لسياسا
 بني �لتصحر 	 فقد 
�لتنوi �حليو<، 	تغير �ملنا�، جند 4( �لتطبيق �ملشترU إلتفاقية �ألمم 
، 	;تفاقية  �ملتحدk |ابهة �لتصحر مع ;تفاقية حفظ �لتنو�i �حليو�8

 k2�`إل� 
`�k. فنظريا ن E)�4 تنتج� عنه منافع� متعد$ تغيير� �ملنا�� ي'مك�
 Hكذلك �إلطا2 �لعا 	حليو<، � iحفظ �لتنو 	لبيئية |ابهة �لتصحر، �
 qنوقشت هذ .k`رت�ب�طة جميعها بطر�� متعد إلتفاقية تغير� �ملنا�� م'

�لقضايا منفصلة 	 كل على حد< بإتفاقيا
� 	 نظم سياسية 
بقت بشكل مستقل، في 4غلب �ألحيا(،  مختلفة، 	 �لتى ف'وضت 	 ط'

. هكذ�، فإ(  بأقسا�H �4	 	كاال
� مختلفة� تابعة للحكوما
� �لوطنية�
ن E)�4 ي'ز�يد� من �لتكامل  �لتطبيق �ملشترU 	ت�قو�ية �لتعا	(� �ملستمر� ي'مك�

. (R13.2, R15.3.3) لتأثير� 	
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٧. كيف ميكن فهم �همية �لتصحر بشكل �فضل؟

FA
O

تآكل شديد في ��� مز��� من بوليفيا سو� يهد� محصوله ، �ساليب 
�حلر/ �خلطأ غالبا ما تؤ�' �لى مثل هذ� �لتآكل.

م =همية; �لتصحر يعوقها كثير من عد7 �ليقني. فجمع  AB ف@ه?
�ملعلوماE C �إلستشعا� من �لبIعد طويل �ملدE F �لبياناC �لبيوفيزيقية 

 Mضع قاعدE مكن منIإلقتصا�ية �حمللية جميعها ت� E إلجتماعية� E
نا على تقليل  IساعدIت ;Cملعلوما� Sللتصحر. مثل هذ Cمؤشر�E Tسا=

القاC@ �ملتبا�لة بني �لتصحر، E تغيير  ��جة �لشك =E �حليرM@ بخصوW �لع;
.Aحالة �إلنساE لنظا7 �لبيئي� Cخدما E ،Fلتنو� �حليو� E , `ملنا�


ضع قاعد� 	ألسا� 
 	لتقييم 
	لرصد 
بدAE قاعدM =ساT متني Eثابتة علمياd للتصحر، تIميcزI �ألEلوياE @Cترصد 

E تر�قب نتائج@ �ألعماg; فهناB fعاقة جا�E MخطيرE .Mيوجد ثالثة م;ن 
: تقرير عا7  ى تIعطي صو��d  مختلفة@ �لتقدير�C; �لعاملية لتدهو� �أل��ض;

 (GLASOD) (UNEP) حلماية �لبيئة M1990 من هيئة �ألمم �ملتحد
�لتقييم �لعاملى لتدهو� �أل��ضى، E بحث م;ن ��يجني E شوF في 

د�ثةd =عد من قبل تقييم �لنظا7 �لبيئى  عــاE ،1992 7 تقييم =كثر ح@
لأللفية بو�سطة ليبر� E �خرAE في عا2003 7 (C22.4.1) . لكل 

من هذS �لتقدير�C; لتدهو� �أل��; نقطة ضعف �ئيسية. فالتقييم 
اA@ مستند�d على �لر=' �خلبير;  �لعاملى لتدهو� �أل��ضى(GLASOD)  ك@
 Fشو E تقييم ��يجنيE . ;Tلقيا�E ;لنوعية�E فقط، فى تفسير �لتغير

 Mالي: “قاعدcوصف كالتIلتي ت� ، اA@ مستند�d على �ملصا��; �لثانوية; ك@
 .Mفي هذ� �لتقرير; كانت فقير ;Cنيت عليها �لتخميناIلتى ب� @Cملعلوما�

�حلساباC �لتا�يخية �لقدمية، تقا�ير �ألبحا/، =Eصا� �ملسافرين، 
 Cة قدمت معظم �لدالئل للتقدير�cحمللي� Mخلبر�E ،آل��� �لشخصية�

ج  ”. =ما �خر E =حد/ تقييم; م;ن ق;بل ليبر� E �خرAE فله ميزM �@م? ت@ل;فة; �ملIخ?
 Iكاملة Iعطي تغطية مكانيةIه لم يcل@كن Cمن �ملعلوما ;M� cمصا��; متعد

 Cكانت بياناE ،حو�لى 62% فقط من �ملناطق �جلافة gحيث مبعد E
بعض �ملناطق; ت@عتمدI على مجموعــة بياناC منفر�M. �لك �لتقييم; 

 E معايير ، C�� Mم;ن? مصا��; متعد� ;Cمترين جتميع; للبيانا“ Sعتبا�B مت
 E مقاييس، تعا�يف مختلفة، �لخ. لقد بذلنا ما بوسعنا للت@وحيد
 Iعيو� IشيرIت ”. ;Cلفجو��E ;Cلعديد م;ن? �لتضا�با� fهنا ، @g�� لكن ما
 ، م; cلى �حلاجة; لبرنامج مر�قبة عاملي; منظB ;Mملتوفر� ;Cلتقدير�� Sهذ

يIؤ�B 'cلى تطوير; قاعدM =ساT ثابتة موثو� بها علمياd لوصف حالة 
.(C22.4.1)لتصحر�

�إلستعماg �ملتكامل لتكنولوجيا �إلستشعا� من �لبIعد �ملعتمدM على 
�ألقما� �لصناعية =@E �لصو� �جلويcة@ �ملعتمدM على �ملالحظاC; �أل�ضية; 

نA@= I? متدنا ببياناC@ متكاملة E متكرE @M�c تستدعى �لتكلفة عن  ك; يIم?
حالة �لغطا�; �لنباتى. Eيسهل Bستعماg بياناC �إلستشعا� من �لبIعد 

لد��سة �ملناطق E �لك لغيا� �لغيو�E 7لسحب من تلك �ملناطق  
 ;Cستمر��ية �ملالحظاB .بالتالى ميكن توفير مجموعة كاملة من �لصو�

 ;Cخلدما Fر; �لسنوcلك لت@فسير �لتغي�E ألساسية� Cمن �ملتطلبا
 ;Mلنظا7 �لبيئي فى �ملناطق �جلافة. =ما �لتفسير �لصحيح لصو��

 E Mحذ� MعايرIب مcعد ي@تطلIلتصحر بإستخد�7 �إلستشعا� من �لب�
�قيقة E تصحيح بو�سطة �ملقاييس; �أل�ضية; (مثل �لغطا�; �لنباتى، 

ب تآكل; E تعرية  معدg �إلنتا� �حليو' , �لبخرنتح، خصوبة �لتربة، E ن;س@
 . (S7.3.3) (لتربة�

Eمن �ألمو� �لهامة Bتاحة صو� �ألقما� �لصناعية بتكلفة تستطيع 
باألخص للدgE �لنامية تغطيتها حتى ميكن Bستخد�مها فى مثل 

.Cلد��سا� Sهذ

AB �ملر�قبة على �ملدF �لطويل من �ألمو� �لهامة E �ملطلوبة للت@مييز بني 
. BEنه  ;Cنتا� �لنباB ;gعلى معد ;̀ تأثير كل من تدخل �إلنساE Aتغيcر �ملنا

من �لصعب متييز تأثير�C �ألنشطة �لبشرية (مثل �لرعى �جلائر =@E متليح 
�لتربة) �Eملتغير�C �ملناخية (مثل �لتغيcر �لسنوF في =حد�/; �جلفا�@ 

 Iاعة¡�E Iهذ�، �جلفا� ;gم;ن =مثا . ;Cنتا� �لنباتاB ;gملطر@) على معد�E
 ;Cلتأثير�� Sحتديد مثل هذ .(Box 7.1) .في منطقة; �لساحل IM�cملتكر�

يتطلب �Bثا� =ساT من �ملعلوماC ملعدB ;gنتا� �لنباتاE ;Cمقا�نتها 
 Cمن �ملعلوما Tحتد/. مثل هذ� �ألسا A= Iن ك; بالتغيير�C; �لتى يIم?
 E تا¦ بل �ألكثر من �لك =نه مركب Iغير م Aيكو Aفي =غلب �ألحيا

مIعقد مبجموعة تذبذباC من عاB 7لى عاE 7 حتى من عقد Bلى عقد 
.(C2.2.1)

 Iن cحسIن A= Aفاهية �إلنسا�E لتصحر على� ;Cم تأثير� يتطلcبI ف@ه?
 �EظرE ;إلقتصا�ية� E بني �لعو�مل; �إلجتماعية ;Cمعرفت@نا للتفاعال

 ;Aعلى �فاهية �إلنسا Mلنظا7 �لبيئي. فمجموعة �لعو�مل �ملؤثر�
 .(Box 7.1) في ;gح باملثا cكما هو موض ، ت@تفاICE تبعاd للموقع; �Eلسمة;

 Cمن حاال fهى نتيجة@ خليط مشتر ،gعلى سبيل �ملثا ، نتائج �لصحة;
، E �حلالة �إلقتصا�ية، �Eلعديد  �لنظا7 �لبيئي، BEتاحة �لرعاية �لصحية;

م;ن �لعو�مل; �ألخرE .F =' �يا�M صغيرM في =سعا� �ملو�� �لغذ�ئية; 
 . ;Tعلى حالة �لعديد م;ن �لنا IرcؤثIنتا� �حملاصيل; يB نخفا�B لناجتة عن�

 ;Cفي حتليال dفى غاية �لصعوبة، خصوصا ;Cمتابعة تلك �لتأثير� E
�مل;قاييس; �لكبرF حيث =A تأثير�C; تغيير; �لنظا7 �لبيئي تتالشى في 

 Cلتحليال�E . ;Cعا� بقلة; �ملعلوماIت E@= ;Cفى تكتل �لبيانا Aغلب �ألحيا=
�لتى تربط حالة �لرفاهية بظر�E �لنظا7 �لبيئي ميكن =A تIنفذ 

، حيث يIمكن متييز �لر�Eبط بشكل  cحمللي� Fعلى �ملستو dبسهولة جد�
 .(C2.ES) dضح جد��E
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خريطة ٧,١ تد�خل �ملناطق �حلضرية مع مستويا� �جلفا	 �ملختلفة


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

خط �الستو�� 

منظومة �ال��ضي �جلافة 
 
جا� جد
جا� 
نصف جا� 
جا� برطوبة قليلة 

�ملنظومة �حلضرية 
فقط 
ملناطق 
حلضرية #
خل  


ملنطقة 
جلافة مت متثيلها 

يترتب على @لك <= جتميع 
ملعلوما59 عن 
لعو
مل5 
إلجتماعية 0 
ذD على 
ملستويا9  FنفGي H=D> I�0Gر 
لضَّ HنDملتعلقة بالتصحر م

إلقتصا#ية5 

حتت 
حمللية 0قد <لقى 
لتقييم 
لبيئى لأللفية 
لضوO P لإل�تبا5M بني 

جلفا� 0@لك بتDقسيم 
لبيانا9 
إلقتصا#ية5  Tإلنسا=5 0مستو
�فاهية 

 Vلقومى لكل شخص، 0 معد
0بيانا9 حالة 
إلنسا= مثل منو 
لناجت 
 9
0فيا9 
ألطفاV، 0نسبة 
جلوb في 
ألطفا5V حتت عGمر5 خمس سنو

 Oلبيانا59 طبقا
  Dفى تصنيف 
نD هذ FكDحمللى. 0قد م
على 
ملستوT حتت 
مع 
لبيانا9  HجGلتي ت
هو# 
ملر
قبة 
لوطنية5  Gجلفا�. لذلك فإ= ج
لد�جة5 


ملنزلى،  Tملستو
حتت 
حمللية مباشرg �0مبا ضرg�0 جمع بيانا9 على 
.(C22.6.1) =إلنسا

لتصحر 0 �فاهية  59
للتعضيد من فDهمنا لتأثير

تقليل نسبة �لشك
هناt حتديا9 علمية كبيرg إلكت5شا� 
حلد#0 
لعتبية 
لتى تصل بعدها 
<نظمة 
ملناطق 
جلافة wلى حدv0 تغير
9 عكسية حرجة فى نظامها. 

0 هذ
 يDنجمG عن قلة فDهمنا للتفاعال9 
لتى حتدv بني 
لعو
مل 

لبيوفيزيقية، 0 
لعو
مل 
إلجتماعية، 0
لعو
مل 
إلقتصا#ية. حيث <= 
ظر�0 0 عناصر 
لنظا� 
لبيئي 
لتى تؤثر فى تلك 
لعو
مل #يناميكية 

 Pعطاw 0 يقلل من O
0تتغير مع 
لوقت. 0هذ
 يجعل 
ألمر <كثر تعقيد
 gملرتد
تنبؤ
D9 #قيقةD للنتائج5 
لسياسة5 0حتديد 
حلد#0 
لعتبية غير 

.((C22.6))

w= تأثير wستر
تيجيا59 خفض5 
لفقر على خدما59 
لنظا� 
لبيئي 
 . 0
لتصحر لDم تد�t بالكامل من قبل 
حلكوما59 0
�تمع 
لد0لية5

ملزيد من 
ملعلوما9 البد من توفيرها لتDقييم 
لتر
بط5 بني  tفهنا

سياسا59 خفض5 
لفقر5 0مكافحة 
لتصحر. 0قد <Gهمل 
إل�تباM بني 
 ��#G

لفقر 0 
لنظا� 
لبيئي  في سياسا59 خفض5 
لفقر5. 0حتى عندما 
 Vألفعا

إل�تباM فأG#�� من 
لناحية 
إلقتصا#ية فقط. 0لهذ
 فر#0#  
هذ
 DV0حاGت H=D> Gب نD <فكا�
DO <عمق عن 
لفقر كما يDج5 FتضمDت H=D> Gب 
لناجحة يDج5

<= يكو= 
ملسا� 
ألساسى هو D�0# خدما59 
لنظا� 
لبيئي في بر
مج5 
. تخفيض5 
لفقر5 
لرئيسية5

ةD لكنها  Fو= هام GكDت HدDلتصحر ق
0مساهمة 
ملناطق 
جلافة 
حلضرية5 فى 

ملناطق 
حلضرية5 مع  Dخل
ما �
لت غير معر0فة. 
لصو�g 7.1 توضح تد


عتما# هذ� 
ملGد=5 على خدما59  F=w .جلافة

أل�بعة للمناطق  b

ألنو

ملناطق 
جلافة مقابل 
ملناطق غير 
جلافة غير  Hلبيئي م5ن

لنظا� 
 GساعدGي Dإلعتما#5 س
 
م هذ Hلذلك جند <= ترسيخ فه .O
معر�0 جيد

فG بها 
ملGد=5 
لضغط5 على 
ملناطق5  FخفGت HدDلتى ق
على تقدير 
لد�جة5 
.(C22.4.4) ملناسبة

ملتصحرg من خالV توفير 
لفر�5 
إلقتصا#ية 
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مللحقا�
ملحق (�)


ملناطق 
جلافة 
حلالية � �صنافها

 ١٠

 ٠

ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية � عا* ٢٠٠٠ كا� ٣٤,٧٪ من سكا� �لعا" يقيمو� � �ال��ضي �جلافة 

 ١٠

 ٠  ٢٠

 ٢٠

 ٣٠

 ٣٠

 ٤٠  ٤٤

متثل �ال��ضي �جلافة ٤١,٣٪  
من مساحة �ليابس علي �لكوكب 

خط �الستو�7 

 
جا� جد

منظومة 
ال�
ضي 
جلافة 
 
جا� جد
جا� 
نصف جا� 
جا� برطوبة قليلة 

�طوبة قليلة  نصف جا� 
 

جا� 
 

 ��لسكا

�ملساحة �لسطحية 

نسبة مئوية من تعد�> سكا� �لكوكب 

نسبة مئوية من �ملساحة �لكلية للكوكب 

تشمل �ال��ضي �جلافة كل �ملناطق يحد تو�فر �ملا> كل محاصيل  �لتحطيب  �خلدما4 �لبيئية. على �ملستو/ �لرسي يشمل �لتعريف كل �ال��ضي �لتي يعر� مناخها بجا� برطوبة قليلة، نصف جا�، 
جا� ، جا� جد�. هذ� �لتقسيم مبني على قيم معامل �جلفا�†.

ICARDA

 † �ملتوسط طويل �المد لنسبة سقوG �المطا� �لسنوD على منطقة معينة �لى معدF �لتيخر �لسنوD هو معامل �جلفا�.
ملحوظة : هذM �خلريطة مبنية علي بيانا4 من �UNEP Geo Data Portal (http://geodata.grid.unep.chF/). �ملساحة �لكلية للكوكب مبنية علي خريطة �قمية للكوكب ( ١٤٧,٥٧٣,١٩٦٫٦ كم 

مسطح) 
�لبيانا� �ملمثلة في �لرسم لبياني من قاعد! بيانا� تقييم �اللفية لعا� ٢٠٠٠.

Nلى منزله عد �لعمل سير� على �القد�� Qيعو R�مز�
 محطة غابة Uينجلوجنزها  ، �لصني �لشعبية
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ملحق (�)
�تويا� تقرير �لتقييم

� CF, CWG, SWG, RWG, or SGWG تشير عن مجموعة �لعمل �لد�خلية. ES تشير �لى �لرسائل �لرئيسية فى �لفصل.���حظ #" �إلشا

�لنظم �لبيئية - �فاهية �إلنسا": �طا� �لتقييم
CF.1 �ملقدمة - �إلطا� �لفكر3

CF.2 �لنظم �لبيئية - خدماتها
CF.3 �لنظم �لبيئية - �فاهية �إلنسا"

CF.4 =-�فع �لتغيير فى �لنظم �لبيئية - خدماتها
CF.5 �لتعامل باملقيا?

CF.6 مفاهيم قيمة �لنظاJ �لبيئي -مناهج �لتثمني
CF.7 �ملناهج �لتحليلية

����=-= #فعاT، -�تخاO �لقر� - ���CF.8 �لتدخال� �إلستر�تيجية، خيا

�لوضع �حلالي -�الجتاها�: نتائج �لظر-] - �الجتاها� Xموعة �لعمل 
SDM �مللخص

C.01 �إلطا� �لفكر3 للتقييم �لبيئى لأللفية
C.02 مناهج �لتحليال� لتقييم ظر-] �لنظاJ �لبيئى - �فاهية 

�إلنسا"
C.03 =-�فع �لتغيير (ملحوظة: هذf خالصة من سينا�يوها� �لفصل 

�لسابع)
jحليو� kلتنو� C.04

C.05 شر-l #- ظر-] �لنظاJ �لبيئى - �فاهية �إلنسا"
C.06 �لنا? - �ألماكن �لضعيفة 

qلعذ� sملا� C.07
sلغذ�� C.08

C.09 �خلشب، �لوقو= - �ألليا]
jحليو� kمن �لتنو wجلديد� �C.10 �ملنتجا� - �لصناعا

C.11 �لتحكم �لبيولوجى (�حليوj) خلدما� �لنظاJ �لبيئى 
C.12 �لد-�w �لغذ�ئية

sلهو�� w=جو - zملنا� C.13
C.14 صحة �إلنسا": حتكم �لنظاJ �لبيئى فى �ألمر�} �ملعدية

مية C.15 معاجلة �لنفايا� - نزk �لس{
C.16 �لتحكم فى ��اطر �لطبيعية: �لفيضانا� - �حلر�ئق

C.17 �خلدما� �لثقافية - �لترفيهية
 C.18 #نظمة �لثر-�� �لسمكية �لبحرية

C.19 �ألنظمة �لساحلية
C.20 #نظمة �ملياw �لد�خلية

�C.21 #نظمة �لغابا
C.22 #نظمة �أل��ضى - �ملناطق �جلافة

�C.23 #نظمة �جلز
Tنظمة �جلبا# C.24

C.25 �ألنظمة �لقطبية
C.26 �ألنظمة �لز��عية
C.27 �ألنظمة �حلضرية

C.28 �لتأليف 

�لسينا�يوها�: نتائج سينا�يوها� مجموعة �لعمل
SDM �مللخص

S.01 �إلطا� �لفكر3 للتقييم �لبيئى لأللفية
S.02 �لسينا�يوها� �لعاملية من منظو� تا�يخي

S.03 علم �لبيئة فى �لسينا�يوها� �لعاملية
 Jلنظا� �S.04 �حلالة �لفنية حملاكاw �لتغير�� �ملستقبلية في خدما

�لبيئي
 wلنظر� - jلبيئي: �لسبب �جلوهر� Jلنظا� �S.05 سينا�يوها� خلدما

�لعامة
S.06 طريقة منهجية تطوير �لسينا�يوها� فى �لتقييم �لبيئى 

لأللفية 
S.07 =-�فع �لتغيير فى ظر-] �لنظاJ �لبيئي - خدماته

S.08 �لسينا�يوها� �أل�بعة
S.09 �لتغير�� في خدما� �لنظاJ �لبيئي - =-�فعها عبر 

��لسينا�يوها
�S.10 �لتنوk �حليوj عبر �لسينا�يوها

��فاهية �إلنسا" عبر �لسينا�يوها S.11
S.12 �لتفاعال� بني خدما� �لنظاJ �لبيئى

�S.13 �لد�-? �ملستفا= من حتليل �لسينا�يوها
ال� #- #صحاq �حلصص �ألساسيني S.14 تأليف سياسة للم{

�لر=-= #- �الستجابا� �لسياسية: نتائج �لر=-= Xموعة �لعمل
SDM �مللخص

R.01 �لهيكل �لتصو�j للتقييم �لبيئى لأللفية
�R.02 تصنيف �الستجابا

�R.03 تقييم �الستجابا
���� �لشك فى تقييم �الستجابا=� R.04

jحليو� kلتنو� R.05
R.06 �لغذ�s - �ألنظمة �لبيئية

R.07 �ملاs �لعذq - خدما� �لنظاJ �لبيئى
�R.08 �خلشب، خشب �لوقو=، - �ملنتجا� غير �خلشبية للغابا

R.09 �إل=��w �ملغذية
مية R.10 معاجلة �لنفايا� - نزk �لس{

R.11 �لتحكم #- �لسيطرw في �لفيضانا� - �لعو�صف
R.12 �ألنظمة �لبيئية -�لسيطرw على مر}� �ملوجه� �حملمولة

zتغير �ملنا  R.13
R.14 �خلدما� �لثقافية

R.15 �الستجابا� �ملتكاملة
� للصحة� �إلنسانية���R.16 �لنتائج #- �لتو�بع -�خليا

R.17 نتائج �الستجابا� خلفض �لفقر - �فاهية �إلنسا"
 �R.18 �ختيا� �لر=-= #- �الستجابا

R.19 نتائج �جنا� #هد�] تنمية - تطوير �أللفية
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تقييم متعد� �ملقاييس: نتائج �لتقدير�� �لعاملية �لفرعية �موعة 
�لعمل

SDM �مللخص
SG.01 �إلطا' �لفكر% للتقييم �لبيئى لأللفية

SG.02 نظر, عامة لتقييم �أللفية من �لتقدير�� �لعاملية �لفرعية
SG.03 �'تبا8 �خلدما� �لبيئية 6 'فاهية �إلنسا/

SG.04 منهج �ملقيا; �ملتعد�
 SG.05�ستعماA Bنظمة �ملعرفة �ملتعد�,: �ملنافع 6�لتحديا� 

SG.06 عملية �لتقييم
SG.07 �6�فع تغيير �لنظاH �لبيئى

Kحليو� Nلتنو�لبيئية 6 �خلدما� �جتاها� �6  P6ظر SG.08
SG.09 �الستجابا� لتغيير �لنظاH �لبيئى 6 تأثير�تها على 'فاهية 

�إلنسا/
SG.10 �لسينا'يوها� �لعاملية �لفرعية 

SG.11 ��تمعا� 6A �جلاليا�، �لنظم �لبيئية 6 �إلعاال�
SG.12 �النعكاسا� 6 �لد'6; �ملستفا�, 
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�مانة منظما
 	لدعم� 
ينسق برنامج بيئة� �أل-مم �ملت+حد'& (UNEP) برنامج تقييم� �لنظا� �لبيئي لأللفية، �ملستند 

على �ملؤسسا<� �لتالية� كشريك: منظمة �ألغذية �لز��عة �أل-مم �ملت+حد'�، معهد 3يطاليا للنمو 
،�ملركز �لهندJ �لدلي لتحسني �لذ�'  (CIMMYT)، �ملكسيك (حتى ٢٠٠٢) معهد  �JKإلقتصا�

 �مريديا�، �ملعهد �لوطني �ألمريكي للصحة �لعامة �لبيئة (RIVM)، هولند� (حتى سط
-٢٠٠٤) �للجنة �لعلمية ملسائل� �لبيئة� (SCOPE)، برنامج بيئة� �أل-مم �ملت+حد'� فرنسا �ملركز 
�لعاملي للمر�قبة  �حلماية� ، �جلامعة �لبريطانية بريتو�يا، جامعة جنوa `فريقيا لويسكونسن 

ماKيسن، �ملعهد �ألمريكى للمو��K �لعاملية (WRI)، مركز �لدفيش �ألمريكي، ماليزيا

�لصو� 
�لغالh �المامي:

VOLTCHEV-UNEP/ Still Pictures ■

 
�لغالh �خللفي:

  LONG-UNEP / Still Pictures ■

P. CENINI/FAO
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