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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 السادسةالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا، 
 *من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحهاالتقييم 

 قرري السياساتاخلاص مب موجز التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها

 األمانة من مذكرة
وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  -1

االضطالع بتقييم مواضيعي لتدهور األراضي  2الفرع الرابع، الفقرة ، 3/1-اإليكولوجية يف املقرر م ح د
استناداً إىل  3/3-واستصالحها وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب املنصوص عليها يف املرفق األول ابملقرر م ح د

 .3/1-تقرير حتديد نطاق التقييم املنصوص عليه يف املرفق الثامن ابملقرر م ح د
ر، أصدر فريق من اخلرباء جمموعة مكونة من مثانية فصول فردية وموجزاهتا التنفيذية، واستجابة للمقر  -2

 قرري السياسات، وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب.خاص مبوموجز 

قرري السياسات عن التقييم املواضيعي لتدهور األراضي مب خاصاً  اً مرفق هذه املذكرة موجز  يتضمنو  -3
. (IPBES/6/INF/1)، يستند إىل الفصول الفردية الثمانية وموجزاهتا التنفيذية ‘(1’)ب(  3واستصالحها )الناتج 

قرري السياسات يف دورته اخلاص مبوجز املويقدم املرفق دون حترير رمسي. وسيدعى االجتماع العام إىل املوافقة على 
السادسة. وسيدعى أيضًا إىل قبول فصول التقييم، اليت ستخضع للتنقيح عقب الدورة السادسة لضمان اتساقها 

 قرري السياسات، على النحو املعتمد.اخلاص مبوجز املمع 
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 املرفق
، الصادر عن السياساتقرري اخلاص مب التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحهاالتقرير عن موجز 

 ملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةا

 املؤلفون:
إيطاليا/منظمة األغذية الرئيس املشارك، جنوب أفريقيا(، لوكا مونتاانريال )الرئيس املشارك، روبرت سكولز )

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم والزراعة(؛ أانستازاي برينيتش )املنرب 
اإليكولوجية(؛ نيكول ابرغر )الوالايت املتحدة األمريكية(، بن تن برينك )هولندا(، ماثيو كانتيل )الوالايت املتحدة 

اململكة املتحدة لربيطانيا ) األمريكية(، ابرند إيرامسوس )جنوب أفريقيا(، جوديث فيشر )أسرتاليا(، تويب غاردنر
(، تيموثي ج. هوالند )كندا(؛ فلورون كولر )الربازيل، فرنسا(، جان س. كوتياهو العظمى وأيرلندا الشمالية/ السويد

)فنلندا(، غراهام فون مالتيتز )جنوب أفريقيا(، غريس اننغندو )أوغندا(، رام ابنديت )نيبال(، جون ابروات )الوالايت 
يكية(، ماثيو د. بوتس )الوالايت املتحدة األمريكية(، ستيفن برنس )الوالايت املتحدة األمريكية(، املتحدة األمر 

 .(1)ماهيش سانكاران )اهلند(، لويز فيلمن )هولندا(

 اإلشارة املرجعية املقرتحة:
(: موجز 2018)املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

املنرب احلكومي الدويل الصادر عن  التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها اخلاص مبقرري السياسات
ر. سكولز، ل. مونتاانريال، أ. برينيش،  .للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

ج س. كوتياهو، وس، ج. فيشر، ت. غاردنر، ت. غ. هوالند، ن. ابرجر، ب. تن برنك، م. كانتيل، ب. إرامس
غ. فون مالتيتس، غ. اننغندو، ر. ابندت، ج. ابروات، م.د. بوتس، س. برنس، م. سانكاران، ل. ويلمن 

أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، )احملررون(. 
 .صفحة ] [أملانيا.  بون،

غواني إربول، يي هوانغ، ماري رويه، لينع غوان  :أعضاء جلنة اإلدارة الذين قدموا التوجيهات إلصدار هذا التقييم
 رشاد ز. و. ألالفردييف )املكتب(. ،ساو )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(؛ فونديسيلي ج. مكيتيين

  

                                                      

يرد اسم كل مؤلف إىل جانب بلد املواطنة التابع له بني قوسني، أو بلدان املواطنة املفصولة بفاصلة يف حال تعددها؛ والبلد (  1)
املنظمة يف حال انتمائه إىل منظمة دولية: اسم اخلبري )اجلنسية الذي ينتمي إليه بعد شرطة مائلة إذا كان خمتلفاً عن بلد املواطنة، أو 

حة هلؤالء اخلرباء على املوقع اإللكرتوين للمنرب احلكومي الدويل /2، اجلنسية 1 جهة االنتساب(. وترد قائمة البلدان أو املنظمات املرش ِّ
 للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
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 الرسائل الرئيسية -أوالً 

تدهور األراضي واستصالح األراضي املتدهورة أولوية ملحة حلماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم يشكل وقف  -ألف
 اإليكولوجية وهي أمور حيوية جلميع أشكال احلياة على األرض ولضمان رفاه البشر

باليني  3.2إن تدهور مساحة اليابسة من خالل األنشطة البشرية يؤثر سلباً على رفاه ما ال يقل عن  -1ألف 
يف املائة من الناتج العاملي  10نسمة، مما يدفع الكوكب حنو انقراض مجاعي لسدس األنواع، ويكلف أكثر من 

ولقد بلغ فقد خدمات النظم اإليكولوجية من  - اإلمجايل السنوي من حيث خدمات النظم اإليكولوجية املفقودة
امل، مما يؤدي إىل وقوع آاثر سلبية قد جتعل اإلبداع خالل تدهور األراضي مستوايت حرجة يف أحناء عديدة من الع

البشري يقف عاجزاً عن ختفيفها. وكثرياً ما تكون الفئات املهمشة هي األشد قابلية للتضرر وهي اليت تشعر ابلقدر 
ضي األكرب من اآلاثر السلبية لتدهور األراضي. وتلك الفئات هي اليت ترتئي املنافع األكرب من جتنب تدهور األرا

 .(1-الشكل م ق س)واستصالحها 
ميثل وقف تدهور األراضي واالستثمار يف استصالح األراضي املتدهورة هنجاً اقتصادايً حكيماً: ففوائد  -2 ألف

ويعين تدهور األراضي انقراض األنواع  - واحد إىل عشرة نسبته تبلغ هامشاالستصالح تتجاوز التكاليف مبتوسط 
وجية اليت تتمتع هبا البشرية، مما جيعل الوقاية من التدهور وعكس مساره أمرًا حيوايً وفقد خدمات النظم اإليكول

لرفاه البشر يف هناية املطاف. وكثرياً ما تتحول املكاسب القصرية األجل النامجة عن اإلدارة غري املستدامة لألراضي 
ة اسرتاتيجية مثلى وفعالة من حيث إىل خسائر طويلة األجل، مما جيعل التجنب األويل لتدهور األراضي مبثاب

التكلفة. وتشري الدراسات املستمدة من آسيا وأفريقيا إىل أن تكلفة التقاعس عن العمل يف مواجهة تدهور األراضي 
أعلى أبربعة أضعاف على األقل من تكلفة العمل. وتشمل الفوائد زايدة فرص العمل، وزايدة إنفاق األعمال 

 ، وحتسن املساواة بني اجلنسني وزايدة االستثمار احمللي يف جمال التعليم.التجارية واألسر املعيشية
أكثر قق حيومن شأن اختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب لوقف تدهور األراضي وعكس مساره أن  -3 ألف

درجة  2االحرتار العاملي حتت مستوى إبقاء  لمن أجاثين أكسد الكربون األثر املطلوب لتخفيف آاثر من ثلث 
ال سيما ابلنسبة لسكان األراضي اجلافة  -األمن الغذائي واحلد من فرص نشوب النزاعات واهلجرة  تعزيزو  ،مئوية

تعين التأثريات التفاعلية بني النظم الربية واملناخ و  - 2050باليني نسمة حبلول عام  4املتوقع أن يبلغ عددهم 
لرامية إىل معاجلة تدهور األراضي واستصالحها حتمل يف طياهتا واجملتمعات البشرية على كوكب األرض أن اجلهود ا

، من املتوقع أن يؤدي تدهور األراضي وتغري املناخ معًا إىل خفض غالت 2050فوائد تضاعفية. وحبلول عام 
 عر ضوي. املناطق بعض يف املائة يف 50 إىل يصل وما العاملي، الصعيد علىيف املائة يف املتوسط  10احملاصيل بنسبة 

راضي اجملتمعات لعدم االستقرار االجتماعي، وال سيما يف األراضي اجلافة. ففي مناطق األراضي األ إنتاجية اخنفاض
النزاعات العنيفة بنسبة تصل إىل  تصاعدب بشدةاألمطار اليت ينخفض فيها معدل هطول اجلافة، ارتبطت السنوات 

رجع سببها جزئياً إىل تدهور األراضي، ييف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل  5يف املائة. وترتبط كل خسارة بنسبة  45
يف املائة يف احتمال نشوب النزاعات العنيفة. ومن املرجح أن جيرب تدهور األراضي وتغري املناخ  12بزايدة قدرها 

 .2050مليون شخص على اهلجرة حبلول عام  700و 50ما بني 
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) 2013Hansen et al(جتمع اخلريطة األساسية لتدهور األراضي بني خريطة لتدهور الغاابت منقولة من : املصدر
 ، وخريطة لتدهور املراعي منقولة من(2)

)2015Liu et al (
. وأضيفت إليها خريطة للتوافق بني مصادر بياانت (4)(2017وخريطة لتدهور مزارع احملاصيل وضعها مركز البحوث املشرتك ) ،(3)

) 2015Gibbs and Salmon(خمتلفة منقولة مع التصرف عن 
(5). 

  

                                                      

(2) Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, 

S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R.,  Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O.,  and Townshend, J. R. 

G. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. Science, 342, (6160), 850–853. DOI: 

10.1126/science.1244693.. 
(3) Liu, Y., Li, Y., Li, S., and Motesharrei, S. (2015). Spatial and temporal patterns of global NDVI trends: 

Correlations with climate and human factors. Remote Sensing, 7, 13233-13250. DOI: 10.3390/rs71013233. 
(4)  Cherlet, M., Ivits-Wasser, E., Sommer, S., Toth, G., Jones, A., Montanarella, L., and Belward, A. (2013) Land-

Productivity Dynamics in Europe - Towards Valuation of Land Degradation in the EU. EUR 26500. DOI: 

10.2788/70673. 
(5) Gibbs, H. K., and Salmon, J. M. (2015). Mapping the worlds degraded lands. Applied Geography, 57, 12-21. 

DOI: 10.1016/j.apgeog.2014.11.024. 
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الشكل )وقف تدهور األراضي وعكس مساره أمر ضروري لتحقيق معظم أهداف التنمية املستدامة  -4 ألف
انفذة احلد من تدهور األراضي عند مستوى ال يعرقل حتقيق أهداف وستنغلق خالل العقد املقبل  - (2-م ق س

التنمية املستدامة بنجاح. وال تزال مساحة األراضي غري املتدهورة آخذة يف التقلص تدرجيياً على الصعيد العاملي، 
إن فموعة من االستخدامات املتنافسة آخذة يف التنامي. يف حني ال تزال االحتياجات من األراضي الصاحلة جمل

 الغذاء والطاقة واملاء وسبل الرزق، فضاًل عن الصحة اجلسدية والعقلية لألفراد واجملتمعات، تنتجها الطبيعة نيمأت
لثقافية، كلياً أو جزئياً وتتأثر سلباً بعمليات تدهور األراضي. وابإلضافة إىل ذلك، يقوض تدهور األراضي اهلوية ا

املعارف واملمارسات اليت قد تساعد على وقف تدهور األراضي وعكس  انويف بعض احلاالت، يؤدي إىل فقد
ختاذ إجراءات عاجلة ابإال  2030كفل حتقيق أهداف التنمية املستدامة حتقيقاً كاماًل حبلول عام مساره. ولن ي  

 ملتدهورة.ومتضافرة وفعالة لوقف تدهور األراضي واستصالح األراضي ا
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سيزداد تدهور األراضي سوءًا يف مواجهة النمو السكاين املستمر، واالستهالك غري املسبوق، واالقتصاد املتزايد  -ابء 
 العوملة، وتفاقم تغري املناخ، واالستجاابت السياساتية اجملزأة للغاية، ما مل تتخذ إجراءات عاجلة

اعتبار تدهور األراضي مشكلة يشكل عقبة رئيسية حتول دون اختاذ إن اإلخفاق الواسع النطاق يف  -1 ابء
سياسات إدارة األراضي  صوغتؤثر التصورات بشأن العالقات بني اإلنسان والبيئة أتثرياً قوايً على و  - اإلجراءات

من تقويض وتنفيذها. وعادة ما ي نظر إىل تدهور األراضي على أنه نتيجة حتمية للتنمية االقتصادية. ومما يزيد 
عية بطبيعتها، وغالباً ما تتشكل  تقدير التحدايت اليت يطرحها تدهور األراضي أن اآلاثر السلبية متغرية للغاية وموضِّ

 انبعيدة وغري مباشرة. ومن الضروري التوعية بتدهور األراضي وابلتايل فقد ةحمركعوامل إىل حد كبري من خالل 
ذات عواقب سلبية بعيدة املدى  شاملةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ابعتبارها ظاهرة متفشية و 

على رفاه اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، لالنتقال من األهداف السياساتية الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك أهداف 
  التنفيذ على الصعيدين الوطين واحمللي.آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة، إىل

تشكل أمناط احلياة املرتفعة االستهالك يف االقتصادات األكثر تقدماً، املقرتنة بزايدة االستهالك يف  -2 ابء
فالعامل احملرك  -االقتصادات األقل منواً والناشئة، العوامل املهيمنة الكامنة وراء تدهور األراضي على الصعيد العاملي

قيقي لتدهور األراضي هو استهالك الفرد املرتفع واملتنامي، الذي يتفاقم يف ظل النمو السكاين املطرد يف أحناء احل
فرص اقتصادية جديدة تقلل من تكاليف املوارد  إاتحةكثرية من العامل. وعادة ما تتبع الزايدات يف االستهالك 

لب. وغالبًا ما تنشأ الفرص االقتصادية اجلديدة من زايدة الربية املتاحة للمستهلك، مما يؤدي إىل ارتفاع يف الط
فرص الوصول إىل األسواق اإلقليمية والعاملية املتنامية، والتطورات التكنولوجية اليت تزيد من القدرة اإلنتاجية. وما 

وارد الطبيعية مل تنظَّم تلك العوامل، فإهنا قد تؤدي إىل مستوايت غري مستدامة من التوسع الزراعي، واستخراج امل
خفاق الواسع النطاق للسياسات واملؤسسات يف إنفاذ املمارسات املستدامة، واإلواملعادن، والتوسع احلضري. 

واستيعاب التكاليف االقتصادية الطويلة األجل لإلنتاج غري املستدام، يعين أن استغالل املوارد الطبيعية عادة ما 
األراضي. وابلتايل، يتطلب التصدي لتدهور األراضي بذل جهود متضافرة يؤدي إىل مستوايت أكرب من تدهور 

للنهوض ابستدامة كل من نظم اإلنتاج وأمناط احلياة االستهالكية، مع العمل يف نفس الوقت على هتيئة بيئة 
 اجتماعية اقتصادية تفضي إىل اخنفاض معدالت النمو السكاين.

بني املستهلكني ونظم اإلنتاج، مما حجب التأثري الكامل خليارات  اهلوةاتساع تسببت عوملة التجارة يف  -3 ابء
كثرياً ما أييت تدهور األراضي نتيجة للتغريات االجتماعية والسياسية و  - االستهالك على تدهور األراضي حول العامل

تعين تلك الفجوات قد تشمل آاثرها أتخرًا يقاس أبشهر أو بسنوات. و و واالقتصادية يف أجزاء أخرى من العامل، 
مبا يف ذلك شركات الشراء  -أن العديد من اجلهات الفاعلة اليت تستفيد من اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية 

هي من بني أقل  -ن يف البلدان املعتمدة على الواردات واملؤسسات املالية و والتجهيز يف املراحل النهائية واملستهلك
لبية املباشرة للتدهور، وابلتايل أقلها إقداماً على اختاذ اإلجراءات. ويؤدي أيضاً كون قرارات البلدان أتثراً ابآلاثر الس

بعيدة، إىل تقويض فعالية  ةحمركعوامل استخدام األراضي على الصعيدين اإلقليمي واحمللي تتشكل بقوة من خالل 
والعوملة أيضاً أن تدخالت احلوكمة احمللية  تدخالت احلوكمة على النطاقني احمللي واإلقليمي. ويعين تكامل األسواق

من شأهنا أن تؤدي إىل أتثريات ارتدادية يف أماكن أخرى، مثالً من خالل انتقال استخدامات األراضي إىل مناطق 
 تتسم بضعف اإلنفاذ البيئي.

الرامية إىل التصدي كمة و كثرياً ما تكون االستجاابت املؤسسية واالستجاابت يف جمايل السياسات واحل -4 ابء
وكثرياً  - لتدهور األراضي قائمة على رد الفعل وجمزأة بطبيعتها، وغري قادرة على معاجلة األسباب احلقيقية للتدهور

السياسات واحلوكمة لتدهور األراضي على الصعيدين الوطين والدويل على التخفيف يف جمايل ستجاابت االما تركز 
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 ةحمركعوامل ويف كثري من األحيان تكون السياسات جمزأة بطبيعتها، وتستهدف  من األضرار اليت وقعت ابلفعل.
األخرى. وقلما أييت تدهور  ةاحملركالعوامل حمددة وواضحة للتدهور يف قطاعات معينة من االقتصاد، مبعزل عن 

خدام املتزامن األراضي نتيجة لسبب واحد، إن حدث ذلك أصالً، وابلتايل ال ميكن معاجلته إال من خالل االست
واالستجاابت على مستوى احلوكمة واجملتمع احمللي  -واملنسق ملختلف صكوك السياسات واالستجاابت املؤسسية 

 والفرد.
إن تدهور األراضي عنصر مساهم رئيسي يف تغري املناخ، يف حني ميكن أن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم  -5 ابء

املباشرة تقريباً على  ةاحملركالعوامل سيتفاقم أتثري مجيع و  - االستصالح آاثر تدهور األراضي وتقليل جدوى خيارات
آتكل الرتبة عقب إزالة الغاابت من جوانب التالل  ةاحملركالعوامل تدهور األراضي بسبب تغري املناخ. وتشمل تلك 

واآلفات ومسببات  غريةخالل فرتات الفيضاانت، وزايدة خماطر حرائق الغاابت والتغريات يف توزيع األنواع امل
 د املمارسات الراسخة إلدارة األراضي واستصالحها مستدامة يف مواجهة تغري املناخ.تع  رمبا مل األمراض. و 

سيصبح تنفيذ اإلجراءات املعروفة واملثبتة ملنع تدهور األراضي وعكس مساره، وابلتايل حتويل حياة املاليني من  -جيم 
ة أكثر صعوبة وتكلفة مبرور الوقت. فهناك حاجة إىل نقلة نوعية يف اجلهود الرامية إىل البشر يف مجيع أحناء املعمور 

 االستصالح تدابرياحليلولة دون وقوع أضرار بيئية ال رجعة فيها والتعجيل بتنفيذ 
تدهور توفر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف القائمة منرباً يتميز بنطاق وطموح إىل العمل على وقف  -1 جيم

يف البلدان اليت  وتتضمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر - األراضي وعكس مساره مل يسبق هلما مثيل
، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا

)اتفاقية الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية  األراضيواتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية 
، وأهداف التنمية املستدامة، أحكاماً لوقف تدهور األراضي وعكس مساره. بيد أن زايدة االلتزام والتعاون (رامسار

لتمكني أمران حيواين  الفعال يف جمال استخدام هذه اآلليات الراسخة وتنفيذها على الصعيدين الوطين واحمللي
التنوع البيولوجي  انهذه االتفاقات الدولية الرئيسية من هتيئة عامل خاٍل متامًا من ظاهرة تدهور األراضي ومن فقد

 وينعم فيه البشر مبستوى أفضل من الرفاه.
السلع هناك حاجة إىل قدر كاٍف من املعلومات لتمكني صانعي القرارات ومديري األراضي ومشرتي  -2 جيم

وتوفر  -األساسية من حتسني إدارة األراضي على املدى الطويل وحتقيق استدامة استخدام املوارد الطبيعية
بناء على املتغريات االجتماعية  -اسرتاتيجيات الرصد الفعالة، وأنظمة التحقق وبياانت خط األساس املالئمة 

جيل ابجلهود الرامية إىل وقف تدهور األراضي وعكس معلومات حيوية عن كيفية التع -االقتصادي والبيوفيزايئية 
مساره وصون التنوع البيولوجي. وملديري األراضي، مبن فيهم السكان األصليني واجملتمعات احمللية، فضالً عن اخلرباء 
وغريهم من أصحاب املعارف، أدوار رئيسية يؤدوهنا يف تصميم وتنفيذ وتقييم ممارسات أكثر استدامة إلدارة 

اضي. ونظرًا لتعقيد سالسل التوريد العاملية، تلح احلاجة لتوفري معلومات أفضل ومفتوحة لالستخدام بشكل األر 
أكرب عن آاثر السلع املتداولة، من أجل دعم القرارات وإدارة املخاطر وتوجيه االستثمارات اليت تعزز نظم إنتاج 

كني من انتقاء خيارات السلع اليت تكافئ ممارسات السلع األساسية األكثر استدامة. وسيسمح ذلك أيضاً للمستهل
 اإلدارة املسؤولة.

هناك حاجة إىل جداول أعمال منسقة للسياسات تقلل يف الوقت نفسه اإلنتاج واالستهالك غري  -3 جيم
يتطلب حتقيق إصالح و  - املستدامني للسلع األساسية الربية من أجل وقف تدهور األراضي وعكس مساره

أجل اإلدارة املستدامة لألراضي نقلة نوعية يف كيفية مواءمة تصميم وتنفيذ سياسات االستهالك السياسات من 
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واإلنتاج املستدامني بني اإلدارات والوزارات. ويتطلب ذلك تنسيقًا وثيقاً، وتداول املعلومات واملعارف، واعتماد 
وافز على حد سواء، وبناء القدرات اليت تدعم صكوك سياساتية حمددة للتدابري التنظيمية والتدابري القائمة على احل

هنج سلسلة اإلمداد أبكملها لوقف تدهور األراضي وعكس مساره. ويعتمد جناح هذه األهداف اعتمادًا كبرياً 
على هتيئة الظروف املواتية لإلدارة املسؤولة لألراضي، اليت تشمل سياسات متنح حقوق امللكية الفردية واجلماعية 

اضي وحتميها، ومتكِّ ن اجملتمعات األصلية واحمللية، وتعرتف بدور املعارف واملمارسات التقليدية يف جمال حليازة األر 
اإلدارة املستدامة لألراضي. وهناك حاجة أيضًا إىل بذل اجلهود لتحسني الكفاءات املؤسسية على الصعيدين 

ل التكنولوجيا اجلديدة وبروتوكوالت الرصد الوطين والدويل، وال سيما فيما يتعلق خبدمات التمديد التقين ونق
 والتقييم.

هناك حاجة إىل القضاء على احلوافز الضارة اليت تشجع على التدهور واستنباط حوافز إجيابية تكافئ  -4 جيم
تشمل احلوافز و  - اعتماد املمارسات املستدامة إلدارة األراضي من أجل وقف تدهور األراضي وعكس مساره

تعزيز اللوائح اليت تضمن أن التكاليف البيئية واالجتماعية ملمارسات اإلنتاج غري املستدامة تنعكس على اإلجيابية 
السعر. وتشمل احلوافز الضارة اإلعاانت اليت تكافئ املمارسات الضارة مثل اإلفراط يف اإلنتاج. وميكن للحوافز 

التأمني والعقود املستقبلية  ليصاتاالئتمان، وبو  أيضًا أن تعزز احلصول على الصكوك املالية، مبا يف ذلك خطوط
مقابل  يميظنتلاالطوعي أو  ضيو عتلااليت تكافئ اعتماد املمارسات املتعلقة ابإلدارة املستدامة لألراضي. ومن شأن 

آاثر  ضيفختل ريبادتوخدمات النظم اإليكولوجية، واعتماد  يجو لو يبلااملناطق احملمية، وصون التنوع  صيصخت
 -األخرى نكا مألا يف جتنبه نكمي ال الذي التدهور مقابل املناسبة التعويضية البدالت ذلك يف مبا - األراضي رو هدت

 .مساره وعكس األراضي تدهور إبطاء ىلع دعاسي أن
هناك حاجة إىل اتباع هن ج على نطاق املساحات الطبيعية تدمج وضع جداول أعمال الزراعة واحلراجة  -5 جيم

واملياه واهلياكل األساسية واخلدمات، يسرتشد مجيعها أبفضل املعارف واخلربات املتاحة، لوقف تدهور والطاقة 
ال يوجد هنج واحد يناسب اجلميع يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي. ويتطلب حتقيق و  - األراضي وعكس مساره

 خمتلف البيئات البيوفيزايئية واالجتماعية النجاح االختيار من بني كاملِّ جمموعة الن هج اليت ن فذت بفعالية يف
واالقتصادية والسياسية. وتشمل جمموعة األدوات هذه نطاقاً واسعاً من املمارسات األقل ضرراً يف جماالت الزراعة، 
والرعي، واحلراجة، والتصميم احلضري القائمة على نظم املعارف العلمية واألصلية واحمللية. ومن الضروري إدماج 

املمارسات يف نظام ختطيط على نطاق املساحات الطبيعية، مبا يف ذلك املمارسات املستدامة يف جمايل  خمتلف
التمويل والتجارة، من أجل احلد من آاثر التدهور بنجاح وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية وسبل الرزق الريفية على 

سسات احمللية ومستخدمي األراضي، املدعوم الصمود. ومن املرجح أن يسفر التخطيط التشاركي الذي يشمل املؤ 
من نظم معارف متعددة، عن التوصل إىل اتفاق بني أصحاب املصلحة والتنفيذ الفعال للخطط املتكاملة إلدارة 

 األراضي ورصدها.
إن االستجاابت الرامية إىل احلد من البصمة البيئية للمستوطنات البشرية ال تعاجل املشاكل املرتبطة  -6 جيم

دهور األراضي احلضرية فحسب، بل من شأهنا أيضاً أن حتسن نوعية احلياة يف املدن السريعة النمو حول العامل، بت
وتشمل النهج اليت ثبتت جدواها  - وأن تسهم يف الوقت نفسه يف التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه

لرتبة امللوثة واملتصلبة، ومعاجلة مياه اجملاري واملياه التخطيط احلضري، وتطوير اهلياكل األساسية اخلضراء، ومعاجلة ا
املستعملة، وإعادة األهنار إىل جماريها. وأثبتت النهج القائمة إما على مستوى مستجمعات املياه أو املناظر الطبيعية 

مات النظم واليت تستخدم تقنيات استعادة التنوع البيولوجي وتقنيات إدارة األراضي املستدامة لتعزيز توفري خد
 اإليكولوجية فعاليتها يف احلد من خماطر الفيضاانت وحتسني نوعية املياه لسكان املناطق احلضرية.
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 خلفية عن الرسائل الرئيسية -اثنياً 
يشكل وقف تدهور األراضي واستصالح األراضي املتدهورة أولوية عاجلة حلماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم  -ألف

 وهي أمور حيوية جلميع أشكال احلياة على األرض ولضمان رفاه البشراإليكولوجية 

 1-اإلطار م ق س
أبنه العمليات العديدة اليت تؤدي إىل تدهور أو فقد يف التنوُّع البيولوجي، أو وظائف النظم  ‘‘تدهور األراضي’’ي عرَّف 

وما يرتبط هبا من نظم إيكولوجية مائية ال اإليكولوجية، أو خدمات النظم اإليكولوجية داخل أي نظام إيكولوجي بري 
أشكااًل عدة: ففي ‘‘ املتدهورة ياألراض’’ميكن استعادهتا متامًا دون عون خالل نطاقات زمنية تقدر بعقود. وتتخذ 

بعض احلاالت، تتأثر مجيع أشكال التنوُّع البيولوجي، ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا سلباً؛ ويف حاالت أخرى 
أثر سلبًا سوى البعض، يف حني تزداد خدمات النظم اإليكولوجية األخرى. ومن شأن حتويل النظم اإليكولوجية ال يت

أن يولد منافع  -مثل الزراعة أو الغاابت اخلاضعة لإلدارة  -الطبيعية إىل نظم إيكولوجية إنتاجية حمورها اإلنسان 
لبيولوجي وعدم إيالء األولوية الالزمة خلدمات النظم التنوع ا انللمجتمع ولكنه يؤدي يف الوقت نفسه إىل فقد

؛ الشكل م 3-الشكل م ق س)اإليكولوجية. وميثل تقييم هذه املفاضالت وحتقيق التوازن بينها حتدايً للمجتمع أبسره 
 (.10-ق س

 

) .2017Van der Esch et al(استناداً إىل بياانت منقولة عن : املصدر
(6). 

  
                                                      

(6) Van der Esch, S., ten Brink, B., Stehfest, E., Bakkenes, M., Sewell, A., Bouwman, A., Meijer, J., Westhoek, 

H., and van den Berg, M. (2017). Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, 

water, climate change and biodiversity: Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook. The Hague: PBL 

Netherlands Environmental Assessment Agency. Retrieved from 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-exploring-future-changes-in-land-use-and-land-

condition-2076.pdf. 
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 2-اإلطار م ق س 
من هيئات املعرفة االجتماعية اإليكولوجية اليت تضعها وتضطلع هبا  معارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةتتكون 

معارف الشعوب لفرتة طويلة جداً. وتشمل معني اجملتمعات احمللية، مبا فيها هيئات ما فتئت تتفاعل مع نظام إيكولوجي 
تتعلق بعالقات الكائنات احلية، مبا يف ذلك البشر، مع بعضها البعض ممارسات ومعتقدات  األصلية واملعارف احمللية

ومع بيئتها. وتتطور هذه املعرفة ابستمرار من خالل التفاعل بني اخلربات وخمتلف أنواع املعرفة، كما تستطيع توفري 
والتجريب يف حاالت معلومات وأساليب ونظرايت وممارسات لتحقيق اإلدارة املستدامة مت اختبارها من خالل التطبيق 

معارف الشعوب األصلية على أرض الواقع، من قبل العديد من الناس، على نطاق واسع من الظروف. وتساعد 
على جتنب تدهور األراضي واحلد منه وعكس مساره عن طريق تقدمي طرق خمتلفة للتفكري بشأن عالقة  واملعارف احمللية

، 2-1-3-1، والنظم البديلة إلدارة األراضي }(4-س ق م الشكل) }1-2-2-2، 1-3-1{البشر ابلطبيعة 
1-3-1-4 ،1-4-3-1 ،1-4-8-2 ،2-2-2-2 ،2-3-2-1 ،6-3-1 ،6-3-2-3 ،6-4-2-4 }

 .}3-2-2-2، 5-1-3-1{وتعزيز احلكم الرشيد 
 

 4-الشكل م ق س
اإلقليم الشمايل أبسرتاليا، مبنطقة هنر دايل يف ‘‘ الناويو انمبيو’’مقطع من دورة مواسم أصحاب املعارف من جمتمع 

 ويبني مدى عمق وتفصيل فهمهم ألرضهم، وهو مبدأ ينطبق على جمتمعات السكان األصليني يف مجيع أحناء العامل
األصلية، ابلتعاون مع منظمة ‘‘ نغانغي’’وأعد  هذا الشكل البياين أصحاب املعارف الكبار امللم ون مبجموعة لغات 

  .(7)والصناعيةالكومنولث للبحوث العلمية 

، يف حني (8)(مسل م به لكنه انقصال يزال أقل من ربع سطح األرض خالياً من اآلاثر البشرية الكبرية ) -1
يتسبب التحول والتدهور مبختلف األنواع والكثافات يف إحداث آاثر أغلبها سليب على التنوع البيولوجي ووظائف 

تشمل النظم اإليكولوجية املتأثرة بتدهور و  - (ال خالف عليه) النظم اإليكولوجية يف األرابع الثالثة األخرى
-م ق س الشكل)األراضي )مبا يف ذلك التحول إىل مناطق زراعية وحضرية( الغاابت واملراعي واألراضي الرطبة 

يف املائة من مساحة ما قبل احلياة  87وتعاين األراضي الرطبة من التدهور بشكل خاص، حيث فقدت . (5
                                                      

(7) Woodward, E., Marfurra McTaggart, P., Yawulminy, M., Ariuu, C., Daning, D., Kamarrama, K., Ngulfundi, B.,  
Warrumburr, M., and Wawul, M. (2009). Ngan’gi Seasons, Nauiyu - Daly River, Northern Territory, Australia. 

Darwin CSIRO Sustainable Ecosystems.. 
 صطلحات الثقة، انظر التذييل.مللالطالع على شرح   (8)
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قد شهدت {. و 4-3-4، 4-3-2-1، 4-2-6-2، 4-2-5} 1900يف املائة منذ عام  54واحلديثة 
، على الرغم من أن معدل التحول قد تباطأ أو حىت انعكس مساره يف املدى كبريالنمو حتوال  البلدان املتقدمة 

 حدثسيالعقود األخرية. ويف البلدان النامية، يقل مدى التحول، ولكن يظل معدل التحول مرتفعاً. ويف املستقبل، 
، وهي معظم التدهور )وال سيما التحول( يف أمريكا الوسطى واجلنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا

، 2050(. وحبلول عام ال خالف عليهمن األراضي اليت ال تزال صاحلة للزراعة ) مساحةاملناطق اليت تستأثر أبكرب 
يف املائة من سطح اليابسة سيبقى خالياً إىل حد كبري من اآلاثر اليت يتسبب  10تشري التقديرات إىل أن أقل من 

واملناطق اجلبلية والتندرا والنظم القطبية غري الصاحلة  ى يف الصحار فيها البشر. وسيقع اجلزء األكرب من هذه البقااي
، 2-2-7{( ال خالف عليهيكون منخفضاً )سفيها لالستعمال البشري أو االستيطان، بيد أن التنوع البيولوجي 

7-3{. 
 5-الشكل م ق س

 العاملاجتاهات تدهور األراضي ونطاقه وعوامله احملركة حسب املناطق دون اإلقليمية على نطاق 
خبريا الذين يتولون التقييم، وميلكون جمموعة واسعة من التجارب يف جمال  28يستند هذا التقرير إىل آراء املؤلفني اخلرباء البالغ عددهم 

خبريين. التدهور وجتارب إقليمية. وقد شارك يف كل خلية ثالثة خرباء أو أكثر، ابستثناء احلاالت املشار إليه بنجمة )*(، اليت تتضمن رأي 
ى ومل ت عرض البياانت اليت أسهم يف تصنيفها أقل من خبريين، وهذا ما تدل عليه اخلاانت املظللة. ويف كل منطقة، يتم تقييم التأثريات عل

اضعة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف املناظر الطبيعية املتعمد حتويلها ألغراض اإلنتاج )أي أراضي الرعي والغاابت اخل
(، 3-لإلدارة وأراضي زراعة احملاصيل( مقارنة بنظم اإلنتاج املدارة جيدًا من نفس النوع املوجودة يف بلد مل يتم تصنيفه )الشكل م ق س

(. وقد مت تقييم كل 10-عوضاً عن مقارنتها حبالتها األولية قبل تعرضها للتحو ل الذي غالباً ما يعود إىل املاضي البعيد )الشكل م ق س
اخلشبية، ن العوامل احملركة لتدهور األراضي مثل عمليات إدخال األنواع املغرية، وتغري نظم احلرائق الطبيعية، واستخراج املوارد الطبيعية غري م

ياب واهلياكل األساسية، وتطوير الصناعة، والتوسع احلضري، مقارنة ابحلالة املستنتجة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف غ
(. وقد صنف اخلرباء التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بصورة منفصلة. غري أن 1-2االضراابت اليت يسببها البشر )اإلطار 

(. ومن مث 0.98و 0.70الدرجات املمنوحة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف التحليل كانت متالزمة بدرجة كبرية )ما بني 
دراج التغريات يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف التقرير ضمن درجة واحدة متكاملة. ويشار إىل اجتاهات تدهور فقد مت إ

 2005الناجتة عن كل عامل حمرك من خالل زاوية السهم. وقد اختريت الفرتة من عام  2015إىل عام  2005األراضي يف الفرتة من عام 
حتديد اجتاهات األحدث يف جمال تدهور األراضي. ويتم التعبري عن مدى أتثر األراضي بكل عامل حمرك للتدهور من أجل  2015إىل عام 

 .كنسبة مئوية من إمجايل مساحة أراضي املنطقة دون اإلقليمية

 
املوائل من خالل التحول، واخنفاض مالءمة املوائل املتبقية من خالل التدهور، األسباب  انويشكل فقد -2

بني عامي ويف الفرتة . )6-الشكل م ق س)؛ {4-2-9}( ال خالف عليهالتنوع البيولوجي ) انالرئيسية لفقد
يف املائة وأنواع  38، اخنفض متوسط تعداد أنواع الفقارايت الربية اليت تعيش على األرض بنسبة 2012و 1970
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{. وتفوق معدالت انقراض األنواع حاليًا معدل 7-2-2، 4-2-9يف املائة } 81كائنات املياه العذبة بنسبة 
{. 7-2-2، 4-2-9-1( }مسل م به لكنه انقصجتدد األنواع على املدى الطويل مبئات بل آبالف املرات )

تنوع الوظيفي يرتبط ارتباطاً إجيابياً ابلزايدات يف متوسط حجم وتشري جمموعة من األدلة إىل أن التنوع، وال سيما ال
( مسل م به لكنه انقصوظائف النظم اإليكولوجية وقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود يف مواجهة االضطراابت )

{4-2-9-3.} 

 .2017Van der Esch et al. ((9)( بتصرف : منقول عناملصدر

)ال خالف ولقد أث ر تدهور األراضي أتثرياً واضحًا على وظائف النظم اإليكولوجية يف مجيع أحناء العامل  -3
. فيبلغ صايف اإلنتاجية األولية حاليًا مستوى أدىن مما كان عليه يف ظل الظروف اخلالية من التدهور على عليه(

يف املائة يف اإلمجايل العاملي  5ثل اخنفاضًا بنسبة يف املائة من املساحة الربية على وجه األرض، مما مي 23نطاق 
. ولقد شهد الكربون العضوي يف الرتبة، وهو مؤشر على {4-2-9-3، 4-2-3-2}لصايف اإلنتاجية األولية 

غيغاطن من الكربون( نتيجة حتويل  176يف املائة على الصعيد العاملي ) 8صحة الرتبة، خسارة تقدر بنحو 
. (7-الشكل م ق س) }1-2-7، 1-3-2-4{غري املستدامة يف جمال إدارة األراضي  األراضي واملمارسات

                                                      

(9) Van der Esch, S., ten Brink, B., Stehfest, E., Bakkenes, M., Sewell, A., Bouwman, A., Meijer, J., Westhoek, H., 

and van den Berg, M. (2017). Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, water, 

climate change and biodiversity: Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook.The Hague: PBL Netherlands 

Environmental Assessment Agency. Retrieved from http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-

exploring-future-changes-in-land-use-and-land-condition-2076.pdf. 
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إىل أن الرتبة، وخاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ستشهد خسائر إضافية  2050وتشري التوقعات حىت عام 
توسع األراضي . ومن املتوقع أن تنتج هذه اخلسائر املستقبلية عن }1-1-2-7{غيغاطن من الكربون  36قدرها 

 11غيغاطن من الكربون(، والتدهور الناجم عن اإلدارة الضارة لألراضي ) 16الزراعية إىل داخل املناطق طبيعية )
 {.7-2-1-1، 4-2-3غيغاطن من الكربون( } 9غيغاطن من الكربون(، وجتفيف األراضي اخلثية وحرقها )

 
 

                                                      
(10) Haberl, H., Erb, K-H., Krausmann, F., Gaube, V., Bondeau, A., Plutzar, C., Gingrich, S., Lucht, W., and Fischer-Kowalski, 

M. (2007). Quantifying and mapping the human appropriation of net primary production in Earth’s terrestrial ecosystems. PNAS, 

104(31), 12942-12947. DOI: 10.1073/pnas.0704243104.. 

(11) Van der Esch, S., ten Brink, B., Stehfest, E., Bakkenes, M., Sewell, A., Bouwman, A., Meijer, J., Westhoek, H., and van den 

Berg, M. (2017). Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, water, climate change and 

biodiversity: Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 

Retrieved from http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-exploring-future-changes-in-land-use-and-land-

condition-2076.pdf.. 

(12) Stoorvogel, J. J., Bakkenes, M., Temme, A. J., Batjes, N. H., and Ten Brink, B. J. (2017). S‐World: A Global Soil Map for 

Environmental Modelling. Land Degradation and Development, 28(1), 22-33. DOI: 10.1002/ldr.2656. 

(13) Watson, J. E. M., Shanahan, D. F., Di Marco, M., Allan, J., Laurance, W. F., Sanderson, E. W., Mackey, B., and Venter, O. 

(2016). Catastrophic Declines in Wilderness Areas Undermine Global Environment Targets. Current Biology, 26(21), 2929–2934. 

DOI: 10.1016/j.cub.2016.08.049. 

(14) Newbold, T., Hudson, L. N., Arnell, A. P., Contu, S., De Palma, A., Ferrier, S., Hill, S. L. L., Hoskins, A. J., Lysenko, I., 

Phillips, H. R. P., Burton, V. J., Chng, C. W. T., Emerson, S., and Gao, D. (2016). Has land use pushed terrestrial biodiversity 

beyond the planetary boundary? A global assessment. Science, 353(6296), 288–291. DOI: 10.1126/science.aaf2201. 

 7-الشكل م ق س
 بطرق عميقة وبعيدة املدى أدى النشاط البشري إىل تغري وجه الكوكب

. ويف بعض احلاالت، وال سيما يف جماالت (10)وتظهر اللوحة )أ( مدى استحواذ البشر على صايف اإلنتاجية األولية
يف املائة من الكتلة األحيائية الكلية اليت كانت لتنتجها الظروف  100الزراعة املكثفة، يعادل االستخدام البشري 

)املبينة ابألزرق الداكن(. وتظهر اللوحة )ب( االخنفاض يف الكربون العضوي يف الرتبة، وهو مؤشر الطبيعية للنبااتت 
وتظهر اللوحة )ج( أجزاء سطح األرض . (12)(11)على تدهور الرتبة )االخنفاض ابللون األمحر والزايدة ابللون األزرق(

خضر القفار مبعىن أن العمليات اإليكولوجية والتطورية تعمل ومتثل املناطق املبينة ابللون األ. ‘‘برية’’اليت ميكن اعتبارها 
. ويف األرابع الثالثة املتبقية من سطح األرض، تعاين (13)هناك يف ظل احلد األدىن من االضطراابت من جانب البشر

جواين( مستوايت األنشطة الطبيعية من التعطيل الناجم عن األنشطة البشرية بدرجة كبرية. وتظهر اللوحة )د( )ابللون األر 
 .(14)األنواع مقارنة ابحلالة األصلية انفقد
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يؤثر تدهور األراضي سلبًا على رفاه البشر من خالل فقد خدمات النظم اإليكولوجية، الذي بلغ  -4
أتمني الغذاء يؤثر تدهور األراضي أتثرياً سلبياً على و  - (ال خالف عليهمستوايت حرجة يف أجزاء كثرية من العامل )

-8-5، 6-5، 4-5، 2-3-5، 4-4-1، 2-3-1، 1-3-1فضاًل عن صحة اإلنسان وسالمته } واملاء،
اخلصوبة، والتمل ح،  انمن خالل التآكل، وفقد -{. وتشكل اخلسائر يف اإلنتاجية الزراعية النامجة عن التدهور 2

، 3-2-3-5، 3-3-4، 3-2-4إىل  1-2-4خطراً كبرياً على األمن الغذائي } -وغري ذلك من العمليات 
{. وعلى الرغم من التقدم الكبري احملرز يف احلد من انعدام األمن الغذائي يف العامل خالل العقد 5-3-2-4

مليون شخص حول العامل حمرومني من إمكانية احلصول على التغذية الكافية  800املاضي، ال يزال ما يقرب من 
من خالل تقليل موثوقية تدفقات املياه  املاء مساعي أتمني{. ويعوق التدهور 5-3-3-1، 4-2-5-1}

. ولقد ساهم تدهور مستجمعات املياه والنظم اإليكولوجية املائية، املقرتن بتزايد }2-8-5{وكميتها ونوعيتها 
استخراج املياه والتلوث الناجم عن األنشطة البشرية، يف تدهور نوعية املياه وإمداداهتا، حبيث أصبح أربعة أمخاس 

-5-2-4، 3-4-2-4{ للتهديد بشكل كبري فرص أتمني املاءتعرض فيها تلعامل يعيشون يف مناطق سكان ا
1 ،5-8-1{. 
ويؤدي حتويل الغطاء الطبيعي إىل أراٍض لزراعة احملاصيل ومستوطنات إىل زايدة خطر نشوب األمراض  -5

كل أكثر تواترًا مبسببات اجلديدة، اليت أصبح بعضها يشكل هتديدات صحية عاملية، عن طريق تعرض الناس بش
األمراض القادرة على االنتقال من األحياء الربية إىل األثوايء البشريني. ويؤثر إدخال التعديالت على النظم 

. ويؤدي التدهور إىل زايدة }1-4-5، 7-2-4، 4-2-2-2{اهليدرولوجية على انتشار انقالت األمراض 
األرض بشكل خطر، وال سيما يف البلدان النامية، إذ تسجل فيها عدد األشخاص املعرضني لتلوث اهلواء واملاء و 

ضفعاً تلك اليت تسجلها  20البلدان األسوأ حاالً معدالت خسائر يف األرواح انمجة عن التلوث تفوق أبكثر من 
{. ويتعرض الرفاه النفسي لألذى من جراء تدهور األراضي عن طريق 10-5؛ الشكل 5-4-4البلدان الغنية }

. وترتتب على }1-9-5، 6-4-5{ ض الفوائد اليت تعود على التوازن العقلي والرتكيز واإلهلام والتعايفاخنفا
-1{تدهور األراضي آاثر سلبية بصورة خاصة تنعكس على الصحة العقلية والرفاه الروحي للمجتمعات األصلية 

ناطق املشاطئة، يزيد من خطر وقوع . وأخرياً، فإن تدهور األراضي، ال سيما يف املناطق الساحلية وامل}3-1-2
، 3-3-1{تلف بسبب العواصف والفيضاانت واالهنياالت األرضية، مع ارتفاع التكاليف االقتصادية والبشرية 

يف املائة من سكان العامل الذين يعيشون يف املناطق  10. ويف ظل التوقعات اليت تشري إىل أن حوايل }5-5-1
 700والذين يزيد حاليًا عددهم عن  -أمتار فوق مستوى سطح البحر  10ن الساحلية اليت يقل ارتفاعها ع

فإن املخاطر االقتصادية والبشرية املرتبطة  - 2050مليون نسمة وسيزداد إىل أكثر من بليون نسمة حبلول عام 
 .}3-5-5، 1-5-5{األراضي الرطبة الساحلية جسيمة  انبفقد

الثقافية للمجتمعات احمللية ويضعف نظم املعارف واإلدارة التقليدية يؤثر تدهور األراضي سلباً على اهلوية  -6
شكل اهلوية والتقاليد والقيم، فضالً عن املعتقدات ت هي اليتعالقة الفرد أو اجملتمع ابألرض و  - (ال خالف عليه)

-5، 1-9-5، 6-4-5، 1-2-2-2، 3-4-1، 2-3-1، 1-3-1، 2-1الروحية واألطر األخالقية }
الشكل م ق )ك عالقة قوية بني التنوع اللغوي )وهو مبثابة وكيل للتنوع الثقايف( والتنوع البيولوجي {. وهنا9-2
ويعترب العديد من الشعوب األصلية أن تدهور األراضي يتسبب يف فقد فادح هلويتها الثقافية، على الرغم . (8-س

-5، 2-2-2-3، 1-4-8، 1-4-6، 1-4-3، 1-2-3( }ال خالف عليهمن صعوبة حتديد ذلك كمياً )
-5( }مسل م به لكنه انقص{؛ ويتجلى ذلك على سبيل املثال، يف هجر األماكن والطقوس املقدسة )9-2-3
الرتباط الروحي ابألرض يف جمتمعات اباإلحساس ابملكان و  ان{. فيؤدي تدهور األراضي إىل فقد9-2-1

، وكذلك يف سكان احلضر }1-3-2-2{( قصمسل م به لكنه انالشعوب األصلية والسكان احملليني اآلخرين )
 {.5-9-1( }ال خالف عليهالذين يعيشون بعيداً عن املناطق املتضررة )
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 8-الشكل م ق س
 التنوع الثقايف والتنوع البيولوجي مرتبطان مكانياً 

أمناط التنوع  إىل جانب –وهو مكو ن مهم من بني عناصر التنوع الثقايف  -وتوضح هذه اخلريطة أمناط التنوع اللغوي 
. (15)البيولوجي لدى نوعي الثدييات والطيور. ويقاس التنوع اللغوي على أنه الرتكيز اجلغرايف لنقاط املنشأ لكل لغة فريدة

. وتشري املناطق ذات اللون الداكن (16)ويشار إىل التنوع البيولوجي من خالل جمموع وفرة األنواع من الثدييات والطيور
 نوعاً، يف حني ميثل الطيف اللوين من األخضر إىل األرجواين تزايد تنوع اللغة.إىل املناطق األكثر ت

 

ال رجعة فيه.  فقدااناملعرفة املرتاكمة بشأن كيفية إدارة األراضي  انويؤدي االغرتاب عن األرض إىل فقد -7
أهنا مستدامة على  احملليةمعارف الشعوب األصلية واملعارف ولقد أثبتت ممارسات إدارة األراضي القائمة على 

مدى فرتات زمنية طويلة وتقدم مناذج بديلة للنمط االستغاليل للعالقة بني اإلنسان والطبيعة، الذي ساد يف معظم 
-4-1، 1-3-4-1، 1-1-14، 2-2-3-1، 1-3-1، 1-2-1} األماكن على مدى القرنني املاضيني

ت بني اإلنسان والطبيعة، استنادًا إىل أخالقيات {. وهي تقدم أيضًا مناذج بديلة للعالقا5-3-3-1، 8-2
. وابلتوازي، تعرتف املبادئ القانونية }2-1-3-2{عالئقية بداًل من التقدم التكنولوجي أو النمو االقتصادي 

أبن  -املشار إليه ألول مرة يف القانون الفرنسي بشأن املنتزهات الوطنية  -‘‘ التضامن اإليكولوجي’’اجلديدة مثل 
{. ومن 2-2-1-3ر والنظم اإليكولوجية ال يتفاعلون معاً فحسب، بل هم أيضاً متكافلون بصورة متبادلة }البش

املرجح أن خيلق هذا اإلطار اإلدراكي للتكامل البشري مع الطبيعة شعورًا مجاعيًا بواجب محاية األراضي 
-1-4-1، 3-1األجيال املقبلة }واستصالحها واالعرتاف بضرورة موازنة االحتياجات احلالية مع احتياجات 

2 ،1-4-6-3 ،1-4-7-3 ،2-2-4-3 ،2-3-2-2.} 

                                                      

(15) Hammarström, H., Forkel, R., and Haspelmath, M. (2017). Glottolog 3.0. Max Planck Institute for the Science of Human 

History. Retrieved from http://glottolog.org. 
(16) Jenkins, C. N., Pimm, S. L., Joppa, L. N. (2013). Global Patterns of Terrestrial Vertebrate Diversity and Conservation. PNAS, 

110(28), E2602-E2610. DOI: 10.1073/pnas.1302251110. 

http://glottolog.org/
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مساواة يف الدخل، الالتؤدي التغريات املرتبطة بتدهور األراضي يف خدمات النظم اإليكولوجية إىل تفاقم  -8
األصلية  نظرًا لوقوع اآلاثر السلبية بشكل غري متناسب على أكثر أفراد اجملتمع هتميشاً، مبا يف ذلك الشعوب

وعلى الرغم من أن تدهور األراضي موجود يف كل من األجزاء  - (ال خالف عليهواجملتمعات احمللية الفقرية )
املتقدمة والنامية من العامل، غالبًا ما يكون له اآلاثر السلبية األقوى على رفاه السكان املهمشني وأولئك الذين 

. وعادة ما يكون سكان (9-الشكل م ق س) {5-2-2، 5-2-1يعيشون يف املناطق اليت تفتقر إىل التنمية }
 الكوارث من للوقاية خاص بشكل يعتمدون وهم{. 5-2-1} الوطينالبيئات األكثر هتميشاً أفقر من املتوسط 

تدهور األراضي، ويتعافون بشكل أبطأ عقب الكوارث  خالل من ت فَقد اليت اإليكولوجية النظم خدمات على
الرتبة الزراعية أثر هائل على الفقر على  ان. وميكن أن يكون لفقد}3-5-5، 2-5-5، 1-2-2-5{الطبيعية 

-2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل } 5الصعيد الوطين؛ فلقد لوحظت آاثر سلبية لتدهور األراضي تصل إىل 
 ما ال تتمتع إبمكانية {. وتعتمد الفئات ذات الدخل املنخفض اعتمادًا كبريًا على القطاع الزراعي، وغالباً 5

{. ويف البلدان ذات الشرحية الدنيا من الدخل، 5-2-1، 2-2-2-3احلصول على األراضي األكثر إنتاجية }
تسجل اخلسائر يف القطاع الزراعي مستوايت أعلى مبقدار مرتني ونصف بني صفوف األفراد الواقعني يف الطرف 

{. وابإلضافة إىل ذلك، ميتلك 5-2أخرى من االقتصاد } األدىن من توزيع الدخل عما هي عليه يف قطاعات
األشخاص املهمشون موارد أقل من غريهم لالستثمار يف التكنولوجيا، يف جماالت مثل الزراعة أو الصرف الصحي، 

{. ويؤدي تدهور األراضي 5-2-2-2 ،1-4-8-2، 1-3-2-2للتخفيف من اآلاثر السلبية للتدهور }
السلع اليت يتم جنيها يف الربية واليت تستخدم كاحتياطات لألسر املعيشية الضعيفة يف  أيضًا إىل احلد من توافر

. ويعاين الفقراء من إمكانية أقل للوصول على مصادر الطاقة احلديثة، {1-2-2-5، 4-3-3{أوقات الشدة 
حم والروث، لتلبية وابلتايل فهم أكثر اعتمادًا على الوقود املستمد من النظام اإليكولوجي، مثل اخلشب والف

{. ويؤدي التدهور إىل خلق املزيد من الطلب على العمالة داخل األسر 5-7-2-1احتياجاهتم من الطاقة }
، 2-3-2-5}املعيشية اليت تعتمد على احلطب، مما يولد أعباء غالبًا ما تقع بشكل غري متناسب على النساء 

راضي على خدمات النظم اإليكولوجية ابلتضافر مع عوامل . وكثرياً ما يعمل األثر السليب لتدهور األ{5-7-2-1
الضغط األخرى مثل التغري االقتصادي، وتقلب املناخ، وعدم االستقرار السياسي، وعدم فعالية املؤسسات أو عدم 

أفراد  ألضعفسبل الرزق تعذر أتمني {. وتتمثل النتيجة اجملمعة يف 5-6-1-1، 3-6-2-1، 3-4كفاءهتا }
 {.2-2-2-3اجملتمع }
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 9-الشكل م ق س
 يؤثر تدهور األراضي على مجيع البلدان بصرف النظر عن مستوى دخلها أو مستوى التنمية البشرية لديها

هي أيضاً األغىن. ومع ذلك، من املرجح  ،مثل أورواب الغربية وأجزاء من أسرتاليا، فبعض املناطق األكثر تدهوراً يف العامل
أن تتجلى اآلاثر السلبية للتدهور على رفاه البشر بشكل أكثر وضوحًا يف املواقع اليت يتزامن فيها التدهور مع الفقر، 
واخنفاض القدرة املؤسسية، وضعف شبكات األمان االجتماعي. ويف هذه اخلريطة، يلون كل بلد وفقًا لدرجة مؤشر 

الكربون العضوي يف الرتبة )أحد مؤشرات تدهور األراضي(  ان، يف حني يشار إىل مدى فقد(17)لبشرية لديهالتنمية ا
الكربون العضوي  انمن خالل خفة التظليل يف كل دائرة أو كثافتهالتنمية البشرية لديه، يف حني يشار إىل مدى فقد

 . كل دائرة أو كثافتهيف الرتبة )أحد مؤشرات تدهور األراضي( من خالل خفة التظليل يف

) .2017Van der Esch et al(بياانت عن الكربون العضوي يف الرتبة منقولة عن  :املصدر
) .2017Stoorvogel et al(و (18)

(19). 
  

                                                      

(17) United Nations Development Programme. (2015). Human Development Data (1990-2015) [Data file]. 

Retrieved from http://hdr.undp.org/en/data. 
(18) Van der Esch, S., ten Brink, B., Stehfest, E., Bakkenes, M., Sewell, A., Bouwman, A., Meijer, J., Westhoek, 

H., and van den Berg, M. (2017). Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, 

water, climate change and biodiversity: Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook. The Hague: PBL 

Netherlands Environmental Assessment Agency. Retrieved from 

 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-exploring-future-changes-in-land-use-and-land-

condition-2076.pdf. 
(19)  Stoorvogel, J. J., Bakkenes, M., Temme, A. J., Batjes, N. H., and ten Brink, B. J. (2017). S‐World: A Global 

Soil Map for Environmental Modelling. Land Degradation and Development, 28(1), 22-33. DOI: 10.1002/ldr.2656. 
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تبني أن املنافع االقتصادية الناجتة عن اإلجراءات الرامية إىل وقف تدهور األراضي أو احلد منه واستصالح  -9
(، ولكن تعتمد فعاليتها يف اجململ مسل م به لكنه انقصتتجاوز التكاليف يف كثري من األماكن )األراضي املتدهورة 

ولقد أثبتت جمموعة متنوعة من املمارسات املستدامة إلدارة األراضي فضاًل عن  - ال خالف عليهعلى السياق )
تدهور األراضي وجتنبه وعكس مساره يف تقنيات احملافظة على الرتبة واملياه فعاليتها يف التقليل إىل أدىن حد من 

-6، 2-6-2-4، 1-3-2-2، 4-1، 3-1، 2-2-1{ (ال خالف عليهكل من املناطق الريفية واحلضرية )
. وتعتمد فعالية التدخالت على مدى معاجلتها لطبيعة ومدى وشدة احملركات وعمليات }6-3-2، 3-1

-1، 2-2-3-1، 1-2-1واالقتصادية والسياسية اليت تنفذ فيها }التدهور، والظروف البيوفيزايئية واالجتماعية 
{. ولقد سبق استخدام ممارسات إدارة األراضي املستوحاة من 6-4، 6-3، 5-2-3-3، 3-5، 3-3-1

، فضالً عن هنج إدارة املوارد الطبيعية القائمة على اجملتمع احمللي، استخداماً معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
حًا يف العديد من املناطق لتجنب تدهور األراضي ولعكس مساره، وتزداد فعاليتها بشكل خاص يف حالة انج

-4-1، 2-3-4-1، 3-2-3-1، 1-1-3-1{ اعتماد اجملتمعات احمللية اعتماد كبري على املوارد الطبيعية
7-2 ،1-4-8-2 ،2-2-2-1 ،2-2-2-2 ،5-3-3-1 ،6-3-1 ،6-3-2 ،6-4-1-2 ،6-
. وتظهر التطورات األخرية يف جمال تقدير الفوائد غري املسو قة }8-3-1، 6-4-3، 6-4-2-4، 4-2-2

الستعادة البيئة اإليكولوجية وما تالها من إدراج هذه القيم يف حتليالت مشاريع االستصالح من حيث التكلفة 
ح مفيدة اقتصادايً، وأن والفوائد، مع إجياد نسب خصم مالئمة اجتماعياً، أن االستثمارات يف جمال االستصال

 يف بلدان عدة ويف. }3-2-4-6{ واحد إىل عشرة بنسبة هامشفوائد االستصالح تتجاوز التكاليف مبتوسط 
يف مواجهة تدهور األراضي أعلى أبربعة أضعاف على األقل من  العمل عن التقاعس تكلفة تكون وأفريقيا، آسيا

 .}4-3-2-5{تكلفة العمل 
(. ويف احلاالت القصوى، يسهم ال خالف عليهبليون شخص ) 2.7على أكثر من يؤثر التصحر حالياً  -10

يعرف التصحر على أنه و  - (مسل م به لكنه انقصيف اهلجرة غري الطوعية وزايدة خطر نشوب النزاعات العنيفة )
مجاعية مصطلح تدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، اليت يطلق عليها بصفة 

يف  38يف املائة من سطح األرض وهي موطن لنسبة  24وتغطي األراضي اجلافة املأهولة ‘‘. األراضي اجلافة’’
ومييل سكان األراضي اجلافة إىل الفقر والتأثر ابلتغريات يف قاعدة املوارد  {4-2-6-2} املائة من سكان العامل

وب الصحراء الكربى على سبيل املثال، يعيش نصف جمموع الطبيعية على حنو غري متناسب؛ ففي أفريقيا جن
{. ومن املتوقع 5-2-1السكان يف األراضي اجلافة، حيث يتواجد كذلك ثالثة أرابع الفقراء يف تلك املناطق }

 الينيب 4إىل  2010بليون يف عام  2.7أي من  -يف املائة  43أن يتزايد عدد السكان يف األراضي اجلافة بنسبة 
{. 7-2-4-1مما سيؤدي إىل تفاقم أتثري البشر على املناظر الطبيعية يف األراضي اجلافة } - 2050يف عام 

يف املائة منها من شكل  20إىل  10وتتعرض األراضي اجلافة ملستوايت عالية من التدهور، حيث يعاين ما بني 
لتدهور األراضي عند {. وتصبح األراضي اجلافة عرضة بشكل خاص 4-2-6-2}من أشكال تدهور األراضي 

وجود واحد أو أكثر من السمات التالية: نظم إيكولوجية منخفضة اإلنتاجية؛ تربة قابلة للتدهور بسهولة؛ درجات 
ال حرارة وهتطال ابلغي التقلب؛ وسكان مهمشني اقتصاداًي وسط كثافة سكانية عالية أو منو سكاين مرتفع )

. وتسهم هذه اخلصائص }1-3-7، 5-2-7، 4-2-7، 3-2-7، 1-2-7، 2-1-3-3{ (خالف عليه
أوجه العجز  للتكيف معاملرتابطة يف ارتفاع معدالت الفقر وحتد من إمكانية تطوير آليات اقتصادية ومؤسسية 

-7، 6-3{( ال خالف عليهاملومسي أو املزمن املتزايدة احلدة يف جماالت األغذية واملياه والطاقة واألمن املادي )
. ويعد  التدهور يف األراضي اجلافة أحد األسباب اليت أد ت إىل عدم زايدة غلة احلبوب }7-3-1، 7-2-3، 1
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، على الرغم من الزايدات يف مجيع مناطق العامل 2005و 1960يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بني عامي 
داًي إىل مستوايت األخرى. ويسري تدهور األراضي ابلتوازي مع الضغوطات االجتماعية االقتصادية األخرى مؤ 

( مسل م به لكنه انقصأعلى من النزاعات العنيفة احمللية أو اإلقليمية واهلجرة اخلارجية من املناطق املتدهورة بشدة )
. وعندما يكون معدل التهطال أقل من ع شر قيمته املتوقعة، لوحظ حدوث زايدة }5-6-1-3، 5-6-1-2{

، يف حني ارتبط اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة }3-1-6-5{ة يف املائة يف النزاعات الطائفي 45تصل إىل 
، يتوقع أن يرتاوح 2050. وحبلول عام }2-1-6-5{يف املائة يف النزاعات العنيفة  12يف املائة بزايدة قدرها  5

. وقد مليون نسمة 700و 50عدد األشخاص الذين هاجروا نتيجة لتغري املناخ املقرتن بتدهور األراضي ما بني 
يدخل املهاجرون يف نزاع مع السكان املوجودين من قبلهم يف املناطق اليت ينتقلون إليها، خاصة إذا كانت قاعدة 

 .}2-6-5{املوارد مستنفذة متاماً أو متدهورة أيضاً يف تلك الوجهات 
 مساحة وفقد األراضي تدهور بسبب مستقبالً ستستمر قدرة املراعي على دعم الثروة احليوانية يف التضاؤل  -11

 حدوث خطر زايدة إىل املوقع خارج العالية اآلاثر ذات املكثف احليواين اإلنتاج نظم استخدام زايدة وتؤدي. املراعي
من املتوقع أن يصل الطلب العاملي على املنتجات و  - (مسل م به لكنه انقصخرى )األ اإليكولوجية النظم يف تدهور

، يف حني تواصل املنافسة على األراضي بني رعي املاشية 2050و 2000احليوانية إىل الضعف بني عامي 
( ال خالف عليهواالستخدامات األخرى لألراضي، مثل زراعة احملاصيل والتعدين واملستوطنات البشرية، تزايدها )

. ويف العديد من املراعي يف العامل، تكون مستوايت ختزين الثروة احليوانية عند أو فوق }4-3-2، 3-3-1-1{
قدرة األرض على إدامة اإلنتاج احليواين على املدى الطويل، مما يؤدي إىل الرعي اجلائر والرتاجع الطويل األجل يف 

ألراضي إىل اخنفاض يف قدرة املراعي . ويف بعض املناطق، أدى تغري حالة ا}7-4-1{اإلنتاج النبايت واحليواين 
. ولطاملا جاءت اآلاثر جلية }2-6-2-4{يف املائة  90على دعم احليواانت العاشبة الكبرية بنسبة تصل إىل 

يف املائة من اإلنتاج احليواين على مستوى العامل، وحيث ميثل  69بشكل خاص يف األراضي اجلافة، حيث حيدث 
-3-4، 2-6-2-4، 1-3-3األحيان النشاط الزراعي الوحيد القابل للتحقيق } اإلنتاج احليواين يف كثري من

مليون  600بليون نسمة، مبن فيهم  1.3{. ويؤثر اخنفاض إنتاجية القطاع احليواين سلبًا على سبل رزق 2-2
 {.5-2م زارع فقري من أصحاب احليازات الصغرية }

يواين ولكن مع اخنفاض اإلنتاج احليواين يف املراعي، يف ومتثلت االستجابة للطلب املتزايد على الربوتني احل -12
وأدى ذلك إىل توسع يف أراضي زراعة . ‘‘اليت ال حتتاج إىل أراضٍ ’’زايدة استخدام أنظمة اإلنتاج احليواين املكثفة 

-2-3-3}يف املائة من جمموع أراضي زراعة احملاصيل  30احملاصيل إلنتاج األعالف احليوانية، واليت تبلغ حالياً 
يف املائة فقط من اجملرت ات بشكل كامل على أنظمة املراعي، بينما تتم تربية  26{. وحالياً، ال يتم تربية سوى 2

 79و 76النسبة املتبقية جزئيًا أو كليًا على احملاصيل الزراعية أو خملفات احملاصيل. وتتم تربية نسبة تقدر ما بني 
. وعلى الرغم من أن النظم املكثفة }2-3-3{كامل يف النظم املكثفة   يف املائة من الدواجن واخلنازير بشكل

لرتبية املواشي كثريًا ما تقلل من انبعااثت غازات االحتباس احلراري لكل وحدة من الربوتينات املنتجة، إال أن هلا 
يف ذلك حتويل ، مبا }3-1-2-2{آاثر سلبية متعددة خارج املوقع وغري مباشرة على خدمات النظم اإليكولوجية 

النظم اإليكولوجية الطبيعية إىل أراٍض لزراعة حماصيل منتجة لألعالف. ومن شأن تدفق النفاايت الصادرة عن نظم 
اإلنتاج املكثف أن يؤدي إىل تلوث اهلواء، وتلوث املياه، وآاثر على صحة اإلنسان، وتلوث املغذايت يف النظم 

 .}2-2-8-5، 4-4-5، 2-2-3-4{اإليكولوجية للمياه العذبة 
من شأن تفادي تدهور األراضي واحلد منه وعكس مساره أن يسهم إسهاماً كبرياً يف ختفيف آاثر تغري  -13

املناخ، ولكن جيب تنفيذ االسرتاتيجيات الربية للتخفيف من آاثر تغري املناخ بعناية إذا ما أريد جتنب اآلاثر السلبية 
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ويف الفرتة ما بني عامي  - (ال خالف عليهالنظم اإليكولوجية )غري املقصودة على التنوع البيولوجي وخدمات 
بليون طن من  4-4و 6-3، كان تدهور األراضي وراء بلوغ االنبعااثت العاملية السنوية ما بني 2009و 2000

الغاابت  ان. وتشمل العمليات الرئيسية فقد}2-3-2-4{( مسل م به لكنه انقصاثين أكسيد الكربون )
وتدهورها، وجتفيف األراضي اخلثية وحرقها، وتراجع حمتوى الكربون يف الرتبة املزروعة واملراعي نتيجة لالضطراابت 

. وسيمثل تغري املناخ عامالً حمركاً متزايد }4-3-4، 3-2-4{املفرطة وعدم كفاية عائد املواد العضوية إىل الرتبة 
. وستؤدي التغريات يف }5-2-7، 8-2-4، 4-3{حلادي والعشرين األمهية لتدهور األراضي طوال القرن ا

درجات احلرارة وأمناط التهطال إىل تغري نطاقات األنواع ويف بعض احلاالت انقراض األنواع، مما يؤدي إىل تغيري 
املرتفعة، . ويف املناطق اجلبلية واملناطق الواقعة على خطوط العرض }2-2-7، 4-3{تركيبة النظام اإليكولوجي 

سيؤدي ذوابن الرتبة الصقيعية وتراجع األهنار اجلليدية إىل حتركات مجاعية لألراضي مثل االهنياالت األرضية وهبوط 
. ويف الغاابت، تزداد احتماالت اندالع احلرائق، وتفشي اآلفات واألمراض }3-3-2-4، 1-4-3{األسطح 

 .}5-4-3{اجلفاف واملوجات احلارة أكثر تواتراً  يف ظل السيناريوهات اليت يتوقع فيها أن تصبح حاالت
ال خالف وهناك العديد من املمارسات املستدامة إلدارة األراضي اليت حتقق منافع مناخية صافية )  -14
(. وتشمل هذه املمارسات، يف مجلة أمور، الزراعة احلرجية وإعادة تشجري األراضي احلرجية سابقاً، واستصالح عليه

واألراضي الرطبة املتدهورة، والتدابري اليت من شأهنا أن تعزز ختزين الكربون يف الرتبة يف املناظر  الغاابت واملراعي
-3-6، 2-1-3-6، 1-1-3-6، 4-3-4، 8-8-2-4، 3-2-4، 3-1الطبيعية اخلاضعة لإلدارة }

ناخ نتيجة {. ومع ذلك، قد يرتتب على بعض األنشطة الرامية إىل التخفيف من آاثر تغري امل6-3-2-3، 1-3
التنوع البيولوجي، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة،  انغري مقصودة، أال وهي زايدة خطر تدهور األراضي وفقد

وذلك مثالً عن طريق زايدة استخدام مبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات؛ وحتريج املوائل غري احلرجية يف السابق؛ 
راضي اليت كان يكسوها غطاء نبايت طبيعي سابقاً؛ وانتقال صايف وتوسيع حماصيل الطاقة األحيائية إىل داخل األ

أراضي زراعة احملاصيل إىل الغطاء النبايت الطبيعي نتيجة لزايدة تنافس احملاصيل الغذائية وحماصيل الطاقة األحيائية 
( ال خالف عليهحرائق )على األراضي؛ واحلماية املفرطة من احلرائق يف املناظر الطبيعية اليت لديها اتريخ تطوري لل

}1-4-3 ،3-3-7-2 ،3-5 ،4-2-6-5 ،5-3-2-5 ،7-2-2 ،7-2-5-2 ،7-2-6{. 
سيزداد تدهور األراضي سوءًا يف مواجهة النمو السكاين املستمر، واالستهالك غري املسبوق، واالقتصاد املتزايد  -ابء 

 للغاية، ما مل تتخذ إجراءات عاجلةالعوملة، وتفاقم تغري املناخ، واالستجاابت السياساتية اجملزأة 
ستصالح إجراء تقييمات لكل عملية االويتطلب حتديد كم  تدهور األراضي وعكس مساره من خالل  -15

تدعو جمموعة من السياسات و  - (ال خالف عليهمن النطاق اجلغرايف وفداحة الضرر قياسًا على خط أساس )
اخلطة االسرتاتيجية للتنوع  يف إطارللتنوع البيولوجي يتشي آمن أهداف  15الوطنية والدولية، وال سيما اهلدف 

، إىل حتديد كم  التدهور وعكس مساره. وأدى عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن 2020-2011البيولوجي للفرتة 
-1خطوط األساس وأنواع التغيري اليت تشكل التدهور، إىل تقديرات غري متسقة ملدى وفداحة تدهور األراضي }

{، وابلتايل إىل تفسريات متباينة لعواقب التدهور 7-13، 4-1-6، 4-1-4، 2-2-1-1-2-2-1-3، 1
على رفاه البشر. وهناك عدة خيارات للتوصل إىل اتفاق بشأن خطوط األساس. وقد يكون من الصعب حتديد 

الة الراهنة، ولكنها تكون خطوط األساس املتعلقة ابحلالة الطبيعية للنظام اإليكولوجي مقارنة بتلك القائمة على احل
أكثر إنصافاً عرب البلدان يف خمتلف مراحل التنمية. ومن انحية أخرى، إذا مت حتديد خط األساس عند حالة حديثة 
للنظام البيئي، فإن البلدان اليت حولت نظمها اإليكولوجية منذ قرون من الزمن لن تتمكن من الناحية العملية سوى 

أقل طموحًا بكثري من البلدان اليت بدأت التحول يف العقود القليلة املاضية. إال أن  من اختاذ تدابري استصالح
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الشكل م )األهداف اليت تتعلق حَبَتًة ابحلاالت املستقبلية، مثل حتييد أثر تدهور األراضي، ال تعاين هذه املشكلة 
 .{1-1-2-2} (10-ق س

 

 رئيسيًا وراء التدهور املتزايد يف أجزاء كثرية من يشكل ارتفاع وتزايد نصيب الفرد من االستهالك عامالً  -16
يكمن وراء ملعدل االستهالك احلايل للموارد الربية املرتفع على حنو غري مستدام دافعان و  - (ال خالف عليهالعامل )

أساسيان: األول هو الزايدة اهلائلة يف عدد السكان من البشر على مدى القرنني املاضيني؛ والثاين هو الزايدة األكرب 
. وإذا ما مت ضرب }5-1-7، 2-2-3-4{يف معدالت نصيب الفرد من نسبة استهالك العديد من املوارد 

عدد سكان العامل يف املستقبل يف معدل نصيب الفرد من االستهالك املماثل ملا يتمتع به حالياً العامل املتقدم النمو، 
-7، 3-2-7{فسيفوق عدد السكان بكثري قدرة العامل على توفري األغذية والطاقة وغري ذلك من املوارد الربية 

ل النمو السكاين العاملي، ال سيما يف البلدان املتقدمة، فإنه ال يزال مرتفعاً يف أجزاء . ويف حني يرتاجع معد}3-1
. إن التدابري الرامية إىل إبطاء }1-5-1-7{كبرية من العامل النامي ويف بعض البلدان املتقدمة، بسبب اهلجرة 

دائمة، مبا يف ذلك من خالل حتسني النمو السكاين واضحة متامًا وميكن أن حتقق فوائد بيئية واجتماعية كبرية و 
(؛ وحتسني فرص احلصول على ال خالف عليهفرص احلصول على التعليم وتنظيم األسرة واملساواة بني اجلنسني )

(؛ وإعادة النظر يف دور اإلعاانت اليت قد تؤدي مسل م به لكنه انقصالرعاية االجتماعية لدعم السكان املسنني )
 .}4-1-3-2، 2-4-2-2{اين يف العديد من األمم األكثر تقدماً إىل زايدة حفز النمو السك

-3، 2-6-3{ويشهد حاليًا نصيب الفرد من االستهالك يف االقتصادات الناشئة والنامية منوًا سريعًا  -17
{. وينبثق العديد من التغريات البعيدة املدى يف كيفية استخدام األراضي وإدارهتا من االستجاابت للفرص 6-3
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االقتصادية، مثل التحول يف الطلب على سلعة معينة أو حتسني فرص الوصول إىل األسواق، بوساطة األوضاع 
-3-1، 2-2-3-1، 5-1-3-1، 1-1-3-1، 1-2-1{( مسل م به لكنه انقصاملؤسسية والسياسية )

{. وميكن 6-4-2-3، 3-6-4، 3-6-3، 2-2-4-3، 2-2-3-3، 2-2-1-3، 1-3-3-3، 3-1
ؤسسات الضعيفة، مبا فيها تلك املتعلقة حبقوق األراضي واحلصول على املوارد الطبيعية، إىل اإلفراط أن تؤدي امل

، 2-1-3-1يف االستغالل، مما يؤدي إىل تفاقم أثر ارتفاع االستهالك والنمو السكاين على تدهور األراضي }
1-3-1-4 ،3-6-2 ،8-3-2-1.} 

ات االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف أجزاء أخرى من كثريًا ما أييت تدهور األراضي نتيجة للتغري  -18
يف أمريكا الشمالية وأورواب و  - {مسل م به لكنه انقصالعامل، قد تشمل آاثرها أتخراً يقاس ابألشهر أو السنوات )

عوضا الطلب على األغذية بصورة متزايدة لىب تعاملية التوريد السالسل أصبحت واهلند والصني، على سبيل املثال، 
. ويعين هذا االعتماد الكبري على الواردات أن ما بني ربع ونصف اآلاثر البيئية }4-6-3{املنتجني احملليني عن 

التنوع البيولوجي أو استنزاف موارد املياه  انسواء أكانت انبعااثت اثين أكسيد الكربون، أم فقد - لالستهالك
 }1-1-8-5، 4-6-3{خرى من العامل غري تلك اليت حيدث فيها االستهالك ي شعر هبا يف أجزاء أ -العذبة

. ويف املتوسط، يكون استخدام بلد ما للموارد الطبيعية غري احمللية أكرب بثالثة أضعاف (11-الشكل م ق س)
اليت  . وتشعر الدول املنخفضة الدخل ابلتكاليف}4-6-3{من الكمية املادية للسلع اليت يتاجر هبا هذا البلد 

يفرضها تدهور البيئة وتدهور األراضي على حنو غري متناسب، وهي نفس الدول اليت تعتمد عليها بقية العامل 
. وتؤدي الطبيعة }4-6-3{( مسل م به لكنه انقصبشكل متزايد يف توفري املواد اخلام والسلع األساسية الزراعية )

رفع األمهية النسبية للعوامل العاملية مثل االتفاقات التجارية،  املعوملة للعديد من سالسل توريد السلع األساسية إىل
؛ كما أهنا }4-6-3{وأسعار السوق، وأسعار الصرف ابعتبارها حمركات لتدهور األراضي على الصعيد احمللي 

-2-2{ جتعل أتثري املستهلكني واملستثمرين الدوليني يفوق أتثري احلكومات الوطنية واإلقليمية واملنتجني األفراد
، وتؤكد األمهية احلامسة للجهات الفاعلة العاملية، مبا يف ذلك الشركات واملؤسسات املالية }3-6-2-2، 3

-6-3، 2-3-2-2، 2-2-3-1، 1-1-3-1{املتعددة اجلنسيات، يف النهوض ابالستدامة يف كل مكان 
العاملي على السلع  . ومن شأن زايدة تكامل السوق املقرتنة ابرتفاع الطلب}6-4-2-4، 6-4-2-3، 4

الربية، تعويض فوائد زايدة اإلنتاجية، مما يؤدي إىل استمرار الضغط إلخالء املناطق املتبقية من الغطاء النبايت احمللي 
{3-6-4.} 

أدت الفجوة املكانية املتزايدة بني املستهلكني والنظم اإليكولوجية اليت تنتج األغذية والسلع األساسية  -19
ون عليها، إىل تزايد االفتقار إىل الوعي والفهم بشأن آاثر خيارات االستهالك على تدهور األخرى اليت يعتمد

ال تعكس أسعار معظم السلع األساسية الزراعية املتداولة دوليًا العوامل و  - (مسل م به لكنه انقصاألراضي )
-6، 5-1-2-2{( ال خالف عليهاخلارجية البيئية واالجتماعية املرتبطة إبنتاج تلك السلع ونقلها وجتهيزها )

. ومن شأن استيعاب التكاليف البيئية واالجتماعية للسلع األساسية املتداولة وتنظيمها على حنو }4-2-3
مناسب، زايدة الطلب على املنتجات ذات التأثري املنخفض وتشجيع إقامة عالقة أكثر إنصافاً بني مواطين البلدان 

. غري أن األسعار التشجيعية حلفز إنتاج السلع }1-4-6، 3-2-6-3، 2-3-2{املتقدمة والبلدان النامية 
األساسية الزراعية األكثر استدامة غالباً ما تكون منخفضة أو معدومة، حيث كثرياً ما تعمل جتارة التجزئة والسلع 

، 3-3-2-2{االستهالكية والشركات التجارية هبوامش منخفضة وينتاهبا الرتدد إزاء فقد حصصها يف السوق 
6-4-2-3{. 
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وتتشكل  - (ال خالف عليهدائمًا ما أييت تدهور األراضي تقريبًا نتيجة ألسباب متعددة متفاعلة ) -20
األنشطة البشرية اليت متثل األسباب املباشرة لتدهور األراضي يف هناية املطاف من خالل أسباب كامنة متعددة، مبا 

-1، 2-1( }الشكل ال خالف عليهوالتكنولوجية واملؤسسية والثقافية )يف ذلك احملركات االقتصادية والدميغرافية 
2-1 ،1-2-2 ،1-3-3-1 ،1-4-8-1 ،2-2-1-3 ،3-6-1 ،3-6-2-1 ،5-2-2-2 ،5-
{. إن التفسريات القائمة على عامل واحد واملبسطة إبفراط 1-4-8، 6-3-8إىل  8-3-3، 7-3، 2-2-3

ت، ونتيجة لذلك، عمومًا ما تكون مضللة. وابملثل، تتشكل لتدهور األراضي، تغفل عن مثل تلك التعقيدا
-8، 2-2-8، 2-4-6، 3-3-1إىل  1-3-1ممارسات االستصالح عمومًا من خالل حمركات متعددة }

وهي إحدى أكثر التوصيات  -{. فعلى سبيل املثال، من شأن الزايدات يف اإلنتاجية الزراعية 8-4-2، 3-6
أن حتد  من الضغط على املناطق املتبقية من الغطاء النبايت احمللي، ولكن فقط إذا  - شيوعاً ملعاجلة تدهور األراضي

مت استيفاء شروط صارمة للحيلولة دون أن تتمثل النتيجة يف توسع أراضي زراعة احملاصيل بدالً من النتيجة املرجوة 
 {.3-6-3( }غري قطعي)

هور األراضي واملستوايت غري املستدامة الستخدام قد يسهم الفقر املدقع، املقرتن بندرة املوارد، يف تد -21
فالتفسريات القائمة على عامل  - (ال خالف عليهاملوارد الطبيعية، ولكنه اندراً ما ميثل السبب الكامن الرئيسي )

واحد، مثل الفقر املدقع، ال تستطيع معاجلة تعدد األسباب الكامنة اليت عادة ما تؤدي إىل ممارسات غري مستدامة 
ويف كثري من املناطق الريفية الفقرية، عادة ما تشمل هذه األسباب الكامنة  - }2-2-2-5{الستخدام األراضي 

ي، وعدم توافر فرص الوصول إىل األسواق واالئتمان املايل، وعدم كفاية االستثمار النزاعات بشأن حقوق األراض
يف جمال البحث والتطوير، وخطط التنمية اليت تركز على قطاع بعينه واليت ال تويل اهتمامًا للقطاعات األخرى 

-5، 2-2-2-5، 3-6-3، 4-1-3-1، 1-1-3-1{( ال خالف عليهواملؤسسات احلكومية الضعيفة )
. وينبغي تفسري املمارسات احمللية الستخدام األراضي املسببة لتدهورها }4-8، 5-4-6إىل  6-4-3، 2-2-3

-2-2-5، 3-2-2-2{يف سياق السياسات الوطنية األوسع نطاقًا والتكامل مع األسواق اإلقليمية والعاملية 
-2الذي تضطلع به اجملتمعات احمللية }. وكثرياً ما يعتمد االستخدام املستدام لألراضي على العمل اجلماعي }2
{. وهناك أدلة متزايدة على فعالية الن هج اجملتمعية إلدارة 5-2-2-3، 2-3-2-1، 2-2-3-1، 2-2-2

جمامع املوارد البيئية املشرتكة وفوائد الن هج اليت يقودها أصحاب املصلحة املتعددين لبناء القدرة على الصمود على 
-6، 4-2-4-6، 3-2-2-5، 3-2-2-2، 2-2-3-1، 5-1-3-1، 1-1-3-1املدى الطويل }

{. ومع ذلك، فإن تطوير الشبكات االجتماعية لدعم العمل اجلماعي فحسب، يف 8-3-4، 8-3-2، 4-5
غياب االستثمارات الكبرية من جانب اجلهات الفاعلة من اجلمهور أو اجملتمع املدين يعس ر األمر للغاية بسبب 

لقة ابنعدام أمن حيازة األراضي، وفقر األسر املعيشية ومستوايت التعليم الفردي والتمكني املشاكل املتفشية املتع
 .}3-2-2-2{املتدنية 
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 11-الشكل م ق س
الغرض من عملية حتديد بصمة التنوع البيولوجي هو حتديد مدى ارتباط التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي 

 مبختلف السلع املتداولة
ذا الشكل البياين أهم واردات وتدفقات التجارة العاملية املقاسة ابستخدام بصمة التنوع البيولوجي لتلك ويبني ه

التدفقات )من حيث عدد األنواع املهددة ابالنقراض(. ويشار إىل البلدان العشرة الرئيسية املصدرة املرتبطة مبمارسة 
النامية( بنقاط برتقالية وإىل أكرب عشرة تدفقات فردية من الضغوط على التنوع البيولوجي )ومعظمها من االقتصادات 

تلك البلدان ابللون الربتقايل )مع وجود السهم يف بلد االسترياد(. ويشار إىل البلدان العشرة األوائل املستوردة من حيث 
وتظهر التدفقات العشرة الضغوط على التنوع البيولوجي )االقتصادات املتقدمة النمو واالقتصادات الناشئة( بنقاط زرقاء 

األوىل من الواردات الفردية ابللون األزرق )مع وجود السهم يف بلد التصدير(. ويشري حجم النقاط إىل العدد اإلمجايل 
لألنواع املهددة املرتبط انقراضها بصادرات أو واردات ذلك البلد ابلذات. وتشري األسهم األكثر مسكاً إىل وجود عدد 

ملهددة ابالنقراض املرتبطة بذلك التدفق التجاري الثنائي. ويتتبع النموذج األساسي الذي يربط قاعدة أكرب من األنواع ا
ابلقائمة احلمراء لعشرة أنواع مهددة اليت وضعها االحتاد الدويل حلماية الطبيعة واملوارد ‘‘ إيورا’’بياانت التجارة العاملية 

بلداً.  189قطاع يف  15 000مليارات سلسلة توريد تربط بني  5نوع من خالل أكثر من  18 000 (20)الطبيعية
 وتوضح اخلطوط السوداء الباهتة هذه التدفقات التجارية اإلضافية املرتبطة ابلتنوع البيولوجي.

 .2012Lenzen et al. ((21)(عن  منقولة: بناء على بياانت املصدر

على صعيد احلوكمة للتصدي لتدهور األراضي أثبتت االستجاابت املؤسسية والسياساتية واالستجاابت  -22
عدم مالءمتها يف كثري من احلاالت، حيث غالباً ما ال تكون شاملة ابلشكل الكايف أو تفشل يف معاجلة األسباب 

عادة ما تركز االستجاابت السياساتية الوطنية لتدهور األراضي على احملركات و  - (مسل م به لكنه انقصاحلقيقية )

                                                      

 .www.iucnredlist.orgهذه البياانت متاحة على الرابط   (20)
(21)  Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Foran, B., Lobefaro, L., and Geschke, A. (2012). International trade 

drives biodiversity threats in developing nations. Nature, 486, 109–112. DOI: 10.1038/nature11145.. 

http://www.iucnredlist.org/
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احمللي وغالبًا ما ال تتوافر هلا موارد كافية، مبا يف ذلك املهارات واملعارف والتكنولوجيا والتمويل على املستوى 
. وعادة ما تكون احللول اليت جتري جتربتها تدرجيية }5-6، 4-4-6، 2-3-6، 1-3-6{والقدرات املؤسسية 

قية وأن تركز على جتنب الضرر األويل. وقائمة على رد الفعل، إذ تركز على ختفيف الضرر بدالً من أن تكون استبا
وكثرياً ما يتسم تنسيقها ابلضعف يف خمتلف القطاعات والوزارات اليت تتقاسم مسؤولية استخدام األراضي واملوارد 

، 1-3-2، 4-2-2الطبيعية، وغالبًا ما تكون غري منسقة إقليميًا وال تستمر بني خمتلف الدورات السياسية }
يزيد تقويض فعالية السياسات املتعلقة بتدهور األراضي واستصالحها هو الفساد الذي {. ومما 8-3-4، 3-5

، 1-2-6-3يضعف املوارد املالية وخيل  بعمليات التقييم عن طريق تضخيم النجاحات وإغفال أوجه القصور }
قتصاد والتاريخ {. ويشكل التصدي للفساد حتدايً هائالً ألن املمارسات الفاسدة متأصلة بعمق يف اال8-3-1-1

. ويتطلب التصدي للمسببات املتعددة لتدهور }4-2-2-2، 2-2-3-1{والثقافة على الصعيد احمللي 
يف سياق السعي يف نفس الوقت إىل حتقيق األهداف العاملية الرامية إىل أتمني الغذاء والطاقة واستقرار  -األراضي 

ة شاملة تتجاوز الوالايت القضائية ذات التعريف الضيق استجاابت سياساتي -املناخ ومحاية التنوع البيولوجي 
-2، 4-1-3-1وجداول أعمال السياسات، وترسي الظروف التمكينية الالزمة للتغيري على املدى الطويل }

2-4-3 ،3-5 ،6-3-2-4 ،6-4-2-6 ،6-4-3 ،8-4.} 
رتفعة، حيث تتزايد التكاليف كثرياً ما يكون استصالح األراضي املتدهورة بطيئاً وتكون تكاليفه األولية م -23

ولذلك فمن األفضل دائماً جتنب تدهور  - (ال خالف عليهوالصعوبة مع تزايد حدة التدهور ونطاقه وطول أمده )
األراضي بداًل من حماولة استصالحها بعد وقوع التدهور. ويعتمد استصالح األراضي املتدهورة على سلسلة من 

، اليت يتطور الكثري منها على مدى فرتات تقدر بعقود أو قرون، مبا يف ذلك: وصول العمليات البيوفيزايئية املرتابطة
األنواع اليت ستعيد استعمارها، واستقرارها ومنوها وتكاثرها؛ وتشكيل الرتبة من املواد األم؛ وإعادة أتسيس الكربون 

حتجاز املياه؛ وإعادة التفاعل األحيائي يف الرتبة وجممعات املغذايت؛ واستعادة الوظائف اهليدرولوجية مثل التسلل وا
. ويف حاالت }4-2-3-6، 3-2-3-6، 5-1-3-6، 2-2-4، 1-2-4، 3-3-1{بني األنواع 

التدهور الشديد لألراضي، قد يتعذر حتقيق استعادة طبيعية غري مدعومة لألنواع األصلية والعمليات الفيزايئية 
. ومع اختالل إحدى وظائف النظام اإليكولوجي تدرجيياً }3-1-4{األحيائية يف غضون أطر زمنية الواقعية 

األحيائية واختفائها، تتزايد حمدودية قدرة النظام اإليكولوجي على االستصالح الذايت. وذلك  موعاتاجملوتقلص 
ألن األنواع الوظيفية الرئيسية من الكائنات احلية مل تعد موجودة، وتصبح تعدادات الكائنات أصغر من أن تليب 

حتياجاهتا بنفسها، وتضيع التفاعالت األحيائية مبا يف ذلك التنافس واالفرتاس، كما تصبح البيئة معادية لتأسيس ا
عناصر تكاثر جديدة أو تغدو بعيدة جدًا عن مصادر جتديد املوارد اليت من شأهنا أن تسمح إبعادة التعمري، 

-1، 2-3-3-1} االحتفاظ ابملياه وعناصر التكاثروت ستنَفذ االحتياطيات من املغذايت الرتبة، والقدرة على 
{. وقد تؤدي أساليب 4-2-3-6، 3-2-3-6، 5-1-3-6، 3-2-4إىل  4-2-1، 4-3-1

االستصالح غري املالئمة إىل زايدة تفاقم مشكلة تدهور األراضي. ومن األمثلة على ذلك عملية غرس األشجار 
رتتب عليها آاثر مماثلة لتلك اليت تنتج عن إزالة الغاابت، مبا يف حيث مل تكن موجودة اترخيياً )التحريج( اليت قد ي

. ومع ذلك، ميكن }5-3{ذلك إحداث ختفيضات يف التنوع البيولوجي وتعطيل املياه والطاقة ودورات املغذايت 
، 3-2-5{أن يعيد االستصالح، إذا ما ن  ف ِّذ على حنو مالئم، العديد من وظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا 

. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة االستصالح، إال أنه عادة ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من }6-3-2
 .}3-2-4-6{قبول فقد تلك الوظائف واخلدمات بشكل دائم 
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تعين التفاعالت الثنائية القوية بني تغري املناخ وتدهور األراضي أن األفضل هو مراعاة التنسيق عند معاجلة  -24
ويسهم كل من زراعة احملاصيل وإدارة املواشي والتغري يف استخدام األراضي مسامهة  - (ال خالف عليهألتني )املس

كبرية يف انبعااثت غازات االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان واليت يصل جمموعها إىل ما يقرب من ربع 
. وتساهم }8-2-4{ا الربع االنبعااثت العاملية، كما تستأثر االنبعااثت املتصلة بتدهور األراضي جبزء كبري من هذ

يف املائة من مجيع انبعااثت غازات االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان ومن  10إزالة الغاابت وحدها حبوايل 
. وقد }8-2-4{شأهنا أن تغري املناخ من خالل إحداث تغريات يف انعكاسية األسطح وتوليد جزيئات الغبار 

ر تغري املناخ آاثر إجيابية أو سلبية على تدهور األراضي، حسب مكان يكون لألنشطة الربية للتخفيف من آاث
. فعلى سبيل املثال، }6-2-7، 5-2-7، 3-2-3-6، 1-1-3-6{( ال خالف عليهوكيفية تنفيذها )

عزل الكربون، ، ألغراض ميكن اعتبار زراعة األشجار يف املوائل اليت مل تكن حرجية سابقًا كاملراعي والسافاان
األكثر شيوعًا حملاصيل الطاقة األحيائية للتخفيف من آاثر تغري املناخ، أبهنا أشكال من تدهور  اتامالستخدو 

 .}6-2-7، 5-3{التنوع البيولوجي وفقد إنتاج األغذية وفقد مردود املياه  اناألراضي من منظور فقد
اضي طوال القرن احلادي والعشرين، ومن املرجح أن يصبح تغري املناخ عامالً حمركاً متزايد األمهية لتدهور األر  -25

 حيث سيؤدي إىل تفاقم مدى وشدة تدهور األراضي، كما سيحد من فعالية خيارات االستصالح واستدامتها
{. وقد يكون لتغري املناخ أتثري مباشر على احملاصيل الزراعية من خالل التغريات يف درجات احلرارة والتهطال 3-4}

-4-3، 2-4-3، 1-4-3} اتاجملموع، وكذلك على توزيع األنواع وديناميات وتركيزات اثين أكسيد الكربون
على األرجح من التفاعالت األكرب لتغري املناخ على األرض أييت {. ومع ذلك، فإن األثر 7-2-6، 4-2-8، 4

 واستصالحها األراضي إلدارة املستدامة املمارسات كونت ال وقد. }5-4-3{ هورلتدل احملركةالعوامل األخرى مع 
 يتطلب مما فيها، طو ِّرت اليت األماكن يف املستقبلية املناخية النظم ظل يف للتطبيق قابلة طويلة فرتة منذ الراسخة
 .}5-3{ السرعة وجه على واالبتكار التكيف

سيصبح تنفيذ اإلجراءات املعروفة واملثبتة ملنع تدهور األراضي وعكس مساره، وابلتايل حتويل حياة املاليني من  -جيم 
البشر يف مجيع أحناء املعمورة أكثر صعوبة وتكلفة مبرور الوقت. فهناك حاجة إىل نقلة نوعية يف اجلهود الرامية إىل 

 االستصالح تدابريلتعجيل بتنفيذ احليلولة دون وقوع أضرار بيئية ال رجعة فيها وا
ال العاملية على الطريقة اليت يتبعها األفراد واجملتمعات احمللية واجملتمعات عمومًا إلدارة البيئة ) اآلراءتؤثر  -26

-الشكل م ق س)هنا كمصطلح مجاعي للتصورات واملفاهيم ‘‘ اآلراء العاملية’’يستخدم تعبري و  - (خالف عليه
العاملية السائدة تؤدي إىل تدهور األراضي، فإن تشجيع اآلراء العاملية البديلة من شأنه أن يعزز مبا أن اآلراء . (12

التحوالت يف املعتقدات والقيم واملعايري الفردية واجملتمعية الالزمة الختاذ إجراءات فعالة ومستدامة لوقف التدهور 
؛ 2-2-3-2، 2-1-2، 3-2-3-1، 1-2-3-1، 1-3-1{( ال خالف عليهوتعزيز االستصالح )

{. وللتعليم دور هام يؤديه: فتمكني صانعي القرارات وواضعي السياسات ابملعرفة املتعلقة مبدى 1-2الشكل 
انتشار تدهور األراضي ومواقعه وشدته ومساره أمر ضروري لتمكينهم من اختيار إجراءات االستجابة املالئمة 

 .}1-2-8{جتاوزها االستصالح أمراً صعباً ومكلفاً  وتنفيذها، وجتنب جتاوز نقاط التحول اليت جيعل
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ويشغل التعليم والتوعية على املستوى الفردي، وخباصة بني املستهلكني، أمهية كبرية يف الكشف عن اآلاثر  -27
البيئية املرتبطة بكامل سلسلة اإلنتاج والنقل، ويف هناية املطاف، إدارة النفاايت املتصلة ابملنتجات واخلدمات 

ومن املرجح أن يؤدي استيعاب  - }4-2-4-6، 2-2-3-2، 3-1-2-2{( ال خالف عليهستهالكية )اال
التكاليف البيئية إلنتاج األغذية واملالبس وغريها من السلع داخل السعر، إىل حتفيز الطلب على املنتجات ذات 

تعزيز اخليارات . إن اجلهود احلالية الرامية إىل }4-2-4-6، 1-2-3-2، 5-1-2-2{األثر املنخفض 
الصديقة لألراضي يف جمايل اإلنتاج واالستهالك من خالل وسائل اإلعالم والتوعية، واليت تشمل وضع العالمات 

مسل م به اإليكولوجية، وإصدار الشهادات، واملسؤولية االجتماعية للشركات، حتمل يف طياهتا إمكاانت كبرية )
ين، إىل جانب احلكومات، بدور رئيسي يف هذا التحول حنو {. ويضطلع اجملتمع املد4-2-4-6} (لكنه انقص

 .}2-2-3-2، 2-3-2{رفع مستوى الوعي وفهم عواقب اختيارات املستهلكني 
مبا فيها تلك املتعلقة ابلرصد والتحقق وخط األساس واملعلومات  -هناك حاجة إىل نظم معلومات  -28

أصبح يف وقد  - (ال خالف عليهالطويلة األجل لألراضي ) لدعم اإلدارة املستدامة والتكيفية -املتعلقة ابلنتائج 
جمموعة أكرب من النهج واألدوات واإلجراءات لفهم تدهور األراضي واختاذ اإلجراءات بشأنه اليوم متناول أيدينا 

. وتركز معظم أدوات دعم اختاذ }4-4-6إىل  2-4-6، 2-3-6{أكثر من أي وقت آخر يف اتريخ البشرية 
الية على تقييم احلالة البيوفيزايئية لألرض؛ وجيري حالياً تطوير أدوات أكثر تكامالً جتمع بني املتغريات القرارات احل

. ولقد شهدت السنوات األخرية أشكااًل جديدة من }5-3-8، 2-8{االجتماعية االقتصادية والبيوفيزايئية 
وقف تدهور األراضي وعكس مساره، إال أن تكنولوجيا املعلومات إلثراء ورصد فعالية صنع القرارات املتعلقة ب

. ومن شأن اجلهود املتضافرة املتعددة التخصصات }3-2-8{اإلقبال يف كثري من احلاالت ال يزال منخفضاً جداً 
واملشرتكة بني القطاعات لتحسني املواءمة املفاهيمية والتقنية والتشغيلية ملدخالت ونواتج خمتلف نظم دعم اختاذ 

 ي. ومبا أن مستخدم}3-2-8{ؤدي إىل حتسن كبري يف عملية اختاذ القرارات القائمة على األدلة القرارات، أن ت
يكشفون عن تغريات النظم اإليكولوجية وآاثر تدهور األراضي، ميكن لربامج من أول يف الغالب املوارد احمللية هم 
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الرصد وتصميم خطط إدارة االستصالح أن تستفيد من إشراك خرباء النظم اإليكولوجية احملليني، مبن فيهم أصحاب 
 .}5-3-8، 2-2-2، 2-3-3-1، 4-1-3-1{ معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

ال التنوع البيولوجي استجابة متعددة األوجه ) انبذولة للتصدي لتدهور األراضي وفقدتتطلب اجلهود امل -29
يتطلب اعتماد استجاابت سياساتية شاملة لألسباب املتعددة الكامنة وراء تدهور األراضي و  - (خالف عليه

الظروف املواتية الالزمة جتاوز احلدود املؤسسية وتلك املتعلقة ابحلوكمة وكذلك احلدود القطاعية، من أجل هتيئة 
، 1-4-6، 3-4-2-2، 3-1، 2-1، 2-1( }الشكل مسل م به لكنه انقصلتحقيق تغيري طويل األجل )

ق املناظر نطا على متكاملةج . ومن شأن اعتماد هن  (1-اجلدول م ق س) {8-4، 6-5، 6-4-3، 6-4-2
 الريفية الرزق وسبل البيئة من کل  قدرة عزيزوت ،هورمن آاثر التدكبري احلد بشكل   املياهأو مستجمعات  الطبيعية

 حد أدىن إىل املفاضالت من احلد مع القطاعية اإلمنائية السياسات بني آتزر أوجه خلق خالل من الصمود علی
. ومن املرجح أن تسفر عمليات }3-4-8، 3-4-6، 3-2-4-6، 2-3-1، 2-1{( مسل م به لكنه انقص)

تستعني مبعارف الشعوب تشمل املؤسسات احمللية، ومستخدمي األراضي، و التخطيط والرصد التشارکية اليت 
، عن التوصل إىل اتفاق بني أصحاب املصلحة بشأن طبيعة االستخدام املتكامل للمناظر األصيلة واملعارف احمللية

-6، 1-1-3-6، 4-2-2-2، 2-2-2-2، 3-1الطبيعية، وعن رصد فعالية خطط استخدام األراضي }
{. ومبا أن املوارد املالية والقدرات التقنية 8-3-5، 8-3-4، 6-4-5، 6-4-3، 6-4-2-4، 3-1-2

، 4-4-6{( مسل م به لكنه انقصوالفجوات يف املهارات واملعرفة كثرياً ما حتد من اخليارات يف جمال االستجابة )
املعلومات ذات الصلة، وال سيما ، تلح  احلاجة إىل تنمية القدرات يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي ونظم }6-5

يف البلدان النامية املعر ضة لتدهور األراضي واألشد تضررًا منه. وقد يشتمل ذلك، على سبيل املثال، على تدابري 
اليت أثبتت فعاليتها يف التصدي ملشاكل تدهور  معارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةمناسبة لتعزيز تبادل 

-2، 7-3-3-1، 2-3-3-1، 2-1-3-1، 1-2-1{( مسل م به لكنه انقصينة )األراضي يف سياقات مع
2-2-1 ،6-4-2-2 ،6-4-2-3{. 

من شأن االسرتاتيجيات واإلجراءات الرامية إيل مكافحة تدهور األراضي واملتوائمة جيدًا مع جماالت  -30
ددة، مع إطالق العنان صنع القرارات األخرى أن تتصدى بفعالية أكرب للتحدايت البيئية واالجتماعية املتع

ويشكل التنسيق املؤسسي واخنراط أصحاب املصلحة املتعددين  - (ال خالف عليهإلمكاانت تسخري أوجه التآزر )
وتطوير هياكل احلوكمة اليت تربط بني خمتلف الوظائف احلكومية وأنواع املعارف والقطاعات وجمموعات أصحاب 
املصلحة )مبا يف ذلك املستهلكني( شرطًا مسبقًا للحد من املفاضالت وتعزيز املواءمة وتسخري أوجه التآزر فيما 

-8، 2-4-8، 3-4-6، 2-4-6، 3-4-2-2، 3-1-2-2، 5-1-3-1بني جماالت صنع القرارات }
{. وعلى سبيل املثال، فإن القرارات اليت تسعى إىل ضمان توافر الغذاء الكايف من خالل احلد من تدهور 4-3

يق أهداف السياسات األراضي على الصعيد الوطين حتتاج أيضًا إىل النظر يف آاثر االسرتاتيجيات املختارة لتحق
. }2-4-8، 3-1-2-2{أصعدة أخرى على املتعلقة مثاًل بتوفري املياه والطاقة واملأوى للسكان املتزايدين 

وتشمل الوسائل الفعالة لتعزيز مثل هذا التنسيق والتعاون إشراك العلماء مع القادة يف احلكومات وقطاع األعمال 
ت واملمارسات الالزمة إلدراج التفاعالت االجتماعية اإليكولوجية يف عملية واجملتمع املدين لتطوير املعارف واألدوا

، والتعاون املتعدد التخصصات }3-2-8، 4-4-6، 3-4-6، 2-2-3-2، 1-2-3-1{صنع القرارات 
 .}3-2-8، 3-4-6، 3-2-4-6{واألطراف يف جمال البحوث، وختطيط االستصالح وتنفيذه 
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جانب مالك األراضي واجملتمعات احمللية واحلكومات واملستثمرين من  يتطلب اختاذ القرارات احلكيمة من -31
القطاع اخلاص حتلياًل أكثر مشولية للتكاليف والفوائد القصرية واملتوسطة والطويلة األجل لتفادي تدهور األراضي 

وال تنظر معظم التحليالت االقتصادية احلالية إال يف الفوائد املالية أو  - (م به لكنه انقصمسلَّ وعكس مساره )
اخلاصة، بينما تنتقص من قيمة فوائد التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية غري السوقية والقيم العامة 

عة على حنو غري مالئم، والفوائد اليت تتناقلها األجيال. وعالوة على ذلك، فإهنا كثرياً ما تطبق معدالت خصم مرتف
مما يعطي األفضلية لالستثمارات يف استخدامات األراضي واملمارسات اإلدارية اليت تبشر مبكاسب قصرية األجل 

، 2-2-3-2، 2-1-3-2، 3-3-2-2، 1-3-2-2عوضًا عن املكاسب ذات الفوائد الطويلة األجل }
يد أثر تدهور األراضي وحتقيق أهداف لة يف حتيمث{. ويتطلب حتقيق الطموحات املت8-3-4، 6-4-2-3

االستصالح إجياد حوافز تشجع مالك األراضي ومديري األراضي واملستثمرين على االعرتاف ابلقيم العامة لألراضي 
غري املتدهورة ولتمكني وضع تلك القيمة من خالل استصالح األراضي املتدهورة، ال سيما يف املناظر الطبيعية 

. وميكن حتقيق ذلك من خالل إدراج جمموعة أوسع من القيم غري }3-2-4-6، 1-1-3-1{املتدهورة بشدة 
املسو قة، مثل توفري موائل األحياء الربية، والتخفيف من آاثر تغري املناخ، وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى، يف 

 .}3-2-4-6، 2-1-3-2، 3-3-2-2، 2-3-2-2{قرارات إدارة األراضي 
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 1-اجلدول م ق س
 فقدان من واحلد األراضي حالة يف كبرية  حتسينات إىل واستصالحها لألراضي املستدامة اإلدارة ممارسات تؤدي أن ميكن

التنوع البيولوجي وحتسني توفري اخلدمات البيئية الضرورية لبقاء ورفاه األعداد املتنامية من الناس املتضررين من تدهور 
ملنسقة، واملؤسسات، والرتتيبات املتعلقة ابحلوكمة، وطلب املستهلك املتسم األراضي مستقبالً، بدعم من السياسات ا

 بقدر أكرب من االستنارة، واملسؤولية االجتماعية للشركات.

 

أن ختلق حوافز إجيابية لوقف  -وال سيما الصكوك االقتصادية واملالية  -ميكن لتدابري السياسات  -32
من املرجح أن تتمكن املؤسسات القادرة على تطبيق و  - (انقصم به لكنه )مسلَّ تدهور األراضي وعكس مساره 

ومواءمة خمتلف صكوك السياسات من التخفيف من أثر تدهور األراضي وأن تعزز استصالح األراضي. وتتطلب 
 الصكوك االقتصادية، مثل املدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية والتعويض عن التنوع البيولوجي، قدرات

، 2-2-3-1، 1-1-3-1مؤسسية وآليات حوكمة حمددة حسب السياق من أجل حتقيق النتائج املتوقعة }
{. ومع ذلك، كلما ازداد عدد األسواق املستخدمة 8-3-6، 8-3-3، 8-3-1، 6-4-2-3، 2-2-1-5

لضمان وصون النتائج لتمويل استعادة النظم اإليكولوجية املعقدة، ازداد كم  القدرات واللوائح املؤسسية املطلوبة 
. فعلى سبيل املثال، لن تثبت زايدة اإلنتاجية الزراعية بغية تقليل الضغط على املناطق املتبقية }3-3-8{املتوخاة 

غري من الغطاء النبايت احمللي، فعاليتها إال يف حالة عدم مرونة طلب السوق ووجود قيود تنظيمية قوية على التوسع )
استناداً إىل  -بناء جمموعة كافية من الكفاءات املؤسسية وآليات احلوكمة املناسبة  كتسيوي{. 3-6-3( }قطعي

حامسة لتصميم واختيار وتنفيذ صكوك سياسات فعالة ملنع تدهور  أمهية -رصد آاثر االستجابة واإلدارة التكيفية 
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 .}3-8، 5-4-6، 3-4-6، 4-2-4-6، 5-3، 3-1{األراضي والتخفيف من آاثره وعكس مساره 
وتواجه عملية تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إىل التصدي لتدهور األراضي قيوداً يف معظم البلدان بسبب 

-3-8االفتقار إىل املعلومات على الصعيد الوطين بشأن النظم اإليكولوجية ومسامهتها يف التنمية االقتصادية }
من التحليل الضيق التعريف الذي يستند إىل القدرة {. ويشكل حتول الرتكيز عند صنع القرارات 6-4-2-3، 3

على حتمل التكاليف والفعالية إىل هنج يشمل النظر يف القبول االجتماعي واالستدامة البيئية إلجراءات االستجابة، 
 .}2-2-8، 3-2-4-6، 2-2-3-2، 2-1-3-2، 1-1-3-1{شرطاً مسبقاً للنجاح 

ألفراد أو تعاونيات، شرطاً متكينياً مهماً الختاذ اإلجراءات  ميثل ضمان حقوق حيازة األراضي، املمنوحة -33
تعترب و  -التنوع البيولوجي واستعادة األراضي املتدهورة )ال خالف عليه( انبشأن منع تدهور األراضي وفقد

املستخدمة يف اجملتمعات احمللية واألصلية فعالة بصورة  معارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةاملمارسات العرفية و 
-2، 1-2-2-2، 5-1-3-1عامة للحفاظ على التنوع البيولوجي وجتنب تدهور األراضي وعكس مساره }

{. وتتطلب القدرة على استمرارية هذه املمارسات أمن حيازة 6-3-2، 6-3-1، 5-3-3-1، 2-2-2
-2-4-6إىل  2-2-4-6، 14-3-1، 2-1-3-1ور أخرى }األراضي وحقوق استخدامها، من مجلة أم

{. وميكن حتقيق ذلك عن طريق إضفاء الطابع الرمسي على املمارسات العرفية، مما يتطلب توافر كفاءات مؤسسية 4
كافية داخل اجملتمعات احمللية للمشاركة يف صنع القرارات واحلوكمة املسؤولة لألراضي واملوارد الطبيعية، مبا يتماشى 

-4-6، 2-2-4-6، 1-3-3-5، 3-2-2-5، 3-2-2-2، 5-1-3-1ع مبادئ حقوق اإلنسان }م
2-3 ،6-4-2-4 ،8-3-2-1 ،8-3-2-3.} 

هناك جمموعة واسعة من املمارسات القائمة لوقف تدهور األراضي أو احلد منه، والستعادة األراضي  -34
ميكن و  -(ال خالف عليهتدهور األراضي )يف الكثري من النظم اإليكولوجية، واحلد من آاثر العديد من حمركات 

وقف تدهور األراضي الزراعية أو عكس مساره من خالل العديد من املمارسات والتقنيات التقليدية واحلديثة اليت 
الرتبة وحتسني نوعيتها  انمت اختبارها بنجاح. وفيما يتعلق أبراضي زراعة احملاصيل، تشمل تلك العوامل احلد من فقد

. وفيما }3-2-7، 5-2-3-6، 4-2-3-6، 1-1-3-6، 1-3-2-2{( خالف عليهال وصحتها )
رة ضغط الرعي على املراعي؛ وحتسني ايتعلق ابملراعي تشمل ما يلي: تقييمات ورصد قدرات األراضي وحالتها؛ وإد

 (خالف عليه الحماصيل املراعي واحملاصيل العلفية؛ واإلدارة احلرجية الرعوية؛ وإدارة األعشاب الضارة واآلفات )
{. وقد ثبتت فعالية احملافظة على نظم احلرائق املناسبة، واستعادة أو تطوير ممارسات ومؤسسات 6-3-1-3}

( م به لكنه انقصمسلَّ إدارة املواشي احمللية يف املراعي ذات الرعي التقليدي، يف العديد من مناطق األراضي اجلافة )
{. ولقد سبق استخدام جمموعة متنوعة من التقنيات السلبية أو الفاعلة إلدارة 6-3-1-3، 4-3-2-2}

الغاابت واستعادهتا بنجاح من أجل حفظ التنوع البيولوجي وجتنب تدهور الغاابت، مع حتقيق فوائد اقتصادية 
ألكثر االستدامة ال على الرغم من أن اعتماد نظم اإلنتاج احلرجية ا - }2-1-3-6{واجتماعية وبيئية متعددة 

 .}2-1-3-6، 2-3-5، 5-3{يزال بطيئاً 
حتديد مسارات الغزو ورصدها واعتماد  غريةوتتطلب مكافحة تدهور األراضي الناجم عن األنواع امل -35

-3-6، 5-3{( ال خالف عليهتدابري احلجر الصحي واإلابدة )امليكانيكية والثقافية والبيولوجية والكيميائية( )
الستجاابت لتدهور األراضي الناجم عن استخراج املوارد املعدنية، إدارة نفاايت التعدين )الرتبة . وتشمل ا}2-1

واملياه( يف املوقع، واستعادة التضاريس الطبيعية ملوقع التعدين، واحلفاظ على الرتبة السطحية واستبداهلا يف وقت 
اإليكولوجية لألراضي العشبية والغاابت واألراضي  مبكر، واختاذ تدابري استصالح سلبية وفاعلة إلعادة إنشاء النظم

. وتشمل االستجاابت الفعالة لوقف تدهور األراضي الرطبة }2-2-3-6، 2-4-1{( ال خالف عليهالرطبة )
أو عكس مساره ما يلي: التحكم يف مصادر التلوث الثابتة واملنتشرة؛ واعتماد اسرتاتيجيات متكاملة إلدارة األراضي 
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؛ واستعادة هيدرولوجيا األراضي الرطبة والتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية من }4-2-3-6{واملياه 
-2؛ اإلطار 1-4-1( }ال خالف عليهخالل تدابري االستعادة السلبية والفاعلة، مثل األراضي الرطبة املنشأة )

ملياه ممارسات حفظ الرتبة {. وابملثل، تشمل االستجاابت الفعالة لتحسني نوعية ا6-3-2-4، 6-3-1-5، 3
 .}4-2-3-6{( به لكنه انقص ممسلَّ واملياه، ومراقبة مصادر التلوث، وحتلية مياه الصرف الصحي )

هناك حاجة إىل تغيريات حتولية رئيسية يف أمناط االستهالك والنمو الدميغرايف والتكنولوجيا للحد من  -36
وتوفري املياه والطاقة للجميع، مع التخفيف من آاثر  تدهور األراضي أو عكس مساره، وحتقيق األمن الغذائي،

مل تفِّ سيناريوهات منتصف القرن اليت حبثت يف و  - (ال خالف عليهالتنوع البيولوجي ) انتغري املناخ ووقف فقد
ت التنوع البيولوجي يف وق انهذا التقييم ابألهداف العاملية لتفادي تدهور األراضي واحلد من تغري املناخ ووقف فقد

واحد. ومن املتوقع أن يؤدي النمو املتوقع غري املسبوق يف االستهالك والدميغرافيا والتكنولوجيا إىل تضاعف االقتصاد 
. ويف ظل هذه الظروف، }2-2-2-7{العاملي أربع مرات تقريباً يف النصف األول من القرن احلادي والعشرين 

( م به لكنه انقصلَّ مسستكون وحدها كافية لتحقيق األهداف )فإن التغيريات التحولية داخل وعرب مجيع القطاعات 
. وينبغي أن تشمل التعديالت الرامية إىل حتقيق أمناط معيشية أقل استهالكًا يف }7-3، 7-2، 3-6-2-1{

وال سيما ختفيضات يف النظم الغذائية الكثيفة االستخدام  -االقتصادات املتقدمة والناشئة تغريات يف األغذية 
. وينبغي أن تشمل التعديالت املدخلة }3-7، 4-2-7، 2-2-2-7{وإهدار املياه والطاقة واملواد  للحوم

على نظم اإلنتاج حتسينات مستدامة يف اإلنتاجية الزراعية، ابالقرتان مع محاية بيئية وضماانت اجتماعية قوية 
-3-1، 1-1-3-1اثر االرتدادية املضرة }لتفادي اآلاثر اخلارجية البيئية واالجتماعية لنظم اإلنتاج املكثف واآل

{. ويستلزم األمر إيالء عناية خاصة لضمان أال يؤدي تزايد الطلب على الطاقة األحيائية إىل 3-6-3، 2-2
تفاقم تدهور األراضي عن طريق إحالل األراضي اليت كانت تستخدم سابقاً للمحاصيل الغذائية ودفع التوسع إىل 

. وأخرياً، هناك حاجة إىل استثمارات كبرية لتحسني كفاءة }6-2-7، 5-2-3-5{داخل األراضي الزراعية 
 .}3-7، 4-2-7، 2-2-7{االستخدام يف نظم األغذية والطاقة واملياه اليت تواجه املستهلك 

نتائج التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم تتسم  -37
مباشرة ابلنسبة لتحقيق عدة اتفاقات  أمهيةجمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  والسياسات يف

االتفاقات واملعاهدات الدولية القائمة كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية  وفرتو  - دولية رئيسية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالتفاقات املرتبطة هبا، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية رامسار 

ستجاابت الوطنية والدولية لتدهور األراضي لألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية، جمموعة من اآلليات لدعم اال
-اإلطار م ق سوميكنها االستفادة بصورة كبرية من قاعدة املعارف املتعددة التخصصات اليت يوفرها هذا التقييم }

{. ومبا أن تدهور األراضي يشكل الركيزة اليت تقوم عليها أغلب جوانب التغري البيئي، فإن هذا التقييم املواضيعي 3
دلياًل واضحاً على الضرورة امللح ة ملخاطبة اخلسارة غري املسبوقة لوظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا، وهي يوفر 

 أمور حيوية جلميع أشكال احلياة على األرض.
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 3-اإلطار م ق س
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

املاليني من الناس، وينتج عن مزيج من األسباب احمللية يشكل تدهور األراضي يف األراضي اجلافة واقعًا يؤثر على 
(. فالقدرة املتضائلة لنظم األراضي اجلافة على تلبية احتياجات السكان من البشر ال خالف عليهواإلقليمية والعاملية )

. }4-6، 2-2-3-4، 2-6-2-4، 7-4-1{والكائنات األخرى اليت تعيش هناك واسعة النطاق ومْثبتة 
أي كوهنا يف األساس بفعل اإلنسان ونتيجة لعمليات على  -نظرة الناشئة جتاه تدهور األراضي اجلافة وختتلف ال

النطاقات احمللية واإلقليمية والعاملية، اختالفاً جوهرايً عن مفاهيم التصحر، كتلك املتعلقة بزحف الصحاري احملتوم حنو 
سؤولية معاجلة احملركات الكامنة وراء تدهور األراضي اجلافة األراضي اليت كانت منتجة سابقاً. فهي ترى ضمنياً أن م

احواًل قواًي عن  2030يتم تقامسها حمليًا وإقليميًا وعاملياً. وسيتطلب حتقيق حتييد أثر تدهور األراضي حبلول عام 
-6، 2-2-4-6، 1-2-6، 2-6-2-4، 3-1-2-2} (ال خالف عليهاالجتاهات واآلراء العاملية احلالية )

5.} 
 اتفاقية التنوع البيولوجي

ال خالف يقرتن تدهور األراضي يف مجيع احلاالت تقريباً ابخنفاض يف تعداد الكائنات الربية وبتكرر انقراض األنواع )
. وال حتدث اخلسائر على مستوى }2-2-7، 3-4، 9-2-4، 7-2-4، 4-4-3، 2-4-3، 1-4-3{( عليه

لألنواع الفردية. ويتسم توزيع االخنفاضات أبنه ليس موحداً جغرافياً، وأبن األنواع فحسب، بل أيضاً يف التنوع اجليين 
اخلسائر تكون أكرب يف بعض أنواع الغطاء األرضي وأنواع استخدام األراضي مما هي عليه يف غريها: فتستأثر أراضي 

يكولوجية األولية والنمو الثانوي. زراعة احملاصيل واملراعي واملناطق احلضرية أبكرب قدر من االخنفاضات مقارنة ابلنظم اإل
وتتمثل األسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي يف فقدان املوائل وجتزؤها، واإلفراط يف استغالل األنواع من قبل 

. )13-الشكل م ق س( }7-2-4، 4-6-2-4، 3-6-2-4{البشر، والتلوث، واألنواع املغرية واألمراض 
وكثافتها حجم فقدان التنوع البيولوجي، فضالً عن خيارات اإلصالح. إن إصالح الغطاء وحيد ِّد نوع حمركات التدهور 

النبايت بعد التدهور أمر ميكن حتقيقه وكثرياً ما يكلل ابلنجاح، ولكن اندراً ما يصل يف غضون عقود إىل مستوايت ما 
 .}2-4-1{لبيولوجي قبل تدهور ابلنسبة لوظيفة النظام اإليكولوجي أو اهليكل التمثيلي للتنوع ا

 13-الشكل م ق س 
  احملركات األكثر شيوعاً لفقدان التنوع البيولوجي بني بعض أنواع احليواانت

 (22)(2016)الصندوق العاملي للطبيعة، ‘‘ تقرير الكوكب احلي’’تعداداً من تعدادات  703وتشمل البياانت : مالحظة
  

                                                      

. جالند، سويسرا: اخلطر واملرونة يف احلقبة اجلديدة 2016تقرير الكوكب احلي ( 2016الصندوق العاملي للطبيعة )  (22)
 ./http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016استناداً إىل معلومات منقولة عن . الصندوق العاملي للطبيعة

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/
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 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واالتفاقات املرتبطة هبا

ساهم تغري املناخ ابلفعل يف تدهور األراضي، وسيمثل حمركاً متزايد األمهية لتدهور األراضي على مدى القرن احلادي والعشرين 
{. وعالوة على ذلك، فإن قوة 6-3-2-3، 6-3-1-1، 4-2-8، 4-2-6-2، 4-2-6-1، 4-2-3، 3-4}

. وعادة ما يساعد }2-3-2-4{رتيها الضعف بسبب التدهور البالوعات الكربونية الربية القائمة على النظم اإليكولوجية يع
-7، 3-4-1} جتنب تدهور األراضي أو استصالح األراضي املتدهورة على التخفيف من حدة تغري املناخ ولكن ليس دائماً 

ة قوية {. وتتطلب االستفادة من إمكاانت عمليات التخفيف من آاثر تغري املناخ القائمة على األراضي تدابري محاي2-6
-7{( مسلَّم به لكنه انقصوتطوير نظم زراعية جتمع بني وفرة الغلة ومستوايت الكربون العضوي يف الرتبة األقرب للطبيعة )

. وقد يكون ملثل هذه النظم آاثر إجيابية أو سلبية على تدهور األراضي، حسب مكان وكيفية ممارستها }7-2-6، 2-5
. وسيؤدي تنفيذ إجراءات التخفيف من آاثر }3-2-3-6، 1-1-3-6، 8-2-4، 3-2-4{( مسلَّم به لكنه انقص)

تغري املناخ القائمة على األراضي اليت تتطلب قدراً من األراضي يفوق ما هو متاح لالستصالح، إىل تفاقم تدهور األراضي عن 
 وجودة.طريق إزاحة احملاصيل الغذائية أو حماصيل األلياف أو النظم اإليكولوجية الطبيعية امل

 اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية
على الرغم من أن األراضي الرطبة تشكل جزءًا صغريًا من املساحة الربية العاملية، إال أهنا توفر قدراً كبريًا وغري متناسب من 

ال خالف فريها ومحاية املناطق الساحلية )خدمات النظم اإليكولوجية احلرجة، وال سيما تلك املرتبطة برتشيح املياه العذبة وتو 
. وتتمتع األراضي الرطبة أيضاً أبمهية كبرية من حيث }14-؛ الشكل م ق س2-5-2-4، 3-3-2-4، 1-4-1{( عليه

التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك كوهنا موئل حيوي للعديد من األنواع املهاجرة. وميكن أن يساعد التعامل مع األراضي الرطبة 
هياكل أساسية طبيعية على تلبية جمموعة واسعة من األهداف السياساتية، مثل املياه واألمن الغذائي ابإلضافة إيل التخفيف  مبثابة

. وتسرتد األراضي الرطبة املستصلحة معظم اخلدمات والوظائف اخلاصة }5-1-3-6{من آاثر تغري املناخ والتكيف معه 
سنة، مما يوفر جمموعة واسعة من الفوائد لكل من التنوع البيولوجي ورفاه البشر  100إىل  50بنظمها اإليكولوجية يف غضون 

. وابلنظر إىل دورها كأراض رطبة يف مستجمعات املياه العذبة وأحواض األهنار واملناطق الساحلية، }5-4-4، 4-5-2-5{
خالل وضع مؤشرات وغاايت  ميكن النهوض ابجلهود املستقبلية من أجل استصالح األراضي الرطبة إىل حد كبري من

 {.5-1-3-6لالستصالح هتدف إىل تقييم واستعادة نطاق التفاعل بني الكائنات احلية وبيئتها غري األحيائية }
 14-الشكل م ق س

مؤشر االجتاهات يف مدى األراضي الرطبة الذي يبني االجتاهات يف امتداد األراضي الرطبة الطبيعية لكل منطقة نسبة إىل عام 
1970 

Dixon et al )2016(و (23)(2017) للبيئة املتحدة األمم لربانمج التابع الطبيعة حفظ لرصد العاملي واملركز رامسار اتفاقية ألمانة وفقاً : املصدر
(24) 

                                                      
(23) Ramsar Convention Secretariat and UNEP-WCMC. (2017). Wetland Extent Trends (WET) Index - 2017 Update. Technical 

Update 2017. Gland, Switzerland: Ramsar Convention Secretariat.. 
(24) Dixon, M. J. R., Loh, J., Davidson, N. C., Beltrame, C., Freeman, R., Walpole, M. (2016). Tracking global change in 

ecosystem area: The Wetland Extent Trends Index. Biological Conservation, 193, 27-35. DOI: 10.1016/j.biocon.2015.10.023. 
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 التذييل
 اإلبالغ عن درجة الثقة

درجة الثقة بكل استنتاج من االستنتاجات الرئيسية الواردة يف أي تقرير تقييم من تقارير املنرب، لغوي بي رفق بيان 
، ابملعارفسواء يف املوجز التنفيذي للفصول أم يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات. ويف التقييمات، وفيما يتعلق 

جات اليت توصلوا إليها. وتصف الثقة املنخفضة تشري الثقة إىل درجة اليقني املوجودة لدى اخلرباء بشأن االستنتا
حالة من املعرفة غري املكتملة، حني يتعذر تفسري أحد النتائج تفسرياً اتماً أو التنبؤ به بشكل موثوق، يف حني أن 

أكرب درج يقني القدرة على شرح نتيجة ما أو التنبؤ بنتيجة مقبلة بعلى على وجود معرفة واسعة و  دلت العاليةالثقة 
 . وتبعاً لذلك، تشري الثقة املنخفضة إىل احلاجة إلجراء املزيد من البحوث.بكثري

 -الشكل م ق سوتستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأهنا )
نرب احلكومي الدويل م تقييمات املالبياانت والنظرايت والنماذج ورأي اخلرباء. وتستخدِّ  األدلة   تضمن(. وت1-ألف

 ما توصلوا إليه منلتصنيف مستوى الثقة لدى اخلرباء في ‘‘الثقة مفردات’’أربع عبارات حمددة معروفة ابسم 
 الثقة مكون من أربعة أطر على النحو التايل:  ملستوى، ي عربَّ عنها بنموذج متسق بشكلاستنتاجات 

 واسع النطاق(؛ تفاق بشأهنااال)أدلة قوية و  ‘‘ال خالف عليه’’ •
 )أدلة قوية ولكن االتفاق بشأهنا حمدود(؛ ‘‘غري قطعي’’ •
 اتفاق عام بشأهنا(؛  يوجد)أدلة منخفضة الكمية والنوعية، ولكن  ‘‘مسلم به لكنه انقص’’ •
 بشأهنا(. منخفضاتفاق يوجد )أدلة منخفضة الكمية والنوعية و  ‘‘حمسومغري ’’ •

 ألف 1-س ق م الشكل
 أطر لإلبالغ النوعي عن الثقةمنوذج مكون من أربعة 

 .التظليل مستوى تزايد به يفيد ما حنو على اليمىن العلوية الزاوية من اقرتبنا كلما  الثقة وتزداد

 .(25)2016 اإليكولوجية، النظم وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف والسياسات للعلوم الدويل احلكومي املنرب: املصدر
___________ 

                                                      

املوجز اخلاص مبقرري السياسات لتقرير التقييم : (  املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية25)
. والتلقيح وإنتاج األغذية الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن امللقحات

فونسيكا، وه .ت. نغو، وج.ك. بيسماجير، وت.د. بريز، ول.ف. ديكس، ول.أ. غاريبالدي، ور. هيل، وج. سيتيل، -س.ج. بوتس، وف.ل. إمرباتريز
وستيانسكي، وب.ك. كوابونغ، ه-وأ.ج. فانربغن، وم.أ. أيزن، وس.أ. كاننغهام، وك. إيرديل، وب.م. فرايتاس، ون.غاالي، وب.ج. كيفان، وأ. كوفاكس

ابرا، وج.س. بيتيس، ور. رادر، وب.ف. فياان )حمررون(. أمانة املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع -وج. يل، وش. يل، ود.ج. مارتنز، وج. نيتس
 :عقو ملا يف حا تم (2016) البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا

www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf.. 


