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 الدورة السابعة
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠-١٨نريويب، 

  من جدول األعمال املؤقت١١البند 

 ةتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفي

 مذكرة من إعداد األمانة

 حتت إشراف األمم املتحدة، وينسق      ٢٠٠٢ة يف عام    تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفي    أُطلقـت مبادرة     
أمانـتها برنامُج األمم املتحدة للبيئة، ويديرها جملس يتألف من عدد من أصحاب املصلحة يضم مؤسسات دولية                 

واهلدف من املبادرة هو تقييم . مات غري احلكومية والشعوب األصليةوممثلني عن احلكومات وقطاع األعمال واملنظ
خملفـات تغري النظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان وإرساء القاعدة العلمية لإلجراءات الالزمة لتحسني احملافظة               

 .على النظم اإليكولوجية واستخدامها املستدام ومسامهاهتا يف رفاه اإلنسان

تقييم النظم  ، من األمانة مواصلة متابعة أنشطة مبادرة        ٦-م أ /١٩اف يف مقرره    وقـد طلب مؤمتر األطر     
 عن كثب والقيام جبملة أمور منها تيسري إشراك األطراف كي تؤخذ احتياجاهتا وشواغلها              اإليكولوجية يف األلفية  
وجملسها، ويشمل ذلك تقييم لوقد شاركت األمانة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية ملبادرة ا. بعني االعتبار يف التقييم

وعالوة على ذلك، قدمت األمانة أمساء اخلرباء املختارين من القائمة          . مشـاركتها يف صياغة التقارير ذات الصلة      
، وأُرسلت معلومات عن التقدم احملرز تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفيةللعمل كخرباء استعراض للتقارير املتعلقة ب

 .ه إىل مراكز التنسيق حسب االقتضاءيف عملية التقييم هذ

تقرير :  توليف بشأن التصحر   -النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان     "وأفضت عملية التقييم إىل إعداد تقرير معنون         
ويستند هذا التقرير اجلامع إىل خالصة دقيقة من األدلة العلمية، ويقول إنه ال بد              ". عن تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية     

وجتب مكافحة التصحر على مجيع الصعد،      .  معاجلـة مشكلة التصحر لتحقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية          مـن 

Distr. 
GENERAL 
 
ICCD/COP(7)/CST/9 
22 July 2005 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/COP(7)/CST/9 
Page 2 

 

ويف الوقت  . ومثة أدلة على أن النجاح ممكن     . ولكـن ال بـد من كسب هذه املعركة يف هناية املطاف على الصعيد احمللي              
لة شاملة من األسباب وأن أثرها يتجاوز بكثري حدود املناطق          نفسـه، يوضح هذا التقرير أن هذه الظاهرة حلقة يف سلس          

 .ويساهم التصحر إىل حد كبري يف تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي. املتضررة

 :وينتظم هذا التقرير حول األسئلة األساسية املطروحة أصال يف إطار عملية التقييم 

 نسان؟كيف يؤثر التصحر يف النظم اإليكولوجية ورفاه اإل •

 ما هي األسباب الرئيسية للتصحر؟ •

 من املتضرر من التصحر؟ •

 كيف ميكن أن يؤثر التصحر يف رفاه اإلنسان يف املستقبل؟ •

 ما هي اخليارات املتاحة لتحاشي أو تغيري اآلثار السلبية للتصحر؟ •

 كيف ميكننا حتسني فهمنا للتصحر وآلثاره؟ •

جية يف األلفية التقرير املنشور متاحاً ملن يود االطالع عليه،      لقد جعلت أمانة مبادرة تقييم النظم اإليكولو       
كما أن ممثالً ألمانة مبادرة التقييم سيقدمه إىل جلنة العلم          . وسُيوزَّع على األطرف خالل الدورة السابعة ملؤمترها      

. كي تنظر فيه  وعالوة على ذلك، أُعد أيضاً موجز لفائدة صناع القرار وهو معروض على اللجنة ل             . والتكنولوجيا
 .وقد تود اللجنة تقدمي ما تراه مالئماً من املالحظات والتوصيات
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 توليف بشأن التصحر: النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان
 تقرير عن تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية

 )١(موجز لفائدة صناع القرار

تردي األراضي يف املناطق القاحلة،     " بأنه   تعرِّف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مصطلح التصحر        -١
وأما ". وشـبه القاحلة، واجلافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل خمتلفة من بينها االختالفات املناخية واألنشطة البشرية              
ويقيِّم . مصطلح تردي األراضي فُيعرَّف بأنه اخنفاض أو فقدان املردودية البيولوجية أو االقتصادية لألراضي اجلافة             

ا التقرير حالة التصحر يف األراضي اجلافة، مبا يف ذلك املناطق القاحلة جداً، وذلك بطرح أسئلة حمددة وتقدمي                  هذ
 .أجوبة تستند حصراً إىل التقارير اليت أُعدت يف إطار تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية

وميس مصادر رزق املاليني ) ة اجلنوبيةالقارة املتجمد(ينتشر التصحر يف مجيع القارات باستثناء أنتاركتيكا  -٢
وينتشر التصحر عرب العامل يف األراضي اجلافة،       . مـن البشر، من بينهم نسبة كبرية من الفقراء يف األراضي اجلافة           

 يف املائة من مساحة الكرة األرضية وتؤوي        ٤١وتشغل األراضي اجلافة    . ومتتد آثاره حملياً ووطنياً وإقليمياً وعاملياً     
وتشمل األراضي اجلافة مجيع املناطق الربية      . ٢٠٠٠ أي ثلث سكان العامل يف عام        -و على بليوين شخص     ما يرب 

حيـث حتـد ندرة املياه من إنتاج احملاصيل والعلف واحلطب وغري ذلك من اخلدمات اليت توفر اإلمدادات للنظم                   
ية يف األلفية مجيع األراضي اليت يصنف       ورمسياً، يشمل التعريف املعتمد يف إطار النظم اإليكولوج       . اإليكولوجـية 

يرجى الرجوع إىل التذييل ألف من التقرير . مناخها بأنه جاف شبه رطب، أو شبه قاحل، أو قاحل أو قاحل جداً
 .لالطالع على مزيد من التفاصيل عن طابعها اجلغرايف والدميغرايف

وبناًء على  ). درجة متوسطة من اليقني   (عل   يف املائة من األراضي اجلافة متردية بالف       ٢٠ إىل   ١٠إن حنـو     -٣
 يف املائة من سكان األراضي اجلافة يف مناطق متصحرة، يف حني         ٦ إىل   ١هـذه الـتقديرات التقريبية، يعيش حنو        

وتبيِّن سيناريوهات التنمية يف املستقبل أن التصحر وتردي خدمات         . يواجه عدد أكرب بكثري خطر انتشار التصحر      
 يف األراضي اجلافة، ما مل ُيَحدّْ من انتشارمها، سيشكالن خطراً على حتسني رفاه اإلنسان يف          الـنظم اإليكولوجية  

لذلك، يعد التصحر من بني أكرب التحديات . املستقبل وقد يؤديان إىل فقدان ما حتقق من مكاسب يف بعض املناطق
 .ن األساسية يف األراضي اجلافةالبيئية يف هذه األيام ويشكل عائقا رئيسيا أمام تلبية احتياجات اإلنسا

ويفوق خطر االخنفاض املتواصل واهلائل يف خدمات النظم اإليكولوجية كنتيجة لندرة املياه واالستخدام              -٤
وسيخلِّف تفاقم ندرة   . املكثف للخدمات وتغري املناخ على األراضي اجلافة بكثري خطره على األراضي غري اجلافة            

وما مل يتم   . جم عن تغري املناخ، على وجه اخلصوص، ضغوطاً أقوى يف األراضي اجلافة           املـياه العذبة املتوقع والنا    
واألراضي اجلافة الواقعة يف أفريقيا جنوب الصحراء ويف        . ختفـيف حدة هذه الضغوط، ستزيد من تفاقم التصحر        

 مناطق رئيسية يف وعلى سبيل املثال، تقع حاالت جفاف حادة يف ثالث        . آسـيا الوسطى هي األكثر قابلية للتأثر      
وُتضاعف حاالت  .  سنة ٣٠ مبعدل مرة كل     - الساحل والقرن األفريقي وجنوب شرق أفريقيا        -أفريقـيا هـي     

                                                      

 .نِسخ كما تلقته األمانة، بدون حترير رمسياسُت )١(
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اجلفاف هذه ثالث مرات عدد األشخاص املعرضني لشح حاد يف املياه على األقل مرة يف كل جيل، ما يؤدي إىل                    
 .وقوع أزمات غذائية وصحية كربى

فاق الطويل األجل يف إقامة توازن بني الطلب والعرض يف جمال خدمات النظم             والتصـحر نتـيجة لإلخ     -٥
ويتزايد الضغط على النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة لتوفري خدمات من قبيل           . اإليكولوجية يف األراضي اجلافة   

ى هذا التزايد إىل    ويعز. الغـذاء والعلف والوقود ومواد البناء واملياه لإلنسان واملواشي والري والصرف الصحي           
وتشمل العوامل البشرية ما هو غري مباشر من قبيل الضغط السكاين . جمموعة مترابطة من العوامل البشرية واملناخية

والعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياساتية وظواهر العوملة مثل التشوهات يف األسواق الغذائية الدولية، وما هو 
ومن بني العوامل املناخية اليت تشكل . سات استخدام األراضي والعمليات املتصلة باملناخمباشر من قبيل أمناط وممار

ويف حني يتسم تفاعل . مصدر قلق حاالت اجلفاف واالخنفاض املتوقع يف توافر املياه العذبة بسبب االحترار العاملي
 .ستوى احملليهذه العوامل على الصعيدين العاملي واإلقليمي بالتعقيد، ميكن فهمه على امل

وتتحكم يف هذا التغري    . وخيتلف حجم التصحر وآثاره إىل حد كبري من مكان إىل آخر ويتغري عرب الزمن              -٦
ولكن، مثة فجوات كبرية يف     . درجة القحل إىل جانب الضغط الذي ميارسه البشر على موارد النظام اإليكولوجي           

ومن شأن حتديد معامل ظاهرة التصحر حتديداً أفضل أن . هافهمنا ورصدنا لعمليات التصحر وللعوامل الكامنة وراء
 .يتيح اختاذ إجراءات فعالة من حيث التكلفة يف املناطق املتضررة

ويتـيح قـياس االخنفاض املستمر يف قدرة النظم اإليكولوجية على توفري اخلدمات طريقة سليمة وعملية      -٧
 ويعد هذا النهج سليما ألن هذه اخلدمات ميكن رصدها،          .لتحديد مدى تردي األراضي، وبالتايل انتشار التصحر      

 .وجيري بالفعل رصد بعضها بشكل اعتيادي

وللتصـحر كذلـك آثار حادة ووخيمة على األراضي غري اجلافة؛ فقد تبعد املناطق املتضررة يف بعض                  -٨
اصف الغبارية ووقوع   ومن بني اآلثار البيوفيزيائية العو    . األحـيان آالف الكيلومـترات عـن املناطق املتصحرة        

ن وتغري املناخ على    احتباس الكربو الفيضـانات يف األجزاء السفلى جملاري املياه وإعاقة قدرة الكرة األرضية على             
وتتعلق اآلثار اجملتمعية على وجه اخلصوص باهلجرة والالجئني االقتصاديني، ما يؤدي     . الصعيدين اإلقليمي والعاملي  

 .لسياسيإىل تفاقم الفقر واالضطراب ا

وتتوافر وسائل للتدخل والتكييف معدَّة حسب درجة القحل وُتستخدم ملنع التصحر والعمل، حيث يلزم               -٩
وتعد زيادة إدماج إدارة    . األمـر، على إعادة القدرة إىل النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة على توفري اخلدمات            

اجملتمعات احمللية بدور أساسي يف تبين سياسات فعالة إلدارة وتضطلع . األراضي واملياه أسلوباً أساسياً ملنع التصحر
ويف هذا الصدد، حتتاج إىل قدرة مؤسسية وتكنولوجية والوصول إىل األسواق والرصيد            . األراضي واملياه وجناحها  

. صحركما أن زيادة إدماج استخدامات األراضي الرعوية والزراعية توفر طريقة مستدامة بيئيا لتحاشي الت             . املايل
. ولكن السياسات الرامية إىل االستعاضة عن احلياة الرعوية بالزراعة يف املراعي ميكن أن تساهم يف انتشار التصحر

وعلى العموم، تشكل الوقاية طريقة أكثر فعالية ملعاجلة التصحر ألن حماوالت استصالح املناطق املتصحرة يف وقت 
 .الحق مكلِّفة وعادة ما تفرز نتائج حمدودة
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وميكن حتقيق هذا   . كمـا ميكن حتاشي التصحر بتخفيف الضغط عن النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة            -١٠
. أوالً، عن طريق استحداث مصادر بديلة للرزق هلا أثر أخف وطأةً على موارد األراضي اجلافة              . األمر بطريقتني 

الطاقة الشمسية املتوافرة على مدار السنة، : وتسـتفيد مصادر الرزق هذه من املزايا اليت تنفرد هبا األراضي اجلافة    
ثانياً، عن طريق خلق فرص اقتصادية يف املراكز احلضرية واملناطق          . واملـناظر الطبيعـية اجلذابة والرباري الواسعة      

 .الواقعة خارج األراضي اجلافة

زداد، وأن ختفيف الضغوط وتبيِّن سيناريوهات التنمية يف املستقبل أن مساحة األرض املتصحرة ُيرجَّح أن ت -١١
ومثة درجة متوسطة من اليقني بأن النمو السكاين وارتفاع . عـن األراضـي اجلافة له عالقة قوية باحلد من الفقر   

ومن . الطلـب على الغذاء سيؤديان إىل توسع األرض املزروعة على حساب الغابات واملراعي يف غالب األحيان               
 .قعة األرض املتصحرةاملرجح أن يؤدي هذا األمر إىل توسيع ر

كما تبيِّن سيناريوهات تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية أن معاجلة التصحر وما يتصل به من الظروف                 -١٢
فمن شأن السياسات االستباقية يف جمال . االقتصـادية ُيرجَّح أن تكون أجنع عندما ُتعَتمد ُنُهج استباقية يف اإلدارة    

وقد تكون هذه النهج يف بداية األمر ذات        . اعد على حتاشي اآلثار الوخيمة للتصحر     إدارة األراضي واملياه أن تس    
. تكلفـة مرتفعة بسبب تطوير التكنولوجيات ونشرها وقد تكون أيضا ذات وترية أبطأ فيما يتعلق بتحسني البيئة             

 .املواردوميكن أن تيسر اجتاهات العوملة تنفيذها على املدى الطويل من خالل زيادة التعاون ونقل 

وعـلى العمـوم، فإن مكافحة التصحر حتقق فوائد متعددة حملياً وعاملياً وتساعد يف ختفيف حدة فقدان                  -١٣
وترتبط ُنُهج إدارة البيئة ملكافحة التصحر      . التـنوع البـيولوجي وتغـري املناخ العاملي الذي يتسبب فيه اإلنسان           

لذلك، ميكن أن يؤدي    .  البيولوجي يف العديد من النواحي     والتخفـيف من وطأة تغري املناخ واحملافظة على التنوع        
 .التنفيذ املشترك لالتفاقيات البيئية الرئيسية إىل زيادة التآزر والفعالية، وهو ما سيفيد سكان األراضي اجلافة

وتعد معاجلة التصحر أمراً هاماً     . وسـتؤدي معاجلـة التصحر بفعالية إىل خفض مستوى الفقر يف العامل            -١٤
وجيب توفري بدائل مستدامة لسكان األراضي اجلافة للحفاظ        . اسياً للنجاح يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      وأس

وجيب إدماج هذه البدائل يف االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر . على مصادر رزقهم دون التسبب يف التصحر
 .ويف برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر

- - - - - 


