
 

(A)   GE.12-63717    241212    261212 

  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثالثة

  ٢٠١٣فرباير / شباط٧-٤فورتاليزا، الربازيل، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

ل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني         إعادة صياغة عم  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة التصحر

لمؤمتر العلمي الثاين    ل نبذة عامة عن ورقات العمل اليت أُعّدت حتضرياً           
  كافحة التصحراملتحدة ملاألمم التفاقية 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
املؤمتر العلمـي الثـاين      من أهم املسائل اليت سيناقشها       تتناول هذه الوثيقة بعضاً     

التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومـدى قـدرة          "لالتفاقية بشأن   
نبـذة  م هذه الوثيقة    وتقّد. "التكّيفبة على   املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرط      

الورقـة البيـضاء األوىل املعنونـة       :  للمؤمتر، ومها  حتضرياًالورقتني اللتني أعدتا    عن  عامة  
والورقـة البيـضاء   ، "االقتصادية واالجتماعية للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   اآلثار"

ي للتـصحر وتـدهور     تكاليف وفوائد سياسـات وممارسـات التـصد       "الثانية املعنونة 
  ".واجلفاف األراضي
وستتناول حماضرات رئيسية وجلسات عامة وجلسات موازية وجلسات خاصـة            

ويتوقع أن تزيـد املـسامهات القّيمـة        .  الوثيقة هذهاليت ترد يف    واضيع  املعمل  وحلقات  
للمشاركني يف املؤمتر من تضييق اهلوة بني الشقني النظري والتطبيقـي لالسـتراتيجيات             

جمموعـة  إتاحة  عن طريق تعزيز املنهجيات القائمة والسعي إىل        يف هذا اجملال    سياسات  وال
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منهجيات لتحديد األسباب والتأثريات املستمرة لظـاهريت التـصحر         تشمل  أدوات رمسية   
املسامهة يف تنفيذ الـسياسات والـربامج   من خالل  ذلك  وميكن حتقيق   . وتدهور األراضي 

تلبية احتياجـات الـشعوب      يف هناية املطاف، إىل      ،لسعيومن خالل ا  اجلديدة والقائمة،   
    . األراضي واجلفاف واجملتمعات املتضررة من التصحر وتدهور
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  معلومات أساسية  -أوالً  
  شامالً  تشريعياً  مرجعياً إطاراً) االتفاقية(تتيح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         -١

سيما يف األراضي اجلافة حيث يوجد الـبعض      بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، ال     
تعـاون  وت. ذات الدخل املتدين يف العـامل     السكانية  من أضعف النظم اإليكولوجية والفئات      

 حتسني ظروف عـيش سـكان       على،   بلداً ١٩٥البلدان األطراف يف االتفاقية، البالغ عددها       
   .املناطق اجلافة واحملافظة على إنتاجية األراضي واستعادهتا والتخفيف من آثار اجلفاف

ويوجد توافق واسع يف اآلراء على أن جدول األعمال السياسي احلايل ال يتـصدى                -٢
االقتصادية املترتبة على التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وعلـى أن       كما جيب للمشاكل    

ضعف االستثمارات اإلمنائية يف املناطق اجلافة يعزى باألساس إىل عدم توافر بيانات موثوق هبا 
ـ . بشأن األمهية االقتصادية لتنمية األراضي اجلافة تنمية مـستدامة         رّد غيـاب البيانـات     وُي

والالزمة الختاذ قرارات سليمة ومستنرية على مجيـع املـستويات إىل           االقتصادية املوثوق هبا    
استناد التقييم االقتصادي للنظم اإليكولوجية يف األراضي اجلافة إىل أساس علمـي حمـدود              

، تقتضي املشاكل البيئية واالجتماعية االقتصادية الناشئة واملـستمرة         ويف مقابل ذلك  . نسبياً
رة األراضي، إذ جيب أن تستند هذه املمارسات إىل مدخالت          حتسني املمارسات احلالية إلدا   

 .علمية سليمة

وتقر بعض اآلليات الدولية، مثل االتفاقية واألهداف اإلمنائية لأللفية، باحلاجـة إىل              -٣
السياسات واألطـر الوطنيـة ذات الـصلة،    سياق األراضي يف   مسائل تدهور تعميم مراعاة 

للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن        ويرّوج  . وتشّجع على القيام بذلك   
باعتبارمها ) ICCD/COP(8)/16/Add.1انظر الوثيقة   ) (االستراتيجية(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     

 يساعد صناع القرار على وضع املنهجيات الوطنية أو اعتمادها، بينما ميكن اسـتخدام              دليالً
 . هذه املسائل على الصعيد الوطينيم مراعاة تعمبرامج العمل الوطنية كإطار لتحسني 

أن يتناول املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية       ٩-م أ /١٦ ملقرره   وقّرر مؤمتر األطراف وفقاً     -٤
التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومـدى قـدرة          "بالتحديد موضوع   

وتتـضمن الوثيقـة    ". لـى التكيـف   املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة ع        
ICCD/CST(S-3)/2معلومات عن عملية تنظيم املؤمتر واإلعداد له  . 

منتـدى  اثنتني من الورقات البيضاء أعـدمها    ‘ ١‘وتقدم هذه الوثيقة نبذة عامة عن         -٥
الفـريقني العـاملني   ‘ ٢‘، والتفاقيـة لدافوس للمخاطر العاملية ألغراض املؤمتر العلمي الثاين     

وتتـضمن الوثيقـة    . فريق االستعراض ‘ ٣‘ و ،)ين أنشأهتما اللجنة االستشارية العلمية    اللذ(
ICCD/CST(S-3)/2     أعضاء فريق االستعراض   ؛ أما أمساء    الفريقني العاملني  قائمة بأمساء أعضاء

 .فترد يف املرفق األول أدناه
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 للتصحر وتدهور االقتصادية واالجتماعية   اآلثار  : "هوالورقة البيضاء األوىل    وعنوان    -٦
تكـاليف وفوائـد سياسـات    " فهـو   ةالثانيالورقة البيضاء   ؛ أما عنوان    "األراضي واجلفاف 

حتديد ‘ ١‘: إىلالورقتان  دف  هتو". وممارسات التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف     
األراضي واجلفاف وتقييمها، وصياغة منـهجيات   خمتلف التكاليف املتصلة بالتصحر وتدهور    

ية وضع السياسات واالستراتيجيات الفعالة، مبـا يف ذلـك املـساعدة يف اختـاذ      بشأن كيف 
توحيد املعارف العلمية املوجودة هبدف توفري أسـاس        ‘ ٢‘اإلجراءات على الصعيد الوطين؛ و    

ضمان تدفق املعارف اجلديدة من املؤمتر العلمـي        ‘ ٣‘للتوصيات املركّزة على السياسات، و    
  .الورقتني أدناه مضمون ٢ و١الن ويلخص اجلدو. الثاين وإليه

  ١اجلدول 
عيـة للتـصحر وتـدهور    االقتـصادية واالجتما  اآلثـار    "١الورقـة البيـضاء     هيكل  
  واجلفاف األراضي

  
االقتصادي األثر تقييم 

  واالجتماعي
على املستويني الكلي األثر تقييم 

  واجلزئي
تقييم التكاليف املباشرة وغري 

  املباشرة
ــد   التحديد ــارحتدي ــصادية  اآلث االقت

واالجتماعية لظـواهر التـصحر     
  وتدهور األراضي واجلفاف

هذه الظواهر علـى    آثار  حتديد  
  املستويني الكلي واجلزئي

حتديد التكاليف املباشرة وغـري     
  املباشرة هلذه الظواهر

االقتـصادية  اآلثار  منهجية قياس     املنهجيات
واالجتماعية للتصحر وتـدهور    

ى  أمثلة عل  -األراضي واجلفاف   
  نتائج وبيانات حمددة

هذه الظواهر  آثار  منهجية قياس   
 -على املستويني الكلي واجلزئي   
  أمثلة على نتائج وبيانات حمددة

منهجية قياس التكاليف املباشرة     
 -وغري املباشرة هلذه الظـواهر      
  أمثلة عن نتائج وبيانات حمددة

تنفيذ جمموعة مـن املنـهجيات        التنفيذ
. ملـشاكل احملّددة املركّزة على ا   

ادئ وتتضمن هذه املنهجيات مب   
  توجيهية خاصة بصناع القرار

تنفيذ استراتيجية خاصة بـصناع     
 القرار لتطبيق املنهجيات الوطنية   
  على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

تنفيذ السياسات الفعالـة الـيت      
تشمل التكاليف املباشرة وغـري     

  املباشرة
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  ٢اجلدول 
لتصحر وتدهور  لتكاليف وفوائد سياسات وممارسات التصدي      " ٢الورقة البيضاء   هيكل  

  "األراضي واجلفاف

  
االقتصاديات االجتماعية لسياسات 

  وممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي 
تقييم القدرة على املواجهة 

  وقياسها
  تقييم خدمات النظم اإليكولوجية

 /حتديد مواطن قوة وضعف النُّهج  التحديد
ة الرامية إىل اعتماد املنهجيات احلالي

  اإلدارة املستدامة لألراضي

تعريف القدرة على املواجهة 
  يف األراضي اجلافة 

حتديد منهجيات تقييم خدمات 
  النظم اإليكولوجية

تكاليف وفوائد سياسات وممارسات   املنهجيات
اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا فيها 

التكاليف املستترة واملؤثرات 
  اخلارجية

لقدرة على املواجهة قياس ا
  واقتصادياً وبيئياًاجتماعياً(

  يف األراضي اجلافة ) وسياسياً

قيم خمتلف : تطبيق املنهجيات
خدمات النظم اإليكولوجية يف 

  .األراضي اجلافة

شروط جناح اإلدارة املستدامة   التنفيذ
احلوكمة، واحلقوق، : لألراضي

 وتكاليف املعامالت، واملؤسسات،
  وما إىل ذلك

ثريات السياسات على القدرة تأ
  على املواجهة

السياسات الفعالة الرامية إىل حتفيز 
 -خدمات النظم اإليكولوجية 

  الفوائد االجتماعية

        

وستتناول حماضرات رئيسية وجلسات عامة وجلسات موازية وجلـسات خاصـة             -٧
مات القّيمـة   ويتوقع أن تـساعد اإلسـها     . الواردة يف هذه الوثيقة   واضيع  املعمل  وحلقات  

للمشاركني يف املؤمتر على تقليص اهلوة بني الشقني النظـري والتطبيقـي لالسـتراتيجيات              
جمموعـة  إتاحـة   عن طريق تعزيز املنهجيات القائمة والسعي إىل        يف هذا اجملال    والسياسات  

منهجيات لتحديد األسباب والتأثريات املـستمرة لظـاهريت التـصحر          تشمل  أدوات رمسية   
املسامهة يف تنفيـذ الـسياسات والـربامج        وميكن حتقيق ذلك من خالل      . راضياأل وتدهور

تلبيـة احتياجـات الـشعوب      ومن خالل السعي، يف هناية املطاف، إىل        اجلديدة والقائمة،   
وستشكل املسامهات واملعارف   . األراضي واجلفاف  واجملتمعات املتضررة من التصحر وتدهور    

ىل جانب هذه الوثيقة التلخيصية، آخر االستنتاجات العلميـة        اإلضافية اجملّمعة خالل املؤمتر، إ    
وسينشر تقرير املؤمتر، الذي يتضمن هذه االسـتنتاجات، باعتبـاره          . املتصلة هبذه املواضيع  

 . تمخض عنها هذا املؤمتر العلميسيإحدى أبرز النتائج اليت 

  اضي واجلفافاالقتصادية واالجتماعية للتصحر وتدهور األراآلثار تقييم   -اًثاني  
األراضي اجلافة سواء أكان ألسباب بشرية أم بيوفيزيائية عن فقـدان            يسفر تدهور   -٨
وعلى غرار ذلك، تـسفر اإلدارة      .  وموارد يستفيد منها اجملتمع    إتالف رأس املال الطبيعي    أو

السيئة ملخاطر اجلفاف، وهو أمر عادي يف جمتمعات األراضي اجلافة شديدة الضعف، عـن              
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ويقلّص ذلك من حجم موارد التربة      . زيد من األراضي وضياع فرص كسب الرزق      تصحر امل 
واملياه والنباتات واحليوانات املتاحة للمجتمع، مبا يف ذلـك حجـم مـسامهة أداء الـنظم                

 . اإليكولوجية وعملياهتا يف إنتاج السلع األساسية ويف القطاعات ذات الصلة

 جوهرية  آثاراًلتصحر وتدهور األراضي واجلفاف     االقتصادية واالجتماعية ل  اآلثار  وتعد    -٩
الفقـر  تزايد   ومتنوعة، وميكن أن تتجلى يف أمور منها تراجع الناتج احمللي اإلمجايل الزراعي، أو            

 .االجتماعية واهلجرةوالرتاعات واجملاعة وسوء التغذية وارتفاع معدالت وفيات األطفال 

 األراضي واجلفاف تفـضي إىل خـسائر        وتوجد أدلة عاملية على أن التصحر وتدهور        -١٠
األراضي  وتفيد تقديرات الدراسة اليت طلبتها اآللية العاملية بأن تكاليف تدهور         . اقتصادية فادحة 

وتفيد ). ٢٠٠٣بريي وآخرون،   ( يف املائة من الناتج اإلمجايل الزراعي العاملي         ٥ و ٣تتراوح بني   
جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكـا      العاملية و الدراسة اإلقليمية اليت أُجنزت بدعم من اآللية        

 فيما بني البلدان وداخلها، إذ تبلـغ         كبرياً بأن اخلسائر تتفاوت تفاوتاً   الالتينية والبحر الكارييب    
مـوراليس،  ( يف املائـة يف غواتيمـاال        ٢٤ يف املائة يف باراغواي و     ٦,٦قيمتها ما ال يقل عن      

املتعلقة باألسباب الفردية التكاليف املترتبة على ظواهر       وحّددت التحليالت   ). ٢٠١٢وآخرون  
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة     ١٢مثل امللوحة اليت تكلف الزراعة العاملية حوايل        

، بينما اكتسحت ظواهر من قبيل التعريـة        )٢٠٠٤بيتمان والوشلي    (سنوياً) دوالر(األمريكية  
  ).٢٠١١نكونيا وآخرون  (١٩٩١شىت أحناء العامل يف عام  مليون هكتار يف ٥٤٨بفعل الرياح 

األراضي واجلفاف ظواهر تنطـوي      وتكشف دراسات عديدة أن التصحر وتدهور       -١١
تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة الـذي         أفادفقد  . على تأثريات اجتماعية هائلة   

واحد يون شخص، أو شخص      مل ٨٧٠بأن حوايل   ) ٢٠١٢الفاو  ( بشأن اجلوع    صدر مؤخراً 
 إىل  ٢٠١٠، كانوا يعانون سوء التغذية املزمن يف الفترة مـن عـام              أشخاص من أصل مثانية  

ويعزى هذا  .  مليار شخص كانوا حمرومني من مياه الشرب املأمونة        ١,١، وبأن   ٢٠١٢ عام
 تـدهور وحـّدة    بسبب توسع نطاق التـصحر       األراضي إىل اخنفاض إنتاجية     الوضع جزئياً 

 .ضي وارتفاع وترية اجلفافاألرا

فباتت أرقام  ،  ١٩٩٠ من عام    وحتّسنت تقديرات الفاو املتعلقة بسوء التغذية اعتباراً        -١٢
غري أن جلّ هذا التقدم أُحـرز قبـل         . متوقعاًالتقدم احملرز يف احلد من اجلوع تفوق ما كان          

ن سوء التغذيـة    وعلى الصعيد اإلقليمي، بلغ معدل التقدم يف احلد م        . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة
وأحرز تقدم . مستويات أعلى يف آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     

يف احلد من سوء التغذية يف أفريقيا جنوب الصحراء لكن سرعته كانت أقل، بينما زاد انتشار               
ام حبسب  وتسجل أعلى األرق  ). ٢٠١٢الفاو  (سوء التغذية يف غرب آسيا خالل هذه الفترة         

املعهد الدويل لبحـوث    ( ليشيت   -ر  مؤشر اجلوع العاملي يف بوروندي وإريتريا وتشاد وتيمو       
 ).٢٠١٢السياسات الغذائية وآخرون 
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. ويدرك اجملتمـع الـدويل األمهيـة االقتـصادية واالجتماعيـة لتـدهور األراضـي           -١٣
. فيف من آثار اجلفاف    دخلت االتفاقية حيز النفاذ هبدف مكافحة التصحر والتخ        ١٩٩٦ عام فيف

 ، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       ،وتعد االتفاقية، إىل جانب اتفاقييت ريو األخريني      
 اليت تـربط بـني البيئـة        واتفاقية التنوع البيولوجي، أحد االتفاقات الدولية الرئيسية امللزمة قانوناً        

 أي التـصحر    -مواضيع االتفاقيات الثالث    وأصبحت  . والتنمية وتتصدى للمشاكل آنفة الذكر    
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري        (، وتغري املناخ    )االتفاقية(وتدهور األراضي واجلفاف    

 ال يتجـزأ مـن       جـزءاً  -) اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي     (، وفقدان التنوع البيولوجي     )املناخ
ويف الوقت ذاته، طالب مـؤمتر      . ستدامة والبيئة األعمال السياسي الدويل املتعلق بالتنمية امل      جدول

 بالتصدي ألسباب التصحر وتدهور األراضي من خالل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة         أيضاً ١٠+ ريو  
 الضوء بالتحديد علـى ظـواهر التـصحر         ٢٠+ بينما سلّط مؤمتر ريو     ) ٢٠٠٢األمم املتحدة   (

 ). ٢٠١٢األمم املتحدة (ستقبل وتدهور األراضي واجلفاف باعتبارها متثل جمال عمل يف امل

ويساهم استمرار تدهور األراضي مسامهة مباشرة يف اسـتمرار فقـدان التنـوع               -١٤
؛ ٢٠٠٥ - تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية    ( مركّباً البيولوجي ويتفاعل مع تغري املناخ تفاعالً     

تفاقية علـى    عوامل حالت دون إعمال اال     يسلّم بوجود  ويف الوقت ذاته،  ). ٢٠٠٨وتوماس  
ويتصدر هذه العوامل مسألة نقص التمويل واملوارد، وضعف األسـاس العلمـي         . أمثل وجه 

وتبادل املعارف، ونقص الدعوة والتوعية، وعدم تسخري أوجه التآزر بني اتفاقيـات ريـو               
الثالث، والقصور املؤسسي العام يف تنفيذ برامج العمل الوطنية، وصعوبة حتقيـق توافـق يف           

؛ وبـاور  ٢٠٠٦ مـوات وآخـرون،   مثالً(ني أطراف العمليات الدولية ذات الصلة   اآلراء ب 
 ). ٢٠١١؛ وفريق اإلدارة البيئية ٢٠٠٩وسترينغر 

تقدمي املـشورة   ب التصدي هلذه العوامل ومعاجلتها فريق استشاري معين          حالياً ويتوىل  -١٥
 الثالث بأمهية وضـع هنـج       وعلى سبيل املثال، أقّرت مجيع االتفاقيات     . العلمية إىل االتفاقية  

التضارب متكامل وتكثيف التعاون من أجل تعزيز األنشطة على حنو تآزري، واحلد من أوجه      
 أكفأ وأكثـر فعاليـة      املمكنة، وجتنب ازدواجية اجلهود، واستخدام املوارد املتاحة استخداماً       

 ).أ٢٠٠٤االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ (

هذه الضرورات بواسطة إجراءات متعددة من قبيل إنشاء فريق االتـصال           ت  وُعوجل  -١٦
 من تدهور األراضي، وهي مبادرة رامية إىل احلفاظ         املشترك، وإطالق مبادرة التخلص هنائياً    

على األراضي املنتجة لتستفيد منها األجيال احلالية والقادمة، ووضع خطة عمل مشتركة بني             
 ع البيئي، وتوفري فرص زيادة أوجه التآزر من خالل اآللية املنشأة حديثاً           االتفاقية واتفاقية التنو  

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخـدمات           واملتمثلة يف   
الكـرة  اليت تواجهها   ورغم كل هذه املبادرات تتزايد التحديات البيئية        . النظام اإليكولوجي 

 .بة التصدي هلاوتتزايد صعواألرضية 
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على املستويني الكلـي     واجلفاف   تدهور األراضي تصحر و تقييم آثار ال    -ثالثاً  
 واجلزئي

تكشف أمثلة عديدة آثار التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف علـى االقتـصادات          -١٧
 فعلى سبيل املثال، تتأثر الصني إىل حد كبري       . الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية وعلى الرفاه البشري       

 ٢,٦٢بالتصحر، إذ هتدد ظاهرة تدهور األراضي، كما ُتعّرفها االتفاقية، مـساحة مقـدارها              
وتتسبب هذه الظاهرة يف أضرار ألكثر      .  يف املائة من يابسة البلد     ٢٧مليون كيلومتر مربع، أي     

 مليار يـوان    ٦٤ مليون شخص، وهو ما يسفر عن خسارة اقتصادية مباشرة تتجاوز            ٤٠٠من  
وتشري دراسات أخرى إىل أن التكاليف املباشـرة لفقـدان        ). ٢٠١٢انغ وآخرون   و(يف السنة   

، ومنها النيتروجني والفسفور    )الناجم إىل حد كبري عن تعرية التربة بفعل الرياح        (مغذّيات التربة   
باستخدام مستويات األسعار   ( مليار يوان يف السنة      ٣٨٠والبوتاسيوم واملواد العضوية، تتجاوز     

املرتبطـة  (، بينما تبلغ تكاليف خسارة اإلنتاج الزراعي يف الصني          )٢٠٠٦زانغ  ؛  ٢٠٠٥لعام  
ويـشري  ). ٢٠٠٦ليـو،   ( مليار يوان يف الـسنة       ٢٦٧حوايل  ) بزراعة احملاصيل وتربية املاشية   

املؤلفون إىل وجود فوارق كبرية بني خمتلف الدراسات بشأن تقـدير التكـاليف املباشـرة،               
ويشري . ملتغريات املعتمدة يف هذه العمليات احلسابية دراسة متأنية       وخيلصون إىل ضرورة دراسة ا    

مثال من أوزبكستان إىل أن تدهور األراضي يتسبب مع العوامل املالزمة له يف تراجع متوسـط      
 يف املائة، ما يساهم يف تفـاقم الفقـر          ٣٠ و ٢٠احملاصيل يف مناطق عديدة بنسبة تتراوح بني        

 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون (والضعف يف املناطق الريفية 

 ماليني شخص يعيشون يف مشال كينيا       ٣,٧٥وتشري أمثلة من أفريقيا إىل أن حوايل          -١٨
برنـامج األغذيـة    ( بسبب اجلفـاف     ٢٠١١كانوا حيتاجون إىل املساعدة الغذائية يف عام        

، تراوح إمجايل اخلسارة لكل هكتار من القمح يف إثيوبيـا           ٢٠٠٣ويف عام   ). ٢٠١٢ العاملي
ويف شرقي أفريقيا، بدأ وضع األمن الغذائي       ). ٢٠٠٣بريي   ( دوالراً ٥٤٤ و دوالراً ٤٦ني  ب

 يف بلدان عديدة نتيجة تراجـع أسـعار         ٢٠١٢ يف بداية موسم احلصاد لعام       يتحسن عموماً 
 مليـون   ١٣,٤غري أن حوايل    . األغذية وحتّسن إنتاجية الثروة احليوانية بفضل غزارة األمطار       

وبسبب إزالة األحـراج،    ). ٢٠١٢الفاو  (تاجون إىل املساعدة اإلنسانية     زالوا حي  شخص ما 
خسائر يف سلع النظم اإليكولوجية احلرجية وخدماهتا، بلغـت علـى           وبريو  تكّبدت النيجر   

 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,١٠ يف املائة و٠,٢٦التوايل 

يف دراسة شاملة بشأن تأثريات ظواهر التـصحر        ) ٢٠٠٧(وقّدر دياوو وساربونغ      -١٩
وتدهور األراضي واجلفاف يف غانا، آثار فقدان التربة على االقتصاد والفقر، واسـتخدما يف              

هذا النموذج أن يتـسبب     ويتوقع استناداً إىل    . التوازن العام القابل للحساب   منوذج  تقديرها  
 خـالل   دوالر مليـارات    ٤,٢نا مبقـدار    تدهور األراضي يف تراجع الدخل الزراعي يف غا       

 يف املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجـايل الزراعـي           ٥، أي حوايل    ٢٠١٥-٢٠٠٦ الفترة
 ).٢٠٠٧دياوو وساربونغ (خالل السنوات العشر هذه 
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لتدهور األراضي، مثلما يتـبني     وعلى العموم، تبني الدراسات املتعلقة بالتأثري الكلي          -٢٠
وجود تفاعل وتكامل مركّبني بني العوامل      دراسات املتعلقة بالتأثري اجلزئي،     بصفة خاصة يف ال   

مثل اإلنتاج  (والعوامل البشرية   ) مثل النظم اإليكولوجية، وإنتاجية التربة، واملناخ     (البيوفيزيائية  
تربط بني الفقر والتنميـة يف      " دوامة تنازلية "، داخل   )االقتصادي والفقر واهلجرة واملؤسسات   

كما باتت اآلثار الزمنية واملكانية تتجلى على حنو خـاص يف           ). ٢٠٠٠شري  (ق الريفية   املناط
 . تأثريات التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على املستوى اجلزئي

وهكذا حتتاج منهجيات حتليل أسباب التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وآثارها إىل             -٢١
يس احلساب الوطنية، من قبيل حسابات النـاتج        وال تكفي مقاي  . جتميع بيانات شاملة وحتليلها   

 . دخالت املوارد الطبيعية يف عملية اإلنتاج تكاليف ُماحمللي اإلمجايل، ألهنا ال حتسب مثالً

مـن  لنظم اإليكولوجية   حماسبية ل ولتقدير قيمة النظم اإليكولوجية، وضعت تقنيات         -٢٢
يكولوجية وقياس رأس املال الطبيعـي  قياس التكاليف والفوائد احملددة خلدمات النظم اإل أجل  

لنظم اإليكولوجية على ضمان إدماج ل بالتقنيات احملاسبيةوركّز جل العمل املتعلق . هلذه النظم
وتطّبق معظم بلـدان العـامل نظـام        .  كلياً الوطنية إدماجاً احملاسبية  ُنظم  الاملوارد الطبيعية يف    

 من قبيل الناتج    ،ياس كل األنشطة االقتصادية   احلسابات الوطنية الذي وضعته األمم املتحدة لق      
ويستند . األصول واخلصوم معرباً عنها بإمجايل    الوطين اإلمجايل والقيمة الصافية لرصيد البلدان       

الدخل واالستثمار واالسـتهالك ويتـيح      إمجالية هي   نظام احلسابات الوطنية إىل مؤشرات      
صادي وصنع القرار ورسم السياسات     معلومات شاملة من أجل استخدامها يف التحليل االقت       

 .وتنفيذها ورصدها

البيئية، بأن نظام احلسابات الوطنية يـستند إىل        باحملاسبة  ومن املهم اإلقرار، فيما يتعلق        -٢٣
غري أن القطاع البيئي يواجه حتديات تتمثل يف        ). ٢٠٠٧بويد وبانزاف   (قياس الكمية واألسعار    

 على إعداد تقارير أوىف بشأن حالة البيئة، ُعّزز إطار نظام           وحرصاً. قياس الكمية والقيمة النقدية   
 ).٢٠١٢شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ( البيئية باحملاسبةاحلسابات الوطنية مبعيار خاص 

ويـشكل هـذا    . من الرسوم " معفاة"وعادة ما ينظر إىل املدخالت البيئية على أهنا           -٢٤
لتـصحر  ل حتليالت العديد من الدراسات االقتـصادية         يف عدم اكتمال    رئيسياً ر سبباً التصّو

لتقييم اآلثار ضمن نطاقات جغرافية     وُوضعت منهجيات متعددة    . وتدهور األراضي واجلفاف  
لعوامل البيئية واالقتصادية على    التأثري الكلي ل  اإلنتاج الزراعي واألغذية، أو      تشمل مثالً    ،شىت

على سـبيل   (، أو التركيز على مؤشرات التنمية       الصعيد اإلقليمي، أو اختيار الرصد املناسب     
؛ ٢٠٠٩؛ سـلفايت وزيـيت،      ٢٠٠١؛ ستوكينغ ومورناغان،    ١٩٩٧املثال، منتل وآخرون    

وهكذا، تتأثر النقاشات السياسية بانعدام ). ٢٠١١؛ سومر وآخرون   ٢٠١١فوغت وآخرون   
إفـضاء   تـأخر    اليقني العلمي الناجم عن عدم اكتمال املنهجيات، ولعله السبب الرئيسي يف          

وضع أدوات رمسية لتقييم آثار التـصحر وتـدهور         إىل توصيات بشأن    املفاوضات الدولية   
 .األراضي واجلفاف، كجزء من الدعم العلمي املقدم إىل االتفاقية
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ويستخدم مؤلفون كثريون اإلسهامات املقدمة من اجملتمع العلمي كفرضيات لتحليل            -٢٥
ويطالـب فوغـت    . لة يف التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     ومعاجلة املسألة املعقدة املتمث   

. بإطار علمي متني يربط بني أسـباب التـصحر وعملياتـه وأعراضـه      ) ٢٠١١(وآخرون  
 لتحـسني   وسيسمح هذا اإلطار بتحديد املتغريات األساسية الواجب رصدها وسيوفّر أساساً         

 من أجل وضع السياسات     ة جداً التنبؤ بالقابلية للتأثر وتقييمها، وسيتيح من مث معلومات مهم        
) ٢٠١١ ( وآخـرون   شوستر - ويطالب أختار ). ٢٠١١فوغت وآخرون   (واختاذ القرارات   

د وحيـدّ . بتعزيز دور البحوث يف التخفيف من ظاهرة التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف           
ـ             البون املؤلفون البنية التحتية املؤسسية القادرة على حتويل النتائج العلمية إىل سياسات، ويط

بإنشاء هيئات علمية تتوىل وضع االستراتيجيات والتنسيق بني جمتمع البحث العلمي العـاملي             
 . وحتفيزه من أجل دعم تعميم وتكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة تدهور األراضي

اجلهود الرامية إىل التخفيف من التصحر      وعلى غرار القصور يف جمال التحليل، تتسم          -٢٦
املنهجيات احملددة املركِّزة علـى     بقصورها أيضاً يف سياق تعوزه      ي واجلفاف   وتدهور األراض 

 بـويري   مثالً( املبادئ التوجيهية اخلاصة بصناع القرارات    وتنقصه   ،املشاكل املطروحة معاجلة  
وعلى الصعيد الوطين، سّن عدد قليل فقط من البلدان األطراف حىت اآلن            ). ٢٠٠٩وآخرون  

تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف، ولذا يـتعني         /تصحرتشريعات بشأن مكافحة ال   
وتشمل العقبات اليت   ). ٢٠١١دو كون وهانام    (إدخال إصالحات جوهرية يف هذا الصدد       

تعوق سّن هذه التشريعات تفضيل اعتماد النهج القطاعي التقليدي إزاء التـصحر وتـدهور              
، وعدم  )أي التربة واألحراج  (ملوارد  تناول فرادى ا  ألسباب منها سهولة    األراضي واجلفاف،   

 .القدرة على تنفيذ إجراءات تآزرية على املستوى الالمركزي

األنشطة الدولية على الصعيد اإلقليمي والوطين واحمللي حيث توجـد  تتبلور وينبغي أن    -٢٧
الوطنيـة  جهات التنسيق   ويقتضي ذلك توطيد التعاون بني      . أوجه تآزر واعدة حتتاج إىل تعزيز     

 يف احلد من أوجه االختالف بـني األطـراف    رئيسياًيت متثل مجيع اتفاقيات ريو وتؤدي دوراً ال
؛ مـوات   ٢٠١١شوسـتر وآخـرون      - أختـار (سيما فيما يتعلق بالـسياسات        ال ،املعنية

غري أن العديد من األنشطة الدولية املشتركة مل يكن هلا تأثري تآزري علـى              ). ٢٠٠٦ وآخرون
بسبب العراقيل  ) ٢٠١١فريق إدارة البيئة التابع لألمم املتحدة       (ليمي واحمللي   الصعيد الوطين واإلق  

. املؤسسية واملالية والقانونية واملعرفية والسياسية العديدة اليت اعترضت تعميم هـذه األنـشطة            
 إىل  "الوعي العاملي "املعنون  ) ب٢٠١١(وأشار منشور املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية        

اءات الرامية إىل منع تدهور األراضي واجلفاف أو التخفيف من آثارمها على الصعيدين             قلة اإلجر 
 . الوطين أو الدويل، وعزا ذلك باألساس إىل التقييمات احملدودة لتكلفة تدهور األراضي

ويف اآلونة األخرية، أُطلق عدد من املبادرات العاملية الواعدة الرامية إىل تدارك نقص               -٢٨
قتصادية هبدف تشجيع وتوجيه استصالح األراضي املتدهورة والقضاء على تدهور  البيانات اال 

وجتدر اإلشارة إىل مبادرة اقتصاديات تدهور األراضي       . األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف    
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 ، واالحتـاد األورويب   ، وزارة التعاون االقتصادي والتنمية األملانية     ٢٠١١ها يف عام    تاليت أطلق 
). ٢٠١٢مبادرة اقتصاديات تدهور األراضـي،      (يف كوريا   األحراج  ودائرة   ،ةوأمانة االتفاقي 

 االقتـصادية   ة ملراعاة القيم  إىل وضع إطار مشويل   مبادرة اقتصاديات تدهور األراضي     وترمي  
متعلقة بفوائد إفرادية دراسات حاالت وجتميع لألراضي يف عمليات صنع القرارات السياسية؛ 

 التكاليف االقتصادية   وتقديري والتربة على الصعيدين العاملي واحمللي؛       اإلدارة املستدامة لألراض  
 بتكـاليف محايـة     ومقارنتـها لتدهور األراضي وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة        

 دراسة ركّزت باألسـاس علـى    ٢٠١١ويف سياق إعداد املبادرة، أجنزت يف عام        . األراضي
ات التصحر خارج النظم اإليكولوجية لألراضي      خدمات النظم اإليكولوجية مع مراعاة تأثري     

 مهمة جد معقّدة وال بـد        شامالً وتكشف الدراسة أن تقدير تكاليف التصحر تقديراً      . اجلافة
وضع حدود ومن املتوخى يف هذا الصدد . من املثابرة من أجل التوصل إىل مناذج تقييم مقبولة      

شرة اليت ينبغي إدراجها واإلطـار الـزمين         التكاليف غري املبا   بتبيانهلذه النماذج فيما يتعلق     
 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون، . (عمليات التقديرل

 األراضـي   تـدهور املباشرة وغري املباشرة للتصحر و    تكاليف  تقييم ال   -رابعاً  
 واجلفاف

ف التصحر وتدهور األراضـي     تكالياليت تتناول مسألة    التحليالت الشاملة   قليلة هي     -٢٩
. تعقيد النظام وحدوده غري األكيدة من الناحيتني الزمانية واملكانية         واجلفاف، وهو أمر مرّده   

 ما تتجاهل التكاليف    وهكذا تكون حتليالت التكاليف يف حاالت كثرية حتليالت جزئية غالباً         
غري املباشرة أو تغفل التكاليف اخلارجية أو ال تراعي الفارق بني تكاليف اإلجراءات املتخذة              

 ما ُيساء تقدير إمجايل قيمة الفوائـد االقتـصادية املمكـن      لذا كثرياً  .وتكاليف عدم اختاذها  
وعلى غرار أساليب التقييم، ميثـل  . حتقيقها من احلد من التصحر وتدهور األراضي واجلفاف       

انعدام اليقني هنا أحد األسباب الرئيسية وراء فشل االتفاقية أو البلدان يف تـرويج األدوات               
 . واملنهجيات الرمسية

ومن الناحية االقتصادية، متثل أسعار السوق من حيث املبدأ أفضل وسـيلة لتقيـيم                -٣٠
غري أن أسعار السوق ال تطبق مباشرة على سلع وخدمات بيئية عديدة            . األصول واخلدمات 

، فـأوالً ). ٢٠٠٩ويرتلو وآخرون   ( يف املؤمتر العلمي األول لالتفاقية       كما نوقش ذلك مثالً   
ألصول واخلدمات البيئية لألراضي اجلافة يف سوق مفتوحة، وعنـدما          ُيعَرض العديد من ا    ال

هذه القيمة ُتعَرض فيها ال تعكس أسعار السوق بالضرورة املؤثرات اخلارجية إال إذا انعكست 
 خدمات النظم   ، ال ُتعرض عموماً   وثانياً. يف الرسوم واإلعانات وغريها من اآلليات التنظيمية      

  سـوقياً  تقّيم تقييمـاً  ومن مث ال     ، والثقافة يف األسواق   والصوننظيم  اإليكولوجية املتعلقة بالت  
 ). ٢٠١١إنغرام وآخرون (بقيمة عالية الناس حتظى لدى  أن وإن كان حمتمالًحىت  صرحياً
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ويفضي إدراج التكاليف غري املباشرة للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف إىل اتباع             -٣١
غري املباشرة التأثريات على مجيع القطاعات االقتصادية،   التكاليف   وتدخل يف تقدير  . هنج أمشل 

ج غـري   ُهوالـنُ . الفقر أو اهلجرة  املرتبطة ب تكاليف  ال األسعار و  رتأثّمثل تلك املتعلقة بآليات     
األضرار على حنـو  تناول املباشرة، باعتبارها تكملة لعمليات حتليل التكاليف املباشرة، تشمل    

العوامل البيوفيزيائية والبـشرية    تركيبة   وفهم   األساسيةليف  حّسن من مث جتسيد التكا    أعم وتُ 
ويقـّدر  . وفهم التفاعل املعقّد بني هذه العوامل      املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    

 قيمة اهلجرة حبساب فارق التكـاليف       مثالً) ٢٠٠٦(شارتون   - دجياردان وبييد    - ريكيي
 . املقصدن املنشأ وأماكن والفوائد املباشرة وغري املباشرة يف أماك

 آخر لتحليل تأثري التصحر     ويتيح تقييم تكاليف اختاذ اإلجراءات وعدم اختاذها هنجاً         -٣٢
ويأخذ هذا النهج يف االعتبار املعلومات املتعلقة جبميع التكاليف         . وتدهور األراضي واجلفاف  

وباستمرار تـدهور   ) اإلجراءات املتخذة (املتصلة مبكافحة تدهور األراضي أو التخفيف منه        
 ).عدم اختاذ اإلجراءات(األراضي 

ويف دراسات حاالت عديدة، طّبق املؤلفون هنج اإلجراءات املتخذة مقابل اإلجراءات             -٣٣
 حبساب التكاليف السنوية لعـدم اختـاذ        مثالً) ٢٠١٢(وقام موراليس وآخرون    . غري املتخذة 
وناتج القيمة اإلمجايل كحصة من الناتج      ي  الكلالعامل اإلنتاجي   مستندين يف ذلك إىل     إجراءات  

وقـّدم  .  يف املائـة   ٤٠,٥ و ٧,٦وخلُصوا إىل قيم سنوية تتراوح بني       . احمللي اإلمجايل الزراعي  
 امللوحة علـى    تؤثرففي هذا البلد    . دارسة من اهلند جتسد هذا النهج     ) ٢٠١١(نكونيا وآخرون   

.  يف املائة  ٢٢يعادل    من حماصيل األرز مبا     يف املائة من املناطق املزروعة وهو ما يقلص        ٢حوايل  
 ٦٠فـوق   تال  بنسبة   إىل تقديرات مناذج حماكاة احملاصيل قُّدرت تكاليف إزالة امللوحة           واستناداً

 ويقترح املؤلفون إطـاراً   ). ٢٠١١نكونيا وآخرون   (يف املائة من تكاليف عدم اختاذ إجراءات        
ف والفوائد املباشرة وغري املباشرة خلدمات النظم       لتنفيذ الّنهج ويؤكّدون ضرورة مراعاة التكالي     

ويقترحون كذلك فكرة شراكة لتنفيذ التوصيات يف سبيل تقييم تدهور          . اإليكولوجية األرضية 
 الستعراض النظـراء     وخاضعاً  ومتكامالً  عاملياً األراضي من الناحية االقتصادية والسياسية تقييماً     

 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون (

 حتديـداً واالستثمارات اليت يتطلبها اإلصالح ) أو تكاليف(إىل حتديد آثار وال سبيل    -٣٤
لعمليات االجتماعية املرتبطة بالتصحر وتدهور األراضـي       بوضع إطار مفاهيمي ل    إال   سليماً

أن من املهم إجراء حتليل كامـل    ) ٢٠٠٥(ويرى يسوف وآخرون    .  العام لسياقلواجلفاف و 
ومهما كان  . ة للحد من تدهور األراضي وحتسني اإلنتاجية      لتكاليف وفوائد اخليارات املمكن   

 يف اختاذ قرار بشأن ما ميكن فعله        لن يساعدنا إال قليالً   ف تقدير تكاليف تدهور األراضي جيداً    
وحيتاج صناع القرارات وواضعو السياسات إىل معرفة اإلجراءات املمكنـة          . يف هذا الصدد  

 عند حتديد أدوار احلكومات واجلهـات املعنيـة         ومن املهم أيضاً  . واملرحبة واملفيدة اجتماعياً  
ويقتضي ذلك حبث التأثريات    . مراعاة الفرق بني التكاليف والعوائد اخلاصة منها واالجتماعية       
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اخلارجية اليت قد تنطوي على تكاليف وفوائد مهمة، والتكاليف والفوائد الداخلية خليـارات             
د الرامية إىل سد هذه الثغرات وغريها أجريت هذه الدراسة          ويف سياق اجلهو  . إدارة األراضي 

هبدف إعداد إطار إلجراء تقييم عاملي القتصاديات التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف             
 ).٢٠١١املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية (

 االقتصاديات االجتماعية لسياسات وممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي  -خامساً  

.  يزال تدهور األراضي يهدد إمكانات اإلنتاج الغذائي املستقبلية يف بلدان نامية عديدة            ال  -٣٥
 يف   على سياسات التحكم واملكافحة لكنها مل تنجح كـثرياً         وقد ُجّربت هنج خمتلفة تقوم أساساً     

 ).٢٠٠٠شيفراو وهولدن  (تشجيع األسر الزراعية على اعتماد ممارسات مكافحة التعرية مثالً

وكشفت الدراسات أن الناس يرتعون إىل امتثال قوانني اجملالس احمللية أكثر من قوانني               -٣٦
 عنـدما    كـبرياً  وعلى سبيل املثال، أحرزت اجملتمعات يف اهلند وبريو تقـدماً         . السلطات العليا 

وقال بوليـغ   ). ٢٠١١ نكونيا وآخرون (استخدمت مناهج تصاعدية يف إدارة املوارد الطبيعية        
إن الرعاة األفارقة وضعوا أساليب مستدامة إلدارة املراعي تقوم على معرفـة            ) ١٩٩٩(وشاتل  

وال يرتبط نظام املعارف باعتبارات إيكولوجية حبتة       . واسعة للنظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة    
وقد تكون هذه املعارف قد ساعدت الرعاة على تكييـف اسـتراتيجياهتم            . وإمنا بالبيئة الثقافية  

غري أهنا قـد ال تكفـي       . يات املواشي واحليوانات الربية بسبب التصحر يف املنطقة       للحد من وف  
). ١٩٩٨بـامو،   (للتصدي آلثار اجلفاف اخلطرة على االقتصاد احمللي والنعدام األمن الغذائي           

نكونيا (وانكّب املزارعون يف النيجر على محاية األشجار أو زرعها عندما ُسمح هلم بامتالكها              
 .وهو ما يعين أن حقوق امللكية تندرج ضمن االعتبارات املهمة) ٢٠١١وآخرون 

وتبني أمثلة عديدة أن مستخدمي األراضي جيب أن يستفيدوا مباشـرة مـن مكافحـة          -٣٧
استخدام العقود املترابطـة    ) ٢٠٠٠(ويقترح شيفراو وهولدن    . تدهور األراضي أو التخفيف منه    

األراضي، وحيلـالن اجلـدوى االجتماعيـة هلـذه         اليت تتيح حوافز إجيابية تشجع احلفاظ على        
ألسـرة  متماسك ل السياسات يف مكافحة التعرية يف األراضي املرتفعة يف إثيوبيا باستخدام منوذج            

 واعدة السـتخدام    ويبدو أن العقود التحفيزية املتصلة باحلفاظ على األراضي تتيح ُنهجاً         . الزراعية
 ).٢٠٠٠شيفراو وهولدن (ات الريفية الفقرية  يف االقتصاد مستداماًاملوارد استخداماً

استثمارات احلكومة الصينية يف االستراتيجيات احلالية      ) ٢٠١٢(ودرس وانغ وآخرون      -٣٨
توسيع املنظـور القطـاعي الـسابق       ‘ ١‘: املتعلقة بالتخفيف وإعادة التأهيل، مث أوصوا مبا يلي       

حتويـل   ‘٣‘ املناطق ذات األولويـة؛    حتديد‘ ٢‘ على جهات معنية متعددة؛       قائماً ليشمل هنجاً 
استثمارات الدولة من االسـتثمار احلكـومي يف زراعـة األشـجار إىل امـتالك منـاطق                 

اعتماد سياسات تفضيلية من أجل استصالح األراضي الرملية، مبـا يف           ‘ ٤‘خضراء؛  /مزروعة
 . وجية سنة وتقدمي تعويضات عن اخلدمات اإليكول٧٠ذلك زيادة مدة حيازة األراضي إىل 
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وبصفة عامة، تتسم بيئة احلوكمة اليت تسمح باإلدارة املستدامة لألراضي بظـروف              -٣٩
أن يركّز اجملتمع اإلمنائي الدويل على إلغاء الطابع        ) ٢٠١١(ويقترح نكونيا وآخرون    . عديدة

املركزي إلدارة املوارد الطبيعية، واالستثمار يف البحث والتنمية الزراعيني، وبنـاء القـدرات     
وعالوة على ذلك، ميثل توضيح حقوق امللكية       . لربامج القائمة على املشاركة   يف جمال ا  احمللية  

األراضي اجملتمعيـة،   فيما يتصل ب  واحلماية القانونية ذات الصلة، وإنفاذ احلقوق، مبا يف ذلك          
 مـن   ، جـزءاً  تديرها على حنو سليم احلكومات املركزية     الوصول إىل خدمات ريفية     وإتاحة  
 .ألعمال املؤسسي املتعلق باستخدام األراضي وإدارهتا على حنو مستدامجدول ا

 وقياسهاالتأقلم  القدرة على تقييم  -سادساً  

، يبدو أن عقد  "االستدامة" هو عقد    ١٩٩٢إذا كان عقد ما بعد مؤمتر قمة ريو لعام            -٤٠
شر كم هائل من    خالل السنتني املاضيتني نُ   ف". التأقلمالقدرة على   " هو عقد    ٢٠+ مؤمتر ريو   

 وما إىل   التأقلموسياسات  التأقلم  على  واجلماعات واملنظمات   اجملتمعات  يتناول قدرة   الوثائق  
غري أن تعريفه عـادة     . يستخدم يف خمتلف املهن   " التأقلمالقدرة على   "ذلك، وبات مصطلح    

 . أو ُيستخدم املصطلح دون تعريف-خيتلف داخل هذه املهن وفيما بينها  ما

 ذا قيمة مضافة لكي يساعد على تعزيز     التأقلمملهم أن يكون عامل القدرة على       ومن ا   -٤١
رابطة القـدرة   "وتعمل  . األراضي اجلافة واجلفاف  املرتبطة ب لمخاطر  لإطار اإلدارة املستدامة    

، وهي شبكة دولية تضم علماء متخصصني يف النظم االجتماعية اإليكولوجيـة،    "التأقلمعلى  
 يشمل ثالثة مكونـات      تعريفاً التأقلم االجتماعية اإليكولوجية على     على تعريف قدرة النظم   

القدرة على استيعاب االضطرابات مع االحتفاظ بالوظائف األساسية؛ والقدرة         : مترابطة هي 
وما زال العديـد مـن البـاحثني    . على التنظيم الذايت؛ والقدرة على التعلم والتغري والتكيف 

بـيين  (يف يضفي أم ال صبغة عملية أكرب علـى املفهـوم            يتساءلون عما إذا كان هذا التعر     
 ).٢٠١٢وآخرون 

 اليت  resilireمن الكلمة الالتينية    " التأقلمالقدرة على   " resilienceوبينما تشتق عبارة      -٤٢
 ينبغي  لذا. يرى كثريون أن هذا املفهوم يتعارض مع مفهوم التنمية املستدامة         " االرتداد"تعين  

حتّسن وانطـالق إىل األمـام   ، كي تكون مفيدة، بأهنا عملية    "التأقلمى  القدرة عل "أن تعّرف   
ونقترح أن تعّرف القدرة    ). ٢٠١٢شاو  ( للتطوير   كفرصواستخدام للتغري وعوامل الضغط     

: األراضي اجلافة واجلفاف كما يلي    املرتبطة ب لمخاطر  ل يف جمال اإلدارة املستدامة      التأقلمعلى  
وإن  حـىت    ،والنظم على البقاء والتكّيف والنماء رغم التغريات      هي قدرة األفراد واجملتمعات     

 . نامجة عن كوارثكانت هذه التغريات 

بل وحىت بشأن وجاهة    ،  التأقلموبينما يستمر النقاش بشأن عملية قياس القدرة على           -٤٣
: ، وهي التأقلمبشأن عدد من خصائص القدرة على        اً متزايد اًيبدو أن هناك توافق   هذا القياس،   
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التنوع، واملرونة، وقبول انعدام اليقني والتغري، وإشراك اجملتمعات احمللية، والتأهب، واإلنصاف         
 الالتوازن، والتعلم، واملنظور    ةاالجتماعي واالقتصادي، والقيم واهلياكل االجتماعية، ودينامي     

ذه ، وضع مؤشرات ملعظم ه    )٢٠١٢( باقتراح كاتر وآخرين     وميكن، عمالً . املتعدد املقاييس 
 . على التأقلماخلصائص حبيث يتسىن تقييم نوعية القدرة 

أن اخلسائر املـسّجلة يف أوىل مراحـل تـدهور          ) ٢٠٠٧(ويذكر رينولدز وآخرون      -٤٤
بوليـغ   ( اجتماعيـاً  التـأقلم األراضي والتصحر تعّوضها قدرة اجملتمعات البشرية احمللية علـى          

). ٢٠٠٢فوغل ومسيث   (ية احلكومية   أو اإلسهامات االقتصاد  ) ١٩٩٨؛ وبامو   ١٩٩٩ وشالت
تكـون كافيـة      من الناحية االجتماعية أو اإلعانات احلكومية قد ال        التأقلمغري أن القدرة على     

وهذا ما يسفر عن    .  معينة لتعويض خسائر اإلنتاج عندما يبلغ تدهور األراضي والتصحر حدوداً        
 والتجارة بسبب اخنفاض اإلنتـاج      تغريات اجتماعية اقتصادية عديدة تتراوح بني تغّير األسعار       

-وريكيـي   ؛  ٢٠٠٧رينولدز وآخرون،   (الزراعي من جهة وهجرة السكان من جهة أخرى         
 ).٢٠٠٦شارتون،  - دجياردان وبييد

التأقلم  على القدرة على     وتقّدم نظم تربية املواشي بالّترحال يف مشال الكامريون مثاالً          -٤٥
نت هذه النظم مناسبة إىل حد ما ملقاومة تقلبات بيئة        وكا. التصحر من الناحية االجتماعية   مع  

 من أجل ختزين املياه     ١٩٧٩جنوب الساحل يف هذه املنطقة إىل حني تشييد سد ماغا يف عام             
وبسبب تشييد هذا السد مل تعد الفيضانات املعتادة يف موسـم           . الالزمة ملشروع سقي األرز   

وخلـص  . ة وانتشر التصحر على نطاق واسع     اجلفاف توفر املراعي للماشية واحليوانات الربي     
إىل أن احليوانات الربية يف املنطقة تكيفت مع الظروف اجلديدة وتكيف الرعاة            ) ١٩٩٨(بامو  

 . بتنويع قطعاهنم، باعتبار ذلك استراتيجية إيكولوجية واقتصادية، ومن خالل زيادة التنقل

 تقييم خدمات النظم اإليكولوجية  -سابعاً  

ت النظم اإليكولوجية مبفهومها العام الفوائد اليت جينيها الناس مـن الـنظم         تعين خدما   -٤٦
ولطاملا ُهّمشت النظم اإليكولوجية    ). ٢٠٠٥ -تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية     (اإليكولوجية  

 ما تعترب الفوائد املتصلة هبذه النظم فوائد ذاتية         وما تنطوي عليه من إمكانات لفترة طويلة، وغالباً       
وبتزايد اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية، توّسع نطاق اإلقرار بأمهية خدمات النظم            . انيةأو جم 

 . وال بد من توعية شرحية أكرب من الناس بأمهية ما سبق ذكره. اإليكولوجية

: فيمـا يلـي  لنظم اإليكولوجية خدمات النظم اإليكولوجيـة  األلفية لوحّدد تقييم     -٤٧
كتطهري املياه وتنظيمهـا،    (، وخدمات التنظيم    )غذية واخلشب مثال  كاأل( خدمات التموين   

التـزيني  كخـدمات   (، واخلدمات الثقافية    )وتنظيم املناخ من خالل ختزين الكربون وتثبيته      
 يف  ٦٠وتفيد تقديرات هذا التقرير كذلك بـأن        ). كتكّون التربة (وخدمات الدعم   ) والترفيه
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كرة األرضية تدهورت إىل حد كبري بسبب األنشطة        املائة من خدمات النظم اإليكولوجية لل     
 ).٢٠٠٥ - األلفية للنظم اإليكولوجيةتقييم (البشرية 

لنظم اإليكولوجية تزايد الطلب على إدماج هنج قائم على         األلفية ل ومنذ صدور تقييم      -٤٨
 إىل وضع معيـار حلـساب خـدمات الـنظم          وسعياً. النظم اإليكولوجية يف احملاسبة البيئية    

 وضع إطار جترييب واختباره ضمن اإلطار املركزي لنظام احملاسـبة           يكولوجية جيري حالياً  اإل
ومـن املتوقـع أن     ). ٢٠١١الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة وآخرون،      (البيئية واالقتصادية   

يئية واالقتصادية اليت تـضم خـدمات       الصيغة املنقحة لنظام احملاسبة الب     ٢٠١٣ُتعَتمد يف عام    
  ). ٢٠١١يونغ وبوتشني  - هايرت(يكولوجية النظم اإل

ويكمن أحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها إنشاء حسابات نظم إيكولوجية ميكنها             -٤٩
استيعاب تغري قدرات النظم اإليكولوجية على توفري السلع واخلدمات للناس يف تصنيف السلع              

عادي، مبـا يف ذلـك اهلياكـل        واخلدمات ويف كيفية تعريف النظام اإليكولوجي ذي األداء ال        
 بأن املعلومات   مثالً) ٢٠١١(ويفيد املكتب اإلحصائي األسترايل     . والعمليات والوظائف البيئية  

ـ               سقة وال  البيئية املتعلقة بوظائف النظام اإليكولوجي تظل متباينة إذ ال تقوم على تعـاريف مّت
  .ان واملكان واملوضوع من حيث الزم معيناًتستند إىل أي إطار موّحد وال متثل منطاً

وترد أمثلة على الدراسات املتعلقة بتقييم النظم البيئية يف سياق التصحر وتدهور األراضي               -٥٠
اإليكولوجيـة   ات الـنظم  يويف اقتـصاد  ) ٢٠٠٥(لنظم اإليكولوجية   األلفية ل واجلفاف يف تقييم    
ويف هـذا   ). ٢٠١٠ -ات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولـوجي       ياقتصاد(والتنوع البيولوجي   

أراضـي  اليت تتيحهـا  خدمات مكافحة الفيضانات دوالر قيمة    ماليني   ٥وايل  قُدِّرت حب السياق،  
تقيـيم األلفيـة للـنظم       ( هكتـار  ٣ ١٠٠تبلغ مـساحتها    مستنقعية ساحلية يف سري النكا      

ر يف جنوب   قيمة احلماية اليت توفرها الشعاب املرجانية جلز      قُدِّرت   بينما ،)٢٠٠٥ - اإليكولوجية
ات النظم  ياقتصاد(دوالر لكل هكتار يف السنة       ١ ١٠٠و اً دوالر ٥٥يتراوح بني   مببلغ  شرق آسيا   

وحتمي غابات مازواال يف مدغشقر التربة من التعرية        ). ٢٠١٠ -اإليكولوجية والتنوع البيولوجي    
ات الـنظم   يقتصادا(حقول األرز احمللية وأحواض تربية األمساك       يف  ترّسب  الّمما يساهم يف تقليص     

 ). ٢٠١٠ -اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

وتنظر التحليالت الشاملة املتعلقة بتكاليف التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف             -٥١
. آثار هذه الظواهر على جمموعة كاملة من خدمات النظم اإليكولوجية وعلى رفـاه النـاس           

 بتبعات التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف        يركّز معظم العمل املتعلق    وكما أشري إليه آنفاً   
 أي علـى التكـاليف      ،على تراجع خدمات التموين اليت تقدمها النظم اإليكولوجية املتأثرة        

 .املباشرة لتراجع اإلنتاجية الزراعية أو منتجات املواشي

غري أن اآلثار الكاملة للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على النظم البيئية تتجاوز              -٥٢
ومبا أن  .  من خدمات التنظيم والدعم واخلدمات الثقافية       مهماً ات التموين وتشمل جزءاً   خدم

جتارة مثل هذه اخلدمات نادرة يف األسواق، فإن صناع القرار ينتقصون بصفة عامة من قيمة               
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 ما  وعالوة على ذلك، غالباً   ). ٢٠٠٥ -تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية     (الفوائد املتصلة هبا    
 .لفوائد عاملية لكن عبء التكاليف يقع على البلدانتكون ا

بإجياز تقنيات تقييم خدمات النظم اإليكولوجية،      ) ٢٠٠٩(ويعرض نويل وسوسان      -٥٣
 على اإلنتاج،    السوق، أو التأثري   مثل أسعار املتجلية  ج األفضليات   ُهُن‘ ١‘: ويصنفاهنا كالتايل 

النهج القائمـة علـى     ‘ ٢‘أساس املتعة؛ و  أو تقنيات تكاليف السفر، أو حتديد األسعار على         
التـدارك، وتكـاليف الـضرر      /التكاليف، مثل تكاليف التعويض، واإلنفاق على التخفيف      

األفضليات املعلنة، مثل التقييم االحتمـايل أو التحلـيالت املـشتركة           ُنُهج  ‘ ٣‘املتجّنبة؛ و 
 . جتارب االختيارات أو

. ه إىل وضع قيم نقدية خلدمات النظم البيئية       وتسعى كل تقنيات التقييم الواردة أعال       -٥٤
ات الـنظم   ياقتصاد( من هذه اخلدمات     لكن التقييم االقتصادي ال ميكن أن يشمل إال جزءاً        

أوجـه  وعالوة على ذلك، ال بد من تقيـيم         ). ٢٠١٠ - اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  
مقاييـسها  لزمان وأن تكون    املفاضلة؛ وينبغي أن تكون القيم واضحة فيما يتعلق باملكان وا         

راعى بالكامـل يف أيـة      ُيمفيدة لوضع السياسات أو حتديد التدخالت السياسية؛ وينبغي أن          
دراسة تقييمية جانب التكاليف من املعادلة مبا أن التركيز على الفوائد وحدها يغفل التكاليف              

وحتليل املخاطر وأوجـه    اجملتمعية املهمة مثل الفرص الضائعة املتصلة باالستعماالت البديلة،         
 ). ٢٠١٠ -ات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ياقتصاد(انعدام اليقني 

والتقييم الشمويل ال بد أن يستوعب مجيع تغريات خدمات الـنظم اإليكولوجيـة،               -٥٥
وحيدد . ويساعد استخدام إطار القيمة االقتصادية الكلية على إضفاء طابع رمسي على العملية           

لقيمة االقتصادية الكلية خمتلف أشكال القيم اليت تتأثر بالتصحر وتـدهور األراضـي             إطار ا 
 ).٢٠١١نكونيا وآخرون، . ( استخدامية أم اختيارية أم وجوديةواجلفاف سواء أكانت قيماً

 االستنتاج  -ثامناً  

تعرض هذه الوثيقة على جلنة العلم والتكنولوجيا لتنظر فيها قبل انعقاد املـؤمتر               -٥٦
لعلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بغية تيسري العمل اجلوهري وتقـدمي             ا

  . اإلسهامات خالل املؤمتر
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