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Control in theّ Sahel 

CILSS- 

ُّمّ ّؤتمرّاألطراف Conference of the Parties COP 
طيّالحفاظّعلىّالبيئةّفيّ ّاحتيا برنامج

تّالمتحدة ّالواليا
Conservation Reserve Programme CRP 

ّالقُّّإطارّاالستثمار ّطريّاإلستراتيجي Country Strategic Investment 
Framework 

CSIF 

ّ ّوالتكنولوجيا ّالعلوم ّلجنة Committee on Science and 
Technology 

CST 

ّّالمرضيّالعجزّسَنَواُتّ disability-adjusted life year DALY 
ّّالبريطانيةّالدوليةّالتنميةّوزارة Department for International 

Development 
DFID 

ّ ّمعلومات دّّ–ّالتصُحرنُظم نظاّمرص
ّ ّالبيئيةّعلىّاإلنترنت لّالمعلومات ّوتداو

Desertification Information 
Systems – Environmental 
Information circulation and 
monitoring System on the Internet 

DIS-EISI 

ّّالتصُحر ّوتدهورّاألراضّيوالجفاف desertification, land degradation 
and drought 

DLDD 

بّالُمّ تّغر ّااليتصادّيلواليا جتمع
ّ ّإفريقيا

Economic Community of West 
African Statesّ

ECOWAS 

ّ ّاألوروبي ّاالتحاد ّانبعااثات ّنظامّتداول European Union Emissions 
Trading Systemّ

EU ETS 

ّ ّوالزراعة ّالمُتحدةّلألغذية ّاألمم ة ّمُنظم Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

FAO 

ّ ّإجمالّيالناتجّالمحلي gross domestic product GDP 
ّالعالمي ّّةمرفقّالبيئة Global Environment Facilityّ GEF 

ُّمّ وعّالعالمي رّالج ّؤش Global Hunger Index GHI 
هورّاألراضيّ التقييمّالعالمّيلتد Global Assessment of Land GLADA 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fconvention%2F&ei=U70PUa3CKcbdtAam84GQCw&usg=AFQjCNFwNW-KdGBpyk1kSImhZq0dTylvxQ&sig2=2s4JinEuf2rcwHi5udAQeQ&bvm=bv.41867550,d.Yms
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fconvention%2F&ei=U70PUa3CKcbdtAam84GQCw&usg=AFQjCNFwNW-KdGBpyk1kSImhZq0dTylvxQ&sig2=2s4JinEuf2rcwHi5udAQeQ&bvm=bv.41867550,d.Yms
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CJQBEBYwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.gefonline.org%2F&ei=vLgPUfiXEoTPtAbSzoDYBg&usg=AFQjCNFXp8pEmPZxVGHCZQZk0NjvysKDCw&sig2=IR9YP4Bvin5nQVJNnzM_qg&bvm=bv.41867550,d.Yms
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CJQBEBYwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.gefonline.org%2F&ei=vLgPUfiXEoTPtAbSzoDYBg&usg=AFQjCNFXp8pEmPZxVGHCZQZk0NjvysKDCw&sig2=IR9YP4Bvin5nQVJNnzM_qg&bvm=bv.41867550,d.Yms


ُ ُُالمتحدةُممالُ ُالتفاقيةُالثانيُالعلميُؤتمرالم  ُُكافحةلم   معلوماتيةُوثيقةُُُُ(UNCCD) رالتصح 
 

 

vi 

هاّ ّوتحسين Degradation and Improvement 
ّالتُّ هور ّالعالميّلتد ّعنّالتقييم ةّالناتج رب

تّالبشريةّالتدُخّ ّال
Global Assessment of Human-
induced Soil Degradationّ

GLADSOD 

ّ ّالعالمية ّاآللية Global Mechanism GM 
ّ ّالمناظر ّالعالميةّالستعادة الشراكة

ّ ّالطبيعيةّللغابات
Global Partnership on Forest 
Landscape Restoration 

GPFLR 

ّ ّالعالمية ّدافوسّللمخاطر GRFّمٌنتدى Global Risk Forum GRF Davos GRF 
ّ الغذاءّسياسات الدولّيلبحوث المعهد International Food Policy 

Research Institute 
IFPRI 

ّالهيئةّالحكوميةّالدوليةّالمعنيةّبالتنمية Intergovernmental Authority on 
Development 

IGAD 

ّالمعنيةّبوابة ممّالمتحدة ّاأل ّمعلومات
ّ باالتفايات ّاألطراف مُتعددة ّ ّالبيئية

United Nations Information Portal 
on Multilateral Environment 
Agreements 

InforMEA 

ّالُمّ تّالتقييم تّوالمفاضال تكامّلللخدما
ّ ّالبيئية

Integrated Valuation of 
Environmental Services and 
Tradeoffs 

InVest 

تّ ّالدوليّةلخدما ّالمنصةّالحكومية التنوع
امّاإليكولوجي تّالنظ ّوخدما ّالبيولوجي

Intergovernmental Platform on 
Biodiversity and Ecosystem 
Services 

IPBES 

ّ ّالدوليّالمعنيّبتغير الفريقّالحكومي
ّناخالُمّ

Intergovernmental Panel on 
Climate Change 

IPCC 

ُّمّ دّالداخلي ّعدّلالعائ internal rate of return IRR 
ّ دّالفرديةّالتّييمكن صّالصي حص

ّ ّتحويلها
Individual Transferrable Fishing 
Quotas 

ITQ 

دّالدوليّللحف ّااالتحا ّظّعلىّالطبيعة International Union for 
Conservation of Nature 

IUCN 

طقّ يّالمنا ّاألراضيّف هور تّتد تقييما
ّالجافةّ

Land Degradation Assessment in 
Drylands 

LADA 

دانّ ّأيلّالبل ّتطوًرا least developed country LDC 
تّ دّوالتقييما ّالرص Monitoring and Assessments M&A 

امّالبيئيّلأللفية ّالنظ ّتقييم Millennium Ecosystem 
Assessment 

MA 

ّ ّأداّةيائمةّعلىّالسوق market-based instrument MBI 
ّ

ّ ّاألطراف ّمُتعددة ّاتفايياتّبيئية
ّ
multilateral environmental 
agreements 

ّ
MEAّ
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ّ لّالوطنية ّالعم ّبرامج national action programmes NAP 
لّالوطنيةّ ّالعم تّوخطط اإلستراتيجيا

ّ وعّالبيولوجي ّللتن
National Biodiversity Strategies 
and Action Plans 

NBSAP 

ّّلالخضرارّالطبيعيّرالتغيُّّمُعامل Normalized Difference Vegetation 
Index 

NDVI 

ّ ّاألولية ّاالنتاجية ّصافي net primary productivity NPP 
ّ دّالطبيعية رةّالموار ّإدا natural resource management NRM 

ّ ّصافّيالقيمّةالحالية net present value NPV 
ّ ّوالتنمية ّااليتصادي ّالتعاون ّمُنظمة Organisation for Economic Co-

operation and Development 
OECD 

ّاألفريقيّالسهلّوبالد الصحراءّمرصد Sahara and the Sahel Observatory OSS 
لّعلىّ لّالحصو تّالالدفعّمقاب امّخدما نظ

ّاإليكولوجي
payments for ecosystem services PES 

ءّوتقييمّالتنفيذ نظام  ّاألدا ّّاستعراض performance review and 
assessment of implementation 
system 

PRAIS 

ّعنّإزالةّ تّالناتجة خفضّاالنبعااثا
ّ ها هور تّوتد ّالغابا

Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest 
Degradation 

REDD 

ّ ّاللجنةّاالستشاريةّالعلمية Scientific Advisory Committee SAC 
ّالعلمية ّالهيئةّالفرعيةّللمشورة

ّوالتكنولوجية
Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice 

SBSTA 

ّ ّالعلميةّوالتقنية الهيئةّالفرعيةّللمشورة
ّوالتكنولوجية

Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological 
Advice 

SBSTTA 

تّ ّالحسابا ّّالبيئيةّوااليتصاديةّنظام System of Environmental‐
Economic Accounts 

SEEA 

ّ ّالمُستدامةّللغابات ّاإلدارة sustainable forest management SFM 
ّ ةّلألراضي ّالمُستدام ّاإلدارة sustainable land management SLM 

ّ تّالوطنية ّالحسابا ّنظام System of National Accounts SNA 
ّّالحيويّوالتنوعّالبيئيةّالنُظمّايتصاديات The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity 
TEEB 

ّاألُّ ّاتفايية ّالمُتحدةّلمُكافحة ّّالتصُحرمم United Nations Convention to 
Combat Desertification 

UNCCD 

ّ ّالتنمية دةّبشأن ممّالمتح ّاأل مؤتمر
امةّالُمّ ّستد

United Nations Conference on 
Sustainable Development 

UNCSD 

ّ ّاإلنمائي ّالمُتحدة ّاألمم ّصندوق United Nations Development UNDP 
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Programme 
ّ رةّالبيئة دةّلإلدا ممّالمتح ّاأل ّمجموعة United Nations Environment 

Management Group 
UNEMG 

ّ للبيئة األممّالمتحدة برنامج United Nations Environment 
Programme 

UNEP 

ّ أنّتغير ّاإلطاريةّبش إتفاييةّاألممّالمتحدة
ّ ّالمناخ

United Nations Framework 
Convention on Climate Change 

UNFCCC 

ّالُمّ ّالدوليةّلألمم دّاالستراتيجية دةّللح تح
ثّ ّمنّالكوار

United Nations International 
Strategy for Disaster Reduction 

UNISDR 

دةّ ممّالمتح ّاأل ّجامعة United Nations University UNU 
ّ ّاإلحصائية ّييمةّالحياة value of statistical life VSL 
ّ ّالعالمية ّالصحة ّمُنظمة World Health Organization WHO 

تّ ّوتقنيا اهج ّالعالميةّعلىّمن النظرة
ّّةالحفاظّعلىّالبيئ

World Overview of Conservation 
Approaches and Technologies 

WOCAT 

ّ ّاالستعدادّللقبول willingness to accept 
 

WTA 

ّ دّللدفع ّاالستعدا willingness to pay WTP 
ّ هورّاألراضي رةّتد اه ءّعلىّظ ّالقضا zero net land degradation ZNLD 

    
  
   
  
    
   
   
   
  
   

 ّ
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ُ  تنفيذيُلخصم 
ضّهيّ دّالاألر لّالمور ّالتنوعّالبيولوجي،ّوتسهي ،ّوالحفاظّعلى إلنتاجّالغذاء ّ رةّالطبيعيةّاإلحيوي دا
.ّ،ّوألنظمةّالمياه ّالكربون ّأنّتُّيُّوتخزين ّالسليمةمكن ّاإلدارة اهم ّّس ّالخدمات ّحمايةّهذه لألراضّيفي

.ّوعلىّللمجتمعّ ها دّوالسعيّللتعظيمّمّنفوائد دّزا ّالعكس،ّفق ّاألراضيّوالجفافّالتصُحرمُعدل هور  وتد
لّالقرن والّسيماّّينخال ّ، اديّوالعشرين ّوالح يّالمناالعشرين ّف طقّالقاحلةّوشبهّالقاحلةّوالجافّةشبه

ّ.ّوالرطبة ّأن ّإلى ّاإلشارة بّتجُدر ءّّالبيوفيزيائيةاألسبا ّورا ُمّوالبشريةّالكامنة ّ ّاألراضي هور ّتد تعددة
ّ.تداخلةوُمّ

ّ

رةّو اه ديّبفعاليةّلظ لّالتص ّأج ّاألراضيّوالجفافّالتصُحرمن هور بّوتد لّالتيّتتسب لّالعوام ،ّينبغيّتناو
كّتصميمّ كّوكذل ّاإلدارةفيّذل فّإلىّتحفيز تّتهد ةّأدوا ّّالمُستدام عةّمن ّمجمو ،ّوتأتي لألراضي
ّاآلاثار رّاألراضيّّالُمجتمعيةّالمنهجياّتلتقييم اهرةّكجزءالحقيقيةّلتدهو تّظ مّ"ايتصاديا أّمنّفه ّالّيتجز

ّوالجفاف"ّالتصُحر ّحيثّتُّّوتدهورّاألراضي لّالموارد صّأفض دّكيفيةّتخصي رّالزاويّةلتحدي لّحج شك
اهرة.ّمُعالجةوالتقنيةّوالبشريّةلالماليةّ ذهّالظ ّّه

ّ

ّاألولّمنّ لّالجزء ،ّيتناو ذهّالواثيقةّالمعلوماتيةومنّأجلّتحقيقّذلك هرةّه ّظا ّالتصُحرّتقديًراّلتكاليف
ّاإلدارة ّأوّبالعكسّتقديًراّلفوائد ّوالجفاف، ّاألراضي هور ةّوتد ُمّّالمُستدام ّ ألجزاء ّ ّلألراضي ختلفةّمن

ّ. دمّوتُّالعالم تّّمجموعةق ّعنّشرًحااألدوا دّالتقييمّّيةكيفّتوضيحيًا ةّاإلدارةختلفةّمنُّمّالفوائ ّالمُستدام
ّكماّ فّ)ّولىّاالهتمامتلألراضي ّالُمّّالتنفيذإلىّالتكالي ّالُمّّعامالتوتكاليف ّوالفرص( ّبتعديل رتبطة

يُّّممارسات ّاألراض امة.ّالحاليةّوجعلهااستخدام ّاستد ّأكثر

ّ

رةّو اه فّظ دّوتكالي ّتحليلّشامّللفوائ ألي ّوالجفافّالتصُحرينبغيّ هورّاألراضي ّّوتد ّاعتباره أنّيأخّذفي
ّاألراضي هور فّتد دّوي لّمّنفوائ ثّّك هاّحي ّأداةّيويةّلُمّيُّوتكاليف ّوالتكاليف ّالفوائد دةّمثلّتحليل ساع

ُمّ ّ ّموضوعيّبين ّاختيار ّإجراء ّالقرارّفي رةّصانعي ّإدا ّّ،استخدامّاألراضيختلّفاستراتيجيات وبالتالي
ةّوإجراءّتدُخّ تّتتسمّبالفعالي ّّدرةّعلىّالتأيلمالقُّال ّمحدودة. رّالتمويل هاّمصاد ونّفي تّالتيّتك فيّالحاال

ّأوسع،ّيُّ ّأّوشعبمكنّتعزيزّيُّوعلىّنطاق ّمجتمع ّأي ّّدرة رةّمنّخالل تّالصغي بّالحيازا أوّأصحا
سيّأوّالم عيّأوّالسيا لّالطبي رّفيّرأسّالما .ّاالستثما مّييّدالنظر ّالماديّللنظا ّأو ّأوّالبشري ّالي ويُعد

رةّ اه ءّعلىّظ ّاألراضيّالقضا هور ّالقُّتد ّالمفتاحّلبناء ّهو رّحيثّيتمّتجنُّّ-درةّعلىّالتأيلم هو بّتد
ّاإلدارة راضيّمنّخالل ةّاأل لّّالمُستدام ّأوّمنّخال هاتُعوالتيّّ-ّاستصالحهالها تّّزز ّاألدوا عةّمن مجمو

ّوااليتصادية. ّّالتنظيمية

ّ

ّنطاقّاإلدارةو ّالتيّتسعّىلتوسيع ّااليتصادية كّّالمُستدامةّتقومّاألدوات ّأنّتل ىّفكرة لألراضيّعل
ّالتيّتُّ لّالكيانات دّمنّخال رّفوائ ّآاثاروف بّّخفض ،ّيج لّالمثال ّخارجّالمويع،ّعلّىسبي ّاألراضي هور تد

ّع ّحينّيجبتعويضها هودها،ّفي بّفيّحدوثّاألُخرىّالكياناتّتدفعّأنّنّج ّّالتيّتتسب تدهورّاألراضي
لّ إلنتاجيةّللتربةّمقاب رّ هاأوّتتسبّبفّيأضرا يّتتسبّبفيّتكبد فّالت ّالالتكالي ماّتخدم ّ ّوعادةً ّجهانم.

ّاإلدارةّالتنظيميةّلبناّءالقدرات ّّتنفيذ ّأمن ّالقيامّبإصالحاتّتتناول ّمن ّوالتمكين ةّلألراضي المُستدام
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ّوّالحيازات أسّتؤاثرّعلّىسوق لّاعالميًّفّ.المالر تّاالّاحاليًّ،ّتتضاء هةّلإلدارةستثمارا ةّالموج ّالمُستدام
ّاتدفُّّلألراضيّبسبب لّعلى ةّألنشطّةغيرقّالتموي ّوّالمُستدام بّتالتي .ّفيّتسب رّاألراضي ّتدهو مناّثم و

تّيكوّنل ّالشركا هاًمّدوًرّّوالماليةقطاع ّ لّا دّالتموي ةّلإلدارةالالزمّاّفيّتولي ّلألراضيّّالمُستدام ّجهة، من
رّالبيئيّ ّاألاث ّجهةّأخرى.وتقليل دّمن ّلسلسلةّالتوري

ّ

ّالُجّوي منّتبنى رّ ّالترابُّزءّاألخي ّأوسعّلتجسيد ّمنظوًرا رّبينالواثيقة ّريوّالثالثّطّوالتآز ّاتفاييات وجه ّ .ّعلى
دّنقاش ،ّيوج ّااليتصاديةّلّالخصوص ّاألدوات ّاستخدام مجاالًّكبيًراّلتعميم ّ هناك ّ ّّمُعالجةبأن دانّالتنوع فق

ّالتغيُّ ّمن ّوالحد ّاألراضي، هور ّوتد ّالفقر، ّمن ّوالحد تّالمناخيةّوالبيولوجي ّّالتكيُفرا ومعّذلك ّ، معها.ّهذا
تّ دّالدييّقلوضّعأساسّيبنيّلمؤشرا ّالرص فّعلى ُمّّفيزيائيةبيويتوي ّ ّوايتصادية .ّويدّتمّواجتماعية تسقة

لّ .ّوتخلّصالوريةّتقُدّّإحرازبالفع اّالصدد ّهذ ءّمّكبيّرفي ّأنّتُّالبيضا ّعرضّكيفّيمكن ّإلى ساعدّهذه
تّ ّوالُمّالتطورا ّااليتصادية ّالتقييمات ّأنّتصل ّالخضراءفي ّعنّالبيئة ّفيّّحاسبةّالوطنية تحسينّعملية

ّأدواتّفع ّ ّوخلق ّالقرار ّالتيّتوج ّصنع ّالحوافز  .أراضيناّإدارةّيةهّكيفالةّلتغيير
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١.ُ  م قدمةُ
ّ هرة ّظا ّّالتصُحرتُمثل ّأمام ّوالجفافّتحديًا ّاألراضي هور ُمّوتد ّ ّالسُكانعدد ّمن ءّّتزايد ّجميعّأنحا في
ّالُمّ صّالمناطق طقّناخية،ّولكنّعلىّاألخ ّالرطبةفيّالمنا ّّالقاحلةّوشبهّالقاحلةّوالجافةّشبه والتي

ّ ّاتفايية ّإليها ّالمُتحدةّلمُكافحةتُشير ّ التصُحرّاألُمم مّ"األراضيّالجافة". رةّباس رّإلىّالوتي وبالنظ
ّوبُمّّالبطيئة ّالتربة، صّمنّتكوين دّأنّتبدأّالخصائ والبيولوجيةّوالكيميائيةّللتربةّفيّّالفيزيائيةجر

منّالناحيةّالعمليةّ لّ دّالمنا هاّالطبيعيّبعي لّتجدد ّمعد ،ّيكون هور ّالمُتحدةّلمُكافحةّاتفايية)التد ّاألُمم
بّج(٠٢١٠ّالتصُحر ،ّتتطل ّوبالتالي ّالناشئةّتلّك، ّوااليتصادية واالجتماعية ةّ لّالبيئي المشاك

رةّتحسينّ ّالُمّّإدارةّاألراضيُّممارساتوالمستم ّعلى ّوالتيّترتكز ّالحالية تّالعلميةّالسليمة. دخال

ّ، عّفيّاآلراءومعّذلك لّالسياسّيالحاليعلىّأنّّيوجّدتوافقّواس لّاألعما ّّجدو ّكماّيجب الّيتصدى
ّالُمّ ّااليتصادية ةّعلىّللمشاكل هورّاألراضيّوالجفافّالتصُحرترتب ّّ،وتد كماّتخفقّاألسواقّغير

ّاالستجابّةلذلكالُمّ ،ّفّ:نظمةّفي ّالزراعيةّفيّتزايد رّاألراضي ّأّنأسعا غمّمن ّالر ّعلى تتخلف
عنّاال تّ ّ.هامنعّتدهورستثمارا

ّ

ّاتفاييةّوتُّ ّالمُتحدةّلمُكافحةوفر ّّالتصُحرّاألُمم ّإطاًرا ّالتصُحرّمرجعيًاّشامالًّبشأنّيضيةتشريعيًا
هورّاألراضيّوالجفاف ّاألراضيّالجافةّوتد دّبعض،ّواّلسيماّفي فّّحيثّيتواج ّلنُّاأضع ظم

لّّالسكانيةّاإليكولوجيةّوالفئات ّالدخ .ّّتدنيالُمّذات ّالبُّفيّالعالم ّ،االتفاييةّفيّطرافاألّلدانوتتعاون
ددهاّ ّع ١٩١ّّوالبالغ ّعلى ةّبلًدا، ّالمعيشي ّالظروف انّللُسّتحسين ،ّك ّوالمحافظةفيّاألراضّيالجافة

،ّوالحدإنتاجيةّعلىّ فّّاألراضّيواستصالحها رّالجفا ّآاثا ّالمُتحدةّلمُكافحةّاتفايية)من ّالتصُحرّاألُمم
 ّ.أ(٠٢١٠

ّ

ُمّو ّ ّالثامنة،ّيرر ّدورته ّ ؤتمرّاألطراففي ّوتحقيقًا ّاالتفايية. ّعليها ّالتيّتقوم ّالعلمية ّالقاعدة تعزيز
ُمّ ّ ّوبموجب ّالغاية، ّلهذه رّعنهّبريمّقرر  أ١٤ّهّالصاد ٨ّّ–/مّ فّأنّ،ّير  ّيتنظيتمّرتّاألطرا ّدورة مّكل

ُمّ ّ ّالعلعادية ّعلميّّفيّشكل والتكنولوجياّموقبلةّللجنة ّّذلكّبالقيامّوأنّيتولىتقنيّومؤتمر مكتب
ّمؤهل اللجنة رّمعّمؤسسة رةّفيّّالديهّيكونّ(كونسورتيوم)ّةّرائدةبالتشاو ّالذيّيُّخب ّالموضوع حدده

ّ رّمكتّباللجنةّعلىّمؤتمرّاألطراف. ّاختيا دّويع ّالعالميةّلدافوسّنتدىُمّوي رّّلمخاطر لتنظيمّالمؤتم
ّالمُتحدةّلمُكافحةالثانياّلتفاييةّ العلمي ّالُمّّالتصُحرّاألُمم ؤهلةّؤسسةّباعتباره تّالم دةّوتح الرائ

ّالعل فّوتوجيهّمكتّبلجنة .ّوإشرا ّمّوالتكنولوجيا

ّ
ر ّلُمّ وفقًا األطراف مؤتمر وير  رّعنهّ ٩ -أ م/ ١١ هقرر   الثاني العلمي ؤتمرالُمّ يتناول أنالصاد

ّ ةّواإلدارة للتصُحرّااليتصاديّالتقييمّ"موضوع تحديًدالالتفايية ّ ومدى لألراضي المُستدام يدرة
ّ.1"التأيلم الرطبةّعلى شبه والجافة القاحلة وشبه القاحلة المناطق
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 للمشاكل يجب يتصدىّكما ال الحالي السياسي األعمال جدول أن على اآلراء في واسع قتوافُّ وجدويُّ
هور التصُحر على ترتبةالُمّ االيتصادية  االستثمارات أنّضعف وعلى والجفاف، األراضي وتد

 األهمية اّبشأنبه مواثوق بيانات توافر عدم إلى باألساس عزىيُّ الجافة المناطق في اإلنمائية
دامة تنميةًّ الجافة األراضي لتنمية االيتصادية ّااليتصادية غياب ويُعزى ،مست  ابه المواثوق البيانات
 للنظم االيتصادي التقييم إلّىاستناد المستويات جميع على ستنيرةوُمّ سليمة يرارات التخاذ والالزمة

 المشاكل تقتضي ، ذلك قابلُمّ وفي .محدودّنسبيًا علمي أساس إلى الجافة األراضي في اإليكولوجية
ّ البيئية  إذ األراضي، رة إلدا الحالية ُممارساتال ستمرةّتحسينوالُمّ الناشئة االيتصاديةوواالجتماعية
ّ.سليمة علميةّمدخالت إلى ُممارساتال هذه تستند أن يجب

ّ
ّمكتبّلجنةّالعلومّّدوي ّاإلعدادّالفنيّّوالتكنولوجيايام بإنشاّءاللجنةّاالستشاريةّالعلميّةلتوجيه

تّيّكما2ّللمؤتمر ّوريتينّتح ّالعاملةّبصياغة انّمنّالفرق امّفريق ّي يادةّاللجنةّاالستشاريةّالعلميةّحيث
ءّتتناوّلالوريةّ ّاآلاثارالبيضا هور للتصُحرّواالجتماعية االيتصادية األولى ّوالجفاف األراضي وتد

لّبينماّ هرةّلتصُحرّي التصد ُممارساتو سياسات وفوائد تكاليفّالثانية البيضاءّالوريةتتناو  لظا
هور ى:ّ الوريتان دفتهوّ.والجفاف األراضيّوتد ُم١ّإل ّ  التصُحرب المتصلة التكاليف ختلف(ّتحديد
هور مها، والجفاف األراضي وتد تّبشأن وصياغة وتقيي ّالسياسات وضع كيفية منهجيا

 (ّتوحيد٠ الوطني؛ الصعيد على اإلجراءاتّاتخاذ في ساعدةالُمّ ذلك في بما الفعالة، واالستراتيجيات
ّللتوصيات توفير دفبه الموجودة العلمية المعارف  قتدفُّ (ّضمان٤ السياسات، على لتيّتُركزا أساس
ّويُّّ.وإليه العلميّالثاني المؤتمر من الجديدة المعارف تّحول منّالمعلوما دّ ّمزي ّاالطالعّعلى مكن
يّللمؤتمرالمؤتمر ّالمُتحدةّلمُكافحةّتفاييةالّالعلميّالثاني علّىالمويعّالرسم ّ.3التصُحرّاألُمم

ّ

ُمّويُّ ّ ّعلى ّاالطالع صّمكن ّالعلّالوريتينلخ ّموفيّالواثيقةّالرسميةّللدورةّاالستثنائيةّالثالثّةللجنة
ذهّالواثيقةّّ،4والتكنولوجيا ّاألولىّوالثانيةّمعلوماتالوتستندّه ّابذاتهّةيائمّهاّواثيقةولكنيةّعلّىالوريتين

ّحاسمّيُّ تّومؤلفةّبشكل ّعلىّ"ايتصاديا ّّالتصُحرركز ّاألراضيّوالجفاف:ّالمنهجيات هور وتد
التخاذّالقرارات ّ ّ."والتحليل

ّ

حوّالتالي ذهّالواثيقةّالمعلوماتيةّعلىّالن ّه ّّ،وتتمحور لّويعر  ّّتالثانيّضالفص ّأنحاء ّمختلف تّمن قديرا
ّالُمّّالعالمّعن دةّالتكاليف هورّاألراضيّوالجفافّالتصُحريضيةّّبسببّتكب أوّوتد دّب،ّ العكسّ،فوائ

ةّاإلدارة هذاّلألراضيّالمُستدام ّ ّإلحاًحّّكماّيُقدم ّاألكثر ّاآلاثار ّأدواتّتربط ّمجموعة ّالفصل اّمن
ّاألراضيّ هور ّالُممكنةّلتد ّااليتصاديباألساليب لّّ،ّويوضحلتقييم ثّالفص ّالثال ّالعريضة الخطوط

ّالقُّ ّأنّتُّالتيّيُّوّدرةّعلىّالتأيلمإلطار دّفيّمكن عّساع رّوض ّالُمّلتصو نّتساعدألنشطة ّأ ّلىّعحتمل
ّّالتأيلم ّأوّالمادي ّأوّالبشري ّأّوالمالي عيّ ّاالجتما ّأو لّالطبيعيّ ةّرأسّالما لّتعزيّزياعد منّخال

رّ دّالنظ امّيي زعمّأنّللنظ ةّاإلدارةفهوّي تّأهميةّخاصّةلّلألراضيّالمُستدام ّذا ّنشاط رةّعلى بناّءالقد
دّيُّّوالتأيلم رةّمكنّأنّتساع اه ءّعلىّظ .ّّالتصُحرفيّالقضا هورّاألراضي رقّوتد لّالرابعّويتط ّالفص

زّفيهاالتيّّلألساليب ّوالتدُخّاستخدّايجو ّااليتصادية ّاألدوات ثّعلىّم رىّللح تّالتكميليةّاألخ ال
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دّمنّال ةّاإلدارةُّممارساتمزي ّاإليكولوجي.وّلألراضيّالمُستدام دةّالنظام بالنظّرإلىّالترابطّّواستعا
تّالتيّّاألسبابالعميقّوالتآزّربينّ ّجزًءّّعتبرتُّوالمشاكلّواالستجابا ّريو أّمنّاتفاييات الّيتجز اّ

ّ، عوّالثالث مسّيد ّااليتصاديةّّالفصّلالخا دامّاألدوات ّجهودّمشتركةّفيّمجالّتعميّماستخ إلىّبذل
دّمن رّوّللح ،ّّمُعالجةالفق هورّاألراضي ّوتد وعّالبيولوجي انّالتن ّالتغيُّفقد ّمن ّيةالمناخّراتوالحد

فّّ.ّامعهّالتكيُفو ،ّيتوي اّبصفةّومعّذلك ّالمعرفةّتحسينّعلىّأساسيةهذ ّّإدارة وزيادةّالتعاونّبين
ّوأخيًرّ ّريو. لّاتفاييات ،ّيوضحّالفص دسّا ّّلماذاالسا ّالمعرفة ،ّوّ-إدارة دّالعلىّرأسها ّالرص دييق

ّا تّالبيوفيزلودراسة لّبمثابةّمؤشرا ّواالجتماعيةّوااليتصاديةّوالتّيتعم احّيائية ّّتبسيطلمفت تحليل
فّ ّّوالفوائدالتكالي ّالخضراّءلتحسينّعمليةّصنّعالقرار.الوطنيةّعنّالبيئةّوالمحاسبة

ّ 
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رُواالجتماعيةُاالقتصاديةُاآلثارُ.٢ هوروُللتصح   الجفافوُالراضيُتد
ّالُمّ ّاالجتماعية ّاآلاثار من ّ ّالموجودة ّاألدلة ّالفصل هذا ّ ّبقضيةّيستعرض رّّالتصُحررتبطة هو وتد

منّالناحي رّ ّاآلاثا رّتلك فّوكيفيةّتقدي ّالنقديةّفّيالمويعّوخارجهاألراضيّوالجفا ّة ّوالتكاليف ،
رّّالمُباشرة ّالُمّّالمُباشرةوغي ّوالجفافرتبطة ّاألراضي هور ّوتد ّالتصُحر ّبقضية ّمجموعة .ّوتوضح

ذهّ اسّه تّالتقييمّكيفيةّيي ُمّّاآلاثارأدوا ّ ّأساليب ّااليتصاّختلفةباستخدام ّديّكماّيوضحّدراسةللتقييم
أنّ فّوالفوائدّبش لّالتكالي هورإلجراءّتحلي رّتد لّّاألراضيّاستمرا ّالظاهرةّمُعالجةفيّمقاب ّّهذه من

ّواإلدارة ّاإليكولوجي دةّالنظام ةّخالّلاستعا ّلألراضي.ّالمُستدام

ّ

 الم شكلةُتعريف١ُُ.٢
ّ هرة ّظا ّأن ّإلى ّاإلشارة ّوُمّّالتصُحرتجُدر ّمترابطة هرة ّظا هي ّ ّوالجفاف ّاألراضي هور ّوتد تشابكة

ّ ّالجافة، ّالمناطق ّوخاصةًّفي ّإنتاجيتها، ّمن ّاألراضي هور ّتُرّكماّيحيثّيقللّتد كّالتربةّمكشوفة
ّالُمُّمّو إلىّأنّوتُّّ،ناخيّةمثلّالجفافعرضةّلألخطار تّ ّالتقديرا رّآخر ر20ّّشي ّمليونّهكتا من

ّ ّصحارىّّهاتحويلاألراضيّيتم كّإلى ّوذل ّعام انّّكلهّبفعلجديدةّكل ّّاتفايية)اإلنس ّالمُتحدة األُمم
ّأنّ،أ(٠٢١١ّالتصُحرّلمُكافحة ّالزراعيةّفّيالعالمُّرّّكما منّتُّبعّاألراضي هورعانيّ رّّالتد ّ–الكبي

ّواألغذيةّ)ُمّّ بعضهّمُعالجةوالذيّالّيمكنّ ّالزراعة ّاألراضيّّ،أ(٠٢١١ّنظمة رّموارد دهو ويتجلىّت
لّفيّ رّمث واه لّّالتصُحرظ ّّوالتملحالتربةّوتآك ويّوالتشبع علىّسبيلّالمثالّالّّبالمياهّوذلكالثان

ضّ صّعلىّاألر منّكلّاثالاثّةأشخا دّ رّعلىّواح ،ّويؤاث ّاأليلالحصر ّ)ُمّّعلى نظمةّاألغذيةّوالزراعة
رونّ أ،٠٢١١ ّوأخ .ّ(٠٢١٠فونّبراون ها ّغير أّمن ضّالمناطّقأسو أنّبع ّف.ّإالّ ،ّعلى فيّأفريقيا

لّالمثال، ّاألراضيّعلىّسبي هور ظاهرةّتد رّ اثُّّتؤاث ّ ّإلى ّالُمّماّيصل ّاألراضي ّمساحة ّّ.5نتجةلثي
رةّو اه ديّظ ّاألراضيّوالجفافّالتصُحرتؤ هور بّفيهاوتد كّالتيّيتسب كّّّ،سواءّتل ّأوّتل اإلنسان

ّأوالناجم لّالبيوفيزيائية ّعنّالعوام ّّة ّأو ّاالجتماعي لّالطبيعيّوالرفاه دانّرأسّالما كليهماّ،إلّىفق
ّوالحيوانيةّللمجتمع،ّب ّوالنباتية ّالمائية ّوالموارد ّالتربة ّمنّييمة ّاألراضي هور ّحيثّيُقللّتد ّتلفهما ما

تّ ّاسهاما ّوعملياتهّفيوظيففيّذلك امّالبيئي ّكماّأنهّّةّالنظ تّالصلة تّذا ّاألوليّوالصناعا اإلنتاج
ّجو ّمن ظمّيُقلل ّوالن ظمّالطبيعية وجيّفيّالن وعّالبيول تّالتن ّاإليكولوجيّومستويا تّالنظام ّخدما دة

ّالمتحولة.
ّ

ّال ّعنّواثيقةوتُقر ّعُنوان02ّوّ+ريّالناتجة ّالذيّنصبوّإليهّتحت ّ"المستقبل ّريو ّاتفاييات أهمية "ّبـّ"
ةّالثالّثلدفعّعجلةّالتنمية ّالكامالمُستدام ّالتنفيذ ّعلى ّاألطراف ّجميع ّو"تُحث "ّ لّاللتزاماتها"ّبموجب

ّ ّو/أو ّالشديد ّالجفاف ّمن ّالتيّتُعاني ّالبلدان ّ"في ّمنها.التصُحراتفاييات ّوأحكامّكل ّوفقًاّلمبادئ "ّ
ّ

،ّيتطلب ّالُمّّومعّذلك ّوالُمّالعمل بّجميعّاألطراّفلنسق ءلةّمنّجان رّاألراضيّسا دّويفّتدهو تحدي
ّّنتائجّيُمكنّيياسها، ّ"يياس ّأمام ّعائقًا تّمتوائمّعدمّ"التقدمويقف ّعلىّّةوجودّتعريفا الصعيدين

ّّالعالميّواإليليميّ)بماّفيّذلك ّأي ّالمتدهورة، دّالمناطق ّوالكميةّ(فيّتحدي ّالنوعية كلّمنّالمقاييس
ّاألساس ّوُمّدراسة ّعديدة ّوجودّتعريفات اثانيًا، ّ .ّ تّذات ّوالمصطلحا هورة ّاألراضيّالمتد ّعن ختلفة

                                                           

 5ّdegradation/-http://www.terrafrica.org/about/land 

http://www.terrafrica.org/about/land-degradation/
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ّوّ،6الصلة ّاإليكولوجية رّالنظم دّعب صّوالتيّتمت ّاالختصا ّالمهمةتُّالّّوطنيةالالبريةّواليات ّسهلّهذه
،ّوفوجت ها ىّالطبيعةّوموارد دّالعالميّللحفاظّعل رونّوآّ)االتحا يّّ(٠٢١١خ ّوفيماّيل تعريفين

اّ ّاألراضيّيتمّتبنيهم هور ّعلىّنطاقّواسع:لتد
ّ

(ّ ّالمادة رة١ّتُعر ف ضّأوّخسا ّ"انخفا ّأنه ّاالتفاييةّتدهورّاألراضيّعلى ّفيّ(ّمن المناطقّالقاحلة
ّالرطبة ّفيّّوشبهّالقاحلةّوالجافةّشبه وىّتعقيدّاألراضي ّااليتصاديةّومست ّأو اإلنتاجيةّالبيولوجية

تّ ت،ّوالغابا عيّأّوالغابا لّالجبليةّأوّالمرا ،ّأوّالسالس ّالمروية ّالزراعية الزراعيةّالبعليةّواألراضي
ّمنّالع مجموعة ّعمليةّأوّ ّاألراضيّمن ّاستخدامات ّعن ّالناتجة تّالناجمة كّالعمليا مليات،ّبماّفيّذل

طّالسكنّمثل:ّ) ّوأنما ّالبشرية ّاألنشطة ،ّ)١عن ّالماء ّو/أو لّالرياح ٠ّ(ّتعريةّالتربةّبفع هور (ّتد
صّ ّوالكيميائيةالخصائ ّااليتصاديةّللتربة؛ّوّ)وّالفيزيائية ّأو ّفُّّ(٤البيولوجية ءّالنباتي دانّالغطا ق

ّ مدىّالطويلالطبيعي ّمنّهوّّالتصُحرّ."علىّال ءّفرعي فّجز ّالمناّخالجا ّاألراضيّمن هور تد
طقّ) ّالرطبة(.ّالقاحلّةوشبهّالقاحلةالمنا ّوالجافّةشبه
ّ

(ّ ّالعالمية ّالبيئة ّمرفق GEFّوّيُعر ف لّمن :ّ"أّيشك حوّالتالي ّاألراضيّعلىّالن هور رةّتد اه (ّظ
ّالقُّ هور رةّالطبيعيّةلألرضأشكالّتد ّمويُّّ،د ّاإليكولوجّيسواء رّعلّىسالمةّالنظام ّؤاث ثّتخفيض نّحي
هاّالبيئية ةّإنتاجيت ّعلىّيُّأوّمنّحيثّاثرائهاّالبيولوجيّاألصليّّ،المُستدام  ".درتهاّعلىّالتأيلموالحفاظ

ّالتع هذين ّ ّأنهريفويُوضح رّإليهّعلى ّاألراضيّينظ هور ّأنّتد طةّّين عنّاألنش مةّ دّتكونّناج عمليةّي
ّ ّاألراضيّيتطلب هور ّالمُتأاثرةّبتد ّالمناطق ّأنّتحديد هذا ّ ّويعني ّأوّكليهما، ّالطبيعية، ّأو البشرية

تّالس ّبيانا ّمجموعات من ّ ّالزمنيةّبدالً ّالسل ّالتطورات ّدعمت ّالحظ، ّولحُسن اثابتة. ّ بيانات
رّالصناعيةّتوفيرّبيانا لّالمثالالتكنولوجيةّالسريعةّوصورّاأليما ،ّعلّىسبي ّالزمنية ّ:ّعنتّالسالسل

ّ ّالطبيعي ّالتغير مُعامل ّ ّالنباتيّباستخدام ّ(.NDVI)ّلالخضرارالغطاء
ّ

ذهّالواثيقة كدّه ّالسوييةّللتغيُّّوتؤ ّوغير ّالسويية ّاآلاثار ّعلى جيّالناتجة ّاإليكولو تّالنظام ّخدما راّتفي
رّ منُّّممارساتعنّتغيي غمّ ّالر ،ّوعلى معّذلك .ّو ُمّاستخدامّاألراضي ّ ّالُمحرز ّالتقدم دّؤخًراّفي رص

تّالبيوفيزيائية ّّالتأاثيرا ّعلىّالبياناتّوالقدرات دّيوية كّييو الّهنا ،ّفالّيز ّوااليتصادية واالجتماعية
ّوتناُسّ ّوضمانّترابطها ّالتقييمات ّاإليكولوجيةّلألراضيّلزيادة رّجميعّالنظم ّعب ّّالجافةقها هم ويدّتُسا

ة ذهّالواثيق لّّ–ه ّأدواتُّصّّحالةّواضحةدراسةّمنّخال ّلكيفيةّتحسين دامّأدوات رّباستخ نّعالقرا
ّ ،ّفيّّ–ايتصادية اقّالجهود دّمنّالتقدمّنحوّتوسيعّنط ّالمزي ّإحراز ّأفضلبدايةً اسّورصد ّمنّيي
رةّالسياسية.ّووصوالًّ تّوالمشو ها دّالسيناريو ّوإعدا ّإلىّالتقييم

ّ

١ُُُ.١ُ.٢ ُالراضيُوالكامنةُالم باشرةالسباب هور  وراءُتد

ّ هورّاألراضيّوتسارعت رةّتد ّّفّيالقرنّالعشرينّنتيجّةلعددّالتصُحروتي دّمنّاألسباب متزاي
تّ ّّ،ّوحسبمًعاّجتمعةُمّوالتأاثيرا إنّّ،٠٢٢٣جيستّولمبين بّف ّاألسبا درجّهذه ّتن فيّفئتينّ:أسباب

بّوأسباّبغيرّمباشرةّمباشرة واألسبا بّالتيّالمُباشرة،ّ ّاألسبا ُمّّهي ّ هاّتأاثير ّّباشريكونّل علىّالنظام

                                                           
6 ّّ هورةّاألراضي"تُشير هامشيةّاألراضي"تتعلقّحينّفيّالحيوية،ّالفيزيائيةّاألبعادّإلى"ّالمتد ّالمصطلحاتّاالجتماعيةّباألبعاد"ّال ّوتشمل ّوااليتصادية،

ّاألراضيّذات هدرة"ّ"الخاملة"ّالصلة ّو"الُم هملة" مةّو"غيرّو"الُم ّ".المُستغلةّغير"ّو،"المستخد
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ّالمُناخيةّ،ّوالتيّتتعلقالبيئّيلألرض ّالُمّّبالظروف ّّالصعبةناخيةّواألحداث فّوالعواصف لّالجفا مث
ّ، ،ّالتيّيُّوالساحلية لّالمثال ،ّعلّىسبي بّأنّتمكن ّفيزيائيةبيواألراضّيلتصبحّ)فيّملوحةّتسب .)

ّأيًضّ بّوترتبط ّاألسبا ةّإدارةّاألراضّيغيرُّممارساتّبالمُباشرةا ّّالمُستدام )منّصنعّاإلنسان(ّمثل
ّالُمّال رّةفرطزراعة عيّالجائ .ّّواإلفراّطفي،ّوالر لّتحويّلالغابات بّبينماّتتمث ّتلكّفيّالكامنةاألسبا

ُمّّاألسباب ّ ّغير بّالمباشرةّباشرالتيّتؤاثرّبشكل ّاألسبا لّعلى لّالمثا بّ،ّعلّىسبي ّغيا مؤسساّتسن
ّالتيّيُّ ّاللوائح ّأو ة ّأنّتُّاألنظم ةّاإلدارةّارساتُممعزّزمكن ظمةّ)ُمّّلألراضيّالمُستدام األغذيةّن

ماّيتسببّ(٠٢١١ّوالزراعة ّاألمنّأيًضاّك ّانعدام ّأو زةّاألراضيّّفيّالفقر ّالتصُحرّحدوثّفيحيا
ُمّ ّ ّوسائل ّأو ّحوافز ّإعاية ّخالل ّمن ّاألراضي هور رّفيّوتد ُّممارساتستخدميّاألراضّيلالستثما

ةّاإلدارة ّكابوبوّلألراضيّ)ّالمُستدام ضّ(ّ.٠٢٢٧ماريارا لّويستعر 0ّّ-0الفص ّالرئيسية ّاآلاثار بعض
ّالُمّ ّوالتكاليف رّاألراضيّوالجفافّالتصُحربقضيةّرتبطة ّوّوتدهو ّاإلخفاّقفي ذهّّمُعالجةكذلك ه

عةّّهذاّالقضية،وّيُقدم ّمجمو ّاألالفصل تّمن ّالتيّيُّّعندوا ّالتقييم ّأساليب دامهّالتقديرّهذه مكّناستخ
منّالناحيةّ رّ فّوّ،النقديةاآلاثا مّهذهفيّنهايةّالمطا رّساعدةُّصّاألدواتّلُمّّسيتّماستخدا فيّناّعالقرا

ّ ّّّ.الُممكنةّلألراضيّستخداماتاالبينّّودراسةّالمفاضلةتخطيّطاستخدامّاألراضيّبالقيام
ّ

ُُتقييم٢ُُ.٢  ُشكلةالم 

٢ُ.٢ُ.١ُُ رُالم باشرةالتكاليف ُُللتصح  ُوالجفاف ُالراضي هور  وتد

ر١ُُ.١ُ.٢ُ.٢ ُُالتصح  ورُالراضي  وتده
رةّ اه دّظ ّإنتاجيةّاألرضّالتصُحرتح رّمن دهورّاألراضيّبشكلّكبي تّويُّّ،وت ّخدما ّعلىّتوفير درتها

.ّويتجلّىفقدان ّالمحليةّوالوطنيةّواإليليمية ّاإليكولوجيةّعلىّالمستويات ّّالنظم تّالنظام خدما
وجيّفيّانخفاض ّويدراتّاإليكول ّّهخصوبةّالتربة، ّالكربوعلى ّتنحية بّوتغذيةّالمياه ّاألخشا ّوإنتاج ن

ّ دّوالسياحة صّالصي عيّوفر ،ّوالر ُمّّ-الجوفية ّ ّالتيّتؤاثرّبشكل ّالعوامل تّكل ّايتصادا رّعلى باش
هورّاألراضي ّ.تطريهاّمسألةّتد

ّ

ُمّ ّ ّركزت ّذلك،ّفقد ّعلىّفُّومع ّالدراسات ّاإلنتاجيةّفّيالمويعّكنسبةّمئويةّمنعظم ّّقدان الناتجّالمحلي
ّالزراعي، ّّاإلجمالي ّحدود ّالسنويةّفي ّااليتصادية ّالدراساتّتقديراتّللخسائر هذه ّ 22ّ-2وتُعطي

ّالُمّ ّمن فّبالمئة .ّوترتبطّالتكالي دانّالمختلفة ّاإلجماليّللبل ّالمحلي ّالزراعي ّّبّالمُباشرةنتج فقدان
،ّوالتيّتُمّ ّغذياّتالتربة دّالعضوية ،ّوالموا نّوالفوسفورّوالبوتاسيوم منّالنيتروجي رّ تضمنّخسائ

ّالتُّ)يكونّ ّحدّكبيرّبسببّتآكل ّإلى ّالُمّذلك ّوكذلكّفقدان ّالرياح(، كّنربةّبفعل عيّ)ويرتبطّذل ّالزرا تج
ّّ،بزراعّةالمحاصيل اجّالناجمة ّاإلنت عيّبالزيادةّفيّتكاليف ّالزرا رّالدخل ّالحيوانات(ّكماّيتأاث وتربية

ّالُمّ من ّ ّالمزيد ّإلىّتطبيق ّالحاجة ّالسلّاآلاثارّمُعالجةدخالّتلعن ءّلتيّتكُمّواّبيةالبيوفيزيائية ّورا ن
ّاألراضيّ) هور ّتد نّوآخرون ّوت٠٢١٠ُّفونّبراو ّوعالميةّبشأنوفرّاألمث(، رةّموجزة ّلةّالتاليةّنظ

ضّالنتائجّالسابقة. ّبع

ّ
ّ رّمن ،ّيتأاثرّأكث رةّمليونّن022ّوفيّالصين اه ّالتصُحرسمةّبظ ّايتصادية ،ّمماّيتسبّبفّيخسائر

ُمّ ّ ّسنوية رةّتتجاوز أمريكي22ّّباش رّ رّدوال ّّجوان)مليا ٠٢١٠ّوأخرون، ّالخسائر ،ّزادت .ّوفيّالهند )
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ّالتربةّبُمّ ّعنّتآكل ّالناجمة ّعامي ّ)2110ّّو2191عاملّستةّبين ملة٠٢٢٤ّريدي، .ّوفيّدراسةّشا )
رّ اوّوساربونجّ)ّالتصُحرعنّآاثا ّودي فّفيّغانا، ّاألراضيّوالجفا هور 0222ّوتد ّآاثارّفقدان (،ّيُدر ت

ّااليتص ذجّالالتربةّعلى دامّنمو دّباستخ ّاألراضيّسيُّّالذيّتويعوّتوازنّالعاما هور ّأنّتد ضّمن خف
عيّفيّغاناّ ّالزرا أمريكيّمليار٣ّّ,٠ّبمبلغالدخل رّ رةّّدوال ّبماّيقُرّأيّّ،0222-0222خاللّالفت

منّالناتجّالمحليبالم2ّمنّ ّوتُّّئةّ ّالفترةّنفسها. ّاإلجماليّفي ّأنالزراعي رّالتقديراّتإلى ّّهشي يتمّفقدان
منّالناتجبالم0-20ّ رّالبيئيّئةّ هو بّالتد ّاإلجمالّيبسب رهاّالمحلي ّبأس ّاألفريقية 92ّّوينتجّ،للقارة

ّبالم ّئةّ ّوفُّعن ّالتربة، ّالُمّتآكل ّقدان تّوالتغييراّتفّيالمحاصيلّ)أولسنّوباري، ّو(ّ.0222غذيا في
ّ ّالالتينية، تّأمريكا ّالُمّتتفاو طةّبتدهورّاألراضيّالخسائر ّرتب ّالزراعي ّالمحليّاإلجمالي فيّالناتج

،ّكبيًرّّاوتًّتفا دانّوداخلها ّعناّبينّالبل اّتبلغّييمتهاّماّالّيقل ايّوبالمئة2.2ّّّإذ ّبالم00ّفيّباراغو ئة
ّ، ،ّداسكالفيّغواتيماالّ)موراليس رّموريرا ّأرانيبا ،0220ّ ذهّو(. نّه ّالعالميّ،فإ علىّالصعيد

فّ ّّالمُباشرةالتكالي عنّتكون دّ لّالبع ّمهملةبعيدةّك  اآللية طلبتها التي الدراسة تقديرات فيدوتُّّ.أنّتكون
العالميّ إلجماليّاالزراعي الناتج من بالمئة ١و ٤ بين األراضيّتتراوح تدهور تكاليف بأن العالمية

ّ ريّوآخرون، ّ(.0222)بي
ّ

٢ُُُ.١ُ.٢ُ.٢ ُالم  ُالتغييرات ةُوالجفافُآثار  ناخي
ّ ّاآلاثار ّأيًضا تّفُمّّللجفافّبشكلّمتزايد،ّالمُباشرةتتضح ذّالستينيات،ّشهد ّن تّالمزروعة المساحا

ُمّلجميعّالم ّ ّجفافًا ّالرئيسية ّحاصيل فّمنّتزايًدا، ّالضع رّمن رةّبأكث ّزراعةّالذ تّمناطق 9.2ّوتضرر
ّ ،ّّب29.2بالمئّةإلى ،ّيي ّجوانالمئةّ)لي ّّ(0221،ّويان دمة ّحّريا فّبموجة فّالجفا ّظرو ماّارتبطت ك

ّ ّعام ّروسياّفي لّالحبوبّبنسبة0222ّّمن ّمحصو اّبال02ّوتسببّتفّيخسائر ّمم لّمئة، الحكومةّجع
ّحظُّتالروسيةّ ّمُسجلةً ّالقمح حوّّبإجماليةًّّايتصاديةًّّسارةًُّخّرّتصدير 22ّّن أمريكيّ)حوالي رّ رّدوال مليا

ّاإلجمالي(بالم2ّ ّّ)ئةّمنّالناتجّالمحلي ّ،باريوبيدرو ُمّّ(،0222ّوآخرون ّ ّالعمل ّبّاؤخًرّويدّبدأ ربط
راريّ ّاالحتباسّالح فّبظاهرة تّالجفا رّموجا ّالح رةّوموجات تّاألخي ّحقق ّويُّاّيياسيًّريًمّالتي بينّا.

لّ ّاّاعدًدّأدناهّّ(١)الجدو ثّغيّرالعادية ّمؤخًرامنّاألحدا ّحداثت ّالتي ّأدلةّعلميةّكبيرة ّاآلن ،ّوهناك
راريّربُّت سّالح رةّاالحتبا اه معّظ حّبطهاّ اثقةّيتراو رّ رةّبمقدا ّالدوليّثقةّمعقولةّإلىّكبي )البنك

0220.)ّ
 

مُالجدولُ رّ(:١ُ)رق ّمنذاختيا ّالجوية ّالقياسيّلألرصاد ّالريم ّالتيّسجل ت امّّاألحداث 0222ّّع ها وآاثار
ّالدوليُّمّاالجتماعيةّ) من:ّالبنك اّيجبّّ-0220ّستخرجّ لّالحرارة،ّلماذ ّّنأنّتقلي بّالوصوّللعالم تجن

تّمئوية؟( رةّبأربعةّدرجا دّحرا  أش

ر/ُالتكاليف ماذا أين  اآلثا
ّغربّاألمازون

(٠٢١٢) 
ضّّالجفاف،ّمستوى يياسّمنخف

ّ ّريو  7روجنيفيّالمياهّفي
ُّمّ ّاألشجارّيصّلإلى تّمتزايّدفي لّوفيا عد
رّمربع٠,٤ّ  ٧مليونّكيلومت

بّأوروبا ّغر
(٠٢١٢) 

لّالربيعّجفافّوسخونةّ أكثرّفصو
امّ ذّع ١٨٨٢فيّفرنساّمن

8 
دّ لّللحصا ةّبنسبةّأي  %١٠حبوبّالفرنسي

دةّ تّالمتح ّالواليا ّحرارةّالصيف ّحرائقّالريمّالقياسّيفي رقّّ–غابات ٤ّّح ّاألاثر ونّفدان/ ملي

                                                           
7ّّّّ ّاألمازون ّوجفاف ّوآخرون، ّل.ّفيليبس ّأوليفر ّم.ّبراندو، ّلّ.لويس،ّباولو 0222ّسيمون ّالعلوم، ،222-220(ّ0222)ّ
 8

ّّ ّّ ّالجوية، ّالعالميةّلألرصاد ة ّ(٠٢١١)   http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/gcs_2011_en.htmlالمُنظم

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/gcs_2011_en.html
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األمريكيةّ)واليةّ
 تكساس،

ّّأوكالهوما، نيو
ّ مكسيكو،
 لويزيانا(

(٠٢١١) 

ّ ّعام فّمنذ ١٨٨٢والجفا
رةّبمقدارّاألولي 9ّ10 ١ّّّخسا ر٨ّّإلى رّدوال مليا

 11أمريكي

تّ الواليا
ّالـ 09ّاألمريكية

  المتجاورة
(٠٢١٠)ّ
 

ّ ّعلى ّحًرا ّالشهور ّأكثر يوليو/تموز
امّاإلطالقّ ذّع ف١٨٩١ّّمن وظرو

فّالشديد  12الجفا

ّ ّالغذائيةّبسبب ّالمواد ّأسعار مُفاجئةّفي ّ زيادة
 13خسائّرالمحاصيل

غربّروسياّ
(٠٢١٢) 

ّ ذّعام أكثرّصيّفسخونةّمن
١١٢١

14 
لّحريق222ّّ ،ّفشلهائ لّموسكو فيّّحو

ن٠١ّّّحواليزراعةّ ّ،المحاصيلبالمئةّم
ّ/22222ّّحواليتصّللّوحصيلةّموت

ّايتصاديةّتُّ رّبحواليّخسائر 22ّّقد مليار
 ١٢ّدوالّرأمريكيّ

 اآلثارُالتوزيعية٣ُُُ.١ُُ.٢ُ.٢
ّاألكثرّفقًرّ ّاألُسر ّماّتكون ّالناميةغالبًا ّالبلدان ّوضعفًاّفي ّاألكثرّتضُرّّا ّهي ّآاثار ّمن ّالتصُحرًرا

هو الرتباطّسبُّّرّاألراضيّوالجفاف،وتد ّ هذا ّ ّالطبيعية.ويرجع ّالموارد ّواثيقًاّبقاعدة ّارتباطًا ّعيشهم ّل
دّحواليّ ثّيعتم ّاألراضيّحي هور رّوتد ّإيجابيةّبينّالفق كّعالية ّالعالمي،ّهنا 00ّوعلىّالمستوى

ّالُمّ ّالمناطق ّعلى ّالعالم ّأنحاء ّجميع ّالفقراءّفي ّمن ّمقارنةًّبالمئة ّمعيشتهم، ّوالهامشيةّفي هورة ّّتد مع
ُم20ّّ ّ من ّ رّوبالمئة ر22ّّتوسطّيالفق ّغي ّبالمئةّمن جالّوآخرون، ءّ)ناختر رّّ(،0222الفقرا ّيقتص وال
ّالفُّتأاثُّ فّر ّعلىّالتكالي ـّرتبطةّالُمّّالمُباشرةقراء ّالُمّعلىّّ"االعتماد"ب هاألراضي ثّتد دّحدو ورةّفبمجر

ّاألراضي،ّتُّ هور ّولّ تد نّوآخرون، ّأوسعّ)فونّبراو تّطبيعية رّعلىّعمليا دّفعّلسلبيةّتؤاث ّردو د
0220ّ ّوتُنايش ذهّالواثيقةّّ(. نّه طعّالتاليةّم خارجّالمالمقا رّ رّاآلاثا ّغي ّّالمُباشرةويعّوالتكاليف الناجمة

رّاألراضيّوالجفاف.ّالتصُحرعنّ ّوتدهو
ّ

٢ُُُ.٢ُ.٢ رتكاليف ُوالجُالتصح  ُالراضي هور ُوتد ُالموقع ُخارج  فاف

ّإجراءاّتليُّ ّاتخاذ ّعدم ويّعّمُعالجةعزى ّأنهّينط هورّاألراضّيإلىّحقيقة بّتد ّأسبا فّكبيرة لىّتكالي
ّيشهدهاّ ّاّلكاملبالخارجّالمويّعلم هايز، (ّ هور ّعنّالتد رّّ(،2112مسؤولين ّآاثا ّالتصُحروتشمل

                                                           
ّالجوي،9ّّ  ّوالغالف ّالمحيطات ّالوطنيّةلدراسة http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/2011/8ّّ اإلدارة ّاإلنترنتّفيّسبتمبر/أيلول ّعلى ّ(٠٢١١)نُشرت

10 
ّّ ّجفافّتكساس ّالمناّخيدّتسببّتفي ّالبشريةّعلى ّالتأاثيرات ّأنّتكون ّهلّيحتمل ّوآخرون، ّماسي ّإن ّموت، ّدابليو. ّروب،ّبي. ّإي.    ((0222ّBAMS, 1053دي.

(٠٢١٠)ّ
 11

ّالوطنيةّلدرّ ّاإلدارة ّالجوي، ّوالغالف ّالمحيطات ّّ http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/hazards/2011/8اسة ّاإلنترنتّفيّسبتمبر/أيلول ّعلى ّ(٠٢١١)نُشرت

 12
ّ ّالجوي، ّوالغالف ّالمحيطات ّالوطنيةّلدراسة ّ http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/2012/7اإلدارة ّأغسطس/آب ّاإلنترنتّفي ّعلى ّ(٠٢١٠)   ّ(٠٢١٠)نُشرت

13
ّعلى ّمُتوفر ّصحفي ّبيان ّالدولي، poor-gthreatenin-higher-prices-food-drive-droughts-http://www.worldbank.org/en/news/2012/08/30/severeّّالبنك

(٠٢١٠)ّ
14 ّ ّD. Barriopedro, E.M. Fischer, J Luterbacher et alّ ّحارعام 0222ّ.ّصيف ّأوروبا. ّالحرارّةفي ّدرجات ّالخريطةّتسجيل ّرسم ّإعادة :332 (6026), 220 

(2011)ّ

http://www.worldbank.org/en/news/2012/08/30/severe-droughts-drive-food-prices-higher-threatening-poor
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ّالتُّ ّالعواصف ّالمويع ّخارج ّوالجفاف ّاألراضي هور ّاألراضّيالجافةّوتد ّوالملوحةّفي رابية
ّوالتغيُّ ّواإلطماءّفي ّالشرب، ّمياه ّجودة ّوانخفاض ّالري ّمياه ّمنّتدفُق ّوالمواثويية ّالتيار راتّفيّتدفُق

ّوالبُّ ّاألنهار ّالشُع  ّونظم ّبّوالسدودّ،الخ.حيرات
ّ
ّاألخيرة،ّيُّو ّالنقطة هذه ّفيماّيتعلقّب ّالخزانّعلى تّمنّيدرة قللّترسّبالتربةّالمتآكلةّفيّالخزانا

ّالُمّ ّإلىّتلف ّويؤدي ّالمياه، ّويُّتخزين لّالسيطرةّعلىّالفيضاعدات، لّمّنفعاليةّهياك ّقل ّويُعطل نات،
امّالبيئيّللتدفق ّاالنظ ّالممرات ّالتنقلّفي ّمنّسهولة ّويُقلل ّويُّ، ّوالموانئ، فّصيانةّلمائية دّمنّتكالي زي

ّوّيُّا رّلسدود، ّقص ،ّومن رّالخزانات ّعم اثم ّ رّمن فّغي ونّالتكالي أنّتك ،ّّالمُباشرةيمكنّ .ّفيّكينيا كبيرة
بّ دّحواليّكانتّالتكلفةّالتقديريّةلترس ل202ّّطميّالس ،ّأيّماّيعاد ر١٢٢٢ّّمليونّدوالر دوال

ّمنّمنطقةّمستجمع ّمربع ّأمريكّيلكلّكيلومتر تّالمياهّفيّعام 0229ّّا ّوآخرون 0229ّ)نكونيا .)
ّ ّعالميًاّبحوالي ّالمياه ّخزانات ّالطميّفي ر١,١٨ّّويدّيُدرتّتكاليفّترسب دوالّرأمريكيّمليا

ّ 0222ّ)باسون ميّالتربةّفيّسهول بّط خارجّالمويعّتشملّترس لّالتربةّ رّتآك ّآاثا معّذلكّ،فإن .ّو )
ّوالتيّتُّ ّّوارتفاّعفيّ،ربةّخصبةشكلّتُّالوديان، ضّ)بيمنتل ّ(.0222إنتاجيةّاألر

ّ
ّاألراضيّالجافةكماّت ّالُمّّجلتّملوحة ّإدارة ّحيثّتتسبب ّالمويع ّخارج زارعينّكمشكلةّتتعلقّباآلاثار

ّّللملوحةّ)أوّعدم ّاإليكولوجيةّالطبيعية رة،ّوالنظم ّالمزارّعالمجاو ثّتأاثيراّتفي رة(ّفيّحدو اإلدا
ّوالطُّ ّالمائية ّوالموارد ّالريفية ّالبُّرقّوالبلدات ّمن ها ّخاللّتحرُكّوغير ّمن ّالتحتية ّنى تّالمياهّالجوفية ا

ّخارجّالمويع رّلآلاثار ،ّينظ ّااليتصادية ّالناحية .ّومن يّالمجاريّالمائية أوّتفريغّالملحّف ّالمالحةّو/
ّوّتللتصُحر ،ّبما لّالخارجية بّالعوام لّإخفاقّفيّالسوّقبسب ّأنهّامشاك فّعلى ّوالجفا دهورّاألراضي

فّالخ ُمّفيّذلكّالتكالي ّ ّمن ّالزراعيزارعّآلخرارجية ومنّيطاع ّ ،ّّ عيّ)بانل ّالزرا إلىّالقطاعّغير
رونّ ّو0222وآخ دّ(، ّي ّالعالمية ّالزراعة ّالملوحةّفي ر20ّّّفةّتصّلإلىبتكليُدرتّنسبة رّدوال مليا

ّ ّولوشلي ّ)بيتمان ّ(.٠٢٢٣سنويًا
ّ

٣ُُُ.٢ُ.٢ ُغير رُالم باشرةالتكاليف ُُللتصح  ُوالجفاف ُالراضي هور  ُوتد

ّالُمّّروتجُدّ ّالعوايب ّأن ّإلى .ّفعلىّّالتصُحرشكلةّجتمعةّلُمّاإلشارة هورّاألراضيّوالجفافّكبيرة وتد
ّالُمّ من ّ ّالمعروض ّانخفاض ّالمثال،ّيؤدي ،ّسبيل دّالغذائية دةّفيّأسعارّالموا ّالزراعيةّإلىّزيا نتجات

رةّ رّكبي ّآاثا ّّجًداوالتيّلها دامّاألمنّالغذائيّوسوءّالتغذية. رّفيّالريفّوانع لّعلىّالفق ّوتشم اآلاثار
ّصحةّاإلنسانّللتصُحرّحتملةالُمّ ّمخاطرُّسّّ:15والجفافّعلى ّارتفاع ّإمدادات منّنقص وءّالتغذيةّ

ّو دةّاألغذيةّوالمياه؛ ّاألغذيةزيا ّطريق ضّالمنقولةّعن ّعدمّالنظافةعنّّالتيّتنتجّوّوالمياهّاألمرا
ّّوغياب رّفيّوالمياهّالنظيفة؛ زّالتنفسيّالتيّيسببهاّالغبا يّمنّالتعريةأمراضّالجها فّالجو ّالغال

ّالُمّوُمّّالرياحّبفعل ّاألمراض ّوانتشار ّاألخرى، ّالهواء ّالسكان.لواثات دةّهجرة ّزيا ّعديةّمع
ّ
دّو ّمؤخًراّبشأنّتقريرأفا ّالذيّصدر ّوالزراعة ّاألغذية ة ّ)ُمّّمنظم عةّالجوع ّاألغذيةّوالزرا نظمة

أنّحواليّ(٠٢١٠ مانية،ّي922ُّّّب اّث ّمنّكل ّواحد ّأو ة، نونّمنّمليونّنسم ّّزمنالُمّالتغذيةّ سوءعا في
أنّحوالي0220ّ-0222ّالفترة ص2.2ّّّو .ّّمنّّمحرومملياّرشخ بّالمأمونة ّالشر لّعلىّمياه الحصو

                                                           

 15ّhttp://www.who.int/globalchange/ecosystems/desert/en/index.html ّ

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/desert/en/index.html
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بّوتُّ لّأعلىّاألريامّبحس ّسج ّوإاثيوبياّوتشاد هايتي وعّالعالمّيفّيبورونديّواريترياّو رّالج مؤش
،ّوآخ الغذائية السياسات لبحوث الدولي )المعهدوتيموّرليشتيّ لّالتيّتتعلقّّ-ّ(0220رون الدو

ُمّ ّ رةّبارتفاع اه ّاإلصابةّبظ هورّاألراضيّوالجفافّالتصُحرعدالت ّوّ.وتد ذجّالحيوية باستخدامّنمو
ّياماّهولدّنوشفراوّفيّ ر٠٢٢٣ّّااليتصادية، رّالمجتمعّةلتدهو ّاآلاثا موّّاألراضيبتحليل ّالسكانيوالن

اجّوالرفا ّاإلنت فّعلى رّالجفا ّخط ّوزيادة بّالسوق ّالمعيشية،وعيو ّاووجدّهّواألمنّالغذائّيلألسر
رّ ّغي انّأنّاآلاثار رّّالمُباشرةالباحث تّعلّىأسعا لّالتأاثيرا ّالرفاهّالمنزليّمنّخال فّعلى للجفا

رّ رّمنّاآلاثا هيّأكب ةّ ّالحيواني لّوالثروة ّاإلنتاج.ّالمُباشرةالمحاصي فّعلى  للجفا
ّ
ّأيضأو دّيكون تّعلّىالقضاياّوالّللتصُحرّي ّانعكاسا رةّّاالجتماعيةّصراعاتوالجفاف لّالهج مث

ّالتناُزعالقسريةّواالضطرا ّأو ة، ّالعام ّ)ريكوايرّبات دّالطبيعية ،ّّ-علىّالموار دانّوآخرون ديجار
ّأدىّتزاي0222ُّ ّويد ّدّنُّ(. ّكماّيتضحّمنّأكبر تّفيّاألراضي ّاالستثمارا ّزيادة درةّاألراضّيإلى

ّاألراضيّ) ّعامةّلصفقات دةّبيانات ّ http://landportal.info/landmatrixياع .ّالتنظيمّالحالي )
دّيكون ّويكا فّمنّأنّلهذهّالصفقات،ّامنعدًمّّضئيل ّمخاو ّوجود ّعن دّتمّالتعبير ضّوي هاّلّيتمّالتعوي

بّالُمّ انّناس ّاألحي رّمن ّعفيّكثي ّالُعّفيّصفقاتّاألراضي ّالحقوق ّلليةّرفنّتطبيق لّعلى حصو
امهاّ) ّّ،كيوليرواألراضيّواستخد ّ(.0220وتوماس

ّ
ّو هرة ّظا ّأيًضا فّعلىّالتصُحرتؤاثر ّوالجفا هورّاألراضي منّوتد ّ ّحاليًاّللحد ّالمبذولة ّالجهود
صّّيةناخالُمّّاتتغيرال ّامتصا ّاإليكولوجيةّالعالميةّمثل تّالنظم ّخدما دّمنّتوفير عنّطريقّالح و

0220ّّ،)اللّالكربون ّويُشير لّ(، رّتحلي دّّاحديثًّصاد راريّي ّالح رةّاالحتباس اه دةّظ ّزيا ّأن ّتإلى ؤدي
ثّ ذهّالإلىّحدو رّه واه ّعالميًّوّاأكثرّتكراًرّّبشكلّالعنيفةظ ّمتزامنة ّيبتوكوفاّ)بطريقة ،ّوآخرون،ّفي

أنّ .ّويمكنّ لّيُّاالستعراض( اّقل رّهذ ناّمنّمنّيُدرإلىّحدّكبي ّّامعّالتكيُفت ّعالمي. رّعلىّنطاق لمخاط
لّف اّعلّىسبي ّإذ عةّّتأاثرتالمثال، دّمّنالعالمّاثالثّمناطقّواس تّواح ّتأاثُّفيّوي ،ّّايًّسلبًرا جراءّالجفاف

ّالزراعّيالعالميّيدّالّّامتزايًدّّاخطًرّّاثمة ّاإلنتاج ّاليستطيعّبأن ضّعنّالجفاف ّّاإليليميتعوي كما
ّوعالوة0220ًّّ،حدّثفّيالماضيّ)داي .)ّّ، ظهرعلىّذلك ّحديثًاّآخرّتحليلّأ تّّصادر للبيانا

لّوآخرون،0222إلى2122ّّّمنّلفترةلالتاريخيةّ ّّ(0221ّ)،ّدي ّالحرارة اعّدرجات رّارتف أنّآاثا
فّعلىّالنموّااليتصادي رّبهاّوالجفا ّالشعو ّايتصاداتّالبلدانّالفقيرةّيتم رّّ،في ّوتستم ها ّآاثار على

رّفيّحينّوّ.عاًماّتاليًا١١ّمدىّ ّغي ّالدراسةّتُّأنها هذه ّ ّخطياطعة،ّفإن ُمّشيّرإلى ّ ّانخفاض تّر عدال
ماّلمّتُّ ّ ّالمستقبل ّالفقيرةّفي ّالبلدان ّااليتصاديّفي هوًدّالنمو ّج ّمعّتغيُّّكبيرةًّّابذل ّللتكيف ّوالحدرّالمناخ

ّالتغيُّّمن ّالدوليّّراتهذه ّ(.0220)البنك
 

 ُوالفوائدُالتكاليفُتحليل٣ُُُ.٢
هور بّتد دّالطبيعيةّبسب رّالموار عنّخسائ ّالسليمةّ رّالمعلومات ّوالتُّّبينماّتتواف اّاألراضي نّهذ ربةّ،فإ

تّغير ّوعالوةًّّبا ّالسياسي. ّالعمل ،ّّكافيًاّلتعزيز ّستعلىّذلك ّّاتتقديرقتصر هور تكاليفّتد
ّأُّ هما م ّ ّأيربّيليالًّاألراضي، ّأنّتجعلنا ّعلى كّّحسنت، لّذل بّفعلهّحيا أنّماّيج ذّيرارّبش ّاتخا إلى

،ّ )يسوف 0222ّوآخرون هوّ(. كّو تّالويوجدّبديّللذل ّّةمنهجيالمقارنا فّوالفوائد لجميعّالتكالي
دامّ ّاألراضيّالبديلةُّّممارساتالمترتبةّعلّىاستخ رّناعُّصّوالتيّتُساعد ذّالقرا ّعلىّاتخا يرارات

ةُّمّ لّكيفيةّوإمكاني رةّحو رةّّمُعالجةستني اه بّظ ّّالتصُحرأسبا ّوالجفافّواألاثار هورّاألراضي وتد
ّترتبّةعليها.الُمّ

http://landportal.info/landmatrix
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ّ
ّالدية،ّيُّ ّمن تّللسيطرةّعلّمكّنلصانعيّالقرارولمزيد ّإجراءا ّاتخاذ ّأو هورّاألراضي بّتد ّأسبا ى

رّ وىّالتدهو رّاآلأوّمست ّعنهاثا مةّعنهويُّّ،الناتجة رّالناج ّاألراضيّاآلاثا هور وىّتد رّّحددّمست ّ-وتؤاث
ءّفيّالمويعّأوّخارجه ّّ-ّسوا دّالتيّيجنيها ّاإليكولوجيةّوالفوائ تّالنظم ّخدما علىّإمكانيةّتوفير

،ّا ّالخدمات انّمنّتلك ّالتيّتُّوالإلنس ّالخدمات ّمن ّالعديد ظمّّيتمّتداول دمهاّالن ّّاأليكولوجيةق السليمة
ّاإلدارة ّأّنفوائد ،ّوبما اثم ّ ومن ّ دّسعّرصريح. لألراضيّفيّّالمُستدامةّفيّالسوقّوبالتاليّالّيوج

لّتلكّغير ةّمقاب ّعنّّالمُستدام ونّ"خارجة" اقّتك ّأنهّالّيُمّنط ،ّوبما ّستخدمّاألرض رّإليها تمّالنظ
رّالمستخدمّعنّداستخدامُصّّعموًماّفي ّّّهلألرض،نعّيرا اّيؤدّيإلّىبخسّييمةّاألراضي نّهذ فإ

ّويُّ ّاإليكولوجية. ّالنظم هاّلخدمات تّوتوفير فّالقيمّالنقديةّللسلعّوالخدما دّوالتكالي لّالفوائ عزّيتحلي
،ّوبالتاليّ رّالسويية ّالسلعّيتمّغي اةّمع ّوالتيّيتمّتسويقهاوضعهماّعلىّيدمّالمساو ّعلي. ّهبناًء ّ،فإن

ّوالتكاليفّيُّ ّالفوائد ّوسيلةّفعالةّلُمّتحليل صّعتبر ّالنق ّلديهمّساعدةّصانعيّالقراّرلتعويض من
ّّالمعلومات.

ّ

ُوالتكاليف١ُُ.٣ُ.٢ ُالفوائد ُإجراءُتحليل ُأدوات  مجموعة

ّإذاّكاّنسيناريوّالدراسةّ ّااليتصاديةّمّناستعادة ّاألراضيّ،فإّنإجمالّيالفوائد هور رّتد هّواستمرا
فّ أوّتوظي ّ، ّاإليكولوجي ةّاإلدارةُّممارساتالنظام فّّالمُستدام بّلألراضيّتتوافقّمعّتكالي تجن

ّاألراضيّ)ّالضرر اسّّكيوليرووالتيّتتعلقّبتدهور رّويُّّ(،0220وتوم ّتقدي فّالمكن ّبةالمُتجنتكالي
ّ)الُمّ ّاألساليب ّمن ّمجموعة ّأدناهّوباستخدام ّمجبينة فّيياسّفي ّ"تكالي ّالمعنونة ّموعةّاألدوات ظاهرة

ّمجموعة(ّ."وتدهورّاألراضّيوالجفافّالتصُحر بّّاألدواتّوتُسلط ّاألسبا ءّعلى ّالمُباشرةالضو
ّالظاهرةوراّءّوالكامنة كّّ،هذه ّالُمّوكذل ّاآلاثار تّمبعنهاحتملة رّ،ّسواءّكان ّغي ّأو ّاشرة ّأو مباشرة،

رّ ّأنّتُّاألاثا ّوكيفّيمكن ّالمويع، ذهّالتأاثيراتّفيّتكاليفّاإلخفاقترخارج مّه ذهّّمُعالجةفيّّج ه
ّاألراضيّفيّّمُعالجةفيّّوالتيّتُستخدمّالظاهرة هور دّوالتكاليفتد لّالفوائ دّّتحلي لإلشارّةإلّىفوائ

ّ. رّاألراضي فّتدهو رّالفوائدّ،فإنوي فّاّلنظامالتكاليّفلديهاّّوعلىّغرا صّبهاتصني ّوالذيّالخا
ّالُمّيُّ ّالنفقات ّعلىّتتبع ّساعد ةّاستخدامّاألراضيُّممارساتبرتبطة ذلّكويتمّشرحّّالجديدة،ّالمُستدام

ّ.فيماّيلي
ّ

ّاجتماعيًا ّمرغوبّفيه ّاألراضي ّاستخدام ّالتدخلّفي ّإذاّكان ما ّ الّوعندّيياس ّأمّ ّأو دّ، دّعن كيفيةّتحدي
دامّاأل تّبينّمختلفّمشاريّعاستخ ّالُمّاألولويا ّالتكاليف ّجميع ّطرح منّراضي،ّيتم ّالمخصومةّ ستقبلية

ّ ّالُمخفضة ّالمُستقبلية رّعنّصافيّالقيمةّالحاليةلالفوائد لّمشروّعلتسف ،ّّبدالًّوّ.(NPV)ّك منّذلك
ُمّيُّ ّ دّالداخلّيلالستثمارمكنّتقدير دةّ (IRR)عدّلالعائ رّالفائ هّوسع ّّيكونّعندهّالذيو،ّو صافيّالقيمة

مُعّلماّارتفوُكّّالقيمةّالحاليةّلفوائدّاالستثمار،ساويّصافيّتكاليفّيُّلالحاليّةل ّ ّ،للمشروعّدّلالعائدع
ّالرغبةّفيلماّزادُكّ ّ .هتنفيذّت
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ُ ةُ(:١)ُالحظةالم  ّّاإلجراءاتّتكلف ُم هاّعدمّمقابلّفيّتخذةال ُُاتخاذ

 

٣ُ.٢ُُُ.٢ ُالم  ُاإليكولوجي ُالنظام ُخدمات ُفوائد ُالراضيرتبطةُبتجنب هور  تد
دةّلل ّالُمّّفيمساع ّوالفوائد ّالتكاليف ّالُمُّّممارساتبرتبطةّتحديد ّاألراضي ،ّاستخدام ّّيكونختلفة النظر

وجيّوالخدماتّالمختلفةفيّكيفيةّتأاثُّ ّاإليكول ،ّّمفيًدا،ّّرسلعّالنظام اثم ّ امّومن تّالنظ ّخدما تمّتصنيف
وجيّمنّتقييمّ ّالبيئّيلاإليكول فّّ(٠٢٢١ّة،تقييمّاأللفيأللفيةّ)النظام دّوظائ ّّللتموينبوجو )الغذاء،

،ّوواألخشاب ّوغيرها( ،ّواألدوية، لّتنظيمّالال،ّوالمياهّالعذبة ّ)مث لّتخزينّتنظيم مناخّمنّخال
ّوامتصاصه ةّالمياهّوتنظيمالكربون ّ)الجماليةّوالروحيةّوثقافالوّ(ها،ّوتنقي ّوالقيمةّة ّالالترفيهية( دعم

ّ. ّالمغذيات( ّوتدوير تّّأنّوبما)تكوينّالتربة ّالخدما ّّدعم رةّعن تّهيّعبا ّّقومّعليهاتعمليا توفير
ّ، ّاإليكولوجية تّالنظم اّخدما ّأنّتكونّالّيُّلذ تّمكن ذهّالخدما .ّه دّذاتها ّوييمةّفيّح معظمّتُركز

فّالمتبعةّّلاعماأل فّّالتصُحرّظاهرةلتحديدّتكالي ّاألراضيّوالجفا هور ضّفيّوتد علىّاالنخفا
ّإمداد ّالُمّّخدمات ّاإليكولوجية فّالنظم لّولخفّالمُباشرةتأاثرة،ّأيّالتكالي ّاإلنتاجيةّفّيالمحاصي ّ/ض أو

.ّنُّ ّاإلنتاجّالحيواني إنّظم ،ّف ّالكامّللومعّذلك ّالظاهرةالتأاثير ّالنُّّهذه ّعلى ّاإليكولوجيةّيتجاوز ظم
تّالتموينية تّالثقافيةّؤاثرالتيّتُّّالخدما ّالخدما ّّوالتنظيميةّعلى وضعهاّفيّّينبغيّوالتيالهامة

ّ.االعتبار
ّ

ّ ة اتُالتموينيةوتُقدرّييم ّالتيّيُّّالخدم ّاإلنتاجية ّالتغيرات ّطريقّيياس ّعن ّالُمّعادةً منها ّ ّعاني زارعين
ّوتُّ ّالمويع، ّفي هور تّتد دامّوظائّفإنتاجيةّتربطّبينّمستويا ّاألراضيّباستخ هور فّتد قدرّتكالي

لّ لّالمثا ،ّّلفسنأاألراضيّوالحصيلةّالزراعيةّ)انظرّعلّىسبي 2112ّوآخرون لّوآخرون، ؛ّبيمنت
ّوي2112ُّ .)ّ ّأيًضاّتقدير تّالتموينيةمكن فّّالخدما لّأوّالتكالي ّاالستبدا ّتكاليف ّّالمتجنبةباستخدام التي

ّاألفراديُّ ّالسلبيةّأوّاستبدال"ّتجنب"ّلـّنفقها ثّيؤديّللتصُحرّاآلاثار فّحي ّوالجفا هورّاألراضي ّوتد
ُمّ ّ ّإلىّفقدان ّالمثال، ّعلىّسبيل ّالتربة، ّوالتيّيُّتآكل ّالتربة ّكميةّغذيات ّزيادة عنّطريق ّ مكنّتعويضها

دّ) ّالسما ّوأخيًر١٩٩٢ّستورفوجل ّمكنّا،ّيُّ(. تّالتموينيةأيًضاّتقدير اتُاُلأوّالخدما ُخدم البيئية
ّافّالثقافية ّعنّطريقّبناّءسوق لّالسياحة يّدراسةّمث لّتُّّوعلنة،ُمّيةّتفضيلتراضيةّف رقّحاو الط

ّالمُعلن ّأوّتقييمّالوحداتّ-ّةالتفضيلية ّاختيار لّتجارب ثّعلىّّ–ّمث ّلستعداّدلاالالح دفّعلتحسينّالبيئة

ّا المؤلفون طب ق عديدة، حاالت دراسات وفي ّاتخاذّاإلجراءات قابلُمّ تخذةالُمّ إلجراءاتمنهج  ،عدم
رونّ) موراليس ويام  في ستندينُمّ إجراءاتّاتخاذ لعدم السنوية التكاليف بحساب الًّمث (0220وآخ
ّ،اإلجمالي يالزراع المحليّالناتج من كحصة اإلجمالي القيمة وناتج ليالُكّ اإلنتاجي العامل إلى ذلك

أن٠٢١١ّ) وآخرون نكونياّويد م . بالمئة١,٣٢ّ و ٧,١ بين تتراوح سنوية ييم إلى خُلصواو تكلفةّ(ّ
فّّالمتخذة اإلجراءات يلّمنّتكالي ّأ ها)منّحيّثالوياية( ّاتخاذ ّّعدم اثمانيّدراسات لّ لسبعةّمّنأص

دماّي ّعن ،ّحتى ّّقتصرحالة هور فّالتد ضّغلّةالمحاصيلّعلىتعريفّتكالي ّانخفا ّوتُجسد ّالهند دارسة،
ّعلى  المزروعة المناطق من المئةّب٠حواليّعلى الملوحة ؤاثرتُّ ،البلد هذا ففي . نهجمال هذا مثاالً

هو  محاكاة نماذج تقديرات إلى واستناًداّ. المئةب ٠٠ يعادل بما األرز محاصيل من قلصيُّ ما و
،ّجراءاتاإل اتخاذ عدم تكاليف من المئةّب١٢ تفوق ال بنسبة الملوحة إزالة تكاليف يد رتّ،المحاصيل

ذةّعلى"لإلّيةتقديراّلالفوائدصافيّّشيرويُّ تّالمتخ ّاتخاذّاإلجراءاتّجراءا "ّإلىّالحاجةّإلىّعدم
ّوراءّلماذاّالّيتمّ بّالكامنة ّاألسبا ذّاستكشاف ءّاتخا ّّللتصديّلظاهرةإجرا ّاألراضيّعلى هور تد

 ّ.ّ(٠٢١١ّ،وآخرون نكونيا)ّنطاقّواسع
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رّالبيئّيلعينّةممثلةّّتعويضاتّأوّاالستعدادّلقبول هو ّاعنّالتد ّالُمّمن التيّتمّوّتضررينلسكان
رّالصحية ّوصوالًّّتحديدهاّلتقييمّاآلاثا ّالترابية ّالعواصف ّعن وحّبينّلالناجمة ءّالتغذيةّوالتيّتترا ّسو

دةّمنّ تّالمعق ّالحسابا ّالمرضي ّالعجز ّاإلحصائسَنَواُت ّالمرضّبماّّليةوييمةّالحياة تّتكاليف حسابا
تّالطبيةّ) لّالضائعةّوالنفقا ّالعم ّأيام ّفيّذلك ّالعالمية ّالصحة ٠٢٢٩ّمٌنظمة زّتقدير(. اتُاّلويجو خدم

ةّّةيتنظيمال حيّلمغذياّتالترب ّالسط دّمنّالجريان لّالح ّالكربونومث ّمنّالتربةّّامتصاص ّطريق عن
ّالُمّ ّالكربون ّاالحتفاظّبتقديرّكمية مُعدل ّ ّأو ّالمُعدلّالمغذياتّوضربحتجز ّأو ّالكمية ّاّلفيّهذه سعر

ّشريطةّأنّوالمُغذياتللكربونّّيالسوي رّالُمّّيستطيع، ّتقدي رّحلل بّواألاثا ّاألسبا ّفيزيائيةالبيونماذج
هاّيُّ ّاالعتمادّعلي تّفيّ)أيّكيفّيُّمكن رةّمكنّللتغييرا ّاألراضيّإدا ّأنّتاستخدام تّعلىّؤاثر الخدما
ّمعايرةيُّوّية(،تنظيمال بّوّنماذجّمكن وحّمثلّتلكّاآلاثاراألسبا تّالمصدرّالمفت  InVest فيّبرمجيا
تّحولّكيفيةّللوّ.ARIESو دّمنّالمعلوما ألجراّءاإلمزي بّالفعليّ ّالُمّسالي ّيُّّختلفة،التقييم رجى

ّ)إلىّّالرجوع ّالحيوي ّوالتنوع ّالبيئية ّالنُظم حقّريمّوالُمّّ(TEEBّ٠٢١٢ايتصاديات ّ.(١)ل
ّ

 الراضيُتدهورُبتجن بُالم رتبطةُالف رصُوتكاليفُوالتنفيذُالم عامالت٤ُُ.٢

ُالف رص١ُُ.٤ُ.٢  ُتكاليف

ةّاإلدارةتوسيعّنطاقّتوجدّتكلفّةل فّّلألراضيّالمُستدام ّاإليكولوجّيلوي دةّالنظام ّظاهرةأّواستعا
ّاألراضي هور ّاألراضيّّ،أّوعكسهاّفيّصورّةاستصالّحلألراضيّتد هور ألنّتد كّ ّوذل يكون

تّوُمرتبطًاّب رّللحيوانا ّوالرعّيالجائ ّاألشجار، عّقطع د،ّوماّإلىّذلكبّللاخشاألجم ّ.فوائدّمنّويو
ّتجنُّويعنيّ لّفيّالمدّىالقصير. ّاألي ،ّعلى هّالفوائد نّهذ ضّم ّعنّبع ّاألراضيّالتخلي هور بّتد
ّالُمّّوتُعر ف ّالفوائد لّعنهاتكلفة فّّبـّتناز لّ"ّ.البديلةّرصالفُّ"تكالي فّويتمث البديلةّّرصالفُّتقديرّتكالي

ُمّّفي ّ ّالدفع ّالمركزيةّفي لّالمشكلة مجّقاب ظمّبرا تّالن ّاالن)مثلّالبيئيةخدما امجّخفض ّّ:برن بعااثات
ها هور تّوتد ّالغابا ّإزالة ّعن ّ+(ّوREDDّّالناتجة ّّدراستهاينبغيّالتي لّللتكاليف ّأيّتحلي بعنايةّفي

دّ ذهّالدراسةّدراسةوالفوائ ّأّنتشملّه تّالبديلةّالستخدامّاألراضيّلعلى ّّ،الستراتيجيا ّويُمثل تقدير
فّ ّحاسًماّاأيًضّّالفُرصتكالي .ّّعامالً ّاألراضي هور بّتد ّأسبا ّالواّليستلفهم مُعظم ّ ءّقطع وكال

هورةّمنّتكلفةّّااليتصاديين يّالمتد همّّّ-ّاألضراراألراض ّأنألن ّويُعطيامنهّونستفيدسيّهميتويعون ،ّ
رّحجمّتكلفةّ رّوبالتاليّالإلىّّللضغوطّالتيّتؤديّعادالًّّاتقديًرّالبديلةّّالفُرصتقدي هو ّتد دّحاجة يوج

ّوعالوةًّمنّنواعّأل ّاألراضي. هور منّتد ّ ،ّّالتدخالتّللحد إنّعلىّذلك ّتوزيعّفهمّكيفيةّف تكاليف
لّالمجتمعّالبديلةّّرصالفُّ تّداخ ّمجموعا تّأوّمنّالّللرابحّوالخاسرّلناّشيريُّعبر ّالسياسا مشاريع

دةّ تّ)الجدي ّ(.٠٢٢٩باجيوالّوبوسك

ُالم عامالت٢ُُ.٤ُ.٢  تكاليف

ّ ّأو ّالموارد ّإدارة ّأُخرىّترتبطّبتعديل ُّّممارساتهُناكّتكلفة ّتكاليف هي ّو استخدامّاألراضي
ّأرًضّ ّالمشاريع ّمديرو ّأنّيجد ّالمثال،ّيجب ّالمُعامالت.ّفعلىّسبيل ّحيثّيُمكن اّتصلُحّللحياة

ّأصحابالاثمّّاستصالحها ّأو لّمعّمديريّاألراضي دّتتسمّّ.الستصالحهاّهاعم ّوي عمليةّالتفاوضّبين
ّوالم ّالّشترّيفيالبائع لّعلىّدفعّبرنامج لّالحصو تّالمقاب ّاإليكولوجيخدما ّالُمّّنظام ّأوّبين تبرع

،ّوّبالطولّتلقيوالُمّ ضّمنّويرجعّذلكّإلمكانيةّتعقدّالتكلفة تّالتفاو زةُّمّّحيثّعمليا تّحيا نايشا
راضيّأوّ تّاالاأل ّنظًرّوّ.األُخرىّفنيةالستفسارا آلاثار ّ رّالحدودّتكاليفّاألراضيا ّعب ،ّفإنهّيتعين
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منّّدراسة ،ّوّتكاليفالمياهّوغيرهاّ رةّالموارد دّوإدا ّاإليليميّةالعادلالفوائ ّوتنفصلالترتيبات ّة،
ّالُمّ دّذاتهاّالّعامتكاليف فّالتنفيذ،ّألنهاّفيّح ّعنّتكالي ّقلّلتُّالت ّمُشكلة رّاألراضي.من ّّتدهو

 

ُالتنفيذ٣ُُ.٢ُ.٤  تكاليف

ّ ّالمُتعلقةّبتنفيذ ّالتكاليف راضيّأوّالمُستدامّلّستخداماالُّممارساتترتبط ُّّممارساتأل استصالحها

ّ هُّارتباطًا ّالتع هذه ّالُمحددة،مُباشًراّب ّّدات رّلزيادة ّاألشجا ف:ّغرس فّعلىّتكالي يّهذهّالتكالي دّتنطو وي
دّفيّالنظمّ دامّالموار لّتجميعّالمياهّاإليكولوجيةكفاءّةاستخ هياك ءّ ّوبنا ّأوّتركيبهاّالزراعية، ،ّوحماية

ّالُعّ ّالمستجمعات ّاألراضيّاألراضيّفي ّلياّحتىّالّتتعرض ّإزالة ّأو ّالجائر والمواردّالمائيّةللرعي
ُمّ ّ ّعلىّنحو ّالزراعة ّوتكثيف ّالزائدة؛ دامّأوّحتىّتربيةّالمواشيّحتىالغابات ّأراضيّّأتكونّست يل

؛ّّةالغاباّتضروري ّاألغذية ّاألصليةّحتىّيكوّنلديهاأوّتمل/ترسيمّووإلنتاج كّاألراضيّللمجتمعات ّي
تّمنّ ّالغابا ،ّالحافّزلحماية ّّوهكذاتحويل كّالدولي ّّ؛0222)البن ،ّو٠٢٢٩باجيوالّوبوسكت ّّكب دتُّ( كل

رّ ذهّالتدابي فّاستثماره تّوتكالي ،ّ/ّوتكررةّللقطاّعالعامُمّا مناّثمأوّالقطاّعالخاص ّّهاينبغّيتقييمّو في
لّ فّوالفوائدتحلي ّ.التكالي

 

ُُوالمكانيةُالزمنيةُالمستويات٥ُُ.٢   ُوالفوائدُالتكاليفُتحليلُفيُناسبةالم 
ّ دّعلىّتقييمّللتحليينطوي فّوالفوائ .ّتغيُّلّالتكالي اثابت رّ ّإطا ّراّتالهامشيةّالتيّتحدّثفي ومن

ّأنّيكون لّّلالُمحتمل لّالمثا رّالهامشيةّ)علّىسبي ّغي ُمُّكّّبالتيّترتبطلتغييرات ّ ّبرى بادرات
تّواحد(ّالجفافأوّّستصالحاال ّاإليليميّفيّوي دّالغذائية ّالعالميّةتأاثيرّعلىّأسعاّرالموا ذهّّفيوّ.ةأو ه

الّيُّ ّ رّمكنّالحالة، ّاألسعا لّاستخدام ّماّبعدهّتقييمّ(ّكأساسّلعوايباالستصالحالقائمةّ)يب ،ّوالتي
ّوعالوةًّ ّاألسعار. من ّ ّجديدةّكاملة ّمجموعة ّمع ّمرتبطة ،ّّسوفّتكون ّعلىّذلك لّالفوائد ّأنّتحلي وبما

ّاجتماعيةّضمنّاوالتكاليفّيخدّمفي نّوجهةّنظر لّم ّالعملّاألمث دّاّللتعرفّعلىّمسار حدو
ّ، ّّفإنالجغرافيةّلصانعّالقرار ّالعالمية هاالّيُّالتقييمات هوّمكن ّبماّ رّّأنّتقوم وىّّبمنّالنهوضأكث مست

عيّ) ،ّّبوكستائلالو ّ(.0222وآخرون
ّ
ّذلك،ّيُّو ّمن فّالمجاّللتبدالً دّوالتكالي لّالفوائ دّمنّبينفسحّتحلي فّوالفوائ دّمنّّحديدّنسبّالتكالي عد

ّ هوّمبيّنفي ّكماّ ّااليتصادي، ّويكونّالتقييم ّاألراضي. الستخدام حةّالمعالمّ هاتّواض السيناريو
لّ ُم0ّالفص ّ ّالتيّيُّ، ّااليتصادية ّاألدوات ّخاصّكوسيلةّلتصميم ّأنّتُّفيًداّبشكل ّمكن رسّلإشارات

ّالمويعّلل ّخارج ّالتكاليف ّوأنّتُصحح ّالصحيحة ّالسليمةّالستخداُّممارساتاألسعار ّغير ّاألراضي. م
ّالتيّتُّو ّالحوافز دّتكونألن دميّالموار اجهّمستخ ُّعّّو ّّللتفاوترضةّأيل رّمنطقة ّغالبًُّمحددعب ّة، اّما

ُمّ ّ ّأكثر ّااليتصادية ّاألدوات فّتكون محليّأوّاإليليميّ)رول وىّال ّالمست ذّعلى ءمةّللتنفي ال

ّو ّونتيجة٠٢٢٧ًّماالواراششي ءّّ(. ّإجرا ،ّينبغي فّوالفوائدلذلك ّّفتحليلّالتكالي تّالمكانية يّالنطايا
ّأيًضّ ّالضروري ّومن ّالصلة. رّبعنايةّذات ّاّلةزمنيالفقّلألُّاّأنّيتمّالنظ دامّتقييم لتغييراّتفّياستخ

دّوّاألراضي، دّّيرتبطي إلدارةاّلُممارساتالاعتما فّاألوليةبألراضّيالجافةّّامناسبةّ ّوذلكّالتكالي
وعّاعتماًدّ ،ّفيّحينّاّعلىّن دّتكونّالممارسة ّّعلىّمتناسبةالفوائ .ّاألجلينّالمتوسط ذهّووالطويل فيّه

دّ ،ّي ّومعدّلالخصمّّيُغيرالحالة ّالزمنيالُمختار دّّاألفق ّوالفوائ لّالتكاليف ّكثيًرّلتحلي اّمنّنسبة
فّ داّلالتكالي دّوالفوائ ةّاإلدارةُّممارساتعتما ّلألراضي.ّالمُستدام
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م ستنيرة١ُُُ.٥ُ.٢ ُ التخاذُقرارات ُ ُالدوات مجموعة ُ ُاستخدام
هورّمستوىّفيّلتحكمباّسواءّالمجتمعّنظرّوجهةّمنّاألمثلّالحلّرقريُّّلكي ّ،(هأسبابّمنّالحدّ)التد

ّإلىّبحاجةّالقرارّصانعّيكونّ،(إجراءاتّاتخاذّعدم)ّشيءّفعلّعدمّأو(ّالتأيلم)ّآاثارهّمعّالتكيُفو
هاّالتيّقيمةاّلمعرفة ّ.16السياسيةّالتتدُخّبالّتتأاثرّأنّمكنيُّّالتيّواإليكولوجيّالنظامّخدماتّتُقدم

ّاإلجراءاتّاتخاذّعدم"ّيرتبطّ،(0ّالجدول)ّاألدواتّمجموعةّفيّرأيناّكماو ّمنّمستوىّأعلىب"
ّوماّالصحة،ّوتحسينّكميتهاّزيادةوّالمياهّنوعيةّوتحسينّالزراعي،ّاإلنتاجّتعزيز)ّالضائعةّالفوائد

ّذلكّإلى ّاختيارّحالةّفيّأما(. هورّآاثارّعلىّالسيطرةّ ّتكبدةالُمّّالتكاليفّتتعلقّ،'ببساطةّ'التد
ّالعملّويتّزيادةّوغذياتالُمّّفقدانّمحلّلتحلّدخالتُمّاّلتكلفةّوارتفاعّاألضرار،ّحدةّمنّالتخفيفب

ّباخشاألّأوّالمياهّلجمع ّاإلجراءاتّاتخاذّعدمّ"ّبينّللمُفاضلةّالقرارّصانعّدراسةّوعند. ّأو"
ّالتأيلم" ّاإلدارةّمنّعنهاّتنازلالُمّّالفوائدّقارنةُمّّاهًمُّمّّيكونّاألسباب،ّعلىّالسيطرةّمقابلّفي"

ة هوراّلمستوىّوبالتاليّاألسباب،ّمُعالجةّلتكلفةّلألراضيّالمُستدام ّ.تد

ّ
هوّمبيّنفّيالقسمّو ،١ّّ-٠-٠كماّ إنّأعاله ّوُمّف ّعديدة ّاألراضي هور ّوُمّأسبابّتد ّتشابكة دةّحيث عق

ّايمكّنل لّنفس ّأنلعام ُمّّيالعرضي ّ ّعوايب ّإلى ّؤدي تّمع بّالتفاعال ختلفةّفّيسياياتّمختلفةّبسب
بّ هاّمنّاألسبا .ّّوالكامنةّالمُباشرةغير ءّتدهورّاألراضي اونّّأوضحكماّوورا ّوآخرونبر

اّيعنيّ(ّ،0220) ّهذ دّالعواملّاألساسية ّأح دّذاتهّالّالّتكفيأّناستهداف ّّمُعالجةفيّح هور تد
ّ. لّمنّذّبدالًّواألراضي دّمنّالعوام كّعد ،ّهنا ّلك ّّالتيّالمُباشرةوالكامنة ّاالعتبار ذّبعين بّأنّتؤخ يج

هورّاألراضي تّمنعّتد دّتصميّمسياسا دّمنهاّعن ّاوّالح ّحزم كّحاجّةلتطوير هنا ّ، اّالسياق .ّوفيّهذ
ةّلإلدارة اّالّلألراضيّالمُستدام لّوّالمحددسياقّفيّهذ لّالتيّتشم ّالعوام ّوالسياسيةالتكنولوجية

تّالصلةّالمؤسسيةو ّأنّتُّوّذا ذّالتيّيجب ّاألراضيّبطريقةّتُّنف هور ّمنّتد ّمشتركّللحد حققّبشكل
.ّوسيتمّ رّمنّالفوائّدالصافية .ّّمنايشةأيصىّيد لّالتالي ّطسلنُّّسإلنهاءّهذاّالقسم،وذلّكفيّالفص

ّو هورّاألراضي ّااليتصادّيلتد لّالتقييم بّالتّيتجع ّأهمّاألسبا ضّمن ءّعلىّبع ّالتصُحرالضو
فّ ّييمةّكبيرة.ّذووالجفا

 

 ُختاميةُم الحظات٦ُُ.٢ُ
ّ ّعام ّمنذ ّالغذائية ّالمواد ألسعار ّ ّالسنوية ّالمؤشرات ض2112ّحقيقةً،ّيدّتضاعفت ّمماّيجعلّاألر ،

ّربحية ّالُمّوّ،17أكثر ّالضرورة ّعلى ّواضحةّللسوق ّإشارة هي ّ ّاألراضي ّأسعار ّمُعالجةلحّةلزيادة
ّ، معّذلك .ّو ّاألراضي هور إنّتد يّلمّف ّاألراض اعّأسعار تّّكافيًاّنُكّيارتف لتحريكّاالستثمارا

ّ ةّاإلدارةُّممارساتأوّتبنيّّيضااألرّالستصالحالضرورية .ّّالمُستدام ّلألراضي ونّمن ّوسيك غير
رّالوضعّالراهنالُمّ لّتغيي ضّوالتربةّالصحيةّفيّّحتم مةّالكاملّةلألر ُّممارساتمّالمّنحتسّبالقي

وقّغيابّ.إدارةّاألراضي عنّّويع تّ فّالمعلوما ّاألراضيّفيّتكالي هور ّأوتد ّوخارجه، ّالمويع

                                                           
16 ّّ ّخدمات ّالتيّتتأاثرّبالتغيراّتفي ّالقيم ّعنّكافة األدواتّصورةّشاملة ّ مجموعة ّ اإليكولوجيالّتوفر ّ ّالنظام ّالجوانب ّالمثال،ّبينمّايدّتكون ّعلىّسبيل .

ّجًدّ ة هم م ّ ّالبرية ّالموارد الستخدام ّ ّالدينية ّأو ّالثقافية ّالدينية ّالمعتقدات ّالمثال، ّعلّىسبيل ّالدوالر، مة ّالتقديرّلقي ّمعنى ّحول ّجدية هناّكشكوك ّ ا،ّالّتزال
ّ ّوآخرون، ّ)جراي ّالثقافية 0222ّأو ّأنشطةّتقييمنا. ّعلى ّأنّنعتمد الّنستطيع ّ ّكلما ّالسلع، ّمثل ّ"الملموسة" ّالبضائع ّعنّتقييم ّكلماّتجردنا ّوعموًما، .)
ّأكثر ّويكون ّأكبر هذا ّ ّّويتفايم مُكتمل ّ ّغير ّإجراء ّأنّيكونّبمثابة ّالتقييمّيمكن ّالمُعينةّلدراسات ّالكمية ّالقيم ّالذيّيتمّتقييمه.ّلذلك،ّفإن ّالنظام من ّ تعقيًدا

ّ ّاإلنساني. األبعادّللرفاه ّ ّمتعددة ّمصادر ّمن
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غةّأخرىب بّالّ،صي عنّغيا تّ دّمعلوما ةّاإلدارةفوائ تّالتيّّ،لألراضيّالمُستدام ّيُّتحديّدالمجاال مكن
تّأنّتكونّ ّوجهةّّفيهااالستثمارا ثّأنّّيةنظرّالمجتمعالأكثرّفعاليةّمن ّتفايمّمشكلةّحي عدمّوضع
انّالخارجيةّّالعوامل ّالحسب فّ)في ّالتكالي تّّسائّدفيهوّتباينّخارجّالمويع( تّّلدىالمعلوما الحكوما

ّ. ّالمحليين ّالمصلحة ،ّووأصحاب رّمنّاألحيان كّفيّكثي ّالّيمتل ّالمحليين ّالمصلحة أصحاب
دهورّاألراضيّالمعرفةّ رينّمنّت ّالتيّتُّالمتضر ّالوسائل رةّّمنّمكنهمأو ّإاثا ّالمستوى يضيتهمّعلى

اسّّكيولرواالوطنيّ) دّ(ّ.0220وتوم ّااليتصاديّويدّيساع لّّتحقيقّفيالتحليل نّأفض وىّتواز فيّي
ضّّالتفاوض وىّالتعوي دةّالشفافيةّعلىّمست ّزيا ّالمصلحةّمنّخالل ّأصحاب ّمجموعات ّيالذبين

ّ ّّتقديمهيتعين هرمكنّيُّكما دّوالتكاليفّأنّتُظ ُمّّتحليالّتالفوائ ّالكاملةّلألرضّل ة ّالقيم ساعدةّصانعي
رّ ّاألراضيّوالقرا ءّفيّتقييمّالمديري ّالحُّممارساتعلىّحدّسوا الستخدامّاألراضي اليةّوالمستقبليةّ

ّتمكينّوال لّمن ّّالمُفاضلةتحلي دامّاألراضيّالمختلفة.بالمرتبطة ّأنماّطاستخ
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هورُتكاليفُالتقييم:ُأدواتُمجموعةُ(:٢)ُرقمُالجدول  ُالولى(ُالبيضاءُالورقةُمنُ)مقتبسُالضرر(.ُتجنبُتكاليفُ)أوُالراضيُتد

ابُ رأسب ُالتصح 
ورُالراضيُ وتده
ابُ والجفاُف)أسب

ابُُكامنة )ك(/ُأسب
ةُ)م(( ُمباشر

جُال اخلُ نتائ د
ع/ُ الموق

ُ خارج
 الموقع

تكاليفُ اآلثار
ُ مرتبطة

ُ ةُ)م( مباشر
ُ و/أو

ُ ُغير تكاليف
ُ مباشرة

 )غ(

ُغيُرشاملة(  منهجيةُالتقييمُ)أمثلة،

ضّ)م(  تضاريسّاألر
 الغطاءّاألرضيّ)م(

 المناخّ)م(
لّ  التربةّ)م(تأك

ّالغريبةّ األنواع
تّ االجتياحيةّواآلفا

ّ)م(
رةّالراضيّغير ّإدا

ة  )م(ّالمُستدام
عيّ)م( ّالزرا  التوسع
ّ ّاألخشاب استخراج

 )م(
تطويرّالبنيةّالتحتيةّ

 )م(
ّ لّالديموغرافية العوام

 )ك(
ّ تّوحيازة المؤسسا

ّ إنتاجية
 الزراعةّ

ّ داخل
  المويع

ّالزراعيةّفُّ دانّالحصيلة ّ م ق فّاإلنتاج ّعلىّوظائ  المنهّجالقائم
دّ فّالتربةّبسببّتآكّلالموا استنزا

 الغذائية
لّالمدخالت م/غ  األخرىّمثلّاألسمدةّتكاليّفاستبدا

ّ ءّالتغذية زّالمرضيّسَنَواُتّ م سو ّّ(DALYsّ)العج وييمةّالحياة
امّالعمّلالضائعة ّأي ضّوتكلفة ّالمر ّوتكلفة  اإلحصائية

ّ م الملوحةّ بّتحليةّالمياه  تكلفةّتجن
ّ تربيةّالثروة

ّ/الحيوانية
 الرعي

ّ داخل
 المويع

ّفُّ انّوالجلود ومّواأللب ّاللح فّاإلنتاجالمنهجّ م قدان ّعلىّوظائ  القائم

ّ كميةّالمياه
ّ دةّالمياه  وجو

ّ داخل
ّ المويع/
ّ خارج
 المويع

تّ ّالضرر م فيضانا فّتجنب  تكالي
ّ ّالسمكية فّاإلنتاج م/غ تراجعّالثروة ّعلىّوظائ  المنهّجالقائم

زّالمرضيّسَنَواُتّ م/غ الصحةّ ّّ(DALYsّ)العج وييمةّالحياة
ّو امّالعمّلالضائعةّةفوتكلّالمرضّةفتكلاإلحصائية  أي

ّوالخزانات ّاألنهار بّالطمّيفي رّ م/غ ترس تّالتجريف،ّمصد ّاالستبدالّ)تكلفةّخزانا تكلفة
ّأيلّتكلفة( لّللطاية  بدي

فّتنقيةّالمياه( ّ)زيادةّتكالي بّالضرر فّتجن  تكالي
ّ ّاإلنتاج فّاإلنتاجّ)خسارةّفي ّعلىّوظائ المنهّجالقائم
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ّ)ك(  األراضي
ّ ّاإلنتاج عوامل
ّ)ك(  الزراعي

ّ تّالتكنولوجية التغيرا
 )ك(

تّّالوصول ّخدما إلى
ّ)ك( ّالزراعي  اإلرشاد

ّ)ك(  الفقر
ّ)ك(  الالمركزية

ّ)ك(  حقوقّالملكية
ّ تّالرسمية السياسا

 )ك(

ضّالري(ّ ّعنّتخفي عيّناتجة  الزرا

فّطبقةّالمياهّالجوفية خةّ م استنزا ّأوّحفرّمض فّالضخ دةّتكالي ّ)زيا ّاالستبدال تكلفة
لّأعمق( ّاستبدا

ّلجمعّالمياه ّاإلضافي صّللويت  تكلفةّالفر
فّ العواص

ّ  الترابية
 

ّ داخل
ّ المويع/
ّ خارج
 المويعّ

زّالمرضيّسَنَواُتّ غ الصحة ّّ(DALYsّ)العج وييمةّالحياة
ّو ّّةفوتكلّالمرضّةفتكلاإلحصائية امّالعمّلالضائعة  أي

ّ م اضطرابات كّالمكروه/ّاألضرار ّالسلو دّمن تّعلىّالح  النفقا
ضّ لّّإنتاجيةانخفا ّ م/غ العم  ييمةّالناتّجالمخفض

ّ التنوع
ّ  البيولوجي

ّ داخل
 المويع

رةّالغذاءّالبري ضّفيّوف ّ م انخفا صّللويّتإضافّيفيّ"الجمع دّأوّتكلفةّالفر والصي
 صيدّاألسماك"

 البضائعّالبديلةّييم
ّفُّ رقّالتفضيليةّالمعلنة م قدانّاألنواعّالرمزية  الط
ّفُّ دّالجينية دانّالموار رقّالتفضيلال م ق  ّةالمعلنّيةط

ّامتصاص
ّ  الكربون

ّ داخل
 المويع

ّ دّمنّالتغييرات ضّفيّالح انخفا
ّالُمّ  ناخية

ّاالجتماعيّةللكربون م رّالسوييّةللكربون،ّالتكلفة  األسعا

ّ السياحةّالبيئية
امّ  واالستجم

ّ داخل
  المويع

ّالزائرين ّأعداد ّ م انخفاّضفي رقّالتفضيليةّالمعلنة ّالط
ّ  تكلفةّالسفر

 تسعيّرالمتعةّ)الفنادق(
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 ُلألراضيُالم ستدامةُةواإلدارُمالتأقلُ ُعلىُدرةالقُ ُ.٣
ّو هورّاألراضي نّظاهرةّتد دّم ّّالح ّإدارةّللتأيلُّّالتصُحريتطلب منها ّ ّالحد ّأو اّوالجفاف ضّهذ ،ّويعر م

ّإطاًراّللتأيلُّ ّالتدُخّالفصل ّأو ّالعوامل ّمن ّالعديد ّأفضلّلفهم ّأساس ّوذلكّلتوفير ّالتيّيُّم ّالت ّأن مكن
ءّذلك،ّيعرضتُّ .ّوفيّضو ّالجافةّوالجفاف ّاألراضي مّمع رّالتأيل رةّمخاط ّإدا دّفيّتعزيز اّّساع هذ

فّ ّاألالفصلّهد هور ءّعلىّتد ّاإلدارةZNLDراضيّ)القضا ّالهدف هذا ّ ّويُجسد ةّ(. ّالمُستدام
ّالنُّ ّواستعادة ّاإليكولوجيةّالمتدهورة،لألراضي ّّظم هذه ّ ّمنّتعزيز ّالتيّتُمكن هناكّشرحّللعوامل و

ّاألنشطة.

 

 ُوالجفافُالجافةُالراضيُمخاطرُإلدارةُمالتأقلُ ُإطار٣.١ُ
وّ دارةّه ّاإليكولوجيةّلإل ّالرئيسيةّلألنظمة ّنمطّواحدالعدّماستقامةّومنّالتحديات ّّف،طبيعةّعلى النظم

دوّصحيةّ دّتب ّالخدماتّعاملةواإليكولوجيةّالتيّي رّّوتقدم ونّتغيي دّتد رّي لّإلىّتغي دّالوصو فجأةّعن
عّالضغوط لّم حرجةّفيّالتعام تّ ّّسكرولالداخليةّوالخارجيةّ)ّعتبا ّّوعالوةًّّ(.0221وآخرون، على

ّماّذلك،ّكثيًرّ ّاأليكولوجيةتا ضّالنظم دةّّاالجتماعيةّتعر منةّومباشرةّضغوطلع لّّوالتيّكا ّتتفاع معها
ّالمخاطرّتتطلبوّرقّالّيمكنّالتنبؤّبها،بطُّ ةّإدارة رةّولألراضّيالجافةّّالمُستدام ّإدا فّوبالتالي الجفا

ّ.للتأيلم

ّ

ّالو ّالحاليةّباستخدام ّالجهود ماّتكون ّ رّمغالبًا بّوآاثا إلدارّةأسبا يّالتقليديّ ّالتصُحرنهّجالقطاع
ّ لّالتربةّوالغابات( بّفيّالمواردّالفرديةّ)مث لّذلكّالتالع هورّاألراضيّوالجفافّنايصة،ّويشم وتد

ّالقُّ ّعدمّكفاية ّوتنُدّمع ّالالمركزي، ّالمستوى ّعلى ّالتآزر ّإجراءات ّعلىّتنفيذ ّدرة ّرالمنهجيات
ّالُمّالمبادئّالو ُمّتوجيهية ّ ّعلى ّنصبة ّمحددةّلصناعّالقرارّ)مثلّبويرّوآخرون، ّوعالوة0221ًّشكلة .)ّ

ّ، ّالوطني ّالمستوى ،ّوعلى منّّيتمتعّفقطعلىّذلك لّ دانّيلي ّاالتفاييةّاألطرافالبل تّّبفي تشريعا
اّيعنيّأنّاإلصالحّالتصُحركافحةّرضيةّلُمُّمّ وهذ ّ رّالجفاف، ّآاثا ّمن ّوالتخفيف ّاألراضي، هور ّوتد

،ّ)دوّتشوّاأمرّضروريًّّالكبير وهانام ّ ّ(.0222ن

ّ
ّالتأيلُّويُّ ّاستخدامّنظرية رةّمكن مجموعةّكبي رّ ّهيّمحو ،ّونظريةّالتأيلم ّاإلصالح ّملتوجيهّمثلّهذا

دّأوّ ّأوّبل لّمنّمجتمع صّالتّيتجع ّالخصائ هي ّماّ ّالعملّلفهم دّسعىّهذا .ّوي يةّمنّالبحوث ومتنام
طّمث تّوالضغو دّوالتعافيّمنّالصدما ّالصمو رّعلى ّأّوياد لّمتأيلمّ ّّالتصُحرلّيضيةّمنز هور وتد

ّ رةّالتنميةّالدوليةّالبريطانية فّ)وزا ٠٢١١ّّ،DFIDاألراضيّوالجفا ّوفيماّيلياّثالاثةّتعريفات .)
ّاّواسعة ّعن ّلتأيلم:النطاق

رةّ"يُّ ّالد رّالمخاطرّواستيعابها اومةّآاثا رّعلىّمق ضّلألخطا محليّأوّالمجتمعّالمعر معّال امّأوّالمجت نظ
بّوبطريقةّفعالة"ّ تّالمناس ّالوي ّوالتعافيّمنهاّفي دّ)واحتوائها دةّللح ّالدوليةّلألممّالمتح االستراتيجية

18ّ(.٠٢٢٩،UNISDRّّمنّالكوارث

                                                           

 18ّ http://preventionweb.net/go/501  ّ

http://preventionweb.net/go/501
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ّ"يُّ ّاألساسي تّمعّالحفاظّعلىّنفسّالهيكل ّاالضطرابا ّاستيعاب عيّأوّالبيئيّعلى ّاالجتما رةّالنظام د
رقّ ّوالقُّعملهوط ّوالقُّ، ّالذاتي، ّالتنظيم ّعلى رةّعلىّدرة ر."ّ)الوّالضغوطمعّّالتكيُفد اللجنةّتغيي

ّ تّالمناخية  (٠٢٢٧ّ،IPCCالدوليةّللتغيرا

ّعلىّتحُمّ"القُّ ّاالنهيادرة تّدون ّاالضطرابا لّّرل ّوالوصو ّمجموعة ّعليها ّمختلفةّنوعيًاّتُسيطر لحالة
فّالتأيلم ت."ّ)تحال منّالعمليا ّ (19مختلفةّ

ّ

ّوفيماّيتعلقّبإدار ّأكثرّتحديًدا، رةّّةوبشكل ّإدا فّمن إنّالهد ،ّف هورّاألراضي ّوتد مخاطرّالجفاف
لّالتأيلُّ تّوتسهي دّمنّتكاليفّاالضطرابا ّوالح انّمواصلةّمهامّاألراضّيالجافة، هوّضم دةّمّ العو

ّمؤخًرّالُمّ ّأُجريت ّالتي ّالبحوث ّمع هذا ّ ّويتفق ّالمناخي. ّالضغط ّمثل ّالتأاثير ّنظمةّبعدّضغوط ّاً، والتي
أنّتُّ ءّعلىّ ّّهوّالتأيلمسلطّالضو ّوعمليةّديناميكية دامة ديّإلىّاالست ءّمنّعمليةّالتنميةّالتيّتؤ جز
ّّمالر)  (0222وتشواّنتشونغ،

ّ

كّ فّتشتر ُمّّأعالهّفيالتعاري ّ مع ّ ّمشتركة ّعناصر هيّوّ،للتأيلمعظمّالتعاريفّاألخرىّأربعة
م"ّ)ال" ،ّ"االضطراب"تأيلمّماذانظا ،ّ"التأيلمّمعّماذا)ّ( ّوّالقُّ( ّاالضطرابات" رةّعلّىالتعاملّمع د
دّ" ّوّ."فعلّعلىّاالضطراباتالر رّيدّتكو  ذهّالعناص ّه ّن ّللّاإطاًرّمًعا دامها مرونةّالتيّيمكّناستخ

ّومستو ّأنواع ّمختلفةّمنّلتحديد ّالتأيلُّّوفيماّيليّجافة،فيّاألراضيّالّمالتأيلُّيات ّ،"المُبس ط"ّمإطار
ضّب لّالّ"نهجمايترا رّرأسّالما ّإطارّسبُّّخمس"عناص ّ)ّالمُستدامّلّالعيشمن ّالدولية ةّالتنمية وزار

 (.١٩٩٩ّ،البريطانية

 
ةّوزارةّمنّةطفيفّتعديالتّ)معّالتأيلمّإطارّيفتكيُ:(١)ُرقمُالتوضيحيُالشكل ةّالتنمي ّالدولي

ة،  (0222ّالبريطاني

                                                           
هوّتحالفّ 19 ّ رهاّالعلماءّمنّدوليةّشبكةّالتأيلم ّالنظمّوظيفةّفيّالتبصرّمنّمزيدّأجلّمنّوتعملّاإليكولوجيّوااليتصادّالبيئةّعلمّفيّاألساسيةّجذو

ّّاأليكولوجية ّ.ّ /resalliance.orgّالمُستدامةّللتنميةّالسياسيةّوالعمليةاالجتماعية

     

     

               

     

    

      

    

      
       

        

           
        

         

    

             
              

       

       
                            

                             

-             
-    
-                  
-      
-                 

http://www.resalliance.org/


ُ ُُالمتحدةُممالُ ُالتفاقيةُالثانيُالعلميُؤتمرالم  ُُكافحةلم   معلوماتيةُوثيقةُُُُ(UNCCD) رالتصح 
 

 

21 

رّأ ّاإلطا نّهذا م"ّويتضحّم بّأنّيكونّنّ"النظا هوّييّدالنظر"أوّّ"معّمنب"لهّعاليةّيج ّ-ّ"ماّ
ُمّ ّ ّأوّسياقّبيئي ّالمجتمع(،ّنظامّسياسي ّ)مثل ّاجتماعية ،ّومجموعة ّعين دمةّمن ونّالمرحلةّالقا تتك

ّالتيّتُّ ّاالضطرابات جههاّفهم ،ّمسألةّّمُعالجةوا ّالدوليةّالبريطانية رةّالتنمية ؟"ّ)وزا معّماذا "التأيلمّ
٠٢١١.ّ)ّ ماّتأخذ ّ ّاألراضيّالجافةوعادةً تّشكليّنفّيسياق نّّو،هذهّاالضطرابا ّّوصفيمك الجفاف

دمةّ- فّالنظامّبأنهّ-أوّالص رّعلىّضع ثّمفاجئّيؤاث ّحد ّاآلخر،ّيُشير ّالجانب ّوعلى .ّ هور تد
ّّالتصُحراألراضيّو تّطويلةّاألجل ها ّّ-إلىّاالتجا ّالتيّتُّّ-أوّالضغوط دّنظام لّوجو ّاحتما قوض

ّ .ّّوتُزيدمعين تّالفاعلةّداخلها ّضعفّالجها ماّتُواجه ّ طقّوغالبًا دانّأوّالمنا وطّوالبل تّضغ صدما
دةُّمّ رّالسياسي.ُمّوتعد ّاالستقرا بّعدم ّإلىّجان فّالشديد ّترابطة،ّمثلّالجفا

ّ

١ُُُ.١ُ.٣ ُعلىُكيفية ُالجافةأمثلة ُالمناطق ُاالضطراباتُفي مع ُ  التعامل
رةّستندّيُّت امّأوّالد ّالنظ ّاعملية لّمعّعلى ّلتعام ّوالجفافّالتصُحرمُشكلة هورّاألراضي ّّوتد على

،ّو ضّوالحساسية كّمستوىّالتعر دراتّكذل ّو"التعُرّالتكيُفالق ّية. ّأو ّالضغط ّحجم هوّيياس رّ ضّ"لخط
ّ، دمة ّّعلىالص لّالمثال ّّطولّفترةسبي ّالجفاف ّووتواترته ّفيّمنطقةّمعينة. ّّ"حساسية"تُحدد النظام

فّ درجةّالتّيسو رّيال اّالتأاث دمةّماّنظامفيه بّأوّّبص دمةيستجي ّّمكنيُّ.ّوعينُمّأوّضغطّّماّلص أن
فّي دّذلّكختل .ّوي أنّبينّالجهاّتالفاعلةّفيّالنظام ،ّأتضحّ ّالحركة تّومحدودية مجموعةّالمهارا

،ّتفايمّالحساّتؤدّيإلىّاالجتماعيوالوضعّ رّوآخرون ّّ؛0222سيّةللصدماّت)ميل رةّالتنمية وزا
ّ، .٠٢١١ّالدوليةّالبريطانية رّوتُّ( تّ'القُّشي تّالفاعلةّية'التكيُفدرا ىّّإلىّيدرةّالجها ّمعّالتكيُفعل

ّ تّأوّالضغوطّ)نوريسّوآخرون، ّالصدما ّ(.0229والتعلمّمن

ّ

ّمنهجّسبُّ مع ّ ّالُمّوتمشيًا ّالعيش ّل رةّالتنميةّالدوليةّالبريطانية، دامّ)وزا دّّفإنه(ّ،١٩٩٩ست زّتحدي يجو
تّ هةّالتكيُفالحساسيةّوالقدرا دّالتّييمكنّتعبئتهّافيّمواج لّوالموار ّاألصو وعةّمن ّمجم عنّطريق ّ ية

تّوالضغوطّ) ،ّالصدما ٠٢٢٧ّمايونجا ّأو ّأوّمالية أوّماديةّأوّطبيعية دّتكونّبشريةّ (ّوالتيّي
لّ .ّوتتفقّك .ّاجتماعية ظمّالتأيلم صّن دّمنّخصائ لّمعّعد ّالخمّسلرأسّالما ذهّالعناصر ّه ّفمثالً،من

دّ لّيواع ّالمالّاالجتماعّيفّيشك منّرأس دةّيويةّ ّواثقةّووجوّدياع درجةّعاليةّمن ىّ تّيؤديّإل شبكا
تّ مّوالصحةّوالمهارا أسّالمالّالبشريّفيّشكلّالتعلي ّر .ّوبالمثلّ،فإن اونّفيّالمجتمع ّوالتع التنسيق

فّ تّيؤديوالمعار ،ّوالمعلوما لّالمثال دّ،ّعلّىسبي رةّعاليةّعلىّوضّعاستراتيجيةّلوجو ّيد فعالة
دّمنّلل رّالح ّّمخاط ها ،ّّأوسبهر)وتنفيذ ّ(.0229وآخرون

ّ

ّويُّ س'ّبالترابط لّالخم رّرأسّالما رّمنهجّ'عناص ّأنظمّالبشريةّواإليكولوجيةّالنُّبينّق كلّمنّّبذكر
أسّالمالّاالجتماعيّ،باإلضافةّإلىّرأس لّالطبيعيّور ّّرأسّالما لّالسياسيّوالماليّوالمادي الما

ّدور امّعلىّالتأيلمّ)فيّتحديدّيُّّيكونّله رةّالنظ ،ّد دّمن٠٢٢٧ّمايونجا ،ّعلقّالعدي لّالمثال (.ّعلّىسبي
ّالتأيلُّالُكّ ّطريق ّعن ّاألحيان من ّ ّالخسائرّفيّكثير ّأنهّيتمّتعويض ّعلى ّتاب عيّوذلّكفي ّاالجتما م

ّاألراضيّو هور كرةّمنّتد لّالمب ،ّ)ّالتصُحرالمراح ّوشولت ،2111ّبوليغ ١٩٩٨ّ؛ّبامو ّرينولدز ؛
ّ، ّالُم0222ّوآخرون ّطريق ّعن ّأو )ّ، ّالحكومةّ)فوغيلّوسميث ّااليتصاديةّمن 0220ّدخالت .ّومع )

ُمّ ّ ّحدود عمّالحكومّيغيرذلك،ّفعندّتجاوز أوّالد عيّ ّاالجتما ،ّيكونّالتأيلم ّّعينة ضّعن انّللتعوي كافي
ّالتقلُّفُّ ّمثل ّالتغيرات ّمن ّعدد ّإلى ّذلك ّويؤدي ّاإلنتاجية، ّقدان ّأوّهجرة رّوالتجارة تّفيّاألسعا با



ُ ُُالمتحدةُممالُ ُالتفاقيةُالثانيُالعلميُؤتمرالم  ُُكافحةلم   معلوماتيةُوثيقةُُُُ(UNCCD) رالتصح 
 

 

22 

ّ مماّيقو  ّ ّّمنّضالسكان، زّوآخرون، ّأخرّىإلىّحالتهّالسابقةّ)رينولد ّمرة ّالرجوع امّعلى رةّالنظ يد
0222.)ّ

ّ
ّالكاميرون،ّكانتّنُّ ّالحيوانيةّالبدوفيّشمال ّظمّالثروة ّالساحلية ّالبيئة ّمع ّجيدّنسبيًا ويةّتتكيفّبشكل
مّ ّعا وع2121ّّالمتقلبةّفيّالمنطقةّحتى دّماغّالتخزينّالمياّهلمشر ّبناّءس دّعندماّتم ،ّوي ّاألرز ري

فّّمنعّالسدّالفيضان ّوالحياةّالبريةّوالناجمّبالطبيعيّلموسمّجفا عنّالمراعي رّ ّ.التصُحرشكلّكبي
موّ) ت١٩٩٨ّوينايشّبا ّوالُرّ(ّأنّالحيوانا تّبالبرية ّالمنطقّةيام دةّّالتكيُفعاةّفي فّالجدي ّالظرو مع

ّالتنُّ ّزيادة ّوممارسة ّخاللّتنويعّيطعانهم ّقل.من
ّ
ّو ّجميع ّمنّبوركيناّفاسو،ّتُستخدم ّالوسطى ّالهضبة ّمن ّالشمالي ّالجزء ّوراناواّفي ّريسيام فيّيرى

ّاألمطار،اآلب دّتويفّموسم ّّارّلتجّفبمجر هطول تّ ّأجبر ّوالتي تّجمعّالمياه لّتقنيا دّإدخا وبع
ّجميعّ ّمطلعّالثمانينياتّ،أصبحت ذهّالقرّىفي اقّالتربةّفيّه ّالسطحيّعلىّاختر رّوالجريان األمطا

اّ دّزادو اّي نّراناو ّأّنسكا غمّمنّحقيقة ّالر ،ّوعلى امّبأكمله لّالع اّمياهّخال ه نقاطّالمياهّفيّهذّهالقرىّب
ذّعام فّمن رّمنّالضع كّالثروة2192ّّإلىّأكث لّوكذل ّالمياهّلألشخاصّوالمحاصي دّمن ّالمزي ،ّيتوافر

ّ.20الحيوانية

ّ

رةّالملحوظةّعلىّالتأيلمّو صّالنجاحّوالقد ّآخرونّعلّىيص ّّالتكيُفوعلق ّاألراضيّالجافة مّنسكان
حظّ ال ّ، مة اه .ّوكعواملّمس ّأفريقيا زّ)ّريجفي ّاإليجابيّللُم0222ّوستيد ّالدور )ّ ،ّودعمّالقطاع بدعين

دّالكليّ رةّالسليمةّلاليتصا ّواإلدا دونّالتمييزالعاّملالستثماّرالخاّصفّيحفّظالتربةّوالمياه، اهّّو تج
؛ّو ّالزراعيةّوالطبيعية ّالُمّالموارد رّالحكوميةّوغيرييام تّغي ّالمشاريعّالتعاونيةّبنظما ءّهاّمن بنا

لّ،ّويويةدراتّمحليةّيُّ مرةّمنّالحكومابذ ّالمست ّالجهود لّالبيئية عيّبالمشاك دةّالو ّالمعنيةّلزيا ت
ّالممكنة بّعليهاّوالحلول ّ.للتغل

ّ

ّ ّاألمثلة هر ّّ-وتُظ ّوالقدرات ّواالضطرابات تّأوّّ–يةّالتكيُفوفقًاّللنظام، ّالصدما لّعلى ّردّالفع أن
ّ ّمختلفة. ّأشكاالً ،ّوبشكلّبدائيكماّوالضغوطّيدّتأخذ ّالتأيلم ّإطار لّّيتضحّمن ّردّالفع ّماّ،فإن إلىّحد

لّذلك"ّ وعّللوضّعالعادّيالقائمّيب أوّ"الرج ّأفضل"ّ وعّبشكل دمةّأوّالضغطّيكونّ"بالرج علىّالص
ّ، ّالدوليةّالبريطانية رةّالتنمية منّذيّيبل"ّ)وزا أّ وّ"التعافّيولكّنأسو ٠٢١١ّأ ّحتى ّويدّبُذلت، .)

تّو تّيليلةّلسياسا ّمحاوال ّإلىّتعزيزّيُّييّ ُّممارساتاآلن، هدف ّمةّت رةّالتأيلمّفيّمجتمعاتّاألراضي د
ّ. ،ّفالجافة لّالمثال رّيُّعلّىسبي انّ)علقّمال ل0222ّوتشونّغتشو ّأنهّفيّحينّتتناو )ّ ّاألوراق دّمن العدي

ّ لّاألخيرّةمسألة رّحو ّوتشملّبعضّاألفكا ّاإليكولوجي تّالنظام ّخدما رّّ،مالتأيلُّتقييم مّيتمّالنظ ل
ه ّأنهّل ّعلى ّايتصاديةّحقيّعموًماّللتأيلم مة ّقية.يي

ّ

 

                                                           

 20ّSLM.aspx-Sec/Pages/FS-Priorities/Food-http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic ّ

http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic-Priorities/Food-Sec/Pages/FS-SLM.aspx
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٣.٢ُُ  ُوالغاباتُلألراضيُالم ستدامةُلإلدارةُحالةُدراسةُ–ُالتأقلمُعلىُالقدرةُبناءُالتتدخ 
ّالُمّ ّاألمم ّمؤتمر دةّللتنميةفي ةّتح ُّع02ّ)ريوّ+ّالمُستدام ّالذي دّفيّ( 0220ّيونيوّتموز/ق ،ّايترحت

ّالمُتحدةّلمُكافحةاتفاييةّ فّطموحّجديدّيسعىّللوصوّللعالمّّالتصُحرّاألُمم ّهد نّظاهرة خاليّم
مّ لّعا ّاألراضيّبحلو هور دةّللتنمية0222ّتد ّاألممّالمتح ةّ)مؤتمر ٠٢١٠ّّ،المُستدام .ّوباإلشارّةإلى )

رّالتأيلم،ّالّيمكنّ علىّظاهرةّتدهورّاألراضيّإطا ءّ ّاإلدارةالقضا ّطريقّتوسيعّنطاق ّعن
ة ّوالغاباتّلتجنُّّالمُستدام ّلألراضي هور ضّتد عنّطريقّتعوي ّ ّأو لّالطبيعي، رّرأسّالما بّتدهو

ّ، ّاألراضيّ)ديفيزّوآخرون راضيّمنّخالّلاستصالح 0220ّاأل ،ّ .ّغناكادجا ّ،GCPّ؛0220؛
٠٢١٠.)ّ

ّ

ّاإلدارةويُّ ةّمكنّتعريف ي:ّّالمُستدام ّالتال  لألراضيّعلىّالنحو

تّوا كّالتربةّوالمياهّوالحيوانا ّاألراضي،ّبماّفيّذل دامّموارد ّ"استخ ّالسلعّلتلبية إلنتاج تّ لنباتا
ّالُمّ ّالقُّاالحتياجات ّمعّضمان ّاإلنسان، ّتغيرة ذهّالمواردّوالحفاظّعلى ّاألجلّله ةّطويلة ّاإلنتاجي درة

ّاألرضّباألُّ ة ّ)مؤتمرّيم ّذاته." ّالويت ّالبيئيةّفي ،ّوظائفها ّ(2110ممّالمتحدة
ّ

ُمّ ّالتكا ّعلى ّالذيّيُساعد ّالمعرفة ّعلى ّالقائم ّإدارة"اإلجراء ّّلّبين وعّالبيولوجي ّوالتن األراضيّوالمياه
ّ تّالنظام دّالغذائيةّواألليافّمعّالحفاظّعلىّخدما تّمنّالموا ّاالحتياجا رةّالبيئيّةلتلبية واإلدا

ّوسبُّ ،ّاإليكولوجي كّالدولي ّ)البن ّ(0222لّالعيش."
ّ

ّالنُّ ّخدمات ّعلى ّالطريقةّللحفاظ هذه ّ ّاألراضيّبمثل هّالتحقي"إدارة جيةّأوّتحسين ّاإليكولو ّالرفاهّظم ق
بّالمصلحة."ّ) ّأصحا ّالذيّتمّمنايشتهّبالنسبّةلجميع ،ّعلىّالنحو ّّاتفاييةاإلنساني ّالمُتحدة األُمم

ّب(٠٢٢٩ّّ،التصُحرّلمُكافحة

دّ ّأح ّاإلدارةأويتمثل ةّهمّجوانب ّّالمُستدام منّخاللّهدفينّللحفاظ ّالزراعةّوالبيئةّ لألراضيّفيّدمج
تّ) ّوالخدما وعّالسلع ّاإلنتاجيةّوتن وجيّالتنظيميةّوزيادة امّاإليكول تّالنظ ّخدما ضُّمّعلى رةّأر باد

رةّ ذ٠٢٢٩ّّ،وودفاينّ؛0229ّ،(Terrafricaأفريقياّ)مباد ،ّينبغيّتنفي (.ّولتحقيقّهذينّالهدفين
ةّاإلدارة ،ّوينطويّلألراضّيفيّالمُستدام ّاألراضيّالجافة ّإنتاج ّعلىّماّيلي:ّهذاّجميعّمساحات

امّّ• ةّاإلدارةُّممارساتيي دّّالمُستدام دّالفوائ ،ّحيثّتح ّالزراعيةّالبيئية لألراضيّعلىّالمبادئ
ّ منّاستخدام ت(ّ ّالحيوانا ّ)الزراعّةوتربية ّوالنظم رّوالمحاصيل( تّ)األشجا التكميليةّللسالال

ّالمعدنيةّأوّالريّ ُمّاألسمدة ّ ّعلى ّاالعتماد من ّ مماّيحد ّ ّالميكنة ّالمُكلفةأو ّالطاية  ّ،21دخالت

فّّالتيّتسعىّاإلجراءاتّاتخاذّ• هوراللوي ّاألراضيّتد اّلستصالح لّّ-ّوتسعى ّاألي أوّعلى
دامّا ّالسلبيةّلسوّءاستخ ّاآلاثار فّمن دماّّخاصةًّّ-السابّقلذلكلتخفي رّّؤاثرتُّعن بّتدهو عواي

تّالكثافةّالسكانيةّاألعلىّاألراضيّ طقّذا ّالدوليّعلىّالمنا ب'ّ)البنك ّ(.0222'المص

ّ

                                                           

 21ّ SLM.aspx-SSec/Pages/F-Priorities/Food-http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic ّ

http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic-Priorities/Food-Sec/Pages/FS-SLM.aspx
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ّاإلدارةتع همية ّأ ّأيًضا ّاألخيرة ّالنقطة هذه ّ ةّكس ّالُمّّالمُستدام ّالمناطق ّللغاباتّفي ثّيدعو عةّحي رتف
ّاتفاييةّ رّعن ّالمُتحدةّلمُكافحةالقراّرالصاد ّاإلدارة٨ّّ-/مّأ٣بريمّّالتصُحرّاألُمم ةّإلىّتعزيز ّالمُستدام

اّثّ  ّومن ّوالفيضانات ّالتربة فّللغاباتّكوسيلةّلمنعّتآكل ّالكربونّفيّالغال دةّحجمّمصارف ّزيا م
ّ فّالمتفقّعليهّعلى صّالتعري ،ّوين وعّالبيولوجي ّوالتن ّاإليكولوجية ويّوالمحافظةّعلىّالنظم الج

ةّنطاقّواسعّلإلدارة ّللغاباتّماّيلي:ّالمُستدام
ّ

ّوُمّ ّديناميكي ّتطورّيهد"مفهوم ّااليتصاديةّواالجتماعيةّوالبيئية ّفإلّىالحفاظّعلىّوتعزيّزالقيمة
ّأ ّالغابات،ّلصالح رّوالمستقبل."سلجميعّأنواع ّ(ئةّالعالميةي)مرفقّالب22ّجياّلالحاض

ّاإلدارة ةّاإلدارةلألراضيّوّالمُستدامةّبينماّتمثل دّّللغاباتّالمُستدام ّجه ّأي ّعنصريّنأساسييّنفي يتم
رّبذلهّ فّتدهو ُمّلوي ّ ّاعتراف هناك ّو ّالُمّاألراضي، ّواالستخدام ّالحفاظ ّلمّيتزايدّبأن ّانّكافيانعدستدام

فّ رةّاللوي دمهاّخدماتفيّالخسا ّّالتيّيق هورّاألراضي رةّتد اه ّعلىّظ ّاإليكولوجيّوالقضاء النظام
ّ، ّوالكسندر وعّالبيولوجيّ؛0220)أرونسون كّيدعو(ّأ٠٢١٠ّ،اتفاييةّالتن ّّ.ّولذل الركنّالثانيّمن

ّاألراضيّإلىّ هور رةّتد اه ءّعلىّظ فّالقضا لّهد ّاألراضيّمنّخال ّإنتاجية ّانخفاض دّمن الح
ّالُمّّيضااستصالحّاألر ّمن ّأكثر هناك ّ ّأن ّإلى ّالتقديرات ّوتُشير هورةّبالفعل، 0ّّتد رّمن مليارّهكتا

ّالُمّ ّأناألراضي ّإال هورة الستعادةّهتد ّإمكانيةّ ءّالعالم23ّيوجد ّأنحا ءّفيّجميع ّالغاباتّوالفسيفسا
تّ) رّالطبيعيةّللغابا ّالمناظ ّالعالميةّإلصالح ّ(.٠٢١١ّ،GPFLRالشراكة

ّ

ُاإلدارة١ُُ.٢ُ.٣ ُُالم ستدامةُمبادئُتوسيعُنطاق ُوالغابات  لألراضي

ُمّ"ّالّيوجد ّ ّ"ّلتجنُّحل ّأعالهّعجزة تّالمذكورة زّاإلجراءا ّاألراضيّوإنجا هور لّتد ّبمشاك
(ّ، ،٠٢٢٩ّوودفاين رّالتأيلم ّإطا ّويبرزّهذاّفي ،)ّ ّالتي ّاألراضي هور ّويفّتد ّاإلجراءات من ّ أّلي وفقًا

ّوالماديّللنظام ّوالسياسيّوالبشري لّالطبيعيّوالمالي ّرأسّالما فّإلىّتعزيّزياعدة ّتهد دّتم ّوي ،
ُمّ ّ ّالواردةّفي ّ)مثلّتلك ّالممكنة ّالعوامل ّمن ّعدد رةّتحديد هورّاألراضيباد تّتد ّّ؛24ايتصاديا ومنظمة

ّوالزراعة ،ّّب٠٢١١ّ،األغذية كّالدولي ّأفريقياّوّ؛0222،ّوالبن رةّأرض ّ؛Terrafrica،ّ0229مباد
وعّالبيولوجيوّ؛0221ّ،التصُحراتفاييةّمكافحةّو اّيتعلقّّخاصةًّّ(ّب٠٢١٠ّ،اتفاييةّالتن ّبفيم توسيع

ّ، امّاإليكولوجي دةّالنظ قّجهوّداستعا ةّاإلدارةونطا ةّلألراضيّواإلدارةّالمُستدام ّللغابات،ّالمُستدام
ّ:كماّيليّهيّالعواملّوهذه

 

 ّتّالمحلية؛ُم تّوالمجتمعا تّوالحكوما ّالشركا تّبين تّوإبرامّشراكا ّالمستويا ركةّمتعددة  شا
 ءّيدراّتمحلي رىّببنا ّالمشاريعّالتعاونيةّاألخ رّالحكوميةّوغيرهاّمن تّغي امّالمنظما ّةيي

 يوية؛
 ؛ةالتكنولوجيّاتثّوالتطويروالبح 
 ّد ّاألراضيّوتحسينّاألراضي؛رص هور  تد
 ّ تّاالنفتاّحفي ّالمعرفةّواإلرشادا تّنقل  والتكنولوجيات؛واألدوا

                                                           

 22ّhttp://www.thegef.org/gef/SFM ّ
ّالفسيفساء:ّيتمّ 23 ّلألراضيّأخرىّاستخداماتّمعّواألشجارّالغاباتّبينّالجمعّاستعادة

 24ّinitiative.org/index.php?id=23-http://eld ّ

http://www.thegef.org/gef/SFM
http://eld-initiative.org/index.php?id=23
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 ّدّالكلي ّااليتصا ّإدارة زّتجاهسليمةّإدارة دّالطبيعية؛ّدونّتميي  الزراعةّوالموار
 ّكّسياسة عمّالمؤسسيّبماّفيّذل تّمستهدفةّوالد  التمويلّوآلياّتالحوافزّاألخرى؛آليا
 تّالسياساإلّتدارك لّيخفايا رّةّمث تّالتجاريةاألسعا  ّ،التشويهيةّوالسياسا
 ّّشاركةّالقطاّعالخاص.ُم

ّ
لّوكيف ذهّالعوام ولّه طاقّّفيّيةّمساعدتهاوسيتمّتنا ةّاإلدارةُّممارساتتوسيعّن لألراضيّّالمُستدام

ةّواإلدارة ّالُمّّ،0ّفيّالفصلّللغاباتّالمُستدام ّعلى ّالتركيز ّوسيتم صّعلى لهاّتأاثيرّخا تّالتيّ بادرا
تّ ّاألراضيّوالجفاف.ّالتصُحرايتصاديا هور ّوتد

 ُختاميةُمالحظات٣.٣ُ
رةّالتأيلمّلإلدارة ّإدا فّمن ةّالهد هوّلمّالمُستدام واألراضّيالجافةّ فّ رّالجفا انّخاط مّّاستمرارضم مها

ّالُمّ ّالعودة ّوضمان ّانقطاعها، ّمنّتكاليف ّوالحد ّوالخدمات، ّالجافة دمةّاألراضي ثّالص دّحدو نظمةّبع
ّالُمّّاستجابةًّّالتكيُفأوّ ّالضغوط ّمثل ّاألجل ّطويل ّأاثر ها ّالقُّلضغوطّل ّويتطلبّبناء درةّعلىّناخية،

ّ ّإما ّالسليمة ّدورةّالتحسين .ّوتبدأ رّفيّتمكينّالبيئةّالسياسيةّوتنميةّالمواردّالبشرية التأيلمّاالستثما
ّبتجنُّ نّحالةّاألرض ،ّويؤدّيتحسي كّمنّخالّلاستصالحّاألراضي ضّذل ّأوّتعوي هورّاألراضي بّتد
ّإلىّ دةّالكتلةّالحيوية ،ّوزيا رّالمياه ،ّوزيادّةتواف دةّتخزينّالمياهّفيّالتربة ،ّوزيا لّالمطر تحسينّتسل

هذاّبدورهّيُّ ّو ّالغذائي، ّاألمن ّأراضّمنّقللوزيادة ّإلى ّاألراضيّوتحويّلالغابات ّيالضغطّعلى
ّالمُتحدةّلمُكافحةاتفاييةّزراعيةّ) ّ(.٠٢٢٩ّ،التصُحرّاألُمم
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 ُلألراضيُالم ستدامةُاإلدارةُعلىُللحثُاقتصاديةُوأدواتُسياساتُ.٤
بّّبسبب ّاألسبا دّمن امنةّوالعدي رّّالتصُحرلمشكلةّّالمُباشرةالك هو فّوالمتعلقةّاألراضيوتد ّوالجفا

،ّب لّمويع ّاإلك منّيتعين دةّ تّالسياساألستفا ّنطاقّيدوا ةّاإلدارةّةلتوسيع تّواإلدارةّالمُستدام ّللغابا
ة ّاّلألراضيّالمُستدام ّاإليكولوجيواستعادة ّمنايشتهّفيّ.لنظام اّّووفقًاّلماّتم نّهذ لّم ّاألو الجزء

ذهّ نّه تّالسياساألالفصلّ،فإ ّيدوا ّااليتصادية زّالمؤسسات،ّوإصالحّالسياسات لّتعزي ةّينبغيّأنّتشم
تّالسياساإلّكوتداُرّ .ّيخفايا رةّلقيّويُّة لّنظ نّهذاّالفص ءّالمتبقيّم ّّفاحصةّلكلالجز نّهذه م

اسةّأهميةتّ،األدوات أّبدر ّالتفاُعّّبد ّخالل ّمن ُمّالتعلم ّ ّالمستويات،ّاثمّل ّّإلمكانيةّتتطرقتعدد استخدام
ّااليتصاديةّ امهاّاألدوات لّوكيفيّةاستخد لّالسياساّتالماليةّأوّالدفعّمقاب تّ)مث ّخدما لّعلى الحصو

ّاإليكولوجي ّّ(النظام لّّلإلجراءّتحو  دّفعا اّراّتفّياستخدامّاألراضييالتغيعلىّيعتم نظرّهذ ،ّوي
تّالتنظيميةّ إلىّأهميةّاإلصالحا كّ دّذل لّبع تّالسياسيةوتداُرّالفص ّاإلخفايا ّّاأخيًرّوّ،ك ّالضوء يُلقي

ّالُمّّعلى لّالالدور ّأج دّمن ّأّوالخاصّفيّتعبئةّالموار ةُّممارساتحتملّللقطاّعالمالي ّالمُستدام
دامّاألراضي. ّالستخ

 

 التمكينيةُالعواملُعلىُعامةُةظرُن٤.١
ونّ دّتك ّالُمّي ةّلالستخدام ّالعام ّالسياسة ّأدوات ّأو ميّأوّايتصادي تّطابعّتنظي دامّلألراضيّذا ست

ّوالتنميةُمّاستشاريّ) ّااليتصادي ز١٩٩٣ّّ،نظمةّالتعاون ،ّوترتك ةّاإلدارةمبادئّ( ّلألراضيّالمُستدام
ةُالمستوياتعلىّ ُوُمشاركُةمتعدد جُاستشارية لّمعّوتتتحترمّالمعرفةّالمحليةّمناه ّعام مستوى

لّ ّاألراضيّمنّخال ّإدارة دّيرارات ّالمصلحةانالمتعقي ذهّوّ،هجّالتشاركيةّوإشراكّأصحاب يمكنّله
ّأنّتُّ هج دّالمنا ّاألساّسلتحدي ميةّأوّااليتصاديةّاألدواتشكل ّّالتّيستتولىوّالصحيحةّالتنظي ها تنفيذ

تّالمركزية، ّّالحكوما ّعادةً اتُالتنظيميةوتميل ّاإلدارةّالدو ةّلتعزيز ّلألّالمُستدام راضيّإلىّتحديد
تّواالمعاييرّكميةّعلىّ ّكماّوّاألراضيّاستخدامُّممارساتنبعااثا ّتُّالمياه عةّمتنوعة ّمجمو صّعلى ن

ّ، ومعّذلك ّ. ّاالمتثال ّعدم تّعلى تّومّنالعقوبا دّحدودّأوّمتطلبا لّتحدي ّّتكنولوجيةمنّخال غير
ونّّ،مرنة ّتك ّاألحيان رّمن دةّوالسيطرةّفيّكثي ّأنظمةّالقيا اعّمن ّاألنو ّهذه أوّمكلفة رّفعالةّ غي

.ّللُمّ ّاألراضي ومالك ّأخرى،وجتمعّ ونّّمنّناحية دّتك اتُالتنظيميةي ّاإلصالح لّالمثال تلّك،ّعلّىسبي
فّ تّالتيّتستهد بّالحيازا ّأمنّحيازةّأصحا زّجًدّّةمهمّالصغيرةتحسين ّإلدارةُّممارساتاّلتعزي

لّّاألراضي رّبشك رّأكث ةّوأكث دامةإنتاجي زّّنهجُاالقتصاديماّل،ّويعملاست ّلإلدارةعلىّخلقّحواف
ة .ّّلألراضيّالمُستدام لّالسوق رّوتُّمنّخال ّظه منّعدم غمّ ّالر نّهذاّالقبيل،ّعلى ّالبيئيةّم األسواق

ّالدوليّ)ّهاوجود ّالمستوى كّعلى ،ّوكذل دّمنّالبلدان ،ّفيّالعدي اقّمنّالناحيةّالتاريخية ّأسو الكربون
وجيّ) وعّالبيول ّوالتن ،ّّبيشوبوالمياه .ّوباإل0220وآخرون ذهّ( ّإلىّه هجّيكونضافة ّّالمنا ّأيًضا هًما م

اتُالسياسيةّكتداُرّ ّّاإلخفاق ّعادةً دةّوالتيّتنتج رّغيّرالمقصو يةّأوّمنّاآلاثا تّالبيئ فّالسياسا منّضع
ّواالستثماراتل ّااليتصادية تّالتنمية هاّسياسا ةّتنفيذ ّعدمّفعالي ّ .أو

ّ
ّ عُالخاصوأخيًرا،ّفإن ّّالقطا ّاستخدام ّزيادة ّإلى ّالتحول ّعملية هاًماّفي ّ ّدوًرا ّأيًضا ُّممارساتيلعب

ةّاإلدارة ّّ،لألراضيّالمُستدام ّالذينّيحققون ّالرئيسيين ّالمصلحة ّأصحاب ّأن ّإلى ّاإلشارة وتجُدر
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ّاستخدا ّخدمات ّمن ّمباشًرا ّغير ّأو ّمباشًرا ّالزراعيةّإنتاجيًما ّالشركات هي ّاألراضيّ ّة والصناعات
،ّوالغذ حةّوالماليةّ)الخشبية ّالخدميةّالسيا ،ّوالصناعات ّاألراضيُمّائية ّايتصادياتّتدهور ّ(.25بادرة

 

 ُأفضلُسياساتُأجلُمنُالمستوياتُمتعددةُمناهج٤.٢ُ
ُمّ ّ ّمستويات ّعلى ّالمعلومات ماّيُسمىّبعدمّتطابق ّ ّأو ّالمعلومات ّوينتشرّنقص تعددة،ّمماّيجعلّاألمر

بّالحيازاتّالصغيرّةلتبنيّ ّأصحا ُّّممارساتأكثّرصعوبةّعلى ّأوّلصانعي دامّةلألراضي مست
تّالتيّتنتجّالنتائجالسياساّتل ّرادة.الُمّّتصميمّالسياسا

ّ
دّ ّاعتما ّأو ّاألراضي ّاستصالح دّيكون ،ّي ّالمزرعة ةّاإلدارةُّممارساتعلىّمستوى ّالمُستدام

ّح مُقيًداّفي ّ ُمّلألراضي ّ ّعدم ّالُمّالة ّالُمّالحظة ّالعوامل ّأو هور ّالتد آّلاثار ّّلهّسببةزارعين دوّناستخدام
بّ ،ّونضو دّيصاحبهاّحموضةّفّيالتربة تّوي ثّمثلّهذّهالحاال دّتحد ّوي أجهزةّالقياسّالحديثة.

ّوتغيُّ ّالدييقة، رّنايالللمُغذيات تّالدييقةّأوّانتشا تّفيّالحيوانا ّالدوليّرا ضّ)البنك 0222ّتّاألمرا ،)
،ّّفيو دّتعوقّعدمّكفايةّالمعرفةّبنفسّالويت ُّّممارساتي راضيّأوّالتكنولوجيات ّاأل استخدام

ّاألراضيّالخاصةّالُمّ ألصحاب ّالماليّ هّيفّيالصالح ّاإلدارةّقيامللناسبةّالتيّ ةّبمتابعة ّالمُستدام
ّالحاالت،ّيُّ هذه ّ ّوفي ّاالستشاريةلألراضي. هج دامّالمنا ّّمكّناستخ ضّبالوعي مّوالنهو مثلّالتعلي

ّ)إنج ُمّّ(،0229لّوآخرون، ّ ّطوروّتكنولوجياّالمعلوماّتلولكنّيدّيفتقر ّالزراعية ألنماط
تّللُّممارساتوال ونّأولويا ّأنّتك ّالويتّنفسهّتُّالتيّيمكن ّوفي ّمزارعين، سهّمفّيالحفاظّعلىّالتربة

ّالدوليّ ّوعالوة0222ًّ)البنك ،ّيدّالّيفهمّمديروّالبّ(. ةّاإلدارةّيةّتأاثيررامجّكيفعلىّذلك ّالمُستدام
واألرباحّ) ّ ّاإلنتاّجللمزارعين ّخطط رّالتاسّزللألراضيّعلى انّدي ّوف ّ(.١٩٩٧ّ،هامسفورتومان

ّ
ُمّ ةّيُّولذلك،ّيكونّل ّجم ّمكاسب ّالمعلوماتية ّالورية هذه ّ ّحتوى اهج أنّتنتجّعنّفهمّواحترامّالمن مكنّ

ّ، دّالطبيعية رةّالموار ّإدا ّوالمحليةّفي ّالُمّالتقليدية ّالمصلحة ّأصحاب ّمنهج ّاعتماد تّعند ّالمستويا تعدد
ةّلإلدارة ،ّيّالمُستدام لّولألراضي ّالمحليّةلتقديمّأفض ّالمعرفة تّالعلميةّمع رنّالمعلوما ّأنّتقت جب

)هورنيّ ضّ تّالتفاو رّفيّعمليا ١٩٩٧ّأساّسلصنّعالقرا دّمنّالعديد ّواح ّأن هو .ّوالوايعّالعمليّ )
لّ ّالممارسيّنفّيالمجا ّالذيّمن ّوخرائّطلهو ّمحدودةّللحصولّعلىّمعلومات دّميتمتعّبإمكانية وار

ضّحولّفعاليةّ هجّاإلدارةاألر ةّمنا ّوالُمّّلألراضيّالمُستدام رةّالتقليدية ّأنّتُّوبتك ّمنّشأنها ّالتي مكن
دةُّّممارساتال رّفيّالجي ّ(.ّب٠٢١٠مرفقّالبيئةّالعالميةّنطايهاّ)ّفيّعوتتوسأنّتستم
ّ

ُمّ ّ ّأُّوتوجدّنتيجة رىّؤسفة ّالتكاُمّخ تّلعدمّكفاية ّالمستويا كانّاألراضّيالجافةّأنُّسّوهيّلّمتعدد
ّ ّالوطنيةّلمكافحة ّاالستراتيجيات الّيُذكرّفيّصياغة ّ همّتمثيل .ّّالتصُحريكونّل ّمنّالفقر علىّفوالحد

ماّيغفلُّصّ ّ ّغالبًا ّالمثال، ّسبيل ماطّوترتيبات ّأن تّالسياسيةّعلى تّالخيارا ءّبني اعّالسياساتّسوا ن
الّيّوالتنقلعرفيّةللرع ّ ّالمُتحدةّلمُكافحة)اتفاييةّّأم ّ(.٠٢٢٩ّالتصُحرّاألُمم
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ّالمحليةّوالمعرفةّالعلميةّوالحكوميةّم ّالمعرفة دّمنّالجمعّبين رّلمزي كّمجالّكبي هنا ّ، ّوبالتالي نّأجل
،ّو ّتحسينّعمليةّصنعّالقرار هاًما ّ ّدوًرا ّالخصوص ّوجه ّعلى ّوالمؤسسات ة ّالحكوم تلعبّسياسات

دّوت ّاألراضيّفيّتخطيفيّتعميّمرص هور رةّتد اه ّقييمّظ ّاألراضيّالحكوميةّوصناعة ّطاستخدام
ّ)أختار ،ّّ-القرار تّالحكوميةّوالمؤسسية0222شوسترّوآخرون ،ّوالسياسا )ّّ ّأيًضاّلبناء ضرورية

ّيُّ ّعامالً هذا ّ ّأنّيكون ّوالّينبغي ّالمحلية، ّالمؤسسات ّأجلّتعزيزّفاعلية ّمن ّالمحلية ّالحكومات درات
ّأظ ّويد همّمقو ًضا. صّ ّاألشخا ّأن تّالدراسات ّاألهر ّالمجالس ّالتيّتسنها ّميوالًّلالمتثالّللقواعد كثر

ّالُسّ ّ ّالتيّتفرضها ّالقوانين ّمن رونّالمحلية اّوآخ ّالعلياّ)نكوني ّ؛0222لطات اّوليفي، ّ(.0220.ّنديغو
ّ
فّوتُّ تّالدوليةّالتيّتربطّبينّالبيئةّوالتنميةّضي ةّلإلدارةاالتفاييا ّّلألراضيّالمُستدام ّاتفايية )مثل

ّالمُتحدةّلمُكافحة ّآخًرّ(ّبعًدّالتصُحرّاألُمم ّّاهًمُّمّّاا ّفيّالسعّيلتمكينّالسياسات بّعلى اهجّللتغل والمن
رةّ اه ّاألراضيّوالجفافّالتصُحرظ هور لّّ،وتد ّالشك ّالُمّأدناهّّ(0)ويبين ّوُمّاألنشطة ّختلفة ستويات

لّفيّ بّالمصلحةّالمتعددينّفيّالتنميةانمالتدخ ةّهجّأصحا رّّالمُستدام ّ)انظ ّّل١٩٩٧هورني لحصول
ّتحليلّمتعمق(.علىّ

ّ

 
مُُالتوضيحيُُالشكل دّّ:(٢)رق بّالمصلحةّمتعد رّمنهّجأصحا ّإطا لّواألنشطةّفي تّالتدخ مستويا

تّلإلدارة ةّالمستويا .ّ)ّالمُستدام  (١٩٩٧هورنيّلألراضي
ّ

ءّتتسمّ ّأجوا بّّتباينبووسط دّمنّاألسبا الهامةّوالعدي تّ ّوالمترابطةالممالمعلوما ّّللتصُحرّكنة هور وتد
ّاألغلب،ّتخفُّاأل ّوالجفاف،ّفي ملةّراضي ةّالشا تّالمكافح ّاألّقسياسا جحّعلى ّنسب'فيّر 'ّالموارد

ّ ّالمناسبةّللتحو  ّالحوافز ّأو ة ّالّلالالزم ةّإلدارةنظام ّ.لألراضيّالمُستدام
بّعلىّو ،ّّفيّهذاّالتباينللتغل دُّمّيوجّدتوافقّالمعلومات ءّتزاي ّاآلرا أنّفي هجّب 26ّكيةالتشاُرّّالمنا

ّالمستوياتّيُّ ّاألراضيّتُّومتعددة إلدارة ّ ّأنّتساعدّفيّتصميمّسياساتّفعالة تّمكن اّلبيّتعقيدا هذ

                                                           
26 ّّ هجتلتزم ّأدواتّخاللّمنّالجماعيّوالتعلمّالتداولية،ّوالمنتدياتّالتركيزّمجموعاتّفيّالمثالّسبيلّعلىّالتفاعلي،ّالحوارّعملياتّبالتشاركيةّالمنا

ّ.مبتكرةّوتقنيات

الرض

المنازل

المجتمع

المستوىُالوطني

المستوىُالدولي

ّ وااليتصادية ّ ّالبيئية االتفايات

نظمّاإلرشاد

ّ ّالسوق تطوير

الخططّالمجتمعية
الستخدامّاألراضيّ

ّ ّالبيئية اهدات ّوالمع االتفايات

ّ المياهّلمستجمعاتاإلدارةّالتشاركية

ّ ّالوطنيةّالستخدامّاألراضي الخطط

ّ التنظيمّاالجتماعي

ّالمنازل التعاونّبين

ّالزراعي التقويم
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لّال ّإغفالهّمجا كّوماّيتم فّذل نّجانبخال ،ّّم 0222ّالحكومةّالمركزيةّ)وريّدسترينجر ّ؛غلوفر
ّّنكونياّ؛0222 0222ّوآخرون ّهناكو(. بّأنّيكون ،ّيج لىّوجهّالخصوص صلةّيويةّبينّّع

ّ ّالزراعيةّالتي رّالتكنولوجيات ّالزراعيّةلتطويّرونش عيّوالبحوث دّالزرا ّونظامّاإلرشا المزارعين،
ّالُمّ الحتياجات ّ ّالرابطّتُّّو،زارعينتستجيب ّهذا ّأن رّالدالئّلإلى زّ)يشي ّحتاّجإلىّتعزي ّالعالمية اآللية

٠٢٢٩).ّ

ُاإليكولوجيةُالنظمُواستعادةُلألراضيُالم ستدامةُاإلدارةُفيُاالقتصاديةُالدواتُاستخدام٣ُُ.٤
ّيو فّالفصل فّّالتصُحرجمعية0ّّص ّعددّمنّالتكالي ّاألراضيّوالجفافّمع هور ّّالمُباشرةوتد وغير

،ّّالمُباشرة .ّوهكذا دّمنّففّيالمويعّوخارجه ُّّممارساتفيّحينّأنّالعدي ّاألكثر إدارةّاألراضي
انّ)المنافس دّبالنفعّعلىّالسك امةّتعو ءّاإلدارةاستد ّإجرا ،ّتقعّتكاليف ّالمستبعدون( ةّوّنوغير ّالمُستدام

دميّ رةّعنّمستخ ألنّيراراتّاالستثماّرالصاد كّ .ّوذل تّالفاعلةّفيّالمويع لألراضيّعلىّالجها
ّ دّالتي ّأوّالفوائ ّالتكاليف همالّخصم ّإ ّأو ّاالعتباراّتالماليةّالبحتة، لّإلىّالتركيزّعلى األراضيّتمي

لّن دّعلىّالمجتمّعكك .ّتعو يةّمنّوتيجةّلقراراتهم لّخارج كّعوام هنا دامُّّممارساتعندماّتكونّ استخ
ّ ّويفضلون ة ّالعام ّالبضائع ّ)كفاءة(ّكميات ّمن ماّيكفي ّ ّعموًماّفيّتقديم ّاألسواق األراضي،ّتخفق

ّلهاّأسواقّوأسعار. ّالسلعّالخاصةّالتيّتوجد ّإنتاج
ّ

ّالتباُعّ صّوالمساراتّاالجتماعيةّفيّويتفايم دانّتطدّبيّنالقطاّعالخا ّأيلّالبل ّاًرّواستخدامّالتربةّفي
صّالب ّالُمّفيّنق ّوارتفاعّتكاليف لّالمعلومات، ،ّوعدمّاكتما ّالمال اقّرأس صّالتأميّنوأسو تّونق عامال

ّوعالوةًّ ّالخاطئة. ّالحكومية ّوالسياسات ّالملكية رّوالنموّحقوق ّعلىّذلكّ،فإنّالترابطّبينّالفق
،ّو رّالالسكاني هو ،ّمنّّاأيًضّّيُعقدّالبيئيتد هولدن ّو صّالسوقّ)شفراو رّالمحتمّللنقائ (ّ.0222التأاثي

دّ ّالمستخدمينّاألفرا ّأن اّيعني تّاستثمارّيخفقوّنفيوهذ ّيؤديّإلىّعلىّّّظاحفالا ،ّمما ّالالتربة هور تد
.ّوترّداستّالمفرّطلألرض، ّيلي تّالممكنةّفيما تّالسياسا ّجابا

ّ

ُُالبيئيُالنظامُلخدماتُوالسدادُالسوقُعلىُتعتمدُالتيُالدوات:ُاالقتصاديةُالدوات٤ُ.٣ُ.١ُ
ق(ّيُّ تّالسو ةّعلىّالسوقّ)أدوا تّالقائم ّمكّنتجميعّاألدوا هجّتيسير ّوّالسعرّعلّىأساسلمنا الكمية
تّالسوقو جُعلىّ،ّوتشملآليا اه لّّعطاءاتّالسعارُأساسُالمن ّالتحوي بّالبيئيةّورسوم والضرائ

ّالُمّ تّوالسنداتستخدمين تّواإلّ،واإلتاواتّوالغراما ّالعفاءا ّّوالدعمضريبية فّإلىّالتأاثير والتيّتهد
ّالُمّ ّ/ّأوّعلىّسلوك رّستهلكينّالُمّنتجينّو ّطريقّتغيي ّاألرباحاألعن فّأو ،ّوبالتاليّالتكالي ّ.ّوسعار من

ّّ،ناحيةّأخرى ماّتُعدل ّ سُالعادةً ُعلىُأسا دّبّ،الحقوقّالمرتبطةّكميةالمناهج دامّالموار استخ
ّ. ّاألحوالالطبيعية ّذلكوفيّبعض ّاألمثلةّعلى ومن ّ. نّهذّهالحقوقّيابلةّللتداول دّتكو ّّ،،ّي تصاريح

تّ لّاالنبعااثا ،ّالقابلةّللتداو ّاألوروبّيلتداولّاالنبعااثات ّاالتحاد بّنظام دّوبموج صّالصي الفرديةّحص
،ّووالقابلةّ ضّللتحويل عّالبيولونظمّتعوي ثّوالتنو ّجي.تصاريحّالتلو

ّ
فّو جُالتيسيرُالسوقيتهد ّّمناه لّعنّطريقّتعزيز ّنحوّأفض لّعلى اقّالحاليةّتعم ّاألسو إلىّجعل

ّا .ّومن ّالمشاركينّفيّالسوق دةّالثقةّبين ت،ّوزيا فّالمعامال ضّتكالي ،ّوتخفي ّالمعلومات ألمثلةّعلى
كّتوسيمّالمنتجاّتبشعار وّ"ّذل ّأ ّوفقًّال"الخضراء" ّوالتيّيدّنمت رّصديقة" ةّاإلدارةاّلمعايي ّالمُستدام

ّ. دّلألراضي دّوتع تّعقو هوّموضّحفّيالقسمّّحفاظّعلىّالتربةالمزادا ّ ،٠ّّّ.٤ّ.٣)كما ّوأدناه( التي
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تّمقتجمعّ موّالعطاءا ّد ّأخرىّواعدةوالبائعين ّأداة ّممكنةّ ّّبأيلّتكلفة دّجديدةّالستعادة لتعبئةّموار
ّ ّاإليكولوجي ةّواإلدارةالنظام ّ.لألراضيّالمُستدام

ّ
ّا ّاإلدارةوالفكرة ّااليتصاديّةلتعزيز ةّألساسيةّمّناستخدامّاألدوات ّّالمُستدام ّأنهّيتعين ضيّهو لألرا

هورّاألراضيّعلىّمنّّيضروّنبإنتاجيةّالتربة إماّّواأنّيدفعّأوّيتسببونّفيّتد كّ تكلفةّذل
ّمباشرةًّ ،ّّللمتضررين ّإذاستّيوالتأوّللدولة لّالمثال، ّالمتضررين.ّعلىّسبي ّبالنيابةّعن ّأفرطّعمل

ريّالمزارعو لّيؤديّلملوحةّالتربةنّفيّ ّّتعديل،ّينبغيّاألراضيّبشك ّالرّيلتحفيز أسعار
ّعلىّ ّاجتماعيًّاليّبالرالمزارعين ّاألمثل ،ّكميات ّوآخرون ،ّّبدالًّو(ّ.0220اّ)براون نّذلك ّوم في

ّوالتجارة،ّتُّ ّاأليصى ّالحد ّآلية ّاألراضيّعطىّتصاريحّلُمّإطار اهّأوّلديري بّالمي ّتسر ماّينتجّمن
ّأُّعو ّأخطارايب الّيستخدمونّتصاريحهمّتماًمّيُّّوالملوحة،ّخرىّمن ّ ّالذين ّاألراضي ّامكنّلمديري

كّالذينّيحتاجون ضأّلولئ دّّبيعّالفائ فّوالمزي ّ(.٠٢٢٧ّ،ماالواراششي)رول
ّ

دّمنّ تّالتيّتوفّرفوائ كّالكيانا بّتعويضّتل ،ّويج ّاالتجاهّاآلخر ّااليتصاديةّفي كماّتعملّاألدوات
رّتد ّأاثا ّاألراضيّخارّجالمويعّخاللّخفض ّهور ذهّالجهودعلىّمثالً ّه رّمن لّمباش ّ،سواءّبشك

ّ، وعّالبيئي ّ)اتفاييةّالتن منّالدولة رّ رّمباش ّغي ّأو ُم27ّ(٠٢١١المستفيدين ّ ّالسداد ّوينطوي تّ، ّخدما قابل
ّاإليكولوجيّعلىّ حوّالنظام اّالن أّوعلىّهذ ّالمبد ّاذّجتكونهذا ّفيهاّّيُعانيبةّفيّالموايعّالتي مقدمي

تّ رّخدما ّالفق ّاإليكولوجي ّّالتهميشّمالكّاألراضييعانيّوالنظام ّتوجدّفيهاّأو تّيويةّمن مجموعا
ّ ّوآخرون،  (.0229الجهاّتالفاعلةّ)إنجل

ّ
مواردّكافيةّلتجنُّو ّ ّايتصادية،ّسيتمّتخصيص ّأدوات ّوجود ّعدم ّحالة ّّالتصُحرّبفي هور وتد
ّآاثارها دّمن فّأوّالح ّاإلدارةّألراضيّوالجفا ةّوكذلك  .لألراضيّالمُستدام

ّ
تّالسوقتُّو دمّأدوا وجهّالتحديدّ،ق ءةّوفعاليةّأكبرّ،علىّ ّهجّانمالمنّّكفا دّالتنظيمية ّّتصميمهاعن بشكل

دّوتطبيقهاّفّيسياقّتمكين ّأخرىّوّ.يجي تّتنظيمية ّأدوا ّأنّتفوق ّالمرجح دّوجودمن تّّعن اختالفا
ّ مجموعةّمن كّمرونةّفيّ ّهنا دماّيكون ّوعن تّالمطلوبة ّالخدما ّاألراضيّوتوفير رةّمالك رةّفيّيد كبي

.ّّستُفدمالتيُّّممارساتال ّالمرجوة ّتسخيرالنتيجة تّّويمكن منّخالّلآليةّالسوقّّفقطهذهّاالختالفا
ّالُمّ ّالحوافز لّالالتيّتوفر ذّأفض فّواتخا إنّذلكّ،ّ.ّومعُممارساتستمرةّلخفضّالتكالي اقّف األسو

ّ ّمنّتلقاء كّحاجةّّ،نفسهاالتنافسيّةلنتائجّبيئيةّالّتنشأ هنا تّّةالرشيدّللحوكمةوبالتاليّ وّالحكوما أ
إلال دةّ تّالسوقّالفعالّيجادجي عمهاّأدوا ،ّّود نّوآخرون ّ(.0220)يتو
ّ
٤ُ.٣ُ.١ُ.1ُ.ُ ُعلىُتطبيقُنظام ُالصينُم عالجةُلالعطاءاتمثال ُالراضيُفي هور ُتد

ّالسوقّوتحسينّ نّإدخالّاألدواّتالقائمةّعلى ّإذاّكا لّعما ّفيّتحليلّشام ّالرئيسية ءةّالبرامج كفا
ّ)ّلتغيير تّوآخرون ّاألراضيّفيّالصينّ،يامّبيني 0222ّاستخدام ىّنظام (ّبالتحقيقّفيّجدو

                                                           
27 ّ(ّ ّالبيولوجي ّالتنوع ّاتفايية مانة 0222ّأ ّالتقنيةّريم ّالسلسلة ّالمستدامّله. ّواالستخدام ّالبيولوجي ّالتنوع ّعلى ّالحوافزّللحفاظ 22ّ(،ّتدابير ّمونتريال، .

ّ ّص. 22ّ.02/22/0222ّ-2كيبيك، ّعلى ّمتوافرة ،en.pdf-56-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd.ّّ

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-56-en.pdf
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دّّالعطاءات لّحفاظّعلىّالبيئةّالللحصولّعلىّعقو ّاألموا دّّ،الحكوميةالبيئيةّلتخصيص ووج
امّ أنّنظ ونّ ممكنًّّالعطاءاتالباحث ّ يّوّ،اّمنّالناحيةّالعمليةّعلىّحّدسواءكان دّف ّساع تحسين
دةّ ّاإليكولوجياستهداّفاستعا ّالُمّّبقارنةًُّمّّالنظام ّأيالبرامج ثّّأنهاّحددةّللدفع، يةّمنّحي رّفعال أكث

امّأنّّكماّوجدواّالتكلفة، دّحقيُّّالعطاءاتنظ دّمنّالفوائ ّجتمع،ّبماّلُمّلقّعد كّبناّءالقدرات فيّذل
ّوالُمّ ّوالمسؤولين عيّالمحليةّللفنيين دةّالو ّوزيا نّوالمزارعين ّالمسؤولي ءّالثقةّبين ،ّوبنا زارعين

ّالمحليينُمّللالبيئيّ نّعلىّ،زارعين ّّويمنحّيدرةّأكبّرللمزارعي ّإدارة ّالمحليةّفي اتخاذّالقرارات
ّ ّاألراضي. بّالاستخدام ّاألالعددّوإلىّجان دّمنّالدراسات ،ّمتزاي لّالمثالّفيرارو خرىّ)انظرّعلّىسبي

وهّأوّ؛0229 ّالتسّزل ّوآخرون، ،0222ّمان ّالدراسةّت0229ُّ؛ّكونورّوآخرون هذه ّ أنّ(،ّفإن بينّ
دةّ امّأوّالخاصّالستعا منّالقطاعّالع لّ ءةّالتموي كّإمكانيّةلزيادةّكفا امّهنا لّالنظ وجيّمنّخال اإليكول

تّتنافسية.ّاستحداث ّعطاءا ّعمليةّتقديم

ّعنّتصميمّالمزاّدلّ(:٢)ُلم الحظةا دمة هورّاألراضيّمُعالجةمق  ّتد

 

ُ

٤ُ.٣ُ.٢ُُ ُالم  ُاالمتثال ُالدواتُ–شترك  ُُاالهتمامُبمزج
دّ تّالسياسّةالعامةيعتم بّمنّأدوا رّالمناس ّاإلدارةّاالختيا ةّلتعزيز دةّّالمُستدام ّأّواستعا لألراضي

ّوالُمّ ّالتعايد ّوتكاليف ّالبيئية، ّالفعالية ّعلى ّالمطاف هاية ّاإليكولوجيةّفيّن ،ّالنظم رّورايبةّواإلنفاذ اآلاثا

ّ ّتُستخدم ّمتزايّدكآلية ّدفعّلللالمزاداتّعلىّنحو ّإجراءات ّمثل مة، ّالمنافّعالعا لحصولّعلى
ّالبيئةال ّّحفاظّعلى ّيالتي ّنتج ّعنها ّالخلتحسيناتّبيئية ّألراضي ّاحتياطي اصّة)مثلّبرنامج
ّال ّالبيئة ّحفاظّعلى ّالمتحدة ّالواليات CRPّفي الستخدام ّ ّااليتصادية ّالمنطقي ّاألساس ّويُعد ،)

ّ ّالفرّصالحقيقة ّاإلغالقّلتكاليف ّعند ّعطاءات ّمركزيةّلتقديم ال ّ ّحوافز ّتخلق ّأنها ّهو مزادات
ّتكاليف ّعن ّالمعلومات ّمن ّالمنفذةّالقليل ّالوكالة ّحتىّعندماّتحوز ّّتلكّلمالكّاألرض الفرص

ّ ّوآخرون، 0229ّ)كونور .)(ّ ّوآخرون ّطبقهاّبينيت ّالتي ّالعمّلمثلّتلك ّآلية ي0222ّبموجب (ّف
ّالُمّ ّاألرض ُمّالصين،ّتمّتحديد ّ هاّبشكل ّاستخدام ّأو ّ"استصالحها" ّقرر ّخالّلبرنامج ّمن ختلف

ُمّ ّ ّمناطق ّاألراضيّفي مالك ّ ّحيثّيطلب ّعطاءاتّتنافسية ّعطاءاّتللحصوّلعلى ّتقديم ختارة
ّوب ّاألراضي. ّأموالّللقيامّبخدماتّتحسين ّعن ّللكشف ّالمزارعوّنبحافز ّالمنافسة،ّيحظى سبب

ّويُّ ّالحقيقيةّلالمتثال، ّالتكاليف ّويتم ّالتكاليف، ّمنّفعالية ّويُزيد ّالتعويض ّاإلفراطّفي ّذلك قلل
ّالُمّ ّالعروض ّالُمّترتيب ّالمزارعين ّمن ة ّقدم ّالرئيسيةشاركينّعلى ّالمكونات ّمن ّااثنين ّ:أساس

ّعادةًّ ّوالذيّيضم ّالمزارع ّعطاء هوّسعر ّ ّّاألول ّ،التربةتكاليفّاالمتثاّللعقدّالحفاظّعلى
ّ ّحالة ّمخاطرّةفي ّوعالوة ّالسابقة، ّممارساتّاألراضي ّمن ّالفرصّلفوائدهاّالضائعة وتكاليف

ّ ّوآخرون، ّ)بينيت ّالمزارعين ّخارّجسيطرة ّالناتجة 0222ّالخسائر من ّ ّالصافية ّالفائدة ّوتُستمد .)
ّعطا ّالُمّكل ّالبيئية ّوالفوائد ّالعطاء ّأسعار ّمعلومات ّيحتملةّبإمكانيةّتولءّباستخدام ّأنشطة د

ّلل ّعلى ّّالتربةحفاظ ّتكون ّمزيج ّأو ّواحد ّالبيئيةّباستخدام ّالفوائد ّويُمكنّتقدير ّالعطاء، مُسماةّفي
ّ ُالتقييممن ُأدوات ّمجموعة ّّ ّالفصل ّنس0في ّأساس ّالعطاءاتّعلى ّويتّمترتيب دّ، ّالفوائ بة
ّعطاءوالتك ّكل ّمن ّمقدميوّ،اليف ّوّالعطاءّيتمّتحديد ّأعلّىنسبةّفوائد ّللسلعّمع تكاليف

دّالحفاظّعلى هاّلعقو تّالبيئيةّواختيار لّالحكوميّالتربةّوالخدما دّالتموي ّ.لحيّناستنفا

 



ُ ُُالمتحدةُممالُ ُالتفاقيةُالثانيُالعلميُؤتمرالم  ُُكافحةلم   معلوماتيةُوثيقةُُُُ(UNCCD) رالتصح 
 

 

32 

ّ، تّّواالتفاقالتوزيعية تّالسياسيةّمعّالسياسا تّواألفضليا ضّالحاال .ّفيّبع ّماّتكونحيثّ–األخرى
ّوال ّاإلدارية ّالتكاليف ّمعقولة ّضمنّحدود نّالّ–تطبيقية ّّمزجّبينيكو زّالتنظيميةّوااليتصادية الحواف

رّاأل لّّ،ّويعنينسبهوّالخيا كّاالمتثا ط(ّالمشتر فّارتباطّ)التراب ّّالتربةالحفاظّعلىّأهدا للوصول
دامّ ّالُمّّباستخ تّالحيويةّ)مثلأحد .ّّ:دخال ّالري( دّيكونّومياه بّوي رّجذ اّعنص صّفيّهذ بشكلّخا

ّا ّّو،يلّتطوًراألالبلدان ّالدعميمكن ّاإلنتاج،ّأنّيُمكن بالحفاظّعلىّالمرتبطةّوّالموجهّلمدخالت
ّاالمتثالّلُمّاألُّّ،التربة من ّ ّالفقيرة تّسر ىّتطلبا ونّآاثاّرسلبيةّعلىّالتربةّالحفاّظعل ّّ.رعايتهمد

ّ

دنّ)و اّوهول أظهرّاشيفر ّ، لّالمثال ّإاثيوبيا،ّعلّىسبي ّدعمّلُم0222ّفي ّإذاّتمّتقديم ّأنه تّ( ستلزما
ّع ّالمحسنة( عةّمناإلنتاجّ)األسمدةّوالبذور ّالمرتف ّالحبوب ّزراعة عّهياكّلىّشرط ّم ّاألرض لّحفظ

لّالتربّةلنّيكونّلها اجهةّتآك نّمو ّالحجرية(ّ،فإ ّّسلبيةًّّاآاثاًرّّ)سدودّللتربة اءّورعاية علىّالغذ
ّ. ّوللفقراء ّاإلنتاجّدوّنشروط، ّعلىّمستلزمات ،ّوعندّتقديمّالدعم ّفّيالمقابل ّالربحية تّتعزيز اثبط
ّيالزراع ّااليتصاديةّوالبيئية ذهّالنتائجّمعّالنظرية ّوتتفقّه زونّالتربة. ّمخ ةّالحاجةّللحفاظّعلى

ّ من ّ ّالعديد ّحيثّتتعايش ّأفضل اّثاني ّعالم ّاألدواتّفي من ّ ّمزيج ّإلى ّحاجة هناك ّ ّأن ّالتيّتُخبرنا العامة
مًعا. ّ ّالسويي ّاإلخفاق ّمصادر

ّ

ُوالف٤ُ.٣ُ.٣ُ ُالتكاليف ُتحليل ُاالقتصادية ُالدوات ُوائدُلتصميم
تّأوّ رّالعطاءا ص،ّواختيا صّالحص ،ّوتخصي ّاألسعار بّتصحيحّمؤشرات ّّدفعيتطل التعويض

ّالُمّ ّالبيئية ّالفوائد ّمعرفة ّالبيئية ّاألراضي،األمثلّللخدمات ّارنةّيتّممقوّحتملّةلتغييّراستخدام التكاليف
ّاإلدارة ّالمستقبليّةلالستثماّرفي ةّوالفوائد ّّالمُستدام ّاإليكولوجّيفيّمقابل دةّالنظام ّأّواستعا لألراضي

رّ هورالاستمرا ّّتد ّوالفوائدمنّخالل لّالتكاليف ّّتحلي ّجميعّالتكاليّفوالفوائدّلتسفر قّخصم ّطري عن
 .عنّصافّيالقيمّةالحالية

ّ

ّمحدودة،و دّالمالية ونّالموار دماّتك ّأنّتُّيُّّعن فّمكن تّالتكالي مساحةّالتقييّملتحليال دّ ّساع والفوائد
ّأيضاّوتُّّ-ّالمتعددة تّالتكاليفّوالفوائدسمى ّالتيّتُحّّ-ّالمكانيةّتحليال ّالمشاريع ّأولويات ققّفيّتحديد

رّف ،ّأكب وّوآخرون ّاإليكولوجيفيماّيتعلقّّخاصةًّّ(0222ائدةّصافيةّ)نايد تّالنظام ّخدما ّبمدفوعات
دماّ تّّيتجاوزعن دّمنّالتطبيقا مجّاعد ّخدماتلمشاركةّفيّبرنا ّاإليكولوجيّمدفوعات ّّالنظام مصادر

ّ، ّالمتاحة ّّالخدماتّلمشتريمكنّيُّوالتمويل ّالطلبّبناًءّّاستهدافخارجّالمويع ّّموايع ّاعتبارات على
منّ دّ ،ّالالتكلفةّوالمنفعةّالتّيتزي لّوآخرون امجّ)إنج ّ (ّ.0229كفاءةّالماليةّللبرن

ّ

ّ ّاألراضيّباستخدامّتحليالت ّاستخدام ّإمكانيةّتغيير ّالوريةّبأنّيتمّتقييم هذه ّ وبالتالي،ّتُوصي
هوّ إنّالوايعّالعمليّ ،ّف معّذلك ،ّو فّوالفوائد لّالتالتكالي دّالعوام ّحدتُّّيأح دمةّمن ّالمق دّالدفعات

ّاألراضيّ ّاستخدام زّتغيير ءّالعالّملتحفي ّجميعّأنحا لّاالالحكوماّتفي ّاّلعتباراتمنّخال ّأو سياسية
ّالتقييمّااليتصاديّّالميزانيةّبداًلّ ّالُمّّوالفوائدّتكاليفللمن تّوآخرون، كّ)بيني ّعلىّذل  (.0222ترتبة

ّ
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ّ، ّآسيا بّشرق ّجنو لّتبينّمن لّالمثا ّالُمّوعلىّسبي ّالسياسات ضّأن ّاألغرا ّدائًمّصممةّلكل ّاليست
.ّف امّففعالة ّالصينّ"2111ّيّع ّتبنت تّبرنامج ّالزراعيّةإلّىغابا أراضيّوتحويلّاألراضي

ُّعّ هوّبرنامج ّو ّّالستعادةشبية"، ّاإليكولوجي وىّالوطنيالنظام ّويّعلىّالمست فّإلىّتحفيز هد
تّالُمّ ّالزراعيّةإلّىغابا ّعلىّتحويلّاألراضي دّّ،ّوذلكمراعيوزارعين دلّواح ّمع منّخاللّتوفير

.ّاعنّموّللدفعّبغّضالنظر تّوكونتوليويعهم دّ(٠٢٢٩نّ)ويقولّبيني مجّي ّالبرنا ّأن ّأاثبتأنهّفيّحين
ّالُمّّنجاحه ّاالستخدام ،ّفيّتحقيق بّالصين دامّلألراضيّفيّجنو لّفست لّفيّشما هذّاليسّهّوالحا
داّوآخرونّ،ّويقترحالصين ّّ(0222ّ)اوشي 02ّّأن ّتكاليفّئةّمنّمساحةّالبرنامجّكانبالم90ّإلى
ضّّفرص رّمنّالتعوي لّبكثي ّّالتحليلينّهذينّيقترحّكالوّقدم،الُمّأي منّالممكنّتوظيف انّ أنهّك

تّ بّالمدفوعا عنّطريّقاستيعا رّفعاليةّ دّعلىّنحوّأكث فّاللالموار ّوالتكالي ّفرص تّالبيئية خدما
دمةالُمّ .ّّق دّفيّموايعّجغرافيةّمختلفة تّوي تّأدوا تّظهر لّمنايصا تّالايتصاديةّمث دّفيّالسنوا مزا

ّ ءةّباألخيرةّللسماح ّأكثرّكفا صّالمواردّبطريقة رّالحقيقيةّ)تخصي ّإيغينراموتسهيلّاكتشافّاألسعا
ّ، ّ(.0222وآخرون

 

هورُلمنعُم تكاملةُاستراتيجيةُمنُاجزًءُُُ-ُالسياساتُإخفاقُم عالجة٤ُُ.٤ ُالراضيُتد
ّاإلدارة ّإلىّتعزيز ّأيّةاستراتيجيةّتهدف ا:ّّالمُستدامةّتتكون ّوهم هامين ّمُعالجةلألراضيّمنّمكونينّ

لّال قّمنّخال تّالسو تّوتصحيحّإخفايا ّانمتباينّالمعلوما هجّالتشاركيةّواألدواّتالقائمةّعلى
رّالسوق ّجزًءّّإمُعالجة،ّوتعتب ّالسياسة اّالجهد.ّخفايات نّهذ أّم ّالّيتجز

 

نّناحيةّاتإخفايّوتنشأ تّم الّتُحققّالسياسا ّ بّّعندما ّعواي ضّمنهاّويكونّلها ّالغر السياساّتالعامة
رّمقصو ّغي .ّسلبية دّفدة ،ّي لّالمثال ّعلّىسبي رّاألراضيّوينشأ ذّّلنتيجةإماّّالتصُحرتدهو فّتنفي ضع
تّالبيئيةّ ّعأوّأوّعدمّفعاليتهاّالسياسا تّالتنميةّااليتصادية ّاآلاثاّرغيرّالمقصودةّلسياسا ن
ّ. ،ّوواالستثمارات ّعنمنّناحيةّأخرى ّأيًضا ّالسياسية ّاإلخفايات لّإلىّّتنشأ طةّالتيّتمي زّاألنش تعزي

لّالبيئةّالطبيعيةّاإلفراّطفيّتشجيع ّواإلفراّطفّياستغال لّاإلنتاج ،ّّوالنقلّالطايةدعمّ،ّمث علىّالطرق
ّالبُّ ّمن ها دّوغير ّوالصي ّوّالتجارينىّالتحتية ّالزراعي ّواإلنتاج ّالثقيلة ّوالصناعات التيّالّتتفقّمع

ةُّممارساتال ّ.المُستدام

ّ

ّال ّأوّصراحةً ّالبلدانّضمنًا ّمن ّالعديد دُّّممارساتتدعم ّمنّالتيّتزي ّاألنشطة ّأو ّاألراضي هور تد
ّ تّالتي ّالمرتفعا ّزراعةّالمحاصيّلفي ّدعم نّهذهّاألمثلة .ّوبي ها هور نّتد دّم لّللح الضريبيةّالتيّتمي

ّ، ّالري عمّالمياهّوالطايةّفيّنظم ّاألراضيّالهامشيةّود ّوتوسع الحمايةّالجمركيةّللمحاصيل
ّالتيّتُّالُمّ ّاألسمدة، ّودعم هورة، التد زّ ّالشوّهالحواف ّمن ّالعضويةّبدالً ّغير ّاألسمدة ُّممارساتستخدام

ّ ّ)اآلليةّالعالمية، ٠٢٢٩ّاألخرى ذهّالسياسات كسّه ّوع أنّيكونّله(. ّّيمكنّ ّتكاليفعاليةّللنسب
هاّالصافية دّبماّأنّتكاليف فّالسياسية.ّمنخفضةّوالفوائ لّالتكالي اه ّأوّحتّىسلبيةّطالماّيتمّتج

ّ

رّويُّ ّدوالرّسنوي٠١١ًّّحواليّّبالزراعيّالدعمقد دانّلّامليار ّااليتصاديّوالتنميةبل ّ،منظمةّالتعاون
ّّغالبيتهالّترتبطّو .ّبمشروطاّيكونّأو ءّالبيئي ّالطايةّلُمّويُّاألدا ّدعم ّقدر ّنظمةّالتعاون االيتصادي
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ّّبوالتنمية ّدوالرّسنوي222ًّّحوالي ّالعالميّ)مليار ّعلىّالصعيد ٠٢١٢ّّ،TEEBا .)ّ ولنّيحقق
تّالسوقّ ّإخفايا ّوتحقيقّّوتباينتصحيح ّالمرجوةالمعلومات تّطالماّّالفوائد ها تنتشرّهذهّالتشو

ّايتصاد.ّالرئيسية ّأي ّفي

 

ُلألراضيُالم ستدامةُاإلدارةُلتسهيلُالتنظيميُاإلصالح٥ُُ.٤
ّعموًماّللُمّ ّواإلدارية ّوالتنظيمية ّالقانونية ّاإلصالحات ّاإلدارةُّممارساتساعدةّفّيتوسيعّتلزم

ة ّّالمُستدام ّالمعامالت ّمنّتكاليف ّالتنظيمي ّاإلصالح ّالخصوص،ّيدّيُخفض ّوجه ّوعلى لألراضي.
ّاإلدارة ويّعليهاّإنتاج ةّالتيّينط تّلألرّالمُستدام اقّوكأدوا ّاألسو دةُّمّاضيّوالتيّتصّلإلى فيّساع

عنّطريقّاس ّ لّالمثال ،ّعلّىسبي رّالخارجية ّاآلاثا ،ّاستيعاب ثّآلياتّلتسويةّالمنازعات تحدا
رّت ّالعالميةّّاتويضعواستصدا زةّاألراضيّ)اآللية انّتأمينّحيا ٠٢٢٩ّوضم هميةّضمان أل ّ ّونظًرا .)

ّاألراض ّاحيازة رهاّوسيلّةلتحسينّحوافز ّاإلدارةيّباعتبا ةّالستثماّرفي دّّالمُستدام لألراضي،ّفق
ّخاًصّأُّ هتماًما ّا ١ّّ.١ّ.٣اّفّيالقسمّعطيت ّوأخيًرا،ّفإن .ّ هميةّكوسيلة ّأ ّتقل ال تّالتنظيميةّ اإلصالحا

،ّوإخفايّمُعالجةل تّالسوقّالمالية ّالريفيةّالفقيرةّ،ّتواجهعموًماا ّّاألسر ،ّمما رّالخصمّالشديد أسعا
منّ ّّعلىّهاحصوليعيقّ ّأنّتُمك ن ّمنّشأنها ّالتي ّالُمّالقروض ّاالستثمارات رةّمنّتمويل ّإدا ربحةّفي
ّّاألراضي.

 

ُالراضي٤ُ.٥ُ.١ُ ُحيازة ُدورُضمان
ماّيكون ّ لّالتربةّّعادةً ّاستغال ّّهّوسبباإلفراّطفي ّالملكيةّوالحيازة ّالمحليةّعلىّحقوق النزاعات

ّاآلمنة ،28ّّغير تّوآخرون ّعندماّي0220ُّ)فيجيل دّ(. لّذلّكحد ،ّّيكونّيابلوّواضحبشك ّتكونللتنفيذ
رّ ّاإليجا لّالمدىحقوقّالملكيةّأّوعقد ّّمهمّطوي رةّالموارد ّإدا رةّفيّتسهيل ّإدا ّأو دةّبشكلّمباشر جي

ّ تّالسوقّ)ّبرامجعنّطريقّتيسير لّأدوا زّمث ،ّّكروسونالحواف 2112ّوأندرسون ّوفقًّو(. اّللبنك
ّإمكانية0222يّ)الدول رّالمرجح ّّالمُستدامةّتحقيقّاإلدارةّ(،ّفمنّغي ّإذّالمّيتّمالنظّرفي لألراضي

ّ صّالّيهفحقوقّالملكيةّبشكلّواضح. ّعلىّتحسينّفر ،ّوأنهاّتساعد ّمنّجهة ّاالئتمان لّعلى حصو
هامةّفيماّيتعلقّ بّ لّجوان رّوالمجتمعبوتشك ّرفاهّاألس ومنّجهة ّ، دّعلىّهذهّالموارد تّالتيّتعتم ا

ّ، دّتُّأخرى ّآفاعلىّساع ُّمّّوتُخولّ،قّالتخطيطّللفقراءتمديد ضّفوائدّاالستثمارّفيّتحسين ستخدمّاألر

ّعليهاّّظااألراضيّوالحف ّ(.2112)بانايوتو،

ّ

ّو ّإلى ّالبحوث ّتُشير ّالنامية، ّالبلدان ّواإلنتاجيةّفي ّاالستثمار ّزيادة ّمن ّاآلمنةّتحفزّفعالً ّالحقوق أن
تّدراس دّوجد لّالملكيةّزادوي ّأّنتسجي ّّييمةمنّّةّمنّنيكاراغوا هم22ّاألراضيّبنسبة ّبالمئة،ّوسا

وعّم ّزيادةّكبيرةّفيّنز رّفيهافيّحدوث ّاألراضيّلالستثما ،ّّالك رّوشامورو ّو(ّ.0220)ديننغ في
ّواحدةّبُمّالنيجر مرة ّ ّزراعتها ّأو ّاألشجار ّحماية ّالمزارعونّبالفعل دّمنحهم،ّبدأ ّتفويًضّّجر اّالمتالك

ّ، يّوريج ٠٢٢٩ّاألشجارّوأراضيهمّ)بوتون ّعندماّتم ّأنه ّعن ّالصين ّمن ّمثااًل هر ّالعكس،ّيُط ّوعلى .)

                                                           
ّّبسيطة،ّبعبارةّ 28 ّّاألراضيّحيازةّنظمتُحدد ّالمواردّاستخدامّهميمكنّالذينّدوتحدّالمجتمعات،ّداخلّاألراضيّاستخدامّوحقوقّالملكيةّتوزيعحقوق

ّوالظروف ّالزمنية ّ.والفترة
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ّ ّعام فّالترابيةّفي تّوالعواص وعّالفيضانا نّوي دّم رّللح ّاألشجا لّبرنا2111ّحظرّيطع ّمنّخال مج
تّ ّالغابا ّحافًزاّضاًراّفيحماية ه ّّالطبيعية،ّكانّل ّاإلنتاجّ)بينيت ّزراعةّغابات تثبيطّإعادة
ّ ا٠٢٢٩ّوكونتوليون، دثّهذ .ّح ّاألشجارّي( ّحظرّيطع ّأن ّأساًساّبسبب ّالمستخدم ذّحقوق ّاخ تضمن

ُمّ ّ ّالحرجية.من ّالكّاألراضي

ّ

اجّو رةّالّتحت دامّاألراضيّبالضرو دّّاإلسنادحقوّقاستخ ّاألفرا لّإلى ّللحصو علىّفوائدّضمان
،ّو ،ّالحيازة ّاألراضيّالجافة انّتفي ّك وحةّفيّبعض رةّالمراعّيالمفت ّإدا تّالمحليةّمن مكينّالمجتمعا

تّ رّاألراضيّ)ّكافيًاالحاال فّتدهو عيّووي ّالر دّمنّكثافة ّ(.٠٢٢٨ّ،أويجاردوّكوكسهيدللح

 

هنّوتُّ هميةّبر ّأ ّاألراضّمُعالجةهذهّاألمثلةّعلى تّحيازة ّواللوائحّيّفيّالسياسا لألليةّّاوفقًّوالوطنية.
فّّ،٠٢٢٩العالميةّ ّأمنّيتوي رةّكبيرةتحقيق زةّبصو ّّالحيا ّالفع  ّالتشغيل تّالمحليةّعلى لّللمؤسسا ا

ّاألراضيّوتوسي ّإدارة امّالقانونيّوالقضائي،والوطنيةّفي لّّعّنطاقّالنظ ّالرئيسيةّوتتمث ّالتحديات في
دّ رقّإيجا ةّايتصاديةّط ّالُمّلالتكلف ّالحقوق ّوتواثيق انّترسيم ّتعلقةّباألراضيّوضم عدمّخضوع

ّللتالعب.ّإجراءاتّتسويةّالمنازعات

ّ

ُُالخاصُالقطاعُم شاركة٦ُُ.٤
ّيُّ ّأوّتُزيد ّعلى ّالتيّتحافظ ّاألنشطة ّمنّمكنّلالستثمارّفي لّالطبيعّيفّيالتربة زونّرأسّالما مخ

ّاإلدارة ةّ)مثل ّّالمُستدام جيّ)التي ّاإليكولو تّالنظام منّالتدفقّالحيوّيلسلعّوخدما راضي(ّأنّتؤ لأل
ُمّ ّ لّتمت هاّفيّالفص 0ّنايشت ماّتفشلّفي ّ ّاألنشطةّكثيًرا هذه ّ ّذلك،ّفإنّبعض ّومع الدوافعّّمُعالجة(.

ّ ّااليتصادي، ّعادةًّبالنشاط ّالغاباتّيرتبط ّأو ّاألراضي هور ّأنّتد ّومنذ ّاألراضي. هور ّوراءّتد الكامنة
ّأاثًرّ ها ّالتيّليسّل ّاألنشطة ّاالستثماراتّنحو ّأنّيتمّتوجيه هم ّالم ّعلىّياّافمن لّالطبيعي دةّرأسّالما ع

ّأاثًرّّأوّيكون ها ّايتصّاإيجابيًّّال ّالذيّتوفّرفوائد هّفيّالويت ّعلي ّاالستثماراتّفي ّحاليًا ّوتتضاءل ادية،
ةّدارةاإل راضيّمنّخاللّتدفقّالتمويلّلألنشطّةغيرّالمُستدام تّواأل ةّللغابا بّتالتيّتّالمُستدام فيّسب

ّاألراضيّ) هور ّالط٠٢١٠ُّّ،GCPتد من ّ ّعدد هناك ّ ّذلك، ّومع ّالتيّيُّ(. كنّمنّخاللهاّرق ّجمعم
لّ ةّلإلدارةالتموي تّوّالمُستدام ءّفيماّيليّسلطّنُّ.ّواألراضيللغابا ّعلىّالضو المصادرّالمختلفةّالتي

ّأنّتُّيُّ دّفيّمكن لأّلنشطةّساع رّالتموي امّاالزيادّةتواف .ّالمُستدامّلستخد ّوألراضي ّموضوًعّلعل ّاهذا
ُمّّاعقًدُّمّ ّ ذهّالدراسةمتعمقةّنظًرّنايشةُّمّّتهنايشولنّتتم عةّه ّ،GCP)ّعلىّيستندّهذاّالقسمّ،ّوّالطبي

ر٠٢١٠ّ ّماّلمّيتمّتوفي ّ.اآخًرّّامرجًعّ(

ّ

ُوالمنح٤ُ.٦ُ.١ُ ُالتمويل ُوحشد ُوالسندات هم ُوالس ُالقروض
هوّمذكوّرفّيالقسمّ ١ّّ.٣كماّ ّعلى ّعالية ّأسعارّفائدة ّالصغيرة ّالحيازات ّأصحاب ماّيواجه ّ ّغالبًا ،

رّفيّ ّاالستثما همّمن ّأنّتمكن ضّوالتيّمّنشأنها ةّاإلدارةُّممارساتالقرو ّّالمُستدام لألراضيّالتي
ّأرباًحّتُّ ّالُمّدر ّمبيعات من ّ دّيكونّنتيجةّا اّي ّوهذ ّالزراعي. فّجتمع ّاالئتمانلعدمّتوظي ّّأسواق بشكل

ّالُمّّكامل أّلن مةّأوّببساطة ّنظ ّأّوالنشاطّالمُقرضة رّالمشروع ّجًدُّمّينطويّعلىّتعتب اّ.خاطرةّكبيرة
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دّو ،ّي دّفيّهذّهالحالة ّأح ُمّامصيقدم ّ ّالتنميةّيرضّبشروط ّانتقالهّرف ّيسرةّلمنتّجسلعّةلتمويل إلى
امة،ُّممارسات ّأكثّراستد ضّويكونّللّزراعية ُّمّالقرو ّجدول ّأو رّالسوق لّمّنسع ّأي رةّسعّرفائدة يس

ثّ دّحي ّيتمّدفعّالفائدّةلفترة.ّالسدا

 

ّالمستثمر ُمّّبيقوم ّ ّالمالّفي ّرأس ّ،ّتؤاثرفيّبعضّاألحيانوّ.قابلّملكيةّجزئيةّ)وتسمىّاألسهم(توفير
تّ ذّيرارا ّاتخا ،ّويقبلعلى ّالمستثمرينّفيّاألسهم،ّالمنظمة ّنالمستثمريّ"والذينّيعرفونّبـّبعض

ّواالجتماعيةالمؤاثرين" دّالبيئية ّمعدّلالعائدّفيّمقابلّالفوائ ّأيل دّيهتمّال، ّوي رُّمّ، رّبستثم لّالمؤاث تموي
دّالتوسعّفيّمؤسسةّ تّتول ونّوإيرادا ّعلىّيك منّالتركيز رّ منّّّ-ّاالجتماعيّجناتاللديهاّيدرّأكب

ّا لّالسياحة لّالمثالخال ّ.لبيئيةّعلىّسبي

ّ

ّالُمّويُّ ّاالستثمارات ّالمالّيُستخدمّلتمويل ّرأس ّمن ّآخر ّوالُمّوجدّنوع اخّوالزراعةتعلقةّبالغابات ّن
ة ّحيثّيوفرّللالمُستدام ّاتفاق ّعن ّعبارة هو ّ ّوالسند ّالخضراء"، ّويُعرفّبـ"السندات ،ّ مستثمرينّرأس

ّ ة ّمنظم ّإلى مُقدًما ّ دّبدفعُّمّماّالمال لّوع ّقاب تّالفائدة ّإلىّمدفوعا تّباإلضافة ةّالسندا رّييم المستثم
ّالُمّ ّاالستثمارات من ّ ّالبنك ّمحفظة ّالدولي ّالخضراءّللبنك ّالسندات ّوتُمو ل ّتعلقةّبالُمّالدورية. ناخ

ّ، ّالُم٠٢١٠ّ)ريتشلت ّأصدرت ّويد .)ّ ّكماّتميّللتمويل ّالخضراء ضّالسندات نظماتّالخاصةّبع
ّ، ّأنوالزراعةّوالغابات غمّمن ّالر تّالتيّّعلى اّمنّالسندا لّجد دّيلي دارهاتمّعد تّهيّّإص الشركا

ّالزراعة تّمن ّعائدا ّماّلديهاّمن ةّالتيّتدرّكل ّالُمّّالمُستدام ّمبادرةّسندات ّوتُقد ر ناخّوالغابات،
(0220ّ ة ّأصدرتّسنداتّبقيم ّاألطرافّيد ّوالمُتعددة ّوالخاصة ة ّالعام ّالمؤسسات ّأن )١٧٣ّّ مليار

ّانحياًزا ّمنحازة ّأمريكي ّالُمّّدوالر ّايتصاد ّمع ،ّويدتاًما ٧٤٢ّّتمّتطبيقّّناخ رّمنهاّعلى ونّدوال ملي
ةّالزراعةّوالغابات ّ.المُستدام

 

دّتُّ طةّقدّمعمليّةحش ّاالتمويّلنق وعّمعينّلدخول عمّمشر ّاألفراّدلد ّ.همرأسّمالبلمستثمرينّمن
همّعادة،ًو دّّيُسا لّجماعّكبيرعد ءّالعالمّّبشك ّأنحا دّمّنجميع ّاألفرا ّالمستثمرين ّبّيمن مبالغّصغيرة

ّ. دامّومنّالمال اّالنحوّ،يمكّناستخ ّهذ دّعلى لّلتمويلأسلوّبحش ةّاإلدارةُّممارساتّالتموي ّالمُستدام
لّلألراضيّفيّ ّاألحوا لّأسلوّبحشدفيهاّّيقلالتي ،ّويمي ّالمستثمرين جهّمنّكبار عمّالمو ّالتمويلّالد

رّ ّعب ّإلّىاستخدامّاإلنترنت Kickstarterّّو،((Kivaّwww.kiva.orgموايعّمثل
(www.kickstarter.com)ّوFundable ّ(www.fundable.com.)ّ

ّ

ّو ّاإليراداتّولكنهاّالّتكفيّفيّتنميتهاّللحصول تّالتيّتعتزمّتوليد تّوالمشروعا بالنسبةّللمؤسسا
ضّ ّعلىّأساسّالأوّسنعلىّيرو ونّالتمويل دّيك ،ّي ّالمالدات هاًماّلرأس ّ ّمصدًرا ّّكون،ّويمنح المنح

لّّغيرّياباًلّ ّاألموا ّمنويُّللسداد دّطرّفّصر ف ّماّيكونّّاغالبًّواح ّأو ّّشركةدائرةّحكومية أوّمؤسسة
ّالصناديقّاالتئمانيةائتمانصندوقّأوّ ُمّّ.ّوتميل ّ ّإدارة ّالمحملتمويل تّالمياهّوالمناطق ّستجمعا ية

ّالمشاريعّ وعّالبيولوجي"وغيرهاّمن ّاالالصديقةّللتن ّالصناديق ّرسملة ّوعادةًّيتم منّ". خاللّتئمانيةّ

ّالُمّ تّالمالمنح دمةّمنّالجها ّالشركاتّالخاصةّق دّمن تّالعدي ّوبدأ تّالمضيفة، ّالدوليةّوالحكوما انحة
ّ. لّوالّتديزفتقديمّالمنح وعّتموي هوّمشر ّ، لّالمثال ،ّعلّىسبي ّّظاحفلدولّيلني وّألتّوفّيالغابات وماي

http://www.kiva.org)/
http://www.fundable.com/
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بّالمنحالُمّ ،ّوتذه بّبيرو ّشمالّغر تّنحوّتمويلّنُّّهددةّفي ّالزراعةّالمختلطةّبالغابا عةّظم وزرا
ّالمحليةّوتوسيعّ لّالعيشُّممارساتاألنواع ّ(.CI 2011بيّنالقرىّالمحليةّ)ّالمُستدامةّسب

 

ُمّ ّ ّآليات هناك ّاو ّالمخاطر دّمن لّوالح رّالتموي ّويُسختلفّةلتوسيعّنطاقّمصاد ّأعاله، دّلمذكورة اع
تّعلى ّوالتنسيقّالمنظما تّّالتخطيط ّاالستثمارا ّّالمُباشرةتقديم دّالدعم ّكماّيسان رّفعالية؛ بطريقةّأكث

ّاإل ضّبموجبّكفالةفيّتوليد تّويمكنّدعمّالقرو ّّيرادا ّالشهاداتّييمةّللمنتج ّوتُضيف كماّتدفع
كّ ؛ّلممارسةّالمستهل ّغرّفالمقاصةأنشطةّواعية تّمعّحيتّتربط ّالممولينّّالمشروعا الذينّيبحثون
ّتقديم أسّالماّللمشروعّعن رةّّماّر لّمباد ،ّوتندرجLifeWeb CBD)مث ّاألخيرةّ( ذهّالمبادرات ّه

تّ قّأوّّاألدواتتح ّالسو وقّالواردةّأعالهالقائمةّعلى رّالس تّتيسي دّّ،أدوا ّويمكنّتحدي دّمن العدي
تُّمّال ّ)أُّاألُّحفزا ّخرى ّ(.GCP 2012نظر

ّ

ُختاميةُتم الحظا٧ُُ.٤
ةّاإلدارة ّّالمُستدام هماّالمفتاّحلتعزيزّتأيلمّالنظمّالتيّتكون ّ ّاإليكولوجية دةّالنظم لألراضيّواستعا

ّاألراضيّوالجفافّالتصُحررضةّلمشكلةُّعّ هور زّالوّ،وتد ّأنّترتك تّيجب ّّعلىّفعالةالسياسا فهم
تّالتي دّللتحديا ،ّّ.علىّأرّضالوايعّيتمّمواجهتهاّجي عامة تّبصفةّ تّالتيّاستخدم تّالسياسا ساعد

لّإلىّفيّ الأكثّراستداُّممارساتنجاحّالتحو دامّاألراضيّمةّ هًجّستخ ّكماّّ،كيةًّتشاُرّّامنا استجابت
،ّل تّالمحلية تّواألولويا فّّتمتعوتلتصورا ّومنّالحكومةّبتأييدّكا ّالُمجتمع الحزمّّشجعتوالمدني

ّايتصاديةّيويةّ) ّوحوافز رّمنخفضة ّمخاط ٠٢٢٩ّالعالميةّاآلليةّالتقنيةّمع زّوآخرون 0220ّ؛ّديفي .)
رّ ّوسيلةُّوتوف ّالتحديد ّوجه ّعلى ّااليتصادية رةّّمُعالجةّلواعدةُّّاألدوات اه ّّالتصُحرظ هور وتد

،ّوفوتُّّ،األراضيّوالجفاف ومعّذلك ّ. ىّنحوّمستدام ّاألراضيّعل إلدارة زّ ّحواف ّر تّفإن األدوا

ُمّ ّ ّمناسبةّلجميع دّالطبيعيةّااليتصاديةّليست تّالموار ّالدوليّخصصا .0222ّ)البنك ّو( دماّتكون عن
ّ، ذّالمعامالت ت،ّوإنفا ّالتغيرا ،ّوتحديدّورصد دّحقوقّالملكية تّفيّتحدي ذهّتكونّهناكّصعوبا ه

،ّوّ.يُستحالّتطبيقهاأيّلفعاليةّأوّّاألدوات رّالويت ّمرو هاّفإنمع تّالتيّتشهد ّّالتطورا تكنولوجيا
تّ تّواالتصاال ّأنّتُّالمعلوما همّفيّيمكن ّالُمّسا ّتسهيل ،ّوبالتالي فّالمتباينة ّاألطرا تّبين عامال

ّّضخفّ تُّ .ّمن فّالمعامالت ّّسهلكماّسيُّتكالي رّالصناعيّةرصد دّمنّخاللّصورّاأليما دّالموار رص
تّ)الُمّّبالدراسةّاألساسيةّللتوفيقّبينالتغيراتّفيماّيتعلقّ د(ّالمدفوعا ّالمستفي ّأو .ّولوث ّوبعيًداالنتائج

قّأوّ تّالسو دامّأدوا ّاإليكولوجيعنّجدوّىاستخ تّالنظام ّخدما لّعلى دّتُّّ،الدفعّللحصو ّمُعالجةع
ّالُمّّإخفاق ّالحقوق ّوتأمين .ّالسياسات دةّللبدء أماكنّجي ضيّهيّ رةّّمُعالجةتعلقةّباألرا ّاإلدا ضعف

تّو ها ّاألنشطةّالبريةّيالسياسالتشو ّاألسواّقلتعزيز لّمنّخالل هورةةّالتيّتعم ّّمسألةهيّّالمتد مثيرة
رّالوساّللجدل ّوأخيًرّّمُعالجةئّلفعاليّةلبينّأكث ّالنامية. ّالبلدان ّاألراضيّفي هور ّتد الرتفاع اّ ،ّونظر ا

ّالسلعّ رّغيرّمؤشراتمبنيةّعلىّالالطلّبالعالميّعلى ةّالسع لّالمضارباتّالمُستدام رّّفيّ)مث سع
ّ ّالذيّيحو  ّمجانًّالقمح( ّالطبيعي ّالمال ّرأس فّوالويودل فّواألعال واألليا ءّ رّالغذا بّأنّّالتوفي ،ّيج

ُمّيصبحّ ّ ّأكثر ثّالتمويل ّمنّحي رّ)ّتأاثيرهساءلة لّالتغيي ّأج صّمن ،ّوخلقّفر ّ،GCPفيّالطبيعة
٠٢١٠.)ّ

ّ
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رُاقتصادياتُبلالرتقاءُللتآزرُدعوةُ–ُريوُاتفاقياتُتنفيذُ.٥ هورُالتصح   والجفافُالراضيُوتد
لّب دأّهذاّالفص ّالترابُّيب ّعلى ّالضوء ّتسليط ّطّبينّالمناخ ّواألراضي تّالبرية، والحيواناتّوالنباتا

ّ رّالتيّيمكنّتسخيرهاّمن دّمنّأوجهّالتآز كّفيّعد تّريوّتشتر ّاتفاييا اّأنّالترابطّبين ويعنيّهذ
رّ ّّمُعالجةمنظو دّتم .ّوي رّالمناّخبطريقةّأكثرّكفاءة جيّوتغي وعّالبيولو دانّالتن هورّاألراضيّوفق تد

ال تّ تّالسياسا ّالممكنةّفّياستجابا ّتوضيحّأوجهّالتآزر ءّعلى ث،ّمعّتسليطّالضو ّريوّالثال تفاييات
ّ كّللمبادراّتالقائمّةلتعزيز دّذل لّبع ّالفص ،ّويتطرق هورّاألراضيّكهدف رةّتد اه ءّعلىّظ القضا

رّأوجهّ رىّالتآز ّريواألخ ّويُّبينّاتفاييات ّنطاقّّنايش، نيّمنّالفصلّبأنّتوسيع ءّالثا ّالجز تحليل
فّوالفوائد ءّعلىّوتعبئةّالموارّدلّالتكالي ّاألراضيلقضا هور رةّتد اه بّّظ ُمّيتطل ّ ّللتصُحرّتسقةدراسة

وعّالبيولوجي ّالتن ّوحفظ هورّاألراضي ّامتصاصوتد ون،ّومعدالت ّالكرب لّه،ّوانبعااثات ،ّوالعوام
ّالعالميةاالجتماعيةّوااليتصاديةّ) ّلاّلنظًرّو(ّ.اآللية تّاّلحالّيفيالنقص ّبيانا ّوالتيّيمكن المتسقة

دّعليهاّلل ّعنّحاالعتما ّزمنية ّوااليتصاديةّ)مقاييسّالةّسالسل ّاالجتماعية (ّ،GEO-5 2012البيئة
زّينبغيّ ّالمعرفةّعلىّوضعّأّنترك ّإدارة تّمنظم ّلجمعّوتخزينّالبيانا هجّموحد ّالبيوفيزيائيةن

تّ دّمنّالمبادرا ّعد ّوهناك ّوااليتصادية. ّأنيواالجتماعية اّالصدد.ّهبين زّتقدمّفيّهذ ّإحرا ّيتم

ّ

١ُُ.٥ رُلم كافحةُالم تحدةُال ممُاتفاقيةُ ُالمناخُتغيرُبشأنُاإلطاريةُواالتفاقيةUNCCDُُالتصح 
UNFCCCُُالبيولوجيُالتنوعُواتفاقيةCBDُ-ُُ ُواستجاباتُوأسبابهاُالقضاياُفيُرالتآز 

 العامةُالسياسات
ّ ّعام ّديّجانيرّوفي ّريو رّيمةّاألرّضفي 2110ّّكانّمؤتم ّالعالميةّللحفاظ زةّفيّالجهود عالمةّبار

ّصحةّكوكبنا، دّّعلى ّّالتصُحرويدّتمّتحدي رّالتحديات ّالبيولوجيّكأكب دانّالتنوع رّالمناخّوفق وتغي
اجهّالتنميةالتيّتُّ ةّو ي:ّّالمُستدام ّريوّالثالّثكالتال ّاتفاييات تّموضوعات خاللّهذاّاالجتماع.ّوكان

ّالمُتحدةّلمُكافحةاتفاييةّ UNCCDّ)ّالتصُحرّاألُمم ّبشأن ّاإلطارية ممّالمتحدة ّاأل ّ(،ّواتفايية تغير
وجيّ)UNFCCCالمناخّ) وعّالبيول ال(ّ،CBD(،ّواتفاييةّالتن ّ ّجزًءا أّمنّوأصبحت لّّيتجز جدو
لّ  .والدوليّالسياسيالبيئيّواألعما

 

دّو ّبع ّعاًمّمرور رّيمةّاألرّضفيّيونيوّاّعلىعشرين ّّعتجم ّّ،0220ّ/ُحزيرانمؤتم رةّأخرى العالمّم
ّريوّ رّلفي دةّللتنميةحضو ممّالمتح ّاأل ةّمؤتمر ّأيًضّو(ّ،UNCSDّ)المُستدام اّباسمّريوّالمعروف

ّالّ.02+ ّعنّواثيقةوتُحث ذّّ"إليهّنصبوّالذيّالمستقبل"02ّّّ+ريوّالناتجة فّعلىّالتنفي ّاألطرا "جميع
ّأوّمنّ دّوّ/ فّالشدي منّالجفا دانّالتيّتعانيّ ّاالتفايياتّ"فيّالبل ا"ّبموجب ّالتصُحرالكاملّاللتزاماته

ّ، ّعلىّذلك وعالوة ّ".. ـّالواثيقةّّقرتُّ. ّااليتصاديةّواالجتماعيةّب ألراضي،ّبماّّلالجيدةّدارةلإل"األهمية
ّوخاصةًّ ّالتربة، ّذلك جي،ّوالزراعةّفي وعّالبيولو ّوالتن ّااليتصادي، همتهاّفيّالنمو ةّمسا ّالمُستدام

،ّوتمكينّ ّعلىّالفقر منّالغذائيّوالقضاء رةّالمياهّ".وّالمرأةواأل ّوف رّالمناّخوتحسين ّالتصدّيلتغي

 

ّ ّآاثار ها ّالجيدةّلألراضيّل ّاإلدارة ّالثالث. ّريو ّاتفاييات ّالترابطّضمنيًاّبين ّاألخير ّالبيان هذا ّ ويجعل
ّاإلدارة ،ّيمكنّتعزيز ّوبالمثل رّالمناخ. جيّوتغي وعّالبيولو رةّعلىّالتن ةّمباش ،ّّالمُستدام لألراضي

لّوضعّالس رّالمناخّمنّخال ّأاثارّتغي دّمن وجيّوالح تّالسليمةّوالحفاظّعلىّالتنوعّالبيول ياسا
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تّ لّعلّىالمؤشرا ونّالحصو الّيمكنّإجراءّتقييماّتسليمةّد ّااليتصاديةّالمناسبة.ّولكنّ واألدوات
الّيُّ ّ ّالتقييم، ّإجراء ّودون ّالمشاكل. هذه ّ ّوراء ّالكامنة ّوااليتصادية ّواالجتماعية ّالبيوفيزيائية مكن

ضّهذاّالقسم، لة.ّوكماّسيعر ّااليتصاديةّالفعالةّوالعاد ّمجالّكبيّرلتحسينّّوضعّاألدوات هناك
ّريوّ ثّالتعاوّنالقائمّبينّاتفاييات ّالثال ّاالجتماعية ّوالتقييمات ّوالرصد ّالبيانات ّجمع فيماّيتعلقّبسبُل

ّوااليتصادية.

 

ُُردودال٥ُ.١ُ.١ُ ُُوالتآزرالداخلية ُالقضايا ُفي
ّّالتصُحرّتيهرظاّّترتبط ّارتباطًا ّالبيولوجي ّوالتنوع ّالمناخ ّوتغير ّوالجفاف، ّاألراضي هور وتد

ّأسبابه ّحيث ّمن ّأيًضّمُمحكًماّليسّفقط ّولكن ّالكامنة ّوالبيئية ّالبشرية ّالُمّا ّاّفيماّيتعلقّبالتعزيز تبادل
كة"ّّالهم فّابينهمفيماّو"القضاياّالمشتر دةّفيّوي لّالمثال،ّضروريّةللمساع ،ّعلىّسبي .ّفالغابات

مةّفيّالحفاظّّالتصُحرّرانتشا ّمه ّأنها ّكما رّالمناخّفيما لّتغي لّأعما جيّوجدو وعّالبيولو علىّالتن
رةّو اه دّمنّالظ منّالح لّ رةّمعهاّ)ّالتكيُفيتعلقّبك ّأفريقياّ)مباد رةّأرض (ّ،Terrafricaمباد

0221.) 

 

ّأنّيُّالداخّردودوفيماّيتعلقّبال ّريو،ّيمكن ّاتفاييات ّعلى ،ّلية لّالحفاظّعلّىالتربة ّعج ءّعلى أوّالقضا
ُمّ ّ ّعالمية ّمنافع ّمنّتحقيق ّأوسع، ّعلىّنطاق ّاألراضي هور هرةّتد ّظا ثّالحفاظّعلى دةّمنّحي تعد

ّ. دّمنّالفقر ةّوالح ّالزراعي ون،ّواإلنتاجية ّالكرب وجيّوتخزين ّوالتنوعّالبيول هوّموضحّفيّالشكل كماّ
ّاألراضيّي2ُّ هور ّاستمرارّتد ّمباشرّفيّتكبُّ،ّفإن همّبشكل مُسّسا ّ ّخسائر ّتمرد وعّالبيولوجي ّالتن ةّفي
اسّ) ّوالذيّيُقلل0229توم ّالحيوية، ّوالكتلة ّمنّّ( ضّوتحت ّالكربونّمنّفوقّاألر إمكانياتّتخزين
،ّاأل صّرض ّامتصا ّإمكانية ّوكذلك ّاالنخفاّضفيّإمكانية ،ّويؤدي رّالمناخ دّمنّتغي الكربونّأوّالح

تّ فّوموجا ضّللجفا ّزيادةّالتعر ّالمناّخإلى رّتغير ّآاثا دّمن تّطويلةالح ّ،ّكماّيساعدالحرارةّلفترا
ّ ّالزراعي ّاإلنتاج دانّفقدان ّالتعُرّوفق ّوزيادة ّالبيولوجي فّالتنوع تّّعلىضّللجفا تفايمّاالضطرابا

ّ. ّاالجتماعيةّوالفقر ماّيؤدي ّ رطّوغالبًا لّالمف ّاالستغال ضّمعّالفقّرإلى ُّممارساتعدمّكفايةّلألر
ظّعلىّالمياهّ)أولسنّأوالتربةّالحفاظّعلىّ ّّالحفا دون0222ّوبيري، لّ ،ّويحو ّاإلدارة( ّمتابعة

ة ّعادةًّلألراضيّالمُستدام هذا ّو فّّ، ويّعلىّتكالي دمةينط لّّمق ّالشك أنّو(ّ.2)انظر غمّمنّ ّالر على
ّوكيف فّ'ّيةنظام لّمختل ت'ُّمّالتفاع ،ّفإنهّّيكونكونا رّتعقيداّفّيالوايع ّأكث ّيتم عةّواحدة مجمو توضيحّ

رّالمناخّواتفاييةّمكافحةّّةالرئيسيّالقائمةّبينّاألركانّالردودمنّ ّالتصُحرالموضوعيةّالتفاييةّتغي
ّواتفاييةّالتنوعّالبيولوجي.
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ةُ:(٣)ُرقمُالتوضيحيُُالشكل ةّمنّلمح ّ)التيّالثالثّريوّاتفايياتّبينّالردودّمنّمجموع
ها ّمؤلفون(اّلأعد

ّ

٥ُ.١ُ.٢ُُ ُالتآز  ُالسباب ُرُفي
ّمشاكلّتغيُّ ّأيًضا ّتشترك وعّالبيولوجّيفيّنفسّاألسباب دانّالتن هورّاألراضيّوفق رّالمناخّوتد
ّ. لّمنها امنةّوراءّك ةّفالك ثّهيّنتيج ّاألسّإلخفاقجميعّالعملياتّالثال تّوالسياسات ّوالمعلوما واق

ّاجتماعيًّّحيُثّّمجتمعة ّاألمثل ّالكميات ّاألولّفيّتحقيق ّالمقام ّ"األسواق"ّفي ّالسلعّتخفق ّمن ا
ّا تّالبيئية ّوالخدما همّفي ّوالتيّتُسا ّالصلة ّذات ّالفاعلة ّوالجهات ّاألسواق ّوكالء ألن ّ ّوذلك لضرورية،

ّو رّالمناخ، ،ّوتغي وعّالبيولوجي دانّالتن ّوالجفافّتُّّالتصُحرمشاكلّفق ّاألراضي هور ّالُمّكبّ وتد ّد جتمع
ّجزئيًّ رجّالمويع.تكاليفّيتحملها اثالثةّخا فّ ّأطرا  ا

ّ

ّ، ّوتغيُّّمُعالجةمكنّيُّوبالتالي ّالبيولوجي، ّالتنوع ّالمناخّفقدان ّّالتصُحرور ّاألراضيّوالجفاف هور وتد
لّ ّالتيّتُّمنّخال ّالحوافز ّمن منّخلقّنوع ّااليتصاديينّ) كّالوكالء لّغيّرسلو ّالمناز إلىّالمنتجين

ّ. تّالكبيرة( أوّالمؤسسا ،ّاألوليينّ بّذلك لّويتطل ف0ّعلىّالنحوّالمبيّنفيّالفص ّ،استيعابّالتكالي
ّالُمّـاّلوفقًّّالخارجية ،ّ"مبدأ ّالعكس ّأو ثّيدفع" ُمّولو ّ ّدفعّتعويض كّالذينّيتم ّّيقدمونالئمّألولئ السلع

وجيّأوّ ّاإليكول دةّالنظام ةّاإلدارةالعامةّمثّلاستعا ّّ.لألراضيّالمُستدام ّمُعالجةوتعنيّعبارة
عمّالضارإزالةّّالسياسيةّاإلخفايات اطّيُّّيوالذّالد اجّواإلفر ّاإلنت ّاإلفراّطفي لّشجعّعلى فّياستغال

ّ ّاآلاثاّرغيرّالمقصودة ،ّوينبغيّتجنب حوّفعال ّعلىّن تّالبيئية ذّالسياسا البيئةّالطبيعية،ّوينبغيّتنفي
ّ ّااليتصادية تّالتنمية ّ.هااستثماراتولسياسا

ّ

ّ تخفيّضتخزين
الكربونّوعزله

ّ هور ّوتد التصُحر
ّ األراضي

ّ ّالبيولوجي ّالتنوع فُقدان

ّ ّوتواتر ّالحرارة ّدرجات ارتفاع
الجفاّفوشدته

ّ ّالعيش ّأيلّلسُبل خيارات
وأيلّتنوًعا

ّ ّوالحساسيةّوضعّفالقدرة زيادةّالتعرض
ّ ّمعّمشكلةّالتصحرّوتدهور ّالتأيلم على

ّواألراضيّ الجفاف

ّويلّةوسائلّاالستثمارّفيّ الفقر
ّلألراضيّ دامة ّالمست اإلدارة

UNCCDُ ُالمم اتفاقية
ُ المتحدُةلمكافحة

ُ ر التصح 

UNFCCCُ ُالمتحدة ُلألمم اإلطارية ُ االتفاقية
ُلشأ ُالم ناخ نُتغير

CBD ُ ُالبيولوجي اتفاقيُةالتنوع
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٥ُ .١ُ ُالتآ٣ُ. ُز  ُالسياسية ُاالستجابات ُُ–رُفي هور هرةُتد ُظا ُعلى ُالقضاء ُحالةُبشأن دراسة
ُ ُالراضي

ّّمسألةّأصبحت ّعام ّالثالث.ّففي ّريو ّاتفاييات ّموضوًعاّلعدةّيطاعاتّفي ّاإليكولوجي ّالنظام استعادة
0220ّ ّالمتحدةّلمُكافحة ّاألُمم ّاتفايية ّأصدرت ّالسياساتّبُعّّالتصُحر، ّمُلخًصاّتنفيذيًاّلموجز نوان

+ّ ّريو ّالمُستدامة ّالتنمية هدف مماّي02ُّ" ّ ّاألراضي" هور هرةّتد ّظا ّعلى ّالقضاء الّيُّ: ّ ّأنه ّموحي كن
رةّتحقيقّ اه ذهّالظ ءّعلىّه دّّالقضا بّعن ثّتجن لّحدو ّاألراضيّ)منّخال هور ّتد ة ّالمُستدام اإلدارة

ّ(ّأوّلألراضي رّفيّاألراضي هو ضّالتد ّ)ّعنّطريّقاستصالحّاألراضيتعوي ّالمتحدة ّاألُمم اتفايية
ّ ّ(.ج٠٢١٠ّ،التصُحرلمُكافحة

ّ

ّو هداف ّوخاصةًّفيماّيتعلقّبأ ّالبيولوجي، ّالتنوع ّاتفايية ّمع ةّلألراضي ّالمُستدام ّاإلدارة بينماّتتسق
Aichiّ٧29ّعوةّّتأكدّ،١١ّ30و ّفيHyderabadّّد ّ)اتفاييةّالتنوع فّالحاديّعشر رّاألطرا مؤتم

ّ وحدهالُمّّواالستخدامأنّالحفظّّأ(٠٢١٠البيولوجي، دامّ دانّلويفّفُّّكافيينّاعدياّلمّمست ّق التنوع
امّاإليكولوجي،الب تّالنظ ّوخدما ١٣ّّّتوأيدّيولوجي ّاألطراف ّالبلدان ّمن دّالدعوةّلتضافُّبلًدا رّالجهو
كّبش لّذل ّاإليكولوجي،ّوشم دةّالنظام ّاستعا تّأن ّحاليًّالتيّالحكوما ّّاتستضيف ّريو ّاتفاييات رئاسات
دّ)ال ّوهيّالهن وعّالبيولوجيثالاثة، ّالتن ّاتفايية ّّيةاتفايجمهوريةّكورياّ)و(، ممّالمتحدةّاإلطارية األ

ّ ّالمُناخبشأن ّأفريقياّ)تغير ممّالمتحدّةلمكافحةّّاتفايية(ّوجنوب ّ(.التصُحراأل

ّ

لّلمشاريعّّتٌفيدو ّأنّ"التنفيذّالفعا دةّاالبرامجّوالدعوة فّيُّّالستعا دّمنّأهدا دّعلّىتحقيقّالعدي ساع
Aichiّّاتفاييةّالتنوعّالبيولوجي ّّه،ّولكنفحسبّبموجب ّأيًضا ّعلىّتحقيق ّالتأيلُّيُساعد مّالقائمّعلى

ّمنّتغيُّ ّوالحد ّاإليكولوجي ّالنظام ّّاترأساس رّالمناخ، ّاإلطاريةّبشأنّتغي ّاالتفايية المناخّبموجب
كّو ّكذل مُكافحة ّ ّاتفايية ّاألراضيّبموجب هور ّعلىّتد ّالقضاء اهموّ"،..التصُحرالسعيّنحو ّّتس هذه

عوةّ ّ)الد التفاّدعوةمعّسويًا ّ وجي(ّاألمينّالتنفيذي وعّالبيول تّاّلإلىّعقدييةّالتن ّأدّتإلىالتيّمداوال
ّّيرارّاستصدار ّريم عّالبيولوجي ،١١/١١ّّّ-مّّأ١١ّاتفاييةّالتنو امّاإليكولوجي دةّالنظ بشأّناستعا

ّأن ّاإليكولوجيّسوفّي"ّوالتيّتُفيد دةّالنظام ّدوًرّاستعا ّحاسًمّلعب اّفيّتحقيقّالخطةّاالستراتيجيةّا
وجيّ ك0202ّ-0222للتنوعّالبيول ّوالُسّ،ّبماّفيّذل ّاألنواع ّعلى ّّ.السُكانيةّالالتالحفاظ ّعلى عالوةً

ّاستعاّذلك، ّأنّيُّنُسل مّبأن ّاإليكولوجيّيُمكن ّالنظام ّحدةّتغيُّدة ّمن ّالتخفيف همّفي ّالمناخّوسا ّالتكيُفر
ّاالجتم ،ّوفيّتحقيقّالتنمية ّواالمعه منّالغذائياعية ّواأل ّ".يتصادية

ّ

ُمّ ّ الّيُّوبالتالي،ّباتّيتضحّبشكل ّ ّأنه ّتزايد ّمُنفصالن. ّعُنصران ّأنهما ّعلى ّواألرض ّالنظرّللمناخ مكن
تّ) هوّرالغابا ّوتد ّإزالّةالغابات تّالناتجةّعن ّاالنبعااثا إنّخفض ،ّف اثم ّ REDDّومن ّوأخيًرا، ،)

لّ) هي دةّالتأ تّوإعا اعREDDّّاستعادّةالغابا ّاجتم رّالمناخ،ّّوفي تّتغي +(ّيأتياّنفّيطليعةّمفاوضا
ّاألُّ التفايية ّ ّعشر ّالثامن ّاألطراف ّالُمّمؤتمر ّاإلطاريةّلتغيُّمم ّتحدة 0220ّّرّالمناّخفي والمُنعقدّفي

                                                           

ّ29 
ّAichiّ0202ّّ 2ّالهدف ّعام ّالبيولوجي.0202ّ:ّبحلول ّالتنوع ّحفظ ّمستدام،ّلضمان ّعلىّنحو ّوالحراجة ّالمائية ّاألحياء ّوتربية ّالزراعة ّمناطق ّستُدار
30 ّAichiّ0202ّّ ّّ:١١الهدف ّ ّالبيئية ّالنظم ّالحفاظّعلى ّخالل ّمن ّالكربون ّمخزون ّالبيولوجّيفي ّالتنوع مة اه ّومس ّالتأيلم ّاإليكولوجيّعلى ّالنظام تمّتعزيزّيدرة

ّ ّاستصالح هورة.١١ّواستصالحهاّبماّفيّذلك ّالمُتد ّالبيئية ّالنظم ّمن ّاأليل ّعلى ّبالمئة
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ّ، ،ّيطر ّوالدوحة وعاليتها لّ رّالطبيعيّةكك تّفيّالمناظ ّاألوسّعللغابا ّالدور دسّعلى ّالسا زّاليوم رك
ّالزراعيّةل ّمنهًجّبالقطاعات ُمّّاتقديم ّأكثرّتكا ّعشرّفي ّالتاسع ّاألطراف ّمؤتمر ّالطبيعيةّفي الًّللمناظر
ّ ّ)ستيفن، ّ ّالمُقبل عاّ(ّ.0220ّالعام دّد اعُّخّوي ّاتب ،ّّمُعالجةّلاجديًدّّانهًجّمبراّءالغاباّتإلى رّالمناخ تغي

ُمّ ّ ّإدارة ّأنّيتم ّأنهّينبغي ّبحجة تّالمياهّواستعادة التصديّّعملياتّبالتنسيقّمعّالسُكانستجمعا
.ّّاترتحدياتّتغيُّل منّالغذائي،ّولكنّبالتضحيةالّينبغيّوالمناخ ّالريفيةّواأل لّالتنمية ّأج تّمن ّهالغابا

هاّالحفاظّيتعين ضّّاستعادتهاأوّّعلي ّالغر همّيدو(ّ.0220ّ،)كوفاسيفيتشّنفسهلهذا رةّالتربةّّتُسا إدا
كّ لّوكذل ّالكربونّلزيادةّعملياتّالتسل قّتخزين ّوفو دةّسطحّّتحت فّمنّح ّّفيّالتخفي األرض

تّوّمعهاّالتكيُفوّيةناخالُمّّاترتغيُّال ءّيدرا ّلصالحّالفقراء.ّيةفتكيُّبنا

ّ

التفاييةّمكافحةّ ّ ّأوضحّاألمينّالتنفيذي هُّّالتصُحركما ّ ّغناكادجا، ّلوك اجةّللقيامّبنقلةّنوعية كّح نا
ّالتآُزّ تّريوّ)اتفاييةّمكافحةّحقيقيةّنحوّتحقيق ّاتفاييا ّّ،التصُحررّفي 0220ّغناكادجا .ّوبينما د(

وجيّو وعّالبيول دانّالتن ّالمناخّوفق ّتغير لّمّنمشاكل ّّالتصُحرتشتركّك وتدهورّاألراضيّوالجفاف
ّ ّوأسبابهافيّعواملها هداف ّاأل ّأيًضاّفيّصياغةّنفس الّيتجزأ ّ ّجزًء ّمنهاّتُعتبر ّاالستجاباتّلكل ،ّفإن

دهو رةّت اه ّعلىّظ .ّوفيماّيتعلقّبالقضاء تّالشاملة ّاألراضيّوالسياسا ّاألراضيّ،فإّناستعادة ر
ّالُمّ ّاإلنتاج ّوتكثيف هورة ّالمتد الستيعاب دامّ 0ّّست دمة لّالسنواتّالثالاثينّالقا رّنسمةّجديدةّخال مليا

ّالثالث. ّريو ّاتفاييات ّعمليةّلجميع ّاستجابة ّتُقدم

 

ُُممالُ ُواتفاقيةُالبيولوجيُالتنوعُاتفاقية٥.٢ُُ ُممالُ ُواتفاقيةُالم ناخُتغيرُبشأنُاإلطاريةُتحدةالم 
ُ رُلمكافحةُتحدةالم  ُآالتُ–ُالتصح  ُُالتنفيذُفيُرز 

ّ ّريو ّاتفاييات تّالممكنةّوالمشتركةّفي ّواالستجابا بّوالمشاكل رّفيّاألسبا وجهّالتآز ّأ دّمن تعنيّالعدي
ّالتنفيذ ّالتآزرّفي مجاالًّكبيًراّلتحقيق ّ هناك ّ ّأن ّيتطلبالثالث لّّ،ّو ّمتكامالًّنهًجّمالتنفيذّالفعا دّّا يعتم

لّ) ّأج وىّمن ّأي ز١ّعلىّتعاون ،ّ)األ(ّتعزي بّتعاوني ٠ّنشطةّبأسلو تّالمحتملةّبين لّالنزاعا (ّتقلي
،ّ)اّلالمُستقلةّنشطةاأل ّريو د،ّوّ)ّتكرارّب(ّتجن٤ُّتفايية ّالُم٣ّالجهو ّالموارد ّاستخدام )ّ ّيبطرتاحة قة

ءةّ) اخّأكثرّكفا رّالمن ّاإلطاريّةلتغي ضّمن٠٢٢٣االتفايية ّالغر ،ّوالّيكون اّّ( ذهّّضيقوتهذ ه
رّالدعمّالماليّمنّالجهاتّالمانحة،ّفاألنشطة ّعدمّتوف ّأعاق ّّمنّيبلّعمليةّقد ّالفع  ّالتنفيذ التفايية لّ ا

ضّّالتصُحركافحةُّمّ ّوّ(،0221ّأفريقيا،)أر رّاألراضيّومنذّفترة ّأنّتدهو ّالمشكلةّهو ءّمن جز
انّ ّطويلةّك ُمّيُمثل ّ ،ّسواءأولوية ّالدوليةّأوّلّاالحكوماتّنخفضةّبينّالجهاتّالمانحة كّوطنية، وذل

ّأوّتغيُّّبقارنةًُّمّ ّالبيولوجي ّالتنوع ّالمُبادراترّالمناخ. ّإحدى رةّالتيّّوكانت ّّياماألخي ّمرفقّالبيئة بها
ّالتآُزّ تّّرالعالميةّلتعزيز ّاتفاييا دّريوّبين بّهيّإعدا رّلليال ركةّفيّالتواصالتتقاري ّّالمشت الوطنية.

منّال رّوتتض ّإجراءالتقاري أنّالّمشتركة ةّالتواصلّبش لّالنقط ّاتفاييةّمحوريّةلك ّريو، منّاتفاييات
زّ ّالقُّّإيجادوبالتاليّحف ّالمستوى ّعلى ،ّالتآزر ريّ)باربو ّ(.0220ط

ّ

لّ تّونق ءّالقدرا ملةّبنا تّالشا ّريّوفّيالمجاال ّاتفاييات رّبين ءّالتآز لّالخياراتّاألخرّىلبنا وتشم
تّو لّالمعلوما دّوتباد ثّوالرص ،ّوالبح ،ّوالموارّدالماليةّالتكنولوجيا دّالتقارير التوعية،ّوإعدا

ّاألُّ) ّالُمّمجموعة رةّالبيئةّمم دةّلإلدا ،ّّ؛٠٢١١ّ،تح ّالمناخ ّاإلطاريةّلتغير ّ(.٠٢٢٣اتفاييةّاألممّالمتحدة
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ّ ّمكافحة ّاتفايية ّالتعاونيةّبين ّالجهود ّمن ّالعديد ّوُضعت ّالتصُحرويد ،ّواتفايياّتأخرىّلتلبيّةالحاجة
دّمنّالتكامل ّمزي لّّإلى رّالجدو ّ)انظ ت2ّوالتعاون ،ّومبادرا لّذلكّبرامجّعملّمشتركة ،ّويشم )

(ّ ّعملّيُطرية رةّالبيئةوحلقات دةّلإلدا ممّالمتح ّاأل ت٠٢١١ّّ،مجموعة ّعزز ،ّوفيّحين معّذلك .ّو )
ّ ّالثالثّ،فإنهّالم ّاالتفاييات ّالدوليّمنّخالّلإشراكّممثلينّمن ّالصعيد رّعلى دّمّنالحوا ذهّالجهو ه

لّالخبرا ّتسمحّبنق ّالمستويات ّعلى ّأو ّوالدولي ّاإليليمي ّالصعيدين ّعلى ّالكافي ّوبالشكل ّرأسيًا ت
ّ)أختار ،ّّ-المحلية ّوآخرون 0222ّشوستر دّعدمّيدرة ّالرأسيّعن وجودّهذاّالتكامل مّ ّعد ،ّويتجلى )

ّعلىّالصعيدينّال تّمنّيعملون تّوخبرا دةّمنّبيانا ّاالستفا ّوالدوليّعلى رةّوطني ّإدا منّيتولون
،ّوالذي ّايطّّّيرونالّناألراضي ّأو دّالوطنية ّالرص دّبرامج دّوآخرونفوائ ّ)ري ميةّأوّالدولية ّ،إليلي

0222.)ّ

ّ

ّاو همية ّأ مُنايشة ّ ّحينّتم ّفي ّعن ّالدولية،ّفضالً ّوااليتصادية ّواالجتماعية ّالبيوفيزيائية ّالرصد برامج
ّ ّمُشكلة ممّالمتحدّةلمكافحةّّالتصُحرتقييم ّاأل لاّلتفايية ّاألو رّالعلمي ّاألراضيّفيّالمؤتم هور وتد

ّ ماّيلينُلّ،0221األراضيّفيّعام رةّفي رّوالتطوراتّاألخي صّالعناص كأّلنّ،خ تّّوذل استخدامّتقييما
تّالتكاليفّوالفوائد رّوتحليال تّوفيّّمقيدةّاألاث دّالسياسا دّتحدي لّتولي ّجديدتموي لّالمثال، ،ّعلّىسبي

فّتحقي ّاألراضيقّهد هور ءّعلىّتد ّجًداّبّ،القضا مُقيًدا ّ ونّيكون ّومٌتسقةد ّعمليةّيوية ّدراسة ّإعداد
ّّالتصُحرّعّنمشاكل ّأو وعّالبيولوجي ّاألراضيّوالحفاظّعلىّالتن ّّتخزينوتدهور ّالكربون انبعااثات

،ّوتتناولامتصاصّمُعدالتو ّعنّلماذابقيةّاّله دّّاإلجابة ّتساع ّيد ّوالوطنية ّالمحلية ذهّالجهود ه
ّاوالدوليةّ ،ّفي ّالمناخ ّّالتصُحرولتصدّيلتغير ّاألراضيّوالجفاف هور ّوتد وعّالبيولوجي دانّالتن وفق
ّبطريقةّ رّفعالية ضّالوايع.ّلتسعىأكث ّعلىّأر  تحقيقّالنتائج

ّ

هّبناءُ(:٣)ُرقمُالجدول هاّتمّالثالث.ّريوّاتفايياتّبينّالتآزرّأوج ّشوسترّ-أختار ّمنّتجميع
ةّومرفقّ(،٠٢١٢)ّنيوأخر ةّالبيئ  (0220)ّالعالمي

اتُ نُاالتفاق نُبي التعاو
ُالطراف م تعددة ُ  البيئية

 الغرض الم بادرة

دةّ اتفاييةّاألممّالمتح
ّالتصُحرلمكافحةّ

(UNCCDّ (ّواتفايية
ّ وعّالبيولوجي التن

(CBD)ّ
 

ّالمشتركب مجّالعمل  رنا
ّ وعّالبيولوجي أنّالتن بش
ّ لألراضيّالجافةّوشبه

 الرطبة

ّ كّعلىّأربعة ّالمشتر مجّالعمل يحتوّيبرنا
تّ واإلجراءا تّ ّالتقييما هي: ّ، ّرئيسية عناصر

جيّ وعّالبيولو المستهدفةّللحفاظّالتن
ّ ّلهّواألنشطةّالتمكينية، ّالمستدام واالستخدام
ّ ،ّويتمّتنسيقّكل رّالمشتركة دّالتقاري وإعدا

ّ ركةّمن ّالمشت ركةّأو ّالمشت ّاألنشطة تفاصيل
ّاألمانتيّنلتيبّ  ّل لّالوطنيةّوالمحلية ّاألعما يسير

ّاألممّالمتحدّةلمكافحةّ ّ،التصُحر)اتفايية
٠٢٢٧.)ّ
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دةّ اتفاييةّاألممّالمتح
ّالتصُحرلمكافحةّ

(UNCCDّّّواتفايية)
ّ ّاإلطارية األممّالمتحدة

ّ ّالمناخ ّتغير بشأن
(UNFCCC) 

دّ ّإعدا تنسيقّعملية
ّ  التقارير

ّ ّالوطنيةّللتكيف ّالعمل ّوضعّبرامج تُحددّكيفية
ّ رّالمناخ ّاإلطاريةّلغي ّاالتفايية ّإطار في

ّ لّالوطنية ّالعم اونّالواثيقّمعّبرامج بالتع
ّ.التصُحرالتفاييةّمكافحةّ

 

دةّ اتفاييةّاألممّالمتح
ّالتصُحرلمكافحةّ

(UNCCDّ (ّواتفايية
ّ ّاإلطارية األممّالمتحدة

ّ ّالمناخ ّتغير بشأن
(UNFCCCّواتف)ّ ايية

ّ وعّالبيولوجي التن
(CBD)ّ
 

ّ ّعن ورشةّعمل
ّ ّالبيئية ّوالنُظم الغابات

تّ  للغابا

(ّ 2ّتُشجع ّعلى ُمحددة ّ ّإجراءات (ّتنفيذ
ّ تّوالنظم وىّالمحليّتتعلقّبالغابا المست

ّ دامهاّوالمحافظة االيكولوجيةّللغاباّتواستخ
تّ تّوااللتزاما ّالصالحيا دةّمن عليهاّ)المستم

ّ ّو ّاتفايية(؛ 0ّ)التيّتُخولهاّكل (ّمواصلة
ّ اّالقطاعّوالتي هذ رّفيّ تّالتآز رّعمليا تطوي

ّ ّزيادةّفعاليةّتنفيذ همةّفي ّالمُسا منّشأنها
ّ تّريو.  اتفاييا

دةّ اتفاييةّاألممّالمتح
ّالتصُحرلمكافحةّ

(UNCCDّ (ّواتفايية
ّ وعّالبيولوجي التن

(CBD)ّ
ّ ممّالمتحدة ّاأل واتفايية
رّ أنّتغي اإلطاريةّبش

 ّ(UNFCCCالمناخّ)

لّ ّاالتصا فريق
ّ  المُشترك

ّ ّرسميّتبادل ّغير ّالمنتدى هذا ّ يُحسن
ّ ّأنشطة ّأمام فّالفرص ،ّويكش المعلومات

ّ ّاالتفاييات ّالتنسيقّفيماّبين ّمن ّويُزيد التآزر
ّ الثالثّوأماناتهاّلصالحّالبلدانّاألطرافّبكل

ّمنهاّ) أنّتغير دةّاإلطاريةّبش ممّالمتح ّاأل اتفايية
 (.٠٢٢٣ّ،المناخّ

دةّ اتفاييةّاألممّالمتح
ّالتصُحرلمكافحةّ

(UNCCDّ (ّواتفايية
ّ وعّالبيولوجي التن

(CBD)ّ
ّ ممّالمتحدة ّاأل واتفايية
رّ أنّتغي اإلطاريةّبش

ّ(UNFCCCالمناخّ)
ّمرفقّالبيئةّّ — مع

رونّ ّآخ  العالميّةشركاء

ّ ّالبيئية ّالنُظم جناح
ّ ّالمُناخية والتغيُيرات
ّ ّجناح ّأيًضا )ويُسمى

تّريو( ّاتفاييا
 

ّّجناح اّلتفايية ّالمناخ ّوتغيُر ّاإليكولوجية النظم
ّ ّنشاّطللتوعيةّالتعاونية ّعن هوّعبارة ريوّ

ّ ّمرفق ّريوّوكذلك ّاتفاييات ّأمانات كّفيه تشتر
ّ ّأيًضا ّويلعب ّاآلخرين. ّوالشركاء ّالعالمية البيئة

LifeWebّّ ّدوًرا ّالبيولوجي ّالتنوع التفايية
ّ ّالجناحّكمنصةّلزيادة ّويعمل ّذلك، رئيسيًاّفي

ثّ ّأحد تّحول لّالمعلوما ّوتباد الوعي
ُّّممارساتال ّعلىّالمنافع والنتائجّالعلمية

ّ ققّمنّخاللّتنفيذ ّأنّتتح ركةّالتيّيمكن المشت
تّريوّالثالث.  اتفاييا

ّ

ّ

ّ



ُ ُُالمتحدةُممالُ ُالتفاقيةُالثانيُالعلميُؤتمرالم  ُُكافحةلم   معلوماتيةُوثيقةُُُُ(UNCCD) رالتصح 
 

 

45 

ُعمل٥ُ.٢ُ.١ُ ُخطة مع ُ ُوالم تفق ُالمٌنسق هج ُُالمن ُالمتحدةُلمكافحة ُالمم ُاتفاقية رأمانة ُالتصح 
(٢١١٥ُ–٢١١٢ُ)ُ

بّعلىّيت ّالطل لّردد ّاتفاييةّمكافحةّبذ ّأمانة ّعمل دّفيّخطة ّالرص ّجهود دّمن ّّالتصُحرمزي المُعدة
تّ) ،ّفّ.(0222-0220لعدّةسنوا لّالمثال إحدىّعلّىسبي لّ بّتتمث مجّالمطلو ّّفينتائّجالبرنا "دعم

دّ هاتالتقييماّتالوطنيةّلرص ،ّّاالتجا ّواالجتماعيةّوااليتصاديةّفيّالبلدانّالمتضررة" البيوفيزيائية
كّ دّوكذل ّإ"إعدا ةّوعالميةّتستند ّّلىدراسةّوطني ةّوااليتصادية ّواالجتماعي تّالبيوفيزيائية ها االتجا

ّالصلةّانموال ّاألهدافّاالستراتيجينسقةّتدريجيًّالُمّوهجّالعلميةّذات زّفيّتحقيق ّالمحر ّةّالتقييمّالتقدم
ّاألُّ")2-2ّ31 ّالُمّاتفايية ّوعالوةًّب٠٢١٠ّ،التصُحركافحةّتحدةّلُمّمم أنّّف،علىّذلكّ(. تقومّمنّالمتويعّ

ّالوطنيةّفيّ فّالمتأاثرةّبتنقيحّبرامجّعملها لّ"البلدانّاألطرا إلىّّتستندواثائّقاستراتيجيةّشك
تّ ّّدراسةمعلوما ّايتصاديةّووّاجتماعيةّوبيوفيزيائية ّأُّأنّتُدرجها ّتكاملة".ُمّّريةستثمااطّرفيّسياق

ّ

٥ُ.٢ُ.٢ُُ م  ُالمتحدةُل ُالمم ُاتفاقية ُمؤشراتُتأثير ركافحة ُُ-ُالتصح  ة ُالمواءم هامةُنحو ُ خطوة
ُ  والتنسيق

ّ ّاأل0221ُّفيّعام ّاتفايية ّالمعنيةّفي ّاألطراف ّالُمّ،ّبدأت تّّالتصُحركافحةّتحدةّلُمّمم ّوضعّمؤشرا في
ّاالتفاييةّ)يةّولقياسّاألهدافّاالستراتيجيّةللخطةّاالستراتيجيةّالعشر -0229إطاّرلتعزيزّتنفيذ

ُم0229ّ ّ ّاتفايية ّالنحو،ّتكون هذا ّ ّوعلى ّ)االستراتيجية(. تّريوّّالتصُحركافحةّ( ّاتفاييا ّاألولىّمن هي
ّأنّيُّ هذاّيمكن ّو ّالتأاثير. ّمعقدةّلتقييم ّعملية ّالتيّتضع رّالثالث االتفاييةّ)ّنلالتفاييتينّاألخريتيوف

اخّ رّالمن رّاإلطاريةّلتغي ّ)أخبا وعّالبيولوجي(ّمعّبعّضالمؤشراّتالمفيدّةللمستقبل ّواتفاييةّالتن اتفايية
ّالُمّاألُّ  .32(٠٢١١ّ،التصُحركافحةّتحدةّلُمّمم

ّ

لّ تّوتعم ّاألممّالمتحدّةلمكافحةّمؤشرا ّاتفايية ّالتقُدّّالتصُحرتأاثير ُمّّمعلىّتقييم ّ فّالمحرز لّاألهدا قاب
ءّمناالسترا ّجز هي ّ ءّوتقييمّالتنفيذ نظام تيجيةّلالتفاييةّوالتي ّاألدا ّّ،33(PRAIS)ّاستعراض وتهدف

فّ دّوتقييمّمنّهذهّالمؤشراّتإلىّتمكينّاألطرا ّإمكانيةّرص ّضهُّتعر  هاتّاالجتماعية مّلالتجا
ّوالبيوفيزيائيةّ ّوااليتصادية ّاألّالتصُحرالمُتعلقةّبمشكلة هور ّمكنّبذلك،ّيُّوّ.راضّيوالجفافوتد وضع

هدافًّ ّوّالتصُحرلمكافحةّّوايعيةًّّاأ هورّاألراضي دّمنّوتد ّآاثارّالجفاف.الح

ّ

ّ 0221ّفيّعام ّ)القرار ّعشر ّاألحد ّالتأاثير ّمؤشرات من ّ ّمجموعة ّعلى ّمؤيتًا ّاألطراف ّمؤتمر ّوافق ،
22ّ ّأ ّابتداًء٩ّّ-/م ّاالتفايية، ّالمتأاثرةّفي ّاألطراف ّالبلدان ّأنّتُعد ّعلى امّّ( 0222ّ-0220منّع ،ّتقريًرا

ّ ّحالة ّ)ب( ّ ّالفقر، ّخط ّوالذينّيعيشونّفوق ّالمُتأاثرة ّالمناطق ّالسكانّفي ّ)أ(ّنسبة ّاأليل: ّعلى عماّيلي
ّاإلنتاجيةّ ثّفقدان ويلّمنّحي مدىّالط ّعلىّال دّتدهورّاألراضي ّطريّقرص الغطاءّاألرضيّ)عن

                                                           
31 ١ّّ ّالمُتضررين، ّالمعيشيةّللسكان ّالظروف ٠ّ(ّلتحسين ّالمُتأاثرة، ّالبيئية ّالنظم ّظروف ٤ّ(ّلتحسين ّالفعالّالتفايية ّالتنفيذ ّخالل من ّ ّالعالمية ّالفوائد (ّلتوليد

ّ ّالتصحر. ّالمتحدةّلمكافحة ّاألمم
 32ّhttp://newsbox.unccd.int/3.1/ّّ
 33ّ-of-ntassessme-and-review-center/Multimedia/VideoGallery/Pages/Performance-http://www.unccd.int/en/media

%28PRAIS.aspx-system-implementationّ 
ّ

http://newsbox.unccd.int/3.1/
http://www.unccd.int/en/media-center/Multimedia/VideoGallery/Pages/Performance-review-and-assessment-of-implementation-system-%28PRAIS.aspx
http://www.unccd.int/en/media-center/Multimedia/VideoGallery/Pages/Performance-review-and-assessment-of-implementation-system-%28PRAIS.aspx
http://www.unccd.int/en/media-center/Multimedia/VideoGallery/Pages/Performance-review-and-assessment-of-implementation-system-%28PRAIS.aspx
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ّا ّمع ّاإليكولوجية، رّعلىّألوليةّللنُظم ّاألمطا ّآاثار ّاألوليةّالصافيةصأخذ ّاإلنتاجية ّّافي ّاالعتبار(، في
ّاأل تّاألمثلةّوتشمل رىّمنّمؤشرا هاّّالتأاثيرخ ّمؤيتًّالموصىّب ّالغذائيّللفرد، ي:ّاالستهالك اّماّيل

ّ، رّالمياهّللفرد ،ّووتواف ّاألرض ّوتحت ّالكربونّفوق دامّةلألراضيمخزون ّالمست ّّواإلدارة )شولت
،ّهيربروجين ّوآخرون ،0220ّ ّو(. لّعام ّالمعنيةّفيّتويعّ،ّي0229ُّبحلو ّاألطراف اتفاييةّأنّتكون

ّاألراضيّفيّارتفاعّأوّّالتصُحرمكافحةّ هور اّتد ّإذ دّما ّاألدلّةلتحدي ّماّيكفيّمن ّيدّاكتسبت انخفاض
هورّمعدلّّوكذلك ّأيًضّّ،التد ّالمتويع ّاّأنّومن فّيحُصل ألهدا لّ رّعلىّفهمّأفض ّصناّعالقرا تكون

تّاليابلةّللتحقيقّو رّمستويا دهو فّمعهاات اّللتكي بّأنّيستعدو ّّّلتيّيج ّاتفاييةّاألممّالمتحدة )أخبار
ّ(.٠٢١١ّ،التصُحرلمكافحةّ

 

ُختامية٥ُ.٣ُ ُم الحظات
تّواله رةّللحكوما كّإمكانيةّكبي الهنا ّ ّوالتقنية تّالدوليةّالعلمية تّريوّيئا ّرمنّتضافُّّلكيّتستفيدتفاييا

ّ. رةّالمعرفة ّإدا ّمجال ظمّالتقييمّالجهوّدفي دّالتيّتتسمّبايتصاديةّالتكلفةوتكونّن هولةّّوالرص وس
ّالتفاُعّّوإمكانيةّالتبادلّاإلدارة ّمن ّمختلفة ّمستويات ّعلى ّحيوية دميّاألراضيّوصناع ل:ّلمستخ

ّالمحليينّفضالًّ ّواإليليميّ)ّالقرار ضّالتخطيطّالوطني ،ّّ-أختارعنّأغرا  (.0222شوسترّوآخرون

ّ

دّو دامّالرص ّانع ،ّأعاق ّاآلن ءّلاّلالفعوالتقييمّحتى ضّوأدا ّاألر تّالحالة ّأيّتدخال ّإحراز تقدّمفي
لّالوطنية ّالعم ذّبرامج اثم ّتنفي ّ ّومن .ّباّالعالجالصعبّربطّّأصبحّمنّ، ّلُحّولتشخيص ،ّيتم سنّالحظ

لّّاحاليًّ رةّالمعرفةّتناو ّإدا ضّهذهّالقضاياّفيّتطويرّنظام ّاألُّبع ّالُمّالتفايية ّ،التصُحركافحةّتحدةّلُمّمم
ّعملّاألمانةّو ّبرنامج ،ّالذيّسيستغرق ّذلك .ّومع تّالتأاثير ،ّووضعّمؤشرا كدّهذهعدّةسنوات ّتؤ

ّالُمّ ّأن غيّأنّتضعّالورية رةّينب تّالّموحًداّانهًجّمبادراتّاألخي ّالبيانا ّفبيولجمعّوتخزين يزيائية
ّوااليتصادية، رّالتدخالتّكيفيةلهمّسيمكنّالفّوواالجتماعية ّعلىّسبُّفيّّتأاثي ّاألراضي ّلاستخدام

وعّ جيّالعيشّوالتن ّالكربونوالبيولو ةّالتربةّّامتصاص ّالموارّدالماليةّّمنوخصوب تحسيّناستهداف
ّريوّالثالث. ّالتفاييات

ّ 
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٦ُ ُاقتصاديات ُاستخدام ر. ُُالتصح  ُالمستوى ُعلى ُالسياسات ُلتبليغ ُوالجفاف ُالراضي هور وتد
ُوالدولي ُوالوطني  المحلي

ّأنهُّ رّفيّاآلراء دّناّكتوافقّكبي ّالُمّّمُعالجةهّلمّيتمّبع ّّالتصُحرشكلةّلُمّلحةّالقضايا وتدهورّاألراضي
وّعلىّنحوّكافّبوالجفاف ّأ لّالصحيح لّّالشك لّفيّجدو ّوالسياسيّاألعما ىّاللليوم ّعل مستوى

ّوالوطني، كّّالعالميّواإليليمي ّالقُّّيكونولذل ّوزيادة ّاألراضي هور ّمنّتد ّّالتكيُفدرةّعلىّالحد عامالً
ّ ّاألراضيّالحاليةُّممارساتلتحسينّحيويًا لّالتاليّكيفيةّّ،ّويتناولإدارة دةُّمّالفص ّساع ايتصاديات
ّاألراضيّوالجفاّففيّالتصُحرمشكلةّ هور تّالتصميمّالفعالّةلّوتد لةّأوّأدوا ّالمشك رّهذه ّآاثا دّمن لح
أّّمعها،ّالتكيُف لّذلّكويبد ّالُمّّمُعالجةمنّخال ّاإلجراءات ّالقصورّفي لّأوجه ّالعم دةّمنّبرامج ستم
فّالوطنية ّإظهارّكي صّمنّخالل دّويُّ،ّويخل فّوالفوائ لّالتكالي ّالمحاسبةّساعدّتحلي عنّالبيئة

ّطريقّّفيّالخضراء رّخارطة ّاألراضيّّمُعالجةلتسعىّتوفي هور رّتد ّاإلنسانفيهاّّالمتسببمخاط
كّوّ،بكفاءةّوفعالية تّّةالمحتملّتأاثيراتهاكذل ّوّالتكيُفوخيارا ّاطُرق دّمنهاّمع علىّّذلكّعتمادالح

ّعلمّيسليم.أساسّ
ّ

 الوطنيةُالعملُبرامجُتنفيذُفيُوالسياساتُالمؤسساتُدورُتناول١ُُ.٦
هُّ ّ .ّكان لّالوطنية ّالعم ذّبرامج تّفيّتنفي دّمنّالتحديا كّعد رّونا ّاألكث انّالمعوق تّعديدة،ّك لسنوا

رةّ دمّهوّخطو ّّرتوافُّع تّالمانحةّالدوليةّوالحكوماّتالوطنية. ّوالدعمّالماليّمنّالجها وجه ّ على
ّ، لّالوطنيةّّمنّاألنّكثيًرّوالخصوص ّالعم تّخطط لّمنتُّكان ،ّفّمو يّالماضي تّالمانحةّف ّالجها دّتم ق

ّالمانحةّبدالًّ ّالجهات ّوتويعات ّ'المشاريع' ّمع أوّّترتيبها تّالوطنيةّاألخرىّ لّمعّالسياسا ّأنّتتكام من
دّ) ل٠٢١١ّّ،IFPRIDاألولوياتّالخاصةّبكلّبل ّالعم تّبرامج ،ّيدّتعرض لّالمثال .ّعلّىسبي )

ّالذيّتضطلعّّالنتقاداّتلعدّممعالجتهاالوطنيةّ ّاألساسي لّبهّالدور تّوالسياساّتفيّمجا المؤسسا
ّاألراضيّ اّإدارة تّ)ولعدّمسعيه ّهذهّاإلجراءا ّأختارIFPRID،ّ2011لتغيير ّ-؛ شوسترّوآخرون،

التفاييةّمكافحةّّاآلليةّهومرفقّالبيئةّالعالميةّّوباعتبار(ّ.0222 ّ ّّالتصُحرالمالية ذّعام ّ،0222من
اهمتهو ّاالتفاييةّّاعتبارّمس ّمجاّللتنفيذ هناك ّ، ّواالستراتيجية ذّاالتفايية ّفيّتنفي رّفعالية بطريقةّأكث

وىّالوطني ّالمست ّالتيّيُّوتُّّ،34على ّالكيفية ّأدناهّبشأن ّاألمثلة تّقدم ّايتصاديا ّأّنتستخدم ّالتصُحرمكن
ّوالج هورّاألراضي تّاّلفاّفلوضعوتد ّاألراضيّّللتصديّلظاهرةنصفةُّمّالفعالةّوالسياسا تدهور

ّوتعبئةّالموارد.
ّ

 ُالقرارُصناعةُعمليةُفيُالخضراءُالبيئةُعنُوالم حاسبةُالتقييمُأدواتُمجموعةُاستغالل٢ُُ.٦
رهاّأوّ ّأاثا دّمن منّالح طقّ دانّأوّالمنا رّالتيّتتمكنّالبل تّالتدهو دّوضعّرؤيةّلمستويا ّالتكيُفيعتم

دّ فّوفوائ ّالتكيُفمعهاّعلىّتكالي ومعّّهذا ّ. ّإجراءات ّاتخاذ ّعدم دّمنهاّفيّمقابل ّإجراءاّتللح واتخاذ
لّوذلكّ، ّالفص هوّموضّحفي ّوالفوائدّيُّّ،0كماّ ّالتكاليف تّفيّّأكثرّناسبفإنّتحليل اسّالتغيرا يي

دّ منّحدو ّالهامشيةّض ّجُغرافية طقّالساخنةّحيث لّالمنا ،ّمث ُمّمعقولة ّ ّاألراضيّلةّشكتزداد تدهور
ّالشعوبّ.التصُحرو وىّالكليّأوّعلىّمستوى ّالمست وقّّ،وعلى ءّتتف ّالخضرا ذّكالمحاسبة التخا ّّ أداة
تّال .ُّمّالقرارا ّحاليًّلُحّوستنيرة ّالحظ،ّيتم ّإحرازّتقُدّسن ّّاكبيًرّّاًمّا تّالتي فيماّيتعلقّبوضعّالمنهجيا

                                                           

 34ّhttp://archive.unccd.int/financialMechanisms/menu.php?noMenus=1ّّ

http://archive.unccd.int/financialMechanisms/menu.php?noMenus=1
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ّعلى ّالحصول ّمن تّّتُمكن ّيدرا ّاإليكولوجية رّالنظم وىّالشعوبعلىّتغيي ّالسلعّّمست لتوفير
تّ لّّبناًءّوّ.للسُكانوالخدما ّّ،2-0علىّالفصو دّدراسةالقسمّالتاليّيخلُص ّّبإعدا دامّالتقييم الستخ

ّ ّوماّيرتبط رةّالمعرفةّإلظمّمنّنُّّبهااليتصادي دةّفيّدا تّلإلفا تّتصميمّأدوا نصفةّوفعالةُّمّأّوسياسا
دامّةلألراضي ّالمست ّاإلدارة ّّلتشجيع ّإكماّتنظُرّفي دامّالمحاسبة ةّمكانيّةاستخ ّعنّالبيئ الخضراء

ّالنُّّلإلفادةّفي ّالقرارّفيّسياق ّصنع ّاالجتماعية دةّاإليكولوجيةّوظم ّلألراضّيالجافة.المعق

 

١ُُُ.٢ُ.٦ ُالم كو  مةُالعناصر ُنةُالالز

ّالتغيُّ ّالتيّيطرحها ّالمشاكل ّحل ّأن ّعلى ّاآلراء ّاإلجماعّفي بّويدّتم ّرّالبيئيّالعالميّيتطل إجراء
ُّمّّابحواثًّ ومّالطبيعيةّنسقةً ّالعل هوّالحاّلفي ّ ّاالجتماعيةّكما ّالعلوم ّاالهتماّمإلى رّمن ّنفّسالقد تولي

ّ، ّوآخرون ،0222ّسونّ؛ّوات220ّ:0222)بيرينجز زّوآخرون ّرينولد ّ(ّ.0222؛ ويعنّيالنظّرفي
ّاالجتماعية ّوالُمّّالعلوم ّالرصد ّعناصر ّوالتُّتجاوز ّالبيولوجي ّالتنوع ّربةّ)مرايبةّلحالة لّتقييم ث

ّ ّالنُّوّ(GEOاآللفية، من ّ ّعلىّكل ها ّوكيفيةّتأاثير ّالتغيير ّوراء ّ"البشرية" ّالعوامل ّرصد ّخالل ّمن ظم
ّالعيش. ّوسُبل ّاإليكولوجية

ّ

ذّمشروعّفيماّيتعلقو ،ّ+REDDّّبتنفي لّالمثال ونّ،ّعلّىسبي دّتك ّاالجتماعيةّي التقييمات
ُمّ ّ تّوااليتصادية ّالتأاثيرا ّأيًضّعلىُّسّفيدّةليّسفقطّكوسيلةّلتقييم ّولكن ّالعيش ّاّللُمّبل دةّفيّفهم ساع

ّ وىّالمجتمعّالمحلي. تّعلىّمست ّاألراضيّوإزالّةالغابا هور بّالجذريّةلتد الممارسةّوباألسبا
ّإغفالمكنّالعملية،ّيُّ ّّمُعالجةعدمّأوّّأنّيؤدي ّاألراضيّبسبب هور لّتد الدينامياتّاالجتماعيةّ)مث

ّ، ر(ّإلىّصراعات بّوالفق هاوتقّالمشاريعّفيتسر ،ّّ)لُب ّوعالوة٠٢١٠ًّبينيسياح .)ّّ، ونّعلىّذلك ّيك من
تّالُمّ رّالوي ّمرو رّمع انّتتغي تّاإلنس ّاحتياجا رّأن ّاالعتبا ّاستمرارّسبُّوهمّأنّنأخّذفي لّالعيشّأن

بّ كّيج عةّمنّالخدمات.ّولذل ّمجمو دّعلى ّاليعتم ّاإليكولوجيةّالسلةّدراسة تّالنظم ّخدما ّكاملةّمن
ّأيّّدالًّب ّدراسةّمن ألي ّ هامُنفصلة دةّّمنّمكونات زّعلىّح ،0221ّ)رينولد ّالسلة نّهذه ءّم (.ّوكجز

ُمّيكونّ ّ هم ّالم رّمن ّاألجلرايبةّالتدابي ثّّطويلة رةّحي تّدخلّاألس ةّالغذائيةّومستويا ّاإلنتاجي ّمن تُقدم
ذهّالتدابير ُمّّه ّ رةّمؤشرات لّللستق ّأي ّأو طقّالتّيأصبحتّأكثر درةّعلىّالتأيلمّمعّالمنا ّي جفاّففي

.ّوبالتا ،ّالمستقبل رّالعلميّّأوصتلي لّالمؤتم أنّّاألولأعما دّب رةّرص اه ّّالتصُحرظ ّأن زّيُّينبغي رك
تّعلىّعلىّ لّالتغيرا لّالدخ لّمث مدىّالطوي ّالال دّومُغذيات تُّمّالتربةّ)فيّمقابّلرص طارئة(ّالساعدا
ّّالبطيئةّالمتغيراتألنّ ،ّفيّحينعلىّالفيّالوايعّتُسيطر تّالخارجية تّالسريعةّالُمّّأنّتغيرا تغيرا

ّالتقلُّماّّدةًّعا ّتعكس لّ)ّالهامةباّتغير لّالدو ،ّداخ ّ(.٠٢٢٩رينولدز

ّ

دعمّ ّالُمّوت ّوالفوائد ّالمنهجيّللتكاليف ّالتحليل ّمن ّمزيد ّإلى تّفيّالدعوة ّعلىّالتغيرا ُّممارساتترتبة
ّالُمّ هج ّوالمنا ّاألراضي أوجهّالاستخدام زّ ّريوّتكاملةّلتعزي ّاتفاييات رّفيّتنفيذ ّتآز اجةّإلىّوضع الح

ّوُمّّدراسةّعن ّالكربون، ّومخزونات ّاألراضي، هور ّتد ّوما ّالفقر، ّومُعدالت ّالمياه ّاستخراج عدالت
.ّويت ّحاليًاإلىّذلك حةّّمُعالجةّم راّلتفاييةّمكاف ّاألاث تّتقييم عنّطريقّوضعّمؤشرا اّ ّالتصُحرهذ

لّ ّ(.2)الفص
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نُا٢ُُ.٢ُ.٦ م ُ امُوالخالتقييمُكمجموعة نُالع اعةُقراراتُمسؤولةُفيُالقطاعي ُلدواُتلصن ُاص

فّ كّتكالي رّالسليمةّهنا رةّغي مدىّلإلدا دةّال ّبعي ذهّالتكاليف نّه ّأ ذهّالورية ّه ،ّوترى ءّّ-لألراضي سوا
ّاإلنتاجية تّتتعلقّبالخسائّرفي ّّكان ال ّ ّّّ-أم ،ّوتلحق ّالكربون ّمخزون صّفيّ ،ّوالنق تؤاثرّعلّىالصحة

ّ وجيّوالمواردّالمورواثة وعّالبيول دّالتن رّعلىّموار ،ّوتؤاث ّّ–خسائرّبالبنيةّالتحتية ومنّاثمّيجبّاألخذ
دّالنادرة. ّاألمثلّوالفعاّلللموار ّبهاّعندّصنعّالقراّرلضمانّاالستخدام

 

ّوالفوائدو ّالتكاليف رّالسوييةّبمثابةّأداةّمّالسلعّوالخدمات،ّأوّباألحرّىتقيييُعدّتحليل حاسمةّّغي
دةّللُمّ ضّوالعمالةتحديدّكيفيةّّفيساع لّّتخصيصّاألر ءّويُّّوجه،ّأفضلعلىّورأسّالما ّإجرا مكن

فّوالفوائد لّالتكالي لّأوّّتحلي دّيلي دامّعد رةّفيّّكثيرباستخ بّالمذكو ّّمجموعةمنّاألسالي تّالتقييم أدوا
لّ ّ"و(ّ.0)الفص ّوصافيّإذاّكان هورّاألراضي فّتد رّّالتصُحرالقيمةّالحاليةّ"لوي ّأكب مّنالقيمة

،ّفتوجدطلقةّمنّالُمّ ضّّحاجةّعدمّاتخاذّاإلجراءات انّأنّتلكّاألر ّاّلالتيّتتسبّبفيلضم هور تد
زّلديهاّ دّوحواف ةّوموار رّتكفيّمعرف ُّممارساتلتغيي رجّالمويعّمنّها، نّخا ّوتمكينّالمستفيدي المساعدة

ّالُمّاإلُّممارساتّفيّتمويل امةّلألراضي.دارة ّستد

ّ

ّمحدودة،ّيُّو ّالمالية ّالموارد ّأنّيُساعدعندماّتكون ّالُمّّمكن ّالتحليالت فّمكانّتقييم تعددةّللتكالي
ّالتيّتُّ ّالمشاريع ّأولويات ّالمكانية(ّفيّتحديد ّوالفوائد ّالتكاليف ّ)تحليالت دّوالفوائد رّالفوائ حققّأكب

ّالُمّّ،ّويكونالصافية ّوالفوائد ّالتكاليف تّتقييمّترتبةّعلىفهمّكيفيةّتوزيع ها ّّسيناريو استخدام
ّالشاملُجّّاألراضي ّوالفوائد ّالتكاليف ّمنّتطبيقّتحليل الّيتجزأ ّ تّوتكونّّ.زًءا تّذا ذهّالمعلوما ه

ّرسمّالسياساّتالعادل دّتهتمةصلةّفّيسياق ،ّّب.ّي علىّوجهّالخصوص ّ، ضّالبلدان رّبع معرفةّاآلاثا
تّالتوزيعي دامّفيّةّللتدخال دّاستخ ءّاألراضيّكمّاسيري رّالفقرا ّهذهأنصا تّّأنّيرون ّتُّالتدخال فيد

رّمنّ تّالمحليةّالمنخفضةّالدخلّأكث تّّاتالمجتمعالمجتمعا لّالمتوسطةّوالمرتفعةذا ّ.الدخو

ّ

فّّحصادّاثماركماّيتمّ تّّالتصُحروي ّاألراضيّفيّمستويا هور ّوتد ُّمّأُخرى ّالمحليّةإلى ختلفةّ)من
ّالُمّ ة ّالخدم ّعلى ّاعتماًدا ،ّالعالمية( دمة ُمّوق ّ ّايتصادية ّأدوات هناك ّ ّأنّيكون دّيجب ختلفّةلتعبئةّالموار

لّّالتصُحرمشكلةّّمُعالجةالالزمّةل ّوالجفافّ)انظرّالفص هورّاألراضي ّذلك،ّي0ُّوتد ّومع أنّمكنّ(.
وجيّكبيرةتكونّ ّاإليكول دةّالنظام دةّّتكاليّفاستعا ّاالستعا ثّتتراوحّتكاليف ّحي ١٢٢ّّمن ١٢٢٢ّإلى
ّلّلدوالر فّهكتاّرالواحد،ّولكن مدىّوفقًّّاملحوظًّّاختالفًاالقيمّتختل ،ّو ّاإليكولوجي وعّالنظام ّالن

رّال بّالوايعّوتدهو دةّأسالي دمةّ)االستعا ّ،TEEBّالحيويّوالتنوعّالبيئيةّالنُظمّايتصادياتالمستخ
ّاآلن،ّبُّو(ّ.٠٢٢٩ ّجًدّحتى ّمحاوالتّيليلة ءّذلت لّاّإلجرا دّوالتكاليفتحلي تّلُمّّالفوائ ّاالستعادة،بادرا

ّو رّمن ألكث ضّ يلّمنّّتّنسبةجدُوّّاستعادة،حالة٠٢٢٢ّّفّياستعرا ّالتيّتُقدمّةبالمئ2ّأ ّّهي بيانات
ّ، ّمعنى فّذات اّلشيءوتُّتكالي كّبمثابةّ رّتل ّالُمّّفصاًلُّمّّتحلياًلّّشريطةّإجراءّعتب ّللفوائد ّأو حققة

ّّةيمعرفّكماّتوجّدفجواتّتويعةالُمّ فّّّتتعلقكبيرة ّالُمُّّممارساتالبتكالي امةّالمختلفةّلإلدارة ستد
ها كّوّلألراضيّوفوائد ّ)الُمّكذل ّاآلاثار /ّ ّالُمّالقيم ّوغير رّباشرة دهو دّمنهّباشرة(ّلمنعّالت ّالح ّأو والحفاظ

ّاإليكولوجية تّالنظم ّخدما زهاّّعلى ّالعالمية)ّأّوتعزي ّاآللية ونّّ،بالتاليو(ّ.ّب٠٢١٠ّ،مرفق ّيك من
بّ رُّمّّاسةدرّإجراءالصع ّّبشأنقنعةّلصناّعالقرا هور منّالتد لّالويايةّ أهميةّاالستثماّرفيّمجا
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ّالُمّ ّاإلدارة .ّوتعزيز دامّةلألراضي عوّست ،ّتد ّولذلك نّّلالواثيقةّالمعلوماتيةهذه دّم ّاألّالبحوثمزي كثر
ال تّمنهجيةّ ّاألراضي.ّمُعالجةيتصاديا هور ّتد

ّ

،ّيوجد ّّوفيّغضونّذلك ّاإليكولوجية ّالنُظم ّواستعادة ةّلألراضي ّالمُستدام ّاإلدارة همية ّواسعّبأ إيرار
ّالتُّ ّخصوبة ّوتعزيز ّالكربون، ّانبعااثات ّمن ّوُمّللحد لّربة وعّالبيولوجّي)فيّالفص دانّالتن 2ّكافحةّفق .)

ّأنّتُّ لّالوطنيةاّلتفاييةّمكافحةّوبالتاليّيجب ّالعم ذّبرامج انّّالتصُحرنف أنّيتمّربطهاّكلماّك ذلّكو
لّّباالستراتيجياتّاممكنًّ ّالعم جيّ)وخطط كّوNBSAPsّ)الوطنيةّللتنوعّالبيولو تّكذل التواصال

رّالمناخ. ّاإلطاريةّلتغي ممّالمتحدة ّاأل ّاالتفايية ّالوطنيةّبشأن

ّ

ّااليتصاديّكُجّيدّيُّ ّالتقييم ّإجراء ّأيًضا فّّزءساعد رّفيّتوضيحّكي ّاألاث همّتُّمنّتقييم ُّممارساتسا
ّ ّالسلع ّعلىّييمة ّواعتماًدا مدى. ّ ّأي ّوإلى ّالثالث ّريو ّاتفاييات هداف ّأ ّاألراضيّفي استخدام

ّالقيمة ّأنّتقلل ّالمُفاضالتّوالخدمات،ّيُمكن ّإمكانية ّمن ّّااليتصادية لّالعيشّوالتنوع رّبيّنسب أوّالتآز
وّوآخر ّاألراضيّ)كابل ّبالتغيراّتفّياستخدام ّالكربونّفيماّيتعلق ّوتخزين ،ّالبيولوجي ّ(.0222ون

ّ

ّالُمّو ّالتقدم ّووسائلّلتقييم هدافّيابلةّللقياس ّأ هناك ّ ّإذاّكانت ّجديدة مالية ّ ّموارد ّيُحتملّتعبئة زّنحو حر
ّالُمّ ّأنّيكونّللمانحين ّذلك،ّيجوز ّعلى ّوعالوةً هداف. ّاأل ّتحقيق ّوحتملينّمتطلباتّيليلةّمختلفة التي

امّاإليكول دةّالنظ ّاستعا لّالمثال: رهاّ)علّىسبي .ّينبغيّتوفي ،ّووجيّلصالحّالفقراء( اّالنحو ىّهذ ّعل فإن
همالّتأاثرُّسّ ّإ من ّ ّّيدّيُقو ض ّاإليكولوجية ّالخدمات ّعلى ّالحصول ّمقابل ّالدفع ّالعيشّببرامج بل

ّ مدىّالطويّل)ليموناّوآخرون، ّ(.0221شرعيتهاّعلىّال

 

ّ ،ّووأخيًرا، ّالشركات رّيطاع هةّنظ وىّّنيتحسّساعديدّيُّمنّوج ّمست رّالبيئي الشفافيةّفيماّيتعلقّباألاث
ّ ّإدارةّأكثرّمسؤولية. ّإيجاد فّولعملياتهاّوسلسلةّالتوريّدفي ّاالعترا تّعلىّتزايد كّبالفعلّعالما هنا

ّ ّالذيّبمنّيبلّالقطاّعالخاص لّالطبيعي منّرأسّالما عمّأنّنسيجّ رّااليتصادييد ها ّّاالزد يتم
ّفّ.تقويضه لّالمثال، تّالتيPUMAّّّةعالمتهاّالتجاريوPPRّعلىّسبي بّّامؤخًرّأصدر أولّحسا
ّّلألرباح رّالبيئية ّااليتصاديةّمماّيُدّّ (EP&L)والخسائ ة ّللّعلّىالقيم رّالبيئّيلعملياتهّاوسلسلة ألاث

دّ) ،PPR 2011ّالتوري .ّوبالمثل ّإطالقيُّ( لّالطبيعيّعتبر ّرأسّالما ّريوّ+35إعالن 02ّ،ّّفي ،ّهو
لّ ّمماّيد ّالمالي ّأدلىّبهّالقطاع انّالذي زامهّعلىّريادتهالبي ّّوالت رّرأس دماجّمعايي ّإ ملّمنّأجل الع

لّالطبيعيّ تّوالخدماّتالماليةّفيّالقرنُمّفيّالالما ّ.الحاديّوالعشرونّنتجا

 

١ُُُ.٢ُ.٢ُ.٦ ُاقتصاديات هورُالراضيم بادرة ُ(٢١١٢-٢١١٤)ُتد

ّاتفاييةّمكافحةّ ّوالحكومةّاأللمانيةّوأمانة امّّالتصُحرأطلقّتالمفوضيةّاألوروبية رةُّم0221ّّفيّع باد
يّ) ّاألراض هور تّتد ELDّايتصاديا ال ّ ّجزًءا ّاألراضي هور ّايتصادياتّتد ّجعل ّإلى هدف ّوالتيّت )

                                                           

 35ّhttp://www.naturalcapitaldeclaration.orgّّ

http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
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ّ طموحةّلخلق رةّبرؤيةّ ذهّالمباد ّه ،ّوتحظى تّالسياسةّوعمليةّصنعّالقرار ّاالستراتيجيا أّمن يتجز
ّ وعّفيماّيتعلق اّالموض ولّهذ رّالسوييبالوعّيالعالميّح ّوغي ّالُمّالقيمّالسويية امةّةّلإلدارة ستد

ّمنعّفُّ ّلألراضيّفي امّاإليكولوجي،ّومكافحة تّالنظ ّخدما ،ّوالحفاظّعلى لّالطبيعي ّرأسّالما قدان
اخّو رّالمن رّّمُعالجةتغي هو تّتد ّايتصاديا دّعناصر ّأح .ّوتتمثل ّالمائي ّواألمن دّالغذائيةّوالطاية الموا

ّخاللّتحديدّفُّ ّمن ّالشركات ّإفادة ّأيًضاّفي ّالتجاريةّرصّاالستثاألراضي رّفيّاألعمال ّهاحوافزوما
ّالتيّترتبطّب ّاألراضيّالمحافظة ّخدمات ّالُمّعلى امةّواإلدارة تّجديدةّلقياسوّلهاستد زّأدوا ّهاتعزي

ها ّآاثار بّ،ّوواإلبالغّعن رةّالتستجي ذهّالنواحيّمباد عّه ّجمي تّفي ّالُمّلالحتياجا حةّفيّالواثيقة وض
ّ. ّالمعلوماتية

ُ

ُالم ُالتوسيع٣ُُُ.٢ُ.٦ الُالطبيعينطاق: سُالم عنُرأ حدُمنُحاسبةُ تُلل ُكأداةُلتصميمُسياسا
ر ورُالراضيُوالجفافُالتصح  معهُوتده ُ ُالتكي ف  أو

دّالكليّلالتفاييةّ ّااليتصا رهّمنّمؤشرات وّغي ّأ ّاإلجمالي لّالناتجّالمحلي ،ّيحص وىّالكلي ّالمست على
ّعلىّ ّالخصبة دمهاّالبيئةّالطبيعيةّ)التربة ّتق تّالتي ّالخدما ّمعظم ،ّفإنهّعلى ومعّذلك ّ. لّالمثال( سبي

ّ همتها ّوالخدماتّنظًراّلمسا ّالسلع ّالتيّتوفرّتدفقات ّااليتصادية ّاألصول ّأنها ّعلى ّأنّتعامل ينبغي
ّ ّالُمحاسبة ّوتُمثل ّاإلنسان، ّورفاه ّااليتصادي ّاألداء ّالطويلّفي ّالمدى ّعلى ّالحيوية عنّالبيئة

ُّعّ ّاإليكولوجالخضراء ّالنظم ة ّأساسيًاّلتعميمّييم ّانصًرا ألنّصيانةّالنظمّاإليكولوجية ةّ ّي لطبيعية
بّمعرفةّبكيفيةّ تّيتطل ةّعلّىالمؤشرا امّالمحاسبةّالوطني دّنظ ،ّوبينماّيستن ّااليتصادي استيعابهاّللنمو

ّواالستثمارات،ّيُّ ّواالستهالك ّ)اإلجماليةّللدخل ّالبيئيةّوااليتصادية امّالحسابات ّ(SEEAمثلّنظ
ّالذيّيُّ ّاإلحصائي دّاإلطار ّوفّريواع ّدوليًا ّإحصاءاتّيابلةّللمقارنة إلنتاج ّ ّالقياسية ّوالجداول المحاسبة

دّ) ،ّّإحصاءاتعنّالبيئةّوعاليتهاّمعّااليتصا ّأ(.٠٢١٠األممّالمتحدة
ّ

ّالحاضر،ّيُّ ّالويت ّالُمّوفي ّوفرّنظام ّاألصولّ)األسهم حاسبةّالتوجيهّللبلداّنلتجميّعحسابات
ّاأل دّالطبيعيةّمثل تّالموار ّمخزونا ّوالتغيراّتفي ّوالمعادن تّوالمياهّواألسماك راضيّوالغابا

ّالتدفُّ ّوحسابات ّوالنقدية(، ّالمادية ّالناحية ّمن ّوالطاية ّانبعااثاّتالطايةّوالتربة قّالماديّ)الستخدام
تّالنقديةّ ّوالحسابا ّااليتصادية( تّالمياّهحسبّالقطاعات اءّوانبعااثا دّوالهو ّوغيرهاّمنّالموا والمياه

تّالبيئية، بّواإلعانا ّووّ)الضرائ ّحمايةّالبيئة تّاإلنفاقّعلى ّ(ّ)نفقا رةّالموارد ّّإحصاءاتإدا األمم
ّ، ّالُمّّوب(،٠٢١٠المتحدة أّلغراضّنظام ّاألراضي هور ثّيتمّيياسّتد بةّمنّحي ّاالحاس ستنزاف
ونّالطبيعيالماديّلل .ّّمخز ّاألصول معّذلك،ّالّيضعّفيّحسابات فيّّالنظاّمالمحاسبّيالحاليو
تّالمحتملةّاعتباره لّالتغيرا لّالتيّوّ،ك ّّتشهداألحوا لّالبيئيةّبسبب ّاألصو انخفاّضفيّكمية

ّالجويةّ واهر رّالمتويعةالظ دةّوغي .ّالشدي لّالمثال ّو،ّعلىّسبي ةّمنّنظام ّالكامل ّاالستفادة لتحقيق
ءّحاسبةالُمّ كّحاجةّإلجرا ّهنا ضّ،ّتكون تّالّالمواءماتبع ّإطاّرالمؤشرا ّّفيزيائيةبيومع ّاألمم التفايية

ُمّ ّ.التصُحركافحةّالمتحدةّل
ّ

ّاألهميّةل دّمن ّاّمُعالجةولمزي هور منّتد ،ّتتض وىّالوطني ّألراضيّعلىّالمست ةّالمنقحةّمن النسخ
ّالُمّ دّ)نظام ّّالمتويعّبحلولوحاسبةّالجدي ُمّّ(0222ّعامأوائل ّ مرة ّ ّّعنّاخاًصّّاجلًدّألول تّالنظام حسابا

ّ ءّتضمينّالدافعّويأتيّاإليكولوجي. بّالناشئةّورا ّالمطال وجيّمن ّاإليكول تّالنظام ّالتقُدّلحسابا ّمقياس
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ّ، ّأيشيوالمحرزّفيماّيتعلّقبااليتصادّاألخضر وأهداف ّ، دامّالموارد رّوكفاءّةاستخ ّالنموّاألخض
Aichi،ّّاألراضيّوالجفافّالتصُحركافحةُّمّّلالموضوعةّسياساتالفيّسياقّو هور ّّوتد والتخفيف

ّالجفاف،ّيُّ ّآاثار ّأنمن ّوااليتصاديةّعدسايُّّمكن تّالبيئية ّالحسابا ّّنظام ّعلىّوضّعاستراتيجية البلدان
ّوسبُّوازنّالمفاضلةّبينّّتإدارية ّالتُّّلالزراعة ّمثل ّاإليكولوجي ّالنظام ّوخدمات ّالكفاف، ربةّزراعة

دّالغنيةّبالُمّ اهّالجوفيةّالتيّي ّعنّتغذياّتوتغذيةّالمي ّالُمّنتج دامّةلألراضياإلدارة دّ.ّوست بّتعتم أسالي
ّالُمّ لّالتقييم ذجّمث ّعلىّنما دمة ARIESّّّوInVestستخ ّاإليكولوجي تّالنظام ّخدما لقياسّتدفقّتوفير
هاّ دامّاّضبطمنّوتنظيم ّوتWAVESّ٠٢١٠ُّألراضيّ)حدّدلالُمّالستخ .)ّ ّالخدماّتفي ّهذه رّييمة قد

ّالسوقّ دامّأسعار حقّباستخ ال تّ رّالملحق(.ّووظائفوي ّ)انظ ّاإلنتاج
ّ
دّو منّأنّالعدي غمّ امّعلىّالر ذّنظ ّمنّالبلداّنلديهاّيدرةّإحصائيةّكافيّةلتنفي تّالبيئية الحسابا

ّالُمSEEAّّّوااليتصادية ّالرصد ّمعظمّنظم ّأنشأت ،ّ ّاإلنمائيةّلأللفية ذّاألهداف تكاملّةلدعمّتنفي
(MDGّ تّالتنمية امّتكنولوجياّمعلوما هوّنظ كّ ّاألمثلةّعلىّذل 36DevInfoّ(،ّوأحد ّوالذيّيُقدم ،

ُمّ ّ تّالحكوميةّواإلداراتّالمختلفةّوُمّّوحدةيواعدّبيانات نّالوزارا تّالوطنيةّم ّالبيانا تكاملّةلتنظيم
ّاألُّ ّوكاالت ّعن هاّممّالمتحدةفضالً ّونشر عةّوتخزينها ّمجمو عمّالنظام رّال.ّويد ّمعايي ّاألدنىّمن حد

كّ تّبماّفيّذل ّاإلنمائيّةلأللفيةّكماّامؤشًر09ّّمّنالمؤشرا ّعدًدّّلألهداف ّمحدوًدّّايدعم منّّاغير
ّال ّالمستخدمين لّحواّربينّالوزاراتّالمختلفةّوبين دةّمنّخال اّعا ه ،ّالتيّيتمّتحديد مؤشرات

ّالُمّ ّوفقاّلالحتياجات .ّالرئيسيينّللنظام دةّوالناشئة ّالنحو،ّيُّوحد هذا ّ امّعلى ّالمكّناستخدامّنظ رصد
ّالصلةّلتقييمّالو رّذات دّمنّالعناص امةّباعد ّمخاطرّالجفافاستد يّالجافةّوإدارة اّ،ّويألراض عملّهذ

دّوالسنغال.ّالنظام لّالهن ةّمث رّمنّبلدانّاألراضّيالجاف ّبصورةّكاملةّفيّكثي
ّ

ّوأخيًرا،ّسوفّتُّ رّالصناعية ّاأليما ّطريق رّعاليةّالديةّعن لّإلىّصو تّفيّالوصو دّالتطورا ساع
دّفيّتوف ّعنّبع ّرّفُّيواالستشعار ّمتزايدة ّعنّللُمّرًصا ةّالوطنية هنةّللمحاسب ّالحالةّالرا ضيّيدماّفي

رةّ ّاإلدا ّأوّبالعكسّدور دامّةلألراضي ّالمست ّاإلدارة لّدراسةّمتأنيةّلدور البيئةّالخضراءّلتشم
ّالتوالي.الُمّ ّعلى ّالشامل، ّااليتصادي ّالنمو ّمساعًداّفيّتحقيق ّعامالً ّأو ّعائقًا ّأنّتكون ّستدامةّفي
ّ

 ُختاميةُم الحظات٣ُُ.٦
ّ ّعلىّنطاق ّالعلمي ّاإلجماع ّوكان ّعقودّتقريبًا، ّعلىّسبُّألربعة ها ّوتأاثير ّاألراضي هور ّتد لّالعيش

ّ. دّالمنال ّظلتّترُصّوالعالميّبعي ّوالخبراء ّالدول ّأن ّمن ّالرغم هورّاألراضيعلى رةّتد اه ّدّظ ّ،فإنه
ّاآلن رّالممكنّحتى ّّمنّغي ّالثروة ّأو ّااليتصادي ّالنمو ّعلى ها ّوتحديدّتأاثير ة ّحاسم ّأسًسا وضع

ّ، ومعّذلك ّ ّوبطريقةّمنهجية. ّجماعي ّإالطبيعيةّبشكل اكّحاجة دّييمّهن ةّللسياسةأّلنّلىّوجو نقدي
تّ ّاتخاذّالقرارا .ّيتم تّالفيزيائية ،ّوليسّالكميا سّمّنالقيم لّإلىّوعلّىأسا أنّالوصو منّ غمّ ّالر على
تّ دةّالبيانا لّيُّجو ُمّتحديًّمث ّ ءّستمًرّا ّوالتكاليفاّإلجرا لّالفوائد ّلتطبيقّوالسعيّّتحلي ّالمحاسبة عنّالبيئة

                                                           

 36ّّwww.devinfo.org   ّّ

http://www.devinfo.org/
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ّالسعيّإلى ،ّينبغي نّويفّالخضراء اّالتحدي،ّلضما ّّتشويهّتحقيقّهذ تّواألنشطة توجيهّاالستثمارا
دّقّأعلىّيتحقل ّجتمع.للُمّّةصافيفوائ

ّ

ّ تّأوّووأخيًرا، ضّأهميةّالسياسا ّالُمّّمُعالجةلعدمّتقوي ّالعوامل همّفي ّالتيّتُسا ُّممارساتؤسسية
ّالُمّ ّغير المهمّاإلدارة منّ ،ّيكونّ دامّةلألراضي دّالمبذولةّّهذاّمُعالجةست عنّالجهو ّ بشكلّمستقل

ّاإليكولوجي يّوتقييمّالنظام لّالطبيع ّارتباطّلحساّبلرأسّالما ءّّ،وفيّحالة ّسو رةّالنظم إدا
أوّباإليكولوجيةّ عيّ صّالو صّالنق لّنق تّحو ّاألراضيّالتيُّّممارساتمعلوما ّاستخدام تكوّنفي

ونّّ،يّالخاصةضااألرّصالحّأصحاب ّوالنهوضيك عيّّبالتعليم ّالمناسبانّلردانّاهماالو ّ،وليس
ّ، .ّوبالمثل ّعلىّالسوق تّالقائمة ُمّّيمنعاألدوا ّ ّالمال ّرأس ّاألراضيّسوق فّتّمنالك تّتكيي كنولوجيا

صّأوّال تّمنّعزّزالتيّتُُّّممارساتمربحةّللقطاّعالخا ّخدما ،ّتقديم ّاإليكولوجي ّوالنظام يكون
ّ ّهو ّاألمثل صّللاألسلوب رّفر لّوآخرون،توفي ّ)إنج ّاالئتمان لّعلى ّ(.0229ّحصو
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ة.٧ُ ُُخاتم
ّآاثاًرّّالتصُحريكونّلمشكلةّ ّوالجفاف ّاألراضي هور ّعلىُّسّّاوتد ّالنطاق حةّواسعة ،ّوص لّالعيش ب

ّويُّ هته، ّونزا ّاإليكولوجي ّويُّّالتصُحرقلّلالنظام ّاألرض ّإنتاجية ّمن ّاألراضي هور ّوتد درتهاّعلى
ّ ةّوالوطنية ّالمحلي ّالمستويات ّاإليكولوجيةّعلى تّالنظم ّخدما هذاّفيّفُّّ،واإليليميةتوفير ّ دانّويتجلى ق

ّالُمّ ّوالمواد ،ّالخصوبة ّالكربونغذية عيّوامتصاص بّوالر ّاألخشا صّفُّو،ّوإنتاج وحفظّّديالصر
ّ ّوالسياحة ُمّّ-الطبيعة ّ ّالتيّتؤاثرّبشكل ّالعوامل ّعلىّكل ّالُمّاالباشر رّيتصادات هو ررةّمنّتد تض

ّأيًضّ هناك ّ رّّااألراضي. ّّالتصُحرمشكلةّّنتكونّناتجةّعخارّجالمويعّّةكبيرآاثا ّاألراضي هور وتد
ّوالجفاف تّفيّتدفق ،ّوالتغيرا ّاألراضيّالجافة ّوالملوحةّفي فّالترابية، لّالعواص ،ّوالتيّتشم

،ّال دّعلىتيار ّاالعتما ّوتدفُّّوإمكانية ضّالري، ،ّوانخفا ّّجودةقّالمياه ،ّواإلطماّءفي ّالشرب مياه
ّوالبُّ ّونُّاألنهار بّوالسدودحيرات ّ،ّوظمّالشعا هميةًّّباتّاآلنأنّيمكنّالقول ّأ ّأيّويتّمضّأكثر ّىمن

رةّل رةّّالتكيُفعلىّبناّءالقد اه ّظ ّاألراضيّوالجفافّالتصُحرمع هور ّارتفاوّ.وتد تّمع عّدرجا
ّعالميًّ ّالمتويع كنّأنّ،ّيُّاالحرارة ثّم ّوّراتتغيُّتحد ّعالميًا هائلة ّ ّمناخية لّمتكرر ّطريقةّمتزامنةبوبشك

ّالدوليّ ،0220ّ)البنك لّالمثال رّو(.ّعلّىسبي ّحالةّتضر تّواسعةّمّنالعالمّفي ّمجاال ّاثالاثة ّسلبًا من
تّواحدّالجفاف ّالزراعّيالعالميّيدّالّّيوجدّ،فيّوي أنّاإلنتاج دّب رّمتزاي ّتعويضّيستطيعكونّيخط

ّ ّمن ّإيليميًا ّالمتضررة دايّالمناطق ّكماّحدّثفّيالماضيّ) ّ(.0220الجفاف
 
رّلمكنّيُّو رّصانعّيالقرا ّعلىّاختيا تّللسيطرة ّإجراءا هورّأسباباتخاذ ّآاثارهّأوّمستواهّالتد ّ،أو

ّ ّآاثارويُحدد دهورّاألراضي وىّت هورّمست اّالتد ّاإليكولوجيةّّهذ تّالنظم ّخدما ّتوفير ّعلى دّالتي والفوائ
.ّّيجنيهاّاإلنسان كّالخدمات ّأعاله،ّالّيتمّتداولعلىّالومنّتل حوّالمبين تّالتيّّن ّالخدما دّمن العدي

دمهاّالنظم ّالصحيةّأوّّتق دامّةلألراضياإليكولوجية ّالمست رّّ،فيّالسوقّاإلدارة وبالتاليّالّيوجّدسع
ّلهاّمما ضّوّصريح ديّإلىّبخسّييمةّاألر مةّيؤ ّاإليكولوجيةيي تّالنظم هاّخدما ّويُّالتيّتُقدم ،ّ قدم

دّ فّوالفوائ لّالتكالي رّتحلي ذهّالمعلومات.فيّوسائلّلتصحيحّأوجهّالقصو ّه
ّ
ُمّو ّ ّاآلن،ّفإن تّّعظمحتى ّايتصاديا لّبشأن ّوالجفافّتُّّالتصُحراألعما ّاألراضي هور ّوتد زّعلى رك

ّالتيّتُّتراُجّ ّالخدمات ّالنُّعّفي ها ّالُمّقدم ّاإليكولوجية ضّظم النخفا رةّ فّالمباش تضررة،ّأيّالتكالي
لّلمشكلةّ رّالكام إنّالتأاثي ،ّف عّذلك ،ّوم لّأوّتربيةّالماشية ّإنتاجّالمحاصي ّالتصُحراإلنتاجيةّفيّنظم

ّا هور ّالُمّوتد ّالخدمات ّاإليكولوجيةّيتجاوز ّالنظم ّعلى ّوالجفاف تّألراضي ّالخدما دمةّللتأاثيرّعلى ق
ّ لّتصميم فّمنّأج دّوالتكالي لّللفوائ ّأيّتحليلّشام رّإلىّذلّكفي بّالنظ .ّويج ّوالثقافية التنظيمية

لّ ،ّيوفرّالفص ّاالتجاه هذا دّمنّالتقدمّفيّ ّالمزي .ّولتحقيق ّالسليمة تّالسياسة ّمجموعّالثانيأدوا ةّمن
ّالتيّتربُّ ّاألدوات ّوذلك ّاألراضي هور ّمنّتد ّإلحاًحا ّاألكثر ّااليتصاديّللتأاثيرات ّالتقييم ّأساليب طّبين

ُمّلُمّ ّ ّنقدية.ساعدة رّفيّدراسةّالمفاضلةّبيّناستخداماتّاألراضّيفيّصورة ّتخذّيالقرا
ّ

لّ ّّالثالثويصفّالفص ّالقدرة ّوأنشطةّبناء ّاإليكولوجية ّالنظم ّواستعادة ةّلألراضي ّالمُستدام اإلدارة
ّالتيّيُّ ّالتأيلم ّأنّتُّعلى ّمكن ظاهرة ءّعلىّ دّفيّالقضا ّّالتصُحرساع دّتكون ،ّوي وتدهورّاألراضي

ّالُمّ ةّلالستخدام ّالعام ّالسياسة ّأدوات ّأّواستشاري ّايتصادي ّأو تّطابعّتنظيمي دامّلألراضيّذا ست
،ّ)منظمةّال ّوالتنمية ّااليتصادي ١٩٩٣ّتعاون ّإمكانياتّالتعليم ّاالستشارية هج ّالمنا ّوتشمل .)

لّال ،ّعلّىسبي امها ،ّالتيّيمكّناستخد تّالتيّوالتوعية رةّالنظمّفيهاّرتبطّيمثال،ّفّيالحاال ّإدا سوء
عنّ ّ صّالمعلومات أوّنق عيّ صّالو ُّّممارساتاإليكولوجيةّبنق ّالتيّهيّفيّالصالح استخدامّاألراضي
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،ّالما ّوآخرون ّاألراّضالخاصةّ)إنجل ألصاحب ّأنّتنظ0229ُّّليّ ّوينبغي .)ّ هجّالتنظيمية رّالمنا
ّ ،ّوبناء أسّالمال ّر وجهّالنقّصفّيأسواق ّوأ ّأمنّحيازاتّاألراضي لّمع تّالتيّتتعام اإلصالحا

ّالُمّ ّاإلدارة ّالقدراتّلتنفيذ ّاإليليميّواإليليميّوالوطني. ىّالمحليّودون ّالمستو امةّلألراضيّعلى ستد
ّ هجّااليتصادية لّالمنا ّإزالةّوتعم عنّطريق ّ ّخلقّحوافز ّّأوجهّالنقّصفيعلى ّرأسّالمال، سوق

ّ ّالنقّصفّيسوق ّأوجه اّمنعت ّإذ ،ّينبغي لّالمثال .ّعلّىسبي دامّةلألراضي ّالمست اقّلإلدارة وإيجاّدأسو
ُمّ ّ ّالمال ّالّالتكيُفالكّاألراضيّمنّرأس ّأو ّالخاص ّالُمربحةّللقطاع ّالتكنولوجيات التيّّاتُممارسمع

ّتُّ ّاالئتمان. ،ّوالحصولّعلى ّاإليكولوجية تّالنظم ّخدما زّمنّتوفير ضّوعز عندماّالّيجدّمالكّاألر
ّ ّحافًزا ّالفردي امةّّممارساتتبنيّّيهيجعلُّشخصيًا ّالمستد ّلألراضياإلدارة دّيتّماستخدامّاألساليب ،ّي

ّالُمّ ّأسواقّللخدمات إلنشاء ّ دمةّعنّطريقّااليتصادية تّق ّكماّدع دامّةلألراضي ّالمست اإلدارة
اقّ دامّّاأيًضّّالبيئيةاألسو تّإلّىاستخ ُمّآليا ّ ّالخدماتالدفع لّعلى لّالحصو رّفيّوالتيّّقاب بدأتّتظه

ّالدوليّ) ّالمستوى كّعلى ،ّوكذل دّمنّالبلدان اقّالعدي ءّأسو وعّالبيولوجي(.والكربونّوالما ّالتن
ّ
لّو هوّمبيّنفيّالفص رةّالرابعكماّ ّّ،فإنّالفك ّاإلدارة مّعلىّالسوّقلتعزيز منّالمنهّجالقائ األساسيةّ

كّالكيانالُمّ ّتل ّأن دامّةلألراضيّهو ّمنّخاللّخفضست تّالتيّتوفّرفوائد ّّا ّاألراضي هور تّتد تأاثيرا
لّالمثالّخارجّالمويع بّأنّيتمعلّىسبي هاّفيّحينّأنّّ،ّيج ّجهود ّتعويضهاّعن ّاألُخرى الكيانات

اضيّأوّّتتسبّبفيّالتيّ هورّاألر ّتد ّإما عّتكاليف بّأنّتدف إلنتاجيةّالتربةّيج ّ بّفيّأضرار تتسب
ّالتيّسوفّتعملّنيابةًّللُمّ ّالدولة ّإلى ّأو ّمباشرة ّّتضررين ّدوًرا ّوالتكاليف ّالفوائد ّويلعبّتحليل عنهم،

ّ ّالسوق. ّعلى ّالقائمة ّاألدوات ّومحوريًاّفيّتصميم دّالالزمّةفي دّالموار عمنّالذّييحش رّ ّالنظ بغض
ّ)المست ّالمطاف ّانهاية تّأوّالسطات ّأوّالجها ّالملوث ّأو ،ّفيد ّالدولية( ّأو ّلمحليةّأوّالوطنية يُعزز

ّ من ّ ّمزيد ّأيًضا ّااليتصادي ُّّممارساتالتقييم ّأّواستصالحهاّأليّميزانية ّالمستداّملألراضي االستخدام
ّ دامّاألراضي. هاّتاستخ دّمّنسيناريو ّعد ألي دّ بّالتكاليفّوالفوائ دّنس عنّطريقّتحدي ّ معينة

ّو دّوأخيًرا، ،ّي ّاإليكولوجية تّالنظم ّخدما ةّواسعةّمن ّمجموع عنّالتغيراّتفي لّالمحاسبةّ منّخال
همةّتُّ دّفيّتوضيحّكيفيةّمسا ّوالفوائ تّالتكاليف دّتحليال فُّّممارساتساع استخدامّاألراضيّفيّأهدا

جيّواتفاييةّمكافحةّ ّواتفاييةّالتنوعّالبيولو ّاإلطارية ّ.إسهامهاّىومدّالتصُحراالتفايية
ّ
هرّتشتركو هورّالمناخّرتغيُّّظوا ّوراءّالكامنةّاألسبابّنفسّفيّالبيولوجيّوالتنوعّاألراضيّوتد

ها،ّكلّحدوث هدهّالذيّلإلخفاقّنتيجةّهيّالثالثّالعملياتّجميعّأنّإلىّاإلشارةّروتجُدّّمن ّتش
هاّعواملّعدةّبسببّالسوقّإخفاياتّتنشأوّ،مًعاّوالسياساتّوالمعلوماتّاألسواق هّأنّمن ّاتالج
همتُّّالتيّالفاعلة هورّالتصُحروّالمناخ،ّروتغيُّّالبيولوجي،ّالتنوعّقدانفُّّمشاكلّحدوثّفيّسا ّوتد

ّعمليةّفيّالخارجيةّالعواملّبتأاثيرّالمويعّخارجّتكبدةالُمّّالتكاليفّتتحملّالّوالجفافّاألراضي
همّالتيّتلكّتعويضّيتمّالّ،الطريقةّوبنفسّالقرار.ّنعُصّ ّأوّالبيولوجي،ّالتنوعّقدانفُّّويفّفيّتسا
هورّالتصُحروّأوّناخالُمّّرتغيُّ هاّوالجفافّاألراضيّوتد هدات ّاألسواقّفيّالتدخلّيتمّالّعندماّلتع

هاّهاتركّويتم ّالممكنةّالسياساتّاستجاباتّفيّالتآزرّفيّالثالثّريوّاتفايياتّتشتركّاثمّومنّ.وشأن
ّأنّمكنيُّّحيثّالعمليةّلالستجاباتّرالتآزّأوجهّفيّتشتركّكماّ(السوقّإلخفاياتّتصحيحّ)أي

هورّعلىّالقضاءّيُعجل ّمنّتعددةُمّّعالميةّمنافعّعلىّالحصولّفيّالمثالّسبيلّعلىّاألراضيّتد
ّالفقر.ّمنّوالحدّالزراعية،ّواإلنتاجيةّالكربون،ّوتخزينّالبيولوجيّالتنوعّعلىّالحفاظّحيث

مااثلّبمعنىو ّماليينّواستصالحّالتصُحرّمنّكلّيلتقلّعلىّالقدرةّلديهّالكربونّتمويلّفإنّ،ُم
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هكتارات هاّالحفاظّأوّال هديدّمنّعلي ّأنحاءّجميعّفيّالبيولوجي،ّبالتنوعّالغنيةّالسكنيةّالمناطقّت
ّعلىّالحصولّمقابلّالدفعّتدابيرّاعموًمّّأكثرّأوّالكربون،ّتمويلّمشاريعّتشغيلّيبلّولكنّالعالم.

هاّبكاملّاإليكولوجيّالنظامّخدمات ّالفوائدّلتحديدّادوليًّّمقبولّمعيارّناكهُّّيكونّأنّيجبّ،طايات
ّالثالث.ّاالتفايياتّبينّاإليكولوجيّالنظامّخدماتّعلىّالحصولّمقابلّالدفعّمشاريعّلتعددةالُمّ
ّ
ّإلدارةّدوليةّونظمّوالدوليةّالوطنيةّالمقاصةّرفُغّّإنشاءّإلىّالحاجةّالخامسّالفصلّتناولو

هاّيكونّالمعرفة هودّتكرارّلتجنبّوذلكّالبياناتّلوتباُدّّوتنظيمّميعتجّعلىّدرةالقُّّلدي ّمكلفةّالج
ّاالجتماعيةّالتقييماتّوتنفيذّالرصدّأنشطةّبينّالتكاملّتعزيزّوخاصةُّّالثالث،ّريوّاتفايياتّعبر

ّالّعندماّوالتقييمّالرصدّأنشطةّإدماجّعدمّويتجلىّوالفوائد(.ّالتكاليفّتحليلّ)مثل:ّوااليتصادية
ّأولئكّوخبرةّبياناتّمنّاالستفادةّوالدوليّالوطنيّنالصعيديّعلىّيعملونّنالذيّأولئكّيستطيع

اّيرواّلمّوالذينّاألراضي،ّإدارةّيتولونّالذين ّأوّاإليليميةّأوّالوطنيةّالرصدّبرامجّمنّفوائدّيطً
 (.0222ّوآخرون،ّ)ريدّالدولية

 
لّو دعمّالخامسفيّالفص ّ"يتمّ ّأنه هي ّإطارّاالستراتيجيةّو ّمرجوةّفي دّنتيجة دّ،ّتوج ّالرص تقييمات

ّالتعُرّ دانّالمتضررة"،ضّالوطنيّلوإمكانية ّوااليتصاديةّفيّالبل تّالبيوفيزيائيةّواالجتماعية ها ّالتجا
تّالبيوفاستناًدّّدراسةّعالميةّووطنية"وضعّّكماّيتم ها ّاالتجا ّيةيزيائيةّواالجتماعيةّوااليتصادّاإلى ."

،ّو اّالصدد ُمّّتكونفيّهذ ّ ّطريقهاّالتصُحركافحةّاتفايية ّّفي ّلوضع رّالتّيستمكن ّاألاث عمليةّتقييم
فّ همّإمكانيةّرصدّوتقييمّمنّاألطرا تّالتعرض ها هورّاألراضيّوالجفافّالتصُحرتجا ّوتد

ّ. ّوالبيوفيزيائيةّواالجتماعيةّوااليتصادية ّعام ّالمعنيةينبغيّوّ،0229بحلول ّاتفاّلألطراف ّفي يية
كّّالتصُحرمكافحةّ ّاألراضيّفامتال هور انّتد ّإذاّك دّما انّأدلةّكافيّةلتحدي ّأوّنقص ّسعروّيّازدياد

تّّتطيعسكمّاستّذلك ذهّالمؤشرا ّاآلخريتينّمنه ّاالتفاييتين تّريوّّتزويد ّباتفاييا بعّضالمؤشرات
لّ)الُمّ ّالمستقب ّاألممّالمتحدّةلمكافحةّفيدةّفي ّ(.٠٢١١ّ37ّ،التصُحراتفايية
ّ

ّ موحًدا ّ ّمنهًجا ّوضع ّعلى ّوالتيّتُص ر ّالورية، هذه ّ ّمعّتوصيات ّاألخيرة ّالمبادرات هذه ّ وتتماشى
لّ ت.ّواختتمّالفص ّّالسادسلجمعّوتخزينّالبيانا تّالبيوفيزيائية رّأهمةّالبيانا إظها الوريةّالمعلوماتيةّّب

ّع ضّبالمحاسبة ّوااليتصاديةّوكونهاّذاّتييمةّكوسيلةّللنهو ّّالبيئةّنواالجتماعية ءّوتعميم الخضرا
بّ .ّويتطل رّاألراضي لّمعّتدهو اةّللتعام فّوالفوائدّكأد امةّلألراضيّوتحليالتّالتكالي ّالمستد اإلدارة

ّ ّمتينَاّللبيانات ّأساًسا ّإلى ّإمكانيةّللوصول ّأيلّتقدير ّعلى ّوتوسيعّنطايه ّوالفوائد ّالتكاليف تعميمّتحليل
رّالبيوفيزيائيةيع ّالمعايي دّعلى ّحّ.تم دّاثانيًا،ّيتطلب ّوجو رّالبيئي ّاالستثما دةّالثقةّفي لّوزيا دّالتموي ش

ّال ّالتقدم ّويابلةّللقياسّلتقييم ّواضحةً هدافًا ّاالجتماعأ حوّتحقيقّأهداف زّن ّّ.محر ّالمستوى ّوعلى اثالثًا،
ّلي،ّيُّالُكّ ّاإليكولوجّيللنهوض تّالنظام ّالسلعّوخدما دّالمنتظّملتتبعّتدفق ّالرص مكّناستخدام

عنّ ّ ّأنّتُّبالمحاسبةّالوطنية ّوالتيّيمكن ّالخضراء ّالبيئة ّإدارية ّاستراتيجية ّوضع دانّعلى ساعدّالبل
،ّتُّ ّوالحراجةّوالتعدين ّالزراعة بّالمفاضلةّبين ّالتوازنّفيّأسالي لّالمثال، ،ّعلّىسبي ّوحقق التربة

اهّالجوفية.  الغنيّةبالمغذياّتوتغذيةّالمي
                                                           

37 ّhttp://newsbox.unccd.int/3.1/.ّ
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ّالتقُدّ هذا ّ ُمّويدّتمّبالفعلّتحقيق ّ ّحيثّتسعى دّم ّايتصا ّبادرة لّالمثالّلجمع ّاألراضي،ّعلّىسبي هور تد
ّااليتصاديةّ لّاألبعاد عيّحو وىّالو ّعنّالتقييمّوعّنرفعّمست تّموجزة رّمنهجيا ،ّوتوفي البيانات

ّ ّحالةّواضحّةلكيفيةّتحسينّأدواتّصنّعالقرار، منّخاللّتسليّطالضوءّعلى .ّو ّاألراضي هور لتد
ّنطاقّ ّمنّالتقدمّنحوّتوسيع نّهذّهالوريةّيدّتزيد ّأ ّالراميةّإلىّمكافحةّنأمل رّّالتصُحرالجهود هو وتد

لّتحسينّ فّمنّخال ّالاألراضيّوالجفا دّوالتقييالقياسّوسُبل ّومرص ،ّو، ءّالتقييمات ّإجرا وضع
لّالسياسات. ّالمشورّةفيّمجا هاتّوتقديم ّالسيناريو
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ُ  ُالدواتُمجموعةُفيُالواردةُالتقييمُأساليبُلحق:م 

ُ الساليب المجموعة يُعليهم  اُتنطو م صُ  لخ
رّالسوقّ رّالسوقّ ّالمُباشرةأسعا أسعا

ّالُمّ  عدلة
هاُّمّ رّالسوقّوتكييف ،ّالخ.رايبّةأسعا ،ّواالختالفاّتالموسمية ،ّوالدعم  معّالضرائب

ّ مةّعلى هّجيائ منا
ّ  التكاليف

ّ ّاالستبدال لّخدم تكاليف وجيّبخدمّاتتقديرّحساّباستبدا ّاإليكول ،ّمنُّّاتالنظام يةّأوّالتكنولوجيا انّأوّالبنيةّالتحت صنعّاإلنس
بّ تّالُمّحسابهاّويتطل ّعادةًّّةومشاورّالمُباشرةالحظا ّولكن ّوتقديراتهم، ّحسابهاّبسيطّنسبيًا.ّالخبراء  ماّيكون

ّ فّالضرر تكالي
 تجنبةالُمّ

ّاإلنفاقّ ّالتيّيُّّتجنبالُمّتحديدّكم ّالخدمة ّبسبب ّاألخرى ّاألصول لّحماية وجيّمنّخال ّاإليكول دمهاّالنظام ق
لّالطايةّالمائية ّأعما ّمثل ّأنّتكون ،ّويمكن ّوالبشرية ّالزراعية ّ،ّوالمستوطنات ّجمعّالبياناتّصعبة عملية

ّاالفتراضية. ّاألضرار  نظًراّللحاجةّلتقدير

ّّاإلنفاق التخفيفي/
ّ  الحذر

بّ ّتطل ّإذا مةّنخفاضااليتمّتوظيفها ّالخد رّالسلبيّةلّهاأوّفقدانّفي ةّاآلاثا ّالموارّدلمواجه ّلانفاق /ّ هورة مةّالمتد خد
ّأجلّتجنُّ ّمن ّالمفقودة ّالمثال ّسبيل ّعلى رّااليتصادية، ّالخسائ ّب ّالويت ة(ّمن ّالبديل ّالفرصة مةّ)تكلفة تحديدّيي

ّاألسلوب ّهذا ّويتطلب معّالمياه، يّيجبّيضائهّلج تّالُمّّاإلضافيّالذ ءّّةومشاورّالمُباشرةالحظا الخبرا
ّ.  وتقديراتهم

ّ المنهّجالقائمّعلى
فّ  ّاإلنتاجوظائ

ّ ّالسلعّوالخدماتّاألخرىّالتيّيجري ورهاّفيّإنتاج يّد رّف لّالنظ جيّمنّخال ّاإليكولو دمةّالنظام تحديّدييمةّخ
ّأيّمقداّرالقيمّةالمضافةّ ّأنّيُّيُّالذيّتسويقها، ُمّمكن ّ ّإلى ّعزى ّاإليكولوجيةّفّيعملية تّالنظم ّخدما تّمن دخال

بّ،ّوإلنتاجّللسلعةّالتيّيتمّتسويقهاا بّحسا ّيتطلبّهذاّاألسلو تّالنظام ّخدما العاليةّالبيوفيزيائيةّبين
ّالنهائي. ّوالمُنتج  اإليكولوجي
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ّ اقّالبديلة  األسو

رّّأسلوب سع
 المتعةّ

ّالُمّ ّاألساسيّلطريقةّتسعير ّالمبدأ رّكان هوّأنّيرتبّطسع ّ اّبخصاالسلعةّالتيّيتمّتعة ّتسويقه ّالخدمات ّأو ئصها
دمها ّالشخصّالتيّتق ر(ّّحيثّيُقدر ّاالنحدا لّتحليل لّمقارنةّ)منّخال دمهّمنّخال ّع لّالبيئيّأو ّاالعتدا ييمة

ل،ّغرفةّع)السلعةّاثمنّ لّالمثا ،ّفيّلّىسبي ّإطاللةّعلىّبحيرة دقّمع ّالّمقارنةًّفن دقّّفيّنفسّغرفةبنفس ّالفن
ونّ ّحيثإطاللةّالبحيرةولكنّبد محّّ( رّيس لّاالنحدا ّالُمّبعتحلي تّالتفسيريةّزل رّعلىُّمّالتغيرا ستقلةّالتيّتؤاث

رّ دّالّالسلعةسع  .دراسةيي

ّ ّّتكاليف أسلوب
رّ  السف

ّالُمّ ّالتكاليف ّمعيالنظرّفي ّمويع ّإلى ّالسفر ّعلى ّللمويعترتبة مةّالترفيهية ّّ،نّكبديّلللقي ّالتكاليف ّماّتشمل وعادةً
ّالنقل. ّوتكاليف ّالضائعة  األجور

رقّالتفضيلية ّالط
 علنةّالُمّ

ّ بّتقييم أسلو
 الوحدات

وجيّ ّاإليكول تّالنظام ّخدما هايياسّييمة ُمّّالتيّالّيتمّتسويق ّ ّاألفراد ّطريقّسؤال ّّباشرةًّعن همّللدفع عّناستعداد
ُمّ ّ ة ّخدم ّعلى ّالحصول ّأجل ّالخدمات.من ّإحدى ّعنّفقدان ّالتعويض دادهّملقبول  عينةّأّواستع

ّ ّاالختيار دّ'نفسّالوار تجارب ّاألفرا ءّمنح ّأعالهّباستثنا منّد تّاليائمة'ّ ّخدما تّمعّمستوياتّمختلفةّمن ّالخيارا ّاإليكولوجي نظام
فّمختلفة ّالذيّيفضلونه.ّ،وبتكالي ّالسيناريو ّاختيار ّمنهم  ويُطلب
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ّ الوسائلّاألخرى
لّ لّالمشاك لتحلي

ّ  الصحية

ّ ييمةّالحياة
ّ اإلحصائية

(VSL) 
ضّ ّالمر تكلفة

(COI) 
زّّسَنَوات العج

ّالمرضي
(DALY) 

مةُالحياةُاإلحصائيةُ ّالمستقبليةّ:(VSL)قي ّالقيمّةالحاليةّالمخفضّةلألرباح
ضُ) فّّ:(COIتكلفةُالمر نّ"التكالي جمعّبي لّال ضّواإلصابةّمنّخال عيّللمر ّاألاثرّاالجتما ّ"المُباشرةتقديرات

زّ) بّالعج تّالضائعةّبسب ّوالسنوا تّالسكان ،ّووفيا ،ّالخ( فّالسفر ّوتكالي ّّ(YLD)الرعايةّالطبية، للحاالت
فّالصحيةّالعرضية ّالظرو ةّتحوتُّّ،من تّالحيا بّسنوا لّمنّّ(YLL)ّالضائعةس تّفيّك دّالوفيا ّعمرعد
يّاّفيّمضروبًّ ّالعالم ّالُمُّعّللالمعيار رّمر فّغي دّفيّ'ّ)ييمةّالمُباشرةتويعّمنّ'التكالي ّانخفاضالفاي ّاإلنتاجّبسبب

ل(ّفيّ ّالعم ّااليتصاديإجماليّويت ّوالتيّيُشارّالتقديريّاألاثر ّالمجتمع ّّإليهاّعلى انّكنسبة رّمنّاألحي فيّكثي
ّاإلجماليّالحالي. يةّمنّالناتجّالمحلي ّمئو

ُ ّأساّ:(DALYُ)العجزُالمرضيُسَنَوات  ّعلى ّحالةّصحية ّأو ّالمرضيّلمرض ّالعجز ّستُحتسبّسنوات
ّ ّوتُقدر ّمبكر: ّالوفاةّفيّسن ّحدوث ّالضائعةّبسبب ّالحياة ّمجموعّسنوات ّالعجّزلحالة السنواّتالضائعةّبسبب

ُمّّما ّ ّزمنية زّ)وخاللّفترة بّالعج ّّالسنواّتالضائعةّبسب ّكماّيلي: ّالُمYLDّعينة ّالحاالت ّعدد =ّ سجلةّفيّ(
رةّتلّك ّّ×الفت ضّمتوسط دةّالمر .ّوّدرجةّ×م ّعنّاإلعايةّّدرجةاإلعاية ّعبارة دامّهي ضّباستخ ّالمر شدة

حةّالمثالية( رّ)الص ،ّوي2ّإلىّّمقياسّمنّصف دّالُمّاإلعايةّّدرجاتّبيائمةّوجد)الموت( دمّةلتحدي ّتقديراتستخ
ءّالعالمّيللمرض ّأخر.DALYّالعب  ّفيّمكان
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راّلُمّّ©ّصورُالغالف: ّالصو ّالمُتحدةّلمُكافحةتفاييةّسابقة ّّالتصُحرّاألُمم  0221ّعام
 اروبّهالدر

دايّتشودري  ديبيندوّ
 بابلوّأوليفييري

تّ  ناينغنيون
لّجيسناس  لورينّنافي

تّبهاكتا  أفيجي
 
ّ

ُالم تحدةُلم كافحةاتفاقيةُّاالقتباس: رُال مم ر(ّّالتصح  0222ّ)محر التفايية ّ رّالعلميّالثاني :ّالمؤتم
ّالمُتحدةّلمُكافحة تّالتصُحرّاأُلمم ّايتصاديا ّّالتصُحر؛ ف:ّمنهجيات ّوالجفا وتدهورّاألراضي

.ّّصناعةّتتحليالو ّعلىالقرار رةّفيّّ http://2sc.unccd.intّمٌتوفرة ّالزيا ّذار/آمارس9ّ)تمت
0222.)ّ

 
 

وقُالطبعُوالنشر ّاتفايية0222ّّ©ّ:حق ّالمُتحدةّلمُكافحة، ّالتصُحرّاألُمم
ُمحفوظة.  جميعُالحقوق

ّوتوزيعهُّكّ ّاإلصدار هذا ّ ّإنتاج ّإعادة ُّجّيجوز ّأو ّليًا ّأو أّلغراضّتعليمية ّزئيًا ،ّوالّيلزم ّربحيةّفقط غير
ّالطبعّوا بّحقوق صّمنّصاح إذنّخا رّالمصدرالحصولّعلىّ ّإيرا ّشريطةّأنّيتم منعّيُّوّ،لنشر،

ّاّباتًّمنًعّ كّفد رّومخالفةّذل ّاإلصدا دامّآخرّلهذا ّاستخ ّأي هاّّعرضتُّا ّصاحب وعّلإلجراءات للخض
ّيانونية.

 

http://2sc.unccd.int/



