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  الدورة اخلامسة والستون
  من جدول األعمال ) هـ (٢٠البند 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     تنفيذ ا 
يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد 

        من التصحر، وخباصة يف أفريقيا أو/و
االجتمــاع الرفيــع املــستوى بــشأن التــصدي للتــصحر وتــدهور األراضــي     

  ة املستدامة والقضاء على الفقرواجلفاف يف سياق التنمي
    

  مذكرة من األمني العام    
  

اتفاقيــة يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اجلمعيــة العامــة التقريــر املقــدم مــن أمانــة      
مـن التـصحر،    أو/املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و         األمم

لرفيـــع املـــستوى بـــشأن التـــصحر وتـــدهور األراضـــي  إعـــدادا لالجتمـــاع اوخباصـــة يف أفريقيـــا
يف  واجلفــــاف يف ســــياق التنميــــة املــــستدامة والقــــضاء علــــى الفقــــر املقــــرر عقــــده يف املقــــر 

  .٦٥/١٦٠ عمال بقرار اجلمعية العامة ،٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٠
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يف البلـدان الـيت تعـاين       تقرير أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر             
  من التصحر، وخباصة يف أفريقيا أو/ف الشديد ومن اجلفا

  
  احملتويات

الصفحة  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  معلومات أساسية  - أوال   
٤. . . . . . . . . . . . . . . وضع قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف منظورها الصحيح  -ثانيا   

٤. . .  لتدهور األراضي واجلفاف بعد عاملي ومها يؤثران على مجيع النظم اإليكولوجية  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . األراضي اجلافة ستتوسع توسعا كبريا يف العقود املقبلة  -  اءـب    
٦. . . . . . . . . . . . . . . . مسألة احلفاظ على األراضي املنتجة أصبحت قضية عاملية  -  جيم    
٦. . . . . . . . . . . اإلدارة املستدامة لألراضي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -  دال    
٧البشريةاالحتياجات  املستويات لتلبية ضرورة تقييم ورصد موارد األراضي وقدراهتا على مجيع   -اء ــه    

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العالقة بني الفقر والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  - ثالثا   
٩. . . . . . . . . . . . . تدهور األراضي من أسباب الفقر ونتائجه يف مجيع أحناء العامل  -ألف     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملوجات اجلفاف أثر غري متناسب على الفقراء  - اء ـب    
١٠. . . . يف األراضي اجلافةمعدالت أعلى انتشار الفقر يسجل : “ونالبليون نسمة املنسي”  - جيم     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وإدارة املخاطر  - دال     
املرأة حتمل أعباء تدهور : التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والشؤون اجلنسانية  -اء ـه    

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األراضي وتقدِّم احللول
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . .  واجلفاف والنمو االقتصاديالتصحر وتدهور األراضي  - واو     

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والتنمية املستدامة  -  رابعا  
١٤. . . . . . . . . . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وراء تفاقم انعدام األمن الغذائي  -ألف     
١٥فافجلواالتكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية النامجة عن التصحر وتدهور األراضي         -اء ـب    
١٥. . . . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف عائق رئيسي أمام التقدم يف أقل البلدان منواً  - جيم     
١٦. . . .   فهم البعد االقتصادي واآلثار االجتماعية للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  -  دال    
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دافالتصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف هو إحدى أفضل الوسائل لتحقيق أهـ             - اءـه    
١٧. . . . . . .   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي                               

ــة رئيــسية لتخــزين الكربــون  - واو     ميكــن أن ينــتج عــن اإلدارة املــستدامة لألراضــي فوائــد عاملي
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   واملساعدة على محاية التنوع البيولوجي                 

١٨. . . . . حيتاج إىل أساس علمي أكثر متانةًاضي إلدارة املستدامة لألرا حتسني سياسات  - زاي     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتدهور األراضي واجلفافاألبعاد السياساتية   - خامسا  

ــة لــإلدارة املــستدامة لألراضــي    -لف أ     ــز ال: األهــداف النهائي ــاهتعزي  االقتــصادي واالجتمــاعيرف
علـى ة التكييفيـ   وتعزيز القـدرة   مواصلة خدمات النظم اإليكولوجية    و أثرةللمجتمعات املت 
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   إدارة تغري املناخ       

٢٠ القطاع اخلاص املتأتية منستثماراتالشمل اأن ي اإلدارة املستدامة لألراضيتمويل لينبغي   - اءـب    
٢٠. . . . . . اإلدارة املستدامة لألراضي لتعجيل يفمخسة شروط لوضع سياسات ناجحة ل  - جيم     
٢٤. . . . . . . . . . . . لة األراضي اجلافة ملشك على نطاق منظومة األمم املتحدةاستجابة  -  دال    

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واجلفاف التصدي للتصحر وتدهور األراضي  -  سادسا  
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سبيل لتحقيق فوائد عاملية  -ألف     
٢٦. . . . . . . . . .  واجلفاف قضايا التصحر وتدهور األراضيملعاجلةالعناصر األساسية   -  اءـب    
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفاقيةالتعزيز دور القطاع اخلاص يف تنفيذ ا  -  جيم    
٢٧. . . . . . . . . . . . إلدارة املستدامة لألراضيل لتمهيد السبيلفرصة : ٢٠+ريور مؤمت  -  دال    
تعبئــة: التفاقيــةلهلــدف الرابــع مــن االســتراتيجية العــشرية  العمــل املتعلــق باحتــسني إطــار   - اءـه    

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية           
ورهالتــصحر وتــدتعزيــز القاعــدة العلميــة لالتفاقيــة وتــشجيع إنــشاء ســلطة عامليــة معنيــة ب  - واو    

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ي واجلفاف       ض ا األر
للــصحاري ومكافحــة التــصحر للــدفاع عــن ضــرورةاالســتفادة مــن عقــد األمــم املتحــدة   - زاي    

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واجلفاف      لتصحر وتدهور األراضي            ل التصدي   
 اســتجابة متكاملــة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة لقــضايا التــصحر وتــدهوركفالــة  - حاء    

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واجلفاف       األراضي  
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   للجمعية العامةاالجتماع الرفيع املستوى  - بعا سا  
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  معلومات أساسية  - أوال  
، قررت اجلمعية العامة أن تعقد اجتماعا رفيع املـستوى ملـدة يـوم       ٦٥/١٦٠يف قرارها     - ١

التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق التنميـة املـستدامة           ” واحد عن موضوع  
مـن  ) هــ ( ١١ويف الفقـرة    .  قبل املناقشة العامة لدورهتا السادسة والـستني       “روالقضاء على الفق  

القرار، طلبت اجلمعية إىل األمـني العـام أن يعـد ورقـة أساسـية لعرضـها علـى االجتمـاع الرفيـع             
  . وقد أعدت هذه الورقة استجابة لذلك الطلب. املستوى

راضـي واجلفـاف يف سـياقها       ختفيف حدة التـصحر وتـدهور األ      وتنظر الورقة يف مسألة       - ٢
وينبــع ذلــك مــن األبعــاد الــشاملة لعــدة قطاعــات هلــذه املــسائل والــروابط القويــة بــني    . العــاملي

التخفيف من حدة التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف وحتـديات مثـل تغـري املنـاخ، والتنـوع                    
الغـذائي، والـسالم    البيولوجي، والقضاء على الفقر، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، واألمـن            

.  مـن بـني أمـور أخـرى     ،واألمن، واهلجرة القسرية، واحلد من الكوارث الطبيعيـة، وإدارة امليـاه          
وتدافع الورقة عن ضرورة التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف باعتبـار ذلـك مـسألة                 

 ملحـة إىل     مثـة حاجـة    بالتايل و ،أساسية للتوصل إىل حلول مستدامة للعديد من األزمات العاملية        
  .إسناد أولوية أكرب إىل هذه القضايا يف جدول األعمال الدويل

  
  وضع قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف منظورها الصحيح  - ثانيا  

مستقبل البشرية يتوقف علـى اإلدارة      : التصحر وتدهور األراضي واجلفاف قضايا عاملية         
  تربة الناجحة لتأثريها املتزايد على األراضي وال

  
  لتدهور األراضي واجلفاف بعد عاملي ومها يؤثران على مجيع النظم اإليكولوجية  - ألف  

ميثل تدهور األراضي فقدانا طويل األجـل لوظيفـة الـنظم اإليكولوجيـة وخـدماهتا الـيت                   - ٣
تعتــرب حيويــة للوجــود البــشري، تــسببت بــه اضــطرابات ال ميكــن للنظــام أن يتعــاىف منــها دون    

ترب معاجلـة هـذه املـسألة تقليـديا أمـرا ملحـا جـدا يف منـاطق العـامل القاحلـة وشـبه                        وتع. مساعدة
 حيــث يعــرف -“ األراضــي اجلافــة”  املعروفــة عمومــا باســم - القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة 

ويبني حتليل لبيانات االستشعار مـن بعـد الـيت مت مجعهـا علـى مـدى         . تدهور األراضي بالتصحر  
 يف املائــة تقريبــا مــن ســطح ٤٢اجــع يف إنتاجيــة األراضــي يف حــوايل جتاهــا حنــو التراعامــا  ٢٣

 يف  ٥٠فمـا يزيـد عـن       .  يف املائـة تقريبـا سـنويا       ١األرض على املـستوى العـاملي، وذلـك مبعـدل           
املائــة مـــن األراضــي املـــستخدمة يف الزراعـــة يــشهد تـــدهورا يتـــراوح يف شــدته بـــني املعتـــدل     

أكثر مـن     مرة ٣٥ و   ٣٠للزراعة مبعدل يتراوح بني     ويقدر فقدان األراضي الصاحلة     . والشديد
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 يف املائة مـن جمموعـه   ٧٨وميثل تدهور األراضي خارج األراضي اجلافة . معدله املسجل تارخييا 
  .ويعترب بال شك قضية عاملية تؤثر على البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء

 مثل حتـات التربـة وتـدهور بيولوجيـا        ويتخذ التصحر وتدهور األراضي أشكاال عديدة       - ٤
وتشمل القوى اليت تـدفع باالسـتخدام غـري املـستدام لألراضـي      . التربة وفقدان النباتات الطبيعية 

وتــشمل النتــائج اخنفاضــا يف اإلنتــاج  . الــسياسات الزراعيــة وإدارة األراضــي وتنظــيم األســواق 
  . الزراعي وحماصيل خشب الوقود واملوارد املائية

رض الـنظم اإليكولوجيـة واالقتـصادية لالضـطرابات أيـضا بـسبب اجلفـاف، وهـو             وتتع  - ٥
عندما يكون مستوى التهاطل أدىن بدرجـة كـبرية مـن املـستويات         ظاهرة حتدث بصورة طبيعية   

واجلفاف، شأنه يف ذلك شأن تدهور األراضـي، حيـدث يف معظـم أحنـاء العـامل،         . املسجلة عادة 
ألن اجلفاف يأيت بشكل موجة تكون نسبية بالنظر إىل األحـوال           مبا يف ذلك يف املناطق الرطبة،       

واجلفاف ظاهرة مؤقتة على عكس القحل الدائم الذي تـشهده األراضـي اجلافـة              . العادية احمللية 
مع أن األراضي اجلافة تظل أيضا عرضة للجفاف إذ أن مـا تـشهده مـن أمطـار يتوقـف بـشكل           

  . ها األمطارحاسم على احلاالت القليلة اليت تتساقط في
  

  األراضي اجلافة ستتوسع توسعا كبريا يف العقود املقبلة  - باء  
توسع الـنظم اإليكولوجيـة املتـأثرة باشـتداد اجلفـاف أمـر حمتمـل يف ظـل سـيناريوهات                      - ٦

ومنــذ منتــصف القــرن العــشرين، ازدادت املنــاطق القاحلــة واجلافــة يف العــامل  . االحتــرار العــاملي
اه سـجل بـشكل خـاص بعـد أواخـر الـسبعينات حيـث أسـهم االحتـرار           زيادة كـبرية، وهـو اجتـ      

إال أنه من املتوقـع تـسجيل معـدالت أعلـى مـن         . السريع للجو بدرجة كبرية يف اجلفاف العاملي      
القحــل واجلفــاف الــشديد املــستمر يف الــسنوات العــشرين إىل اخلمــسني املقبلــة يف معظــم أحنــاء 

سـتراليا وجنـوب شـرق آسـيا ومعظـم أحنـاء مشـال              وجنوب أوروبا والـشرق األوسـط وأ       أفريقيا
وينبغـي  . وما سيترتب على ذلك بالنـسبة ألعـداد كـبرية مـن الـسكان واضـح               . أمريكا وجنوهبا 

إيالء أولوية عالية السـتراتيجيات االسـتجابة الـسريعة والتكيـف والعتمـاد خطـط فعالـة إلدارة                  
  .اجلفاف واحلد من أخطار الكوارث

ف أن تؤثر تأثريا شديدا يف النظم اإليكولوجية والزراعـة واملـوارد        وميكن حلاالت اجلفا    - ٧
وقــد تتفــاقم هــذه اآلثــار نتيجــة  . املائيــة وإمــدادات الطاقــة وظــروف الرفــاه األساســية لإلنــسان 

فعلـى سـبيل املثـال، قـد يـؤدي سـوء إدارة األراضـي املزروعـة إىل                  . التصحر وتـدهور األراضـي    
  . أثار اجلفاف يف إنتاج األغذية يفاقمزيادة التحات وعواصف الغبار، مما
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   مسألة احلفاظ على األراضي املنتجة أصبحت قضية عاملية  - جيم  
ــادرة   - ٨ فكــل مــن النمــو الــسكاين وتغــري املنــاخ وتــدهور    . أصــبحت األراضــي املنتجــة ن

األراضــي ومنــو املنــاطق احلــضرية يزيــد مــن الــضغوط املفروضــة علــى مــوارد األراضــي املنتجــة    
ويف الوقت نفسه، فإن التنافس على األراضي املنتجة يـزداد نتيجـة ازديـاد الطلـب علـى              . هوامليا

وقد تعتـرب   . واملواد الزراعية اخلام الالزمة لالستخدام الصناعي واستخدام الطاقة        الغذاء والعلف 
دل الزيادة الكبرية يف مبيعات األراضي وتأجري األراضي يف البلدان النامية من املؤشرات الـيت تـ               

  .على أن األراضي أصبحت قضية عاملية
وأحد األسباب املقنعة األخرى للنظر يف مسالة التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف                 - ٩

 يف سياقها العاملي ينشأ عن الصالت القائمة بني تـدهور األراضـي ومـسألتني رئيـسيتني أخـريني           
وتتـصل األراضـي    . وع البيولـوجي  تغـري املنـاخ وفقـدان التنـ       : من مـسائل تغـري البيئـة العامليـة مهـا          

اتصاال وثيقا بالتكيف مع تغري املناخ واحلد منـه، وتـوفر إدارهتـا بـصورة مـستدامة أداة لتحقيـق                    
واحلفـاظ علـى حالـة الـنظم اإليكولوجيـة القائمـة علـى األراضـي وتعزيزهـا يـسهمان يف                     . ذلك

ــستدامة      ــصورة م ــوجي، وإن إدارة األراضــي ب ــوع البيول ــظ التن ــا يف- حف ــك إصــالحها   مب  ذل
  .توفر بديال جمديا إلزالة الغابات والتحريج - واستصالحها

ويــؤدي تفــاقم التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف بفعــل الفقــر وعــدم املــساواة إىل    - ١٠
 والتنـافس الـشرس علـى مـوارد احليـاة النـادرة           . ازدياد انعدام األمن السياسي واندالع الرتاعات     

ــاه واألراضــي املنتجــة  ( ــاطق عرضــة      ) املي ــأثرة إىل من ــاطق املت ــزمن حيــول املن ــر امل يف ســياق الفق
ولرمبا أن املناطق اجلافة ليـست، مـن بـاب الـصدفة، مـن بـني املنـاطق األكثـر عرضـة                      . للرتاعات

 يف املائـة مـن     ٨٠، كانت املناطق اجلافة مسرحا ملا نـسبته         ٢٠٠٧ففي عام   . للرتاعات يف العامل  
  .وقعت يف العاملالرتاعات املسلحة اهلامة اليت 

ويــدفع اجلفــاف وتــدهور األراضــي بالنــاس إىل الرحيــل عــن أراضــيهم، ممــا يــؤدي إىل     - ١١
 سـبل ولطاملا كانت اهلجرة املؤقتة عنصرا هاما من         .وجود مهاجرين اقتصاديني والجئني بيئيني    

اجر كسب العيش يف املناطق الريفية خالل أوقات الشدة غري أن أعـدادا متزايـدة مـن النـاس هتـ                   
وقد يكون ألولئك املهـاجرين تـأثريا سـلبيا يف االسـتقرار الـسياسي              . اآلن دوليا ولفترات أطول   

  .واالقتصادي على الصعد احمللي واإلقليمي والدويل
  

  اإلدارة املستدامة لألراضي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - دال  
تـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف أن     الوجه اآلخر لعالقات التفاعل هذه بني ال       يعين  - ١٢

العمل املنجز لتحقيـق اإلدارة املـستدامة لألراضـي يـسهم أيـضا يف التـصدي للتحـديات العامليـة                    
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وميكــن القــول أن اآلثــار املــدمرة للتــصحر واجلفــاف اســترعت انتبــاه العــامل بوصــفها . األخــرى
 نتائجهــا يف بلــدان الــساحل ة العامليــة األوىل يف أوائــل الــسبعينات عنــدما حفــزت يــالقــضية البيئ

وعلى صعيد السياسة العامة، أدى ذلـك       . األفريقية على توجيه النداءات الختاذ إجراءات دولية      
إىل اختاذ سلسة من املبادرات توجت يف هناية املطاف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر،       

 بلـغ اآلن عـدد األطـراف        وقـد . ١٩٩٢وهي إحدى اتفاقيات ريو الثالث املتفق عليها يف عـام           
  . طرفا١٩٤اليت صادقت على اتفاقية مكافحة التصحر 

وقد حدثت تغريات عديدة يف السنوات العشرين تقريبا اليت مضت على انعقـاد مـؤمتر                 - ١٣
ومثل املؤمتر حبد ذاته حدثا تارخييـا بالنـسبة لتحـول اجملتمـع             . األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية    

مــن اعتبــار الطبيعــة مــوردا بــصورة أساســية إىل فهــم : ه للبيئــة الطبيعيــة ككــلمــن حيــث تقــدير
وقـد أصـبحت    . الطبيعة على أهنا نظام إيكولوجي عاملي يدمي احلياة وحيتـوي أيـضا علـى مـوارد               

وإىل جانب هذا الفهم اجلديد، بـات مـن املقبـول علـى نطـاق واسـع              . هذه النظرة راسخة اآلن   
دث بفعــل اإلنــسان وآثارهــا يف رفــاه البــشر والــنظم اإليكولوجيــة   أن الــتغريات البيئيــة الــيت حتــ 

  .قضايا إمنائية أساسية أصبحت اآلن
ضــرورة تقيــيم ورصــد مــوارد األراضــي وقــدراهتا علــى مجيــع املــستويات لتلبيــة      -هاء   

   البشريةاالحتياجات  
اً الوحيـد الـذي     قانونـ  تقتضي اتفاقية مكافحة التصحر، باعتبارها الصك الدويل وامللزم           - ١٤ 

مــن خــالل االســتثمارات   يركــز علــى اإلدارة املــستدامة لألراضــي، أن تعمــل مجيــع األطــراف   
 الــنظم اإليكولوجيــة املتــأثرة بتحــسنيالــسياسية والعمليــة واملاليــة علــى حفــظ األراضــي املنتجــة 

  .واألحوال املعيشية
أبعـاد   يئيـة وتنمويـة وذات      تدهور األراضـي مـشكلة ب     /تصحرالم به حالياً أن     ومن املسلّ   - ١٥ 

األراضـي يف    ومن وجهة نظر علمية، ثبت حبكم الواقع أن التركيز حـصراً علـى تـدهور                . عاملية
األراضـي اجلافـة عـن تـدهور      وثبـت أيـضاً أن فـصل تـدهور        . املناطق اجلافة فقط مل يعد مقبـوالً      

أشـد البلـدان تـضرراً    الـوطين، ألن   األراضي غري اجلافة يـؤدي إىل نتيجـة عكـسية علـى الـصعيد          
مــن جهــة، وألن هــذا التــدهور يتــسم  تــضم منــاطق جافــة ومنــاطق غــري جافــة علــى حــد ســواء 

   .بأبعاده العابرة للحدود من جهة أخرى
العــشر املاضــية جيمــع بــني إعطــاء  تفاقيــة خــالل الــسنوات االوبــرز فهــم جديــد لنطــاق   - ١٦

لـسياسات الــيت تـدعمها االتفاقيـة تكتــسب    وا األولويـة لألراضـي اجلافـة واإلقــرار بـأن األدوات     
ومـع أن هـذه االتفاقيـة متيـز بـني      . على الصعيد العـاملي  أمهية بالنسبة لإلدارة املستدامة لألراضي     

املتـضررة، فمـن احلـصافة أن تـشارك مجيـع األطـراف مـشاركة نـشطة                  األطراف املتضررة وغري    
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 بتــأثريه رغــم ذلــك مــن خــالل  متــضرر مباشــرة بــسبب التــصحر سيــشعر قطعــاً   ألن بلــداً غــري 
   . ذات الصلة، مبا يف ذلك تغري املناخ وانعدام األمن الغذائي واهلجرة ألسباب بيئية املسائل 

ــستدامة    - ١٧ ــة املـ ــدة للتنميـ ــؤمتر األمـــم املتحـ ــو(، وســـريكز مـ ــده )٢٠+ريـ ــرر عقـ يف ، املقـ
راعيـة للبيئـة يف سـياق        على االقتصادات امل   ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران   ، الربازيل، جانريو دي ريو

آن األوان  وقـد  . التنمية املستدامة والقضاء على الفقر واإلطار املؤسسي املقبل للتنمية املستدامة      
االقتـصاد   مـن    عنـصراً أساسـياً       ذلـك  باعتبـار بكفـاءة   إدارة املـوارد الطبيعيـة      للدفاع عن ضرورة    

   . يةة العاملاالستدامحتقيق واملعركة من أجل القضاء على الفقر واألخضر 
وجــــرى اعتمــــاد خطــــة وإطــــار عمــــل اســــتراتيجيني ملــــدة عــــشر ســــنوات تعزيــــزاً    - ١٨ 

ــذ   املقــرر (٢٠٠٧األطــراف عــام   يف الــدورة الثامنــة ملــؤمتر   ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(تفاقيــة اال  لتنفي
ومتثـل  . تـشغيلية  وهلذه اخلطـة أربعـة أهـداف اسـتراتيجية، لثالثـة منـها حاليـاً أطـر                  . )٨-١م  /٣

وهي توفر إطاراً جيسد الرؤيـة الطويلـة األجـل     . تفاقيةاالراتيجية وثيقة أساسية لتنفيذ     هذه االست 
، وتنميــة  والــسياسة العامــةاملاليــة(اآلراء بــشأن عوامــل النجــاح يف  لألطــراف، ويعكــس توافــق 
وسـيكون مـن   . لتحقيق غايـات االتفاقيـة  ) واألساس العلمي السليم القدرات، وأنشطة الدعوة،    

  .احملرز والعقبات اليت حتول دون مواصلة التنفيذ فكري يف التقدم املفيد الت
مــن لقيــاس قابلــة لاالتفاقيــة أصــبحت وعقــب انعقــاد الــدورة الثامنــة ملــؤمتر األطــراف،   - ١٩ 

ويف الـدورة  . النتـائج  مؤشـرات األثـر واألداء مـع التوجـه حنـو هنـج لـإلدارة القائمـة علـى                 حيث  
ــام   ــرا ٢٠٠٩التاســعة ع ــررت األط ــن مؤشــرات األداء     ف أن ، ق ــة موحــدة م ــستخدم جمموع ت

وسيـستخدم املؤشـران    . مؤشـراً لتقيـيم أثـر التـصحر        للتقارير، واتفقت على اعتمـاد أحـد عـشر          
 -غطاء األرض ونسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقـر             التغريات يف حالة     -اإللزاميان  

   . ٢٠١٢ اإلبالغ ابتداء من عام التسعة لقياس األثر يف عملية واملؤشرات االختيارية 
  

   العالقة بني الفقر والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  -ثالثا   
مجيع  لإلدارة املستدامة لألراضي أثر إجيايب على النمو االقتصادي والقضاء على الفقر يف     

   أحناء العامل 
عيــاري عامليــاً للقــضايا امل اتفاقيــة مكافحــة التــصحر هــي جهــة التنــسيق العامليــة واملرجــع   - ٢٠ 

فتفعيلها الكامل علـى كافـة املـستويات         ولذلك،  . املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
. املصلحة اسـتراتيجية حكيمـة ومستحـسنة للغايـة      ومن جانب مجيع اجلهات الفاعلة وأصحاب       

مـاداً   بليـون شـخص تعتمـد سـبل كـسب عيـشهم اعت             ١,٥  ويؤثر تدهور األراضـي عامليـاً علـى         
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 يف املائـة    ٤٢املتدهورة ويرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بـالفقر نظـراً إىل أن              مباشراً على استغالل املناطق     
  .  يف املائة من غري الفقراء١٥ـ يعيشون يف املناطق املتدهورة مقارنة ب من أشد الناس فقراً 

  
   تدهور األراضي من أسباب الفقر ونتائجه يف مجيع أحناء العامل  -ألف   

الـنظم   تتسم حتديات التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف بطابعهـا العـاملي ألن مجيـع                   - ٢١ 
مطروحـة أمـام    ولذلك، فهـذه القـضايا   . اإليكولوجية عملياً تتعرض لتدهور األراضي واجلفاف    

ــامل         ــراء الع ــسبة إىل فق ــر حــدة بالن ــاً أكث ــها تتخــذ طابع ــع أن أمهيت ــدان م ــة البل ــى وجــه   كاف عل
مباشــراً علــى  مــد العديــد مــن األشــخاص الــذي يعيــشون يف األريــاف اعتمــاداً ويعت .اخلــصوص

بـسبب التـصحر     قاعدة املوارد الطبيعية لكسب رزقهم، ولـذلك فـأي تـدهور يف تلـك املـوارد،                 
   . أو اجلفاف، خيلف آثاراً مباشرة على رفاه اإلنسان/وتدهور األراضي و

فرضــية  وتفيــد . ي والفقــر بعــضها بعــضاًوتعــزز الــصالت القائمــة بــني تــدهور األراضــ   - ٢٢ 
املـوارد مـن أجـل      هذه بأن بعـض األسـر املعيـشية الفقـرية يـضطر إىل اسـتنفاد         “احللقة املفرغة ”

تدرجيياً مـن اإلنتاجيـة الزراعيـة        البقاء، وميعن هذا التدهور يف إفقارها ألن تدهور األراضي حيد           
بـأن أفعـاهلم تـضر مبـصاحلهم الطويلـة            وقد يسلم األشخاص الـذي يعـانون مـن الفقـر          . والدخل

   . خيار آخر األجل، غري أن فقرهم املدقع ال يترك أمامهم أي 
  

   ملوجات اجلفاف أثر غري متناسب على الفقراء   -باء   
مـن   أظهرت عـدة دراسـات أن أفقـر األسـر املعيـشية يف األريـاف تعـاين إبـان اجلفـاف                        - ٢٣ 

ويعـوض  . املعيـشية  اصـيل تفـوق نـسبياً خـسائر أغـىن األسـر             خسائر يف املداخيل الـيت تـدرها احمل       
ولكــن األســعار غالبــاً    األصــول املتبقيــة عــادة عــن اخلــسائر املتكبــدة بــسبب اجلفــاف،         بيــع
ــا ــشهد م ــة ألن الكــثريين يعمــدون      ت ــة طبيعي ــع ممتلكــاهتم   اخنفاضــاً عقــب حــدوث كارث إىل بي
 ذلـك بوجـه خـاص       وينطبـق  .  املواجهـة  الوقت نفسه، األمر الذي يقـوض فعاليـة اسـتراتيجية          يف

الـيت تكـون إمكانيـة وصـوهلا إىل        املمتلكـات األخـرى يف املنـاطق الريفيـة النائيـة             على املاشـية أو   
   .األسواق حمدودة

ثانويـة  سـلبية   وكثرياً مـا يكـون الخنفـاض الـدخل أو االسـتهالك بـسبب اجلفـاف آثـار                     - ٢٤ 
 ففـي البلـدان الـيت يكـون فيهـا الوضـع             .البـشرية ة  تنميـ الجوانب أخـرى مـن رفـاه البـشر و          على  

واالقتــصادي للمــرأة متــدنياً، قــد تزيــد كــوارث اجلفــاف مــن حــدة أمنــاط التمييــز     االجتمــاعي 
وقد يسبب اجلفاف تناقصاً يف كتلة اجلسم لـدى املـرأة الريفيـة          . جتعل املرأة أضعف   القائمة اليت   

آثـاراً   القرى الـيت أصـاهبا اجلفـاف أن يعـانوا           وميكن لألطفال يف    . أن تتأثر به صحة الرجل     دون  
   . وإعاقة منوهم العقليتوقف منوهم اجلسدي طويلة األمد على صحتهم، مثل 
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خيلفـه مـن     مـا   نتيجـة   وتتجلى آثار اجلفاف على األسر املعيشية الريفية الفقرية مبعظمها            - ٢٥ 
مباشـرة مماثلـة علـى        آثـار غـري      ولتـدهور التربـة   . آثار ضارة على كمية اإلنتاج الغذائي ونوعيتـه       

ــأثريه ســواء مبعــزل عــن اجلفــاف أم       ــسان وصــحته وحيــدث ت ــة اإلن ــه  تغذي ــاالقتران مع ومــن . ب
سياسـات األمـن الغـذائي الـيت تعـزز           الضروري لدى حبث اخليارات يف جمـال الـسياسات تعزيـز            

 ، بطــرق منــهايــةواجملتمعــات احملليــة الريفيــة لألغذ  إنتــاج الــشعوب األصــلية وصــغار املــزارعني  
   . ومعارفها التقليدية استخدام بذور الشعوب األصلية 

  
   يف األراضي اجلافةمعدالت أعلى انتشار الفقر يسجل : “البليون نسمة املنسيون”  -جيم   

. يواجه العديد من أفقر سكان العامل وأكثرهم حرمانـاً هـذه التحـديات وغريهـا يوميـاً                  - ٢٦ 
غـرار   ما فقراء األرياف، يف منـاطق كـثرياً مـا تنعـت بنعـوت علـى              ويعيش معظم الفقراء، ال سي     

جـرى    هـي القحـط وقـد        “الـصعبة ”والسمة املـشتركة هلـذه األمـاكن        . “هشة” و   “هامشية”
املــستويني  حتديــد ارتبــاط األراضــي اجلافــة بــالفقر علــى مــستويات جغرافيــة عديــدة، بــدءاً مــن    

نطـاق العـامل، يعـاين مـن      وعلـى  . طين ودون الـوطين  العاملي واإلقليمي وصوالً إىل املـستويني الـو       
شـخص تقريبـاً ممـن يعكـس تـدين           الفقر حواىل نصف مجيع سكان األراضي اجلافـة، أي بليـون            

يـشمل عـدم االسـتفادة مـن اخلـدمات           مستوى الرفـاه لـديهم إمهـاالً أساسـياً يف عمليـة التنميـة،               
   . رف الصحيوالص األساسية مثل احلصول على مياه الشرب املأمونة 

ويعتمد الـسواد األعظـم مـن سـكان األراضـي اجلافـة اعتمـاداً مباشـراً لكـسب رزقهـم                       - ٢٧
ــشديد      ــها ال ــسم بتقلب ــة تت ــدة للمــوارد الطبيعي ــى قاع ــشهدو. عل ــة   ت ــة طائف ــن   األراضــي اجلاف م

اليـة  الكميـة اإلمج   وتتـسم   . مجيعهـا مبحدوديـة املـوارد املائيـة       تتـسم   الظروف املناخية والبيئية اليت     
كـبرياً مـن سـنة إىل أخـرى          لألمطار يف املتوسط باالخنفاض عموماً، وكـثرياً مـا ختتلـف اختالفـاً              

البيئـات املاديـة الـيت تتـسم بالديناميـة           ويترتـب علـى ذلـك جمموعـة مـن           . وعلى مسافات قصرية  
   . اإليكولوجية وتدين مستويات خدمات النظم 

شــبكة  فيــة ويف األراضــي املتــدهورة عمومــاً عــن ويــنجم الفقــر يف األراضــي اجلافــة الري  - ٢٨ 
جتمعـات الفقـر     ومن األسباب األخرى اليت تذكر عمومـاً لتفـسري          . مترابطة من العوامل احملركة   

مـن انعـدام البنيـة التحتيـة         يف املناطق الريفية العزلة املادية والتـهميش الـسياسي ومـا يـرتبط هبمـا                
   . والتعليم واملرافق الصحية وصول إىل األسواق الذي يشمل على سبيل املثال ال احلصر ال

رفـاه    أن يـؤثر تـردي حالـة األراضـي اجلافـة عمومـاً علـى            ولـيس هنـاك قطعـاً مـا حيـتم       - ٢٩ 
اســتطاع  وعلــى الــرغم ممــا ينطــوي عليــه العــيش يف هــذه البيئــات مــن حتــديات، فقــد . اإلنــسان

املنـاطق عـن وفـرة       كن ذكر أمثلة من هـذه       البشر السكن يف األراضي اجلافة آلالف السنني، ومي       
أغذيـة العـامل علـى شـكل      وتـوفر األراضـي اجلافـة الكـثري مـن      . اإلنتاجية وانتشار االزدهار فيهـا  
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يف األقاليم شبه القاحلة، مبـا فيهـا    وتقع املناطق العاملية الرئيسية إلنتاج احلبوب    . حبوب وماشية 
األرجنــتني، وأحزمــة القمــح يف االحتــاد   ب يف الــسهول الكــربى يف أمريكــا الــشمالية، والــسهو 

 يف املائـة مـن املاشـية        ٥٠األراضي اجلافة حنـو      وتدعم مراعي   . الروسي وأوكرانيا وكازاخستان  
أيـضاً مقـراً للحواضـر العامليـة الكـربى علـى غـرار بـيجني،                 وتـشكل األراضـي اجلافـة       . يف العامل 

   . مكسيكو سييتوبكاليفورنيا، أجنلوس،  ودهلي، والقاهرة، ولوس 
ــة،        - ٣٠  ــة خاوي ــع األراضــي اجلاف ــأن مجي ــسيطة الفكــرة املغلوطــة ب وتنفــي هــذه احلقــائق الب
وهـذا أحـد املفـاهيم اخلاطئـة الـشائعة          . ومساحات جـرداء ليـست لـديها قيمـة اقتـصادية تـذكر             
هـذه   العديدة بشأن األراضي اجلافـة الـيت أعاقـت إحـراز تقـدم حنـو حتقيـق التنميـة املـستدامة يف                        

الـسياسيني   تعـرض لـه عمومـاً مـن جانـب القـادة             تاملناطق، كجزء ال يتجـزأ مـن اإلمهـال الـذي            
ميكــن  أنــه اإلمنائيــة لأللفيــة جتربــة األهــداف لنــا أثبتــت  وقــد .األعمــال التجاريــةقطــاع وقــادة 

العديد مـن البيئـات مـن خـالل اسـتخدام الغايـات              تشجيع البلدان على معاجلة مسائل الفقر يف        
  .دوات فعالةكأ

مبقـدور   وتتسم مناطق فقرية عديدة بارتفاع مستويات األخطار اليت غالباً ما ال يكـون               - ٣١ 
ويزيــد مــن  ويــضاعف ذلــك احتمــاالت املــشقة  . الفقــراء مواجهتــها بــسبب تــردي أوضــاعهم 

، املناخيـة القاسـية   وتعد األخطار الطبيعية، مـن قبيـل األحـوال    . صعوبة اإلفالت من براثن الفقر 
ــة        ــستويات العالي ــسبب عــادة هــذه امل ــيت ت . مــن األخطــار  وال ســيما اجلفــاف، مــن العوامــل ال

والدخل بسبب شـح احملاصـيل       النتائج املعروفة على مستوى األسر املعيشية خسارة الغذاء          ومن
   . أو نفوق املاشية/و
  

   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وإدارة املخاطر  -دال   
. لكوارث الطبيعيـة بـصورة رئيـسية بـالفقر علـى مـستويات أوسـع نطاقـاً                يرتبط خطر ا    - ٣٢ 
الـساحلية،   وتعاين البلدان ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة، على غـرار البلـدان الناميـة غـري                 

مـن اخلـسائر     مـستويات نـسبية أعلـى       مـن   وأقل البلدان منواً، والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،            
خاص علـى مواجهـة      جم الناتج احمللي اإلمجايل، ومن ضعف قدرهتا بشكل         االقتصادية قياساً حل  

وتوضـح حالـة هـاييت      . والفيـضانات  اخلسائر النامجة عـن الكـوارث الطبيعيـة مـن قبيـل اجلفـاف               
سـيما   مع الـصدمات مبختلـف فئاهتـا، وال    هشاشة أقل البلدان منواً وتراجع قدرهتا على التكيف         

أعقـــاب الزلـــزال املـــدمر الـــذي شـــهدته هـــاييت يف   ويف . نـــاخالـــصدمات النامجـــة عـــن تغـــري امل
تتــصدى إعــادة إعمــار ذلــك البلــد بالــضرورة ملــشكلة خطــرية  ، جيــب أن ٢٠١٠فربايــر /شــباط

وذلك ألن بناء مستقبل هاييت يف ما يتعلق بالتنميـة املـستدامة يتوقـف               تتمثل يف تدهور أراضيه،     
   .أراضيها على إنتاجية 
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املتأصـلة   عات احمللية الريفية بنفسها استراتيجيات كثرية إلدارة األخطـار          وطورت اجملتم   - ٣٣ 
علـى التكيـف مـع     النامجة عن تقلب البيئات الطبيعية، غري أنه ميكن تعزيز قدرة هذه اجملتمعـات          

وميثـل اجلفـاف حتـدياً      . البـساطة  االضطرابات يف أغلب األحيان بفضل مساعدة إمنائيـة يف غايـة            
الربازيـل حيـث يـشكل تـوفري اإلمـدادات           طقة الـشمالية الـشرقية شـبه القاحلـة مـن            حامساً يف املن  

الـيت تتـوفر بـصورة    لزيـادة كفـاءة اسـتخدام املـوارد          منة واملوثوق فيها من املياه وسيلة حيوية        اآل
 علــى إمــداد مليــون أســرة  ٢٠٠٣ منــذ عــام “املليــون صــهريج”وقــد دأب برنــامج . متقطعــة

ــاه    ــة مبي ــشية ريفي ــمعي ــا ”رب شال ــم اجلف ــني شــخص ٥ أي حنــو - “فرغ ــة -  مالي  يف املنطق
وبفــضل اتبــاع النــهج . تقنيــة بــسيطة إلدارة ميــاه األمطــار باســتخدام طريقــة المركزيــة تعتمــد 

، تتلقى األسر املساعدة لبناء صهارجيها اخلاصـة مـن أجـل            ةاحمللي ات  القائم على مشاركة اجملتمع   
.  صـهريج  ٣٢٠ ٠٠٠، ُشـيد أكثـر مـن        ٢٠١١ينـاير   /اينوحبلول كانون الثـ    . مجع مياه األمطار  
ــادرة يف إجيــاد فــرص عمــل وتوليــد الــدخل، وســاعدت يف ختفيــف عــبء      وأســهمت هــذه  املب

املرتلية امللقى على كاهـل العديـد مـن النـساء، وأتاحـت ملزيـد مـن األطفـال االلتحـاق                      األعمال  
  .كما اخنفضت األمراض املرتبطة بتلوث املياه. باملدارس 

  
املــرأة حتمــل أعبــاء : التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف والــشؤون اجلنــسانية   –هاء   

  تدهور األراضي وتقدِّم احللول 
إذ تتولَّى املـرأة  . كثرياً ما يكون تقسيم العمل قائماً على نوع اجلنس يف املناطق الريفية           - ٣٤

ــوفري       ــاه وت ــك مجــع اخلــشب واملي ــا يف ذل ــة، مب ــام املرتلي ــن امله ــد م ــةالعدي ــات .  األغذي ويف البيئ
. املتدهورة، تزداد هذه املهام صعوبة مما يضاعف من العبء املُلقى على عاتق النـساء والفتيـات             

وينشأ عن االستثمار يف الفرص املتاحة أمـام النـساء والفتيـات آثـار مـضاعفة قويـة علـى صـعيد            
  . كافة األهداف اإلمنائية لأللفية

صول علــى خــدمات الطاقــة احلديثــة يف املنــاطق الريفيــة  وُيــذكر مثــال يركِّــز علــى احلــ   - ٣٥
ــاً     يف ــة تقريب ــع إمــدادات الطاق ــة مجي ــة األحيائي ــوفر الكتل ــؤدي . مــايل، حيــث ت ــشاء ممــا ي  إىل إن
. إلزالة الغابات علـى طـول طـرق الوصـول وإىل تفـاقم مـشاكل حتـات التربـة والتـصحر              راتمم

بــة فــوق منــصات لتــوفري الطاقــة كَّومنــذ التــسعينات، ُزودت بعــض القــرى مبحركــات ديــزل مر
ذلــك جتهيــز املنتجــات الزراعيــة  خــارج الــشبكة العامــة لعــدد مــن االســتخدامات، مبــا يف    مــن

ــ. الطاقـــةبصابيح تزويـــد املـــامليـــاه وشـــحن البطاريـــات و وضـــخ شغِّل اجلماعـــات النـــسائية وتـ
 الطاقـة    وتعمـل علـى صـيانتها وبيـع خـدمات          “املنصات املتعددة الوظائف  ”على هذه    املعدات

  .إىل العمالء احملليني
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وكــان الربنــامج وراء ختفيــف عــبء مجــع خــشب الوقــود وحتقيــق وفــورات كــبرية يف    - ٣٦
ــسبة للمــرأة  ــدخل النقــدي      . الوقــت بالن ــادة ال ــددة النامجــة عــن ذلــك زي ــد املتع ــشمل الفوائ وت

ات، وارتفــاع االســتهالك الغــذائي وحتــسني الفــرص الــصحية للنــساء والفــرص التعليميــة للفتيــ    
وميكـن أن يعـدَّل النـهج قبـل         . باإلضافة إىل ختفيض الضغط على املصادر احمللية خلـشب الوقـود          

توسيع نطاق الربنامج، وذلـك باسـتخدام الطاقـة الشمـسية الـوافرة الـيت متثـل اخلاصـية الرئيـسية            
 املفروضـة زيادة فرص حصول الفقراء على الطاقة وختفيف الضغوط         من أجل   لألراضي اجلافة،   

  .  الكتلة األحيائيةعلى
وتشكل املشاركة الكاملة واملتـساوية للجنـسني شـرطاً مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة                   - ٣٧

وتبيِّن املنصات املتعددة الوظائف يف أرياف مـايل الفوائـد الـسريعة والعميقـة              . ملكافحة التصحر 
  . األثر اليت ميكن جنُيها بواسطة استثمارات صغرية تستهدف املرأة الريفية

  
  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والنمو االقتصادي   -واو   

جيب أن يكون اجلوهر األساسي ألي سياسـات مـصممة للتـصدي للفقـر يف األريـاف                   - ٣٨
التركيز على حتسني األنشطة املرتلية القائمة بالفعل، مما يعين يف معظـم األمـاكن شـكالً مـا مـن                    

ــادة . ألنــشطة احملتملــة ألفــراد األســرة أشــكال الزراعــة، فــضالً عــن توســيع نطــاق ا   وميكــن لزي
اخليارات املتاحة من أجل توليد الدخل على أساس املشاركة الفعالة من جانب مجيع قطاعـات               

 الستثمارات القطاعني العام واخلـاص، ممـا سـيؤدي          استقطابااجملتمع أن جتعل هذه املناطق أكثر       
  .  ضمن حلقة مثمرة من التنميةمع الوقت إىل حتسني اخلدمات واهلياكل األساسية

وتعتمــد القــدرة علــى الوصــول إىل األنــشطة املــدرَّة للــدخل واالســتفادة منــها، بــشكل   - ٣٩
ــيم واهلياكــل األساســية       ــاع باألصــول، كاألراضــي والتعل ــى االنتف ــت . جــوهري، عل وإذا كان

وِّض واجلفــاف، فهــذا ســيقاألراضــي األصــول الطبيعيــة تتعــرض لفقــدان القيمــة بــسبب تــدهور 
ــايل، ومــن خــالل مكافحــة  . تقــدم حمــرز حنــو االنتفــاع بأشــكال أخــرى مــن األصــول    أي بالت

والتخفيـــف مـــن آثـــار اجلفـــاف، ُتـــسهم اتفاقيـــة وعكـــس اجتاهـــه تـــدهور األراضـــي /التـــصحر
إســهاماً إجيابيــاً مباشــراً يف احلــد مــن الفقــر الــذي يــؤثر علــى   املتحــدة ملكافحــة التــصحر  األمــم
  .  اجلافةشخص يف األراضي بليون
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  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والتنمية املستدامة   - رابعا  
ــوم              ــني العل ــدة ب ــة صــالت جي ــة إقام ــنظم اإليكولوجي ــى خــدمات ال ــاظ عل ــب احلف يتطلَّ

  والسياسات والتركيز على أوجه التآزر 
. ُيــسيء تــدهور األراضــي إىل الــدعائم الــثالث للتنميــة املــستدامة عــرب أحنــاء العــامل           - ٤٠
نـتج عـن التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف البطالـة        تندرة األغذية، ميكـن أن    باإلضافة إىل   ف

وقــد تــزامن  . والتــدهور االقتــصادي والتــوتر االجتمــاعي واهلجــرة غــري الطوعيــة والرتاعــات       
 مـع أعمـال   ٢٠٠٨االرتفاع احلاد يف أسعار األغذية األساسية كاألرز والذرة الصفراء يف عـام          

  .  مجيع أحناء العامل بسبب أزمة الغذاء واضطرابات أهلية ذات صلةيفحدثت شغب 
  

  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وراء تفاقم انعدام األمن الغذائي   -ألف   
 يف املائـة منــهم  ٨٠ مليـون شـخص يعــانون مـن اجلـوع عـرب أرجــاء العـامل، و      ٩٢٥مثـة    - ٤١

ويستتبع توفري الغـذاء لثالثـة باليـني        .  الريفية مزارعون صغار وفقراء ال ميلكون أرضاً يف املناطق       
ــام    ــول ع ــسبتها  ٢٠٥٠شــخص إضــافيني حبل ــادةً ن ــاج  ٧٠ زي ــة يف إنت ــة يف املائ ــاملي األغذي  الع

وسيكون التحـدي هـائالً بوجـه خـاص يف أكثـر املنـاطق ضـعفاً مـن العـامل النـامي،                      . للفاو وفقاً
ــدأ    ــة ب ــدان   علمــاً أن االجتــاه احلــايل الرتفــاع أســعار األغذي ــاس املقــيمني يف البل ــضاً ميــّس الن  أي

  . الصناعية واملدن
ــة ارتفاعهــا يف العقــد املقبــل      - ٤٢ ــة العاملي ــسهم . ومــن املتوقــع أن تواصــل أســعار األغذي وُي

تدهور األراضي يف ارتفاع أسعار األغذية وتزايد تقلباهتا عن طريق احلـد مـن اإلنتـاج الزراعـي                 
ووفقـاً  . قلبـات الطقـس احلـادة والظـروف املناخيـة املـتغرية      والتسبب يف تعريض اإلنتاج أكثـر لت    

، فقـد حيـّد تـدهور األراضـي علـى مـدى الـسنوات               الغذائيـة سياسات  الـ للمعهد الدويل لبحوث    
 يف  ١٢ املقبلة مـن اإلنتـاج الغـذائي العـاملي بالقيـاس إىل مـا كـان متوقعـاً، وذلـك بنـسبة                        ٢٥ الـ

 يف املائــة فيمــا يتعلــق بــبعض ٣٠غذيــة العامليــة بنــسبة املائــة، ممــا ســيؤدي إىل ارتفــاع أســعار األ
  .السلع األساسية

وبالتــايل، يــشكل تعزيــز مرونــة نظــم اإلنتــاج الزراعــي يف مواجهــة اجلفــاف والظــواهر    - ٤٣
كمـا أن  . املناخية احلادة األخرى، فضالً عن إبطاء ظهور آثـار تغـري املنـاخ، حتـدياً بـالغ األمهيـة                 

املتـدهورة الـيت تـسهم يف اإلنتاجيـة الزراعيـة، سـواء بـشكل مباشـر                 محاية أو إصـالح األراضـي       
. غــري مباشــر عــن طريــق خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، إمنــا متثــل اســتراتيجية هامــة أخــرى    أو

وســتتطلب تلبيــة أهــداف األغذيــة العامليــة إدارة حمــسَّنة ومــستدامة للمــوارد ذات الــصلة، مبــا يف 
  .ذلك األراضي واملغذيات واملياه
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ــدهور      -باء    ــن التـــصحر وتـ ــة عـ ــة النامجـ ــة والبيئيـ ــصادية واالجتماعيـ ــاليف االقتـ التكـ
  األراضي واجلفاف 

لــألرض قيمتــها كرأمســال طبيعــي، ومثــة تكــاليف تنــشأ عــن االســتخدام غــري املــستدام     - ٤٤
فــرادى  لألراضــي علمــاً أن تكــاليف التــدهور تعتمــد جزئيــاً علــى األولويــات الــيت حيــددها          

  . ي األراضيمستخدم
فعلـى  . وينشأ عن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف تكاليف اجتماعية وبيئية كـبرية     - ٤٥

النطــاق العــاملي، ميكــن أن ُتــستخدم اخلــسائر املــسجَّلة يف صــايف اإلنتــاج األويل كمؤشــر علــى   
خـسارة مـسجَّلة يف صـايف اإلنتـاج األويل     ككما أن تدهور األراضـي مقيـساً       . تدهور األراضي 

 بقــــدر ينــــاهز ٢٠٠٣  و١٩٨١وراء خــــسارة الكربــــون الثابــــت بــــني عــــامي أيــــضا كــــان 
وكــثرياً مــا يتــزامن تــدهور األراضــي مــع  .  بليــون دوالر٤٨مليــون طــن، وبكلفــة بالغــة  ٩٠٠
 قورِنـت األمنـاط   حيـث  “تقيـيم تـدهور التربـة يف األراضـي اجلافـة      ”فهذا ما بيَّنته دراسة     : الفقر

ــة للخــسائر الناشــئة يف صــايف   ــسبة    اجلغرافي ــع والن ــاج األويل بتلــك املرتبطــة بوفيَّــات الرضَّ  اإلنت
، مـن    فقط ويف األراضي اجلافة  . املئوية لألطفال ما دون اخلامسة الذين يعانون من نقص الوزن         

 يف املائــة مــن ناجتهــا احمللــي ٨ إىل ٤املقــدَّر أن يكلِّــف تــدهور األراضــي البلــدانَ الناميــة حــوايل 
  .اإلمجايل كل عام

  
  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف عائق رئيسي أمام التقدم يف أقل البلدان منواً  -جيم   

ــأثرة        - ٤٦ ــها اعتمــاداً كــبرياً علــى الزراعــة املت تعتمــد اقتــصادات أقــل البلــدان منــواً يف غالبيت
وتتعــرض األراضــي .  يف املائــة مــن الــسكان٧٠باملنــاخ، الــيت تــستخدم يف املتوســط مــا نــسبته  

رار مــع العلــم أهنــا تــشكل رأس املــال الرئيــسي هلــؤالء الــسكان، إن مل نقــل     لالســتنفاد باســتم 
  . الفقرإىل براثن رأمساهلم الوحيد، مما يدفع هبم أكثر 

فلقــد شــهدت أقــل البلــدان منــواً يف  . واآلثــار الــضارة لــتغري املنــاخ تفــاِقم هــذا الوضــع    - ٤٧
وقـد  .  يف املائـة   ٤٠ إىل   ٣٠جنوب آسيا خسائر ضـخمة إثـر تقلـص إنتاجيتـها الزراعيـة بنـسبة                

 يف بعـض  ٢٠٢٠ يف املائـة حبلـول عـام        ٥٠جيري احلد من نتاج الزراعة البعلية بنسبة تـصل إىل           
  . أقل البلدان منواً يف أفريقيامن 
 يف املائـة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل،     ٦وخالل العقد املاضي ورغم متوسـط منـو بنـسبة          - ٤٨

 واردات األغذيــة، وأصــبحت تعــاين علــى حنــو متزايــد مــن  شــهدت أقــل البلــدان منــواً زيــادة يف
 يف املائة من النـاس الـذين يعـانون         ٧٠ويف معظم أقل البلدان منواً، يعيش       . انعدام األمن الغذائي  
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من انعدام األمن الغذائي يف املناطق الريفية، ويف أغلب األحيان حيث تكون إنتاجيـة األراضـي                
  . منخفضة جداً

ــدان   - ٤٩ ــسائل      ويف البل ــل معاجلــة م ــى زراعــة األراضــي، متث ــصادات القائمــة عل ذات االقت
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف عـن طريـق االسـتثمار الـسليم يف الزراعـة والتنميـة الريفيـة                   

ووفقاً للبنك الدويل، فإن منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف     . أولوية للتغلب على الفقر وحفز النمو    
فعاليـة منـو النـاتج    مـرات   فعالية للحد من الفقر مبا قد يـصل إىل أربعـة         قطاع الزراعة يبقى أكثر   

  . احمللي اإلمجايل يف القطاعات األخرى
  

  فهم البعد االقتصادي واآلثار االجتماعية للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   - دال  
ة ات التصحر وتدهور األراضي واجلفاف موَّلته حكومـ       يكشف حتليل تقييمي القتصاد     - ٥٠
 أن دراســات التقيــيم احلاليــة تركِّــز بــشكل رئيــسي علــى التكــاليف املباشــرة النامجــة عــن   أملانيــا

وقد أُجريت معظـم احلـسابات علـى الـصعيد          . تدهور األراضي على مستوى اإلنتاجية الزراعية     
 أقــل مــن  بــنيوتراوحــت تقــديرات تكلفتــها   . القطــري واقتــصرت علــى آثــار حتــات التربــة     

كمـا أن التكـاليف الناشـئة    .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الزراعـي       ١٠  حوايلواملائة   يف ١
ويف مثال واحد، بلغت التكلفة السنوية لتجمع الطمـي يف اجملّمعـات     . خارج املوقع أعلى بكثري   

 بليــون دوالر مــع مراعــاة فقــدان الطاقــة     ١٨,٥خلــف الــسدود الــضخمة يف العــامل حــوايل     
ووفقــاً آلخــر . الكهرمائيــة وفقــدان اإلنتاجيــة املعتمــدة علــى الــرّي وتكــاليف اســتبدال الــسدود

تقييم صادر يف مالوي، بلغـت اخلـسارة الـسنوية لإلنتاجيـة الزراعيـة يف املوقـع، نتيجـةً لتـدهور                   
وتقــدَّر . ٢٠٠٧يف عــام ) لــي اإلمجــايل يف املائــة مــن النــاتج احمل١,٦( مليــون دوالر ٥٤ ،التربــة

  .  ماليني دوالر سنويا١٠ًـ تكاليف احلد من هذا األثر ب
ويشكل اجلفـاف إحـدى أكثـر الظـواهر إخـالالً باالقتـصاد بـني مجيـع ظـواهر الطقـس                       - ٥١

ــة مب    . احلــادة ــات املتحــدة األمريكي ــصادية للجفــاف يف الوالي ــة االقت ــدَّر التكلف ــراوح  وتق ــغ يت بل
ــها بلغــت   ٨ و ٦ بــني  بليــون دوالر خــالل موجــة اجلفــاف يف   ٤٠ باليــني دوالر ســنوياً، لكن
ــا يف عــامي    . ١٩٨٨ عــام ــيت ضــربت كيني ــيت ٢٠٠٠  و١٩٩٩وأدَّت موجــة اجلفــاف ال ، وال
إحــدى أســوأ موجـــات اجلفــاف يف تــاريخ البلــد، إىل اخنفـــاض النــاتج احمللــي اإلمجـــايل         ُتعــد 
ــسبة ــضخم بنــ   ١,٤ بن ــاع الت ــة وارتف ــة٢,٢سبة يف املائ ــيت   .  يف املائ وخــالل موجــة اجلفــاف ال

 يف ١٠، تراجـع إنتـاج الـصناعات الريفيـة بنـسبة      ١٩٩٥  و١٩٩١ضربت أستراليا بـني عـامي    
ــا  ــة مم ــصاد األســترايل    املائ ــف االقت ــني دوالر٥كلَّ ــة    .  بالي ــة يف مواجه ــود اإلغاث وكلَّفــت جه

  .ايف مليون دوالر إض٥٩٠منولث واجلفاف اليت بذلتها حكومات الك
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ات التــــصحر وتــــدهور األراضــــي ياقتــــصاد”وهتــــدف مبــــادرة الدراســــة املعنيَّــــة بـــــ   - ٥٢
لتكـاليف والفوائـد املتـصلة      ل إىل إصدار تقييم اقتصادي لتدهور األراضي وحتليـل          )١(“واجلفاف

حتفيـز  وسـتتيح االتـصاالت املركَّـزة علـى النتـائج لـصانعي القـرار               . باإلدارة املستدامة لألراضـي   
كافحـة تـدهور األراضـي، تعزيـزاً للتنميـة الريفيـة واألمـن الغـذائي                ملى النحو املناسـب     العمل عل 
واألساس الذي ميكـن أن تقـوم عليـه هـذه اخلطـوة هـو إجـراء تقيـيم علمـي مـستقل يف               . العاملي

  . سياق هنج اقتصادي سليم مرتِكز على األدلة
  

ل الوسـائل لتحقيـق     التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف هو إحـدى أفـض           - هاء  
  أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي 

تكتسي مسألة تدهور األراضـي الواقعـة خـارج الغابـات أمهيـة بالغـة يف سـياق تـدهور                    - ٥٣
ويف حــال عــدم التــصدي لتــدهور األراضــي بــشكل جــدي، فقــد خنــسر مــا قــد يبلــغ  . الغابــات

  .املائة من مثار جهود التخفيف من آثار هذا الوضع عن طريق محاية غاباتنايف  ٧٠
ــة جــرَّاء   تكبــد التكــاليفومــا يزيــد مــن حتــديات    - ٥٤ ــة علــى اجملتمــع والبيئ  العديــدة املترتب

التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف هــو الــتغريات اإليكولوجيــة واالقتــصادية املرتبطــة بــتغري   
ــوع الب   ــدان التن ــاخ وفق ــدين التنــوع      . يولــوجياملن ــصحر وتــدهور األراضــي إىل ت ــؤدي الت إذ ي

البيولوجي فوق سطح األرض وداخل التربة على السواء، يف حـني يعـزز هـذا التنـوع خـدمات           
وُيـسهم تـدهور األراضـي أيـضاً يف تغـري املنـاخ             . النظم اإليكولوجيـة الـيت يـستفيد منـها اجملتمـع          

وميكـن  .  يف النباتات والتربـة باجتـاه الغـالف اجلـوي        العاملي عن طريق انبعاث الكربون املخزون     
ــة املرتــدةأن تــؤدي  ــادة حــدة إىل التغذي  الــصالت القائمــة بــني التــصحر وتــدهور األراضــي   زي

يطرح حتديات كبرية على اجملتمعـات      قد  واجلفاف، وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما        
ــة  ــشها اعتمــاداً مب  احمللي ــيت تعتمــد يف ســبل عي ــة  ال ــوارد البيولوجي ــا مل ُتعتمــد  . اشــراً علــى امل وم

 اسـتخدام اجملتمعـات لتلـك املـوارد، ميكـن أن ُيـدفع النـاس إىل اسـتخدامات                يفتغيريات مالئمة   
كمــا أن تقــدمي الــدعم إىل البلــدان . غــري مــستدامة لألراضــي ممــا سُيــسفر عــن تــدهور األراضــي

حر علــى أســاس مبــدأ املــسؤوليات املــشتركة الناميــة ملعاجلــة اآلثــار الــضارة لــتغري املنــاخ والتــص 
  . أيضاهو أمر جوهرييف الوقت نفسه  مايزةواملت

      

_________________ 
 The Economics of Desertification, Land degradation and املعهــد الــدويل لبحــوث الــسياسات الغذائيــة،   )١(  

Drought: towards an integrated global assessment ،٢٠١١مايو /أيار، ورقة مناقشة للمعهد.  
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ــسية لتخــزين       - واو   ــة رئي ــد عاملي ــتج عــن اإلدارة املــستدامة لألراضــي فوائ ميكــن أن ين
  الكربون واملساعدة على محاية التنوع البيولوجي 

ــر      - ٥٥ ــدة واألكث ــدة املعق ــتم إحــدى صــالت التفاعــل العدي ــات   ت ــني اتفاقي ــا ب ــشاراً فيم  انت
فإزالة الغابات حتوِّل هـذه األخـرية إىل        . الثالث عن طريق تغيري أسلوب استخدام األراضي       ريو

مصادر النبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وحتّد من قدرة النباتـات علـى ختـزين الكربـون، وحتـّد                  
ــدهور        ــؤدي إىل ت ــا ي ــاء مم ــاظ بامل ــى االحتف ــة عل ــدرة الترب ــن ق ــايل، .  األراضــيكــذلك م وبالت

 الغابــات والزراعــة، أن يقلِّــل شــأن برنــامج ُمعــد لــإلدارة املــستدامة لألراضــي، مبــا يــشمل فمــن
كمـا سـتؤدي اإلدارة املـستدامة       . االحترار العاملي وأن حيافظ على بعض التنوع البيولـوجي         من

  .ل األراضيبالتأكيد إىل حتسني سبل العيش يف اجملتمعات املعتمدة على استغاللألراضي 
أساسية أيـضاً لنجـاح املـشاريع املـصممة ملوازنـة انبعاثـات       لألراضي  واإلدارة املستدامة     - ٥٦

غــازات االحتبــاس احلــراري الــيت ميوِّهلــا برنــامج خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات   
الــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــة واملبــادرة املعــززة خلفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إز  

احلفاظ علـى الغابـات سـيؤدي إىل نتـائج حمـدودة مـا مل تتـوفر الـربامج الراميـة إىل               ف. وتدهورها
بوصـف ذلـك حـالً بـديالً مـستداماً للتعـديات            عكـس اجتاهـه     منع تدهور األراضـي فـضالً عـن         

  .القائمة على الغابات
  

   علمي أكثر متانةًحيتاج إىل أساسإلدارة املستدامة لألراضي ا حتسني سياسات  - زاي  
 الــيت يفرضــها التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف علــى  التهديــداتب قــرار اإلجــرى  - ٥٧

 تقريـر اللجنـة العامليـة املعنيـة بالبيئـة            أشـار  ،١٩٨٧فـي عـام     ف .التنمية املستدامة منذ فترة طويلة    
 ينبغــي راجــة إىل أن اســتخدام األراضــي يف الزراعــة واحل“مــستقبلنا املــشترك”املعنــون والتنميــة 

لقــدرة تلــك األراضــي ورصــد االســتنفاد الــسنوي للطبقــة العليــا   علــى تقيــيم علمــي يرتكــز أن
املنبثقـة عـن    ة  خطـة جوهانـسربغ التنفيذيـ      و ٢١وكرَّس كـلٌّ مـن جـدول أعمـال القـرن            . للتربة

  الـدورتني الـسادسة عـشرة والـسابعة عـشرة للجنـة            ونتـائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      
اتفاقيـة األمـم املتحـدة        أهـداف  وكـونُ . سائل من االهتمـام هلـذه املـ        كبرياً التنمية املستدامة قدراً  
 النــاس املــادي والبيولــوجي لألراضــي وســبل عــيش وضــعنيالتــشمل حتــسني  ملكافحــة التــصحر

  . البشرية والبيئيةعايري رصد وتقييم امللدمج منهجية كبريةحتديات أثرين أمٌر يطرح بذاته املت
 املـصادفة يف    الـصعوبات  ، جزئيـاً، بفعـل    وض التقـدم يف االسـتجابة هلـذه التهديـدات         قُو  - ٥٨

 تعكـس اخلرائط وقواعـد البيانـات ال       فـ . العديـدة ونطاقهـا وحـدهتا      أنـواع التـدهور   قياس توزيع   
 ثــاراآل يف متعمِّقــةال تــوفر نظــرة و ، احملليــةاودينامياهتــللمــشكلة ألبعــاد العامليــة اصورة دقيقــة بــ
  .  االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضيناشئة عنال
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مؤشـرَين إلـزاميني    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  اعتمدت األطراف يفعليه،و  - ٥٩
  .حالة غطاء األرض ونسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر: لآلثار ومها

التابع للفـاو خـط أسـاس للرصـد       اجلافةاضيتقييم تدهور التربة يف األر مشروع وأنشأ  - ٦٠
ُجمعــت عــن طريــق جتهيــز بيانــات جمموعــة مــن املؤشــرات الــيت العــاملي يف املــستقبل باســتخدام 
  .السواتل وقواعد البيانات املتوفرة

مبؤشـــَري اآلثـــار بالـــشكل املناســـب هـــام للغايـــة   املتعلقـــةتفاصـــيلالعلـــى  احلـــصولو  - ٦١
ون ممكنــاً مــا مل جيــرِ االتفــاق بــشأن هــذه   وضــع خطــوط أســاس الرصــد والتقيــيم لــن يكــ   ألن

اتفـاق بـشأن األهـداف    وضع شـروط خطـوط األسـاس عندئـذ التوصـل إىل       وسُيتيح  . التفاصيل
  .املتعلقة باآلثار

ــقو  - ٦٢ ــدم أُعي ــة التق ــذه التحــديات  يف مواجه ــراء ه ــني    ج ــصور يف التواصــل ب ــه الق  أوج
مــسائل   بــشأن العلمـي لالتفاقيــة سســاعزيــز األويــشكل ت. تفاقيـة اال  وهيئــاتة العلميــاألوسـاط 

  وحتتــاج.األهــداف املتعلقــة باآلثــار مقدمــة هامــة لوضــع التـصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف 
األوسـاط   داخـل    وأتفاقيـة   اال ، سـواء داخـل    املؤسـسية إىل التحـسني    الربوتوكوالت واألشـكال    

ة لتعزيـز تـدفق املعلومـات    سلسلة من املؤمترات العلمي   من هذا املنطلق، أُقيمت     و. ة العاملي ةالعلمي
معيَّنــة ليــة آل لكــن مــا زالــت هنــاك حاجــة.  املتــصلة باالتفاقيــةداوالت والقــراراتاملــالعلميــة يف 

 . أنـشطة الرصـد والتقيـيم       على صـعيد    واالتفاقية ةالعلمياألوساط  بني  لترسيخ التعاون املتواصل    
ــة  ويــشكل ــشاء ســلطة عاملي ــشأن إن ــة  ب ــة والتقني ــة العلمي ــصلة ذات ا املعرف ــدهور  ل بالتــصحر وت

  .لالتفاقية  العشريةالستراتيجيةل النتائج املتوقعة إحدىاألراضي واجلفاف 
  

 وتدهور األراضي واجلفافاألبعاد السياساتية   - خامسا 
ــوارد ا ســتثمارال ميكــن     ــادرةامل ــق   لن أن حيقــق احلــد األقــصى مــن   هنــج متكامــل  عــن طري

  والفوائد   اآلثار
ــُع  - ٦٣ ــدهور األراضــي من ــذمها   أمــران األراضــين يف وحتقيــق حتــس  ت ــان  وممكــن تنفي ينطوي
 يف املائــة ٢٤ الــيت اتَّــضح فيهــا أن نــسبة    فتــرةالخــالل وبالفعــل، . آثــار بعيــدة املــدى   علــى
تتجـه حنـو مزيـد مـن التـدهور، أُشـري إىل حتـسن يف حنـو          مساحة اليابـسة يف الكـرة األرضـية    من
وتعتمـد العناصـر   . ي اجلافة وأراضي الرعـي أساسـاً  يف املائة من مساحة اليابسة ويف األراض      ١٦

الرئيــسية ألي هنــج فعــال لــإلدارة املــستدامة لألراضــي، بالــضرورة، علــى قيــام اجملتمــع الــدويل    
بتقــدمي الــدعم البــشري واملــايل والــتقين إىل خطــط العمــل الوطنيــة لألطــراف، وكــذلك إىل          
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 اخلمـسة   زاً يف تنفيذ املرفقات اإلقليمية     اليت ميكن أن تؤدي دوراً حفا      ةوحدات التنسيق اإلقليمي  
  .التفاقية مكافحة التصحر

  
ــي    - لفأ   ــستدامة لألراضـ ــإلدارة املـ ــة لـ ــداف النهائيـ ــز ال: األهـ ــاهتعزيـ ــصادي رفـ  االقتـ

 وتعزيـز   مواصلة خدمات الـنظم اإليكولوجيـة      و أثرةواالجتماعي للمجتمعات املت  
  إدارة تغري املناخ على   التكييفيةالقدرة

اُر التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف العامل وما لذلك من عالقة بالتحـديات             انتش  - ٦٤
اإلمنائيــة العامليــة األخــرى يعــين أن اســتراتيجيات معاجلــة املــسائل ذات الــصلة ينبغــي أن تكــون   

يف القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق         تآزرية وشاملة لعدة قطاعات، وميكنها أن ُتسهم إسهاماً كـبرياً           
واحلكومــات واجلهـات املاحنــة واهليئــات الدوليــة  احملليــة لمجتمعـات  لوميكــن . دامةالتنميـة املــست 

السـتثمارات  ل وينبغـي .  هـذه األهـداف     بلـوغ  إحراز تقدم حنـو    واملستثمرين من القطاع اخلاص   
 الطبيعـة ضـمن قالـب    أنـشطة و اجملتمـع البـشري   أن تـضع   اجملموعـات  مجيع هـذه     اليت تبادر إليها  

ن األهداف النهائية هلـذا النـهج املتكامـل يف معاجلـة التـصحر وتـدهور               وينبغي أن تكو  . متكامل
 أثرة االقتصادي واالجتماعي للمجتمعـات املتـ      رفاه تعزيز ال  :األراضي واجلفاف ذات ُبعد ثالثي    

إدارة علــى  التكييفيــةتعزيــز قــدرهتا  ونظم اإليكولوجيــةالــمــن احلفــاظ علــى خــدمات ومتكينــها 
  .) املناخغري تمبا يف ذلك (التغري البيئي

  
  املتأتيــة مــنســتثماراتالشمل اأن يــ اإلدارة املــستدامة لألراضــيتمويــل لينبغــي   - باء  

  القطاع اخلاص
الــيت تتــوفر علــى الــصعد  تفاقيــة، ينبغــي اســتخدام مــصادر التمويــل   التنفيــذ ال تــسهيالً  - ٦٥

ضـافية املتأتيـة مـن      ، فضالً عن مصادر التمويـل االبتكاريـة اإل        الوطين والثنائي واملتعدد األطراف   
فاألشـخاص الـذين يـشاركون مـشاركةً مباشـرةً يف اإلدارة املـستدامة       . القطاع اخلـاص وغريهـا   

لكـن هـذا ينطبـق أيـضاً        . يف جناحهـا  عناصـر أساسـية     لألراضي، سواء من املـزارعني أو الرعـاة،         
بوجـه خـاص    على جمموعة كاملة من الشركات اليت ختلِّف أنشطتها أثراً مباشراً علـى التربـة، و              

 الــشركات الــيت تــضطلع، أو راجــةوالطاقــة وإدارة امليــاه واحلتلــك العاملــة يف جمــاالت الزراعــة 
  .  خصوبة التربة على نفايات ومنتجات ثانوية تؤثرتنشأ عنهاأنشطة ب

  
  اإلدارة املستدامة لألراضي لتعجيل يفمخسة شروط لوضع سياسات ناجحة ل  -جيم   

 هـي حباجـة إىل     وإمنـا  ة كـسياسة مـستقل    امة لألراضـي أن تـنجح     ال ميكن لإلدارة املستد     - ٦٦
القـضاء علـى الفقـر هـو أحـد املتطلبـات األساسـية للتنميــة        و. األخـرى سياسات الـ  يف ُتـدمج أن 

ؤدي دوراً رئيـسياً  يـ لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ينبغي أن    التصدي ل كما أن   املستدامة،  
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ن الـيت تـسعى جاهـدة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة              وُتلقـي جتـارب البلـدا     . يف حتقيق االسـتدامة   
  .لأللفية الضوء على الشروط اليت حتكم جناح حتسني اإلدارة املستدامة لألراضي ونشرها

  
  التنمية اليت تقودها البلدان واحلوكمة الفعالة  -  ١  

 حنـو حتقيـق   التقـدم  إحـراز مـدى    حيـدد تنفيذها بشكل جيد هـو مـا     السياسات و  اختياُر  - ٦٧
  ويتطلـب . يف هـذه العمليـة  اإلدارة املـستدامة لألراضـي   ية إسهامألهداف اإلمنائية لأللفية وكيف ا

  حكومـة   هياكـل سياسـية متثيليـة ومؤسـسات خاضـعة للمـساءلة ومـوظفي              التنفيذ الفعـال أيـضاً    
  .قدراتالوافز واحل يتحلون بقدر كاٍف من

يف اســتراتيجيات التنميــة وميثــل تعمــيم مــسائل التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف     - ٦٨
شـروط    ومثـة  .اً ضروري اً التشاور واملشاركة أمر   عن طريق خطط االستثمار   يف  والوطنية واحمللية   

 ختطـيط اسـتخدام األراضـي واحليـازة املناسـبة           مسبقة أخرى لـإلدارة املـستدامة لألراضـي وهـي         
 الرتاعــات علــى  تــأمني االســتثمارات ومنــععلــى  ذلــك يــساعدلألراضــي واملــوارد الطبيعيــة ألن

  .جةاألراضي املنِت
 كيفيــة تيــسري التنميــة الــيت تقودهــا  بــشأن  مــن طاجيكــستانثــالمب االستــشهاد وميكــن  - ٦٩

ــدان واحل ــة البل ــشأن   أســهمقــد فل. وكمــة الفعال ــة يف دارة اإلسنيحتــمــؤخرا مــشروع ب  الزراعي
اركة يف صــنع  تعزيــز املــشرب عــ يف األريــافالنمــو الزراعــيوزيــادة  وطــأة الفقــر  مــنتخفيــفال

  أمثلـة   وُتثبـت  . الـسياسات الوطنيـة    اختـاذ  يف    أكثـر   صوهتم إمساع املزارعني و  على مستوى القرار  
عنيَّـة   ومحايـة املـوارد الطبيعيـة امل   غاللاسـت ب  املتعلقـة  من غرب أفريقيا أن االتفاقيـات احملليـة   واردة
 للمـوارد الطبيعيـة،      هـي أدوات هامـة لـإلدارة الالمركزيـة          إليهـا،   والوصـول  ها اسـتخدام  بتنظيم
  .بقدر كاٍف وكفالة أن تكون سليمة اقتصادياً للسكان  عليها إضفاء الطابع املؤسسيشرط
 وأثـر  التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف    عزيز القدرة على رصـد    وأُمهل يف املاضي ت     - ٧٠

ع تـشجيع صـن  ل ضروري  هذا الرصد  ثبت أن  ه، لكن اإلدارة املستدامة لألراضي  االستثمارات يف   
  .  بالشكل املناسبالقرار السياسي

  
  اإلنتاجية الزراعية على صاحل الفقراء مع التركيز لالنمو االقتصادي الشامل   -  ٢  

ــة،     - ٧١ ــاطق الريفي ــم املن ــة يــشكل يف معظ ــر  النظــامحتــسني إنتاجي ــي أم ، اً ضــرورياً الزراع
 حتديـدُ و). دارة امليـاه  البذور وإ نوعية  االئتمان وحتسني   ك( زيادة املدخالت    عن طريق سيما   الو
العديــد مــن مثــل  النمــو الزراعــي يف املنــاطق احملرومــة النائيــة،  فــز حلأساســي النــسبية أمــر زيــةامل
طـوير  قـد حيقـق ت    ،  مالئمـة  والتربـة    اً الوصول إىل األسـواق جيـد      ثما يكون حيو.  اجلافة راضياأل

طـاق واسـع مزيـة     وقـد يكـون لإلنتـاج احليـواين علـى ن         .الري علـى نطـاق صـغري أعلـى العوائـد          
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كانـت منـاطق   ، وال سـيما إذا      نسبية يف املناطق الـيت تـسجِّل مـستويات منخفـضة مـن احملاصـيل              
ديز نــ األمنطقــة يفألتيبالنــو بونــا هــضبة غــرب أفريقيــا وك (وذات كثافــة ســكانية ضــعيفةنائيــة 

املـدن  منتجـات احليوانيـة، وخباصـة يف        ل األسـواق املتناميـة ل      وتتـيح  ). علـى سـبيل املثـال      الوسطى
 الفوائـد احملتملـة     حقيق احلـد األقـصى مـن       كبرية لت   يف البلدان النامية، فرصاً    خذة يف االزدهار  اآل

االنـدماج  حتـسني  بغيـة   الفقـراء  واشيمنتجي املإىل الدعم املناسب   إذا ما قدم    يف هذه اجملاالت،    
 حلمايــة  ضــماناتاعتمــاد وينبغــي أيــضاً.  التجــاري والتجهيــز علــى الــصعيدالتــسويقيف عمليــة 

  .ستثمرين من اخلارجحدوث تنافس مع م  التهميش يف حالاستمرارالفقراء من 
 ا النمو الزراعـي، لكنـه     فزذه االستراتيجيات حل  يف ه  أساسيةالقطاع اخلاص   ومشاركة    - ٧٢
. وحقــوق امللكيــة ونقــل التكنولوجيــا   االســتثمار العــام يف جمــال النقــل واالتــصاالت  إىلتــاجحت

 حقـوق اسـتخدام     يف جمـال   مطـرداً  إصـالحاً زراعيـاً    قـد شـهدت    ثـة املاضـية    الثال عقودال وكانت
 العقـود   علـى مـدى   من معدالت الفقر    بشكل كبري    يف احلد    رئيسياً األراضي، مما أسهم إسهاماً   

ربعـني   يف اهلند على مدى السنوات األ      برياً ك اً غالت احلبوب حتسن   حققتو. األخرية يف الصني  
ومـا أعقبـها    حتـسني األصـناف،   الراميـة إىل  الطويلـة األجـل  ت العامة   االستثمارا بواسطةاملاضية  

 القطــاع اخلــاص، ممــا أدى إىل تقــدم كــبري يف جمــال األمــن الغــذائي يف   تعــاون مــن جانــب  مــن
  .املناطق الريفية

  
  الصحة واخلدمات األساسية و  التعليماالستثمار العام يف  -  ٣  

 الــصحة يف جمــاالت  تقــدمي اخلــدماتعف يفضــ مــن املنــاطق الريفيــة مــن يعــاين الكــثري  - ٧٣
  نتيجـةً وكـثرياً مـا يكـون ذلـك     األساسـية األخـرى،   ياكلوالتعليم واملياه والصرف الصحي واهل    

مثـة صـالت عديـدة قائمـة     و.  عن املراكـز احلـضرية  ها اجلغرايفعدوُبفيها  السكانية  تدين الكثافة ل
ــني ــستدامة لألراضــي واإلدارة ا االســتثمار يف حتــسني اخلــدمات األساســية   ب ــدما يكــون  . مل فعن

،  قــدرة علــى تنفيــذ تــدابري حفــظ التربــة     يــصبحون أكثــر ، املزارعــون يف صــحة جيــدة مــثالً   
ومــن . حتــسني األمــن الغــذائي ومــستويات التغذيــةإىل  ة املــستدامة لألراضــيداراإل تــؤدي فيمــا

 آفـاق  يف  نـسبياً حتـسناً   األميـة حملـو نـسبيا   مرتفعـة    معدالت اليت تسجِّل املناطق  املرجَّح أن تشهد    
  . النمو لصاحل الفقراء

علـى التكّيـف مـع    الريفية احمللية  قدرة اجملتمعات أن حيسِّن اخلدمات لتقدمي هذه ميكن  و  - ٧٤
، علـى سـبيل    بشكل مأمون وموثـوق بـه  توفري إمدادات املياهذلك أن  .  البيئات الطبيعية  تقلبات

وقـد حتقـق    . اليت تتوفر بصورة متقطعـة    ام املوارد    لزيادة كفاءة استخد   أساسيةاملثال، هو وسيلة    
مليــون ”برنــامج مــن خــالل  مشــال شــرق الربازيــل املعرضــة للجفــاف  منــاطق ببــساطة يفذلــك

  ). أعاله٣٣انظر الفقرة (“ صهريج
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 . املقدَّمـة  بعض اخلدمات على  يمكن إدخال عنصر التنقل     ف،  تنقلنيرعاة امل للبالنسبة  أما    - ٧٥
ــعالـــيتخططـــات إذ أن امل ــة،   جتمـ ــدمات البـــشرية واحليوانيـ الـــصحة ”وُتـــدعى هنـــج  بـــني اخلـ
 للمواشـي الـصحة اجليـدة     و.  املـشتركة  مـن لوجـستيات ومعـدات النقـل        تفيـد أكثـر   ،  “الواحدة

 تـوفر املـصدر الرئيـسي للعـيش وأسـاس الثـروة االقتـصادية               هنـا  إىل أ  نظراًحمورية بالنسبة للرعاة،    
األمـراض   أن تركِّز أيضاً علـى مكافحـة    خدمات البيطرية ل ل وميكن أيضاً . واالحترام االجتماعي 

واملواشـي علـى      رفـاه البـشر     احليوانات والبشر، وحتسني   بني قابلة لالنتقال  ال صاباتاملعدية واإل 
 وسينـشأ   . للرعـاة  أكـرب   أفـضل ودخـالً    اً غـذائي  اً أمنـ  ينعـ للحيوانات ت   فالصحة اجليدة  .سواءحد  
 لتحقيـق العديـد      يف دعـم التقـدم     يـة آثـار تآزر   يـسية أيـضاً    الرئ بشرية القضاء على األمراض ال    عن
  . لأللفية األخرى  األهداف اإلمنائيةمن

  
  شبكات األمان   -  ٤  

 يت تركِّــز علــى التــدخالت الــحــراز النجــاح باســتخدام إل ميكــن حتقيقــهمثــة شــرط آخــر  - ٧٦
 لفقـراء صاحل ا ئـد لـ   فوافتوجيـه ال  .  يف القطـاع العـام     تقدمي املساعدة االجتماعية وبرامج التوظيف    

 وميكـن للـربامج     .كـبري مـن الفقـر بـشكل       أن حيـدَّ     بسيط وفعال مـن حيـث التكلفـة وميكـن            أمر
ألسـر املعيـشية الـيت مـا زالـت      إىل ااحلكومية اهلادفة إىل دعم الدخل وتقدمي التحويالت النقديـة       

ــواردة مــن الــسياسات األخــرى أن تــنجح يف أي منط   حباجــة إىل عــون قــة  رغــم املــساعدات ال
هــذا و. حمرومـة، مبـا يف ذلـك املنــاطق الفقـرية والنائيـة الــيت ال تتـوفر فيهـا ســوى خـدمات قليلـة         

. يف أفريقيـا وآسـيا    الـسباقة يف اتباعـه اسـتخدم مـن جديـد              الالتينيـة  أمريكـا النهج الذي كانـت     
ــرامج التحـــويال  يفو ــال دمـــج بـ ــع ة النقديـــتحـ ــال  مـ ــاد أعمـ ــال اإلرشـ ــات يف جمـ تكنولوجيـ

تدامة لألراضــي، ســيتمكَّن الفقــراء مــن االســتثمار مباشــرة يف أراضــيهم مــن أجــل   املــس اإلدارة
  .زيادة إنتاجيتهم

  مـن أشـكال   إضـافياً  شـكالً ات احلكومـ يت تـدعمها لـ ومتثل خمططات العمـل املـضمونة ا       - ٧٧
 القـوى العاملـة  تـوفر   هذه أن   يف القطاع العام    توظيف  وميكن لربامج ال  . احملدد األهداف لتدخل  ا
وُيـذكر  .  وتعزيز اإلنتاجية الزراعية   اهلياكل األساسية  حتسني   من خالل ،   القطاع الريفي  جديدلت

االرتقـاء هبـا     بـسرعة معقولـة أو       إمكانيـة تنفيـذها   هـذه    ربامج العمـل  بني اجلوانـب اجلذابـة لـ      من  
  . أيضاًبسرعة

  
  ون الكرباملنخفضةدمج اإلدارة املستدامة لألراضي والتكيف مع املناخ والتنمية   -  ٥  

 علــى املــوارد الطبيعيــة إلدارة الــيت تعتمــدتتمثــل األولويــة يف مــساعدة األســر املعيــشية    - ٧٨
 خـاص بالنـسبة     ا صـدى   هلـ  حالـة املخاطر واحلد من الصدمات الـيت يتـسبب فيهـا املنـاخ، وهـي               
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عتـرف بـاإلدارة املـستدامة لألراضـي كمجـال أساسـي لالسـتثمار مـن أجـل                   يُ بالفعـل . لالتفاقية
لبناء القـدرة علـى التكيـف        آثار تغري املناخ يف ظل الربنامج النموذجي         مواجهةونة يف   تعزيز املر 
 الطريـق إلدمـاج اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف صـلب عمليـة ختطـيط         ممـا ميهـد    املناخ،   مع تغري 

 .التنمية وتنفيذها

ع  قائمـة علـى التكيـف مـ        وتشمل السياسات حوافز ملمارسات يف جمال إدارة األراضي         - ٧٩
 تغري املنـاخ واحلـد      قدرة على التكيف مع    وتطوير أنواع من احملاصيل واملواشي أكثر        تغري املناخ 

 أســواق  واســتحداثمــن الــضعف بزيــادة الــدخل وحتــسني إمكانيــة الوصــول إىل األســواق        
 خمططــات بــضمان تنفيــذ احلكومــات تقــدمي مزيــد مــن املــساعدة بإمكــانو. ومنتجــات جديــدة

 . اليت يضعها القطاع اخلاصالتأمني الزراعياملاشية وعلى تأمني ال

 النـسبية يف بعـض املنـاطق يف الفـرص اجلديـدة ذات الـصلة بـتغري املنـاخ،                  املزيـة وتكمن    - ٨٠
الطاقـة الشمـسية والـريح    ( والطاقـة املتجـددة   ،“عزلـه ” أو ،الـيت تنطـوي علـى تثبيـت الكربـون     

 أمهيـة خاصـة بالنـسبة       ون ذات  أن تكـ   ، وعناصر االقتصاد األخضر اليت ميكن     )والكتلة األحيائية 
 املراعيــة للبيئــةوميكــن أن تــشكل الــسياحة . للمنــاطق الريفيــة ذات الكثافــة الــسكانية املنخفــضة

ومـن أمثلـة ذلـك      . وينبغي استكـشاف منـاذج متويـل مبتكـرة        . مسارا آخر مناسبا للتنمية البديلة    
مـالك األراضـي    إىل  وعات   يف كوسـتاريكا، الـذي جييـز تقـدمي مـدف           ٧٥٧٥  رقم  احلراجة قانون

ــات    ــى حفــظ الغاب ــون عل ــذين يعمل ــى صــون     . ال ــساعد مــالك األراضــي عل ــة، ي وهبــذه الطريق
ــنظم اإليكولوجيــ  ــون     ةخــدمات ال ــاه وعــزل الكرب ــة مــستجمعات املي ــد، مبــا يف ذلــك محاي  للبل

 .يةالسياح/وحفظ التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية
  

   ملشكلة األراضي اجلافةمم املتحدة على نطاق منظومة األاستجابة  - دال  
مـن طـابع شـامل      واجلفـاف   لقد أقرت اجلمعيـة العامـة مبـا للتـصحر وتـدهور األراضـي                 - ٨١

، يف هــذا الــصدد، مجيــع مؤســسات األمــم املتحــدة املعنيــة إىل التعــاون   تلعــدة قطاعــات ودعــ
ــع ــة م ــةاال أمان ــصحر     تفاقي ــال للت ــصدي الفع ــم الت ــى دع ــافعل ــشاء  . واجلف شــبكة وجيــري إن

تقـدمي مـسامهة   بـشأن   قضايا األرض يف األراضـي اجلافـة القتـراح خيـارات       بشأناملتحدة   لألمم
تحديات املتعلقة باألراضي، مبـا يف ذلـك        المتسقة على نطاق منظومة األمم املتحدة يف مواجهة         

أنـشأه  وأعد الفريق املعين بإدارة مسائل األراضـي، الـذي         . تفاقيةلالتنفيذ االستراتيجية العشرية    
 عــن اســتجابة ســريعة ملــدة ســنتني، مــشروع تقريــر ٢٠٠٩ســبتمرب /فريـق إدارة البيئــة يف أيلــول 

ألراضــي اجلافــة يــسلط فيــه الــضوء علــى أمهيتــها  ملــشكلة اعلــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة  
 .بالنسبة للقضايا العاملية الرئيـسية، مبـا فيهـا تغـري املنـاخ واألمـن الغـذائي واملـستوطنات البـشرية                    

 منظومـة   تقـوم بـه   اجملهـود الفريـد الـذي       من معـامل    وليس التقرير هناية للعملية بقدر ما هو معلم         
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مــن خــالل تفاقيــة اللاملتحــدة مــن أجــل التكــاتف يف دعــم تنفيــذ االســتراتيجية العــشرية   األمــم
  .“توحيد األداء”
 بـسبب   عقبـات  هتواج أن األراضي اجلافة يف البلدان الفقرية        يةىل فرض إويستند التقرير     - ٨٢

ــة ومــن املقابــل االجتمــاعي االقتــصادي لــنقص      التحــديات البيئيــة النامجــة عــن القحــط والتقلبي
ــة ال    ــزمن، ولكـــن األراضـــي اجلافـ ــتثمار املـ ــيحاالسـ ــتثمار وتتـ ــا لالسـ ــان فرصـ ــة بإمكـ  منظومـ

 عن العمـل    قاعسويؤكد التقرير أيضا على أن تكلفة الت      . املتحدة أن تشجع هذه الفرص     األمم
  .أال يتقاعسة حبيث ينبغي للمجتمع الدويل باهظ
: األراضي اجلافـة العامليـة    ”وجيري االستعراض النهائي ملشروع التقرير، بعنوانه املؤقت          - ٨٣

 ملــؤمتر األطــراف ةالعاشــرالــدورة ، وســيتاح يف “ علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدةاســتجابة
 الفريـق   ضعوسيـ . ٢٠١١أكتوبر  /ولاملقرر عقدها يف شانغون، مجهورية كوريا، يف تشرين األ        

ربنـامج عمـل مـشترك بـشأن األراضـي اجلافـة            توصـيات متابعـة ل    املعين بـإدارة مـسائل األراضـي        
 االتفاقيــةتوســيع نطــاق واليــة و.  نتــائج هــذا التقريــرعلــى أســاسورمبــا األراضــي بــصفة عامــة، 

يــــز علــــى مواصــــلة التركالــــيت متثلــــها لتــــشمل مجيــــع األراضــــي ال يقــــوض احلالــــة اخلاصــــة 
  .اجلافة األراضي

  
   واجلفافالتصدي للتصحر وتدهور األراضي  - سادسا 

 اجلفـاف سـيناريو يفـوز فيـه اجلميـع           حـدة يوفر احلد من تدهور األراضي والتخفيف مـن             
  الستدامة العامليةعلى صعيد ا

  سبيل لتحقيق فوائد عاملية  -ألف   
ميكـن   اجلفـاف،    آثـار تخفيف من   تدهور األراضي ومنعه، إىل جانب ال     اجتاه   عكس   إن  - ٨٤
 يف القــضاياوتــساهم املــشاريع الــيت تعــاجل هــذه .  بفوائــد متعــددة علــى الــصعيد العــاملييعــودأن 

 أحـوال املعيـشة والتخفيـف مـن         حتـسني حتقيق استدامة اإلنتاجية الزراعية واألمـن الغـذائي، مـع           
 وتـوفر فوائـد يف جمـال        ةوجي خدمات النظم اإليكول   اإلبقاء على وتساعد تلقائيا يف    . وطأة الفقر 

والتـصدي للتـصحر    . حفظ التنوع البيولوجي والتكيـف مـع آثـار تغـري املنـاخ والتخفيـف منـها                
وباختصار، فإن معاجلـة    . حلماية الغابات من اإلزالة   أيضا   ضروري  واجلفاف وتدهور األراضي 

فـوز فيـه     سـيناريو ي   هـي مبثابـة   اجلفـاف   حـدة    التصحر وتدهور األراضي والتخفيف مـن        مسائل
  .الستدامة العامليةعلى صعيد حتقيق ااجلميع 
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أن  اآلن بـــسلَّمويـــ. تفاقيـــة منــذ إبرامهـــا الوأُحــرز تقـــدم كـــبري حنــو حتقيـــق أهـــداف ا    - ٨٥
وعليـه، فقـد نـشأ إدراك بـأن         . أبعـاد عامليـة   هلـا   تدهور األراضـي مـشكلة بيئيـة وإمنائيـة          /لتصحرا

إلدارة املـستدامة لألراضـي     لـ هامـة بالنـسبة      األدوات والسياسات اليت وضعت مبوجب االتفاقية     
وجاءت هذه التغـيريات بفـضل إدراكنـا علـى حنـو أكمـل للطبيعـة األساسـية                  . على نطاق العامل  

  . تامعامليهلما نطاق  ارتباطا وثيقا وانرتبطما مالبيئي، أي أهنو البشري نيماللنظ
ــةلويف ســياق االســتراتيجية العــشرية    - ٨٦ ــال التفاقي ــى املؤشــرات  ، اعتمــد اإلب ــائم عل غ الق

لقيــاس مــن حيــث مؤشــرات األثــر  قابلــة ل االتفاقيــة أصــبحتو. النتــائجالقائمــة علــى واإلدارة 
زالت تواجه بعض التحديات املؤسسية واملالية واملتعلقة بالسياسات والعلـوم         واألداء ولكنها ما  

 .املرتبطة مبكافحة تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف
  

   واجلفاف قضايا التصحر وتدهور األراضيملعاجلةعناصر األساسية ال  - باء  
 وتعين االسـتفادة إىل أقـصى حـد ممكـن مـن الفـرص               ،االستدامة رهن بتنمية مالئمة   إن    - ٨٧

 وضـع اسـتراتيجية متكاملـة بـشكل      واجلفـاف املرتبطة مبعاجلة قضايا التصحر وتدهور األراضـي   
وينبغـي أن   .  على املشاركة  ةمن خالل عملية قائم   ك  وذل،   وتنفيذها على الصعيد الوطين    مالئم

  :تكفل االستراتيجية ما يلي
وســد الفجــوة تلــك املعــارف رفــع مــستوى قاعــدة املعــارف وحتــسني تبــادل    )أ(  

ــة القائمــة بــني  ــا  العلــوم واملمارســة اإلمنائي  وتــشجيع ،أفــضل وجــهب لالســتفادة مــن التكنولوجي
  ؛ والعاملياإلدارة املستدامة على الصعيدين الوطين

رأس مـال طبيعـي وتـصحيح    كـ إعادة تقدير القيمة االقتـصادية الكليـة لـألرض         )ب(  
 وحتــسني علــى الــصعيد الــوطين  اتالــسياسوضــع التخطــيط وعمليــة يف العــام التقيــيم النــاقص 

  ؛وينبغي القيام بذلك على الصعيدين الدويل والوطين. الرفاهية
 املوارد الطبيعيـة لعكـس اإلمهـال النـسيب          تعزيز استدامة االستثمارات العامة يف     )ج(  

تـشريعات وسياسـات    وضع   عن طريق    ،الذي تعاين منه وتوفري حوافز أفضل لالستثمار اخلاص       
  ؛صغرية النطاقال واالعتراف باالستثمارات البيئية ،مالئمة

لمـشاركة واسـتخدام    ل املعرقلـة حتويل منو األسواق إىل فرصـة إلزالـة احلـواجز            )د(  
وجيـب اختـاذ إجـراءات      . كفاءة وأيسر وأكثر إنصافا كمسار حنو التنمية املستدامة       أسواق أكثر   

  ؛على الصعيدين الدويل والوطين
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ــوارد        )هـ(   ــوق يف امل ــز احلق ــوطين لتعزي ــصعيد ال ــى ال ــيريات املؤســسية عل ــم التغ دع
نظـام  الطبيعية وإصالح التوزيع غـري العـادل وإدارة املخـاطر بطريقـة أفـضل وزيـادة املرونـة يف ال         

  .البشري اإليكولوجي
  

  التوصية    
 مبـا فيهـا خيـار إبـرام صـك      ،تفاقيـة الالنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتوسـيع نطـاق ا     

 .دويل غري ملزم قانونا لإلدارة املستدامة جلميع أنواع األراضي
  

  تفاقيةالتعزيز دور القطاع اخلاص يف تنفيذ ا  - جيم  
 تنفيــذ االتفاقيــة فرصــا لتعزيــز تــوفري املــوارد املاليــة   تتــيح مــشاركة القطــاع اخلــاص يف   - ٨٨

  .والتكنولوجية وبناء القدرات من أجل التنمية املستدامة
  

  التوصية    
ينبغي استخدام املؤسسات الدوليـة كجهـات مـشاركة يف التمويـل ووسـطاء ملـشاركة                  

 القطــاعني العــام تنفيــذ االتفاقيــة، بتيــسري الــشراكات بــني املعنيــة بالقطــاع اخلــاص يف املــشاريع 
  . يف حتقيق أهداف االتفاقية، على سبيل املثالبشكل حمددواخلاص وكفالة مسامهة املشاريع 

  
  إلدارة املستدامة لألراضيل لتمهيد السبيلفرصة : ٢٠+ريومؤمتر   - دال  

 ،نريوا يف ريـو دي جـ    املقـرر عقـده    سريكز مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املقبـل         - ٨٩
ــى  ــصادات عل ــة االقت ــة للبيئ ــستدامة  املراعي ــة امل ــر واإلطــار    يف ســياق التنمي ــى الفق ــضاء عل  والق

ــستدامة   ــة امل ــل للتنمي ــسليم  . املؤســسي املقب ــأنبالفعــل وجــرى الت ــستدامة للمــوارد  ب  اإلدارة امل
 إدارة املـوارد  الدفاع عن ضـرورة وقد حان وقت . البشرية عنصر أساسي يف االقتصاد األخضر  

القتـصاد األخـضر والكفـاح مـن أجـل          اأساسـيا مـن عناصـر        عنـصرا    هـا اءة باعتبار الطبيعية بكفـ  
ومــن مث، ينبغــي بــذل قــصارى اجلهــود إلدمــاج . القــضاء علــى الفقــر لتحقيــق التنميــة املــستدامة

ــضايا التــصحر وتــدهور األراضــي     ــة يف جــداول األعمــال العــاملي     واجلفــاف ق ومنحهــا أولوي
 وتوفري أفضل املمارسات بشأن الطريقة اليت ميكـن         ٢٠+ريوتحضري ملؤمتر   للواإلقليمي والوطين   

 .هبا أن تساهم إدارة األراضي يف االقتصاد األخضر
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  التوصيات    
املراعيـة   ات االقتـصاد ضـمن إدماج قضايا التـصحر وتـدهور األراضـي ومنحهـا أولويـة             •  

ــة ــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر يف جــداول األعمــال العــ    للبيئ املي  يف ســياق التنمي
  ٢٠+والوطين واإلقليمي حتضريا ملؤمتر ريو

تــوفري أفــضل املمارســات بــشأن الطريقــة الــيت ميكــن هبــا أن تــساهم اإلدارة املــستدامة     •  
 .لألراضي يف االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

  
: التفاقيـة ل العـشرية    هلـدف الرابـع مـن االسـتراتيجية       العمل املتعلـق با   حتسني إطار     - هاء  

  تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية
 تعبئــة املــوارد لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة بإقامــة  يفاهلــدف الرابــع مــن االســتراتيجية يتمثــل   - ٩٠

  .شراكات فعالة بني األطراف الفاعلة على املستويني الوطين والدويل
  

  التوصيات    
   على املستويني الوطين والدويل شراكات فعالة بني األطراف الفاعلةكفالة  •  
التمويـل وإتاحـة سـبل الوصـول إىل         /تعزيز وسائل تنفيذ االتفاقية من خـالل االسـتثمار          •  

  التكنولوجيات ذات الصلة
إدماج االستثمارات يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي بـشكل منـهجي يف متويـل الزراعـة                   •  

  واألمن الغذائي والتكيف مع تغري املناخ
 املبـــادرات اجلديـــدة والناشـــئة ذات الـــصلة إضـــافة إىل ماليـــة مالئمـــة كوكصـــوضـــع   •  

ــ  التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ مــن خــالل   تــشجيع التنميــة النظيفــة لةبالغابــات وآلي
  .اإلدارة املستدامة لألراضي

  
تعزيــز القاعــدة العلميــة لالتفاقيــة وتــشجيع إنــشاء ســلطة عامليــة معنيــة بالتــصحر    - واو  

  ي واجلفافضاور األرهوتد
 ةج املتوقعـــئاتـــوالن ٣يف إطـــار اهلـــدف التـــشغيلي ويف ســـياق االســـتراتيجية العـــشرية،   - ٩١
إىل تفاقيـة  اال عمليـة    تتحـول  بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة، اتفـق األطـراف علـى أن            الصلة ذات

يـف مـن    تـدهور األراضـي والتخف    / بالتصحر املتصلةسلطة عاملية معنية باملعارف العلمية والتقنية       
  .اجلفاف آثار
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  التوصيات    
تعزيز القاعدة العلمية لالتفاقيـة وتـشجيع إنـشاء سـلطة عامليـة معنيـة باملعـارف العلميـة                     •  

وحتـــسني واجلفـــاف  مبـــسائل مكافحـــة التـــصحر وتـــدهور األراضـــي املتـــصلةوالتقنيـــة 
الـوطين ودون اإلقليمـي     (شبكات التواصل للمنظمـات العلميـة علـى مجيـع املـستويات             

تـدهور األراضـي واجلفـاف، علـى أسـاس حتليـل            / بـشأن التـصحر    أالـيت تعبـ   ) قليميواإل
  هبذه املسائلاالحتياجات يف املسائل العلمية ذات الصلة /للثغراتدقيق 

 مزيد من االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي عن طريـق        الدفاع عن ضرورة توفري     •  
 التـداخل بـني   علـى صـعيد   “جلفـاف  التصحر وتدهور األراضي وا    ياتمبادرة اقتصاد ”

  .العلوم والسياسات
  

للــصحاري ومكافحــة التــصحر للــدفاع عــن االســتفادة مــن عقــد األمــم املتحــدة   - زاي  
   واجلفافلتصحر وتدهور األراضيل ضرورة التصدي

  . عقد الصحاري ومكافحة التصحر٢٠٢٠-٢٠١٠أعلنت اجلمعية العامة الفترة   - ٩٢
  

  التوصية     
جيات على الصعيد الوطين ويف منظومـة األمـم املتحـدة للـدعوة ملكافحـة               وضع استراتي   

  . واجلفافالتصحر وتدهور األراضي
  

ــة  - حاء    اســتجابة متكاملــة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة لقــضايا التــصحر     كفال
   واجلفافوتدهور األراضي

 مـن املـوارد     هناك حاجة إىل تفكري وعمـل متكـاملني لالسـتفادة إىل أقـصى حـد ممكـن                  - ٩٣
بـد مـن التعـاون بـني أمانـة اتفاقيـات ريـو ومؤسـسات                 وال. وما يتولـد عنـها مـن فوائـد        النادرة  
األمـم املتحـدة املعنيـة، وبـني املنظمـات اإلمنائيـة والعـدد املتزايـد مـن الـصناديق وفـرص                      منظومة  

  .فاف واجلر وتدهور األراضيحالتمويل الثنائية واملتعددة األطراف املتاحة للتصدي للتص
  

  التوصية    
تفاقيــة بــشأن اال رعايــةتــشجيع منظومــة األمــم املتحــدة علــى التنــسيق والتعــاون حتــت    

  . واجلفافقضايا التصحر وتدهور األراضي
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   للجمعية العامةاالجتماع الرفيع املستوى  - بعاسا  
 نظــر فيهــاتمــع أخــذ هــذه الــدعوات إىل العمــل يف االعتبــار، اقترحــت األســئلة التاليــة ل  - ٩٤
ملدة يـوم   للجمعية العامة الذي سيعقد     رفيع املستوى   الن ستشكالن االجتماع    ا احلوار اللت  احلقت

التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق التنميـة املـستدامة           ”واحد عن موضوع    
  .اجللسة العامة االفتتاحية واجللسة العامة اخلتامية بني “والقضاء على الفقر

  
   يف احللقتنياقشتهامن حيتملأسئلة     

 سياسات وشراكات واضحة، مبا فيهـا ختـصيص         باستحداثقامت بضعة بلدان متأثرة       - ٩٥
مكافحـة التـصحر وتـدهور     من أجـل  استراتيجيات لالستثماراعتماد  امليزانية أو  يفخاصة  بنود  

 هنـاك التبـاس مؤسـسي فيمـا يتعلـق بالبيئـات اإلداريـة             فوإضـافة إىل ذلـك،      .  واجلفـاف  األراضي
ــوطين      اومو ــصعيد ال ــى ال ــو عل ــات ري ــسيق التفاقي ــات التن ــع جه ــدرة   . ق ــشكل الق وميكــن أن ت

ــدهور األراضــي     ــصحر وت ــاس الت ــضرورية لقي ــة    واجلفــاف ال ــذ اتفاقي ــاجم عــن تنفي ــدم الن والتق
  .قضية للمناقشة أيضامكافحة التصحر 

  
  للمناقشةسؤال     
 اإلدارة املستدامة لألراضي بشكل تـام       ما هي النهج الفعلية للبلدان املتأثرة يف تعميم منظور            

الوطنيـــة ذات الـــصلة، مـــع أخـــذ االحتياجـــات البـــشرية   العامـــة  جمـــاالت الـــسياسة ضـــمن
  واملؤسسية واملالية يف االعتبار؟

 العديـد   ويوجـد . تعد اإلدارة املـستدامة لألراضـي عنـصرا أساسـيا يف التنميـة املـستدامة                - ٩٦
. هــو أمــر ينطــوي علــى اســتثناءات ى نطــاق واســع تنفيــذ علــال ولكــن ،مــن أفــضل املمارســات

 مثـل نقـل التكنولوجيـا ومـدفوعات      بـشكل مـستدام  وهناك حاجـة إىل حـوافز إلدارة األراضـي    
) أو حاجـة  (وهنـاك ضـرورة     .  وأمن احليازة وحوافز كـثرية أخـرى       ةاإليكولوجيالنظم  خدمات  

 جعلـها القانونية الـيت جيـب   واألطر الالمركزية اختاذ القرارات   و  التخطيط إلدماجها يف عمليات  
ــستدامة لألراضــي    ــتثمار يف اإلدارة امل ــة لالس ــاختالف    . مؤاتي ــها ب ــة كــل من وســتختلف وجاه

ــشر املمارســات املالئمــة،    ــشملالظــروف وختتلــف ســبل ن ــم   وت  األســواق واحلكومــات واألم
  . األراضي أنفسهممستخدمياملتحدة ومنظمات اجملتمع املدين وجتمعات 
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  لمناقشةأسئلة ل    
 لتـشجيع أسـاليب اســتخدام األراضـي علـى حنـو مـستدام ومـن الــذي        الـسبل مـا هـي أفـضل        

 وأفقـر   “نيالبليـون نـسمة املنـسي     ” متكـني    يتـسىن ينبغي أن يتوىل توفري هـذه احلـوافز؟ كيـف           
األشخاص واألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والذين يعيشون يف األراضي            

 اإلدارة املستدامة لألراضي؟ كيف ميكن تعبئة دوائـر         على حنو أفضل يف   كة  اجلافة من املشار  
 علـى مجيـع   ةألراضي والنظم اإليكولوجيـ لاملستدامة  األعمال والسوق لالستثمار يف اإلدارة    

  الشراكات لصاحل الفقراء بني القطاعني العام واخلاص؟إقامة املستويات، بوسائل منها 
فعاليــة يف إدماجــا أكثــر فيــذ اإلدارة املــستدامة لألراضــي جيــب إدمــاج دعــم وتيــسري تن  - ٩٧

  .السياسات من أجل التعاون والتنمية واملواءمة مع سياسات البلدان املتأثرة
  

  سؤال للمناقشة    
ــاة              ــة مراع ــة لكفال ــة الدولي ــة واملؤســسات املالي ــدان النامي ــة يف البل ــات املطلوب ــا هــي اآللي م

ــصحر ــدهور األراضــي    الت ــاف وت ــضل يف سياســات     وإواجلف ــشكل أف مكانــات األراضــي ب
  التعاون والتنمية؟

 ،إىل اعتمـاد االسـتراتيجية العـشرية      املتحدة ملكافحة التـصحر      األممأدت عملية اتفاقية      - ٩٨
 قـابال التنفيـذ   أصـبح   ألثر واألداء، وبذلك    ل ملؤمتر األطراف مؤشرات     ةالتاسعالدورة   تواعتمد

ت سيستمر، فقد هتيأت الظـروف لتحديـد أهـداف قابلـة           ورغم أن تنقيح تلك املؤشرا    . لقياسل
  . الكميللقياس

  
  أسئلة للمناقشة    

 قياس تنفيـذ االتفاقيـة بواسـطة وضـع أهـداف كميـة              يعزز قابلية  أن   ٢٠+يف ميكن ملؤمتر ريو   ك
كيــف ميكــن للمجتمــع الــدويل أن يتــصرف علــى والختــاذ اإلجــراءات علــى مجيــع املــستويات؟ 

معــدل الــصفر يف تــدهور األراضــي علــى نطــاق العــامل كهــدف عــاملي الــصعيد العــاملي لتحقيــق 
  ؟استصالحها األراضي ووإصالحللتنمية املستدامة بوسائل الوقاية 
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	1 - في قرارها 65/160، قررت الجمعية العامة أن تعقد اجتماعا رفيع المستوى لمدة يوم واحد عن موضوع ”التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر“ قبل المناقشة العامة لدورتها السادسة والستين. وفي الفقرة 11 (هـ) من القرار، طلبت الجمعية إلى الأمين العام أن يعد ورقة أساسية لعرضها على الاجتماع الرفيع المستوى. وقد أعدت هذه الورقة استجابة لذلك الطلب. 
	2 - وتنظر الورقة في مسألة تخفيف حدة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياقها العالمي. وينبع ذلك من الأبعاد الشاملة لعدة قطاعات لهذه المسائل والروابط القوية بين التخفيف من حدة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتحديات مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والأمن الغذائي، والسلام والأمن، والهجرة القسرية، والحد من الكوارث الطبيعية، وإدارة المياه، من بين أمور أخرى. وتدافع الورقة عن ضرورة التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف باعتبار ذلك مسألة أساسية للتوصل إلى حلول مستدامة للعديد من الأزمات العالمية، وبالتالي ثمة حاجة ملحة إلى إسناد أولوية أكبر إلى هذه القضايا في جدول الأعمال الدولي.
	ثانيا - وضع قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في منظورها الصحيح
	التصحر وتدهور الأراضي والجفاف قضايا عالمية: مستقبل البشرية يتوقف على الإدارة الناجحة لتأثيرها المتزايد على الأراضي والتربة 

	ألف - لتدهور الأراضي والجفاف بعد عالمي وهما يؤثران على جميع النظم الإيكولوجية
	3 - يمثل تدهور الأراضي فقدانا طويل الأجل لوظيفة النظم الإيكولوجية وخدماتها التي تعتبر حيوية للوجود البشري، تسببت به اضطرابات لا يمكن للنظام أن يتعافى منها دون مساعدة. وتعتبر معالجة هذه المسألة تقليديا أمرا ملحا جدا في مناطق العالم القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة - المعروفة عموما باسم ”الأراضي الجافة“ - حيث يعرف تدهور الأراضي بالتصحر. ويبين تحليل لبيانات الاستشعار من بعد التي تم جمعها على مدى 23 عاما اتجاها نحو التراجع في إنتاجية الأراضي في حوالي 42 في المائة تقريبا من سطح الأرض على المستوى العالمي، وذلك بمعدل 1 في المائة تقريبا سنويا. فما يزيد عن 50 في المائة من الأراضي المستخدمة في الزراعة يشهد تدهورا يتراوح في شدته بين المعتدل والشديد. ويقدر فقدان الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و 35 مرة أكثر من معدله المسجل تاريخيا. ويمثل تدهور الأراضي خارج الأراضي الجافة 78 في المائة من مجموعه ويعتبر بلا شك قضية عالمية تؤثر على البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء.
	4 - ويتخذ التصحر وتدهور الأراضي أشكالا عديدة مثل تحات التربة وتدهور بيولوجيا التربة وفقدان النباتات الطبيعية. وتشمل القوى التي تدفع بالاستخدام غير المستدام للأراضي السياسات الزراعية وإدارة الأراضي وتنظيم الأسواق. وتشمل النتائج انخفاضا في الإنتاج الزراعي ومحاصيل خشب الوقود والموارد المائية. 
	5 - وتتعرض النظم الإيكولوجية والاقتصادية للاضطرابات أيضا بسبب الجفاف، وهو ظاهرة تحدث بصورة طبيعية عندما يكون مستوى التهاطل أدنى بدرجة كبيرة من المستويات المسجلة عادة. والجفاف، شأنه في ذلك شأن تدهور الأراضي، يحدث في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك في المناطق الرطبة، لأن الجفاف يأتي بشكل موجة تكون نسبية بالنظر إلى الأحوال العادية المحلية. والجفاف ظاهرة مؤقتة على عكس القحل الدائم الذي تشهده الأراضي الجافة مع أن الأراضي الجافة تظل أيضا عرضة للجفاف إذ أن ما تشهده من أمطار يتوقف بشكل حاسم على الحالات القليلة التي تتساقط فيها الأمطار. 
	باء - الأراضي الجافة ستتوسع توسعا كبيرا في العقود المقبلة
	6 - توسع النظم الإيكولوجية المتأثرة باشتداد الجفاف أمر محتمل في ظل سيناريوهات الاحترار العالمي. ومنذ منتصف القرن العشرين، ازدادت المناطق القاحلة والجافة في العالم زيادة كبيرة، وهو اتجاه سجل بشكل خاص بعد أواخر السبعينات حيث أسهم الاحترار السريع للجو بدرجة كبيرة في الجفاف العالمي. إلا أنه من المتوقع تسجيل معدلات أعلى من القحل والجفاف الشديد المستمر في السنوات العشرين إلى الخمسين المقبلة في معظم أنحاء أفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وجنوب شرق آسيا ومعظم أنحاء شمال أمريكا وجنوبها. وما سيترتب على ذلك بالنسبة لأعداد كبيرة من السكان واضح. وينبغي إيلاء أولوية عالية لاستراتيجيات الاستجابة السريعة والتكيف ولاعتماد خطط فعالة لإدارة الجفاف والحد من أخطار الكوارث.
	7 - ويمكن لحالات الجفاف أن تؤثر تأثيرا شديدا في النظم الإيكولوجية والزراعة والموارد المائية وإمدادات الطاقة وظروف الرفاه الأساسية للإنسان. وقد تتفاقم هذه الآثار نتيجة التصحر وتدهور الأراضي. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي سوء إدارة الأراضي المزروعة إلى زيادة التحات وعواصف الغبار، مما يفاقم أثار الجفاف في إنتاج الأغذية.
	جيم - مسألة الحفاظ على الأراضي المنتجة أصبحت قضية عالمية 
	8 - أصبحت الأراضي المنتجة نادرة. فكل من النمو السكاني وتغير المناخ وتدهور الأراضي ونمو المناطق الحضرية يزيد من الضغوط المفروضة على موارد الأراضي المنتجة والمياه. وفي الوقت نفسه، فإن التنافس على الأراضي المنتجة يزداد نتيجة ازدياد الطلب على الغذاء والعلف والمواد الزراعية الخام اللازمة للاستخدام الصناعي واستخدام الطاقة. وقد تعتبر الزيادة الكبيرة في مبيعات الأراضي وتأجير الأراضي في البلدان النامية من المؤشرات التي تدل على أن الأراضي أصبحت قضية عالمية.
	9 - وأحد الأسباب المقنعة الأخرى للنظر في مسالة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياقها العالمي ينشأ عن الصلات القائمة بين تدهور الأراضي ومسألتين رئيسيتين أخريين من مسائل تغير البيئة العالمية هما: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وتتصل الأراضي اتصالا وثيقا بالتكيف مع تغير المناخ والحد منه، وتوفر إدارتها بصورة مستدامة أداة لتحقيق ذلك. والحفاظ على حالة النظم الإيكولوجية القائمة على الأراضي وتعزيزها يسهمان في حفظ التنوع البيولوجي، وإن إدارة الأراضي بصورة مستدامة - بما في ذلك إصلاحها واستصلاحها - توفر بديلا مجديا لإزالة الغابات والتحريج.
	10 - ويؤدي تفاقم التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بفعل الفقر وعدم المساواة إلى ازدياد انعدام الأمن السياسي واندلاع النزاعات. والتنافس الشرس على موارد الحياة النادرة (المياه والأراضي المنتجة) في سياق الفقر المزمن يحول المناطق المتأثرة إلى مناطق عرضة للنزاعات. ولربما أن المناطق الجافة ليست، من باب الصدفة، من بين المناطق الأكثر عرضة للنزاعات في العالم. ففي عام 2007، كانت المناطق الجافة مسرحا لما نسبته 80 في المائة من النزاعات المسلحة الهامة التي وقعت في العالم.
	11 - ويدفع الجفاف وتدهور الأراضي بالناس إلى الرحيل عن أراضيهم، مما يؤدي إلى وجود مهاجرين اقتصاديين ولاجئين بيئيين. ولطالما كانت الهجرة المؤقتة عنصرا هاما من سبل كسب العيش في المناطق الريفية خلال أوقات الشدة غير أن أعدادا متزايدة من الناس تهاجر الآن دوليا ولفترات أطول. وقد يكون لأولئك المهاجرين تأثيرا سلبيا في الاستقرار السياسي والاقتصادي على الصعد المحلي والإقليمي والدولي.
	دال - الإدارة المستدامة للأراضي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
	12 - يعني الوجه الآخر لعلاقات التفاعل هذه بين التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أن العمل المنجز لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي يسهم أيضا في التصدي للتحديات العالمية الأخرى. ويمكن القول أن الآثار المدمرة للتصحر والجفاف استرعت انتباه العالم بوصفها القضية البيئية العالمية الأولى في أوائل السبعينات عندما حفزت نتائجها في بلدان الساحل الأفريقية على توجيه النداءات لاتخاذ إجراءات دولية. وعلى صعيد السياسة العامة، أدى ذلك إلى اتخاذ سلسة من المبادرات توجت في نهاية المطاف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث المتفق عليها في عام 1992. وقد بلغ الآن عدد الأطراف التي صادقت على اتفاقية مكافحة التصحر 194 طرفا.
	13 - وقد حدثت تغيرات عديدة في السنوات العشرين تقريبا التي مضت على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. ومثل المؤتمر بحد ذاته حدثا تاريخيا بالنسبة لتحول المجتمع من حيث تقديره للبيئة الطبيعية ككل: من اعتبار الطبيعة موردا بصورة أساسية إلى فهم الطبيعة على أنها نظام إيكولوجي عالمي يديم الحياة ويحتوي أيضا على موارد. وقد أصبحت هذه النظرة راسخة الآن. وإلى جانب هذا الفهم الجديد، بات من المقبول على نطاق واسع أن التغيرات البيئية التي تحدث بفعل الإنسان وآثارها في رفاه البشر والنظم الإيكولوجية أصبحت الآن قضايا إنمائية أساسية.
	هاء - ضرورة تقييم ورصد موارد الأراضي وقدراتها على جميع المستويات لتلبية الاحتياجات البشرية
	14 - تقتضي اتفاقية مكافحة التصحر، باعتبارها الصك الدولي والملزم قانوناً الوحيد الذي يركز على الإدارة المستدامة للأراضي، أن تعمل جميع الأطراف من خلال الاستثمارات السياسية والعملية والمالية على حفظ الأراضي المنتجة بتحسين النظم الإيكولوجية المتأثرة والأحوال المعيشية.
	15 - ومن المسلّم به حالياً أن التصحر/تدهور الأراضي مشكلة بيئية وتنموية وذات أبعاد عالمية. ومن وجهة نظر علمية، ثبت بحكم الواقع أن التركيز حصراً على تدهور الأراضي في المناطق الجافة فقط لم يعد مقبولاً. وثبت أيضاً أن فصل تدهور الأراضي الجافة عن تدهور الأراضي غير الجافة يؤدي إلى نتيجة عكسية على الصعيد الوطني، لأن أشد البلدان تضرراً تضم مناطق جافة ومناطق غير جافة على حد سواء من جهة، ولأن هذا التدهور يتسم بأبعاده العابرة للحدود من جهة أخرى.
	16 - وبرز فهم جديد لنطاق الاتفاقية خلال السنوات العشر الماضية يجمع بين إعطاء الأولوية للأراضي الجافة والإقرار بأن الأدوات والسياسات التي تدعمها الاتفاقية تكتسب أهمية بالنسبة للإدارة المستدامة للأراضي على الصعيد العالمي. ومع أن هذه الاتفاقية تميز بين الأطراف المتضررة وغير المتضررة، فمن الحصافة أن تشارك جميع الأطراف مشاركة نشطة لأن بلداً غير متضرر مباشرة بسبب التصحر سيشعر قطعاً بتأثيره رغم ذلك من خلال المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والهجرة لأسباب بيئية. 
	17 - وسيركز مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، (ريو+20)، المقرر عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012 على الاقتصادات المراعية للبيئة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والإطار المؤسسي المقبل للتنمية المستدامة. وقد آن الأوان للدفاع عن ضرورة إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من الاقتصاد الأخضر والمعركة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الاستدامة العالمية. 
	18 - وجرى اعتماد خطة وإطار عمل استراتيجيين لمدة عشر سنوات تعزيزاً لتنفيذ الاتفاقية (2008-2018) في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف عام 2007 (المقرر3/م 1-8). ولهذه الخطة أربعة أهداف استراتيجية، لثلاثة منها حالياً أطر تشغيلية. وتمثل هذه الاستراتيجية وثيقة أساسية لتنفيذ الاتفاقية. وهي توفر إطاراً يجسد الرؤية الطويلة الأجل للأطراف، ويعكس توافق في الآراء بشأن عوامل النجاح (المالية والسياسة العامة، وتنمية القدرات، وأنشطة الدعوة، والأساس العلمي السليم) لتحقيق غايات الاتفاقية. وسيكون من المفيد التفكير في التقدم المحرز والعقبات التي تحول دون مواصلة التنفيذ.
	19 - وعقب انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف، أصبحت الاتفاقية قابلة للقياس من حيث مؤشرات الأثر والأداء مع التوجه نحو نهج للإدارة القائمة على النتائج. وفي الدورة التاسعة عام 2009، قررت الأطراف أن تستخدم مجموعة موحدة من مؤشرات الأداء للتقارير، واتفقت على اعتماد أحد عشر مؤشراً لتقييم أثر التصحر. وسيستخدم المؤشران الإلزاميان - التغيرات في حالة غطاء الأرض ونسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر - والمؤشرات الاختيارية التسعة لقياس الأثر في عملية الإبلاغ ابتداء من عام 2012. 
	ثالثا - العلاقة بين الفقر والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف
	للإدارة المستدامة للأراضي أثر إيجابي على النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم 

	20 - اتفاقية مكافحة التصحر هي جهة التنسيق العالمية والمرجع المعياري عالمياً للقضايا المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ولذلك، فتفعيلها الكامل على كافة المستويات ومن جانب جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة استراتيجية حكيمة ومستحسنة للغاية. ويؤثر تدهور الأراضي عالمياً على 1.5 بليون شخص تعتمد سبل كسب عيشهم اعتماداً مباشراً على استغلال المناطق المتدهورة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر نظراً إلى أن 42 في المائة من أشد الناس فقراً يعيشون في المناطق المتدهورة مقارنة بـ 15 في المائة من غير الفقراء. 
	ألف - تدهور الأراضي من أسباب الفقر ونتائجه في جميع أنحاء العالم
	21 - تتسم تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بطابعها العالمي لأن جميع النظم الإيكولوجية عملياً تتعرض لتدهور الأراضي والجفاف. ولذلك، فهذه القضايا مطروحة أمام كافة البلدان مع أن أهميتها تتخذ طابعاً أكثر حدة بالنسبة إلى فقراء العالم على وجه الخصوص. ويعتمد العديد من الأشخاص الذي يعيشون في الأرياف اعتماداً مباشراً على قاعدة الموارد الطبيعية لكسب رزقهم، ولذلك فأي تدهور في تلك الموارد، بسبب التصحر وتدهور الأراضي و/أو الجفاف، يخلف آثاراً مباشرة على رفاه الإنسان. 
	22 - وتعزز الصلات القائمة بين تدهور الأراضي والفقر بعضها بعضاً. وتفيد فرضية ”الحلقة المفرغة“ هذه بأن بعض الأسر المعيشية الفقيرة يضطر إلى استنفاد الموارد من أجل البقاء، ويمعن هذا التدهور في إفقارها لأن تدهور الأراضي يحد تدريجياً من الإنتاجية الزراعية والدخل. وقد يسلم الأشخاص الذي يعانون من الفقر بأن أفعالهم تضر بمصالحهم الطويلة الأجل، غير أن فقرهم المدقع لا يترك أمامهم أي خيار آخر. 
	باء - لموجات الجفاف أثر غير متناسب على الفقراء 
	23 - أظهرت عدة دراسات أن أفقر الأسر المعيشية في الأرياف تعاني إبان الجفاف من خسائر في المداخيل التي تدرها المحاصيل تفوق نسبياً خسائر أغنى الأسر المعيشية. ويعوض بيع الأصول المتبقية عادة عن الخسائر المتكبدة بسبب الجفاف، ولكن الأسعار غالباً ما تشهد انخفاضاً عقب حدوث كارثة طبيعية لأن الكثيرين يعمدون إلى بيع ممتلكاتهم في الوقت نفسه، الأمر الذي يقوض فعالية استراتيجية المواجهة. وينطبق ذلك بوجه خاص على الماشية أو الممتلكات الأخرى في المناطق الريفية النائية التي تكون إمكانية وصولها إلى الأسواق محدودة.
	24 - وكثيراً ما يكون لانخفاض الدخل أو الاستهلاك بسبب الجفاف آثار سلبية ثانوية على جوانب أخرى من رفاه البشر والتنمية البشرية. ففي البلدان التي يكون فيها الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة متدنياً، قد تزيد كوارث الجفاف من حدة أنماط التمييز القائمة التي تجعل المرأة أضعف. وقد يسبب الجفاف تناقصاً في كتلة الجسم لدى المرأة الريفية دون أن تتأثر به صحة الرجل. ويمكن للأطفال في القرى التي أصابها الجفاف أن يعانوا آثاراً طويلة الأمد على صحتهم، مثل توقف نموهم الجسدي وإعاقة نموهم العقلي. 
	25 - وتتجلى آثار الجفاف على الأسر المعيشية الريفية الفقيرة بمعظمها نتيجة ما يخلفه من آثار ضارة على كمية الإنتاج الغذائي ونوعيته. ولتدهور التربة آثار غير مباشرة مماثلة على تغذية الإنسان وصحته ويحدث تأثيره سواء بمعزل عن الجفاف أم بالاقتران معه. ومن الضروري لدى بحث الخيارات في مجال السياسات تعزيز سياسات الأمن الغذائي التي تعزز إنتاج الشعوب الأصلية وصغار المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية للأغذية، بطرق منها استخدام بذور الشعوب الأصلية ومعارفها التقليدية. 
	جيم - ”البليون نسمة المنسيون“: يسجل انتشار الفقر معدلات أعلى في الأراضي الجافة
	26 - يواجه العديد من أفقر سكان العالم وأكثرهم حرماناً هذه التحديات وغيرها يومياً. ويعيش معظم الفقراء، لا سيما فقراء الأرياف، في مناطق كثيراً ما تنعت بنعوت على غرار ”هامشية“ و ”هشة“. والسمة المشتركة لهذه الأماكن ”الصعبة“ هي القحط وقد جرى تحديد ارتباط الأراضي الجافة بالفقر على مستويات جغرافية عديدة، بدءاً من المستويين العالمي والإقليمي وصولاً إلى المستويين الوطني ودون الوطني. وعلى نطاق العالم، يعاني من الفقر حوالى نصف جميع سكان الأراضي الجافة، أي بليون شخص تقريباً ممن يعكس تدني مستوى الرفاه لديهم إهمالاً أساسياً في عملية التنمية، يشمل عدم الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. 
	27 - ويعتمد السواد الأعظم من سكان الأراضي الجافة اعتماداً مباشراً لكسب رزقهم على قاعدة للموارد الطبيعية تتسم بتقلبها الشديد. وتشهد الأراضي الجافة طائفة من الظروف المناخية والبيئية التي تتسم جميعها بمحدودية الموارد المائية. وتتسم الكمية الإجمالية للأمطار في المتوسط بالانخفاض عموماً، وكثيراً ما تختلف اختلافاً كبيراً من سنة إلى أخرى وعلى مسافات قصيرة. ويترتب على ذلك مجموعة من البيئات المادية التي تتسم بالدينامية وتدني مستويات خدمات النظم الإيكولوجية. 
	28 - وينجم الفقر في الأراضي الجافة الريفية وفي الأراضي المتدهورة عموماً عن شبكة مترابطة من العوامل المحركة. ومن الأسباب الأخرى التي تذكر عموماً لتفسير تجمعات الفقر في المناطق الريفية العزلة المادية والتهميش السياسي وما يرتبط بهما من انعدام البنية التحتية الذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر الوصول إلى الأسواق والتعليم والمرافق الصحية. 
	29 - وليس هناك قطعاً ما يحتم  أن يؤثر تردي حالة الأراضي الجافة عموماً على رفاه الإنسان. وعلى الرغم مما ينطوي عليه العيش في هذه البيئات من تحديات، فقد استطاع البشر السكن في الأراضي الجافة لآلاف السنين، ويمكن ذكر أمثلة من هذه المناطق عن وفرة الإنتاجية وانتشار الازدهار فيها. وتوفر الأراضي الجافة الكثير من أغذية العالم على شكل حبوب وماشية. وتقع المناطق العالمية الرئيسية لإنتاج الحبوب في الأقاليم شبه القاحلة، بما فيها السهول الكبرى في أمريكا الشمالية، والسهوب في الأرجنتين، وأحزمة القمح في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان. وتدعم مراعي الأراضي الجافة نحو 50 في المائة من الماشية في العالم. وتشكل الأراضي الجافة أيضاً مقراً للحواضر العالمية الكبرى على غرار بيجين، ودلهي، والقاهرة، ولوس أنجلوس، بكاليفورنيا، ومكسيكو سيتي. 
	30 - وتنفي هذه الحقائق البسيطة الفكرة المغلوطة بأن جميع الأراضي الجافة خاوية، ومساحات جرداء ليست لديها قيمة اقتصادية تذكر. وهذا أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة العديدة بشأن الأراضي الجافة التي أعاقت إحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، كجزء لا يتجزأ من الإهمال الذي تتعرض له عموماً من جانب القادة السياسيين وقادة قطاع الأعمال التجارية. وقد أثبتت لنا تجربة الأهداف الإنمائية للألفية أنه يمكن تشجيع البلدان على معالجة مسائل الفقر في العديد من البيئات من خلال استخدام الغايات كأدوات فعالة.
	31 - وتتسم مناطق فقيرة عديدة بارتفاع مستويات الأخطار التي غالباً ما لا يكون بمقدور الفقراء مواجهتها بسبب تردي أوضاعهم. ويضاعف ذلك احتمالات المشقة ويزيد من صعوبة الإفلات من براثن الفقر. وتعد الأخطار الطبيعية، من قبيل الأحوال المناخية القاسية، ولا سيما الجفاف، من العوامل التي تسبب عادة هذه المستويات العالية من الأخطار. ومن النتائج المعروفة على مستوى الأسر المعيشية خسارة الغذاء والدخل بسبب شح المحاصيل و/أو نفوق الماشية. 
	دال - التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وإدارة المخاطر
	32 - يرتبط خطر الكوارث الطبيعية بصورة رئيسية بالفقر على مستويات أوسع نطاقاً. وتعاني البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة، على غرار البلدان النامية غير الساحلية، وأقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، من مستويات نسبية أعلى من الخسائر الاقتصادية قياساً لحجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضعف قدرتها بشكل خاص على مواجهة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية من قبيل الجفاف والفيضانات. وتوضح حالة هايتي هشاشة أقل البلدان نمواً وتراجع قدرتها على التكيف مع الصدمات بمختلف فئاتها، ولا سيما الصدمات الناجمة عن تغير المناخ. وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي شهدته هايتي في شباط/فبراير 2010، يجب أن تتصدى إعادة إعمار ذلك البلد بالضرورة لمشكلة خطيرة تتمثل في تدهور أراضيه، وذلك لأن بناء مستقبل هايتي في ما يتعلق بالتنمية المستدامة يتوقف على إنتاجية أراضيها.
	33 - وطورت المجتمعات المحلية الريفية بنفسها استراتيجيات كثيرة لإدارة الأخطار المتأصلة الناجمة عن تقلب البيئات الطبيعية، غير أنه يمكن تعزيز قدرة هذه المجتمعات على التكيف مع الاضطرابات في أغلب الأحيان بفضل مساعدة إنمائية في غاية البساطة. ويمثل الجفاف تحدياً حاسماً في المنطقة الشمالية الشرقية شبه القاحلة من البرازيل حيث يشكل توفير الإمدادات الآمنة والموثوق فيها من المياه وسيلة حيوية لزيادة كفاءة استخدام الموارد التي تتوفر بصورة متقطعة. وقد دأب برنامج ”المليون صهريج“ منذ عام 2003 على إمداد مليون أسرة معيشية ريفية بمياه الشرب ”رغم الجفاف“ - أي نحو 5 ملايين شخص - في المنطقة باستخدام طريقة لامركزية تعتمد تقنية بسيطة لإدارة مياه الأمطار. وبفضل اتباع النهج القائم على مشاركة المجتمعات المحلية، تتلقى الأسر المساعدة لبناء صهاريجها الخاصة من أجل جمع مياه الأمطار. وبحلول كانون الثاني/يناير 2011، شُيد أكثر من 000 320 صهريج. وأسهمت هذه المبادرة في إيجاد فرص عمل وتوليد الدخل، وساعدت في تخفيف عبء الأعمال المنزلية الملقى على كاهل العديد من النساء، وأتاحت لمزيد من الأطفال الالتحاق بالمدارس. كما انخفضت الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
	هاء – التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والشؤون الجنسانية: المرأة تحمل أعباء تدهور الأراضي وتقدِّم الحلول 
	34 - كثيراً ما يكون تقسيم العمل قائماً على نوع الجنس في المناطق الريفية. إذ تتولَّى المرأة العديد من المهام المنزلية، بما في ذلك جمع الخشب والمياه وتوفير الأغذية. وفي البيئات المتدهورة، تزداد هذه المهام صعوبة مما يضاعف من العبء المُلقى على عاتق النساء والفتيات. وينشأ عن الاستثمار في الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات آثار مضاعفة قوية على صعيد كافة الأهداف الإنمائية للألفية. 
	35 - ويُذكر مثال يركِّز على الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في المناطق الريفية في مالي، حيث توفر الكتلة الأحيائية جميع إمدادات الطاقة تقريباً. مما يؤدي إلى إنشاء ممرات لإزالة الغابات على طول طرق الوصول وإلى تفاقم مشاكل تحات التربة والتصحر. ومنذ التسعينات، زُودت بعض القرى بمحركات ديزل مركَّبة فوق منصات لتوفير الطاقة من خارج الشبكة العامة لعدد من الاستخدامات، بما في ذلك تجهيز المنتجات الزراعية وضخ المياه وشحن البطاريات وتزويد المصابيح بالطاقة. وتشغِّل الجماعات النسائية المعدات على هذه ”المنصات المتعددة الوظائف“ وتعمل على صيانتها وبيع خدمات الطاقة إلى العملاء المحليين.
	36 - وكان البرنامج وراء تخفيف عبء جمع خشب الوقود وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت بالنسبة للمرأة. وتشمل الفوائد المتعددة الناجمة عن ذلك زيادة الدخل النقدي وارتفاع الاستهلاك الغذائي وتحسين الفرص الصحية للنساء والفرص التعليمية للفتيات، بالإضافة إلى تخفيض الضغط على المصادر المحلية لخشب الوقود. ويمكن أن يعدَّل النهج قبل توسيع نطاق البرنامج، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية الوافرة التي تمثل الخاصية الرئيسية للأراضي الجافة، من أجل زيادة فرص حصول الفقراء على الطاقة وتخفيف الضغوط المفروضة على الكتلة الأحيائية. 
	37 - وتشكل المشاركة الكاملة والمتساوية للجنسين شرطاً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتبيِّن المنصات المتعددة الوظائف في أرياف مالي الفوائد السريعة والعميقة الأثر التي يمكن جنيُها بواسطة استثمارات صغيرة تستهدف المرأة الريفية. 
	واو - التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والنمو الاقتصادي 
	38 - يجب أن يكون الجوهر الأساسي لأي سياسات مصممة للتصدي للفقر في الأرياف التركيز على تحسين الأنشطة المنزلية القائمة بالفعل، مما يعني في معظم الأماكن شكلاً ما من أشكال الزراعة، فضلاً عن توسيع نطاق الأنشطة المحتملة لأفراد الأسرة. ويمكن لزيادة الخيارات المتاحة من أجل توليد الدخل على أساس المشاركة الفعالة من جانب جميع قطاعات المجتمع أن تجعل هذه المناطق أكثر استقطابا لاستثمارات القطاعين العام والخاص، مما سيؤدي مع الوقت إلى تحسين الخدمات والهياكل الأساسية ضمن حلقة مثمرة من التنمية. 
	39 - وتعتمد القدرة على الوصول إلى الأنشطة المدرَّة للدخل والاستفادة منها، بشكل جوهري، على الانتفاع بالأصول، كالأراضي والتعليم والهياكل الأساسية. وإذا كانت الأصول الطبيعية تتعرض لفقدان القيمة بسبب تدهور الأراضي والجفاف، فهذا سيقوِّض أي تقدم محرز نحو الانتفاع بأشكال أخرى من الأصول. بالتالي، ومن خلال مكافحة التصحر/تدهور الأراضي وعكس اتجاهه والتخفيف من آثار الجفاف، تُسهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إسهاماً إيجابياً مباشراً في الحد من الفقر الذي يؤثر على بليون شخص في الأراضي الجافة. 
	رابعا - التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والتنمية المستدامة 
	يتطلَّب الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية إقامة صلات جيدة بين العلوم والسياسات والتركيز على أوجه التآزر 

	40 - يُسيء تدهور الأراضي إلى الدعائم الثلاث للتنمية المستدامة عبر أنحاء العالم. فبالإضافة إلى ندرة الأغذية، يمكن أن تنتج عن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف البطالة والتدهور الاقتصادي والتوتر الاجتماعي والهجرة غير الطوعية والنزاعات. وقد تزامن الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية الأساسية كالأرز والذرة الصفراء في عام 2008 مع أعمال شغب حدثت في جميع أنحاء العالم بسبب أزمة الغذاء واضطرابات أهلية ذات صلة. 
	ألف - التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وراء تفاقم انعدام الأمن الغذائي 
	41 - ثمة 925 مليون شخص يعانون من الجوع عبر أرجاء العالم، و80 في المائة منهم مزارعون صغار وفقراء لا يملكون أرضاً في المناطق الريفية. ويستتبع توفير الغذاء لثلاثة بلايين شخص إضافيين بحلول عام 2050 زيادةً نسبتها 70 في المائة في إنتاج الأغذية العالمي وفقاً للفاو. وسيكون التحدي هائلاً بوجه خاص في أكثر المناطق ضعفاً من العالم النامي، علماً أن الاتجاه الحالي لارتفاع أسعار الأغذية بدأ أيضاً يمسّ الناس المقيمين في البلدان والمدن الصناعية. 
	42 - ومن المتوقع أن تواصل أسعار الأغذية العالمية ارتفاعها في العقد المقبل. ويُسهم تدهور الأراضي في ارتفاع أسعار الأغذية وتزايد تقلباتها عن طريق الحد من الإنتاج الزراعي والتسبب في تعريض الإنتاج أكثر لتقلبات الطقس الحادة والظروف المناخية المتغيرة. ووفقاً للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فقد يحدّ تدهور الأراضي على مدى السنوات الـ 25 المقبلة من الإنتاج الغذائي العالمي بالقياس إلى ما كان متوقعاً، وذلك بنسبة 12 في المائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأغذية العالمية بنسبة 30 في المائة فيما يتعلق ببعض السلع الأساسية.
	43 - وبالتالي، يشكل تعزيز مرونة نظم الإنتاج الزراعي في مواجهة الجفاف والظواهر المناخية الحادة الأخرى، فضلاً عن إبطاء ظهور آثار تغير المناخ، تحدياً بالغ الأهمية. كما أن حماية أو إصلاح الأراضي المتدهورة التي تسهم في الإنتاجية الزراعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق خدمات النظم الإيكولوجية، إنما تمثل استراتيجية هامة أخرى. وستتطلب تلبية أهداف الأغذية العالمية إدارة محسَّنة ومستدامة للموارد ذات الصلة، بما في ذلك الأراضي والمغذيات والمياه.
	باء - التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 
	44 - للأرض قيمتها كرأسمال طبيعي، وثمة تكاليف تنشأ عن الاستخدام غير المستدام للأراضي علماً أن تكاليف التدهور تعتمد جزئياً على الأولويات التي يحددها فرادى مستخدمي الأراضي. 
	45 - وينشأ عن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تكاليف اجتماعية وبيئية كبيرة. فعلى النطاق العالمي، يمكن أن تُستخدم الخسائر المسجَّلة في صافي الإنتاج الأولي كمؤشر على تدهور الأراضي. كما أن تدهور الأراضي مقيساً كخسارة مسجَّلة في صافي الإنتاج الأولي كان أيضا وراء خسارة الكربون الثابت بين عامي 1981 و 2003 بقدر يناهز 900 مليون طن، وبكلفة بالغة 48 بليون دولار. وكثيراً ما يتزامن تدهور الأراضي مع الفقر: فهذا ما بيَّنته دراسة ”تقييم تدهور التربة في الأراضي الجافة“ حيث قورِنت الأنماط الجغرافية للخسائر الناشئة في صافي الإنتاج الأولي بتلك المرتبطة بوفيَّات الرضَّع والنسبة المئوية للأطفال ما دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن. وفي الأراضي الجافة فقط، من المقدَّر أن يكلِّف تدهور الأراضي البلدانَ النامية حوالي 4 إلى 8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام.
	جيم - التصحر وتدهور الأراضي والجفاف عائق رئيسي أمام التقدم في أقل البلدان نمواً
	46 - تعتمد اقتصادات أقل البلدان نمواً في غالبيتها اعتماداً كبيراً على الزراعة المتأثرة بالمناخ، التي تستخدم في المتوسط ما نسبته 70 في المائة من السكان. وتتعرض الأراضي للاستنفاد باستمرار مع العلم أنها تشكل رأس المال الرئيسي لهؤلاء السكان، إن لم نقل رأسمالهم الوحيد، مما يدفع بهم أكثر إلى براثن الفقر. 
	47 - والآثار الضارة لتغير المناخ تفاقِم هذا الوضع. فلقد شهدت أقل البلدان نمواً في جنوب آسيا خسائر ضخمة إثر تقلص إنتاجيتها الزراعية بنسبة 30 إلى 40 في المائة. وقد يجري الحد من نتاج الزراعة البعلية بنسبة تصل إلى 50 في المائة بحلول عام 2020 في بعض من أقل البلدان نمواً في أفريقيا. 
	48 - وخلال العقد الماضي ورغم متوسط نمو بنسبة 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، شهدت أقل البلدان نمواً زيادة في واردات الأغذية، وأصبحت تعاني على نحو متزايد من انعدام الأمن الغذائي. وفي معظم أقل البلدان نمواً، يعيش 70 في المائة من الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وفي أغلب الأحيان حيث تكون إنتاجية الأراضي منخفضة جداً. 
	49 - وفي البلدان ذات الاقتصادات القائمة على زراعة الأراضي، تمثل معالجة مسائل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف عن طريق الاستثمار السليم في الزراعة والتنمية الريفية أولوية للتغلب على الفقر وحفز النمو. ووفقاً للبنك الدولي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الزراعة يبقى أكثر فعالية للحد من الفقر بما قد يصل إلى أربعة مرات فعالية نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الأخرى. 
	دال - فهم البعد الاقتصادي والآثار الاجتماعية للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف 
	50 - كشف تحليل تقييمي لاقتصاديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف موَّلته حكومة ألمانيا أن دراسات التقييم الحالية تركِّز بشكل رئيسي على التكاليف المباشرة الناجمة عن تدهور الأراضي على مستوى الإنتاجية الزراعية. وقد أُجريت معظم الحسابات على الصعيد القطري واقتصرت على آثار تحات التربة. وتراوحت تقديرات تكلفتها بين أقل من 1 في المائة وحوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي. كما أن التكاليف الناشئة خارج الموقع أعلى بكثير. وفي مثال واحد، بلغت التكلفة السنوية لتجمع الطمي في المجمّعات خلف السدود الضخمة في العالم حوالي 18.5 بليون دولار مع مراعاة فقدان الطاقة الكهرمائية وفقدان الإنتاجية المعتمدة على الريّ وتكاليف استبدال السدود. ووفقاً لآخر تقييم صادر في ملاوي، بلغت الخسارة السنوية للإنتاجية الزراعية في الموقع، نتيجةً لتدهور التربة، 54 مليون دولار (1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2007. وتقدَّر تكاليف الحد من هذا الأثر بـ 10 ملايين دولار سنوياً. 
	51 - ويشكل الجفاف إحدى أكثر الظواهر إخلالاً بالاقتصاد بين جميع ظواهر الطقس الحادة. وتقدَّر التكلفة الاقتصادية للجفاف في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ يتراوح بين 6 و 8 بلايين دولار سنوياً، لكنها بلغت 40 بليون دولار خلال موجة الجفاف في عام 1988. وأدَّت موجة الجفاف التي ضربت كينيا في عامي 1999 و 2000، والتي تُعد إحدى أسوأ موجات الجفاف في تاريخ البلد، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة وارتفاع التضخم بنسبة 2.2 في المائة. وخلال موجة الجفاف التي ضربت أستراليا بين عامي 1991 و 1995، تراجع إنتاج الصناعات الريفية بنسبة 10 في المائة مما كلَّف الاقتصاد الأسترالي 5 بلايين دولار. وكلَّفت جهود الإغاثة في مواجهة الجفاف التي بذلتها حكومات الكومنولث 590 مليون دولار إضافي.
	52 - وتهدف مبادرة الدراسة المعنيَّة بـ ”اقتصاديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف“() إلى إصدار تقييم اقتصادي لتدهور الأراضي وتحليل للتكاليف والفوائد المتصلة بالإدارة المستدامة للأراضي. وستتيح الاتصالات المركَّزة على النتائج لصانعي القرار تحفيز العمل على النحو المناسب لمكافحة تدهور الأراضي، تعزيزاً للتنمية الريفية والأمن الغذائي العالمي. والأساس الذي يمكن أن تقوم عليه هذه الخطوة هو إجراء تقييم علمي مستقل في سياق نهج اقتصادي سليم مرتكِز على الأدلة. 
	هاء - التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف هو إحدى أفضل الوسائل لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي 
	53 - تكتسي مسألة تدهور الأراضي الواقعة خارج الغابات أهمية بالغة في سياق تدهور الغابات. وفي حال عدم التصدي لتدهور الأراضي بشكل جدي، فقد نخسر ما قد يبلغ 70 في المائة من ثمار جهود التخفيف من آثار هذا الوضع عن طريق حماية غاباتنا.
	54 - وما يزيد من تحديات تكبد التكاليف العديدة المترتبة على المجتمع والبيئة جرَّاء التصحر وتدهور الأراضي والجفاف هو التغيرات الإيكولوجية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. إذ يؤدي التصحر وتدهور الأراضي إلى تدني التنوع البيولوجي فوق سطح الأرض وداخل التربة على السواء، في حين يعزز هذا التنوع خدمات النظم الإيكولوجية التي يستفيد منها المجتمع. ويُسهم تدهور الأراضي أيضاً في تغير المناخ العالمي عن طريق انبعاث الكربون المخزون في النباتات والتربة باتجاه الغلاف الجوي. ويمكن أن تؤدي التغذية المرتدة إلى زيادة حدة الصلات القائمة بين التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما قد يطرح تحديات كبيرة على المجتمعات المحلية التي تعتمد في سبل عيشها اعتماداً مباشراً على الموارد البيولوجية. وما لم تُعتمد تغييرات ملائمة في استخدام المجتمعات لتلك الموارد، يمكن أن يُدفع الناس إلى استخدامات غير مستدامة للأراضي مما سيُسفر عن تدهور الأراضي. كما أن تقديم الدعم إلى البلدان النامية لمعالجة الآثار الضارة لتغير المناخ والتصحر على أساس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة في الوقت نفسه هو أمر جوهري أيضا.
	واو - يمكن أن ينتج عن الإدارة المستدامة للأراضي فوائد عالمية رئيسية لتخزين الكربون والمساعدة على حماية التنوع البيولوجي 
	55 - تتم إحدى صلات التفاعل العديدة المعقدة والأكثر انتشاراً فيما بين اتفاقيات ريو الثلاث عن طريق تغيير أسلوب استخدام الأراضي. فإزالة الغابات تحوِّل هذه الأخيرة إلى مصادر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحدّ من قدرة النباتات على تخزين الكربون، وتحدّ كذلك من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء مما يؤدي إلى تدهور الأراضي. وبالتالي، فمن شأن برنامج مُعد للإدارة المستدامة للأراضي، بما يشمل الغابات والزراعة، أن يقلِّل من الاحترار العالمي وأن يحافظ على بعض التنوع البيولوجي. كما ستؤدي الإدارة المستدامة للأراضي بالتأكيد إلى تحسين سبل العيش في المجتمعات المعتمدة على استغلال الأراضي.
	56 - والإدارة المستدامة للأراضي أساسية أيضاً لنجاح المشاريع المصممة لموازنة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يموِّلها برنامج خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. فالحفاظ على الغابات سيؤدي إلى نتائج محدودة ما لم تتوفر البرامج الرامية إلى منع تدهور الأراضي فضلاً عن عكس اتجاهه بوصف ذلك حلاً بديلاً مستداماً للتعديات القائمة على الغابات.
	زاي - تحسين سياسات الإدارة المستدامة للأراضي يحتاج إلى أساس علمي أكثر متانةً
	57 - جرى الإقرار بالتهديدات التي يفرضها التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على التنمية المستدامة منذ فترة طويلة. ففي عام 1987، أشار تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية المعنون ”مستقبلنا المشترك“ إلى أن استخدام الأراضي في الزراعة والحراجة ينبغي أن يرتكز على تقييم علمي لقدرة تلك الأراضي ورصد الاستنفاد السنوي للطبقة العليا للتربة. وكرَّس كلٌّ من جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ونتائج الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية المستدامة قدراً كبيراً من الاهتمام لهذه المسائل. وكونُ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تشمل تحسين الوضعين المادي والبيولوجي للأراضي وسبل عيش الناس المتأثرين أمرٌ يطرح بذاته تحديات منهجية كبيرة لدمج رصد وتقييم المعايير البشرية والبيئية.
	58 - وقُوض التقدم في الاستجابة لهذه التهديدات، جزئياً، بفعل الصعوبات المصادفة في قياس توزيع أنواع التدهور العديدة ونطاقها وحدتها. فالخرائط وقواعد البيانات لا تعكس بصورة دقيقة الأبعاد العالمية للمشكلة ودينامياتها المحلية، ولا توفر نظرة متعمِّقة في الآثار الناشئة عن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي. 
	59 - وعليه، اعتمدت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مؤشريَن إلزاميين للآثار وهما: حالة غطاء الأرض ونسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
	60 - وأنشأ مشروع تقييم تدهور التربة في الأراضي الجافة التابع للفاو خط أساس للرصد العالمي في المستقبل باستخدام مجموعة من المؤشرات التي جُمعت عن طريق تجهيز بيانات السواتل وقواعد البيانات المتوفرة.
	61 - والحصول على التفاصيل المتعلقة بمؤشرَي الآثار بالشكل المناسب هام للغاية لأن وضع خطوط أساس الرصد والتقييم لن يكون ممكناً ما لم يجرِ الاتفاق بشأن هذه التفاصيل. وسيُتيح وضع شروط خطوط الأساس عندئذ التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المتعلقة بالآثار.
	62 - وأُعيق التقدم في مواجهة هذه التحديات جراء أوجه القصور في التواصل بين الأوساط العلمية وهيئات الاتفاقية. ويشكل تعزيز الأساس العلمي للاتفاقية بشأن مسائل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مقدمة هامة لوضع الأهداف المتعلقة بالآثار. وتحتاج البروتوكولات والأشكال المؤسسية إلى التحسين، سواء داخل الاتفاقية أو داخل الأوساط العلمية العالمية. ومن هذا المنطلق، أُقيمت سلسلة من المؤتمرات العلمية لتعزيز تدفق المعلومات العلمية في المداولات والقرارات المتصلة بالاتفاقية. لكن ما زالت هناك حاجة لآلية معيَّنة لترسيخ التعاون المتواصل بين الأوساط العلمية والاتفاقية على صعيد أنشطة الرصد والتقييم. ويشكل إنشاء سلطة عالمية بشأن المعرفة العلمية والتقنية ذات الصلة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف إحدى النتائج المتوقعة للاستراتيجية العشرية للاتفاقية.
	خامسا - الأبعاد السياساتية وتدهور الأراضي والجفاف
	يمكن لاستثمار الموارد النادرة عن طريق نهج متكامل أن يحقق الحد الأقصى من الآثار والفوائد 

	63 - منعُ تدهور الأراضي وتحقيق تحسن في الأراضي أمران ممكن تنفيذهما وينطويان على آثار بعيدة المدى. وبالفعل، خلال الفترة التي اتَّضح فيها أن نسبة 24 في المائة من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية تتجه نحو مزيد من التدهور، أُشير إلى تحسن في نحو 16 في المائة من مساحة اليابسة وفي الأراضي الجافة وأراضي الرعي أساساً. وتعتمد العناصر الرئيسية لأي نهج فعال للإدارة المستدامة للأراضي، بالضرورة، على قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم البشري والمالي والتقني إلى خطط العمل الوطنية للأطراف، وكذلك إلى وحدات التنسيق الإقليمية التي يمكن أن تؤدي دوراً حفازاً في تنفيذ المرفقات الإقليمية الخمسة لاتفاقية مكافحة التصحر.
	ألف - الأهداف النهائية للإدارة المستدامة للأراضي: تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المتأثرة ومواصلة خدمات النظم الإيكولوجية وتعزيز القدرة التكييفية على إدارة تغير المناخ 
	64 - انتشارُ التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في العالم وما لذلك من علاقة بالتحديات الإنمائية العالمية الأخرى يعني أن استراتيجيات معالجة المسائل ذات الصلة ينبغي أن تكون تآزرية وشاملة لعدة قطاعات، ويمكنها أن تُسهم إسهاماً كبيراً في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. ويمكن للمجتمعات المحلية والحكومات والجهات المانحة والهيئات الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص إحراز تقدم نحو بلوغ هذه الأهداف. وينبغي للاستثمارات التي تبادر إليها جميع هذه المجموعات أن تضع المجتمع البشري وأنشطة الطبيعة ضمن قالب متكامل. وينبغي أن تكون الأهداف النهائية لهذا النهج المتكامل في معالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ذات بُعد ثلاثي: تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المتأثرة وتمكينها من الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها التكييفية على إدارة التغير البيئي (بما في ذلك تغير المناخ).
	باء - ينبغي لتمويل الإدارة المستدامة للأراضي أن يشمل الاستثمارات المتأتية من القطاع الخاص
	65 - تسهيلاً لتنفيذ الاتفاقية، ينبغي استخدام مصادر التمويل التي تتوفر على الصعد الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف، فضلاً عن مصادر التمويل الابتكارية الإضافية المتأتية من القطاع الخاص وغيرها. فالأشخاص الذين يشاركون مشاركةً مباشرةً في الإدارة المستدامة للأراضي، سواء من المزارعين أو الرعاة، عناصر أساسية في نجاحها. لكن هذا ينطبق أيضاً على مجموعة كاملة من الشركات التي تخلِّف أنشطتها أثراً مباشراً على التربة، وبوجه خاص تلك العاملة في مجالات الزراعة والطاقة وإدارة المياه والحراجة، أو الشركات التي تضطلع بأنشطة تنشأ عنها نفايات ومنتجات ثانوية تؤثر على خصوبة التربة. 
	جيم - خمسة شروط لوضع سياسات ناجحة للتعجيل في الإدارة المستدامة للأراضي
	66 - لا يمكن للإدارة المستدامة للأراضي أن تنجح كسياسة مستقلة وإنما هي بحاجة إلى أن تُدمج في السياسات الأخرى. والقضاء على الفقر هو أحد المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة، كما أن التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف ينبغي أن يؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق الاستدامة. وتُلقي تجارب البلدان التي تسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الضوء على الشروط التي تحكم نجاح تحسين الإدارة المستدامة للأراضي ونشرها.
	1 - التنمية التي تقودها البلدان والحوكمة الفعالة

	67 - اختيارُ السياسات وتنفيذها بشكل جيد هو ما يحدد مدى إحراز التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكيفية إسهام الإدارة المستدامة للأراضي في هذه العملية. ويتطلب التنفيذ الفعال أيضاً هياكل سياسية تمثيلية ومؤسسات خاضعة للمساءلة وموظفي حكومة يتحلون بقدر كافٍ من الحوافز والقدرات.
	68 - ويمثل تعميم مسائل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في استراتيجيات التنمية الوطنية والمحلية وفي خطط الاستثمار عن طريق التشاور والمشاركة أمراً ضرورياً. وثمة شروط مسبقة أخرى للإدارة المستدامة للأراضي وهي تخطيط استخدام الأراضي والحيازة المناسبة للأراضي والموارد الطبيعية لأن ذلك يساعد على تأمين الاستثمارات ومنع النزاعات على الأراضي المنتِجة.
	69 - ويمكن الاستشهاد بمثال من طاجيكستان بشأن كيفية تيسير التنمية التي تقودها البلدان والحوكمة الفعالة. فلقد أسهم مؤخرا مشروع بشأن تحسين الإدارة الزراعية في التخفيف من وطأة الفقر وزيادة النمو الزراعي في الأرياف عبر تعزيز المشاركة في صنع القرار على مستوى المزارعين وإسماع صوتهم أكثر في اتخاذ السياسات الوطنية. وتُثبت أمثلة واردة من غرب أفريقيا أن الاتفاقيات المحلية المتعلقة باستغلال وحماية الموارد الطبيعية المعنيَّة بتنظيم استخدامها والوصول إليها، هي أدوات هامة للإدارة اللامركزية للموارد الطبيعية، شرط إضفاء الطابع المؤسسي عليها بقدر كافٍ وكفالة أن تكون سليمة اقتصادياً للسكان.
	70 - وأُهمل في الماضي تعزيز القدرة على رصد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وأثر الاستثمارات في الإدارة المستدامة للأراضي، لكنه ثبت أن هذا الرصد ضروري لتشجيع صنع القرار السياسي بالشكل المناسب. 
	2 - النمو الاقتصادي الشامل لصالح الفقراء مع التركيز على الإنتاجية الزراعية 

	71 - في معظم المناطق الريفية، يشكل تحسين إنتاجية النظام الزراعي أمراً ضرورياً، ولا سيما عن طريق زيادة المدخلات (كالائتمان وتحسين نوعية البذور وإدارة المياه). وتحديدُ المزية النسبية أمر أساسي لحفز النمو الزراعي في المناطق المحرومة النائية، مثل العديد من الأراضي الجافة. وحيثما يكون الوصول إلى الأسواق جيداً والتربة ملائمة، قد يحقق تطوير الري على نطاق صغير أعلى العوائد. وقد يكون للإنتاج الحيواني على نطاق واسع مزية نسبية في المناطق التي تسجِّل مستويات منخفضة من المحاصيل، ولا سيما إذا كانت مناطق نائية وذات كثافة سكانية ضعيفة (كغرب أفريقيا وهضبة ألتيبلانو بونا في منطقة الأنديز الوسطى على سبيل المثال). وتتيح الأسواق المتنامية للمنتجات الحيوانية، وبخاصة في المدن الآخذة في الازدهار في البلدان النامية، فرصاً كبيرة لتحقيق الحد الأقصى من الفوائد المحتملة في هذه المجالات، إذا ما قدم الدعم المناسب إلى منتجي المواشي الفقراء بغية تحسين الاندماج في عملية التسويق والتجهيز على الصعيد التجاري. وينبغي أيضاً اعتماد ضمانات لحماية الفقراء من استمرار التهميش في حال حدوث تنافس مع مستثمرين من الخارج.
	72 - ومشاركة القطاع الخاص أساسية في هذه الاستراتيجيات لحفز النمو الزراعي، لكنها تحتاج إلى الاستثمار العام في مجال النقل والاتصالات وحقوق الملكية ونقل التكنولوجيا. وكانت العقود الثلاثة الماضية قد شهدت إصلاحاً زراعياً مطرداً في مجال حقوق استخدام الأراضي، مما أسهم إسهاماً رئيسياً في الحد بشكل كبير من معدلات الفقر على مدى العقود الأخيرة في الصين. وحققت غلات الحبوب تحسناً كبيراً في الهند على مدى السنوات الأربعين الماضية بواسطة الاستثمارات العامة الطويلة الأجل الرامية إلى تحسين الأصناف، وما أعقبها من تعاون من جانب القطاع الخاص، مما أدى إلى تقدم كبير في مجال الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
	3 - الاستثمار العام في التعليم والصحة والخدمات الأساسية 

	73 - يعاني الكثير من المناطق الريفية من ضعف في تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والهياكل الأساسية الأخرى، وكثيراً ما يكون ذلك نتيجةً لتدني الكثافة السكانية فيها وبُعدها الجغرافي عن المراكز الحضرية. وثمة صلات عديدة قائمة بين الاستثمار في تحسين الخدمات الأساسية والإدارة المستدامة للأراضي. فعندما يكون المزارعون في صحة جيدة مثلاً، يصبحون أكثر قدرة على تنفيذ تدابير حفظ التربة، فيما تؤدي الإدارة المستدامة للأراضي إلى تحسين الأمن الغذائي ومستويات التغذية. ومن المرجَّح أن تشهد المناطق التي تسجِّل معدلات مرتفعة نسبيا لمحو الأمية تحسناً نسبياً في آفاق النمو لصالح الفقراء. 
	74 - ويمكن لتقديم هذه الخدمات أن يحسِّن قدرة المجتمعات المحلية الريفية على التكيّف مع تقلبات البيئات الطبيعية. ذلك أن توفير إمدادات المياه بشكل مأمون وموثوق به، على سبيل المثال، هو وسيلة أساسية لزيادة كفاءة استخدام الموارد التي تتوفر بصورة متقطعة. وقد تحقق ذلك ببساطة في مناطق شمال شرق البرازيل المعرضة للجفاف من خلال برنامج ”مليون صهريج“ (انظر الفقرة 33 أعلاه).
	75 - أما بالنسبة للرعاة المتنقلين، فيمكن إدخال عنصر التنقل على بعض الخدمات المقدَّمة. إذ أن المخططات التي تجمع بين الخدمات البشرية والحيوانية، وتُدعى نهج ”الصحة الواحدة“، تفيد أكثر من لوجستيات ومعدات النقل المشتركة. والصحة الجيدة للمواشي محورية بالنسبة للرعاة، نظراً إلى أنها توفر المصدر الرئيسي للعيش وأساس الثروة الاقتصادية والاحترام الاجتماعي. ويمكن أيضاً للخدمات البيطرية أن تركِّز أيضاً على مكافحة الأمراض المعدية والإصابات القابلة للانتقال بين الحيوانات والبشر، وتحسين رفاه البشر والمواشي على حد سواء. فالصحة الجيدة للحيوانات تعني أمناً غذائياً أفضل ودخلاً أكبر للرعاة. وسينشأ عن القضاء على الأمراض البشرية الرئيسية أيضاً آثار تآزرية في دعم التقدم لتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية. 
	4 - شبكات الأمان 

	76 - ثمة شرط آخر يمكن تحقيقه لإحراز النجاح باستخدام التدخلات التي تركِّز على تقديم المساعدة الاجتماعية وبرامج التوظيف في القطاع العام. فتوجيه الفوائد لصالح الفقراء أمر بسيط وفعال من حيث التكلفة ويمكن أن يحدَّ من الفقر بشكل كبير. ويمكن للبرامج الحكومية الهادفة إلى دعم الدخل وتقديم التحويلات النقدية إلى الأسر المعيشية التي ما زالت بحاجة إلى عون رغم المساعدات الواردة من السياسات الأخرى أن تنجح في أي منطقة محرومة، بما في ذلك المناطق الفقيرة والنائية التي لا تتوفر فيها سوى خدمات قليلة. وهذا النهج الذي كانت أمريكا اللاتينية السباقة في اتباعه استخدم من جديد في أفريقيا وآسيا. وفي حال دمج برامج التحويلات النقدية مع أعمال الإرشاد في مجال تكنولوجيات الإدارة المستدامة للأراضي، سيتمكَّن الفقراء من الاستثمار مباشرة في أراضيهم من أجل زيادة إنتاجيتهم.
	77 - وتمثل مخططات العمل المضمونة التي تدعمها الحكومات شكلاً إضافياً من أشكال التدخل المحدد الأهداف. ويمكن لبرامج التوظيف في القطاع العام هذه أن توفر القوى العاملة لتجديد القطاع الريفي، من خلال تحسين الهياكل الأساسية وتعزيز الإنتاجية الزراعية. ويُذكر من بين الجوانب الجذابة لبرامج العمل هذه إمكانية تنفيذها بسرعة معقولة أو الارتقاء بها بسرعة أيضاً.
	5 - دمج الإدارة المستدامة للأراضي والتكيف مع المناخ والتنمية المنخفضة الكربون

	78 - تتمثل الأولوية في مساعدة الأسر المعيشية التي تعتمد على الموارد الطبيعية لإدارة المخاطر والحد من الصدمات التي يتسبب فيها المناخ، وهي حالة لها صدى خاص بالنسبة للاتفاقية. بالفعل يُعترف بالإدارة المستدامة للأراضي كمجال أساسي للاستثمار من أجل تعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ في ظل البرنامج النموذجي لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مما يمهد الطريق لإدماج الإدارة المستدامة للأراضي في صلب عملية تخطيط التنمية وتنفيذها.
	79 - وتشمل السياسات حوافز لممارسات في مجال إدارة الأراضي قائمة على التكيف مع تغير المناخ وتطوير أنواع من المحاصيل والمواشي أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من الضعف بزيادة الدخل وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق واستحداث أسواق ومنتجات جديدة. وبإمكان الحكومات تقديم مزيد من المساعدة بضمان تنفيذ مخططات التأمين على الماشية والتأمين الزراعي التي يضعها القطاع الخاص.
	80 - وتكمن المزية النسبية في بعض المناطق في الفرص الجديدة ذات الصلة بتغير المناخ، التي تنطوي على تثبيت الكربون، أو ”عزله“، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والريح والكتلة الأحيائية)، وعناصر الاقتصاد الأخضر التي يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ويمكن أن تشكل السياحة المراعية للبيئة مسارا آخر مناسبا للتنمية البديلة. وينبغي استكشاف نماذج تمويل مبتكرة. ومن أمثلة ذلك قانون الحراجة رقم 7575 في كوستاريكا، الذي يجيز تقديم مدفوعات إلى ملاك الأراضي الذين يعملون على حفظ الغابات. وبهذه الطريقة، يساعد ملاك الأراضي على صون خدمات النظم الإيكولوجية للبلد، بما في ذلك حماية مستجمعات المياه وعزل الكربون وحفظ التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية/السياحية.
	دال - استجابة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمشكلة الأراضي الجافة
	81 - لقد أقرت الجمعية العامة بما للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف من طابع شامل لعدة قطاعات ودعت، في هذا الصدد، جميع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية إلى التعاون مع أمانة الاتفاقية على دعم التصدي الفعال للتصحر والجفاف. ويجري إنشاء شبكة للأمم المتحدة بشأن قضايا الأرض في الأراضي الجافة لاقتراح خيارات بشأن تقديم مساهمة متسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية العشرية للاتفاقية. وأعد الفريق المعني بإدارة مسائل الأراضي، الذي أنشأه فريق إدارة البيئة في أيلول/سبتمبر 2009 لمدة سنتين، مشروع تقرير عن استجابة سريعة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمشكلة الأراضي الجافة يسلط فيه الضوء على أهميتها بالنسبة للقضايا العالمية الرئيسية، بما فيها تغير المناخ والأمن الغذائي والمستوطنات البشرية. وليس التقرير نهاية للعملية بقدر ما هو معلم من معالم المجهود الفريد الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة من أجل التكاتف في دعم تنفيذ الاستراتيجية العشرية للاتفاقية من خلال ”توحيد الأداء“.
	82 - ويستند التقرير إلى فرضية أن الأراضي الجافة في البلدان الفقيرة تواجه عقبات بسبب التحديات البيئية الناجمة عن القحط والتقلبية ومن المقابل الاجتماعي الاقتصادي لنقص الاستثمار المزمن، ولكن الأراضي الجافة لا تتيح فرصا للاستثمار وبإمكان منظومة الأمم المتحدة أن تشجع هذه الفرص. ويؤكد التقرير أيضا على أن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة بحيث ينبغي للمجتمع الدولي ألا يتقاعس.
	83 - ويجري الاستعراض النهائي لمشروع التقرير، بعنوانه المؤقت ”الأراضي الجافة العالمية: استجابة على نطاق منظومة الأمم المتحدة“، وسيتاح في الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها في شانغون، جمهورية كوريا، في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وسيضع الفريق المعني بإدارة مسائل الأراضي توصيات متابعة لبرنامج عمل مشترك بشأن الأراضي الجافة وربما الأراضي بصفة عامة، على أساس نتائج هذا التقرير. وتوسيع نطاق ولاية الاتفاقية لتشمل جميع الأراضي لا يقوض الحالة الخاصة التي تمثلها مواصلة التركيز على الأراضي الجافة.
	سادسا - التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف
	يوفر الحد من تدهور الأراضي والتخفيف من حدة الجفاف سيناريو يفوز فيه الجميع على صعيد الاستدامة العالمية

	ألف - سبيل لتحقيق فوائد عالمية
	84 - إن عكس اتجاه تدهور الأراضي ومنعه، إلى جانب التخفيف من آثار الجفاف، يمكن أن يعود بفوائد متعددة على الصعيد العالمي. وتساهم المشاريع التي تعالج هذه القضايا في تحقيق استدامة الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، مع تحسين أحوال المعيشة والتخفيف من وطأة الفقر. وتساعد تلقائيا في الإبقاء على خدمات النظم الإيكولوجية وتوفر فوائد في مجال حفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها. والتصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف ضروري أيضا لحماية الغابات من الإزالة. وباختصار، فإن معالجة مسائل التصحر وتدهور الأراضي والتخفيف من حدة الجفاف هي بمثابة سيناريو يفوز فيه الجميع على صعيد تحقيق الاستدامة العالمية.
	85 - وأُحرز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف الاتفاقية منذ إبرامها. ويسلَّم الآن بأن التصحر/تدهور الأراضي مشكلة بيئية وإنمائية لها أبعاد عالمية. وعليه، فقد نشأ إدراك بأن الأدوات والسياسات التي وضعت بموجب الاتفاقية هامة بالنسبة للإدارة المستدامة للأراضي على نطاق العالم. وجاءت هذه التغييرات بفضل إدراكنا على نحو أكمل للطبيعة الأساسية للنظامين البشري والبيئي، أي أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا ولهما نطاق عالمي تام.
	86 - وفي سياق الاستراتيجية العشرية للاتفاقية، اعتمد الإبلاغ القائم على المؤشرات والإدارة القائمة على النتائج. وأصبحت الاتفاقية قابلة للقياس من حيث مؤشرات الأثر والأداء ولكنها ما زالت تواجه بعض التحديات المؤسسية والمالية والمتعلقة بالسياسات والعلوم المرتبطة بمكافحة تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف.
	باء - العناصر الأساسية لمعالجة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف
	87 - إن الاستدامة رهن بتنمية ملائمة، وتعني الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الفرص المرتبطة بمعالجة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وضع استراتيجية متكاملة بشكل ملائم وتنفيذها على الصعيد الوطني، وذلك من خلال عملية قائمة على المشاركة. وينبغي أن تكفل الاستراتيجية ما يلي:
	(أ) رفع مستوى قاعدة المعارف وتحسين تبادل تلك المعارف وسد الفجوة القائمة بين العلوم والممارسة الإنمائية للاستفادة من التكنولوجيا بأفضل وجه، وتشجيع الإدارة المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي؛
	(ب) إعادة تقدير القيمة الاقتصادية الكلية للأرض كرأس مال طبيعي وتصحيح التقييم الناقص العام في عملية التخطيط ووضع السياسات على الصعيد الوطني وتحسين الرفاهية. وينبغي القيام بذلك على الصعيدين الدولي والوطني؛
	(ج) تعزيز استدامة الاستثمارات العامة في الموارد الطبيعية لعكس الإهمال النسبي الذي تعاني منه وتوفير حوافز أفضل للاستثمار الخاص، عن طريق وضع تشريعات وسياسات ملائمة، والاعتراف بالاستثمارات البيئية الصغيرة النطاق؛
	(د) تحويل نمو الأسواق إلى فرصة لإزالة الحواجز المعرقلة للمشاركة واستخدام أسواق أكثر كفاءة وأيسر وأكثر إنصافا كمسار نحو التنمية المستدامة. ويجب اتخاذ إجراءات على الصعيدين الدولي والوطني؛
	(هـ) دعم التغييرات المؤسسية على الصعيد الوطني لتعزيز الحقوق في الموارد الطبيعية وإصلاح التوزيع غير العادل وإدارة المخاطر بطريقة أفضل وزيادة المرونة في النظام البشري الإيكولوجي.
	التوصية

	النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتوسيع نطاق الاتفاقية، بما فيها خيار إبرام صك دولي غير ملزم قانونا للإدارة المستدامة لجميع أنواع الأراضي.
	جيم - تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية
	88 - تتيح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية فرصا لتعزيز توفير الموارد المالية والتكنولوجية وبناء القدرات من أجل التنمية المستدامة.
	التوصية

	ينبغي استخدام المؤسسات الدولية كجهات مشاركة في التمويل ووسطاء لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع المعنية بتنفيذ الاتفاقية، بتيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكفالة مساهمة المشاريع بشكل محدد في تحقيق أهداف الاتفاقية، على سبيل المثال.
	دال - مؤتمر ريو+20: فرصة لتمهيد السبيل للإدارة المستدامة للأراضي
	89 - سيركز مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقبل المقرر عقده في ريو دي جانيرو، على الاقتصادات المراعية للبيئة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والإطار المؤسسي المقبل للتنمية المستدامة. وجرى التسليم بالفعل بأن الإدارة المستدامة للموارد البشرية عنصر أساسي في الاقتصاد الأخضر. وقد حان وقت الدفاع عن ضرورة إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الاقتصاد الأخضر والكفاح من أجل القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم، ينبغي بذل قصارى الجهود لإدماج قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ومنحها أولوية في جداول الأعمال العالمي والإقليمي والوطني للتحضير لمؤتمر ريو+20 وتوفير أفضل الممارسات بشأن الطريقة التي يمكن بها أن تساهم إدارة الأراضي في الاقتصاد الأخضر.
	التوصيات

	• إدماج قضايا التصحر وتدهور الأراضي ومنحها أولوية ضمن الاقتصادات المراعية للبيئة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في جداول الأعمال العالمي والوطني والإقليمي تحضيرا لمؤتمر ريو+20
	• توفير أفضل الممارسات بشأن الطريقة التي يمكن بها أن تساهم الإدارة المستدامة للأراضي في الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
	هاء - تحسين إطار العمل المتعلق بالهدف الرابع من الاستراتيجية العشرية للاتفاقية: تعبئة الموارد لدعم تنفيذ الاتفاقية
	90 - يتمثل الهدف الرابع من الاستراتيجية في تعبئة الموارد لدعم تنفيذ الاتفاقية بإقامة شراكات فعالة بين الأطراف الفاعلة على المستويين الوطني والدولي.
	التوصيات

	• كفالة شراكات فعالة بين الأطراف الفاعلة على المستويين الوطني والدولي
	• تعزيز وسائل تنفيذ الاتفاقية من خلال الاستثمار/التمويل وإتاحة سبل الوصول إلى التكنولوجيات ذات الصلة
	• إدماج الاستثمارات في الإدارة المستدامة للأراضي بشكل منهجي في تمويل الزراعة والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ
	• وضع صكوك مالية ملائمة إضافة إلى المبادرات الجديدة والناشئة ذات الصلة بالغابات وآلية التنمية النظيفة لتشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للأراضي.
	واو - تعزيز القاعدة العلمية للاتفاقية وتشجيع إنشاء سلطة عالمية معنية بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف
	91 - في سياق الاستراتيجية العشرية، وفي إطار الهدف التشغيلي 3 والنتائج المتوقعة ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا والمعرفة، اتفق الأطراف على أن تتحول عملية الاتفاقية إلى سلطة عالمية معنية بالمعارف العلمية والتقنية المتصلة بالتصحر/تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف.
	التوصيات

	• تعزيز القاعدة العلمية للاتفاقية وتشجيع إنشاء سلطة عالمية معنية بالمعارف العلمية والتقنية المتصلة بمسائل مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتحسين شبكات التواصل للمنظمات العلمية على جميع المستويات (الوطني ودون الإقليمي والإقليمي) التي تعبأ بشأن التصحر/تدهور الأراضي والجفاف، على أساس تحليل دقيق للثغرات/الاحتياجات في المسائل العلمية ذات الصلة بهذه المسائل
	• الدفاع عن ضرورة توفير مزيد من الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي عن طريق ”مبادرة اقتصاديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف“ على صعيد التداخل بين العلوم والسياسات.
	زاي - الاستفادة من عقد الأمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر للدفاع عن ضرورة التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف
	92 - أعلنت الجمعية العامة الفترة 2010-2020 عقد الصحاري ومكافحة التصحر.
	التوصية 

	وضع استراتيجيات على الصعيد الوطني وفي منظومة الأمم المتحدة للدعوة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
	حاء - كفالة استجابة متكاملة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف
	93 - هناك حاجة إلى تفكير وعمل متكاملين للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الموارد النادرة وما يتولد عنها من فوائد. ولا بد من التعاون بين أمانة اتفاقيات ريو ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وبين المنظمات الإنمائية والعدد المتزايد من الصناديق وفرص التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف المتاحة للتصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
	التوصية

	تشجيع منظومة الأمم المتحدة على التنسيق والتعاون تحت رعاية الاتفاقية بشأن قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
	سابعا - الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة
	94 - مع أخذ هذه الدعوات إلى العمل في الاعتبار، اقترحت الأسئلة التالية لتنظر فيها حلقتا الحوار اللتان ستشكلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي سيعقد لمدة يوم واحد عن موضوع ”التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر“ بين الجلسة العامة الافتتاحية والجلسة العامة الختامية.
	أسئلة يحتمل مناقشتها في الحلقتين

	95 - قامت بضعة بلدان متأثرة باستحداث سياسات وشراكات واضحة، بما فيها تخصيص بنود خاصة في الميزانية أو اعتماد استراتيجيات للاستثمار من أجل مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وإضافة إلى ذلك، فهناك التباس مؤسسي فيما يتعلق بالبيئات الإدارية ومواقع جهات التنسيق لاتفاقيات ريو على الصعيد الوطني. ويمكن أن تشكل القدرة الضرورية لقياس التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والتقدم الناجم عن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر قضية للمناقشة أيضا.
	سؤال للمناقشة
	ما هي النهج الفعلية للبلدان المتأثرة في تعميم منظور الإدارة المستدامة للأراضي بشكل تام ضمن مجالات السياسة العامة الوطنية ذات الصلة، مع أخذ الاحتياجات البشرية والمؤسسية والمالية في الاعتبار؟

	96 - تعد الإدارة المستدامة للأراضي عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة. ويوجد العديد من أفضل الممارسات، ولكن التنفيذ على نطاق واسع هو أمر ينطوي على استثناءات. وهناك حاجة إلى حوافز لإدارة الأراضي بشكل مستدام مثل نقل التكنولوجيا ومدفوعات خدمات النظم الإيكولوجية وأمن الحيازة وحوافز كثيرة أخرى. وهناك ضرورة (أو حاجة) لإدماجها في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات اللامركزية والأطر القانونية التي يجب جعلها مؤاتية للاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي. وستختلف وجاهة كل منها باختلاف الظروف وتختلف سبل نشر الممارسات الملائمة، وتشمل الأسواق والحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وتجمعات مستخدمي الأراضي أنفسهم.
	أسئلة للمناقشة
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