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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
وخدمة الباحثني وطالب املدارس واجلامعات وفئات املجتمع نظرًا ملعاناة املهتمني من مشاكل ندرة 
 30 املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة املجانية والتي تعتبر األضخم عامليًا على 
كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 6000 صفحة تقريبًا 

تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة األرض بالنظــام الشمســي 
الــزالزل  دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&
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اجلزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق باملشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

اجلــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم األخــرى نوويــًا 
وبيئيــًا: اقتصاديــًا  النظيفــة  املســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــًا، 

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&
اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
دليل كتابة الرسائل اجلامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة يف العلــوم اجليولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  لالختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  اجلامعــات  طــالب  ملســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

املهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف
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يعــّد التصحــر Desertification  أزمــة صامتــة وغيــر مرئيــة تعمــل علــى زعزعــة 
ــبل  ــاخ تقــوض ُس ــر املن ــار تغي ــى نطــاق عاملــي. نظــراً ألن آث اســتقرار املجتمعــات عل
العيــش، فــإن االشــتباكات العرقيــة تندلــع داخــل الــدول وعبرهــا وتتحــول الــدول 

ــى الوضــع. ــى العســكرة للســيطرة عل ــة إل الهشَّ
يــزداد الشــعور بآثــار التصحــر علــى الصعيــد العاملــي حيــث يتحــول الضحايــا إلــى 
الجئــن ومشــردين داخلّيــاً ومهجريــن قســرّياً أو ينتقلــون إلــى مرحلــة الصراعــات 
واحلــروب مــن أجــل احلصــول علــى املــوارد للبقــاء. إذا أردنــا اســتعادة الســام واألمــن 
ــش  ــبل عي ــرة ُس ــة املتغي ــه األحــداث املناخي ــدد في ــي يف ســياق ته واالســتقرار الدول
ــوق  ــة ف ــدرات الدول ــل ق ــاء وتثق ــارات البق ــاس، وتتدهــور خي ــن الن ــد م ــد واملزي املزي
طاقتهــا، فينبغــي إذن بــذل املزيــد ملكافحــة اجلفــاف Drought والتصحــر وعكــس 
اجتــاه تدهــور األراضــي Degradation وتخفيــف آثارهــا. بخــاف ذلــك، ســيواجه 
العديــد مــن صغــار املزارعــن واملجتمعــات الفقيــرة التــي تعتمــد علــى األرض خياريــن 

ال ثالــث لهمــا: إمــا القتــال وإمــا الهــروب.
يشكل التصحر حتدياً خطيراً للتنمية املستدامة وقدرة البشرية على البقاء يف 
العديد من مناطق العالم. يتمثل هدف اتفاقية مكافحة التصحر يف مستقبل يتجنب 

التصحر ويقلله ويعكس مساره. 
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نحــن بحاجــة إلــى ربــط هــذه األفــكار بآثــار واســتراتيجيات اإلدارة املمكنــة التــي 
تنشــأ عــن اجلفــاف والتصحــر. أفريقيــا مثــال جيــد علــى الضعــف الكبيــر يف مواجهــة 
اجلفــاف والتصحــر وعــدم القــدرة علــى مــا يبدو إلدارة هــذه القضايــا املتعلقة باملناخ.

يعتبــر اجلفــاف والتصحــر يف صميــم التحديــات والتهديــدات اخلطيــرة التــي 
ــدى  ــدة امل ــار ســلبية بعي ــذه املشــكات آث ــا. له ــة املســتدامة يف أفريقي تواجــه التنمي
علــى صحــة اإلنســان واألمــن الغذائــي والنشــاط االقتصــادي والبنيــة التحتيــة املاديــة 

ــة واألمــن الوطنــي والعاملــي. ــة والبيئ واملــوارد الطبيعي

التعــرض العاملــي للجفــاف والتصحــر. ُتظهــر هــذه اخلريطــة النقــاط الســاخنة للمخاطر اإلنســانية للجفاف بنــاًء 
علــى التفاعــل بــن مخاطــر اجلفــاف الشــديدة واخلطيــرة مــع الضعــف البشــري العــام. كمــا يجــري عــرض املناطــق 
التي تتعرض خلطر اجلفاف الشديد أو الشديد جّدًا ولكنها أقل قابلية للتأثر البشري واملناطق التي تتوقع فيها 
النماذج املناخية زيادة يف فترات اجلفاف، كمؤشــر على الزيادات املســتقبلية احملتملة يف مخاطر اجلفاف. الحظ 

أن أفريقيــا جنــوب الصحــراء هــي منطقــة صّنفــت كواحــدة مــن أكثــر املناطــق عرضــة للتأثر باجلفاف والتصحر.

يركــز كتابنــا هــذا علــى توضيــح مفهومــي التصحــر واجلفــاف وأنواعهــا 
ــا. ــدي لهم ــدول يف التص ــض ال ــارب بع ــتعراض جت ــا واس ــبل مكافحتهم وُس
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التصحـــــــــــر
التصحــر هــو العمليــة التــي تتحــول فيهــا األرض يف املناطــق شــبه القاحلــة إلــى 
ــة وهكــذا. ويعــد هــذا رد فعــل متسلســل  ــر املراعــي شــبه صحراوي صحــراء، وتصي
ألنــواع فرعيــة مــن احليوانــات تغــزو أرضــاً منتجــًة ســابقاً، ويف هــذه العمليــة، تنشــأ 
ــب مــع تســارع  ــى جن ــاً إل ــر املنتجــة. ويســير التصحــر جنب ــد مــن األراضــي غي املزي

تــآكل التربــة.

تعريفــــــــــــات التصحـــــــر	·
تســتخدم كلمــة )التصحــر( لوصــف تدهــور أنــواع وأشــكال مختلفــة مــن الغطــاء 
النباتــي، مبــا يف ذلــك مناطــق الغابــات شــبه الرطبــة والرطبــة. وقــد جــرى تعريفــه 
ألول مــرة بواســطة الباحــث ســتيبينغ Stebbing عــام 1938 للتصحــر علــى أنــه زحــف 

نحــو الصحــراء. كمــا وضعــت للتصحــر عــّدة تعريفــات الحقــاً نوردهــا فيمــا يأتــي:

 عمليــة تدهــور األراضــي يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه . 1
الرطبــة، نتيجــة عوامــل مختلفــة، مبــا يف ذلــك التغيــرات املناخيــة واألنشــطة 
البشــرية. يتجلــى تدهــور األراضــي مــن خــال تــآكل التربة وندرة امليــاه وانخفاض 
البيولوجــي واجلفــاف  النباتــي والتنــوع  الغطــاء  الزراعيــة وفقــدان  اإلنتاجيــة 

ــر. والفق

 وصفــت األمم املتحــدة (1977) التصحــر بأنــه تضــاؤل أو تدميــر لإلمكانــات . 2
البيولوجيــة لألراضــي احملليــة التــي ميكــن أن تــؤدي يف نهايــة املطــاف إلــى حالــة 
شــبيهة بالتصحــر وأضافــت أنهــا جانــب مــن جوانــب التصحــر الواســع النطــاق 

للنظــام البيئــي، ممــا أدى إلــى تقليــص أو تدميــر إمكاناتــه البيولوجيــة. 
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ــي . 3  حســب الباحــث دريغــن Dregene (1976) التصحــر هــو تدهــور النظــام البيئ
ــار املشــتركة  ــة مــن خــال اآلث ــة وشــبه الرطب ــة وشــبه القاحل يف املناطــق القاحل
ألنشــطة اإلنســان واجلفــاف. وذكــر دريغــن أيضــاً أن التصحــر هــو إفقــار النظــام 
البيئــي األرضــي مــن خــال تأثيــر النــاس. إنهــا عمليــة التدهــور يف هــذه النظــم 
ــة،  ــات املرغوب ــة النبات ــي ميكــن قياســها مــن خــال انخفــاض إنتاجي ــة الت البيئي
والتغييــر غيــر املرغــوب فيــه يف الكتلــة احليويــة والتنــوع البيولوجــي للحيوانــات 

ــة، وتدهــور التربــة املتســارع.  والنباتــات الدقيقــة والكلّي

 عــّرف مؤمتــر األمم املتحــدة املعنــي بالبيئــة والتنميــة (UNCED)  التصحــر بأنــه . 4
تدهــور األراضــي يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة 
ــة واألنشــطة البشــرية.  ــرات املناخي ــك التغي ــة، مبــا يف ذل ــل مختلف نتيجــة عوام
جــرى اعتمــاد هــذا التعريــف مــن ِقبــل اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر 

.(UNCCD)

ــة . 5 ــه )اخلطــوة النهائي ــوت Mainguet (1994) التصحــر بأن  عــّرف الباحــث ماينغ
ــى أرض معقمــة ال رجــوع فيهــا(.  لتدهــور األراضــي إل

العوامــل . 6 )مجمــوع  بأنــه  التصحــر  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  عّرفــت  كمــا   
اجليولوجيــة واملناخيــة والبيولوجيــة والبشــرية التــي تــؤدي إلــى تدهــور اإلمكانــات 
وشــبه  القاحلــة  املناطــق  يف  لألراضــي  والبيولوجيــة  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
القاحلــة، وتعــرض التنــوع البيولوجــي للخطــر وبقــاء هــذه املناطــق يف خدمــة 

البشــرية(. املجتمعــات 
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 هــو عمليــة تشــمل جميــع أشــكال التدهــور )العمليــات الطبيعيــة أو التــي يســببها . 7
ــألرض  ــاء( ل ــواء وامل ــي واله ــة والغطــاء النبات ــوازن الترب ــي تخــل بت اإلنســان والت
املعرضــة جلفــاف شــديد أو مناخــي، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل أو تدميــر العناصــر 
البيولوجيــة، وإمكانــات األرض وتدهــور املســتوى املعيشــي واشــتداد الظــروف 

الشــبيهة بالصحــراء.

ــار  ــن اآلث ــة مجموعــة واســعة م ــة واحــدة تســتخدم لتغطي إذاً التصحــر هــو كلم
التــي تنطــوي علــى اإلنتاجيــة البيولوجيــة الفعليــة واحملتملــة لنظــام بيئــي يف املناطــق 

ــة واجلافــة شــبه الرطبــة. ــة وشــبه القاحل القاحل

األشكال البيضوية ذات اللون الرمادي الفاحت هي تلك التي تنطوي على تقليل الغطاء النباتي، بينما 
تتضمن األشكال الرمادية الداكنة تآكل التربة.
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ــه تدهــور لألراضــي  ــى أن ــواردة أعــاه، يظهــر التصحــر عل ووفقــاً للتعريفــات ال
يف املناخــات القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة، مهمــا كان الســبب، 
ــّدر برنامــج  ــواع املناخــات. ق ــع أن ولكــن تدهــور األراضــي ميكــن أن يحــدث يف جمي
األمم املتحــدة للبيئــة أن املنطقــة املعرضــة للتصحــر يف جميــع أنحــاء العالــم تبلــغ 
نحــو 38 مليــون كيلومتــر مربــع منهــا 6.9 مليــون كيلومتــر مربــع (19 %) يف أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى. وال يشــمل التصحــر تــآكل التربــة فحســب، بــل يشــمل 
أيضــاً التــآكل اجلينــي احملتمــل للنبــات واحليوانــات والكائنــات احليــة الدقيقــة التــي 
تشــكل العناصــر احليــة لبيئــات األراضــي اجلافــة. عنــد فقــدان نبــات أو حيــوان أو 
نــوع مــن الكائنــات احليــة الدقيقــة املوجــودة يف التربــة اجلافــة التــي تكيفــت مــع حالــة 

اجلفــاف، فمــن احملتمــل جــّداً أن تُفقــد إلــى األبــد.

يســتخدم مصطلــح التصحــر أحيانــاً أيضــاً ليعنــي )تناقــص اإلنتاجيــة البيولوجيــة 
لــألرض ممــا يــؤدي إلــى االمتــداد املكانــي للظــروف الشــبيهة بالصحــراء مــن التربــة 
والغطــاء النباتــي إلــى مناطــق هامشــية خــارج الصحــراء املناخيــة وتكثيــف مثــل هــذه 
الظــروف علــى مــدى فتــرة زمنيــة(. يجــري التركيــز علــى عمليــة التصحــر القاحلــة، 
التــي حتــدث يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة املتاخمــة للصحــراء التــي يقــل معدل 
هطــول األمطــار الســنوي فيهــا عــن 500 ملمتــر وتشــير )اإلنتاجيــة البيولوجيــة( 
إلــى احليــاة النباتيــة واحليوانيــة التــي حتــدث بشــكل طبيعــي، فضــًا عــن اإلنتاجيــة 

الزراعيــة مــن منطقــة معينــة.

الكبير بن  التصحر ليس ظاهرة جديدة، ألنه بدأ قبل اجلفاف  إن  الواقع  يف 
عامي 1969-1973. حيث إّن األدلة البيئية الرئيسية تشير إلى أن التصحر بدأ منذ 

عدة قرون وميكن إرجاعه إلى العصور الوسطى وحتى العصر احلجري احلديث.
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وتبلــغ مشــكلة التصحــر ذروتهــا يف خســارة إنتاجيــة األرض نتيجــة التدهــور. حيث 
تتجلــى الظاهــرة يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة، يف حــوادث مثــل انخفــاض الغلة 
أو فشــل احملاصيــل يف األراضــي الزراعيــة املتضــررة، وانخفــاض الغطــاء النباتــي 
الدائــم والكتلــة احليويــة يف املراعــي مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن اســتنفاد املراعــي 

املتاحــة للحيوانــات العاشــبة.

تنبــع املخــاوف بشــأن التصحــر مــن آثــاره املنهكــة علــى قــدرة الســكان واملجتمعــات 
املتضــررة علــى احلفــاظ علــى إنشــاء الوســائل الازمــة لكســب الــرزق وكذلك حتســن 
ــك  ــاً وكذل ــر ســبباً جذرّي ــى أن يصي ــر إل ــل الفق ــة. يف ظــل هــذه الظــروف، ميي البيئ

نتيجــًة للتصحــر، الــذي غالبــاً مــا يتفاقــم بســبب آثــار اجلفــاف.

يف أعقــاب مؤمتــر األمم املتحــدة املعنــي بالبيئــة والتنميــة الــذي عقــد يف ريــو 
ــة  ــألمم املتحــدة جلن ــة العامــة ل ــل عــام 1992، أنشــأت اجلمعي ــرو بالبرازي دي جاني
ــة  ــة دولي ــة بشــأن التصحــر (INCD) للتفــاوض بشــأن اتفاقي ــة دولي تفــاوض حكومي
بشــأن التصحــر. أكملــت جلنــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة، مــن خــال خمــس 
دورات، اتفاقيــة األمم املتحــدة بشــأن التصحــر، التــي جــرى اعتمادهــا والتوقيــع 

عليهــا يف باريــس يف عــام 1994.

ــة لاتفاقيــة التركيــز بشــكل خــاصٍّ علــى األراضــي اجلافــة  مــن بــن النتائــج املُهمَّ
يف أفريقيــا. ال حتــوي االتفاقيــة علــى ملحــق تنفيــذي ألفريقيــا فحســب، بــل حتــوي 
أيضــاً علــى أهــداف والتزامــات مفصلــة علــى املســتوى القطــري، التــي تهــدف إلــى 

مكافحــة التصحــر وتخفيــف آثــار اجلفــاف علــى املســتوى الوطنــي.
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يعتبــر التصحــر أحــد القضايــا البيئيــة الرئيســية التــي تهــدد الرفاهيــة والتنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة آلالف األشــخاص يف العديــد مــن بلــدان العالــم الثالــث، وال 
ِســيَّما منطقــة الســاحل األفريقــي. وقــد اتخــذ عــدد مــن املبــادرات علــى املســتويات 
العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة ملعاجلــة املشــكلة. أحــدث مبــادرة عامليــة هــي 
ــو  ــا يف يوني ــي جــرى تبنيه ــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر (UNCCD) الت اتفاقي

1994 ووقعــت يف 13-14 أكتوبــر 1994 يف باريــس مــن ِقبــل 85 دولــة.

ــه مشــكلة  ــى أن ــٍر عل ــى حــٍد كبي ــى التصحــر إل ــب، كان يُنظــر إل ــى وقــت قري حت
ســببها الرعــاة والبــدو الذيــن يعيشــون يف صحــاري العالــم، ويرتبطــون عــن بُْعــد 
ــة  ــات نظــر متباين ــع وجــود وجه ــة البشــرية املســتدامة. م ــدة للتنمي ــات املعق بالعملي
فيمــا يتعلــق بأســباب التصحــر ونطاقــه املــادي بــن العلمــاء، إال أن القليــل منهــم 
يجــادل يف حقيقــة أنــه أحــد أهــم العقبــات التــي تعتــرض التنميــة البشــرية املســتدامة، 
ال ِســيَّما بالنســبة لســكان الريــف الذيــن يعتمــدون علــى زراعــة الكفــاف والرعــي 

لكســب عيشــهم.

مــن املعتــرف بــه حاليــاً أن التصحــر ميثــل مشــكلة بيئيــة عامليــة كبــرى وســبباً 
للجــوع والفقــر وهجــرة الســكان علــى نطاق واســع والتشــريد االجتماعــي يف األراضي 

اجلافــة يف عالــم اجلنــوب، وال ِســيَّما أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.

رمبــا كان اعتمــاد االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة التصحــر يف البلــدان التــي تعانــي 
مــن اجلفــاف الشــديد )و / أو( التصحــر بخاصــة يف أفريقيــا، يف يونيــو 1994، 
أهــم معلــم نحــو االعتــراف الدولــي باآلثــار املدمــرة للجفــاف والتصحــر. ويشــكل أول 
إطــار قانونــي دولــي لتعبئــة وتســخير اإلجــراءات املتضافــرة مــن ِقبــل احلكومــات 

واملجتمعــات املتضــررة للتعامــل بشــكل شــامل مــع مشــكلة التصحــر.
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ــة بشــكل خــاصٍّ لوضــع املــرأة ألنهــا تضــع مبــادئ توجيهيــة محــددة  االتفاقيــة ُمهمَّ
التدابيــر  املشــكات وحتديــد  الفئــات الضعيفــة واملهمشــة يف تشــخيص  إلدمــاج 

الازمــة للتخفيــف منهــا.

يعتبــر التصحــر مشــكلة بيئيــة رئيســية لهــا آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية يف 
ُســبل عيــش الســكان يف األراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة يف 

العالــم بشــكل عــامٍّ ويف البلــدان الناميــة علــى وجــه اخلصــوص.

يف الســودان مثــًا، يســعى الســكان الفقــراء نســبّياً يف املناطــق الريفيــة للحصــول 
. النــاس يزرعــون األراضــي  علــى القــوت مــن املــوارد الطبيعيــة لنظامهــم البيئــي الهــشِّ
الهامشــية مبحاصيلهــم املســتقرة، ويقطعــون األخشــاب للوقــود وبنــاء منازلهم وإنشــاء 
ــاه. تتســبب هــذه  ــرى حــول نقــاط املي حاويــات حليواناتهــم. قطعانهــم ترعــى يف الُق
األنشــطة البشــرية يف تدهــور األراضــي الــذي يتســارع بشــكل مطــرد بســبب زيــادة 

الضغــوط البشــرية واحليوانيــة.

أســـــــباب التصحـــــــر	·
متغيــر بيئــي واحــد غيــر كاٍف لتفســير هــذا الشــكل مــن التدهــور الــذي يصيــب 
األراضي. إن اجلمع والتفاعل بن مجموعة متنوعة من العوامل البيئية واالجتماعية 
واالقتصاديــة التــي متيــز هــذه العمليــات، هــي التــي حتــدد حالــة التصحــر. العوامــل 
الطبيعيــة مثــل التقلبــات املناخيــة الشــديدة واألنشــطة البشــرية )أي بشــرية املنشــأ( 
كلهــا متورطــة. هنــاك أربعــة عوامــل بشــرية رئيســية متيــل إلــى أن يكــون لهــا تأثيــر 

مباشــر يف التصحــر:
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1.  الرعـــــــي اجلائــــــــــــــر

ينتــج عــن ذلــك عندمــا تتجــاوز كثافــات احليوانــات العاشــبة قــدرة الغطــاء النباتــي 
علــى احلفــاظ علــى ضغــط الرعــي، ممــا يــؤدي إلــى إزالــة الغطــاء النباتــي وضغــط 
التربــة وتآكلهــا. يــؤدي نــزوح الرعــاة مــن األراضــي الهامشــية التــي كانــت تســتخدم 
ســابقاً إلــى محميــات رعــي موســم اجلفــاف، مــن ِقبــل املزارعــن الذيــن يشــغلون 
الرعــي اجلائــر  إلــى  الكفــاف،  لزراعــة  العاليــة  اإلمكانــات  الرعــي ذات  أراضــي 

للمراعــي املتاحــة.

  فقــــــــــــــدان الغطـــــــــــــــاء النباتـــــــــي. 2

ميثــل هــذا خطــوة أولــى علــى طريــق التصحــر. يف األراضــي اجلافــة حيــث يكــون 
الغطــاء النباتــي قليــًا نســبّياً، تــؤدي النباتــات دوراً حيوّيــاً يف تثبيــت التربــة، واحلفاظ 
علــى الــدورة الهيدرولوجيــة، وتوفيــر الظــل، مــن بــن أمــور أخــرى. إن إزالــة الغطــاء 
ــات املؤشــر  ــة الغاب ــل إزال ــي متث ــات الطقــس، وبالتال ــرض املراعــي لتقلب ــي يع النبات

األكثــر ديناميكيــة للتصحــر ألنــه يتقاطــع مــع اســتخدامات األرض املختلفــة.

  التعــــــــدي على األراضي الهامشــــــــية أو احلديـــــــة. 3

يحــدث هــذا عندمــا تســتخدم األراضــي الزراعيــة بشــكل مكثــف أكثــر ممــا تســمح 
بــه خصوبتهــا الطبيعيــة. غالبــاً مــا يفشــل املزارعــون يف تعويــض صــادرات املغذيــات 
باســتخدام األســمدة االصطناعيــة أو اإلراحــة للســماح بالتجــدد الطبيعــي للخصوبــة، 
وبالتالــي فــإن اإلفــراط يف الزراعــة مييــل إلــى تقليــل خصوبــة التربــة وإحلــاق الضــرر 

ببنيــة التربــة وتعريضهــا للتعريــة.
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  ممارســـــــــــات الــــــــــــري الســــــــــيئة. 4
إذا لــم تتــم إدارتهــا بشــكل صحيــح، ميكــن أن تتدهــور األراضــي املرويــة مــن 
خــال متلــح التربــة أو قطــع األشــجار بامليــاه، ممــا يجعــل األرض غيــر منتجــة.

ترتبــط العوامــل األربعــة املوضحــة أعــاه بالعنصــر البشــري يف إدارة األراضــي 
اجلافــة، ومييــل الســعي لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وكذلــك السياســة 

احلكوميــة إلــى التأثيــر يف مــدى تأثيرهــا يف مناطــق األراضــي اجلافــة.

ويعــد الفقــر، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، القاســم األكثــر شــيوعاً الــذي يحــدد 
احلمايــة واإلدارة الســليمة للمــوارد الطبيعيــة. غالبــاً مــا يــؤدي االفتقــار إلــى وســائل 
بديلــة صاحلــة لكســب الــرزق لســكان املناطــق اجلافــة إلــى أســاليب اســتخدام املــوارد 

غيــر املســتدامة، ممــا يــؤدي يف النهايــة إلــى التدهــور. 

نورد فيما يأتي موجز لألسباب الطبيعية للتصحر:
vv:اإلجهاد املناخي )التفاعل بن املناخ والتصحر( يتجلى من خالل

 اجلفــاف املطــول الــذي يــؤدي إلــى تدميــر الغطــاء النباتــي وخســارة يف اإلنتاجيــة . 1
البيولوجيــة واالقتصاديــة لألراضــي اجلافــة.

 التعرية بسبب الرياح.. 2

 االجنــراف املائــي غالبــاً مــا يتبــع فتــرات اجلفــاف الشــديدة يف العديــد مــن . 3
األراضــي اجلافــة حــاالت هطــول أمطــار شــديدة االرتفــاع تــؤدي إلــى تــآكل التربــة.

 تغير املنــــــــاخ حتول دائم يف األمناط التقليدية للمعامات املناخية.. 4
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ــة  ــة واالقتصادي ــة البيولوجي ــى إصــاح اخلســارة يف اإلنتاجي ــة قــادرة عل الطبيع
الشــديدة يف ظــل غيــاب اإلجهــاد  املناخيــة  التقلبــات  لألراضــي اجلافــة بســبب 
اخلارجــي. أي ال ميكــن أن تــؤدي جميــع الضغــوط املناخيــة الشــديدة إلــى التصحــر. 
وبالتالــي، فــإن تأثيــر اإلجهــاد املناخــي يف التصحــر يعتمــد علــى قــدرة اإلنســان 
علــى التعامــل مــع هــذه اآلثــار مــن أجــل تقليــل اآلثــار البشــرية املنشــأ علــى الــدورات 

ــة. ــة لألراضــي اجلاف الطبيعي

وبالتالــي، فــإن عــدم وجــود ممتصــات صدمــات جيــدة لإلجهــاد املناخــي الشــديد 
ميكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض يف إنتــاج الغــذاء واملجاعــة والهجــرة والرعــي اجلائــر 
والعديــد مــن األنشــطة التــي تــؤدي إلــى تدهــور األراضــي التــي قــد تــؤدي بشــكل غيــر 

مباشــر إلــى التصحــر.

vvاإلطار املفاهيمي لعمليات التصحر ونظام املناخ العاملي

يتــم التحكــم يف نظــام املنــاخ العاملــي مــن خــال أنظمــة فيزيائيــة وبيولوجيــة 
ــي  ــد مــن األنظمــة األخــرى الت ــن العدي ــة معقــدة وشــديدة التفاعــل مــن ب وكيميائي
تشــمل الغــاف اجلــوي لإلشــعاع قصيــر وطويــل املوجــة والتربــة وســطح األرض 

وأجســام امليــاه العذبــة واحمليطــات والنباتــات واحليوانــات.

يف الوقــت احلاضــر، أبعــاد املــكان والزمــان لبعــض هــذه العمليــات غيــر معروفــة 
جيــداً. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن العمليــات املناخيــة مدفوعــة بشــكل طبيعــي بالطاقــة 
الشمســية. تضيــف العمليــات البشــرية، مبــا يف ذلــك عمليــة التصحر، اجتاهــاً جديداً 
للعمليــات الطبيعيــة، التــي كانــت تتحكــم يف نظــام املنــاخ العاملــي، علــى ســبيل املثــال: 

التلــوث البيئــي، وارتفــاع درجــة حــرارة غــازات الدفيئــة، وتغيــر املنــاخ،... إلــخ.
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vvالتصحر والتنمية البشرية املستدامة

مــع أّن البحــث العلمــي قــد أزال حاليــاً الصــورة الشــعبية الطويلــة عــن تقــدم 
ــاً التحديــات الهائلــة  الصحــراء الكبــرى، فــإن الرمزيــة يف تلــك الصــورة تصــور بيانّي
التــي تفرضهــا مشــكات اجلفــاف والتصحــر علــى التنميــة املســتدامة، وال ِســيَّما 
حليــاة النســاء الائــي يعشــن يف املناطــق املهــددة، أو املتأثرة بالتصحــر. يؤثر التصحر 
يف 25 % مــن ســطح األرض ويهــدد بشــكل مباشــر ُســبل عيــش 900 مليــون شــخص 
ــى املــدى  ــة. إن مســألة كيفيــة منــع عواقــب التصحــر عل فيمــا ال يقــل عــن 100 دول

الطويــل تــزداد أهميــة بالنســبة للبلــدان الناميــة، التــي يتأثــر 90 منهــا بالظواهــر.

وفقاً لتقديرات منظمة األغذية والزراعة، يعاني ما ال يقل عن 40 مليون شخص 
األمن  انعدام  إن شبح  وحدها.  أفريقيا  التصحر يف  آثار  بسبب  التغذية  من سوء 
اجلماعية  والهجرة  املتكررة،  واملجاعات  التغذية،  وسوء  األسري  واجلوع  الغذائي، 
ال تهدد البيئة والتوازن البيئي فحسب، بل تهدد أيضاً رفاهية املجتمعات الريفية 

الفقيرة التي تعيش يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة من العالم.

الذيــن  والرجــال  النســاء  السياســات،  يواجــه صانعــي  الــذي  التحــدي  يتمثــل 
يعيشــون يف ظــل القيــود التــي يفرضهــا التصحــر، يف تســخير املــوارد احملليــة واملعرفــة 
واخلبــرة يف البرامــج التعاونيــة التــي تضــم شــركاء وخبــرات وطنيــن وخارجيــن علــى 

مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة.

vvالســـــــــــــــكان والتصحـــــــــــــر

العاقــات بــن النــاس والغــذاء والتصحــر معقــدة. املناطــق األكثــر كثافــة ســكانية 
يف العالــم ليســت عــادة تلــك اخلاضعــة للتصحــر.
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مواتية  أماكن  الرطبة هي  وشبه  القاحلة  الدافئة شبه  املناطق  فإن  ذلك،  ومع 
للعيش: السكان عادة قريبون من القدرة الداعمة احملتملة. وقد تتجاوز أيضاً سعة 
األراضي، ال ِسيَّما عندما تكون مدخات إنتاج الغذاء منخفضة جّداً للحفاظ على 
الغات. عندما حتدث تقلبات مناخية طويلة األجل أو عندما يكون هناك تعدين 
لألرض، ميكن أن تؤدي هذه العوامل مع مرور الوقت إلى تدهور بفعل الرياح وتآكل 
وتدمير  التربة،  بنية  يف  مادي  وتدهور  الكيميائية،  اخلصوبة  وانخفاض يف  املياه، 

الغطاء النباتي النافع، ويف النهاية خسارة األرض املنتجة.

موقع باتاغونيا األرجنتينية يف أمريكا اجلنوبية )يسار( ودرجات التصحر بناًء على خريطة عام 1998.
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اجلفــــــــــــاف
تعــد األراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة (ASAL) يف العديــد مــن مناطــق العالــم 
موطنــاً ملــا يقــرب مــن 25 % مــن الســكان وأكثــر مــن 50 % مــن املاشــية، فضــًا عــن 
اســتضافة معظــم حدائــق احليــاة البريــة واحملميــات. ومــن املفارقــات أن هــذه هــي 
املناطــق املهــددة بالتصحــر. حيــث متيــل املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة إلــى أن 
تشــهد منــّواً ســكانّياً ســريعاً بســبب الهجــرة مــن ارتفــاع هطــول األمطــار واملناطــق 
ــاً حيــث تكــون الكثافــة الســكانية مرتفعــة، واألرض املجــزأة  ــى زراعي ــة األعل احملتمل

الرازحــة حتــت الزراعــة املكثفــة.

تعريفــــــــــــات اجلفـــــــــــاف	·
مــع أن للجفــاف عــدة تعريفــات، فــإن العنصــر األساســي يف هــذه التعريفــات 
هــو نقــص امليــاه. ونظــراً ألن اجلفــاف يؤثــر يف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، فقــد جــرى تطويــر عشــرات التعريفــات مــن خــال مجموعــة متنوعــة 
مــن التخصصــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً ألن اجلفــاف يحــدث بتواتــر متفــاوت 
يف جميــع مناطــق العالــم تقريبــاً، ويف جميــع أنــواع النظــم االقتصاديــة، ويف البلــدان 
ــة لتعريفــه تعكــس أيضــاً  ــى حــد ســواء، فــإن األســاليب املتبع ــة عل املتقدمــة والنامي
االختافــات اإلقليميــة وكذلــك االختافــات يف املنظــورات األيديولوجيــة. تختلــف 
التأثيــرات أيضــاً مكانّيــاً وزمانّيــاً، اعتمــاداً علــى الســياق املجتمعــي للجفــاف. لذلــك 

فــإن وضــع تعريــف عاملــي للجفــاف ســيكون أمــراً غيــر واقعــي.

ــدة - موســم، أو ســنة، أو عــدة ســنوات - مــن . 1 ــرة ممت ــه فت ــَرّف اجلفــاف بأن  يُع
ــي متعــدد الســنوات ملنطقــة  ــة باملتوســط اإلحصائ نقــص هطــول األمطــار مقارن
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مــا. ينتــج عــن هــذا النقــص نقــص امليــاه لبعــض األنشــطة أو املجموعــات أو 
القطاعــات البيئيــة.

 وفــق اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر فــإّن اجلفــاف هــو: )ظاهــرة . 2
حتــدث بشــكل طبيعــي عندمــا يكــون هطــول األمطــار أقــل بكثيــر مــن املســتويات 
املســجلة العاديــة، ممــا يتســبب يف اختــاالت هيدرولوجيــة خطيــرة تؤثــر ســلباً يف 

ــاج مــوارد األرض(. نظــم إنت

 فتــرة طويلــة مــن الطقــس اجلــاف يــؤدي خالهــا قلــة األمطــار إلــى نقــص حــادٍّ . 3
يف امليــاه. 

ميكــن تصنيــف تعريفــات اجلفــاف علــى نطــاق واســع علــى أنهــا إمــا مفاهيميــة 
ــوع )القاموســي(، وحتــدد بشــكل  ــن الن ــة هــي م ــات املفاهيمي ــة. التعريف ــا وظيفي إم
عــامٍّ حــدود مفهــوم اجلفــاف، وبالتالــي فهــي عامــة يف وصفهــا للظاهــرة. علــى ســبيل 
املثــال، يُعــِرّف قامــوس التــراث األمريكــي اجلفــاف بأنــه )فتــرة طويلــة بــدون مطــر، 

بخاصــة أثنــاء موســم الزراعــة(.

وحتاول التعريفات الوظيفية حتديد بداية نوبات اجلفاف وشــدتها واســتمرارها 
وانتهائهــا. غالًبــا مــا تســتخدم التعريفــات مــن هــذا النــوع يف وضــع التشــغيل. ميكــن 
أيضــاً اســتخدام هــذه التعريفــات لتحليــل وتيــرة اجلفــاف وشــدته ومدتــه لفتــرة 

تاريخيــة معينــة.

قــد يكــون التعريــف الوظيفــي للجفــاف الزراعــي هــو ذلــك الــذي يقــارن الهطــول 
ــة ثــم يعبــر عــن  ــاه الترب اليومــي مبعــدالت التبخــر (ET) لتحديــد معــدل نضــوب مي
هــذه العاقــات مــن حيــث تأثيــرات اجلفــاف علــى ســلوك النبــات يف مختلــف مراحــل 
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التطــور. ســيعاد تقييــم آثــار هــذه الظــروف اجلويــة يف منــو النبــات بشــكل مســتمر 
مــن ِقبــل املتخصصــن الزراعيــن مــع تقــدم موســم النمــو.

ــة  ــل فيزيائي ــاف. يتضمــن كل منظــور عوام ــن املنظــورات للجف ــد م توجــد العدي
وبيولوجيــة )و / أو( اجتماعيــة اقتصاديــة مختلفــة يف تعريفــه للجفــاف. بســبب هــذه 
اآلراء العديــدة واملتنوعــة، غالبــاً مــا يوجــد ارتبــاك كبيــر حــول مــا يشــكل اجلفــاف 
بالضبــط. أظهــرت األبحــاث أن عــدم وجــود تعريــف دقيــق وموضوعــي يف مواقــف 
محــددة كان عقبــة أمــام فهــم اجلفــاف، ممــا أدى إلــى التــردد )و / أو( التقاعــس مــن 
جانــب املديريــن وصانعــي السياســات وغيرهــم. يجــب التســليم بــأن أهميــة اجلفــاف 
تكمــن يف آثــاره. وبالتالــي يجــب أن تكــون التعريفــات منطقيــة مــن ناحيــة وصــف 
التأثيــرات أو التطبيقــات مــن أجــل اســتخدامها يف وضــع وظيفــي مــن ِقبــل صانعــي 

القــرار.

جتــري مراجعــة اجلفــاف بشــكل عــامٍّ باعتبــاره حدثــاً مســتداماً وواســع النطــاق 
ــاً لتوافــر امليــاه الطبيعيــة بشــكل ملحــوظ أقــل مــن املتوســط، ســواء يف شــكل  إقليمّي
ــاه اجلوفيــة. إنهــا ميــزة مؤقتــة ناجتــة عــن  هطــول أمطــار أو جريــان األنهــار أو املي
التقلبــات املناخيــة. الســبب األساســي للجفــاف ليــس فقــط عــدم كفايــة هطــول 

األمطــار.

اعتمــاداً علــى التعريــف املســتخدم، مثــل التعريــف الــذي يعتمد على امليــاه املتاحة، 
ميكــن اعتبــار املناطــق القاحلــة يف العالــم تعانــي مــن اجلفــاف بشــكل دائــم تقريبــاً، 
ولكــن باإلشــارة إلــى هطــول األمطــار العــادي، ميكــن تصنيفهــا علــى أنهــا ليســت أكثــر 

عرضــة للجفــاف مــن بعــض املناطــق الغزيــرة مناطــق هطــول األمطــار.
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أســـــــــباب اجلفــــــــــاف	·
ميكن أن يحدث اجلفاف من خال:

1 ..)Albedo وجود مستوى عاٍل من ضوء الشمس املنعكس، )ارتفاع العاكسية

أنظمة ضغط عالية غير عادية وفوق املتوسط.. 2

الريــاح حتمــل الكتــل الهوائيــة القاريــة، وليــس احمليطيــة )أي انخفــاض بخــار . 3
ــاء(. امل

ــد تطــور نشــاط العواصــف . 4 ــع أو تقي ــي متن ــع الت ــط املرتف حــواف مناطــق الضغ
الرعديــة أو هطــول األمطــار علــى املنطقــة.

جتعــل دورات الطقــس احمليطيــة واجلويــة مثــل النينيــو - التذبــذب اجلنوبــي . 5
(ENSO) اجلفــاف ســمة متكــررة منتظمــة للمناطــق الواقعــة يف أحزمــة الضغــط 

ــا. العالــي شــبه االســتوائية يف جنــوب أفريقي

أنــــــــواع اجلـفــــــــــاف	·
تــؤدي التعاريــف العديــدة الســابقة إلــى تصنيــف اجلفــاف حســب النــوع علــى 
النحــو اآلتــي: اجلــوي والهيدرولوجــي والزراعــي واالجتماعــي واالقتصــادي. تتــم 
هــذه التصنيفــات وفقــاً لعــدد مــن املعاييــر التــي تتضمــن عــدة متغيــرات، تُســتخدم 
إمــا مبفردهــا وإمــا مجتمعــة: هطــول األمطــار، ودرجــة احلــرارة، والرطوبــة، والتبخــر 
ــار  ــاح، وتدفــق األنه ــة، والري ــة الترب ــات، ورطوب ــح مــن النبات ــاه احلــرة، والنت مــن املي

ــات. ــة النب واجلــداول، وحال
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اجلفــــــــــــــــــاف اجلـــــــــــوي. 1

التعريــف الــذي يعتمــد فقــط علــى هطــول األمطــار يســمى اجلفــاف اجلــوي 
ــا يكــون هطــول  ــاف، عندم ــرات اجلف ــرة أو فت ــاف القصي ــرات اجلف ــى فت ويشــير إل
األمطــار أقــل بكثيــر مــن املعــدل الطبيعــي املتوقــع. يتــم التعبيــر عــن اجلفــاف اجلــوي 
فقــط علــى أســاس درجــة اجلفــاف )غالبــاً باملقارنــة مــع بعــض الكميــة )العاديــة( أو 

املتوســطة( ومــدة فتــرة اجلفــاف.

يجــب اعتبــار تعريفــات اجلفــاف اجلــوي علــى أنهــا خاصــة مبنطقــة محــددة ألن 
الظــروف اجلويــة التــي تــؤدي إلــى قصــور يف هطــول األمطــار متغيــرة بدرجــة كبيــرة 
مــن منطقــة إلــى أخــرى. علــى ســبيل املثــال، متيــز بعــض التعريفــات اجلفــاف اجلــوي 
علــى أســاس عــدد األيــام التــي يقــل فيهــا هطــول األمطــار عــن بعــض العتبــة احملــددة. 
تعتبــر الفتــرات املمتــدة دون هطــول األمطــار أمــراً شــائعاً يف العديــد مــن املناطــق؛ 

مثــل هــذا التعريــف غيــر واقعــي هــذه احلــاالت.

قــد تشــمل التعريفــات األخــرى انحرافــات هطــول األمطــار الفعليــة إلــى متوســط 
املقاديــر علــى النطاقــات الزمنيــة الشــهرية أو املوســمية أو الســنوية أو الســنوية. 
التعاريــف املشــتقة للتطبيــق علــى منطقــة مــا عــادة مــا تكــون غيــر قابلــة للتحويــل إلــى 
منطقــة أخــرى ألن خصائــص األرصــاد اجلويــة تختلــف. مــع تصــورات اإلنســان لهــذه 
الظــروف متغيــرة بشــكل متســاٍو، يجــب أخــذ هاتــن النقطتــن يف االعتبــار مــن أجــل 

حتديــد خصائــص اجلفــاف وإجــراء مقارنــات بــن املناطــق.
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اجلفـــــــــــــاف الزراعـــــــــــــــــي. 2
ــدد مــن ظــروف الغطــاء  ــذي يُح ــاف الفســيولوجي، ال ــوع باجلف ــط هــذا الن يرتب
النباتــي الطبيعــي واحملاصيــل والثــروة احليوانيــة واملراعي والنظــم الزراعية األخرى. 
يجــري تعريفــه مــن خــال قيــاس توافــر ميــاه التربــة للنباتــات أو احليوانــات. يف هــذه 

ــة. احلالــة، يصيــر اإلشــعاع )احلــرارة( وجفــاف الريــاح والتبخــر عوامــل ُمهمَّ

عــادًة مــا يُقــاس هــذا النــوع مــن اجلفــاف مــن خــال آثــار نقــص امليــاه مــن ناحيــة 
ــة  ــة للمزارعــن. ميكــن أن تشــمل شــروط اخلســارة االقتصادي اخلســائر االقتصادي
ــة،  ــل، ونفــوق املاشــية، واخلســائر الصناعي ــاج احملاصي ــل: انخفــاض إنت عوامــل، مث
األراضــي،  اســتخدام  والتغيــرات يف  املعــاد زرعهــا،  أو  املزروعــة  والنباتــات غيــر 
ونفقــات اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، وكذلــك اخلســائر املتكبــدة بعــد اجلفــاف 

ــة(. ــاه التعري ــاح ومي ــل اخلســائر مــن خــال الري الزراعــي )مث

قــد يكــون مــن الصعــب جــّداً تقديــر اخلســائر الزراعيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة 
ــون  ــد يك ــة ق ــاف املماثل ــرات الســابقة ألن أمنــاط اجلف ــض الفت ــع بع ــا م أو مقارنته
لهــا تأثيــر اقتصــادي مختلــف يف مراحــل مختلفــة مــن التنميــة للمــزارع. علــى ســبيل 
املثــال، قــد تتســبب نوبــة اجلفــاف يف حــدوث انخفــاض يف اإلنتــاج الزراعــي مشــابه 
لبعــض املنتجــات الســابقة، ولكــن االرتفــاع احلــاد يف أســعار الســوق للمنتجــات خــال 

فتــرة اجلفــاف قــد يــؤدي إلــى أربــاح أعلــى للمزارعــن.

وهكــذا يربــط اجلفــاف الزراعــي خصائــص حــاالت اجلفــاف يف األحــوال اجلويــة 
واجلفــاف الهيدرولوجــي بالتأثيــرات الزراعيــة، مــع التركيــز علــى نقــص هطــول 
األمطــار، واالختافــات بــن التبخــر الفعلــي واحملتمــل، ونقــص ميــاه التربــة، ومــا إلــى 
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ذلــك. يعتمــد طلــب النبــات علــى امليــاه علــى الظــروف اجلويــة الســائدة، واخلصائــص 
ــة  ــة والبيولوجي ــص الفيزيائي ــات احملــدد، ومراحــل منــوه، واخلصائ ــة للنب البيولوجي
للتربــة. يجــب أن يراعــي التعريــف الوظيفــي للجفــاف الزراعــي القابليــة املتغيــرة 

للتأثــر باحملاصيــل يف مراحــل مختلفــة مــن تنميــة احملاصيــل.

اجلفــــــــــــــــاف الهيدرولوجـــــــــــــــــي. 3
اجلفــاف الهيدرولوجــي هــو نقــص اجلريــان الســطحي يف األنهــار ومــوارد امليــاه 
الســطحية األخــرى ويف مــوارد امليــاه اجلوفيــة. يتضمــن وصــف توفــر امليــاه، يف 
شــكل جريــان هطــول أمطــار، وتبخــر، وتســرب، وأنظمــة األنهــار، وأنظمــة تدفــق 
امليــاه )الســطحية / اجلوفيــة( األخــرى، التــي ميكــن تضمينهــا يف معادلــة تــوازن امليــاه 

ــي: ــى النحــو اآلت ــة عل الهيدرولوجي

W = G - L

حيث إّن: W = املياه املتاحة الستخدام النظام.

G = إجمالي املياه الواردة للنظام )هطول أمطار، تسرب، تخزين،... إلخ(.

L = إجمالي فقد املاء )جريان التبخر،... إلخ(.

وبالتالــي، فــإن حــاالت اجلفــاف الهيدرولوجيــة مرتبطــة أكثــر بتأثيــرات فتــرات 
نقــص هطــول األمطــار علــى إمــدادات امليــاه الســطحية أو اجلوفيــة )أي تدفــق 
التيــار، ومســتويات اخلزانــات والبحيــرات( بــدالً مــن نقــص هطــول األمطــار. عــادة 
مــا تكــون حــاالت اجلفــاف الهيدرولوجــي خــارج الفتــرة أو تتأخــر عــن حــدوث حــاالت 
اجلفــاف اجلــوي والزراعــي. تنجــم حــاالت اجلفــاف اجلــوي عــن نقــص التهطــال؛ 

يعــود اجلفــاف الزراعــي إلــى حــد كبيــر إلــى نقــص رطوبــة التربــة.
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ينقضــي املزيــد مــن الوقــت قبــل ظهــور نقــص هطــول األمطــار يف مكونــات النظــام 
الهيدرولوجــي، مثــل: )اخلزانــات، وامليــاه اجلوفيــة(. ونتيجــة لذلــك، فــإن التأثيــرات 
خارجــة عــن فترتهــا مــع تلــك املوجــودة يف القطاعــات االقتصاديــة األخــرى. أيضــاً، 
مــا تســتخدم امليــاه يف أنظمــة التخزيــن الهيدرولوجــي ألغــراض متعــددة  غالبــاً 
ومنافســة، مثــل: )توليــد الطاقــة، والتحكــم يف الفيضانــات، والــري، والترفيــه( ممــا 
يزيــد مــن تعقيــد تسلســل التأثيــرات وتقديرهــا. لقــد تصاعــدت املنافســة علــى امليــاه 
يف أنظمــة التخزيــن هــذه أثنــاء اجلفــاف، وازدادت النزاعــات بــن مســتخدمي امليــاه 

بشــكل كبيــر.

اجلفـــــــــــــاف االجتماعــــــــــــــــي واالقتصـــــــــادي. 4
يربــط هــذا النــوع مــن اجلفــاف العــرض والطلــب علــى بعــض الســلع أو اخلدمــات 
االقتصاديــة بعناصــر اجلفــاف اجلــوي والهيدرولوجــي والزراعــي. يقتــرح بعــض 
ــان األساســيتان  ــب همــا العمليت ــات الزمــان واملــكان للعــرض والطل العلمــاء أن عملي

ــان يجــب تضمينهمــا يف تعريــف موضوعــي للجفــاف. اللت

علــى ســبيل املثــال، يعتمــد توفيــر بعض الســلع االقتصادية، مثــل: )املياه، والطعام، 
والطاقــة الكهربائيــة( علــى الطقــس. يف معظــم احلــاالت، يــزداد الطلــب علــى هــذه 
الســلع نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان )و / أو( االســتهاك الفــردي. لذلــك، ميكــن 
ــب العــرض نتيجــة لنقــص  ــا يتجــاوز الطل ــه يحــدث عندم ــى أن ــف اجلفــاف عل تعري

العــرض املرتبــط بالطقــس.

يدعــم مفهــوم اجلفــاف هــذا التكافــل القــوي املوجــود بــن اجلفــاف واألنشــطة 
البشــرية. وبالتالــي، ميكــن أن يــزداد معــدل حــدوث اجلفــاف بســبب التغييــر يف وتيــرة 

احلــدث املــادي، أو التغييــر يف تعــرض املجتمــع لنقــص امليــاه أو كليهمــا.
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ــل الرعــي  ــال، ميكــن ملمارســات اســتخدام األراضــي الســيئة مث ــى ســبيل املث عل
اجلائــر أن تقلــل مــن قــدرة احليوانــات علــى التحمــل وتزيــد مــن تــآكل التربــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تفاقــم آثــار اجلفــاف يف املســتقبل والتعــرض لــه. هــذا املثــال مهــم بشــكل 

خــاصٍّ يف املناطــق شــبه القاحلــة ويف مناطــق التــال أو التضاريــس املنحــدرة.

الكثبان الرملية املرتبطة بالرواسب الرباعية اخلشنة والكثبان الطينية يف الهضاب الوسطى شائعة، 
وغالبًا ما يؤدي سوء اإلدارة إلى جعلها نشطة.
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خصائـــــــــص اجلفــــــــاف وشـــــــدته	·
تختلــف حــاالت اجلفــاف عــن بعضهــا بعضــاً يف ثــاث خصائــص أساســية: 

املكانيــة.  والتغطيــة  واملــدة،  الشــدة، 

حيــث تشــير الشــدة إلــى درجــة النقــص يف هطــول األمطــار )و / أو( شــدة 
التأثيــرات املرتبطــة بالنقــص. وهــي تُقــاس عمومــاً بخــروج بعــض املؤشــرات املناخيــة 
مــن الوضــع الطبيعــي وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باملــدة يف حتديــد التأثيــر. أبســط 
ــادي. وباســتخدام  ــة للتســاقط الع مؤشــر يف االســتخدام الواســع هــو النســبة املئوي
هــذا املؤشــر، جتــري مقارنــة هطــول األمطــار الفعلــي باملطــر )العــادي( أو متوســط 
هطــول األمطــار لفتــرات زمنيــة تتــراوح بــن شــهر و اثنــي عشــر شــهراً أو أكثــر. عــادة 
مــا تقــارن االنحرافــات الفعليــة لهطــول األمطــار باملقاديــر املتوقعــة أو املتوســطة علــى 

فتــرة زمنيــة شــهرية أو موســمية أو ســنوية.

تتمثــل إحــدى الصعوبــات الرئيســية يف هــذا املؤشــر أو )أي مؤشــر آخــر( يف 
اختيــار العتبــة التــي يجــب أن ينخفــض النقــص أو التهطــال دونهــا )علــى ســبيل 
املثــال، 75 % مــن املعــدل الطبيعــي( لتحديــد بدايــة اجلفــاف. عــادة مــا يجــري اختيــار 
ــد مــن  العتبــات بشــكل تعســفي. يف الواقــع، يجــب ربطهــا بالتأثيــر. تســتخدم العدي
ــر  ــل: النهــج العشــري، ومؤشــر بامل ــوم، مث ــى نطــاق واســع الي مؤشــرات اجلفــاف عل

ــل. ــة احملاصي ــاف، ومؤشــر رطوب لشــدة اجلف

الســمة املميــزة األخــرى للجفــاف هــي مدتــه. تتطلــب حــاالت اجلفــاف عــادًة مــا ال 
يقــل عــن شــهرين إلــى ثاثــة أشــهر حتــى يجــري إثباتهــا، ولكــن ميكــن أن تســتمر بعــد 
ذلــك لعــدة ســنوات متتاليــة. يرتبــط حجــم تأثيــرات اجلفــاف ارتباطــاً وثيقــاً بتوقيــت 

بدايــة نقــص هطــول األمطــار، وشــدته، ومــدة احلــدث.
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أخيــراً، تختلــف حــاالت اجلفــاف أيضــاً مــن ناحيــة خصائصهــا املكانيــة. حيــث 
تتطــور املناطــق املتأثــرة باجلفــاف الشــديد تدريجّيــاً، وتتحــول املناطــق ذات الكثافــة 
القصــوى مــن موســم إلــى آخــر. يف البلــدان األكبــر، مثــل: البرازيــل أو الصــن أو 
الهنــد أو الواليــات املتحــدة أو أســتراليا، نــادراً مــا يؤثــر اجلفــاف يف البلــد بكاملــه.

مــن ناحيــة أخــرى، مــن النــادر فعــًا أال يحــدث اجلفــاف يف جــزء من هــذه البلدان 
كل عــام. وبالتالــي، فــإن حكومــات هــذه الــدول الكبــرى معتــادة أكثــر علــى التعامــل مــع 

نقــص امليــاه وقــد أنشــأت بنيــة حتتية لاســتجابة.

بالنســبة للبلــدان األصغــر، مــن املرجــح أن يتأثــر البلد بكاملــه ألن حاالت اجلفاف 
عــادة مــا تكــون ظاهــرة إقليميــة، فهــي ناجتــة عــن شــذوذ واســع النطــاق يف أمنــاط 
دوران الغــاف اجلــوي التــي صــارت ثابتــة وتســتمر لفتــرات مــن األشــهر أو املواســم 

أو أطــول.

مــن منظــور التخطيــط، فــإن اخلصائــص املكانيــة للجفــاف لهــا آثــار خطيــرة. قــد 
يؤثــر اجلفــاف اإلقليمــي الواســع النطــاق بشــكل كبيــر يف قــدرة الدولــة علــى اســتيراد 
الغــذاء، وهــي اســتراتيجية محتملــة لتخفيــف األثــر، مــن البلــدان املجــاورة التــي قــد 
تتأثــر بالتســاوي. وباملثــل، فــإن حــدوث اجلفــاف يف جميــع أنحــاء العالــم أو يف الــدول 
 (ENSO) املصــدرة الرئيســية للحبــوب، مثــل حــدث آلنينيــو - التذبــذب اجلنوبــي
)وهــي ظاهــرة التبايــن الــدوري غيــر منتظــم يف درجــات حــرارة الريــاح وســطح البحــر 
فــوق املنطقــة االســتوائية الشــرقية للمحيــط الهــادئ، ممــا يؤثــر يف منــاخ الكثيــر مــن 
ــر بشــكل  ــد يغي ــن عامــي 1982-1983، ق املناطــق االســتوائية وشــبه االســتوائية( ب

كبيــر وصــول البلــدان الناميــة إلــى الغــذاء مــن احلكومــات املانحــة.
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 حــاالت اجلفــاف فريــدة مــن نوعهــا علــى عكــس الفيضانــات أو الــزالزل أو 
األعاصيــر؛ أثنــاء حــدوث أحــداث عنيفــة ملــدة قصيــرة نســبّياً، تشــبه حــاالت اجلفــاف 
ســرطاناً علــى األرض يبــدو أنــه ليــس لــه بدايــة معتــرف بهــا. توجــد بالفعــل حــاالت 
جفــاف تغطــي بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات املربعــة ولكنهــا عــادة مــا تكــون محــدودة 

املــدة وذات شــدة متواضعــة.

مــن الشــائع أن تغطــي حــاالت اجلفــاف مســاحات شاســعة نســبّياً، أي نســبة 
كبيــرة مــن القــارة أو شــبه القــارة تقتــرب مــن مايــن الكيلومتــرات املربعــة. اجلفــاف 

ــة صعبــة. ظاهــرة زاحفــة جتعــل التنبــؤ الدقيــق ببــدء أو إنهــاء ُمهمَّ

الحــظ الباحثــون أنــه ال يوجــد تعريــف جيــد شــامل للجفــاف. قــد نقــول بصــدق 
ــوم صــاف بعــد موجــة  ــأول ي ــراه. نرحــب ب ــادراً مــا نعــرف اجلفــاف عندمــا ن ــا ن أنن
ــة  ممطــرة. تســتمر األيــام غيــر املؤملــة لبعــض الوقــت ويســعدنا أن منــر بفتــرة طويل
مــن مثــل هــذا الطقــس اجليــد. إنــه يســتمر ونحــن قلقــون قليــًا، وبعــد أيــام قليلــة 
نشــعر بالفعــل أننــا يف مــأزق. يســهم اليــوم األول غيــر املمطــر يف موجــة مــن الطقــس 
اجليــد يف حــدوث اجلفــاف مثــل اليــوم األخيــر، ولكــن ال أحــد يعــرف مــدى خطورتــه 
حتــى يذهــب آخــر يــوم جــاف، وتعــود األمطــار مــرة أخــرى، لســنا متأكديــن مــن ذلــك 

حتــى تذبــل احملاصيــل ومتــوت.
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تدهـــــــــــور األراضـــــــــي	·
تشــمل عمليــات التحلــل التعريــة والضغــط وختــم الســطح والتحميــض وتدهــور 
املــادة العضويــة للتربــة ونضــوب خصوبــة التربــة والتدهــور البيولوجــي وتلــوث التربــة. 

يصــف تدهــور األراضــي ظــروف انخفــاض اإلنتاجيــة البيولوجيــة.

تــؤدي معظــم أنــواع التدهــور إلــى فقــدان النبــات والقــدرة املائيــة املتاحــة، وهــو 
العامــل األكثــر أهميــة الــذي يؤثــر يف إنتاجيــة التربــة يف العديــد مــن أنــواع التربــة. 

يعتبــر تدهــور الغطــاء النباتــي الطبيعــي املؤشــر الرئيســي لتدهــور األراضــي.

تتميــز املؤشــرات اخلضريــة بتدهــور واضــح للغطــاء النباتــي الطبيعــي حتــى 
درجــة التدميــر الكامــل. تظهــر املســاحات الشاســعة التــي جــرى تطهيرهــا بالكامــل 
مــن الغطــاء النباتــي الطبيعــي خســارة ال رجعــة فيهــا للتجــدد الطبيعــي لألشــجار أو 
الشــجيرات أو الغطــاء العشــبي. ميكــن أن يكــون التغييــر يف تكويــن األنــواع مؤشــراً 

ــاً. إضافّي

لقــد ُعــّرف تدهــور األراضــي يف األراضــي اجلافــة بأنــه )انخفــاض يف اإلنتاجيــة 
البيولوجيــة للنظــم اإليكولوجيــة لألراضــي اجلافــة، مبــا يف ذلــك املراعــي واألراضــي 
الزراعيــة البعليــة واملرويــة، نتيجــة لتســريع بعــض العمليــات الطبيعيــة الفيزيائيــة 
والكيميائيــة والهيدرولوجيــة، مبــا يف ذلــك التعريــة والترســب بفعــل الريــاح وامليــاه، 
وتراكــم األمــاح يف التربــة، وامليــاه اجلوفيــة واجلريــان الســطحي، وانخفــاض كميــة أو 
تنــوع الغطــاء النباتــي الطبيعــي، وانخفــاض قــدرة التربــة علــى نقل امليــاه وتخزينها لنمو 

النبــات(.
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خصائــص التربــة التــي تؤثــر يف منــو النبــات هــي محتويــات العناصــر الغذائيــة، 
التربــة  وتفاعــل  العضويــة،  املــواد  ومحتويــات  بامليــاه،  االحتفــاظ  علــى  والقــدرة 
)احلموضــة(، وعمــق التربــة الســطحية، وامللوحــة، والكتلــة احليويــة للتربــة. وقــد 
تشــكل هــذه التغييــرات مبــرور الوقــت يف هــذه اخلصائــص )تدهــوراً( أو )حتســًنا(.

معيــار مهــم لتدهــور التربــة هــو فقــدان املــادة العضويــة للتربــة. مقارنــة بالتربة يف 
املناطــق األكثــر رطوبــة، فــإن تلــك املوجــودة يف املناطــق القاحلــة متيــل إلــى أن تكــون 
بطبيعتهــا فقيــرة يف محتويــات املــواد العضويــة، بســبب الغطــاء النباتــي الطبيعــي 

املتناثــر نســبّياً ومعــدل التحلــل الســريع بســبب درجــات احلــرارة املرتفعــة نســبّياً.

حتمــي املخلفــات النباتيــة املوجــودة علــى الســطح التربــة مــن التأثيــرات التآكليــة 
املباشــرة لقطــرات املطــر ومــن التعريــة بفعــل الريــاح وتســاعد يف احلفــاظ علــى 
ميــاه التربــة عــن طريــق تقليــل التبخــر. عنــد إزالــة الغطــاء النباتــي الطبيعــي، هنــاك 
عمليــات ســريعة لتحلــل املــواد العضويــة واســتنفادها. كمــا تزيــل التعريــة املتســارعة 
طبقــة التربــة الســطحية األكثــر ثــراًء باملــواد العضويــة؛ وبالتالــي، متيــل التربــة غيــر 
املســتقرة إلــى تكويــن قشــرة ســطحية متنــع التســرب بشــكل أكبــر. وزيــادة فاقــد امليــاه 

عــن طريــق اجلريــان الســطحي والتبخــر.
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توضح هذه اخلريطة كيف تباين تصحر األراضي القاحلة وشبه القاحلة يف عام 2007. وهو ناجت عن 
مزيج من اجلفاف املطول واألنشطة البشرية التي تعرض التربة السطحية للتعرية.

عاوة على ذلك، تفقد التربة مصدراً ُمهّماً من العناصر الغذائية. تصير التربة 
السطحية غير احملمية بالنباتات الدائمة عرضة للتآكل بفعل املياه والرياح، وتتقشر 
بفعل رذاذ قطرات املطر، ودوسات احليوانات، وامللوحة بالتبخر، وتسجيل املياه يف 
املنخفضات الطبوغرافية، حيث لم تعد املياه تستخرج عن طريق الغطاء النباتي الدائم. 
السبب األكثر انتشاراً لتدهور األراضي يف األراضي اجلافة هو التعرية املائية، تليها 
الكيميائي والفيزيائي. وشكل الرعي اجلائر نصف  الرياح، والتدهور  التعرية بفعل 

التدهور، تليها األنشطة الزراعية، وإزالة الغابات واإلفراط يف االستغال.
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التعريــة املائيــة هــي شــكل خطيــر مــن أشــكال تدهــور األراضــي يؤدي إلــى التصحر 
يف جميــع أنحــاء العالــم. دمــرت مناطــق شاســعة بشــكل دائــم بســبب التعريــة املائيــة. 

عــّرف تــآكل التربــة بأنــه عمليــة فصــل ونقــل مــواد التربــة بواســطة عوامــل التــآكل.

يرتبــط انفصــال جزيئــات التربــة واجلريــان الســطحي بكثافــة ومــدة هطــول 
األمطــار، فضــًا عــن انحــدار وخشــونة املناظــر الطبيعيــة. تــؤدي خصائــص التربــة 
والغطــاء النباتــي وممارســات الزراعــة أيضــاً دوراً ُمهّمــاً يف التعريــة املائيــة. وقــد ذكــر 
أن التعريــة املائيــة هــي آليــة طبيعيــة لتشــكيل التضاريــس، التــي عندمــا تتســارع مــن 

ــي يتســبب يف تدهــور األرض. خــال األنشــطة البشــرية والعمــل املائ

املكونــات يف عمليــات تدهــور النظــام اإليكولوجــي شــبه القاحلــة هــي زيــادة بيــاض 
الســطح )انعــكاس لإلشــعاع الشمســي( وزيــادة توليــد الغبــار، وكلتاهمــا نتيجــة لتعرض 

التربــة العاريــة كأرض جافــة بعــد إزالــة الغطــاء النباتــي األصلــي.

تعتمــد البيــاض يف التربــة العاريــة علــى محتــوى املــادة العضويــة والتركيــب املعدنــي 
للتربــة الســطحية. يعتمــد أيضــاً علــى محتــوى الرطوبــة يف ســطح التربــة. التربــة 

الرطبــة بشــكل عــامٍّ أقــل قــدرة يف االنعــكاس مــن التربــة اجلافــة.

االختالفـــــــات يف التعــــرض للجفـــــــاف	·
ــى  ــر مــن ســكانها يف الزراعــة عل ــي يعمــل اجلــزء األكب ــدان الت يوجــد بعــض البل
أســاس الكفــاف. إنهــم يعتمــدون علــى هطــول األمطــار وليــس لديهــم ســدود وأنظمــة 
ري ووســائل أخــرى، مثــل أنظمــة اإلنــذار املبكــر مــن خبــراء األرصــاد اجلويــة إلباغهم 

باجلفــاف الوشــيك.



موسوعة العمري يف علوم األرض
37

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ــا هــي  ــوب أفريقي ــة للتعــرض لكــوارث اجلفــاف يف جن ــزال األســباب اجلذري ال ت
انخفــاض متوســط هطــول األمطــار والفقــر والتنميــة غيــر املتكافئــة. يــؤدي النمــو 
الســكاني الســريع والتحضــر واألمنــاط القبليــة مللكيــة األراضــي ونقــص التعليــم 
وزراعــة الكفــاف علــى األراضــي الهامشــية إلــى إزالــة الغابــات وتدهــور البيئــة وســوء 

ــد مــن الضعــف. ــا عوامــل تزي ــة، وكله ــة والبطال التغذي

تضــع موجــات اجلفــاف مزيــداً مــن النــاس يف براثــن الفقــر حيــث ال تتوفــر لديهــم 
الوســائل لبيــع بعــض منتجاتهــم.

يســير ســوء التغذيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع ظــروف اجلفــاف، حيــث جتــف األنهــار 
التــي تكــون مصــدر ميــاه الشــرب لكثيــر مــن الفقــراء. هنــاك احتمــاالت أكبــر النتشــار 

األوبئــة )مثــل الكوليــرا(.

تــؤدي حــاالت اجلفــاف املتكــررة إلــى زيــادة التحضــر. املُــدن ال متلــك املــوارد 
الازمــة إلنتــاج املســاكن والوظائــف واملرافــق الطبيــة واملــدارس ومــا شــابه ذلــك.

ــة  ــاه املخزن ــة الوصــول إلــى املي ــدان مزارعــون لديهــم إمكاني يوجــد يف بعــض البل
وقــادرون علــى زراعــة محاصيــل أكثــر مقاومــة للجفاف. ســيكون لديهــم بعض التحذير 
املســبق بشــأن ظــروف اجلفــاف الوشــيكة لذلــك فإنهــم قــد يكونــون أفضــل حــاالً مــن 

ســابقيهم.
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آثــــار التصحــــــر واجلفــــــــــاف 
مــن املعــروف أن تدهــور األراضــي والتصحــر يشــكان أســباباً رئيســية للهجــرة 
البشــرية القســرية والاجئــن البيئيــن، والصراعــات املميتــة حــول اســتخدام املــوارد 
الطبيعيــة املتضائلــة، وانعــدام األمــن الغذائــي واملجاعــة، وتدميــر املوائــل احلراجيــة 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي، وعــدم االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي والفقــر 
والتقلبــات املناخيــة مــن خــال تقليــل إمكانــات عــزل الكربــون. تعــد تأثيــرات اجلفــاف 
والتصحــر مــن بــن األحــداث والعمليــات األكثــر تكلفــة يف أفريقيــا. انتشــار الفقــر، 
وحقيقــة أن نســبة كبيــرة مــن اقتصــادات أفريقيــا تعتمــد علــى القطاعــات احلساســة 
للمنــاخ التــي هــي بشــكل رئيســي: الزراعــة البعليــة، والبنيــة التحتيــة الســيئة، وأعبــاء 
واالســتغال غيــر  الطبيعيــة  املــوارد  الكبيــر علــى  واالعتمــاد  الثقيلــة،  األمــراض 
املســتدام لهــا، والصراعــات كل ذلــك يجعــل القــارة معرضــة بشــكل خــاصٍّ آلثــار 
الناميــة  الصغيــرة  اجلزريــة  والــدول  النــاس  أفقــر  يتحمــل  والتصحــر.  اجلفــاف 
العواقــب يف الغالــب. يف املنطقــة، تتحمــل النســاء واألطفــال علــى وجــه اخلصــوص 
العــبء األكبــر عندمــا تتدهــور مــوارد األراضــي وعندمــا يبــدأ اجلفــاف. ونتيجــة 
للجفــاف املتكــرر والتصحــر، اســتمرت أفريقيــا يف مواجهــة انعــدام األمــن الغذائــي 
مبــا يف ذلــك املجاعــات املدمــرة، ونــدرة امليــاه، وســوء احلالــة الصحيــة، والصعوبــات 

االقتصاديــة، واالضطرابــات االجتماعيــة والسياســية. 

مثــل جميــع التغيــرات البيئيــة الرئيســية، قــد يكــون للتصحــر آثــار يف ثاثــة 
مســتويات، يف املوقــع وخارجــه وعاملــي. تتعلــق التأثيــرات يف املوقــع بالتغيــرات يف منــو 
النبــات، وانخفــاض الكتلــة احليويــة الدائمــة، وتأثيــر التعاقــب البيئــي حيــث يســتبدل 
مجتمــع نباتــي بآخــر، وتنخفــض أعــداد احليوانــات، مبــا يف ذلــك حيوانــات التربــة، 
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وفقــدان حالــة املاشــية واحليوانــات العاشــبة األخــرى؛ والتغيــرات يف الرواســب 
الســطحية، وتــآكل التربــة، وفقــدان املــواد العضويــة للتربــة، والتملــح، ومــا إلــى ذلــك.

غالبــاً مــا تــؤدي هــذه التغييــرات إلــى تغييــر املنــاخ احمللــي وقــد تــؤدي أيضــاً إلــى 
زيــادة حمــل الغبــار يف الغــاف اجلــوي. اآلثــار خــارج املوقــع عديــدة ومتنوعــة، مبــا 
يف ذلــك الرواســب الســطحية املنقولــة مــن خــال تــآكل امليــاه والريــاح، والترســيب يف 
خزانــات امليــاه؛ واجلســيمات العالقــة يف الغــاف اجلــوي، التــي قــد تؤثــر يف صحــة 
اإلنســان واملاشــية؛ قــد تنتــج األســطح اململحــة والقلويــة ألراضــي الــري املهجــورة 

الفقيــرة جزيئــات ملــح قابلــة للنقــل إلــى األراضــي الزراعيــة املنتجــة األخــرى.

التنقــل القســري  يــؤدي  التأثيــر يف حيــاة اإلنســان هــو األكثــر أهميــة.  لكــن 
لألشــخاص الذيــن يتعــن عليهــم مغــادرة أراضيهــم بســبب تعطــل أنظمــة دعــم حياتهم 
إلــى خلــق الجئــن بيئيــن يجلبــون معهــم املزيــد مــن الضغــط علــى مواقعهــم املضيفــة 
اجلديــدة. علــى املســتوى العاملــي ال ميكــن املبالغــة يف التأكيــد علــى آثــار التصحــر يف 

إنتــاج الغــذاء والتنــوع البيولوجــي وتغيــر املنــاخ.

تتضح خطورة آثار اجلفاف والتصحر يف املنطقة من خالل ما يأتي:

التأثيـــر يف النمــــــــــــــو االقتصــادي والـحـــــــــد من الفقــــــــــــر. 1
يعيش غالبية الســكان يف معظم البلدان األفريقية يف أراٍض هامشــية يف املناطق 
الريفيــة وميارســون الزراعــة البعليــة. يهــدد التصحــر اإلنتــاج الزراعــي يف هــذه 
األراضــي الهامشــية، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الفقــر وتقويــض التنميــة االقتصاديــة. إن 
املســتويات املتزايــدة للفقــر املتأصــل، والتدهــور البيئــي، والتصحــر، وتخلــف املناطــق 
الريفيــة ميّيــز معظــم املناطــق الريفيــة يف البلــدان األفريقيــة. إن تأثيــر اجلفــاف 
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والتقلبــات املناخيــة مــن الناحيتــن االقتصاديــة والوفيــات أكبــر بشــكل عــامٍّ بالنســبة 
لاقتصــادات البســيطة نســبّياً التــي يغلــب عليهــا الطابــع الزراعــي. هــذه األنــواع 
ــة مكافحــة  ــدرت اتفاقي ــام 2004، ق ــا. يف ع ــى أفريقي ــن عل ــن االقتصــادات تهيم م
ــذ  ــد كل عــام من ــن األراضــي املنتجــة تُفق ــار م ــن هكت التصحــر أن نحــو ســتة ماي
عــام 1990، بســبب تدهــور األراضــي. وقــد تســبب هــذا بــدوره يف خســائر يف الدخــل 
ــون دوالر أمريكــي ســنوّياً. مــع توقــع خســارة  ــم بلغــت 42 بلي ــع أنحــاء العال يف جمي
ثلثــي األراضــي الصاحلــة للزراعــة يف أفريقيــا بحلــول عــام 2025، يــؤدي تدهــور 
األراضــي حاليــاً إلــى خســارة أكثــر مــن 3 % ســنوّياً مــن إجمالــي النــاجت احمللــي 
ــاجت  ــدر خســارة الن ــا، تق ــوب الصحــراء. يف إثيوبي ــا جن ــة أفريقي الزراعــي يف منطق
احمللــي اإلجمالــي بســبب انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة بنحــو 130 مليــون دوالر يف 
الســنة. ويف أوغنــدا، يهــدد تدهــور األراضــي يف األراضــي اجلافــة بإحــداث فوضــى 
ــد الفقــر. هــذا ألن هــذه األراضــي اجلافــة تشــكل ممــر  يف اقتصــاد البــاد وتصعي
األبقــار يف أوغنــدا، الــذي ميثــل أكثــر مــن 90 % مــن قطيــع املاشــية الوطنــي، ويســهم 
اإلنتــاج احليوانــي بنســبة 7.5 % يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي و17 % يف النــاجت احمللــي 

اإلجمالــي الزراعــي.

ــات يف 80 % مــن اخلســائر يف األرواح و 70 % مــن  ــاف والفيضان يتســبب اجلف
اخلســائر االقتصاديــة املرتبطــة باألخطــار الطبيعيــة يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء. 
تراجــع قيمــة البورصــة، وتراجــع إنتــاج التصنيــع بنســبة 9 %، وانخفاض الناجت احمللي 
اإلجمالــي بنســبة 11 %. وباملثــل، يف كينيــا، كلــف جفــاف 1999-2001 االقتصــاد نحــو 
2.5 بليــون دوالر. كنســبة مــن االقتصــاد الوطنــي، فهــذه خســارة كبيــرة جــّداً، وميكــن 
اعتبارهــا 2.5 بليــون دوالر مــن التنميــة الضائعــة، علــى ســبيل املثــال، لــم يجــِر بنــاء 

املستشــفيات واملــدارس.
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يعتبــر التصحــر يف أفريقيــا ســبباً رئيســّياً ونتيجــة للفقــر واســتنفاد املــوارد، ممــا 
يهــدد النمــو االقتصــادي. يف العديــد مــن البلــدان األفريقيــة، مــن املتوقــع أن يرتفــع 
الفقــر والتصحــر خــال القــرن احلــادي والعشــرين بالنظــر إلــى أن معظــم احلكومــات 
غيــر قــادرة علــى زيــادة اإلنفــاق علــى اإلنتــاج االقتصــادي والزراعــي لدفــع التنميــة 
االقتصاديــة الريفيــة واحلضريــة وتقليــل اعتمــاد الفقــراء علــى البيئــة الطبيعيــة، 
العمليــة التــي تــؤدي إلــى تفاقــم التصحــر والفقــر. تســهم زيــادة اإلنفــاق علــى التنميــة 
الزراعيــة واالقتصاديــة الريفيــة كل عــام يف حتســن األمــن الغذائــي ويف االنخفــاض 

املطــرد يف انتشــار الفقــر الريفــي وعمليــة التصحــر.

التأثـــــــــــــير يف األمن الغذائــــــــــــي. 2
يؤثــر فقــدان املــوارد الطبيعيــة والتدهــور البيئــي والتصحــر يف األمــن الغذائــي. إْذ 
ال متلــك األســر الفقيــرة املتضــررة مــن اجلفــاف والتصحــر املــوارد الكافيــة للتعامــل 
مــع نقــص الغــذاء الــذي يــؤدي إلــى انعــدام األمــن الغذائــي واجلــوع الــذي يؤثــر يف 
ــة، فمــن املتوقــع  ــرة احلالي ــاس. إذا اســتمر تدهــور األراضــي بالوتي املايــن مــن الن
أن تكــون أكثــر مــن نصــف املســاحة الزراعيــة املزروعــة يف أفريقيــا غيــر صاحلــة 
لاســتعمال بحلــول عــام 2050 وقــد تكــون املنطقــة قــادرة علــى إطعــام 25 % فقــط 
مــن ســكانها بحلــول عــام 2025. تعتبــر الزراعــة أحد األنشــطة االقتصادية الرئيســية 
يف أفريقيــا )التــي متثــل نحــو 40 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي للمنطقــة وتوظــف 
نحــو 60 % مــن الُقــوى العاملــة النشــطة(، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى كارثــة ذات 
تداعيــات غيــر مســبوقة. يف املنطقتــن الشــماليتن مــن غانــا اللتــن تضررتــا بشــدة 
مــن تدهــور التربــة، تشــير التقديــرات إلــى أن ســوء التغذيــة بــن األطفــال ارتفــع مــن 

50 % يف عــام 1986 إلــى 70 % يف عــام 1990.
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أخطــر عواقــب اجلفــاف هــي املجاعــة. متثــل املعونــة الغذائيــة لشــبه القــارة 
الهنديــة مــا يقــرب مــن 50 % مــن امليزانيــة الســنوية لبرنامــج املعونة الغذائيــة العاملي. 
كمــا أدت موجــات اجلفــاف املتتاليــة التــي حدثــت يف اجلنــوب األفريقــي منــذ عــام 
2001 إلــى نقــص خطيــر يف الغــذاء. أدى اجلفــاف يف الفتــرة 2002-2003 إلــى 
نقــص غذائــي قــدره 3.3 مليــون طــن، مــع وجــود 14.4 مليــون شــخص يف حاجــة إلــى 

املســاعدة.

يف ذروة جفــاف القــرن األفريقــي يف عــام 2000، كان 3.2 مليــون كينــي يعتمــدون 
علــى املســاعدات الغذائيــة، وبلــغ ســوء التغذيــة 40 % مــن الســكان، أي أكثــر مــن 
 ،Concern 3 أضعــاف املســتوى العــادي. يف عــام 2005، قدمــت شــركة كونســيرن
بالشــراكة مــع أبرشــية مالينــدي، كينيــا، البــذور والدعــم الفنــي إلــى 2129 أســرة 

ــة تأثــرت بشــدة باجلفــاف. زراعي

خــال العــام نفســه 2005، واجهــت العديــد مــن البلــدان األفريقية األخــرى نقصاً 
يف الغــذاء بســبب اآلثــار املشــتركة للجفــاف احلــادِّ والتصحــر الــذي ميكــن أن يصيــر 
شــبه دائــم يف ظــل تغيــر املنــاخ. وشــملت البلــدان األشــد تضــرراً إثيوبيــا وزميبابــوي 
ومــاوي وإريتريــا وزامبيــا، وهــي مجموعــة مــن البلــدان التــي ســيعاني فيهــا مــا ال يقل 
عــن 15 مليــون شــخص مــن اجلــوع دون مســاعدة. كمــا تدهــور الوضــع بســرعة يف 
النيجــر وجيبوتــي والســودان. لقــد شــهد العديــد مــن هــذه البلــدان أســوأ محاصيلهــا 
منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات وكانــت تعانــي مــن اجلفــاف الشــديد الثالــث أو الرابــع علــى 

التوالي.

يعتبــر اجلفــاف واملجاعــة يف منطقــة الســاحل مــن 1968 إلــى 1974 مبثابــة تذكــرة 
مروعــة باآلثــار والتداعيــات املشــتركة للتصحــر واجلفــاف. يف ُغضــون ســت ســنوات، 
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مــات مئــات اآلالف مــن النــاس ونفقــت مايــن احليوانــات. ســرعان مــا اســتحوذت 
املاشــية النافقــة واألراضــي املقفــرة علــى انتبــاه العالــم وأدت إلــى التصحــر يف مركــز 
ــي بنســبة 50 %  ــاج احملل ــا ككل، جتــاوز اســتهاك الغــذاء اإلنت الصــدارة. يف أفريقي
يف الثمانينيــات وبنســبة تزيــد علــى 30 % يف التســعينيات. مــع أن الزراعــة ســتبقى 
لســنوات عديــدة مســاهماً رئيســّياً يف اقتصــادات معظــم البلــدان الناميــة، إال أن 
ــاً  ــدان ســوف ينخفــض تدريجّي ــي اإلجمالــي يف بعــض البل نصيبهــا مــن النــاجت احملل

حيــث يتســبب اجلفــاف والتصحــر يف زيــادة نقــص الغــذاء يف الوقــت نفســه.

التأثــــــــــــــير يف املـــــــــــــــــــــاء. 3

يؤثــر كل مــن اجلفــاف والتصحــر يف توافــر امليــاه، والــذي يُتوقــع أن يكــون أحــد 
ــع أن  ــن املتوق ــا، م ــو االقتصــادي يف املســتقبل. يف أفريقي ــام النم ــات أم ــر املعّوق أكب

ــاه احلرجــة يف القــارة. ــة املي ــاخ إلــى تفاقــم حال يــؤدي تغيــر املن

مــن شــأن انخفــاض املتوســط الســنوي لســقوط األمطــار وجريانهــا أن يفاقــم 
التصحــر يف اجلنــوب األفريقــي. وكــون هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة واحــدة مــن 
العديــد مــن املناطــق التــي تعانــي مــن اإلجهــاد املائــي، فقــد تشــهد بالتالــي انخفاضــاً 

ــة(. ــى )إعــادة التغذي ــة عل ــاه اجلوفي ــاه وقــدرة املي ــاً يف تدفــق مجــاري املي إضافّي

عــاوة علــى ذلــك، مــن املتوقــع أنــه بحلــول عــام 2025 ســتنضم جنــوب أفريقيــا 
أيضــاً إلــى معظــم البلــدان يف شــمال أفريقيــا التــي ميكــن تصنيفهــا بالفعــل علــى أنهــا 
تعانــي مــن نــدرة مطلقــة يف امليــاه اليــوم. وهــذا يعنــي أن البلــدان يف هــذه املناطــق لــن 
يكــون لديهــا مــوارد مائيــة كافيــة للحفــاظ علــى املســتوى احلالــي لنصيــب الفــرد مــن 
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إنتــاج الغــذاء مــن الزراعــة املرويــة - حتــى عنــد املســتويات العاليــة مــن كفــاءة الــري- 
وأيضــاً لتلبيــة احتياجــات امليــاه املعقولــة لألغــراض املنزليــة والصناعيــة والبيئيــة.

للحفــاظ علــى احتياجاتهــم، يجــب نقــل امليــاه مــن الزراعــة إلــى قطاعــات أخــرى، 
ممــا يجعــل هــذه البلــدان أو املناطــق تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الغــذاء املســتورد. 
ــول عــام 2025، تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 230 مليــون أفريقــي  بحل
ســيواجهون نــدرة امليــاه، وســيعيش 460 مليــون يف البلــدان التــي تعانــي مــن اإلجهــاد 

املائــي.

بالفعــل، هنــاك 14 دولــة أفريقيــة معرضــة لإلجهــاد املائــي أو نــدرة امليــاه، حيــث 
ســترتفع إلــى 25 دولــة بحلــول عــام 2025، وهــو وضــع ســيزيد مــن تفاقــم التصحــر 

واألمــن الغذائــي اخلطيــر والتخلــف االقتصــادي.

يف منطقــة النيــل، تقــدر معظــم الســيناريوهات انخفاضــاً يف تدفــق النهــر يصــل 
إلــى أكثــر مــن 75 % بحلــول عــام 2100. وســيكون لهــذا آثــار كبيــرة يف الزراعــة، حيــث 
ســيؤدي انخفــاض التدفــق الســنوي لنهــر النيــل إلــى مــا يزيــد علــى 20 % إلــى انقطــاع 
الــري العــادي. ميكــن أن يتســبب مثــل هــذا الوضــع يف حــدوث صــراع ألن التخصيــص 
احلالــي للميــاه، الــذي يجــري التفــاوض عليــه خــال فتــرات التدفــق األعلــى، ســيصير 

غيــر مقبول.
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تتغير معدالت هطول األمطار بشدة يف دول الساحل األفريقي.

التأثـــــــــــــــير يف التنـــــــــــــــــــــوع البيولوجــــــــــــــــي. 4
يدعــم التنــوع البيولوجــي املوجــود يف األراضــي اجلافــة واملوائــل األخــرى خدمــات 
النظــم البيئيــة احليويــة لُســبل عيــش مايــن األشــخاص يف أفريقيــا. إنهــا أســاس 
التنميــة املســتدامة يف املنطقــة والعالــم. املناطــق اجلافــة يف العالــم هــي أصــل عــدد 
ــة عامليــاً، مثــل: الشــعير، والقمــح،  كبيــر مــن احلبــوب والبقوليــات الغذائيــة املُهمَّ
والفــول، والعــدس. يعتمــد 400 مليــون شــخص، أي ثلثــا ســكان أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، علــى ســلع وخدمــات الغابــات يف معيشــتهم. وقــد كان للجفــاف وتدهــور 
األراضــي والتصحــر تأثيــر خطيــر يف ثــراء وتنــوع التنــوع األفريقــي. وتبقــى هــذه 
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ــادل  ــإلدارة واالســتخدام املســتدام والتقاســم الع ــدات ل ــن أخطــر التهدي ــل م العوام
ــار املدمــرة املتوقعــة لتغيــر املنــاخ يف املنطقــة مبــا يف  ملنافــع التنــوع البيولوجــي. اآلث
ذلــك تفاقــم هــذه العوامــل ســتؤدي إلــى تصعيــد تدهــور التنــوع البيولوجــي واخلســارة 

املرتبطــة باجلفــاف وتدهــور األراضــي والتصحــر.

تؤثــر هــذه العوامــل يف التنــوع البيولوجــي بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. تشــمل 
ــى خســارة  ــؤدي إل ــا، ممــا ي ــواع وفقدانه ــل واألن ــع: تدهــور املوائ ــرات يف املوق التأثي
ــال، يف املراعــي، ال  ــى ســبيل املث ــة. عل ــة والبيولوجي ــة االقتصادي شــاملة يف اإلنتاجي
يقلــل الرعــي اجلائــر مــن الغطــاء الواقــي للتربــة ويزيــد مــن تــآكل التربــة فحســب، بــل 

يــؤدي أيضــاً إلــى تغييــر طويــل املــدى يف تكويــن الغطــاء النباتــي.

غيــر  األنــواع  الوقــت، وســتهيمن  النباتــي مبــرور  البيولوجــي  التنــوع  ســيتغير 
ــق وتســهم  ــة احليويــة. وهــذه بدورهــا تطل ــاج الكتل املستســاغة، وســيقل إجمالــي إنت
يف تأثيــرات غيــر مباشــرة أو خــارج املوقــع. سيســهم تــآكل التربــة يف تعريــة وتلــوث 
األراضي الرطبة واملســطحات املائية. مع تدهور اإلنتاجية البيولوجية واالقتصادية، 
تضطــر املجتمعــات إلــى الهجــرة إلــى مناطــق أخــرى أو االنخــراط يف أنشــطة تكيــف 

أخــرى تســهم أيضــاً يف تدهــور التنــوع البيولوجــي.

ــن نصــف املناطــق  ــرب م ــا يق ــد م ــة، فق ــة الثاني ــة األفريقي ــات البيئ ــاً لتوقع وفق
اإليكولوجيــة األرضيــة يف أفريقيــا أكثــر مــن 50 % مــن مســاحتها بســبب الزراعــة أو 
التدهــور أو التحضــر. وينــص أيضــاً علــى أن بعــض املناطــق البيئيــة مثــل فسيفســاء 
هضبــة مانــدارا، والغابــات االنتقاليــة عبــر النيجــر، وفسيفســاء غابــات جــوس باتــو، 
وغابــات األراضــي املنخفضــة النيجيريــة قــد شــهدت أكثــر مــن 95 % مــن التحــول.
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فقدت تسع مناطق إيكولوجية أخرى أكثر من 80 % من موطنها، مبا يف ذلك 
يف  واملراعي  والغابات  ورينوسترفيلد  فينبوس  باألنواع  الغنية  املنخفضة  األراضي 
املرتفعات اإلثيوبية؛ كذلك فقدت غابات البحر األبيض املتوسط أكثر من 75 % من 

موطنها األصلي، وصارت الكتل القليلة املتبقية من املوائل مجزأة جّداً.

تآكل التربة يف جتمعات ديكالي الرعوية يف مايو 2013 يف إثيوبيا، مع أمثلة على )a( املراحل املبكرة من 
تكوين األخاديد و )b( أخدود عميق فيه ماشية.
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والنيجــر،  ومالــي،  موريتانيــا،  مثــل:  بلــدان،  يف  الرمليــة  الكثبــان  مناطــق  يف 
ونيجيريــا، والســنغال، تتراكــم عمليــات ترســب الطمــي يف أحــواض األنهــار الرئيســية، 
واملــواد التــي تبتلــع الغطــاء النباتــي الطبيعــي، مثــل غابــات أكاســيا نيلوتيــكا النهريــة. 
يســهم تــآكل التربــة يف حتريــك رأس املــال البــذري لــألرض، واقتــاع األنــواع العشــبية 

واألخشــاب، ويف مناطــق التراكــم يخنــق األنــواع القيمــة.

التراكــب املكانــي الجتــاه التغيــرات يف وفــرة الغطــاء النباتــي اخلشــبي كمــا لوحــظ علــى األرض وخريطــة 
ثنائيــة الجتاهــات اخلضــرة التــي متــت مالحظتهــا عبــر األقمــار الصناعيــة )التخضيــر مقابل عدم التخضير( 
ملجموعــة فرعيــة مــن مواقــع الدراســة يف وســط الســنغال. يبــدو أن املالحظــات األرضيــة لتناقــص الغطــاء 
النباتــي اخلشــبي تهيمــن يف جميــع أنحــاء املنطقــة، ســواء تزامنــت مــع اجتــاه التخضيــر املالحــظ بواســطة 

القمــر الصناعــي أم ال.
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يف غــرب أفريقيــا، أدى حتــرك النــاس جنوبــاً نحــو املناطــق االســتوائية شــبه 
الرطبــة إلــى فقــدان الغابــات األوليــة واألراضــي احلراجيــة، وتكــرار قطــع األشــجار 

ــواع. ــة، واســتنفاد عــدد مــن األن ــات الثانوي للنبات

يحــدث تدهــور أكثــر انتشــاراً ملــوارد األراضــي يف األجــزاء القاحلــة وشــبه الرطبة. 
ويشــمل هــذه اســتخراج املــوارد الشــجرية خــارج الغابــات لصنــع الفحــم )نحــو 150 
مليون طن / ســنة من مناطق الســافانا واألراضي احلراجية(، واســتخدام األخشــاب 

عاليــة القيمــة. األكثــر تضــرراً هــي عائلــة ميلياكيــا )أنــواع خايــا(.

هناك أدلة متزايدة إلثبات أن اجلفاف والتصحر اللذين يتفاقمان بسبب تغير 
املناخ سيكون لهما آثار مدمرة على املوائل واألنواع يف املنطقة. على سبيل املثال، 
ميكن أن تؤثر التحوالت يف أمناط هطول األمطار على الفينبوس والكارو يف جنوب 
أفريقيا من خال تغيير نظام احلرائق الضروري لتجديدها. ميكن أن يؤثر انخفاض 

اجلريان يف النظم البيئية لألراضي الرطبة، مثل: دلتا أوكافانغو، ومنطقة سود.

التأثيـــــــر يف الطـاقـــــــــــــــة. 5
تظهــر آثــار اجلفــاف والتصحــر علــى قطــاع الطاقــة يف املقــام األول مــن خــال 
اخلســائر يف إمكانــات الطاقــة الكهرومائيــة لتوليــد الكهرباء وآثار اجلريان الســطحي 

)ومــا يترتــب عليــه مــن ترســب الطمــي( علــى توليــد الطاقــة الكهرومائيــة.

تتجلــى خطــورة تأثيــرات توليــد الكهربــاء بشــكل أكبــر يف حالــة غانــا، حيــث 
انخفــض مســتوى امليــاه يف ســد أكوســومبو يف النصــف األول مــن عــام 2007 )ومــن 
املتوقــع أن يســتمر هــذا العــام( إلــى مــا دون املســتوى األدنــى 240 قدمــاً. وقــد 
ــة، وبالتالــي فصــل األحمــال  أدى ذلــك إلــى انخفــاض يف توليــد الطاقــة الكهرومائي
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ــاد. تظهــر تأثيــرات الطاقــة أيضــاً مــن خــال  ــاء يف جميــع أنحــاء الب عــن الكهرب
التغييــرات يف معــدالت منــو األشــجار التــي تعتمــد عليهــا الغالبيــة العظمــى مــن 

النــاس يف املنطقــة للحصــول علــى حطــب الوقــود.

بســبب محدوديــة البدائــل املتاحــة لهــم واألولويــة املنخفضــة املمنوحــة لتلبيــة 
احتياجاتهــم يف أوقــات النــدرة، تتحمــل املناطــق الريفيــة وفقــراء احلضــر أكبــر تكلفــة 
النخفــاض مــوارد الطاقــة. وهــذا يقــوض اجلهــود املبذولــة النتشــال هــذه الفئــات مــن 

النــاس مــن براثــن الفقــر.

التـــــــــأثـــــير يف الهجـــــــــــــــــرة. 6
املتضررة.  اجلافة  األراضي  مناطق  وراء  ما  إلى  واجلفاف  التصحر  آثار  متتد 
االجتماعية  والقابلية  للتصحر  املشتركة  اآلثار  بسبب  الضعف  مستوى  زيادة  مع 
واالقتصادية، تزداد احتمالية الهجرة البشرية. يؤدي التصحر إلى نزوح أعداد كبيرة 

من السكان وإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بحثاً عن ُسبل عيش أفضل.

وتتخــذ الهجــرة املرتبطــة بالتصحــر واجلفــاف العديــد مــن األشــكال التــي حتــدث 
يف الغالــب علــى شــكل هجــرات داخليــة، أي نــزوح الســكان داخــل احلــدود الوطنيــة. 
الذيــن هــم األكثــر عرضــة للخطــر هــم أولئــك الذيــن يف الطــرف األدنــى مــن الطيــف 

االجتماعــي واالقتصــادي، يف كل مــن املناطــق املتقدمــة والناميــة.

يف املناطــق الناميــة، غالبــاً مــا يُجبــر الســكان األشــد فقــراً علــى العيــش يف أراض 
ــون عرضــة  ــد يك ــة أو املناطــق الســاحلية، ممــا ق هامشــية خــارج املناطــق احلضري
للتصحــر. غالبــاً مــا تكــون الهجــرة آليــة تأقلــم، مــع القليــل مــن الثقــة يف العثــور علــى 

إقامــة دائمــة.
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ــى طــول حــدود  ــال- الرعــاة عل ــى ســبيل املث ــة -عل يدفــع توافــر املــوارد الطبيعي
ــؤدي  ــة؛ ممــا ي ــوارد املتضائل ــداً عــن مناطــق امل ــدا للهجــرة بعي ــا وأوغن ــا وكيني إثيوبي
إلــى زيــادة املنافســة علــى املــوارد احملــدودة مــع زيــادة حــدوث الصــراع عندمــا ينتقــل 

هــؤالء األفــراد إلــى مناطــق مجتمعــات زراعــة احملاصيــل.
تشــير التقديــرات إلــى أن 135 مليــون شــخص - مــا يعــادل مجمــوع ســكان فرنســا 
وأملانيــا- معرضــون خلطــر النــزوح بســبب التصحــر. يبــدو أن املشــكلة أكثــر حــدة يف 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، والســاحل، والقــرن األفريقــي. تشــير التقديــرات 
إلــى ويبــدو أن نحــو 60 مليونــاً انتقلــوا يف نهايــة املطــاف مــن املناطــق املتصحــرة يف 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء باجتــاه شــمال أفريقيــا وأوروبــا بحلــول عــام 2020.
بالفعــل، يُذكــر أنــه يف العشــرين عامــاً املاضيــة، هاجــر مــا يقــرب مــن نصــف 
إجمالــي الســكان الذكــور يف مالــي مــرة واحــدة علــى األقــل إلــى البلــدان األفريقيــة 
املجــاورة (96 %) أو إلــى أوروبــا (2.7 %). يف بوركينــا فاســو، ميكــن حتديــد التصحــر 

علــى أنــه ســبب 60 % مــن تضخــم املراكــز احلضريــة الرئيســية.
تتمثــل إحــدى عواقــب التصحــر يف كينيــا يف التدفــق املســتمر لفقــراء الريــف إلــى 
ــى  ــي بنســبة 800 % مــن 350000 يف عــام 1963 إل ــي. منــا عــدد ســكان نيروب نيروب

2818000 يف عــام 2005.

ويقوض  يتغلغل  الذي  والتصحر،  للجفاف  املدمر  للتأثير  اخللفية  هذه  يف ظل 
أُسس تأمن ُسبل العيش املستدامة والنمو االقتصادي، يرتبط القضاء على الفقر 
يف أفريقيا ارتباطاً وثيقاً بالنجاح يف مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف.

بالنســبة للمايــن يف القــارة، فــإن اآلمــال يف اخلــروج مــن الفقــر تتوقــف علــى 
اجلهــود املبذولــة علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة إلعطــاء األولويــة 

ــذ ملكافحــة التصحــر والتعامــل مــع اجلفــاف. ــر التنفي ــر الدعــم وتدابي لتوفي
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اآلثـــــــار البيئيــــــــة
· فقدان التنوع البيولوجي لألنواع.	

· هجرة التغييرات للحيوانات املتجولة.	

· انخفاض جودة الهواء.	

· زيادة تآكل التربة.	

· خــالل موســم الريــاح املوســمية، غالبــًا مــا تعانــي املناطــق التــي تعتمد على األمطار 	
املوسمية من اجلفاف إذا فشلت األمطار املوسمية.

· مبجرد فشل احملاصيل، ميكن أن تصبح املجاعة مشكلة كبيرة.	

· يف بعــض البلــدان األفريقيــة، غالبــًا مــا ُتســتخدم طقــوس املطــر حملاولــة إحبــاط 	
مواســم اجلفــاف وجلــب املطــر.

· يف حــن أنــه ليــس عالجــًا، فقــد طــورت التكنولوجيــا احلديثــة طرائــق للمســاعدة 	
يف رؤيــة حــاالت املجاعــة احملتملــة حيــث تــرى األقمــار الصناعيــة ظــروف املجاعــة 

مــن الفضــاء.
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استراتيجيات مواجهــــة التصحــر  واجلفـــــاف
ينشــأ اجلفــاف مــن نقــص يف هطــول األمطــار ممــا يــؤدي إلــى نقــص امليــاه لبعــض 

األنشــطة أو بعــض املجموعات.

ياحــظ أنــه نتيجــة لتقليــل الكتلــة احليويــة اخلشــبية املتاحــة ومــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن نقــص يف خشــب الوقــود أو مــواد البنــاء، فــإن نقــص امليــاه بســبب تدهــور 
أنظمــة دعــم احليــاة التــي غالبــاً مــا تتطلــب املســاعدة اخلارجيــة أو البحــث عــن ُســبل 
العيــش يف مــكان آخــر. كانــت حــاالت اجلفــاف الشــديد مســؤولة عــن فقــدان املاشــية 

واحليــاة البريــة وحتــى فقــدان األرواح البشــرية.

مثــًا املوقــع اجلغــرايف جلنــوب كاالهــاري يف أفريقيــا علــى حــزام الضغــط العالــي 
شــبه االســتوائي )خــط عــرض 25 درجــة - 35 درجــة جنوبــاً( يســبب جفافهــا. مناطق 
الضغــط املرتفــع مثــل هــذه عــادة مــا تتلقــى القليــل مــن املطــر. يكــون الهــواء املتجــه 

إلــى البــر مــن الغــرب جاًفــا بســبب تيــار احمليــط البــارد وميــاه احمليــط البــاردة.

ومنــذ اجلفــاف املدمــر يف 1980-1984 الــذي ضــرب دول الســاحل، صــارت 
منطقــة وادي املغــادم يف الســودان أكثــر عرضــة للجفــاف وتغيــر املنــاخ يف املســتقبل.

تــؤدي اآلثــار التراكميــة للجفــاف املتكــرر إلــى تناقــص خطيــر يف امليــاه الســطحية، 
ونضــوب الغطــاء النباتــي، وتدميــر خصوبــة التربــة الُعلويــة، وانخفــاض إنتاجيــة 
ــة للزراعــة، بســبب تدهــور األراضــي. صــار املزارعــون  ــة والقابل ــل البدائي احملاصي
والرعــاة الذيــن فقــدوا قطعانهــم احليوانيــة عاجزيــن عــن زراعــة اخلضــراوات أو 
احملاصيــل مــن أجــل الغــذاء. قبــل خمســن عامــاً، كانــت ملكيــة األســرة للحيوانــات 

ــر. ــاز و110 جمــال و10 حمي ــام و110 ِمع ــر مــن 100 رأس مــن األغن ــل أكث متث
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ــل يف موســم األمطــار  ــي بزراعــة بعــض اخلضــراوات واحملاصي كمــا قــام األهال
لســد رمقهــم يف أحــواض وبنــوك األوديــة وحصلــوا علــى غــات تتــراوح بــن  6 و11 
جــول / فــدان. يف الســنوات األخيــرة، انخفضــت ملكيــة احليوانــات إلــى 6 أغنــام و5 
ِمعــاز وجمــل واحــد وحمــار وفقــدت املاشــية متامــاً الظــروف املناســبة حلياتهــا حيــث 

اختفــت. صــار النشــاط الزراعــي محــدوداً جــّداً اعتمــاداً علــى الظــروف اجلويــة.
كل هــذا التدهــور يف املــوارد واألصــول، أدى إلــى تدهــور األوضــاع االجتماعيــة 
ــاض دخــل األســرة،  ــي انخف ــة، وبالتال ــش الريفي ــبل العي ــض ُس ــة، وتقوي واالقتصادي
وزيــادة الفقــر، وإجبــار النــاس علــى تــرك ُقراهــم والهجــرة إلــى البلــدات واملُــدن 

املجــاورة، والعمــل يف املناطــق الهامشــية.
مــع أن القــارة األفريقيــة عانــت مــن أكثــر اآلثــار دراماتيكيــة مــن اجلفــاف خــال 
ــع  ــى تعــرض جمي ــد مــراراً وتكــراراً عل ــة، فقــد جــرى التأكي ــدة املاضي العقــود العدي

الــدول لفتــرات طويلــة مــن نقــص امليــاه خــال نفــس الفتــرة الزمنيــة.
يف العقــد املاضــي وحــده، حدثــت حــاالت اجلفــاف بوتيــرة وشــدة كبيريــن يف 
معظــم العالــم املتقــدم والنامــي. البرازيــل، واألرجنتــن، وأوروغــواي، وأســتراليا، 
والواليــات املتحــدة، وكنــدا، والهنــد، والصــن، ومعظــم دول جنــوب شــرق آســيا ليســت 

ــدان التــي اجتاحهــا اجلفــاف. ــة مــن البل ــة قليل ســوى أمثل
ينتشــر القلــق مــن ِقبــل أعضــاء األوســاط العلميــة ومجتمعــات السياســات بشــأن 
الــة ويف الوقــت املناســب للجفــاف  عــدم قــدرة احلكومــات علــى االســتجابة بطريقــة فعَّ
ومــا يرتبــط بــه مــن آثــار يف جميــع أنحــاء العالــم. كانــت هنــاك العديــد مــن )الدعــوات 
للعمــل( لتحســن التخطيــط واإلدارة للجفاف مــن ِقبل احلكومات الوطنية واملنظمات 

املهنيــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة وغيرها.
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ــة تغييــر تصــور صانعــي السياســات والعلمــاء يف جميــع أنحاء  ومــع ذلــك، فــإن ُمهمَّ
العالــم حــول اجلفــاف وتثقيفهــم حــول مناهــج اإلدارة البديلــة ميثــل حتديــاً هائــًا. 
تعامــل احلكومــات عــادة اجلفــاف علــى أنــه حــدث نــادر وعشــوائي ال ميكــن التنبــؤ 
بــه أو بطبيعتــه؛ إنهــم غيــر مســتعدين لاســتجابة بفعاليــة عنــد حدوثــه. تتطلــب 
ــة صعبــة بالنســبة  الــة للجفــاف تخطيًطــا بعيــد املــدى، وهــي ُمهمَّ االســتجابة الفعَّ

ملعظــم احلكومــات.

ــم أفضــل  ــاً فه ــي السياســات حالي ــاء وصانع ــد مــن العلم ــدى العدي ــد صــار ل لق
للجفــاف وعواقبــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. علــى الرغــم مــن وجــود عوائــق 
ــق شــعوراً بالتفــاؤل احلــذر  ــر قــد خل أمــام التخطيــط للجفــاف، فــإن التقــدم األخي
بــأن املجتمــع يتجــه بثبــات نحــو مســتوى أعلــى مــن التأهــب. كمــا تتوافــر التقنيــات 
ــة  ــر فعالي ــدان مــن التخفيــف بشــكل أكث ــي مــن شــأنها أن متكــن البل واملعلومــات الت
مــن آثــار اجلفــاف مــن خــال تطويــر نهــج أكثــر اســتباقية ومنهجيــة إلدارة املخاطــر.

إن حــــــــــدوث اجلفــاف الشــديد يف جميــع أنحــاء العالــم أثنــاء وبعــد حــدوث 
ظاهــــــــرة النينيــو El Niño / أو التذبــذب اجلنوبــي الشــديد (ENSO) يف عامــي  
1982 - 1983 وعامــي 1997-1998 يفســر جزئيــاً زيــادة وعــي احلكومــات وفهمهــا 

للجفــاف واالهتمــام بالتخطيــط.

وقــد لفتــت حــاالت اجلفــاف هــذه االنتبــاه علــى قابليــة التأثــر واالفتقــار إلــى 
القــدرة علــى التكيــف لــدى جميــع الــدول. كمــا يبــدو أن التعــرض االجتماعــي للجفاف 
ــب  ــد طل ــى النمــو الســكاني وتزاي ــر إل ــاد، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبي آخــذ يف االزدي

املجتمــع والتنافــس علــى مــوارد امليــاه احملــدودة.
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ــر أفضــل  ــد مــن احلكومــات اآلن تقدي ــدى العدي ــح ل ــك، أصب ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــاف  ــار املباشــرة للجف ــف اآلث ــاف. ال تشــمل هــذه التكالي ــف املرتبطــة باجلف للتكالي
التكاليــف غيــر املباشــرة )أي املصاعــب الشــخصية،  فحســب، بــل تشــمل أيضــاً 
وتكاليــف اإلغاثــة، وتأخــر التنميــة االقتصاديــة، والتدهــور البيئــي املتســارع(. لــم تعــد 
الــدول قــادرة علــى تخصيــص املــوارد املاليــة الشــحيحة لبرامج االســتجابة التــي غالباً 
مــا تكــون قصيــرة النظــر والتــي ال تفعــل شــيئاً يذكــر للتخفيــف مــن آثــار اجلفــاف يف 

املســتقبل، بــل قــد تــؤدي يف الواقــع إلــى تفاقمهــا.

يف أذهــان اجلمهــور صــارت موضوعــات اجلفــاف والتغيــرات املتوقعــة يف املنــاخ 
الناجتــة عــن زيــادة تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون والغــازات النــزرة األخــرى يف 
الغــاف اجلــوي مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً. علــى ســبيل املثــال، كان بعــض العلمــاء 
ينظــرون إلــى جفــاف عــام 1988 يف الواليــات املتحــدة )ونشــرته وســائل اإلعــام( 

ــاس احلــراري. ــر مســبق مــن ظاهــرة االحتب ــه حتذي ــى أن عل

يقتــرح آخــرون أن التغيــرات يف املنــاخ ســتؤدي إلــى زيــادة تواتــر وشــدة اجلفــاف، 
مــع أن هــذه التوقعــات تخمينيــة جــّداً يف الوقــت احلالــي. ومــع ذلــك، فإننــا نعلــم أن 
ــاً؛ وتكــراره أمــر ال مفــر  ــع املناطــق تقريب ــاخ يف جمي اجلفــاف جــزء طبيعــي مــن املن

منــه، مــع أو بــدون وجــود تغيــرات يف املنــاخ.

مــن وجهــة نظــر مؤسســاتية، فــإن التعلــم اليــوم للتعامــل بشــكل أكثــر فعاليــة 
مــع األحــداث املناخيــة املتطرفــة مثــل اجلفــاف ســوف يخدمنــا جيــداً يف إعــداد 
اســتراتيجيات االســتجابة املناســبة للقضايــا ذات الصلــة باملنــاخ علــى املــدى الطويــل.



موسوعة العمري يف علوم األرض
57

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

استراتيجيـــــات إدارة اجلفــــــــــاف
يعتبــر اجلفــاف ســمة رئيســية ملنــاخ اجلنــوب األفريقــي، ولــه تأثيــر مدمــر يف 
كثيــر مــن األحيــان. يف خطــة إدارة اجلفــاف (DMP) التــي وضعتهــا حكومــة جنــوب 

ــا التــي يجــب معاجلتهــا مــا يأتــي: ــا، تشــمل القضاي أفريقي

خطة بحث مناسبة.. 1

تنبؤات اجلفاف.. 2

أنظمة اإلنذار املبكر واملراقبة )االستشعار عن بُْعد باألقمار الصناعية(.. 3

أدوات دعم القرار إلدارة اجلفاف.. 4

وضــع معاييــر التربــة واحملاصيــل واملنــاخ للزراعــة يف منطقــة زراعيــة متجانســة . 5
بشــكل معقــول (RHFA) مــن أجــل زراعــة منتجــات زراعيــة مربحــة )وليــس 

بالضــرورة الغــذاء(.

وضــع قواعــد ومعاييــر لألراضــي العشــبية واحليوانــات يف مناطــق RHFA، كمــا . 6
هــو احلــال يف حتديــد أحجــام القطيــع وبيــع املاشــية قبــل حــدوث اجلفــاف.

ــى . 7 ــى أن الزراعــة املربحــة ال تقتصــر عل ــة مســتجيبة مبعن ــر خطــط زراعي تطوي
ــة التــي ميكــن بيعهــا بشــكل مربــح. ــاج الغــذاء، بــل احملاصيــل النقدي إنت

حتسن البحث العلمي، مبا يف ذلك ما يتعلق بتغير املناخ.. 8

حتديــد تأثيــر التغيــر البيئــي العاملــي يف خصائــص كارثــة اجلفــاف واإلنتــاج . 9
الزراعــي.
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اســــــتراتيجيات إدارة التصحـــــــر	·
إّن آثار التصحر خطيرة جّداً عندما ينظر املرء بشكل شامل إلى النظام البيئي 
القائم على األرض. يعتمد البشر على األراضي اخلصبة إلنتاج الغذاء لعدد متزايد 
من السكان. يف الوقت نفسه، يحدث انقراض جماعي لألنواع البرية يومّياً حيث 

تتحرك الصحاري با هوادة فوق أرض كانت خصبة ذات مرة.

لقــد دخلــت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر (UNCCD) حيــز التنفيــذ 
يف عــام 1996.

كمــا رأينــا ســابقاً، غالبــاً مــا يقتــرن تــآكل التربــة بالتصحــر. مــن خــال معاجلــة 
أحدهمــا، ميكنــك التأثيــر علــى اآلخــر.

تهــدف بعــض االســتراتيجيات املتضمنــة يف اتفاقيــة مكافحــة التصحــر إلــى حــل 
ــام  ــة الطع ــادة يف كمي ــاك زي ــي يســببها التصحــر. يجــب أن تكــون هن املشــكات الت

التــي ميكــن زراعتهــا يف املناطــق التــي يعيــش فيهــا النــاس ويزرعــون األرض.
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ميكــن معاجلــة مشــكات التصحــر اآلتيــة مــن خــال احللــول املقابلــة لهــا كمــا يف 
اجلــدول اآلتي:

احلــــــــل املقتــــــــــــرحاملشــــــــــــــــــكلة

إزالة الغابات

التشــجير، أي إعــادة زراعــة األشــجار، بخاصــة 
يف أحزمــة احلمايــة. ميكــن أن تســاعد زراعــة 
احلشــائش يف تثبيــت التربــة وتقليــل التعريــة 

بفعــل الريــاح واألمطــار.

اإلفراط يف الزراعة
اســتخدام املمارســات الزراعيــة اجليــدة، مثــل: 
واســتخدام  للمحاصيــل،  الســليم  التدويــر 

الطبيعــي. الســماد 

التحكــم يف أحجــام القطيــع لضمــان عــدم أكل الرعي اجلائر
العشــب قبل اســتبداله.

تأكــد مــن عــدم تبخيــر املــاء علــى ســطح يهــدر الري السيء
املــاء ويزيــد ملوحتــه.

اجلريــان اجلريان السطحي إلبطــاء  األرض  تلطيــف  سيســمح 
الرطبــة. والتربــة  بالتســرب 

زيادة عدد السكان
املناطــق  يف  الســكان  عــدد  تزايــد  علــى  الســيطرة 
بدائــل  خلــق  خــالل  مــن  الهامشــية  الزراعيــة 

. ظيــف للتو
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ما التقــــــــدم الـــــــــذي أحــــــرزه العالــــــــم؟	·
سنســتعرض فيمــا يأتــي التقــدم احملــرز يف تنفيــذ تدابيــر مكافحــة التصحــر 
وتخفيــف آثــار اجلفــاف. يتــم إجــراء االســتعراض مــع األخــذ يف االعتبــار التدابيــر 
املنصــوص عليهــا يف جــدول أعمــال القــرن 21، وبرنامــج مواصلــة تنفيــذ جــدول 
ــة  ــة العاملي ــذ (JPOI) للقم ــرن 21 (PFIA21)، وخطــة جوهانســبرج للتنفي ــال الق أعم

.(WSSD) للتنميــة املســتدامة

يتنــاول هــذا االســتعراض علــى وجــه التحديــد التقــدم احملــرز يف املنطقــة يف 
تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر يف البلــدان التــي تعانــي مــن اجلفــاف 
ذات  والبرامــج   ،(UNCCD) أفريقيــا  ِســيَّما يف  وال  التصحــر،  أو(   / )و  الشــديد 
ــدة مــن أجــل  ــا )الشــراكة اجلدي ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــة للشــراكة اجلدي الصل
تنميــة أفريقيــا(. هــذا اعتــراف بالتركيــز املمنــوح لهــا يف جــدول أعمــال القــرن 21 
و PFIA21 و JPOI وأهميتهــا اخلاصــة يف توفيــر أُطــر ســليمة للتصــدي للجفــاف 

والتصحــر يف أفريقيــا.

· التقدم احملرز يف وضع وتنفيذ تدابير ملنع التصحر ومكافحته وكذلك 	
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  يف  اجلفاف  آثار  من  التخفيف 

التصحر

منســقة  تدابيــر  اتخــاذ  إلــى  املســتدامة  للتنميــة  العاملــي  القمــة  دعــا مؤمتــر 
وملموســة علــى جميــع املســتويات لتمكــن البلــدان النامية من حتقيق أهــداف التنمية 
املســتدامة. وبالتالــي، حتــدد خطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ (JPOI) مكافحــة التصحــر 
وتخفيــف آثــار اجلفــاف مــن بــن اإلجــراءات ذات األولويــة الازمــة لتمكــن البلــدان 
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الناميــة مــن حتقيــق أهدافهــا وغاياتهــا يف احلــد مــن الفقــر. ويف هــذا الصــدد، 
فإنــه يدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر ملعاجلــة 
أســباب التصحــر وتدهــور األراضــي مــن أجــل احلفــاظ علــى األراضــي واســتعادتها، 

ومعاجلــة الفقــر الناجــم عــن تدهــور األراضــي.

تشــكل اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر، التــي مت تبنيهــا يف عــام 1994 
ودخلــت حيــز التنفيــذ يف 26 ديســمبر 1996، حجــر الزاويــة يف جهــود املجتمــع 

ــة املســتدامة. ــان التنمي ــاف وضم ــار اجلف ــف آث ــي ملكافحــة التصحــر وتخفي الدول

الهــدف مــن االتفاقيــة هــو )مكافحــة التصحــر وتخفيــف آثــار اجلفــاف يف البلــدان 
ــا، مــن  ــيَّما يف أفريقي ــي مــن اجلفــاف الشــديد )و / أو( التصحــر، وال ِس ــي تعان الت
ــال علــى جميــع املســتويات، بدعــم مــن ترتيبــات التعــاون والشــراكة  خــال العمــل الفعَّ
الدوليــة، يف إطــار نهــج متكامــل يتوافــق مــع جدول أعمال القرن 21، بهدف املســاهمة 

يف حتقيــق التنميــة املســتدامة يف املناطــق املتأثــرة(.

جميــع الــدول األفريقيــة أطــراف متعاقــدة يف االتفاقيــة وتشــارك يف أنشــطة 
مختلفــة وحتــرز تقدمــاً يف الوفــاء بالتزاماتهــا يف تنفيــذ االتفاقيــة. فيمــا يأتــي بعــض 

اإلجــراءات التــي جــرى اتخاذهــا علــى مختلــف املســتويات.

على املســـــــــــــــتوى الوطــــــــــــني. 1

ــدان  ــة ملكافحــة التصحــر. حيــث متــر البل ــذ برامــج العمــل الوطني ــر وتنفي تطوي
األفريقيــة بدعــم مــن شــركاء التنميــة يف مراحــل مختلفــة يف تطويــر وتنفيــذ برامــج 
العمــل الوطنيــة ملكافحــة التصحــر (NAPs). تعــد خطــط العمــل الوطنيــة، التــي جــرى 
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تطويرهــا مــن خــال عمليــات تشــاركية عاليــة، مبثابــة اســتراتيجيات شــاملة خلطــط 
ــة  وبرامــج محــددة متعلقــة باألراضــي واجلفــاف، وهــي تعمــل أيضــاً كأدوات ُمهمَّ
يف توجيــه التنفيــذ وتنســيق اجلهــات املانحــة ورصــد اجلهــود املبذولــة يف مكافحــة 

التصحــر واحلــد مــن الفقــر.

واعتبــاراً مــن أبريــل 2007، كانــت 42 دولــة أفريقيــة قــد وضعــت واعتمــدت برامــج 
العمــل الوطنيــة. وكانــت غالبيــة البلــدان املتبقيــة قــد أطلقــت عمليــات خطــة العمــل 
الوطنيــة. وقــد أســهمت عمليــات برنامــج العمــل الوطنــي بشــكل كبيــر يف تعزيــز قــدرة 

مختلــف أصحــاب املصلحــة علــى التعامــل مــع اجلفــاف والتصحــر.

وبخــاف إنتــاج برامــج العمــل الوطنيــة، كانــت عمليــة خطــة العمــل الوطنيــة 
التشــاركية قويــة يف زيــادة الوعــي وتثقيف وتعبئــة مختلف أصحاب املصلحة، وبالتالي 
متكينهــم يف قضايــا اجلفــاف والتصحــر. كمــا أدى ذلــك إلــى إطــاق إصاحــات 
الــة للتصــدي للجفــاف وتدهــور األراضــي  مؤسســاتية وتشــريعية داعمــة للتدابيــر الفعَّ

ونتــج عنهــا.

وقــد بــدأ تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة يف بعــض البلــدان. يف النيجــر مثــًا، جــرى 
تنفيــذ عــدد مــن املشــروعات كمــا هــو موضــح يف إطــار خطــة العمــل الوطنيــة للبلــد 
ملكافحــة التصحــر وإدارة املــوارد الطبيعيــة، التــي جــرى اعتمادهــا يف ديســمبر 2000 

كمــا يأتــي:

1. مشــروع دراســة أســباب وتأثيــرات العواصــف الصحراويــة، ومــا اإلجــراءات التــي 
ميكــن اتخاذهــا لتقليــل آثارهــا؟

2. )مبــادرة األراضــي وامليــاه األفريقيــة(، التــي ُمــول مــن أجلهــا املشــروع التجريبــي 
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للفتــرة 2004 - 2005 مببلــغ 000 515 دوالر جــرى احلصــول عليهــا مــن البنــك 
الدولــي ويف إطــار اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر.

3. )مشــروع إدارة الغابــات الطبيعيــة(، املمــول بنحــو 15.6 مليــون دوالر مــن بنــك 
التنميــة األفريقــي (ADB) واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر خــال 

الفتــرة 2000 - 2005.

4. مشــروع بنــاء املؤسســات لدعــم خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة التصحــر وإدارة 
املــوارد الطبيعيــة، بتمويــل مــن إيطاليــا مببلــغ 1600 دوالر خــال الفتــرة 2002-

.2004

5. )مشــروع فيلــق الشــباب( للحــد مــن الفقــر، بتمويــل 450000 دوالر مــن برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر.

6. مبــادرة رئاســية تهــدف إلــى تشــجيع املشــاركة املجتمعيــة مــن جانــب الشــباب 
ــه بنحــو 70 مليــون  ومحاربــة الفقــر خــال الفتــرة 2001 - 2004. جــرى متويل

.(HIPC) دوالر مــن مبــادرة البلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون

ــد التنفيــذ  ــزال قي ــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ال ي ــروع ممــول مــن برنامــــ 7. مشـــــــــ
ــن دوالر  ــة ماي ــة أربع (2004-2007) )برنامــج مكافحــة الفقــر(. وقدمــت الوكال

لهــذا املشــروع.

8. )برنامــج العمــل املجتمعــي(، وهــو أيضــاً مبــادرة للحــد مــن الفقــر، ميولهــا البنــك 
ــى  ــرة مــن 2004 إل ــون دوالر للفت ــغ 39 ملي ــة مببل ــة العاملي ــق البيئ ــي ومرف الدول

.2008
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9. )البرنامــج الوطنــي للغابــات( بتمويــل قــدره 365900 دوالر مــن منظمــة األمم 
املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 2004 - 2006.

10. مشــروع ملكافحــة جتميــد ميــاه نهــر النيجــر، بتمويــل مــن بنــك التنميــة اآلســيوي 
وســلطة حــوض النيجــر، بنحــو 9.6 مليــون دوالر للفتــرة 2004 - 2008.

ومــع ذلــك، فقــد أُحــرز تقــدم محــدود يف العديــد مــن البلــدان يف تنفيــذ برامــج 
العمــل الوطنيــة. كمــا لوحــظ يف تقرير أمانــة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر: 
)يف حــن أن معظــم بلــدان املنطقــة لديهــا برامــج عمــل وطنيــة (NAPs) لعــدة ســنوات، 

لــم يُحــرز أّي تقــدم ملمــوس يف تنفيذهــا التشــغيلي(.

وتشــمل العوامــل التــي حددتهــا العديــد مــن البلــدان علــى أنهــا عوائــق أمــام 
تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي القيــود املفروضــة علــى القــدرات واملــوارد، فضــًا 
عــن االفتقــار إلــى التكامــل املنهجــي خلطــط مكافحــة التصحــر يف أُطــر التخطيــط 

وامليزانيــة علــى مختلــف املســتويات.

ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى حقيقــة أن ترتيبــات الشــراكة لتنفيــذ برامــج 
العمــل الوطنيــة، علــى الرغــم مــن عــدم تنفيذهــا بشــكل كاٍف، توفــر مخططــاً حــول 

ــال. ــة بشــكل فعَّ ــدان املتلقي ــات املانحــة يف البل ــن اجله ــم التنســيق ب ــة تنظي كيفي

إنشـــــاء وتشـغيل الصناديق الوطنيــــة ملكافحة التصـحـــر. 2

أنشأت بعض البلدان صناديق وطنية ملكافحة التصحر (NDFs) كجزء من عملية 
وميكن  محلية،  كمصادر  للتنمية  الوطنية  الصناديق  تعمل  الوطني.  العمل  برنامج 

الوصول إليها بسهولة للتمويل من أجل تنفيذ أولويات برنامج العمل الوطني.
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ومــن األمثلــة علــى ذلــك الصنــدوق االئتمانــي جلماعــة مكافحــة التصحــر يف 
ــق يف يونيــو 2004. وقــد اســتفاد الصنــدوق مــن مســاهمة كبيــرة  ــا، الــذي أطل كيني
ــة يف برنامــج العمــل  ــذ األنشــطة ذات األولوي مــن القطــاع اخلــاص وســاعد يف تنفي

ــد. ــي للبل الوطن

علــى الرغــم مــن التقــدم احملــرز يف إنشــاء صناديــق التنميــة الوطنيــة، تواجــه 
البلــدان صعوبــات يف تشــغيل هــذه األمــوال بشــكل حقيقــي، والتركيــز مــن ِقبــل عــدد 
مــن شــركاء التنميــة والبلــدان الفرديــة علــى الدعــم املباشــر للميزانيــة والتمويــل 

ــا. ــوارد وتخصيصه ــة امل ــج املفضــل لتعبئ ــاره النه املشــترك باعتب

إنشـــــــــاء هيئـات التنســـــيق الوطنيــــــة. 3

تقــوم بلــدان املنطقــة بإنشــاء هيئــات تنســيق وطنيــة (NCBs) وفقاً ألحــكام اتفاقية 
األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر. إن املكاتــب املركزيــة الوطنيــة مكلفــة بــدور التنســيق 
والتوجيــه والقيــادة مــن أجــل ضمــان التخطيــط الشــامل والقطاعــي ألنشــطة مكافحة 

التصحر.

ومــع ذلــك، فــإن التقاريــر القطريــة تســلط الضــوء علــى احلاجة إلــى تعزيز هيئات 
ــة  ــة واملالي ــد أداؤهــا وفعاليتهــا املــوارد البشــرية والتقني ــي يقي ــة الت التنســيق الوطني
احملــدودة املتاحــة لهــا. كمــا أشــير إلــى احلاجــة إلــى تعزيــز ســلطة صنــع السياســات 
وإدمــاج هيئــات التنســيق الوطنيــة يف الهيــكل اإلداري علــى مســتوى عــاٍل مبــا يكفــي 

ألداء وظائفهــا املتمثلــة يف تنســيق وتعميــم أنشــطة مكافحــة التصحــر.
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· دمج برامج العمل الوطنية وأولويات اإلدارة املستدامة لألراضي األخرى 	
يف برامــج التنميــة الوطنيــة (NDPs) مبــا يف ذلــك اســتراتيجيات احلــد 

(PRSs) مــن الفقــر

تقر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بالروابط بن تدهور األراضي والفقر، 
وتشدد على احلاجة إلى دمج جهود مكافحة التصحر يف أُطر التنمية األخرى.

لبــدء ومواصلــة تنفيــذ  املــوارد  أنــه مــن أجــل تعبئــة  بــه أيضــاً  ومــن املســلم 
التدخــات املخطــط لهــا ملكافحــة التصحــر، مــن األهميــة مبــكان حتســن تكامــل 
وربــط برامــج العمــل الوطنيــة وقضايــا تنميــة األراضــي اجلافــة بشــكل عــامٍّ مــع 
خطــط التنميــة الوطنيــة وال ِســيَّما اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر التــي هــي حاليــاً 

األســاس لتخطيــط التنميــة واملســاعدة.

ولذلــك شــرعت البلــدان يف دمــج برامــج العمــل الوطنيــة يف خطــط التنميــة 
الوطنيــة، وال ِســيَّما اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر. ومــن األمثلــة علــى البلــدان التــي 
جنحــت يف دمــج برامــج العمــل الوطنيــة واإلدارة املســتدامة لألراضــي يف خطــط 
وبوركينــا  وتونــس،  وكينيــا،  بورونــدي،  الفقــر،  مــن  واســتراتيجيات احلــد   NDPS

فاســو، وأوغنــدا.

يف بورونــدي، أبلغــت خطــة العمــل الوطنيــة عــن تطويــر اإلطــار االســتراتيجي 
املؤقــت للنمــو االقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر. ونتيجــة لذلــك، فــإن ركيزتــن مــن 
الركائــز الســت لإلطــار االســتراتيجي تتعلــق بــاإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة 

ومكافحــة تدهــور األراضــي.
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يف كينيا، ُدمجت خطة العمل الوطنية يف أُطر السياسة االجتماعية واالقتصادية، 
مبــا يف ذلــك االســتراتيجية االقتصاديــة الوطنيــة لتكويــن الثــروة وخلــق فــرص العمــل، 
وبيــان حتالــف قــوس قــزح الوطنــي، وحــزب االئتــاف احلاكــم، ومشــروع الدســتور، 
وسياســة األراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة. كمــا ُضّمنــت خطــة العمــل الوطنيــة يف 
عــدد مــن خطــط حمايــة البيئــة القطاعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــري تنفيــذه يف 

إطــار مختلــف األنشــطة القطاعيــة واملشــتركة بــن القطاعــات.

وُدمجــت خطــة العمــل الوطنيــة لتونــس يف خطة التنمية االقتصاديــة واالجتماعية 
العاشــرة للبــاد يف عــام 2002. ونتيجــة لذلــك، خصصــت احلكومــة 2925 مليــون 
دينــار تونســي لتنفيــذ اســتراتيجيات وبرامــج تهــدف إلــى احلفــاظ علــى املــوارد 
الطبيعيــة ومكافحــة التصحــر. يف عــام 2005، جــرى تطويــر اللجنــة الوطنيــة ملكافحة 

.(NCCD) التصحــر وصــار اســمها املجلــس الوطنــي ملكافحــة التصحــر

مــع أهميــة زيــادة التمويــل ونتائــج االســتدامة التــي ميكن أن تنشــأ عــن دمج برامج 
العمــل الوطنيــة علــى وجــه اخلصــوص واإلدارة املســتدامة لألراضــي بشــكل عــامٍّ يف 
خطــط التنميــة الوطنيــة وورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، فقــد لوحــظ أن قلــة 
مــن البلــدان قامــت عمليــاً بدمــج برامــج العمــل الوطنيــة بفعاليــة يف اســتراتيجياتها 
اإلمنائيــة الوطنيــة. ميكــن أن يُعــزى بــطء وتيــرة التكامــل إلــى التحــدي الــذي ال يــزال 

ميثلــه التكامــل للعديــد مــن البلــدان.

ولذلــك، هنــاك حاجــة إلــى زيــادة االلتــزام السياســي واســتمرار التوجيــه والدعــم 
ــال العتبــارات اجلفاف والتصحــر يف اخلطط اإلمنائية  للبلــدان لضمــان اإلدمــاج الفعَّ
الوطنيــة واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر. وهــذا أمــر بالــغ األهميــة إذا أريــد حتقيــق 
الهــدف النهائــي املتمثــل يف تأمــن دعــم متزايــد ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن وعبــر 
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القطاعــات، واملشــاركة واالســتثمار يف املشــروعات واألنشــطة للتخفيــف مــن آثــار 
اجلفــاف ومكافحــة التصحــر مــع احلــد مــن الفقــر.

على املســـــــــــتوين دون اإلقليمـــــــــــي واإلقليـــــمي. 1

تطويــر وتنفيــذ برامــج العمــل دون اإلقليميــة (SRAPs) وبرنامــج العمــل اإلقليمــي 
(RAP) بشــأن اجلفــاف والتصحــر.

ــة (SRAP) وبرنامــج العمــل اإلقليمــي  فقــد وِضعــت برامــج العمــل دون اإلقليمي
ــة،  ــل الوطني ــج العم ــج برام ــل هــذه البرام ــاف والتصحــر. وتكم (RAP) بشــأن اجلف

وال ِســيَّما فيمــا يتعلــق باملــوارد العابــرة للحــدود، مثــل: البحيــرات، وغابــات األنهــار؛ 
واملســائل الشــاملة مبــا يف ذلــك جمــع املعلومــات ونشــرها وبنــاء القــدرات ونقــل 

التكنولوجيــا.

وقــد جــرى وضــع خمســة برامــج عمــل دون إقليميــة. وُطــور برنامــج العمــل 
االســتراتيجي وتنفيــذه حتــت رعايــة املؤسســات دون اإلقليميــة وهــي: اللجنــة الدائمــة 
ــة الســاحل (CILSS)، واجلماعــة  ــدول ملكافحــة اجلفــاف يف منطق ــن ال املشــتركة ب
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا (ECOWAS) لغــرب أفريقيــا وتشــاد دون اإلقليمية؛ 
واحتــاد املغــرب العربــي (AMU) للمنطقــة الفرعية الحتاد املغــرب العربي؛ واجلماعة 
اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي (SADC) ملنطقــة اجلنــوب األفريقــي دون اإلقليميــة؛ 
والهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة (IGAD) ملنطقــة شــرق أفريقيــا دون 

اإلقليميــة.

ومــن بــن املشــروعات التــي يجــري تنفيذهــا يف إطــار برنامج العمــل دون اإلقليمي 
للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة (IGAD): املشــروع التجريبــي الــذي ميولــه 
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مصــرف التنميــة األفريقــي بشــأن حصــاد امليــاه يف األراضــي اجلافــة يف املنطقــة 
الفرعيــة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة (IGAD)، ومبــادرة سياســات 
الثــروة احليوانيــة املناصــرة للفقــراء التــي وضعتهــا الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة 
بالتنميــة (IGAD)، وبرنامــج األســمدة واملدخــات. كمــا جــرى إعــداد برنامــج العمــل 

.(COMIFAC) دون اإلقليمــي ملنطقــة وســط أفريقيــا

حتــت رعايــة وحــدة التنســيق اإلقليمــي (RCU) التــي يســتضيفها مصــرف التنميــة 
األفريقــي، جــرى االنتهــاء مــن خطــة العمــل اإلقليميــة. يتكــون برنامــج عمــل إعــادة 
 TPN1 وهــي: شــبكة (TPNs) التوطــن علــى أســاس ســت شــبكات برامــج موضوعيــة
بشــأن اإلدارة املتكاملــة لألنهــار والبحيــرات واألحــواض املائيــة اجليولوجيــة؛ وشــبكة 
TPN 2 بشــأن تعزيــز احلراجــة الزراعيــة وحفــظ التربــة؛ وشــبكة TPN3 للبرامــج 

املوضوعيــة بشــأن االســتخدام الرشــيد للمراعــي وتعزيــز تنميــة احملاصيــل العلفيــة؛ 
وشــبكة TPN4 للبرامــج املوضوعيــة بشــأن الرصــد اإليكولوجــي ورســم خرائــط 
املــوارد الطبيعيــة واالستشــعار عــن بُْعــد ونظــم اإلنــذار املبكــر؛ وشــبكة TPN5 للبرامج 
واملتجــددة؛  اجلديــدة  الطاقــة  وتكنولوجيــات  مصــادر  تعزيــز  بشــأن  املوضوعيــة 
وشــبكة البرامــج املوضوعيــة TPN6 بشــأن تعزيــز نظــم الزراعــة املســتدامة. تــؤدي 
وحــدة التنســيق اإلقليمــي دوراً حاســماً مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات حــول مكافحــة 

التصحــر بــن املســتوين اإلقليمــي والعاملــي.
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كان تطور الثروة احليوانية يف باتاغونيا يف الفترة من 1890 إلى 2002 يف وحدات األغنام (SU) معادالت 
العواشب وحدة ماشية واحدة = 6 وحدات تخزين، وماعز واحد = SU 1، وحصان واحد = 6 وحدات 

تخزين. يشير اخلط الكامل الغامق األحمر إلى اإلجمالي التراكمي.
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من 	· اجلفاف  آثار  وتخفيف  التصحر  مكافحة  يف  احملرز  التقدم 
خالل استراتيجيات وبرامج أخرى يف قطاعي الزراعة وإدارة املوارد 

الطبيعية
تــؤدي الزراعــة غيــر املســتدامة واســتغال املــوارد الطبيعيــة دوراً رئيســّياً يف 
تســريع التعــرض ملخاطــر التصحــر واجلفــاف. لذلــك فــإن تعزيــز الزراعــة املســتدامة 
وإدارة املــوارد الطبيعيــة يف إطــار احلــد مــن الفقــر وُســبل العيــش املســتدامة يشــكل 
إحــدى الركائــز الرئيســية يف التخفيــف مــن آثــار اجلفــاف والســيطرة علــى التصحــر.

وهكــذا، باإلضافــة إلــى التدابيــر التــي ُوضعــت خصيصــاً لتنفيــذ اتفاقيــة األمم 
املتحــدة ملكافحــة التصحــر، وضعــت البلــدان تدابيــر أخــرى يف قطاعــي الزراعــة 
واملــوارد الطبيعيــة وتقــوم بتنفيذهــا. هــذه التدابيــر لهــا تأثيــر كبيــر يف آثــار اجلفــاف 
والتخفيــف مــن حــدة التصحــر. يجــري اتخــاذ التدابيــر اآلتيــة علــى املســتويات 

الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة.

على املســـــــــــــتوى الوطنــــــــــــــــي. 1

علــى املســتوى الوطنــي، يجــري االضطــاع بتدخــات واســعة النطــاق. وتشــمل 
هــذه السياســات واالســتراتيجيات واخلطــط واملشــروعات التــي تهــدف إلــى منــع 
تدهــور األراضــي )و / أو( اســتعادة األراضــي املتدهــورة مــن خــال تعزيــز األمــن 
وتعزيــز  امليــاه،  ملــوارد  املتكاملــة  واإلدارة  الطبيعيــة،  املــوارد  وجتديــد  الغذائــي، 

ــال للطاقــة ومصــادر الطاقــة املتجــددة. االســتخدام الفعَّ
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االســــــتراتيجيات والسياسات واخلطـــط الوطنيــــة. 2
قــام العديــد مــن البلــدان األفريقيــة بصياغــة وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات 
وخطــط بيئيــة وطنيــة. يف العديــد مــن البلــدان، قدمــت خطــط العمــل البيئيــة الوطنية 
(NEAPs)، التــي جــرى صياغتهــا ألول مــرة يف أوائــل التســعينيات، إطــاراً واســعاً 

للسياســة لــإلدارة املنســقة وحمايــة البيئــة. وهــي توضــح، مــن بــن أمــور أخــرى، 
التدخــات السياســية مــن أجــل احلفــظ واالســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 
مبــا يف ذلــك إدارة األراضــي والتخطيــط املتكامــل للمــوارد. تشــكل مكافحــة اجلفــاف 
ــة مــن ركائــز التدخــات السياســية. علــى ســبيل املثــال، يف  والتصحــر ركيــزة ُمهمَّ
 (NEAP) غامبيــا، يجــري رســم خطــة العمــل الوطنيــة يف إطــار خطــة العمــل الوطنيــة
ــة مــن أركان خطــة العمــل  للبلــد، وتعتبــر مكافحــة التصحــر يف بنــن ركيــزة ُمهمَّ
الوطنيــة يف البــاد. وتشــمل األمثلــة األخــرى خطــة العمــل البيئيــة الوطنيــة للــرأس 
األخضــر لعــام 2004 (NEAP II)، التــي تتضمــن جميــع أهــداف خطــة العمــل الوطنية. 
تتضمــن خطــة النيجــر البيئيــة الوطنيــة للتنميــة املســتدامة (NEPSD) خطــة العمــل 
الوطنيــة. وجتــدر اإلشــارة إلــى حقيقــة أن صياغــة السياســات البيئيــة وخطــط العمــل 
الوطنيــة يف ســياق سياســات وخطــط التنميــة الوطنيــة قــد حتســنت تدريجّيــاً. أمثلــة 
ــا موضحــة  ــا ومدغشــقر زامبي ــن إثيوبي ــة م ــات السياســة البيئي ــى أهــداف وغاي عل

فيمــا يأتــي:

vv الهــدف العــام للسياســة البيئيــة إلثيوبيــا: )حتســن وتعزيــز الصحــة ونوعيــة 
احليــاة جلميــع اإلثيوبيــن؛ لتعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة املســتدامة 
مــن خــال اإلدارة واالســتخدام الســليمن للمــوارد الطبيعيــة، مــن صنــع اإلنســان 
ــي دون املســاس  ــل احلال ــة احتياجــات اجلي ــك لتلبي ــة ككل، وذل ــة والبيئ والثقافي

بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم(.
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vv يف مدغشــقر: )احلفــاظ علــى املــوارد NEAP هــدف اجليــل الثالــث مــن برنامــج 
الطبيعيــة وتنميتهــا لتحقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام وحتســن نوعيــة احليــاة(.

vv يف زامبيــا: )دمــج االهتمامــات البيئيــة يف NEAP الهــدف الرئيســي لبرنامــج 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، مبــا يتفــق مــع االقتصــاد احملــرر(.

التشـــــــــــــــــــــريعات. 3
قامــت عــدة بلــدان بوضــع أو حتديــث أُطرهــا القانونيــة يف مجــال الزراعــة وإدارة 
املــوارد الطبيعيــة للتصــدي للجفــاف والتصحــر. وتشــمل هــذه التشــريعات، مــن بــن 
أمــور أخــرى، قوانــن البيئــة اإلطاريــة، والقوانــن القطاعيــة املتعلقــة باألراضي واملياه 

والغابــات والزراعــة.

اعتمــدت كينيــا قانــون اإلدارة البيئيــة والتنســيق لعــام 1999. ويف أوغنــدا، يســري 
قانــون البيئــة الوطنــي وقانــون األراضــي. ويف الفتــرة مــن 2001 إلــى 2003، نفــذت 
زمبابــوي إصاحــات لألراضــي والقانــون الزراعــي والبيئــي ملعاجلــة قضايــا املســاواة 
والتخفيــف مــن حــدة الفقــر والتدهــور البيئــي بهــدف إفــادة األشــخاص املعدمــن يف 
ــم  ــع األراضــي وإعــادة تنظي ــى إعــادة توزي ــز إصــاح األراضــي عل ــث رك ــاد. حي الب
املناطــق املجتمعيــة مــن أجــل تقليــل الكثافــة الســكانية العاليــة، التــي جتــاوزت قــدرة 
األرض علــى دعمهــا. كمــا ركــزت علــى معاجلــة مشــكلة اإلفــراط يف الزراعــة، التــي 
أدت إلــى تدهــور األراضــي وارتفــاع مســتويات الفقــر، ال ِســيَّما يف املناطــق الهامشــية 

شــبه القاحلــة حيــث يكســب 70 % مــن الفاحــن لقمــة العيــش.
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اســـــــتراتيجيات وخطــط قطــــــــــــاع محـــــــــددة. 4

يف قطــاع الغابــات، جــرى تطويــر نحــو ثلثــي البلــدان األفريقيــة وهــي يف مراحــل 
مختلفــة يف تنفيــذ البرامــج احلراجيــة الوطنيــة (NFPs). تعمــل نقــاط االتصــال 
الوطنيــة كأدوات أساســية توفــر إطــاراً للسياســة والتخطيــط لترجمــة مبــادئ اإلدارة 

املســتدامة للغابــات إلــى إجــراءات محليــة.

تعالــج البرامــج احلراجيــة غيــر الزراعيــة إزالــة الغابــات، التــي تعــد ســبباً رئيســّياً 
مباشــراً للتصحــر. وفًقــا لتقريــر حالــة الغابــات يف العالــم (2007)، تبنــت غالبيــة 
البلــدان يف أفريقيــا سياســات حراجيــة جديــدة وقوانــن حراجيــة، وتُبــذل جهــود يف 
ــن أن  ــات NFP. ميك ــون كجــزء مــن عملي ــاذ القان ــدان لتحســن إنف ــن البل ــد م العدي
يــؤدي تنســيق تنفيــذ البرامــج الوطنيــة للغابــات وخطــط العمــل الوطنيــة بخاصــة يف 

األراضــي اجلافــة إلــى تعزيــز تأثيرهــا يف معاجلــة تدهــور األراضــي.

قامــت بعــض البلــدان بصياغــة سياســات وخطــط بشــأن األراضــي والتخطيــط 
املكانــي ملعاجلــة املشــكات يف تخطيــط اســتخدام األراضــي التــي جــرى االعتــراف 
بهــا كعامــل رئيســي يســهم يف تدهــور األراضــي واملــوارد الطبيعيــة. تهــدف السياســة 
الوطنيــة للتخطيــط املكانــي يف بنــن إلــى تنســيق التخطيــط املكانــي لتحقيــق تنميــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة متوازنــة مــع مراعــاة أهميــة حمايــة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة 
وتعزيــز االســتخدام األمثــل للمــوارد املاليــة. اإلدارة املســتدامة ملــوارد األراضــي التــي 
تدعــم اإلنتــاج الزراعــي حتمــي املــوارد الطبيعيــة وتســتعيد املــوارد املتدهــورة، وهــي 

هــدف مهــم لسياســة األراضــي يف مدغشــقر.
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تركــز سياســات واســتراتيجيات البلــدان يف القطــاع الزراعــي بشــكل متزايــد علــى 
الزراعة املســتدامة، وبالتالي تعزيز ممارســات إدارة األراضي بشــكل أفضل ومعاجلة 
املشــكات املتعلقــة بتدهــور املــوارد. تتنــاول اســتراتيجية النمــو الزراعــي والريفــي يف 
توغــو لعــام 2004 تدهــور املــوارد الطبيعيــة وتأثيــره يف اإلنتاجيــة الزراعيــة. وباملثــل، 
ــق  ــى حتقي ــام 2002 إل ــا لع ــوب أفريقي ــة جلن تســعى اخلطــة االســتراتيجية الزراعي
ــوارد  ــة، فضــًا عــن إدارة امل ــة والربحي ــادل، والقــدرة التنافســية العاملي الوصــول الع
املســتدامة. تــدرك اســتراتيجية األمــن الغذائــي يف إثيوبيــا أن التربــة وامليــاه والغطــاء 
النباتــي هــي قاعــدة األصــول الرئيســية لــكل مــن املجتمــع الزراعــي واقتصــاد البــاد 
ــد مــن  ــر مرجــح. قامــت العدي ــي أمــر غي ــق األمــن الغذائ ــا، فــإن حتقي ككل، وبدونه
املقاطعــات بصياغــة خطــط عمــل وطنيــة لــإلدارة املتكاملــة خلصوبــة التربــة. ومــع 

ذلــك، يف معظــم احلــاالت، يكــون التنفيــذ مقيــداً بنقــص التمويــل الــكايف.

يف قطــاع امليــاه، تركــز االســتراتيجيات املوضوعــة علــى احلفــاظ علــى املــوارد 
املائيــة وإدارتهــا بشــكل رشــيد. تؤكــد اســتراتيجية امليــاه يف جنــوب أفريقيــا التــي 
جــرى تبنيهــا يف عــام 2004، مــن بــن أمــور أخــرى، علــى إعــادة تخصيــص املــوارد 
األساســية  االحتياجــات  وتلبيــة  املــوارد  وحمايــة  الوصــول،  املســاواة يف  لتحقيــق 
لإلنســان والنظــم البيئيــة. تنــص االســتراتيجية علــى توســيع البنيــة التحتيــة للميــاه 
لتشــمل الدولــة بكاملهــا. وبهــذه الطريقــة، ميكــن ري األراضــي الهامشــية املســتخدمة 
يف زراعــة الكفــاف، وبالتالــي حتســن جودتهــا وعوائدهــا، األمــر الــذي ســيؤدي بــدوره 
إلــى حتســن ُســبل العيــش للمجتمعــات احملليــة. تهــدف اســتراتيجية قطــاع امليــاه يف 
إثيوبيــا إلــى إنشــاء أســاس آمــن للتنميــة املســتدامة وإدارة مــوارد امليــاه يف البــاد.
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اســــــــتراتيجيـــــات التنميـــــــــة الريفيــــــــــة. 5

وقــد جــرى الشــروع يف اســتراتيجيات التنميــة الريفيــة التــي تغطــي مجموعــة 
واســعة مــن القطاعــات ملعاجلــة اجلفــاف والتصحــر مــن خــال االســتغال الرشــيد 
للمــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا، واإلنتــاج الزراعــي املســتدام وتنويــع األنشــطة والدخــول 
الريفيــة، مــن بــن أمــور أخــرى. علــى ســبيل املثــال، متنح اســتراتيجية التنميــة الريفية 
ــش يف  ــي تعي ــة الت ــات الريفي ــة للمجتمع ــام 2004 األولوي ــر لع املســتدامة يف اجلزائ
مناطــق متفرقــة أو منعزلــة ويهــدف تنفيذهــا - مــن بــن أمــور أخــرى- إلــى ضمــان 

االســتغال الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا.

جتسد سياسة التنمية الزراعية والريفية يف إثيوبيا املبادئ ذات الصلة مبكافحة 
الزراعية؛ وحتسن  آثار اجلفاف. وهي تشمل حتسن املهارات  التصحر وتخفيف 
توريد التكنولوجيات وتكرارها ونشرها؛ وضمان الوصول إلى األراضي وأمن احليازة؛ 
وحل مشكات املناطق املعرضة للجفاف؛ وحتسن أنظمة التسويق الزراعي، وتعزيز 

التمويل الريفي، وتطوير قطاع الطاقة الريفية واالتصاالت الريفية.

يف حالة مدغشــقر، تهدف سياســة التنمية الريفية الوطنية يف الباد إلى ضمان 
األمــن الغذائــي وتعزيــز التنميــة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة. التوجــه االســتراتيجي 
ــل واإلدارة املســتدامة للمــوارد  ــة مــع االســتخدام األمث ــة الزراعي ــادة اإلنتاجي هــو زي

الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة الداعمــة.

البرامـــــــــــج واملشـــــــــــــروعات. 6

كمــا قامــت البلــدان بصياغــة بعــض البرامــج واملشــروعات وخطــط العمــل لدعــم 
ــر مــن  ــد جــرى تســجيل النجاحــات يف كثي ــذ السياســات واالســتراتيجيات. وق تنفي
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احلــاالت. مثــال مــن اجلزائــر هــو تنفيــذ األنشــطة التــي خصصهــا الصنــدوق الوطنــي 
لتنظيــم التنميــة الزراعيــة. ومــن بــن هــذه األنشــطة خطــة التشــجير، التــي ســجلت 
ــون  ــر مــن 1.2 ملي ــي تغطــي أكث ــة: إنشــاء مــزارع األشــجار املثمــرة، الت النتائــج اآلتي
هكتــار مــن األراضــي، وصيانــة التربــة وحتســينها علــى مســاحة تزيــد علــى 2.8 
مليــون هكتــار. وبرنامــج املقاطعــة الوطنــي للتنميــة الزراعيــة والريفيــة الــذي جــرى 
إطاقــه يف اجلزائــر يف عــام 2002، والــذي اســتهدف بشــكل خــاصٍّ املناطــق القاحلة 

وشــبه القاحلــة، وســهل إدخــال تقنيــات الــري املناســبة يف هــذه املناطــق.

لقد اســتفادت الدول الســت وهي بوركينا فاســو وتشــاد وكينيا والنيجر والســنغال 
والســودان مــن املشــروع التجريبــي: عمليــة أكاســيا، التــي تنفذهــا منظمــة األغذيــة 
والزراعــة )الفــاو( بدعــم مالــي مــن احلكومــة اإليطاليــة. حيــث جــرى إطــاق املشــروع 
عــام 2003 الــذي ســاعد املزارعــن احملليــن علــى اســتعادة األراضــي املتدهــورة 
مــن خــال زراعــة نبــات األكاســيا األصلــي الــذي ينتــج الصمــغ والراتنجــات - وهــي 
ــة لُســبل عيــش ســكان الســاحل. قــام املشــروع، مــن بــن أمــور أخــرى،  منتجــات ُمهمَّ
بتدريــب نحــو 56000 مــن منتجــي الصمــغ العربــي والراتنــج علــى طرائــق حتســن 
إنتاجهــم لتلبيــة معاييــر الســوق الدوليــة. ونتيجــة لذلــك، اســتعيد أكثــر مــن 13000 
هكتــار مــن األراضــي املتدهــورة. وقــد أدى ذلــك إلــى حتســن تغذيــة احليوانــات 
وتقليــل النزاعــات بــن املزارعــن والرعــاة. أدت الزراعــة املختلطــة ألشــجار األكاســيا 
مــع الطماطــم والسمســم والفــول إلــى تعزيــز منــو كليهمــا. وقــد جلــب بيــع الصمــغ 
والراتنج يف اخلارج الســيولة التي تشــتد احلاجة إليها يف املنطقة وســاعد املزارعن 

علــى تنويــع مصــادر دخلهــم وزيادتهــا.
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البلــدان بشــأن  أبلغــت عنهــا  التــي  النجــاح  إن اإلجنــازات األخــرى وقصــص 
ــد  ــى تولي ــا إل ــد أدت بعضه ــة. ق ــذة يف قطاعــات مختلف ــج واملشــروعات املنف البرام
أفضــل املمارســات يف اإلدارة املســتدامة لألراضــي واملــوارد الطبيعيــة، فضــًا عــن 

املمارســات الزراعيــة املســتدامة.

املمارسات املجتمعية املبتكرة يف استخدام وإدارة املـوارد الطبيعيـة. 7

تتميــز األنشــطة االقتصاديــة لألفــراد باالبتــكار والتجريــب، ســواء يف اســتخدام 
املــوارد الطبيعيــة أو يف اســتغال فــرص كســب العيــش يف أماكــن أخــرى. حيــث تشــكل 
معرفتهــم مــورداً قيمــا يف إدارة البيئــات احملفوفــة باملخاطــر. كمــا أنهــم ميتلكــون 
ــى تكثيــف اســتخدام املــوارد الطبيعيــة،  مهــارات تكيفيــة، مبــا يف ذلــك القــدرات عل
وتنميــة ُســبل العيــش املتنوعــة، واملســاهمة باملعرفــة واملهــارات. ميكــن تســليط الضــوء 
علــى األمثلــة اآلتيــة يف تطبيــق املمارســات املبتكــرة إلدارة املــوارد الطبيعيــة وحتســن 

ُســبل العيــش:

يف إثيوبيــا، يعــد اســتخدام أنظمــة املعرفــة األصليــة إلدارة األراضــي واملــوارد 
ــة يف  ــاء الشــرفات األصلي ــل، وبن ــواع احملاصي ــع ألن ــل احلفــظ يف املوق ــة مث الطبيعي
مقاطعــة كونســو، وتطبيــق نظــام احلراجــة الزراعيــة يف منطقــة جيديــو أمــراً يســتحق 
ــآكل الوراثــي  ــراً. وتشــمل النتائــج التــي مت حتقيقهــا احلــد مــن معــدل الت ــاء كثي الثن
واســتعادة البــذور احملليــة أو الســاالت احملليــة يف املناطــق التــي جــرى القضــاء 
عليهــا بســبب اجلفــاف الشــديد، والســيطرة علــى تدهــور األراضــي يف املناطــق 
اجلبليــة واجلبليــة يف كونســو، وحتســن احلفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي واإلنتاجيــة 

ــو. ــة جيدي ــات يف منطق ومســتويات املعيشــة للمجتمع
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نظــراً لفعاليــة هــذه املمارســات التقليديــة، أعطــت احلكومــة اإلثيوبيــة األولويــة 
ــة  ــى الترب ــاظ عل ــى احلف ــز عل ــع التركي ــاد، م ــة مــن الب لتكرارهــا يف أجــزاء مختلف
وامليــاه، واحلراجــة الزراعيــة التقليديــة وحصــاد امليــاه، مــن أجــل معاجلــة تــآكل التربــة 
ــي  ــي 1995 - 1996 وعام ــن عام ــال، ب ــى ســبيل املث ــات. عل ــة الغاب ومشــكات إزال
1999-2000، زادت أنشــطة صيانــة التربــة بشــكل كبيــر مــع األنشــطة الرئيســية 
التــي ســيطرت عليهــا )املدرجــات يف املزرعــة( و )املدرجــات األخــرى( و )صيانــة 
املدرجات(. بن عامي 1998 - 1999 وعامي 1999 - 2000، ازداد إجمالي مساحة 
ــاج الشــتات وغــرس  ــواع أنشــطة احلفــظ، باســتثناء إنت ــع أن األرض املعاجلــة بجمي
األشــجار وترســيم احلــدود مــن 309196 إلــى 1626171.5 هكتــاًرا. مــع انخفــاض 
ــى 1999 - 2000  ــرة مــن 1995 - 1996 إل ــات يف الفت ــى الغاب أنشــطة احلفــاظ عل
ألســباب مختلفــة، فقــد بذلــت اجلهــود لزيــادة إنتــاج الشــتات وغــرس األشــجار 

وترســيم احلــدود واملســح.

ــة  ــر حكومي ــة غي ــوم منظم ــا، تق ــة يف غان ــات األصلي ــارف والتقني ــى املع ــاًء عل بن
محليــة بالترويــج لتقنيــات احلفــاظ علــى التربــة وامليــاه مثــل التســميد واحلواجــز 
ودعــم  تكويــن  اإلرشــاد  نهــج  يتضمــن  بشــدة.  املتدهــورة  املناطــق  يف  الكنتوريــة 

مجموعــات املزارعــن علــى مــدى ســبع ســنوات.

جنــح شــعب موســي يف الهضبــة الوســطى واملنطقــة الشــرقية مــن بوركينــا فاســو 
يف تنفيــذ تدابيــر احلفــاظ علــى التربــة وامليــاه علــى نطــاق واســع. بــن عامــي 1980 
و2000، زاد عدد األشخاص الذين يعيشون يف هذه املنطقة من غات محاصيلهم، 

وعــدد األشــجار يف املزرعــة، وعــدد املاشــية )وكميــة الســماد(، وإنتــاج األعــاف.



80
موسوعة العمري يف علوم األرض

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ارتفعــت بعــض منســوبات امليــاه اجلوفيــة وحتســن األمــن الغذائــي لألســر وانعكــس 
اجتــاه الهجــرة إلــى اخلــارج جزئيــًا. يف توغــو، تدعــم زراعــة املدرجــات التــي متارســها 
املجتمعــات احملليــة يف املناطــق اجلبليــة احلفــاظ علــى رطوبــة التربــة، وتقلــل مــن 

تدفــق امليــاه وتآكلهــا وحتافــظ علــى املزيــد مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة.

لقــد جــرى تنفيــذ مشــروع ملكافحــة زحــف الرمــال والتنميــة الزراعيــة - الرعويــة 
ــا - إلــى حــد كبيــر يف اجلــزء الصحــراوي -  يف ثمانــي مناطــق مــن وســط موريتاني
الســاحلي مــن البــاد، واســتخدم النهــج التــي تضمنــت متكــن املجتمعــات مــن بــدء 
وإدارة حمايــة األراضــي واألنشــطة االقتصاديــة لتحقيــق نتائــج ناجحــة علــى النحــو 

التالــي:

vv إنشــاء مصــدات الريــاح وإعــادة تشــجير الُقــرى علــى مســاحة 328 هكتــاًرا مــن
األراضــي.

vv حمايــة األراضــي الزراعيــة واملراعــي والواحــات والبنيــة التحتيــة مــن زحــف
الرمــال.

vv.جتديد املراعي واألشجار يف املناطق احملمية

vv تثبيــت الكثبــان الرمليــة، الــذي يســتفيد منــه 40000 شــخص بشــكل مباشــر
بشــكل غيــر مباشــر. و200000-100000 
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تهــدد الكثبــان الرمليــة بالســيطرة علــى واحــة يف منطقــة الســاحل بغــرب أفريقيــا. هــذا التصحــر الشــديد 
هــو نتيجــة اجلفــاف املطــول الناجــم عــن تغيــر املنــاخ الطبيعــي وتدميــر الغطــاء النباتــي الطبيعــي نتيجــة 

لألنشــطة البشــرية مثــل الزراعــة والرعــي اجلائــر.

vv.إجراء تدابير واسعة للحفاظ على التربة واملياه - 2300 هكتار
vv.عودة الناس إلى األراضي والُقرى املهجورة
vv حتســن الوصول إلى األســواق ومبيعات املنتجات واملنتجات اخلشــبية، وبخاصة

منتجــات األلبان.
vv.زيادة التغذية من خال إنتاج اخلضراوات واستهاك منتجات األلبان
vv حتســن وضــع املــرأة مــن خــال املشــاركة يف أنشــطة املشــروع وتشــكيل وحــدات

اإلنتــاج االقتصــادي.
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وكانــــــت اإلجنــــــــــــــازات اإلجماليــــــــــــــــــــة هي:

vv .إتقان تقنيات التثبيت وإعادة التأهيل من ِقبل السكان احمللين
vv.تعزيز املسؤولية الشعبية إلدارة األراضي
vv.تطوير نظام ذي إمكانات ممتازة لتكرارها يف بلدان أخرى يف املنطقة
vv.املبادرات املجتمعية املعمول بها لتكرارها يف املواقع املجاورة

ويعــد مشــروع Thuo-Boswa Landcare Cattle Project يف املقاطعــة الشــمالية 
ــرأس الشــمالي Northern Cape يف  ــة بالقــرب مــن كودومــن وكورومــان يف ال الغربي
ــة وتشــاركية.  ــى نهــج مجتمعي ــى مشــروع يشــتمل عل ــاالً آخــر عل ــا مث ــوب أفريقي جن
بســبب الرعــي غيــر املنضبــط، تدهــورت املراعــي احمليطــة بالقريــة، ممــا جعــل 
تربيــة املاشــية غيــر مربحــة وغيــر مســتدامة. وبدعــٍم فنــي ومالــي مــن وزارة الزراعــة 
باملقاطعــة، أنشــأ املزارعــون مــن النســاء والرجــال نظامــاً إلدارة رعــي املاشــية مــزوداً 
مبــراٍع مســيجة ونظــام ميــاه شــبكي. لقــد طبقــوا فتــرة راحــة علــى مناطــق الرعــي 
البديلــة للســماح بتجــدد مــوارد )احلقــول(. أقــام املزارعــون زيــارات متبادلــة، وشــكلوا 
الرعــي  تشــارك يف ممارســات  الطبيعيــة؛  مواردهــم  مؤسســات مجتمعيــة إلدارة 
احملســنة؛ وحتــى يضعــوا أهدافهــم إلدارة مواردهــم الطبيعيــة واألصــول املجتمعيــة؛ 
فإنهــم يفكــرون يف تنويــع خيــارات معيشــتهم لتشــمل املخــزون الصغيــر والتحــف 
والصــوف والنســيج. زادت نســبة الــوالدات مــن أقــل مــن 50 % إلــى أكثــر مــن 80 %. 
يبــدو أن أعشــاب الــذروة تتزايــد بكثــرة يف مراعــي الرعــي، ويقــال إن الوضــع العــام 
ملــوارد الرعــي يتحســن منــذ بــدء املشــروع. نتيجــة لهــذا املشــروع، تــدرس املجتمعــات 
األخــرى يف املنطقــة اإلدارة املســتدامة واالســتخدام املســتدام ملــوارد الرعــي اخلاصــة 

بهــم.
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البرامــــــج على املســــــتوى دون اإلقليمــــي واإلقليمـــــي. 8

لدعــم اجلهــود املبذولــة علــى املســتوى القطــري واســتكمالها، جــرى االضطــاع 
علــى  الطبيعيــة  املــوارد  وإدارة  الزراعــة  مجــال  يف  اآلتيــة  والبرامــج  باملبــادرات 
املســتوين دون اإلقليمــي واإلقليمــي؛ حيــث جــرى تطويــر الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل 
 (CAADP) تنميــة أفريقيــا )نيبــاد( والبرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا
وإقرارهمــا مــن قبــل رؤســاء الــدول واحلكومــات األفريقيــة كإطــار الســتعادة النمــو 
الزراعــي واألمــن الغذائــي والتنميــة الريفيــة يف أفريقيــا. متثــل هــدف البرنامــج 
الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف حتقيــق معــدل منــو زراعــي ســنوي ال يقــل عــن 6 % يف 

ــا جنــوب الصحــراء عــام 2015. ــدان أفريقي بل

ولتحقيــق هــذا الهــدف، تركــز عمليــة وإطــار البرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة 
علــى نحــو قــوي علــى مســاعدة البلــدان يف تخصيــص مــا ال يقــل عــن 10 % مــن مــوارد 
امليزانيــة الوطنيــة للزراعــة يف ُغضــون الســنوات اخلمــس املقبلــة. يهــدف البرنامــج 
إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي مــن خــال تشــجيع البرامــج املصممــة لزيــادة اإلنتــاج 
الزراعــي، وحتســن القيمــة الغذائيــة لألغذيــة األساســية، وضمــان وصــول أفضــل 
إلــى الغــذاء للفئــات الضعيفــة. تعتبــر ركيــزة البرنامــج الشــامل لتنميــة الزراعــة يف 
أفريقيــا ذات الصلــة مبكافحــة اجلفــاف والتصحــر: )توســيع املنطقــة يف ظــل إدارة 
ــزة،  ــاه(. يف إطــار هــذه الركي ــم يف املي ــة للتحك ــة موثوق مســتدامة لألراضــي وأنظم
يهــدف البرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا إلــى عكــس فقــدان اخلصوبــة 
وتدهــور املــوارد، مــن بــن أمــور أخــرى، وضمــان اعتمــاد واســع النطــاق وســريع 
ملمارســات إدارة األراضــي والغابــات املســتدامة يف أصحــاب احليــازات الصغيــرة 

وكذلــك القطاعــات التجاريــة.
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قمــة أفريقيــا لألســمدة، عــام 2006، نظمهــا االحتــاد األفريقــي، والشــراكة 
اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا )نيبــاد(، وحكومــة جمهوريــة نيجيريــا االحتاديــة، 
ونفذهــا املركــز الدولــي خلصوبــة التربــة والتنميــة الزراعيــة (IFDC). مــن أجــل 
معاجلــة تدهــور خصوبــة التربــة يف القــارات، النــاجت عــن تدهــور األراضــي، وإطــاق 
ثــورة أفريقيــة خضــراء، قمــة األســمدة األفريقيــة التــي عقــدت يف أبوجــا، نيجيريــا 

ــو 2006. ــى 13 يوني ــرة مــن 9 إل يف الفت

ــادة اســتخدام  ــا الرئيســية يف زي ــاء إجمــاع حــول القضاي ــى بن وركــزت القمــة عل
األســمدة يف أفريقيــا واالتفــاق علــى اســتراتيجية لتطويــر خطــة عمــل أفريقيــا 
ــة  ــى األســمدة واملدخــات الزراعي ــراء إل لألســمدة لتســريع وصــول املزارعــن الفق
األخــرى. اعتمــدت القمــة إعــان أبوجــا بشــأن األســمدة للثــورة اخلضــراء األفريقيــة، 
والــذي أعلــن فيــه القــادة األفارقــة أن األســمدة، مــن مصــادر غيــر عضويــة وعضويــة، 
)ســلعة اســتراتيجية بــا حــدود( وقــرروا أن )الــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي 

ستســرع مــن وصــول األســمدة إلــى املزارعــن يف الوقــت املناســب(.

وقــد جــرى تبنــي اثنــي عشــر إجــراًء أساســياً لتعزيــز الثــورة اخلضــراء األفريقيــة. 
كان أولهــا قــرار مــن ِقبــل الــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي لزيــادة مســتوى 
إلــى  البالــغ 8 كيلوغرامــات للهكتــار،  اســتخدام األســمدة مــن املتوســط احلالــي 
ــوري، أوصــى  ــار عــام 2015. وكإجــراء ف ــاً للهكت متوســط ال يقــل عــن 50 كيلوغرام
اإلعــان )إلغــاء الضرائــب والتعريفــات علــى األســمدة واملــواد اخلــام لألســمدة(. كمــا 
تبنــت القمــة قــراراً حــول انشــاء آليــة متويــل تنميــة االســمدة االفريقيــة مــن ِقبــل بنــك 

التنميــة األفريقــي.
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لقــد طــّورت املبــادرة البيئيــة للشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنمية أفريقيــا (EI) التي 
تشــمل مكافحــة التصحــر كجــزء ال يتجــزأ وأحــد مجــاالت برامجهــا ذات األولويــة مــن 
ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة بتوجيــه وقيــادة املؤمتــر الــوزاري األفريقــي املعنــي 

.(AMCEN) بالبيئة

واصــل برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة يف عــام 2006 العمــل بشــكل وثيــق مــع 
املنظمــات األفريقيــة دون اإلقليميــة مبــا يف ذلــك اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــن 
ــة  ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــة الســاحل، والهيئ ــدول ملكافحــة اجلفــاف يف منطق ال
اإلمنائيــة  واجلماعــة   ،(OSS) والســاحل  الصحــراء  ومرصــد   ،(IGAD) بالتنميــة 
للجنــوب األفريقــي، واحتــاد املغــرب العربــي، واجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب 
أفريقيــا، لوضــع اللمســات األخيــرة علــى خطــط العمل دون اإلقليمية ملبادرة الشــراكة 
اجلديــدة للبيئــة، كثيــر منهــا جــرى تبنيهــا. وبدعــم مــن النرويــج، يقــدم برنامــج األمم 
املتحــدة للبيئــة الدعــم ملوزامبيــق وليبيــا وإثيوبيــا وغانــا والكاميــرون لتطويــر خطــط 
ــى أســاس  ــا عل ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــادرة الشــراكة اجلدي ــة ملب ــا الوطني عمله
جتريبــي. ســتوفر هــذه املشــروعات التجريبيــة دروســاً أساســية ملزيــد مــن التنفيــذ يف 

ــا. ــدان أخــرى يف أفريقي بل

ــدأه االحتــاد  ــادرة اجلــدار األخضــر للصحــراء، وهــو برنامــج ب ــد أُطلقــت مب وق
األفريقــي وطورتــه مفوضيــة االحتــاد األفريقــي بالتعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة 
واتفاقيــة  للبيئــة  املتحــدة  األمم  وبرنامــج  والزراعــة  األغذيــة  ومنظمــة  ألفريقيــا 

مكافحــة التصحــر وجتمــع الســاحل والصحــراء يف ديســمبر 2006.

اعتمــد رؤســاء الــدول واحلكومــات األفريقيــة يف قمتهــم يف ينايــر 2007 قــراراً 
بشــأن تنفيــذ املبــادرة. ميتــد البرنامــج مــن موريتانيــا إلــى جيبوتــي. وهــي تغطــي 
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مجموعــة واســعة مــن البلــدان، مبــا يف ذلــك: اجلزائر، تونس، ليبيــا، مصر، موريتانيا، 
ــا،  ــي، الكاميــرون، نيجيري ــا، جيبوت ــا، إثيوبي ــي، النيجــر، تشــاد، الســودان، إريتري مال

بنــن، بوركينــا فاســو، الســنغال، غامبيــا، والصحــراء الغربيــة والــرأس األخضــر.

أهـــــــــــداف البرنامــــــــــج هـــــــــي: 
 إبطاء تقدم الصحراء الكبرى.. 1

 تعزيز االستدامة البيئية.. 2

 السيطرة على تدهور األراضي.. 3

 تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية.. 4

 احلفاظ على التنوع البيولوجي.. 5

 املساهمة يف احلد من الفقر.. 6

 خلق فرص العمل.. 7
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مبادرة اجلدار األخضر للصحراء هي استراتيجية إقليمية منسقة إلنشاء فسيفساء من املناظر الطبيعية 
اخلضراء واملنتجة عبر شمال أفريقيا والساحل والقرن األفريقي. سيقوم املزارعون بإدارة التجديد 

الطبيعي للغابات واألراضي الزراعية واملراعي.
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تعالــج مبــادرة االحتــاد األفريقــي واللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا ومصــرف التنمية 
األفريقــي بشــأن سياســة األراضــي يف أفريقيــا نقــص السياســات الوطنيــة الشــاملة 
لألراضــي يف معظــم البلــدان األفريقيــة التــي مت االعتــراف بهــا باعتبارهــا أحــد 
العوامــل الرئيســية التــي تســهم يف العديــد مــن املشــكات املتعلقــة باألراضــي مثــل 
التوزيــع غيــر العــادل لألراضــي، وســوء إدارة مــوارد األراضــي، واســتمرار وجــود 
ــر يف املعامــات  ــة والتأخي ــع االحتياجــات احلالي ــق م ــي ال تتف ــن األراضــي الت قوان

نتيجــة لعــدم وجــود نظــام معلومــات األراضــي املنســقة بشــكل جيــد.

كمــا تهــدف املبــادرة إلــى بنــاء توافق يف اآلراء بن الاعبن الرئيســين يف أفريقيا 
حــول رؤيــة سياســة األراضــي الناجحــة وإصــاح األراضــي واالتفــاق على إطار شــامل 
ــق  ــا. وســيتم حتقي ــة لصياغــة وتنفيــذ سياســة األراضــي يف أفريقي ــادئ توجيهي ومب
ذلــك بالشــراكة مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســين مبــا يف ذلــك الــدول األعضــاء 
واملجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ومجموعــات املجتمــع املدنــي وشــركاء التنميــة. 
ــدول  ــة رؤســاء ال ــاد قم ــة عــام 2008 اســتكمال واعتم ــول أن تشــهد نهاي ــن املأم وم
واحلكومــات األفريقيــة يف االحتــاد األفريقــي إلطــار عمــل ومبــادئ توجيهيــة بشــأن 

سياســة األراضــي يف أفريقيــا مــع معاييــر ومؤشــرات واضحــة لسياســة األراضــي.

يف املنطقــة الفرعيــة ملجموعــة SADC، يولــى اهتمــام متزايــد للبرامــج املتعلقــة 
باجلفــاف واألمــن الغذائــي نتيجــة حــاالت اجلفــاف املتكــررة التــي لهــا آثــار مدمــرة 
علــى الزراعــة واألمــن الغذائــي. املنطقــة تســتثمر بكثافــة يف الــري. وقــد أدى ذلــك 
إلــى منــو املســاحة املرويــة مــن 1.63 مليــون هكتــار يف عــام 1985 إلــى مــا يقــدر بنحــو 
1.96 مليــون هكتــار يف عــام 2005. باإلضافــة إلــى ذلــك، جــرى اســتثمار الكثيــر مــن 
األمــوال يف البحــث وإنتــاج أصنــاف البــذور املقاومــة للجفــاف. كمــا طــورت منطقــة 
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ــة  ــاً - إعــان دار الســام بشــأن الزراع ــدت إطــاراً إقليمّي ــة واعتم SADC اإلقليمي

واألمــن الغذائــي يف منطقــة SADC - لضمــان األمــن الغذائــي وعكــس النقــص 
املزمــن يف الغــذاء.

البرنامــج اإلقليمــي للتنميــة املتكاملــة ملرتفعــات فوتــا جالــون (RPID-FDH) الــذي 
بدأتــه منظمــة االحتــاد األفريقــي (OAU) يف إطــار خطــة عمــل علــى املــدى املتوســط 
والطويــل للســيطرة علــى التصحــر واجلفــاف وغيــر ذلــك مــن األنشــطة الطبيعيــة. 
حيــث كانــت الكــوارث يف أفريقيــا تتوالــى. ويغطــي ثمانــي دول أعضــاء: غامبيــا 

وغينيــا وغينيــا بيســاو ومالــي وموريتانيــا والنيجــر والســنغال وســيراليون.

يهــدف البرنامــج إلــى ضمــان احلفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة والبيئــة بهــدف 
املســاهمة يف حتســن الظــروف املعيشــية للســكان يف املنطقــة وعكــس اجتــاه تدهــور 
ــا  ــات فوت ــع مــن مرتفع ــة تنب ــة ُمهمَّ ــار دولي ــدد مصــادر ســتة أنه ــذي يه األراضــي ال
ــال وكولينتــي /  ــا / كوروب ــا وكوليب ــون أو امتداداتهــا )النيجــر والســنغال وغامبي جال

ــة أخــرى. ــا( و 9 أنهــار محلي غريــت سكارســيس وكاب

تشــمل األنشــطة املنفــذة تعزيــز اإلطــار القانونــي واملؤسســاتي لتســهيل التعــاون 
اإلقليمــي يف إدارة املــوارد الطبيعيــة املشــتركة والعابــرة للحــدود، ومواءمــة القوانــن 
واللوائــح، وإنشــاء مرصــد، وتطويــر ونشــر سياســات وممارســات اإلدارة املســتدامة 

لألراضــي وبنــاء القــدرات.

يف املنطقــة الفرعيــة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة (IGAD)، وِضَعت 
اســتراتيجية جديــدة للبيئــة واملــوارد الطبيعيــة وأقرهــا وزراء البيئــة واملــوارد الطبيعية 

يف منطقــة الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنمية.
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املبكــر 	· واإلنــذار  الرصــد  نظــم  وتعزيــز  تطويــر  يف  احملــرز  التقــدم 
والتصحــر اجلفــاف  مــع  والتكيــف 

ــاف ومعاجلــة التصحــر وجــود  ــار اجلف ــة إلدارة آث ــود املبذول ــم يف اجله ــن امله م
الــة لفهــم ومراقبــة اجلفــاف وتدهــور األراضــي والتنبــؤ بــه وكذلــك آليــات  أنظمــة فعَّ
ــر التدخــات. وإزاء  ــم تأثي ــد أولوياتهــا وتقيي ــد االســتجابات املناســبة وحتدي لتحدي
هــذه اخللفيــة، بــدأ العمــل علــى املســتويات الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة 
والعامليــة إلنشــاء وتنفيــذ أنظمــة لرصــد اجلفــاف وتدهــور األراضــي واإلنــذار املبكــر 
وإدارة الكــوارث وتقييــم تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة والتدخــات األخــرى علــى 

النحــو املبــن فيمــا يأتــي:

نظم املعلومات ومراقبة التصحر وتدهور األراضي. 1

فيمــا يتعلــق برصــد التدخــات ملكافحــة اجلفــاف، تظهــر ممارســة جيــدة يف 
إنشــاء نظــام معلومــات التصحــر (DIS) لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة يف حالــة تونس. 
، كان التقــدم يف إنشــاء أنظمــة مماثلــة يف بلــدان أخــرى يف املنطقــة بطيئــاً  بشــكل عــامٍّ
ومتغيــراً اعتمــاداً علــى خصوصيــات كل بلــد. هــذا التقــدم البطــيء واالفتقــار الفعلــي 
للمفــرزة األمنيــة املتكاملــة يُاحــظ حتــى بــن بعــض البلــدان التــي اعتمــدت برامــج 

عملهــا الوطنيــة. وتعــزو البلــدان ذلــك إلــى محدوديــة املــوارد البشــرية واملاليــة.

وقــد أنشــأت تونــس نظــام رصــد وتقييــم لتوجيــه خطــة العمــل الوطنيــة. يهــدف 
إلــى تقييــم تأثيــر االســتثمارات يف مكافحــة التصحــر وإلتاحــة جتميــع املخططــات 
اإلداريــة لواضعــي السياســات الوطنيــة يف مختلــف املســتويات. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
جــرى إنشــاء نظــام جتميــع معلومــات التصحــر (DIS) لتوفيــر معلومــات حاســمة 
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للتخطيــط الوطنــي، واملســاعدة يف ضمــان التنميــة املســتدامة مــن خــال مســاعدة 
ــي اخلــاص  ــارات املناســبة. ويتكــون الرســم البيان ــى اتخــاذ اخلي صانعــي القــرار عل
بقضيــة التصحــر علــى املســتوى الوطنــي مــن مخطــط يوضــح كميــات ونوعيــة املــوارد 
ــة املختلفــة، وأســباب التصحــر يف كل منطقــة، ومؤشــرات الرصــد املتعلقــة  الطبيعي
ــل  ــة يف شــبكة مؤشــرات خطــة العم ــّجل ماحظــات التصحــر املنتظم ــوارد. تُس بامل
ــة. ميكــن  ــر خطــة العمــل الوطني ــم تأثي ــة، وهــي أداة لرصــد التصحــر وتقيي الوطني
جلميــع األطــراف املشــاركة يف مكافحــة التصحــر اســتخدامها لتجميــع املعلومــات 
وتبــادل البيانــات التــي جــرى إنتاجهــا واملوافقــة عليهــا وتقدميهــا بتنســيق ســهل 
ــة لدعــم تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة؛  االســتخدام. تعــد (DIS) أداة معلومــات ُمهمَّ
الــة للتواصــل يف مكافحــة التصحــر؛ وهــي مثاليــة لعــرض املعلومــات  إنهــا أداة فعَّ
املوجــودة وتخزيــن وجتميــع ونشــر املعلومــات واملنتجــات اجلديــدة املفيــدة يف مكافحــة 
التصحــر؛ وتعــزز القــدرات احلاليــة فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

ــدة. اجلدي

ومببــادرة مــن مرصــد الصحــراء والســاحل (OSS)، جــرى إنشــاء شــبكة الرصــد 
ــداً متضــرراً يف املنطقــة دون  ــة املــدى. تغطــي الشــبكة 12 بل ــة البيئيــة طويل واملراقب
اإلقليميــة. يقــوم بجمــع البيانــات البيئيــة الســتخدامها مــن ِقبــل صانعــي القــرار. 
وقــد ســهلت هــذه املبــادرة املراصــد يف 11 دولــة لتشــغيل وجمــع معلومــات عاليــة 
اجلــودة حــول تطــور املــوارد الطبيعيــة وفعاليــة أنظمــة اإلدارة. لاســتجابة للحاجــة 
إلــى معلومــات حديثــة وقابلــة للمقارنــة بشــأن تدهــور األراضــي، قــام مرفــق البيئــة 
العامليــة بتمويــل مشــروع تقييــم تدهــور األراضــي (LADA)، وهــو مبــادرة عامليــة 
ينفذهــا برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة وتنفذهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة بدعــم مــن 
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أمانــة اتفاقيــة مكافحــة التصحــر، اآلليــة العامليــة واملركــز الدولــي ملراجــع ومعلومــات 
لتدهــور  الــة  فعَّ تقييــم  أدوات  واختبــر   (LADA) مشــروع  طــور   .(ISRIC) التربــة 
األراضــي يف األراضــي اجلافــة مــن خــال مشــروعات ودراســات جتريبيــة أجريــت 
يف بلــدان مختــارة. يف أفريقيــا، جــرى تنفيــذ مشــروع جتريبــي يف الســنغال وتونــس 
 (LADA) وجنــوب أفريقيــا؛ وأجريــت دراســات حالــة يف كينيــا. ســينتج عــن مشــروع
التقييــم العاملــي لتدهــور األراضــي (GLADA) والــذي سيســمح لألطــراف يف اتفاقيــة 
ــة تدهــور األراضــي  ــى حال األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر بإلقــاء نظــرة عامــة عل
ــزم فيهــا االســتثمار الهــادف لوقــف )و / أو( عكــس  وحتديــد املجــاالت التــي قــد يل
اجتــاه تدهــور األراضــي. يف الوقــت نفســه، سيســمح حتديــد النقــاط املضيئــة للبلــدان 

بتبــادل طرائــق إدارة النظــم اإليكولوجيــة التــي أثبتــت فعاليتهــا.

نظــم وبرامــج مراقبــة اجلـفـــاف واإلنـــذار املبكـــر. 2

يجــري تطويــر أنظمــة وبرامــج رصــد اجلفــاف واإلنــذار املبكــر وتشــغيلها. وتشــمل 
هــذه مــا يأتــي:

تعقــد املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة (WMO) املنتديــات اإلقليميــة للتوقعــات 
املناخيــة ســنوّياً يف منطقــة القــرن اإلفريقــي الكبــرى وجنــوب أفريقيــا وغــرب أفريقيــا 
إلعــداد وضمــان نشــر مناســب للتوقعــات اإلقليمية والنشــرات واملنتجات حول موســم 
ــه هــذه التوقعــات نحــو احتياجــات املســتخدمن مــن  األمطــار القــادم. يجــري توجي

الزراعــة والصحــة وإدارة امليــاه والطاقــة، بنــاًء علــى مدخاتهــم وتعليقاتهــم.

كمــا يطــّور برنامــج املنــاخ مــن أجــل التنميــة يف أفريقيــا (ClimDev Africa) حتــت 
رعايــة النظــام العاملــي ملراقبــة املنــاخ (GCOS) بالتعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة 



موسوعة العمري يف علوم األرض
93

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ألفريقيــا. الغــرض مــن هــذا البرنامــج املكــون مــن ثــاث مراحــل هــو توجيــه التكامــل 
ــا وضمــان  ــة يف التخطيــط اإلمنائــي ألفريقي ــال للمعلومــات واخلدمــات املناخي الفعَّ
تعميــم االعتبــارات املناخيــة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. ســيجري حتقيق 
نتائــج البرنامــج يف إطــار مجــاالت النتائــج الرئيســية اآلتيــة: السياســة )الوعــي 
واملســاءلة والدعــوة(؛ إدارة مخاطــر املنــاخ؛ اخلدمــات املناخيــة مبــا يف ذلــك املرافــق 
الوطنيــة لألرصــاد اجلويــة والهيدرولوجيــا (NMHSs) واخلدمــات املناخيــة األخــرى؛ 

واملاحظــات وإدارة البيانــات والبنيــة التحتيــة.

ولدعــم رصــد اجلفــاف، قدمــت املنظمة (WMO) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
(UNDP) الدعــم يف إنشــاء مركــز (IGAD) للتنبــؤ باملنــاخ وتطبيقاتــه (ICPAC) يف 

نيروبــي كمؤسســة متخصصــة تابعــة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة 
(IGAD). والــدول املشــاركة هــي بورونــدي وجيبوتــي وإريتريــا وإثيوبيــا وكينيــا ورواندا 

والصومــال والســودان وأوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا املتحــدة. مت إنشــاء مركــز آخــر يف 
هــراري، زمبابــوي. هــذه املراكــز مكلفــة مبراقبــة شــدة اجلفــاف يف الوقــت املناســب، 
واملــدى اجلغــرايف، ومدتــه، وتأثيــره يف اإلنتــاج الزراعــي، وإصــدار اإلنــذارات املبكــرة.

AC-)  كما يوجد املركز األفريقي لتطبيقـــــــات األرصاد اجلوية من أجل التنمية
MAD) ويقدم خدمات مماثلة. ربطت (ICPAC) أنشطتها اخلاصة برصد اجلفاف 

مركز  يقوم  التي   (CEWARN) لها  واالستجابة  للنزاع  املبكر  اإلنذار  بآلية  والنزاع 
ويضع  واألعاف  اجلفاف  ظروف  عن  تقارير  بتقدمي  لها  التابع  اجلفاف  مراقبة 
النزاعات  مراقبة  على   (ICPAC) قدرة  يُعزز  أن  هذا  شأن  من  لألغذية.  توقعات 
معينة  أحداث  عن  املناسب  الوقت  يف  األعضاء مبعلومات  الدول  وتزويد  الرعوية 

وأسبابها، وبالتالي مساعدة البلدان على منع تصعيد مثل هذه النزاعات.
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يســهم النظــام العاملــي لرصــد الــدورة الهيدرولوجيــة (WHYCOS) يف إيجــاد 
مصــدر يســهل الوصــول إليــه للمعلومــات الهيدرولوجيــة التــي توفــر اللبنات األساســية 
للتنميــة املســتدامة مــن خــال تقييــم املــوارد املائيــة والتخطيــط، ومراقبــة جــودة 
النظــام البيئــي وامليــاه، والتنبــؤ بالفيضانــات ورصــد اجلفــاف والتنبــؤ بــه. ويف هــذا 
الصــدد، تقــدم املنظمــة (WMO) أيضــاً خدمــات استشــارية للبلــدان يف جهودهــا 
إلعــادة تنظيــم وتعزيــز اخلدمــات الهيدرولوجيــة الوطنيــة لبوركينافاســو والنيجــر 

ــاً. وأحــواض الســنغال الحق

مشــروع مراقبــة أفريقيــا للبيئــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة (AMESD)، الــذي 
تســتضيفه مفوضيــة االحتــاد األفريقــي قيــد التنفيــذ. (AMESD)، التــي ميولهــا 
صنــدوق التنميــة األوروبــي، وتســتهدف اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 
واجلماعــة االقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا؛ ســادك؛ مناطــق الهيئــة احلكوميــة 

.(IOC) ــدي ــط الهن ــة احملي ــة وجلن ــة بالتنمي ــة املعني الدولي

تتمثــل أهــداف (AMESD) يف ضمــان أن تتغلــب أفريقيــا علــى االختناقــات فيمــا 
يتعلــق بتلقــي معلومــات األرصــاد اجلويــة مــن أجــل التنميــة يف مجــال البيئــة واملــوارد 
الطبيعيــة؛ وبنــاء القــدرات ملعاجلــة البيانــات ومعاجلتهــا ونقــل التكنولوجيــا لصيانــة 

وتركيــب محطــات اســتقبال األقمــار الصناعيــة يف أفريقيــا.

جــرى إنشــاء عــدد قليــل مــن أنظمــة اإلنــذار املبكــر علــى املســتوى القطــري. مثــًا 
ــر  ــى التدخــل واتخــاذ التدابي ــد عل ــر ســاعد البل ــذار مبك ــا نظــام إن يوجــد يف زامبي
الازمــة عنــد حــدوث اجلفــاف. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك جمــع 
منتظــم لبيانــات هطــول األمطــار والتنبــؤ املنتظــم، لــم يكــن هنــاك اســتخدام يذكــر 

لهــذه املعلومــات مــن ِقبــل معظــم صانعــي القــرار ألن املعلومــات تبــدو معقــدة.
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األمطــار  لهطــول  بيانــي  رســم  )النيجــر(.  ونيامــي  )مالــي(  الســنوي يف هومبــوري  األمطــار  شــذوذ هطــول 
الســنوي معبــرًا عنــه يف حــاالت الشــذوذ )اختالفــات عــن املتوســط( بامللمتــر. الشــذوذ اإليجابــي، وهطــول 
األمطــار املتفــوق علــى املتوســط عبــارة عــن قضبــان مملــوءة، وحــاالت شــذوذ ســلبية، وهطــول األمطــار أدنــى 
 DNM مــن املتوســط يف القضبــان املنقطــة. بيانــات هطــول األمطــار مــن اخلدمــات الوطنيــة لألرصــاد اجلويــة

النيجــر. DMN يف  مالــي،  يف 

إدارة مخاطــــــــر اجلفــــــاف والكــــــوارث. 3

علــى املســتوى الوطنــي ودون اإلقليمــي واإلقليمــي، يجــري وضــع اســتراتيجيات 
وبرامــج لتمكــن البلــدان مــن إدارة اآلثــار املرتبطــة بالكــوارث مبــا يف ذلــك اجلفــاف.

أكثــر مــن 30 دولــة لديهــا منصــات للحــد مــن مخاطــر الكــوارث (DRR) كطريقــة 
للتحــول مــن االســتجابة للكــوارث إلــى تعميــم مخاطــر الكــوارث، وأفــادت التقاريــر أن 
بعــض هــذه البلــدان قــد جنحــت يف ربــط احلد مــن مخاطر الكوارث باالســتراتيجيات 



96
موسوعة العمري يف علوم األرض

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

املتعلقــة باحلــد مــن الفقــر. ويف هــذا الصــدد، أدرجــت أوراق اســتراتيجية احلــد 
مــن الفقــر (PRSPs) لبلــدان مثــل الغابــون ومدغشــقر ومــاوي وموزامبيــق والنيجــر 
جوانــب مــن إدارة مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة كجــزء مــن االســتراتيجيات الوطنيــة 

للحــد مــن الفقــر.

شــرعت بعــض البلــدان يف خطــط األســواق املبتكــرة الناشــئة إلدارة املخاطــر 
املرتبطــة باجلفــاف. يجــري جتريــب خطــط التأمــن علــى الطقــس القائمــة علــى 
ــي مــن املتوقــع أن تثبــت جــدوى تأمــن املخاطــر  ــا ومــاوي، الت املؤشــرات يف إثيوبي
الشــديدة، مثل اجلفاف، وتعزيز وصول املزارعن إلى التمويل. وتشــجع اســتراتيجية 
سياســة موزمبيــق أيضــاً النــاس علــى تبنــي آليــات التأمــن ضــد املخاطــر وغيرهــا مــن 
أدوات املســاعدة الوقائيــة أو املتبادلــة، بينمــا تعــزز اســتراتيجية وسياســة اجلفــاف 

الوطنيــة يف ناميبيــا إدارة املخاطــر يف املزرعــة.

املعنيــة  الدوليــة  احلكوميــة  الهيئــة  وضعــت  اإلقليمــي،  دون  املســتوى  علــى 
بالتنميــة (IGAD) اســتراتيجية دون إقليميــة للحــد مــن الكــوارث. وافقــت املجموعــة 
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا (ECOWAS) يف أوائــل عــام 2007 علــى سياســة 
وآليــات مشــتركة شــبه إقليميــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وقــد قامــت املجموعــة 
اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي (SADC) مبراجعــة اســتراتيجيتها دون اإلقليميــة، مــع 
مراعــاة احلــد مــن مخاطــر الكــوارث، وأنشــأت اجلماعــة االقتصاديــة لــدول وســط 
أفريقيــا (ECCAS) مركــزاً فرعيــاً للحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف جمهوريــة الكونغــو 

وتقــوم بتطويــر مركــز اســتراتيجي دون إقليمــي.

حتــت رعايــة مفوضيــة االحتــاد األفريقــي والشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة 
ألفريقيــا  اإلقليميــة  االســتراتيجية  واعتمــاد  تطويــر  جــرى   ،(NEPAD) أفريقيــا 
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للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبرنامــج العمــل لتنفيذهــا )2006-2010(. تهــدف 
االســتراتيجية إلــى املســاهمة يف التنميــة املســتدامة والقضــاء علــى الفقــر مــن خــال 
تســهيل دمــج احلــد مــن مخاطــر الكــوارث يف االســتراتيجيات والبرامــج ذات الصلــة.

وكجــزء مــن هــذا اجلهــد، جــرى إنشــاء مجموعــة العمــل األفريقيــة املعنيــة باحلــد 
مــن مخاطــر الكــوارث لدعــم احلكومــات الوطنيــة لتعزيــز احلــد مــن مخاطــر الكــوارث 
وتســهيل تعميــم وإدمــاج احلــد مــن مخاطــر الكــوارث يف جميــع مراحــل التنميــة يف 

أفريقيــا للمســاعدة يف حتقيــق أهــداف )نيبــاد(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، جــرى إنشــاء الشــبكة األفريقيــة ملخاطــر اجلفــاف والتنميــة، 
ــة األراضــي  ــز تنمي ــن مرك ــاف( بدعــم م ــدى اجلف ــة باســمها املختصــر )منت املعروف
اجلافــة التابــع لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ومكتــب منــع األزمــات والتعــايف 
منهــا واســتراتيجية األمم املتحــدة للحــد مــن الكــوارث. يعمــل منتــدى اجلفــاف علــى 
الــة علــى املســتوى  تعزيــز تطويــر اســتراتيجيات منســقة إلدارة اجلفــاف املعــززة والفعَّ
الوطنــي. إنــه يوفــر منصــة تســاعد املمارســن على معاجلة القضايــا املتعلقة مبخاطر 
اجلفــاف وآثــاره علــى التنميــة. يعــد املنتــدى حــول مخاطــر اجلفــاف والتنميــة يف 
أفريقيــا (ADDF) الــذي يعقــد كل عــام منــذ عــام 2005 أحــد أهــم أدوات الشــبكة. 
 (http: // www.doppednet.org) باإلضافــة إلــى ذلــك، أُنشــئ موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت

ــة وغالبــاً مــا يصعــب العثــور عليهــا بشــأن اجلفــاف. الــذي يوفــر مــوارد ُمهمَّ
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· إحراز تقدم يف تقدمي الدعم لتنفيذ برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف.	

أكــدت جميــع  املســتدامة يف عــام 2002،  للتنميــة  العاملــي  القمــة  يف مؤمتــر 
احلكومــات، مــن خــال الفقــرة 24 مــن خطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ، أن )إدارة قاعــدة 
املــوارد الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة ومتكاملــة ضروريــة للتنميــة املســتدامة( وأن 
ــة مكافحــة التصحــر مــن أجــل معاجلــة  ــذ اتفاقي ــز )تنفي ــب تعزي هــذا الهــدف يتطل
أســباب التصحــر وتدهــور األراضــي مــن أجــل احلفــاظ علــى األراضــي وإصاحهــا، 
ومعاجلــة الفقــر النــاجت عــن تدهــور األراضــي(. وحــددت أن هــذا ســيتطلب، يف جملــة 
أمــور، إجــراءات علــى جميــع املســتويات )لتعبئــة املــوارد املاليــة الكافيــة التــي ميكــن 

التنبــؤ بهــا، ونقــل التكنولوجيــات وبنــاء القــدرات علــى جميــع املســتويات(.

كمــا وافقــت احلكومــات علــى تقــدمي املســاعدة املاليــة والتقنيــة لتعزيــز قــدرات 
ــة  ال ــن أجــل اإلدارة الفعَّ ــي، م ــى املســتوى احملل ــك عل ــة، مبــا يف ذل ــدان األفريقي البل
للكــوارث، مبــا يف ذلــك نظــم املراقبــة واإلنــذار املبكــر والتقييمــات والوقايــة والتأهــب 

واالســتجابة والتعــايف.

يف الواقــع تضــع بلــدان املنطقــة مخصصــات يف ميزانياتهــا الوطنيــة لتمويــل 
املشــروعات واألنشــطة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ملعاجلة آثار اجلفاف والتصدي 
للتصحــر. يجــري توجيــه التمويــل بشــكل أساســي مــن خــال امليزانيــات القطاعيــة 
، ومــع  وال ِســيَّما يف قطاعــي الزراعــة والبيئــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة. بشــكل عــامٍّ
ذلــك، متيــل هــذه القطاعــات إلــى تلقــي متويــل منخفــض. ونتيجــة لذلــك، ال تــزال 
هنــاك فجــوات متويليــة ملعاجلــة األولويــات احملــددة لــإلدارة املســتدامة لألراضــي.
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يف  األهميــة  حاســمة  األطــراف  واملتعــددة  الثنائيــة  التمويــل  ترتيبــات  كانــت 
متويــل تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر واملبــادرات ذات الصلــة بــاإلدارة املســتدامة 

لألراضــي يف املنطقــة. 

مــن بــن البرامــج واألنشــطة املمولــة: برامــج إدارة املــوارد الطبيعيــة املجتمعيــة، 
والتنميــة الزراعيــة، واإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه، وُســبل العيــش والتنميــة الريفيــة، 
ــة  ــد إصــاح السياســات، وتنمي ــى وجــه التحدي ــي تســتهدف عل وكذلــك البرامــج الت

القــدرات املؤسســاتية، والبحــث والرصــد، وإدارة املعلومــات.

من بن مصادر التمويل الرئيسية الثنائية واملتعددة األطراف املذكورة: الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، واالحتاد األوروبي (EU)، واإلدارة الفنلندية للتعاون 
 ،(DANIDA) الدولية  للتنمية  الدمناركية  والوكالة   ،(FINIDA) الدولي  اإلمنائي 
 ،(GTZ) الوكالة األملانية للتعاون الفني ،(USAID) والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 ،(NORAD) والوكالة النرويجية للتعاون اإلمنائي ،(AfDB) والبنك األفريقي للتنمية
والوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، ووزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة 
الدعم  الضوء على  ُسلّط  الفرنسية. كما  التنمية  الدولي، ووكالة  والبنك   ،(DFID)

املالي والتقني من املنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني.

يقدم مرفق البيئة العاملية (GEF) من خال وكاالته املنفذة وهي برنامج األمم 
املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي الدعم لبرامج وأنشطة 
مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف. على وجه التحديد، مهدت املوافقة يف عام 
2002 على تدهور األراضي كأحد مجاالت التركيز ملرفق البيئة العاملية وما تاه 
من تطوير للبرنامج التشغيلي 15 (OP 15)، واإلدارة املستدامة لألراضي ملرفق البيئة 
اتفاقية مكافحة  لتنفيذ  آلية متويل  ليصبح  العاملية  البيئة  والطريق ملرفق  العاملية، 
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. تسلط العديد من التقارير القطرية الضوء على الدعم  التصحر (SLM) بشكل عامٍّ
املقدم من مرفق البيئة العاملية لعمليات برنامج العمل الوطني. باإلضافة إلى ذلك، 
تشير التقارير القطرية إلى دعم مرفق البيئة العاملية للمشروعات التجريبية ملكافحة 
العاملية قد وافق ومول مشروعات  البيئة  أن مرفق  تدهور األراضي. ويذكر أيضاً 
واسعة النطاق مصممة لتعزيز الشراكات مع مختلف الوكاالت العاملة يف مجال إدارة 

التربة ومع مستخدمي األراضي.

مــن عــام 2002 إلــى عــام 2004، يُقــدر أن مرفــق البيئــة العامليــة قــد مــّول أكثــر 
ــون دوالر مــن املشــروعات التــي تركــز بشــكل أساســي علــى مكافحــة  مــن 72 مليــــــ
ــع أن يبلــغ إجمالــي  إزالــة الغابــات والتصحــر علــى الصعيــد العاملــي. ومــن املتوقــــــــ
املبلــغ 30 مليــون دوالر أمريكــي مــن مرفــق البيئــة العامليــة ومتويــل مشــترك ال يقــل 

عــن 60 مليــون دوالر أمريكــي.

يف يونيو 2007، وافق مرفق البيئة العاملية على متويل بقيمة 150 مليون دوالر 
يف  لألراضي  املستدامة  لإلدارة   (SIP) االستراتيجي  االستثمار  لبرنامج  أمريكي 
التربة  خصوبة  استعادة  إلى  البرنامج  يهدف  الكبرى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
يف جزء كبير من القارة األفريقية، مما يساعد على تعزيز األمن الغذائي، وزيادة 
دخل املزارع، واحلفاظ على خدمات النظام البيئي، وإشراك املجتمعات احمللية يف 
إدارة أراضيهم بشكل أفضل. ُصمم برنامج االستثمار االستراتيجي لدعم األهداف 
التشغيلية لإلدارة املستدامة لألراضي ذات األولوية العالية لبرامج الزراعة والبيئة 
مكافحة  اتفاقية  عمل  وخطط  أفريقيا،  تنمية  أجل  من  اجلديدة  للشراكة  التابعة 
التصحر، والبرامج املتخصصة لاحتاد األفريقي، والبلدان التي تنوي حتقيق هذه 

األهداف اإلقليمية.
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· النقــاط البــارزة يف برنامــج االســتثمار االســتراتيجي )SIP( لــإدارة املســتدامة 	
لألراضــي يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء

الهــدف اإلمنائــي: دعــم جهــود جنــوب الصحــراء الكبــرى لتصميــم وإدارة برامــج . 1
األنشــطة التــي تعــزز تعميــم اإلدارة املســتدامة لألراضــي، وحتســن احلوكمــة 

ــر التحالفــات. لــإلدارة املســتدامة لألراضــي، وتعزيــز تطوي

تعزيــز التمويــل: مــن املتوقــع أن يحفــز اســتثمار مرفــق البيئــة العامليــة البالــغ . 2
150 مليــون دوالر مــا يقــرب مــن 1 بليــون دوالر يف التمويــل املشــترك، ممــا 
يجعلــه أكبــر جهــد منفــرد يهــدف إلــى اســتعادة خصوبــة التربــة ومنــع تدهــور 
األراضــي يف القــارة األفريقيــة. ويدعــم برنامــج االســتثمار االســتراتيجي بشــكل 
كامــل الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل التنميــة األفريقيــة (NEPAD) واتفاقيــة األمم 

املتحــدة ملكافحــة التصحــر.

برامج الدعم وليس املشروعات: بدالً من مهاجمة املشكات مشروعاً تلو اآلخر، . 3
بتركيز  الفردية  للبلدان   (SIP) اعتمده  الذي  البرامجي اجلديد  النهج  سيسمح 
استراتيجياتها على مجموعة واضحة من القضايا ذات األولوية للبيئة العاملية، 
وبناء التآزر والتقاطه، وتطبيق مجموعة مشتركة من أدوات التتبع لرصد التقدم.

دعــم نهــج إقليمــي: ملســاعدة البلــدان ومرفــق البيئــة العامليــة علــى جتميــع البرامــج . 4
الوطنيــة علــى املســتوى اإلقليمــي، والســماح بتوســيع نطــاق اآلثــار املفيــدة عبــر 

منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

الــدول املســتفيدة: 28 دولــة منهــا بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، جزر . 5
القمــر، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، إريتريــا، 
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إثيوبيــا، غامبيــا، غانــا، كينيــا، ليســوتو، مدغشــقر، مــاوي، مالــي، موريتانيــا، 
الســودان،  أفريقيــا،  الســنغال، جنــوب  روانــدا،  نيجيريــا،  النيجــر،  موزمبيــق، 
ســوازياند، تنزانيــا، أوغنــدا، وزامبيــا. كمــا ســيدعم (SIP) العديــد مــن البرامــج 

اإلقليميــة.

ــى  ــة، جتــدر اإلشــارة أيضــاً إل ــة العاملي ــق البيئ ــدم مــن مرف يف إطــار الدعــم املق
مبــادرة برنامــج الشــراكة التجريبيــة (CPP) علــى املســتويات الوطنيــة، التــي يجــري 
تنفيذهــا مــن ِقبــل مرفــق البيئــة العامليــة ووكاالتــه املنفــذة يف عشــرة بلــدان رائــدة يف 
جميــع أنحــاء العالــم. يف أفريقيــا، تلقــت بوركينــا فاســو وإثيوبيــا وناميبيــا الدعــم يف 
إطــار هــذا البرنامــج فيمــا يتعلــق بإقامــة شــراكة قويــة لتنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي 

علــى النحــو املطلــوب مبوجــب اتفاقيــة مكافحــة التصحــر.

يف حــن أن هــذا التمويــل مــن مرفــق البيئــة العامليــة يحظــى بتقديــر البلــدان 
ــا  ــا، إال أنه ــاف والتصحــر يف أفريقي ــة يف مجــال اجلف ــة العامل واملنظمــات األفريقي
تشــعر بالقلــق إزاء النســبة الصغيــرة مــن متويــل مرفــق البيئــة العامليــة املخصــص 
بالتمويــل املخصــص  لــإلدارة املســتدامة لألراضــي ومكافحــة التصحــر، مقارنــًة 
ــوع  ــال حفــظ التن ــى ســبيل املث ــة، عل ــة العاملي ــق البيئ ــز األخــرى ملرف ملجــاالت التركي
ــر مــن أن إجــراءات  ــق خطي ــاك قل ــك، هن ــى ذل ــاخ. عــاوة عل ــر املن البيولوجــي وتغي
احلصــول علــى أمــوال مرفــق البيئــة العامليــة معقــدة وبالتالــي حتتــاج إلــى التبســيط 
ــدرة  ــى الق ــرون إل ــة أن أصحــاب املصلحــة املســتحقن يفتق خاصــة يف ضــوء حقيق

ــات. ــة املتطلب ــى تلبي عل

علــى املســتوين العاملــي واإلقليمــي، هنــاك زخــم متزايــد لتعبئــة األمــوال وتوجيهها 
لاســتثمار يف مكافحــة التصحــر وضمــان األمــن الغذائــي واحلــد مــن الفقــر يف 
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املنطقــة. ويف هــذا الصــدد، جــرى تصميــم عــدد مــن املبــادرات ملســاعدة البلــدان 
األفريقيــة علــى تعبئــة املــوارد وتوجيههــا إلــى اإلدارة املســتدامة لألراضــي وإدارة 
مخاطــر اجلفــاف. وتشــمل هــذه اجلهــود املبذولــة يف إطــار TerrAfrica، واآلليــة 

.(AU) واالحتــاد األفريقــي ،Chef de filesو UNCCD العامليــة

حيث أُطلقت مبادرة TerrAfrica كجهد شراكة حتفيزية خاصة تهدف إلى زيادة 
الدعم املنسق ملمارسات اإلدارة املستدامة لألراضي التي حتركها الدولة بشكل فعال 
 TerrAfrica وكفء يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يضم البنك الدولي شركاء
وهم احلكومات األفريقية، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واملنظمات 
اإلقليمية ودون اإلقليمية، وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر، واآللية العاملية التفاقية 
مكافحة التصحر، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العاملية، والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة، ومصرف التنمية األفريقي كذلك. كمنظمات متعددة األطراف مبا يف 
ذلك املفوضية األوروبية واجلهات املانحة الثنائية واملجتمع املدني واملنظمات العلمية 

.CGIARو FARA مبا يف ذلك مراكز

يركــز نهــج TerrAfrica علــى معاجلــة العوائــق احلاســمة التــي حتــول دون توســيع 
نطــاق تدخــات اإلدارة املســتدامة لألراضــي ودمجهــا يف اســتراتيجيات وخطــط 
التنميــة الوطنيــة. يجــري الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال برنامــج عمــل 
TerrAfrica املنظــم حــول ثاثــة خطــوط نشــاط متداعمــة – أي بنــاء التحالفــات، 

وإدارة املعرفــة واالســتثمارات - التــي تهــدف معــاً إلــى تكويــن التحالفــات، والدعــوة، 
ــال. ورفــع  و)املعرفــة(، والسياســات وحــزم االســتثمار الازمــة للتعميــم الكامــل والفعَّ

ــل اإلدارة املســتدامة لألراضــي. مســتوى ومتوي
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سيســهم برنامــج االســتثمار يف مرفــق البيئــة العامليــة علــى النحــو املبــن أعــاه 
يف جهــود TerrAfrica لتنســيق اإلجــراءات مــن خــال تعزيــز برمجــة العمــل املشــترك 
علــى جميــع املســتويات لزيــادة التأثيــرات وفعاليــة التكلفــة. ســيدعم (SIP) أيضــاً 
شــركاء TerrAfrica يف جهودهــم لتســهيل مواءمــة املانحــن وتعزيــز مشــاركة الدولــة، 
مبــا يف ذلــك مــن خــال التوافــق مــع شــركاء خــارج أســرة مرفــق البيئــة العامليــة. 

ــة 4 بايــن دوالر أمريكــي ملــدة 12 عامــاً. وتهــدف منصــة TerrAfrica إلــى تعبئ

اآلليــة العامليــــة التفاقيـــة مكافحـــــة التصحــــر	·
تبــرز التقاريــر القطريــة الــدور األساســي الــذي تؤديــه اآلليــة العامليــة التفاقيــة 
مكافحــة التصحــر وأمانــة االتفاقيــة يف حشــد الدعــم التقنــي واملالــي. إن اآلليــة 
العامليــة التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحر التي أُنشــئت يف عام 1997 مبوجب 
املــادة 21 مــن اتفاقيــة مكافحــة التصحــر ُمكلَّفــة بزيــادة فعاليــة وكفــاءة اآلليــات املاليــة 
القائمــة لتعزيــز اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى تعبئــة وتوجيــه مــوارد ماليــة كبيــرة إلــى 
األطــراف مــن البلــدان الناميــة املتأثــرة. ويف هــذا الصــدد، تنفــذ اآلليــة العامليــة عــدداً 
مــن البرامــج مبــا يف ذلــك دعــم البلــدان لتهيئــة الظــروف التمكينيــة التــي يُتوقــع أن 

تــؤدي إلــى تدفــق املــوارد املاليــة مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر.

علــى املســتوى القطــري، تركــز اآلليــة العامليــة علــى تقــدمي الدعــم الــازم إلدمــاج 
برامــج العمــل الوطنيــة وأولويــات اإلدارة املســتدامة لألراضــي األخرى يف السياســات 
واالســتراتيجيات وعمليــات امليزانيــة الوطنيــة؛ وتعزيــز الشــراكات بــن احلكومــة 
وشــركائها يف التنميــة بهــدف إقامــة شــراكات متويــل علــى املســتوى القطــري؛ ودعــم 
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ــادرات  ــة املــوارد لدعــم املب ــز تعبئ برمجــة االســتثمار كجــزء مــن اســتراتيجية لتحفي
احملليــة.

علــى املســتوى دون اإلقليمــي، يركــز برنامــج اآلليــة العامليــة على حوار السياســات، 
وتعزيــز تنســيق تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر، وتعزيــز قــدرة املؤسســات الشــريكة 
حتــى تتمكــن مــن بــن أمــور أخــرى دعــم العمليــات علــى املســتوى القطــري. ميكــن 

ذكــر مبــادرات (GM) احملــددة اآلتيــة:

 جــرى دعــم البلــدان إلعــداد أوراق إطــار الشــراكة القطريــة (CPFP) التــي يتمثــل . 1
ــن  ــوارد م ــة امل ــا كأســاس لتعبئ ــد الشــراكات وإقامته ــا الرئيســي يف حتدي هدفه
أجــل تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي. وحتــدد (CPFP) يف زامبيــا علــى ســبيل املثال 
ــاً مــع أنشــطة مفصلــة وخطــة ماليــة مدتهــا ثــاث  خمســة عشــر مجــاالً برامجّي
ســنوات بنــاًء علــى عمليــة إعــداد امليزانيــة إلطــار اإلنفــاق احلكومــي متوســط 

.(MTEF) األجــل

األراضــي . 2 تدهــور  بشــأن  املاليــة  املعلومــات  العامليــة محــرك  اآلليــة  أطلقــت   
باملخاطــر  املســتهدفة  اجلماهيــر  وتوعيــة  إعــام  هــو  عــام  بهــدف   (FIELD)

املاليــة والفــرص والتكاليــف والفوائــد الســتثمارات اإلدارة املســتدامة لألراضــي 
 (FIELD) واألنشــطة األخــرى ذات الصلــة بتنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر. إّن
هــي قاعــدة بيانــات شــاملة للمعلومــات املوثوقــة عــن مصــادر التمويــل ذات الصلــة 
بالتصحــر، واالجتاهــات املاليــة، واملشــروعات، وخصائــص املانحــن، وسياســات 

ــي. ــاون اإلمنائ واســتراتيجيات التع

 تشترك (GM) مع شبكة الصمغ العربي للصمغ الطبيعي والراتنجات يف أفريقيا . 3
(NGARA) بهدف دعم تعبئة املوارد لتطوير قطاع الصمغ العربي يف أفريقيا. 
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يُشتق الصمغ العربي من أشجار األكاسيا، التي تؤدي دوراً رئيسّياً يف مكافحة 
التصحر وتعزيز ُسبل عيش املجتمعات التي تعيش يف املناطق القاحلة يف أفريقيا 
جنوب الصحراء. حتدد اآللية العاملية فرصاً لتيسير تعبئة املوارد يف أربعة بلدان 

جتريبية هي إثيوبيا وأوغندا ومالي وبوركينا فاسو.
 اعترافــاً بإمكانيــة الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف توفيــر املــوارد . 4

لتنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر، أطلقــت اآلليــة العامليــة برنامجــاً جتريبيــاً 
مبتكــراً إلشــراك مجتمــع األعمــال بشــكل أكثــر فعاليــة يف تنفيــذ برامــج العمــل 
الوطنيــة يف جنــوب أفريقيــا وكينيــا. ويؤمــل أن توفــر الــدروس املســتفادة مــن هــذه 
ــة للبلــدان األطــراف املتأثــرة األخــرى يف تعبئــة مــوارد  املبــادرة مدخــات ُمهمَّ

إضافيــة لتنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة.
 تعمــل اآلليــة العامليــة، مــن خــال برنامجهــا دون اإلقليمــي، مــع املؤسســات . 5

 - (IGAD) دون اإلقليميــة، وهــي الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة
مــن خــال مبــادرة القــرن األفريقــي، وجلنــة (COMIFAC) يف إطــار اجلماعــة 
االقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا (ECCAS)، و (CILS) التــي تقدم اآللية العاملية 
ــدول  ــن ال ــة الدائمــة املشــتركة ب ــدول األعضــاء يف اللجن ــا الدعــم لل مــن خاله
ملكافحــة اجلفــاف يف منطقــة الســاحل. يهــدف البرنامــج إلــى دمــج اتفاقيــة األمم 
املتحــدة ملكافحــة التصحــر يف أُطــر التنميــة دون اإلقليميــة احلاليــة والناشــئة مثــل 
خطــة التقــارب (COMIFAC). كمــا يهــدف البرنامــج إلــى رســم خريطــة للجهــود 
املبذولــة ملكافحــة التصحــر، مــع التركيــز علــى قصــص النجــاح يف الزراعــة وإدارة 

املــوارد الطبيعيــة.
بنــاًء علــى بيــان بكــن الصــادر عــن املؤمتــر األول املعنــي باملــرأة والتصحــر الــذي . 6

عقــد يف الصــن يف عــام 2006، تعمــل اآلليــة العامليــة علــى تطويــر مبــادرة 
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نســائية تســتهدف بلــدان الســاحل كبدايــة لتمكــن املــرأة مــن تنفيــذ اتفاقيــة 
مكافحــة التصحــر. تســعى هــذه املبــادرة إلــى تعزيــز االعتــراف باملــرأة وقدرتهــا 
علــى مكافحــة التصحــر وزيــادة االســتثمارات يف أنشــطة التنميــة املســتدامة التــي 

تديرهــا املــرأة.

ميكن ذكر اإلجنازات اآلتية لآللية العاملية من خالل دعمها املالي التحفيزي:

ــغ 80000 . 1 ــة لتونــس مببل ــة العاملي ــه اآللي ــذي قدمت ــزي ال ــل التحفي أســهم التموي
دوالر أمريكــي يف تســهيل جمــع 24 مليــون دوالر أمريكــي يف شــكل اســتثمارات 

مــن جهــات مانحــة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف.

كمــا هــو احلــال يف جنــوب أفريقيــا، ورد أن متويــل اآلليــة العامليــة البالــغ 50000 . 2
دوالر أمريكــي قــد ســهل جمــع 80 مليــون دوالر أمريكــي أخــرى.

يف غــرب أفريقيــا، مكــن 110000 دوالر أمريكــي مــن املــوارد التحفيزية املعدلة يف . 3
النيجــر ونيجيريــا، بدعــم مــن برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة، مــن تطويــر مشــروع 
إدارة املــوارد الطبيعيــة عبــر احلــدود والــذي تلقــى يف مايــو 2004 منحــة قدرهــا 

10 مايــن دوالر أمريكــي مــن مرفــق البيئــة العامليــة.

يف بوركينــا فاســو، ســّهل الدعــم احملّفــز املعــّدل بقيمــة 130000 دوالر أمريكــي . 4
ــد يف اســتراتيجية  ــذا البل ــي له دمــج األنشــطة الرئيســية لبرنامــج العمــل الوطن
احلــد مــن الفقــر، ممــا أدى إلــى تعبئــة مــا يقــرب مــن 175 مليــون دوالر أمريكــي 

فيمــا يتعلــق مبكافحــة التصحــر.
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ــة األمم املتحــدة  إّن اإلطــار اإلقليمــي لبرنامــج متطوعــي األمم املتحــدة واتفاقي
ملكافحــة التصحــر لتعزيــز املتطوعــن الشــباب مــن أجــل اإلدارة البيئيــة. يســعى هــذا 
اإلطــار اإلقليمــي ألفريقيــا إلــى اجلمــع بــن نقــاط القــوة واملزايــا النســبية للمنظمتــن 
ــل التطوعــي  ــن خــال العم ــة م ــوارد الطبيعي ــة للم ــز ودعــم اإلدارة البيئي ــاً لتعزي مع
الشــبابي. ويســتند إطــار العمــل إلــى عاقــة عمــل مســتمرة لدعــم مختلــف البلــدان يف 
تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر ويســتند إلــى الــدروس املســتفادة مــن 
املشــروعات الســابقة. وقــد أظهــرت هــذه العاقــة أهميــة وفعاليــة اجلهــود املتضافــرة 
ــات  ــذ عملي ــف مراحــل إعــداد وتنفي ــرة يف مختل ــة املتأث ــدان النامي يف مســاعدة البل
برامــج العمــل الوطنيــة اخلاصــة بهــا. يوفــر هــذا اإلطــار اإلقليمــي هيــكًا لتوســيع 
نطــاق التعــاون بــن برنامــج متطوعــي األمم املتحــدة واتفاقيــة مكافحــة التصحــر 
وتكرارهمــا يف بلــدان أخــرى يف املنطقــة األفريقيــة وجلــب شــراكات أخــرى )احلكومــة 

واجلهــات املانحــة واملعاهــد الفنيــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة(.

يجــري تطويــر مشــروعات خاصــة بــكل بلــد مــن خــال اإلطــار اإلقليمــي. تتيــح 
املشــروعات فرصــة لتطويــر وتطبيــق ممارســات إدارة املــوارد الطبيعيــة املتكاملــة 
علــى املســتوى احمللــي مبــا يف ذلــك الشــباب والعمــل املجتمعــي التطوعــي. تعزيــز 
تبــادل اخلبــرات بــن برامــج إدارة املــوارد الطبيعيــة يف مختلــف البلــدان؛ وتوفيــر 
فرصــة لزيــادة الوعــي البيئــي علــى جميــع املســتويات؛ والســماح بزيــادة القــدرة علــى 
اإلدارة البيئيــة التشــاركية والقضــاء علــى الفقــر مــن خــال العمــل التطوعــي الشــبابي 

ــة االحتياجــات اخلاصــة للنســاء والفتيــات. وتلبي

مبشــاركة املنظمــات غيــر احلكوميــة واملجتمــع املدنــي ككل، توفــر املشــروعات 
الفرصــة لتحديــد املشــروعات القابلــة للتنفيــذ التــي تعــزز ممارســات اإلدارة البيئيــة 



موسوعة العمري يف علوم األرض
109

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ــة  ال ــدان مــع املشــاركة الفعَّ ــى الفقــر يف مختلــف البل املســتدامة وبرامــج القضــاء عل
للشــباب يف هــذه العمليــة. توفــر املشــروعات كذلــك أدوات لتنميــة القــدرات للقضــاء 
علــى الفقــر وحتســن البيئــة الريفيــة، مــن خــال متكــن املجتمعــات احملليــة والشــباب 
مــن حتديــد التهديــدات البيئيــة وحتديــد أولوياتهــا والتصــدي لهــا داخــل مناطــق 

اختصاصهــم واالضطــاع بأنشــطة مــدرة للدخــل.

بــدأ تنفيــذ اإلطــار املشــترك بــن برنامــج متطوعــي األمم املتحــدة واتفاقيــة األمم 
املتحــدة ملكافحــة التصحــر يف عــام 2003، عندمــا أطلــق برنامــج متطوعــي األمم 
ــاً مشــتركاً يف  ــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر برنامجــاً جتريبي املتحــدة واتفاقي
الــرأس األخضــر، يعالــج قضيــة بطالــة الشــباب وتدهــور األراضــي، ممــا يــؤدي إلــى 

التصحــر.

اســتند إطــار العمــل إلــى املبــادرة املشــتركة بــن حكومــة ليســوتو وبرنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي لعــام 1996 التــي جــرى االضطــاع بهــا إلنشــاء مشــروع فيلــق 
الشــباب البيئي الوطني (NEYC) يف ليســوتو وتوفير فرص العمل للشــباب العاطلن 
عــن العمــل، مــع معاجلــة املشــكلة اخلطيــرة املتمثلــة يف تدهــور األراضــي يف ســياق 

تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر.

ــذ ذلــك احلــن لتشــمل  ــادرة من ــدان املشــاركة يف هــذه املب وقــد توســع عــدد البل
بنــن وإثيوبيــا ومدغشــقر وموزمبيــق والنيجــر والســنغال وزامبيــا وزميبابــوي بدعــم 
ــر فــرص العمــل  ــي مــن فنزويــا واالحتــاد األفريقــي، مــن بــن دول أخــرى. تُوّف مال
للشــباب يف عمليــة إعــادة تأهيــل األراضــي املتدهــورة. يف الوقــت نفســه يجــري إبعــاد 

الشــباب عــن الرذائــل االجتماعيــة مثــل اجلرميــة وتعاطــي املخــدرات.
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مبشــاركة املنظمــات غيــر احلكوميــة واملجتمــع املدنــي ككل، توفــر املبــادرات 
الفرصــة لتحديــد املشــروعات القابلــة للتنفيــذ التــي تعــزز ممارســات اإلدارة البيئيــة 
ــة  ال ــدان مــع املشــاركة الفعَّ ــى الفقــر يف مختلــف البل املســتدامة وبرامــج القضــاء عل
للشــباب يف هــذه العمليــة. توفــر املشــروعات كذلــك أدوات لتنميــة القــدرات للقضــاء 
علــى الفقــر وحتســن البيئــة الريفيــة، مــن خــال متكــن املجتمعــات احملليــة والشــباب 
مــن حتديــد التهديــدات البيئيــة وحتديــد أولوياتهــا والتصــدي لهــا داخــل مناطــق 

اختصاصهــم واالضطــاع بأنشــطة مــدرة للدخــل.

يف هــذا الصــدد، تعــد مشــاركة الشــباب، بدعــم مــن مختلــف أصحــاب املصلحــة، 
واملنظمــات غيــر احلكوميــة، واملنظمــات املجتمعيــة، واملؤسســات احلكوميــة، والقطــاع 
اً الســتراتيجية عبر القطاعات  ة، ومكوناً رئيســيّ اخلاص من بن آخرين، مبادرة ُمهمَّ
حلشــد الدعــم الوطنــي والدولــي مــن أجــل التنميــة املســتدامة وإدارة املــوارد الطبيعية 
والقضــاء علــى الفقــر يف البلــدان، وال ِســيَّما يف تلــك املناطــق املتضــررة مــن اجلفــاف 
ــل  ــام للمشــروعات يف إعــادة تأهي ــل الهــدف الع ــة املطــاف، يتمث والتصحــر. يف نهاي
األراضــي املتدهــورة، وخلــق فــرص العمــل وتوليــد الدخــل للشــباب، وإخــراج الشــباب 
مــن اجلرميــة، وتعاطــي املخــدرات، والقضــاء علــى الفقــر بــن املجتمعــات املتضــررة.

تســلط بعــض التقاريــر القطريــة الضــوء علــى التعبئــة وتوفيــر الدعــم املالــي 
والتقنــي مــن خــال (Chef de files) وهــي ترتيبــات مبتكــرة بــدأت مبوجــب اتفاقيــة 
األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر. وهــم شــركاء يف التنمية وافقوا على العمل كممثلن 

للحكومــات األفريقيــة لدعــم تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر.

ــز الدعــم لبرنامــج  ــادة داخــل املجتمــع املُســاعد لتعزي يوفــر (Chef de files) القي
العمــل الوطنــي لبلــد معــن. علــى ســبيل املثــال، تقــدم الوكالــة الكندية للتنميــة الدولية 



موسوعة العمري يف علوم األرض
111

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ــا  ــا؛ وإيطالي ــج إلثيوبي ــا؛ والنروي ــدا هــذا الدعــم لغان ــة عــن حكومــة كن (CIDA) نياب

للنيجــر؛ وهولنــدا لبوركينــا فاســو والســنغال؛ وفرنســا لتشــاد والــرأس األخضــر؛ 
وأملانيــا للمغــرب وتونــس.

ــوكاالت  ــز قــدرة ال ــل تعزي ــات، جــرى تقــدمي مســاعدة مث ومبوجــب هــذه الترتيب
املســؤولة عــن برامــج العمــل الوطنيــة. علــى ســبيل املثــال، جــرى مســاعدة وكالــة 
حمايــة البيئــة يف غانــا لتطويــر برنامــج اإلدارة البيئيــة (GEMP) لتنفيــذ أولويــات 
برنامــج العمــل الوطنــي؛ وغامبيــا لتعزيــز املجلــس الوطنــي للبيئــة يف غامبيــا مــن 
أجــل التنميــة املســتدامة (NECSD). ومــع ذلــك، فــإن بعــض البلــدان مثــل زامبيــا ليــس 
لديهــا (Chef de files). باإلضافــة إلــى وجــود تقاريــر عــن نتائــج متباينــة ناجتــة عــن 
هــذه املبــادرة ودعــوة ملراجعتهــا. ومــع هــذا الزخــم العــام يف تعبئــة التمويــل وتوفيــره، 
فمــن اجلديــر باملاحظــة أن البلــدان أبلغــت عــن نقــص جســيم يف األمــوال وال تــزال 
بعــض البلــدان تواجــه صعوبــات يف احلصــول علــى التمويــل احمللــي واخلارجــي 

ــإلدارة املســتدامة لألراضــي. ل

بنـــــــــاء القــــــــــــدرات	·
ــل  ــوارد البشــرية مــن ِقب ــاء القــدرات املؤسســاتية وامل ــة لبن ــّذت برامــج مختلف نُف

ــة. ــدان بدعــم مــن شــركاء التنمي البل

تعزيـــــــــز التـــــآزر وتنفيــــذ اتفاقيـــــات ريــــو. 1

ــو، وهــي  ــات ري ــذ اتفاقي ــز تنفي ــدف تعزي ــدرات به ــاء الق ــج بن ــذ برام جــرى تنفي
 (CBD) البيولوجــي  التنــوع  واتفاقيــة  التصحــر،  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة 
ــاخ (UNFCCC) )و / أو( بهــدف  ــر املن ــة بشــأن تغي ــة األمم املتحــدة اإلطاري واتفاقي
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تعزيــز اإلدارة املســتدامة لألراضــي. يف إطــار احلــد من الفقــر، وبخاصة يف األراضي 
اجلافــة.

وقــد مّكــن التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة (NCSA) املمــول مــن ِقبــل مرفــق 
ــدان يف املنطقــة مــن مراجعــة احتياجاتهــا مــن القــدرات  ــة (GEF) البل ــة العاملي البيئ
ملعاجلــة القضايــا البيئيــة الوطنيــة والعامليــة ذات األولويــة، وإعــداد اســتراتيجيات 
ريــو  باتفاقيــات  تتعلــق  اإلجــراءات احلاســمة  الوطنيــة وخطــط  القــدرات  تنميــة 
ــآزر الضــروري يف تنفيــذ هــذه االتفاقيــات.  ــز الت الثــاث. كمــا جــرى حتديــد وتعزي
وبالتالــي، فقــد وفــر التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة أساســاً لتطويــر برامــج عمــل 
مشــتركة بــن هــذه االتفاقيــات وترجمتهــا إلــى أولويــات وطنيــة وإجــراءات ملموســة 

ــى أرض الواقــع. عل

مــن أجــل توفيــر دعــم إضــايف لتنفيــذ التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة مــن 
خــال التواصــل وإدارة املعــارف وتطويــر أدوات ومــواد مــوارد إضافيــة، بــدأ برنامــج 
الدعــم العاملــي باالشــتراك مــع مرفــق البيئــة العامليــة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائي 
وبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة يف عــام 2005. حلقــات العمــل التــي نُظمــت يف إطــار 
برنامــج األفضليــات املعمــم جلميــع املناطــق دون اإلقليميــة يف أفريقيــا زيــادة التواصل 

وتبــادل اخلبــرات بــن فــرق التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة.

توفــر خطــة بالــي االســتراتيجية للدعــم التكنولوجــي وبنــاء القــدرات التــي مت 
وضعهــا حتــت رعايــة برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة وســيلة ملســاعدة البلــدان الناميــة 
والبلــدان التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال ملعاجلــة احتياجــات بنــاء القــدرات 
ــإن خطــة  ــة، ف ــة األفريقي ــة. ويف ســياق املنطق والدعــم التكنولوجــي يف مجــال البيئ
بالــي ذات أهميــة خاصــــــــة، ألنهــا تتماشــى بالكامـــــــــــل مــع أهــداف جــــــــدول 
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أعمــــــــال القــرن 21، واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وبرنامــج بنــاء القــدرات ملبــادرة 
البيئــة التابعــة للشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا. وكجــزء مــن اجلهــود 
ــق  ــاون الوثي ــة، بالتع ــدأ برنامــج األمم املتحــدة للبيئ ــذ اخلطــة، ب ــدء تنفي ــة لب املبذول
مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، مشــروعاً جتريبيــاً يف ســتة بلــدان هــي بوركينــا 
فاســو، وغامبيــا، وكينيــا، وليســوتو، وروانــدا وتونــس. سيســتخلص املشــروع الرائــد 
الــدروس املســتفادة لتوجيــه عمليــة توســيع نطــاق تنفيــذ خطــة بالــي يف املنطقــة. 
تعتبــر زيــادة التمويــل والتنفيــذ الســريع للخطــة مــن األهميــة مبــكان يف مســاعدة 
املنطقــة علــى التعامــل مــع التحديــات الهائلــة املتعلقــة بالقــدرات والتكنولوجيــا مبــا 
يف ذلــك زيــادة الدعــم خلطــط عمــل بنــاء القــدرات اخلاصــة بعمليــة التقييــم الذاتــي 

ــة. للقــدرات الوطني

التعــــــــاون فيمــــــا بني بلــــــــدان اجلنــــــــــوب	·
أقيمــت منصــات تعــاون إقليميــة بــن أفريقيــا وآســيا وبــن أفريقيــا وأمريــكا 
الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. يف إطــار التعــاون بــن أفريقيــا وأمريــكا الاتينية 
ــز املشــروعات  ــا لتعزي ــّدم الدعــم منه ــون دوالر ُق ــا مبلي ــي، أســهمت فنزوي والكاريب
الشــبابية والبيئيــة يف بنــن والــرأس األخضــر والنيجــر وموزمبيــق، وكذلــك لتدريــب 
ــا  ــي وفنزوي ــن مال ــك القادمــن م ــع أولئ ــب م ــى جن ــاً إل ــي )جنب ــن مال املشــاركن م
ــى  ــان عــن قــدرة املنطقتــن عل ــة. كشــفت املنصت ــح الترب ــا( بشــأن مكافحــة متل وكوب
تعزيــز التعــاون بــن بلــدان اجلنــوب يف مجــاالت مثــل نظــم الزراعــة املســتدامة، 
واحلراجــة الزراعيــة، ومــا إلــى ذلــك، مــن خــال التدريــب )و / أو( املســاعدة الفنيــة 

بشــكل أساســي.
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دمــج برامــج العمــل الوطنيــة وخطــط اإلدارة املســتدامة لألراضــي 	·
األخــرى يف خطــط التنميــة الوطنيــة

ــار اجلفــاف  يــؤدي ربــط اإلدارة املســتدامة لألراضــي وخطــط التخفيــف مــن آث
باخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، وبالتالــي بأُطــر 
امليزانيــة الســنوية واملتوســطة األجــل، إلــى حتســن فــرص خطــط اإلدارة املســتدامة 
لألراضــي وخطــط التخفيــف مــن آثــار اجلفــاف يف تلقــي التمويــل احلكومــي وغيــره.

لكــن العديــد مــن البلــدان ال تــزال هــذه الروابــط ضعيفــة معهــا. يف ضــوء ذلــك، 
هنــاك جهــد متزايــد لدعــم البلــدان يف املنطقــة لدمــج احلــد مــن مخاطــر اجلفــاف، 
لألراضــي  املســتدامة  اإلدارة  وخطــط  واســتراتيجيات  الوطنيــة،  العمــل  وخطــط 
، يف أُطــر التنميــة اإلقليميــة والوطنيــة  األخــرى وأنشــطة إدارة البيئــة بشــكل عــامٍّ

وبخاصــة اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر. 
وميكن ذكر األمثلة اآلتية: يســاعد برنامج التنمية املتكاملة لألراضي اجلافة 
التابــع لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، الــذي ينســقه مركــز تنميــة األراضــي اجلافــة 
التابــع لــه، البلــدان يف جملــة أمــور مــن بينهــا تعميــم ودمــج برامــج العمــل الوطنيــة يف 
ــال  األطــر االقتصاديــة الوطنيــة واالنتقــال مــن وضــع االســتراتيجية إلــى التنفيــذ الفعَّ
التفاقيــة مكافحــة التصحــر، مبــا يف ذلــك مــن خــال تعبئــة املــوارد. يف إطــار هــذا 
البرنامــج، تلقــى 29 بلــداً مــن أفريقيــا املســاعدة حتــى عــام 2005. واســتفادت هــذه 
ــة  ــى األراضــي اجلاف ــر عل ــي تؤث ــا الت ــان معاجلــة القضاي ــدان يف مجــاالت ضم البل
ــة،  ــي؛ واحلــد مــن التعــرض للصدمــات املناخي مــن خــال سياســات االقتصــاد الكل
وبخاصــة اجلفــاف وحتســن التكيــف مــع تغيــر املنــاخ؛ وحتســن احلكــم احمللــي بــإدارة 
املــوارد الطبيعيــة. تقــوم بعــض البلــدان مثــل أوغنــدا بتطويــر مبــادئ توجيهيــة لتعميــم 

قضايــا األراضــي اجلافــة يف أُطــر التنميــة الوطنيــة ودون الوطنيــة.
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تدعــم مبــادرة برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 
بشــأن الفقــر والبيئــة تنفيــذ مشــروعات رائــدة يف ســبعة بلــدان أفريقيــة بهــدف 
ــدان  ــة. البل ــة الوطني ــة يف عمليــات التنمي ــم البيئ ــى تعمي ــادة قــدرة احلكومــات عل زي
املشــمولة هــي: كينيــا ومالــي وموريتانيــا وموزمبيــق وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا. تســعى 
املشــروعات إلــى حتقيــق إدراج االســتدامة البيئيــة كهــدف أساســي يف تخطيــط 
التنميــة وتنفيذهــا مبــا يف ذلــك أوراق اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، وخطــط تنفيــذ 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أو مــا يعادلهــا؛ وبنــاء القــدرات حتــى يعــرف صانعــو 
القــرار كيفيــة مســاهمة االســتدامة البيئيــة يف التنميــة، وكيفيــة إدراج االســتدامة 
ــة وتنفيذهــا. مــن بــن األنشــطة األخــرى، تســاعد هــذه  ــة يف تخطيــط التنمي البيئي
املشــروعات علــى حتديــد الروابــط بــن الفقــر والبيئــة بشــكل ملمــوس، والدعــوة إلــى 
إدراج االســتدامة البيئيــة كهــدف رئيســي يف عمليــة التنميــة الوطنيــة، وبنــاء قــدرات 
املؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة الســتدامة تعميــم البيئــة يف تنفيــذ خطــط التنميــة. 
هنــاك اقتــراح لتوســيع نطــاق هــذه املبــادرة مــن أجــل زيــادة كبيــرة يف عــدد البلــدان 
التــي تدمــج البيئــة يف عمليــات التنميــة الوطنيــة واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر.

اإلمنائــي  املتحــدة  األمم  وبرنامــج  للبيئــة  املتحــدة  األمم  برنامــج  أطلــق 
ــم احلــد  ــادرة لتعمي ــة لــألمم املتحــدة للحــد مــن الكــوارث مب واالســتراتيجية الدولي
مــن مخاطــر الكــوارث يف ممارســات التنميــة، مبــا يف ذلــك اإلدارة البيئيــة. وســتكون 
املبــادئ التوجيهيــة التــي مت وضعهــا يف إطــار هــذه املبــادرة مبثابــة حجــر الزاويــة يف 
تنفيــذ اســتراتيجية احلــد مــن مخاطــر الكــوارث التــي صممهــا وزراء البيئــة األفارقــة 

واعتمدهــا االحتــاد األفريقــي يف عــام 2005.
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تعزيـــــز الوصــــــــول إلى التكنولوجيــــــــــا	·
أبلــغ عــدد مــن البلــدان عــن مبــادرات لتعزيــز الوصــول إلــى التكنولوجيــا املناســبة 
واســتخدامها، ال ِســيَّما يف مجــال كفــاءة الطاقــة وإحالهــا، وحتســن التقنيــات 
الزراعيــة وجتميــع امليــاه واحلفــاظ عليهــا. وقــد أبلغــت البلــدان عــن جهــود متزايــدة 
ــة  ــا، تولــي سياســة الدول يف مجــال البحــوث الزراعيــة. علــى ســبيل املثــال يف إثيوبي
اهتمامــاً خاصــاً بالبحــث والتطويــر الزراعيــن واالقتصــاد املوجــه نحــو الســوق. لذلك 
ــة مشــتركة مــع  ــدة وأنشــأت أنشــطة بحثي ــة الرائ ــة املؤسســات البحثي عــززت الدول
املركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق اجلافــة (ICARDA)، واملعهــد الدولــي 
لبحــوث احملاصيــل يف املناطــق املداريــة شــبه القاحلــة (ICRISAT)، واملعهــد الدولــي 
لبحــوث الثــروة احليوانيــة (ILRI)، واملعهــد الدولــي للزراعــة االســتوائية (IITA)، مــن 
ــاد مــن خــال  ــة يف األراضــي اجلافــة يف الب ــّزز القــدرات البحثي ــن. وتع ــن آخري ب
افتتــاح مراكــز بحــث جديــدة يف املناطــق التــي كان يتعــذر الوصــول إليهــا ســابًقا يف 
البــاد، وبخاصــة املناطــق الزراعيــة اإليكولوجيــة يف األراضــي اجلافــة لنظــم اإلنتــاج 

الرعويــة والزراعيــة الرعويــة.

 ،(MEDREP) املتوسط  األبيض  البحر  يف  املتجددة  الطاقة  برنامج  خال  من 
يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بدعم من وزارة البيئة واألراضي اإليطالية، بتعزيز 
استثمارات الطاقة املتجددة يف جنوب البحر األبيض املتوسط. يجري تسهيل ذلك 

 .(MEDREP) من خال مخطط التمويل، وهو جزء من برنامج

مشروعات   (REED) الريفية  الطاقة  مشروعات  لتطوير   UNEP مبادرة  ترعى 
الطاقة النظيفة اجلديدة يف البلدان النامية من خال توفير خدمات تنمية املشروعات 
والتمويل األولي للمراحل املبكرة. وتعمل أفريقيا أريد (AREED) يف السنغال ومالي 
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السوق ملساعدة األسر  على  قائماً  نهجاً   (AREED) وتنزانيا. تطبق  وزامبيا  وغانا 
 (AREED) الريفية وشبه احلضرية )والشركات( على تسلق سلم الطاقة. استثمرت
حالياً يف 25 مؤسسة للطاقة النظيفة مع فرص استثمارية إضافية تتلقى مساعدة 
يف  العاملة  الشركات  االستثمارات  تشمل   .(AREED) شركاء  من  األعمال  تطوير 
مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات، مبا يف ذلك: جتفيف احملاصيل بالطاقة 
الة؛ ومضخات مياه تعمل  ال؛ وتصنيع مواقد طهي فعَّ الشمسية، وإنتاج الفحم الفعَّ
بالرياح تسخن املياه بالطاقة الشمسية توزيع غاز البترول املسال؛ وتطوير الوقود 

احليوي؛ واحملركات واإلضاءة املوفرة للطاقة.

أبلغــت البلــدان عــن زيــادة ســوق الطاقــة الكهروضوئيــة وبرامــج مواقــد الطهــي 
املناطــق احلضريــة. يف زامبيــا، أدى اســتخدام  ِســيَّما يف  الناجحــة، ال  احملســنة 
ــة انخفــض  ــات ويف مناطــق معين ــى الغاب ــل الضغــط عل ــى تقلي الطاقــة الشمســية إل
ــك، ُخلقــت فــرص عمــل مــن  ــى ذل ــر. باإلضافــة إل ــات بشــكل كبي ــة الغاب معــدل إزال
خــال تركيــب معــدات الطاقــة الشمســية. وقــد أســهم ذلــك يف زيــادة الدخــل وتقليــل 
االعتمــاد املفــرط علــى الغابــات للحصــول علــى حطــب وخفــض مســتويات الفقــر يف 

ــة. املجتمعــات احمللي

· التحديــات والقيود التي تواجه حتقيق األهــداف والغايــات	
مــع كل اإلجنــازات التــي تكلمنــا عنهــا ســابقاً، فــإن املنطقــة تواجــه العديــد مــن 
التحديــات والقيــود التــي أعاقــت التقــدم يف وضــع وتنفيــذ تدابيــر ملكافحــة التصحــر 

وتخفيــف آثــار اجلفــاف. تشــمل أهمهــا مــا يأتــي:

 ال يــزال ارتفــاع مســتوى الفقــر يشــّكل التحــدي والعائــق الرئيســي أمــام تنفيــذ . 2
ــا. ــر التصــدي للجفــاف والتصحــر يف أفريقي تدابي
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 كان تقلب املناخ عقبة رئيسية أمام أنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي. سوف . 3
يتفاقم هذا بسبب تغير املناخ الذي من املتوقع أن يكون له آثار مدمرة يف املنطقة.

ال خلطط مكافحة . 4 الفعَّ التكامل واإلدماج  البلدان صعوبات يف حتقيق  تواجه   
التقدم  وامليزانية. ويسهم هذا يف  الوطنية  التنمية  أُطر  والتصحر يف  اجلفاف 
احملدود يف حشد مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين واالستثمارات من أجل 
لألراضي.  املستدامة  اإلدارة  برامج  من  وغيرها  الوطنية  العمل  برامج  تنفيذ 
العقبات مثل ضعف التنسيق والتعاون، وعدم كفاية اإلرادة السياسية، واالفتقار 
إلى الفهم العميق والتقدير العميق للجفاف والتصحر، وال ِسيَّما صاتهما باحلد 
من الفقر وفوائدهما، والقيود املؤسساتية مبا يف ذلك تلك املتعلقة بـ )النفوذ(، 

ونقص األدوات وخطر )اإلدماج الزائد( أمر خطير ويجب معاجلته.

 كمــا أن هنــاك نقصــاً يف التــآزر والتنســيق يف تنفيــذ االتفاقيــة املتعلقة بالصحراء . 5
التنــوع  واتفاقيــة  التصحــر  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  وهــي  واجلفــاف 

ــاخ. ــة بشــأن تغيــر املن البيولوجــي واتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاري

إن القــدرات املؤسســاتية الضعيفــة، مبــا يف ذلــك الهيــاكل املؤسســاتية الضعيفــة 
والقــدرة غيــر الكافيــة مــن املــوارد البشــرية، يقيــدان دمج شــواغل اجلفــاف والتصحر 
ومتعــدد  القطاعــات  عبــر  والتنســيق  التعــاون  ويعيــق  القطاعــي  التخطيــط  يف 

التخصصــات.

وجتــدر اإلشــارة إلــى نقــص القــدرات لــدى املكاتــب املركزيــة الوطنيــة، التي يجري 
ــذ برامــج وأنشــطة مكافحــة التصحــر.  إنشــاؤها خصيصــاً لتنســيق تخطيــط وتنفي
تفيــد التقاريــر أن املكاتــب املركزيــة الوطنيــة تفتقــر إلــى الدعــم التشــريعي؛ ال يقعــون 

يف إطــار السياســة العامــة والتخطيــط؛ ونقــص املــوارد املاليــة والبشــرية املطلوبــة.
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ولذلــك فــإن وظيفــة هيئــات التنســيق الوطنيــة وغيرهــا مــن املؤسســات الرائــدة 
يف مجــال اجلفــاف والتصحــر تتعــرض للخطــر علــى حســاب اخلدمــات احليويــة 
مبــا يف ذلــك مواءمــة السياســات والبرامــج ذات الصلــة، وتوفيــر األمــوال، والدعــوة 
لبرامــج اجلفــاف والتصحــر، والتعبئــة واالتصــال مــع مجموعة واســعة مــن مجموعات 

املصالــح علــى املســتويات احملليــة والوطنيــة والدوليــة.

ال يــزال إصــاح السياســات والتشــريعات وإنفاذهــا لضمــان االنســجام وضمــان 
امللكيــة القانونيــة الواضحــة وحقــوق الوصــول إلــى األراضــي وامليــاه واملــوارد الطبيعية 
ــة شــاقة. احلقــوق القانونيــة وحقــوق امللكيــة غيــر الواضحــة لــألرض هي  األخــرى ُمهمَّ
أحد األســباب الرئيســية لعدم رغبة الفقراء يف االســتثمار يف ممارســات االســتخدام 
املســتدام لألراضــي علــى املــدى الطويــل مثــل إعــادة التحريــج، واحلراجــة الزراعيــة، 
وتدابيــر احلفــاظ علــى التربــة وامليــاه. ضعــف إنفــاذ السياســات ذات الصلــة هــو 

أيضــاً قيــد يواجــه بعــض البلــدان يف املنطقــة.

التمويــل غيــر الــكايف واالفتقــار إلــى اســتدامة البرامــج: يعــد االفتقــار إلــى 
املــوارد املاليــة أحــد أكثــر املعوقــات إحلاحــاً أمــام تنفيــذ خطــط مكافحــة التصحــر يف 
معظــم بلــدان املنطقــة. هنــاك نقــص يف متويــل املؤسســات الرائــدة وعمليــات إصــاح 
السياســات وكذلــك البرامــج واملبــادرات التحفيزيــة الازمــة لتحفيــز األنشــطة علــى 

املســتوى احمللــي.

ميثــل حشــد املــوارد مــن مختلــف املصــادر مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص حتديــاً. 
الوصــول  بإمكانيــة  احملليــون،  الســكان  ِســيَّما  وال  املــوارد،  مســتخدمو  يتمتــع  ال 
ــم  ــذي ميكنه ــل، ال ــى التموي ــة للحصــول عل ــة ميســورة التكلف ــى تســهيات ائتماني إل
اســتثماره بشــكل مربــح يف معاجلــة تدهــور األراضــي واحلفــاظ علــى ُســبل عيشــهم. 
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تعتمــد بعــض برامــج وأنشــطة اإلدارة املســتدامة لألراضــي علــى النحــو الــذي أبرزتــه 
التقاريــر القطريــة لتوغــو وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إلــى حــد كبيــر علــى 
اجلهــات املانحــة، وال يــزال ضمــان اســتدامتها، وهــو أمــر أساســي ملكافحــة التصحــر 

بشــكل فعــال وتخفيــف آثــار اجلفــاف، ميثــل حتديــاً كبيــراً.

ال تــزال املعلومــات غيــر الكافيــة املتاحــة عــن اجلفــاف والتصحــر واألراضــي 
ــى هــذه املعلومــات ومشــاركتها تعيــق  ــات املصادفــة يف الوصــول إل اجلافــة والصعوب
التقــدم يف معاجلــة اجلفــاف والتصحــر يف املنطقــة. مــن بــن العوامــل املســؤولة عــن 
الــة  هــذا الوضــع عــدم كفايــة القــدرة مبــا يف ذلــك عــدم وجــود أنظمــة موحــدة وفعَّ
جلمــع وإدارة ونشــر وتبــادل املعلومــات. هنــاك حاجــة إلــى معلومــات كافيــة لرصــد 
اجلفــاف والتصحــر، وكذلــك حتديــد األنشــطة وترتيبهــا حســب األولويــة وتعزيزهــا 
علــى مختلــف املســتويات، للتخفيــف مــن آثــار اجلفــاف ومكافحــة تدهــور األراضــي. 
بدون معلومات، كان من الصعب تبرير االســتثمارات يف اإلدارة املســتدامة لألراضي 
وإثبــات نتائجهــا. تســلط تقاريــر الــدول الضــوء علــى عــدم كفاية املعلومــات املوضوعة 
ال واملناقشــة  يف ســياقها وضعــف طرائــق إيصــال املعلومــات كعوائــق أمــام احلــوار الفعَّ
بــن املجتمــع مــن جهــة وصنــاع السياســات والقــرارات مــن جهــة أخــرى. علــى ســبيل 
املثــال، يف غامبيــا، لــم تُنشــر املعلومــات املتعلقــة بتدهــور األراضــي والتصحر وأســبابه 
ونطاقــه وعواقبــه واالســتراتيجيات العاجيــة بشــكل كاٍف وال ِســيَّما علــى املســتوى 
احمللــي. ويحــث التقريــر علــى مزيــد مــن البحــث العلمــي يف مجــال التصحــر، حيــث 
ــات محــددة حــول معــدالت  ــى بيان ــار إل ــا االفتق ــد أعاقه إن صياغــة السياســات )ق

ومــدى التصحــر(.



موسوعة العمري يف علوم األرض
121

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ال يــزال تطويــر وإدارة وتنفيــذ العمليــات التشــاركية والشــاملة لعــدة قطاعــات 
ومتعــددة أصحــاب املصلحــة ميثــل حتديــاً. ويف هــذا الســياق، تســلط التقاريــر الضــوء 
الــة مــن جانــب املجتمعــات احملليــة، وبخاصة  علــى احلاجــة إلــى مشــاركة ومشــاركة فعَّ
النســاء والشــباب، ومنظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص يف تصميــم وتنفيــذ 

ورصــد البرامــج اخلاصــة باجلفــاف والتصحــر.

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  واخلدمــات  التحتيــة  للبنيــة  احملــدود  التطويــر  إن 
ــى  ــق الوصــول إل ــة نتيجــة النخفــاض مســتويات االســتثمار، يعي يف األراضــي اجلاف
األراضــي اجلافــة وال يوفــر حوافــز كافيــة جلــذب واســتدامة االســتثمارات األخــرى 
الازمــة لــإلدارة املســتدامة لألراضــي يف هــذه املناطــق. يف هــذا الســياق، ال يتمتــع 
ســكان األراضــي اجلافــة بإمكانيــة الوصــول إلــى تســهيات ائتمانيــة ميســورة التكلفــة 

فضــًا عــن األســواق املربحــة ملنتجاتهــم.

ال تــزال خيــارات التكنولوجيــا التــي متّكــن املجتمعــات احملليــة مــن حــل مشــكاتها 
صعبــة الوصــول إلــى حــد كبيــر وباهظــة التكلفــة، ال ِســيَّما بالنســبة لغالبيــة ســكان 
الريف وفقراء احلضر. هناك ضعف يف الوصول إلى املدخات الزراعية واالعتماد 
الــة. ال يســتخدم معظــم  الكبيــر املســتمر علــى تقنيــات وقــود الكتلــة احليويــة غيــر الفعَّ
الفقــراء تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية بســبب تقييــد االســتثمار األولــي، ال ِســيَّما يف 
مواجهــة االفتقــار إلــى تســهيات ائتمانيــة ميســورة التكلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن بعــض األنظمــة املركبــة يف األســر الريفيــة ذات قــدرة منخفضــة، ممــا يحــد مــن 

اســتخدامها لتوليــد الدخــل.

تشــكل املعــدالت املرتفعــة لفيــروس نقــص املناعــة البشــرية )اإليــدز( وانتشــار 
األمــراض املعديــة يف بعــض بلــدان املنطقــة حتديــاً ملواجهــة اجلفــاف والتصحــر يف 
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البلــدان املتضــررة. وتــؤدي هــذه األوبئــة إلــى تــآكل رأس املــال البشــري وكذلــك املــوارد 
املاليــة الازمــة لاســتثمار يف احلــد مــن الفقــر وإدارة مخاطــر الكــوارث واإلدارة 

املســتدامة لألراضــي.

يــؤدي عــدم االســتقرار السياســي والصراعــات التــي تواجههــا بعــض البلــدان يف 
املنطقــة إلــى نشــوء ظــروف مثــل النــزوح وتركيــز الســكان، وتدميــر املــوارد الطبيعيــة 
والبنيــة التحتيــة، ممــا يــؤدي إلــى تدهــور األراضــي )و / أو( إعاقــة تنفيــذ البرامــج 
للحــد مــن الفقــر ومعاجلــة اجلفــاف والتصحــر. تشــير التقاريــر الــواردة مــن دول مثــل 
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إلــى عــدد مــن البرامــج املتعلقــة مبكافحــة اجلفــاف 

والتصحــر التــي لــم يجــر تنفيذهــا بســبب الصــراع والوضــع االقتصــادي للبلــد.



موسوعة العمري يف علوم األرض
123

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

الدروس املســــتفادة من جتـــارب بعـــض الدول 
يف مكافحة التصحر واجلـفـــاف

تشــكل مكافحة التصحر ومســاعدتها على إدارة آثار اجلفاف الطريق األساســي 
للخــروج مــن الفقــر ملايــن النــاس يف الــدول التــي تعاني منه.

تعتبر مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف من القضايا املعقدة التي حتتاج 
إلى نهج متكامل لتحقيق نتائج مجدية ودائمة. كما تعتبر املعلومات اخلاصة بالتعليم 
والدعوة للسياسات والتخطيط باإلضافة إلى رصد االجتاهات وتأثير التدخات على 
اجلفاف والتصحر أساسية لنجاح اجلهود املبذولة يف مكافحة اجلفاف والتصحر. 
واخلدمات  والشبكات  اإلعام  ووسائل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتعد 

اإلرشادية مكونات حيوية لنظم املعلومات احملسنة ملكافحة اجلفاف والتصحر.

بالنظــر إلــى الطبيعــة الشــاملة لقضايــا اجلفــاف والتصحــر، مــن املناســب وضــع 
أُطر مؤسساتية قوية وجيدة األداء لتنسيق صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج ذات 
الصلــة ولضمــان تعميمهــا بشــكل مناســب يف خطــط التنميــة الوطنيــة واســتراتيجيات 

احلــد مــن الفقــر، فضــا عــن السياســات واالســتراتيجيات القطاعيــة ذات الصلــة.

مــن خــال مزيــج مــن تقنيــات احلفــاظ علــى التربــة وامليــاه، جنبــاً إلــى جنــب مــع 
إدارة أفضــل لألشــجار واملراعــي، ميكــن أن تســاعد االبتــكارات والتقنيــات البســيطة 
واملنخفضــة التكلفــة التــي يقودهــا املزارعــون يف حتقيــق أنظمــة الزراعــة املســتدامة 
الازمــة ملكافحــة تدهــور األراضــي. ميكــن للبنــاء علــى هــذه االبتــكارات والتقنيــات 

وتعزيزهــا باخلبــرة اخلارجيــة ودعــم املــوارد أن يعــزز حتقيــق نتائــج أكبــر.
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يجــب تصميــم تدخــات اجلفــاف والتصحــر لضمــان اســتدامتها وأن جتنــي 
الــة للمجتمعــات  املجتمعــات املتضــررة أقصــى الفوائــد. وبالتالــي فــإن املشــاركة الفعَّ
احملليــة يف أنشــطة التخفيــف مــن حــدة اجلفــاف ومكافحــة التصحــر أمــر بالــغ 
ــان  ــدر بثمــن لضم ــف ال تق ــى التكي ــم عل ــم وقدراته ــم ومهاراته ــة. إن معارفه األهمي
ــة ومســتدامة. ــا مناســبة ومقبول ــة مــن التدخــات بجعله ــد احلقيقي اشــتقاق الفوائ

توجد العديد من قصص النجاح وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف النُهج 
املتبعة على مستويات مختلفة ملكافحة التصحر. تقدم هذه االستفادة من اخلبرة املقارنة.

ومــع ذلــك، يجــب جتميعهــا ومشــاركتها وتكرارهــا يف مجتمعــات أخــرى، حســب 
ــع  ــا يف صن ــرات أن يسترشــد به ــي لنشــر أفضــل املمارســات واخلب الضــرورة. ينبغ
السياســات وأن يتجــاوز احلــدود الوطنيــة. كمــا ينبغــي أن تكــون مبثابة وســيلة للتعاون 

اإلقليمــي والعاملــي يف مكافحــة اجلفــاف والتصحــر.

ميكــن أن تكــون خطــط التنميــة الوطنيــة مبــا يف ذلــك أوراق اســتراتيجية احلــد 
ــة لتأمــن االهتمــام واملــوارد لتنفيــذ التدخــات ملعاجلــة آثــار  مــن الفقــر منابــر ُمهمَّ
ــال لبرامــج العمــل الوطنيــة  اجلفــاف ومكافحــة التصحــر. ولذلــك فــإن اإلدمــاج الفعَّ
وغيرهــا مــن اســتراتيجيات اإلدارة املســتدامة لألراضــي يف التخطيــط اإلمنائــي 
ــل األجــل يف  ــادة االســتثمار طوي ــق زي ــة أساســية لتحقي ــر عملي ــة يعتب وأطــر امليزاني

برامــج مكافحــة اجلفــاف والتصحــر.

ــرة  ــات املتأث ــا املجتمع ــرض له ــي تتع ــوط الت ــن الضغ ــة ب ــة عاق ــم إقام ــن امله م
باجلفــاف والتصحــر واســتراتيجيات التدخــل املتخــذة، واســتخدام منــاذج املجتمــع 

ــا. ــي ملناصــرة األنشــطة وتعزيزه احملل
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التي  للسلع  معقولة  وأسعار  أسواق  إلى  اجلافة  األراضي  يف  املزارعون  يحتاج 
ينتجونها من أجل مكافحة الفقر وكذلك االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي.

لطاملــا مت التعامــل مــع اجلفــاف يف املنطقــة باعتبــاره حالــة طــوارئ، وبالتالــي لــم 
يجــر التعامــل معــه بشــكل مناســب يف خطــط التنميــة املتوســطة إلــى طويلــة األجــل. 
أدى غيــاب خطــط التأهــب ونظــم اإلنــذار املبكــر املائمــة إلــى تفاقــم آثــار حــاالت 
اجلفــاف الســابقة. هنــاك حاجــة للتحــول مــن االســتجابات النموذجيــة الاحقــة 

للجفــاف إلــى االســتجابات املســبقة للجفــاف.

ســنتعّرف فيمــا يأتــي علــى جتربتــن يف مجــال مكافحــة التصحــر واجلفــاف؛ 
إحداهمــا يف أفريقيــا واألخــرى يف وســط آســيا.

جتربة القـــارة األفريقيـة يف مكافحـة التصحـــــر واجلفاف. 1

ــر مباشــرة.  ــل مباشــرة وغي ــج التصحــر عــن عــدة عوام ــا ســابقاً، ينت ــا ذكرن كم
يحــدث ذلــك ألن النظــم اإليكولوجيــة لألراضــي اجلافــة شــديدة التأثــر باالســتغال 
ــف االقتصــادات  ــى تخل ــؤدي إل ــم لألراضــي ممــا ي ــر املائ املفــرط واالســتخدام غي
الزراعــة  يف  اإلفــراط  أن  حــن  يف  املتضرريــن.  الســكان  بــن  املنتشــر  والفقــر 
واملمارســات الزراعيــة غيــر املائمــة والرعــي اجلائــر وإزالــة الغابــات علــى أنهــا 
األســباب الرئيســية لتدهــور األراضــي والتصحــر، فهــي يف الواقــع نتيجــة لقــوى 
ــاد  ــر واالعتم ــل الفق ــة، مث ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــر ذات طبيع ــق بكثي أساســية أعم
الكلــي علــى الطبيعــة. وهــي مــوارد للبقــاء علــى قيــد احليــاة مــن ِقبــل الفقــراء. ومــن 
الصحيــح أيضــاً إعــادة التأكيــد علــى أن أفضــل طريقــة لفهــم مشــكات التصحــر هــي 

ــا. ــوارد أو ملكيته ــى امل ــات يف الدخــل والوصــول إل ــه التفاوت ــا متلي ــم م فه
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وبالتالــي، فــإن أســباب التصحــر أكثــر تعقيــداً يف الكشــف عنهــا. إن الدافــع 
وراء التصحــر هــو مجموعــة مــن املتغيــرات األساســية، أبرزهــا العوامــل املناخيــة 
التــي تــؤدي إلــى انخفــاض هطــول األمطــار واألنشــطة البشــرية التــي تنطــوي علــى 
عوامــل تكنولوجيــة وعوامــل مؤسســاتية وسياســية وعوامــل اقتصاديــة باإلضافــة إلــى 

ــوط الســكانية وأمنــاط وممارســات اســتخدام األراضــي. الضغ

ــار  ــاه واآلب ــل اســتخدام مضخــات املي ــكارات مث ــة ابت تشــمل العوامــل التكنولوجي
والســدود. تشــمل العوامــل املؤسســاتية والسياســية سياســات النمــو الزراعــي مثــل 
توزيــع األراضــي وإعــادة التوزيــع. تــؤدي هــذه املتغيــرات إلــى األســباب املباشــرة 
للتصحــر مثــل توســع أراضــي احملاصيــل والرعــي اجلائــر، وتوســيع البنيــة التحتيــة، 

ــاف، واســتخراج األخشــاب. ــادة اجلف وزي

نظــراً ألن معظــم اقتصــادات البلــدان األفريقيــة تعتمــد يف الغالــب علــى الزراعــة، 
فــإن نســبة أكبــر مــن مشــكات التصحــر يف املناطــق الريفيــة ناجتــة عــن املمارســات 

الزراعيــة املتعلقــة بالفقــر وأنظمــة اســتخدام األراضــي األخــرى.

نظــم الزراعــة غيــر املائمــة مثــل الزراعــة املســتمرة دون إضافــة أي مكمــات، 
والرعــي اجلائــر، وممارســات إدارة األراضــي الســيئة، ونقص التربــة وهياكل احلفاظ 
علــى امليــاه، وارتفــاع معــدل حرائــق الغابــات العشــوائية تــؤدي إلــى تدهــور األراضــي 

وتفاقــم عمليــة التصحــر.

ــدا، نتيجــة للرعــي  ــرة مــن املنطقــة. يف أوغن تســود هــذه العوامــل يف أجــزاء كثي
اجلائــر يف أراضيهــا اجلافــة املعروفــة باســم )ممــر املاشــية(، أدى انضغــاط التربــة 
والتعريــة وظهــور أنــواع احلشــائش والغطــاء النباتــي منخفضــة القيمــة إلــى إضعــاف 

القــدرة اإلنتاجيــة لــألرض، ممــا أدى إلــى التصحــر.
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يف غامبيــا، أفيــد أن فتــرات الراحــة قــد تقلصــت إلــى الصفــر يف معظــم األراضي 
الصاحلــة للزراعــة. بــن عامــي 1950 و2006، منــا عــدد الثــروة احليوانيــة النيجيرية 
مــن 6 مايــن إلــى 66 مليونــاً، بزيــادة قدرهــا 11 ضعفــاً. وتتجــاوز احتياجــات املاشــية 
مــن األعــاف القــدرة االســتيعابية لألراضــي العشــبية. يُذكــر أن الرعــي اجلائــر 
ــار مــن األراضــي إلــى صحــراء كل عــام.  والزراعــة اجلائــرة يحــوالن 351 ألــف هكت
ة بشــكل خــاصٍّ عندمــا متتــد هــذه املمارســات  تكــون معــدالت تدهــور األراضــي حــادَّ
الزراعيــة إلــى الزراعــة يف األراضــي الهامشــية، مثــل: األراضــي القاحلــة وشــبه 

التــال، واملناطــق اجلبليــة واألراضــي الرطبــة.

األراضــي  وتوســيع  الطاقــة  احتياجــات  تلبيــة  بخاصــة  الغابــات،  إزالــة  تعــد 
الزراعيــة، ســبباً خطيــراً آخــر للتصحــر يف املنطقــة. علــى الصعيــد العاملــي، هنــاك 
أدلــة تثبــت التأثيــر الســلبي الشــديد لقطــاع الطاقــة علــى الغابــات والغطــاء النباتــي 

اآلخــر وإنتاجيــة األرض.

يجري استنفاد أو حرق أكثر من 15 مليون هكتار من الغابات االستوائية كل عام 
من أجل توفير الزراعة على نطاق صغير أو تربية املاشية، أو الستخدامها كوقود 
أفريقيا  املستخدمة يف  الطاقة  من   % 30 احليوية  الكتلة  تشكل  والطهي.  للتدفئة 
وأكثر من 80 % مستخدمة يف العديد من بلـــــــــــدان جنوب الصحراء الكبرى مثل 
 (% 89) (90 %) وموزمبيق  الوسطى  أفريقيا  ورواندا وجمهورية   (% 91) بوروندي 

وبوركينا فاسو (87 %)، بنن (86 %)، مدغشقر والنيجر (85 %).
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الثروة احليوانية يف نظام الزراعة املختلطة يف دانتياندو، يف النيجر. أمثلة على مساهمات املاشية يف 
التكثيف الزراعي يف مزارع احملاصيل والثروة احليوانية املتكاملة يف دانتياندو: )الصورة يف األعلى( 

املاشية تترنح يف موسم اجلفاف، )أسفل اليسار( حلب األبقار الستهالك األسرة، )أسفل اليسار( رعي 
األغنام وإعادة تدوير بقايا الدخن.

يقال إن إنتاج واستهاك خشب الوقود قد تضاعف يف الثاثن سنة املاضية 
من القرن العشرين وهو يرتفع بنسبة 0.5 % كل عام. تعريض مساحات شاسعة من 
األراضي للتصحر. يف غانا، وصلت الكثافة السكانية إلى 77 شخصاً لكل كيلومتر 
مناطق  من  املنزلية  لألغراض  الازمن  والفحم  احلطب  من   %  70 يأتي  مربع، 
الغابات سنوّياً. ويف أوغندا  20000 هكتار من  الســــــــــــافانا، مما أدى إلى تدمير 
على  مباشر  بشكل  ويعتمدون  الريفية  املناطق  يف  السكان  من   % 90 يعيش  حيث 
األرض للزراعة والرعـــــــي، تقلصت مساحة الغابات من 45 % من مساحة سطح 

البلد إلى 21 % بن عامي 1890 و2000.
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وتشــير التقديــرات بالفعــل إلــى أن أكثــر مــن 13 مليــون طــن مــن التربــة يجــري 
جرفهــا يف البحــر ســنوّياً.

ويخشــى أيضــاً أنــه يف حالــة احلفــاظ علــى املعــدل احلالــي إلزالــة الغابــات 
ــول عــام 2050،  ــاً بحل ــات االســتوائية بالكامــل تقريب االســتوائية، ميكــن قطــع الغاب
ممــا يســهم بشــكل مدمــر يف تغيــر املنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجي وتدهــور األراضي 

والتصحــر.

األســباب املباشــرة املذكــورة أعــاه للتصحــر مدفوعــة مبجموعــة معقــدة مــن 
العوامــل األساســية مبــا يف ذلــك املســتويات املرتفعــة للفقــر يف املنطقــة، ومعــدالت 
الوصــول،  وأنظمــة  الطبيعيــة  املــوارد  املرتفعــة، وضعــف حيــازة  الســكاني  النمــو 

والنزاعــات، وتغيــر املنــاخ.

بــدون بدائــل، يضطــر الفقــراء إلــى اســتغال موارد األرض، مبــا يف ذلك األراضي 
ــة، مــن أجــل البقــاء )إنتــاج الغــذاء، واألدويــة، والوقــود، واألعــاف، ومــواد البناء،  الهشَّ

واألدوات املنزلية(.

ــؤر ســاخنة للفقــر  ــا هــي ب وبالنظــر إلــى أن معظــم األراضــي اجلافــة يف أفريقي
أيضــاً، فــإن خطــر التصحــر مرتفــع يف العديــد مــن هــذه املناطــق، حيــث يصيــر 
ــا  ــي والتصحــر. يف أفريقي ــة يف الضــرر البيئ ــل راغب ــا وعوام ــاً ضحاي ــراء حتم الفق
جنــوب الصحــراء وحدهــا، يعيــش 270 مليــون شــخص يف فقــر مدقــع. يف أوغنــدا، 
يعيــش أكثــر مــن 40 % مــن الرعــاة الذيــن يشــكلون األغلبيــة يف األراضــي اجلافــة يف 

البــاد، حتــت خــط الفقــر.
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يزيــد النمــو الســكاني املرتفــع مــن الضغــط علــى مــوارد األراضــي احملــدودة 
ــة. يقــدر عــدد ســكان الريــف الذيــن يعيشــون يف األراضــي اجلافــة يف أفريقيــا  والهشَّ
بنحــو 325 مليــون نســمة. يــؤدي هــذا إلــى خلــق ظــروف مواتيــة إلزالــة الغابــات 
واالســتغال املفــرط لألراضــي ممــا يــؤدي إلــى تدهــور األراضــي نتيجــة تزايــد عــدد 
ســكان الريــف وزيــادة عــدد ســكانها، ممــا يــؤدي إلــى اإلفــراط يف اســتخدام املــوارد 
الطبيعيــة املتاحــة. علــى ســبيل املثــال، زاد عــدد ســكان نيجيريــا مــن 33 مليوناً يف عام 
1950 إلــى 134 مليونــاً يف عــام 2006، وقــد أجبــر التوســع بأربعــة أضعــاف املزارعــن 
علــى حــرث األراضــي الهامشــية حتــت الضغــط لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة. نتيجــة 

لذلــك، تتحــول البــاد ببــطء إلــى صحــراء.
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محصول الدخن املهجور يف شمال شرق والية كانو، يف نيجيريا، نوفمبر 1973 )السنة الثانية جلفاف 
الساحل العظيم(.

جلب محصول ناجح )الدخن، والذرة الرفيعة، واللوبياء(، والية كانو الشرقية، نيجيريا، سبتمبر 1996 
)الحظ األشجار يف املزرعة بعد عام من هطول األمطار فوق املتوسط(.
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تعــد حقــوق حيــازة األراضــي واملــوارد الطبيعيــة األخــرى غيــر اآلمنــة وغيــر 
الواضحــة مــن بــن األســباب الرئيســية التــي جتعــل املســتخدمن النهائيــن للمــوارد 
ــدى  ــى امل ــن يف االســتثمار يف اإلدارة املســتدامة لألراضــي عل ــر راغب ــة غي الطبيعي
الطويــل (SLM). علــى ســبيل املثــال، يُذكــر أنــه يف أوغنــدا، ال يشــجع انعــدام األمــن 
يف حيــازة األراضــي يف أجــزاء مــن ممــر املاشــية يف ظــل أنظمــة مايلــو Mailo وأنظمــة 
ملكية األراضي املجتمعية املزارعن على االســتثمار يف ممارســات اإلدارة املســتدامة 

لألراضــي.

حالـــــــــة واجتاهـــــــــات اجلفـــــاف والتصحــــــــــــر. 1

يُصنــف ثلثــا أفريقيــا علــى أنهــا صحــاٍر أو أراٍض جافــة. وتتركــز هــذه يف منطقــة 
الســاحل والقــرن األفريقــي وكاالهــاري يف اجلنــوب. إن أفريقيــا معرضــة بشــكل 

خــاصٍّ لتدهــور األراضــي وتتحمــل أكبــر تأثيــر للجفــاف والتصحــر.

تشــير التقديــرات إلــى أن ثلثــي األراضــي األفريقيــة قــد تدهــورت بالفعــل إلــى 
حــٍد مــا وأن تدهــور األراضــي يؤثــر يف مــا ال يقــل عــن 485 مليــون شــخص أو 65 % 
مــن إجمالــي ســكان أفريقيــا. جــرى اإلشــارة إلــى التصحــر بخاصــة حــول الصحــراء 

باعتبــاره أحــد الرمــوز القويــة يف أفريقيــا ألزمــة البيئــة العامليــة.

مــن املقــرر أن يــؤدي تغيــر املنــاخ إلــى زيــادة املســاحة املعرضــة للجفــاف وتدهــور 
األراضــي والتصحــر يف املنطقــة. يف ظــل مجموعــة مــن الســيناريوهات املناخيــة، مــن 
املتوقــع أن تكــون هنــاك زيــادة بنســبة 5-8 % مــن األراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة 

يف أفريقيــا.
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خريطــة لشــدة تدهــور التربــة كمؤشــر علــى التصحــر، جــرى جتميعهــا بواســطة التقييــم العاملــي لتدهور التربة 
Global Assessment of Soil Degradation (GLASOD). لقــد كان هــذا املؤشــر أحــد أكثــر التقييمــات 
العامليــة تأثيــرًا لتدهــور األراضــي وأســهم بشــكل كبيــر يف تصــور التدهــور الواســع النطــاق يف منطقــة الســاحل.

تشــير التقديــرات مــن فــرادى البلــدان إلــى تزايــد املناطــق املتأثــرة بالتصحــر أو 
املعرضــة لــه. تشــير التقديــرات إلــى أن 35 % مــن مســاحة األرض )نحــو 83489 
ــث  ــا معرضــة للتصحــر، حي ــة( يف غان ــن أصــل 138 مقاطع ــع أو 49 م ــر مرب كيلومت
يواجــه اإلقليــم الشــرقي األعلــى واجلــزء الشــرقي مــن املنطقــة الشــمالية أكبــر 

املخاطــر.

يف الواقــع، يشــير تقييــم حديــث إلــى أن مســاحة األرض املعرضــة للتصحــر يف 
البــاد قــد تضاعفــت تقريبــاً خــال اآلونــة األخيــرة. يقــال إن التصحــر يزحــف مبــا 
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يقــدر بنحــو 20000 هكتــار ســنوّياً، مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تدميــر لألراضــي 
ــاد. ــبل العيــش يف الب ــة وُس الزراعي

يُذكــر أن 70 % مــن إثيوبيــا معرضــة للتصحــر، بينمــا يف كينيــا، نحــو 80 % مــن 
ســطح األرض مهــدد بالتصحــر. كمــا تشــير تقديــرات مــدى تدهــور األراضــي داخــل 
ســوازياند إلــى أن مــا بــن 49 و78 % مــن األراضــي معرضــة للخطــر، اعتمــاداً علــى 

منهجيــة التقييــم املســتخدمة.

تفيــد التقاريــر أن نيجيريــا تخســر 2168 كيلومتــراً مربعــاً مــن املراعــي واألراضــي 
الزراعيــة بســبب التصحــر كل عــام. ويؤثــر ذلــك يف كل واليــة مــن الواليــات الشــمالية 
العشــر يف نيجيريــا. ويقــدر أن أكثــر مــن 30 % مــن مســاحة أراضــي بورونــدي 
وروانــدا وبوركينــا فاســو وليســوتو وجنــوب أفريقيــا متدهــورة بشــدة أو شــديدة. 
هــذه املعــدالت ومــدى تدهــور األراضــي والتصحــر يقــوض ويشــكل تهديــدات خطيــرة 
ــا  ــا أنه ــر. كم ــن يكافحــون للخــروج مــن الفق ــاس الذي ــن مــن الن ــش املاي ــبل عي لُس
تعيــق توفيــر خدمــات النظــم البيئيــة القائمــة علــى مــوارد األراضــي التــي تعتبــر 

حيويــة لعــدد مــن قطاعــات التنميــة.

يعتبــر اجلفــاف أحــد أهــم الكــوارث املرتبطــة باملنــاخ يف أفريقيــا. مــن املقــرر 
أن يــؤدي تغيــر املنــاخ إلــى تفاقــم حــدوث الكــوارث املرتبطــة باملنــاخ مبــا يف ذلــك 

اجلفــاف.

تشــير دراســة مــن جامعــة بريســتول إلــى أن مناطــق غــرب أفريقيــا كانــت األكثــر 
ــاع درجــات  ــة واجلفــاف نتيجــة ارتف ــاه العذب تعرضــاً ملخاطــر تضــاؤل إمــدادات املي

احلــرارة. 
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تتنبــأ الســيناريوهات املناخيــة احلاليــة بــأن املناطــق األكثــر جفافــاً يف العالــم 
ــرة  ــى خطــر اســتمرار اجلفــاف يف أجــزاء كثي ــاً، ممــا يشــير إل ــر جفاف ســتصير أكث
مــن أفريقيــا )املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة( التــي ســتحمل 

بالتالــي تأثيــرات ســلبية أكبــر ومســتدامة.

لذلــك ال بــد مــن اتبــاع اســتراتيجيات صارمــة يف مكافحــة التصحــر واجلفــاف، 
وأن تطبــق يف احلــال.

جتربـة دول آســـيا الوسطى يف مكافحــــة التصحـــر واجلفـاف. 2

سنســتعرض فيمــا يأتــي تدهــور األراضــي يف جمهوريــات االحتــاد الســوفيتي 
الســابق وهــي كازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان. 
ونتفحــص عمليــات التدهــور التــي جــرى وصفهــا يف املنطقــة، وكيــف تغيــرت األدلــة 
ــدان  ــذ أن صــارت البل ــة من ــة ذات الصل ــات والسياســات العام ــذه العملي ــة له العلمي

مســتقلة يف عــام 1991.

حتــدد مجموعــة اخلصائــص الفيزيائيــة اخلاصــة بآســيا الوســطى إلــى حــد كبيــر 
ــة هنــاك. أوالً، املنــاخ جــاف وقــاري علــى حــد ســواء، مــع  أنــواع عمليــات التدهــور املُهمَّ

شــتاء شــديد البــرودة وصيــف حــار جــاف.

يبلــغ متوســط هطــول األمطــار نحــو 150 ملــم أو أقــل يف صحــاري كاراكــوم 
وكيزيلكــوم يف تركمانســتان وأوزبكســتان علــى التوالــي، وتتزايــد شــماالً إلــى نحــو 
400 ملــم يف ســهول شــمال كازاخســتان. تســود ظــروف شــبيهة بالصحــراء يف جبــال 
باميــر يف شــرق طاجيكســتان، يف حــن أن جبــال تيــان شــان يف كازاخســتان قــد تتلقــى 

أكثــر مــن 800 ملــم يف الســنة، معظمهــا علــى شــكل ثلــوج.
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يســقط اجلــزء األكبــر مــن هطــول األمطــار يف الشــتاء وأوائــل الربيــع، يليــه غيــاب 
فعلــي خــال بقيــة موســم النمــو ولهــذا الســبب، يف املناطــق اجلنوبيــة شــبه القاحلــة، 
تعتمــد الزراعــة املرويــة علــى الثلــج وذوبــان اجلليــد مــن اجلبــال. إنهــا إمــدادات امليــاه 
ــة جــّداً يف  ــع درجــات احلــرارة العالي ــب م ــى جن ــاً إل ــاً، جنب ــة محلي ــرة واملتوقع الوفي

الســهول، التــي تفضــل متلــح التربــة.

ــة الثانيــة ملنــاخ آســيا الوســطى هــي اســتقرارها. حيــث إّن التبايــن  الســمة املُهمَّ
الســنوي يف هطــول األمطــار منخفــض؛ علــى ســبيل املثــال، يتــراوح معامــل االختــاف 
بن 34 و25 % يف املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية يف كازاخستان وأوزبكستان.

بشكل  البرية  احلوافر  وذوات  املاشية  أعداد  تأثرت  االستقرار،  هذا  وبسبب 
من ذلك،  تركمانستان(. وبدالً  )باستثناء  الكارثية  بحاالت اجلفاف  تاريخياً  ضئيل 
كانت أحداث النفوق اجلماعية ناجمة عن فصول الشتاء القاسية وظواهر تساقط 

الثلوج الشديدة املعروفة باسم دزهوت dzhut، التي حتدث كل 10-12 سنة تقريباً.

مــن املمكــن أن تكــون مثــل هــذه األحــداث قــد منعــت نــوع تأثيــرات التغذيــة املرتــدة 
املعتمــدة علــى الكثافــة التــي قــد تكــون متوقعــة مــن العاقــات بــن النباتــات العاشــبة 

يف بيئــات التــوازن.

تعنــي املســتويات العاليــة مــن اجلفــاف أن زراعــة احملاصيــل تقتصــر يف الغالــب 
ــي فــإن األراضــي الصاحلــة للزراعــة تغطــي  ــري؛ وبالتال ــى املناطــق الصاحلــة لل عل
نســبة صغيــرة مــن أراضــي كل جمهوريــة. االســتثناء هــو كازاخســتان، حيــث تتركــز 
األراضــي الصاحلــة للزراعــة يف الشــمال الرطــب؛ فقــط 10 % مــن األراضي املزروعة 

يف البــاد مرويــة.
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و99 %  )طاجيكســتان(   % 68 بــن  النســبة  هــذه  تتــراوح  أخــرى،  أماكــن  يف 
ــف  ــون الغطــاء احلرجــي أيضــاً منخفضــاً، ويتأل )تركمانســتان(. للســبب نفســه، يك
مــن شــرائح رفيعــة مــن غابــات تواجــي Tugai علــى طــول األنهــار أو مناطــق الدلتــا 
ْمــث Haloxylon spp، وغيرهــا مــن الشـــــــــجيرات الصحراويــة  مــن شــجيرات الِرّ
الكبيــرة، أو غابــات اجلــوز أو العرعــر املفتوحــة. فقــط يف املناطــق األكثــر رطوبــة 
يف تــن شــان Tien Shan وألتــاي Altai توجــد غابــات صنوبــر مظلــة مغلقــة. تهيمــن 
املراعــي الشاســعة علــى املنطقــة بشــكل كبيــر، التــي تغطــي أكثــر مــن 60 % مــن 
إجمالــي مســاحتها، أو 90 % مــن األراضــي املصنفــة صاحلــة لاســتخدام لألغــراض 

الزراعيــة.

السمات املادية الرئيسية ملنطقة آسيا الوسطى )التضاريس املظللة - ESRI 2014(. األسماء املكتوبة 
بخط مائل أسود هي سالسل جبلية، وتشير األسماء املكتوبة بخط مائل باللون الرمادي إلى الصحاري.
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القرن  عشرينات  يف  الروسية  البلشفية  الدولة  ِقبل  من  الشيوعية  إدخال  بدأ 
املاضي، عندما كان مجتمع آسيا الوسطى ال يزال ما قبل الصناعة. كانت التحوالت 

يف استخدام األراضي التي ستتبعها غير عادية من حيث السرعة واحلجم.

وهنـــــــا تبـــــــــرز ثالثــــــــــــة أوجــــــــــــــــه:

أواًل : جــرى جتريــف مســاحات شاســعة مــن شــمال كازاخســتان خــال حملــة 
)األراضــي العــذراء( 1960-1954.

ثانيــًا: عبــر مناطــق املراعــي الرعويــة املتبقيــة، ارتفعــت أعــداد املاشــية إلــى 
مســتويات تاريخيــة حيــث أزالــت إمــدادات األعــاف الشــتوية التي توفرهــا الدولة 
حــدود النمــو التــي فرضتهــا ســابقاً ظــروف الشــتاء، وفتــح إنشــاء اآلبــار مناطــق 

مــن املراعــي الصحراويــة غيــر املســتخدمة ســابقاً.

ثالثــًا: جــرى توســيع مســاحة األراضــي املرويــة، حيــث أدت مشــروعات بنــاء 
القنــوات العماقــة إلــى التحويــل شــبه الكامــل مليــاه جبــال باميــر وتــن شــان إلــى 
الزراعــة املرويــة يف حوضــي آمــو داريــا وســير داريــا يف تركمانســتان وأوزبكســتان.

يُظهــر مســح للبحــوث مــن احلقبــة الســوفيتية كيــف جــرى تصنيــف وقيــاس 
عمليــات تدهــور األراضــي املختلفــة. وقــد أدى انهيــار الشــيوعية يف التســعينيات إلــى 
ــة للمؤسســة  ــى خســارة جزئي ــاٍن يف أمنــاط اســتخدام األراضــي وإل حتــول ســريع ث

ــة. ــة يف املنطق العلمي

يُطــرح الســؤال عمــا إذا كانــت األبحــاث احلديثــة قــادرة علــى إثبــات التغيــرات يف 
عمليــات التدهــور املرتبطــة بالظــروف االقتصاديــة والبيئيــة احلاليــة.
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vvتدهـــــــــور األراضي خــــــــــالل احلقبـــــــــة السوفيتية

تتمثــل احملاولــة الرئيســية لوصــف وقيــاس عمليــات تدهــور األراضــي يف احلقبــة 
الســوفيتية يف خريطــة عــام 1985 للتصحــر بفعــل اإلنســان يف املناطــق القاحلــة يف 
ــوب كازاخســتان،  ــي تغطــي تركمانســتان وأوزبكســتان وجن االحتــاد الســوفياتي، الت
وقــد أعدهــا باحثــون يف معهــد الصحــاري يف تركمانســتان. كانــت ســنة األســاس 

ــات.  ــرات يف منتصــف الثمانيني ــر هــي 1965 ومت تســجيل التغيي الكتشــاف التغيي

كانــت أنــواع تدهــور األراضــي التــي غطتهــا اخلريطــة هــي: التغييــر يف حالــة 
الغطــاء النباتــي؛ تــآكل الريـــــــــاح وامليــاه، وفقــدان الغطــاء النباتــي احمللــي بســبب 
أنشــــطة مثــل البنــاء واســـــــــتغال احملاجـــــــــــر وبنــاء الطـــــــــــــرق )املعـــــــــروف باســم 

التدهــور التكنولوجــي Technogenic Degradation( ومتلــح األراضــي املرويــة.
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(a) مناطق شجيرات الرمث، صحراء موينكوم، كازاخستان. (b) غابة توغاي، منطقة بامير يف طاجيكستان. 
(c) الغابــات الصنوبريــة يف جبــال تيــان شــان. (d) سولونشــاك، وســط كازاخســتان. (e) أورتــو ســيرت - مناطــق 
أعــوام 1986 و1996 و 2003  (g) بحــر اآلرال يف  باميــرس، تيرســكن.   (f) رعــي مهجــورة يف قيرغيزســتان. 
)جامعــة ماريالنــد، جاكســا(. (h) العواصــف الترابيــة مــن بحــر آرال، 2010 )وكالــة ناســا( )الحــظ احلــدود 

األوزبكيــة الكزخيــة التــي متــر عبــر البحــر(.
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وقــد اســتخدم االستشــعار عــن بعــد إلنتــاج اخلريطــة، ولكــن لــم يُعثــر علــى 
ــة. إن  معلومــات مفصلــة عــن أخــذ العينــات أو التحقــق مــن األرض أو تقييــم الدق
تعريفــات اإلنتاجيــة احملتملــة وطرائــق فصــل عمليــات التدهــور التي يســببها اإلنســان 

ــة. ــة يف املنشــورات املصاحب ــر موصوف ــة هــي أيضــاً غي عــن العوامــل املناخي

خريطــة عــام 1985 هــي مصــدر يُستشــهد بــه بشــكل متكــرر إلحصــاءات تدهــور 
األراضــي الرئيســية يف األراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة يف آســيا الوســطى. الرقــم 
)الرئيســي( يف اخلريطــة هــو أن 60 % مــن مســاحة األراضــي القاحلــة يف آســيا 

الوســطى كانــت تعتبــر مرحلــة مــن مراحــل التصحــر يف عــام 1985.

وقعــت اجلمهوريــات اخلمــس جميعهــا علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
التصحــر (UNCCD)، وتعــد وثائــق خطــط العمــل الوطنيــة (NAPs) ذات الصلــة 

املقدمــة إلــى هــذه الهيئــة مبثابــة نقطــة انطــاق مفيــدة للتحقيــق ألنهــا:

1. تغطي املساحة اإلجمالية لكل جمهورية وطنية.

2. متثل األرقام املعتمدة رسمياً أو املعترف بها علناً بشأن التصحر.

3. عادة ما تكون مستمدة من عمل املجتمع العلمي الوطني لكل جمهورية.

فقــد جــرى  بــن عامــي 2000 و2005،  الوطنيــة  العمــل  برامــج  إنتــاج  ومــع 
مراجعتهــا نظــراً ألن العديــد مــن اإلحصائيــات التــي تقدمهــا تســتند إلــى أبحاث تعود 
إلــى احلقبــة الســوفيتية. اخلطــط متفاوتــة اجلــودة؛ حيــث تقــدم الوثائــق األوزبكيــة 
والتركمانيــة إحصــاءات وطنيــة مــع مراجــع، وتقــدم اخلطــة الطاجيكيــة نتائــج كميــة 
مــن الدراســات احملليــة دون مراجــع، بينمــا تقــدم الوثائــق األخــرى يف الغالــب بيانــات 

عامــة مــع بعــض اإلحصــاءات غيــر املرجعيــة.
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تشــير البيانــات إلــى أن أكثــر أنــواع التصحــر انتشــاراً يف جميــع اجلمهوريــات 
كان تدهــور الغطــاء النباتــي، والــذي يُعــّرف بأنــه انخفــاض يف إنتاجيــة الغطــاء 
النباتــي مقترنــاً بانخفــاض نســبة األنــواع املستســاغة. كان يُعتقــد أنــه نــاجت يف املقــام 
األول عــن قطــع الشــجيرات للحصــول علــى الوقــود تليهــا عــن كثــب الرعــي اجلائــر. 
وتشــمل العوامــل ذات الصلــة االضطرابــات التكنولوجيــة التــي تتركــز علــى طــول قنــاة 
كاراكــوم والشــاطئ الشــرقي لبحــر قزويــن وحتويــل الســهوب إلــى أراٍض زراعيــة يف 
كازاخســتان خــال حملــة األراضــي العــذراء. أدى ذلــك إلــى فقــدان التربــة الســطحية 
وزيــادة العواصــف الترابيــة. وقــد ُســّجلت مســاحات كبيــرة مــن التربــة املتدهــورة يف 
هــذه املنطقــة وجــرى القضــاء فعلّيــاً علــى بعــض جتمعــات نباتــات الســهوب. وكانــت 
النتيجــة اإلضافيــة هــي فقــدان املراعــي الصيفيــة للماشــية، ممــا أدى إلــى زيــادة 
ــات  ــى األدبي ــل عل ــن التفصي ــد م ــا مبزي ــز هن ــن أخــرى. نرك ــط الرعــي يف أماك ضغ
املتعلقــة بآثــار الرعــي وقطــع األخشــاب علــى الغطــاء النباتــي يف احلقبــة الســوفيتية 

األخيــرة.
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ميكن أن تتسبب العواصف الترابية يف تلوث الهواء. وهي تتشكل يف األصل نتيجة وجود تربة جافة هشة 

ميكنها أن حتملها.

vv معاييــر إنتــاج خريطــة عــام 1985 لتصحــر األراضــي القاحلــة يف احتــاد
الســوفياتية االشــتراكية  اجلمهوريــات 

يُصنــف تدهــور األراضــي إلــى خمــس فئــات: ال يوجــد، وضعيــف، ومتوســط، 
ــة البيئــة يف عــام 1985 مــن خــال  وشــديد، وشــديد جــّداً. وقــد جــرى حتديــد حال
صــور األقمــار الصناعيــة، بينمــا اســتخدمت الصــور اجلوية يف الســتينيات واخلرائط 

ــة واالســتبيانات. املوضوعي
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وقــد جــرى قيــاس تدهــور الغطــاء النباتــي مــن خــال إيجــاد اإلنتاجيــة الفعليــة 
كنســبة مئويــة مــن اإلنتاجيــة احملتملــة ومؤشــرات تكويــن األنــواع.

تتميــز فئــات التدهــور الشــديد واخلطيــر جــّداً باإلنتاجيــة املنخفضــة (>60 و >30 % 
مــن اإلمكانــات علــى التوالــي( ونســبة عاليــة مــن األنــواع غير املستســاغة. املناطــق يف هذه 
الفئــة صغيــرة نســبّياً وفقــاً لبعــض التقديــرات، وتتركــز بشــكل أساســي حــول اآلبــار 
ــل املعتــدل وجــود روابــط مســتقرة إلــى حــٍد مــا التــي  واملســتوطنات. يتضمــن التحل
ــواع  ــة ولكنهــا تشــمل أن ــرات طويل كانــت منتجــة بنســبة 80-90 % مــن إمكاناتهــا لفت
األعشــاب الضــارة، بينمــا يشــير التدهــور الضعيــف إلــى تغييــرات طفيفــة يف تكويــن 
ــات االنكمــاش والرمــال املتحركــة؛  ــاح بوجــود ندب ــآكل الري ــواع فقــط. ويقــاس ت األن
والتعريــة املائيــة بنســبة التربــة اجلــرداء وعــدد احلــواف واألخاديــد لــكل وحــدة 
مســاحة. يقــاس التدهــور التكنولوجــي باضطــراب الغطــاء النباتــي )نســبة مئويــة مــن 

املســاحة اإلجماليــة(.

يف الواقــع، ميكــن اعتبــار الريــاح وامليــاه والتدهــور التكنولوجــي أنواعــاً مــن تــآكل 
ــذا فــإن فصلهــا  ــي، ل ــاً بأشــكال متطرفــة مــن تدهــور الغطــاء النبات ــة مصحوب الترب
عــن فئــة الغطــاء النباتــي األوســع يجــب أن يكــون مصطنعــاً إلــى حــٍد مــا. تشــمل 
ــة  ــة مللوحــة الترب ــح كًا مــن محصــول القطــن والقياســات الكيميائي مؤشــرات التمل

ــة للتصحــر. ــة الفعلي ــى رســم خرائــط للحال ــاه. باإلضافــة إل واملي

تدهـــــــــــــــــور املراعـــــــــــــــي- 

ــى  ــرة الســوفيتية )عل ــا، زادت أعــداد املاشــية بشــكل كبيــر خــال الفت كمــا ذكرن
ســبيل املثــال يف كازاخســتان مــن نحــو 65 مليــون خــروف يف عــام 1916 إلــى أكثــر مــن 
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90 مليــون بحلــول عــام 1991(. مــع اســتيطان القبائــل البدويــة ســابقاً وتناقــص اتســاع 
ــة يف خطــوط العــرض، اســتمرت بعــض أشــكال احلــركات  هجــرات املاشــية الطويل
الترحــال  واســتمر  احلكوميــة.  واملــزارع  اجلماعيــة  باملــزارع  مدعومــة  املوســمية، 
العمــودي يف اجلبــال، وجــرى تنظيــم حتــركات واســعة النطــاق للحيوانــات بــن اجلبــال 
والســهول، وعبــور حــدود اجلمهوريــة يف كثيــر مــن احلــاالت. مــع هــذه الهجــرات، بقــي 

التوزيــع املكانــي لضغــط الرعــي متغيــراً. 

يف الصحــاري والســهوب، ميكــن أن يكــون الضــرر الناجــم عــن الرعــي مرتبطــاً 
باألمنــاط املكانيــة لنــوع التربــة وتوافــر امليــاه وكان أكثــر شــدة يف الكتــل الرمليــة 
املســتخدمة تقليديــاً للرعــي الشــتوي. أكــد العلمــاء الكزاخيــون االنكمــاش اخلطيــر يف 
صحــراء موينكــوم وتوكــوم الرمليــة، مــن بــن أمــور أخــرى. كانــت الصحــاري الطينيــة 
أقــل تأثــراً، حيــث كانــت متثــل مراعــي عبــور ذات نقــاط ميــاه قليلــة. يف كازاخســتان، 
أدى إنشــاء املــزارع احلكوميــة املتخصصــة لتربيــة األغنــام )ســوفخوز( يف الســتينيات 
إلــى تركيــز أعــداد كبيــرة مــن احليوانــات يف املراعــي التــي كانــت تســتخدم ســابقاً 
لفتــرة وجيــزة خــال فتــرات الهجــرة، بينمــا جــرى حــرث أفضــل املراعــي الصيفيــة يف 
الشــمال. كان هــذا، وفقــاً لعلمــاء كازاخســتان، ســبباً للتدهــور عبــر مجموعــة واســعة 

مــن أنــواع املراعــي.

اعتبــر معهــد الدولــة إلدارة األراضــي جيبــروزمي (Giprozem) يف عــام 1985 
أن نحــو 24 % مــن املراعــي قــد تدهــورت )حســب قرغيزســتان جيبــروزمي يف بنــك 
التنميــة اآلســيوي a 2007)؛ تشــير األرقــام الــواردة يف خطــة العمــل الوطنيــة إلــى 
تأثــر 74 % مــن املراعــي؛ و30 % بشــدة. وتؤكــد معظــم التقديــرات أن مراعــي 
الصيــف كانــت األكثــر تضــرراً. هنــاك أيضــاً أدلــة غيــر موثقــة تشــير إلــى أن املراعــي 
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تعرضــت للرعــي بشــدة. جــرى تســجيل روايــات عــن األضــرار اجلســيمة للمراعــي 
ــرة الســوفيتية يف مقابــات مــع الرعــاة. يبــدو أن األرقــام التــي قدمتهــا  خــال الفت
أوزبكســتان وطاجيكســتان التفاقيــة مكافحــة التصحــر تشــير أيضــاً إلــى مســتويات 
ــي  ــة الت ــة األصلي ــى الدراســات العلمي ــذر احلصــول عل ــع تع ــن التدهــور، م ــة م عالي
اســتندت إليهــا. إن جبــال طاجيكســتان قاحلــة وشــديدة االنحــدار، وبالتالــي فــإن 
ــب  ــى جان ــي إل ــى تدهــور الغطــاء النبات ــد عل ــة تؤك ــة الطاجيكي خطــة العمــل الوطني

ــى املنحــدرات. ــر عل ــة اخلطي ــآكل الترب ت

كان العلمــاء يف قيرغيزســتان قلقــن بشــأن تدهــور الغطــاء النباتــي، مــع التركيــز مــرة أخــرى علــى الرعــي 
اجلائــر. تشــير التقديــرات إلــى أن أعــداد املخــزون الصغيــر ارتفعــت مــن نحــو مليــون رأس يف عــام 1935 إلــى 

رمبــا 10 ماليــن يف عــام 1987.
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ميكــن إرجــاع معظــم التقديــرات الــواردة يف األدبيــات املتعلقــة بتركمانســتان 
ــة للتصحــر يف تركمانســتان أو خريطــة  ــة احلالي إمــا إلــى خريطــة عــام 1985 للحال
عــام 1993 لتدهــور األراضــي بفعــل اإلنســان يف حــوض بحــر آرال، وكاهمــا مــن 
ِقبــل معهــد الصحــاري. تشــير األرقــام الــواردة يف خطــة العمــل البيئيــة الوطنيــة 
التركمانيــة (NEAP) إلــى أن نحــو 75 % مــن املســاحة الصاحلــة لاســتخدام يف 
اجلمهوريــة تتأثــر بتدهــور الغطــاء النباتــي، ومــع ذلــك هنــاك اختافــات كبيــرة بــن 
املصــادر فيمــا يتعلــق بإجمالــي املســاحة املتدهــورة ونســبة املتدهــورة بشــدة. يوضــح 

ــة اخلطــورة.  ــات فئ ــة وتعريف ــق كل مــن املنهجي ــة توثي هــذا أهمي

كمــا رأينــا ســابقاً، تشــير بعــض املعاييــر املســتخدمة لتحديــد الغطــاء النباتــي 
الضعيــف أو املتدهــور بدرجــة معتدلــة إلــى انخفــاض طفيــف يف قــدرة النظــم البيئيــة 
ــن تُوصــف  ــاج، ل ــة باإلنت ــف املتعلق ــة؛ باســتخدام التعاري ــروة احليواني ــى دعــم الث عل

هــذه النظــم البيئيــة علــى أنهــا متدهــورة علــى اإلطــاق.

هدفــت العديــد مــن دراســات احلقبــة الســوفيتية إلــى وصــف تأثيــر عمليــات 
التدهــور علــى الغطــاء النباتــي، دون محاولــة رســم خريطــة لهــا. وقــد أجريــت 
دراســات طويلــة األجــل ملقارنــة الغطــاء النباتــي علــى مســافات متفاوتــة مــن اآلبــار أو 
ــة  بــن املناطــق احملميــة واملراعــي يف عــدد مــن اجلمهوريــات. هــذه الدراســات ُمهمَّ
ألنهــا تعطينــا فكــرة عــن العاقــات بــن ضغــط الرعــي وحالــة املــوارد، علــى ســبيل املثال 
دراســة نشــيايفا Nechaeva يف بئرين يف وســط كاراكوم، توضح كيف أن الكتلة احليوية 
الصاحلــة لــألكل لبعــض التجمعــات الصحراويــة تنخفــض بأكثــر مــن 50 % بــن 1 و 
ــف أن الدراســات  ــى جــودة العل ــز عل ــي التركي ــاه. يعن ــن مصــدر املي ــرات م 5 كيلومت
املذكــورة هنــا كانــت أيضــاً قــادرة علــى إثبــات تأثيــر الرعــي علــى محتــوى البروتــن 
والطاقــة يف املراعــي. يف حــن أن املنهجيــات هنــا موثقــة بشــكل أفضــل بكثيــر مــن 

تلــك اخلاصــة باخلرائــط، إال أنهــا تنطبــق فقــط علــى مناطــق جغرافيــة صغيــرة.
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لكن ماذا عن تأثير تدهور الغطاء النباتي على قطاع الثروة احليوانية نفسه؟

يف كازاخســتان، لوحــظ أنــه مــع نهايــة الثمانينيــات، بــدأت معــدالت نفــوق األغنــام 
ووالداتهــا تتأثــر. وجــد حتليــل إلحصــاءات الثــروة احليوانيــة يف احلقبــة الســوفيتية 
ــم جــرد املاشــية  ــات وقوائ ــدالت الوفي ــن مع ــاً ب ــاً ُمهّم لكازاخســتان ارتباطــاً إيجابّي
والعاقــات الســلبية بــن أعــداد احليوانــات وكل مــن معــدل املواليــد والــوزن احلــي.

ــة  ــت هــذه االنخفاضــات يف حال ــا إذا كان ــى وجــه اليقــن م ــول عل ــا الق ال ميكنن
ــاض جــودة أو  ــي، أو انخف ــف الطبيع ــى العل ــادة املنافســة عل ــام ناجتــة عــن زي األغن
كميــة الطعــام الشــتوي، أو ألســباب أخــرى. تشــير األرقــام إلــى أن توفيــر األعــاف 
الشــتوية يواكــب تزايــد أعــداد احليوانــات، لكــن تكلفــة إنتــاج اللحــوم زادت بأكثــر مــن 

ــن عامــي 1971 و1987. الضعــف ب

vvتدهــــــــــور الغطــــــــــــــاء احلرجـــــــــــــي

ة بشكل غير  مع أن الغابات تغطي نسبة صغيرة جّداً من األراضي، إال أنها ُمهمَّ
متناسب لُسبل العيش ألنها توفر احلطب ومتثل موارد الرعي املوسمية الرئيسية. 

من الصعب تقييم اجتاه ومدى تدهور الغطاء احلرجي خال الفترة السوفيتية.

يشــير الباحثــون إلــى أن عشــرينات القــرن املاضــي متيــزت مبســتويات عاليــة 
جــّداً مــن القطــع يف املناطــق الصحراويــة، ممــا أدى إلــى غــزو الرمــال املتحركــة علــى 

نطــاق واســع يف منطقــة بخــارى وحــوض أمــو داريــا الســفلي.
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يف قيرغيزستان، جرى اإلباغ عن إزالة الغابات على نطاق واسع حتى أواخر 
اخلمسينيات من القرن املاضي. حيث جرى تدمير غابات طاجيكستان، التي رمبا 
كانت تغطي 25 % من مساحة الباد يف بداية القرن العشرين، بسبب إنتاج القطن. 
بل  االستقرار  إلى  ذلك  بعد  والتشجير  برامج احلماية  أدت  الباحثون كيف  يصف 
وحتى التحسينات من اخلمسينيات حتى عام 1990. خضعت معظم الغابات حلماية 
إدارة الغابات يف الوالية، التي كانت مسؤولة عن منع القطع غير القانوني. يف الوقت 
نفسه، يجب أن تكون احلوافز لقطع األخشاب قد جرى تخفيضها بشكل كبير حيث 

وفرت الدولة الكهرباء والفحم الرخيص.

ــي  ــون أن فســاد املســؤولن ذوي األجــور املنخفضــة يعن ــرى الباحث ــك، ي ــع ذل وم
اســتمرار بعــض عمليــات القطــع غيــر القانونــي. حيــث اســتمر رعــي العديــد مــن 
شــجيرات الرمــث حتــت إدارة إدارات الغابــات، بينمــا نُقــل البعــض اآلخــر كمناطــق 

ــة أقــل. ــي مــن املفتــرض أن توفــر حماي ــى أقســام الزراعــة، الت رعــي إل

تشــير دراســة بالغــة األهميــة أجرتهــا وزارة الغابــات يف احتــاد اجلمهوريــات 
االشــتراكية الســوفياتية إلــى أن مســاحة وإنتاجيــة العرعــر واجلــوز وغابــات التوغــاي 
واملواقــف الصنوبريــة قــد انخفضــت يف جميــع أنحــاء املنطقــة بســبب الرعــي الكثيف.

تعــرض اإلحصــاءات الوطنيــة للســنوات الســت األخيــرة مــن االحتــاد الســوفيتي 
)1983-1989( التــي تشــير إلــى اجتاهــات ســلبية يف جميــع اجلمهوريــات باســتثناء 
كازاخســتان، وانخفــاض يف مســاحة الغابــات علــى مســتوى املنطقــة بنســبة 8 % فقــط 

خــال تلــك الفتــرة وحدهــا.
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وهكــذا تركنــا انطباعــاً عــن إجــراءات احلمايــة والتشــجير التــي اتخذتهــا اإلدارة 
الســوفيتية، ممزوجــة باســتمرار القطــع غيــر القانونــي والضغــط الشــديد علــى 
الرعــي. يبــدو أن االجتاهــات العامــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات املتضاربــة ســلبية، 

ولكــن ال ميكــن احلصــول علــى دراســات مفصلــة مــع منهجيــات موثقــة جيــداً.

vvمتلح التربة

بخاف أشكال تدهور الغطاء النباتي املوصوفة أعاه، فإن النوع الرئيسي الثاني 
من التصحر يف آسيا الوسطى هو متلح التربة، سواء يف األراضي الزراعية املروية أو 
يف املراعي املجاورة، حيث يجري إلقاء مياه الري املاحلة يف مناطق سيئة الصرف، 

.Solonchaks مما يؤدي إلى تطوير نظام السبخات أو سولونخاكس

يف  املرويــة  املســاحة  منــت  وحدهــا،   1978 إلــى   1965 مــن  الفتــرة  خــال 
تركمانســتان وأوزبكســتان بنحــو 35 % مــن خــال مشــروعات هندســية ضخمــة مثــل 
ري ســهوب جولودنايــا وكارشــاي القاحلــة ســابًقا يف أوزبكســتان، وبنــاء قنــاة كاراكــوم 
يف تركمانســتان. كمــا يبــدو أن اســتخدام امليــاه زاد مبعــدل أكبــر بكثيــر مــن مســاحة 

ــة. األراضــي املروي



موسوعة العمري يف علوم األرض
151

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ينتشر امللح على سطح التربة عند متلحها، ويعبر مصطلح متلح التربة عن ارتفاع يف تركيز األمالح 
القابلة للذوبان يف املاء يف املنطقة اجلذر إلى احلد الذي ُيعيق النمو الطبيعي للنبات.

ــاً عــن طريــق األخاديــد املفتوحــة وكان احملصــول  جــرى الــري يف املنطقــة تقريب
املفضــل هــو القطــن، الــذي يتطلــب كميــات كبيــرة مــن امليــاه، ومــع ذلــك كان مســتوى 
الصــرف يف احلقــل إلزالــة امليــاه الزائــدة منخفضــاً، فقــط 58 % مــن األراضــي 

ــة التســعينيات. ــا يف بداي ــة يف تركمانســتان جــرى جتفيفه املروي

أدت هــذه العوامــل، جنبــاً إلــى جنــب مــع اســتخدام امليــاه الزائــدة والتســرب 
ــة، والتشــبع  ــاه اجلوفي ــاع منســوب املي ــى ارتف ــة، إل ــري الرديئ ــة لل ــة التحتي مــن البني
بامليــاه، وتراكــم امللــح الــذي يرتفــع إلــى الســطح مــن خــال الشــعيرات. ُقــّدر أنــه 
ــرت  ــة يف أوزبكســتان تأث ــن األراضــي املروي ــن 60 % م ــرب م ــا يق ــات م يف الثمانيني

بامللوحــة بدرجــات متفاوتــة.
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يقدم لنا تلخيص الوضع يف تركمانستان يف نهاية احلقبة السوفيتية فكرًة عن 
العواقب على اإلنتاج الزراعي: يف عام 1992، تأثر نحو 50 % من األراضي املروية يف 
تلك اجلمهورية مبستويات متوسطة من التربة امللوحة (< Ece ds / m 8). عند هذه 

املستويات، تنخفض غلة جميع احملاصيل )بخاصة الفاكهة واخلضراوات(.

Ece ds / m)، ال ميكــن زراعــة ســوى   16 >) العاليــة  امللوحــة  عنــد مســتويات 
مجموعــة صغيــرة جــّداً مــن احملاصيــل )الشــعير والقمــح والقطــن بشــكل أساســي( 
ــة يف تركمانســتان  ــر مــن 15 % مــن األراضــي املروي ــة منخفضــة جــّداً. أكث وبإنتاجي
ــواردة  ــواع مــن مســتويات امللوحــة يف عــام 1992 واإلحصــاءات ال أظهــرت هــذه األن

ــا. ــي عنه ــي كان يجــب التخل ــا ال تشــمل مســاحة األراضــي الت هن

vvبحــــــــــــــــــــــــــــر آرال

ُوِصــف فقــدان بحــر آرال بأنــه أحــد أعظــم الكــوارث البيئيــة التــي تســبب فيهــا 
اإلنســان، ولكــن لــم يجــر التعامــل معهــا إال لفتــرة وجيــزة حيــث جــرى توثيــق املشــكلة 
علــى نطــاق واســع يف مــكان آخــر. قبــل الســتينيات، ومــع أّن توســع الــري كان كبيــراً، 
لــم يتأثــر مســتوى ســطح البحــر )الــذي كان يف ذلــك الوقــت نحــو 50 متــراً فــوق 
مســتوى ســطح البحــر(، حيــث جــرى تعويــض االنســحابات جزئًيــا عــن طريــق تقليــل 

التبخــر والفيضانــات يف دلتــا مجــرى النهــر.

بــدأ بحــر آرال باالنكمــاش خــال الســتينيات، عندمــا وصــل هــذا التعويــض إلــى 
حــدوده وتوســع الــري إلــى مناطــق صحراويــة هامشــية تتطلــب املزيــد مــن امليــاه 
ــى  ــاه لدرجــة أن البحــر انقســم إل ــدان املي ــام 1987، كان فق ــول ع ــار. بحل ــكل هكت ل
بحيرتــن منفصلتــن تعرفــان بالبحــر الصغيــر )يف الشــمال يغذيــه نهــر ســير داريــا( 
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والبحــر الكبيــر )يف اجلنــوب يغذيــه نهــر أمــو داريــا(، واســتمرت مســتويات امليــاه يف 
ــًرا يف بدايــة التســعينيات. انخفــاض، إلــى أن وصــل إلــى 37 مت

صورة فضائية لبحر آرال بن عامي 1989 و2014. يالحظ من خاللها مدى اجلفاف الهائل الذي تعّرض له.

بحلــول هــذا الوقــت، جــرى تدميــر النظــم البيئيــة الفريــدة لدلتــا نهــر أمــو داريــا 
عمليــاً وتقلصــت غابــات التوجــاي ومجتمعــات القصــب بنســبة 85 %. وتضــررت 
الزراعــة املرويــة، التــي كانــت متــارس يف الدلتــا منــذ آالف الســنن بســبب التملــح.
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كانــت العواقــب وخيمــة: مت القضــاء علــى صناعــة صيــد األســماك، التــي كانــت 
ــواء بنحــو 1.5 - 2  ــع متوســط درجــة حــرارة اله ــف شــخص. ارتف تدعــم نحــو 60 أل
درجــة مئويــة بينمــا انخفضــت مســتويات الرطوبــة. وحملــت العواصــف الترابيــة التــي 
نشــأت يف قــاع البحــر اجلــاف رواســب ملــح تصــل إلــى 400 كيلومتــر، ممــا قلــل مــن 

خصوبــة التربــة احمليطــة وأثــر علــى املراعــي.

وكانــت كاراكالباكســتان هــي املنطقــة األكثــر تضــرراً، وهــي املقاطعــة األوزبكيــة 
التــي يقــع فيهــا اجلــزء اجلنوبــي مــن البحــر، والتــي صــارت فيهــا حاليــاً نســبة ملوحــة 
96 % بدرجــات متفاوتــة. يف هــذه املنطقــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها 1.5 مليون نســمة، 

جــرى تســجيل أمــراض الكلــى املتعلقــة مبيــاه الشــرب املاحلــة بتركيــزات عاليــة مــن 
املركبــات الســامة يف لــن األم والــدم.

vvالعلــــم والسياســــــــة السوفيتيـــــــة

يبــدو أن التمويــل املخصــص لبحــوث التدهــور ونشــر اخلرائــط وتقريــر التصحــر 
املفصــل الحتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية لعــام 1981 إلــى برنامــج األمم 
ــا  ــة ودعــم باحثيه ــراف بالقضي ــة احلكومــة يف االعت ــى رغب ــة يشــير إل املتحــدة للبيئ
للمشــاركة مــع املجتمــع العلمــي الدولــي. ومــع ذلــك، فــإن اإلصــرار علــى أن التصحــر 
كان حتــت الســيطرة، باإلضافــة إلــى الرقابــة الداخليــة )علــى ســبيل املثــال اإلشــارات 
إلــى بحــر آرال( كانــت أيضــاً مــن ســمات النظــام الســوفيتي. وهكــذا يركــز الكثيــر مــن 

األدبيــات علــى احللــول، ومعظمهــا ذات طبيعــة تقنيــة.

الشــديد  الرعــي  آثــار  مــن  للتخفيــف  املســتخدمة  االســتراتيجيات  تضمنــت 
االســتخدام املكثــف لألســمدة الصناعيــة ومبيــدات األعشــاب. مت إجــراء أبحــاث 



موسوعة العمري يف علوم األرض
155

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

مكثفــة علــى طرائــق تثبيــت الكثبــان الرمليــة وأنــواع أخــرى مــن التحســن املســتدام 
للصحــراء، مــع عــدم تطبيقهــا دائمــاً علــى مناطــق واســعة.

أنهار  من  املياه  من خال حتويل  آرال  بحر  إلنقاذ  تطوير خطة ضخمة  جرى 
سيبيريا، ولكن جرى إسقاط هذه األفكار يف عام 1986 وسط انتقادات وسائل اإلعام. 
سمح االنفتاح اجلديد الذي ظهر يف هذا الوقت حتت جاسنوست بحمات عامة )على 
سبيل املثال ضد )القطن بأي ثمن( يف أوزبكستان( وأدى إلى تسييس القضايا البيئية. 
جرى إنشاء وكالة حماية البيئة احلكومية (Goskompriroda) لفرض االمتثال للقوانن 
البيئية وحتسن اإلدارة املستدامة للنظم البيئية، ولكن يف عام 1990 فقط ُمّرر قرار 
مينحها سلطات واسعة. يوضح وجود كل من العلماء ووكالة حماية البيئة خال بعثة 
إدارة الغابات عام 1991 لتقييم حالة موارد الغابات يف آسيا الوسطى عاقة جديدة 
بن العلم والسياسة حيث صارت منظمات إدارة املوارد خاضعة لرقابة مستقلة من 
ِقبل اخلبراء واملنظمن. لكن بعد انهيار االحتاد السوفيتي، أدى انتشار الفقر إلى 

انخفاض القلق العام بشأن القضايا البيئية وفقدان التمويل احلكومي لدراستها.

vvدوافع تدهور األراضي يف فترة ما بعد السوفييت

كانــت فتــرة التســعينيات مــن القــرن املاضــي فتــرة مــن املشــقة الشــديدة يف آســيا 
الوســطى، حيــث تقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي للجمهوريــات اجلديــدة بشــكل 
مفاجــئ وصــار األمــن الغذائــي أولويــة. مــع اســتمرار كل مــن هيــاكل املــزارع اجلماعية 
والتمويــل احلكومــي للقطــاع الزراعــي يف البدايــة يف تركمانســتان وأوزبكســتان، كانــت 

مســتويات الدعــم أقــل بكثيــر مــن ذي قبــل.
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يف قيرغيزســتان وطاجيكســتان وكازاخســتان اختفــت اإلعانــات والرواتــب، ممــا 
أدى إلــى اســتخدام الثــروة احليوانيــة كعملــة. انهــارت الهيــاكل اجلماعيــة يف بعــض 
املناطــق؛ يف حــاالت أخــرى، جــرى تفكيكهــا بشــكل أبطــأ حيــث أدخلــت عمليــات 
اإلصــاح الزراعــي حقــوق املســتخدم الفــردي أو حتــى امللكيــة اخلاصــة لــألرض. 
اكتشــف العمــال الســابقون بأجــر فجــأة أنهــم صــاروا مزارعــن فاحــن، يعتمــدون 
علــى التربــة احملليــة ومــوارد امليــاه مــن أجــل البقــاء. يف العقــد األول مــن القــرن 
قــدر أكبــر مــن الطابــع الفــردي للزراعــة يف  احلــادي والعشــرين، لوحــظ أيضــاً 
أوزبكســتان وتركمانســتان، مــع أّن ضوابــط الدولــة أكثــر صرامــة وأن أمــن احليــازة 
منخفــض. عانــت بعــض الــدول اجلديــدة، التــي كانــت تســتفيد ســابقاً مــن الغــاز 
ــث  ــوارد، حي ــات املجــاورة، مــن نقــص حــادٍّ يف امل ــا اجلمهوري ــي تنتجه ــاء الت والكهرب
قطعــت تلــك اجلمهوريــات، التــي صــارت حاليــاً دوالً ذات ســيادة، اإلمــدادات. ويــرد 
أدنــاه تلخيــص لهــذه التغييــرات التــي يحتمــل أن يكــون لهــا أكبــر األثــر علــى اســتخدام 
األراضــي، وســنناقش فيمــا يأتــي اآلثــار املترتبــة علــى هــذه التغييــرات بالنســبة 

لعمليــات التدهــور.

أعــــــــــداد الثـــــــــروة احليوانيـــــــــــــــة. 1

مت تســجيل انخفــاض يف مخزونــات الثــروة احليوانيــة بنســبة تتــراوح بــن 50 و 70 % يف 
كازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان، حيــث انســحبت الدولــة مــن اإلنتــاج احليوانــي. 
ــت  ــة. كان ــة بدرجــات متفاوت ــروة احليواني ــذ نحــو عــام 2000، انتعــش قطــاع الث من
ة يف  التغييــرات األوليــة يف تركمانســتان وأوزبكســتان طفيفــة، تلتهــا زيــادات حــادَّ

تركمانســتان، مــع وجــود بعــض اجلــدل حــول هــذه األرقــام.



موسوعة العمري يف علوم األرض
157

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

االجتاهــات يف أعــداد الثــروة احليوانيــة )معــادالت األغنــام( منــذ عــام 1992. جميــع األرقــام معطــاة كنســب 
مئويــة مــن أعــداد عــام 1992. املصــدر FAOSTAT. مالحظــة يف بعــض اجلمهوريــات )بخاصــًة تركمانســتان( 
قــد يكــون هنــاك مبالغــة يف تقديــر أعــداد املاشــية، يف قيرغيزســتان تشــير التقديــرات إلــى أن أعــداد املاشــية لــم 

يجــر اإلبــالغ عنهــا بنســبة 30-25 %.

األمنـــــــــــاط املكانيــــــــــة الســـــــتخدام املراعــــــــي. 2

وقــد لوحظــت اجتاهــات نحــو احلــد مــن تنقــل املاشــية وهجــر املراعــي النائيــة 
يف جميــع اجلمهوريــات اخلمــس. وهــي مرتبطــة بانهيــار دعــم الدولــة حلركــة الثــروة 
احليوانيــة وفقــدان وفــورات احلجــم الازمــة للهجــرة اجلماعيــة املرتبطــة بإضفــاء 
الطابــع الفــردي علــى ملكيــة الثــروة احليوانيــة. كانــت هــذه التغييــرات أقــل وضوًحــا 
يف تركمانســتان، حيــث كانــت ملكيــة الدولــة للماشــية تعنــي اســتمرار أحجــام قطعــان 

احلقبــة الســوفيتية ومخصصــات املراعــي.
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أمنـــــــــاط احملاصيـــــــــــل. 3

أدت مخــاوف األمــن الغذائــي إلــى التحــول مــن محاصيــل القطــن واألعــاف إلــى 
القمــح، وهــو التغييــر الــذي قادتــه الدولــة يف تركمانســتان وأوزبكســتان واملزارعــون 
األفــراد يف اجلمهوريــات األخــرى. لــم يعــد العلــف املدعــوم مــن أماكــن أخــرى يف 
االحتــاد الســوفياتي متاحــاً أيضــاً، ممــا أدى إلــى )أزمــة األعــاف الشــتوية( للماشــية 

وانخفــاض يف إنتاجيــة احليوانــات.

أرض مرويــــــــــــــة. 4

أدى التوقــف الفعلــي عــن صيانــة القنــاة ونقــص الوقــود أو قطــع غيــار املضخــات 
إلــى انخفــاض حــاد يف نســبة األراضــي الصاحلــة للــري التــي ميكــن بالفعــل ريهــا يف 
بعــض اجلمهوريــات. يصعــب تفســير اإلحصــاءات ألنهــا غالباً ما تعطي فقط مســاحة 
ــري، ولكــن يبــدو أن تركمانســتان، علــى عكــس اجلمهوريــات  األراضــي الصاحلــة لل
ــة أيضــاً  ــاض يف الصيان ــق االنخف ــة. ينطب ــن مســاحتها املروي ــد زادت م األخــرى، ق

علــى أنظمــة الصــرف، ممــا يــؤدي إلــى التملــح.

أرض بعليــــــــــة. 5

يف طاجيكســتان، كانــت حصــص األراضــي املخصصــة لألســر املعيشــية اخلاصــة 
صغيــرة جــّداً بالنســبة ملتطلبــات املعيشــة؛ وقــد أدى ذلــك إلــى تطويــر الزراعــة املتنقلة 
للمراعــي البعليــة يف اجلبــال. ويف الوقــت نفســه، أدى االنهيــار املؤسســي ونقــص 
ــى نطــاق واســع يف املناطــق الصاحلــة للزراعــة يف  ــى هجــر األراضــي عل ــود إل الوق

شــمال كازاخســتان.
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الوقـــــــــــــــــود واألســــــــــــمدة. 6

كانــت هنــاك زيــادة يف اســتخراج الشــجيرات واألشــجار للوقــود، ال ِســيَّما يف 
ــاً. وهــذا  ــاء ســيئة جــّداً حالي ــل طاجيكســتان حيــث إمــدادات الكهرب ــات مث جمهوري
لــه أيضــاً آثــار علــى الزراعــة، فقــد انخفــض اســتخدام األســمدة املعدنيــة يف آســيا 
الوســطى بشــكل حــادٍّ منــذ عــام 1991، ورمبــا يكــون قــد أســهم يف انخفــاض غــات 
احملاصيــل )بخاصــة القطــن( يف التســعينيات. أدى نقــص األســمدة إلــى زيــادة أهميــة 
الســماد الطبيعــي يف احلفــاظ علــى خصوبــة التربــة؛ لكــن الطلــب علــى الســماد 
كوقــود للتدفئــة والطهــي زاد أيضــاً، ممــا أدى إلــى تفاقــم نقــص األســمدة يف بعــض 

املناطــق.

ــة ومــدى وشــدة  ــرات مــن شــأنه أن يرجــح أن تكــون طبيع إن حجــم هــذه التغيي
تدهــور األراضــي قــد تغيــرت علــى مــدى العشــرين ســنة املاضيــة. إن االعتقــاد بــأن 
األمــر يجــب أن يــزداد ســوءاً هــو اعتقــاد عاملــي تقريبــاً، كمــا يتضــح مــن االقتبــاس 
التالــي: )ال توجــد بيانــات حديثــة عــن حالــة األرض والغطــاء النباتــي وامليــاه ولكــن 
يُعتقــد أن كل هــذه املؤشــرات قــد تراجعــت أكثــر وأن معــدل التغيير آخذ يف االزدياد(. 
نســأل هنــا عمــا إذا كان ال توجــد بالفعــل بيانــات حديثــة ميكننــا اســتخدامها لتقييــم 

اجتاهــات تدهــور األراضــي.
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خريطة للتصحر بفعل اإلنسان يف األراضي القاحلة يف االحتاد السوفياتي عام 1985.
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البحــث العلمـــي يف فـــترة ما بعــد الســوفــــــييت
لألســف، كانــت إحــدى عواقــب االنهيــار الســوفياتي هــي تقليــص ميزانيــات 
العلــوم. يف معظــم اجلمهوريــات تعطلــت أنظمــة مراقبــة املراعــي متامــاً، مــع اســتئناف 
عمليــات تقييــم املراعــي علــى نطــاق واســع مؤخــراً يف كازاخســتان. هاجــر العديــد 
مــن أفضــل العلمــاء، وانخفضــت رواتبهــم لدرجــة ال تســمح لهــم باجتــذاب الشــباب، 
ممــا تــرك معظــم اجلمهوريــات تعانــي مــن نقــص حــادٍّ يف املتخصصــن. يف املقابــل، 
متكــن علمــاء مــن خــارج االحتــاد الســوفيتي مــن دراســة بيئــات آســيا الوســطى ألول 
ــة  ــة. أتاحــت املســاعدة اإلمنائي ــن املشــروعات التعاوني ــى عــدد م ــرة، ممــا أدى إل م

اســتمرار بعــض أعمــال الرصــد الوطنيــة.

vvاســــــــــــتعادة املراعـــــــي وتدهــــــــــــــورها

يف كازاخســتان، وثق عدد من املشــروعات العلمية الدولية يف أواخر التســعينيات 
تراجــع املاشــية عــن املراعــي املوســمية النائيــة يف مقاطعــة أملاتــي وأجــزاء مــن جنــوب 
ووســط كازاخســتان. أدت هــذه اخلســارة يف حركــة املاشــية إلــى رعــي كثيــف حــول 
املســتوطنات واحلظائــر بخاصــة يف مناطــق الشــتاء، بينمــا جــرى التخلــي عــن املراعي 

الصيفية.

ــا عــادة مــا تســتأنف  ــم األســر للماشــية مبــرور الوقــت، فإنه ــه مــع تراك ــن أن تب
اســتراتيجيات اإلدارة املتنقلــة أو املتنقلــة جزئًيــا، ممــا يــؤدي إلــى حتســن أداء الثــروة 
احليوانيــة )يقــاس مــن حيــث الــوزن احلــي لألغنــام( مقارنــة بجيرانهــا املســتقرين. 
يف بعــض املناطــق الصحراويــة، قــد تــؤدي حالــة اآلبــار الســيئة وارتفــاع تكاليــف 

اإلصــاح إلــى إعاقــة العــودة إلــى املراعــي املهجــورة.
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فيمــا يتعلــق باســتعادة الغطــاء النباتــي، وجــدت بعثــة استكشــافية إلــى وســط 
كازاخســتان يف عــام 1998 مــن ِقبــل املعهــد الكزخــي للنباتــات أن املناطــق التــي ســبق 
وصفهــا بأنهــا متدهــورة كانــت يف حالــة جيــدة. وجــد أن الغطــاء النباتــي وتكويــن 
األنــواع يف املراعــي الصيفيــة يف وادي آســي بجبــال تيــان شــان، التــي ُرصــدت مــن 
1979 إلــى 1990 ثــم يف عــام 1999، تعافــت. يف إقليــم أملاتــي، اقتــرح أن إنتاجيــة 
املراعــي قــد زادت عبــر عــدد مــن أنــواع املراعــي، متناقضــة مــع بيانــات األعــوام 

مــع 1999-1998.  1986-1974

أظهــرت الدراســات التــي أجريــت باســتخدام مؤشــر NDVI )مؤشــر الغطــاء 
النباتــي لاختــاف املعيــاري( Normalized Difference Vegetation Index وكفــاءة 
اســتخدام هطــول األمطــار أمناطــاً متشــابهة يف املنطقــة نفســها. ومــع ذلــك، لــم يُعثــر 
علــى أي دليــل علــى تدهــور النطــاق أو االســترداد يف وســط كازاخســتان باســتخدام 
هــذه األســاليب. علــى املســتوى احمللــي، جــرى اســتخدام صــور أقمــار الندســات 
الصناعيــة لدراســة تغيــر الغطــاء النباتــي بــن عامــي 1970 و2000 حــول اآلبــار 

املوجــودة يف هضبــة أوســتيورت وصحــراء كيزيلكــوم يف كازاخســتان. 
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اجتاه NDVI يف منطقة ساحل غرب أفريقيا، 1982-2006. مؤشر NDVI الشهري واألمطار التراكمية 
لهما باإلضافة إلى االثنن السابقن. وتظهر هنا االجتاهات اخلطية يف NDVI بالنسب املئوية. جرى 
حساب االجتاهات من السالسل الزمنية الشهرية AVHRR NDVI بدقة 8 كم التي تنتجها مجموعة 
GIMMS، مركز غودارد لرحالت الفضاء التابع لناسا، الواليات املتحدة األمريكية، وتختلف متثيالت 
»مؤشر اخلضار« بالتفصيل اعتمادًا على السنوات املشمولة واالختالفات يف منهجية معاجلة البيانات.

يف كا املوقعــن، اختفــت حــول اآلبــار مــع تقــدم اســتعادة املراعــي، بينمــا ظهــرت 
علــى هضبــة أوســتيورت مصــادر أخــرى إلزالــة الغطــاء النباتــي املتعلقــة باســتغال 
الغــاز والنفــط. متــول كازاخســتان حاليــاً تقييمــات الغطــاء النباتــي مــرة أخــرى، لكــن 
ــات الســابقة ليســت  ــي بالبيان ــج العمــل احلال ــارن نتائ ــي تق الدراســات املنشــورة الت

متاحــة بعــد.
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يف أوزبكســتان وتركمانســتان، أدى اســتمرار انخــراط الدولــة يف الزراعــة إلــى 
منــع انهيــار مخزونــات الثــروة احليوانيــة يف التســعينيات، ولكــن كمــا يف أماكــن أخرى، 
جــرى إزالــة القيــود املفروضــة علــى امللكيــة اخلاصــة للحيوانــات، وبالتالــي ارتفعــت 

املخزونــات مــن القاعــدة كثيــراً جــّداً، ومــع ذلــك فقــد انخفــض توافــر املراعــي.

يف أوزبكســتان، أعيدت 40 % من املراعي التي كانت مملوكة ســابقاً للمؤسســات 
الزراعيــة إلــى الدولــة، ممــا يشــير إلــى احتمــال التخلــي عنهــا. مــزارع دخــكان، وهــي 
شــكل مــن أشــكال احليــازة املنزليــة التــي متتلــك معظــم املخــزون الوطنــي للماشــية، ال 
تتمتــع بحــق رســمي يف املراعــي ويجــب أن تســتخدم أراضــي مؤسســات الدولــة علــى 
أســاس غيــر رســمي )وغالبــاً مــا تكــون مســتقرة(؛ يف ُغضــون ذلــك، ســقطت العديــد 
مــن اآلبــار يف حالــة ســيئة ممــا أدى إلــى إخــراج مســاحات كبيــرة مــن املراعــي مــن 

اإلنتاج.

يف تركمانســتان، ال يــزال العديــد مــن احليوانــات موجــوداً عنــد اآلبــار الصحراوية 
بــدالً مــن التجمــع حــول املســتوطنات، كمــا أن التنقــل مرتفــع التكلفــة نســبّياً، ولكــن 
ال ميكــن اســتخدام العديــد مــن املراعــي إال إذا نُقلــت امليــاه احللــوة بالشــاحنات وقــد 

جعلــت تكلفــة ذلــك مــن الصعــب الوصــول إلــى بعــض املناطــق. 

قــد تفســر هــذه العوامــل، جنًبــا إلــى جنــب مــع ارتفــاع أعــداد الثــروة احليوانيــة، 
ــي  ــن مالك ــد م ــة أن العدي ــة حديث ــن خمــس دراســات حال ــاذا وجــدت مجموعــة م مل
الثــروة احليوانيــة يعانــون مــن نقــص حــادٍّ يف املراعــي الصاحلــة لاســتخدام. ومــع 
ذلــك، فــإن األدلــة علــى التغييــر األخيــر يف حالــة املراعــي ضعيفــة؛ اإلحصائيــات 
ــى بيانــات احلقبــة الســوفيتية. تشــير  يف الدولــة تســتند برامــج العمــل الوطنيــة إل
التقاريــر إلــى انخفــاض تقريبــي يف إنتاجيــة الغطــاء النباتــي يف وســط كيزيلكــوم 
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ــر احملــددة )رمبــا يف أواخــر  ــة غي ــخ الاحق ــرة 1960-1979 وبعــض التواري ــن الفت ب
التســعينيات( ولكــن ليــس مــن الواضــح كيــف ترتبــط هــذه التغييــرات بتغييــر أمنــاط 

ــة.  ــم يجــر تقــدمي تفاصيــل منهجي الرعــي ول

يف تركمانســتان، قــدرت مقارنــة بــن معــدالت التخزيــن والكتلــة احليويــة للمراعي 
الصاحلــة لــألكل يف مزرعــة جماعيــة تابعــة للدولــة ســابقاً أن معــدالت تنــاول املاشــية 
للغطــاء النباتــي كانــت أعلــى بكثيــر مــن املســتويات املســتدامة. يف تركمانســتان، 
قــدرت مقارنــة بــن معــدالت التخزيــن والكتلــة احليويــة للمراعــي الصاحلــة لــألكل 
يف مزرعــة جماعيــة تابعــة للدولــة ســابًقا أن معــدالت تنــاول املاشــية للغطــاء النباتــي 

كانــت أعلــى بكثيــر مــن املســتويات املســتدامة.

ومــع ذلــك، لــم يُكشــف عــن التغيــرات الســلبية يف حالــة املراعــي مبــرور الوقــت 
يف هــذا املوقــع )ويف موقــع آخــر أيضــاً( عنــد فحــص االجتاهــات يف كفــاءة اســتخدام 
هطــول األمطــار بــن عامــي 1989 و2003. وجــدت دراســة باســتخدام صــور األقمــار 
الصناعيــة الندســات زيــادات يف الغطــاء النباتــي يف املراعــي الصحراويــة يف صحــراء 

كاراكــوم الشــمالية.

كشــفت دراســة أخــرى يف كاراكــوم عــن زيــادات يف القشــور احليويــة 14 التــي 
تعــد مؤشــرات علــى الرعــي. وقــد تعكــس التخلــي عــن بعــض املناطــق. هنــاك بعــض 
التكهنــات بــأن هــذه قــد تكــون حاليــاً منتشــرة علــى نطــاق واســع يف صحــراء كاراكــوم 

.NDVI وكيزيلكــوم، ممــا يؤثــر يف إشــارات

يف كل مــن اجلمهوريــات اجلبليــة - طاجيكســتان وقيرغيزســتان - انخفضــت 
. لوحــظ تركيــز الثــروة احليوانيــة حــول املســتوطنات ويف  أعــداد املاشــية بشــكل حــادٍّ
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مناطــق الشــتاء مقترنــاً بتقليــل اســتخدام املراعــي البعيــدة يف كل مــن طاجيكســتان 
وقيرغيزســتان.

العموديــة علــى مســافات  الترحيــل  يف حــن ســرعان مــا اســتؤنفت حــركات 
قصيــرة، فــإن الهجــرات األطــول بــن املقاطعــات تســتغرق وقتــاً أطــول للظهــور مــن 
جديــد. وتشــمل أســباب ذلــك االفتقــار إلــى وفــورات احلجــم املطلوبــة لدعــم احلركــة، 
فضــًا عــن مشــكات الوصــول إلــى املراعــي والبنيــة التحتيــة املعطلــة مثــل اجلســور 

والطــرق وإمــدادات امليــاه.

يعتبــر النقــص يف األعــاف الشــتوية شــديداً بشــكل خــاصٍّ يف طاجيكســتان 
ولكنــه ميثــل أيضــاً مشــكلة يف قيرغيزســتان وقــد أدى إلــى إطالــة فتــرات الرعــي يف 
مراعــي اخلريــف. قــد يــؤدي نقــص العلــف الشــتوي إلــى احلــد مــن أعــداد املاشــية 
كمــا كان احلــال يف حقبــة مــا قبــل االحتــاد الســوفيتي، حيــث تقــوم العديــد مــن األســر 
حاليــاً بذبــح احليوانــات يف اخلريــف ألنهــا ال تســتطيع إطعامهــا خــال فصــل الشــتاء. 
ومــع ذلــك، تشــير اإلحصــاءات إلــى أن املخزونــات اإلجماليــة ال تــزال تنمــو يف كا 
البلديــن. تشــير هــذه املاحظــات إلــى أن الغطــاء النباتــي يف مراعــي القريــة ومناطــق 

الشــتاء األخــرى قــد يتأثــر بشــدة بالرعــي، بينمــا تتحســن املراعــي األخــرى.
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تواجــه املناطــق اجلبليــة يف آســيا الوســطى )يف الصــورة طاجيكســتان( تهديــدات دائمــة بتدهــور األراضــي بســبب 
التضاريــس الوعــرة، والتعــرض لألمطــار الغزيــرة، وقابليــة تــآكل التربــة والضغــط العالــي علــى األرض بســبب 
الزيــادة الســكانية. ومــع ذلــك، تظهــر املناطــق اخلضــراء واإلنتاجيــة حيــث متــارس اإلدارة املســتدامة لألراضــي.

يف طاجيكســتان، أجريــت غالبيــة األبحــاث يف منطقــة جبــل باميــر، وال ِســيَّما 
علــى الهضبــة العاليــة يف شــرق باميــر. رســم خرائــط توزيــع الثــروة احليوانيــة ومــوارد 
األعــاف وخلــص إلــى أنــه مــع أن مــوارد املراعــي تغطــي احتياجــات جميــع الثــروة 
ــى جنــب مــع النطــاق  ــاً إل ــع املخيمــات جنب ــة بأرقــام عــام 2012، فــإن توزي احليواني
اليومــي احملــدود للماشــية يعنــي أن بعــض املناطــق تســتهلك بشــكل مفــرط والبعــض 

اآلخــر قاصــر.
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بســبب النقــص الشــديد يف توافــر العلــف الشــتوي التكميلــي، لــم تعــد تســتخدم 
املراعــي الشــتوية الهامشــية أو اخلطــرة ذات الظــروف اجلويــة غيــر املتســقة، ممــا 
يشــكل ضغطــاً علــى مناطــق الشــتاء املتبقيــة؛ حيــث تُســتخدم املراعــي التــي يســهل 
الوصــول إليهــا لفتــرات أطــول. وقــد جــرى قيــاس إنتاجيــة هــذه املراعــي مبــرور 

ــم. ــة للتقيي ــة كافي ــات ال تتضمــن منهجي الوقــت، لكــن األدبي

يف غــرب باميــر، اعتبــر الباحثــون أن أي رعــي يجــب أن يصنــف علــى أنــه رعــي جائــر ووصــف التطــورات الســلبية 
يف حالــة املراعــي، ولكــن ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه التقييمــات أجريــت خــالل احلقبــة الســوفيتية 
أم بعــد ذلــك. كمــا هــو متوقــع، فــإن الفــرق بــن القيــم املقــدرة إلمــدادات األعــالف والطلــب علــى املاشــية أكبــر 

بكثيــر يف مناطــق الشــتاء منهــا يف تلــك املســتخدمة يف املواســم األخــرى.
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قــام الباحثــون بزيــارة املراعــي يف أربــع مناطــق يف قرغيزســتان مــع علمــاء مــن 
معهــد قيرغيزســتان للمراعــي واألعــاف. وجــد هــؤالء العمــال أن املراعــي التــي 
جــرت زيارتهــا كانــت يف حالــة أفضــل مــن أي مراعــي مــن تلــك األنــواع التــي رصدهــا 
املعهــد خــال الثمانينيــات، مــع أن تلــك القريبــة مــن املســتوطنات ال تــزال تظهــر 
أدلــة علــى الرعــي الشــديد. اســتندت هــذه الدراســة إلــى رأي اخلبــراء وُحِكــَم علــى 

املراعــي بشــكل أساســي مــن حيــث قدرتهــا علــى دعــم قطعــان املاشــية.

يف املقابل، استخدم الباحثون نهجاً نباتياً وكمياً لدراسة املراعي يف منطقة أخرى من 
قيرغيزستان. كانت تلك املجتمعات األقل تعرضاً للرعي نسبة أعلى من األنواع املتوطنة 
واحملددة إقليمّياً بينما ارتبط ارتفاع ضغط الرعي بنسب كبيرة من النباتات البدائية أو 
العشبية. وهكذا تأثرت املراعي يف منطقة الدراسة هذه من الناحية النباتية بالرعي، 

ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى تأثر توافر األعاف للماشية.

ركــزت بعــض األبحــاث يف قيرغيزســتان علــى تصــورات التدهــور، وجــدت إحــدى 
الدراســات التــي أجريــت ملشــروع إصــاح األراضــي التابــع لبنــك التنميــة اآلســيوي 
(ADB) أنــه مــن بــن 500 راٍع جــرى اســتجوابهم، اعتقــد الغالبيــة أنــه لــم يكــن 

هنــاك تدهــور يف املراعــي مؤخــراً. وجــد أن تدهــور املراعــي ليــس مصــدر قلــق كبيــر 
ملســتخدميه األساســين، حيــث يعتقــد الكثيــر منهــم أن الرعــي اجلائــر كان خطيــراً 

خــال الفتــرة الســوفيتية ولكنــه ليــس ذا أهميــة كبيــرة اليــوم.

ــق يف التغييــر الزمنــي عــن طريــق قيــاس االجتاهــات يف إنتاجيــة  عــادًة مــا يُحّق
مــا يُبلّــغ عــن املعلومــات املتعلقــة بأخــذ العينــات،  الغطــاء النباتــي، ولكــن نــادراً 
والتحكــم يف عوامــل أخــرى غيــر عمليــات التدهــور قيــد التحقيــق، وبروتوكــوالت 

قيــاس اإلنتاجيــة نفســها مــع النتائــج.
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يجــب أال تؤخــذ هــذه املاحظــات لإلشــارة إلــى أن اســتنتاجات دراســات الغطــاء 
النباتــي التــي أجرتهــا معاهد آســيا الوســطى غير صحيحة، فهنــاك ثروة من البيانات 
واخلرائــط واملعرفــة يف املنطقــة اليــوم التــي يجــب احلفــاظ عليهــا واســتخدامها علــى 

وجه الســرعة.

أحــد أســباب عــدم وجــود تفاصيــل منهجيــة هــو أن بعــض الوثائــق التــي جــرت 
مراجعتهــا هنــا تشــكل ملخصــات أو مــواد ثانويــة وليســت أوراق البحــث األصليــة، أو 

أن املنهجيــات مأخــوذة مــن كتيبــات لــم تُنشــر مــع النتائــج.

بيانات السالسل الزمنية التي توضح إنتاجية املراعي منذ عام 1948.
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vvكفـــــــــــــاءة اســــــــتخدام هطـــــــــــــول األمطــــــار

كفــاءة اســتخدام هطــول األمطــار Rainfall Use Efficiency (RUE) هــي إنتــاج 
الكتلــة احليويــة اجلويــة الســنوية مــن هطــول األمطــار النــاجت لــكل ملــم مــن األمطــار 
الســنوية أو قــدرة النظــام البيئــي علــى إنتــاج الكتلــة احليويــة فــوق ســطح األرض 
مــن هطــول األمطــار. وهــو يوفــر لنــا طريقــة لقيــاس تغيــر الغطــاء النباتــي التــي 
»تصحــح« التبايــن الســنوي يف هطــول األمطــار. ومــع ذلــك، تُظهــر كفــاءة اســتخدام 
هطــول األمطــار نفســها عاقــات مــع هطــول األمطــار ألن النباتــات أكثــر كفــاءة يف 
اســتخدام هطــول األمطــار إلنتــاج الكتلــة احليويــة يف الســنوات اجلافــة. اســتخدمت 
لهطــول  النباتــي  الغطــاء  حساســية  علــى  كمؤشــر  التعويضيــة  االســتجابة  هــذه 
ــل هــذه األســاليب  ــة املراعــي. وباســتخدام مث ــدوره بحال ــذي يرتبــط ب األمطــار، وال
وجــدت اختافــات كبيــرة بــن املواقــع يف كازاخســتان واكتشــف الباحثــون التغييــر بــن 

الفتــرات قبــل وبعــد عــام 1991 يف بعــض األماكــن.

vvالتغييــــــــــرات يف ممارســـــــــات احملاصيــــــل

جــرى توثيــق جتديــد مراعــي الســهوب يف جنــوب احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية 
الســوفياتية علــى نطــاق واســع. يف كازاخســتان، وبحلــول عــام 1998، انخفضــت 
ــول عــام 2000، كان قــد  ــل بنســبة 38 %. وبحل ــع احملاصي املســاحة املزروعــة جلمي
انخفــض 12.8 مليــون هكتــار مــن اإلنتــاج. مــع أن هــذا التخلــي أدى يف البدايــة إلــى 
مراعــي ضعيفــة اإلنتــاج تهيمــن عليهــا احلشــائش، إذا لــم يجــر إزعاجهــا، فــإن روابــط 
الســهوب املشــابهة لتلــك املوجــودة يف الســهوب )الِبْكــر( األصليــة قــد تظهــر مــرة 

أخــرى يف ُغضــون 20 عامــاً.
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يف ُغضــون ذلــك، مــن احملتمــل أن تعــود األراضــي األكثــر إنتاجيــة إلــى اإلنتــاج: 
يف مقاطعــات أكمــوال وكوســتاني وشــمال كازاخســتان، حيــث يجــري إنتــاج 80 % مــن 
ــث بــن عامــي  ــة بنحــو الثل القمــح يف كازاخســتان، زاد اســتخدام األراضــي الزراعي
2003 و2010 إعــادة خمســة مايــن هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة إلــى احملــراث. 
يجــري تنفيــذ هــذا اإلنتــاج اجلديــد إلــى حــد كبير من ِقبل شــركات األعمــال الزراعية 
باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة مثــل معــدات بــدون حراثــة، لذلــك يبقــى أن نــرى 

التأثيــر البيئــي لهــذه األســاليب اجلديــدة للزراعــة.

حيث  الوسطى،  آسيا  يف  اجلبلية  املناطق  يف  املعاكسة  االجتاهات  رؤية  ميكن 
بدأت العديد من األسر يف حرث املراعي يف األراضي البعلية شديدة االنحدار، حيث 
يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي يف بعضها 200-300 ملم. ينتج عن هذه الزراعة 
مستويات عالية جّداً من التعرية. يقترح مؤلفو خطة العمل الوطنية يف طاجيكستان 
أنه يجب حجز املنحدرات التي تزيد على 10-12 درجة للزراعة املعمرة مثل مزارع 
الكروم، ومع ذلك مت حتويل العديد من هذه املناطق إلى محاصيل سنوية مثل القمح. 

يف ظل هذه الظروف، قد تصل خسائر التربة إلى 175 طن / هكتار.

ميكن لشجرة تيبا أو شجرة أبو املكارم (Tipuana Tipu) أن تنجو من التعرية وتتحمل اجلفاف.
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تقريبــاً يف احملاصيــل الســنوية  يف طاجيكســتان، ال تســتخدم األســمدة أبــداً 
يف األراضــي البعليــة؛ وال ميكــن اســتخدام األرض بهــذه الطريقــة إال ملــدة ســنتن 
إلــى ثــاث ســنوات قبــل أن يجــري التخلــي عنهــا. وحتــى مــع ذلــك، تبقــى جــودة 
التربــة منخفضــة، كمــا هــو موضــح يف دراســة االستشــعار عــن بعــد التــي قامــت 
بقيــاس مســتويات الكربــون العضــوي يف التربــة ورســم خرائــط لهــا يف موقعــن يف 

طاجيكســتان.

يجــب أن يكــون حتويــل املراعــي إلــى الزراعــة البعليــة مرئًيــا بســهولة باســتخدام 
االستشــعار عــن بعــد، ولكــن لــم حتــدد بعــد أي دراســات كميــة املســاحات التــي مت 
حرثهــا. هنــاك أدلــة غيــر مؤكــدة علــى أن مثــل هــذه األراضــي رمبــا مت بالفعــل التخلي 
عنهــا بشــكل تدريجــي مــع تزايــد أهميــة مصــادر الدخــل البديلــة، مثــل التحويــات 

مــن روســيا، يف العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين.
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اســتخراج حطــب الوقــود والتغييرات يف الغطــاء احلرجــي
يف اجلمهوريــات اجلبليــة، انقطــع التيــار الكهربائــي بشــدة يف نهايــة االحتــاد 
الســوفيتي؛ يف معظــم املناطــق الريفيــة يف طاجيكســتان، يوجــد القليــل مــن اإلمــداد 
بالكهربــاء يف الشــتاء حيــث قــد تنخفــض درجــات احلــرارة إلــى مــا دون 20- درجــة 

مئويــة.

تتضمــن خطــة العمــل الوطنيــة الطاجيكيــة لعــام 2001 بعــض األوصــاف لتدميــر 
الغابــات خــارج باميــر، ولكــن ال توجــد دراســات قامــت بالفعل بقياس خســائر الغابات 
علــى املســتوى الوطنــي. بــدالً مــن ذلــك، تقــدم التقاريــر تقديــرات تســتند إلــى مصــادر 
ثانويــة. تشــير إحداهــا إلــى خســائر بنســبة 2 % ســنوًيا منــذ عــام 1991، بانخفــاض 

مــن 3 إلــى 1.75 % إجمالــي النســبة املئويــة للغطــاء احلرجــي يف البــاد.

مت تقديــر معــدالت اســتنفاد أقــل يف قيرغيزســتان ولكــن مــرة أخــرى ال يبــدو أنهــا 
تســتند إلــى بيانــات ثابتــة. يف أماكــن أخــرى، ال ميكــن العثــور علــى تقديــرات لفقــدان 
الغابــات، ولكــن قطــع شــجيرات الرمــث يف كازاخســتان صــار بالتأكيــد مشــكلة وُمنــع 

يف عــام 2002.

مــن املرجــح أن يقلــل توفيــر الغــاز يف املناطــق الريفيــة يف تركمانســتان مــن 
قطــع الشــجيرات وهنــاك بالفعــل بعــض األدلــة علــى االنتعــاش. قــدر تقييــم املــوارد 
احلراجيــة العاملــي الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لعــام 2010 أن مســاحات 

ــذ عــام 1990 بنحــو 7 %. ــع أنحــاء املنطقــة قــد ازدادت من ــات يف جمي الغاب

تســتند األرقــام إلــى اإلحصــاءات احلكوميــة ولــم تقــدم املنهجيات. ميكــن أن يكون 
أحــد التفســيرات لعــدم التطابــق بــن هــذه األرقــام والتصــور العــام بــأن الغابــات قــد 
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تدهــورت خــال العشــرين عامــاً املاضيــة هــو أن إحصاءات منظمــة األغذية والزراعة 
تتعلــق باملناطــق املصنفــة علــى أنهــا غابــات، وال تعكــس فعليــاً الغطــاء النباتــي الفعلــي 
ــال يف قيرغيزســتان ُســّجل  ــى ســبيل املث أو مخــزون األخشــاب يف تلــك املناطــق؛ عل
جــزء مــن الزيــادة نتيجــة للتغيــرات يف تعاريــف أراضــي الغابــات، لكــن أرقــام منظمــة 
األغذيــة والزراعــة تظهــر أيضــاً زيــادات يف مخــزون اخلشــب لــكل هكتــار منــذ عــام 
1990 جلميــع اجلمهوريــات باســتثناء طاجيكســتان. وهكــذا ، كمــا هــو احلــال يف 
ــة إلجــراء  ــة دامغ ــع عــدم وجــود أدل ــرة أخــرى م ــا م ــد تركن ــرة الســوفيتية ، فق الفت

تقييــم كامــل الجتــاه ومــدى تدهــور الغابــات منــذ عــام 1990.

vv1991 بحـــــــــــر آرال منــــــــــــذ عــــــــــــام

تعطلــت خطــط االحتــاد الروســي إلعــادة امليــاه إلــى البحــر واســتقرار مســتواها 
عنــد 41 متــراً بحلــول عــام 2010 بســبب االنهيــار السياســي. بعــد هــذا الوقــت، 
كانــت اجلهــود املبذولــة إلنقــاذ بحــر آرال تعتمــد علــى التعــاون بــن الــدول املســتقلة 
اجلديــدة التــي تشــترك حاليــاً يف حــوض بحــر آرال، والتــي تســهم فيهــا الزراعــة 
املرويــة التــي أدت إلــى زوالــه علــى الصعيــد االقتصــادي. حاليــاً، تعافــى بحــر آرال 
الصغيــر إلــى حــٍد مــا بســبب الســد الــذي جــرى االنتهــاء منــه يف عــام 2005 والــذي 
مينــع خســائر امليــاه يف البحــر األكبــر يف اجلنــوب. وقــد ارتفــع عمقهــا إلــى 42 متــراً 
بحلــول عــام 2008 وصــارت بعــض عمليــات الصيــد ممكنــة مــرة أخــرى. لقــد جــرى 
التخلــي عــن بحــر آرال الكبيــر إلــى حــد مــا وتركــه ملصيــره؛ بــل إن تركمانســتان قــد 
ــغ عمــق هــذا اجلــزء  ــا. يبل ــة وانســحاباتها مــن أمــو داري زادت مــن مســاحتها املروي
مــن بحــر آرال اليــوم 29 متــراً فقــط، وال ميثــل البحــر ككل ســوى 10 % مــن حجمــه 
األصلــي. الصحــراء اجلديــدة، آرال كــوم، تغطــي حاليــاً 2 مليــون هكتــار يف مكانهــا.
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vvاجتاهات التملح منذ نهاية احلقبة السوفيتية

الدافــع الرئيســي للتغييــر األخيــر خــارج منطقــة بحر آرال هــو تدهور قنوات الري 
وأنظمــة الصــرف. يف أوزبكســتان، أفيــد أنــه بحلــول عــام 2003، لــم تعــد 50 % مــن أنظمة 
الصــرف الرأســي تعمــل وأن أعمــال اإلصــاح لــم تكــن قــادرة علــى مواكبــة املتطلبــات. 
ــح بعــد االســتقال. ومــع  ــة نشــر إحصــاءات التمل ــوزارات احلكومي ــت ال وقــد واصل
ذلــك، نظــراً النخفــاض قــدرة ومعــدات املراقبــة، فليــس مــن املؤكــد مــدى موثوقيــة 

هــذه األرقــام.

وقــد كانــت هنــاك تقاريــر تفيــد بــأن تدهــور أنظمــة الصــرف أدى إلــى زيــادة 
التملــح والتشــبع بامليــاه خــال التســعينيات. مــع أّن بعــض األرقــام متناقضــة، إال أنــه 
ال يوجــد ســوى القليــل ممــا يشــير إلــى أن التملــح صــار مشــكلًة أقــل منــذ عــام 1991.

vvكشــــــــف التغيير على املستوى اإلقليمي

متيــل الدراســات اإلقليميــة إلــى االعتمــاد علــى االستشــعار عــن بعــد واســتخدام 
نوعــن مــن النهــج: أحدهمــا تصنيــف البيانــات إلــى أنــواع غطــاء أرضــي ثــم فحــص 
 NDVI التغييــرات يف الفئــة بــن الفتــرات. النهــج اآلخــر هــو اســتخدام بيانــات مؤشــر
ــى  ــة األجــل، عل ــة (NPP) ودراســة االجتاهــات طويل ــة األولي ــل لصــايف اإلنتاجي كبدي
افتــراض أن التغييــر يف NPP هــو مؤشــر عــام لفقــدان وظيفــة النظــام البيئــي وقــد 

ينتــج عــن الرعــي اجلائــر أو إزالــة الغابــات أو متلــح.

اشــتمل النــوع الثانــي مــن الدراســة علــى تقييــم منظمــة األغذيــة والزراعــة العاملــي 
لتدهــور األراضــي (GLADA) والــذي اســتخدم مجموعــة بيانــات NDVI بدقــة 8 كــم 
مــن GIMMS للفتــرة 1981-2003 للتحقيــق يف التغييــر يف NPP منــذ عــام 1981 
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باســتخدام املؤشــرات القائمــة علــى RUE. علــى الصعيــد العاملــي، أظهــرت دراســة 
GLADA تغيــراً طفيفــاً جــّداً يف NPP يف تلــك األراضــي اجلافــة املرتبطــة عــادًة 

بتدهــور األراضــي. يشــير الباحثــون إلــى أن الســبب يف ذلــك هــو أن )معظــم مناطــق 
تدهــور األراضــي تاريخيــاً قــد صــارت مناظــر طبيعيــة مســتقرة، مــع مســتوى إنتاجيــة 
منخفــض بعنــاد(. لكــن بالنســبة لســياق آســيا الوســطى، فــإن دراســة GLADA مثيــرة 
لاهتمــام، ألنهــا متتــد إلــى فتــرة التغييــر الســريع التــي يأمــل الباحثــون يف دراســتها.

اجتــاه GLADA املتبقــي يف مجمــوع بيانــات NDVI الســنوي بــن عامــي 1981 و2003. الحــظ أن تلــك 
املناطــق ذات األمطــار املنخفضــة جــّدًا )صحــاري كاراكــوم وكيزيكــوم وجبــال باميــر( مســتبعدة مــن مجموعــة 
البيانــات، إمــا بســبب عــدم حساســية مؤشــر NDVI للتغييــر يف تلــك املناطــق أو ألن التغيــرات يف NPP ُتعــزى 

إلــى هطــول األمطــار وحــده.

تتركــز التغييــرات اإليجابيــة حــول األنهــار والدلتــا والقنــوات ويف ساســل اجلبــال 
مثــل تيــان شــان وألتــاي. كمــا جــرى وصــف الزيــادات يف اإلنتاجيــة األوليــة للمناطــق 
الزراعيــة املرويــة يف أوزبكســتان وتركمانســتان ويعــزي هــؤالء املؤلفــون إلــى الزيــادات 
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يف إنتــاج القمــح )لوحظــت اجتاهــات ســلبية يف مناطق الدلتا واألنهار غير املزروعة(. 
التفســير اآلخــر الــذي جــرى تقدميــه للزيــادات يف مؤشــر NDVI يف املواقــع املرويــة 
)يف كازاخســتان( هــو ممارســات إدارة األراضــي املتغيــرة املرتبطــة باخلصخصــة. 
ــر يف املناطــق  ــع اإلنســان للتغيي ــى إيجــاد أســباب مــن صن ــل هــذه الدراســات إل متي

املزروعــة واألســباب املناخيــة ملناطــق أخــرى.

تكــن  لــم  كازاخســتان،  شــمال  خــارج  املراعــي  مناطــق  مــن  للعديــد  بالنســبة 
 NDVI االجتاهــات متســقة؛ فقــد وجــدت العديــد مــن الدراســات زيــادات يف مؤشــر
حتــى التســعينيات تليهــا انخفاضــات. وقــد جــرى التكهــن بــأن مؤشــر NDVI يزيــد 
ــا بانخفــاض  ــة خــال التســعينيات قــد يكــون مرتبًط مــن بعــض املناطــق الصحراوي
أعــداد املخــزون املقتــرن بظهــور قشــور حيويــة املنشــأ، ولكــن ال ميكــن إثبات الســببية. 

عــزت دراســة أخــرى زيــادة مؤشــر NDVI يف وســط كازاخســتان بــن عامــي 1989 
و2003 إلــى التغيــرات يف هطــول األمطــار. علــى مــدى العقــد املاضــي، انخفــض 
مؤشــر NDVI يف مناطــق واســعة مــن آســيا الوســطى، ال ِســيَّما يف املناطــق الغربيــة 

مــن كازاخســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان، رمبــا بســبب العوامــل املناخيــة.

، ال تــزال نتائــج دراســات االستشــعار عــن بعــد اإلقليميــة باســتخدام  بشــكل عــامٍّ
صــور منخفضــة الدقــة غامضــة؛ ال حتــدد الدراســات دائمــاً االجتاهــات نفســها، 
ــات  ــه عملي ــذي تعمــل ب ــاس ال ــن بــن املقي ــاك تباي ــة. هن وتبقــى التفســيرات تخميني

التدهــور ودقــة الصــور املســتخدمة الكتشــافها.

ــورة أعــاه صــوراً بدقــة قصــوى  تســتخدم معظــم دراســات مؤشــر NDVI املذك
تبلــغ 250 متــراً. ولكــن ميكــن اســتخدام الصــور ذات الدقــة املتوســطة فقــط )بحجــم 
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بكســل مــن 15 إلــى 30 متــراً( لتحديــد وقيــاس عمليــات معينــة علــى املســتوى احمللــي 
ــى  ــة عل ــاء املناطــق احملروث ــور أو اختف ــار وظه ــي حــول اآلب ــر الغطــاء النبات ــل تغي مث
املنحــدرات الشــديدة. نــادراً مــا جتــري محاولــة توســيع نطــاق مثــل هــذه الدراســات 
لتشــمل مســاحات كبيــرة عــن طريــق التقــاط صــور متعــددة يف النظم البيئيــة القاحلة.

vvالسياســـــــــــة والتمويــــــــل والعلــــــــــــــوم

علــى عكــس الفتــرة الســوفيتية األخيــرة، يوجــد حاليــاً حوافــز واضحــة لــكل 
مــن البلــدان واألفــراد لإلبقــاء علــى تدهــور األراضــي علــى جــدول األعمــال. خــارج 
كازاخســتان، يغطــي التمويــل احلكومــي حاليــاً فقــط تكاليــف التشــغيل األساســية 
ملعاهــد البحــوث واحلــد األدنــى مــن الرواتــب. يجــب علــى العلمــاء البحــث عــن متويــل 
خارجــي، لتكملــة الرواتــب وإنتــاج عمــل جديــد. ُصــِرَف نحــو 750 مليــون دوالر مــن 
ــة  ــة باســتخدام األراضــي الزراعي مســاعدات املانحــن الرســمية للقطاعــات املتعلق
ــا  ــى 2012، معظمه ــع أنحــاء املنطقــة مــن 2003 إل ــة يف جمي ــة والبيئ ــوارد املائي وامل
إلــى قيرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان. شــكلت األمــوال املخصصــة ملكافحــة 
تدهــور األراضــي خــال هــذه الفتــرة نســبة كبيــرة مــن التمويــل الدولــي. علــى ســبيل 
املثــال، أُدرج 44 مليــون دوالر مــن أمــوال مرفــق البيئــة العامليــة )والتمويــل املشــترك 
املرتبــط بهــا( للمشــروعات التــي تســتهدف تدهــور األراضي يف قيرغيزســتان وحدها 

)مبــا يف ذلــك املشــروعات قيــد التنفيــذ أو املنجــزة أو املعتمــدة(.

تشــير البيانــات إلــى أن األمــوال التــي تســتهدف البحــث البيئــي كانــت قليلــة، مــع 
ــات  ــاء القــدرات املؤسســاتية للعلمــاء ضمــن الفئ ــة للرصــد وبن ــر مــوارد إضافي توفي
، نــادراً مــا أدى التمويــل الدولــي إلــى حتســن جــودة أو توافــر  األخــرى. بشــكل عــامٍّ

تلــك البيانــات األوليــة التــي تدفــع تخصيــص األمــوال.
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لــم ينعكــس غمــوض وتعقيــد األدلــة علــى األنــواع املختلفــة مــن تدهــور األراضــي 
التــي نوقشــت هنــا يف األدبيــات املرتبطــة بتشــتت األمــوال ملكافحــة التدهــور. جــرى 
إدراج تعديــن التربــة والرعــي اجلائــر مــن بــن املشــكات األربــع األولــى يف مراجعــة 
رئيســية لتدهــور األراضــي يف آســيا الوســطى مــن ِقبــل بنــك التنميــة اآلســيوي. وقــد 
ذكــر هــذا التقريــر أن )أراضــي )املراعــي( هــي حاليــاً يف مراحــل مختلفــة مــن تدهــور 
األراضــي وغيــر قــادرة علــى دعــم اإلنتــاج احليوانــي إلمكاناتهــا الكاملــة(. ومــع ذلــك، 
فــإن األدلــة التــي جــرت مراجعتهــا هنــا تقــدم صــورة أكثــر دقــة بكثيــر. يشــير موقــع 
ــة بنســبة 20-30 %  ــل الزراعي ــى أن االنخفــاض يف احملاصي ــت إل ــى اإلنترن GEF عل

يف جميــع أنحــاء املنطقــة منــذ االســتقال مرتبــط بتدهــور األراضــي، ومــع ذلــك فــإن 
االختفــاء املفاجــئ للمدخــات واآلالت يف نهايــة احلقبــة الســوفيتية يجــب أن يكــون 

ســبباً جزئيــاً أيضــاً. 

مــع عــدم وجــود دليــل جيــد ألنــواع معينــة مــن التدهــور، فــإن محــاوالت الســيطرة 
عليــه أو حتســينه قــد تكــون قــد أحدثــت تغييــراً إيجابّيــاً. تضمنــت السياســات 
للزراعــة  التربــة دعــم إصــاح األراضــي الصاحلــة  تعديــن  مــن  للحــد  املقترحــة 
ــة ملجموعــة واســعة مــن األســباب. قليلــون قــد  وأســواق املدخــات، التــي تعتبــر ُمهمَّ
يجادلــون يف أن أنظمــة الــري والصــرف بحاجــة إلــى التحســن. إن أفــكار مثــل اإلدارة 
التعاونيــة للغابــات وإدارة املراعــي املجتمعيــة )املنفــذة بأشــكال مختلفــة يف عــدد مــن 
ــج مــن املخــاوف  ــة ونشــأت مــن مزي ــرة العاملي ــا جذورهــا يف اخلب ــات(، له اجلمهوري
بشــأن التدهــور البيئــي والفقــر والوصــول إلــى املــوارد الطبيعيــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
يوجــد مخاطــر يف املبالغــة يف املوضــوع. كمــا أشــير إلــى ذلــك، فــإن املبالغــة يف 
اســتنفاد الشــجيرات ميكــن أن يــؤدي إلــى احلظــر، وفقــدان مــورد حيــوي لألشــخاص 
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الذيــن لديهــم بدائــل قليلــة. تعــد غابــات آســيا الوســطى مــورداً رئيســّياً للماشــية يف 
املواســم احلرجــة، ويجــب إظهــار اإلفــراط يف اســتخدامها بشــكل مقنــع قبــل اتخــاذ 

إجــراء لتقليــل الرعــي. 

أدى تصــور الضــرر البيئــي واســع النطــاق إلــى جانــب امليــل للســيطرة مــن أعلــى إلــى أســفل إلــى تشــريع لألراضــي يتضمــن 
.Environmental degradation ’فقــرات تســمح للحكومــات باالســتيالء علــى األراضــي بســبب ’التدهــور البيئــي
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التصحـر يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا
األســـــــــــباب واحللـــــــــــول

تنتشــر الصحــراء يف الشــرق األوســط، حيــث تتحــول األراضــي اخلصبــة إلــى 
نفايــات قاحلــة. وفًقــا لتقريــر التنميــة البشــرية العربيــة لعــام 2009 الصــادر عــن 
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، فــإن التصحــر يهــدد نحــو خمــس منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا. تشــهد الصــن تصحــراً مبعــدل ينــذر باخلطــر، يصــل إلــى 
1300 ميــل مربــع كل عــام. جتــف أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وكذلــك مناطــق تركيــا 

التــي كانــت ذات يــوم أراٍض زراعيــة غنيــة.

ذكرنــا ســابقاً أنــه خــال قمــة األرض يف ريــو عــام 1992، تبنــى قــادة العالــم 
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر (UNCCD) واتفقــوا علــى تعريــف التصحــر 
ــة وشــبه الرطبــة بســبب  ــة وشــبه القاحل ــه )تدهــور األراضــي يف املناطــق القاحل بأن
عوامــل مختلفــة، مبــا يف ذلــك التغيــرات املناخيــة واألنشــطة البشــرية (. يعتبــر هــذا 

التعريــف حاليــاً علــى نطــاق واســع هــو التعريــف األكثــر موثوقيــة للتصحــر.

تعــد املناطــق اجلافــة موطًنــا لـــ 2.5 بليــون شــخص، وتغطــي أكثــر مــن 40 % مــن 
ــاه  ــى أقــل مــن 8 % مــن مــوارد املي ــم ويجــب أن حتافــظ عل ســطح اليابســة يف العال
ــات بســبب درجــات  ــد مــن التحدي ــم. وتتعــرض هــذه املناطــق ملزي املتجــددة يف العال
احلــرارة الشــديدة واجلفــاف املتكــرر وتدهــور األراضــي والتصحــر. عندمــا تتعــرض 
ــادة  ــات زي ــة لاســتغال املفــرط بســبب متطلب ــة يف املناطــق القاحل األراضــي الهشَّ
عــدد الســكان، فإنهــا تفقــد قدرتهــا اإلنتاجيــة. يُفقــد كل عــام 12 مليــون هكتــار مــن 

األراضــي بســبب التصحــر، ويتزايــد املعــدل بوتيــرة تنــذر باخلطــر.
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التحديــــــــــــــــات
تقــع معظــم أراضــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ضمــن حــدود 
األراضــي القاحلــة. يؤثــر تدهــور األراضــي اجلافــة بشــكل فعلــي يف نحــو 70 % 
مــن األراضــي يف املنطقــة العربيــة، وفًقــا للمركــز العربــي لدراســة املناطــق القاحلــة 

واألراضــي اجلافــة )أكســاد(.

نحــو 48.6 % مــن مســاحة األراضــي يف املشــرق، و 28.6 % يف وادي النيــل والقــرن 
األفريقــي، و 16.5 % يف شــمال أفريقيــا و 9 % يف شــبه اجلزيــرة العربيــة معرضــة 
للخطــر بســبب التصحــر. ومــن بــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، فــإن 
ــرة  ــا ومصــر واألردن. يف شــبه اجلزي ــر املخاطــر هــي ليبي ــي تواجــه أكب ــدان الت البل

العربيــة، تعــد البحريــن والكويــت وقطــر واإلمــارات أكثــر البلــدان تضــرراً.

البيئي املرتبط بالتصحر هو عملية ديناميكية ذات مستويات مختلفة  اإلجهاد 
من الشدة. تشمل عوامل املدخات الرئيسية التي تعمل كمحركات رئيسية للتغير 
الطبيعية،  املوارد  ونضوب  األراضي،  وتدهور  املتكرر،  اجلفاف  اإلقليمي  البيئي 
وندرة  األمطار،  وانخفاض هطول  احلرارة،  درجة  وزيادة  املتغير،  السكاني  والنمو 
املياه لاستهاك الصالح للشرب والري، وتآكل التربة املتدرج، ومتلح التربة،... إلخ.

ــة للتصحــر يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  تتمثــل التداعيــات املُهمَّ
يف الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي والتهجيــر القســري والهجــرة وتعطيــل املؤسســات 
االجتماعيــة والسياســية. إن الســتمرار تدهــور األراضــي آثــاراً بيئيــًة واقتصاديــًة 
واجتماعيــًة شــديدة ميكــن أن تؤثــر ســلباً يف االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي 

والسياســي يف املنطقــة.
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املبـــــــــادرات اإلقليميـــــــة
 ،UNCCD صادقــت معظــم بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى اتفاقيــة
وتقــوم مبراجعــة اخلطــط الســابقة أو إعــداد اســتراتيجيات وطنيــة جديــدة وخطــط 
عمــل واســتراتيجيات متويــل متكاملــة ملكافحــة التصحــر. تتضمــن خطــط العمــل 
اســتراتيجيات متكاملــة طويلــة األجــل لتحســن إنتاجيــة األراضــي إلــى جانــب إعــادة 
التأهيــل واحلفــظ واإلدارة املســتدامة ملــوارد األراضــي وامليــاه، علــى املســتوى الوطنــي 

وكذلــك علــى مســتوى املجتمــع احمللــي.

عــاوة علــى ذلــك، أنشــأت الــدول العربيــة مؤسســات علميــة، مثــل املركــز العربــي 
ــي للبحــوث  ــة واألراضــي اجلافــة (ACSAD) واملركــز الدول لدراســة املناطــق القاحل
الزراعيــة يف املناطــق اجلافــة (ICARDA)، القــادرة علــى معاجلــة احلفــاظ علــى 

الطبيعــة وتنميتهــا. 

لقد أعطى مجلس وزراء البيئة العرب األولوية لقضايا األراضي اجلافة من خالل إنشاء قوة عاملة من 
اخلبراء لوضع ُأطر للبرامج اإلقليمية للعمل التعاوني.
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احللــــــول املقترحــــــــــة
إن اجلهــود واملــوارد الفعليــة املكرســة ملكافحــة التصحــر أقــل مــن تلــك املطلوبــة 
ملعاجلــة املشــكلة املتفاقمــة. حيــث إّن حشــد املدخــات الوطنيــة واإلقليميــة حاجــة 
ــع أصحــاب املصلحــة  ــا أن املشــاركة النشــطة جلمي ــت احلاضــر. كم ملحــة يف الوق
ــف مــن  ــة للتخفي ــة مطلوب ــادرات البحثي ــد مــن املب ــة واملزي ــات احلديث ــذ التقني وتنفي

تدهــور األراضــي.

واإلقليميــة  العامليــة  املســتويات  علــى  ومتضافــرة  بــذل جهــود منظمــة  ويلــزم 
والوطنيــة ملســاعدة الســكان األكثــر تضــرراً مــن التصحــر. إن زيــادة الوعــي بــن 
املجتمعــات احملليــة وصنــاع القــرار أمــر بالــغ األهميــة يف مكافحــة التصحــر. يف 
حــن أن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر هــي اتفــاق بــن البلــدان املتقدمــة 
والناميــة لضمــان العمــل العاملــي ملكافحــة التصحــر، إال أنهــا تشــمل أيضــاً التزامــات 

وطنيــة محــددة التخــاذ إجــراءات ملموســة.

معظــم اإلجــراءات التــي تتعامــل مــع التصحــر، ال ِســيَّما يف منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، هــي تدريبــات مراقبــة معنيــة بتقييــم الضــرر )و / أو( 
اخلســارة املنســوبة إلــى التصحــر. مــع حقيقــة أن معظــم بلــدان الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا لديهــا تقنيــات مناســبة ملكافحــة التصحــر، إال أن هنــاك إهمــاالً 
صارخــاً يف اســتخدام هــذه التقنيــات بســبب نقــص الوعــي وســوء إدارة املــوارد 

الطبيعيــة، وبخاصــة امليــاه.

ــة خطــر  ــرة ملواجه ــوداً كبي ــة جه ــة واملنظمــات الدولي ــت احلكومــات اإلقليمي بذل
التصحــر؛ لكــن الوضــع يــزداد ســوءاً كل عــام. تعــد مكافحــة التصحــر جــزءاً ال يتجــزأ 



186
موسوعة العمري يف علوم األرض

التصحــر واجلفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ــي ميكــن  ــا، الت ــة املســتدامة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي مــن التنمي
ــة  ــات احلديث ــذ التقني ــي، وتنفي ــا مــن خــال ضمــان مشــاركة املجتمــع املدن حتقيقه

ــة. ــاه واســتخدام املعرفــة التقليدي إلدارة املي

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى صانعي القرار واحلكومــات والباحثن وأصحاب 
املصلحــة التركيــز علــى أوجــه التــآزر بــن اتفاقيــات ريــو الثــاث )تغيــر املنــاخ والتنــوع 
ــى املســتويات  البيولوجــي واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر(، والتكامــل عل
القطاعيــة مثــل امليــاه والطاقــة واألمــن الغذائــي، واستكشــاف العاقــة بــن قطاعــات 
التنميــة واملــوارد الطبيعيــة. ميكــن للهيئــات احلكوميــة، إلــى جانــب الهيئــات غيــر 
احلكوميــة، أن تــؤدي دوراً محوريــاً يف تطويــر البرامــج الوطنيــة واإلقليميــة وتنفيــذ 

املشــاريع امليدانيــة.
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تقنيــــــــات حديثــة ملكافحــة التصحــــــر واجلـفــــــاف
ملكافحــة  تقنيــات  إيجــاد  العالــم  أنحــاء  كافــة  والباحثــون يف  العلمــاء  يحــاول 
اجلفــاف والتصحــر. ســواء عــن طريــق معاجلــة الرمــال أو عــن طريــق التشــجير 

الســريع باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار، وغيرهــا مــن الطرائــق.

مكافحة اجلفاف والتصحر عن طريق معاجلة الرمال. 1
أعلــن فريــق مــن الباحثــن مــن جامعــة امللــك عبــد اهلل للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( 
يف إبريــل عــام 2018 عــن ابتكارهــم لرمــال تســاعد يف زراعــة احملاصيــل يف التربــة 
ــري،  ــاه ال ــل مــن اســتهاك مي ــة أن تقل ــة، ومــن شــأن هــذه الترب ــة الصحراوي الرملي
حيــث إّن معظمهــا يتبخــر عــادة بتأثيــر درجــات احلــرارة املرتفعــة التــي تصــل إليهــا 
رمــال الصحــراء. هــذا االبتــكار ميثــل أحــد حلول ملشــكلة اجلفــاف والتصحــر الواعدة 

يف املســتقبل. 

تعــد الزراعــة املســتهلك األكبــر للميــاه العذبــة يف العالــم. لذلــك وجــد الباحثــون 
أنــه إلحــداث تأثيــر كبيــر يف األمــن املائــي عليهــم معاجلــة الرمــال، وميكنهــم بذلــك 

توفيــر %5 مــن ميــاه الزراعــة، وهــذا أمــر ممتــاز.

وهكــذا بــدؤوا رحلــة التفكيــر بطرائــق لتوفيــر امليــاه يف القطاع الزراعــي يف البيئات 
القاحلــة مثــل شــبه اجلزيــرة العربيــة، باســتخدام مــواد رخيصــة ومتوّفــرة. حيــث إنهــم 

.(Hydrophobic Sand) طــوروا حــًا جذريــاً أال وهــو الرمــال التــي ال متتــص امليــاه

وباعتبــار أنــه يوجــد الكثيــر مــن الرمــال يف اململكــة العربيــة الســعودية، فضــًا عن 
ــاً لتكريــر  احتياطيــات بتروليــة كبيــرة، ولذلــك فــإن الشــمع، الــذي يعــد منتجــاً ثانوّي
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النفــط، يجــب أن يكــون وفيــراً أيضــاً. لــذا، فمــاذا لــو أخذنــا الرمــال، التــي هــي 
مجانيــة، ووضعنــا عليهــا مقاديــر نانويــة مــن الشــمع كطــاء؟

منوذج للرمل الطارد للماء أثناء عرضه يف املؤمتر السعودي للمياه والبيئة يف الرياض.

الهايدروفوبيــا )الطــارد للمــاء( هــي خاصيــة فيزيائيــة ملركــب يفّضــل بشــّدة 
ــار  ــم اختب ــة. ميكنك ــر القطبي ــه غي ــدة نظــراً لطبيعت ــات احملاي ــع اجلزيئ ــاط م االرتب
هــذه الظاهــرة عندمــا تســكبون قليــًا مــن املــاء يف مقــاة زيــت. فجزيئــات الزيــت ال 

ــة بوضــوح. ــى منفصل ــي تبق ــاء، وبالتال ــات امل ــع جزيئ ــط م تتراب

قــام الباحثــون بزراعــة وتتبــع منــو اســتهاك امليــاه ومحاصيــل مجموعــة مــن 
ــة  ــدأوا العمــل يف عــام 2015 يف املســتنبتات الزجاجي ــة. ب ــات بطريقــة منهجي النبات
يف اجلامعــة وســرعان مــا انتقلــوا، بعــد دورة زراعــة واحــدة، إلــى اختبــار األراضــي 
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الزراعيــة بالقــرب مــن قريــة )هــدى الشــام( علــى بعــد 20 كيلومتــراً مــن مدينــة جــدة 
الســعودية.

ووقــع اختيارهــم علــى مجموعــة نباتــات تشــمل الشــعير والطماطــم. واختبــر 
الفريــق كًا مــن زيــادة احملاصيــل مــع ثبــات اســتهاك امليــاه، وخفــض اســتهاك امليــاه 
مــع ثبــات احملاصيــل. وأوحــت النتائــج األوليــة التــي توصــل إليهــا الفريــق مبضاعفــة 
العائــد تقريبــاً مــع ثبــات اســتهاك امليــاه. فيمــا ال يــزال اختبــار احلــد مــن اســتهاك 

امليــاه مســتمراً.

يف املراحــل املبكــرة، عندمــا تنكشــف التربــة، تفقــد الكثيــر مــن املــاء جــّراء التبخر. 
هــذا مجــرد مــاء مهــدر ألن النبــات ال يســتخدمه للنمــو أو لضبــط حرارتــه. وال يعــد 
إيقــاف تبخــر املــاء يف البيئــات الزراعيــة مفهومــاً مبتكــراً. ففــي العالــم الغربــي يجــري 
إنتــاج نحــو خمســة مايــن طــن متــري مــن الباســتيك ســنوّياً ألغــراض التغطيــة. 
ــي تعــد مشــكلة  ــة الباســتيكية الت ــف مــن األغطي وبعــد احلصــاد، متــّد هــذه اللفائ

بيئيــٌة كبــرى.

يف املناطــق اجلافــة واحلــارة كالســعودية، تصــل حصــة الزراعــة إلــى نحــو 60 أو 
70 % مــن امليــاه العذبــة. وتصــل الكميــة إلــى آالف الكيلومتــرات املكعبــة، وهــي كميــة 

هائلــة مــن امليــاه.

يــرى الفريــق أن الرمــل الطــارد للمــاء ليــس مجــّرد حــل جيــد، ولكنــه أيضــاً زهيــد 
التكلفــة ويف متنــاول املزارعــن يف مناطــق العالــم شــبه القاحلــة والقاحلــة.
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 زراعـــة األشجار باســتخدام الطائــرات بـــدون طيـــار

إن إحــدى أهــم الطرائــق ملواجهــة التصحــر واجلفــاف هــي زراعــة األشــجار وتنميــة 
الغابــات. هــذا وتعتبــر مكافحــة تغيــر املنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي مســألة معقــدة 
ولهــا تأثيــرات كبيــرة علــى مســتقبل البشــرية. ولكــن مــاذا لــو كانــت هنــاك طريقــة أفضل 

حلــل هــذه األزمــة؟
أدخلت شــركة )آير ســييد تكنولوجي( (AirSeed Technology) األســترالية الناشــئة 
بواســطة أســرابها مــن الطائــرات دون طيــار طريقــة جديــدة لزراعــة 40 ألــف شــجرة 
يوميــا عبــر إطــاق البــذور مــن الســماء.  حيــث جتمــع التكنولوجيا اجلديدة بــن الذكاء 
االصطناعــي والبــذور املصممــة خصيًصــا لإلطــاق التــي ميكــن إطاقهــا يف األرض 
ــى الســماء. وتقــول الشــركة إن فعاليتهــا تفــوق بـــ25 مــرة مــن حيــث الســرعة  مــن أعل

وبنســبة 80 % مــن حيــث التوفيــر مقارنــة مبنهجيــات زراعــة البــذور التقليديــة.
ووفًقــاً ملوقــع الشــركة علــى الويــب، فــإن حبــات البــذور احلاصلــة على بــراءة اختراع 
هــي حــل منخفــض التكلفــة ومنخفــض التأثيــر إلعــادة تشــجير األنــواع احملليــة، حيــث 
يتــم تزويــد البــذور بالعناصــر الغذائيــة التكميليــة واملعــادن واإلضافــات األخــرى، وكلهــا 
ــة يف موقــع  ــر الشــتات ولكنهــا قــد ال تكــون متوفــرة بوفــرة يف الترب ــة لتطوي ضروري

الزراعــة.
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الطائرات دون طيار التي تطلق حبات البذور تطير على جولتن. حيث جتري اجلولة األولى من الرحالت 
اجلوية لتحديد أنواع النباتات اخلاصة باملوقع وإنشاء أفضل منط زراعي.

البــذور مــزودة بالعناصــر الغذائيــة التكميليــة واملعــادن واإلضافــات األخــرى )آيــر 
ســييد تكنولوجــي(.

بعــد ذلــك، تُســتخدم البيانــات التــي مت جمعهــا يف اخلطــوة األولــى لرســم خطــط 
طيــران دقيقــة ســتتبعها الطائــرات املســيرة، وحتــدد هــذه اخلطــط أيًضــا متــى يتــم 
ــة  ــات جغرافي ــذور بحســب إحداثي ــم إطــاق الب ــى يت ــذور ومت تشــغيل كبســوالت الب

محــددة مســبقاً.
ومبجــرد زرع جميــع البــذور، يســتمر الباحثــون يف اســتخدام الطائــرات املســيرة 
الكتشــاف وتقييــم التغييــر علــى املزروعــات مبــرور الوقــت، وعــد األشــجار، وحســاب 

الكتلــة احليويــة.
ويضيــف املوقــع اإللكترونــي للشــركة أن هــذا يســاعد يف مراقبــة معــدالت النمــو 
واإلبــاغ عنهــا بدقــة، ويف النهايــة ضمــان جنــاح مشــروع إعــادة التحريــج أو إعــادة 

الغطــاء النباتــي.
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اإلجراءات العامة املوصى بها ملكافحــة التصحــر واجلفــاف
البرامج  تنفيذ  لتعزيز  بها  املوصى  واإلجراءات  النهج  بعض  يأتي  فيما  نقدم 
للتصدي بفعالية للجفاف والتصحر وكذلك لتحقيق النمو املستدام واحلد من الفقر.

 توســيع نطــاق تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة وخطــط اإلدارة املســتدامة لألراضي . 1
األخــرى مــع التركيــز بشــكل خــاصٍّ علــى البرامــج واألنشــطة املجتمعيــة امللموســة 
املســتدامة  اإلدارة  بشــأن  للقيــاس  قابلــة  نتائــج  بهــدف حتقيــق  األرض  علــى 

لألراضــي واحلــد مــن الفقــر. إن احلاجــة امللحــة لتحقيــق ذلــك تتطلــب:
آليــات أكثــر ســهولة وابتــكاراً لتوجيــه مســتويات متزايــدة مــن الدعــم، ال أ. 

ِســيَّما التمويــل للمزارعــن وغيرهــم مــن مديــري املــوارد الطبيعيــة يف 
اخلطــوط األماميــة.

تســخير املعرفــة واملهــارات احملليــة ومتكــن الســلطات احملليــة واملجتمــع ب. 
املدنــي والقطــاع اخلــاص واملجتمعــات احملليــة مــن خــال زيــادة بنــاء 
القــدرات املرتبطــة بتحقيــق نتائــج ملموســة يف احلــد مــن الفقــر، واإلدارة 

املتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة، وإدارة مخاطــر اجلفــاف.
حتديــد وتوثيــق وتبــادل أفضــل املمارســات وتعزيــز تكــرار املشــروعات ج. 

الناجحــة.
ضمــان االلتــزام الــكايف بتنفيــذ اخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجين د. 

للســنوات العشــر مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
التصحــر والقــرارات املعتمــدة ذات الصلــة.

 التعميــم واإلدمــاج املنهجــي لألولويــات احملــددة يف برامــج العمــل الوطنيــة . 2
ــة  ــة الوطني ــات اإلدارة املســتدامة لألراضــي يف برامــج التنمي وغيرهــا مــن عملي
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مبــا يف ذلــك التنميــة املســتدامة الوطنيــة واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر مــن 
أجــل تعبئــة مــوارد التنفيــذ، وتعزيــز االلتــزام السياســي املتوســط وطويــل األجــل 

ــاف ومكافحــة التصحــر. ــف مــن حــدة اجلف لبرامــج التخفي

ال بد من تعبئة املوارد احمللية وضمان أقصى قدر من املشاركة املجتمعية يف برامج وأنشطة مكافحة 
التصحر واحلد من مخاطر اجلفاف.
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بالنظــر إلــى الصعوبــات التــي تواجههــا البلــدان والنتائــج املختلطــة التــي حققتهــا 
البلــدان مــن اجلهــود املبذولــة إلدمــاج قضايــا اجلفــاف والتصحــر يف أُطــر التنميــة 

مبــا يف ذلــك أُطــر امليزانيــة، فمــن املناســب التركيــز علــى مــا يأتــي:
القيــام بإجــراءات إلعــام القيــادة السياســية باملشــكلة بهــدف حتفيــز وتعزيــز أ. 

االلتــزام السياســي.
ال.ب.   تعزيز الترتيبات املؤسساتية من أجل اإلدماج الفعَّ
 شحذ ونشر أدوات التكامل.ج. 
 توليــد املعلومــات واألدلــة القاطعــة مبــا يف ذلــك التحليــات االقتصاديــة واحلجــج د. 

ــط بــن اإلدارة املســتدامة لألراضــي واحلــد مــن الفقــر، لتشــجيع  بشــأن الرواب
صانعــي السياســات علــى اتخــاذ قــرارات مواتيــة فيمــا يتعلــق بالتدخــات املطلوبة 

ملكافحــة التصحــر.
الــة تســتجيب وتناســب التحديــات  هـــ. تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات اتصــال فعَّ
صانعــو  وبخاصــة  اجلماهيــر،  ملختلــف  املعرفيــة  واالحتياجــات  والظــروف 

األماميــة. اخلطــوط  يف  املــوارد  ومديــرو  والقــرارات  السياســات 
و . حتديد وتعزيز األطر احلافزة وتدابير األداء لتشجيع التكامل.

ز. إظهــار الرفــاه البشــري امللمــوس علــى أرض الواقــع ونتائــج اإلدارة املســتدامة 
لألراضــي إلدمــاج قضايــا اجلفــاف والتصحــر يف تدخــات احلــد مــن الفقــر.

 إنشــاء وتعزيــز احلوافــز ومعاجلــة العوائــق أمــام التنميــة الزراعيــة واإلدارة . 3
األخــرى. الطبيعيــة  واملــوارد  لألراضــي  املســتدامة 

ومن شأن هذا القيام باإلجراءات اآلتية ذات األولوية:
إلــى أ.  للوصــول  متزايــدة  بإمكانيــة  اجلافــة  األراضــي  مناطــق  تزويــد 

أصنــاف  مثــل  التكلفــة  وامليســورة  املناســبة  الزراعيــة  التكنولوجيــات 
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ــط  ــان امليســورة والرواب ــاف، وتســهيات االئتم ــة للجف ــل املقاوم احملاصي
األســواق. مــع 

ــة ب.  ــل الطــرق والبني ــة مث ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــة التحتي ــر البني  تطوي
التحتيــة إلمــدادات الطاقــة وامليــاه مــن أجــل تســهيل إدارة تنميتهــا للســكان 

احملليــن يف املناطــق املتضــررة.
 معاجلــة االختناقــات التــي يشــكلها عــدم ضمــان احليــازة )و / أو( حقــوق ج. 

الوصــول إلــى األراضــي وامليــاه واملــوارد الطبيعيــة األخــرى مــن خــال 
ــال لأُلطــر التنظيميــة لألراضــي  تنفيــذ اإلصــاح )و / أو( اإلنفــاذ الفعَّ
واملــوارد الطبيعيــة األخــرى بهــدف ضمــان حقــوق واضحــة وآمنــة للحيــازة 
والوصــول إلــى هــذه املــوارد، بنــاًء علــى حقــوق ومســؤوليات محــددة جيــداً 

وقابلــة للتنفيــذ جلميــع أصحــاب املصلحــة.

ملكافحة التصحر ال بد من تعزيز االستخدام املستدام لألراضي من خالل بناء القدرات يف تخطيط 
استخدام األراضي.
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 تعزيــز قاعــدة املعلومــات املتعلقــة باجلفــاف والتصحــر وتعزيــز تطبيــق املعرفــة . 4
مبــا يف ذلــك مــن خــال حتديــد أفضــل املمارســات وتوثيقهــا ونشــرها وتبادلهــا.

ينبغــي تطويــر البرامــج ودعمهــا علــى املســتوى اإلقليمــي ودون اإلقليمــي والوطنــي 
لتعزيــز جمــع املعلومــات مبــا يف ذلــك مــن خــال البحــوث املوجهــة؛ وإدارة ونشــر 

وتطبيــق املعلومــات مــع إيــاء االعتبــار الواجــب ملــا يأتــي:

إنشــاء نظــم معلومــات شــاملة للتصحــر وتقييــم فعاليــة االســتجابات أ. 
للجفــاف والتصحــر.

 تعزيــز مراقبــة تدهــور األراضــي وتقييمــه، مــن خــال تقــدمي الدعــم ب. 
تدهــور  لرصــد  واملنهجيــات  واملؤشــرات  املعاييــر  وتطبيــق  لتطويــر 
.LADA األراضــي، وتوســيع نطــاق تطبيــق أدوات ومنهجيــات مشــروع 

 تعزيــز املشــاركة النشــطة للمجتمــع احمللــي يف أبحــاث ورصــد تدهــور ج. 
األراضــي واجلفــاف، مبــا يف ذلــك احلصــول علــى املعــارف التقليديــة.

ــة د.  ــك املمارســات احمللي ــدة مبــا يف ذل ــادل املمارســات اجلي التقــاط وتب
ــاف والتصحــر. املســتخدمة ملعاجلــة اجلف

هـ - تعزيز مراكز التميز من أجل جتميع املوارد.

و - تنفيــذ برامــج للتوعيــة العامــة والتعليــم، مبــا يف ذلــك برامــج التثقيــف 
للغابــات  املســتدامة  واإلدارة  املســتدام  االســتخدام  بشــأن  الرســمي 
املدنــي،  املجتمــع  منظمــات  مبشــاركة  األخــرى  األراضــي  ومــوارد 
للمجتمعــات احملليــة ومســتخدمي املــوارد املتأثريــن مباشــرة باجلفــاف 

والتصحــر.
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 ربــط وتنســيق تدابيــر مكافحــة اجلفــاف والتصحــر مــع تلــك التدابيــر التــي . 5
تهــدف إلــى معاجلــة تغيــر املنــاخ وحفــظ التنــوع البيولوجــي مــن أجــل تنويــع املوارد 
ــي توســيع  ــة وبالتال ــة والبرامــج ذات الصل ــذ برامــج العمــل الوطني املتاحــة لتنفي

نطــاق اإلدارة املســتدامة لألراضــي.

لذلــك ينبغــي إجــراء التحليــل وإقامــة الروابــط يف تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة 
 (UNFCCC) ملكافحــة التصحــر واتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ
ــع املســتويات.  ــى جمي ــوع البيولوجــي (CBD) عل ــة األمم املتحــدة بشــأن التن واتفاقي
ــة  وعلــى هــذا النحــو، هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز القــدرة علــى تطويــر برامــج متكامل
ــوع  ــة التن ــة مكافحــة التصحــر واتفاقي ــن اتفاقي ــآزر ب ــز أوجــه الت ــى تعزي ــدف إل ته
البيولوجــي واتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ؛ وبالتالــي، فــإن 
ــة  ــة اتفاقي ــة للتكيــف (NAPAs) حتــت رعاي ــآزري لبرامــج العمــل الوطني ــذ الت التنفي
األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ وبرامــج العمــل الوطنيــة ودون اإلقليميــة 
واإلقليميــة )برامــج العمــل الوطنيــة، وبرامــج العمــل دون اإلقليميــة، وبرامــج العمــل 
اإلقليميــة( يف إطــار اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر واالســتراتيجيات 
وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي (NBSAPs) يف إطــار اتفاقيــة التنــوع 

ــداً جــّداً. البيولوجــي ســيكون مفي

يوفــر التركيــز الــذي كرســته اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ 
علــى التكيــف وتقليــل القابليــة للتأثــر فرصــاً لاســتثمارات التآزريــة يف معاجلــة 
تدهــور األراضــي وعــزل الكربــون يف إطــار آليــة التنميــة النظيفــة التفاقيــة األمم 
ــع  ــة. وم ــاخ (CDM) بخاصــة يف األراضــي اجلاف ــر املن ــة بشــأن تغي املتحــدة اإلطاري
ذلــك، لكــي تكــون هــذه االســتثمارات مثاليــة، يجــب أن تراعــي عــن كثــب احتياجــات 
الســكان احملليــن مــن أجــل حتقيــق اإلدارة املســتدامة لألراضــي واحلــد مــن الفقــر.
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 تعزيــز اإلدارة والتكيــف مــع آثــار اجلفــاف والتصحــر بخاصــة يف مواجهــة تغيــر . 6
املنــاخ املتوقــع وشــدة تعــرض املنطقــة لتأثيــرات تغيــر املنــاخ.

 تشمل اإلجراءات املطلوبة هنا ما يأتي:. 7

تعزيــز القــدرة علــى املراقبــة املنهجيــة للمنــاخ والتوعيــة يف الوقــت أ. 
املناســب باملعلومــات املناخيــة وتطبيقهــا، وال ِســيَّما مــن أجــل صنــع 
السياســات وعلــى املســتويات الشــعبية، مبــا يف ذلــك مــن خــال تعزيــز 
ــز خدمــات  ــل مراك ــى رصــد اجلفــاف بشــكل أقــوى مــن ِقب القــدرة عل
اإلنــذار املبكــر ودون اإلقليميــة واإلقليميــة مثــل املركــز الدولــي حلمايــة 

.OSSو ACMADو ،DMCHarareو ،ICPAC الهــادئ  احمليــط 

 تطويــر وإدمــاج اســتراتيجيات إدارة اجلفــاف وغيــره مــن الكــوارث يف ب. 
أُطــر التنميــة علــى املســتويات الوطنيــة ودون اإلقليميــة والقاريــة.

إدارة ج.  الشــاملة ومؤسســات  املبكــر  اإلنــذار  تعزيــز وضمــان أنظمــة   
اجلفــاف. مخاطــر 

االنتقــال مــن السياســة علــى املســتوى الوطنــي إلــى بنــاء القــدرة علــى د. 
الصمــود يف مواجهــة اجلفــاف علــى مســتوى املجتمــع.

هـــ. تعزيــز منصــات وأدوات شــبكات املعرفــة مثــل املنتديــات اإلقليمية ودون 
اإلقليميــة واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت القائمــة علــى 

مزيــج مــن التكنولوجيــا التقليديــة واحلديثــة.
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تطوير آليات االستجابة املسبقة للجفاف. النهج املبتكر مثل التأمن على مؤشر الطقس هو إحدى هذه 
اآلليات التي ميكن أن توفر احلماية للمزارع الصغيرة بأقساط ميسورة.

الــة . 8  تعزيــز الترتيبــات املؤسســاتية وقــدرات املــوارد البشــرية لتوفيــر قيــادة فعَّ
للتنســيق والتخطيــط والرصــد والدفــاع عــن برامــج اجلفــاف والتصحــر.

عند القيام بذلك، يجب إيالء اهتمام خاص ملا يأتي:
تزويــد املؤسســات الرائــدة مثــل البنــوك املركزيــة الوطنيــة بسياســة أ. 

وقاعــدة قانونيــة ومتويليــة مناســبة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا بفعاليــة.
 تعزيز تقاسم املسؤوليات وتآزرها بن املؤسسات.ب. 
 تعزيــز قــدرة النظــم الامركزيــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة والقطــاع ج. 

اخلــاص واملجتمعــات احملليــة، وبخاصــة النســاء، والعمل على إشــراكهن 
يف التخطيــط وعمليــة صنــع القــرار بشــأن اإلدارة املســتدامة لألراضــي.
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ملكافحة التصحر واجلفاف ال بد من تنمية قدرات املوارد البشرية على املدى الطويل.

 توفيــر الدعــم واملــوارد الكافيــة للبرامــج اإلقليميــة ودون اإلقليميــة مثــل برامــج . 9
العمــل دون اإلقليميــة، وبرنامــج العمــل اإلقليمــي، والبرامــج ذات الصلــة بــاإلدارة 

املســتدامة لألراضــي واملجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة.
هنــاك حاجــة ماســة إلــى ذلــك لتمكينهــم مــن االضطــاع بواليتهــم فيمــا يتعلــق 
بتيســير التنســيق والتخطيــط االســتراتيجي وحتفيــز البرامــج املتعلقــة مبكافحــة 
التصحــر وإدارة اجلفــاف والتنميــة املســتدامة. كمــا أن لهــا دوراً رئيســّياً يف معاجلــة 
القضايــا العابــرة للحــدود واملشــتركة مبــا يف ذلــك توجيــه التكنولوجيــا املناســبة 
ــدروس املســتفادة وأفضــل  ــادل ال ــة، وتب ــة لألطــراف املهتم ــة الفني ــة والدراي واملعرف

ــة. ــدول اإلقليمي ــن ال املمارســات داخــل وب
 تعزيــز إدارة املعرفــة بشــأن التكنولوجيــا املائمــة وميســورة التكلفــة واحلصــول . 10

عليهــا مــن أجــل حتســن اإلنتــاج الزراعــي واإلدارة املســتدامة لألراضــي.
يستلزم ذلك إجراءات من أجل:
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إنشاء آليات متويل أكثر مرونة لتطوير التكنولوجيا، وحتسن الوصول إلى تسهيات أ. 
ائتمانية ميسورة للحصول على التكنولوجيا وتطبيقها بخاصة يف املناطق الريفية.

 توسيع خدمات الطاقة للفقراء، وال ِسيَّما النساء يف املناطق الريفية والنائية اجلافة ب. 
لاستخدام املنزلي وكذلك األنشطة االقتصادية.

 توفير مصادر الطاقة املتجددة واألنظف والتقنيات املوفرة للطاقة واالستفادة منها ج. 
بشكل أكبر.

 تعزيز تطبيق املعرفة واالبتكارات احمللية واألصلية يف الزراعة احمللية وأنظمة املوارد د. 
الطبيعية املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي بتطبيق العلوم والتكنولوجيا احلديثة 

ذات الصلة.
هـ. تعزيز البحث املدفوع بالطلب والتدريب التكنولوجي طويل األجل.

و. دعم وتنفيذ الشراكات مبا يف ذلك )بن القطاعن العام واخلاص والعام واخلاص( 
والشبكات والبرامج اخلاصة بتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها. ويف هذا السياق، 

فإن تنفيذ خطة بالي أمر وثيق الصلة باملوضوع.

إّن تسريع تطوير ونشر التقنيات الزراعية ميسورة التكلفة مبا يف ذلك األسمدة وأنواع احملاصيل املقاومة 
للجفاف واملدخالت الزراعية األخرى من شأنه أن يكافح التصحر.
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 تعزيــز القــدرة علــى تعبئــة املــوارد املاليــة وتوجيــه التمويــل املتزايــد لتنفيــذ برامــج . 11
العمــل الوطنيــة وبرامــج العمــل دون اإلقليميــة وبرامــج العمــل اإلقليميــة وغيرهــا 

مــن مبــادرات اإلدارة املســتدامة لألراضــي.

بصــرف النظــر عــن اإلجــراءات الازمــة لدمج هذه البرامــج وتوضيحها كأولويات 
ضمــن اخلطــط القائمــة علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واســتراتيجية احلــد مــن 
الفقــر، التــي تعــد حاليــاً األدوات والتــي يجــري مــن خالهــا توجيــه التمويــل احمللــي 
وتدفقــات املعونــة الكبيــرة، تشــمل اإلجــراءات اإلضافيــة الازمــة لتعبئــة املزيــد مــن 

التمويــل مــا يأتــي:

دمــج برامــج اإلدارة املســتدامة لألراضــي ومنحهــا مرتبــة عاليــة يف أ. 
أولويــات سياســات املســاعدة اإلمنائيــة وأدوات البرمجــة مــن أجــل 
توفيــر بيئــة مواتيــة لزيــادة وحتســن مســتويات الوصــول إلــى التمويــل 

ــج. ــذه البرام له

 تعزيــز تعبئــة مــوارد اإلدارة املســتدامة لألراضــي وآليــات التمويــل علــى ب. 
املســتويات العامليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة مثل مرفق البيئة العاملية 
واآلليــة العامليــة. ويجــب ضمــان تنســيق أفضــل بــن هــذه اآلليــات. كمــا 
يجــب زيــادة نســبة متويــل مرفــق البيئــة العامليــة املخصــص لــإلدارة 

املســتدامة لألراضــي.

 باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تبســيط اإلجــراءات واملبــادئ التوجيهيــة ج. 
التــي وضعتهــا وكاالت متويــل اإلدارة املســتدامة لألراضــي للحصــول 
علــى  ِســيَّما  وال  لألراضــي  املســتدامة  اإلدارة  لبرامــج  علــى متويــل 

املســتوى امليدانــي.
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 وضــع وتنفيــذ أجنــدة واضحــة واســتراتيجيات جلمــع األمــوال لتمويــل د. 
اإلدارة املســتدامة لألراضــي مــن مصــادر محليــة مبــا يف ذلــك مــن 
القطــاع اخلــاص واملخططــات الناشــئة مثــل الدفــع مقابــل خدمــات 

النظــام البيئــي.

ملكافحة التصحر واجلفاف ال بد من زيادة مخصصات امليزانية الوطنية لإدارة املستدامة لألراضي.

مــع  للتعامــل  وإجــراءات  اســتراتيجيات  إلــى  حاجــة  هنــاك  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
داخلّيــًا. النازحــن  وملســاعدة  واجلفــاف  البيئــة  بســبب  الالجئــن 
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