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منشور "توقعـات األرايض العاملية"، الطبعة الثانية
استصالح األرايض من أجل التعايف وبناء القدرة عىل الصمود

ه لصانعي القرار موجٌز ُموجَّ

1.  األرايض يف خطر

" تعمل اإلجراءات البرشية مجتمعًة عىل تقويض العمليات األساسية التي تدعم املحيط الحيوي الصالح للسكن وقدرة نظام كوكب األرض 
عىل الصمود والتصّدي لها. ومل يعد بإمكاننا التسليم بأنَّ الكوكب سيتمكَّن من مواصلة دعم الرفاه والتنمية للبرش." 6

املجلس الدويل للعلوم

م لصانعي القرار مبثابة تجميع للرسائل الرئيسية الواردة يف الطبعة الثانية من املنشور الرئييس التفاقية األمم املتحدة  يُعدُّ هذا املوجز املُقدَّ

ُد هذه الطبعة  ر، بعنوان "توقعـات األرايض العاملية"، استصالح األرايض من أجل التعايف وبناء القدرة عىل الصمود. وتُحدِّ ملكافحة التَصحُّ

عة التي تُساعد البلدان واملجتمعات عىل تصميم خططها الخاصة باستصالح األرايض.  األساس املنطقي والظروف التمكينية والُسبُل املُتنوِّ

ويعتمد املوجز والتقرير الكامل عىل أفضل األدلة املُتاحة، بعد تحليٍل مستفيض للمؤلَّفات باإلضافة إىل دراسات للحاالت املوثَّقة واملامرسات 
الجيدة.1

ر وتعرية الرتبة وفقدان اإلنتاج الزراعي حالً مفيداً للجميع،  » يُعدُّ االستثامر يف استصالح األرايض عىل نطاٍق واسع ملكافحة التَصحُّ
فهذا مكسٌب للبيئة ومكسٌب للمناخ، وهو مكسٌب لالقتصاد ولُسبُل كسب العيش يف املجتمعات املحلية. ويُشكِّل استصالح 

الة من حيث التكلفة من أجل تحقيق التنمية املستدامة.« األرايض أداًة قوية وفعَّ

ر إبراهيم ثياو، األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ

ع البيولوجي، األساس لرثوة مجتمعاتنا واقتصاداتنا. وهي تُلبي االحتياجات  تُشكِّل املوارد األرضية، أي الرتبة واملياه والتنوُّ
والرغبات املتزايدة من الغذاء واملاء والوقود واملواد الخام األخرى التي تشكل ُسُبل كسب عيشنا وأمناط حياتنا. ومع ذلك، 
فإنَّ الطريقة التي نُدير بها هذه املوارد الطبيعية ونستخدمها حالياً تهدد صحة الكثري من األنواع عىل األرض وبقائها، مبا يف 

ذلك النوع البرشي الذي ننتمي إليه. 

ومن بني الحدود الكوكبية التسعة املستخدمة لتحديد "حيز العمل اآلمن" للبرشية، جرى بالفعل تجاوز أربع حدود: وهي 
تغريُّ املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغريُّ استخدام األرايض، والدورات الكيميائية األرضية.2 وترتبط هذه االنتهاكات 

ر وجفاف وتدْهُور األرايض. وإذا استمرت االتجاهات الحالية، سيزداد خطر  ارتباطاً مبارشاً مبا يُسبِّبه اإلنسان من تصحُّ
ات بيئية واسعة النطاق أو مفاجئة أو ال ُيكن إصالحها.3 حدوث تغريُّ

ويعتمد ما يقرب من 44 تريليون دوالر من الناتج االقتصادي ــ أي أكرث من نصف الناتج املحيل اإلجاميل السنوي العاملي 
ــ اعتامداً معتدالً أو كبرياً عىل رأس املال الطبيعي.4 ولكن نادراً ما تُفسِّ الحكومات واألسواق واملجتمعات القيمة الحقيقية 

لكل خدمات الطبيعة التي تقوم عليها الصحة البرشية والبيئية. وهي تشمل تنظيم املناخ واملياه، ومكافحة األمراض 
واآلفات، وتحلُّل النفايات، وتنقية الهواء، فضالً عن االستجامم واملنافع الثقافية.5
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ر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ



قد تصل التكلفة السنوية للجوائح يف املستقبل إىل 2 تريليون دوالر أمرييك ـ ويستطيع العامل يف مقابل 1% فقط من هذه التكلفة أن مينع 
الجوائح من مصدرها من خالل حامية الطبيعة واستصالحها.14

لقد أقَدم البرش بالفعل عىل تحويل الحالة الطبيعية ألكرث 

من 70 يف املائة من مساحة األرايض، األمر الذي تسبَّب يف 

تدْهُوٍر بيئيٍّ غري مسبوق وساهم إىل حدٍّ كبري يف االحرتار 

العاملي.7 8 وإذا تابعت االتجاهات الحالية مسارها يف تدْهُور 

األرايض لهذا القرن، يتوقَّع العلامء أن تزداد االضطرابات 

الشديدة الناجمة عن املناخ. وتشمل هذه االضطرابات 

انقطاع اإلمدادات الغذائية، والهجرة القرسية، واالستمرار يف 

ع البيولوجي وانقراضه. وتزيد هذه االتجاهات،  فقدان التنوُّ

ُمجتمعًة، من خطر تراجع الصحة البرشية، وزيادة األمراض 
الحيوانية، وازدياد الرصاع عىل املوارد األرضية.9 10

تتأثَّر املجتمعات الريفية الفقرية وصغار املزارعني والنساء 

والشباب والشعوب األصلية وغريهم من الفئات املُعرَّضة 

ر وتدْهُور األرايض  للخطر بشكٍل غري متكافئ بالتَصحُّ

والجفاف.11 12 ويتكبَّد املجتمع تكاليف باهظة من جرّاء 

تدْهُور األرايض، أي الفقدان املستمر أو الطويل األجل لرأس 

املال الطبيعي القائم عىل األرض. وتؤدي هذه التداعيات 

إىل الفقر والجوع والتلوُّث، ما يجعل املجتمعات أكرث ُعرضًة 

لألمراض والكوارث، وال سيام يف األرايض الجافة التي تغطي 

أكرث من 45 يف املائة من سطح األرض، واملأهولة بنسبة شخٍص 

واحد من كل ثالثة أشخاص من سكان العامل. وميكن تحويل 

ع عىل إقامة مجتمعات أكرث إنصافاً ومتاُسكاً، وذلك من خالل منح املجتمعات التي تعيش يف  أصول األرايض إىل فرٍص حقيقية للتنمية املستدامة تُشجِّ

األرايض الحافة حقوقاً خاصة لالستفادة من األرايض واملوارد، تكون مكفولة بضامناٍت قابلة لإلنفاذ ومؤسساٍت موثوق بها.

لقد غرّيت جائحة كوفيد-19 النظرة إىل الروابط القامئة بني البيئة والصحة البرشية من زاوية صانعي القرار والرشكات واملجتمع املدين.  فإنَّ االعرتاف 

املُتزايد بأوجه الرتابط بني السكان والنباتات والحيوانات والبيئة املُشرتكة لهذه العنارص يؤكِّد عىل الحاجة إىل بناء نُُهج "الصحة الواحدة". وتدعو هذه 

ع واملرونة إىل مناطقنا الطبيعية من أجل حامية صحة املجتمعات املحلية والنُّظُم اإليكولوجية.13  د القطاعات الذي يُعيد التنوُّ النُُّهج إىل التعاُون املُتعدِّ

ن صحة البرش وُسبُل كسب عيشهم إىل حدٍّ كبري، ونعزِّز األمن الغذايئ واملايئ، ونقلِّل من خطر الجوائح يف  فيمكننا من خالل استصالح األرايض أن نحسِّ

املستقبل. وينطوي ذلك عىل توسيع نطاق املناطق املحمية والطبيعية والربط فيام بينها، وتحسني الرتبة واملحاصيل وصحة املوايش، وتأهيل املساحات 

الخرضاء والزرقاء داخل املدن وحولها.

التسعةالشكل 1 الكوكبية  الحدود 

املصدر: راورث، 2017.
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2.  االنتقال إىل أساس األزمة

" مل نكن يوماً عىل هذا القدر من الوعي مبا نفعله عىل هذا الكوكب، ومل نُكن يوماً قادرين عىل الترصُّف ملعالجة ذلك." 16

ديفيد أتينبورو، إعالمي ومؤرِّخ طبيعي
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ات العاملية املستمرة  يواجه العامل مجموعًة من األزمات غري املسبوقة: فقد اندمجت جائحة كوفيد-19 املُتسارعة مع التغريُّ
عنا البيولوجي. وتتسبَّب هذه العوامل ُمجتمعًة يف مستوياٍت استثنائية من الدمار البيئي  التي تطال مناخنا وأراضينا وتنوُّ
ومعاناة البرش وعدم االستقرار االجتامعي واالقتصادي. لذا، يتمثَّل الواجب العاملي اليوم يف الحفاظ عىل مواردنا األرضية 

وإصالحها واستخدامها بشكٍل مستدام: وهذا يعني حتامً االنتقال إىل أساس األزمة.

مل تواجه البرشية يف أي وقٍت آخر من التاريخ مجموعًة مامثلة لهذه املخاطر واألخطار املألوفة وغري املألوفة، التي تتفاعل 
.15  وال يكننا االستخفاف بنطاق هذه التهديدات الوجودية وتأثريها علينا. بل ينبغي  يف عامٍل شديد الرتابط ورسيع التغريُّ

أن نعمل عىل تحفيز جميع أصحاب املصلحة ومتكينهم من تجاُوز مناذج التنمية واألعامل التجارية الحالية من أجل تفعيل 
خطة اإلصالح لصالح سكان األرض والطبيعة واملناخ. 

ال بُدَّ من استصالح األرايض، فهو أمٌر رضوريٌّ وملحٌّ للغاية. وينبغي إدماجه بتدابري ُمرتابطة ترمي إىل تلبية االحتياجات 
املستقبلية املتعلقة بالطاقة، مع الحدِّ بدرجٍة كبرية من انبعاثات غازات الدفيئة؛ والتصّدي النعدام األمن الغذايئ ونُدرة 

املياه، والتحوُّل إىل آليٍة أكرث استدامة لإلنتاج واالستهالك؛ وتسيع التحوُّل إىل اقتصاٍد دائريٍّ ُمتجّدد يُقلّل من الهدر 
والتلوُّث.

األرايضالشكل 2 ملستقبل سالمة  سيناريوهات  ثالثة 

حالة األرايض ووظائف 
اإليكولوجية النُّظم 

التاريخي التغريُّ 

األخرية االتجاهات 

والحامية االستصالح  سيناريو 

االستصالح سيناريو 

الخسارة يف املستقبل منع 

 سيناريو خط األساس
)بقاء األمور عىل حالها(
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االستصالح

.2021  ،)PBL( الهولندية  البيئي  التقييم  وكالة  املصدر: 
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كام يوضح تحليل سيناريو االستصالح هذا الخاص مبنشور "التوقعات العاملية لألرايض"، فإنَّ بقاء األمور عىل حالها ال يُعدُّ مساراً صالحاً الستمرار 

بقائنا وازدهارنا.17 وقد ترافق عدد السكان املُتزايد يف العامل مع ضغوٍط ُمتنامية لتلبية الطلب املُتزايد عىل السكن والغذاء والسلع األساسية األخرى، 

ما أدى إىل زيادة القدرة اإلنتاجية لُنظم األرايض واملياه إىل الحد األقىص. وتبدأ االستجابة العقالنية بإعادة تقييٍم ُمستفيٍض للمامرسات الحالية املرتبطة 

باستخدام األرايض وإدارتها. فالبلدان واملجتمعات املحلية مل تُعد قادرة عىل اعتامد اإلصالحات التدريجية يف اأُلطُر الوطنية التقليدية للتخطيط 

والتنمية. وال بد من إيالء األولوية إليجاد فرص العمل واملهارات الالزمة لتحقيق اإلمكانات التي يقتضيها اقتصاد االستصالح بشكٍل كامل - اقتصاٌد قادٌر 

عىل التصّدي للتحديات التي تواجه التنمية واالستدامة املرتابطنَْي فيام بينهام. 

عندما تتضافر جهود اإلرادة السياسية والعمل الجامعي واالستثامر املُستدام، حينئٍذ يكن تجنُّب األزمات العاملية أو الحد منها عىل األقل. ويُشكِّل 

االلتقاء الحاصل اليوم بني حاالت الطوارئ االجتامعية واالقتصادية والبيئية والصحية مجموعًة جديدة من الفرص لبناء املستقبل عىل نحٍو أفضل. وعىل 

مت رؤًى ودروساً قيّمة لصانعي القرار، إال أنَّ آثارها عىل صحة اإلنسان وُسبُل كسب العيش واالقتصاد العاملي  الرغم من أنَّ جائحة كوفيد-19 قدَّ

ال تزال عميقة. ومع بدء عقد األمم املتحدة إلصالح النُّظُم اإليكولوجية )2021-2030(، حان الوقت إلعادة توزيع استثامراتنا يف رأس املال البرشي 

واالجتامعي والطبيعي بهدف تحقيق االنتعاش االقتصادي يف األجل القصري ومتكني التخطيط والتنفيذ عىل املدى الطويل. وكام أُجِريَت عمليات 

التطوير واالختبار والتنفيذ للقاحات كوفيد-19 عىل نحٍو رسيعٍ وغري مسبوق، ينبغي أيضاً استصالح األرايض واملبادرة بحلوٍل أخرى قامئة عىل الطبيعة 

من أجل ضامن مستقبٍل صحيٍّ ومزدهر.

اً جذرياً لتجنُّب نقاط التحوُّل الكارثية حيث تطغى قوة الطبيعة عىل قدرة اإلنسان  ويجب أن يتغريَّ شكل العالقة بني اإلنسان والبيئة تغريُّ
عىل استغاللها.
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ر أنَّ كل دوالر يُستثمر يف  فاالستثامر يف استصالح األرايض يبدو حكيامً من الناحية االقتصادية ومنافعه غالباً ما تتجاوز تكاليفه إىل حدٍّ كبري. ويُقدَّ

استصالح األرايض املُتدْهِورة يدرُّ ما بني 7 و30 دوالراً أمريكياً عىل شكل منافع اقتصادية.20 21 فمثلام يستعمل املُستثمر رأس املال لتحقيق األرباح، 

ميكن لتجديد الغابة أو تحسني سالمة الرتبة أن يعود بأرباٍح عىل شكل إمداداٍت مستقبلية من األخشاب أو األغذية. ولكن هناك مسارات كثرية 

مُيكنها أن تجمع رأس املال البرشي واالجتامعي واملايل من أجل إصالح رأس املال الطبيعي وتحقيق تواُزن أكرث عدالً واستدامًة بني األهداف االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية. وميكن لالستصالح أيضاً أن يُعزِّز املُسطَّحات الطبيعية والنهضة البيولوجية الثقافية عرب إعادة إحياء الحوكمة التقليدية لألرايض 

واملياه ومامرسات اإلدارة.

يؤدي استصالح األرايض إىل استحداث ُسُبٍل ُمجدية لكسب العيش، تعزز الدخل وتكفل تواُفر األغذية واملياه يف بيئٍة صحيٍة تتَّسم مبناخٍ مستقر. 

وتنطوي مامرسات كثرية يف الزراعة املتجددة عىل إمكانية زيادة غلة املحاصيل، وتحسني الجودة الغذائية مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة 

وسحب الكربون من الغالف الجوي.22 23 24 فعىل سبيل املثال، تؤدي اإلدارة املتكاملة ملوارد الرتبة واملياه )عىل سبيل املثال، الزراعة عىل الرشفات/

الزراعة الكنتورية، وحفظ/إصالح ُمستجمعات املياه، وتجميع/تخزين مياه األمطار( إىل تحسني االحتفاظ باملياه وتوافُرها، ومنع تآكل الرتبة واالنهيارات 

ع البيولوجي. األرضية، والحد من خطر الفيضانات، وعزل الكربون، وحامية موائل التنوُّ

3.   وضع الخطة

ر أنَّ نسبة األرايض املُتدْهِورة ترتاوح بني 20 و40 باملائة من إجاميل مساحتها، ما يؤثر بشكٍل مبارش عىل حوايل نصف سكان العامل،  يُقدَّ
د ليطال الغابات واألرايض الزراعية والجافة والرطبة والعشبية.19 ويتمدَّ

يعتمد كوكبنا وحياة جميع سكانه وازدهارنا يف املستقبل عىل استصالح املوارد األرضية، واملحافظة عليها، واستغاللها عىل نحٍو رشيد، 
 وإدارتها بصورٍة ُمستدامة.

يتمثَّل التحدي الذي نواجهه يف تحفيز ومتكني وتنفيذ املامرسات القامئة عىل استخدام األرايض املتجددة من أجل تحقيق التعايف القصري 
األجل والقدرة عىل الصمود عىل املدى البعيد عىل حد سواء.

لقد تعهَّد املجتمع الدويل باستصالح مليار هكتار من األرايض املُتدْهِورة بحلول عام 2030، وهذه الخطوة ليست إال 
البداية. فالهدف منها يتمثَّل يف الحفاظ عىل خدمات دعم الحياة يف الطبيعة، واملحافظة عىل إنتاجية املوارد األرضية لألجيال 

 القادمة، والحد من املخاطر والتأثريات املُرتبطة بالكوارث والجوائح، وتعزيز قدرة النُّظُم اإليكولوجية واملجتمعات املحلية 
عىل الصمود يف مواجهة الضغوط البيئية املُحِدقة والصدمات املناخية الوشيكة.  

االً من حيث التكلفة للمساعدة عىل عكِس مسار تغريُّ املناخ وفقدان التنوع البيولوجي  وُيثل االستصالح حالً ُمثَبتاً وفعَّ
الناجم عن االستنفاد السيع ملخزوناتنا املحدودة من رأس املال الطبيعي. ويُفهم استصالح األرايض بصفٍة عامة عىل أنَّه 

سلسلة متصلة من مامرسات اإلدارة املُستدامة لألرايض واملياه التي ُيكن تطبيقها للحفاظ عىل املناطق الطبيعية أو ’إعادتها 
إىل طبيعتها الربية‘، وإنتاج األغذية ’عىل نطاٍق واسع‘ يف املناطق الريفية، و’تشجري‘ املناطق الحرضية والبنية التحتية 

وسالسل التوريد.18

دة املنافع تهدف إىل عكِس مسار تدْهُور األرايض وتدْهُور النُّظم اإليكولوجية  مُتثِّل خطة استصالح األرايض اسرتاتيجيًة ُمتعدِّ
مع إيجاد فرٍص لتحسني ُسُبل كسب العيش وتأهيلنا ملواجهة التحديات املقبلة. فعىل سبيل املثال، إنَّ املامرسات القامئة 

دة لتعزيز سالمة الرتبة أو إعادة تغذية املياه الجوفية تُعّزز أيضاً قدرتنا عىل مواجهة الجفاف  عىل استخدام األرايض املُتجدِّ
والفيضانات والحرائق الحرجية والعواصف الرملية والرتابية.
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وإنَّ تنفيذ خطة استصالح األرايض سيتطلَّب جهوداً مستمرة واستثامرات متواصلة  ــ بدعٍم من سياسات الحكومة وإنفاقها، وتحوُّالت كبرية يف سلوك 

 املستهلكني والرشكات، وإدارة األرايض بقدٍر أعىل من املسؤولية والشمولية. وتتضافر هذه الظروف معاً من أجل تحفيزومتكني

ع البيولوجي والتجديد والذكاء املناخي واإلدارة املتكاملة لألرايض واملياه:  وتنفيذ املامرسات القامئة عىل التنوُّ

ز لإلجراءات اإلصالحية. ويستند ذلك إىل فهم اآلثار الناجمة عن تدْهُور األرايض واالستفادة  •   الوعي هو املفتاح للتغيري السلويك وهو املُحفِّ

املُستَْوحاة من الحلول العملية. وبالنسبة إىل املناطق الطبيعية غري امللموسة، يجب أن تتمثَّل أولويتنا يف تجنُّب تدْهُور أراضيها عرب اتّخاذ تدابري 

أكرث فعالية يف مجال الحفاظ عىل الطبيعة واملناطق املَحميَّة. وفيام يتعلق باألرايض املُستخَدمة حالياً )ألغراض الزراعة والحراجة والتعدين مثالً(، 

يتعنيَّ علينا الحّد من تدْهُورها عرب تبّني مامرساٍت جيدة عىل نطاٍق واسعٍ من أجل إدارتها واالنتفاع منها بصورٍة ُمستدامة. ويف املناطق التي 

ع البيولوجي وعمليات  تشهد تدْهُوراً حاّداً أو واسع النطاق يف األرايض، ينبغي علينا عكس مسار تدْهُور األرايض من خالل تأهيل وإصالح التنوُّ

النُّظم. وهذا هو التسلسل الهرمي املُقرتح لالستجابة من أجل تحقيق غايات تحييد أثر تدْهُور األرايض التي تُؤيِّدها اتفاقية األمم املتحدة 

ر. ملكافحة التَصحُّ

•  بناء جميع أشكال رأس املال ومواءمتها هو عامٌل ُممكٌِّن لجهود اإلصالح. وينبغي أن تكون عمليات التصميم والتنفيذ لخطة استصالح األرايض 

شاملة بحيث تُشارك فيها املجتمعات املحلية، ما مينحها شعوراً بامللكية والثقة والوحدة. وإىل جانب رأس املال املايل، فإنَّ إصالح رأس املال 

الطبيعي يستدعي توفُّر رأس املال البرشي الذي يتمثَّل يف التعلُّم واكتساب املعرفة واملهارات والقدرة عىل العمل والتكيُّف. ويُعدُّ رأس املال 

االجتامعي عنرصاً بالغ األهمية أيضاً ألنه يسمح لألفراد بالتواُصل والعمل بشكٍل جامعي لضامن تقاُسم املسؤولية واملساواة يف مشاركة املنافع. 

وعندما تجتمع أشكال رأس املال هذه وتتوزَّع عىل نحٍو ُمناسب، مُيكن حينئٍذ تصميم وتنفيذ املبادرات املتعلقة باستصالح األرايض يف مجموعٍة 

واسعة من البيئات. 

ذها املجتمعات برؤية مشرتكة.   •  تجري جميع عمليات االستصالح محلياً، عىل األرض، وتُنفِّ

ومُيكن استصالح األرايض بطُرٍُق عديدة حيث نعيش أو نعمل أو نلعب. وقد يُشكُِّل استصالح األرايض ُمحرِّكاً للنمو االقتصادي واإلنعاش الثقايف 

بدعٍم من العمل الفردي والجامعي عىل حدٍّ سواء. وقد يجمع بني ُمختلف القطاعات وأصحاب املصلحة لالستفادة منه بصورٍة ُمتبادلة. وميكن 

أن يكون استصالح األرايض عبارة عن عملية سهلة أو صعبة، رخيصة أو ُمكلفة، سلبية أو إيجابية. وقد يعتمد عىل املعرفة التقليدية أو الحديثة 

أو كِلَيْهام، ويستغرق بشكٍل عام وقتاً طويالً ويتطلب جهوداً ُمستدامة. لكن بهدف تحقيق استصالٍح ناجٍح لألرايض، ينبغي بالدرجة األوىل أن 

تكون له نتائج إيجابية عىل مستوى السكان واملناخ.
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املَحميَّة املناطق 

اإلدارة والرتابُط

الطبيعية اإليكولوجية  النُّظم 

واالستصالح الحفاظ 

الطبيعية املُسطَّحات 
الريفية/الزراعية

د  إنتاج الغذاء املُتجدِّ
األساسية والسلع 

 إيكولوجيا الزراعة و   	
الممارسات التجديدية

اإلدارة المتكاملة للتربة والمياه 	
إدارة المراعي/ أنشطة الرعي 	
الحراجة الزراعية/نُظُم دمج  	

األعالف واألشجار والمواشي 
)silvopasture(

توفير ُسبُل كسب العيش في  	
األرياف

التربة/الُمسطَّحات الطبيعية  	
الصحية

تخفيض االنبعاثات 	
تخزين المياه/التغذية المائية 	
ع البيولوجي 	 تعزيز التنوُّ

الريفية  املناطق  بني  الفاصل  املكان 
والحرضية

املستدامة العمرانية  التنمية 

التخطيط الُمتكامل الستخدام  	
األراضي

حماية/إصالح ُمستجمعات المياه 	
الزراعة شبه الحضرية 	
البنية التحتية الخضراء/الزرقاء 	
إدارة الّصالت وسالسل التوريد 	

األمن الغذائي اإلقليمي/المحلي  	
توافُر المياه 	
د العشوائي 	 الحد من التمدُّ
ع البيولوجي 	 تعزيز التنوُّ

إنشاء مساحات خرضاء وزرقاء

التخطيط الحضري 	
إنتاج األغذية 	
استصالح األراضي الرطبة 	
األحزمة/الممرّات الخضراء 	
الُمسطَّحات الطبيعية األصلية 	
األسُقف الخضراء والُجدران الحيّة 	
 التعليم/ المراكز الثقافية 	

جودة الحياة 	
هواء نقي/مياه نظيفة 	
 تقليل خطر الفيضانات/ 	

الحد من ارتفاع درجة الحرارة
 إدارة النفايات/المياه 	
الحدائق/مرافق الترفيه  	

املسؤوليات )التخطيط الطويل األجل(املكافآت )الحوافز/االستثامرات(الحقوق  )ضامن حيازة األرايض(عوامل التمكني

اإلجراءات

النُُّهج

املزايا

الحرضية املُُدن/املناطق 

صحة ورفاه للبشر 	
 ما توفِّره الطبيعة للسكان  	
ع البيولوجي، المناخ، خدمات النُّظم اإليكولوجية( 	 )التنوُّ
ر/تدْهُور األراضي والجفاف 	  مكافحة التَصحُّ
  الحّد من مخاطر الكوارث 	
 الحفاظ على المناظر الطبيعية التراثية/الثقافية 	
 السياحة البيئية/الوظائف في المجال البيئي 	

اإلصالح اإليكولوجي/تجديد الحياة البرية 	
د الطبيعي بمساعدة خارجية 	 التجدُّ
إدارة المجتمعات األصلية/المحلية 	
االنتفاع/الحصاد الُمستدام 	
ممرّات الحياة البرية/المناطق العازلة 	
مراقبة األنواع الغاِزية 	
تعزيز الترابُط اإليكولوجي 	
إنشاء شبكات للمناطق الَمحميَّة 	
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4.  األرض يف محور االهتامم

إنَّ حامية الطبيعة وإصالحها مُيكن أن تؤدي إىل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة تخزين الكربون، ما يوفِّر نسبًة تفوق الثلث يف 
ال من حيث التكلفة، من اآلن إىل عام 2030، من أجل تحديد االحرتار العاملي ِبـ 1.5 درجة مئوية، مقارنًة  التخفيف من آثار تغريُّ املناخ الفعَّ

مبستويات عرص ما قبل الثورة الصناعية.25

البيولوجيالشكل 4 ع  التنوُّ املناخ وفقدان  األرايض وتغريُّ  تدْهُور  بني  الراجعة  التغذية  حلقات 

ع البيولوجي وتغريُّ املناخ، وبالتايل ينبغي أن توضع يف محور الرتكيز الرئييس  تُشكِّل األرض الرابَط العميل بني فقدان التنوُّ
ٍل ذي مغزى يهدف إىل معالجة هذه األزمات املتشابكة. وإنَّ استصالح األرايض والرتبة املُتدْهِورة سيفيض إىل توفري  أليِّ تدخُّ

األرايض األكرث خصوبة التي ُيكن أن تُتَّخذ فيها إجراءات فورية ومتضافرة.  

إنَّ استصالح األرايض والنُّظم اإليكولوجية سُيساعد عىل إبطاء االحرتار العاملي، والحد من مخاطر الكوارث ونطاقها وتواتُرها 
ع البيولوجي الهامة والرتابُط اإليكولوجي من  تها )مثل الجوائح، والجفاف، والفيضانات(، وتيسري التعايف ملوائل التنوُّ وشدَّ

أجل تجنُّب االنقراض، واستعادة حرية حركة األنواع دون أي عائٍق، وتدفُّق العمليات الطبيعية التي تدعم استمرار الحياة 
عىل األرض.

دة وعىل نطاقاٍت ُمناسبة من أجل إدارة حاالت الطوارئ العاملية املُتداخلة بصورٍة أفضل.  التعايف مطلوب يف األماكن املُحدَّ
ع  وتُعدُّ الحوكمة املسؤولة والتخطيط الستخدام األرايض عنرصاً أساسياً لحامية األرايض السليمة واملُنِتجة واستعادة التنوُّ

البيولوجي والنُّظم اإليكولوجية الغنية بالكربون من أجل تفادي نقاط التحوُّل الخطرية.
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زيادة الجفاف 
والفيضانات 
والحرائق 
الحرجية

زيادة 
انبعاثات غازات 

الدفيئة

التغيُّرات في وفرة األنواع وبنية 
عه المجتمع وتنوُّ

فقدان العناصر الغذائية 
ورطوبة التربة

فقدان النباتات والحيوانات 
فوق األرض وتحتها

تقلُّص أو فقدان 
اإلنتاجية البيولوجية 

واالقتصادية 

تدْهُور األراضي

تغيُّر المناخ ع البيولوجي فقدان التنوُّ

فقدان 
الخدمات 
التنظيمية 
والداعمة

سوء إدارة األراضي 
والمياه

انخفاض احتجاز
الكربون وتخزينه

.2005 اإليكولوجية،  للنُّظم  األلفية  تقييم  املصدر: 



القرار ه لصانعي  ُموجَّ موجٌز   | الثانية(  )الطبعة  العاملية  األرايض  توقعـات    | ر  التَصحُّ املتحدة ملكافحة  األمم  8اتفاقية 

تدرك الحكومات واملجتمع املدين واألمم املتحدة واألوساط العلمية ـ والقطاع الخاص أكرث فأكرث ـ الحاجة إىل اتخاذ تدابري استباقية إلعادة تصوُّر 

مواردنا األرضية وإعادة تغذيتها وإصالحها. وقد اجتمع أصحاب املصلحة هؤالء لوضع أهداٍف تُلزم الحكومات وتشجع الرشكات التجارية عىل إزالة 

ع البيولوجي، وإحداث تحوٍُّل يف األنظمة الغذائية واألسواق والبنية التحتية  الكربون من االقتصاد يف أرسع وقٍت ممكن، ووضع حد لفقدان التنوُّ

وسالسل التوريد التي تربط املنتجني باملستهلكني. ويقود هذه املسرية ُرّواد أعامٍل كُرُث حول العامل، هم ُملهمون ومبتكرون ومعظمهم من الشباب 

ويعملون بالفعل يف مجال االستصالح. وهم يستخدمون أدوات وتقنيات عملية لتعزيز املحاصيل الزراعية وتنشيط األرايض املُتدْهِورة وإيجاد فرص 

اقتصادية طويلة األجل، تُعدُّ مهمة بالنسبة إىل الكثري من املجتمعات الريفية الفقرية التي تُكافح للتعايف من جائحة كوفيد-19. 

يُشكِّل عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية محفزاً عاملياً لإلجراءات التحويلية التي من شأنها تحسني النتائج البيئية والرفاه البرشي.27 هائٌل 

حجم التحدي الذي نواجهه، ونحتاج إىل رؤيٍة شاملة طويلة األجل للمواجهة. وإنَّ تجاُهل األبعاد االجتامعية واالقتصادية الستصالح األرايض قد أّدى 

يف كثريٍ من األحيان إىل الفشل يف تحقيق األهداف البيئية، وأسفر عن مجموعٍة من العواقب غري املقصودة: املُتمثلة يف حاالت نزع امللكية، واالستيالء 

عىل األرايض، والنزاعات عىل املوارد، والهجرة القرسية، وتهميٍش للفئات الضعيفة. لذا فإنَّ اعتامد نهٍج ُمتكامٍل إلدارة األرايض واملياه يتوافق مع األبعاد 

البرشية )مثل الفقر والجوع والعمل الهادف والعدالة االجتامعية والرتاث الثقايف(، من شأنه أن يُساعد يف ضامن نجاح خطة استصالح األرايض.

ينبغي علينا أن نُشجع الجيل الجديد من الشباب و"ُرّواد األعامل البيئيني" - جيل اإلصالح - الذين يعملون بالفعل عىل بناء مستقبٍل أكرث 
إنصافاً واستدامًة، يقوم عىل استصالح كوكب األرض وعالقتنا بالطبيعة.26

االستصالح حول العامل

إنَّ األمثلة التي ُرِصَدت يف مختلف أنحاء العامل والتي ُعرضت يف منشور "التوقعات" هذا تُبنيِّ أنَّ املجتمعات والرشكات والحكومات 

باتت تهتمُّ أكرث فأكرث باستصالح األرايض عىل حدٍّ سواء. وتوضح دراسة الحاالت هذه أنَّ االستصالح ممكٌن يف جميع املواقع تقريباً وعىل 

نطاقاٍت مكانية كثرية، ما يعني أنَّ كل بلد من البُلدان مُيكنه وضع خطٍة فريدة لتصميم وتنفيذ استصالح األرايض. وتُبني األمثلة أيضاً أنَّ 

الة لتحقيق التوازن بني املبادالت واالستفادة من أوجه التآُزر التي تُحقق  الحوكمة الشاملة واملسؤولة للموارد األرضية تُشكِّل وسيلًة فعَّ

ذ املجتمعات املحلية مبادرات كثرية الستصالح األرايض بنجاح، وغالباً ما تكون مدعومة مببدأ  نتائج االستصالح عىل النحو األمثل. وتُنفِّ

حامية الحقوق والرتاث. ويتطلَّب النجاح أيضاً متويالً قابالً لالسترشاف، وتوازناً حساساً بني املعارف العلمية التقليدية والحديثة، ورشاكات 

ميكنها أن تدعم القدرات البرشية والتقنية الستصالح األرايض والرتبة املُتدْهِورة. 

ُد حاالٌت كثرية عىل قيمة التعليم والتدريب وبناء القدرات، فهي ليست ُمفيدة للمجتمعات املحلية وحسب، بل تُعدُّ ُمهمة  تُشدِّ

أيضاً بالنسبة للمسؤولني الحكوميني ومديري األرايض وُمخططي التنمية. وأي عملية تعلُّم جديدة ستُفيض إىل بناء رأس املال البرشي 

صات وإىل معايري  واالجتامعي، ال سيَّام عندما تُركِّز عىل األولويات املحلية العاجلة. وهناك حاجة أيضاً إىل خرباٍت عملية يف ُمختلف التخصُّ

واضحة الختيار أنسب تدخُّالت لالستصالح. ويف الوقت نفسه، ينبغي أليِّ جهوٍد هادفة وُمستمرّة يف مجال استصالح األرايض أن تعرتف 

ع عىل املساواة بني الجنَسنْي واملشاركة الشبابية، وأن تساعد جميع أصحاب  بحقوق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، وأن تُشجِّ

املصلحة عىل إدارة القضايا املالية والقانونية واملؤسسية. وتُعدُّ عملية الرصد والتقييم القامئة عىل املشاركة عمليًة حاسمة لتكييف 

مامرسات اإلدارة عند الحاجة وإلظهار فوائد أو عوائد االستثامرات يف مجال االستصالح بالنسبة إىل املجتمعات املحلية والجهات املانحة 

والحكومات. وأخرياً، فإنَّ الربط بني املشاركة املحلية والسياسات الوطنية يُساعد عىل ضامن وجود خطة استصالح قادرة عىل االستجابة 

قة جيداً، من شأنها تحقيق نتائج ملموسة للسكان والطبيعة واملناخ. وُمنسَّ
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ينبغي أن تستمر النُّظُم الغذائية يف تزويدنا بالقوت، ولكن ُيكن إعادة تصميمها وتوزيعها بطريقٍة تضمن تحقيَق نتائج إيجابية للطبيعة واملناخ 

أيضاً. مُيكننا االنتقال من مناذج اإلنتاج التي تستنفد املوارد إىل مناذج تربط بني كفاءة املوارد ومكاسب اإلنتاجية عرب إلغاء اإلعانات الضارة أو 

تطويعها وتوفري الحوافز املناسبة، من أجل بناء نُظٍُم غذائية صحية وقادرة عىل الصمود، ما يساعد عىل فصل النمو االقتصادي عن تدْهُور األرايض 

والنُّظم اإليكولوجية.33 34 35 تلك كانت االستنتاجات التي خلص إليها مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النُّظُم الغذائية لعام 2021 والذي التزمت خالله 

الحكومات باإلرساع يف عملية تحوُّل النُّظُم الغذائية وتعميقها من أجل مواءمٍة أفضل بني السياسات واإلجراءات الوطنية من جهة وخطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 من جهٍة أخرى.36

5.  إحداث تحوُّل يف النُّظم الغذائية

" تُعدُّ النُّظُم الغذائية أحد األسباب الرئيسية لفشلنا يف البقاء ضمن الحدود اإليكولوجية لكوكبنا." 32

األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس

1-5

2-5

3-5

لقد أدت الزراعة الحديثة إىل تغيري وجه كوكب األرض أكرث من أيِّ نشاٍط برشيٍّ آخر ــ من إنتاج األغذية، واألعالف 
 الحيوانية، وغريها من السلع األساسية إىل األسواق 

وسالسل التوريد التي تربط املنتجني باملستهلكني. وإنَّ بناء أنظمة غذائية ُمستدامة وقادرة عىل الصمود ستكون مبثابة 
ع البيولوجي واملناخ.  مساهمة كبرية إلنجاح الخطط العاملية املتعلقة باألرايض والتنوُّ

إنَّ النُّظُم الغذائية حول العامل مسؤولة عن نسبة 80 باملائة من إزالة الغابات و70 باملائة من استخدام املياه العذبة، وهذا 
ع البيولوجي الربّي.28 29 ويف نفس الوقت، أهملت الثورة الصناعية الزراعية يف القرن  هو السبب األوَحد واألهم لفقدان التنوُّ
ع البيولوجي تحت األرض - وهذان العنرصان يُشكِّالن مصدر جميع سعراتنا الحرارية  املايض إىل حدٍّ كبري سالمة الرتبة والتنوُّ

الغذائية تقريباً.

تتولَّد معظم انبعاثات الكربون املرتبطة بتغريُّ استخدام األرايض من جّراء العمليات األُحادية املُكثَّفة وتدمري الغابات والنُّظُم 
اإليكولوجية األخرى املُستخدَمة إلنتاج األغذية والسلع األساسية .30 وتُشكِّل أكاسيد النيرتوز الناتجة عن استخدام األسمدة 

وغاز امليثان املُنبعث من املاشية املُجرتَّة الحصة األكرب واألكرث تأثرياً من انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.31

وزراء الزراعة يف املنتدى العاملي لألغذية والزراعة لعام 2022:

ر والجفاف وتدْهُور األرايض مُتثِّل تهديداٍت جسيمة لألمن الغذايئ العاملي والتغذية والنُّظُم الغذائية املُستدامة  •  أقّروا بأنَّ ظواهر التَصحُّ

يف جميع أنحاء العامل

دوا عىل أنَّ الرتبة الصحية تُعدُّ عنرصاً أساسياً إلنتاج ما يكفي من األغذية املأمونة واملُغذية، كام أكَّدوا عىل رضورة التكيُّف مع تغريُّ  •  شدَّ

ع البيولوجي وعكس مساره املناخ والتخفيف من حدته، ووقف فقدان التنوُّ

•  أكَّدوا عىل أنَّ الحيازة اآلمنة لألرايض الزراعية من خالل امللكية وحقوق االستخدام وسائر أشكال الحيازة املرشوعة تُعترُب مهمة جداً من 
أجل تحقيق األمن الغذايئ املحيل والعاملي 37
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يكن لكثريٍ من املامرسات التقليدية والحديثة إلنتاج األغذية أن تُحوِّل الزراعة من كونها السبب الرئييس للتدْهُور لتصبح الحافز الرئييس الستصالح 

األرايض والرتبة. كام هو الحال مع جميع االبتكارات التي تُعطِّل النُّظُم القامئة، سيتطلَّب هذا التحوُّل الوقت واملال. ولحسن الحظ أنَّ البدائل 

املُستدامة املُستوحاة من النُُّهج الزراعية اإليكولوجية موجودة بالفعل وهي فّعالة وميسورة التكلفة.38  ومع ذلك، فإنَّ االنتقال إىل املامرسات الزراعية 

دة سيستتبع جداول زمنية ونُُهج وحوافز متباينة تبعاً لحجم منتجي األغذية وكثافة املوارد التي تُستخَدم يف عملية اإلنتاج. ويف األمد البعيد  املُتجدِّ

ع البيولوجي فحسب، بل سيؤّدي أيضاً إىل  )أقل من 10 سنوات(، لن يقترص تحسني صحة الرتبة عىل رفع إنتاجية األرايض والحد من فقدان التنوُّ
تخزين كمياٍت أكرب من الكربون.39

يكن للشباب، بل ويجب عليهم، أن يضطلعوا بدوٍر هامٍّ يف االنتقال املُنصف والعادل إىل نُظٍُم غذائية أكرث مرونة وأكرث قدرة عىل الصمود. تجتمع 

أكرب نسبة من اليد العاملة الشابة حول العامل يف رشكات النُّظُم الغذائية، ال سيَّام يف البُلدان النامية حيث يسُكُن ثلثا هؤالء الشباب يف بعض املناطق 

الزراعية اإليكولوجية األكرث إنتاجاً عىل وجه األرض.40  ويتمثَّل العامل األسايس إلحداث تحوٍُّل يف النُّظم الغذائية يف االستثامر يف رأس املال البرشي 

الشاب عرب توفري الحوافز والتدريب عىل استصالح األرايض. وينبغي للحكومات، بالرشاكة مع الجهات املانحة ومنظامت املجتمع املدين، إعداد مبادراٍت 

من شأنها تعزيز فرص وصول صغار املزارعني عىل املوارد األرضية، وتعزيز نطاق هذه املبادرات، مع حقوٍق أكرث إنصافاً يف التوريث وتأمني الحيازة عىل 

املدى الطويل.

نظراً إىل أنَّ الزراعة تحتلُّ اآلن أكرث من 40 باملائة من مساحة األرايض يف العامل، من املهم جداً أن تستعيد مساحاتنا الطبيعية الغذائية صحتها 

وإنتاجيتها عىل املدى الطويل من أجل ضامن استدامتها يف املستقبل. ويأيت يف حدود صالحياتنا وصالحيات صانعي القرار إجراء تغيرياٍت جريئة تطال 

ع عىل توزيع األرايض بقدٍر أكرب من املساواة. لذا، يتعنيَّ النظر يف ما ييل:  هياكل الحوافز الضارّة أو تؤدي إىل إنفاذ القوانني واللوائح الحالية أو تُشجِّ

•  يُدفَع أكرث من 700 مليار دوالر أمرييك كل عام عىل شكل إعاناٍت زراعية، ومع ذلك يؤدي نحو 15 باملائة فقط من هذا املبلغ تأثرياً إيجابياً عىل 
ع البيولوجي، أو االستقرار الوظيفي الطويل األجل، أو ُسبُل كسب العيش.41 رأس املال الطبيعي، أو التنوُّ

•  أُزيل ما ال يقل عن 70 باملائة من الغابات املداريّة الستغاللها يف الزراعة بني عاَمْي 2013 و2019 يف انتهاٍك واضٍح للقوانني أو اللوائح الوطنية.42

•  تُسيطر نسبة 1 باملائة من املزارع عىل أكرث من 70 باملائة من األرايض الزراعية يف العامل، يف حني أنَّ أكرث من 80 باملائة من مجموع املزارع تبلغ 
مساحتها أقل من هكتاَريْن اثَننْي، ما مُيثِّل 12 باملائة فقط من إجاميل األرايض الزراعية.43 44

الصمودالشكل 5 ُمستدامة وقادرة عىل  نُظٍُم غذائية  إىل  اإليكولوجي  الزراعي  التحوُّل 

املصدر: باريوس وآخرون، 2020.

املشاركة يف إنتاج 
وتبادلها املعارف 

اإلنسانية  القيم 
واالجتامعية

والتقاليد  الثقافة 
الغذائية

ع التآزرالتنوُّ التدويرأوجه  إعادة 

الكفاءة

القدرة عىل الصمود

الدائري  االقتصاد 
والتضاُمني

الحوكمة 
املسؤولة
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خ يف  استصالح األرايض بفعالية يعني الرتكيز عىل السكان ووضعهم عىل رأس األولويات. يُستَعاد رأس املال الطبيعي عىل أساس مكانه، ويرتسَّ

السياقات املحلية، ويعتمد إىل حدٍّ كبري عىل رأس املال البرشي واالجتامعي واملايل. ويشعر األفراد واملجتمعات بالدفع والتمكني عندما تتوفَّر لديهم 

م املزارعون أو مديرو األرايض  املوارد والقدرات الالزمة العتامد مامرسات اإلدارة املُستدامة لألرايض واملياه وتوسيع نطاقها. فعىل سبيل املثال، يُقدِّ

م املانحون واملستثمرون رأس املال املايل الالزم لتسديد تكاليف العمل يف امليدان أو لتعويض تكاليف  معارف مهمة ويد عاملة ُمنتجة، يف حني يُقدِّ

الفرص الضائعة. تُحفز الوكاالت الحكومية جهود االستصالح من خالل التقييامت والسياسات والتخطيط فضالً عن إنشاء األُطُر التنظيمية واملؤسسية 

التي تُشجع عىل االتساق واملواءمة والتنسيق. ويقدم العلامء ومنظامت املجتمع املدين البيانات واألدوات والدعم يف مجال الدعوة واالتصاالت، أو 

املتطوعني يف مجال االستصالح.

6.   الرتكيز عىل السكان ووضعهم عىل رأس األولويات

ق واالبتكار وتنظيم املشاريع، ما يؤدي إىل  ز العمل املُنسَّ إنَّ إنفاذ حقوق الحيازة املرشوعة وتقديم مكافآت لُحسن إدارة األرايض قد يُحفِّ
ُسبٍُل أكرث إنصافاً وكفاءًة إلدارة مواردنا األرضية.
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يتعلق استصالح األرايض بإيجاد فرص ُمستدامة تتيح للسكان ُسُبل كسب العيش - من صغار املزارعني، والشعوب األصلية 
واملجتمعات املحلية، والرشكات ومنظمي املشاريع، والنساء والشباب - من أجل زيادة املداخيل، وتأمني إمدادات الغذاء 

واملياه، وجعل األفراد واملجتمعات املحلية أقل ُعرضًة للخطر.

ح أن تفشل الحلول التناُزلية الرامية إىل تجنُّب تدْهُور األرايض وشح املياه أو الحد منهام من دون إرشاك أصحاب  يُرجَّ
املصلحة من القاعدة إىل القمة ومن دون ضامن حقوق حيازة األرايض واملوارد. ويف الوقت نفسه، هناك حاجة إىل 

مؤسسات وشبكات موثوق بها للمساعدة يف بناء الجسور التي تجمع بني مختلف أشكال رأس املال من أجل استعادة 
سالمة األرايض وإيجاد وظائف كرية.

َ التحوُّل إىل ُمامرساٍت مستدامة تتعلَّق باستخدام األرايض وإدارتها  إنَّ الحوكمة األكرث شموالً ومسؤوليًة من شأنها أن تُِيسِّ
عن طريق بناء رأس املال البرشي واالجتامعي. وتُعدُّ زيادة الشفافية واملُساءلة رشطَنْي أساسيَّنْي من أجل التخطيط املتكامل 
دة عىل مختلف املستويات أثناء إدارة  الستخدام األرايض واألدوات اإلدارية األخرى التي قد تُساعد عىل تحقيق فوائد متعدِّ

الطلبات املتنافسة.
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تسخري أشكال رأس املال الستصالح األرايضالشكل 6

عرب الجمع بني أشكاٍل مختلفة من رأس املال، يكن أن يؤدي استصالح األرايض إىل استحداث ماليني الوظائف املُنارصة للبيئة وفرص اقتصادية 

أخرى للسكان الشباب ذوي األعداد املُتزايدة.45 وقد تؤدي املشاريع والربامج املرتبطة باالستصالح إىل آثاٍر ُمضاَعفة طويلة األجل من شأنها أن تُعزِّز 

ذ عرب االستعانة مبصادر خارجية، كام  االقتصادات الريفية وتُساهم يف التنمية اإلقليمية عىل نطاٍق أوسع. وهي تؤدي إىل إنشاء وظائف ال ميكن أن تُنفَّ

ز عىل الطلب الذي يعود بالنفع عىل االقتصادات واملجتمعات املحلية. وميكن لالقتصاد القائم عىل االستصالح أن يتجاوز قطاعات  أنَّ االستثامرات تُحفِّ

الزراعة أو الحراجة أو الحفظ ليشمل مناذج األعامل الجديدة والتكنولوجيات الناشئة التي تُشجع عىل زيادة كفاءة املوارد، مثل البنية التحتية للطاقة 

الخرضاء والزرقاء واملتجددة. 

الت البطالة املرتفعة بني  إنَّ إيجاد فرص جذابة للعاملة الريفية سَيحدُّ من االضطرابات االجتامعية وعدم االستقرار السيايس املرُتافقة مع ُمعدَّ

الشباب. وميكن للطاقة واملوهبة واإلبداع والروح الريادية التي يتمتَّع بها الشباب أن تقود املجتمع إىل مستقبٍل أكرث إنصافاً وقدرًة عىل الصمود. 

وبفضل الخربات واملعارف يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أصبح الشباب مبثابة جهاٍت فاعلة مهمة ومعربة ومؤثرة يف التحرُّكات املحلية 

والعاملية التي تطالب باتخاذ إجراءاٍت تتعلَّق باملناخ والعدالة الغذائية واإلرشاف البيئي. كام أنَّهم من املدافعني األقوياء عن رضورة اضطالع الرشكات 

مبسؤوليٍة أكرب واستهالٍك أكرث استدامة، وهذا أمٌر واعٌد جداً لناحية اإلرساع بخطة استصالح األرايض.

رأس املال الطبيعي

القائم عىل األرايض

الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي

صغار املزارعني
النساء والشباب
الشعوب األصلية

 عائد
االستثامر

لصاحب املصلحة

املجتمع املدين
الحكومة
األعامل

الحوكمة الشاملة وضامن الحيازة
الوصول إىل املعلومات والخدمات 
الشبكات املوثوقة للعمل الجامعي

رأس املال االجتامعي

النقد واألصول 
الرشاكات بني القطاَعنْي 

العام والخاص

رأس املال املايل

رأس املال البرشي

 الصحة والتغذية والتعلُّم
 املعارف واملهارات

القدرة عىل متابعة العمل والتكيُّف 
القدرة عىل العمل والتكيُّف

املنظامت غري 
الحكومية
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دة  تعترب الُنُهج القامئة عىل الحقوق والرامية الستصالح األرايض رضورية ملشاركة أصحاب املصلحة، وتتطلَّب تنفيذاً كامالً لالتفاقيات البيئية املُتعدِّ

األطراف من أجل الدفاع عن السكان الضعفاء. كثرياً ما ال تتوفر للفئات املحرومة، مثل النساء والشباب والشعوب األصلية واملرُشَّدين، األشكال الكافية 

من رأس املال الالزمة للمشاركة الكاملة واملُنصفة يف أنشطة استصالح األرايض. وقد يُعزى ذلك إىل نقص رأس املال البرشي - أي الوعي أو املعرفة أو 

 القدرة عىل االستفادة من فرص االستصالح- 

أو االفتقار إىل اإلدارة ورأس املال االجتامعي الناجم عن اختالل موازين القوى أو التمييز املنهجي أو عدم ضامن حقوق الحيازة واملوارد. 

7.   ضامن حقوق األرايض

يؤثر النوع االجتامعي أو العرق أو الطبقة االجتامعية أو الفئة أو العمر أو الظروف االقتصادية عىل كيفية تفاُعل السكان مع بيئتهم وكيفية 
قيام املجموعات املختلفة بتقييم اإلصالح وتقدير تكاليفه وفوائده.48

حوكمة األرايض وضامن الحيازة واستصالح األرايضالشكل 7
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ن استخدام املوارد الطبيعية  يوفر استصالح األرايض مداخل فريدة لتطبيق نُُهجٍ قامئة عىل حقوق اإلنسان من شأنها أن تُحسِّ
وتعزز اإلدارة البيئية، ال سيَّام عندما تكون مرتبطة بااللتزامات الوطنية الحالية مبوجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية. 

ر قراراً يدعو األطراف إىل ضامن تنفيذ التدابري الرامية إىل  يف عام 2019، اعتمدت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ
ر والجفاف وتدْهُور األرايض بطريقٍة تشاُركية وغري متييزية، بحيث تُعزَّز حقوق الحيازة املتساوية   مكافحة التَصحُّ

شة".46 ووصول الجميع إىل األرايض، خاصًة الفئات الضعيفة واملُهمَّ

يف عام 2021، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قراراً "يدعو جميع الدول إىل الحفاظ عىل النُّظم 
ع البيولوجي وحاميتها وإصالحها وضامن إدارتها واستخدامها بشكٍل ُمستدام من خالل تطبيق  اإليكولوجية الصحية والتنوُّ

نهجٍ قائٍم عىل حقوق اإلنسان يؤكِّد عىل املشاركة واإلدماج والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد الطبيعية".47

االستصالح عملية  تسهيل 

ضامن ُسُبل الحصول عىل األرايض، 
ونقلها،  وملكيتها،  وحيازتها، 

الحقوق  ومامرسة  واستخدامها، 
املرشوعة. واملسؤوليات  واملصالح 

إدارة العالقات بني السكان واألرايض

األرايض وتنظيمها، والتخطيط  إدارة 
الستخدام األرايض، والسياسات، 
املتعلقة  واألنشطة  والقرارات 

الطبيعية. واملوارد  باألرايض 

ايض ألر ا   ة حوكم

زة ا الحي   ن ام ض

تأثريات   إنشاء 
إيجابية طبيعية 

حالٌة تشتمل عىل الثبات يف كمية 
ونوعية املوارد األرضية التي تدعم 
ووظيفتها. اإليكولوجية  النُّظُم  سالمة 

ايض ألر ا   ح استصال



يكن للحقوق املحدودة يف األرايض عندما تقرتن بالتقاليد أو العادات أو األعراف الدينية، أن متنع النساء والفتيات من املشاركة يف أنشطة 

االستصالح واالستفادة منها. وهذه العوامل تحدُّ من قدرتهن عىل الوصول بصورٍة معقولة وغري ُمنحازة إىل آليات تسوية املنازعات أو مؤسسات 

الحوكمة الُعرفية. وتبدأ عملية االستصالح الشاملة بتقييم األُطُر القانونية والتنظيمية والُعرفية واإلدارية وإصالحها بحيث تستجيب للمنظور القائم 

مات للرعاية األولية، واإلقرار مبساهمتهن الهامة يف  عىل النوع االجتامعي، وبالتايل االعرتاف بالدور الحاسم الذي تضطلع به النساء والفتيات كمقدِّ

صحة األرسة ودخلها واألمن الغذايئ واملايئ والتنمية املستدامة.

استصالح األرايض املُراعي للنوع االجتامعي هو طريٌق واضٌح للحد من الفقر والجوع وسوء التغذية. تضطلع املرأة يف البلدان النامية عادًة بأدواٍر 

رئيسية يف الزراعة الريفية والحرضية عىل حدٍّ سواء - من جمع البذور، والحصاد، والتجهيز إىل البيع يف األسواق املحلية. وعادًة ما تقرتن هذه األدوار 

ل  مبسؤولياٍت أخرى، مثل التعليم، أو تربية األطفال، أو الحصول عىل املياه. ومن شأن االعرتاف بحقوق املرأة املرشوعة يف حيازة األرايض أن يُعجِّ

الجهود الرامية إىل االستصالح بفتح املجال لألسواق والتمويل، وخدمات التدريب واإلرشاد، والتكنولوجيات املالمئة للنوع االجتامعي. وتتبنى مشاريع 

دة تُعزز مشاركة املرأة وتدعم املساواة بني الجنَسنْي.49 50   وبرامج اإلصالح املُراعية للنوع االجتامعي أهدافاً وخطط عمٍل وميزانيات ُمحدَّ

مُتثِّل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مخزوناً كبرياً لرأس املال البرشي واالجتامعي الذي يجب احرتامه واحتضانه لحامية رأس املال الطبيعي 

وإصالحه. ونظراً أنَّ الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية قد أثبتت أنَّها أمينًة عىل األرايض، ستُشكُِّل عامالً بالغ األهمية لنجاح الخطة العاملية 

الستصالح األرايض، ولكن برشط االعرتاف بحقوقهم ومشاركتهم يف إدارة املناطق املحمية.51 وينبغي النظر إىل معارف الشعوب األصلية واملعارف 

املحلية واالستخدام الُعريف واملامرسات اإلدارية بطريقٍة ُمتساوية مع النُُّهج العلمية الحديثة. وتشتمل األولويات الرئيسية التي تهدف إلعادة الزخم 

إىل حركات "استعادة األرض" حول العامل يف التصّدي ملظامل املايض، واحرتام حقوق اإلنسان، واستعادة الحوكمة التقليدية.52 وميكن للرشكات وملُطوِّري 

األرايض القيام أن يضطلعوا بواجباتهم عرب الدخول يف رشاكاٍت مع الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ملساعدتهم يف الحصول عىل اعرتاٍف قانوين 
بأراضيهم الُعرفية عىل النحو املنصوص عليه يف املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية.53
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8.   إعادة توجيه االستثامر والحوافز

ع البيولوجي بقيمٍة ترتاوح  د الذي يُقلِّل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتدْهُور األرايض، وفقدان التنوُّ ر عائدات اقتصاد االستصالح املُتجدِّ تُقدَّ
بني 521 و041 تريليون دوالر أمرييك سنوياً ــ أي ما يصل إىل ضعٍف واحد ونصف من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي الذي بلغ 39 تريليون 

دوالر أمرييك يف عام 542021
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تُتيح إعادة توجيه اإلنفاق العام نحو إيجاد حلول جديدة إلدارة األرايض فرصًة كبرية ملواءمة استثامرات القطاع الخاص 
مع األهداف املجتمعية الطويلة األجل - ليس فقط من أجل الغذاء والوقود واملواد الخام، بل أيضاً من أجل البنية التحتية 
ع البيولوجي، وإعادة  الخرضاء والزرقاء، بغية التخفيف من آثار الجفاف والفيضانات، وتوفري الطاقة املتجددة، وحفظ التنوُّ

تدوير املياه والنفايات.

يكن للُنُهج اإلقليمية والُنُهج القامئة عىل املعامل الطبيعية أن تُعزِّز التمويل العام والخاص ملبادرات االستصالح الواسعة 
عة من أصحاب املصلحة بإنشاء رشاكاٍت تعمل عىل حشد  النطاق أو املتعددة القطاعات، من خالل السامح ملجموعاٍت ُمتنوِّ

املوارد، وجمع أنشطة املشاريع، وتقاُسم التكاليف. وهذه الُنُهج التعاُونية ستجعل مبادرات استصالح األرايض أكرث فاعلية 
وجاذبية للامنحني واملستثمرين. 

من غري الواقعي أن نتوقَّع من البلدان النامية أن تغطي التكاليف بأكملها فيام يتعلق "باالنتقال العادل" إىل اقتصاٍد قائٍم 
ات املناخ. وستكون هناك حاجة إىل دعٍم خارج عن امليزانية - من  عىل االستصالح ومستقبٍل قادٍر عىل الصمود أمام تغريُّ

مة  االستثامر يف الرشكات، والتمويل املتعلق باملناخ، وتخفيف عبء الديون، ومعونات املانحني / املساعدات اإلمنائية املُقدَّ
ن رصاحًة معايري بيئية واجتامعية ومعايري متعلقة بالحوكمة. إىل مجموعٍة من األدوات املالية املُبتكرة التي تتضمَّ
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يف نهاية عام 2021، تعهَّد أكرث من 115 بلداً بالتزاماٍت كمية 

عىل أساس املساحة الستصالح مليار هكتار من املزارع والغابات 

واملراعي - وهي مساحة أكرب من مساحة الواليات املتحدة أو 

الصني. وقد جرى التعهد بحوايل نصف هذه التربعات كغايات 

وطنية طوعية يف مجال تحييد أثر تدهور األرايض يف إطار اتفاقية 

ر، مبا يف ذلك 250 مليون هكتار من  األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ

األرايض الزراعية. وسيتطلب تنفيذ هذه االلتزامات استثامراٍت 

تصُل قيمتها إىل 1.6 تريليون دوالر عىل مدى 10 سنوات.55 وعىل 

الرغم من هذا الرقم الضخم، إال أنَّه أقل بكثري من مقدار الدعم 

م إىل قطاَعْي الزراعة والوقود األحفوري. وتضطلع املنظامت  املُقدَّ

دة األطراف بالفعل بدوٍر رئييس يف ربط القطاَعنْي  الدولية واملُتعدِّ
العام والخاص، إال أنَّ سد فجوة االستثامر ستتَّخذ أشكاالً جديدة من الرشاكة والتعاُون بني الحكومات والرشكات واملجتمع املدين.

يف حني أنَّ تكاليف االستصالح قد تكون مرتفعة بالنسبة إىل معظم البلدان النامية، قد تنجح عنارص الدعم املايل الدويل والنامذج االبتكارية لألعامل 

وآليات تقاُسم التكاليف يف إثبات فعاليتها عىل نطاٍق واسع. وباإلضافة إىل إعادة تخصيص امليزانيات الحكومية، وإعادة توظيف اإلعانات الضارة، 

عة من نوافذ التمويل للبلدان وتخّولها أن تزيد أنشطتها يف مجال استصالح األرايض. وتشمل  والتمويل اإلمنايئ األكرث استهدافاً، تُتاح مجموعة ُمتنوِّ

ص للمشاريع )عىل سبيل املثال، مرفق البيئة العاملية، والصندوق األخرض للمناخ، وبنوك التنمية(، والتمويل بني القطاَعنْي العام والخاص  التمويل املُخصَّ

يل لالستصالح(، واستثامرات الرشكات )عىل سبيل  أو التمويل املُختلط )عىل سبيل املثال، صندوق تحييد أثر تدْهُور األرايض، ومرفق رأس املال األوَّ

املثال، صندوق إصالح النُّظم اإليكولوجية يف بنك BNP Paribas(، والصناديق البيئية واالجتامعية وصناديق الحوكمة. ويف بداية عام 2020، بلغت 

قيمة أصول الصناديق البيئية واالجتامعية وصناديق الحوكمة العاملية 35 تريليون دوالر أمرييك. وعىل الرغم من أنَّ هذا املبلغ كان أعىل بنسبة 15 

باملائة مام كان عليه قبل عاَمنْي، إال أنَّ هذه االستثامرات تحتاج إىل مزيٍد من الشفافية وإىل توجيٍه أفضل من أجل تحقيق منافع بيئية أو مناخية 
ملموسة.56

االلتزامات املالية املرتافقة مع إعالن قادة غالسكو بشأن الغابات واستخدام األرايض

ويف الدورة السادسة والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ يف ترشين الثاين/

نوفمرب 2021، التزم أكرث من 130 قائداً من قادة العامل 

بالعمل جامعياً لوقف فقدان الغابات وتدْهُور األرايض 

وإعادة تأهيلها بحلول عام 2030، مع تحقيق التنمية 

م  املستدامة وتعزيز التحوُّل الريفي الشامل.57 وسيُقدَّ

التمويل إىل الدول النامية عىل سبيل األولوية، دعامً 

للمشاريع الرامية إىل استصالح األرايض املُتدْهِورة بسبب 

تغريُّ استخدام األرايض ألغراض األغذية الزراعية أو غريها 

من األنشطة التجارية أو الفيضانات أو الجفاف أو الحرائق 

 الحرجية.

 ويشمل االلتزام أكرث من 19 مليار دوالر أمرييك من األموال 

دة، 58مع تعهُّد 14  العامة والخاصة لدعم اإلجراءات املُتجدِّ

دولة مانحة وخريية بتقديم ما ال يقلُّ عن 1.7 مليار دوالر 

أمرييك بني عاَمْي 2021 و2025 من أجل تعزيز حقوق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف حيازة الغابات، ودعم دورها يف حراسة 

الغابات والطبيعة.59 ويشمل االلتزام أيضاً تعهُّداً من 12 بلداً وجهة مانحة بتقديم مبلغ 1.5 مليار دوالر أمرييك عىل األقل لحامية غابات 

حوض الكونغو؛60 وإعالن تربُّع صندوق بيزوس لألرض )Bezos Earth Fund( مببلغٍ إضايف قدره 1 مليار دوالر أمرييك للتعجيل بإصالح 

املعامل الطبيعية يف بلدان الجدار األخرض العظيم يف أفريقيا؛61 إىل جانب وعد الرؤساء التنفيذيني من أكرث من 30 مؤسسة مالية تسيطر 
عىل أكرث من 8.7 تريليون دوالر أمرييك من األصول العاملية بالقضاء عىل االستثامر يف األنشطة املرتبطة بإزالة الغابات.62
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يدعو عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية إىل استجابٍة واسعة ومتوازنة تتناول جميع النُّظُم اإليكولوجية وربطها من أجل إعادة تكوين 

الة، األمر الذي ساعد  ع.65 يف حني أنَّ استعادة املعامل الطبيعية للغابات وزراعة األشجار قد أضحت اسرتاتيجية فعَّ معامل طبيعية صحية شديدة التنوُّ

عىل دفع الجهود العاملية واجتذاب التمويل الرضوري جداً، إال أنَّه جميع األرايض أو األنواع قد ال تكون مناسبة لهذا النوع من االستصالح. وتُعترب 

األرايض العشبية والسافانا نُظاُمً بيئية منتجة ومتنوعة بيولوجياً تدعم ُسبُل كسب العيش ملاليني األشخاص. وهي تضاهي الغابات يف مداها العاملي 

ويف حاجتها إىل الحامية واالستصالح. واألرايض الرطبة ال تقلُّ أهمية عنها، وهي تشهد انخفاضاً عىل املدى الطويل، حيث بلغ متوسط معدالت فقدانها 

ثالثة أضعاف معدل فقدان الغابات عىل الصعيد العاملي يف العقود األخرية. وإنَّ استدامة قدرتها عىل امتصاص الكربون وتخزينه يُعدُّ أمراً أساسياً 
ات املناخ.66 ملستقبٍل قادٍر عىل الصمود أمام تغريُّ

إنَّ قيادة األمم املتحدة وتحدي بون وغريها من املبادرات 

العاملية واإلقليمية الهادفة إىل القضاء عىل تدْهُور األرايض 

ة. بناًء  تُساعد عىل تحديد املستوى املناسب للغايات املرجوَّ

عىل هذه املبادرات، أعرب قادة مجموعة العرشين يف ترشين 

الثاين/نوفمرب 2020 عن طموحهم املشرتك املُتمثِّل بتحقيق 

انخفاٍض قدره 50 باملائة يف األرايض املُتدْهِورة بحلول عام 

672040، فالسياسات والجهود الُقطرية الفردية هي التي 

ستقود العمل عىل أرض الواقع من خالل مجموعٍة من التدابري 

مة حسب كل بلد، والتي تعتمد عىل  ومسارات االستصالح املُصمَّ

القدرات القامئة والناشئة من أجل ابتكارها واستمرار قدرتها 

عىل املنافسة. وتواجه البلدان أيضاً، يف سياق الوفاء بالتزاماتها 

املتعلقة باالستصالح، مسائل حاسمة يف مجايَلْ الحوكمة والعدالة، 

9.   العمل معاً الستصالح األرايض

ُعد ومن جميع  إنَّ اآلثار الصارخة لسيناريو "بقاء الوضع عىل حاله" تعني الحاجة إىل اتخاذ إجراٍء حاسٍم عىل كافة الصُّ
الجهات الفاعلة من أجل تحقيق الوعد بسيناريوهات االستصالح الواردة يف منشور "التوقعات" هذا.63 واألمر الواضح 
ع  قة من أجل إبطاء أو عكس مسار تغريُّ املناخ وتدْهُور األرايض وفقدان التنوُّ والجيل هو الحاجة إىل اتخاذ تدابري منسَّ

البيولوجي بصورٍة ُمجدية، بهدف الحفاظ عىل صحة البرش وُسُبل كسب عيشهم، وضامن األمن الغذايئ واملايئ، وترك إرٍث 
مستداٍم لألجيال املقبلة.

متتلك األمم املتحدة قدرًة فريدة عىل تشجيع املجتمع العاملي وتحفيز الحركة العاملية واملساعدة عىل ضامن التمويل 
الستصالح األرايض عىل نطاٍق واسع. وبفضل قدرتها عىل عقد االجتامعات، تستطيع األمم املتحدة أن تساعد يف إنشاء 

قاعدة األدلة الالزمة ملساعدة البلدان عىل إيجاد الحوافز التي تُحوِّل املواقف والسلوك نحو إيجاد حلوٍل ُمستدامة وقادرة 
عىل الصمود أمام تغريُّ املناخ. 

ر، وتدْهُور األرايض، والجفاف ــ وتحقيق تحييد أثر تدْهُور  لقد أكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة أنَّ مكافحة التَصحُّ
دة بحلول عام 642030، وتؤيد  م نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة املُتعدِّ األرايض ــ يُشكِّل طريقاً فعاالً لإلرساع بالتقدُّ
ر والكثري من الرشكاء العامليني برنامج استصالح األرايض، باستخدام مجموعٍة واسعة  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ

من االسرتاتيجيات واملامرسات القامئة عىل األدلة التي يكن تكييفها مع السياقات املحلية وتكرارها عىل مستوياٍت متعددة.
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ال سيَّام عند توسيع نطاق املناطق املَحميَِّة أو االضطالع بأنشطة استصالٍح واسعة النطاق قد تحرم املجتمعات املحلية الضعيفة من حقوقها.  

دة. يف الدورة السادسة  أكَّد إعالن قادة غالسكو بشأن الغابات واستخدام األرايض ألوَّل مرة عىل أهمية االستفادة من عمليات األمم املتحدة املُتعدِّ

والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، أعاد أكرث من 130 بلداً التأكيد عىل التزاماتهم الفردية والجامعية 

ع البيولوجي، واتفاقية تغريُّ املناخ. ويدعم هذا اإلعالن التاريخي  ر، واتفاقية التنوُّ باتفاقيات ريو الثالث - وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ

تعهُّداٍت غري مسبوقة من جانب الرشكات واملانحني ويشمل ضامناٍت بالتمويل وحيازة األرايض وحقوق الغابات بصورٍة أكرث أماناً للشعوب األصلية 

ن التزامات بتسهيل سياسات التجارة والتنمية التي تتجنَّب إزالة الغابات وتدْهُور األرايض، ال سيَّام فيام يتعلَّق بالسلع  واملجتمعات املحلية. كام يتضمَّ
الزراعية املُتداولة دولياً، مثل لحم البقر وفول الصويا وزيت النخيل واألخشاب.68

ع البيولوجي أهمية الفوائد املتبادلة الناشئة  تؤكد املكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة يف تحديد األولويات املشرتكة لألرايض واملناخ والتنوُّ
عن التقريب والجمع بني أهداف اتفاقيات ريو الثالث بدالً من السعي إىل تحقيق أهدافها كل اتفاقية مبعزٍل عن األخرى.69

إنَّ اتفاقيات ريو هي اتفاقيات بيئية متعددة األطراف 

انبثقت عن مؤمتر قمة األرض لعام 1992، ومتتَّع اآلن بوضعٍ 

اسرتاتيجي ُيكِّنها من تفعيل خطة استصالح األرايض. وتتناول 

والياتها مسائل مرتابطة تتصل باستدامة نُظم األرض. وعىل 

الصعيد العاملي، تكاد املؤسسات والعمليات يف اتفاقيات 

ريو تتطابق يف ُصنع القرار، ويف هيئاتها الفرعية، ويف طرائق 

د كل اتفاقية أهدافها  مشاركة أصحاب املصلحة فيها. وتُحدِّ

وغاياتها الخاصة، وتضع البلدان األطراف فيها خطط العمل 

املناسبة لتنفيذها عىل الصعيد الوطني. وكثرياً ما يُشكِّل حفظ 

املوارد األرضية وإصالحها واالنتفاع منها بشكٍل ُمستدام عنرصاً 

محورياً يف خطط العمل هذه. 

الً أن تستكشف الُسُبل والوسائل الكفيلة  يكن للبلدان أوَّ

دة  بدمج خطط العمل الوطنية الفردية يف اسرتاتيجيٍة موحَّ

وخطة تنفيذ واحدة )تجمع مثالً بني املساهمة املحددة 

وطنياً، وتحييد أثر تدْهُور األرايض، واسرتاتيجية وخطة العمل 

ع البيولوجي(. تستطيع البُلدان، من  الوطنيتان لحفظ التنوُّ

خالل تحديد التحديات والفرص املتداخلة، أن تحقق وفورات 

الحجم لتلبية أهداف اتفاقيات ريو مع تعزيز أولويات التنمية 

الوطنية. فعىل سبيل املثال، إذا كان تغريُّ املناخ هو األولوية الوطنية املهيمنة بالنسبة إىل بلد ما، فإنَّ التزامات االستصالح وتدابري االستجابة يف إطار 

االتفاقيات والعمليات األخرى ميكن أن تُربَط وتُدَمج مع أهداف التخفيف والتكيُّف. ومن املقرر أن يُتيح هذا املستوى املتزايد من االتّساق إمكانية 

التنسيق القطاعي واإلداري، إىل جانب إنشاء مجموعٍة من املشاريع والربامج الجاهزة لالستثامر، وإرشاك القطاع الخاص واملجتمع املدين يف تحقيق 

املنافع املتبادلة بفاعلية التكلفة عرب استصالح األرايض.

ع البيولوجي واتفاقية  ر واتفاقية التنوُّ ميثل الجمع بني خطط العمل الوطنية املنفصلة حالياً يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ فرصًة فورية ملواءمة األهداف وااللتزامات املُتعلِّقة بتنفيذ استصالح األرايض، وتحقيق فوائد 

متعددة، وزيادة عائدات االستثامر إىل أقىص حد.

ريوالشكل 11 واتفاقيات  األرايض  استصالح 

ر التَصحُّ ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 

ر التَصحُّ ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 
التنمية  األرايض )هدف  أثر تدهور  غايات تحييد 

)3-15 املستدامة 
أثر تدْهُور األرايض تحييد 

املتحدة  األمم  اتفاقية 
املناخ تغريُّ  اإلطارية بشأن 

اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية   
املناخ تغريُّ  بشأن 

CBD
تفاقية   ا

البيولوجي ع  التنوُّ

لتخفيف  ا
لتكييف وا

صون
الخدمات 
النُّظُم  يف 

الحفظاإليكولوجية
االنتفاع املستدام

 إصالح
املوارد األرضية

الجيني ع  التنوُّ
األنواع/املوائل

اإليكولوجية النُّظم 

NDCs
املساهامت 

وطنياً املحددة 

NBSAPs
وخطط  االسرتاتيجيات 
لحفظ  الوطنية  العمل 

البيولوجي ع  التنوُّ
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يأيت تحقيق تحييد أثر تدْهُور األرايض بحلول عام 2030 يف صلب خطة استصالح األرايض كام أنَّه مفتاح تحقيق الكثري من أهداف التنمية 

املستدامة. اعتباراً من عام 2021، وضع أكرث من 100 بلد خططاً لشبكة التنمية املحلية اعرتفت بها السلطات املحلية والوطنية واملجتمع املدين 

د التدابري واملوارد الالزمة  والقطاع الخاص بوصفها "أطراً للعمل".72 وتُعدُّ هذه الخطط مهمة جداً بالنسبة إىل جدول أعامل استصالح األرايض ألنَّها تُحدِّ

م،  لتحييد أثر التدْهُور البيئي عرب تجنُّب تدْهُور األرايض والحد منه وعكس مساره عىل نطاٍق واسع. ويف الوقت نفسه، ومن أجل ترسيع وترية التقدُّ

تستجيب هذه األُطُر أيضاً للحاجة امللحة إىل مامرساٍت أكرث مسؤولية يف مجال إدارة األرايض وحوكمتها، ما يستحدث ُسبَُل كسب العيش املجدية، 

ع البيولوجي وتطبيق إجراءات فورية يف مجال تغريُّ املناخ. ويؤدي إىل وفق فقدان التنوُّ

ال يكن ألي بلٍد أن يعمل مبفرده، فالتحالفات واالئتالفات والرشاكات وأوجه التعاون والتآزر تُعدُّ مهمة وحاسمة لبناء املزيج املطلوب من رؤوس 

األموال عىل أنواعها، وتطبيق الخطط عىل نطاٍق واسعٍ من أجل إحداث تحوٍُّل يف أنظمة استخدامنا لألرايض. وهناك حاجة إىل دعٍم مايل فوري 

لتمويل عمليات الحفظ واالستصالح يف البلدان النامية التي تتمتع بحصٍة أكرب من التوزيع العاملي للنُّظم اإليكولوجية السليمة واملتنوعة بيولوجياً 

ر والجفاف وتدْهُور  والغنية بالكربون. يف الوقت نفسه، يجب أن تتمتع السلطات املحلية والوطنية بالفطنة واملرونة عند االستعداد والتصّدي للتَصحُّ

قة ومتعددة املستويات، قد تشمل اإلصالح السيايس والتنظيمي،  ب للعمل عرب استجابات ُمنسَّ األرايض. وينبغي لها أن تكون عىل أتّم االستعداد والتأهُّ

وإعادة تخصيص امليزانية واإلعانات، وترتيبات الحوكمة املُفوَّضة، وإعادة تخصيص الوظائف اإلدارية.

ومن شأن زيادة االستثامرات يف رأس املال البرشي واالجتامعي أن تساعد عىل تعظيم أثر رأس املال املايل عند االضطالع بأنشطة استصالح األرايض. 

يتسم استصالح األرايض بالكفاءة والفاعلية واإلنصاف عند الرتكيز عىل السكان ووضعهم عىل رأس األولويات  - حيث يشاركون بنشاٍط وجدوى 

ذ بالتوازي مع  يف النُُّهج املجتمعية التي تدعمها السياسات وامليزانيات الوطنية. حتى أنَّ مشاريع االستصالح وبرامجه قد تأيت بآثاٍر أكرب عندما تُنفَّ

االسرتاتيجيات الرامية للتخفيف من حدة الفقر، والحد من أخطار الكوارث، والتنمية الريفية. ويحظى السكان بفضل هذا املزيج بالقدرة عىل تحسني 

صحتهم وُسبُل كسب عيشهم وآفاقهم من خالل تجديد رأس املال الطبيعي القائم عىل األرض. كام أنَّ إيجاد التوازن الصحيح بني مختلف أشكال رأس 

املال سيُمكِّن املجتمعات املحلية من تنفيذ اإلجراءات اإلصالحية وفقاً ألولوياتها املحلية. وسيكفل ذلك تلبية جميع الطلبات الرضورية واملناسبة عىل 

املوارد األرضية بأقل رضر ممكن عىل البيئة.  

10.   تفعيل خطة استصالح األرايض

يُعدُّ الجدار األخرض العظيم يف أفريقيا مثاالً ملهامً إلحدى مبادرات االستصالح اإلقليمية التي تتبّنى نهجاً متكامالً يُبرشِّ بإحداث تحوٍُّل يف 
حياة املاليني من البرش.71

يجب أن تُدَعم غايات االستصالح الطَّموحة بخطط عمٍل واضحة ومتويٍل مستدام. ويتعنيَّ عىل البلدان التي تضطلع 
ع البيولوجي واألزمات البيئية، أن تفعل املزيد لدعم البلدان النامية يك تستصلح  مبسؤولياٍت ُمتفاوتة بشأن املناخ والتنوُّ

مواردها األرضية وجعل هذه األنشطة أساسية لبناء مجتمعاٍت أكرث صحة وأكرث قدرًة عىل الصمود.70 

يعمل عقد األمم املتحدة إلصالح النُّظُم اإليكولوجية عىل تحفيز الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والحكومات والقطاع 
ُعد ومن أجل  الخاص واملجتمع املدين باعتبارها جزءاً من الحركة العاملية، ليك تضطلع بجميع أنواع اإلصالح عىل كافة الصُّ

حشد جميع املوارد املمكنة. ويهدف هذا الطموح الشديد املُمتد لـ 10 سنوات إىل إحداث تحوٍُّل يف مامرسات إدارة األرايض 
واملياه من أجل تلبية متطلبات القرن الحادي والعرشين مع القضاء عىل الفقر والجوع وسوء التغذية. 

يُعدُّ استصالح األرايض مسؤوليًة مشرتكة - يضطلع كلُّ فرٍد بدوٍر يؤديه ألن الجميع له مصلحة يف املستقبل. ويكن 
للحكومات والرشكات واملجتمعات املحلية أن تتعاون من أجل االستصالح عرب سعيها إىل التقاُرب والتكامل. ويكن أن تُدار 

األولويات البيئية واإلمنائية عىل نحٍو مسؤول من أجل إيجاد فسيفساء أكرث صحة واستدامة لالنتفاع من األرايض، دون 
املساس باالحتياجات والتطلُّعات لألجيال الحالية واملقبلة.

10.1

2-10

3-10
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دة الزراعة املُتجدِّ

إدارة
الحفظ

عزل
االنبعاثات

أمن
الغذاء/التغذية

 التأهب
للجفاف/الفيضانات

التخفيف
التكيُّف

األمن 

املياه

املناخ 

املساحات
الخرضاء/الزرقاء

 التدريب 
تنظيم املشاريع

الغذاء/املياه
الطاقة/النقل

الفوائد
االجتامعية- االقتصادية

ضامن الحيازة
املساواة بني الجنَسنْي

املشاركة
تقاُسم املنافع

البنية التحتية

 ُسُبل كسب
العيش

الحوكمة

طبيعي

برشي

عي جتام ا

يل ما

التعايف والصموداستصالح األرايض ل ملا ا س  أ ر ل  شكا أ

ستحدد االستثامرات والقرارات املُتَّخذة اليوم نوعية الحياة عىل األرض غداً. ويجب أن نغتنم الفرصة للعمل واالستصالح اآلن.

منشور "توقعـات األرايض العاملية"، الطبعة الثانية

عة واملامرسات الجيدة الرامية إىل زيادة  يف الطبعة الثانية من منشور "توقعـات األرايض العاملية"، يُسلَُّط الضوء عىل املسارات املُتنوِّ

م املنشور مجموعًة  املشاركة من جانب املجتمعات املحلية والفئات املُستضَعفة لتمكينها من املساهمة يف خطة استصالح األرايض. ويُقدِّ

دة لتحسني إنتاج الغذاء، وإدارة املياه، والعمل املناخي، والبنية التحتية الخرضاء، وفُرص العمل، والحوكمة الشاملة. وميكن  من النُُّهج املُتجدِّ

تجميع هذه املسارات ملالءمة الظروف الوطنية واملحلية، ما يُتيح إمكانية اتخاذ إجراءاٍت فورية من شأنها أن تؤدي إىل فوائد ملموسة 

مثل األمن الغذايئ واملايئ، وتحسني صحة اإلنسان وُسبُل كسب العيش، والحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من حدة املناخ والتكيُّف 

ات يف املواقف  معه. ويف حني ال تزال هناك تحديات كبرية ماثلة، تكشف أمثلة الحاالت عن حلقاٍت من ردود الفعل اإليجابية بني التغريُّ

املجتمعية )أي تبّني الرشكات واملستهلكني سلوكياٍت أكرث مسؤولية، وتعزيز السياسات، والتنظيم وسالسل التوريد، والحوافز القصرية األجل، 

والتخطيط الطويل األجل( وزيادة مستويات االستثامر الرأساميل يف استصالح األرايض والنُّظم واإليكولوجية.

التعايف والصمودالشكل 12 مسارات استصالح األرايض املؤدية إىل 
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ر )UNCCD(. ويُستكَمل  ميثل منشور "توقعـات األرايض العاملية" املنشور الرئييس التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ

ر  بتحليالت السيناريوهات والتقارير اإلقليمية املواضيعية وسلسلة من ورقات العمل. وتهدف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ

إىل مساعدة البلدان يف »إعادة تأهيل األرايض وموارد املياه وحفظها وإدارتها عىل نحو مستدام، األمر الذي يُفيض إىل تحسني 

الظروف املعيشية«. 

ر والجفاف وتدْهُور  مت منظوراً عاملياً بشأن الدوافع واملخاطر واآلثار املُتشابكة للتَصحُّ نرُشت الطبعة األوىل عام 2017 وقد قدَّ

ع  األرايض. ومنذ ذلك الحني، ما زالت بعض الظواهر التي نشأت بفعل اإلنسان، مثل تدْهُور األرايض ونُدرة املياه وفقدان التنوُّ

البيولوجي وتغريُّ املناخ، ترفع املخاطر التي تطال إنتاج األغذية وخدمات النُّظُم اإليكولوجية يف بعض األحيان ويف األماكن التي 

تشتدُّ فيها الحاجة إىل النمو االقتصادي واالستقرار. 

د الطبعة الثانية من منشور "توقعـات األرايض العاملية" األساس املنطقي والعوامل التمكينية والُسبُل املختلفة التي تُساعد  تُحدِّ

البلدان واملجتمعات املحلية عىل الحد من تدْهُور األرايض وعكس مسارها عرب تصميم وتنفيذ خططها الخاصة الستصالحها. 

ويتعلَّق استصالح األرايض الرامي إىل التعايف والصمود بتوفري ُسبُل كسب العيش وفرص التنمية للسكان مبجرد تغيري طريقة 

االنتفاع واإلدارة ملوارد أراضينا.
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