
دور الشباب في مكافحة التصحر والجفاف 

لولوالمھندس عبد الرحیم 
واألراضي القاحلة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

أكساد



الوطن العربياألراضى فى تدھورالتصحر وعملیات

تعر�ة وانجراف التر�ة.
ملوحة التر�ة.
يعالطبیيتدمیر الغطاء النبات.
قطع و�زالة الغا�ات.
ز�ائىیالتدهور الف.
تكو�ن الكثبانو الرمالزحف

.الرملیة
ارد المو سوء استعمال واستثمار

.المائیـة
 التوسع الحضري

عوامل تدھور االراضي بالملیون ھكتار
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الرعي الجائر

التعریة الریحیة

التعریة المائیة

تملح التربة والقلونة وتغدق االراضي

يتكون طبقات متماسكة على السطح وفقد خصوبة االراض

ع تكرار موجات الجفاف من أھم األسباب في تسار
عملیات التصحر 



 تاجیـة �جـودة  و�نمنهـا یتعلـق وخاصة مـاالموارد الطبیعیة تدهور وتدمیر
.والموارد المائیة المتاحة والغطاء النباتي الطبیعيالتر�ة
 ة�و غاب،زراعیة،رعو�ة( مساحات األراضي المنتجة انحسار وتقلص.(
 الزراعي �شقیه النباتي والحیوانيانخفاض اإلنتاج.
 عن طر�ق التعر�ة الر�حیة واالنجراف المائيفقد التر�ة .
السكان نزوح الشباب وتزاید عملیاتهجرة

انعكاسات التصحر والجفاف على الواقع العربي وخصوصیة المنطقة 



باب تملح التربة وتلوثھا یحرم الش
من مصادر عیش أسرھم 

تأثیر التصحر والجفاف على الشباب 

الفیضانات تحرم الشباب من ممتلكاتھم



یم حرائق الغابات تمنع الشباب من ممارسة الریاضة واالستجمام والتخی



زحف الرمال یعیق حركة الشباب والوصول إلى مدارسھم



حتھمھبوب العواصف الرملیة والغباریة تعیق حركة الشباب وتؤثر على ص



موجات الجفاف المتكررة تؤدي إلى ھجرة الشباب ونزوحھم 



ل اتفقت الدو) المستقبل الذي نصبو إلیھ ( 20+ في الوثیقة الختامیة لمؤتمر ریو 
موعة األعضاء في األمم المتحدة على إنشاء فریق عامل مفتوح العضویة لوضع مج

نھائیة ، ویمثل اقتراح الفریق الذي وضعت صیغتھ الأھداف التنمیة المستدامة من 
.  2030خطة التنمیة المستدامة لعام جوھر 2014في تموز 

شراتھا الحد من إمكانیات الشباب للوصول إلى أھداف التنمیة المستدامة التي تخصھم وتحقیق مؤ

بابآثار التصحر والجفاف على مستقبل الش



الھدف األول 
لھ القضاء على الفقر بجمیع أشكا

في كل مكان 

دولي نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر ال

وطنينسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر ال

جري عدد الوفیات والمفقودین والمصابین الذین ی
إجالءھم  بسبب الكوارث

بة الخسائر االقتصادیة المباشرة للكوارث بالنس
للناتج المحلي

http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rop3=109392&rog3=SU


الھدف الثاني 
القضاء على الجوع وتوفیر األمن

ز الغذائي والتغذیة المحسنة وتعزی
الزراعة المستدامة 

تصل النسبة المئویة للمحاصیل والسالالت المحلیة وما ی
بھا من األنواع البریة التي تصنف على أنھا معرضة 

ر للخطر أو غیر معرضة للخطر أو تقف عند مستوى غی
معروف لخطر االنقراض 

حة حسب معاییر منظمة الص( معدل انتشار سوء التغذیة 
بین األطفال دون سن الخامسة ) العالمیة 



الھدف الثالث 
ضمان تمتع الجمیع بأنماط
ي عیش صحیة وبالرفاھیة ف

جمیع األعمار 

ت عدد الوفیا( معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة 
)لكل ألف مولود حي 

الھدف الخامس 
ین تحقیق المساواة بین الجنس
وتمكین كل النساء والفتیات

عاماً الالتي یتخذن 49–15نسبة النساء من 
یة بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن العالقات الجنس

حة واستخدام وسائل منع الحمل والرعایة الخاصة بالص
اإلنجابیة 



الھدف السادس 
ضمان توفر المیاه والخدمات 
الصحیة للجمیع وإدارتھا إدارة 

.مستدامة 

یاه النسبة المئویة للسكان الذین یستفیدون من خدمات م
.الشرب التي تدار بطریقة مأمونة 

لسلیمة النسبة المئویة للسكان الذین یستفیدون من اإلدارة ا
لخدمات الصرف الصحي بما فیھا مرافق غسل الیدین 

.بالصابون والمیاه 

صلة بالمیاه النسبة المئویة للتغیر في نطاق النظم البیئیة المت
.خالل فترة من الزمن 

قة النسبة المئویة لمیاه الصرف الصحي المعالجة بطری
آمنة 



الھدف السابع 
ضمان حصول الجمیع بتكلفة
میسورة على خدمات الطاقة 
.الحدیثة الموثوقة والمستدامة

حصة الطاقة المتجددة من مجموع االستھالك النھائي للطاقة

الھدف التاسع 
مود إقامة بنى تحتیة قادرة على الص

میع ، ، وتحفیز التصنیع الشامل للج
.وتشجیع االبتكار 

مول النسبة المئویة للسكان المشمولین بشبكة الھاتف المح
بحسب التكنولوجیا

افةانبعاث ثاني أوكسید الكربون لكل وحدة من القیمة المض



الھدف السابع عشر 
ط تعزیز وسائل التنفیذ وتنشی

الشراكة العالمیة من أجل تحقیق
التنمیة المستدامة 

نسبة األفراد الذین یستخدمون اإلنترنت



ةاإلدارة المتكاملة لمكافحة التصحر والجفاف بنهج التشار�یة الشبابی

الطرق استخدامالنهج المتكامل لإلدارة الرشیده للموارد الطبیعیة وذلك من خالل 
ف في تحدید األهداوالوسائل واألدوات التي تعطي الشباب الحق �المساهمة 

. تصحرمكافحة الوتنفیذ مشار�ع بتجنب تدهور األراضي واألنشطة ذات الصلة 



ماهي ؟. . . المشار�ة الشبابیة 

في المشار�ة الشبابیة هي تمكین الشباب من اتخاذ القرار والتحكم
جیة التي العملیة المنه"وهذا �عني إنها مختلف نواحي حیاتهم و�یئتهم 

مواردهم یتمكن من خاللها الشباب �اإلسهام في معرفة واقعهم و�مكانیات
واجههم المختلفة ، و�ذا تحدید نقاط القوى والتحد�ات والمشكالت التي ت
لك ومن ثم تحدید أولو�اتهم و�یفیة استغالل الموارد المتاحة لحل ت

"المشكالت �غرض رفع مستوى المعیشة و�صورة مستدامة

أدوار الشباب وفرصھم في التصدي للتصحر والجفاف 



تقوم منهجیة المشار�ة على جملة من المبادئ أهمها
ر عن على إبداء الرأي �غض النظاقتناع المسؤولین �قدرة الشباب 1.

.المستوى الثقافي
مع البحث والتوفیق بین مصالح الفئة  الشا�ة  ومصالح المجت2.

.  المحلي من جهة واألهداف العامة للسیاسة التنمو�ة
�مكون من مكونات المجتمع االعتماد على الحوار مع الشباب 3.

.  المحلي لتحدید األولو�ات واألنشطة
.  لكل أطیاف المجتمعالمشار�ة الشاملة 4.



استراتیجیة النهج التشار�ي للشباب 

حقیق ة وتفي تخطیط وادارة  االحتیاجات التنمو�للشباب �عتمد على ز�ادة الدور 1.
.االستدامة 

ة مهمة نقط�عتبرو�ین صفوف المجتمع المحلي،لألعلىالتخطیط من األدنى 2.
.في العملیة التشار�یة 

قراري واتخاذ الأالبداء الر اواتاحة الفرصة لهالفئة الشا�ة ابراز امكانیات 3.

ي من رجال ونساء للقیام �حل المشكالت الموضوعة فالشباب لجان مشار�ة 4.
.مكافحة التصحرخطة

صالح إورفع مكانتها في المجتمع یتطلب �شكل خاص الشا�ات ادماج 5.
مفاهیم والمعتقدات التي  تحد من مشار�تهاال

م على من خالل النهج التشار�ي القائمكافحة التصحر في ة أتفعیل دور المر 6.
ادي وضع خطط خاصة �كل مجتمع محلي للنهوض �ه ورفع مستواه االقتص

.واالجتماعي 



؟الشباب كیف نضمن فعالیة واستمرار�ة مشار�ة
 لترتیبات وعلى وجه الخصوص االشبابعلى المشار�ة وتعز�ز قدراتإضفاء الطا�ع المؤسسي

.المؤسسیة المحلیة �ما في ذلك بناء القدرات

 والمواقف الالزمة لتعز�ز عملیة المشار�ةالكامنة وراء األسالیبمعرفة المبادئ الرئیسة.

�ات كل فرد مختلف عن اآلخر و�مكن أن �قدم إسهام: وجهة نظر �ل شخص مهمةأو ل فكرة

أنه حینما : "وعلینا أن نتذ�ر دائماً .هامة ووجهات نظر �مكن أن تستكمل وجهات نظر اآلخر�ن

".�كون هناك الكثیر من التفكیر�فكر �ل فرد بنفس الطر�قة لن

للتعلم من األشخاص المتعلم موقف�عملیات المشار�ة اتخاذ البد للمعنیین : موقف التعلم

.للتعلیم والوعظموقف المعلم إتخاذبدًال من والمجموعات التي �عملون معها، 



األسالیب المواقف الالزمة لتعز�ز عملیة المشار�ة
وهذا . باستعداد جمیع األطراف للتوصل إلى حلول وسط ال غالب فیها وال مغلو : الشفافیة والوضوح

أساسیاً یتطلب جو من الثقة، و�ذا تصبح الشفافیة والوضوح من جانب جمیع أصحاب الشأن شرطاً 
.لنجاح العملیة التشار�یة

 املة ینبغي إال الك) الیقین العلمي(�عني المنهج �صورة رئیسیة أن عدم وجود المعرفة : المنهج االحترازي
.�كون العذر إلرجاء وتعطیل العمل

ظر فقد تبدو وجهات ن. قبول آراء اآلخر�ن �عتبر من أصعب األمور في عملیة المشار�ة: المرونة
بل لمرونة توافر درجة عالیة من او�تطلب قبول هذه الحقیقة . اآلخر�ن عسیرة الفهم أو غیر مقبولة

والشجاعة واالستعداد إلعادة التخطیط في أي مرحلة

لفئات ومحفزة لتوفر بیئة مشجعةال �مكن أن ینجح إال في ظل مشار�ة الشباب: البیئة المحفزة
المشار�ة للعمل معاً 



األدوات أو العناصر المساعدة لدعم المشار�ة الشبابیة   

التشر�عات والقوانین

الخبرة الفنیة

التأهیل والتدر�ب

 الحوافز الماد�ة والمعنو�ة

االستراتیجیات الداعمة إلنشاء المؤسسات الشبابیة



نشاطات المشار�ة الشبابیة
 تحیید تدهور األراضي ( والحد من التعرض للجفاف والتصحر الصیانة والتجنب(
 الطرق التقلید�ة والتقنیات الحدیثة المراقبة والتقییم واإلنذار المبكر�
 البذور وزراعة نثر–تطبیق إجراءات حصاد المیاه –التثبیت المیكانیكي والحیوي للرمال ( المكافحة و�عادة التأهیل

)إنشاء المشاتل –حمالت التشجیر –فتح خطوط النار –الشتول 
 حمالت التوعیة والحمالت اإلعالمیة
 تفعیل نهج المشار�ة المجتمعیة
 األنشطة المدرسیة إدخال مواضیع التصحر والجفاف في
 الخاصة �الدراسات االجتماعیة واالقتصاد�ة للمجتمعات المحلیة جمع المعلومات وتعبئة االستبیانات

حصاد المیاه زراعة الغراس 

الدراسات االجتماعیة



الخاتمة
صحر مكافحة التفي مجال المشار�ة الشبابیة تفعیل نهج أن 

دواها جعلىؤ�دإال أننا نو�ن �ان محفوفاً �المصاعب، والجفاف 
هذا یةلعافالتجاربوضرورة العمل بها، حیث أثبتت العدید من 

THANK YOU.  النهج

ar.loulou@yahoo.com

DESERTIFICATION THRETENS OUR ENVIRONMENT …..LET US 
COOPERATE TO STOP IT
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