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  مقدمة-أوالً 

يف الـدورة الثالـثة ملؤمتـر األطـراف، طُـلب إىل األمـني التـنفيذي التفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر،                        -١
كما . قدم تقريرا إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عن تنفيذ أحكام ذلك املقرر، أن ي٣-م أ/١٧مبوجب املقرر 

 :طلب إليه، يف مجلة أمور، القيام مبا يلي

زيـادة تعزيـز الـتعاون بـني أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية، مع                       )أ( 
 ية متاما يف هذا التعاون؛القيام يف الوقت ذاته بإشراك اآللية العامل

مواصـلة اختـاذ خطـوات لتـنفيذ مذكـرات الـتفاهم املوقـع عـليها مـع أمانـات ومؤسسـات أخرى،                        )ب( 
 ووضع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركاء مؤسسني آخرين؛

مواصـلة مشـاوراته مـع األمـناء التـنفيذيني لالتفاقيات األخرى ذات الصلة، ال سيما اتفاقية األمم             )ج( 
ة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار عن األراضي الرطبة، بشأن الترتيبات املتحد

املتعـلقة بطـرائق االتصـال يف مقـر األمـم املـتحدة، الـذي ترتـبط به ارتباطا مؤسسياً، أو مشاوراته مع برنامج األمم           
 أو أية مواقع أخرى ذات صلة؛/املتحدة للبيئة و

الـتعاون مـع بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة واألمناء التنفيذيني لالتفاقيات األخرى ذات الصلة، ال                 )د( 
سـيما اتفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار، تيسرياً لتبادل           

بط فيما بني اهليئات العلمية املختلفة وزيادة الكفاءة يف شروط املعلومات واخلربات العلمية والتقنية بغية تعزيز الروا
 تقدمي تقارير األطراف مبقتضى أحكام االتفاقيات ذات الصلة؛

إيالء اهتمام خاص للمؤمتر القادم لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وللمؤمتر القادم لألطراف  )ه ( 
 املناخ، اللذين أدرج يف جدول أعمال كل منهما اقتراح لوضع برنامج يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري

ــبيولوجي لألراضــي اجلافــة، ومناقشــة القضــايا ذات الصــلة باســتغالل األراضــي وتغــري هــذا      عمــل بشــأن التــنوع ال
 .االستغالل واحلراجة

 املتعلقة ICCD/COP(4)/6 من جدول األعمال، الوثيقة ١٠وعليه، عرض األمني التنفيذي، يف إطار البند  -٢
وتعرض الوثيقة . بالـتعاون وجوانـب الـتآزر فـيما بـني اتفاقيـات ريـو لتـنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                    

ICCD/COP(5)/6            آخـر الـتطورات يف جمـال الـتعاون وجوانب التآزر فضال عن أحدث املبادرات املتخذة والنتائج 
 .التفاقيات األخرى واملؤسسات األخرى ذات الصلةاحملرزة ذات الصلة يف ذلك اال مع ا
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 التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة -ثانيا
 وتعزيز العالقات معها

 اتفاقية التنوع البيولوجي -ألف

بـناء عـلى مقـرر الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي املتعلق بإعداد برنامج عمل           -٣
اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، استمرت املشاورات املتعلقة بإعداد    مشـترك بني اتف   

وشـكلت أمانـتا اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي فريق                 . بـرنامج العمـل املشـترك     
 جلســته األوىل يف بــون، بأملانيــا، فــيما بــني  وعقــد فــريق االتصــال. اتصــال مكرســا بالــتحديد ملعاجلــة هــذه املســألة 

، دف تقدمي املشورة إىل االتفاقيتني بشأن كيفية اإلسراع بإعداد برنامج العمل ٢٠٠١مـايو  /أبـريل وأيـار   /نيسـان 
 .املشترك

واتفقت أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من خالل برنامج العمل        -٤
ملشـترك هـذا عـلى التشـجيع عـلى تدعـيم وإعـداد وتنسـيق سياسـات وأدوات مـن شـأا تعزيـز وضـع نهـج التآزر                          ا

والـتكامل يف تـنفيذ االتفاقيـات البيـئية عـلى الصـعيد القطـري مـن خـالل مجلة أمور منها عرض حاالت تبني توافق            
ات التشارك يف اختاذ القرارات     وستشـجع االتفاقيـتان أيضـاً وسـتدعمان وضـع سياسـات تـروج ملمارسـ               . األهـداف 

وأفضل مزيج من املعارف العلمية والتقليدية يف جمال االستخدام املستدام واملتعدد للتنوع البيولوجي لألراضي اجلافة 
 .وشبه الرطبة، فضالً عن تنويع وسائل اإلنتاج

و الترويج ألهداف واتفـق فـريق االتصـال أيضـاً عـلى ضـرورة أن يكـون اهلـدف العام من برنامج العمل ه                   -٥
وعليه، ينبغي لعملية إعداد وتنفيذ برنامج العمل أن تراعي ما . االتفاقيتني املشتركة يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة

 :يلي

االعـتماد عـلى املعـارف املـتاحة واألنشطة واملمارسات اإلدارية اجلارية، والتشجيع على استجابة          )أ( 
 عم أفضل املمارسات اإلدارية عن طريق الشراكة فيما بني البلدان واملؤسسات؛منسقة لسد الثغرات املعرفية مع د

وكفالـة االنسـجام مـع برامج العمل املواضيعية األخرى ذات الصلة املعدة يف إطار اتفاقية التنوع                  )ب( 
 البيولوجي، فضالً عن األعمال املتعلقة بالقضايا املشتركة؛

 األمم املتحدة ملكافحة اتفاقية االتفاقيات ذات الصلة، ال سيما وتشجيع التآزر والتنسيق فيما بني )ج( 
 واليات كل منظمة حترام مع ا، وجتنب االزدواجية اليت ال طائل منها،    ، وبـرامج خمتـلف املنظمات الدولية      التصـحر 

 والسلطة احلكومية الدولية الس إدارات كل منها؛  القائمةهاوبرامج عمل
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ة عـلى املشاركة بفعالية، ويشمل ذلك حتديد األولويات يف التخطيط           وتشـجيع أصـحاب املصـلح      )د( 
 والبحث واإلشراف على البحوث وتقييمها؛

 واالستجابة لألولويات الوطنية من خالل تنفيذ أنشطة حمددة بطريقة مرنة تليب ما هو مطلوب؛ )ه  ( 

 التنوع البيولوجي يف ودعـم إعـداد اسـتراتيجيات وبـرامج وطـنية، والتشـجيع على إدراج شواغل           )و( 
ــلمادة       ــة واملشــتركة بــني عــدة قطاعــات، تدعــيماً ل ــربامج والسياســات القطاعي ــة مــن ٦اخلطــط وال ــنوع  اتفاقي الت

، وسـعياً إىل الـتوحيد وتـاليف االزدواجيـة عـند تـنفيذ األنشطة املتصلة باالتفاقيات األخرى ذات الصلة،            الـبيولوجي 
 .التصحروخاصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

اإلجراءات احملددة األهداف استجابة لالحتياجات "و" التقييمات"وينقسـم بـرنامج العمـل إىل جـزأين مهـا             -٦
وستسـاعد املعـرفة املكتسـبة مـن خـالل التقيـيمات عـلى توجيـه االستجابات          . ، ويـتعني تـنفيذمها بالـتوازي      "احملـددة 

وسيسعى الربنامج أيضاً إىل . ذة ستصب ثانية يف التقييماتالالزمة، يف حني أن الدروس املستفادة من األنشطة املنف
مجع وحتليل املعلومات املتعلقة حبالة التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة والضغوط اليت يتعرض هلا، كما 

 .الئمةسيسعى إىل نشر املعارف وأفضل املمارسات القائمة، وإىل سد الثغرات املعرفية دف حتديد األنشطة امل

. وغالـباً مـا تكـون النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة وشبه الرطبة نظماً ذات ديناميكية مرتفعة بطبيعتها      -٧
ومـن مث كـان تقيـيم حالـة التـنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة واجتاهاته مسألة بالغة الصعوبة على حنو          

بيولوجي لألراضـي اجلافــة وشـبه الرطــبة وديناميكيـته وقيمــته    وال بــد مـن االرتقــاء مبسـتوى فهــم التـنوع الــ   . خـاص 
ويشمل ذلك أيضاً مزايا املمارسات اإلدارية التكييفية . االجتماعية واالقتصادية واآلثار املترتبة على فقدانه وتغيريه 
 .القصرية األجل باملقارنة بالتخطيط اإلداري الطويل األجل

 ال غــىن عــنه لألنشــطة احملــددة األهــداف الــرامية إىل حفــظ التــنوع   غــري أنــه ال ينــبغي اعتــبار ذلــك شــرطاً  -٨
ــة وشــبه الرطــبة واســتخدامه مبــا يكفــل اســتدامته     ــبيولوجي لألراضــي اجلاف ــدروس املســتفادة مــن   . ال ــالواقع أن ال ف

 وحيث إن املعوقات. املمارسـات مبـا فيهـا ممارسـات الشـعوب األصـلية واـتمعات احمللية تسهم يف قاعدة املعارف             
املتعـلقة بامليـاه تشـكل إحـدى السـمات املميـزة لألراضي اجلافة وشبه الرطبة، فإن استراتيجيات إدارة املياه الفعالة                    

ويتطـلب ذلـك توازنـاً مالئمـاً بـني مـا يـلزم الـناس ومواشـيهم ومـزروعام مـن            . تشـكل أسـاس الـنجاح يف إدارـا    
 .لى سالمة التنوع البيولوجي والنظام البيئياحتياجات فورية إىل املياه، واملياه الالزمة للحفاظ ع

وعليه، فقد  . ويسـتند بـرنامج العمل املشترك أيضاً إىل حتديد نطاق األنشطة اليت تعترب أنشطة ذات أولوية                -٩
 :أعد فريق االتصال قائمة ببعض هذه األنشطة على النحو التايل
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اجلافـة وشـبه الرطبة، مبا فيها النباتات األصلية،          تقيـيم حالـة واجتاهـات التـنوع الـبيولوجي لألراضـي              - ١النشـاط   
 .وفعالية تدابري حفظه

أو / حتديد مناطق معينة داخل األراضي اجلافة وشبه الرطبة تكون هلا قيمة متميزة للتنوع البيولوجي و- ٢النشاط 
أنواع تكـون مهـددة عـلى حنـو خـاص، كـأن تكـون، يف مجـلة أمـور، أراض رطـبة منخفضـة املسـتوى وتعيش فيها                         

 .البيولوجيالتنوع  اتفاقيةمستوطنة، وفقا ملا تشري إليه املعايري الواردة يف املرفق األول من 

 مواصـلة وضـع مؤشـرات التـنوع الـبيولوجي لألراضـي اجلافـة وشبه الرطبة وفقدانه، بالنسبة ملختلف              - ٣النشـاط   
 .بيولوجي واجتاهاتهأنواع النظم اإليكولوجية، الستخدامها يف تقييم حالة هذا التنوع ال

 بـناء املعـرفة بالعمـليات اإليكولوجية واملادية واالجتماعية اليت تؤثر على التنوع البيولوجي لألراضي                - ٤النشـاط   
كالرعي واجلفاف والفيضانات واحلرائق (اجلافـة وشـبه الرطـبة، ال سيما هيكل النظام اإليكولوجي وأسلوب عمله     

 ).ي عنها، على سبيل املثالوالسياحة وحتويل الزراعة أو التخل

 حتديـد املكاسـب احملـلية والعاملية الناشئة عن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة، مبا فيها         - ٥النشـاط   
حفـظ الـتربة وامليـاه، وتقيـيم األثـر االجـتماعي واالقتصادي املترتب على فقدانه، وإجراء دراسات عن الترابط بني         

املكاسب العائدة من التنوع البيولوجي على التخفيف من ‘ ١‘: لفقر، مبا يف ذلك حتليل ما يليالتنوع البيولوجي وا
 .وأثر حفظ التنوع البيولوجي على أكثر الناس فقراً‘ ٢‘حدة الفقر، 

 حتديـد ونشـر أفضـل املمارسـات اإلداريـة، مبـا فيهـا معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية                   - ٦النشـاط   
من ) ي (٨احملـلية الـيت ميكـن تطـبيقها عـلى نطـاق واسع مبا يتفق مع برنامج العمل املعد مبوجب املادة         واـتمعات   

 . واألحكام ذات الصلةالبيولوجيالتنوع  اتفاقية

 التشجيع على اختاذ إجراءات حمددة حلفظ التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة واستخدامه - ٧النشاط 
 : ما يلياملستدام من خالل

إنشـاء واسـتخدام مـناطق حمميـة إضـافية واختاذ مزيد من التدابري احملددة لصيانة التنوع البيولوجي          )أ( 
لألراضي اجلافة وشبه الرطبة، مبا يف ذلك تعزيز التدابري املعمول ا يف املناطق احملمية القائمة، واالستثمار يف تطوير 

 بل العيش البديلة، وتدابري احلفظ؛وتعزيز سبل العيش املستدامة، مبا فيها س

إصـالح أو إحيـاء التـنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة املتدهورة، مع ما يقترن بذلك                  )ب( 
 من فوائد كحفظ التربة واملياه؛
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 إدارة األنواع الغريبة املهامجة؛  )ج( 

 اإلدارة املستدامة لنظم إنتاج األراضي اجلافة وشبه الرطبة؛ )د( 

 اإلدارة املالئمة واالستخدام املستدام للموارد املائية؛ )ه  ( 

وعـند االقتضـاء حفـظ التـنوع الـبيولوجي لألراضـي اجلافة وشبه الرطبة يف املوقع وكذلك خارج            )و( 
املوقـع إلكمـال عمـلية احلفـظ، مـع إيـالء العـناية الواجـبة لتحسني فهم تقلب املناخ عند إعداد استراتيجيات فعالة                       

  البيولوجي يف املوقع؛للحفظ

التقيـيم االقتصـادي للتـنوع الـبيولوجي لألراضـي اجلافـة وشبه الرطبة فضالً عن إعداد واستخدام                   )ز( 
أدوات اقتصـادية والتشـجيع عـلى األخـذ بالتكـنولوجيات الـتكييفية اليت ترفع إنتاجية النظم اإليكولوجية لألراضي              

 اجلافة وشبه الرطبة؛

ربية املسـتدامة للكتـلة احليويـة النـباتية واحليوانية من خالل اإلدارة املتكيفة، مع         االسـتخدام أو الـت     )ح( 
مـراعاة التقلـبات السـكانية احملتمـلة يف األراضـي اجلافـة وشـبه الرطـبة، وقيـام األطـراف بدعـم مـا يتعـلق باستخدام                           

 ي واستخدامه املستدام؛األراضي من سياسات وتشريعات وممارسات وطنية تعزز احلفظ الفعال للتنوع البيولوج

 تنظيم وتعزيز التدريب والتثقيف وتوعية اجلماهري؛ )ط( 

تيسـري وحتسـني توافـر املعـلومات املتعـلقة باالسـتخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألراضي اجلافة                 )ي( 
 وشبه الرطبة، فضالً عن إمكانية احلصول على هذه املعلومات وتبادهلا؛

ج الـبحث والتـنمية الـيت تركز على مجلة أمور منها بناء القدرات احمللية من                إعـداد وتشـجيع بـرام      )ك( 
 أجل احلفظ الفعال واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة؛

الــتعاون مــع اتفاقيــة رامســار املتعــلقة باألراضــي الرطــبة، واتفاقيــة حفــظ أنــواع احليوانــات الــربية   )ل( 
ما يتعـلق جبمـلة أمـور مـنها اإلدارة املتكامـلة ملسـتجمعات املياه، مبا جيعل النظم اإليكولوجية لألراضي               املهاجـرة فـي   

الرطـبة جزءاً ال يتجزأ من األراضي اجلافة وشبه الرطبة، وإنشاء ممرات لألنواع املهاجرة عرب األراضي اجلافة وشبه          
 الـتجارة الدوليـة ألنـواع احليوانات والنباتات الربية     الرطـبة خـالل مواسـم اهلجـرة، فضـالً عـن الـتعاون مـع اتفاقيـة                 

 املهددة باالنقراض فيما يتعلق باألنواع النادرة واملهددة باالنقراض يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة؛



ICCD/COP(5)/6 
Page 7 

 

 فيما يتعلق جبملة أمور  مكافحة التصحراتفاقيةالـتعاون مـع كـل االتفاقيات ذات الصلة ال سيما             )م( 
ستدام للتنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة، وتطبيق ج النظام اإليكولوجي، وتقييم          منها االستخدام امل  

 .حالة واجتاهات هذا التنوع البيولوجي فضالً عما يواجهه من ديدات

 التشـجيع عـلى إدارة املـوارد عـلى الصـعد املالئمـة إدارة مسـؤولة تطبق ج النظام اإليكولوجي، من          - ٨النشـاط   
 :ل يئة بيئة سياسية متكينية، ويشمل ذلك مجلة أمور منها ما يليخال

تعزيـز اهليـاكل املؤسسـية احملـلية املالئمـة الـيت تعـىن بـإدارة املوارد، ودعم التقنيات احمللية وتقنيات                )أ( 
أو /طويل، و الشـعوب األصـلية املتعـلقة باسـتخدام املـوارد الـيت متكّـن من احلفظ واالستخدام املستدام على املدى ال                    

 تزويد املؤسسات والتقنيات القائمة املالئمة بنهج مبتكرة من أجل متكني التآزر؛

ــع األخــذ يف        )ب(  ــرتب، حســب االقتضــاء، م ــلها ألدىن ال تطــبيق ال مركــزية اإلدارة وصــوال إىل ختوي
إشراك الشعوب األصلية  احلسـبان احلاجـة إىل إدارة مشـتركة لـلموارد، ومـع إيالء العناية الواجبة جلملة أمور منها                   

 واجلماعات احمللية يف ختطيط املشاريع وإدارا؛

 إنشاء أو تعزيز مؤسسات مالئمة تعىن حبيازة األراضي وتسوية النـزاعات؛ )ج( 

كتيسري الوصول إىل   (تشـجيع التعاون الثنائي ودون اإلقليمي ملعاجلة القضايا اليت تتجاوز احلدود             )د( 
 ، حسب االقتضاء، ومبا يتفق والتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية؛)دوداملراعي اليت تتجاوز احل

توحيـد السياسـات القطاعية والصكوك الرامية إىل تعزيز حفظ التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة      )ه  ( 
القائمة وشـبه الرطـبة واسـتخدامه املسـتدام، وذلـك عـن طـريق مجلة أمور منها االستفادة من برامج العمل الوطنية                       

 على الصعيد القطري، فضالً عما هو قائم من خطط وسياسات قطاعية  مكافحة التصحراتفاقيةاملعدة مبوجب أطر 
 .أخرى متصلة باملوضوع، حسب االقتضاء

 : دعم سبل العيش املستدامة من خالل مجلة أمور منها ما يلي- ٩النشاط 

التــنوع الــبيولوجي لألراضــي اجلافــة وشــبه تــنويع مصــادر الدخــل لتقــليل الضــغوط الســلبية عــلى   )أ( 
 الرطبة؛

تشجيع احملاصيل املستدامة مبا فيها حماصيل احلياة الربية، وكذلك تربية املواشي، مبا يف ذلك تربية  )ب( 
 حيوانات الصيد؛



ICCD/COP(5)/6 
Page 8 

 

 

 بغرض لرطبةااجلافة وشبه  لألراضيالبيولوجي  لتنوعاستكشـاف اسـتخدامات مستدامة مبتكرة ل   )ج( 
 ل حمليا، والتشجيع على توسيع نطاق تطبيقها؛توليد الدخ

إنشـاء أسـواق للمنـتجات الناشـئة عـن االسـتخدام املسـتدام للتنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة                 )د( 
 وشبه الرطبة مبا يضيف قيمة إىل هذه احملاصيل؛

م املوارد اجلينية إنشاء آليات وأطر لتعزيز التقاسم العادل واملنصف للمكاسب الناشئة عن استخدا )ه  ( 
 .لألراضي اجلافة وشبه الرطبة، مبا يف ذلك التنقيب البيولوجي

وينـبغي االضـطالع ـذه األنشـطة مـن خـالل جتميـع املعـلومات الواردة من خمتلف املصادر القائمة، مبا يف           -١٠
وميكن أن  . ربامج األخرى ذلـك املعـلومات الـواردة مبوجـب االتفاقيـات الدولية األخرى، ونظم املراقبة العاملية، وال               

تسـتند هـذه العمـلية إىل األعمـال اجلاريـة الـيت تنفذها هذه الربامج القائمة، إىل جانب تنظيم أنشطة حافزة إضافية              
كحـلقات العمـل، والتوسـع يف االسـتعانة بآليـة مركـز تـبادل املعـلومات مبوجـب اتفاقية التنوع البيولوجي، وإقامة                   

 . مل، حسب االقتضاء، اضطالع أمانيت االتفاقيتني بأنشطة مشتركةشراكات فيما بني املنظمات تش

واتفـق أيضـاً عـلى ضـرورة إيـالء العـناية الواجبة جلوانب أساسية أخرى عند االضطالع ذه األنشطة من          -١١
 :قبيل ما يلي

وث الـبحوث احملـددة األهـداف، وتشـمل الـربامج القائمـة الـيت تنفذها مراكز البحوث ونظم البح         )أ( 
الدولية والوطنية وغريها من الربامج الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة، مع توفري متويل إضايف لألعمال ذات األولوية 
الالزمـة للتغـلب عـلى العقـبات الـيت تعـترض حفـظ التـنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة واستخدامه مبا                       

 يكفل استدامته؛

 التخصصـات واجلامعـة بـني عـدة اختصاصـات الـيت جتـريها يف املقام               ودراسـات احلـاالت املـتعددة      )ب( 
األول املؤسسـات الوطـنية واإلقلـيمية، مبـا فيهـا مـنظمات اـتمع املـدين واملؤسسـات البحـثية، يف جمـال املمارسات                  

إفادة اإلداريـة، بدعـم مـن املـنظمات الدوليـة للـتحفيز عـلى إجراء الدراسات وحشد األموال ونشر النتائج وتيسري                
وقد يلزم تدبري موارد جديدة لتعزيز . مقدمـي دراسـات احلـاالت ورامسـي السياسـات بالـرأي وبـالدروس املستفادة           

 هذه الدراسات من أجل حتليل النتائج وتوفري ما يلزم من بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية؛

 ما تتطلبه أنشطة التقييم من نشٍر للمعلومات وبناٍء للقدرات؛ )ج( 
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بناء القدرات ال سيما على الصعيدين الوطين واحمللي، فضالً عن االستثمار يف تنمية وتشجيع سبل  )د( 
العيـش املستدامة مبا يف ذلك سبل العيش البديلة، وتدابري احلفظ من خالل عمليات تشاركية تبدأ من القاعدة، مع           

 حافز من املنظمات الدولية؛احلصول على متويل من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف، وعلى دعم 

إقامـة شـبكة دوليـة مشـكلة مـن مواقـع عـرض حمـددة لتيسـري تـبادل املعـلومات واخلربة عند تنفيذ              )ه ( 
بـرنامج العمـل، وكذلـك لعـرض إدماج احلفظ واالستخدام املستدام يف سياق األراضي اجلافة وشبه الرطبة وتعزيز                   

 ذلك اإلدماج؛

بـاإلدارة الـناجحة لألراضـي اجلافـة وشبه الرطبة اليت ميكن نشرها من           دراسـات احلـاالت املتعـلقة        )و( 
 خالل مجلة أمور منها آلية مركز تبادل املعلومات؛

ــبادل املعــلومات، ويشــمل ذلــك مجــلة أمــور مــنها توثيــق املعــارف      )ز(  حتســني التشــاور والتنســيق وت
بلدان يف أوساط كل من منسقيها ومؤسساا واملمارسـات اخلاصـة بالسـكان األصليني واجلماعات احمللية، داخل ال        

الـرائدة ذات الصـلة بتـنفيذ اتفاقيـة مكافحـة التصـحر واتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي وغريمهـا من االتفاقيات والربامج              
 العاملية ذات الصلة، على أن تتوىل تيسري ذلك أمانات خمتلف االتفاقيات وسائر املنظمات الدولية؛

ا بني برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر من خالل تعزيز التفاعل فيم )ح( 
مجـلة أمـور منها شبكات اتفاقية مكافحة التصحر وخطط عملها اإلقليمية، استنادا إىل العناصر الواردة يف املذكرة       

رك بني األمانتني بشأن التنوع املقدمة من األمانة التنفيذية بشأن العناصر اليت ميكن أن يتألف منها برنامج عمل مشت
  عند حتديد أولويات هذا التفاعل؛(UNEP/CBD/COP/5/INF/15)البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة 

إقامـة شـراكات فـيما بـني مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على كافة املستويات، مبا يف ذلك                    )ط( 
 . يني واحملليني والعلماء ومستخدمي األراضياملنظمات والربامج الدولية فضالً عن الشركاء الوطن

ووافـق فـريق االتصـال أيضـاً عـلى أمهيـة حتديـد إجـراءات حمـددة األهـداف، اسـتجابة لالحتياجات اليت مت                          -١٢
حتديدها، بغية تعزيز حفظ التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة واالستخدام املستدام لعناصره والتقاسم              

 للمكاســب الناشــئة عــن اســتخدام مــوارده اجليــنية، وبغيــة مكافحــة فقــدان التــنوع الــبيولوجي يف العـادل واملنصــف 
 .األراضي اجلافة وشبه الرطبة وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية

ويـتوقف النشـاط الـالزم لـتعزيز حفـظ التـنوع الـبيولوجي يف األراضـي اجلافة وشبه الرطبة واستخدامه مبا                      -١٣
 .ستدامته على حالة موارد األراضي اجلافة وشبه الرطبة وطبيعة التهديدات اليت تواجههايكفل ا
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. وينبغي لذلك التفكري يف عدد من اخليارات تتراوح بني االستخدام املستدام واحلفظ داخل املوقع وخارجه -١٤
ت املائية أو على مستويات إذ جيـب إدارة العديـد مـن مـوارد األراضي اجلافة وشبه الرطبة على مستوى املستجمعا                

وكثرياً ما . أعـلى مـنها مكانـا، ممـا يتطـلب إدارة جمـتمعية أو إدارة مشتركة بني اجلماعات بدالً من اإلدارة الفردية         
واهلجرة املعتادة ) كاملزارعني والرعاة وصائدي األمساك(يـزيد مـن تعقيـد هـذه املسـألة تعـدد مجاعـات املسـتخدمني                 

واملؤسسات يف حاجة إىل تطوير أو تعزيز لكي تتسىن   .  واملستفيدين من التنوع البيولوجي    لـبعض األنـواع احليوانية    
 . هلا إدارة التنوع البيولوجي على نطاق مالئم، وتسوية املنازعات

وقـد يتطـلب االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة استحداث سبل عيش             -١٥
 .ق وابتكار حوافز أخرى للتمكني من استخدامه استخداماً مسؤوالً والتشجيع على ذلكبديلة وإنشاء أسوا

واقـترح داخـل بـرنامج العمـل املشـترك هذا أن يطلَب من األطراف واهليئات األخرى أن تقدم تقارير عن            -١٦
حر اليت تعدها من أجل تـنفيذه مـن خـالل الفـروع املالئمـة مـن الـتقارير الوطـنية املتعـلقة بالتنوع البيولوجي والتص          

مؤمتـر األطـراف اخلـاص بكـل مـن االتفاقيـتني فضـالً عـن االتفاقيات األخرى ذات الصلة، مع إيالء العناية الواجبة                         
ومــن املقــرر أن يــتم . جلمــلة أمــور مــنها التشــجيع عــلى الــتوحيد وجتــنب االزدواجيــة واالرتقــاء مبســتوى الشــفافية  

 .بالطريقة اليت حيددها مؤمتر األطرافاستعراض تنفيذ برنامج العمل بعد ذلك 

وفـيما يتعـلق بتـنفيذ بـرنامج العمـل املشـترك عـلى الصعيد القطري، أوصى فريق االتصال بأن تتوىل أمانتا              -١٧
اتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية وغريه من              

ي الصـلة، تيسـري إعـداد البـلدان القـتراحات مشاريع مناسبة، ليتسىن حصول املشاريع على الدعم من          الشـركاء ذو  
 .مرفق البيئة العاملية حتت مظلة برنامج العمل املشترك

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ -باء

طراف بغية زيادة تطوير التعاون بني      مـتابعة لتوصـيات السياسـات العامـة املختـلفة الصـادرة عـن مؤمتـر األ                 -١٨
اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر واتفاقيـة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فضال عن برنامج عمل         

، واصلت أمانتا اتفاقية األمم ٤-م أ/٥اتفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ على حنو ما حدده املقرر         
ملكافحـة التصـحر واتفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ مشاوراما الدورية لتحسني حتديد                    املـتحدة   

وبناء على ذلك، واصلت األمانتان تبادهلما للمعلومات واشتراكهما يف         . اـاالت الـيت ميكـن الـتعاون العاجل فيها         
فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أمانة ويف هـذا الصـدد، دعت أمانة ات  . االجـتماعات التقـنية والعـلمية    

اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر إىل املشاركة يف حلقة عمل لوضع مشروع مبادئ توجيهية إلعداد برامج         
أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٥العمـل الوطـنية للـتكيف لصـاحل أقـل البلدان منوا يف اجتماع عقد يف كامباال بأوغندا من            
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وحضـرت االجـتماع مراكز التنسيق التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والقائمة يف     .  ٢٠٠١
أوغــندا، بــنغالديش، بوركيــنا فاصــو، توفــالو، مجهوريــة الكونغــو الدميقــراطية،  (عــدة بــلدان مــن أقــل البــلدان منــوا  

 .، فضال عن عدد من اخلرباء)لالسودان، غامبيا، فانواتو، مايل، مالوي، موزامبيق، نيبا

ويف تـلك املناسـبة، قدمـت أمانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر عرضـا أمـام أمانـة اتفاقية األمم                     -١٩
فيما يتعلق بوضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية، مع " العـرب املستخلصـة   "املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ بشـأن             

وكان . املـنحى واملـبادئ األساسـية الـيت أبـرزا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            الـتركيز عـلى قضـايا عمـلية         
املشـاركون متحمسـني ملعـرفة املزيد عن آليات التشاور مع اتمع املدين، فضال عن معرفة املزيد عن وسائل زيادة            

وكجزء من العرض، اقترحت  . امشـاركة اجلمهـور يف عمـلية اختـاذ القـرار املتصلة بأنشطة التكيف وزيادة وعيه                 
أمانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر عددا من جماالت التعاون يف املستقبل مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة                 

. ملكافحـة التصـحر ميكن أن تكون مفيدة، بداية بتبادل قائمات مراكز التنسيق، لتعزيز التعاون على الصعيد احمللي              
 .على ضرورة تطوير تآزرات على مجيع املستوياتوشجع املشاركون 

وشدد أيضا على أن برنامج العمل الوطين للتكيف ينبغي أن يستند إىل اخلطط وبرامج العمل والدراسات           -٢٠
ونظرا إىل أن برامج عمل وطنية كثرية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أتاحت فرصة ليحدد خمتلف . القائمة

ة أولويـام خـالل املشاورات العلنية، اقترح عدة مشاركني يف اجتماع كامباال استخدام برنامج            أصـحاب املصـلح   
 .العمل الوطين أساسا لتحديد أولويات تدابري التكيف داخل برنامج العمل الوطين للتكيف حيثما كان ذلك مناسباً

نامج العمــل الوطــين للــتكيف إىل أن ويف الــبداية، أشــار اخلــرباء الذيــن أعــدوا الوثيقــة األساســية بشــأن بــر   -٢١
البيانات املرجعية املناسبة، وتكنولوجيات جتهيز البيانات، موجودة فعالً يف معظم أقل البلدان منوا مما يسمح بتقدمي 

وبينما يصح القول إن أنواعا معينة من البيانات املتصلة . مقـترحات مفصـلة، إما حمليا أو بواسطة التعاون اإلقليمي      
اطر اجلفاف والفيضانات قد تتوافر بواسطة عمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وخمتلف    بتقيـيم خم  

املشاريع املمولة من اجلهات املاحنة، فإن أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مل توافق على أن هذه البيانات 
ة أن معظم أقل البلدان منوا تفتقر إىل القدرة على تقييم البيانات، متاحة بسهولة ألقل البلدان منوا، والحظت األمان

). وأُشري يف هذا الصدد إىل النتائج اليت توصل إليها الفريق العامل املخصص       (وباخلصـوص يف جمـال تقيـيم الضـعف          
درات يف ووافـق املشـاركون مـن أقـل البـلدان منوا على هذه النظرة، وشددوا على ضرورة إدراج مبادرات بناء الق                   

 .عملية برامج العمل الوطنية للتكيف

وتشـمل أيضـا املشـاورات اجلارية بني أمانيت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة             -٢٢
اإلطارية بشأن تغري املناخ اعتبارات متصلة بتحديد واعتماد برنامج عمل مشترك وفقا للعملية اليت بدأت بني أمانة 
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وتشاطر كلتا األمانتني يف نفس اآلراء فيما . قية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجياتفا
 .يتصل باحتمال وجود تآزرات ملموسة يف هذا اال

وممـا يدعـو إىل ضـرورة الشـروع يف بـرنامج عمـل مشـترك ملعاجلـة مسـائل متصـلة بوسـائل عيـش السكان                         -٢٣
املـناطق اجلافـة وشـبه اجلافـة والقاحـلة شـبه الرطـبة يف املـناطق النامية، يف إطاري اتفاقية األمم املتحدة          املسـتدمية يف    

ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، أن هاتني االتفاقيتني متصلتان بالتنمية املستدمية             
ذه النظم اإليكولوجية مهددة مبشاكل بيئية خمتلفة، مبا يف ذلك وسبل عيش الناس يف ه. وبينهما أوجه تشابه كبرية

ووحدة غرض . اجلفـاف والتصـحر، يـلزم اختـاذ تدابـري مشـتركة بشـأا لـتمكني الـناس من التكيف وإعالة أنفسهم             
ه وال بد بالتايل من اعتماد ج موحد بوصف. االتفاقيـتني تسـتلزم الشـروع يف بـرامج مشـتركة مسـتندة إىل متاثلهما        

وهذا النهج كفيل بتيسري جتميع موارد االتفاقيتني التباع . أكثر السبل رشدا حنو معاجلة أهداف االتفاقيتني املشتركة
كما أن بذل جهد مشترك سيساعد . اجتاه مشترك، مما ييسر استخدام املوارد استخداماً فعاالً لتنفيذ هذه األهداف

وإضافة إىل ذلك، ينسجم هذا النهج مع األحكام . هـا كل منهما االتفاقيـتني عـلى التصـدي للـتحديات الـيت تواجه          
ذات الصـلة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اليت تشدد        

أو أثر تنفيذ /ناخ وعلى ضرورة مواجهة الشواغل احملددة للبلدان األطراف النامية الناشئة عن اآلثار الضارة لتغري امل
تدابـري االسـتجابة، وباخلصـوص بشأن الفئات اخلاصة من البلدان، مبا فيها البلدان املوجودة يف املناطق اجلافة وشبه        

 .اجلافة

وبـناء عـلى ذلـك، وبعـد االتفاق على مبدأ ترتيب تعاوين مشترك، تعمل األمانتان حالياً على حتديد إطار                    -٢٤
 .تزمونطاق برنامج العمل املع

ووفقــا للــبيانات الــيت أعلــنت مبناســبة مؤمتــري األطــراف يف كــل مــن االتفاقيــتني بشــأن الــتعاون فســتكون    -٢٥
 :األهداف الرئيسية للربنامج املشترك على النحو التايل

مـتابعة أهـداف اتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري       )أ( 
أو التصحر يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة والقاحلة شبه الرطبة يف /فـيما يتعـلق باملـناطق املعرضة للجفاف و      املـناخ،   

 البلدان النامية؛

 تطوير تآزرات فيما بني االتفاقيتني، علماً بأما متصلتان بالتنمية املستدمية؛ )ب( 

توجيه تـلك االهـتمامات على املستوى       توحيـد االهـتمامات الرئيسـية لالتفاقيـتني وتـنفيذ تدابـري لـ              )ج( 
 احمللي؛
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الـنظر يف تكييـف اسـتراتيجيات لصاحل املناطق اجلافة وشبه اجلافة والقاحلة وشبه الرطبة ووسائل                 )د( 
 إدراجها يف الربامج الوطنية؛

تعزيـز التنسـيق والـتعاون الفعـال فـيما بـني أصحاب املصلحة احملليني يف جمال تنفيذ اجلوانب ذات              )ه ( 
 .الصلة يف االتفاقيتني، حبيث يتم تاليف ازدواجية اجلهد واملوارد

وينبغي أن يستهدف هذا الربنامج نواتج ملموسة وحمددة مثل وضع إطار شامل للتعاون بني اتفاقية األمم              -٢٦
ملناطق اجلافة املـتحدة ملكافحـة التصـحر واتفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ يف جمال تغري املناخ يف ا             

وينبغي أيضاً أن يقترح هذا الربنامج طرائق لوضع برنامج العمل املشترك بني      . وشـبه اجلافـة والقاحلة وشبه الرطبة      
اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر واتفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، وجعله أكثر استجابة                        

 .نامج التصدي هلا، وال سيما على املستوى القطريللمسائل احلامسة اليت يستهدف الرب

وينـبغي كذلـك توجيـه اقـتراحات تطويـر وتشـجيع الـتآزر مـع اجلهـات الفاعـلة األخـرى يف تنفيذ جماالت                  -٢٧
وإضافة إىل ذلك، ينبغي . االهـتمام املشـتركة يف كلـتا االتفاقيـتني لكـي تسـتخدم املـوارد املشـتركة استخداما فعاال                 

ات املتصـلة باسـتراتيجيات الـتكييف مع أثار اجلفاف والتصحر، مشفوعة بطرائق لتحديد أولويات               تـرتيب املقـترح   
 .االستراتيجيات وربطها بصورة مناسبة باألولويات الوطنية

وعقـب املبادرة املشتركة اليت اختذا األمانتان التنفيذيتان التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية              -٢٨
تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بشأن اخلدمات اإلدارية املشتركة واالتفاق الذي مت التوصل إليه بشأن مبدأ األمم امل

هـذه املـبادرة، عـني األمـني التـنفيذي لكـل مـن األمانـتني موظفـني أقدمـني لـلعمل عـلى وضع الطرائق وترتيب هذه                 
ألمم املتحدة جبنيف جارية بشأن هذه املسألة دف وما زالت املشاورات مع مقر األمم املتحدة ومكتب ا. العملية

 .حتديد اتفاق يعود بالنفع املتبادل على األمانتني

 تفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالا -جيم
 )اتفاقية رامسار (للطيور املائية        

ت أمانـتا اتفاقيــة األمـم املــتحدة ملكافحـة التصــحر    يف إطـار بـرنامج املشــاورات الدوريـة املــتفق عـليه، الــتق     -٢٩
وتتمحور هذه . واتفاقيـة رامسـار يف عـدة مناسبات، إما يف مناسبة املؤمترات الدولية أو يف مقر كل من االتفاقيتني         

 :، وتركز على املسائل التالية١٩٩٨املشاورات أساسا حول تنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة يف عام 

 التعاون بني اتفاقية رامسار واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية التنوع حتديد جماالت )أ( 
 البيولوجي وأطراف آخرين؛
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حتديــد تدابــري معيــنة عــلى املســتويات الدوليــة  : اخلطــوات القادمــة يف األنشــطة املشــتركة املمكــنة  )ب( 
 .خطة العمل املشتركة/ واحملليةةوالوطني

تني مــن الضــروري أن تشــجع األنشــطة املشــتركة يف جمــال تعزيــز العــلم والتكــنولوجيا،  وتــرى كلــتا األمانــ -٣٠
واتفق أيضا . واتفقـتا عـلى أن تكون قائمات خرباء االتفاقيتني مترابطة عرب موقعي االتفاقيتني على شبكة اإلنترنت        

 عملية إعداد مؤمتر عـلى أن يلـتمس عقـد حمـافل تشـاورية عـلى الصـعيد القطـري ليكفـل بقـدر اإلمكان التعاون يف                
ولوحظ أيضا أن عددا من األراضي الرطبة يف املناطق اجلافة وشبه . األطـراف وغـري ذلـك مـن الوثـائق ذات الصـلة            

ويف هـذا الصـدد، يعد وضع قائمة أو جرد ضروريا، وشدد على أن تبدأ   . اجلافـة مل تصـنف عـلى أـا أراض رطـبة       
ي تشجيع األطراف على زيادة عدد األراضي الرطبة املعينة من أجل   وجير. هـذه العمـلية بـتركيز أويل عـلى أفـريقيا          

 .تيسري ترشيد إدارا واستخدامها

واتفقــت كلـتا األمانــتني عــلى أن مـن املمكــن العمــل مــن   . واعتـرب تعزيــز القــدرة حامسـا لتــنفيذ االتفاقيــتني   -٣١
وينبغي استكشاف  . املتحدة ملكافحة التصحر  خالهلمـا على التوعية مبسألة املناطق الرطبة واهتمامات اتفاقية األمم           
 .وسائل وسبل تطوير مواد مناسبة لتوعية خمتلف اجلماعات الرئيسية

وإضافة إىل ااالت املقترحة    . ولوحظت أيضا ضرورة تشجيع أنشطة مشتركة لتعزيز العلم والتكنولوجيا         -٣٢
ار املبكر بوصفه مكوناً رئيسياً آخر ميكن أن   يف مذكـرة الـتفاهم، اقـترح أيضـا تقاسـم اخلـربات بواسـطة نظم اإلنذ                

وســيتم تــبادل اخلــربة الــيت . تســتخدم األطــراف مــن خاللــه املعــلومات الــيت طورــا فعــال جلــنة العــلم والتكــنولوجيا 
اكتسـبتها األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر، مـن خـالل عمـل جلـنة العـلم والتكنولوجيا بشأن                  

 .شرات، فضال عن املعرفة التقليدية، مع اتفاقية رامساراملقاييس واملؤ

وفيما يتعلق بتنسيق برامج العمل بني االتفاقيتني، تقرر أن تشجع كلتا األمانتني األطراف ومراكز التنسيق  -٣٣
وإضـافة إىل ذلـك، سيتم تشجيع هذه األطراف       . عـلى إجـراء مشـاورات، وال سـيما لـدى إعـداد الـتقارير الوطـنية                

واتفق على أن . برامج العمل أو اخلطط بشأن العمل املتصل باالتفاقيتني     /كـز عـلى توفـري نسخ االستراتيجيات       واملرا
 .تتخذ األمانتان ترتيبات لعقد اجتماعات تشاور سنوية

 :ومن بني ااالت اليت نوقش فيها حتديد املشاريع وتطويرها، اقترحت ااالت الثالثة التالية -٣٤

ميثل هذا النظام اإليكولوجي موضوعاً هاماً لتطوير أنشطة مشتركة، ال بني :  اإليكولوجينظام أوكافانغو 
ونظام أوكافانغو . االتفاقيـتني فحسـب وإمنـا مع جهات فاعلة أخرى ذات صلة، مبا فيهـا اتفاقية التنوع البيولوجي           

وال، وبوتســوانا، وناميــبيا، الــيت اإليكولوجـي هــو أيضــا أكــرب موقــع يف العــامل التفاقيــة رامســار، يشــكل أمهيــة ألنغــ 
وجرى إبالغ االجتماع بأنه جيري تطوير سياسة إمنائية      . اشـتركت يف الـتوقيع عـلى إنشـاء جلـنة حـوض أوكافانغو             
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وتتوىل . وطنية لبوتسوانا، بدعم مايل وتقين من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبدعم تقين من أمانة اتفاقية رامسار
مات أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ويواصل ويشجع التآزر بني االتفاقيتني على  هـذه العمـلية اهـتما    

وإضافة إىل ذلك، تدعم احلكومة السويسرية تطوير خطة إدارة للنظام اإليكولوجي بواسطة مكتب . املستوى احمللي
املهتمة مرفق البيئة العاملية، والدامنرك     وتشمل اجلهات األطراف األخرى     . اتفاقيـة رامسـار الذي يقدم الدعم التقين       

والوكالـة األمـريكية للتـنمية الدوليـة، بيـنما يـتوىل االحتاد العاملي لصون الطبيعة دور مدير تطوير مشروع السياسة                    
 .العامة

أن واتفق بالتايل على أن تكون شبكة الربامج املواضيعية التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بش -٣٥
 اجليولوجيـة الدوليـة، لصـاحل بـرنامج العمـل اإلقليمي يف             -اإلدارة املتكامـلة لألـار والـبحريات واألحـواض املائيـة            

 .أفريقيا، متصلة مببادرة نظام أوكافانغو اإليكولوجي

أعـلن فعـالً أن هذا املشروع يشكل موقعاً عابراً للحدود من مواقع اتفاقية رامسار،         : حـوض حبـرية تشـاد      
جـد مشـروع ملـرفق البيـئة العامليـة يف طور متقدم من التنفيذ وهو يشمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك               ويو

الـدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجلنة حوض حبرية تشاد، فضال عن األطراف املهتمة األخرى على املستوى    
ونظراً إىل أن جلنة حوض حبرية تشاد عضو يف شبكة        . اداحملـلي، وال سيما الدول األعضاء يف جلنة حوض حبرية تش          

الـربامج املواضـيعية املعـنية باملـاء الـتابعة التفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر، فقـد اتفـق على أن تلتمس كلتا                  
 .األمانتني سبل تعاون أوثق يف جمال عمل حوض حبرية تشاد

 املؤسساتالتعاون وتعزيز العالقات مع املنظمات و -ثالثا
      الدولية األخرى ذات الصلة   

 برنامج األمم املتحدة للبيئة -ألف

وفقـا لـلمقررات ذات الصـلة الصـادرة عـن مؤمتـر األطـراف واجلمعيـة العامـة لألمـم املتحدة، أقامت أمانة                    -٣٦
ة توفـري مدخل مفصل  اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر اتصـاال مكـثفاً بـربنامج األمـم املـتحدة للبيـئة لكفالـ                      

ويف . ٢١ومسـتكمل لعمـلية حتضـري مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدمية بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ جدول القرن                   
هـذا الصـدد، انضـمت األمانة أيضا إىل عدة منتديات ومؤمترات بوسائل إلكترونية عقدها مديرو مهام خمتلفون يف               

. ئل ذات فائدة وأمهية لعملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         عن مسا  ٢١إطـار جـدول أعمال القرن       
 ١٢وتواصل األمانة مشاوراا الوثيقة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة للموافقة على املدخل النهائي مبوجب الفصل 

 . ، املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة٢١من جدول أعمال القرن 
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املبادرات التعاونية األخرى مع برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروع تقييم تدهور األراضي اجلافة، وتشمل  -٣٧
الرامي إىل توفري معلومات أساسية موحدة وأدوات منهجية لتقييم تدهور األرض على املستويات الوطنية واإلقليمية 

 املسـاعدة عـلى الـتخطيط لألراضي اجلافة         ومشـروع تقيـيم تدهـور األراضـي اجلافـة مـبادرة يقصـد مـنها               . والدوليـة 
ومصـدر املشروع طلب قدمته أمانة اتفاقية األمم      . وتطويـرها بواسـطة توفـري معـلومات أفضـل عـن تدهـور األرض              

التقييم "إلعداد ورقة مفاهيمية عنواا ) الفاو(املتحدة ملكافحة التصحر إىل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
، وهي ورقة وجهتها أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل مكتب مرفق البيئة العاملية يف "الشامل للتصحر

وأعاد مرفق البيئة العاملية صياغة املقترح ليصبح مقترح منحة إعداد وختطيط . برنامج األمم املتحدة للبيئة للنظر فيها
يته مبشروع تقييم تدهور األراضي اجلافة، وكلفت الفاو مشروع من الصنف ألف ملرفق البيئة العاملية، أعيدت تسم

واخلطـوة الـتالية يف مشروع تقييم تدهور األراضي اجلافة هي إعداد مقترح منحة إعداد وختطيط مشروع       . بتـنفيذه 
مـن الصـنف بـاء يشـمل إجـراء مشـاورات واسـعة الـنطاق مع أصحاب املصلحة، وحتديد أنشطة تقنية استراتيجية،              

). ويشار أيضا إىل هذه املبادرة اهلامة يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية( مؤسسـي وختطيطي شامل      وتصـميم إطـار   
ومــنظمة األغذيــة والــزراعة ومــرفق البيــئة العامليــة جهــتان متعاونــتان رئيســيتان يف هــذا املشــروع أيضــاً وغــريه مــن   

 .املشاريع

ديسمرب /فة، عقدت يف روما يف كانون األولوسـلمت حلقة عمل عن مشروع تقييم تدهور األراضي اجلا        -٣٨
وبالتايل، فإن أهداف   . ، بضرورة أن يضع املشروع تدهور األرض يف منظور واسع النطاق وشامل           ٢٠٠٠املاضـي   

توفــري معــلومات أساســية ‘ ١’: مشـروع تقيــيم تدهــور األراضــي اجلافــة ســتتكون مــن ثالثــة مكونــات رئيســية هــي 
د بيانـات وغـري ذلـك، عـن حالـة تدهـور األرض، وأسبابه وتأثرياته يف البيئة       وموحـدة، مبـا يف ذلـك خـرائط وقواعـ         

واتمع البشري، وحتديد أفضل تدابري العالج ملكافحة تدهور األرض، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
يب لتستخدمها  وضـع أسـاليب لتقيـيم تدهـور األرض ورصـده عـلى مجيـع املستويات، مبا يف ذلك تطوير أسال                    ‘ ٢’

بــناء القـدرات عــلى مجيـع املســتويات لتـنفيذ مشــروع تقيـيم تدهــور     ‘ ٣‘املـنظمات الوطــنية عـلى املســتوى احملـلي،    
وقدمـت حـلقة العمـل دعمـا شـديدا لزيادة تطوير مشروع تقييم تدهور األراضي اجلافة بواسطة                  . األراضـي اجلافـة   

يقدم إىل مـرفق البيـئة العامليـة، ويـؤدي إىل تنفيذ مبكر             التحضـري ملـرفق وضـع وإعـداد املشـاريع مـن الصـنف بـاء سـ                 
وخالل مرحلة اإلعداد، جرى حث منظمة األغذية والزراعة على تويل دور الريادة مع ضمان املشاركة . للمشروع

 .الكاملة من األطراف املعنية األخرى

عداده فعالً، والذي تشكل فيه     وإضـافة إىل ذلـك، فـإن تقييم النظام اإليكولوجي يف األلفية، الذي جيري إ               -٣٩
أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة للبيئة اجلهتني املتعاونتني الرئيسيتني، هو عملية              
مصـممة لتحسـني إدارة الـنظم اإليكولوجيـة الطـبيعية واملـدارة العامليـة، باملساعدة على توفري معلومات علمية ذات               

وقدم تقييم النظام . ت العامـة بشـأن ظـروف الـنظم اإليكولوجيـة، وإتاحـة خيـارات الردود املناسبة              صـلة بالسياسـا   
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وبدأت الدراسة . ، والـذي يوافـق اليـوم العـاملي للبيئة     ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٥اإليكولوجـي يف األلفيـة رمسيـاً يـوم          
ل باألثر الذي تلحقه تغيريات النظم  لـتمكني مـتخذي القـرارات من اكتساب املعرفة العلمية ذات احلجية فيما يتص             

وستتيح الدراسة للحكومات، والقطاع اخلاص واملنظمات . اإليكولوجيـة العامليـة يف وسـائل عيـش اإلنسـان والبيئة         
 .احمللية، معلومات أفضل بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها إلعادة إحالل إنتاجية النظم اإليكولوجية العاملية

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن كثب الربنامج املتكامل إلدارة األرض واملاء يف كما تتتبع أمانة  -٤٠
وخالل . ووضـعت هذه املبادرة األفريقية املتصلة باألرض واملاء فعال خطة عمل وأنشأت أيضا آلية تيسري            . أفـريقيا 

ديسمرب املاضي، طورت /انون األولجلسـة املناقشـة الـيت عقـدت بالـتوازي مـع مؤمتر األطراف الرابع يف بون يف ك               
معـايري انـتقاء املواقـع ملرحـلة بـدء الـربنامج املـتكامل إلدارة األرض واملـاء يف أفـريقيا، وبـناء عـلى طـلب مـن البنك                      
الـدويل، حددت بعض البلدان األطراف األفريقية واملنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية ذات الصلة مواقع يف              

.  أفريقيا حيث ستبدأ املرحلة األولية للربنامج، بالتعاون مع الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العامليةخمتلف املناطق يف
 .ونظر هذا االجتماع أيضاً يف آليات تنفيذ الربنامج املتكامل إلدارة األرض واملاء يف أفريقيا

ادي والعشـرين لـربنامج األمم   وحضـرت أمانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر جمـلس اإلدارة احلـ            -٤١
من جدول األعمال املعنون   ) أ (٤املـتحدة للبيـئة وشـاركت مشـاركة حثيـثة يف املناقشـة الـيت جـرت يف إطار البند                     

أو من التصحر، /دعـم تـنفيذ اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر يف البـلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و              "
وخالل هذه الدورة، وبطلب من جملس اإلدارة، قدم األمني التنفيذي ألمانة ". ٢٠٠٠-١٩٩٩: وخاصة يف أفريقيا

اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر عرضـا عـن الـرابطة بـني التصـحر والفقـر والتـنمية، وقـدم عرضا آخر عن                          
 .لتصحرالكوارث الطبيعية وتأثرياا يف الرفاه البشري، وال سيما يف املناطق املتأثرة باجلفاف وا

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية -باء

طورت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أنشطة مشتركة كثرية  -٤٢
ويف هذا الصدد، أكد من جديد املؤمتر األخري للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية . باالعـتماد عـلى تقليد تعاون عريق   

 األولوية العالية املوالة لعملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وتعهد املؤمتر ٢٠٠١يونيه /عقود يف حزيرانامل
 .بتقدمي املزيد من املساعدة املالية والتقنية لدعم األنشطة املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 اتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة التصحر مقررات عن عدد من        واعـتمدت جلـنة العـلم والتكـنولوجيا وأمانـة          -٤٣
املسـائل تشـمل املوافقـة عـلى مقـترح بـرنامج األمـم املتحدة للبيئة لتنظيم مرحلة ثانية للدراسة االستقصائية وتقييم                 

ة لألرصاد واملنظمة العاملي. الشـبكات، تتضـمن دراسة استقصائية جتريبية متعمقة يف إقليم اجلنوب األفريقي الفرعي       
 .اجلوية طرف يف التجمع املكلف مبهمة تنفيذ هذا العمل
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وإضافة إىل ذلك، أعادت جلنة العلم والتكنولوجيا تعيني الفريق املخصص املعين بنظم اإلنذار املبكر إلنعام  -٤٤
. بري التأهبالـنظر يف أداء نظـم اإلنـذار املـبكر، وأسـاليب حتـليل الضـعف، وتـبادل املعلومات بني املؤسسات، وتدا              

 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عضو أيضا يف هذا الفريق املخصص

ويف إطـار جـدول املشاورات الدورية اجلارية، كانت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ممثلة يف االجتماعات     -٤٥
 :التالية اليت عقدا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

رابعة ملؤمتـر األطـراف، حيـث ألقـى األمني العام كلمة يف اجللسة العامة ملؤمتر األطراف                الـدورة الـ    )أ( 
 ؛) يف بون بأملانيا٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٢ إىل ١١من (الرابع 

 / حزيران٢مايو إىل / أيـار ٣١بـون، مـن   (اجـتماع الفـريق املخصـص املعـين بـنظم اإلنـذار املـبكر          )ب( 
 ؛)٢٠٠٠يونيه 

ــيمي ملكافحــة التصــحر يف حــوض حبــر آرال       االجــت )ج(  ــرنامج العمــل دون اإلقل ماع بشــأن حتضــري ب
 ؛)٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ إىل ١٨بيشكك، قريغيزستان، من (

 ٢٤ إىل ٢٢اجلزائــر العاصــمة، مــن (املؤمتــر اإلقلــيمي األفــريقي للتحضــري ملؤمتــر األطــراف الــرابع   )د( 
 ؛)٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول

كة اإلدارة املتكاملة لألار والبحريات واألحواض املائية اجليولوجية الدولية يف إطار      اجـتماع شـب    )ه ( 
 كـــانون ١نوفمـــرب إىل / تشـــرين الـــثاين٢٩أكـــرا، مـــن (بـــرنامج العمـــل اإلقلـــيمي ملكافحـــة التصـــحر يف أفـــريقيا  

 ).٢٠٠٠ديسمرب /األول

ومن . جمال اإلعالم وأنشطة توعية اجلمهور وكـانت املـنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة نشطة جدا أيضاً يف                -٤٦
 :األنشطة الرئيسية املنفذة يف هذا الصدد، جيدر ذكر ما يلي

" نظم اإلنذار املبكر للتأهب حلاالت اجلفاف وإدارا      "أعدت ملؤمتر األطراف الرابع نشرة معنونة        )أ(
 ذا املوضوع يف ندوة إبالغ صحفي؛وتناولت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أيضا ه. ووزعت عدة مئات منها

جمموعة اتفاقية األمم املتحدة " نسخة من ٨ ٠٠٠مولت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية استنساخ  )ب( 
 ".لوبو ألربتو" نسخة من كتيب الرسوم اهلزلية ٥ ٠٠٠الكاملة و" ملكافحة التصحر

درة تقييم تدهور األراضي اجلافة؛ وشاركت يف       وتنهض املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بدور نشط يف مبا         -٤٧
 كــانون ٧ إىل ٥مـن  (حـلقة العمـل الدوليـة الـيت نظمــتها مـنظمة األمـم املـتحدة لألغذيـة والــزراعة يف هـذا الصـدد           

واتفق جملس املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على أن توضع مسألتا الطقس واملناخ بشكل             ). ٢٠٠٠ديسمرب  /األول
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عامـلني يف املـبادرة املقترحة بشأن تقييم تدهور األراضي اجلافة، وبناء على ذلك، طلب الس         مناسـب بوصـفهما     
يقدم املزيد من املعلومات    (إىل األمـني العـام أن يكفـل استمرار مشاركة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف املبادرة                 

 ).عن هذه املبادرة يف القسم الثالث ألف من هذه الوثيقة

خـرياً، تسـاعد املـنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف جمموعة                     وأ -٤٨
 :واسعة النطاق من األنشطة، من أمهها ما يلي

 إعداد التقارير الوطنية؛ )أ( 

 تقييم املشاريع احلدية والتجريبية؛ )ب( 

 تقييم برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية؛ )ج( 

توفـري املسـاعدة املاليـة والتقـنية ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ملساعدا على تلبية                  )د( 
 .احتياجاا من املوظفني

ودعا الس التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية األمني العام إىل مواصلة مشاركة املنظمة احلثيثة يف        -٤٩
تحدة ملكافحـة التصـحر وأن يـبقى أعضـاء اـلس عـلى عـلم كـامل بالتطورات اجلارية يف                أنشـطة اتفاقيـة األمـم املـ       
 .املسائل املتصلة باالتفاقية

 )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  -جيم

وتوعية تـربز بوضوح يف نص وروح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أمهية بناء القدرات، والتثقيف          -٥٠
وأمـام هـذه اخلـلفية، تشـارك أمانـة اتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة               . اجلمهـور يف اجلهـود املـبذولة ملكافحـة التصـحر          

التصـحر يف مشـاورات مكثفة مع اليونسكو لتحديد برنامج تعاون مشترك يتمحور حول أنشطة حتقق أقصى ميزة          
 .نسبية ملشاركة اليونسكو يف تنفيذ االتفاقية

ء على ذلك، ومثلما أبلغ عنه خالل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، اتفقت أمانة اتفاقية األمم املتحدة     وبنا -٥١
اإلسبانية واإلنكليزية (بثالث لغات " جمموعات تعليمية متصلة بالتصحر"ملكافحـة التصحر واليونسكو على تطوير     

وستشمل اموعات التعليمية . تأثرة باجلفاف والتصحر، ستخترب يف املدارس االبتدائية يف بلدان خمتلفة م)والفرنسية
 .دليالً للشباب، ودليل مدرسني، وعدة دراسات إفرادية وكتييب رسوم هزلية يربزان مشاكل التصحر
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وباالعتماد على . واسـتكملت املرحلة األوىل من هذا املشروع بدعم من احلكومتني اإليطالية والسويسرية           -٥٢
س املنتسبة، ستبدأ املرحلة التجريبية هلذا املشروع يف عدة بلدان يف أفريقيا وآسيا وأمريكا شـبكة اليونسـكو للمدار    

 .الالتينية، مث بغية توسيع نطاقه يف املستقبل ليضم مجيع املناطق اليت تشملها االتفاقية

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -دال

تحدة ملكافحـة التصحر واملكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع  سـعيا لـتعزيز الـتعاون بـني أمانـة اتفاقيـة األمـم املـ             -٥٣
لـربنامج األمـم املتحدة اإلمنائي يف إطار الدعم الذي تقدمه كلتا املنظمتني إىل البلدان األفريقية املتضررة، اشتركت      

عت املذكرة يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملكتب اإلقليمي ألفريقيا يف وضع مذكرة تفاهم، ووق
 .٢٠٠١أبريل /نيسان

وتشـمل مذكـرة الـتفاهم جمـاالت النشـاط الـتالية ـدف تعزيـز تـنفيذ عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                 -٥٤
 :التصحر يف أفريقيا، مع التشديد على املستوى الوطين

تنظيم ‘ ١‘: توى الوطينتعزيز التعاون لتوفري الدعم للبلدان األطراف األفريقية املتضررة على املس     )أ( 
تنظـيم اجتماعات تشاور مع البلدان   ‘ ٣‘اسـتكمال بـرامج العمـل الوطـنية،         ‘ ٢‘حـلقات دراسـية وطـنية للـتوعية،         

 املاحنة والوكاالت الدولية لتقدمي برامج عمل وطنية وتنفيذها؛

 والتنوع الـتعاون عـلى تطويـر مـبادرات وبـرامج تـآزر مشتركة تعاجل مسائل التصحر، واجلفاف،              )ب( 
 البيولوجي، وتغري املناخ ومحاية األراضي الرطبة يف املناطق القاحلة؛

تعزيـز الـتعاون لـتوفري الدعـم للبـلدان األطـراف املتضررة يف أفريقيا باالعتماد على األنشطة ذات                    )ج( 
 .٢١الصلة اليت يديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مثل عملية بناء القدرات للقرن 

تقـوم حاليـاً أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لربنامج األمم                و -٥٥
ــليه          ــتفق ع ــرييب م ــال تق ــتفاهم، اســتنادا إىل جــدول أعم ــنفيذ مذكــرة ال ــداد أنشــطة لت ــائي بصــدد إع ــتحدة اإلمن  امل

 .٢٠٠٣ - ٢٠٠١للفترة 

اطق متضررة أخرى، شرعت أيضا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة وسـعيا لتيسـري تنفيذ االتفاقية يف من       -٥٦
التصــحر واملكــتب اإلقلــيمي ألمــريكا الالتيــنية والــبحر الكــارييب الــتابع لــربنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي يف إجــراء     

صحر اتصاالا مع وباملثل، ستواصل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت. مشاورات دف اعتماد مذكرة تفاهم
دف حتديد فرص مناسبة لتعزيز التعاون ) آسيا وأوروبا(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتبيه اإلقليميني اآلخرين 

 .لدعم تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان املعنية
- - - - - 


