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(A)   GE.05-63213    191005    191005 

            مؤمتر األطراف
        السابعة       الدورة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨-  ١٧      نريويب، 

                       من جدول األعمال املؤقت  ١٠      البند 

استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى  
 ت الصلة، ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذاتذا

  من االتفاقية٢٢من املادة ) ط(٢، والفقرة ٨           ً        الصلة، وفقا  للمادة 
 مذكرة من إعداد األمانة

  ملخص

   بني                                                                                                           ال تزال االستراتيجية اليت اعتمدهتا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر جتاه تشجيع وتعزيز التآزر فيما        - ١
  :                                                                االتفاقيات واملنظمات األخرى ذات الصلة تستند إىل أربع ركائز رئيسية هي

                                                                      دأبت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على استطالع سبل ووسائل      .                        تعزير الروابط املؤسسية    ) أ ( 
                             واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   )      ولوجي                    اتفاقية التنوع البي  (                                                                     تعزيز اتفاقات الشراكة والتعاون املربمة مع أمانات اتفاقيات ريو          

                                                              واستمرت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف متابعتها عن كثب           .                                                           بشـأن تغري املناخ واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة        
                                                                            الجتماعات مؤمترات األطراف يف تلك االتفاقيات واجتماعات اهليئات الفرعية التابعة هلا؛

                                                                                 فيذية، مبا يف ذلك مبادرات بناء القدرات، كجزء من برنامج العمل املشترك مع                                    اختـبار اخليارات التن     ) ب ( 
                                                                                              ويف هذا الصدد، متت صياغة مشروع االختصاصات اليت سيستند إليها التعاون مع أمانة اتفاقية                .                       اتفاقـيات ريو األخرى   

  .                      ً                   التنوع البيولوجي متهيداً ملناقشتها يف املستقبل

  )  د (                                                            استرشد جانب كبري من اجلهود املشار إليها يف إطار البند             .      شتركة                            وضع سياسات واستراتيجيات م     ) ج ( 
                                                                                                               أدناه بفريق االتصال املشترك املنشأ على مستوى التوجيه التنفيذي واإلدارة باألمانات لتعزيز التعاون التآزري فيما بينها؛

                       ظيم حلقات عمل وطنية          لتن     ٢٠٠٠                                            يتواصل تنفيذ برنامج استهل يف هناية عام          :                         دعـم املبادرات القطرية     ) د ( 
  .     ُ                          بشأن ُنهج التآزر على املستوى احمللي

    ً                                                                                                       وفضـالً عـن ذلك، تبني يف إطار هذا البند أن التيسري يف تصميم مشاريع التآزر هو جانب هام يف تعزيز عمليات              - ٢
  .      التآزر
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  ٩   ٤٩-  ٣٤                                                                        التعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية األخرى ذات الصلة وتعزيز العالقات معها -     ً رابعاً
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

                                               ، أن تواصل جهودها الرامية إىل تشجيع وتعزيز       ٦-    م أ  /  ١٢                                          مؤمتـر األطراف من األمانة، مبوجب مقرره               طلـب  - ١
                                                     أنشطتها إىل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، على أن                                                            ً                العالقـات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة وأن تقدم تقريراً عن            

 ICCD/COP(6)/11/Add.1) . (                                                  يشمل هذا التقرير سبل حتديد أولويات إجراءات املتابعة 

                                                             وينبغي اإلشارة إىل أن التقرير ال يشري إال إىل األنشطة اليت             .                                                    ويتضـمن هذا التقرير آخر التطورات يف هذا اجملال         - ٢
                                                                                    كما يغطي التقرير األنشطة املشتركة األخرى اليت اضطلع هبا يف جمال الغابات والنظم               .   ً      ً  راً نشيطاً                           تـؤدي فـيها األمانة دو     

                                                                                                                      اإليكولوجية للغابات، وكذلك األنشطة الداعمة للتنوع البيولوجي، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل التقدم احملرز يف برنامج                
                    كما تتضمن الوثيقة     .                                          ك املتعلق بالبلدان قليلة الغطاء احلرجي                                                                     العمـل املشـترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي والنهج املشتر         

  .      ً                                                                        تقريراً عن التآزر يف جمال تعزيز فرص جديدة للتعاون مع الصندوق املشترك للسلع األساسية

                                                                                                                  كمـا يقدم التقرير نظرة عامة عن أنشطة حمددة اضطلعت هبا األمانة لتيسري تنفيذ التآزر على املستوى احمللي يف                    - ٣
  .                األطراف املتأثرة       البلدان

ُ                                                                         أما فيما يتعلق باستكشاف إمكانيات تعزيز الُنُهج واملبادرات التآزرية اليت تقوم هبا املنظمات والوكاالت الدولية                - ٤  ُ                                         
  ،  ٦-    م أ  /  ١٢                                                                                                     مبا فيها مرفق البيئة العاملية، بغية توطيد التعاون مع األمانة، على حنو ما يدعو إليه املقرر                                   املختصـة األخرى،  

   ).ICCD/CRIC(4)/5   وICCD/CRIC(4)/2 (              تقارير مستقلة           فهو موضوع 

  التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة وتعزيز العالقات معها-     ً ثانيا  

 اتفاقية التنوع البيولوجي -ألف 

   سري                                                                 ً                                                اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دوراته األخرية عدداً من املقررات الرامية إىل تعزيز وتي                 - ٥
                                 مصادر الطاقة املتجددة، واإلدارة     (                                                                                        تنفيذ برامج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، املتصلة باستصالح األراضي املتردية            

   ).                                                            املتكاملة للموارد املائية، واحملافظة على النظم اإليكولوجية اجلبلية

                                          رطبة تعاون األمانات التنفيذية التفاقيات                                                        بشأن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه ال        ٢ / ٧                 وقد طلب املقرر     - ٦
                                                                                                                          ريـو الـثالث مـن أجل إنشاء آليات لتيسري التآزر يف تنفيذ االتفاقيات من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية للتآزر،                     
                                                                                                                               واستعراض خطط العمل يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بغية مواءمتها مع برامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية مكافحة                  

  .                                                                                     التصحر، وبرامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

      ُ                                                                                                    وقـد اعُتمدت ثالثة برامج عمل يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل تشجيع            - ٧
           وتركز هذه    .                                        ا يدعم أهداف اتفاقية مكافحة التصحر                                                                      وتيسـري اسـتخدام املوارد البيولوجية وصوهنا بصورة مستدامة، مب         

                                                  ً                                                                        الـربامج عـلى نقـل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي فضالً عن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية اجلبلية واملائية                 
  .        الداخلية
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                 التفاقية اإلطارية                                                                                                       وعقـدت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون الوثيق مع أمانيت اتفاقية مكافحة التصحر وا              - ٨
                                                                                                                                    بشـأن تغري املناخ، وبالتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية، حلقة عمل إقليمية ألفريقيا بشأن أوجه التآزر يف تنفيذ برامج                    

      سبتمرب  /        أيلول   ١٤    و   ١٣                      غابرون يف بوتسوانا،     (                                                                             العمـل املتعلقة باألراضي اجلافة وشبه الرطبة والتنوع البيولوجي الزراعي           
                                                                                                       اخلرباء احلكوميون الذين حضروا حلقة العمل القيود والدروس املستخلصة من أجل زيادة أوجه التآزر                     وحـدد    ).     ٢٠٠٤

                                                                                                                      بـني االتفاقـيات إىل أقصى حد؛ وناقشوا مقترحات إلدماج االستراتيجيات املتسقة التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية                
                                                    علق مبفاهيم املشاريع من أجل االستفادة القصوى من                                                                           مكافحـة التصـحر يف برامج التنمية الوطنية، ووضعوا مذكرات تت          

  .                                                                       التآزر بني االتفاقيات املتصلة بالتنوع البيولوجي، مع معاجلة األولويات الوطنية

                                                                                                                    ومن األمور الوثيقة الصلة باتفاقية مكافحة التصحر اعتماد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دورته                 - ٩
                                                                                                   وجيهية الطوعية لتقييم التطورات الثقافية والبيئية واالجتماعية الذي يقترح إجراؤه يف املواقع،                                        السـابعة مـبادئ كون الت     

                            وهذا التقييم ضروري إلعداد      .                                         ً                                              واألراضي واملياه املقدسة اليت تشغلها تقليدياً اجملتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية          
   .                                      خطة عمل للمحافظة على املعارف التقليدية

                                                                       ، الـذي رحب مبوجبه مؤمتر األطراف بربنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع     ٦-    م أ  /  ١٢               ضـى املقـرر         ومبقت -  ١٠
                                                                                                                         البـيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة، ودعا األطراف                

 ً     ً                                                          اً فعاالً، وخباصة على املستوى احمللي، نظمت األمانتان، على هامش                                                                   إىل اختاذ التدابري الضرورية لضمان تنفيذ الربنامج تنفيذ       
ُ        ومنذ ذلك احلني، ُعقدت      .                                                                                         الـدورات األخـرية ملؤمتـر األطراف يف االتفاقيتني، مناسبات تتعلق بربنامج العمل املشترك                            

                               بالنسبة لربنامج العمل املشترك                                                                                                  مناقشات متهيدية متعددة بني األمانتني أدت إىل حتديد عدد من البنود اليت تعترب ذات أولوية                
  .    ٢٠٠٥     لعام 

                             ً              وتقوم أمانتا االتفاقيتني حالياً مبراجعة          ٢٠٠٥                                                               ووضـع إطـار خلطـة عمل خاصة بربنامج العمل املشترك لعام              -  ١١
  :                                                  اختصاصات النشاطني الرئيسيني لربنامج العمل املشترك، وهي

                                  البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه                                               جتميع معلومات عن حالة واجتاهات التنوع         :  ٢- ١               النشـاط ألف      ) أ ( 
                                                                                                                           الرطـبة، مـن التقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اخلاصة بالتنوع البيولوجي وبرامج العمل الوطنية                

                             للتكيف وبرامج العمل الوطنية؛

   .         ضة للخطر       أو املعر /                                               وضع املعايري لتيسري حتديد األراضي ذات القيمة اخلاصة و   ):  أ ( ١- ٢           النشاط ألف   ) ب ( 

  .                          ً                  وستكون هذه االختصاصات أساساً للتعاون يف املستقبل 

                                                                                                                       ونظمت أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم                -  ١٢
                                   ى النحو املوضح يف الفرع جيم من                                                                                              املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، حلقة عمل عن األحراج والنظم البيئية احلرجية، عل            

  .         هذا الفصل
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 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ -باء 

                                                                                                                 اسـتمرت أمانـتا اتفاقية مكافحة التصحر واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف عقد مشاورات بنشاط بغية                  -  ١٣
  .            ً                             مشتركة حتديداً أفضل لفائدة اتفاقية كل منهما                                               حتديد اجملاالت الرئيسية اليت ميكن فيها االضطالع بأنشطة 

                                                                                                               ونظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف          -  ١٤
               ن بني األمانات                                                                                                            ورقـة استكشـافية حتدد اجملاالت املواضيعية واألنشطة اجلامعة يف إطار اتفاقيات ريو، مت إعدادها بالتعاو               

      وشددت   .                                                                                                            وأوصت اهليئة الفرعية النظر يف هذه الورقة يف الدورات املقبلة بعد أن ينظر فيها فريق االتصال املشترك                  .      الثالث
  .                                                                                 اهليئة الفرعية على ضرورة تعزيز التنسيق بني مراكز التنسيق الوطنية التفاقيات ريو الثالث

                                                                    ية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ التابعني التفاقية األمم املتحدة                                               وبطلـب مـن اهليئة الفرعية للمشورة العلم        -  ١٥
                                                 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  ٧-   م أ / ٥                           ً                         اإلطارية بشأن تغري املناخ، عمالً بالوالية الواردة يف املقرر 

                                                         ية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة عشرة، نظمت أمانة اتفاقية                                                         تغري املناخ، والوالية اليت حددهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلم
                                                                                                                األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حلقة عمل تستهدف دراسة التآزر فيما بني اتفاقيات ريو، بالتعاون مع أمانيت       

                          يون من االتفاقيات الثالث                                      وكان من بني املشتركني منسقون وطن        ).     ٢٠٠٣       يوليه   /                   إسبو، فنلندا، متوز   (                   االتفاقيتني األخريني   
                            ً                                                                                             مجيعها، وحددت حلقة العمل عدداً من خيارات التعاون يف جمال تبادل املعلومات، ونقل التكنولوجيا، والتعليم والتوعية،                

                                كما نظرت حلقة العمل يف أوجه        .                                                                                          والبحث واملراقبة املنهجية، وبناء القدرات، وتقدمي التقارير، وآثار تغري املناخ والتكيف          
                                                                                                                   ط بني التنوع البيولوجي وتغيري املناخ وسلطت الضوء، يف هذا السياق، على خيارات أخرى مثل استخدام هنج النظم                        التراب

   .                                                                                                     اإليكولوجية الذي تتبعه اتفاقية التنوع البيولوجي كإطار لألنشطة اليت تسهم يف حتقيق أهداف اتفاقيات ريو الثالث

                                                            جملاالت اليت ميكن أن يفيد فيها التعاون مع اتفاقية تغري املناخ، مثل     ً                           ً             وفضـالً عن ذلك، اقترحت األمانة عدداً من ا        -  ١٦
                       وجرى التشديد على أن      .                                                                                                  حتديد كيفية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف بالتعاون الوثيق مع وضع برامج العمل الوطنية             
   ُ             واقُترح استخدام    .      راسات                                                                                                   بـرامج العمـل الوطنية للتكيف ينبغي أن تبىن على ما هو قائم من اخلطط وبرامج العمل والد                 

                         ً                                                                                   ً               برامج العمل الوطنية أساساً لتحديد أولويات تدابري التكيف يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف حيثما كان ذلك مناسباً               
  .     ً                                                                                                              نظـراً ألن العديد من برامج العمل الوطنية تسمح ملختلف أصحاب املصلحة بتحديد أولوياهتم خالل املشاورات العامة                

                                                             ً       ً                         ة برامج العمل الوطنية للتكيف اآلن أن هذه الربامج تشمل عادة جزءاً رئيسياً يصف الروابط وفرص التآزر              ويتبني من دراس
                                                                                                                     بـني خطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة وتدهور األراضي وحاالت اجلفاف وبرامج العمل الوطنية، وكذلك                

  .                       بشأن التنوع البيولوجي    طنية   الو                        االستراتيجيات وخطط العمل                        صون التنوع البيولوجي يف 

                                                                                                                   وبـناء على طلب البلدان األطراف، استمرت األمانة يف عملية اختبار املبادرات الرائدة إلدراج البعد اخلاص بتغري                  -  ١٧
                                                                                                                               املـناخ، وخباصـة مـن زاوية أنشطة تنحية الكربون، يف مشاريع التنمية املستدامة املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر بواسطة                   

                                                                                    كما أجرت األمانة مشاورات مع جهات ماحنة وبلدان متلقية حمتملة بغية تسهيل هذه               .                        لتحريج وإعادة التحريج            خمططـات ا  
  .       العملية

    ً                                                                               ً                      وفضـالً عن ذلك، فإن دخول صندوق التكيف اخلاص بربوتوكول كيوتو مرحلة التشغيل اآلن، يتيح فرصاً أكرب                  -  ١٨
  .                                                               تطوير وتنفيذ برامج التكيف مع تغري املناخ يف أضعف البلدان املتأثرة                                               للتعاون يف الوقت الذي تدعو فيه احلاجة إىل التآزر يف
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 فريق االتصال املشترك بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية تغري املناخ -جيم 

                    املعقود يف كانون                                                                                                التقـت األمانـات التنفـيذية لالتفاقيات الثالث يف االجتماع الرابع لفريق االتصال املشترك              -  ١٩
                                                                                 وحددت مواضيع التكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا كمواضيع ذات أولوية            .                    ، يف بون، بأملانيا       ٢٠٠٤       يناير   /     الثاين

  .           هلذا االجتماع

                                                                                                               ونتـيجة الجـتماع فريق االتصال املشترك، من املتوقع إيالء االهتمام لعدد من األنشطة التجريبية احملتملة اليت                  -  ٢٠
  :     ا يلي       تتضمن م

                                                                                                     تعزيـز أجنع استخدام للموارد احملدودة واستخدام هنج النظام اإليكولوجي كإطار مفيد لتحقيق التآزر                ) أ ( 
                               فيما بني أهداف االتفاقيات الثالث؛

         جتريب هنج   "                                                                                                تتـيح األنشطة الرائدة اليت يتم االضطالع هبا يف إطار برنامج مرفق البيئة العاملية، املعنون                  ) ب ( 
                                                      ً                                         فرصة هامة لبيان أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات، استناداً إىل أمور منها مناذج التآزر املشار إليها يف    "     تكيف                تنفيذي إزاء ال  

                                                                                     تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص املعين بالتنوع البيولوجي التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛

                                             والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم املتحدة                                                                  األنشـطة التجريبـية وبرنامج عمل فريق خرباء جلنة العلم             ) ج ( 
                                                                                                         ومتثل هذه األنشطة التجريبية وكذلك التوصية املتعلقة باملبادئ التوجيهية لنظم اإلنذار املبكر يف األجلني                .               ملكافحة التصحر 

          اصة برصد                                                                                                          القصـري والطويل، فرصة جوهرية القتراح منهجيات فعالة لتقييم نظام مشترك ألسس املقارنة واملؤشرات اخل              
  .                          وتقييم التصحر وتردي األراضي

                نقل التكنولوجيا

                                                                                                                     إن وضع برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي املتعلق بنقل التكنولوجيا هبيكل مماثل إلطار اتفاقية األمم املتحدة                 -  ٢١
َ      اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلق بنقل التكنولوجيا هو نتيجة مبكرة للتعاون الذي يسََّره فري   .               ق االتصال املشترك                                                                             َّ

                                                                                                                    وأدى وضـع برنامج عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا واملناقشات اليت دارت يف الدورة الثالثة                  -  ٢٢
                                                                                                                         للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر إىل حتديد عدد من اجملاالت اهلامة األساسية لنقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك                  

  :      ما يلي

                                         يم املنهجيات املتعلقة بالفقر وتردي األراضي؛   تقي  ) أ ( 

                          والثقافية وأنشطة مكافحة -                                                                       الـثغرات امللموسـة بني الفيزياء احليوية واملعارف االجتماعية االقتصادية         ) ب ( 
        التصحر؛

                                                       تقييم أسس املقارنة واملؤشرات املشتركة لرصد وتقييم التصحر؛  ) ج ( 

  .                                       املبكر يف األجلني القصري والطويل على حد سواء                                  التوصية مببادئ توجيهية لنظم اإلنذار   ) د ( 
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                    واحتمال التآزر مع     .                                                                                           وبدأت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ العمل يف جمال تكنولوجيات التكيف             -  ٢٣
    طالع                    وينبغي مواصلة است    .                                                                                           اتفاقـيات ريو األخرى يف هذا اجملال أكرب من احتمال التآزر يف جمال تكنولوجيات التخفيف              

        البلدان                                                             الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر فيما يتعلق ب ٦-    م أ  /  ١٢              ويدعو املقرر     .                     مـدى هـذا التآزر    
                                                                                                                              قلـيلة الغطـاء احلرجي إىل اعتماد هنج مشترك يف تعزيز األنشطة الرامية إىل دعم قدرة البلدان قليلة الغطاء احلرجي على                     

  .          لة الغابات                               مكافحة التصحر وتردي األراضي وإزا

                                 الغابات والنظم االيكولوجية احلرجية

                                                                                                                         نظمت أمانتا اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية تغري املناخ حلقة عمل                 -  ٢٤
          ً    احللقة جماالً                 ، واعتربت هذه   )                      ، يف فيتربو بإيطاليا       ٢٠٠٤       أبريل   /        يف نيسان  (                                                مـتعلقة بالغابات والنظم االيكولوجية احلرجية       

                                                     وتتعلق األهداف احملددة حللقة عمل فيتربو مباشرة بالتفاعالت   .                                                 ميكن أن تكون أنشطة التآزر فعالة فيه على وجه اخلصوص
                                وقد شجعت حلقة العمل املشاركني       .                                                                             بني جمموعة جهات التنسيق املستهدفة التفاقيات ريو الثالث وغريها من املشاركني          

                                                                                      فيذ أنشطة تآزر حمددة على املستوى احمللي فيما يتعلق بالغابات والنظم احلرجية واستخدامها                                    فـيها على حتديد خيارات لتن     
                 وقد أسهمت حلقة     .               ً                                                                                     وصـوهنا، استناداً إىل الواليات وااللتزامات املنصوص عليها يف كل اتفاقية من اتفاقيات ريو الثالث              

       وأتاحت   .                                          الغابات، وكذلك بني املنظمات املعنية بالغابات                                                                 العمل يف حتديد عمليات التآزر بني السياسات القطاعية املتعلقة ب        
                                                                                                                          حلقـة العمل فرصة لتبادل اآلراء فيما بني خمتلف مراكز التنسيق، والوكاالت والعمليات والشراكات الدولية اجلارية مثل                 

   .                                                                 منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات والشراكة التعاونية يف جمال الغابات

                                وعلى وجه التحديد أنشئت فرقة عمل   .                                                    ظر يف عدد من مبادرات املتابعة املتعلقة حبلقة عمل فيتربو          ً    وجيري حالياً الن -  ٢٥
                                                                                                                               معنـية باملعـارف التقليدية وتابعة الستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، بقيادة دائرة الغابات بالواليات                 

                                                           رائق الغابات ومكافحتها اتفاقيات ريو على التعاون ضمن                                             وقد ساعدت التوصيات املتعلقة مبنع ح       .                     املـتحدة األمريكـية   
                          وأسهمت توصيات حلقة عمل      .                    شبكة حرائق الرباري   /                                                               اجمللس االستشاري العاملي لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث       

                  لة الغطاء احلرجي                                                                                                                 فيـتربو املـتعلقة باإلدارة املستدامة للغابات يف دعم العمل التمهيدي املتعلق بالنهج املشترك للبلدان قلي               
  .                                                                 املشار إليه أعاله الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر ٦-   م أ /  ١٢           مبوجب املقرر 

 اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة -دال 

                                                                 إلـى األمانة مواصلة اختاذ اإلجراءات لتنفيذ مذكرات التفاهم          ٣-    م أ  /  ١٧                                  طلـب مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -  ٢٦
  .                                                                    مع أمانات ومؤسسات أخرى، ووضع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركاء مؤسسني آخرين            املوقع عليها 

  /         أيلول  ٢    ً                                                                                                    وعمـالً هبـذا املقرر، وقعت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأمانة اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة، يف                  -  ٢٧
                               ع مبادرات مشتركة، وهو تطور                                                                               ، مذكرة تفاهم حتدد طرائق التعاون فيما بينها وتربز جماالت رئيسية لوض               ٢٠٠٣       سبتمرب  

  . ٦-   م أ /  ١٢                     حظي بالترحيب يف املقرر 

                                                                                                                وسـيتركز التعاون على تنظيم األنشطة التعاونية املشتركة، على النحو احملدد يف مذكرة التفاهم، وكذلك تعزيز                 -  ٢٨
                     لسياق، اعتربت املشاريع         ويف هذا ا  .                                                                                        الـتعاون على املستوى الوطين، فيما بني مراكز التنسيق التابعة لالتفاقيات واالتفاقات           
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                                                                                                          التجريبية على املستويني اإلقليمي والوطين أفضل وسيلة لتحديد نوع التعاون والتفاعالت اليت ينبغي أن تنشأ بني األطراف، 
  .     ً      ً حتديداً عملياً

 اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة -هاء 

                                                  بتنفيذ وفعالية اتفاقية رامسار بشأن األراضي                                                                  شـاركت األمانة يف االجتماع اإلقليمي األورويب اخلامس املتعلق         -  ٢٩
                                            وقد تكون لبعض االستنتاجات والتوصيات اليت        .     ٢٠٠٤       ديسمرب   /                                                        الرطـبة، املعقـود يف يريفان بأرمينيا يف كانون األول         
   .                                                 توصل إليها هذا االجتماع قدرة كبرية على حتقيق التآزر

  برنامج حلقات العمل الوطنية لتعزيز التآزر-     ً ثالثا  

 اخللفية -ألف 

                                                                                               الضوء على احلاجة إىل تطوير وتعزيز أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو كوسيلة لتعزيز                ٦-    م أ  /  ١٢             ألقى املقرر    -  ٣٠
                                                                          ويكمل املقرر تأكيد البلدان األطراف، يف مناسبات عديدة، على احلاجة إىل             .                                           تنفـيذها، ال سـيما على الصعيد القطري       

                                                                              يف االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، وخباصة يف جماالت احلد من الفقر، والعلم                                       إدماج برامج عمل االتفاقيات البيئية    
  .                                                     والتعليم، والزراعة، والغابات، والطاقة، واإلمداد باملياه

   ً                                                                                                        بـناًء على طلب عدد من األطراف، واصلت األمانة تيسري تنظيم حلقات العمل الوطنية يف جمموعة خمتارة من                   و -  ٣١
  .                                                                                 ة األطراف من أجل حفز حبث طرائق التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة يف تنفيذ االتفاقيات الثالث              البلدان النامي

 األساس املنطقي للربنامج وأهدافه -باء 

               الغرض الرئيسي               ً                                                                                    كما ذكر سابقاً يف وثائق مؤمتر األطراف الصادرة يف إطار هذا البند من جدول األعمال، يتمثل                  -  ٣٢
                                                                                                   اج عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف صلب االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية عن طريق                                      من هذه املبادرة يف إدر    

                                                              كما أن الربنامج يساعد أمانات االتفاقيات الثالث على إعداد           .                                                          إقامـة روابط بني سياسات التنمية املستدامة ذات الصلة        
                                                        دان، ال سيما يف جماالت بناء القدرات، ونظم املعلومات،                                             أو حتديثها بغية حتقيق توقعات البل      /                          خطـط العمـل املشتركة و     

  :              للربنامج ما يلي                    وتشمل األهداف العامة   .                                    واخليارات االبتكارية للتعاون واملساعدة

                                     تعزيز التنسيق اجلاري على الصعيد احمللي؛  ) أ ( 

                                                          تيسري احلوار بشأن السياسات العامة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني؛  ) ب ( 

 ُّ                                                                                          نُّهج احمللية يف جمال التآزر بني أصحاب املصلحة، واملساعدة على حتديد التهديدات املشتركة يف                      حتفيز ال   ) ج ( 
  .                                                                    ً      ً      اجملاالت اليت تطرح إشكاالت واملشمولة باملعاهدات البيئية اليت يكون البلد طرفاً موقعاً عليها

 التقدم احملرز يف الربنامج -جيم 

ُ                 منذ أن ُشرع يف تنفيذ       -  ٣٣ ُ           ، ُعقدت حلقات  )    ٢٠٠٠            يف أواخر عام  (                           ل الوطنية بشأن أوجه التآزر                  برنامج حلقات العم          
       وتوصلت   .      ً                                                             بلداً من البلدان األطراف املتأثرة ذات الغطاء احلرجي املتوازن           ٢٠                                              عمـل وطنـية بشأن أوجه التآزر يف قرابة          
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                    إلداري والتشغيلي يف                                                                                                        حلقـات العمـل هذه إىل نتيجة عامة تتمثل يف توافق يف اآلراء حول أمهية التآزر على املستويني ا                  
                                                                                          ومـا ينبغي القيام به أن تنفذ خمتلف وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات احلكومية الدولية استنتاجات      .                     الـبلدان املـتأثرة   

  .                                        ويبني الفصل التايل حدوث حترك ما يف هذا االجتاه  .                                            وتوصيات حلقات العمل هذه من خالل برامج مشتركة

                    ؤسسات الدولية األخرى                              الـتعاون مـع املنظمات وامل      -     ً رابعاً 
                              ذات الصلة وتعزيز العالقات معها

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة -ألف 

     مؤمتر    " (                      العلم واإلدارة العامة    :                  التنوع البيولوجي  "                                                                     شـاركت األمانـة يف اللجـنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين ب                -  ٣٤
                                                      يف مقر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، يف      ٢٠٠٥       يناير   /         ون الثاين       كان   ٢٨       إىل     ٢٤                       املعقود يف الفترة من       )        بـاريس 
  ،     ٢٠١٠                                                                                                             وعقد املؤمتر يف إطار اجلهود العاملية املتواصلة لعكس املعدل احلايل للخسائر يف التنوع البيولوجي حبلول عام                   .      باريس

                                                   وتقاسم املنافع املستمدة من املوارد اجلينية، بشكل                                                                              وضـمان صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام يف األجل الطويل،           
  .                                                                                                         عادل ومنصف، وكذلك النظر يف النهج العامة واخلاصة إزاء صون وإدارة التنوع البيولوجي والتفاعالت بني العلم واإلدارة

                ء واخلربات فيما                                                                                                     وبعـد املؤمتر، كانت اللجنة التوجيهية مبثابة األساس حملفل استشاري ناشئ للمناقشة، وتبادل اآلرا              -  ٣٥
       والغرض   .                                                                                                               بني العلماء وصانعي السياسات على املستويات احمللية والوطنية والدولية وممثلي الشركات واملنظمات غري احلكومية             

                                                                                                                                   مـن التعاون هو دعم مجيع االتفاقيات املتعلقة بالنظم اإليكولوجية، وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة                  
ـ                                                                                                                     ة التصـحر، واتفاقـية رامسار املتعلقة باألراضي الرطبة واتفاقية حفظ األنواع املهاجرة، يف حتديد األولويات وسد                       ملكافح

  .         املستقبل                          الثغرات يف عمليات التقييم يف

                                منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  -    باء 

                                    من الدورة الرابعة ملنتدى األمم                              ً                                     ً               حضـرت األمانـة، بوصفها عضواً يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات كالً             -  ٣٦
                                           والدورة اخلامسة ملنتدى األمم املتحدة املعين        )     ٢٠٠٤      مايو   /                                  املعقودة يف جنيف بسويسرا يف أيار      (                          املـتحدة املعين بالغابات     

   ار                            وسامهت يف املداوالت املتعلقة بآث  )     ٢٠٠٥     مايو  /                                                     املعقـودة يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية يف أيار    (            بالغابـات   
  .                                                 التصحر وتدهور الغابات والبلدان قليلة الغطاء احلرجي

                           البلدان قليلة الغطاء احلرجي

                                                                                         ، يرد أدناه عرض للسياق العاملي واملبادئ الرئيسية للنهج املشترك لتعزيز األنشطة مع              ٦-    م أ  /  ١٢    ً            وفقـاً للمقرر     -  ٣٧
                والقبول املتبادل   .                                 وم البلدان قليلة الغطاء احلرجي                                          ويوىل االعتبار الواجب ألمهية تعريف مفه       .                                الـبلدان قليلة الغطاء احلرجي    

                                                        وبند السياسة العامة ذو األولوية خلطة العمل املقترحة          .                                                             للمصـطلحات واستخدامها هو أمر حاسم لنجاح النهج املشترك        
      نظمات                                                                                                           للـنهج املشـترك هـو تعزيـز التعاون واملشاورة فيما بني البلدان قليلة الغطاء احلرجي، وإقامة الشراكات مع امل      

                                                            ولتنفيذ هذا البند من بنود األولوية، تتمثل اخلطوة األوىل           .                                                             والصـكوك املتعددة األطراف وإقامة الروابط مع جمتمع املاحنني        
                                                                                                                          اهلامـة الواجب اختاذها يف إدراج موضوع البلدان قليلة الغطاء احلرجي يف جدول أعمال املداوالت الدولية املتعلقة بقضية                  

  .         التنمية                      الغابات وغريها من قضايا
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                                         وتستند هذه املكونات إىل زيادة املشاورات       .                                                                  وهـناك ستة مكونات خلطة العمل املقترحة يف إطار النهج املشترك           -  ٣٨
                                                                                                                          مـع أمانة عملية طهران؛ وضمان مجع البيانات واإلبالغ يف إطار العمليات الدولية؛ وإجراءات التنوع البيولوجي؛ وتعزيز                

  .                               تيسري املشاريع امليدانية؛ والتمويل                               العمليات القائمة على املشاركة؛ و

                    النهج املشترك إزاء    "                                                                                             ويف هـذا الصدد، أعدت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مشروع وثيقة بعنوان                -  ٣٩
                                                                             مت تعميمها على أمانات عملية طهران واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية            "                                      مبادرة للبلدان قليلة الغطاء احلرجي      :          الغابـات 

             وقامت أمانة    .                                                                                                             األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، لكي تبدي تعليقاهتا عليها               
  .                                                                                      اتفاقية مكافحة التصحر، بعد أن تلقت التعليقات بتنقيح املشروع الذي يرد يف مرفق هذه الوثيقة

                                الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

   من                                                                                                   ه أعاله، فإن األمانة عضو يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، وهي شراكة ابتكارية مؤلفة                             كمـا أشري إلي    -  ٤٠
      ٢٠٠١       أبريل   /                                        وقد أنشئت الشراكة التعاونية يف نيسان       .                                                                   منظمة ومؤسسة وأمانة اتفاقية دولية رئيسية، معنية بالغابات          ١٤

                                                     وتتمثل أهدافها يف دعم عمل منتدى األمم املتحدة املعين        .                                                            بـناء على توصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة        
  .                                                                            بالغابات والبلدان األعضاء فيه؛ وتعزيز التعاون والتنسيق املتعلقني بقضايا الغابات

  ،                                                                                        يف دليل الشراكة التعاونية املعنية بالغابات بشأن متويل اإلدارة املستدامة للغابات                                      وقـد قدمت األمانة مسامهات     -  ٤١
ـ                                                                                                                    ل املعنية بتيسري عملية اإلبالغ املتعلقة بالغابات والتابعة للشراكة التعاونية املعنية بالغابات، ومبادرة الشراكة                        وفـرقة العم

                                                                                                                                   التعاونية املعنية بالغابات بشأن التعاريف املتعلقة بالغابات وموقع الشراكة التعاونية املعنية بالغابات على شبكة ويب، الذي                
   .      شطتها                           يقدم معلومات عن الشراكة وأن

                                                                                                                 ونتـيجة ملـبادرة مشتركة بني أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية اشتركت مراكز                 -  ٤٢
                                                                                                                            التنسيق اخلاصة باملنظمتني يف بريو يف طلب وتلقي املساعدة يف التقييم وصياغة املشاريع من املنظمة الدولية لألخشاب املدارية                  

                                                                                      ر حـرائق الغابات يف بريو على التغريات يف النظم اإليكولوجية ويف حتديد االستراتيجيات                                     يف إطـار تقيـيم آثـا        )     ٢٠٠٥ (
                                                                                                                  واإلجـراءات اليت تساعد يف وضع مشروع اقتراح ملنع وختفيف وقلب اجتاه التصحر على طول حوض هنر بيورا من خالل                    

   .          خطة طوارئ

                             الصندوق املشترك للسلع األساسية  -    جيم 

                                                                                االتصال باملؤسسات املعنية اليت تستكشف التدابري الرامية إىل تيسري فرص نفاذ                      إىل األمانة    ٦-    م ا  / ١            طلب املقرر    -  ٤٣
       ً                                                                       وتسليماً بأمهية تنمية السلع األساسية يف األراضي اجلافة قامت أمانة اتفاقية             .                                           منتجات األراضي اجلافة إىل األسواق الدولية     

             وتتضمن جماالت    .     ٢٠٠٥       فرباير   /                        د مذكرة تفاهم يف شباط                                                               مكافحـة التصحر والصندوق املشترك للسلع األساسية، باعتما       
                                                                                                                     الـتعاون مبوجـب مذكـرة التفاهم الدعم وتبادل املعلومات بشأن املشاريع اليت هتم الطرفني وحلقات العمل املشتركة                  

  .                                                               واملنشورات والدراسات املتعلقة بتنمية السلع األساسية يف األراضي اجلافة

                                                               ون يف إطار مذكرة التفاهم عن إعداد مطبوع مشترك بعنوان أطلس السلع                                    وحـىت هـذا الـتاريخ، متخض التعا       -  ٤٤
                  وسينصب املطبوع على   .     ٢٠٠٦                                                                                     األساسـية يف األراضي اجلافة، من املزمع نشره لدعم السنة الدولية للصحارى والتصحر            
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                   ة واليت تستخدم يف                                                                                                        التوعـية بالسـلع األساسية، مع التركيز بشكل خاص على احملاصيل اليت يتم االجتار هبا كسلع أساسي                
ُ                       ً                                                           وفضالً عن ذلك، ُدعيت األمانة بوصفها عضواً يف اللجنة التوجيهية ملشروع تابع للصندوق املشترك                .                 مكافحـة التصحر            ً    

                                       كما تبادل الكيانان املعلومات وأجريا       .                                                                                  للسـلع األساسية يف جمال إنتاج زبدة شجرة أم القرن يف أفريقيا جنوب الصحراء             
                                                                                  للصندوق املشترك للسلع األساسية يتعلق بتنمية إنتاج الصمغ العريب ومشروع تابع                                         املشـاورات بشـأن وضـع مشروع      

                                                                                                                  التفاقية مكافحة التصحر بشأن استخدام أشجار السنط املنتجة للصمغ العريب يف استصالح األراضي اجلافة، هبدف إقامة                
  .                           الروابط والتكامل بني املشروعني

 يل املناطق املدارية شبه القاحلةاملعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاص -دال 

                                                                                                               يف سـياق مواصلة وتوسيع التعاون مع أعضاء اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، انتهت األمانة يف                 -  ٤٥
                                                                                            ، من إعداد مذكرة تفاهم مع املعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه                  ٢٠٠٤        أكتوبر   /            تشـرن األول  

                                                                                                       وجـب املذكـرة، يسعى الكيانان إىل تعزيز األنشطة واملشاريع اليت هتم الطرفني؛ وتنظيم أنشطة مشتركة                  ومب  .          القاحلـة 
                                                                                                                            تسـتهدف دعم البلدان املتأثرة بالتصحر وال سيما اجملتمعات الريفية؛ والتشجيع على تعزيز الروابط بني الربامج املنفذة يف                  

         ومن أهم    .                                                      لبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة                                                                إطـار اتفاقـية مكافحة التصحر وبرامج املعهد الدويل ل         
  .                                                                                               املبادرات التعاونية دعم بناء القدرات الذي يستهدف أصحاب املصاحل األفارقة العاملني يف جمال مكافحة التصحر

  األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث الطبيعيةةاستراتيجي -هاء 

                                                                                فيتربو املتعلقة حبرائق الرباري، بدأت األمانة املشاركة كعضو متعاون يف الفريق              ً                          عمـالً بتوصـيات حلقة عمل        -  ٤٦
            ويتمثل هدف    .                                                                                                         االستشـاري العـاملي املعين حبرائق الرباري يف إطار استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث               

                                           ، واستعراض املشاورات اليت جتريها الشبكات                                                                                   الفـريق االستشاري يف تقييم احلالة الراهنة حلرائق الرباري على نطاق العامل           
                                                                                                                             اإلقليمية حلرائق الرباري مع إدارة الغابات مبنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانات                

                   عزيز اإلنذار املبكر                                                                                                         منـتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وخطة العمل اخلاصة بت              
                                                                                                                         يف إطـار االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وجامعة األمم املتحدة واملركز العاملي لرصد حرائق الرباري يف جامعة                  

                                                                                           وقد شجع الفريق االستشاري العاملي املعين حبرائق الرباري أمانة اتفاقية مكافحة التصحر على املشاركة يف   .                فريبورغ بأملانيا
                                                                                                                  طة اتصال يف املستقبل للشبكة العاملية للحرائق اإلقليمية يف غرب أفريقيا وتيسري فرص التدريب داخل القطر على                          إنشاء نق 

  .                                        مكافحة احلرائق باالعتماد على اجملتمعات احمللية

 التعاون مع املنظمات األخرى -واو 

                              والية اتفاقية مكافحة التصحر                                                                                شرعت األمانة يف أنشطة للتعاون مع منظمات ومؤسسات للبحوث أخرى لتنفيذ             -  ٤٧
  .                                          هبدف إعطاء مزيد من الزخم لتعزيز أوجه التآزر

                                                                                                                 ويف هذا الصدد، مت تنظيم حلقة عمل تقنية عن االستعداد للجفاف يف البلقان يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر،                   -  ٤٨
                    ومتثل اهلدف الرئيسي     .            رصاد اجلوية                                                           يف بوخارست برومانيا بالتعاون مع املنظمة العاملية لأل            ٢٠٠٤        أكتوبر   /              يف تشرين األول  

                                                                                                                       حللقـة العمـل يف اجلمـع بني عملية تنفيذ مشروع التقييم الوطين وعملية البحوث العلمية ورصد األحوال اجلوية على                    



ICCD/COP(7)/5 
Page 12 

 

  .                                                                            وقد وافق االجتماع على احلاجة إىل إنشاء مركز دون إقليمي إلدارة اجلفاف يف البلقان    .                              املستويني الوطين ودون اإلقليمي   
  .                                              رح حلقة عمل مقبلة اختصاصات ذلك املركز وستناقشها     وستقت

    ً                                                                                                         وفضـالً عن ذلك، شاركت األمانة يف مؤمتر نظمته شبكة الكفاءة األملانية للبحوث الرامية إىل مكافحة التصحر                  -  ٤٩
     عداد                      وتقوم شبكة الصحراء بإ  .           ً            وقدمت عرضاً يف هذا املؤمتر  )     ٢٠٠٤      ديسمرب  /                       بون، أملانيا، كانون األول   ) (            شبكة التصحر  (

                                                                                                                        خطة عمل علمية حتدد مواضيع البحوث ذات األولوية اليت تسهم فيها األمانة بتقدمي معلومات عن املواضيع العلمية ذات                   
                                                                                                                               األولوية، على النحو الوارد يف برنامج عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا، بغية تيسري االستعداد خلطة عمل                  

   .    راء                          علمية تعاونية مع شبكة الصح

  االستنتاجات والتوصيات-     ً خامسا  

  :                                 ً                                قد يرغب مؤمتر األطراف يف اإلحاطة علماً هبذا التقرير الذي أعدته األمانة و -  ٥٠

                                                                                                      التأكـيد عـلى مواصلة تعزيز الروابط املؤسسية فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مما يكفل             ) أ ( 
                       التآزر يف تنفيذ والياهتا؛

                                                                                         هـود املبذولة حىت اآلن وتشجيع األطراف على تقدمي دعمها إىل برنامج العمل املشترك مع                          تأيـيد اجل    ) ب ( 
                                                                                                                           اتفاقـية التنوع البيولوجي مع جناحه يف مجع املعلومات املتعلقة حبالة واجتاهات التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه                  

       ديدات؛                 أو اليت تواجه الته /                                      الرطبة وحتديد األراضي ذات القيمة اخلاصة و

                                                                                                        التشجيع على بذل مزيد من اجلهود لبناء القدرات، مبا يف ذلك من خالل حلقات العمل الوطنية للتآزر                   ) ج ( 
                                                       وحلقات العمل التدريبية اليت ينظمها مرفق البيئة العاملية؛

                                                                                            التسـليم بأن عزل الكربون، ومحاية مستجمعات املياه وصون التنوع البيولوجي هي خيار عملي ناشئ        ) د ( 
                                                                                                                     مايـة إصالح النظم اإليكولوجية، مع مكافأة القائمني بإدارة املوارد ومالكي األراضي على املمارسات السليمة إلدارة                 حل

                                                                                              األراضي، وبالتايل تشجيع البلدان املتأثرة على املشاركة يف هذه األنشطة يف سياق اإلدارة املستدامة لألراضي؛

                        ً                                    لربوتوكول كيوتو يتيح فرصاً أكرب للنهوض بالتآزر فيما بني                                                     التسليم بأن تشغيل صندوق التكيف التابع           ) ه ( 
                                                                                                          اتفاقيات ريو، ألنه يتعني على أمانات مجيع هذه االتفاقيات اآلن أن تتعاون لوضع برامج للتكيف مع تغري املناخ يف أضعف   

                                                                       البلدان املتأثرة وأن تشجع، لألسباب السابق شرحها، استكشاف هذه الفرص بقوة؛

  ً                                                                                             ماً بالنهج املشترك للبلدان القليلة الغطاء احلرجي، وأن يقدم املشورة بشأنه، وأن يطلب من                         أن حييط عل    ) و ( 
    ً                           وفضالً عن ذلك، قد يرغب مؤمتر        .                                                                                    األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع الوكاالت املهتمة بغية تعزيز األنشطة املشتركة          

  .                                              الدعم املايل والتقين املطلوب هلذه املبادرة املشتركة                                                    األطراف يف دعوة البلدان األطراف واملنظمات املهتمة إىل تقدمي
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 مرفق

 مشروع نص

 مبادرة من أجل البلدان القليلة الغطاء احلرجي: النهج املشترك بشأن الغابات

                                                                                                                           هـذه الوثيقة هي مشروع ورقة للمناقشة بشأن اتباع هنج مشترك لتعزيز القضايا املتعلقة بالغابات يف البلدان القليلة                   - ١
                  وهي تعرض السياق     .  ٦-    م أ  /  ١٢           ُ                                                                         اء احلرجي، أُعد عمال مبقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                  الغط

                    الذي أقرته العديد     )     ٢٠٠٤       يناير   /                           باماكو، مايل، كانون الثاين    (                                                                    العام للنهج املشترك ومبادئه األساسية ومتهد لتنفيذ قرار باماكو          
                         البلدان القليلة الغطاء    "                                                                  ويف ورقة املناقشة هذه، يوىل االعتبار الالزم ألمهية إقرار مصطلح             .    رجي                                  مـن البلدان القليلة الغطاء احل     

                يف املائة من      ١٠                                                                  ويف الوقت احلايل، يشري التعريف إىل غطاء حرجي ال تتجاوز نسبته              .                          الفريد، وتعريفه ومفهومه    "        احلـرجي 
  .                             عماله حاسم يف جناح النهج املشترك                               وإن القبول املتبادل للمصطلح واست  .                   إمجايل مساحة اليابسة

                                                                                                                     ويتمـثل بـند السياسات ذو األولوية بالنسبة خلطة العمل املقترحة للنهج املشترك يف زيادة التعاون والتشاور بني                   - ٢
                                                       املنظمات والصكوك املتعددة األطراف وإنشاء روابط مع اجلهات    "                                                             الـبلدان القليلة الغطاء احلرجي وإقامة عالقات شراكة مع          

                                                                                                              ولتحقيق هذا البند ذي األولوية، ينبغي، كخطوة أوىل هامة، وضع مسألة البلدان القليلة الغطاء احلرجي على جدول            .     حنـة    املا
  .                                                              أعمال املداوالت الدولية بشأن قضية الغابات وغريها من قضايا التنمية

                          ل الوطنية مبوجب اتفاقية                                                                                             وسـتتناول املشـاورات بشأن خطة العمل أنشطة التنفيذ املتعلقة بالغابات يف خطط العم              - ٣
                                                                                                                         مكافحة التصحر، ويف االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي، ويف                

     ُ                                         كما سُتدرس أيضا توصيات منتدى األمم املتحدة         .                                                                         برامج العمل الوطنية للتكيف مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ         
                                                                                                              لغابـات والشراكة التعاونية يف جمال الغابات وكذلك توصيات منظمة األغذية والزراعة فيما خيص إصالح النظم                          املعـين با  

  .                                                                                    اإليكولوجية احلرجية املتدهورة واملبادرات املتعلقة بالغابات يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي

                                           تكز هذه العناصر على زيادة التشاور مع             وتر  .                           نهج املشترك من ستة عناصر     ل                                     وتـتكون خطة العمل املقترحة ضمن ا       - ٤
                                                                                                                         أمانـة عملـية طهران اخلاصة بالبلدان القليلة الغطاء احلرجي؛ وعلى تأمني مجع البيانات وإبالغها يف إطار العمليات الدولية؛          

            ى املشاركة؛                                                                                                                واحملافظـة على التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وتدابري االستخدام املستدام؛ وتشجيع العمليات القائمة عل              
  .                                 وتسهيل املشاريع امليدانية؛ والتمويل

  معلومات أساسية-   ً أوال  

                                         ، طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة           ٢٠٠٣        سبنتمرب   /                              ، املعتمد يف هافانا يف أيلول      ٦-    م أ  /  ١٢               مبوجـب املقرر     - ٥
                                  لغابات ومع أمانيت اتفاقية األمم          ين با    املع                                                 أن يقوم، بالتعاون مع منتدى األمم املتحدة                    لالتفاقية               األمني التنفيذي                 التصـحر مـن     

       اعتماد       بغية                                                       تشجيع األنشطة مع البلدان القليلة الغطاء احلرجي،            ب                        ُّ                                        املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي       
                     قليلة الغطاء احلرجي                                                     عملية طهران من أجل تعزيز قدرة البلدان ال         ة                          يف مجلة أمور، مع أمان      ،                                  هنج مشترك إزاء الغابات والتعاون    

  .                                              على مكافحة التصحر وتدهور األراضي وإزالة الغابات
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       أكتوبر  /              تشرين األول   ٨       إىل    ٤                                                                                   وقـبل اختـاذ املقرر اآلنف الذكر، عقد يف طهران، جبمهورية إيران اإلسالمية، من                - ٦
                 واألنواع الفريدة                      يلة الغطاء احلرجي                                                       االحتياجات واملتطلبات اخلاصة للبلدان النامية القل      "                               ، اجتماع اخلرباء الدويل بشأن          ١٩٩٩

                        والحظ اجتماع طهران أن      .                                                                                 ، وهي مبادرة حكومية لدعم برنامج عمل املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات            "           من الغابات 
                                      مليون نسمة، من عدد سكان إمجايل         ٤٠٠     ً      ً                                                       بلداً نامياً يف فئة البلدان القليلة الغطاء احلرجي تضم حنو              ٧٠                       هـناك ما يزيد على      

                                                 ورحبت جلنة الغابات مبنظمة األغذية والزراعة، يف         .                                                     مليون نسمة، يعيشون يف األراضي احلرجية أو حوهلا           ٧٠٠             يـزيد على    
                                                                      ، بإنشاء عملية طهران بشأن البلدان القليلة الغطاء احلرجي وطلبت من           ٢٠٠١      مارس   /                                      دورهتـا اخلامسة عشر املعقودة يف آذار      

                                                                       وقرر منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، يف دورته األوىل املنعقدة يف             .           للعملية                                            مـنظمة األغذية والزراعة أن تواصل دعمها      
                                                                                                ، ومداوالته بشأن وضع خطة عمل لتنفيذ املقترحات املقدمة من أجل عمل الفريق احلكومي الدويل                   ٢٠٠١       يونيه   /        حزيـران 

      َّ                                      أن تشجَّع املبادرات اليت تعاجل دواعي القلق        "   ،                                                           املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات، من بني مجلة أمور         /                  املعـين بالغابـات   
                                                                                                                           واالحتـياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا إىل جانب البلدان القليلة الغطاء احلرجي والبلدان األخرى ذات النظم اإليكولوجية                 

            وقرر منتدى     ".         ل املثال                                                                                ً                          اهلشـة عن طريق متابعة عملية طهران، ومؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منواً، على سبي                
          يف برنامج    "                                                            استراتيجيات اإلصالح والصون للبلدان القليلة الغطاء احلرجي       "                                                  األمم املتحدة املعين بالغابات أيضا إدراج موضوع        

  .                      عمله الشامل لعدة سنوات

    يسري                                                              ً                                     ويصـف مشـروع ورقة املناقشة هذا العناصر اليت تشكل هنجا مشتركا وآليةً للتشاور وخطة عمل موجهة لت          - ٧
                                                                                                        وأهم عنصر يف استراتيجية النهج املشترك هو إدراج مسألة قلة الغطاء احلرجي يف جدول أعمال املداوالت                  .                  املشاريع امليدانية 

                                                                                                                              بشأن السياسة احلرجية الدولية والتأكيد على املكونات األساسية اليت تعاجل الشواغل املشتركة مبا فيها التصحر والشواغل اليت                 
  .                                                                             القليلة الغطاء احلرجي، من أجل إجياد جماالت للشراكة التعاونية يف إطار املشاريع احملددة                 تنفرد هبا البلدان 

  التشاور بني العناصر الفاعلة األساسية-     ً ثانيا  

                                                                                                              جيـب إدراج مسـألة البلدان القليلة الغطاء احلرجي يف جدول األعمال السياسي واملتعلق بالسياسات للمداوالت                 - ٨
                                                                                                   املسـتقبل بشأن قضية الغابات وغريها من قضايا التنمية مبا فيها مكافحة التصحر وصياغة هنج                                            الدولـية الـيت سـتعقد يف      

                                                                                  وإن قيام شراكة بني العناصر الفاعلة األساسية اليت حددها مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة    .                              واسـتراتيجيات بعـيدة األمد    
                                                        للتشاور يف القضايا املتعلقة بالبلدان القليلة الغطاء                                                                            التصـحر أمـر ضـروري لتطوير هنج استراتيجي مشترك بني الوكاالت             

                                                                                                                   وينـبغي أن يركز النهج املشترك على تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها دوليا واملتعلقة باالحتياجات اخلاصة للبلدان                  .        احلـرجي 
                     اقية مكافحة التصحر                                                                                                           القلـيلة الغطـاء احلرجي ال سيما تلك اإلجراءات الواردة يف مقترحات العمل وتلك اليت نادت هبا اتف                 

                                                                                                                                واتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، إىل جانب جمالس إدارة                 
  ع                                                                وينبغي أن تسعى الشراكة إىل إدماج السكان احملليني عن طريق اتبا        .                                                       األعضاء اآلخرين يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات       

                                                                                                                              الـنهج القاعدي على النحو الذي تشجعه اتفاقية مكافحة التصحر فذلك أمر حيوي بالنسبة لتطوير وإجناز املشاريع بفعالية                  
                                                                               فاجملتمعات احمللية، إىل جانب كوهنا صاحبة مصلحة يف املنطقة، لديها كم وفري من               .                                            لفـائدة الـبلدان القليلة الغطاء احلرجي      

                                    وينبغي أن تضم الشراكات اليت جيري        .                                                        عيشها أو عملها أو أدائها لألنشطة املتعلقة بالغابات                                       املعـارف والدراية احمللية حبكم      
     وميكن   .                                 ً                                                                                     إنشاؤها يف إطار النهج املشترك أيضاً منظمة األغذية والزراعة وأعضاء آخرين يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات                

ِ                                         غتها احلكومات املشاِركة ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج                                                                       أن يسـمح النهج املشترك بتنفيذ توصيات قرار باماكو اليت صا                            
  .                                     األمم املتحدة للبيئة وأمانة عملية طهران
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                     والغاية من ذلك هي      .                                                                                          ومـن الضـروري إنشاء منتدى للتشاور يضم مجيع املنظمات املعنية وإقامة شراكة مستمرة              - ٩
                                  وحتدد هذه الوثيقة املعيار واهلدف       .                    املشتركة القائمة                                                                      اسـتخدام املـوارد على أفضل حنو عن طريق االستفادة من املشاورات           

                    انظر الفرع التاسع    (                            كما تقدم خطة عمل أولية        .          واستعماله  "                                البلدان القليلة الغطاء احلرجي    "                             االسـتراتيجي وتعريف مصطلح     
                 مم املتحدة املعين                                                                                                     للـنهج املشترك تتضمن التوصيات األولية بشأن أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث ومنتدى األ                )        أدنـاه 

  ،     ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٧       إىل    ٥               ً                                                                                   بالغابـات وحتديـداً، التوصيات اليت صيغت أثناء حلقة العمل املنعقدة يف فيتربو بإيطاليا من                
                                                    نظمتها أمانتا اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع  (                                                                بشـأن أوجـه التآزر من خالل الغابات والنظم اإليكولوجية احلرجية      

                                                   ؛ والتوصيات اليت صيغت أثناء حلقة العمل املنعقدة يف     )                                                          لـتعاون مـع أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                        البـيولوجي با  
                                                               ؛ والتوصيات اليت وردت يف برنامج العمل املشترك بني اتفاقية              ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٧       إىل     ١٣                            غابورون، يف بوتسوانا، من     

  .                                       مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي

  السياق العاملي-   ً لثا  ثا

                                                                                                                        بيـنما احتلـت قضـايا البلدان الغنية بالغابات وتنوعها البيولوجي وأحيائها الربية الصدارة يف مداوالت املنتديات                  -  ١٠
                                                                                                                                   الدولـية، مل حتظ شواغل البلدان القليلة الغطاء احلرجي، وغالبيتها الساحقة من البلدان النامية، حىت اآلن باالهتمام الكايف يف                   

                                                                                                  فال يعرف عن الغابات يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي إال الرتر اليسري وال حتظى هذه الغابات                  .                        ر الدويل بشأن الغابات       احلوا
                                                                                                                        حبمايـة كافية وقد حتتاج إىل استراتيجيات للمحافظة على الغابات وإدارة املناطق احملمية ختتلف عن استراتيجيات البلدان اليت           

  .                      تتمتع بثروة حرجية كبرية

                                                                                                                      وتشمل املعوقات الرئيسية إلدارة الغابات وصون التربة بصورة مستدامة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة قلة تساقط                 -  ١١
                                                                                                                           األمطـار وارتفاع كلفة التحريج وإعادة التحريج واخلسائر املالية اليت يتكبدها مالكو األراضي خالل السنوات الفاصلة بني                 

                                                                        إضافة إىل ذلك، مل تبلغ املهارات املتعددة االختصاصات والقدرة املؤسسية            .               تاجية الكاملة                                   زراعة األشجار وبلوغها مرحلة اإلن    
                                                                                                                       املطلوبـة إلدارة الغابـات مـرحلة النمو التام بعد يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي وال تسمح بعض أنظمة حيازة األراضي           

  .                                                     وحقوق استغالل املوارد احلرجية بتحقيق إدارة حرجية مستدامة

                                                                 ُ                                             وتكـون الغابـات يف الـبلدان القليلة الغطاء احلرجي، شحيحة املوارد عادة وُيحتمل بالتايل أن تتعرض لضغط ال               -  ١٢
                                                           ومن مث فإنه من املستبعد أن تكون هناك إمكانية لتجنيب            .                                                                 يتناسـب مع مواردها مقارنة بالغابات املوجودة يف أماكن أخرى         

                                              والتخطيط الستغالل األراضي استغالال متكامال وهنج        .              لبيولوجي فقط                                                    مسـاحات شاسعة منها بغرض احملافظة على التنوع ا        
                                                                                                                          قـائم على احترام النظام اإليكولوجي واالستخدام املستدام ملوارد الغابات والتحريج وإعادة التحريج لتخفيف الضغط على                

   .          البلدان                                                                              الغابات الطبيعية تشكل كلها عناصر ذات أمهية خاصة يف ختطيط احملافظة على الغابات يف هذه

  غايات النهج املشترك واستراتيجيته-     ً رابعا  

                                                                                                             يتـلخص اهلـدف االسـتراتيجي للنهج املشترك يف توفري الدعم املايل والفين ألمانة عملية طهران من أجل حتسني                    -  ١٣
           والغرض من    .   جي                                                                                                                سياسـات إدارة الغابات املعتمدة على النهج القاعدي والقائمة على املشاركة يف البلدان القليلة الغطاء احلر               

                                                                                                                            الشراكات اليت ستنشأ مبوجب النهج املشترك هو تعزيز اجلوانب البيئية واالجتماعية واإلنسانية للغابات واملراعي، مبا يف ذلك                 
                             ولتحقيق هذا الغرض، جيب أن       .                                                                                            األراضـي املستخدمة يف احلراجة الزراعية اليت تؤمن أسباب الرزق للناس يف املناطق الريفية             
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                                                                                               اسـات احلرجـية والربامج الوطنية احلرجية يف العديد من البلدان القليلة الغطاء احلرجي وجهات نظر أوسع                   يـراعى يف السي   
  .                                                                          واجملموعة املتنوعة من احتياجات وطلبات اجملتمع اليت بإمكان القطاع احلرجي أن يلبيها

                              إجراءات التشاور بني الشركاء                                                                                      ويتمـثل الدور األساسي للشراكة القائمة مبوجب النهج املشترك يف تطوير وإنشاء              -  ١٤
                      والتشاور مبوجب النهج     .                                                                                                   هبدف حتقيق االستدامة يف القطاع احلرجي يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي والوسائل الكفيلة بذلك             

                   ومتاشيا مع املبادئ     .                                                                                                      املشـترك شـرط أساسـي لتحقيق ذلك مبا أن عملية التشاور الرمسية جيب أن تتحول إىل إجراء عملي                  
                                                                                     ، جيب احلرص على أال يكون التشاور ممارسة معزولة، بل ممارسة تساعد يف بناء قدرة                )             انظـر أدناه   (                 ة يف املـبادرة             املقـترح 

                                                                                                                            املنظمات على املساعدة يف أنشطة البلدان القليلة الغطاء احلرجي واإلبالغ عنها على أن يكون التشاور مع الوكاالت يف تلك                   
                                                                              ات، ينبغي أن تستند هذه املشاورات إىل أنشطة جار تنفيذها وإىل بىن قائمة                                      ولضـمان استدامة املشاور     .               ً      الـبلدان مسـتمراً   

                                                                                                                               كشـبكات الـربامج املواضيعية اليت أنشأهتا اتفاقية مكافحة التصحر وبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي املتعلق بالتنوع                 
                          أو اإلقليمية اليت تطورها     /              ن اإلقليمية و        أو دو  /                                                                               البـيولوجي احلـرجي واسـتراتيجيات احلد من الفقر وبرامج العمل الوطنية و            

                                                                                    وينبغي أيضا أن يراعى، أثناء املشاورات، دليل املمارسة السليمة يف جمال استخدام              .                                      األطـراف يف اتفاقـيات ريـو الثالث       
  .    ً فيداً                                                                                                  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، كلما كان ذلك م

  أهم النتائج املرتقبة من النهج املشترك-     ً خامسا  

                                                                                                                       من املتوقع أن تزيد املشاورات وخطة العمل املقترحة يف إطار النهج املشترك على البلدان القليلة الغطاء احلرجي من                   -  ١٥
                       منتدى األمم املتحدة                                                                                                         إدمـاج األنشطة احلرجية يف مكافحة التصحر وأن تقوي التآزر بني اتفاقيات ريو وأن تعزز احلوار يف                

                                                                                                                 وستساعد املبادرة يف تدعيم الروابط القائمة بني الوكاالت احلكومية الدولية املهتمة بإدارة املوارد الطبيعية يف                 .               املعين بالغابات 
  .                                             املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة

  تعريف البلدان القليلة الغطاء احلرجي-     ً سادسا  

ـ  -  ١٦      مثرية                                     البلدان القليلة الغطاء احلرجي بأهنا  ، )    ١٩٩٨ (                    ، يف أوىل مناقشاته                              مم املتحدة املعين بالغابات               ف منتدى األ      وص
                               ، على وضع تعاريف مناسبة هلذا        ١٩٩٩                                                      بعـد ذلك، حثت عملية طهران، اليت انطلقت يف عام             .                         للقلـق بصـورة خاصـة     

         دراسة                                      االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية        ة و                                                              واسـتجابة لتلك املناقشات، أجنز برنامج األمم املتحدة للبيئ          .         املصـطلح 
                                                                                                                          خليارات تعريف الغطاء احلرجي احملدود، أوضحت أن البدائل األكثر قابلية للتطبيق يف تصنيف البلدان ترتكز على عالقة بني                  

  :                  وتتضمن هذه العالقات  .        املتغريات

                                  نسبة الغابات إىل إمجايل مساحة األراضي  �
                              األحراج إىل إمجايل مساحة األراضي                     نسبة الغابات وغريها من  �
                                                   نسبة مساحة الغابات املوجودة إىل مساحة الغابات األصلية  �
                                                   نسبة مساحة الغابات الفعلية إىل مساحة الغابات املمكنة   �
                                  متوسط نصيب الفرد من مساحة الغابات  �
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                              اء احلرجي، خاصة التعريف الذي                                                أن التعاريف املوجودة للبلدان القليلة الغط       )     ١٩٩٩ (                            وأعلـن اجـتماع طهـران        -  ١٧      
     يف    ١٠                                    املساحة املغطاة بالغابات فيها عن                                 أي البلدان اليت ال تزيد       (                                                        تستخدمه منظمة األغذية والزراعة مؤقتا لغرض االجتماع        

                                                            ، ال تعكس جمموع ظروف واحتياجات البلدان القليلة الغطاء          )                                                            املائـة مـن أراضـيها وهو تعريف مت اعتماده يف االجتماع           
                                                           ً                      وخلص االجتماع إىل أن أي تعريف عملي ينبغي أن يأخذ يف االعتبار كالً من قلة                 .                              ولكن ميكن مع ذلك حتديدها           احلرجي،

  .                                                            الغطاء احلرجي يف بلد بكامله وضعف الغابات يف أحناء معينة من البلد

                       التفاقية اإلطارية بشأن                                                                                                 ومبوجب النهج املشترك، ينبغي ألمانات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر وا            -  ١٨
                                                                                                            تغـري املـناخ ومنـتدى األمم املتحدة املعين بالغابات وعملية طهران أن تشترك يف استكشاف إمكانية اعتماد تعريف واحد     

                                                   اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية                      إقليمية أخرى ك   /                أو هيئات دولية   /                                       مشـترك، بدراسـة مسـامهات منظمات و       
                                                                                                            يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وجلنة العلم والتكنولوجيا ومنظمة األغذية والزراعة إىل جانب                   واهل               والتكنولوجـية 

                           ولتعجيل هذا العمل، عرضت      .                                                                                               مالحظة عمل الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، فيما خيص تنسيق التعاريف املتعلقة بالغابات            
                                                                        ىل ما يتوفر لديها من الدراسات القطرية املوجزة ضمن جهد مشترك وشامل                                           ً                  أمانـة اتفاقـية مكافحة التصحر تعريفاً يستند إ        

                                                                               وجيب وضع تعريف للبلدان القليلة الغطاء احلرجي يتناسب مع النتائج املتوقعة             .                                         لـتقدمي التعريف األوىف واألنسب لالستعمال     
  .               من النهج املشترك

                                                        القليلة الغطاء احلرجي يف حتديد البلدان اليت تواجه                                                                         وعـلى الصعيد الدويل، يتمثل الغرض الرئيس من مسألة البلدان          -  ١٩
                                           وينبغي أن يكون استعمال املصطلح وتعريفه        .                                                                             نفس املشاكل من أجل البحث عن حلول وتبادل اخلربات مبا يعود بالنفع األعم            

  .                   مالئمة لبلدان بعينها                                                                                         مفيدين لصانعي السياسات واملاحنني الدوليني ملعرفة ما إذا كانت أنواع معينة من القرارات واملشاريع 

                                                                                                                      األهم يف تعريف البلدان القليلة الغطاء احلرجي واملصطلحات املتصلة هبذه البلدان هو التمييز بني أسباب قلة الغطاء                  و -  ٢٠
                                                                           أصحاب املصلحة قادرين على التمييز بني البلدان وقدرهتا، أو عدم قدرهتا،            /                                       إذ ينبغي أن يكون صانعو السياسات      -       احلرجي  

                       فلهذا آثار مهمة على      .                                                                                            مواردها احلرجية بصورة مستدامة والبلدان اليت مل تتوفر لديها قط موارد حرجية من األصل                         على إدارة   
                                                 وكلما زاد عدد السكان زاد طلبهم على املوارد          .                                                                      السياسات من حيث اخليارات املتاحة لتوفري سلع وخدمات حرجية إضافية         

  .                         احلرجية وزادت ضغوطهم عليها

           وقد تناول    .        ُ                                     واستخداُمه حاسم األمهية لنجاح النهج املشترك       "                            البلد احملدود الغطاء احلرجي    "              بادل لتعريف               والقبول املت  -  ٢١
                                                                                                                                  الـنقاش العـاملي حول ترشيد التعاريف املتعلقة بالغابات يف إطار منظمة األغذية والزراعة يف املرحلة الراهنة تعريف البلدان                   

                                                                         ك النقاش على االختيار بني املساحة الصرف، من ناحية ونسب املساحة إىل                        وقد ركز ذل    .                                  القليلة الغطاء احلرجي واستخدامه   
     َّ                                                                                                وقد مجَّعت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بيانات أولية عن الغابات يف منطقة أفريقيا استنادا إىل                 .                          السـكان من ناحية أخرى    

       واليت     ٢٠٠٥     مايو  /                                  تفاقية يف دورهتا الثالثة يف أيار                                                                                    الدراسات القطرية املوجزة املتوفرة لديها واملقدمة إىل جلنة استعراض تنفيذ اال          
       بصفتها  (                                        وتقترح أمانة اتفاقية مكافحة التصحر         ".                                  البلدان القليلة الغطاء  احلرجي     "                                        تشـكل أسـاس التعريف املقترح ملصطلح        

                لغابات واألحراج                نسبة مساحة ا   (                                    النسبة املوسعة إىل عدد السكان       ̀  ١̀       ً             تعريفاً يستند إىل      )     ً      ً                       فـاعالً رئيسـاً يف النهج املشترك      
                                                              نسبة األراضي املستصلحة إىل األراضي املتدهورة املبلغ عنها؛        ̀  ٢̀                      ً      ، ويأخذ يف احلسبان أيضاً       )                          األخـرى إىل عـدد السكان     

                        وإذا أمكن التغلب على      .  ُ                                                                 وُيعترب هذا التعريف أكثر داللة خاصة فيما يتصل بقضايا التنمية           .                               معـدل الفقـر يف الـبلد       ̀  ٣̀  و
                          هذا سيضيف معلومات قيمة      "                         خط األساس للغطاء احلرجي    "                                     ديد خط األساس للغطاء احلرجي، فإن                              الصعوبات اليت حتيط بتح   

  .                 إىل التعريف املقترح
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 النهج املشتركيف إطار خطة العمل املقترحة  -     ً سابعا  

            يلة الغطاء                                                             نهج املشترك يف تعزيز التعاون والتشاور بني البلدان القل                                                      البند الذي حيظى باألولوية يف خطة عمل ال             يتمثل -  ٢٢
            ولتنفيذ هذا   .                                                                                                    احلـرجي وإقامـة عالقات شراكة مع املنظمات والصكوك املتعددة األطراف وإنشاء روابط مع اجلهات املاحنة           

                                                                                                                      البـند ذي األولويـة، ينـبغي كخطوة أوىل هامة وضع مسألة البلدان القليلة الغطاء احلرجي على جدول األعمال السياسي              
                                                                                            دولية بشأن قضية الغابات وغريها من قضايا التنمية، مبا يف ذلك مكافحة التصحر، وصياغة                                              واملتعلق بالسياسات للمداوالت ال   

  .                                                                      هنج واستراتيجيات طويلة األجل للقطاع احلرجي يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي

          افظة على      ً                                                                                                       وبـناًء عـلى توصيات حلقة عمل فيتربو املتعلقة بإمكانية التآزر عن طريق إدارة املساحات احلرجية واحمل                 -  ٢٣
                                                                                                                                 الـتربة، سيتناول التشاور بشأن خطة العمل أنشطة التنفيذ املتعلقة باحلراجة يف برامج العمل الوطنية مبوجب اتفاقية مكافحة                  
                                                                                                                          التصـحر واالسـتراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبرامج العمل                

                                             ً       ولكن هذه الربامج األخرية ال ختص إال أقل البلدان منواً بينما   .                              تفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                            الوطنـية للتكـيف مبوجب اال    
                                                           كما سينظر يف توصيات منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات           .                                                                سـيهتم الـنهج املشترك جبميع البلدان القليلة الغطاء احلرجي         

                                                                        ال الغابات بشأن إصالح النظم اإليكولوجية احلرجية املتدهورة واملبادرات                                                            ومنظمة األغذية والزراعة والشراكة التعاونية يف جم      
  .                                               املتعلقة بالغابات يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي

                                              وترتكز هذه العناصر على زيادة التشاور مع         .          تة عناصر                     النهج املشترك من س            يف إطار                               تتكون خطة العمل املقترحة      و -  ٢٤
                                                                                        ات وإبالغها من خالل العمليات الدولية؛ واألعمال املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ وتشجيع                                              عملـية طهـران وتأمني مجع البيان      

  .                                                               العمليات القائمة على املشاركة؛ وتسهيل املشاريع امليدانية؛ والتمويل

  العالقة مع عملية طهران-ألف 

                           تعتزم إنشاء منتدى ملعاجلة                                                                                             إن الـنهج املشـترك، بوصـفه آلية للدعم، سيشغل بشدة عملية طهران وأمانتها اليت                 -  ٢٥
                                                                  وينتظر من أمانة عملية طهران أن تركز على األعمال وأن تؤمن             .                                                          االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية احملدودة الغطاء احلرجي      

  :                                   الدعم واإلرشاد السياسيني وأن تكون حمور

                          ال بني املنظمات اإلقليمية                                                                                       تنسـيق قضايا احلراجة يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي وما يتعلق هبا من أعم              ∙
                        والدولية واملاحنني احملتملني؛

                                      مجع البيانات واملعلومات وحتليلها ونشرها؛ ∙

                       تبادل اخلربات واملعلومات؛ ∙

                                                                                                           بـناء القـدرات، ال سـيما فيما يتعلق جبمع بيانات موثوقة يف حينها ومعاجلتها لتحويلها إىل معلومات                   ∙
        ومعارف؛

        َّ                                                            غري املسوَّقة وانعكاسها على احلسابات الوطنية، مبا يف ذلك مسامهة                                           حتديـد كمـية السـلع واخلدمات       ∙
                                                                            األشجار والغابات واألحراج يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي يف حتقيق األمن الغذائي؛
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                                                                                                           تطوير معايري ومؤشرات الستخدامها يف إدارة الغابات إدارة مستدامة لصاحل البلدان القليلة الغطاء احلرجي               ∙
                         ادة من العمليات القائمة؛      باالستف

                                                                                                         مشـاريع األحباث املشتركة املتعلقة بقضايا متس البلدان القليلة الغطاء احلرجي خاصة تطوير مناذج إلدارة                ∙
                                                                            وإصالح الغابات واألحراج الطبيعية واحلراجة اجملتمعية واحلراجة القائمة على املشاركة؛

  .                           لبلدان اليت تدخل يف هذه الفئة                                            صياغة تعريف لقلة الغطاء احلرجي حيدد بشكل أدق ا ∙

  تسهيل املشاريع امليدانية-باء 

                                         ، سيوصي النهج املشترك بأن تتخذ حكومات      )              انظر ما تقدم   (                                                    إىل جانـب األنشـطة احملددة يف إطار عملية طهران            -  ٢٦
  :            جملاالت التالية                                                                                         البلدان القليلة الغطاء احلرجي التدابري لتنفيذ أو تطوير مقترحات مناسبة للمشاريع امليدانية يف ا

                                                                                                          إدارة وإصـالح املـوارد الطبيعـية مـن الغابات واألحراج واألشجار واملراعي مع مراعاة إدارة النظام                  ∙
               ً                      وإشراكها فعلياً يف التخطيط وصنع القرار  )                مبا يف ذلك الرعاة (                            اإليكولوجي واحتياجات اجملتمعات 

                                                 د الريفي وضرورة اختاذ التدابري لتحسني نوعيتها                                                              اإلقـرار بأمهية املنتجات احلرجية غري اخلشبية يف االقتصا         ∙
                                                                    ً وإضافة قيمة حملية خالل معاجلتها إىل جانب إمكانية حتسينها وتطويرها وراثياً

                                                                    إنشاء صناعات صغرية النطاق ترتكز على املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية ∙

                                              ن الغابات يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة                                                                      احملافظـة على النظم اإليكولوجية الطبيعية واألنواع الفريدة م         ∙
                  واجلافة شبه الرطبة

                                                                                                      إنشـاء املـزارع وزرع أشجار مع مراعاة مالءمة األنواع للموقع واألهداف املتوخاة واستخدام األنواع                ∙
                                                                                          احمللـية كلما أمكن إىل جانب قدرة األشجار واألحراج على حتسني البيئة احلضرية وتوفري سلع وخدمات       

      عديدة

ـ  ∙                                                                                                          رامج الطاقة املتجددة املعتمدة على اخلشب واليت ينبغي أن تشمل تطبيق التكنولوجيا لزيادة الكفاءة يف                  ب
                               استعمال الطاقة املستمدة من اخلشب

  أنشطة مجع البيانات-جيم 

      منظمة  (   ت                                         ً                                                                      تنطـبق تصـنيفات الغابات املتفق عليها دولياً، واملناقشات اجلارية بشأن تنسيق التعاريف املتعلقة بالغابا               -  ٢٧
      ً                                                                                           ، وفقاً للنطاق اإليكولوجي واملناطق اإليكولوجية وأنواع الغابات، على البلدان القليلة الغطاء             )    ٢٠٠٤                       األغذيـة والـزراعة،     

          ً                                                     ً                                               ولكن، نظراً ألن ما تبقى من الغابات يف حاالت كثرية أقل من أن يدار فعالً، فإنه ينبغي مجع بيانات بشأن                      .           ً    احلـرجي أيضاً  
  .                                                                                          بة إىل فئات أخرى من األراضي، كالتصحر والتمدن واإلفراط يف االستخدام والتجديد واهلجرة                                       أسـباب عملـية حتول الغا     

                     واألنواع الفريدة من     )                         كاألراضي القاحلة واجلبال   (                                                                        وباإلضـافة إىل ذلـك، هناك حاجة إىل دراسة النظم اإليكولوجية اهلشة             
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         َّ      ُ                                            لك أن توثَّق اجلهوُد اليت يبذهلا البلد يف سبيل إصالح تلك                     وينبغي كذ   .                                                         الغابـات اليت توجد يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي        
  .                                        األراضي وأن يبلغ عنها يف إطار النهج املشترك

                                                                   حتتوي على معلومات أساسية بشأن حالة املوارد احلرجية وإدارهتا يف                                                        إن إنشـاء وصـيانة قاعدة بيانات مشتركة          و -  ٢٨
                                                                 وينبغي إيالء عناية خاصة إلدراج األشجار املوجودة خارج الغابات           .   هتا                                                       البلدان القليلة الغطاء احلرجي مسألة هامة جيب مراعا       

                                                                                                                              يف عملـيات التقييم احلرجية الوطنية يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي ويف البلدان اليت لديها مساحات شاسعة من األراضي                   
 ً                                       اً للنباتات اخلشبية من حيث استخدامها                                            ً          ومتثل األشجار املوجودة خارج الغابات مصدراً هام        .                               اليت تتسم بقلة الغطاء احلرجي    

  .                                                                                        يف توليد الطاقة واحلفاظ على التنوع البيولوجي وتنحية الكربون ومسامهتها يف خلق سبل عيش مستدامة

                                                                            إىل برنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة                               أنشطة مجع البيانات                 أن تسـتند            وميكـن    -  ٢٩        
                                                                                                        تضمن أنشطة عديدة بإمكاهنا تعزيز النهج املشترك كجمع املعلومات عن حالة واجتاهات التنوع البيولوجي                               التصـحر الذي ي   

                                                                                                                        لألراضـي اجلافة وشبه الرطبة؛ وأفضل املمارسات اإلدارية مبا فيها االبتكار واملعارف وممارسات اجملتمعات األصلية واحمللية؛                
  .                               ني؛ وإنشاء آليات لتبادل املعلومات                                          وتطوير موقع على شبكة ويب مشترك بني االتفاقيت

  احملافظة على التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وإجراءات االستخدام املستدام-دال 

                               عاملية ووطنية بالنسبة للتنوع                                                                            لغابـات يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي، على ضآلة حجمها، أمهية             ا        تكـون       قـد    -  ٣٠
                                                                                          فيها الغابات على نطاق واسع، من احملتمل أن تكون بقايا الغابات املتفرقة مبثابة مآو                                          ففـي البلدان اليت أزيلت        .            البـيولوجي 

                     وعلى الصعيد الوطين،     .                                                                                                معـزولة لألنواع اليت كانت منتشرة فيما مضى ولكنها احنسرت بشدة اليوم وصارت عرضة للزوال              
                                                    دائم تقريبا باألولوية القصوى يف جمال الصون مبا أهنا                                                                                   ستحظى الغابات الطبيعية املتبقية يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي بشكل           

                                            ويستحسن وجود متثيل متساو جلميع املوائل يف         .                                                                         سـتحتوي على تنوع بيولوجي هام غري موجود يف أي مكان آخر يف البلد             
  .                          شبكات املناطق احملمية الوطنية

                                         املشترك بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية                                        ونظرا لألنشطة اليت يتضمنها برنامج العمل                  النهج املشترك،               ويف إطـار     -  ٣١
  :                                                            التنوع البيولوجي، فإن الشراكة من أجل التشاور ستساعد فيما يلي

                                                                                                            حتديـد املـناطق ذات األولوية واملناطق احملددة اليت هلا قيمة خاصة، والبلدان واملناطق احلرجية اليت ينبغي                  ∙
             احملافظة عليها

                                                    اجه التنوع البيولوجي يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي                            حتديد التحديات املشتركة اليت تو ∙

                                                           تطوير قدرات وطنية إلدارة املعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ∙

                 النظم اإليكولوجية /      األراضي /                                          دعم صياغة استراتيجيات مناسبة إلدارة الغابات ∙
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  تشجيع العمليات القائمة على املشاركة-هاء 

ـ  -  ٣٢     وجيب   .                                                    ألشجار واملراعي مشاركة نشيطة من اجملتمعات الريفية           وا      ألحراج           الغابات وا         رد من       املوا     صالح       تطلب إ  ي   س
                                                                                                                        صـياغة بـرامج ترمي إىل عكس اجتاه إزالة األحراج وتدهور الغابات وتنفيذها مبشاركة فعلية من السكان املعنيني مبن فيهم               

                                               والرعاة الرحل وسكان الغابات ودور النساء                                                وينـبغي إيالء اهتمام خاص للشعوب الرحل        .                              اجملـتمعات احمللـية واألصـلية     
  .                                                                  وينبغي أن يستفاد من املعارف التقليدية املتعلقة بالغابات استفادة تامة  .        والشباب

                                                                                     وضع البلدان القليلة الغطاء احلرجي ملشاريع ميدانية تدعم وتسهل قيام املنظمات                  على     بقوة                      سيشجع النهج املشترك     و -  ٣٣
  :                                يف ذلك تقدمي املساعدة لتحقيق ما يلي                       غري احلكومية بدور أكرب مبا 

                                                                    دعم وحتسني تنظيم اجملتمعات الريفية وزيادة قدرهتا على التخطيط وصنع القرار ∙ 

                              توفري املعلومات والتدريب الفنيني ∙ 

                                 صياغة وتطوير برامج وطنية للغابات ∙ 

   أو  /                                   ؤسسات املعنية بالغابات واملراعي و                                                                                      ويف العديـد مـن الـبلدان القليلة الغطاء احلرجي، ينبغي أن تعاد هيكلة امل               -  ٣٤
   ).             إعادة التحريج (                                                                            وجيب أن تدعم القدرة املؤسسية يف املناطق الريفية تنفيذ السياسات املتعلقة بالتحريج   .        تدعيمها

 التمويل واالستثمار -واو 

                   لتوصيات اليت قدمتها                                                 ، أشار مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر، إىل ا ) ٥         الفقـرة     ( ٦-   م أ /  ١٢             ويف املقـرر     -  ٣٥
                                                                                                                                     الـبلدان املشاركة يف قرار باماكو، ودعا مرفق البيئة العاملية وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا واآللية                  

  .    رجي                      ً                                                                                                    العاملـية إىل أن تويل وفقاً لوالية كل منها، االعتبار الواجب لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة للبلدان القليلة الغطاء احل                 
        ً                                          ُ   َّ                                                                         واسـتناداً إىل املشاورات املتوقعة يف إطار النهج املشترك، ُتشجَّع البلدان القليلة الغطاء احلرجي على السعي إىل احلصول على                   

    ُ   َّ            كما ُتشجَّع البلدان     .                                                                                                          أموال من املوارد املتاحة التفاقيات ريو لتلبية االحتياجات احملددة يف خطة العمل املقترحة للنهج املشترك              
                                                               ً                                                  ى زيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسية للبلدان قليلة الغطاء احلرجي توخياً هلذه األغراض مع احلرص كما ينبغي على                              املاحنـة عـل   

  .                      جتنب تفتيت جهود التمويل

                                           إطار النهج املشترك ومساعدة شركاء آخرين         يف         شركاء    ال                                                          ينبغي تشجيع البلدان القليلة الغطاء احلرجي، بدعم من          و -  ٣٦
                                                                                                        يل ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج                                   ذوي صلة كالبنك الدو   

  .                                                                                   استكشاف فرص زيادة االستثمار يف القطاع احلرجي يف البلدان القليلة الغطاء احلرجي                                              األمـم املـتحدة اإلمنـائي، عـلى         
                                                               استغالل يف اجملاالت املتصلة بالغابات اليت تتيحها املشاورات اليت                                                                 وسيتضمن هذا الدعم استغالل فرص االستثمار املمكنة أمت         

  .                                     ستجرى ضمن الشراكة يف إطار النهج املشترك

- - - - - 


