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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة السابعة
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠-١٨نريويب، 

  من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

 تقييم تردي األراضي اجلافة

 ن األمانةمذكرة م

صدر طلب إجراء تقييم ملدى تردي األراضي اجلافة من أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،                -١
وميثل هذا املشروع مبادرة عاملية يدعمها مرفق       . ومن هنالك ظهر مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة         

نة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واآللية العاملية ومنظمة األمم البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأما
 . املتحدة لألغذية والزراعة اليت تشكل وكالته املنفذة

ويتمثل هدف املشروع يف تقييم أسباب تردي األراضي يف املناطق اجلافة وحالة هذا التردي وتأثريه بغية                 -٢
تنمية املستدامة يف املناطق اجلافة على الُصعد احمللية والوطنية ودون اإلقليمية حتسني عملية اختاذ القرارات ألغراض ال

 . والعاملية، ولتلبية احتياجات اجلهات املعنية بتنفيذ برنامج عمل االتفاقية

 :وقد أنشئ مرفق أويل لتطوير املشروع من أجل حتقيق األهداف التالية -٣

  ذات الصلة بتطوير تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة؛استعراض وتوليف البيانات واملعلومات )أ( 

 وتطوير ُنهج وأساليب تقييم تردي األراضي واختبارها والتحقق من تكاملها؛ )ب( 

 وتطوير القدرات والشبكات الالزمة لتقييم تردي األراضي؛ )ج( 

 لدان خمتارة؛وإجراء دراسات رائدة لضبط واختبار أساليب تقييم تردي األراضي يف ب )د( 
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 وضع استراتيجيات لتوصيل املعلومات والشراكة التنفيذية والتمويل املشترك؛   )ه( 

 .وإعداد وثيقة مشروع ملرفق البيئة العاملية )و( 

وقد متكن املشروع من تطوير واختبار منهجيات فعالة لتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة من خالل                 -٤
تني والسنغال والصني، وكذلك من خالل دراسات حاالت إفرادية يف األرجنتني وكينيا            مشاريع رائدة يف األرجن   

 .وماليزيا واملكسيك

ووضع املرفق الثاين لتطوير املشروع إطاراً لعملية بناء توافق يف اآلراء، من أجل حتديد املزايا البيئية العاملية الناشئة                   -٥
 .احملافظة على التنوع البيولوجي واملياه الدولية واحتباس الكربونعن معاجلة تردي األراضي يف املناطق اجلافة و

ويتمثل هدف املشروع الكامل على النحو الذي أقّره مرفق البيئة العاملية يف إعداد أدوات لتقييم وقياس                 -٦
هنار طبـيعة تردي األراضي اجلافة ومداه وحدته وتأثريه على النظم اإليكولوجية ومستجمعات املياه وأحواض األ              

. من حيث املكان والزمانواحتباس الكربون والتنوع البيولوجي يف املناطق اجلافة قياساً كمياً على مستويات خمتلفة 
 .كما سيسهم املشروع يف بناء القدرات على عدة مستويات

ما يلي  وقد أعّدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تقريراً مرحلياً عن املشروع، وهو املعروض في              -٧
وقد ترغب اللجنة، من خالل مؤمتر األطراف، يف تقدمي أي توصيات تراها مناسبة إىل            . عـلى اللجـنة للنظر فيه     

 .منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
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 تقرير مؤقت أعدته منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٤٥-  ١ ........يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافةتقرير عن التقدم احملرز  -أوالً

 ٤ ٥-  ١ ..................................................معلومات أساسية -ألف 
 ٥ ٦   .....................موافقة جملس مرفق البيئة العاملية على املشروع -باء 
 إجنـازات مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة يف الفترة           -جيم 
  ٥ ٤٠-  ٧ ...................................................٢٠٠٥-٢٠٠٢ 
 ١٤ ٤٥-٤١ .زيز التعاون الدويل يف القضايا املتعلقة بتردي األراضينشر املعلومات وتع -دال 

 ١٥ ٤٩-٤٦ ..........استراتيجية تنفيذ مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة -ثانياً

 ١٦ ٥٢-٥٠ الفوائد اليت يقدمها مشروع تقييم تردي األراضي اجلافة ألطراف االتفاقية -ثالثاً

 ١٦ ٥٦-٥٣ ..................................................تاالستنتاجات والتوصيا -رابعاً
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 تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي  -أوالً 
 األراضي يف املناطق اجلافة 

 معلومات أساسية -ألف 

ُبذلـت جهـود كثرية خالل العقود املاضية لإلحاطة بتردي األراضي وتقييمه ورصده، بالرغم من عدم               -١
.  املستوى القطري واإلقليمي والدويل ألغراض املقارنة      وجود آلية قائمة حىت اآلن جلمع املعلومات وتعميمها على        

واسـتجابةً للحاجة إىل معلومات حمّدثة وقابلة للمقارنة بشأن تردي األراضي، اضطلع مرفق البيئة العاملية بتمويل   
 برنامج األمم املتحدة للبيئة وتتوىل    مشـروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة على أن يشرف على تنفيذه              

وحظي املشروع بدعم أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         . تنفيذه منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     
 .واملركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة والعديد من الشركاء اإلقليميني والوطنيني اآلخرين

 استحداث أدوات وأساليب لتقييم القوى احملركة وراء        :ذا املشروع فيما يلي   وتتمثل األهداف الرئيسية هل    -٢
على مستويات تردي األراضي وقياس طبيعة هذا التردي ومداه وحدته وآثاره على النظم اإليكولوجية قياساً كمياً، 

ة والعاملية  مكانـية وزمانية خمتلفة، بغية إجراء تقييم عاملي لتردي األراضي وبناء قدرات التقييم والرصد الوطنية واإلقليمي               
للتمكني من تصميم وختطيط األنشطة اهلادفة إىل التخفيف من تردي األراضي وإرساء ممارسات مستدامة يف جمال استغالل      

 .األراضي وإدارهتا

 :ومن خالل التقييم العاملي لتردي األراضي سيتسىن حتديد ما يلي -٣

 حالة واجتاهات تردي األراضي يف املناطق اجلافة؛ � 

وهي يف سياق املشروع البقاع اليت تقتضي تدخالً سريعاً إلعادة تأهيلها ألن حالة         : اع السـاخنة  الـبق  � 
تـردي األراضـي فيها حادة أو سريعة بشكل خاص، وهلا آثار ضارة أو واسعة، وفعلية أو متوقعة يف             

 وقد تكون البقعة الساخنة أيضاً منطقة أرضها هشة ومهددة بالتردي؛. املوقع أو خارجه

وهي يف سياق املشروع البقاع اليت ال يعتري أراضيها ترد حملوظ واليت تتميز             : الـبقاع الزاهية   � 
وقد تكون  . باالسـتقرار، سواء بصورة طبيعية أو لظروف تتعلق باإلدارة املستدامة املطبقة فيها           

 إعادة البقعة الزاهية أيضاً منطقة كانت متردية أو هشةً فيما مضى ولكن أنشطة محاية األرض أو
 تأهيلها قد جنحت فيها أو صارت يف طور النجاح؛ 

القـوى احملركة والضغوط األساسية املؤدية إىل تردي األراضي يف البقاع الساخنة والتحسينات              � 
 احملققة يف البقاع الزاهية؛

حالـة تردي األراضي على الصعيد الوطين ودون الوطين، والقوى احملركة والضغوط املؤدية إىل               � 
 هور املوارد، يف ست بلدان رائدة متعرضة ألضرار التصحر؛تد

 .جدوى أدوات التقييم احمللية القائمة على املشاركة � 
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ويدمـج املشـروع املعـارف واخلربات املتاحة عاملياً ويقترح إطاراً مرناً وشامالً ألساليب تقييم تردي                 -٤
نطاق العامل لتردي األراضي ورصد جناح اإلجراءات املتخذة وهـو ميهد الطريق أمام تقييم جتربة البلدان على    . األراضـي 

ومبا أن املشروع يركز على مسأليت التخفيف من حدة الفقر والتنمية، فإنه يرتبط باألمن الغذائي  . ملكافحـة هـذا التردي    
 ومؤمتر القمة العاملي    ٢١رن  والزراعة املستدامة والتنمية الريفية، عمالً بنتائج مؤمتر القمة العاملي لألغذية وجدول أعمال الق            

 .للتنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية

وتسـتعرض هـذه الوثيقة التقدم احملرز يف سياق مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة خالل                  -٥
ربع اليت وتقدم موجزاً عن النهج املتوقع للسنوات األ)  ألف وباء-مـرفقا تطوير املشروع    (مرحلتـيه األولـيني     

 .يستغرقها تنفيذ املشروع بالكامل

 موافقة جملس مرفق البيئة العاملية على املشروع -باء 

عن كّم هائل من املعلومات وعن      )  ألف وباء  -مرفقا تطوير املشروع    (متخضت مرحلتا تطوير املشروع      -٦
 جملس مرفق البيئة العاملية يف عام وقد ُعرض تقرير هاتني املرحلتني على. إطار منهجي مؤقت لتقييم تردي األراضي

، وافق جملس مرفق البيئة العاملية      ٢٠٠٤نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . ، من خالل وثيقة موجزة عن املشروع      ٢٠٠٤
وسيستغرق املشروع الذي   . عـلى املشروع وعلى توفري األموال الالزمة لتنفيذه بالكامل عرب برنامج األمم املتحدة للبيئة             

، بعد االنتهاء من التقييم     ٢٠٠٥أكتوبر  /أربع سنوات لتنفيذه بالكامل وُيتوقع بدء تنفيذه يف تشرين األول         مولــه املرفق    
وقد وافقت على املشروع أربعة بلدان رائدة هي األرجنتني وتونس والسنغال والصني، ويتوقع أن              . اجلـاري للمشـروع   

ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف تشرين          توافق عليه املزيد من البلدان مع انعقاد الدورة السابعة مل         
 .وقد تعهدت البلدان بتقدمي مسامهات نوعية ال تقل قيمتها عما ستستلمه من املشروع. ٢٠٠٥أكتوبر /األول

 ٢٠٠٥-٢٠٠٢إجنازات مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة يف الفترة  -جيم 

  وضع اإلطار املنهجي-١

 األعمال التحضريية

مرفق (أجريت سلسلة من الدراسات وعمليات تقييم املنجزات أثناء املراحل األولية من تطوير املشروع               -٧
مشلت دراسات بشأن النهج املمكنة لتقييم تردي األراضي ووضع إطار منهجي يغطي            )  باء -تطويـر املشـروع     

ادية، ودراسة عاملية لتقييم جدوى طريقة االستشعار عن بعد يف  االقتص- احليوية واالجتماعية -اجلوانب الفيزيائية 
تقييم تردي األراضي، واستعراض مصادر البيانات املتعلقة بتردي األراضي، ومؤمتراً بالربيد اإللكتروين وتقريراً فنياً 

 احليوية  -لفيزيائية   االقتصادية، ودراسات للربط بني البيانات ا      - احليوية واالجتماعية    -عن املؤشرات الفيزيائية    
 االقتصـادية واسـتخدام األساليب اإلحصائية للربط بني القوى احملركة واآلثار املمكنة لتردي              -واالجتماعـية   

 .http://lada.virtualcentre.org/pagedisplay/display.asp: ومجيع التقارير متاحة على املوقع التايل. األراضي
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 ملناطق اجلافةهنج مشروع تقييم تردي األراضي يف ا

 ٢٠٠٢نوفمرب /اسـتناداً إىل حمصـلة الدراسـات التمهيدية، ُعقدت حلقة عمل فنية للمشروع يف تشرين الثاين     -٨
ومتخضـت عن توليف لألساليب والتجارب الوطنية احلالية وصياغة هنٍج مؤلف من سبع خطوات لتنفيذ املشروع بصورة               

 :وتتمثل اخلطوات السبع لنهج املشروع فيما يلي. طار املنهجي للمشروعكاملة، وهو يعّد مبثابة اجلزء املعياري من اإل

 إعداد الدراسات األولية -١

 إنشاء فرقة عمل وطنية تابعة للمشروع -٢

 تقييم املنجزات والتحليل األويل -٣

 وضع استراتيجية لتقسيم الطبقات وأخذ العينات -٤

  حمليةإجراء دراسة استقصائية ميدانية وعمليات تقييم -٥

 استحداث أداة لدعم اختاذ القرارات يف إطار املشروع -٦

 استحداث أداة لرصد املشروع -٧

 .ويالحظ أن هناك حلقة لإلفادة بالرأي يف كل مرحلة 

 االقتصادية املرتبطة   - احليوية واالجتماعية    -ويدمـج هـذا النهج املعتمد للمشروع العناصر الفيزيائية           -٩
 االقتصادية تشكل أيضاً قوى حمركة -ويات خمتلفة، مع التسليم بأن القضايا االجتماعية بتردي األراضي على مست

 .للضغوط اليت تؤثر على أحوال األراضي

 أن تبين على املبادرات     `١`: كمـا يسـلّم هنج املشروع بأن تقييمات تردي األراضي ينبغي هلا ما يلي              -١٠
 وأن تعمل مع أصحاب املصلحة      `٣`توفرة يف املناطق اجلافة؛      وأن تركز على السلع واخلدمات امل      `٢`القائمـة؛   

كما يسلّم هنج املشروع بأن اإلنسان .  وأن تضع منهجية موحدة لرصد تردي األراضي مبرور الوقت    `٤`احملليني؛  
 يشكل جزءاً ال يتجزأ من معظم النظم اإليكولوجية ويشّدد على فهم األسباب املباشرة والكامنة وراء التهديدات               

ويطّبق . اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي، مبا يسفر عن أنشطة مبستويات مناسبة يف جمال وضع السياسات واإلدارة
هنج املشروع النهج املتكامل املتبع يف إدارة النظام اإليكولوجي على املستوى احمللي وعلى مستوى املناطق الزراعية        

 .اإليكولوجية وعلى املستوى الوطين

 اإلطار املنهجي ملشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة هنج املشروع وجمموعة أدوات              ويشـمل  -١١
كما يتضمن  . ملخـتلف مسـتويات تقييم تردي األراضي، تتدرج من املستوى العاملي إىل املستوى دون الوطين              

عار عن بعد، ونظم املعلومات     تقييمات ريفية قائمة على املشاركة، وتقييمات اخلرباء، وقياسات ميدانية، واالستش         
اجلغرافية، ووضع النماذج وغريها من الوسائل احلديثة لتوليد البيانات ونشرها من أجل حتليل املعلومات وتبادهلا               

 .على الصعيدين الوطين والدويل



ICCD/COP(7)/CST/8 
Page 7 

 :وتتمثل العناصر األساسية هلذا النهج االستراتيجي فيما يلي -١٢

 لتردي األراضيإشراك وإدراج التصورات املختلفة  � 

 اجلمع بني تقييم اخلرباء واملعارف احمللية � 

 .استخدام أدوات تقييم مكيفة وفقاً لبيئات معينة � 

ومن أجل استيعاب عملية تردي األراضي على املستوى دون الوطين والوطين واإلقليمي، يستند هنج املشروع إىل                 -١٣
 ضغوطاً متارس   القوى احملركة ومفاد هذا اإلطار أن     ".  االستجابة -لتأثري   ا - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "إطار منوذج   

 على اخلصائص التأثرياتوهذه .  البيئة أو ظروفهاحالةعـلى البيـئة وأن هـذه الضـغوط ميكن أن ُتحدث تغيريات يف             
ريق وضع أو تعديل السياسات   عن ط  االستجابة احليوية للبيئة قد تدفع اجملتمع إىل        - االقتصادية والفيزيائية    -االجتماعـية   

 .والربامج البيئية واالقتصادية هبدف منع الضغوط والقوى احملركة أو احلّد منها أو ختفيف وطأهتا

 جمموعة املؤشرات وأداة التقييم البصري للتربة

موعة بدأ مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، أثناء املرحلة باء من تطوير املشروع، إعداد جم                -١٤
مؤشرات تتضمن احلد األدىن من املؤشرات اليت ميكن قياسها على املستويني احمللي والعاملي، واليت تتيح االستقراء                

وتستند هذه . وسيتواصل إعداد جمموعة املؤشرات أثناء تنفيذ النطاق الكامل للمشروع  . عـلى هذيـن املستويني    
 املؤمتر الذي أجري بواسطة الربيد اإللكتروين، والتقارير الفنية اجملموعة إىل مجع وحتليل املؤشرات اليت متخض عنها       

وتتميز مؤشرات مشروع تقييم تردي األراضي يف       . وغريهـا من اخلربات املتوفرة على الصعيدين الوطين والدويل        
ات بظروف  وترتبط هذه املؤشر  . املناطق اجلافة بسهولة قياسها أو احلصول عليها نسبياً، مما جيعلها زهيدة التكلفة           

 .متنوعة لألراضي مما يتيح وصف النظام اإليكولوجي بتكلفة زهيدة

وقـد أُعد املشروع أيضاً أداةً تقييم حملية، وهي جمموعة من تقنيات التقييم البسيطة وغري املكلفة، ميكن                  -١٥
 للتربة هذه عبارة    ومؤشرات التقييم البصري  . للفالحني تعلمها تدرجيياً وترتبط باحتياجاهتم لتحسني حالة األرض       

عـن خصـائص تضاريسية للتربة، يتم قياسها، وهي تتيح تبادل املعلومات بني املواقع فيما يتعلق بأنواع التربة                  
 .واستخدامات األراضي وما إىل ذلك، كما تتيح التدقيق وتزود رامسي خرائط التضاريس حبقيقة الواقع الفيزيائي

ات اليت ُيزمع استخدامها يف إطار مشروع تقييم تردي األراضي يف  مقتطفاً من املؤشر١ويتضمن اجلدول   -١٦
التأثري وأساليب مجع البيانات اليت سيستخدمها املشروع؛       /كما يتضمن إشارة إىل أنواع التردي     . املـناطق اجلافة  

 وينبغي اإلشارة إىل أن جمموعة املؤشرات ميكن أن تتضمن مؤشرات حملية أيضاً           . وذلـك ألغراض التوضيح فقط    
 .للتكيف مع الظروف اخلاصة بكل بلد
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 ليست مجيع املؤشرات اخلاصة بكل فئة مدرجة، وليست مجيع الفئات    (مقـتطفات من جمموعة املؤشرات قيد التطوير         -١اجلدول 
 )مدرجة؛ ألغراض التوضيح فقط 

 مؤشرات احلالة
 املؤشرات نوع التردي املقياس

 املوارد املتعلقة باملناخ
 مؤشر اجلفاف تصّحر/جفاف  املناخيةحتليل احملطات

 تغري رطوبة التربة تصّحر/جفاف االستشعار عن بعد
ستنبط عاملياً يف مرحلة الحقة/حملياً(املوارد املتعلقة بالتربة   )وطنياً وأغلبها ُي

قاعدة بيانات التربة   /خـريطة الـتربة الوطنـية     
 والتضاريس

ستنبط على املستوى الوطين  نوع التربة ُي

 املادة العضوية تدين التنوع البيولوجي للتربة/تدين العناصر الغذائية ييم البصري للتربةالتق
 )حملياً ووطنياً وعاملياً(املوارد املتعلقة بالتضاريس 

 املظاهر السطحية انزالقات التربة، األخاديد والتعرية الرحيية االستشعار عن بعد
 املوارد املائية

دة بيانات منظمة األمم املتحدة     قاعدة بيانات وطنية وقاع   
 كاسيل/لألغذية والزراعة

 مناطق الري ملوحة التربة

 )حملياً ووطنياً وعاملياً (املوارد املتعلقة بالنبات

 االستشعار عن بعد
 اتفاقية التنوع البيولوجي

تراجع بنية وعمل النظام اإليكولوجي وتدين العناصر 
 الغذائية

 التغريات يف الغطاء األرضي

 التغريات يف األصناف األساسية تراجع التنوع البيولوجي اتفاقية التنوع البيولوجي
 )مؤشرات الضغوط(الضغوط املباشرة على املوارد 

 املؤشرات نوع الضغط املقياس
  احليوية-العوامل الفيزيائية 

 االستشعار عن بعد/وضع النماذج
 االستشعار عن بعد/وضع النماذج
 شعار عن بعداالست/وضع النماذج

 )التسونامي(التملح 
 )األمطار الشديدة(اجنرافات التربة 

اجلفاف (احنسار الغطاء األرضي والتنوع البيولوجي      
 )الطويل األمد

 الظروف املناخية القاسية

 األراضي/استخدام املنحدرات االجنراف املائي منوذج املعادلة الشاملة لفقد التربة
 ادية االقتص-العوامل االجتماعية 

 تكرار حرائق الغابات فقد العناصر الغذائية/إزالة الغابات قواعد بيانات
 التحضر )فقد األراضي كلية(التصلب  االستشعار عن بعد/قاعدة بيانات
 ضغط املاشية على سعة التحمل فقد الغطاء األرضي/الرّص قواعد بيانات

 القوى احملركة
 تاملؤشرا نوع السبب غري املباشر املقياس

  االقتصادية-العوامل االجتماعية 
اخنفاض امليزانية املرصودة للمدخالت الزراعية، مما       تعدادات السكان

يؤدي إىل الزراعة االنتشارية؛ يرتبط بتدين خصوبة       
 التربة وإزالة الغابات

 مؤشر عدد حاالت الفقر /معدالت الفقر

 تدين نسبة قد تؤدي إىل تكثف األنشطة الزراعية مع تعدادات السكان
األرض اىل العمالة، أو إزالة الغابات بسبب ضرورة        

 .إخالء أراضي جديدة للزراعة؛ تآكل التربة

 الكثافة السكانية
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  اختبار املنهجية على املستوى الوطين يف ثالث بلدان رائدة-٢

فة، كما جيري   يتواصـل تعديـل املنهجية اليت ُوضعت حىت اآلن ملشروع تقييم األراضي يف املناطق اجلا               -١٧
 لالضطالع  - هي األرجنتني والسنغال والصني      -وقد اختريت ثالثة بلدان     . اختـبارها عـلى املسـتوى الوطين      

. وزّودت البلدان الثالثة مبا يتوفر لديها وطنياً من معلومات بشأن تردي األراضي وتقييمه            . بدراسات رائدة فيها  
وقد ركزت الصني على    . الرائدة، وال سيما السنغال واألرجنتني    وُيجرى املزيد من الدراسات املفصلة يف املناطق        

 .تطوير ُنهج قائمة على املشاركة بدالً من املسائل التقنية واختبار مؤشرات التقييم البصري للتربة

 األرجنتني

 ة التابعـ la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificaciónتـترأس دائـرة    -١٨
وقد أنشأت الوكالة . فرقة العمل التابعة للمشروع يف األرجنتني Secretaria del Medio Ambiente y Desarrolloل  

 فنية تضم ممثلني من خمتلف السلطات واملؤسسات على املستوى دون الوطين، وفريق رصد              الرائدة جلنة استشارية  
 .ز املعلومات على الصعيد الوطينيضم خرباء يف مجع البيانات وحتليلها وتعميمها لتجهي

وهناك تقرير وطين عن املعلومات والتجارب املتاحة بشأن موارد األراضي الوطنية وحالة تردي األراضي               -١٩
ويتضمن هذا التقرير القواعد األولية لتقسيم      . يف األرجنتني، وهو متوفر على قرص مدمج وعلى شبكة اإلنترنت         

 والبقاع الزاهية، والتصورات األولية عن حالة تردي األراضي يف األرجنتني           الطـبقات وحتديـد البقاع الساخنة     
 .وأسباهبا وآثارها

وباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت فرقة العمل التابعة للمشروع يف األرجنتني بدراسات حملية يف أربعة مواقع                -٢٠
الدراسات بوضوح إىل أن جتربة فرقة وتشري نتائج هذه . رائدة لتحديد حالتها وتطوير أساليب لقياس التردي فيها   

العمل اخلاصة باملشروع يف األرجنتني فيما يتعلق بتقييم تردي األراضي على املستوى احمللي قابلة للتكرار يف البلدان 
) مثل تغري اإلنتاجية(العملية والفعالة اليت متّ تطويرها    " األساليب املنهجية "وتبني جمموعة من    . املشـاركة األخرى  

أن مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة ال تنحصر ) مثل االستشعار عن بعد ووضع النماذج(وات واألد
فائدته يف كشف املشاكل املتعلقة بتردي األراضي وتقييمها فحسب، وإمنا ميكن استخدامه أيضاً كأداة لدعم اختاذ 

 .القرارات بغية تصميم ممارسات إدارية للمناطق اجلافة

ى املستوى القطري، اعُتمدت منهجية مشروع تقييم تردي األراضي اجلافة يف إطار مشروع تابع              وعـل  -٢١
وباإلضافة إىل ذلك، ينظر فريق العمل التابع .  أقّره مرفق البيئة العاملية مؤخراً ملنطقة باتاغونيا١٥للربنامج التنفيذي 

املشروع على مشروع آخر قيد التنفيذ يف إطار        ملشـروع تقييم تردي األراضي اجلافة يف إمكانية تطبيق منهجية           
 . التابع ملرفق البيئة العاملية يف منطقة شاكو، ويشمل كالً من األرجنتني وباراغواي وبوليفيا١٥الربنامج التنفيذي 

 الصني

ارة أعّدت فرقة العمل التابعة للمشروع يف الصني، واليت يرأسها املكتب الوطين ملكافحة التصحر التابع إلد -٢٢
وهي متاحة  (الغابـات، تقريراً عن املعلومات واخلربات املتوفرة بشأن تقييم تردي األراضي على املستوى الوطين               
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: لـدى املركـز االفتراضـي ملشـروع تقيـيم تـردي األراضـي يف املـناطق اجلافـة عـلى العنوان التايل                      
http://lada.virtualcentre.org/pagedisplay/display.asp .(ثيقة تقريراً عن املبادرات اليت اضطلعت هبا وتقدم الو

الصني من أجل تقييم تردي األراضي وخباصة التصحر، وتتضمن تفاصيل عن الترتيبات املؤسسية الوطنية والربامج               
وقد ركزت الصني، . املختلفة املشتركة يف مكافحة تردي األراضي، وحتليالً الحتياجات املستخدمني من املعلومات

وضّمت أول حلقة عمل حملية     . ة باء من تطوير املشروع على تعزيز الُنهج القائمة على املشاركة          أثـناء املـرحل   
التدريـب أجـرهتا الصني يف إطار مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، عناصر فاعلة من                 /للمشـورة 

لعمل يف مقاطعة يان تشي التابعة      وُعقدت حلقة ا  . مستويات خمتلفة وممثلني من األقاليم األكثر تضرراً من التصحر        
 .  هوي املستقل-إلقليم نينغتسيا 

ومل تـزل الصـني تـتقدم خبطى ثابتة يف املشروع، إذ حددت حىت اآلن سبع مواقع رائدة لالضطالع                    -٢٣
وكشفت نتائج دراسة حالة خاصة عن مستوى امللوحة يف إقليم هيلونغجيانغ عن أمهية             . بالدراسـات احمللية فيها   

 هـذا املوقع يف عمليات التقييم احمللية، وكذلك عن إمكانية توسيع نطاق أنشطة إعادة التأهيل املضطلع هبا      إدراج
 .أثناء الدراسة لتشمل املناطق األخرى اليت تعاين من ملوحة التربة

ر التقييم  كما أسهمت الصني يف حتسني اإلطار املنهجي عن طريق اختبار مؤشرات التقييم البصري للتربة يف إطا                -٢٤
 .وأتاحت نتائج هذه الدراسة حتسني أداة التقييم البصري للتربة كما أكّدت جدوى األساليب املستخدمة. احمللي

وباشـرت فرقة العمل التابعة للمشروع أيضاً العمل بشكل غري رمسي مع مشروع بناء القدرات ملكافحة تردي                  -٢٥
 موقعاً رائداً يف إطار     ٢٧وسيجري مسح   . املية وبنك التنمية اآلسيوي   األراضـي، الذي تشترك فيه الصني ومرفق البيئة الع        

 .املشروعني، باستخدام أدوات التقييم اخلاصة مبشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة بشكل أساسي

 السنغال

وقد أنشأ هذا ". Centre de Suivi Ecologique"يتمـثل مركز التنسيق املؤسسي يف مركز املتابعة اإليكولوجية   -٢٦
 : ما يلياملركز شبكة تفاعلية مع املؤسسات األخرى وأصحاب املصلحة اآلخرين يف السنغال واضطلع بدراسة تشمل

مسح الحتياجات أصحاب املصلحة فيما يتعلق باملعلومات وأدوات دعم اختاذ القرار ألغراض مكافحة              � 
ه الدراسة االستقصائية عن طريق اختيار عينة متثيلية ومتّ االضطالع هبذ. تردي األراضي يف املناطق اجلافة    

واملنظمات الدولية  ) فنيون وصانعو قرارت على شىت املستويات     (مـن العناصـر الفاعلة بالقطاع العام        
ووكـاالت الـتمويل وممثـلي القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية املعنية مباشرة بالتنمية الريفية               

وسيجري حتديد التطبيقات الوطنية ملشروع تقييم تردي   ). يات املهنية وغريها  النقابات واجلمع (والزراعة  
 .أثناء تنفيذ املشروع الكامل استناداً إىل هذه الدراسةيف املناطق اجلافة األراضي 

دراسة على نطاق البلد للتغريات يف املؤشر القياسي احملدد للغطاء النبايت وحتديد مؤقت للبقاع الساخنة                � 
 . الزاهيةوالبقاع
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أنشـأت املؤسسـات املشاركة قاعدة للجمع املّتسق للبيانات املتعلقة مبؤشرات حالة الضغط والتأثري               � 
واالسـتجابة عـلى شـىت املستويات، وال سيما بواسطة تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات       

 - التأثري - احلالة   -  الضغط -القوة احملركة   "كمـا أجري حتليل أويل ضمن إطار منوذج         . اجلغرافـية 
لتحديد مواقع تردي األراضي ونوع التردي وأسبابه األساسية وتأثري كل ذلك واجتاهاته            " االسـتجابة 

 .وإمكانية متابعة تطوره بواسطة االستشعار عن بعد

يقيا وضـع اعتبارات استراتيجية أكثر عموميةً فيما يتعلق بكيفية تنفيذ املشروع يف البلد ويف منطقة غرب أفر                 � 
 )توزيع املسؤوليات، واألنشطة، والعمليات، والتنسيق، ومراقبة اجلودة(عامةً على املستوى املؤسسي 

  دراسات حاالت خاصة على املستوى القطري- اختبار املنهجية -٣

ة باإلضافة إىل الدراسات املضطلع هبا يف البلدان الثالثة الرائدة، أجري العديد من دراسات احلاالت اخلاص -٢٧
أثناء املرحلة باء من تطوير املشروع الختبار أجزاء خمتلفة من اإلطار املنهجي وتعميق فهم أسباب تردي األراضي                 

وفيما يلي استعراضاً موجزاً لدراسات احلاالت اليت أجريت يف .  االقتصادية-ومدى ارتباطها بالقضايا االجتماعية 
 .  أفريقيا وأوزبكستان وكينياكٍل من األرجنتني ومصر وماليزيا واملكسيك وجنوب

 األرجنتني

أجريـت حتـت إشراف معهد املوارد العاملية بشأن النهج القائم على النظام االيكولوجي لتقييم تردي                 -٢٨
 احليوية للبيئة فحسب وإمنا أيضاً      -األراضـي اجلافـة يف األرجنتني دراسةٌ مل تكتف بفحص العناصر الفيزيائية             

واستناداً إىل املعلومات اليت مت حتليلها يف هذه        . سعة من خدمات النظم اإليكولوجية      االجتاهـات يف تشـكيلة وا     
الدراسة الرائدة، ينبغي فحص التردي املمكن خلدمات النظم اإليكولوجية يف أراضي األرجنتني اجلافة عن كثٍب يف 

جتاهات خمتلطة فيما يتعلق خبدمات     وتتميز املنطقتان األخريان، تشاكو وبونا، با     . منطقيت دراي بامباس وباتاغونيا   
ومنطقة تشاكو هي الوحيدة اليت شهدت اجتاهاً تصاعدياً متثل بشكل أساسي يف اتساع             . الـنظم اإليكولوجـية     

 .املنطقة املخصصة إلنتاج فول الصويا

وقـد حدثت موازنات يف حالة التوسع يف زراعة فول الصويا دون غريه، أثرت على عوامل مثل زراعة                   -٢٩
فمع . اصيل األخرى، واستخدام املوارد املائية، ومساحة األراضي املتوفرة للرعي، والقدرة على دعم السياحة             احمل

اتسـاع رقعـة األراضي املزروعة بفول الصويا، قلّت مساحة املراعي املتاحة للماشية ومساحة األراضي املتوفرة                
واتساع املنطقة املخصصة إلنتاج    . البطاطس والعدس لزراعة احملاصيل األخرى التقليدية كالذرة والقمح والقطن و       

فاألراضي املزروعة تقضي على املوائل     . فـول الصـويا أّدى مثالً إىل موازنات خلدمات الدعم يف منطقة تشاكو            
املناسـبة للعديـد من أصناف احلياة الربية، خصوصاً عندما تستخدم أساليب احلرث النظيف أكثر من ممارسات                 

 .ة اليت ال تلجأ إىل احلرثالفالحة التقليدي
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 مصر

ومعظم أراضي البلد صحراوية وتكاد ال تتضمن أياً        . اضطلع البلد بدراسة حول أسباب تردي األراضي       -٣٠
واألراضي . مـن األراضي املصّنفة بأهنا أراٍض قاحلة أو شبه قاحلة أو جافة شبه رطبة، مما يشكّل األراضي اجلافة    

وتتعرض . تدخل بالفعل ضمن نطاق مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة          املروية يف املناطق الصحراوية     
وتتصل مشاكل تردي األراضي األساسية يف مصر بقيود        . مصـر لـتردي األراضي ولكن ليس على نطاق واسع         

 بنية التربة   مـتعلقة باملياه تسّبب التشبع باملياه وارتفاع نسبة امللوحة والقلوية ومشاكل فيزيائية من قبيل تدهور              
 .وتراّصها، ومشاكل بيولوجية يسببها اخنفاض املادة العضوية يف التربة مما يؤدي إىل تدين خصوبتها

 ماليزيا

ويقّدم التقرير وصفاً وقائعياً مثرياً لالهتمام عن الزراعة . ركّز تقرير ماليزيا على التربات املتضررة بامللوحة -٣١
كما يسلّم باجنراف التربة ونضوب اخلصوبة وارتفاع نسبة        . ملتعلقة بامللوحة يف ماليزيا، مث يصف بعض املشاكل ا      

 .امللوحة والتشبع باملياه واخنفاض منسوب املياه اجلوفية كمشاكل هامة ترتبط بتردي األراضي يف ماليزيا

 املكسيك

 هكتاراً،  ٤ ٤٤٥ته  أجريـت دراسة واسعة النطاق ملوقعني مها ساليناس، يف والية سان لويس بوتوسي، ومساح              -٣٢
القوة "وكانت الدراسة مبثابة مسعى لتطبيق إطار منوذج        .  هكتار ٣ ١٠٠والس كاسـيتاس يف واليـة بويبلو، ومساحته         

 .ومتّ تنفيذ الدراسة على ستة مراحل حمددة املعامل ومنطقية".  االستجابة- التأثري- احلالة - الضغط -احملركة 

لفيزيائية إىل جانب العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ذات         وروعيـت يف الدراسة العمليات ا      -٣٣
ومتّ الـنظر يف الكثري من املؤشرات، بيد أن حتليل النتائج وتفسريها كان صعباً، إن مل يكن           . الصـلة بـتردي األراضـي     

ورغم أن  . شرات لرسم خريطة هبا   وقد أصبح األمر معقداً بشكل خاص عند حماولة جتميع العديد من هذه املؤ            . مستحيالً
هذه الدراسة أجريت ولُخصت بشكل جيد، فإهنا ُتظهر بوضوح أن إجراء تقييم واسع النطاق يتضمن الكثري من املتغريات                  

 . املختلفة ليس عملياً وال قابالً لإلدارة عند إجرائه على مستوى قطري أو عاملي أكثر عموميةً

 جنوب أفريقيا

ويوفر هذا التقرير نبذة جيدة عن      . ة بشكل أساسي على املشاكل املتعلقة بامللوحة      ركـزت هذه الدراس    -٣٤
كما سلّطت الورقة الضوء على أمهية املادة العضوية يف التربة وكيف           . بعض أهم املشاكل املتعلقة بتردي األراضي     

 يف املائة ٢٠ وتتعرض قرابة .يؤدي اخنفاض هذه املادة إىل تسارع حدوث املشاكل املتعلقة مبلوحة التربة وخصوبتها
ويقّدر كاتبو التقرير أن أكثر من نصف مساحة جنوب         . من جمموع مساحة أراضي البلد إىل خطر اجنراف التربة        

أفريقيا مهدد بالتصحر وأنه رغم إمكانية عكس مسار هذه العملية فإن ذلك سيكون بطيئاً وسيتطلب مدخالت                
 عن فهم جيد للمشكلة وتضع إطاراً أساسياً ميكن استخدامه لتقييم           ورغم أهنا دراسة حمدودة إهنا تنمّ     . ضـخمة 

 . تردي التربة؛ ومل توِل الدراسة اهتماماً ُيذكر للعوامل االجتماعية والسياسية املرتبطة بتردي األراضي
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 أوزبكستان

وميكن . ءهاتركـز دراسـة أوزبكستان على مشكلة امللوحة وكيفية ميكن رسم خريطة للمناطق املتضررة جرا               -٣٥
وقد حدد معدو التقرير أهم عمليات تردي       . اسـتخدام الـنهج املعـتمد كأساس إلنتاج خرائط أخرى لتردي األراضي           

والفيضانات والتشبع باملياه يف    ) ٢(امللوحة الثانوية لألراضي املروية،     ) ١: (األراضـي يف أوزبكسـتان على النحو التايل       
 وانتشار ظاهرة االجنراف يف الُترب املروية،     ) ٤(ضوية واخنفاض خصوبة التربة،     وفقد املادة الع  ) ٣(األراضـي املـروية،     

وخلص معّدو التقرير إىل أن اجتاهات . وانتقال امللح والغبار جواً من القاع اجلاف لبحر آرال ) ٦(وتلـوث الـتربة،     ) ٥(
 .افة يف أوزبكستانتردي األراضي تشكل هتديداً خطراً لألمن الغذائي وصحة وسالمة سكان األراضي اجل

 كينيا

ركـزت الدراسة على ملوحة األراضي وتشعبها بالصوديوم، ولكن عمليات التردي األخرى الفائقة األمهية يف                -٣٦
كينيا تشمل اخنفاض اخلصوبة وحتمض التربة وتسممها باألملنيوم واخنفاض املادة العضوية واالجنراف الرحيي واملائي وتراص         

 . احلالة مفصلةً مبا فيه الكفاية وأشارت إىل احلاجة إىل تقييم أكثر مشوالً لتردي األراضيومل تكن دراسة. التربة

  ملخص االستنتاجات- منهجية االختبار -٤

إن لنتائج الدراسات الرائدة ودراسات احلاالت اخلاصة أمهية جوهرية يف تعديل املنهجية املتبعة وأساليب               -٣٧
ني املضطلع هبما يف األرجنتني واملكسيك أن االضطالع بدراسات شاملة أمٌر        وقـد أظهر حتليل الدراست    . التقيـيم 

كما سلّط الضوء على احلاجة إىل ترشيد اإلطار املنهجي ومؤشرات التقييم اليت اقُترحت يف              . صـعب ومكلـف   
أن تكون  وهو ما أّدى إىل مواصلة استعراض اإلطار املنهجي بغية إنتاج حد أدىن من األدوات اليت ميكن                 . األصل

شـاملة وغـري مكلفة يف آن، واليت تغطي أقصى قدر ممكن من املظاهر املتعلقة بتردي األراضي بدون اللجوء إىل        
 .أساليب معقدة جلمع البيانات وجتهيزها وحتليلها

  تطوير التقييم العاملي لتردي األراضي-٥

ألرض من أجل حتديد أولويات االستثمار،      من األمهية مبكان احلصول على حملة إمجالية عن احلالة الراهنة ل           -٣٨
ووضع سياسات ملكافحة تردي األراضي على املستويني اإلقليمي والعاملي وتطبيقها ورصدها، مبا يف ذلك إعادة                

ولذلك فإن أغلب الدراسات املتعلقة بالتردي ركزت بشكل أساسي على تردي األراضي . تأهيل األراضي املتردية
 . االقتصادية- االجتماعية دون أن تنظر يف اجلوانب

والتقيـيم العاملي الوحيد املتوفر عن تردي األراضي هو التقييم العاملي لتدهور التربة، الذي يعده برنامج                 -٣٩
املركـز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة، وهي دراسة متّ االضطالع هبا يف        األمـم املـتحدة للبيـئة و      
وكانت الدراسة مفيدة للغاية يف حتديد املناطق اليت تتعرض ألنواع          .  ماليني ٥:١ من   الثمانينات على مقياس رسم   

وكثافات حمددة من آثار تردي األراضي، ولكنها أيضاً تعرضت لالنتقاد بسبب طابعها غري املوضوعي واعتمادها               
رسم " دراسة   ومنذ ذلك احلني، أجريت دراسات أكثر دقة وموضوعية، وال سيما         . عـلى رأي اخلـرباء وحدهم     

اليت اضطلعت هبا منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        " خريطة هشاشة التربة واألرض يف وسط وشرق أوروبا       
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تردي التربة يف جنوب    "واملركـز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة، يف وسط وشرق أوروبا، ودراسة             
ملتحدة للبيئة واملركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة اليت اضطلع هبا برنامج األمم ا" وجنوب شرق آسيا

وقد أدخل مشروع تقييم تردي األراضي يف . ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف منطقة جنوب شرق آسيا
 مجع النتائج حتت ومتّ. املناطق اجلافة حتسينات على التقييم العاملي لتدهور التربة باستخدام املعدات األحدث املتاحة

وميكن .  وميكن ملنظمة األغذية والزراعة اآلن إنتاج خريطة معدلة للتقييم العاملي لتدهور التربة            Arc/Infoنسـق   
: االطـالع عـلى النـتائج القطـرية املوجـزة اليت تشمل السكان احملتمل تضررهم، عرب موقع اإلنترنت التايل                  

http://www.fao.org/landandwater/agll/glasod/glasodmaps.jsp. 

وقد أجرى املركز   . وسـينتج مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة تقييماً عاملياً لتردي األراضي             -٤٠
 مشايل الصني دراسة هتدف إىل وضع منهجية لتقييم         الـدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة يف إقليم شانكسي        

 املؤشر القياسي احملدد للغطاء النبايت واملعايريتـردي األراضـي عاملـياً بواسـطة االستشـعار عـن بعـد لقياس         
وأظهرت هذه الدراسة أنه ميكن استخدام املؤشر جنباً إىل جنب مع معايري أخرى لتقييم .  احليوية األخرى-الفيزيائية 

املركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة مقترناً مع         طوره   وُيزمع استخدام النهج الذي   .  األراضي تـردي 
بيانات االستشعار عن بعد األخرى، وال سيما يف إطار التطبيقات اليت طورهتا الشبكة العاملية للغطاء األرضي واليت 

وسُتستخدم البيانات املنبثقة عن برامج التقييم      . اء األرضي تـرمي إىل حتديـد التوسع الزراعي والتغريات يف الغط         
لتدهور التربة وقاعدة بيانات التربة والتضاريس والعرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا يف إنتاج أول            العـاملي   

العاملية باحمللية واحمللية   ( كل بلد رائد     وسيدعَّم ربط النتائج العاملية بالنتائج املؤقتة للدراسات الرائدة يف        . تقيـيم عاملي وافٍ   
 االقتصادية وتقسيم طبقي يركز - احليوي بدراسة للقوى احملركة االجتماعية       -وسيدعَّم هذا التقييم الفيزيائي     ). بالعاملـية 

 .اإلدارة والوصول إىل األراضي والسكان املتضررين/على االستخدام الفعلي لألراضي ونظم املدخالت

 علومات وتعزيز التعاون الدويل يف القضايا املتعلقة بتردي األراضينشر امل -دال

انبـثق عـن مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة حوايل مخسني وثيقة من الدراسات امليدانية                  -٤١
ــتايل      ــع ال ــلى املوق ــروع ع ــي للمش ــز االفتراض ــرب املرك ــتاحة اآلن ع ــي م ــية، وه :واملكتب

http://lada.virtualcentre.org/pagedisplay/display.asp .        وباإلضـافة إىل ذلك، يتيح هذا املركز االفتراضي
وسيشكل املركز أساس شبكة املعلومات     .  وثـيقة ورابٍط ملبادرات أخرى متعلقة بتردي األراضي        ١ ٧٠٠الوصـول إىل    

 .للمشروع واليت سيتواصل تطويرها أثناء تنفيذ املشروع الكامل الذي ُستربط به املواقع الوطنية اخلاصة باملشروعالتابعة 

وقـد متّت مناقشة وتوزيع نشرة مطوية عن املشروع تسلط الضوء على خلفيته وأهدافه والنتائج املتوقعة         -٤٢
 .٢٠٠٦النشرة املطوية يف عام وستصدر نسخة حمدثة من هذه . منه يف اجتماعات دولية عديدة

ولـتعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال تقييم تردي األراضي، متّ تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية يف إطار املشروع                   -٤٣
ومتخضت حلقات العمل عن ). يف داكـار ملنطقة أفريقيا ويف بانكوك ملنطقة آسيا ويف بورت أوف سبني ملنطقة الكارييب    (

 .ن حالة تردي األراضي يف هذه املناطق وعززت ترشيد املنهجيات املستخدمة إقليمياً ملعاجلة املشكلةمعلومات إضافية ع
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 ُعقد اجتماع هنائي حللقة العمل التقنية للمشروع التابعة للمرحلة باء من تطوير ٢٠٠٤يونيه /ويف حزيران -٤٤
 . املشروع واللجنة التوجيهية من أجل إعداد وثيقة املشروع الكامل

ويف الوقـت ذاتـه أنشـأ املشروع روابط مع مبادرات أخرى تتعلق بتردي األراضي، من بينها برنامج             -٤٥
ومتخض . مركز النشاط اإلقليمي، وهو عنصر أساسي يف خطة عمل منطقة البحر املتوسط           /األنشطة ذات األولوية  

ربة، وهو يستكمل املبادئ    الـتعاون مـع هذا املركز عن قرص مدمج يضّم مكتبة صور عن عمليات اجنراف الت               
التوجيهـية لرسم خرائط عمليات االجنراف اليت يتسبب فيها هطول األمطار يف املناطق الساحلية للبحر املتوسط                

، وهي مبادرة للمجموعة األوروبية ترمي إىل رسم خريطة         DeSurveyكما بدأ التعاون مع مشروع      . وقياسـها 
ويتعاون مشروع تقييم تردي األراضي اجلافة      . يف بلدان رائدة خمتارة   لألراضـي ودراستها يف املنطقة األوروبية و      

  Desertlink ومع برناجمي    ٤-أيضاً مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التقييم التابع لربنامج توقعات البيئة العاملية              
 .MEDCOASTLANDو

 افةاجل يف املناطق استراتيجية تنفيذ مشروع تقييم تردي األراضي -ثانياً 

أسـفرت مرحلـتا تطوير املشروع ألف وباء عن وضع اإلطار املنهجي لتقييم تردي األراضي وحتسينه                 -٤٦
ومتّ حتليل نتائج الدراسات الرائدة القطرية ودراسات       . بواسـطة جمموعة من أدوات التقييم على شىت املستويات        

ويف إطار هذا التحسني، سُتراعى     . نهجياحلـاالت اخلاصة ووضعها يف االعتبار للمضي يف حتسني هذا اإلطار امل           
 يف آسيا التابعة    ١أيضـاً خـربة املبادرات األخرى املتعلقة بتقييم تردي األراضي، مثل شبكة الربنامج املواضيعية               

 . مركز النشاط اإلقليمي/األنشطة ذات األولويةبرنامج  وDesertlinkالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، و

دم اإلطار املنهجي أثناء التنفيذ الكامل للمشروع يف إجراء تقييم لتردي األراضي على مستويات وسُيستخ -٤٧
 :وبإجياز تتضمن مراحل تنفيذ املشروع الكامل ما يلي. خمتلفة

مبا يف ذلك دراسة (اجلافة  يف املناطق   إنشاء شبكة ونظام معلومات ملشروع تقييم تردي األراضي          -١
 ؛)ملستخدمني من املعلوماتاستقصائية الحتياجات ا

 -التقسـيم الطبقي واحلصول على البيانات عن طريق االستشعار عن بعد وعلى البيانات االجتماعية                -٢
 ؛وحتليلهااالقتصادية 

 حتديد البقاع الساخنة والبقاع الزاهية على الصعيد العاملي؛ -٣

تشمل التقسيم  (ن الرائدة   االضـطالع بدراسـات تستخدم فيها صور عالية التفصيل يف البلدا           -٤
 -الطـبقي واحلصـول على البيانات عن طريق االستشعار عن بعد وعلى البيانات االجتماعية               

 ؛)االقتصادية وحتليلها

 مجع املعلومات وبناء القدرات على املستوى احمللي يف البلدان الرائدة؛ -٥

 ركة والضغوط، يف البلدان الرائدة؛حتديد البقاع الساخنة والبقاع الزاهية، مبا يف ذلك القوى احمل -٦
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 ؛)الصعيد العاملي واحمللي والوطين ودون الوطين(دمج املعلومات احملصلة على خمتلف األصعدة  -٧

 .نشر النتائج والتوصيات -٨

اء وسـيتيح التقييم العاملي لتردي األراضي وأعمال البلدان الستة الرائدة حتديد الطرائق اليت ميكن بواسطتها إجر                -٤٨
وباإلضافة إىل ذلك، سيكون للبلدان الرائدة دور حموري يف توزيع . التقييم على مستويات خمتلفة بواسطة منهجيات منسقة     

أدوات التقيـيم املنسقة ضمن أقاليمها كما ُيتوقع منها مساعدة البلدان األخرى املهتمة يف إجراء تقييمات وطنية مفصلة                  
 .هلا دور أساسي أيضاً يف تنقيح نتائج الدراسة العامليةلتردي األراضي يف املستقبل، وسيكون 

ويف هـذا السياق، ميكن ملشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية                 -٤٩
والزراعة، شريطة ضمان متويل إضايف، العمل مع املزيد من البلدان اليت قد تكون مهتمة باستخدام اإلطار املنهجي      

 .لمشروع وتنقيح نتائج الدراسة العامليةل

 الفوائـد اليت يقدمها مشروع تقييم تردي األراضي اجلافة          -ثالـثاً   
 ألطراف االتفاقية

ستتيح نتائج التقييم العاملي ألطراف االتفاقية احلصول على حملة عن حالة تردي األراضي وحتديد املناطق                -٥٠
ويف الوقت ذاته، فإن حتديد البقاع      . ي األراضي فيها أو عكس اجتاهه     اليت حتتاج إىل استثمارات هادفة لوقف ترد      

 .الزاهية سيتيح للبلدان تبادل أساليب إدارة النظم اإليكولوجية اليت برهنت عن فعاليتها

كما أن نتائج التقييم العاملي يف إطار املشروع ستتيح لألطراف حتديد اإلجراءات اليت ميكن اختاذها على                 -٥١
وستضـمن نـتائج الدراسـات الوطنية واحمللية جدوى املنهجيات املستخدمة يف خمتلف             . قلـيمي الصـعيد اإل  

 .السيناريوهات القطرية وأن باإلمكان بناء القدرات على املستويات احمللية أيضاً

 األطراف، وسـيتيح استخدام املنهجيات املنسقة رصد جناح األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة        -٥٢
وعـلى األخص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع                 

ويف الوقت ذاته، ميكن إتاحة أدوات املشروع وأساليبه جلميع األطراف واستخدامها إلجراء تقييمات واقتراح              . البيولوجي
 . فيما يتعلق بالبلدان األفريقيةTerrAfricaت الدولية األخرى، مثل مبادرة إجراءات تتصل باملبادرا

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 

سـيحقق مشـروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة فوائد ألطراف االتفاقية ألنه سيتيح ختصيص املوارد                  -٥٣
 .ني احملتملني بغية التحرك على الصعيدين الوطين واإلقليميبشكل أفضل وصياغة مشاريع ميكن إحالتها إىل خمتلف املاحن

ولتيسـري التقييم وتصديقه، يوَصى مؤمتر األطراف بتشجيع األطراف على تبادل املعلومات مع مشروع               -٥٤
ضي تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة بشأن األنشطة الوطنية أو اإلقليمية اجلارية فيما يتعلق بتقييم تردي األرا

وميكن للبلدان أيضاً إتاحة املعلومات املتعلقة بتردي األراضي واألراضي اجلافة، مبا يف ذلك نتائج الدراسات . اجلافة
 احملددة بواسطة البقاع الساخنة والبقاع الزاهيةاالستقصائية وخرائط التصحر والتصورات املتعلقة بتردي األراضي و
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 االقتصادية - احليوية واالجتماعية -ءات أخرى، والبيانات الفيزيائية تقييمات سابقة أو بواسطة منهجيات وإحصا
 .ذات الصلة

 اجلافة مؤمتراً إلكترونياً ملعرفة احتياجات املستخدمني       يف املناطق وسـينظم مشروع تقييم تردي األراضي        -٥٥
وُتشجع األطراف  . يق الوطنية فيما يتعلق باملعلومات ويدعو األطراف إىل املشاركة يف هذا املؤمتر عرب مراكز التنس            
 .على املشاركة يف هذا املؤمتر لضمان اإلفادة من منتجات املشروع يف السياق الوطين

وقد ترغب األطراف اليت تعتزم إجراء تقييمات وطنية مفصلة لتردي األراضي يف اعتماد اإلطار املنهجي                -٥٦
ويف الوقت ذاته،   .  اجلافة يف املناطق املي لتردي األراضي    للمشروع واإلفادة عن استنتاجاهتا بغية تنقيح التقييم الع       

 اجلافة يف بلداهنا إىل طلب      يف املناطق ُتدعى األطراف الراغبة يف تنقيح استنتاجات التقييم العاملي لتردي األراضي           
 على وُتدعى األطراف القادرة. املسـاعدة من املشروع لوضع مقترحات املشاريع وحتديد مصادر التمويل املمكنة   

 .املساعدة مالياً يف هذا املسعى إىل تقدمي املساعدة

- - - - - 


