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  .       طريقتني                                            ملية لتقييم الفقر وتردي األراضي باتباع       ُ   ّ                                                      ُتـبلّغ نتائج عمل فريق اخلرباء املعين بوضع منهجية تكا         

        ويرد يف    .                                                                                         يف تناول منهجية لتقييم الصالت بني الفقر وتردي األراضي من خالل طائفة من األنشطة                    إحدامها      تمثل   ت و
                                                                                                          هـذه الوثـيقة تقريـر عن نشاط من هذا القبيل، أي حتليل دراسات حاالت إفرادية الختبار منهجية مقترحة لسد          

                   بنية النهج ومثال         وجيري عرض  .                                                                باالعتماد على عملية تفاعلية بني سائر أصحاب املصلحة وصانعي القرارات        الثغرات 
                 اتفاقية األمم       إطار     ضمن                                     تمثل يف تناول مسألة تردي األراضي        ت    ف  ة         الثاني        الطريقة     أما    .                     عـلى سبيل االختبار             تطبـيقي   

                                             دي األراضي من منظور أسلوب مستدام ملكافحة                                     التحديد، أي تناول عوامل تر              على وجه                           املتحدة ملكافحة التصحر    
                                                               حبيث يكون التركيز على قدرة أصحاب املصلحة املتأثرين على                                ُ                    ويف سياق هذه الطريقة، ُتعرض العوامل       .        التصـحر 

  .                                          اخلصائص البيولوجية واجليولوجية والفيزيائية       جمرد عرض                 ً     تناول املسألة، بدالً من 
وهي تقوم على هنج انتقائي باستخدام عدد . اق ملشاريع ذات صلةوتتضمن الوثيقة منهجية لتقييم واسع النط 

ومت إجياز املنهجية املقترحة يف مؤشرات . تردي األراضيمبكافحة  املتعلقةقليل من مؤشرات التطبيق الناجح لألهداف 
واء النهج ويوصى بالنهجني معاً س.  االجتماعي يدانمسـتمدة مـن جمـاالت التنمية وعلم البيئة واالقتصاد ومن امل           

 .النهج القائم على مؤشرات العملية الوصفي أو

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ِقَصر الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                ∗
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  مقدمـة-أوالً 

 يواصل أن والتكنولوجيا العلم للجنة التابع اخلرباء فريق إىل ٧-أ م/١٥ مقرره يف األطراف مؤمتر طلـب  -١
 الدورة يف والتكنولوجيا العلم جلنة تقريراً إىل  يقدم وأن والفقر األراضي تردي لتقييم منهجية وضع بشأن عملـه 

 املكتسبة اخلربة من متسق، حنو على االستفادة، تتيح وثيقة تقدمي اخلرباء فريق إىل وطُلب. األطراف ملؤمتر امنةالث
وقد قدم فريق اخلرباء تقريراً مرحلياً بشأن هذا املوضوع           .بالترابط بني احلد من الفقر وتردي األراضي      فيما يتصل   

 .ؤمتر األطرافمل  السابعدورةاليف 

 الصالت بني الفقر وتردي     لتقييم أسلوب لتحديد متكاملة منهجية تقدمي هو الوثيقة هذه من والغـرض  -٢
ومثة عدد كبري من األنشطة اليت        .األراضي عن طريق اجلمع بني سائر الرؤى املتعلقة مبسألة الفقر وتردي األراضي           

يب دراسات احلاالت اإلفرادية    تقنيات انتقائية تسمح بترت   اختبار  واهلدف من هذا التقرير هو        .تـتعلق بالتصحر  
 الفصل يفويرد هذا الترتيب      .بني الفقر وتدهور األراضي   ) اجلزئية( فهم العالقة السببية     زيادةحبسـب أمهيتها يف     

ويتضمن هذان الفصالن إشارة إىل منهجيات لتحديد         .املشاريع حبسب الثالث الفصل ويف البلدان حبسب الـثاين 
وجيمل الفصل الرابع     .تطبيق أسلوب مصمم حسب احلالة ملكافحة التصحر      حـاالت الفقـر وتـردي األراضي ب       

  . بالفقر وتردي األراضي على حد السواء       كيفية ارتباطها  حث بب اسـتراتيجية لتقييم دراسات احلاالت اإلفرادية     
ميكن "ويتأتى ذلك أوالً بتناول خمتلف درجات تردي األراضي هبدف حتديد املشاكل الرئيسية، ومن مث حتديد ما                 

 .من حيث االستجابة املمكنة على الصعيد االجتماعي وعلى صعيد السياسات العامة" عمله

وعند تطبيق النهج بالكامل، كما يوصي بذلك        .األراضي وتردي الفقر بني بالصالت يتعلق هنج عرضوُي -٣
لى املستوى الوطين وعلى    مؤمتر األطراف، فإنه سوف يتيح أسلوباً لوضع ترتيب ألهم احلاالت بانتقاء األنشطة ع            

وسيتيح أيضاً تقنيات إلجراء تقييم سريع لكل حالة أو مشروع جيري            .مسـتوى دراسـات احلـاالت اإلفرادية      
 على احتياجات أصحاب املصلحة، أي السكان املتأثرون أو املؤسسات املنفذة للسياسة العامة،             وبناًء .انـتقاؤمها 

د، قترح هنجان يف هذا الصد    ُيو .ث العالقة بني الفقر وتردي األراضي     وهي األطراف اليت تطلب االنتقاء، ميكن حب      
حبث الفقر وموضوع احلقوق واملسؤوليات؛ وحبث تردي األراضي والقدرة االجتماعية والسياسية على معاجلة      مها  

 ويتطلب النهجان تفاعالً مع أصحاب املصلحة، ويتضمن كالمها اقتراح عدة أساليب           .موضـوع األمن الغذائي   
لـتحديد املسائل اخلاصة مبواقع أو مشاريع معينة، رغم أهنا ليست مبعزل عن التقييم املتكامل القائم على املنهجية      

ويقصد من النهجني معاً إقامة تفاعل مع أصحاب املصلحة عن طريق تنظيم حلقات عمل، حبيث يصبح                 .املقترحة
ويرى فريق اخلرباء أن القيام بذلك بصورة        .الواقعالتركـيز على الفقر وعلى تردي األراضي متكامالً على أرض           

 .منتظمة يؤدي إىل عملية تعلم

ويرد عرض ذلك يف هذا       .األراضي وتدهور الفقر لتقييم متكاملة منهجية وضع اخلرباء فريق إىل وطُلب -٤
يذ هذا العمل   وفريق اخلرباء على استعداد لتنف    . الـتقرير، كما سيجري تفصيله وتطبيقه الحقاً على نطاق مكتمل         

ويندرج . ةالثامنيف دورته وميكنه البدء فيه إذا ما نظرت جلنة العلم والتكنولوجيا يف املسألة وأقرها مؤمتر األطراف 
 . سياق االتفاقيةضمنهذا اإلجراء ضمن نطاق املفاهيم العلمية والتقنية املستمدة من اللجنة و
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فيما يتصل حبالة الترابط بني الفقر      الستقرائية القطرية    السمات ا  تقييم هي هبا املوصـى  األوىل واخلطـوة  -٥
عداد مخس تشكيالت من املعلومات     إلطلب إىل جهات االتصال الوطنية      يلي ذلك توجيه    و. وتـردي األراضـي   

وبعد تقييم هذه   . املتعلقة مبسائل الفقر وتردي األراضي يف شكل مشاريع موصى هبا لربامج العمل الوطنية املقبلة             
. التقييم املتكامل املطلوب  شاملة وحتديد حمتواها إلجراء     تخذ خطوة أخرى لتصميم قاعدة بيانات       ت، تُ املعلومـا 

، لكي يتسىن ألصحاب املصلحة يف كل مشروع        ها وتنفيذ  املشاريع يف تصميم بعد ذلك   البيانات  ه  دمـج هـذ   وت
بيانات هذه ال وستشكل  .  موحدة ويف هذه املرحلة، تصبح مؤشرات العملية     . مواصلة العمل وتقييم املسائل نفسها    

، وجزٌء من عملية تقدمي التقارير الوطين املستوى على إجراؤها ميكن متواصلة تقييم لعملية قاعدة املتعلقة باملشاريع
 .تشكل هذه اخلطوة بعدئذ إطاراً للتعلم التفاعليسو. برامج العمل الوطنيةعن 

ني تناول  انـتقاء برامج العمل الوطنية اليت جتمع ب        - ثانياً
 الفقر وتردي األراضي على الصعد الوطنية

 هبدف أولويتها وحتديد األنشطة جداً لتصنيف  بسيطة منهجية حتديد هو األولية اخلطوة هذه من الغرض -٦
ويف البداية، جيري تناول      .التحديد وجه على األراضي وتردي الفقر بني الترابط مسألة يف النظر عند أمهها اختيار

ر وتردي األراضي من منظور وطين عن طريق استعراض إمجايل لألسلوب الذي تتبعه البلدان لتحديد           مسـألة الفق  
األمهـية اليت توليها للمسائل الرئيسية املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، حسبما يرد ذكره يف آخر                 

 ).انظر املرفق(بني الفقر وتردي األراضي ويبني هذا الفرع أسلوب التعبري عن الترابط   .برامج العمل الوطنية

 سبيل بلداً على  ١٣ على طبق وقد ؛للمحتوى مبسط حتليل شكل الرئيسية للمفاهيم التايل التقييم ويتخذ -٧
 من تايلند وفييت ٢٠٠٦من آسيا، اختريت برامج عمل وطنية لعام  ف.واختريت البلدان من مناطق خمتلفة. التجربة

 من إثيوبيا ومجهورية ترتانيا     ٢٠٠٤من شرق أفريقيا، استند إىل برامج عمل وطنية لعام          و. نـام وكمبوديا والو   
ومن أمريكا  . ومن مشال أفريقيا، جرى تقييم برامج عمل وطنية من تونس واجلزائر واملغرب           . املـتحدة وكينـيا   

 .وشيلي وكوبا من األرجنتني ٢٠٠٦الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اختريت برامج عمل وطنية لعام 

  .ومثة أسباب تدعو إىل إجراء عملية انتقاء أولية       . ئيسياًمفهوماً ر  ١٢ على الوطنية العمل برامج وتنطوي -٨
  .وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون مع أصحاب املصلحة على املستوى الوطين أو على املستوى اإلقليمي وهو األفضل                

جيب أال يغيب عن الذهن أن        م املنتقاة، ومل ختتر سبل العيش؟     وقـد يقـول قائل ملاذا اختري الفقر كأحد املفاهي         
وختتلف البيانات من نص إىل نص   .سبل العيش         يف حالة فهوم معقدوامل  .املعلومـات تسـتقى من وثائق املشاريع   

ة سبل  وينبغي أن يبني املوجز اإلمجايل للمفاهيم املختار        .ا تشري إىل املسألة نفسها     أهن  معها اعتبار  ال جيدي لدرجة  
وميكن تقدمي التحفظ نفسه بالنسبة للفقر؛ لكن مثة فهم أفضل ملعىن أن يكون املرء فقرياً من       .العـيش بقدر كاف   

 من التكليف الصادر من مؤمتر      اًجزءميثل  املفهوم  فإن   ،ذا التقرير فيما يتعلق أساساً هب   و  .حيـث الضعف واجملاعة   
 .للفقر عاملي واقتصادي لبلورة تعريفتبذل بطبيعة احلال جهود و  .األطراف

 والسياسية االجتماعية العوامل أمهها عوامل، بعدة مرتبط كموضوع الفقر يعترب أن العامل الفريق ويفضل -٩
مرنة ومتكاملة ومتعددة مسألة احلد من الفقر معاجلة وينبغي وضع هذه العوامل يف االعتبار توخياً ملعاجلة      .والبيئية

وبدالً من    .ستخدمة حالياً ال تتيح معاجلة املسألة معاجلة شاملة        تقنية التقييم امل          على أن   .املؤسسات والتخصصات 
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  .وُحسب تواتر ورودها حبيث يتسىن عرضها يف رسم بياين          .ذلـك، تـرد قائمة تضم اثين عشر مفهوماً رئيسياً         
، يةوعتدي األراضي، وال  واملفاهـيم املختارة هي املشاركة، واملعلومات، واملعرفة، وبناء القدرات، واالتصال، وتر          

   .والتكنولوجيا، والعلم، والفقر، واملهارة، والبحث

 اتفاقية األمم   سياقلتوجيه املقدم يف    ا يف املواضيع ذكر تواتر يبني تسلسل حسب املفاهيم هذه ورتبـت  -١٠
أيضاً، لكن تواتره يف درج العامل اجلنساين ويف البداية، أُ  .املتحدة ملكافحة التصحر إىل معدي برامج العمل الوطنية

 .تقارير البلدان كان قليالً بدرجة بررت إغفاله

وروعي عدد الصفحات يف حتديد تواتر ورود مفهوم من املفاهيم ليتسىن إجراء مقارنة مباشرة بني البلدان  -١١
  .رائية القطريةوقُصرت املقارنة بني اجملموعات على التواتر يف سياق السمات االستق    .اليت تندرج يف نفس اجملموعة    

 . منها يف جنوب شرق آسيااً طلبات بناء القدرات يف أمريكا الالتينية مثالً أكثر تواتر ف

 يف مفهوم لكل املوالة النسبية لألمهية إمجالية صورة تعرض ٥ إىل ٢ من التالية البيانية الرسوم فإن وبالتايل، -١٢
 .يز على كل موضوع درجة الترك١ويبني الرسم البياين   .القطرية التقارير

 التركيز على املسائل األساسية -١الرسم 
 )املسألة ذكر مرات عدد = اترالصاد حمور(
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 جدول يف أقل بتواتر يردان لكنهما البلدان، تقارير يف انأساسيضوعان  مو مها والفقر األراضي وتـردي  -١٣
ومما   .وتشري تقارير البلدان إىل أمهية البحث       .شاركةامل على يبدو فيماينصب بدرجة كبرية     التركيز ألن احملتويات

يكتسي داللة أن تواتر ذكر التكنولوجيا والعلم قليل، بالنظر إىل أن جلنة العلم والتكنولوجيا جهة فاعلة رئيسية يف 
كل عام  ويستخدم َبلَدان صغريان، مها كمبوديا والو، بش        .وال يرد ذكر العوامل اجلنسانية إال قليالً        .التقيـيمات 

   .هلا نام وفييت تايلند استخدام تواتراً من أكثر حنو على "جامعةكلمات "

إثيوبيا ومجهورية ترتانيا املتحدة   هي أفريقيا، شرق من بلدان لثالثة بالنسبة ٢٠٠٤ لعام تقارير إىل واستند -١٤
 بكثري من تقريري البلدين اآلخرين، فإن       ونظراً إىل أن التقرير املتعلق بترتانيا أقل مشوالً         ).٢الرسم البياين   (وكينيا  

 حجم التقارير، ميكن أن تكون السمة االستقرائية        مع مراعاة و  . أقل موثوقية   يف هذا الصدد   السـمة االسـتقرائية   
 .املتوصل إليها موضع مقارنة بني بلدان شرق أفريقيا املذكورة

 أفريقيا شرق يف رائيةاالستق السمات األساسية؛ املسائل على التركيز -٢الرسم البياين 
 ) املسألة؛ مرجح بعدد الصفحاتذكر ملرات النسيب العدد = اترالصاد حمور(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومثة إمجاع على أن املشاركة تكتسي        ).٣ البياين الرسم (آسيا شرق جنوب يف مماثل منط وجود ويتـبني  -١٥
 أيضاً على أمهية البحث بالنسبة      تم التشديد وي  .ةوتردي األراضي والفقر مها أيضاً من املسائل الرئيسي         .أمهية بالغة 

ويكتسي بناء القدرات أمهية بالغة، ويستأثر بأمهية   .أما العلم والتكنولوجيا فلم يكن تقديرمها عالياً  .لتنفيذ االتفاقية
 .أكرب يف شرق أفريقيا مقارنة مع جنوب شرق آسيا
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 واملغرب واجلزائر تونس من لكل ٢٠٠٦ لعام الوطنية العمل برامج من استنتجت أفريقيا، لشمال وبالنسبة -١٦
ومثة تركيز كبري على املشاركة والبحث، تليهما املعلومات وبناء      ).٤الرسم البياين    (خمـتلفة  اسـتقرائية  مسـات 

   .القدرات، مث تردي األراضي والفقر

 على الكبري التركيز نفس )٥ البياين الرسم (وكوبا وشيلي لألرجنتني الوطنية العمل برامج من ويتـبني  -١٧
على تردي   تم التشديد وي  .لمعلومات أيضاً لوتوىل أمهية     ).شيلي يف البحث مسألة باستثناء (والبحث املشـاركة 
 .أيضاً وتكتسي التكنولوجيا أمهية أكرب بكثري، وينطبق ذلك إىل حد بعيد على التوعية. الفقرال على  ،األراضي

 عن طريق  املوجه الوجيزة، مثة ما يربر طلب جلنة العلم والتكنولوجيا          يماتالتقي هذه جممل واسـتناداً إىل   -١٨
ي أولوية يتطلبان دعم اجلهود     و لكي يبحث مسأليت الفقر وتردي األراضي كموضوعني ذ        إىل فريق اخلرباء  األمانة  

 فيذ االتفاقية يف وبالفعل، يبدو أن هذه املسائل حتظى بأولوية كربى لدى اجلهات اليت تتوىل تن        .القطـرية علمـياً   
   .مجيع أحناء العامل

 آسيا الرئيسية؛ السمات االستقرائية يف جنوب شرق املسائل على التركيز -٣الرسم البياين 
 ) املسألة؛ مرجح بعدد الصفحاتذكر ملرات النسيب العدد = اترالصاد حمور(
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 ياأفريق مشال يف االستقرائية السمات األساسية؛ املسائل على التركيز - ٤لرسم البياين ا
  املسألة؛ مرجح بعدد الصفحاتذكر ملرات النسيب العدد = اترالصاد حمور(

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف االستقرائية السمات األساسية؛ املسائل على التركيز -٥الرسم البياين 
 )ملسألة؛ مرجح بعدد الصفحات اذكر ملرات النسيب العدد = اترالصاد حمور(
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 لتقييم األمهية ذات والتنفيذ العامة السياسات مسائل إثارة منها ويقصد أولية االستنتاجات هذه وتعتـرب  -١٩
االستنتاجات املستمدة من هذه التقييمات ميكن أن تفيد        و.  األجزاء التالية  يف مقترح هو كما حمـددة،  مشـاريع 
 . املقبلةى الوطين عن طريق إدراج مسائل حبثية وجيهة يف برامج العمل الوطنية املنقحةالعمل على املستوبدورها 

الفقر والنهج القائم على احلقوق املتبع يف سياق االهتمام بتردي           - ثالثاً
  اإلفراديةت احلاالاتدراس/املشاريعاألراضي على مستوى 

وتقترح طريقة    .اريع ضمن إطار وطين   الغـرض هـنا هـو زيادة التفصيل ووضع أسلوب لترتيب املش            -٢٠
وهبذه الطريقة، ميكن حتديد املشاريع       .ئية للمشاريع يف البلدان املنتقاة    رااستقصائية إمجالية لتحديد السمات االستق    

 ).املرفق انظر (األراضي وتردي الفقر بني العالقات بشأن املستخلصةالرئيسية بسرعة انطالقاً من الدروس 

 دراسة استقصائية مبسطة جلمع املعلومات بشأن كيفية تناول مسألة الترابط           إعداد جرى الغرض، وهلذا -٢١
وإلتاحة إجراء تقييمات سريعة لعدد كبري من املشاريع، تقتصر الدراسة            .بني الفقر وتردي األراضي يف املشاريع     

ن املؤشرات لتكون   واستمدت هذه املؤشرات من طائفة أوسع م        .االستقصـائية يف الـبداية على مخسة مؤشرات       
وتتمثل   .مستقلة بقدر اإلمكان والتباع مقاصد االتفاقيات العاملية واستراتيجيات املاحنني واالستراتيجيات الوطنية          

ويتطلب ذلك    .املرجعـية احملـددة للمؤشـرات يف العالقة بني حاالت الفقر واخلطابات املتعلقة بتردي األراضي              
ويتعني أن تكون حقوق   .املشاريع/ املعلومات أو يف تقييم احلاالتليد تومشاركة أقوى ألصحاب املصلحة سواء يف

 .ومسؤوليات السكان املتأثرين هي نقطة البدء

تأكيد ال يتمو  .الفقر من احلد مسألة على املشاريع تنفيذ يف أقوى عموماً تركيز  مثة الراهن، الوقـت  ويف -٢٢
 وتسعى مجيع تلك الربامج إىل مراعاة تنفيذ اتفاقية األمم  .أيضـاً عـلى النهج التشاركي يف برامج العمل الوطنية        

رغبة يف حتقيق   الويتطابق ذلك أيضاً على مستوى أعلى مع          .املـتحدة ملكافحة التصحر يف سياق أهدافها اإلمنائية       
االت ومن منظور املشروع، يتعني النظر يف القدرة على االستجابة لالحتياجات املتعلقة حب             .تـآزر بني االتفاقيات   

ويتناول هذا الفصل املوضوع من   .ويثري هذا اجلانب مسألة السياق االجتماعي والسياسي للتصحر  .تردي األراضي
 .االنطالق من الفقر واحتياجات السكان املتأثرين مث ربطهما مبسائل تردي األراضي  :املنظور املقابل

   :املستدامة لتنميةبا املتعلقة التالية الرئيسية املسائل هي االنطالق ونقطة -٢٣

 يف املشاريع املتعلقة باحلد من      التكامل بني السياسات القطاعية   يـتعني مراعاة وجود قدر كاف من         )أ( 
 اخلطوات "... أن إىل ،١٤٦، الصفحة   ٢٠٠٧فمثالً، يشري تقرير التنمية يف فييت نام لعام           .تـردي األراضي  /الفقـر 

     فعدم   .مشتتة بني وزارات ووكاالت خمتلفة    ]  ختفيف حدة الفقر   أي [لاألعما قدماً جبدول  للمضي الالزمـة  الرئيسـية 
   ".إىل تضييع الفرص، إن مل يكن إىل أوجه قصور جسيمةيفضي  التكامل على صعيد السياسات العامة      كفاية

 حبيث جيري تناول املشاريع املتعلقة بتردي       قـدرة التنمية املستدامة للمشاريع بعد إجنازها      تقيـيم    )ب( 
ـ  إن لـم  ي باعتبارها ذات طبيعة خاصة مرتبطة بظروف معينة، تتحمل فيها اجلهات الفاعلة، معنوياً وقانونياً               األراض

وجيري حتليل مجيع املشاريع      .، مسـؤولية األثر الذي حتدثه مساعدهتا على قدرة السكان على إعمال حقوقهم            يكـن 
 .طاً استراتيجياً يتجاوز إطار املوارد املقدمة من املاحننياملختارة من منظور أسلوهبا يف جعل التخطيط الطويل األجل ختطي
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 مكانة بارزة، بالنظر مثالً إىل مراعاهتا للفقراء واملهمشني         الُنُهج القائمة على احلقوق   تكتسـي    )ج( 
  .الذين حيتاجون إىل مساعدة متكنهم من التحكم يف حياهتم وإعمال حقوقهم وحتمل مسؤولياهتم وحتقيق تطلعاهتم              

ومن مث   .بعاد إىل اعتبار الفقر نقصاً يف القدرة واألمان والسالمة والفرص األند مفهوم الفقر من منظور متعددويست
  املتمثلةوانب  اجلتـربز األمهـية احلامسة اليت يكتسيها املنظور القائم على الدميقراطية واحلقوق واملستند إىل حتليل                

وبدون توخي احلرص الشديد يف مجيع مراحل تصميم          .ل السلطة اجلهـات الفاعلة واملسؤولية واملوارد وهياك     يف  
ويف الغالب، تكون هذه الفئات من   .وتنفيذ اإلصالحات الزراعية، ستترك فئات هامة من أصحاب املصلحة جانباً   

م هل باعتباره : ويستند هذا املؤشر الثالث إىل كيفية تناول مسألة الفقراء ومعاجلة أمورهم يف املشاريع              .الفقـراء 
، أو كمواطنني ميارسون حقوقهم وواجباهتم أو        القائمة ، أي كأطراف خاضعة حلاالت تردي األراضي      "ضـحايا "

 .يتعني عليهم ممارستها

ومثال ذلك املسائل القانونية يف سياق        .شاملة لعدة مسائل ذات الصلة بالفقر     املسـألة الرابعة     )د( 
يتعلق بدعم يما االستفادة من استراتيجيات العدالة، وال سيما ف  املشاريع املتعلقة بتردي األراضي، حيث إن مسألة        

ويف معظم احلاالت، متثل    ). البيئة مثالً (قـدرات الفقراء على املستوى القانوين، ميكن أن ترد ضمن برامج خمتلفة             
 كيفية تناول   وستصنف املشاريع حسب    .مسألة احلقوق املتعلقة باألراضي شاغالً قانونياً رئيسياً يف املناطق اجلافة         

 .املسائل القانونية املتعلقة بالسكان املتأثرين

وكمثال على ذلك  يف املشاريع، تتمثل املسألة اخلامسة يف مشاركة مجيع فئات أصحاب املصلحة   )ه ( 
أي    مببادرة إعادة استيطان واخنرطوا يف اختاذ القرار يف مجيع املراحل،          امـبادرة سكان قرية نام بوي، الذين قامو       

وكان اإلداريون    . الردود على وجهات نظرهم بتعديل خططهم      معوتعاملوا    .تصميم والتنفيذ والرصد واإلدارة   ال
وعن طريق حتسن     .يعتربون أن دورهم هو تقدمي اخلدمات واملشورة فيما يتعلق مبسائل تقنية ومالية وإدارية حمددة             

ويشري   .ة يف اكتساب املعرفة يف إطار من التعاونالتفاعل، أضحى اإلداريون جبميع مستوياهتم شركاء لسكان القري
ويتبني من التجربة أن      .أو ما مياثله من الُنُهج املفتوحة     ` منهاج التقييم باملشاركة يف الريف    `العديـد مـنهم إىل      

  .من أبواب العمل ضمن قائمة مرجعية للمشاريع وليس هنجاً من الُنُهج          اً  خمططي املشاريع يعتربون هذا التقييم باب     
ه، وثانياً مدى وجود تفاعل شامل مع عدة فئات من          ـواملؤشر هو أوالً مدى ذكر منهاج التقييم أو هنج مماثل ل          

 .أصحاب املصلحة

  تصميم الدراسة االستقصائية- ألف

 مشاريع يف كل من شيلي وفييت نام        ١٠واخلطوة التالية ستشمل    . البداية مرحلة يف هي اآلن حد إىل الدراسة -٢٤
وينبغي اآلن طلب   . ومل تتخذ هذه اخلطوة بعد    .  قبل أن يتم تنفيذها يف مجيع البلدان األعضاء        كينيا واملغرب وكوبـا و  

الستفادة ل عملياً   جيب أن يكون  وتقدم هذه الورقة هنجاً متكامالً      . املوارد إذا ما قرر مؤمتر األطراف إجناز هذه املبادرة        
تردي /املشاريع سواء عشوائياً من بني املشاريع اليت تتناول موضوع الفقر         وميكن انتقاء   . من التجارب السابقة يف العامل    

وعند إجراء الدراسة االستقصائية التالية املوسعة،      .  مشاريع األوىل يف برامج العمل الوطنية      ١٠ل    األراضي، أو من بني ا    
تيجة قائمة ترتيبية للمشاريع،    وينبغي أن تكون الن   . كهدف لتطبيق املؤشرات  باملشاريع   وضع قائمة طويلة     جيـب إعداد  

 . على أن تكون األولوية العليا فيها للمشاريع اليت تتناول املسائل الرئيسية ذات الصلة وتسعى إىل إجياد حل هلا



ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3 
Page 11 

تقييم النوعية   أوهلما ميكن استخدامها لغرضني، خمططوميكن أن تأيت تقييمات املشاريع يف شكل تقييمات  -٢٥
والغرض   .شاريع يف سياق للتخطيط   ملأمثلة  لتحديد  ياسات العامة القائمة وإجياد أداة حبثية       استناداً إىل أهداف الس   

ويطبق الغرض   . الشديد يف جمموعة املشاريع الراهنةالتجزؤالـثاين مرتـبط مبا طلبه مؤمتر األطراف عندما الحظ        
 . املستقبل القريباألول، أي التقييم، جزئياً يف التقرير احلايل ليتسىن إعداد اقتراح سليم يف

حتويـل املهمـة الصـادر هبا تكليف يف الدورة السابعة ملؤمتر             -باء 
 األطراف إىل دراسة استقصائية انتقائية مناسبة

وقد قام فريق   .األراضي وتدهور الفقر لتقييم تكاملية منهجية وضع اخلرباء فريق إىل األطراف مؤمتر طلب -٢٦
حتليل دراسات "لمهمة يف مثانية أنشطة واختار أحدها ليتناوله يف هذا التقرير، أي اخلرباء بتحديد العناصر اهليكلية ل

مع سائر أصحاب املصلحة    ( باالعتماد على عملية تفاعلية      ةقترحة لسد الثغر  املنهجية  املحـاالت إفرادية الختبار     
 : يليويتناول كل نشاط ما  .وترد القائمة الكاملة لألنشطة يف املرفق  )".وصانعي القرارات

 ؛)العالقات على التركيز (األراضي وتردي الفقر بني الصالت عن التعبري كيفية )أ( 

 االقتضاء؛ عند التجريبية األمثلة )ب( 

 املستخدمة؛ األساليب )ج( 

  يف سـياق تقييم الفقر وتردي األراضي، مع التركيز على العالقة بني             املستخلصـة  الـدروس  )د( 
 .هذين املفهومني

ولن يتسىن ذلك قبل عقد       .االستقصاء استنتاجات حتليل سياق يف جديد من اخلطة هذه تناول وسيجري -٢٧
  .لكن متت صياغة االستبيان املتعلق بتجميع البيانات  .الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف بسبب النقص احلايل يف التمويل

 اً إمجالي اًتقييم                        وستشمل النتيجة من مث       .وقد صمم حبيث يتسىن التوصل إىل حتديد السمة االستقرائية لكل مشروع          
   . احلقوق األساسية لسكان املناطق اجلافةهاللمشاريع املنتقاة من حيث مدى احترام

النهج  "ضمن الواردة املسائل مراعاة مع التالية املؤشرات تناول جيري األطراف، مؤمتر طلب ضـوء  ويف -٢٨
 :ذكرالسالف ال "القائم على احلقوق

 من املصلحة أصحاب يعرضه ما سياق يف األراضي وتردي الفقر بني الصالت عن لتعبريا كيفية )أ( 
 خمتلفة؛ حاالت

 املسائل؛ صياغة من املستشفة املشاريع سياقات )ب( 

 احلقوق؛ على القائم النهج منطلق من والفقر األراضي تردي بني العالقة نوع بشأن املستخلصة الدروس )ج( 
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 األراضي؛ وتردي الفقر من احلد بشأن ةالالزمقاعدة املعرفة  لبناء مةاملستخد األساليب )د( 

 .املصلحة أصحاب اخنراط  )ه( 

بيانات  وسيتيح استكماالً منهجياً لقاعدة   ". وضع مؤشرات بسيطة وسطحية    "إىل التصميم هذا ويـرمي  -٢٩
وستمكن قاعدة البيانات . راضيبشأن كيفية تعامل املخططني مع مسائل الفقر يف سياق حالة من حاالت تردي األ

وخيطط . هذه من إجراء حتليل لقواعد املعرفة والثغرات املوجودة، لكنها لن تتيح إجراء تقييمات مفصلة للمشاريع
وستدرج النتائج يف التقرير الوطين     . يف الـبداية الستخدام املؤشرات اخلمسة يف دراسة استقصائية ملشاريع خمتارة          

وهذه املؤشرات بسيطة للغاية    . وتطبق املؤشرات التالية احملددة كميا    . لة اإلبالغ التالية  م يف مرح  املقـبل وسـتقيّ   
ويف اخلطوة الثانية من تطبيق التقييم التكاملي، يطبق األسلوب         . وتستند إىل وضع مخس عمليات موضع املالحظة      

ملصحلة، يركز على مؤشرات     مع أصحاب ا   يويتسىن ذلك بإقامة إجراء تفاعل    . مباشرة على املشاريع ذات الصلة    
 . الوطين العمل برنامج تقرير يف املنجز العملوميكن إيراد تقارير . العملية مباشرة

  املؤشرات-جيم 

 :هي اخلمسة املؤشرات -٣٠

ويفسَّر أسلوب تناول   كيف جيري تناول مسائل الفقر يف سياق املشاريع املتعلقة بتردي األراضي؟ -١ 
عني من خالل مالحظة وجود وزارات معنية من مستوى احلكومة الوطنية واملستوى            مسـائل الفقر يف مشروع م     

ويستهدف هذا املؤشر الصالت بني الفقر      . ويؤدي وجود عدة وزارات إىل منح درجات تقييم أعلى        . الداخـلي 
 .وتردي األراضي

تصميم ويتناول التقييم مسألة ما إذا كان         كـيف جيـري تـناول التخطيط يف األجل الطويل؟          -٢ 
ويستهدف املؤشر أساليب التخطيط املتعلقة بالعالقات بني       . املشروع يتضمن ذكر اآلثار اليت تلي إجناز املشروع       

 .الفقر وتردي األراضي

. وتبني درجات التقييم احملصلة مستوى االخنراط       كيف جيري وصف الفقراء يف وثائق املشروع؟       -٣ 
 .لفقر يف املشاريع املتعلقة بتردي األراضيويستهدف هذا املؤشر أساليب مراعاة منظور ا

وكلما زاد مستوى   هي املسائل القانونية املتصلة بتردي األراضي والفقراء يف سياق املشروع؟        ما -٤ 
 ويستهدف هذا املؤشر منظور احلقوق يف إدارة       . االهـتمام بـاحلقوق القانونـية زادت درجات التقييم احملصلة         

 .املناطق اجلافة

ويستهدف هذا املؤشر التفاعل مع خمتلف فئات       ؟  خرط أصحاب املصلحة يف املشاريع    كـيف ين   -٥ 
 .أصحاب املصلحة
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 لتحليلوا للمشاريع االستقرائية السمات -دال 

وهي ممثلة خبمسة أسئلة    .  العملية اليت يتعني استخدامها    مؤشرات هي أعاله املذكورة اخلمسة املؤشـرات  -٣١
 يف سياق ٥ إىل ١من "  تقييمدرجات"وميكن إسناد . اغة استبيان هلذا الغرضوقد متت صي. ملموسة لكل مشروع

وميكن تطبيق االستبيان على كل واحد من املشاريع املنتقاة وإيراده يف برنامج العمل الوطين، يف سياق                . األجوبة
وتدرج املعلومات  .  بعد  مل يقترح  وميثل التصميم والتنفيذ مشروعاً مستقالً    . جـزء خاص بالفقر وتردي األراضي     

سألة الفقر وتردي األراضي، مع ملاملشاريع من منطلق أمهيتها بالنسبة /عة يف قاعدة بيانات هبدف انتقاء احلاالتاجملّم
 .ق على مشروعني على سبيل التوضيحاعتبار البنية األساسية التالية، اليت تطّب

 ٥س 

 املنطقة

 ٥س 

 البلد

 ٤س 

 املنطقة

 ٤س 

 البلد

 ٣س 

 املنطقة

 ٣ س

 البلد

 ٢س 

 املنطقة

 ٢س 

 البلد

 ١س 

 املنطقة

 ١س 

 املشروع البلد

 2RRBSPمشروع   ٣  ٣  ١  ١  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥  ٥

 Kenyanمشروع   ١  ١  ٣  ٣  ٣  ١  ١  ٣  ١  ٥

 مسات استقرائية متباينة؛ مثالً،     ذات مشاريع يتناول حبث إجراء التصميم هذا اسـتخدام  يتـيح  )أ( 
 .نظم قانونية فعالةوبني قوية على صعيد احلقوق واالستدامة املشاريع اليت جتمع بني مسة استقرائية 

مقدراً التأثري الذي أحدثته االتفاقيات البيئية       إىل ثالًاستناداً م  فئات، إىل املشاريع تصنيف ميكن )ب( 
 .٦ البياين الرسم يف مبني هو كما احلديثة، العاملية

 خمتلف ضوء يف املشاريع من الكاملة موعةللمج حتليل إلجراء البيانات قاعدة استخدام ميكـن  )ج( 
 .سابقا املذكورة املؤشرات قائمة يف الواردة اجلوانب

مفيدة يف ختطيط    املصمَّمة واألداة. ١ باملؤشر األطراف مؤمتر من تكليف هبا الصـادر  املهمـة  وتـتعلق  -٣٢
وباستعراض السمات  . العامة اتالسياس أهداف لبعض االهتمام من كبري قدريتعلق األمر بإيالء     عندما املشاريع

وميكن الوصول إىل الدروس املستخلصة بصورة      . ، يصـبح من اليسري الوصول إىل املشاريع الصائبة        االسـتقرائية 
وميكن استخدام املؤشرات . وكما ذكر، فإن هذا النهج القائم على املؤشرات يناسب فقط االنتقاء السريع. مباشرة

 عملية إقامة طريق عن وتطبيقها املنتقاة، القائمة يف ترد اليت للمشاريعبالنسبة   مباشر حنو علىاخلمسـة للعملية    
ومن املفروض أن تؤدي هذه اخلطوة الثانية إىل ورود تقارير مستمرة من األشخاص . املصلحة أصحاب مع يةتفاعل

 .ييمها انطالقاً من ذلك املشروع، وهي تقارير ميكن إدراجها يف برامج العمل الوطنية ومواصلة تقالذين يستهدفهم
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  السمات االستقرائية والتحليل-٦الرسم البياين 

 جمموعة املشاريع السمة االستقرائية التحليل

 موجز؛ لتحليل خمصص حيز/
 املشاريع من الفئة هذه تتسـم 
  .../مشتركة بسمات
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عنوان املشروع، مثل   
2RRBSPمشــروع 

ملشـاريع اليت   ا مـثال /
ــات   ــتراوح درج ت

 /١٨ و١٥ني تقييمها ب

 موجز؛ لتحليل خمصص حيز/
 املشاريع من الفئة هذه تتسم

  .../مشتركة بسمات
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ــروع، ــنوان املش ع
ــثل  KENYANمـ

ملشـاريع اليت   ا مـثال /
ــات   ــتراوح درج ت

 /١٥ و١٠تقييمها بني 

  وعالقتها بالتصحراألراضي تردي مؤشرات -رابعاً 

يف حتديد   املصلحة أصحابشاركة  م فيه متثلانب  ج وهوجتماعية،  اال العملية على الفصل هـذا  يركـز  -٣٣
من وهو يتناول املهمة نفسها     . عامالً حمورياً  األراضي تردي وتقليص الفقر من باحلد املتعلقة املسـائل  ومعاجلـة 

مـنظور تـردي األراضي، أي من منطلق كيفية تأثري جوانب التنمية املستدامة على وضع تدابري ملكافحة تردي                  
وتنسيق مجيع العناصر   . ف احلد من الفقر يف هذا السياق على النجاح يف مكافحة تردي األراضي            ويتوق. األراضي
ومثة صالت وثيقة بني مجيع هذه العناصر، كما قد تدعو احلاجة إىل            . ة أدناه هو أساس املنهجية املقترحة     وراملذك

ويسهم هذا .  واملتعددة املؤسساتتنظيم حلقات عمل للتنسيق، وهو أمر يتوقف على األفرقة املتعددة التخصصات
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ضاً وسريد يف نفس السياق أي    . تردي األراضي كما هو مبني يف املرفق      الدروس املستخلصة بشأن تقييم     الفصل يف   
بّينمتعلق جبانب الفقر هنج   . الصحية واملرافق املياه بتوافر صلته ُت

 األراضي تردي إىل املؤدية واالقتصادية ماعيةواالجت والكيمائية البيوفيزيائية التغريات أن ذُكر أن وسـبق  -٣٤
ن إجياز وميك. العامل من املتأثرة املناطق يف الفقرووجود  الغذائي األمن انعدامونتائج  أسباببطبيعتها  متثل والتصحر

 .والتردي الفيزيائي والكيمائي واملائي والبيولوجيالعمليات الرئيسية لتردي األراضي يف التعرية والتملح 

امل العو حسب أي حمدد، وضع كل حسبمعلومـات بشـأن املؤشرات اليت يتعني انتقاؤها          وسـتقدم  -٣٥
ويستند يف ذلك إىل املبدأ املثْبت القائل بوجوب اعتبار الفقر     . والبيئية والسياسية والثقافية واالقتصاديةاالجتماعية  

اق تقييم حالة اجتماع تردي األراضي      وجيري يف هذا السي   . نتـيجة جملموعـة من األسباب، منها تردي األراضي        
وتتمثل اخلطوة األوىل يف . املؤشرات استناداً إىلوالفقر من زاوية قدرة جمتمع حملي معني على االستجابة، وقياسها       

ويعّرف األمن الغذائي بأنه احلالة اليت حيصل فيها مجيع أفراد          . قـياس درجة الضعف حيال انعدام األمن الغذائي       
وتعيق . كان يف منطقة معينة أو يف اجملتمع على الغذاء، بصرف النظر عن أعمارهم ونوع جنسهم              األسـرة أو الس   

وينطوي هذا التعريف على  . أوجـه الـنقص احلصول بانتظام على الغذاء الضروري للعيش حياة نشيطة وصحية            
منها حالة البيئة   فتوافر الغذاء الكايف يرتبط بأمور      . ترتيـب عوامـل احلصول على الغذاء حسب تسلسل هرمي         

والقدرة على شراء الغذاء تتوقف على . الطبيعـية، وكيفية استغالهلا، وبالتايل حبمايتها وحتسينها مع مرور الوقت         
 .قوة النموذج االجتماعي القائم من حيث الظروف املعيشية للسكان وثروات اجملتمع

  الضعف واملخاطر وأصحاب املصلحة-ألف 

 عنصراً أساسياً، ويف  باعتباره" االستدالل القائم على املشاركة    "منوذج ستناداً إىل ا الضعف درجة ستحدَّد -٣٦
ويتمثل مستوى املخاطر يف العمليات السلبية أو املضرة املختلفة يف حدهتا           . والتقنيني األخصائيني بني تعاون إطار

 .شرية غري سليمةاليت حتدث أساساً نتيجة ظواهر طبيعية أو بوصفها ردة فعل بيئية على إدارة ب

 اإلقليماالستجابة يف ضوء مستوى موارد     على القدرة حتليل جمتمعة العوامل هذه اعتبار وأخـرياً، يتـيح    -٣٧
   :وميكن إجياز ذلك فيما يلي. التردي حالة من وتزيد الغذائي األمن تعرقل اليت العوامل مواجهة على السكان وقدرة

 ستجابةالقدرة على اال+ شدة املخاطر = الضعف  

 انعدام منظور من اجلفاف تعرضاً ألثار  األكثر األقاليم حتديد ميكن املنهجية، من اجلزء هذا واستناداً إىل  -٣٨
 أساس على احمللية لألقاليم بالنسبة املستنتجةوانطالقاً من االستراتيجيات ضمن إطار جمموعة القيم         الغذائي األمن
 .ال؛ متوسط؛ منخفضع عال جدا؛  :املخاطر ملستوى نسيب ترتيب

  املؤشرات املقترحة للتنمية املستدامة-باء 

ـ  عوامـل  ثالثـة  مثـة  -٣٩ التنمية املستدامة تستأهل االهتمام، هي العوامل البيئية       هلا صلة ب  تردي األراضي    ل
ياغة ومتت ص .  هذه العوامل باجلوانب الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية      لتعلق أو يو. واالقتصـادية واالجتماعية  
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املؤشـرات املقـترحة، مع اعتبار منظور السياسة العامة، على أساس املعايري اليت تستخدم عادة يف سياق يتعلق                  
البعد الكيميائي  (، والتملح والتردي الكيميائي     )البعد الفيزيائي للمؤشرات املوضوعة   (بالتعرية والتردي الفيزيائي    

وتتضافر هذه املؤشرات   ). ب البيولوجي يف املؤشرات املوضوعة    اجلان(، والتردي البيولوجي    )للمؤشرات املوضوعة 
األدلة القياسية  (، والعامل االقتصادي    )األدلة القياسية العامة املتعلقة ببنية ودينامية السكان      (مع البعد االجتماعي    

ياسية العامة املتعلقة   األدلة الق (، واجلانب السياسي    )العامة املتعلقة بالسكان النشطاء اقتصادياً وباستغالل األراضي      
األدلة القياسية العامة املتعلقة بتغريات درجات احلرارة وبأمناط التساقطات         (، واملنظور البيئي    )بالسياسات اإلمنائية 
 . مؤشراً حمددا٦٤ويستمد من هذه اجلوانب جمتمعة ). والنشاط البشري

ف النظر عن أهنا تستجيب الختالف      وبصر. التردي لتقييم نظام سياق يف املؤشرات قائمة تطول وقـد  -٤٠
ويرد أدناه اقتراح لقياس عناصر وحّدة تردي األراضي، بصفة         . القرارات اختاذ تيسر فهي لتقيـيم، معلومـات ا  

 . الثالثةهاخاصة، وذلك على صعيد جوانب

 االستجابة على القدرة -١

وباستخدام أسلوب  . أعاله ذكره ورد ما إىل والسياسية واالقتصادية االجتماعية املؤشرات إضافة جيـب  -٤١
، ميكن أن يستفاد من تلك املؤشرات جمتمعة إلجراء تقييم شامل لتردي األراضي "االستدالل القائم على املشاركة"

ويندرج يف مسألة القدرة على االستجابة، إمجاالً، جمموعة من املؤشرات اليت تتعلق بأهم املوارد الطبيعية،               . والفقر
ق قدرة اإلنتاج الغذائي املتاحة، وببعض هياكل اخلدمات األساسية، وغري ذلك من العوامل             واسـتخدامها يف سيا   

وميكن انتقاء بعض املؤشرات من بني املؤشرات السالفة الذكر وربطها بتردي     . االجتماعـية واالقتصادية األخرى   
وميكن أن يساعد ذلك يف     . حالزمين املقتر /وميكن التحقق منها حسب الظروف اخلاصة بالسياق املكاين       . األراضي

 .قلب اجتاه التفاعالت السلبية املبينة وختفيف حّدهتا

 وتردي الفقرلعالقة الوثيقة بني ا بسبب نفسها، املؤشرات استخدام إىل نزوع مثة كان احلاالت، بعض ويف -٤٢
 ويستدعي ذلك وضع .أي تدبري ملكافحة تردي األراضيعند اختاذ والقدرة على االستجابة عامل حاسم . األراضي

 . إلجراء تقييمات نوعيةوالتصميم مفتوح أيضاً .  مؤشراً كميا١٣ًوجرى وضع . مؤشرات للقدرة على االستجابة

 العملية بأكملها، أي الضعف أو شدة الضعف حيال خماطر تردي األراضي والفقر يف               تقييم اآلن وميكن -٤٣
 العناصر مجيع طبيعته يفدام منوذج واحد أمر يكتنف      والشك يف أن استحالة استخ    . معني مكاين/سـياق زمـين   

وميكن . وبالتايل، ستحلَّل املخاطر والقدرة على االستجابة كل على حدة، وتربط النتائج بشدة الضعف. التكاملية
لكن، يرى فريق اخلرباء وجوب حتديد الوضع على أرض الواقع بواسطة حلقات . اتباع عدة أساليب يف هذا الصدد

دورات عمـل يشـارك فـيها خمـتلف املتخصصني من شىت املؤسسات العلمية وصانعو السياسات                عمـل أو    
 .مون واملالكون وأصحاب املصلحة، وكذلك أبرز ممثلي اجملتمعواملستخِد

 االستجابة، على منخفضة بقدرة املخاطر من مستويات وجود يقترن حيثما أنه املنهجية هذه وسـتحدد  -٤٤
وعندما يكون مستوى املخاطر والقدرة على االستجابة عالياً أو متوسطاً، . بالعكس والعكس أشد، الضعف يكون

. أو عـندما يكون مستوى القدرة على االستجابة أعلى من مستوى املخاطر، ال تعترب احلالة حالة ضعف شديد                 
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ض، وكذلك ويكون الضعف شديداً عندما تكون املخاطر والقدرة على االستجابة على حد سواء يف مستوى منخف
وتوىل أمهية أكرب للقدرة على االستجابة      . عندما يكون مستوى القدرة على االستجابة أوطأ من مستوى املخاطر         
 .ألن مستوى التنمية يف منطقة معينة يعترب عامالً حامساً يف حتديد الضعف

 السكانية الكثافة -٢

وجيب اآلن يف   . وهام حاسم دور تأدية يف ةالوطني العمل برامج ودينامية مضامني تبدأ الصعيد، هذا على -٤٥
سياق هذا العنصر النظر إىل مسألة إدراج االستراتيجية اليت يتعني وضعها لقلب اجتاه السيناريوهات السلبية، األمر 

 . الذي ميثل صلب اتفاقية مكافحة التصحر

 لكل التحليلية النتائج وتقييم املناطقب املتعلقة املعرفة ازدياد أي املنهجية، هذه تطبيق يف املكتسبة واخلربة -٤٦
وبالتايل، فإن األفرقة املتعددة التخصصات تبلور وتعزز الفكرة        . حيوية أمهيةتتسم ب  الدراسة، مراحل من مـرحلة 

، من حيث حدوثها وشدهتا     القائمةالقائلـة إن الضـعف على الصعيد احمللي، بصرف النظر عن ائتالف املخاطر              
موماً مبستوى التنمية يف سياق اهلياكل اإلقليمية مبختلف أنواعها، وال سيما عندما تكون واتساع رقعتها، يتحدد ع

ويتمثل األسلوب الوحيد الذي من شأنه أن . املـوارد الطبيعـية والبشرية املتاحة ومستوى استخدامها منخفضني   
ن ازدياد املخاطر الكامنة واحملتملة يقلص ال من أثر املخاطر الطبيعية املمكنة فحسب، بل أيضاً من اآلثار الدائمة وم

النامجة عن قدرة االستجابة املنخفضة، يف صياغة ووضع وتطبيق سياسة شاملة وحمددة تتناول بصفة خاصة مجيع                
 . مستويات السياق املكاين والزمين وترمي إىل جعل اإلنتاج والعيش متوازنني مع الطبيعة

فة أسباب وآثار   اليت يتسع نطاقها تدرجيياً فيما بعد على معر       رح،  على الصعيد احمللي املقت   وتقـوم التنمية     -٤٧
بالتقنيات واإلجراءات الكفيلة بتقليص آثار املضار واملخاطر على االقتصاد كما أهنا تتعلق . الظواهر املدمرة احملتملة

طريق إشراك مجيع   جيب أن حتظى باهتمام معزز يف البلد عن         اليت  ساسية  هي اجلوانب األ  وهذه  . والسكان والبيئة 
 . ى الصعيد الوطينعلقرارات سياسية باختاذ القوى الفاعلة يف اجملتمع، وبصفة خاصة 

" مناطق ناجحة "إىل  " املناطق الساخنة  "وحتويل االستجابة على القدرة لرفع األساسي األسلوبشمل  وي -٤٨
 :أيضاً املسائل الرئيسية التالية

 الطوارئ، حلاالتللتأهب   والتدريب والفيضانات، اجلفاف اطرخم من املناسب الوقت يف الوقاية )أ( 
 التنمية؛ ختطيط عمليات يف تدرج تدابري إىل ذلك وترمجة البناء، وإعادة واإلصالح

 البيئي؛ التوازن تدمر اليت الغابات حرائق وقوع منع )ب( 

 البيولوجية واألمراض واآلفات جبميع فئاهتا  املتغلغلة الدخيلة األحيائية األنواع انتشار من الوقاية )ج( 
 .بالبشر صلة له ما فيها مبا املدمرة،

 :التالية املسائل اعتبار يتعني االستجابة، على القدرة بزيادة االهتمام سياق ويف -٤٩
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 حلول إىل للتوصل وتعديلها الضعف، عناصر مؤشرات بذكر االكتفاء يف زائـد  تبسـيط  مثـة  )أ( 
املتضمنة يف املؤشرات   (وتناول بعض اجلوانب األوسع نطاقاً      . تنشأ أن ميكن يتال واملتنوعة احلساسـة  للمسـائل 

 عن الطابع املباشر، أن تؤثر بصورة      يبتعداليت ميكن، إذا ما طبقت تطبيقاً مستداماً ومتسقاً، ولو على حنو            ) احملددة
 . ة أكرب أيضاًواقعيلكنه ينطوي على  أمر فيه تعقيد أكرب بكثري ،إجيابية على النتائج املطلوبة

 .املوجودة واالختالالت املضرة التأثريات بعض اجتاه قلب أريَد ما اهتماماً خاصاً إذا البيئية احلالة تتطلب )ب( 

  واستصالحهاالتربة حفظ -٣

وذلك  احملددة األوضاع حسب استصالحها، أو التربة حفظ جمال يف تدابري عدة جتنب أو باختاذ يوصـى  -٥٠
 :  آثار على تردي األراضي والفقربسبب ما ختلفه من

حتد من   أو متنع جديدة ومرافق بنايات إنشاء من اخلصوبةالتربة العالية    ذات األراضـي  محايـة  )أ( 
 ؛ها يف األماكن حيث التربة ضعيفة زراعياًءوتقتضي األولوية إنشا. زراعياً استغالهلا

 التعرية؛ وقف أجل من يةالتلّ املناطق يف التربة إلدارة مناسبة تقنيات تطبيق )ب( 

 التصريف؛ بضعف فيها األتربة تتسم اليت املواقع يف املياه تصريف برامج لتنفيذ األولوية إيالء )ج( 

 نسبتها؛ تقليص هبدف الشديدة امللوحة مناطق يف التربة الستصالح مناسبة تقنيات تطبيق )د( 

 واملتسمة التسطح البالغة املناطق يف ال سيما و الري، يف امللوحة الشديدة املياه استعمال تفـادي  )ه ( 
 ؛التربة ملوحة زيادة تفادي هبدف للمياه، ضعيف بتصريف تربتها

سيما يف املناطق شديدة التعرض للجفاف اليت       وال   الصغرى واخلّزانات اخلّزانات بناء مواصـلة  )و( 
 ؛ األهنار منسوبو أالفيضاناتوميكن هلذه اخلّزانات أن تسهم أيضاً يف ضبط ينبغي ريها، 

 املناطق إىل املائية األرصدة نقل تتيح اليت والقنواتبناء األنفاق وهياكل التصريف ل األولوية إيالء )ز( 
ذات للجفاف، أو املناطق شدة وينبغي إيالء أمهية خاصة ملشاريع البناء اليت تتيح ري املناطق املعرضة ب    ؛الزراعـية 

 التربة الزراعية العالية القيمة؛

 إيالء مع اخلضراوات،سيما تلك املتعلقة ببعض احملاصيل وزراعة       وال   الزراعي، الري نظم تعزيز )ح( 
 أو اليت تتسم تربتها خبصوبة عالية؛بشدة للجفاف  املعرضة للمناطق األولوية

 حرجية نظم ذاتلية إىل مناطق منخفضة     واجلب املرتفعة املناطق يف احلالية املراعي من االنـتقال  )ط( 
  املردودية؛ كثيف حيواين إنتاج تطوير أجل من املاشية، لتربية أرضها تصلح عويةر

لتنمية الغابات، هبدف    تربتها تصلح اليت واحليواين الزراعي لإلنتاجملناطق املستخدمة حالياً    ا حتريج إعادة )ي( 
 .وينطبق هذا أيضاً على مناطق التعدين. والبيئة املناخ لتحسني اجلغرايف التوزيع توازن وحتسني احلرجية املناطقزيادة 
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  االستنتاجات والتوصيات- خامساً

بالتعاون مع جهات االتصال     الوطنية، العمل وبرامج اخلرباء فريق عمل بني تآزرية عالقة إجيـاد  يتـيح  -٥١
دي األراضي  حتديد منهجية تكاملية لتقييم الفقر وتر      التصحر، ملكافحة املتحدة األمم باتفاقـية  املعنـية الوطنـية   
ويف هذا الفصل   . وتتضمن هذه الوثيقة التصميم الالزم    . االتفاقية إطار يف العمل حماور حموراً دائماً من   باعتبارها

 . اخلتامي، تقدم توصيات بشأن كيفية حتقيق ذلك

فه ويقترح أيضاً تكلي  . األطراف مؤمتر وفقاً لطلب  منظمة منهجية الصدد هذا يف العامل الفريق ويقـترح  -٥٢
ويتطلب ذلك دعماً من . بوالية االنتقال إىل املستوى التايل من التحضريات، أي تطبيق املنهجية على نطاق مكتمل

ذات الصلة هبا، اليت    من مؤسسات االتفاقية واملؤسسات     ولكن أيضاً   من جهات التنسيق الوطنية،     أساساً  البلدان،  
تشمل روري أن ومن الض.  الترابط بني الفقر وتردي األراضيتتسم بأمهية خاصة بالنسبة ملسألةتشهد إجراء أنشطة 

 غري واملنظمات مباشرة، املتأثرين املواطنني كذلك بل فحسب، هؤالء املصلحة أصحاباملشـاركة يف هـذا الصـدد ال         
 ).١٩٩٢ (والتنمية بالبيئة املعين املتحدة األمم مؤمتر حدده حسبما املصلحة، أصحاب وسائر احمللية، احلكومية

وينبغي أن يكون الغرض    . احلقوق على القائم النهجعلى  و املصلحة أصحاب اخنراط على التأكيد وينبغي -٥٣
حلد من للبحث عن أفضل املمارسات اليت جتمع بني تدابري اهو تطبيق املنهجية اجلامعة اجململة أعاله، باعتبارها آلية 

بدءاً من  (م يشترك يف قيادهتا أصحاب املصلحة       الفقـر ومكافحـة تردي األراضي، وأسلوب لتأسيس عملية تعل         
وقبل التنفيذ، من الالزم تنسيق املشروع مع    ). الشخص املتأثر إىل منفذي السياسات وواضعيها والباحثني وغريهم       

والقصد هو أن يصبح أداة تضاف إىل إجراء التعلم احمللي ويعتمد عليها مؤمتر             . العديد من أنشطة التدريب القائمة    
 . يف رصد األنشطة واختاذ مبادرات سريعةاألطراف

 :التالية احملددة التوصيات تقدم اخللفية، هذه على وبناًء -٥٤

 حمددة بيانات قاعدةعداد  إل اخلرباء فريقيف إطار    شخصني من مصغر عمل فريقينـبغي إنشاء     )أ( 
وينبغي أن  . أحياناً املقاطعات عضب يف وحىتاألعضاء   البلدان مجيع يف الوطنية التنسيق جهات مع بالتعاون اهلدف

وينبغي أيضاً أن . يقـّيم الفريق العامل يف البداية مجيع برامج العمل الوطنية حسب األسلوب املبني يف هذا التقرير   
. يقوم بتصنيف البلدان حسب هنجها إىل بلدان تتبع هنجاً مركزياً وأخرى هنجاً المركزياً يف تنفيذ السياسات العامة

مثالً لألطراف اليت تنفذ مشاريع جديدة      ستتيح  فهي  . اخلطوة األوىل املتطورة واملتكاملة هذه هي     تقييم  لاومنهجية  
 . تالئمها بوجه خاصأن حتدد البلد الذي ينبغي أن تتوجه إليه للحصول على خربة 

 جهات مع تفاعل إقامة طريق عن الصلة ذات باملشاريع شاملة قائمة الفريق يضـع  أن ينـبغي  )ب( 
 ). بلد لكل ١٠ (القطرية العمل برامج خمتلف يف هبا املوصى املشاريع إىل ذلك يف االستناد ميكنو. القطرية تنسيقال

 حىت البلد، يف االتصال جهات مع بالتشاور مبسطة، استقصائية دراسة الفريق جيري أن ينـبغي  )ج( 
يف هذه  و. ت يف برامج العمل الوطنية    وميكن إيراد هذه السما   . مشروع لكلأوىل   استقرائية مسة حتديـد  يتسـىن 

 .املرحلة، ينبغي أن تتضمن برامج العمل الوطنية جزءاً مستقالً بشأن الفقر وتردي األراضي
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ينبغي أن يضع الفريق املقترح الترتيب      و. للمشاريع ترتيب وضع التكاملي التقييم نتيجة تتـيح  )د( 
وستكون النتيجة عبارة عن قاعدة بيانات تراتبية . مشاركةبالتعاون مع جهات االتصال الوطنية يف كل دولة طرف 

 .تكون مصدراً يستند إليه يف التقييم السريع لتصميم وتنفيذ املشروع املقبل

ستستخدم مؤشرات العملية   و.  خربة رئيسية  على املنطوية باملشاريع انتقائية قائمة وضع ينـبغي  )ه ( 
. اريع حىت تتسىن دعوة أصحاب املصلحة إىل إجراء التقييمات بأنفسهم        املتعلقة بالدراسة االستقصائية يف هذه املش     

 ميكـن إقامـة عملـية تفاعلية عن طريق جمموعة من حلقات العمل املنتظمة اليت ترمي إىل بناء توافق يف اآلراء                   و
 . وستدرج النتائج يف برامج العمل الوطنية. فيما يتعلق باإلبالغ

 من اهلائل الكم معالتعامل  إمكانيةتتاح  األراضي، وتردي الفقر لحيا التدرجي النهج هذا بفضل )و( 
وما دام التصحر، وهو من الشواغل الواردة يف االتفاقية، مسألة هلا . االتفاقية تنفيذ أوجه ختلفمب احملصلة املعلومات

 .عصلة بتردي األراضي، فإنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لتقييم تردي األراضي على مستوى املشاري

 تناول يتسىن حىت األراضي، تردي تقييم عمليات مجيع يف متكاملة منهجية اتباع يقـترح  لـذا  )ز( 
 أن يقوم   ويقترح. املؤشر تصميم سياق يف الفقر، من احلد الحتياجات املراعية والسياسية، االجتماعية االعتبارات

وسيضطلع الفريق  . يف القائمة االنتقائية  درجة  يف املشاريع بتطبيق النهج اجململ على املشاريع امل       أصحاب املصلحة   
التقييم والتطبيق  بشأن  أصحاب املصحلة يف املشاريع     إبالغ  املقـترح بقيادة تصميم املؤشرات وسيتوىل مسؤولية        

 . عندما يكون ذلك مناسباً

 رباء،اخل فريق ارلتنفـيذ األنشطة املقترحة، ينبغي إنشاء فريق من شخصني ويفضل أن يتم ذلك يف إط              و -٥٥
 ميكن حتديد ،ويف املرحلة األوىل اليت ستدوم ستة أشهر   . الذكر السالفة التوصيات إىل واليته تسـتند  أن وينـبغي 

 مع جهات االتصال الوطنية واختبار االستبيان املستخدم يف مرحلة تفاعلالسـمات االسـتقرائية القطرية وإقامة     
القيام بتطبيق وإبالغ واسعي النطاق، مبا يف ذلك وضع قائمة          ويف السنة التالية ميكن صياغة استبيان و      . املشـروع 

وبفضل مشروع  . انتقائـية باملشاريع، وحتديد العملية املتعلقة بأصحاب املصلحة على مستوى هذه اجلوانب من املشروع             
 املنهجية وتطبيق وضع سيتسىن سنة، نصف لكل يورو ١٧٠ ٠٠٠ه ميزانية قدرها    ـمدتـه سـنة ونصـف، ختصص ل       

 وجهات اخلرباء فريق عمل بني االتفاقية إطار يف تآزرال على باالعتماد األراضي، وتردي الفقر لتقييم املطلوبة املـية التك
 .الوطنية العمل برامج على صعيد واإلبالغ التصميم بعملييت يتصل فيما الوطنيةاالتصال 
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 املرفق

  الصالت حتديدمصفوفة

الدروس املستخلصة يف   
سـياق تقيـيم الفقر     

ــي؛ و ــردي األراض ت
التركـيز على العالقة    
املـتداخلة بـني هذين     

 األساليب املستخدمة املفهومني

أمثلة (مـثال جتـرييب     
، عند االقتضاء؛ )جتريبية

عدد قليل من احلاالت    
ــرة   ــيح الظاه لتوض

 الرئيسية

كيف يعرب عن الصلة    
بـني الفقـر وتردي     

التركيز (األراضي؟   
 النواتج والنشاط )على الترابط

ــ د ديـحتــــــ
ــثغرات ــاء /ال األخط

ــرد   ــية يف اجل املنهج
اجلوانـب اليت مل تلب     (

مـن حيث حتديد الصلة     
ــردي  ــر وت بــني الفق

 ) األراضي

أســاليب اجلــرد  
املستخدمة يف الُنهج    

 التجريبية

ــيح ــثاالن توض  :نيام
ــرمي إىل   ــروع ي مش
تقليص تردي األراضي،   
مع اعتبار احلد من الفقر     
كأثـر جانيب، والعكس    

 بالعكس

ســـة إجـــراء درا
ــائية  استقصــــ

األعمال /للمشـاريع 
وغريهـا، وتصنيفها   

 :حبسب االستنتاجات 
ــل ــنجاح، /الفش ال
تـــردي /والفقـــر

األراضــي، ونطــاق 
 واسع/ضيق

ــتعراض -١  اســ
 تتناول اليت املؤلفـات 

 هـــل تــتعرض مــا
 قوى من األراضـي 
ــرة ــغوط مؤث  وض

 واقتصادية اجتماعـية 
 وتأثريات وطبيعـية، 

 على األراضي تـردي 
  الفقر

الحنرافات عن  إجيـاز ا  
األهـداف األصلية فيما    
يـتعلق بتقييم آثار احلد     
مـن الفقر ومنهجيات    

 التقييم

حسـب كل حالة،    
حبث التطور الطويل   
األجـل على مستوى    
اجملـتمع احملـلي بعد     
 انتهاء دعم املشروع، 

انتقاء دراسات حاالت   
إفـرادية سابقة وأخرى    
جاريـة، لتقيـيم اآلثار     

 على الفقر

علمية تقييم اجلهود ال  
ــية؛  ــن ووالتقن تدوي

االجتاهـات على مر    
 الزمن

ــتعراض -٢  اســ
ــية األدوات  العلمـ

ــية ــيت والفنـ  الـ
 لتقيــيم اســتخدمت

 الفقر

كيفية إيصال العلم إىل    
اجملـتمع احملـلي؛ تقييم     
ــة؛  ــاليب املمارس أس
الكفــاءة والتناقضــات 

 والتكامل

 وصف  كيفيةحتلـيل   
أصــحاب املصــلحة 
واألوسـاط العلمية   

لفقر لصـالت بني ا   ل
وتردي األراضي على   

 نطاقات خمتلفة

أمثلة من مخسة نطاقات،    
أي عـلى الصعيد احمللي     
والوطين ودون اإلقليمي    
واإلقليمي والعاملي، تتعلق   
بكيفية التعامل مع الترابط    
ــردي  ــر وت ــني الفق ب

شرح اختالف  . األراضي
 الترابط من نطاق إىل آخر

التركـيز على النظم    
القائمـة على العلم    

ــتجر ــتحديد وال بة ل
املعلومات املستخدمة  
يف اختــاذ القــرارات 

 وتنفيذ األنشطة

 الثغرات تقيـيم  -٣
ــية ــنهجة املعرف  وم
ــبحوث ــتوفرة ال  امل
ــتعلقة  بأصــحاب امل

 عـــلى املصـــلحة
 مع خمتلفة، مستويات
 أنشطتهم بني الـربط 

 األراضي واستخدام
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الدروس املستخلصة يف   
سـياق تقيـيم الفقر     

ــي؛ و ــردي األراض ت
التركـيز على العالقة    
املـتداخلة بـني هذين     

 األساليب املستخدمة املفهومني

أمثلة (مـثال جتـرييب     
، عند االقتضاء؛ )جتريبية

عدد قليل من احلاالت    
ــرة   ــيح الظاه لتوض

 الرئيسية

كيف يعرب عن الصلة    
بـني الفقـر وتردي     

التركيز (األراضي؟   
 النواتج والنشاط )على الترابط

الرجوع إىل فريق اخلرباء    
وقائمـة اخلرباء لتحديد    

تسد املنهجـيات الـيت     
 الثغرات

جتميع سائر األساليب   
ــلى  ــتخدمة ع املس

 نطاقات خمتلفة

جتمـيع جرد يضم كافة     
املشاريع اليت تسهم فيها    

سواء كان  (آلـية عاملية    
 )تشغيلها جارياً أم ال

ــات   ــيل دراس حتل
ــرادية   ــاالت إف ح
لتحديد أسباب وجود   

مثل األسباب  (ثغرات  
املؤسسية أو التقنية أو    

 )العلمية وغريها

ـ  -٤  دراسات يلحتل
ــاالت ــرادية ح  إف
ــبار ــية الخت  املنهج
 الثغرات لسد املقترحة
 عملية على باالرتكاز
 متنوعة طائفة (تفاعلية

 املصلحة أصحاب من
 )وصانعي القرارات

االسـتفادة مـن توافق     
اآلراء إلشراك أصحاب   
ــتلف  ــلحة يف خم املص

 مراحل تنفيذ املشروع

على صـياغة ُنهـج     
مستوى اجملتمع احمللي   

إدارة  ة األراضي إلدار
جتمع بني  مسـتدامة   

ــر  ــن الفق احلــد م
ــردي  ــة ت ومكافح

 األراضي

ات ـتنظيم وحضور حلق  
عمل تقوم على هنج لبناء     

 توافق اآلراء

استخدام أدوات بناء   
مـثل  (توافـق اآلراء  

ــل   ــات العم حلق
واالجــتماعات مــع 

) أصـحاب املصلحة  
هبدف حتديد املشاكل   
ــتعلقة  ــول امل واحلل
بالفقــر وتــردي  

ضـي على حد    األرا
 سواء

ــع -٥ ــايري وض  مع
 أجل مـن  للتقيـيم 
 على املصلحة أصحاب
 احمللي، اجملتمع صعيد

 قائمــة  تتضــمن 
 املتعلقة باألولويـات 
ــأليت ــحر مبس  التص

 والفقر

صـياغة خالصة وافية    
 للتجارب

تركيز التفاعل اجلماعي   
مع زعماء اجملتمع احمللي   

 ،وصـانعي القرارات  
االستفسـار مثالً عن    و

ــال ا ــريية األعم لتيس
 السابقة للمشروع

انـتقاء مشاريع طويلة    
األجـل ومناسبة تركز    
بقوة على إذكاء الوعي    
وبناء القدرات، وحتديد   
االجتاهات الختاذ قرارات 

 ةمركزي ال

جــرد املشــاريع  
ــناول  ــة لت املخصص
مسـألة الفقر وتردي    
األراضـي من منطلق    
إذكـاء الوعي وبناء    

 القدرات

 أساليب اقـتراح  -٦
 أصحاب إىل للوصول

 صعيد على املصـلحة 
 وصانعي احمللي اجملتمع

ــرار ــيني، الق  احملل
 لبناء واسـتراتيجيات 

 وفهم اآلراء، توافـق 
 الضــعف أوجــه

 وحتديد واملخاطـر، 
 واحللول األولويات
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الدروس املستخلصة يف   
سـياق تقيـيم الفقر     

ــي؛ و ــردي األراض ت
التركـيز على العالقة    
املـتداخلة بـني هذين     

 األساليب املستخدمة املفهومني

أمثلة (مـثال جتـرييب     
، عند االقتضاء؛ )جتريبية

عدد قليل من احلاالت    
ــرة   ــيح الظاه لتوض

 الرئيسية

كيف يعرب عن الصلة    
بـني الفقـر وتردي     

التركيز (األراضي؟   
 النواتج والنشاط )على الترابط

ــد أمنــاط صــنع  حتدي
السياسات اليت جتمع بني    
تـناول مسألة احلد من     
ــالح   ــر واستص الفق

 األراضي

ربط التحليل العاملي   
تحليالت اليت  مـع ال  

جتـرى على الصعيد    
اإلقلــــيمي ودون 
اإلقلــيمي والوطــين 
ــيلة  ــلي كوس واحمل
لتفسـري درجة التأثري    
بدءاً من االتفاقية إىل    

 مستويات املشاريع

اسـتعراض االتفاقيات   
العاملية باعتبارها مصدراً   
 لتحديد احلاالت املاثلة

انتقاء مؤسسات األمم 
املـتحدة وغريها من    

صلة املؤسسات ذات ال
الـيت تتـناول مسألة     
 الفقر وتردي األراضي

 العالقات حتلـيل  -٧
 الفقر بني املـتداخلة 

 األراضي وتردي

الدليل هو عبارة عن أداة     
دينامـية تـراعي عملية     
التعـلم اليت تتيحها نظم     
ــبكة   ــيل الش ــن قب م
املواضــيعية لــلمعلومات 
املـــتعلقة بالتصـــحر 

)THEMANET ( 

ــية  ــاز كيفـ إجيـ
ات، من  إعداد الكتيب 

ــات   ــنظور حلق م
العمـل، والتجارب   
النموذجية، واألعمال  

 املوصى هبا

االستفادة من األنشطة    الكتيبات/استعراض األدلة
السالفة الذكر، وإعداد   
دلـيل يعرض أساليب    
ربـط تدابري مكافحة    
الفقر وتردي األراضي   
على مجيع املستويات،   
مـن املشاريع إىل تنفيذ     

 السياسات العامة

 كتيب/ليلد إعداد -٨
 الدروس بشأن للتدريب

 يتــناول املستخلصــة،
 الفقر بـني  الصـالت 

 األراضي وتردي

- - - - - 


