
 اتفاقية مكافحة
 التصحر

             األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-62179    230807    240807 

 مؤمتر األطراف
                        جلنة العلم والتكنولوجيا 

               الدورة الثامنة
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                      من جدول األعمال املؤقت   )  أ ( ٣      البند 
                                    فاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا     حتسني ك

                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا
 ∗مذكرة من األمانة

 إضافة
 دراسات حاالت بشأن احلفظ واالستصالح للمستخدمني يف جمال تنفيذ االتفاقية

 موجز

                                                                                          الت الناجحة إلثبات اآلثار امللموسة وغري امللموسة على تعزيز الرصيد الطبيعي والفيزيائي                                    جيـب توثيق دراسات احلا     
                           ويتمثل أحد أهداف برنامج      .                                                         َ                                  واالجـتماعي والبشري الذي ال بد منه للحفاظ على األراضي املستصلَحة واملتدهورة واملتصحرة            

                                                سات احلاالت بشأن احلفظ واالستصالح والتكنولوجيات اليت                                                                      عمـل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا يف حتديد درا          
                                                                        أي دراسات احلاالت الناجحة يف إعادة األراضي املتدهورة إىل االستخدام           -                                                 تعـىن بالقضايا املتعلقة مبكافحة تدهور األراضي        

                   االت مشاركة اجملتمع                                ُ                      وسيستوجب معظم التكنولوجيات املُطبقة يف دراسات احل        .                                             اإلنتاجي من أجل إتاحة أسباب معيشة دائمة      
                                                                                                     وميثل اتباع منط تركييب من أسفل إىل أعلى فيما خيص هذه املشاركة، مسألة أساسية يف تشخيص الناجح                   .                   من أجل استمرارها  

                                                                                                 وخلص فريق اخلرباء إىل أن اإلطار الذي ينبغي استخدامه للبت بشأن مدى جناح دراسة حالة معينة، هو             .                    مـن هذه الدراسات   
                                   تشمل مؤشرات طبيعية وفيزيائية     -                                                                     سـتدامة الذي ميثل وسيلة قائمة على جمموعة مؤشرات عامة للنجاح                                إطـار املعيشـة امل    

  .                       واجتماعية وبشرية ومالية

                                                      

  .                     االتفاقية ومؤمتر األطراف                                                                            تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضيق الفترة الزمنية املتاحة بني دورات جلنة استعراض تنفيذ  ∗
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٢- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٣  ٤- ٣ ................................................                   دراسات احلاالت املشخصة -     ً ثانياً

  ٤   ١٥- ٥ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً ثالثاً
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  مقدمة-   ً أوال  

ِ                                                                                               لُوِحـظ يف أثـناء الدورة الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا أنه برغم النهوض بأعمال جيدة بشأن حفظ      - ١  ُ 
                                                                                                     التربة واملياه ومكافحة سائر أشكال تدهور األراضي يف الكثري من البلدان لفترة زمنية معينة، فإن قصص النجاح مل 

  .                             ذه اجلهود الناجحة يف بلدان أخرىُ   ّ                                                ُتوثّق كما ينبغي يف هذا املضمار، ولذلك، يتعذر تكرار ه

                                                     ّ        إىل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا أن يوثّق بعض  ٦  -    م أ  /  ١٥        ُِ                وعليه، طُِلب مبوجب املقرر  - ٢
                                                                                                   دراسات احلاالت لكي يتسىن تكرار األعمال اليت تصفها الدراسات يف بلدان أخرى، وذلك يف إطار برامج العمل        

    ً                                                                       وبناًء على ذلك، شرع فريق اخلرباء يف النهوض مبهمة تشخيص وتقييم دراسات              .          ة التصحر                       الوطنية املعنية مبكافح  
  .                                                           احلاالت املتعلقة باحلفظ واالستصالح للمستخدمني يف جمال تنفيذ االتفاقية

                 ُ     دراسات احلاالت امل شخصة-     ً ثانيا  

ِ                                                                       أرِسـلت طلـبات إىل األطراف يف هذا اخلصوص، وفيما يلي دراسات احلاالت املتع          - ٣                  لقة مبكافحة تدهور   
  :                   ُ      األراضي اليت وردت واسُتعرضت

  )    اهلند (                 تارون هبارات سانغ   :                                إحياء النظام التقليدي جلمع املياه  � 

  )    اهلند (                      استصالح األراضي املتروكة   � 

  )    اهلند (                       اإلدارة املشتركة للغابات   � 

                لوجي، ولب الورق                                       ُ                              إدارة األراضي البور من خالل الزراعة اليت ُيستخلص منها وقود الديزل البيو  �
  )    اهلند (

  )       األرجنتني (                                    حفظ واستصالح أراضي صحراء الفال مبندوسا   � 

  )       إسبانيا (                                     إجراءات استعادة اخلصوبة ملكافحة التصحر   :                            إعادة التحريج يف سيريا إسبونا  � 

  )      بيالروس (                 استصالح أراضي اخلث   � 

                                           ة التابعة للحكومة الربيطانية، على حتليل        ُ ِّ                                                                  وطُـبِّق إطـار املعيشة العام الذي اعتمدته إدارة التنمية الدولي           - ٤
                                                                         ويشمل هذا اإلطار املوجودات واألنشطة والنتائج، ومن ميزاته أنه متعدد            .                                   دراسـات احلاالت اليت أجريت باهلند     

                                 وميكن أن يتناول النموذج عوامل       .                                                                           االسـتخدامات؛ حيث ميكن تطبيقه على فرد أو أسرة معيشية أو جمتمع معني            
                                                  ويبدأ اإلطار بتقييم مواطن قوة السكان من حيث          .            والنتائج -           واألنشط   �              باملوجودات                        تعديـل السياق اخلاص   

                          خمتلفة تفضي إىل حتسني سبل       )      أنشطة (                                             ، ويتيح الفرصة للتركيز على استراتيجيات        )        املوجودات (                 األرصدة املختلفة   
  .                     روجة والقيود والفجوات         ً                                            وجرى أيضاً يف إطار استعراض دراسات احلاالت تشخيص اجلهات امل   ).        النتائج (       املعيشة 
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  االستنتاجات والتوصيات-     ًثالثا 

                                                                                                           احلفظ القائم على أساس اجملتمع أحد الطرائق املهمة للنجاح يف محاية املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي                - ٥
  .               وحتسني سبل املعيشة

                 ليهم أن يسهموا                                                                                       ومبجرد أن يكون لدى السكان احملليني وعي باملوضوع وثقة متبادلة، فإن من السهل ع              - ٦
  .                               ً                                                         يف عملية احلفظ بتحقيقهم ذلك ذاتياً وبالقرارات اليت يتخذها اجملتمع يف االجتماعات املعقودة بالقرية

                                                                                               ويتعني على احلكومات واملنظمات غري احلكومية أن تتشارك يف حتمل مسؤوليات إذكاء الوعي وتشجيع               - ٧
                                     ولكن ينبغي أن تفسح العملية اجملال أمام   .              وزيارات العرض                                               املنظمات اجملتمعية وتنفيذ برامج التدريب واإليضاحات 

  .                                                                                    تقاسم الفوائد فيما بني اجملتمعات، وحتميل اجملتمعات مسؤولية محاية املوارد وإدارهتا على حنو مالئم

                                                                                           وتتوفر التكنولوجيات احمللية واحلديثة إليقاف اخلسائر يف املوارد، غري أن تطبيقها على نطاق واسع يقتضي  - ٨
                                                                                    وهـذا أمـر ممكن عند وجود اإلطار السياسايت الالزم والدعم املايل الكايف الستخدام                .                     هـا كمـا ينـبغي       دجم

  .            التكنولوجيات

                                                            ُ                                  وقد يتعذر على املزارعني الذين يعملون مبفردهم جين فوائد التقدم املُحرز يف ميدان الزراعة والغابات، أو  - ٩
                                                     ع هنج موحد يف تشبيك منظمات البحوث والتنمية على                                   ومن جهة أخرى، فإن اتبا      .                           بلوغ هدف زيادة اإلنتاجية   

                                                                                                         الصـعيدين الوطين والدويل سيساعد على حتسني سبل معيشة املاليني ممن يعتمدون على نظم إيكولوجية زراعية                
  .                                      معرضة لوال ذلك للمزيد من التدهور والفقر

  .                           يف جمال إدارة املوارد الطبيعية                                                            والنماذج اجلديدة للتنمية من خالل متكني املرأة مناذج واعدة، والسيما  -  ١٠

        ً                                                                      ُ           وميكن فعالً استصالح األراضي املتدهورة عن طريق تطبيق تكنولوجيات عملية وقابلة للتطبيق ُتحشد على  -  ١١
  .          صعيد اجملتمع

                                                                                                       وميكـن الـنظر إىل اعـتماد النهج التشاركي يف سياق اختيار املؤشرات الالزمة إلعداد املعلومات اليت                  -  ١٢
                                                                                       ارعني على تكرار التدخالت بأنفسهم دون دعم خارجي، على أنه مؤشر دال على النجاح                                 تسـتهدف قدرة املز   

  .         واالستدامة

  .                                                                              ومن الضروري إيالء اهتمام كاف لدور املعارف التقليدية يف تشخيص دراسات احلاالت الناجحة -  ١٣

                  ت املدروسة فيما خيص            ً                                    ً     ً                      وينـبغي أيضاً أن تكون املصادر املتجددة للطاقة مكوناً مهماً من جمموعة املؤشرا   -  ١٤
  .              الرصيد الطبيعي

                                                      دراسات احلاالت املقدمة إىل األمانة؛ وقد استنسختها األمانة ICC/COP(8)/CST/INF.3               وترد يف الوثيقة  -  ١٥
  .                         مثلما وردهتا من دون حتريرها

_ _ _ _ _ 


