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 مؤمتر األطراف
 العلم والتكنولوجياة نجل

 الثامنة الدورة
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦-٤مدريد، 

 من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 
 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

 ن حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضيتقرير ع

 تقرير موجز عن حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

                                                  قدت يف أروشا جبمهورية ترتانيا املتحدة، يف كانون                                                   ُ          حلقة عمل دولية معنية باملناخ وتردي األراضي عُ              إطـار    يف   
 ّ            قّيم على حنو                                                                         ُ              ، أوضح خرباء يف جمال املناخ وتردي األراضي أن االجتاهات املتعلقة بتردي األراضي تُ                 ٢٠٠٦         ديسمرب /    األول

                                  مثل موجات احلرارة، واجلفاف، واألمطار  (                                             ويؤثر تزايد حدوث الظروف املناخية القاسية        .                              خمتلف يف مناطق شىت من العامل     
                                                    ّ                ضانات، واالجنرافات، والتعرية بفعل املياه والريح، والتملّح يف مجيع                                                    على عمليات تردي األراضي، اليت تشمل الفي        )        الغزيرة

               غري متوقعة،    ً اً    آثار                         وحتدث مجيع هذه العوامل                                        تقلب املناخ وتغريه وتردي األراضي                             وهناك صلة وثيقة بني       .                أحنـاء العـامل   
  يف   )                              ظروف الطقس املؤاتية للحرائق    (    ية                                                      املؤاتية الندالع احلرائق أو انتشارها يف املناطق الرب                                        كـتزايد هتيئة الظروف املناخية      

ُ                               ُنُهج إدارة تشاركية تنخرط فيها         وضع                                         ومن أجل مكافحة تردي األراضي، يلزم         .                        أجزاء شاسعة من العامل                     مجيع املستويات   ُ 
ّ   لدعم األنشطة املدّرة         القاعدة    إىل         القمة   من     .     للدخل               

 
                                                      

                                        ترة الفاصلة بني الدورة اخلامسة للجنة                                                                     تأخـر تقـدمي هـذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت املتاح يف الف             *
  .                                                  استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣   ١٠-   ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً
  ٥   ٦٠-  ١١ ...........................................                         ئج مناقشات اجللسات التقنية   نتا -     ً ثانياً

  ٥   ١٥-  ١١ ...........................                                 اجللسة املتعلقة باجتاهات تردي األراضي -   ألف 
                   الطقس واملناخ يف رصد        اخلاصة ب       علومات   امل                       اجللسة املتعلقة باستخدام  -   باء 

  ٦   ٣٤-  ١٦ .............................................                  وتقييم تردي األراضي
       طبيقات    الت          ملعلومات و  ا                                           اجللسـة املـتعلقة باستراتيجيات استخدام        -   جيم 

   ١٠   ٤٤-  ٣٥ .....                 حد من تردي األراضي              بفعالية أكرب لل             الطقس واملناخ       علقة ب   املت
                                                                   اجللسة املتعلقة بالتدابري الناجحة إلدارة استخدام األراضي ومحايتها         -   دال 

   ١٢   ٥٥-  ٤٥ .....................................                       والتخفيف من تردي األراضي
   ١٤   ٦٠-  ٥٦ .................                                             اجللسة املتعلقة بتحسني تنفيذ برامج العمل الوطنية -   هاء 

   ١٥   ٦٩-  ٦١ ................................                           الت اليت أجرهتا األفرقة العاملة          حمصلة املداو -     ً ثالثاً
                                                                      الفـريق العـامل املعين باالستخدام احلايل للمعلومات املتعلقة بالطقس           -   ألف 

                                                                    واملـناخ لرصـد وتقيـيم تردي األراضي ويف تطوير ممارسات لإلدارة            
   ١٥   ٦٣-  ٦٢ .......................................................               املستدامة لألراضي

             علقة بالطقس                                                          الفـريق العـامل املعين بتعزيز استخدام املعلومات املت         -   باء 
   ١٦   ٦٦-  ٦٤ ......................                                      واملناخ بفعالية أكرب للحد من تردي األراضي

                                                                  الفـريق العامل املعين باملعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ لتحسني          -   جيم 
   ١٨   ٦٩-  ٦٧ .........................................                         تنفيذ برامج العمل الوطنية

   ١٩   ٧١-  ٧٠ .......................................                              االستنتاجات والتوصيات الرئيسيـة -     ً رابعاً
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  مقدمة-   ً أوال  

ّ                  رّحـب مؤمتر األطراف    - ١ َ                   ، بعرض املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تنظيَم حلقة عمل          ٧-    م أ  /  ٢٠             ، يف مقرره                                             
َ                 ، احتفاالً بالسنة الدولية للصحارى والتصحر، وإجياَد التمويل            ٢٠٠٦                                           دولية بشأن املناخ وتردي األراضي يف عام                                              ً        

                           املية لألرصاد اجلوية يف مجع                                                         جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مساعدة املنظمة الع                      مؤمتر األطراف      ودعا   .             الالزم للحلقة 
    .                                                                             اخلرباء هلذه احللقة الدراسية، وإىل عرض نتائج احللقة على مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

                      حلقة العمل يف أروشا            بتنظيم                                                                                 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                  وقامت   - ٢
                    خرباء يف جمايل املناخ        ها           وشارك في   .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥       إىل     ١١               الفترة من                                   جبمهوريـة ترتانـيا املتحدة، يف     

              بتكرة يف جمال     امل        تقنيات    ال             يف الواقع، و           اليت متت            تطبيقات    ال                                     قدموا ورقات بشأن آخر املستجدات، و      و                    وتـردي األراضـي،     
     ً              فعاالً يف ممارسات                   ً  واملناخ استخداماً        الطقس            املتعلقة ب         علومات    امل                                                    مكافحـة تـردي األراضي، وقدموا توصيات الستخدام         

                                                                                          واشترك يف رعاية حلقة العمل، إىل جانب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واتفاقية األمم               .                             اإلدارة املسـتدامة لألراضـي    
                                                                                                                       املـتحدة ملكافحـة التصحر، ووكالة األرصاد اجلوية يف ترتانيا، كل من صندوق األوبك للتنمية الدولية، وبرنامج األمم                  

     ً      بلداً ومخس   ٣٠       ً     مشاركاً من   ٦٤                   وشارك يف حلقة العمل   .                                                             املـتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
                                                                                       املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ومنظمة األمم            (                                وكـاالت تابعـة لألمم املتحدة       

   ّ                            وركّزت حلقة العمل على كيفية        ).                                                         مج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                                       املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنا   
      الطقس                   املعلومات املتعلقة ب                                             على ذلك، والتدابري الالزم اختاذها لتحسني تطبيق      وآثره                                   تسـبب املـناخ يف تـردي األراضي        

  .                           واملناخ يف مكافحة تردي األراضي

                                                            ً            ن الغذائي العاملي ونوعية البيئة عامل يكتسي أمهية كربى وميثل شاغالً                                          وتـأثري تردي األراضي على األم      - ٣
                                                                    يف املائة فقط من مساحة أراضي العامل تعترب أراض من نوعية جيدة،           ١١      ً                                    رئيسـياً عندما نضع يف االعتبار أن حنو         

  .     ٢٠٢٠           يف عام                            مليارات نسمة متوقعة      ٨,٢     ل                       ً       مليارات نسمة حالياً و     ٦     ل                                            وأن هذه املساحة جيب أن توفر الغذاء        
    يف   ١٦                                                                                     تردي التربة اإلنتاجية الغذائية يف األجل الطويل، حيث بلغ مستوى يكفي لتقليص اإلنتاج يف حوايل      يهدد  و

َ    وتالَحظ   .                                                                                            املائة من األراضي الزراعية، وال سيما األراضي املزروعة يف أفريقيا وأمريكا الوسطى واملراعي يف أفريقيا    
                                                                       يقيا جنوب الصحراء، حيث أسباب عيش السكان يف املناطق اجلافة مهددة                                                أعـلى نسـبة لتردي األراضي يف أفر       

   و   ٠,٥ ُ   َّ                                                               ً                    وُيقدَّر أن إنتاجية األراضي املزروعة يف أفريقيا جنوب الصحراء تتناقص سنوياً بنسبة تتراوح بني   .         باستمرار
  .            ألربعني املاضية ا                على مدى السنوات           يف املائة   ٢٠            مبا ال يقل عن        نتاجية         تناقص اإل                      يف املائة، مما يدل على  ١

      سليم     فهم     على       قائمة         متضافرة      جهود      ببذل      إال         والتصحر        باجلفاف         املتأثرة         البلدان   يف          املستدامة         التنمية            ولن تتحقق    - ٤
      تسهم     اليت         العوامل     أهم     أحد     متثل         املناخية         التغريات     بأن            ومثة تسليم   .      العامل   يف        األراضي      تردي   يف      تسهم     اليت         العوامل       ملختلف

   يف         املناخية         العوامل                      أكرب لفهم دور خمتلف             اهتمام     يوىل    أن      مبكان       األمهية     ومن           االتفاقية؛       تعريف     حسب   ،      األراضي      تردي   يف
      تردي        ملكافحة          الرئيسية       احللول     أحد        األراضي          املستدامة        لإلدارة        ممارسات         واعتماد     وضع      ً       فمثالً، يعترب   .         األراضـي         تـردي 

                      تقييم ممارسات اإلدارة        أجل    من     لكن و        العامل؛      أحناء     مجيع   يف         املوجودة       اجلافة        لألراضي         الشاسعة           املسـاحات      يف          األراضـي 
        الناجتة    أو        باملناخ        املتصلة                     الكوارث الطبيعية       خماطر        وإدراك         املناخية        املوارد       معرفة    جيب       دقيق،    حنو     على        لألراضي            املسـتدامة 

        ملكافحة         الوطنية       عملها       برامج   د     بإعدا          االتفاقية   يف        األطراف         املتأثرة         البلدان    من        العديد     قام     وقد  .                        ه يف كل منطقة بعينها        عـن 
                        يتعلق باملسائل العلمية         فيما         واملشورة          املعلومات      توفري        األطراف      مؤمتر      وطلب  .        تنفيذها       طـور    يف     اآلن       وهـي            التصـحر، 
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         احتماالت       تقييم      يتسىن     ولن  .        الوطنية       العمل       لربامج        الفعال         التنفيذ              ، بغية دعم          التصحر        مبكافحة       الصلة     ذات                والتكنولوجـية 
  .       لتنمية ا    أو       إلدارة ا         مبمارسات         املناخية        املوارد   ُ ِ  قُِرنت    إذ    إال       آثاره        لتخفيف        مناسبة                         ي واستحداث تكنولوجيات               تردي األراض 

         العوامل     أحد     متثل         املناخية          التقلبات      دامت    ما          مستدامة،        ممارسات                                                         وجيـب اسـتخدام املعلومـات املتعلقة باملناخ يف إعداد           
   يف       املناخ      تسبب       كيفية   يف        بعناية       النظر    إىل       واضحة      حاجة     ومثة  .    فيه       تتسبب     بل و         األراضي      تردي   يف      تسهم       الـيت             الرئيسـية 

  .   ذلك     على        وتأثريه        األراضي      تردي

                   برصد النظام املناخي                                                                        وتسهم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف فهم التفاعالت بني املناخ وتردي األراضي  - ٥
                 وإدارهتا بشكل                ملوارد املائية  ا               ية الزراعية و                           طبيق أساليب األرصاد اجلو                                            بشكل حمدد؛ وإدخال حتسينات على طريقة ت      

                        تطبيق بيانات ومعلومات    ل                                                                               جـه التقدم احملرز يف علم املناخ والتنبؤات املناخية؛ وتعزيز بناء القدرات                         سـليم؛ وأو  
                                                          على أنه يتعني القيام بأكثر من ذلك وإثارة املزيد من             .                       التأهب للجفاف وإدارته           يف حاالت                          األرصاد اجلوية واملياه    

    .                                       تمام بشأن هذا املوضوع وإجراء حبوث خاصة به   االه

                       سنة دولية للصحارى        ٢٠٠٦                                                                           وكانت اجلمعية العامة قد أعلنت يف دورهتا العادية الثامنة واخلمسني عام             - ٦
                                                                                          وبذلك أكدت قلقها البالغ حيال تفاقم التصحر، وال سيما يف أفريقيا، والحظت آثاره البعيدة املدى      .          والتصـحر 

                              ومتثل السنة الدولية للصحارى      .     ٢٠١٥                                                      هداف اإلمنائية لأللفية اليت جيب أن تتحقق حبلول عام                               بالنسـبة لتنفيذ األ   
  .               على مسؤوليتنا                                 التصحر مشكلة عاملية نتجاهلها                                                لنشر الرسالة بقوة وفعالية لإلفادة بأن                               والتصـحر فرصة ذهبية     

                                  جدول األعمال الدويل املتعلق بالبيئة،   يف     تها                        مسألة األراضي اجلافة وأمهي                      ً                    وتتيح هذه املناسبة أيضاً دفعة لزيادة إبراز 
ُ                 وُعقدت حلقة العمل   .                                              اجملتمع الدويل بالتحديات اهلائلة اليت ال تزال قائمة             يف الوقت ذاته   ِّ   ذكِّر  ُ ُت            بشأن املناخ         الدولية  

  .                 ً                                                           وتردي األراضي مشياً على نفس النهج املتبع يف تنفيذ السنة الدولية للصحارى والتصحر

   :                          احملددة حللقة العمل فيما يلي             ومتثلت األهداف  - ٧

          املعلومات                         الوطين واإلقليمي وتلخيص              الصعيدين     على        األراضي      تردي        اجتاهات      حالة           استقصـاء   ) أ ( 
  ؛    بذلك         املتعلقة

         الراهن،       الوقت   يف         واملناخ،       الطقس         املتعلقة ب        علومات  امل و        بيانات  ال         استخدام     مدى        وتقييم         استعراض  ) ب ( 
          املستدامة        لإلدارة                  مناسب ووضع ممارسات     حنو     على        األراضي      تردي        وتقييم      لرصد          واإلقليمي       الوطين          الصعيدين     على

        األراضي؛      تردي        مكافحة     أجل    من        لألراضي

                    وذلك باالستفادة من           االراضي      تردي    من      للحد        مناسبة             استراتيجيات         لوضع           توصـيات         تقـدمي   ) ج ( 
               ، بفعالية أكرب؛      واملناخ        بالطقس         املتعلقة            والتطبيقات         املعلومات 

ـ   ) د (           إمكانات        وتقييم         األراضي،      تردي      بسبب        األرضية         الكربون        خمزونات   يف      رخيية أ   الت        اخلسائر    يم     تقي
        التصحر؛         ومكافحة        التربة        استصالح      طريق    عن        األرضية            اإليكولوجية       النظم /      التربة   يف         الكربون       تثبيت

ّ    املتصّحرة /       املتردية        األراضي        استصالح      جدوى         تقيـيم   )  ه (           النامية    ان     البلد   يف         الغذائي      األمن      حتقيق      بغية      
         املتأثرة؛
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         األراضي،       ومحاية         األراضي،         استخدام       إدارة   يف         الناجحة           للتدابري          اإلفرادية                   دراسـات احلـاالت              توثـيق   ) و ( 
        األراضي؛      تردي    من          والتخفيف

  .        ار املبكر    لإلنذ        الفعال          االستخدام      طريق    عن         الوطنية       العمل       برامج       تنفيذ       لتحسني        ووسائل        أساليب        اقتراح  ) ز ( 

                                                                                               الدكتور حممد مهيتا، املدير العام لوكالة األرصاد اجلوية لترتانيا واملمثل الدائم جلمهورية                          وأعرب كل من   - ٨
                                                                 ِ                                                    ترتانيا املتحدة لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والدكتور بوروهاين نِيرتي، مدير برنامج املناخ العاملي التابع               

                                                     بريماتن، نائب األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة          كال    دي                                                       للمـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والسيد غريغوار        
  .                                 الشكر على مشاركتهم يف حلقة العمل  هلم                                                       ملكافحة التصحر، عن ترحيبهم حبضور املشاركني إىل أروشا، موجهني 

                                                شؤون تطوير اهلياكل األساسية يف مجهورية ترتانيا                احملترمة ل                                                ووجهت الدكتورة ماوا دفتاري، نائبة الوزير        - ٩
                      وقالت إن من الواضح أن    .                      يف مجهورية ترتانيا املتحدة              قرارهم بعقدها                                     تحدة، الشكر إىل منظمي حلقة العمل على   امل

                   وأضافت أن اختفاء      .                                                                                       عوامـل الطقس واملناخ، مقترنة باألنشطة البشرية، هي السبب الرئيسي يف تردي األراضي            
                                         املناظر الطبيعية واملياه، وهي تغريات تطرأ     تطال                        على تعرض البيئة لتغريات     خميف                                     الكـتل اجلليدية هو مبثابة مؤشر       
                                  وأعربت عن أملها يف أن تتناول احللقة    .    ً                                أيضاً يف البلد بأسره وعلى صعيد القارة و                        ليس يف كليمنجارو فحسب بل 

                                ُ                                                                              الدراسـية مجـيع أهدافها احملددة وأن ُتصدر توصيات مالئمة جلميع املنظمات املعنية مبمارسات إدارة األراضي،                
                وأضافت أنه يتعني    .                                                                                         يما الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واملياه، والدوائر املكلفة بتنفيذ برامج العمل الوطنية           وال س 

   .                                                                           ً على اجلميع بذل قصارى اجلهود للمساعدة يف تنفيذ التوصيات يف حدود ما هو ممكن عملياً

      مدركة                       يا املتحدة، إن حكومته                               وزير البيئة يف مجهورية ترتان          معايل                                         وقـال الدكـتور مـارك مواندوسيا،         -  ١٠
                                 التعاون الدويل لقلب نسبة تردي                          لن تكف عن التماس                                                           لـتحديات اليت يطرحها تردي األراضي والتصحر، وإهنا          ل

                                                         ً                         وأضاف أن حلقة العمل أتت يف وقت ال يزال فيه تردي األراضي عامالً يعيق جهود                  .                       األراضـي وهتديد التصحر   
                     وقال إنه ينوه بالدور    .                                         اب عيش مستدامة، وال سيما يف اجملتمعات الريفية                                  حكومته يف ختفيف حدة الفقر وإتاحة أسب

                                                                                                              تؤديـه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف إبراز أمهية املعلومات املناخية بالنسبة للزراعة والطريان وإدارة                       الـذي   
   من      عترب،                ُ مكافحة التصحر ُت         ً             وذكر أيضاً أن اتفاقية    .                                                        استخدام األراضي وهتيئة اهلياكل األساسية والتأهب للكوارث     

                                                                          ً                                    جوانـب عديدة، أهم اتفاقيات ريو، وال سيما بالنسبة ألفريقيا، لكنها تظل األقل حظاً من حيث احلصول على                  
  .                                                  التمويل؛ ودعا إىل تناول هذه املسألة على النحو املناسب

  نتائج مناقشات اجللسات التقنية-      ًثانيا 

 اضي اجللسة املتعلقة باجتاهات تردي األر�ألف 

ّ                    ً                                                      خالل هذه اجللسة، قّدم أربعة باحثني عروضاً بشأن االجتاهات العاملية واإلقليمية لتردي األراضي يف آسيا  -  ١١                 
  .                        وأمريكا الالتينية وأوروبا

   .                                                                                            ومن احملتمل أن يتزايد تردي األراضي، وبالتايل التصحر، نتيجة تزايد الفقر واستمرار تقلب املناخ وتغريه -  ١٢
                                                                                     ن حتديد التصحر بصورة أفضل عن طريق رصد وتقدير حجم النقص املستمر يف اإلنتاجية                                   ويف هـذا الصدد، ميك    
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                                                     وينبغي القيام بأحباث يف إطار من التعاون للتمييز           .                                                              األولية مقارنة مع االنتاجية املمكنة ملختلف النظم اإليكولوجية       
                                   تشعار عن بعد والبيانات األرضية،                           إىل إدماج بيانات االس       ً  أيضاً             ومثة حاجة      .                                 بني التصحر الفعلي وخماطر التصحر    

                                                                                                                      حيث ينبغي أن يقوم اخلرباء القطريون بالتحقق من أجزاء اخلرائط العاملية املتعلقة ببلداهنم يف ضوء الواقع امليداين،                 
  .                                                       وبذلك يتسىن هلم تأكيد صحة املنهجية املتبعة أو االعتراض عليها

      املرشد                                             يا، منها األنشطة البشرية، واالستخدام غري                                                           ومثة عدة عوامل تسهم يف زيادة تردي األراضي يف آس          -  ١٣
                                  وأتاحت أوجه تطوير االستشعار عن        .                                                                        لألراضي وموارد املياه والغابات، والنمو السكاين السريع، والرعي املفرط        

                                                              ً      ً     ً                                      بعـد، ونظـم املعلومات اجلغرافية، والنظم العاملية لتحديد املواقع دعماً تقنياً قوياً لرصد وتقييم تردي األراضي،        
  .                  نذار املبكر بالتصحر إل          ً   ستتيح أيضاً ا و

  ُ                                                                                           وقُدمـت عدة أمثلة عن حاالت تردي األراضي يف أمريكا اجلنوبية؛ وهي تتعلق مبمارسات غري مستدامة          -  ١٤
   .                                                                                                  مثل تأثري زراعة قصب السكر والقطن، والزراعة املكثفة، واإلجهاد الناجم عن الرعي املفرط يف املرتفعات املأهولة

                                                                               ة، تتفاعل املسببات البشرية لتردي األراضي مع االجتاهات املناخية؛ ومت إبراز عدة حاالت يف                     ويف أمـريكا اجلنوبي   
    .         هذا الصدد

                    ما أتاح تقدير شدة            لآلثار وهو                                                                       وتشـمل اسـتراتيجية االحتاد األورويب حلماية التربة إجراء تقييم موسع           -  ١٥
  ُ                             وذُكر أن العقود األخرية شهدت        .            و االقتصادية                          ً                                         تردي األراضي يف أوروبا كمياً، سواء من حيث اجلوانب البيئية أ          

   ّ                                   وتغّير املناخ إىل جانب أحداث الطقس         .      ً     ً                                        ُ  َّ                       تزايداً هائالً يف تردي التربة، وأن التزايد سيستمر ما مل ُتتَّخذ إجراءات           
  .                                                       ً                       القاسية املنفردة، اليت يزداد تواترها، عوامل سيكون هلا أيضاً آثار سلبية على التربة

      الطقس        اخلاصة ب       علومات   امل         باستخدام               اجللسة املتعلقة  �    باء 
                                واملناخ يف رصد وتقييم تردي األراضي

                      الطقس واملناخ يف رصد            اخلاصة ب         علومات    امل                                 ً                         يف هـذه اجللسة، قدم تسعة باحثني عروضاً بشأن استخدام            -  ١٦
    .                  وتقييم تردي األراضي

                                   ي؛ ومن أجل القيام بتقييم دقيق                                           ُ                           تغريات املناخ أحد العوامل الرئيسية اليت ُتسهم يف تردي األراض         ُ   ُّ    ُتعـدُّ    و -  ١٧
                                                                                                          للممارسـات املسـتدامة إلدارة األراضي، جيب معرفة عوامل املناخ وخماطر الكوارث الطبيعية املتعلقة باملناخ أو          

  ُ ِّ                                                                               وقُدِّمت عدة أمثلة عن أوجه التقدم احلايل يف علم الطقس واملناخ اليت من شأهنا                 .      بعينها       منطقة         كل                 النامجة عنه يف  
  .                                                      أكثر فعالية ألثار خمتلف املعايري املناخية على تردي األراضي              ً أن تتيح تقييماً

                                            مثل موجات احلرارة، وحاالت اجلفاف، واألمطار       ( ُ                                                        وُيـتوقع أن يـتزايد تواتر الظروف املناخية القاسية           -  ١٨
      قاسية                                تأثر تردي األراضي باألحداث ال                                               قليلة هي الدراسات املنهجية اليت تناولت            لكن   و                  يف القرن املقبل،      )        الغزيرة

                                                                                وقشت عدة أساليب لتصنيف األحداث القاسية، وجرى استعراض االجتاهات العاملية يف             ون  .                      الـنامجة عـن املناخ    
  ت  ال   هنيا ال ا                       لبيان سبب عدم حدوث                   وجرت مناقشة      .                                                          الظـروف املناخـية اليومية القاسية خالل القرن العشرين        

    .                             باستمرار ال يف نفس فترات األمطار                          األرضية والتدفقات الركامية 
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                                                                ُ                                      وجرت مناقشة أثر املناخ على تردي األراضي يف مجهورية ترتانيا املتحدة، وذُكر أن فرط هتاطل األمطار                 -  ١٩
                                                                                     فيضانات، يف حني يتسبب نقص األمطار يف اجلفاف، وأن هذين العاملني يسهمان يف تفاقم                    حدوث              يتسـبب يف    

                                           مثة حاجة إىل جرد موارد األراضي الوطنية،        و   .                                                                  عملـية تردي األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف البلد          
                                                                                                              وتقيـيم العراقـيل اليت تعترض الزراعة يف األراضي اجلافة، واعتماد أشكال أكثر استدامة الستخدام األراضي،                

    سبل                                                       ويتمثل أحد التحديات اليت تواجهها البلدان يف دعم            .                                                وتشـجيع استخدام املعارف احمللية يف حفظ األراضي       
ّ                        احتياطية ُيعّول عليها يف أوقات اجلفاف       ووسائل            عيش الرعاة    ُ         .  

           ومثة أربعة     .                                                والتعاريف املختلفة ملفهوم األراضي وتردي األراضي       `     أراض̀           ً                  ونوقـش أيضاً تعقد مصطلح       -  ٢٠
                                                                                زمنية ينبغي التمييز بينها عند مناقشة تردي األراضي، وهي املستوى القياسي اإلقليمي، -                      مستويات قياسية مكانية 

                                                                                ستجمعات املياه، واملستوى القياسي امليداين، واملستوى القياسي يف نقطة معينة؛ وقد حيصل أن                  واملستوى القياسي مل
بالَغ يف تقدير تردي األراضي بسبب اختالف هذه األبعاد املكانية والزمنية           َ  ْ        وبالتايل، من الضروري دراسة َوقْع       . ُ    َ                                                                        ُي                           

    .                   رها على تردي األراضي                                                           تساقطات األمطار حسب هذه املستويات القياسية املتعددة ودراسة آثا

                              ً       ً                                                                    ويؤثـر املـناخ وجانـب اإلدراة تأثرياً رئيسياً على املوارد الطبيعية واإلنتاج الزراعي، ويتطلب تصدي                 -  ٢١
ُ      وُعرضت    .                                                                                                     احلكومات واألفراد بفعالية ملخاطر تردي األراضي فهم تقلبية املناخ وتغري املناخ على الصعيد اإلقليمي               

ُ                         عدة ُنُهج من أستراليا تتيح معل     .                                                  ومات متعلقة باملناخ لدعم حتسني إدارة خماطر تردي األراضي    ُ 

                                                                                            ويف السنوات األخرية، تزايد على الصعيد العاملي عدد احلرائق وزادت حدهتا وانتشارها وتواترها، ما يهدد  -  ٢٢
          تغري يف                                                                                                             األمن البشري والنظم البيئية، ويتسبب يف انبعاثات غازات الدفيئة، األمر الذي ميكن أن يؤدي بدوره إىل               

                          ومثة تداخل معقد بني خطر        .                                                                                 املـناخ تصـحبه آثار مرتدة تطال أمناط احلرائق وتردي األراضي على حد السواء             
      ويتعني    .             وتردي األراضي   )                                                               الظروف املؤاتية الندالع احلرائق أو انتشارها يف املناطق الربية         (                       الطقس املؤايت للحرائق    

                                                                 أكرب على دور الطقس املؤايت للحرائق، ليتسىن التوصل إىل تقييم                                                        أن تشدد الدراسات املقبلة لتردي األراضي بقدر      
                                           وجرت مناقشة خمتلف األساليب اليت تستخدمها         .                                                        أفضل لظروف االحتراق وتفاعالهتا مع عمليات تردي األراضي       

  .                                        موضوع شبكة مكافحة احلرائق يف اجلنوب األفريقي                             ملكافحة حرائق الغابات، وتناول               اجملتمعات احمللية 

                                                                                         يؤدي النمو السكاين يف العامل إىل تكثيف الضغط على املوارد املائية، كما متثل فترات اجلفاف اليت تطول  و -  ٢٣
         ة عوامل             قد أدت عد                يف إسرائيل، ف        حدثت          ً            واستناداً إىل جتارب       .         ً       ً                             مدهتـا عامالً رئيسياً يف عمليات تردي األراضي       

                                               ادة استخدام مياه احلضر املستعملة واملعاجلة يف                                                                     مثل التغريات يف استخدام األراضي، وحتويل مسارات التدفق، وزي        
  ُّ                             وطُّبقت عدة حلول، مثل الري        .                  يف تردي األراضي    ت                                                      السـقي، إىل تفـاقم األثر السليب حلاالت اجلفاف وتسبب         

                           املياه، وإنشاء وحدت حتلية             إمدادات                                                                             بالتنقـيط، وإعادة تدوير املياه املستعملة، وتقليص املخصصات، ورفع سعر           
  .                                         مسألة اجلدوى االقتصادية خلطط الري بالتنقيط      ونوقشت   .     املياه

ّ                                                                                                        وقُـّدم عرض عام بشأن مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، كما مت عرض عدة مشاريع يف                 -  ٢٤ ُ  
ُ               وميكن اعتبار العالقة بني الزراعة والبيئة إما كعالقة َتضاُربية            .                                                   سـياق شرح العالقة املتشابكة بني البيئة والزراعة           َ                                                

       برنامج  /                                      وأحد األهداف احملورية ملرفق البيئة العاملية    ).                على مجيع املستويات    ربح  (                أو كعالقة تآزرية   )           ربح وخسارة (
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             ومن مث اعتبار                                                                                         األمم املتحدة للبيئة هو تعميم مراعاة اإلدارة املستدامة لألراضي يف قطاعات مثل الزراعة واحلراجة، 
    . ة        حاالت ممكن                            حاالت الربح على مجيع املستويات 

                                            وفيما يتعلق بأثر األحداث القاسية أو التقلبات    .                                              ويف هناية اجللسة، جرت مناقشة عامة بشأن عدة مواضيع -  ٢٥
       ومعارف    .                                                                 ً                                   مـن سـنة إىل أخرى على إدارة األراضي، ذكر املشاركون أن هذين العاملني معاً يدعوان إىل القلق                 

َ                       ى مراعاة قرارات اإلدارة الظروَف املناخية احملددة،                                                                    املستخدم النهائي والقائم على إدارة األرض هي اليت حتدد مد                                      
   أن                      ال بد من التسليم ب     و   .                لتقلبات املناخية          للتصدي ل                                                              كما أن مثة حاجة حقيقية إىل مساعدة املزارعني على التأهب           
                      تدابري التصدي الرامية     الختاذ              حتديات إضافية      تفرض                                                         أحداث الطقس القاسية تتسبب يف زيادة إجهاد النظم البيئية و 

    .                         إىل تقليص آثار تردي األراضي

     ً     وكثرياً ما     .                                                                                            ومت التركـيز يف سياق موضوع آخر من املناقشة العامة على األمن البيئي والضغوط البشرية               -  ٢٦
                                                                                                                تتفاقم اآلثار البشرية بسبب زيادة الضغوط السكانية، ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل تغيري وتكثيف استخدام                 

                                           ومن شأن حوافز تطوير استخدامات بديلة لألراضي    .                               بط مفهوم األمن البيئي بالتنمية                              األراضـي، وبالتايل ينبغي ر    
                                                                                                        وممارسـات اإلدارة املستدامة لألراضي أن تساعد يف كبح وترية تردي األراضي، كما ميكن التوصل إىل حاالت                 

َ                       وأُشَري إىل مسألة تتعلق ب       .                املزارعني والبيئة                           على مجيع املستويات لصاحل                          تـنطوي عـلى ربح                              البلدان النامية بصفة     ُ 
                                                  ً                                                              خاصـة، مفادهـا أن السياسات العاملية هي اليت توجد حالياً عوامل ال حتفز على اإلدارة املستدامة لألراضي يف                   

                                                                                  ومن األمهية مبكان تغيري النظم الواسعة النطاق، مثل السياسات الزراعية الدولية              .                                    البلدان النامية أو أهنا حىت متنعها     
  .                                                                  البلدان النامية، وذلك كخطوة جدية لتناول مسألة تردي األراضي واجلفاف             ً      اليت تضر حالياً مبصاحل

                                                                                               ويف سياق املوضوع الثالث من املناقشة العامة، مت التركيز على أوجه التحسن احلقيقية اليت أتاحتها اتفاقية  -  ٢٧
          برامج عمل       لديها    ليت                 تقدم يف البلدان ا             قدر كبري من ال                                والحظ عدة مشاركني أن باإلمكان حتقيق    .             مكافحة التصحر

                     ً                         والحظ بعض املشاركني أيضاً أن التصدي لتردي األراضي    .                                              وطنية ويتوافر هلا دعم مايل جيد أو دعم من نوع آخر
                                                                                                                مسألة ينبغي تناوهلا يف سياق االستثمارات الطويلة األجل الرامية إىل احلد من تردي األراضي، وأن من الضروري                 

          الظروف    ظل                                                            رة األراضي لالضطالع بإدارة تكيفية ومستدامة، وال سيما يف                                              إعـداد املزارعني والقائمني على إدا     
  .              املناخية الصعبة

                                               فيما يتعلق بتردي األراضي على بعض املستويات               الواضح                                                وتعلـق موضوع املناقشة الرابع بنقص األدلة         -  ٢٨
ّ        ومل يتوّصل امل     .                                          مثة حاجة إىل تعاريف جديدة لتردي األراضي                      ومبا إذا كانت                 القياسـية،                           شاركون إىل اتفاق قوي          

                   ومت إبراز مسؤولية      .               على مستوى حملي             يتم عادة                          تردي األراضي والتصحر         رصد    ُ         وذُكر أن      .                   بشـأن هذا املوضوع   
                                                                                                              العـلماء يف تقـدمي رؤيـة متوازنة بشأن نطاق تردي األراضي وأثره وهتديده على املستوى احمللي وكذلك على                   

                                      صياغتها ونشرها لتحقيق قدر أكرب من            يلزم   /                     الرسائل اليت يراد                          على العلماء التفكري يف    و   .                     مستويات جتميعية أعلى  
  .                              االستدامة يف إدارة وتنمية األراضي

ُ  ّ                                                                          وُركّـز يف موضوع املناقشة اخلامس على احلاجة الواضحة إىل حتديد مناطق اخلطر             -  ٢٩     ومن    .      لساخنة        البؤر ا  / 
      تطبيق         حىت يتسىن   )                     املناخ أو تردي األراضي                 سواء من حيث خماطر    (       الساخنة      البؤر  /            ً                 املفيد مبدئياً حتديد مناطق اخلطر

                                                  يتحدد فحسب نتيجة املخاطر البيوفيزيائية بل كذلك         لن          التأثري           على أن      .                                      تدابري دعم حمددة اهلدف يف تلك املناطق      
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                                                                                                عوامـل اجتماعية واقتصادية، باإلضافة إىل استخدامات األراضي وممارسات إدارة األراضي يف املاضي              ل         نتـيجة   
ّ          اجة إىل أن يوضع يف االعتبار تنوع الظروف احمللية، وإىل مواصلة وضع وتطبيق تدابري َتَصّد حمددة      ومثة ح   .      واحلاضر  َ  َ                                                                        

                                ً       ً                                    أن تلك النظم واملتطلبات تتغري تغرياً متواصالً، ما يستدعي تكييف ممارسات                                                 وملموسة ومما ينبغي التسليم به هو       
                                        ملندرج يف تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية                               وإطار خدمات النظم اإليكولوجية ا  .              ً         باسـتمرار وفقاً لذلك           اإلدارة  

                                     ُ  ّ                                                                              إطـار مفـيد يف هذا السياق، كما ينبغي أن ُيطّبق يف أنشطة االتفاقية هنج مستند إىل النظم اإليكولوجية باملعىن                    
    .      الواسع

  ة                               تناول املسائل البشرية واالجتماعي       اليت مل ت         التحليالت       موضوع                                       وكان آخر موضوع يف املناقشة العامة هو     -  ٣٠
                           ً       ً   بصورة منهجية باعتباره مسبباً رئيسياً                     بضرورة التصدي للفقر                               وأعرب بعض املشاركني عن اعتقادهم    .          واالقتصادية

ّ                                               وأُقّر بأن مداوالت حلقة العمل ينبغي أن تتوخى           .           ً                                               ونتـيجة أيضاً يف سياق اجلفاف وتغري املناخ وتردي األراضي           ُ  
     ً                                    ونظراً إىل أن معظم السكان على الصعيد          .            ية واإلمنائية                            اجلوانب االجتماعية واالقتصاد          جتاه                        اعـتماد منظور أقوى   

                                                                                                 العاملي هم من مزارعي الكفاف، وكثري منهم فقراء يعيشون يف مناطق واسعة، فإن متكني املزراعني احملليني ينبغي أن 
  .         ً       ً                                        يكون حموراً رئيسياً يف التدابري املتعلقة باملناخ وتردي األراضي

                                                                  صيات يف سياق املواضيع الثالثة املتعلقة بالصالت بني املناخ وتردي            ُ ِّ                               وقُدِّمـت يف هـذه اجللسة عدة تو        -  ٣١
  .                                            األراضي، والرصد والتقييم، واملعلومات وتطبيقاهتا

                                                                                     ومثة صالت واضحة بني املناخ وتردي األراضي، ومن األمهية مبكان إتاحة وإدماج بيانات املناخ والطقس  -  ٣٢
                                                        املناخ وتردي األراضي، يعادل تناول التقلبات املناخية من سنة               ويف سياق مسائل    .                              يف تقييم وإدارة تردي األراضي    

                                          ً                ً     ً                                                ألخـرى يف أمهيته تناول األحداث القاسية ألهنما معاً قد يؤثران تأثرياً هائالً على حالة األراضي سواء يف األجل                   
      املؤايت                                                                                  وقد يكون من الالزم إيالء اعتبار خاص آلثار املناخ وتردي األراضي على الطقس                 .                     القصـري أو الطويـل    

  .                                        أداة هامة لدعم إدارة أكثر استدامة لألراضي                           ميكن أن تشكل احلرائق وإدارهتا           للحرائق؛ و

  :                                                             وفيما يلي االستنتاجات املتعلقة باملوضوع الثاين، أي الرصد والتقييم -  ٣٣

                                                                                                 الرصد والتقييم أداتان هامتان إلتاحة معلومات وجيهة وبلورة معارف وفهم فيما يتعلق باملناخ               ) أ ( 
                                  ردي األراضي والصالت القائمة بينهما؛  وت

                                                                                     يتيح اإلطار التطبيقي املتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية، املندرج يف تقييم النظم اإليكولوجية يف   ) ب ( 
          ُ        وينبغي أن ُيتبع يف   .                           ً                      تردي األراضي، اليت تشمل أيضاً معلومات املناخ والطقس     ً                مفيداً لعمليات تقييم              ً  األلفية، سياقاً 
  ؛                                                    على األقل هنج مستند إىل النظم اإليكولوجية باملعىن الواسع             أعمال التقييم

                                                    يف توجيه اإلجراءات وتدابري التصدي ذات األولوية               الساخنة                                   يفـيد حتديد مناطق اخلطر والبؤر         ) ج ( 
                   على حنو حمدد األهداف؛
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        ذلك،                                                                                      مـن األمهية مبكان دمج العناصر االجتماعية واالقتصادية يف حتليل املخاطر؛ وعالوة على              ) د ( 
                                احمللية على التصرف يف منطقة         رات                              مثل تقدمي معلومات بشأن القد     (              جوانب الضعف                           القيام بعمليات تقييم            يلـزم   
ّ          ليتسىن إتاحة تدابري تصّد مناسبة؛  )     اخلطر                      

                          ليست كافية يف الوقت احلايل يف                                                      مصادر املعلومات والبيانات املتعلقة باملناخ وتردي األراضي     إن    ) و ( 
                                                                          ، وينبغي تعزيز ودعم إنشاء شبكة أفضل من املراصد، وال سيما يف البلدان النامية؛                معظم مناطق العامل

                                                                                               على الرغم من تقييم تردي األراضي طيلة عقود من الزمن، ليس مثة رؤية موحدة لنطاق تردي                  ) ز ( 
           توى العاملي  س  امل                                                     ال تعكس نتائج التقييم احملصلة يف اآلونة األخرية على             و  .                                       األراضـي وهتديـده وتأثرياتـه الكاملة      

                  من األمهية مبكان حتري  ف     ً                                         ونظراً إىل هذه التفاوتات، وإىل أوجه عدم التيقن،    .           ستوى احمللي   امل                       بالضرورة الواقع على    
                                                                                                              أكـرب قدر من املسؤولية يف تبليغ املعلومات املستمدة من تلك التقييمات، وذلك يف ضوء أفضل تدابري التصدي                  

  .       املقصودة

                              ُ                                           الث، أي املعلومات وتطبيقاهتا، اسُتنتج أن املعلومات واملعارف والفهم جيب أن                               وفيما يتعلق باملوضوع الث    -  ٣٤
                                           وميكن أن يشمل ذلك صناع القرار يف أعلى           .                                                             تـبلغ عـلى حنو منهجي ومناسب للمستخدمني الرئيسيني املعنيني         

   .    ارعني                                                                                                  مسـتوى على صعيد منظمات اخلدمات، وأن يصل إىل مستوى فرادى القائمني على إدارة األراضي واملز               
                                                                                                وينبغي االعتراف بقوة مبختلف احتياجات االتصال الالزمة للقائمني على إدارة األراضي يف مجيع أحناء العامل، كما 

  ُ                                                   وأُعرب عن االعتقاد أن وضع تدابري حتفيزية، وإزالة           .                                                       جيب بذل جهود لوضع وتنفيذ استراتيجيات اتصال مناسبة       
ُ  ِّ          وُسلِّم بصفة     .                                                   بلوغ مستويات تنفيذ وآثار تكون مرضية بقدر أكرب                                                     احلوافز الضارة، سيكون مبثابة وسيلة مالئمة ل        

  .                                    ً                                                      خاصة بأن احلوافز الضارة هي حوافز كثرياً ما تندرج يف نطاق دويل ويتعني تناوهلا يف سياق متعدد األطراف

       طبيقات    الت          ملعلومات و  ا                                         اجللسـة املتعلقة باستراتيجيات استخدام       -    جيم 
                  حد من تردي األراضي      أكرب لل        بفعالية              الطقس واملناخ          املتعلقة ب

        تطبيقات   ال          ملعلومات و  ا                                                                             ختللـت هـذه اجللسة عروض قدمها مثانية باحثني بشأن استراتيجيات استخدام              -  ٣٥
  .                 حد من تردي األراضي              بفعالية أكرب لل             الطقس واملناخ          املتعلقة ب

           باألساس يف   ُ                                                                              وذُكـر أن االهنـياالت تـنجم عـادة عن هتاطل أمطار الغزيرة يف ظرف وجيز، وأهنا تقع         -  ٣٦
   .                         الطقس واملناخ بوقوع االهنيال            املتاحة بشأن        علومات   امل                               ونوقشت أربعة أساليب متاحة لربط    .                املنحدرات الشديدة

ُ                                                                                   ُنُهج جتريبية لتقييم االهنياالت الشديدة وما يتصل هبا من خماطر، كما أن من شأن ربط البيانات          وضع مناذج       ويلزم   ُ
                 ً                                                        االت أن يكون مفيداً يف تقييمات هذه الظاهرة يف املناطق املعرضة ملخاطر                                                   املناخـية اآلنـية بنماذج مادية لالهني      

  .     شديدة

  ُ ِّ                                                                                             وقُـدِّم عـرض عام بشأن هنج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حيال التكيف، وذلك فيما يتصل بصندوق             -  ٣٧
          منوذجية أو                                          وتتمثل أهداف هذا الصندوق يف وضع مشاريع       .                                                  بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي للتكيف ومشاريعه       

                                                                                                     مشاريع جتريبية لدمج عامل التكيف يف السياسات الوطنية، وبلوغ أهداف بيئية عاملية وحتقيق فوائد إمنائية، وتقدمي 
   .                                                                                                                 موارد لدمج عامل التكيف يف املشاريع املتعلقة بتغري املناخ، والتنوع البيولوجي، واملياه الدولية، وتردي األراضي             
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           مرحلة وضع     :                                                                  امج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية من أربع مراحل                                            وتـتألف اسـتراتيجية التكيف لربن     
                  ويدير برنامج األمم    .                                                                                    املنهجية وحتسينها ونشرها، ومرحلة التقييم اإلقليمي، ومرحلة التقييم الوطين، ومرحلة التنفيذ

    .     ً  بلداً ٣ ٤                                                                   املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية مشاريع واسعة أو متوسطة النطاق يف 

                                                                                                      وتـتوافر يف اجلـنوب األفريقي العديد من الدراسات اإلفرادية اإلجيابية واملمارسات اجليدة بشأن خماطر                -  ٣٨
ّ                                  ومثة صالت تتعلق باملناخ وتردي األراضي عناصُرها ُشّح املياه، وانعدام األمن              .                             اجلفـاف وإدارة تردي األراضي      ُ     ُ                                       

                             ومت التشديد على ثالثة من تدابري    .      املوارد /                     واحتمال تردي األراضي                                          الغذائي، واآلثار الصحية احملتملة، وقلة الدخل،
                                                                                                 التصدي تتعلق بأثر اجلفاف وإدارة تردي األراضي، وهي تدابري التصدي على املستوى احمللي، ونظم اإلنذار املبكر، 

        املزارع،  /           رد الطبيعية   ُ                                                         واسُتنتج أن مثة حاجة إىل تدابري على املستوى احمللي ملستخدم املوا      .                         ووسائل السياسات العامة  
  .   يات                                      وأن التحدي يتمثل يف الوصول إىل هذه املستو

  ُ ِّ                                                                                            وقُدِّم عرض عام عن دور مؤسسات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف رصد اجلفاف، وعن حاالت                -  ٣٩
   عة                                                                     ونوقشت مواد وأنشطة تدريب يتيحها مركز رصد اجلفاف التابع للجما            .                                  اجلفاف املتكررة يف املنطقة وآثارها    

          ومت تناول     .                                                                                          اإلمنائـية للجـنوب األفريقي، إىل جانب شراكات مع قطاعات أخرى واجملتمع احمللي للمستخدمني             
  .         القدرات ء                                                                  التحديات اليت يواجهها مركز رصد اجلفاف فيما يتعلق بتدفق البيانات وبنا

                   دي األراضي وتعزيز                                                                                       وجرى تناول مفاهيم تتعلق بتثبيت الكربون، ومناهج اإلدارة ذات الصلة لتفادي تر            -  ٤٠
     ً     ونظراً إىل     .                                                                                                     تثبيـت الكربون، باإلضافة إىل موجز ملشاريع حبثية ترمي إىل تقدير كميات تثبيت الكربون يف التربة               

                                                                  تقليص استخدام الوقود األحفوري، مثة حاجة إىل امتصاص ثاين أكسيد الكربون        وضرورة                        انبعاثات غازات الدفيئة 
                                                                           ائمة مبمارسات يوصى هبا يف إدارة هذه اجلوانب، مثل زراعة حماصيل معينة،                      ومت وضع ق     .                         عن طريق املواد النباتية   

                                                                       استعمال األمسدة العضوية، وتقليل كثافة احلرث، وغرس األشجار، ومناوبة              خفض                           وممارسـات احلرث اجليد، و    
       السماد                                                                                              األراضـي املزروعة واألراضي الرعوية، واستخدام نظم الزراعة املعتمدة على السماد األخضر، واستخدام     

    .                   احليواين لزيادة الغلة

  ُ       وذُكر أن   .                               إدارة الكربون العضوي وتثبيته        من خالل                        اإلدارة املستدامة لألراضي       ممارسة  ُ ِّ            وقُدِّم عرض بشأن -  ٤١
                                                                                                                 الكـربون العضـوي املوجود يف التربة سريع التأثر باستخدام األراضي، وأن مثة حاجة إىل توثيق يتناول مسألة                  

                                       حتسني أساليب التقييم الوطين، ووضع أهداف       إىل                                 عن طريق وضع خرائط مالئمة، و                                   الكـربون العضوي يف التربة      
  .                                                                                حبثية حمددة، وهتيئة نظام قابل للمناقلة لتقدير الكربون العضوي يف التربة وحتليل تأثرياته

    ُ ِّ                                                                                                 وقُدِّمـت اسـتنتاجات بشـأن العالقة يف مجهورية ترتانيا املتحدة بني التغري املومسي لنسب ثاين أكسيد                 -  ٤٢
 ُ   ِّ                        وُتبيِّن الدراسات على الصعيد   .                                                                             الكربون، وكمية األمطار، والرقم القياسي املوحد للغطاء النبايت، وتردي األراضي     

         قليلة هي     لكن  و                                                                                 العاملي حصول زيادة كبرية يف نسب ثاين أكسيد الكربون يف اجلو، ما يؤدي إىل االحترار العاملي، 
  ُ                               وذُكر أن الرقم القياسي املوحد       .                           غريات على الصعيد اإلقليمي         الت                   أجريت إلثبات حدوث               قليمية اليت     اإل          الدراسات  

    ؤدي  ي                                    ً                                                           للغطاء النبايت وكمية األمطار قد تناقصاً يف معظم أحناء مجهورية ترتانيا املتحدة، وأن تناقص كميات األمطار 
               بون ستؤدي إىل      ُ                                         واسُتنتج أن ارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكر        .                                                     إىل تناقص الغطاء النبايت وبالتايل إىل تردي األراضي       

ِ  َّ                                              زيادة تردي األراضي بسبب تزايد تواتر وِحدَّة أحوال الطقس الصعبة واألحداث املناخية القاسية                                     .  
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ّ                                                       وقُّدمـت حملة عامة عن استراتيجيات مكافحة تردي األراضي         -  ٤٣           اعتماد   ي                      مكافحة تردي األراض         وتتطلب  .   ُ
                                          ت موضوعية، وحتديد التغريات احملتملة، وحبث                                                                       نظم قطاعية، وتفادي االزدواجية يف األنشطة، وإنشاء قواعد بيانا        

   .                 تأثريات تغري املناخ

                                                                                                 وخالل املناقشة العامة اليت جرت يف هذه اجللسة، ركز املشاركون يف حلقة العمل على كيفية استحصال              -  ٤٤
   لى                                              وأكدوا أن احلكومات ينبغي أال تفرض على القائمني ع  .                                            معلومات موثوقة بشأن تردي األراضي من املستخدمني

    ً     ً                                                                   عدداً كبرياً من الشروط املتعلقة باإلبالغ والرصد وتطبيق نظم التصاريح؛ فال             )                  املزارعون والرعاة  (               إدارة األراضي   
   دي  جت     لن          االستمارات       وتعبئة   .                                                               نتظر من فرادى املستخدمني أن يضطلعوا بقدر كبري من األعمال اإلدارية  ُ         ُ    ُيعقل أن يُ  

                                                للمناقشة، مت التركيز على كيفية تناول مسألة            طرح          ع آخر                 ويف سياق موضو    .     ً                          نفعـاً يف مشاكل تردي األراضي     
  .                                تثبيت الكربون يف االتفاقات الدولية

  اجللسة املتعلقة بالتدابري الناجحة إلدارة استخدام األراضي-دال 
                                          ومحايتها والتخفيف من تردي األراضي   

                               ة بشأن التدابري الناجحة إلدارة                                    ً                                   يف هـذه اجللسـة، قـدم تسعة مؤلفني عروضاً لدراسات حاالت إفرادي             -  ٤٥
  .                                              استخدام األراضي ومحايتها والتخفيف من تردي األراضي

                                                                                         ونوقشت مسائل تتصل باإلدارة املستدامة لألراضي والدول اجلزرية الصغرية النامية باستخدام موريشيوس  -  ٤٦
                             تردي االراضي يف هذا البلد،                                                                                   فتغري املناخ وتقلبه وارتفاع مستوى البحر سيزيد من تفاقم الوضع الراهن ل             .      كمثال

                                                            وتشمل التدابري الرامية إىل التكيف إجراء البحوث، وإنشاء          .                                                     وقد بدأت آثار أحوال الطقس القاسية تظهر بالفعل       
                                                                                                              قواعـد البـيانات، وإدمـاج االهتمامات املتصلة بتغري املناخ واإلدارة املستدامة لألراضي يف السياسات واألطر                

  .                         والتدخل على الصعيد امليداين                          التنظيمية، وبناء القدرات، 

     ُ              وقد أُفيد أن مثة من   .                                                                                ونوقش دور التآزر بني اجلوانب البيئية واملالية يف حتريج األراضي املتردية يف رومانيا      -  ٤٧
                                          ً                                                                 الزاوية العلمية والتكنولوجية والعملية حلوالً ملشكل تردي األراضي ولكن االفتقار إىل مبالغ مالية كبرية جيعل من        

                                                     ً                ومن شأن نظام جتاري مؤات النبعاثات الكربون أن يشكل حافزاً لتعبئة املوارد   .                 ها على نطاق واسع           الصعب تنفيذ
                                               وتنطوي املشاريع املتعلقة بالغابات اليت تتوخى        .                          ً                                     الوطنـية ويتيح بالتايل فرصاً متعددة لتحسني استخدام األراضي        

                                بب القطع غري القانوين لالشجار،                                                                                 حـبس الكـربون عـلى عدة خماطر مثل حرائق الغابات، وزيادة اهلشاشة بس             
  .                                     وممارسات اإلدارة غري املستدامة وتغري املناخ

                                                     الرامي إىل مكافحة تردي األراضي يف مناطق البحر         MEDCOASTLAND  ُ ِّ                      وقُـدِّم عرض عن مشروع       -  ٤٨
           يت، وفقدان                                                                                والتعرية بفعل املياه والريح، والتملح، والرعي املفرط، وتردي الغطاء النبا           .                        األبيض املتوسط الساحلية  

                 وينبغي أن تصبح     .                                                                                              املـادة العضوية والتنوع البيولوجي هي أكثر مسببات تردي االراضي إثارة للذعر يف املنطقة             
                                                                                                 مسائل النمو السكاين توقع ارتفاع ومشاكل تردي األراضي والتصحر األولويات االستراتيجية ذات األمهية الوطنية 

                                                                     جيدة لإلدارة املستدامة لألراضي والتنمية الريفية ونشر النتائج عرب            َّ                              وبيَّن املشروع وجود عدة أمثلة        .            واإلقليمـية 
  .                 املنشورات واإلنترنت
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                                                                                                       ونوقشـت اجلهـود الوطنـية والتحديات املطروحة فيما يتعلق مبعاجلة مسأليت الفقر والتنمية املستدامة                -  ٤٩
                           هدف اإلدارة املستدامة لألراضي               وباإلمكان حتقيق   .                     مجهورية ترتانيا املتحدة                              ومبكافحة التصحر وتردي األراضي يف 

                                                                                                                       بدمـج اجلهود الدولية والوطنية على الصعد املختلفة؛ وينبغي زيادة الدعم من البلدان املتقدمة النمو لدعم تنفيذ                 
                                                                                                             بـرامج العمل الوطنية وحتسني الروابط بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية          

                                                                                         وركزت املناقشة على العالقات بني مراكز التنسيق القطرية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة              .    ناخ                 بشـأن تغـري امل    
  .                                                                                                 التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومرفق البيئة العاملية

                                             بيئية خطرية للفلبني بالنظر إىل آثارها على                                                                   ومتثل التقلبات املناخية وتغري املناخ وتردي األراضي مشاكل          -  ٥٠
                                                                                          فلم يعد الكثري من آليات مواجهة اجلفاف والفيضانات يفي بالغرض بسبب النمو االقتصادي               .                النمو االقتصادي 

                                                                                                            وتـزايد السكان والتحضر وأمناط االستهالك واإلنتاج املتغرية اليت جتتمع لفرض ضغوط شديدة على موارد البلد                
ِ                           وأوِصي بضرورة دمج السياسات      .                                                              تشديد على أنه ال ميكن التقليل من شأن دور اإلعالم العلمي                ومت ال   .         احملـدودة     

  .                                                                                              املتعلقة بالزراعة واستخدام األراضي ونظم الطاقة مع تلك اليت تتصل بتخفيف وطأة تغري املناخ والتكيف معه

              ويتطلب النجاح   .            رعي املتردية                                                              وبينت دراسة حالة أجريت يف مشال غرب أستراليا جتدد احلياة يف أراضي ال -  ٥١
                                                                      ً     ً                                      يف مشـاريع االستصـالح مـن هذا القبيل أكثر من اخلربة التقنية؛ فهو يتطلب التزاماً قوياً من جانب احلكومة                    

  .         ً                                                                        واستعداداً الختاذ قرارات صعبة والقبول منذ البداية بأن يكون اإلطار الزمين للمشروع طويال

                                                    ي يف اجلنوب األفريقي أن تردي األراضي يف املنطقة ينجم                                                  وأظهـرت حملـة عامة عن إدارة تردي األراض         -  ٥٢
  .                                                                                                   بشكل رئيسي عن التعرية وفقدان العناصر املغذية واسترتاف املادة العضوية والتحمض واسترتاف املواد البيولوجية

ِ                                                  وأُدِرجـت عـدة توصـيات من قبيل اعتماد أنشطة                                                تضع يف االعتبار احلصول على األراضي        "              حمورها اإلنسان  "  ُ 
                                                                                                         كها وتنميتها وإدارهتا؛ وزيادة التدريب والوعي فيما يتعلق بتخطيط استخدام األراضي وإدارته واخلصوبة                  وامتال

                                                         ويبدو أن مشاكل إدارة األراضي متماثلة لدى مجيع صغار           .                                                  ونظـم الزراعة؛ وحتسني التنسيق والتواصل الشبكي      
                                            ختالفات يف الكيفية اليت يستجيب هبا كبار املزارعني                                                          املزارعني يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وينبغي دراسة اال

  .                             وصغارهم حلوافز التخفيف من حدهتا

                                                                                                   ووصفت ثالث دراسات حالة من بريو التدابري الناجحة لالستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية للمناطق              -  ٥٣
                           ة الزراعية والرعي، والتنوع                               وعاجلت تلك الدراسات مسائل احلراج  .                                          الساحلية القاحلة وجبال األنديز شبه القاحلة

                                                                                                              الـزراعي والبـيولوجي حملاصيل جبال األنديز، واستغالل املياه املستقطرة من الضباب يف إعادة حتريج املرتفعات                
  .                                                   ألغراض تربية املاشية واالستهالك البشري واحملاصيل الغذائية

ِ                                                                        وُعِرضـت جوانـب خمتلفة للزراعة العضوية ترمي إىل منع تردي األراضي و             -  ٥٤  ُ                  فأساليب الزراعة    .     عكسه 
                                                                                                            العضـوية األساسية تشجع وحتسن الدورات البيولوجية ضمن نظام الزراعة وحتافظ على خصوبة التربة يف املدى                

  ُ ِّ                            وقُدِّمت أمثلة من أفريقيا إلظهار   .                                                                           الطويـل وتـزيدها باستخدام املوارد املتجددة وتقلل من مجيع أشكال التلوث        
ُ  ِّ    وُشدِّد   .                                                                   وية بالفعل يف حتسني إدارة األراضي واألمن الغذائي ومكافحة الفقر                                               الكيفية اليت تساهم هبا الزراعة العض       

                                                                                                                   عـلى أن الزراعة العضوية ميكن أن تزيد التنوع البيولوجي الزراعي وتقلص األعشاب الضارة وتزيد قدرة التربة                 
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           صادية أفضل                                                                                              عـلى احلفاظ على رطوبتها وتنتج حماصيل تقاوم األمراض واآلفات بشكل أفضل وحتقق عائدات اقت             
  .                         وتنتج أغذية ذات مذاق أفضل

                                                                                       ويف هناية اجللسة اخلامسة، انصبت املناقشات على طبيعة النجاحات املبلغ عنها يف دراسات احلاالت وعلى  -  ٥٥
                                                           ُ  َ                                                     مـا تعلمه العارضون من جتارهبم السابقة وعلى الكيفية اليت ميكن أن ُتسَتخدم هبا هذه التجارب لتنظيم وختطيط                  

                                ً     ً                              وملا كان التكيف مع تغري املناخ أمراً مهماً فقد مت التشديد على              .                          املستقبل على حنو أفضل                      دراسـات احلاالت يف   
                                               اليت تقع يف الوقت الراهن وأن استراتيجيات التكيف    )                         مبا يف ذلك تردي األراضي     (                              ضـرورة التسـليم بالكوارث      

  .                احلالية مهمة أيضا

 ة اجللسة املتعلقة بتحسني تنفيذ برامج العمل الوطني-هاء 

                                  ً                                                                  يف هـذه اجللسة، قدم أربعة مؤلفني عروضاً بشأن معلومات تتصل بالطقس واملناخ لرصد وتقييم تردي                 -  ٥٦
  .      األراضي

       ومت وصف   .   ُ                                                                                وقُدمت حملة عامة عن استخدام تقنيات أفضل للتنبؤات املناخية يف تنفيذ برامج العمل الوطنية -  ٥٧
                                                       اخية إىل جانب سيناريوهات تغري املناخ اخلاصة بأوروبا                                                                 قدرات بعض بلدان أوروبا الشرقية يف جمال التنبؤات املن        

                              وسيعمل مركز إدارة اجلفاف يف       .                                                                                 الشرقية وعالقتها باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبرامج العمل الوطنية         
  .                                                                    جنوب شرق أوروبا مبثابة مركز لعمليات التأهب ملواجهة اجلفاف ورصده وإدارته

                                                                               خمتلف نظم اإلنذار املبكر اخلاصة باألمن الغذائي على الصعيد العاملي واإلقليمي             ُ ِّ                     وقُدِّمـت حملة عامة عن       -  ٥٨
ِ                                                                        واقُتِرح أن تكون نظم اإلنذار املبكر احلالية مبثابة منوذج إلنشاء نظم مماثلة           .                                   ودون اإلقليمي والوطين ودون الوطين      ُ   

                                مل ومؤشرات نظام لإلنذار املبكر خاص                    وستراعى يف تصميم معا  .                                              لإلنذار املبكر تتعلق باألخطار البيئية مثل التصحر
  .                                                             بالتصحر املسببات الرئيسية لتردي األراضي وعملياته وجتلياته وآثاره

  ُ ِّ                                                                                         وقُدِّمت حملة عامة عن رصد اجلفاف وإدارته فيما يتعلق بربامج العمل الوطنية باستخدام مثال من مجهورية  -  ٥٩
  .                                                         اثلة ملا عليه احلال يف بلدان أخرى يف املناطق القاحلة                                             فاملسائل املتصلة باجلفاف يف إيران مم       .                   إيـران اإلسـالمية   

                                                                                                 واملناقشة اليت تناولت اجلفاف بوصفه حمور التركيز الرئيسي لربامج العمل الوطنية خلصت إىل أن احلاجة تدعو إىل 
    ارة        ُ                            وعندما ُتنشأ نظم كفؤة لرصد وإد       .                                                                     وجود منوذج لإلدارة املتكاملة ملكافحة آثار اجلفاف على تردي األراضي         

  .                                          اجلفاف، ستقل درجة تعرض األشخاص والبيئة للخطر

ِ                                                  وُعِرضت برامج مكافحة التصحر يف أمريكا اجلنوبية والوسطى -  ٦٠  ُ                                     وتتوخى هذه الربامج اهلدف العام املتمثل   .  
                                                                                                           يف توفـري قاعدة سليمة ملعاجلة مسألة تردي األراضي اجلافة واجلفاف؛ ولديها جمموعة من املؤشرات االجتماعية                

ُ  ِّ                                                                              صـادية والبيئـية ُحدِّدت يف مجيع البلدان املشاركة وتعتمد قاعدة مرجعية موحدة للمؤشرات بغرض إقامة         واالقت                
                                                             ومن احملتمل أن يغري اجتاه االحترار العاملي أمناط التوزيع املتصلة هبذه   .                                      أرضية مشتركة حملاكاة سيناريوهات املستقبل

                                                                نفيذ برامج العمل الوطنية وأن يوىل العناية الواجبة يف رسم                                                                املؤشرات وينبغي أن يؤخذ هذا األمر يف االعتبار يف ت         
                                                             وركزت املناقشات على احلاجة احملتملة إلعادة تعريف التصحر يف           .                                              السياسات العامة الرامية إىل مكافحة التصحر     
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   ية                                                                                                            إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وعلى وضع قائمة مؤشرات موحدة جلميع البلدان وترتيبات مؤسس              
  .                        جلمع هذه املؤشرات يف امليدان

 حمصلة املداوالت اليت أجرهتا األفرقة العاملة -     ً ثالثا  

  ُِ           وطُِلب من كل   .                                                                           قام املشاركون، بعد اجللسات الفنية، بتشكيل ثالثة أفرقة عاملة ذات اختصاصات حمددة -  ٦١
  .                                                       فريق تقدمي توصيات إضافية إلدماجها يف مشروع بيان حلقة العمل

 العامل املعين باالستخدام احلايل للمعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ لرصد الفريق -ألف 
                                                              وتقييم تردي األراضي ويف تطوير ممارسات لإلدارة املستدامة لألراضي  

                                                                                                      أشار الفريق العامل األول إىل أنه رغم توافر بعض البيانات واملنتجات املفيدة توجد قيود متنع استخدامها          -  ٦٢
                                                                                عدم كفاية نطاق تغطية البيانات أو املعلومات والتحقق منها بسبب ضعف اهلياكل األساسية؛   :      مثل             بالقدر األمثل،

                                      املنتجات من حيث اجلودة؛ وضعف التعاون بني  /                                                        وضعف االستفادة من البيانات واملعلومات؛ وعدم تناسق البيانات
         املعلومات  /                     يف املتصلة بالبيانات                        النشر؛ وإعاقة التكال   /                                                   املنـتجني واملسـتعملني؛ وضـعف استراتيجيات االتصال       

                                                                                                        لالسـتفادة مـنها؛ واحلاجـة إىل منتجات مكيفة حسب احتياجات املستعملني؛ وضرورة حتسني آنية البيانات                
      تساقط   :                                                                                     وسـرد الفـريق البيانات املتاحة يف الوقت الراهن من الناحية التارخيية ويف وقتها احلقيقي      .           واملنـتجات 

                        وتوفر البيانات الساتلية   .                                               لتربة، والريح، وأشعة الشمس، والتبخر، واإلشعاع                                      األمطـار، ودرجـة حرارة اهلواء وا      
                                            كما أن هناك املعلومات املتعلقة باملناخ ومنتجات   .                             مؤشر االختالف املوحد يف النباتات                      تقديرات تساقط األمطار و

             انات والسماح                                                            وقـد الحظ الفريق أن البلدان جيب عليها حتسني نطاق تغطية البي      .                             التنـبؤ وخدمـات العمـالء     
                                                         املنتجات واعتماد معايري منظمة املعايري الدولية يف البيانات     /                                                     باالسـترداد االنـتقائي لتكالـيف إيصـال البيانات        
                                                         تساقط األمطار، ودرجة احلرارة، ورطوبة التربة وحرارهتا،        (                                                 واملنـتجات وحتسني مدى توافر البيانات املتخصصة        

                                                     اجة بالتعاون مع املستعملني يف الوقت املناسب وتوفري                                       وتوفـري منتجات مصممة حسب احل       )                  ودرجـة التـبخر   
  .       التدريب

                                                                                                         كما الحظ الفريق العامل األول ضرورة زيادة التغطية املكانية ملراكز مجع البيانات بالتعاون مع شبكات                -  ٦٣
    دويل                                                                                                         األرصـاد الزراعية اخلاصة إذا أمكن ذلك، لتوفري املعلومات واملنتجات يف الوقت املناسب، وبلوغ مستوى                

              ولتيسري إيصال    .                               املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                                                 فـيما خيـص جـودة البيانات واملنتجات حتت إشراف ومراقبة            
                                                               وقد أقر الفريق بأنه ينبغي إتاحة البيانات واملعلومات قدر           .                                                        املنتجات، ينبغي توفري املوارد الكافية وتعزيز القدرات      

                                                             رة جتهيزها للمستعملني النهائيني، وخباصة ملن يعملون منهم يف                    ً                                   اإلمكان خدمةً للمصلحة العامة وجيب عند الضرو      
ِ    ً                                                                     جمـال اإلدارة املسـتدامة لألراضـي، ِعلماً بأن املستعملني املختلفني لديهم احتياجات خمتلفة من حيث البيانات                                   

           جيعها على                                                                                          وختاما، الحظوا أن املؤسسات اليت تعد املعلومات املتعلقة بتقلب املناخ وتغريه ينبغي تش              .          واملعلومات
                                                                                                               حبـث إسقاطات خمتلفة األحجام تأخذ يف االعتبار آراء تقييمية تتراوح يف مداها بني تغري الغطاء النبايت لألرض                  
                                                                                                         وتـردي األراضـي وتتعلق بتساقط األمطار ودرجات احلرارة يف املستقبل بغية املساعدة يف وضع سيناريوهات                

  .                   للتكيف وختفيف الوطأة
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  بتعزيز استخدام املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ الفريق العامل املعين-باء 
                                              بفعالية أكرب للحد من تردي األراضي  

                                                                                                       قـدم الفـريق العامل الثاين االستنتاجات التالية خبصوص السبل والوسائل املختلفة الستخدام املعلومات               -  ٦٤
  :                                                     املتعلقة بالطقس واملناخ بفعالية أكرب للحد من تردي األراضي

                                                                                              نـبغي تقديـر تنوع ذوي املصلحة الذين لديهم دور يف إدارة األراضي واملياه لدى وضع أي                  ي  ) أ ( 
                                    استراتيجية ملعاجلة ظاهرة تردي األراضي؛

                                                                                          البيانات واملعلومات اهليدرولوجية املتوفرة بكثرة يف البلدان النامية واملتقدمة النمو على حد سواء   ) ب ( 
                                                                          النهائيني لعدة أسباب، من بينها تقييد املؤسسات احلائزة هلا إلمكانية                                                  غـري مـتاحة للسكان احملليني واملستعملني      

                                                    وينبغي إتاحة هذه البيانات باجملان للمستعملني النهائيني؛  .            احلصول عليها

                                                                                                  جيب التمييز بني البيانات اخلام والبيانات املوجزة واملعلومات املفسرة والتقييم النهائي املتكامل              ) ج ( 
  ؛                  لظواهر تردي األراضي

                       ُ   ِّ                                                  ينبغي تكييف اللغة اليت ُتجهِّز هبا املعلومات لتلبية احتياجات املستعملني النهائيني؛  ) د ( 

                                         ً      ً           ً                                    ال بـد مـن حتلـيل البيانات املتعلقة باملناخ حتليالً حيزياً أكثر تفصيالً إلجراء تقييمات خاصة                 ) ه ( 
                               وانب املتعلقة بصيانة الشبكات                                                                     وينبغي احلفاظ على كثافة مراكز مجع البيانات وجودهتا، وحتسني اجل           .          باملـناطق 

                  القائمة وعملياهتا؛

                                                                                           ينـبغي تكيـيف شبكات مراكز مجع البيانات مع خاصيات املناطق املعرضة بقدر كبري لتردي                 ) و ( 
                           األراضي، مثل املناطق اجلبلية؛

                                                                                        جيـب إسـناد مهمـة تفسري املعلومات وإجراء تقييمات متكاملة لتردي األراضي للمؤسسات               ) ز ( 
                                         خلرباء ذوي االختصاص يف اجملاالت العلمية املعنية؛          املناسبة وا

                                                                                           يتطلب نشر املعلومات واملنتجات النهائية بتطبيقات املتخصصة احملكومة بالطلب توفري التدريب             ) ح ( 
                                                 اإلضايف للمتخصصني يف نقل التكنولوجيا وللموظفني احملليني؛

                يف توحيد معايري                       العاملية لألرصاد اجلوية      املنظمة                                             ينبغي مواصلة وتعزيز الدور اهلام الذي تضطلع به   ) ط ( 
                                البيانات املتعلقة باألرصاد اجلوية؛

            فقد حيتاج أي   .                                                                    ال تكفي بيانات األرصاد اجلوية وبيانات االستشعار عن بعد ذات الصلة لوحدها  ) ي ( 
                    ت املتعلقة بالتربة                                                                                                   تقيـيم متكامل لتردي األراضي ملزيج بيانات خمتلفة مبا يف ذلك املعلومات اهليدرولوجية والبيانا             

  .           االقتصادية-                    واملعلومات االجتماعية 
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                                                                                                        وقـدم الفـريق االستنتاجات التالية فيما يتعلق االحتياجات يف جمال التدريب وبناء القدرات الستخدام                -  ٦٥
  :                                                              املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ بفعالية أكرب للحد من تردي االراضي

                                                              رات بطريقة فعالة لفائدة ذوي املصلحة على مجيع الصعد لكي                                            ينبغي تنظيم التدريب وبناء القد      ) أ ( 
                                                                                                        تكون املعلومات النهائية مفيدة للمستعملني النهائيني ولتأمني استمرار أية عملية نقل التكنولوجيا واملعلومات على  

             املدى الطويل؛

                حديد احتياجاهتم                                                                                    قبل أي مبادرة للتدريب وبناء القدرات، ال بد من قيام املستعملني النهائيني بت              ) ب ( 
           بشكل واضح؛

                                                                                               ينـبغي أن يكون املستعملون النهائيون قادرين على فهم  مدلوالت املعلومات املقدمة وقيمتها                ) ج ( 
           بشكل كامل؛

                                                                                                ينـبغي تقلـيص مواطن الشك واملخاطر اليت تنطوي عليها عملية اختاذ القرار وتوضيح أبعادها                 ) د ( 
                        بشكل كامل يف هناية املطاف؛

                                                                                       ن تشمل كل خطوة من مرحلة مجع البيانات اخلام إىل التقييم النهائي املتكامل أنشطة                       يـتعني أ      ) ه ( 
                            للتدريب احملدد وبناء القدرات؛

                                                                                                  مثـة حاجـة لتعزيز قدرات دوائر األرصاد اجلوية الوطنية على القيام مبهام مجع البيانات اخلام                  ) و ( 
                                          فمن شأن هذا األمر أن يضمن استدامة الدوائر    .                                                              وتفسـريها وزيـادة ظهورها يف وسائط اإلعالم احمللية والوطنية         

                                                      الوطنية املعنية يف األجل الطويل وهو أمر تشتد احلاجة إليه؛

                                                                                           سـيكون من الصعب وضع هنج متكامل لتقييم تردي األراضي والتخفيف من حدته ما مل تبذل                  ) ز ( 
                           طيط استخدام األراضي ومسح                                                           ً                        جهـود مماثلـة يف جمايل التدريب وبناء القدرات يف جماالت أخرى أيضاً، مثل خت              

  .      التربة

  :                                وقدم هذا الفريق التوصيات التالية -  ٦٦

                                                                ً                      تدعـو احلاجة إىل وضع بيانات مفصلة ودقيقة وبيانات يتم توزيعها مكانياً بشأن كثافة تساقط     ) أ ( 
                                                                              األمطار ليتسىن استخدامها لتقييم تعرية سطح األرض والنمذجة، ولتصميم هياكل للتدريب؛

                                                                               وضـع بيانات تارخيية تتعلق باملناخ وسيناريوهات بشأن تغري املناخ لوضع خطط                           ال بـد مـن        ) ب ( 
                                                                              استراتيجية للمستقبل وحتديد املناطق الزراعية واملناخية ووضع جدول زمين ألمناط احملاصيل؛

                                                                                          يتعني وجود تنبؤات جوية حمددة الغايات على مجيع الصعد وعلى املستوى احمللي ملساعدة ذوي                ) ج ( 
                         اختاذ القرارات املناسبة؛        املصلحة يف
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                املنظمة العاملية                                                                                 ينـبغي بـذل كافـة اجلهود لتحديد الكيانات ذات الصلة خارج نطاق هيكل                 ) د ( 
            وينبغي نقل    .                                واليت متلك معلومات بشأن املناخ      )                     الوطنية أو الدولية   (                              اليت تشغل وترعى الشبكات                   لألرصاد اجلوية 

  .                                 هذه املعلومات إىل ذوي املصلحة املهتمني

 الفريق العامل املعين باملعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ لتحسني تنفيذ برامج العمل الوطنية -م جي

  :                                           قدم الفريق العامل الثالث االستنتاجات التالية -  ٦٧

                                                                                             يف بعـض البلدان، ال تشكل الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واملسائل اهليدرولوجية يف الوقت                ) أ ( 
                                        ت املسؤولة عن تنفيذ برامج العمل الوطنية؛           ً          الراهن جزءاً من اهليئا

                                                                                رغم جتميع املعلومات املتعلقة باملناخ والطقس بشكل اعتيادي، فإهنا ال تكون، يف بعض احلاالت،   ) ب ( 
                                              اإلدارات املسؤولة عن تنفيذ برامج العمل الوطنية؛ /                يف متناول الوكاالت

َ                    يف بعض برامج العمل الوطنية، ال ُتسَتخَدم املعلوما         ) ج (                                               ت املتعلقة بالطقس واملناخ بالقدر الكايف يف                                    ُ  َ  
              الوقت الراهن؛

               ُ                                                                  يف بعض البلدان، ُيعترب النقص يف املوظفني اجليدي التدريب وضعف القدرات املؤسسية عائقا مينع   ) د ( 
  .                                             استخدام املعلومات املتعلقة باملناخ والطقس بكفاءة

  :                                          وقدم الفريق العامل الثالث التوصيات التالية -  ٦٨

                                                                                              بغي إتاحة البيانات املتعلقة بالطقس واملناخ يف الوقت املناسب وتوليفها بغرض استخدامها يف               ين  ) أ ( 
                                                                                وبالتايل، فإنه من املهم تعزيز قدرة الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واملسائل             .                                     تنفـيذ بـرامج العمـل الوطنـية       

                                                   اهليدرولوجية على احلصول على البيانات وحتليلها ونشرها؛

  ِ                                                                          ء ِفرق متعددة التخصصات من مقدمي البيانات ومستعمليها لوضع نظم لإلنذار املبكر           جيب إنشا   ) ب ( 
                                                                                               خاصة باجلفاف والتصحر على الصعيد الوطين لتحديد الكيفية اليت جيري هبا حتليل املعلومات وجتهيزها للمستعملني 

          النهائيني؛

ِ                                                 ينبغي أن تأخذ الِفرق املتعددة التخصصات يف االعتبار معارف اجمل           ) ج (                              تمعات احمللية لتكملة اخلربات                    
         العلمية؛

                                                                                                   مع مراعاة التقدم التكنولوجي الراهن يف جمال توفري البيانات بالساتل، ينبغي بذل قدر أكرب من                 ) د ( 
                                                               اجلهود من أجل استخدام هذه البيانات يف تنفيذ برامج العمل الوطنية؛

                                         تكررة وآثارها على اجملتمعات احمللية، من                                                              بالنظر إىل دواعي القلق الراهنة إزاء حاالت اجلفاف امل            ) ه ( 
                                                                                 املهم وضع وتنفيذ سياسة وطنية خاصة باجلفاف تدعم التنفيذ الفعال لربامج العمل الوطنية؛
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                                                                                               جيـب إشـراك ممثلي الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واملسائل اهليدرولوجية يف الوفود الوطنية                ) و ( 
                                                                   مم املتحدة ملكافحة التصحر لضمان املعاجلة الفعالة ملسألة العوامل                                                    حلضـور دورات مؤمتر األطراف يف اتفاقية األ       

                       املناخية يف تردي األراضي؛

                                                                                        يـتعني على الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واملسائل اهليدرولوجية أن تنظم، بالتعاون مع دوائر     ) ز ( 
                                   لتصحر، حلقات دراسية بشأن الطقس                                                                                اإلرشاد الزراعي وهيئات التنسيق الوطنية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا         

  .                                                                          واملناخ واستخدام األراضي لفائدة املزارعني بغية تعزيز تنفيذ برامج العمل الوطنية

                                                                                                  ويف اجللسـة العامـة اخلتامية، أوصى املشاركون بأن جيري نشر وقائع حلقة العمل يف شكل كتاب من                -  ٦٩
  .                     ة الثامنة ملؤمتر األطراف                                                 إصدار سربينجر يف الوقت املناسب لعرضه وتوزيعه يف الدور

  االستنتاجات والتوصيات الرئيسية-     ًرابعا 

                                                                                              يشكل تردي األراضي خطرا على املوارد الطبيعية له تداعيات على األمن الغذائي والفقر واالستقرار البيئي  -  ٧٠
           ايد األحوال     ولتز  .                                                                   والحظت حلقة العمل اختالف تقييم اجتاهات تردي األراضي يف خمتلف أرجاء العامل  .         والسياسي

                                    أثر على عمليات تردي األراضي، مبا        )                                                     مثل موجات احلرارة وحاالت اجلفاف واألمطار الطوفانية       (                  املناخية القاسية   
         ومثة صلة    .                                                                                                       يف ذلـك الفيضانات واالجنرافات وتعرية التربة بفعل املياه والرياح والتملح، يف مجيع أرجاء املعمورة              

                                                                    ألراضي وتتسبب يف إحداث آثار غري متوقعة، مثل شيوع أحوال الطقس                                                    وثـيقة بني تقلب املناخ وتغريه وتردي ا       
                                                  وملكافحة تردي األراضي، يلزم اعتماد هنج تشاركية         .                                                          املسببة للحرائق بدرجة أكرب يف أجزاء واسعة من املعمورة        

ِ           لإلدارة من القاعدة إىل القمة ومن القمة إىل القاعدة تعزز األنشطة املُِدرة للدخل ُ                                                              .  

  :                            املشاركون يف حلقة العمل مبا يلي         وقد أوصى  -  ٧١

        الوطنية  (                                                                           مبا أن العالقة بني عمليات تردي األراضي املالحظة حمليا وتراكماهتا على الصعد املختلفة   ) أ ( 
                                                                           تتطلب زيادة حبث منهجيات وإجراءات نقل اخلربات عرب النطاقات، فإنه من الضروري حتسني   )                   واإلقليمية والعاملية

                                                       وينبغي أن تأخذ التقييمات العاملية يف االعتبار واقع          .                                  وكذلك املناخ يف هذه النطاقات                             عملية رصد تردي األراضي   
                                              تردي االراضي كما يالحظه أو يعيشه السكان احملليون؛

                                  العتبات، وقدرة التأقلم والتوازنات  (                                                     ينبغي تعزيز معرفة وفهم املناخ ووظائف النظم اإليكولوجية   ) ب ( 
                                                                                      طر تردي األراضي والتنبؤ هبا وتقييمها واإلدراك التام للعالقات املعقدة القائمة بني                              بغية حتسني فهم خما     )          الدينامية

                        استخدام األراضي والبيئة؛

                                                                                        جيـب حتديد وتطبيق إجراءات جديدة إلدارة األراضي وإجراءات قادرة على التكيف ملواجهة               ) ج ( 
                                   انات واالجنرافات والعواصف الرملية                       حاالت اجلفاف والفيض   (                                                     التقلـبات املناخـية واألخطـار الطبيعية املتأصلة         

                                  بغية حتقيق اإلدارة املستدامة لألراضي؛  )                                    والغبارية وحرائق الغابات وما إىل ذلك
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                                                                                               ينـبغي أن تركز ممارسات إدارة األراضي يف املناطق املتضررة، وال سيما يف أفريقيا وغريها من                  ) د ( 
                      وميكن تيسري هذا األمر      .                              م يف إنتاج الكتلة األحيائية                                                               الـبلدان النامية، على حتسني مقدار تساقط األمطار املستخد        

                                                                                                  بالتوفري غري احملدود للبيانات اهليدرولوجية واملتصلة باالرصاد اجلوية وزيادة بناء القدرات البشرية واملؤسسية؛

                                                                                            ينـبغي توسـيع وتعزيز شبكة مراكز دراسة األحوال املناخية واهليدرولوجية واألرصاد اجلوية                 ) ه ( 
                                                                                                        حول العامل بغية توفري بيانات بشأن كثافة تساقط األمطار ودرجة حرارة التربة ورطوبة التربة ألغراض                         الزراعية  

                                                وينبغي لألشخاص املعنيني واملؤسسات املختصة إنتاج        .                                                          رصد تردي االراضي وتقييمه وتنفيذ برامج العمل الوطنية       
                             ني النهائيني لتلبية احتياجاهتم؛                                                         املنتجات املناخية واهليدرولوجية النهائية بالتنسيق مع املستعمل

                                                                                           ينـبغي اعتماد هنج متكامل حيظى بالدعم املؤسسي وبعث احلياة يف املناطق املتضررة من خالل                 ) و ( 
                         ومن شأن التفاعالت املباشرة   .                                                                     ممارسات زراعية إيكولوجية وغريها من التدخالت الفعلية للحد من تردي األراضي

                                                           واملسائل اهليدرولوجية ومستخدمي األراضي أن تساعد يف حتسني اإلبالغ                                        بـني الدوائـر الوطنية لألرصاد اجلوية      
                                                              ويتعني وضع نظام فعال من حيث التكلفة إلبالغ أصحاب املصلحة            .                                           املباشر للمعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ    

       ألراضي؛                           ً                                                  املختلفني وخباصة املزراعني مبكراً بالتنبؤات املناخية كي يتسىن هلم حتسني ممارساهتم إلدارة ا

                                                                                                 بالنظر إىل دواعي القلق الراهنة إزاء حاالت اجلفاف املتكررة وآثارها على اجملتمعات احمللية، من                ) ز ( 
  .                                                                                املهم وضع وتنفيذ سياسة وطنية ملواجهة اجلفاف تدعم التنفيذ الفعال لربامج العمل الوطنية

- - - - - 

 

 


