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  مؤمتر األطراف
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

               الدورة الثامنة
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                        من جدول األعمال املؤقت  ٥      البند 
                                                م احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة              تقرير عن التقد

 تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة
 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز
                              ختلفة بالتعاون مع األمانة بشأن                                                                                                          طلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة، وبعد النظر يف املبادرات اليت اختذهتا املنظمات واملؤسسات الدولية امل              

  .                                                                                                                          مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تقييم املشروع إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة
                               هنالك ظهر مشروع تقييم تردي                                                                                                            وقـد تذكـر اللجـنة أن طلب إجراء تقييم ملدى تردي األراضي اجلافة صدر من مؤمتر األطراف، ومن                     

                                                                                                                       وميثل هذا املشروع مبادرة عاملية يدعمها مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واألمانة واآللية العاملية ومنظمة        .                             األراضـي يف املـناطق اجلافة     
  .                                                  األمم املتحدة لألغذية والزراعة اليت تشكل وكالته املنفذة

                                                                                                                   ام باختبار منهجيات فعالة لتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة بفضل املشاريع الرائدة اليت نفذت يف األرجنتني                                        وقد استحدث املشروع وق    
  .                                                                                          والسنغال والصني، وكذلك بفضل دراسات احلاالت اإلفرادية اليت جرت يف األرجنتني وكينيا واملكسيك وماليزيا

                                                                         يب وأدوات لتقييم وقياس طبيعة تردي األراضي اجلافة ومداه وحدته وتأثريه على                                                          ويهـدف املشـروع إىل وضع وتنفيذ استراتيجيات وأسال         
                                                                                    ً     ً                                                       الـنظم اإليكولوجـية، ومستجمعات املياه وأحواض األهنار، واحتباس الكربون يف األراضي اجلافة قياساً كمياً وحتليله على مستويات خمتلفة من حيث                     

  .             الزمان واملكان
                                                                                                       ىل بناء قدرات التقييم على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية ليتسىن تصميم وختطيط وتنفيذ أنشطة                                       إىل ذلك، يهدف املشروع إ              وباإلضافة   

  .                                                                   للتخفيف من تدهور األراضي وإرساء ممارسات مستدامة الستغالل األراضي وإدارهتا
                          يقدم التقرير إىل جلنة العلم   :                   اضي يف املناطق اجلافة                                              ً       ً                         وأعدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تقريراً مرحلياً عن مشروع تقييم  تردي األر 

  .                                                                                    وقد تود اللجنة أن تقدم، عن طريق مؤمتر األطراف، أية توصيات تراها مناسبة بشأن هذا املوضوع  .                       والتكنولوجيا للنظر فيه

________________                 

                                          ستعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة                                                                                     تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة ا              * 
  .           ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 

  ٣  ٢-   ١ ...............................................................              معلومات أساسية -   ً أوالً 

  ٣  ٦-   ٣ .......................................................                     أهداف املشروع الرئيسية -     ً ثانياً 

  ٤   ١٥-   ٨ ..................................................................           هيكل املشروع -     ً ثالثاً 
  ٤  ٩     .........................................................             املستوى العاملي -   ألف 
  ٥   ١٤-  ١٠ .......................................................             املستوى القطري -    باء  
  ٦   ١٥     .......................................                        ماج على املستويات املختلفة   اإلد -   جيم 

  ٧   ٢٦-  ١٦ .............................                                         هنج مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة -     ً رابعاً 

  ٨   ٢٤-  ٢٣ .........................                                         جمموعة املؤشرات وأداة التقييم البصري للتربة -   ألف 
  ٩   ٢٦-  ٢٥ ...........................................................            بناء القدرات -    باء  

  ٩   ٢٩-  ٢٧ .......   سات                                                       مالءمة مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة لوضع السيا -     ً خامساً

   ١٠   ٥٥-  ٣٠ ...................................................................            حالة األنشطة -     ً سادساً

  :                                                     اسـتحداث هنج تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة          :  ١          العنصـر    -   ألف
   ١٠   ٣٤-  ٣١ .......                                                      املبادئ التوجيهية وشبكة ونظام معلومات تقييم تردي األراضي

                                                       عملـيات تقيـيم تردي األراضي على الصعيدين العاملي           :  ٢          العنصـر    -    باء 
   ١١   ٣٦-  ٣٥ ..............................................................        واإلقليمي

                                                               عمليات التقييم احمللي يف البقاع الساخنة والبقاع الزاهية يف           :  ٣        العنصر   -   جيم
   ١١   ٥٤-  ٣٧ ..........................................................               البلدان الرائدة

                                                            القيام بتحليل رئيسي وإعداد استراتيجية عمل على الصعيد          :  ٤        العنصر   -    دال 
   ١٣   ٥٥     ..................................................................      العاملي

   ١٤   ٥٧-  ٥٦ ........................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً سابعاً
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  معلومات أساسية-أوال

  . ُ                                                                                                     ُبذلت جهود كثرية يف العقود املاضية لفهم وتقييم ورصد تردي األراضي بشكل عام، والتصحر بشكل خاص                - ١
                                                                                                                  وحـىت اآلونـة األخـرية، مل تكن هناك آلية جلمع ونشر معلومات على املستويات القطرية واإلقليمية والدولية ألغراض                

                                                             رنة بشأن تردي األراضي، قام مرفق البيئة العاملية بتمويل                 ً                     ّ                       واسـتجابةً للحاجة إىل معلومات حمّدثة وقابلة للمقا         .          املقارنـة 
                                            برنامج األمم املتحدة للبيئة وتتوىل تنفيذه                                                                                    مشـروع تقيـيم تردي األراضي يف املناطق اجلافة على أن يشرف على تنفيذه               

                     لتصحر واملركز الدويل                                                              وحظي املشروع بدعم أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا          .                                      منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
                                                                                                                          لـلمراجع واملعلومـات املـتعلقة بالتربة، وجامعة األمم املتحدة، والشبكة العاملية للغطاء األرضي والعديد من الشركاء                 

ّ                                  وأُعّد هذا املشروع خالل املرحلة ألف         .     ٢٠٠٦      مايو   /                            وبدأ تنفيذ املشروع يف أيار      .                           اإلقليميني والوطنيني اآلخرين           مرفق  -  ُ 
   ).    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢ (                    مرفق تطوير املشروع -            واملرحلة باء   )     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠ (             تطوير املشروع 

       وتتعهد   .                                                                                                 وتشارك يف املشروع ستة بلدان رائدة هي األرجنتني وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال والصني وكوبا              - ٢
  .        أو نقدية /                            البلدان بتقدمي مسامهات نوعية و

  أهداف املشروع الرئيسية-     ً ثانيا  

  :       سيان مها                    هلذا املشروع هدفان رئي - ٣

                                                                                                   وضع وتنفيذ استراتيجيات وأساليب وأدوات لتقييم وقياس طبيعة تردي األراضي اجلافة ومداه وحدته               ) أ ( 
                                                                                               ً     ً                 وتـأثريه على النظم اإليكولوجية، ومستجمعات املياه وأحواض األهنار، واحتباس الكربون يف األراضي اجلافة قياساً كمياً                

        واملكان؛                                       وحتليله على مستويات خمتلفة من حيث الزمان 

                                                                                                        بـناء قـدرات التقييم على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية ليتسىن تصميم وختطيط وتنفيذ أنشطة                 ) ب ( 
  .                                                                   للتخفيف من تدهور األراضي وإرساء ممارسات مستدامة الستغالل األراضي وإدارهتا

  :               العناصر التالية                             تقييم تردي األراضي سيتسىن حتديد  ل        ونتيجة - ٤

  ؛                                   أو املعلومات األساسية عنها واجتاهاهتا                       األراضي يف املناطق اجلافة      تردي    حالة  ) أ ( 

       تردي     حالة     ألن         الستصالحها                                        ً      ً  وهي يف سياق املشروع البقاع اليت تقتضي تدخالً سريعاً  .       الساخنة        البقاع  ) ب (
  .             وقع أو خارجه             متوقعة يف امل  أو         ، وفعلية          النطاق                                                     أو سريعة بشكل خاص، وهلا آثار ضارة أو واسعة              شديدة                األراضـي فيها    

           بالتردي؛      ومهددة                            ً                 وقد تكون البقعة الساخنة أيضاً منطقة أرضها هشة 

                                                     اليت ال يعتري أراضيها ترد حملوظ واليت تتميز باالستقرار،       البقاع                    وهي يف سياق املشروع  .         الزاهية      البقاع  ) ج (
                       منطقة كانت متردية        ً أيضاً             عة الزاهية                  وقد تكون البق    .                              إلدارة املستدامة املطبقة فيها    ا      ظروف         يف ظل          أو         طبيعية             سواء بصورة   

                                   قد جنحت فيها أو صارت يف طور النجاح؛          استصالحها       ً                                  أو هشةً فيما مضى ولكن أنشطة محاية األرض أو 
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       اليت                                                 تردي األراضي يف البقاع الساخنة والتحسينات        إىل                                      احملـركة والضغوط األساسية املؤدية              القـوى   ) د (
                البقاع الزاهية؛          أدخلت على 

                                                     الوطين، والقوى احملركة والضغوط املؤدية إىل تدهور            ودون                                 ردي األراضي على الصعيد الوطين          ت       حالـة     ) ه (
  ؛     رائدة  ال      بلدان   ال          املوارد، يف 

ّ                                          ، اليت سُتعّد مبادئ توجيهية بشأهنا لتوزيعها على               املشاركة              القائمة على             السريعة و                          أدوات التقيـيم احمللية       ) و(   ُ       
  .               البلدان الرائدة

                                                                                     ري من املشروع حتليل النتائج لتحديد العالقة بني السبب واألثر وذلك فيما بني خمتلف                                    وسـيجري يف اجلزء األخ     - ٥
   ".          االستجابة-         التأثري -        احلالة -        الضغط -            القوة احملركة  "                               مؤشرات تردي األراضي يف إطار منوذج 

                  تتضمن مجيع نتائج         ً                                                                                    وخـتاماً ستعد خطة عمل عاملية القتراحها على البلدان الشريكة واجملتمع الدويل األوسع وس              - ٦
  .                                                  املشروع واالستنتاجات والتوصيات الختاذ مزيد من اإلجراءات

     مايو  /                                وبادر بالقيام بأنشطته يف أيار      .               على املشروع      ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                                 ووافـق مـرفق البيئة العاملية يف تشرين الثاين         - ٧
  .    ٢٠١٠      إبريل  /                                       وستدوم فترة املشروع أربعة أعوام حىت نيسان  .     ٢٠٠٦

 شروع هيكل امل-     ً ثالثا  

             ً                           ً                              فهو يضم عنصراً على مستوى عاملي يرتكز أساساً على معلومات تستشعر             .                                  ينفذ املشروع على مستويات خمتلفة     - ٨
                    العنصر الوطين الذي     :                                   ويتضمن املستوى القطري عنصرين مها      .                                                            عـن بعـد وتكملها أعمال التثبت منها على أرض الواقع          
                                              ً            اجملمعة على الصعيد الوطين واملعارف املتخصصة، وعنصراً على                                                               يضـم جمموعات البيانات املستشعرة عن بعد واملعلومات         

  .                                              املستوى احمللي يرتكز على العمل امليداين واخلربة احمللية

  املستوى العاملي-ألف 

  .                         ً                 يتألف العنصر العاملي أساساً من ثالثة خطوط عمل - ٩

                        بيانات مؤشر االختالف                                                                           دراسـة اجتاهـات صايف اإلنتاجية األوىل وكفاءة استخدام األمطار بتحليل            ) أ ( 
    ٢١                                                          َّ                                 ويأخذ هذا األسلوب يف احلسبان سلسلة من بيانات مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات لفترة                 .     َّ                املوحَّـد يف النباتات   

                                           وستعترب املناطق اليت اخنفضت فيها باستمرار        .     ً  ُ         ً                                                        عاماً، ُتحول الحقاً إىل صايف اإلنتاجية األوىل وإىل كفاءة استخدام األمطار          
                                                            ً                                                 ستخدام األمطار وصايف اإلنتاجية األوىل باستمرار على مر السنني بقاعاً ساخنة هلذا املؤشر بالذات، يف حني أن                           كفـاءة ا  

                                                         وقام املركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة         .                                             ً                    املـناطق الـيت زادت فـيها تلك املؤشرات ستعترب بقاعاً زاهية           
  .                                            ينيا يف إطار تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة                                    باستحداث هذا األسلوب، واخترب يف الصني وك

         واستحدثت   .                                                 ُّ                                      دراسة تغري الغطاء األرضي بالنسبة إىل الزراعة والتحضُّر بتحليل بيانات ساتل الندسات             ) ب ( 
                                                           وتعقد مقارنة بني الغطاء األرضي احلايل كما يظهر من آخر صور        .                                                    هـذا األسـلوب الشـبكة العاملـية للغطاء األرضي         
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                  وستعترب املناطق اليت   .                                                                              واحلالة كما تبدو يف سلسلتني أخريني من الصور اليت التقطت يف السبعينات والثمانينات         الندسـات 
  .                                                           ً                      حتولت من غابات أو مراعي إىل مناطق زراعية أو مناطق حضرية بقاعاً ساخنة ألغراض هذا املؤشر

ُ  ُ                           ً ُنظُم عاملية الستخدام األراضي وفقاً   ُ    سُتنشأ   .           ُ  ُ                                          رسـم خرائط ُنظُم استخدام األراضي على الصعيد العاملي         ) ج ( 
                                                    َّ                                واستحداثها يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة لتكيَّف مع احتياجات تقييم             )١ (                               ملنهجية اقترحها ديكسون وآخرون   

ّ            تـرّدي األراضي      اء                           املناخ، والتربة واألرض والغط (             الفيزيائية -                                                         وتستند إىل حتليل ثالث جمموعات من البيانات البيولوجية           .   
                                                                                                    بـاجلمع بني معارف متخصصة ووضع مناذج فضائية بسيطة، لتكوين قاعدة معلومات فضائية عن استخدام                 )        األرضـي 

  .                                                                                                                 األراضـي تتيح للمستخدمني النهائيني إمكانية االطالع عليها بشكل مرن لدعم طائفة واسعة من األنشطة يف األراضي                
                                            ً            يف ختطيط العمليات احمللية لتقييم تردي األراضي فضالً عن                                                                    وميكـن استخدام اخلريطة اليت يتم وضعها على هذا األساس           

                                                                     ويتم بعد ذلك حتديد مسات وحدات اخلرائط باستخدام جمموعات أخرى من             .                                         إعـداد أنشـطة للحد من تردي األراضي       
  -     ضغط       ال -              القوة احملركة    "                                            االجتماعية لتكون مبثابة مؤشرات لنموذج       -                           الفيزيائية واالقتصادية    -                          البـيانات البيولوجـية     

  .                                                                  وستصبح وحدات رسم اخلرائط هذه األساس إلعداد اخلرائط للتقييم الوطين الالحق   ".           االستجابة-         التأثري -      احلالة 

  املستوى القطري-باء 

ّ                                          اسـتناداً إىل حمصلة الدراسات التمهيدية، وضع هنج مؤلف من سبع خطوات، وهو يعّد مبثابة اجلزء املعياري من                   -  ١٠                                                              ً       
  :                                                                    وع على الصعيدين الوطين واحمللي وتتمثل اخلطوات السبع لنهج املشروع فيما يلي                  اإلطار املنهجي للمشر

                                                 حتديد مشاكل تردي األراضي وتقييم احتياجات املستخدمني؛  ) أ ( 

                              إنشاء فرقة عمل تابعة للمشروع؛  ) ب ( 

                             تقييم املنجزات والتحليل األويل؛  ) ج ( 

                                            وضع استراتيجية لتقسيم الطبقات وأخذ العينات؛  ) د ( 

                                             إجراء دراسة استقصائية ميدانية وتقييم تشاركي؛    ) ه ( 

                إدماج املعلومات؛  ) و ( 

  .                        استراتيجيات وأدوات الرصد  ) ز ( 

 

 

                                                      

1 Dixon J., Gulliver A., Gibbon D. and Hall M., Farming systems and poverty, FAO and World Bank, Rome 

and Washington D.C., 2001. 
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 العنصر الوطين -١

  .                                 ً                                                                         سـينفذ العنصر الوطين للمشروع أساساً من جانب املؤسسات الوطنية يف البلدان الشريكة بدعم من املشروع                -  ١١
         ً                                                                          تاحة حملياً، يتم مجعها وحتليلها ومعاجلتها لتتمشى مع املعايري الدولية، ومقارنتها                        ً                          وسيتألف أساساً من بيانات ومعلومات م     

                                                                                         وبذلك، ستكون البلدان قادرة على تشذيب وتفصيل اخلرائط املستمدة من الدراسة العاملية              .                               مـع نتائج الدراسات العاملية    
  .                                               وعلى وضع قاعدة خرائطية وطنية لتقييم تردي األراضي

                                                                             ف الوطنـية املتخصصة لتصنيف اخلريطة القاعدية خبصائص عن تردي األراضي وإدارهتا على                    وسـتطبق املعـار    -  ١٢
    َّ                                                                                         وأعدَّ املشروع أداة رسم خرائط حمددة، يف شكل استبيان، بالتعاون مع العرض العاملي العام ملناهج           .                     الصـعيد دون الوطين   

                            ً                     ف الوطنية على حنو أكثر اتساقاً ومقارنتها بني             ِّ                                        وسيمكِّن استخدام هذه األداة من تطبيق املعار        .                          الصـيانة وتكنولوجـياهتا   
                                                                 َّ                                وسـتقارن نتائج هذه العملية مع البقاع الساخنة والبقاع الزاهية اليت متَّ حتديدها على الصعيد العاملي،       .                  خمـتلف الـبلدان   

  .                                                                              وستكون مبثابة أساس تسترشد به الدراسة االستقصائية للتقييم احمللي الوارد وصفها أدناه

 ليالعنصر احمل -٢

          ويبادر كل   .                                                            ً                                     وسـيتم إجراء عمليات التقييم احمللية يف مناطق خيتارها كل بلد وفقاً للتقييم الوطين لتردي األراضي          -  ١٣
                                                                                                                بلـد مشارك بإجراء تقييمات مفصلة ملوقعني على األقل، بدعم من املنتديات املعنية بوضع السياسات على الصعيد الوطين          

                     وستنطلق خطوات حتقيق     .                                                    ، والتخطيط واملمارسات اإلمنائية على الصعيد الوطين                                               إلنشـاء عملـيات الربط باللوائح احمللية      
  .                                                                                                                      النـتائج املخطـط هلـا بتدريب املهنيني املناسبني على تقييم تردي األراضي، وحتليل األثر والعناصر اإلمنائية ذات الصلة               

   ً                            كياً يرمي إىل تقوية مشاركة أصحاب                                                                   ً       وستجري تلك التقييمات بوضع إجراءات سريعة ومتدنية الكلفة، وستتبع هنجاً تشار  
   .             املصلحة احملليني

                                                                                      ً                  وسـيكون اهلـدف من العنصر احمللي هو حتديد ال الوضع واألموال الفعلية لتردي األراضي فحسب، بل وأيضاً                 -  ١٤
                                                                                  وسيمكن ذلك من زيادة فهم الظاهرة، وسيتيح معلومات مفيدة تكفل حتديد تدابري             .                                   تطورها التارخيي ونظرة السكان هلا    

         التأثري -        احلالة -        الضغط -            القوة احملركة  "                                ً                          وستتوىل عمليات التقييم احمللية أيضاً حتليل املؤشرات يف إطار منوذج   .         االستجابة
     َّ                   وستحدَّد منهجية التقييم     .             االجتماعية -                                                                    ، مـع مراعاة كل من املؤشرات الفيزيائية اإلحيائية واالقتصادية            "             االسـتجابة  -

                                                                                        يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة إنغليا الشرقية، وجمموعة التقييم البصري للتربة، والعرض                                      املفصـلة يف مـبادئ توجيهية س      
            وسيتيح نشاط   .                                                                                                     العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا، وبالتشاور مع املركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة 

                                  ُ                    دق املعلومات املستخلصة باالستشعار عن ُبعد واملستخدمة                        ً                                             التقيـيم احملـلي أيضاً فرصة التحقق على أرض الواقع من ص           
  .              للتقييم العاملي

  اإلدماج على املستويات املختلفة-جيم 

َ                              يهـدف مشـروع تقيـيم تردي األراضي يف املناطق اجلافة إىل إدماج عمليات تقييم النتائج على الُصَعد احمللية                    -  ١٥  ُ                                                                                 
 ً                                                                             اً، تنسيق منهجية التقييم بني البلدان لكي تكون النتائج قابلة للمقارنة،                     صمم، أفقي   .                         ً        ً        والوطنـية والعاملـية، أفقياً وعمودياً     

        وسيتيح،   .                                                                                                             وتيسـري االتصـال وتبادل اخلربات بني البلدان الرائدة وغريها من البلدان اليت ترغب يف اعتماد هنج املشروع                 
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                                    ئج عنصري املستويني العاملي والقطري           ً                    َّ                                                        عمودياً، استخدام منهجية منسَّقة إلنشاء خريطة قاعدية الفرصة إلقامة صلة بني نتا           
  .                                            اليت ستستخدم ملقارنة النتائج على خمتلف املستويات

  هنج مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة-     ً رابعا  

  :                                                                 لنهج مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة أربعة عناصر أساسية هي -  ١٦

                                               لتقييم تردي األراضي، وإقامة شبكة ونظام معلومات؛              مبادئ توجيهية   :                  استحداث هنج املشروع  ) أ ( 

                                                إجراء عمليات تقييم عاملية وإقليمية لتردي األراضي؛  ) ب ( 

                                                                        إجراء عمليات تقييم حملية يف البقاع الساخنة والبقاع الزاهية يف بلدان رائدة؛  ) ج ( 

  .                                                           القيام بتحليل رئيسي وإعداد استراتيجية عمل على الصعيد العاملي  ) د ( 

  :                                                   رتبط بكل عنصر من العناصر ناتج مقابل على النحو التايل  وي -  ١٧

                                                                                                   مت اختباره وحتسينه ونشره وهو يستند إىل االحتياجات ولـه منحى عملها جتاه تقييم تدهور األراضي                 ) أ ( 
       اجلافة؛

                                                                                                  خـريطة تتضمن معلومات مستمدة من التقييم العاملي لتردي األراضي، متثل قاعدة مرجعية حلالة تردي              ) ب ( 
                                                        راضي، مع التركيز بوجه خاص على املناطق اليت تتعرض خلطر أكرب؛  األ

                                                                                عمليات تقييم وحتليل مفصلة على الصعيد احمللي لتردي األراضي وأثرها يف البلدان الرائدة؛  ) ج ( 

                                                                                                   خطـة عمل عاملية مقترحة، تتضمن النتائج الرئيسية املستمدة من املشروع، واالستنتاجات والتوصيات               ) د ( 
  .        ءات أخرى         الختاذ إجرا

                      االقتصادية املرتبطة   -                       احليوية واالجتماعية    -                                                             ويدمـج هـذا النهج املعتمد للمشروع العناصر الفيزيائية           -  ١٨
                    ً            االقتصادية تشكل أيضاً قوى حمركة -                                                                 بتردي األراضي على مستويات خمتلفة، مع التسليم بأن القضايا االجتماعية 

  :                                              هنج املشروع بأن عمليات تقييم تردي األراضي جيب أن       ّ  كما يسلّم  .                                 للضغوط اليت تؤثر على أحوال األراضي

                             تستفيد من املبادرات القائمة؛   ) أ ( 

                                               تركز على السلع واخلدمات املتوفرة يف املناطق اجلافة؛  ) ب ( 

                            تعمل مع أصحاب املصلحة احملليني؛  ) ج ( 

  .                                                تضع منهجية موحدة لرصد تردي األراضي يف الوقت املناسب  ) د ( 
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ّ                     شروع أيضاً بأن اإلنسان يشكل جزءاً ال يتجزأ من معظم النظم اإليكولوجية ويشّدد على                  ّ          ويسلّم هنج امل   -  ١٩                                      ً                     ً         
                                                                                                                    فهـم األسباب املباشرة والكامنة وراء التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي، مبا يسفر عن القيام بأنشطة                 

                                 املتكامل املتبع يف إدارة النظام        ّ                        ويطّبق هنج املشروع النهج       .                                                  مبسـتويات مناسبة يف جمال وضع السياسات واإلدارة       
  .                                                                                 اإليكولوجي على املستوى احمللي وعلى مستوى املناطق الزراعية اإليكولوجية وعلى املستوى الوطين

                                                                                                ويشـمل اإلطار املنهجي ملشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة هنج املشروع وجمموعة أدوات                -  ٢٠
           كما يتضمن    .                                               رج من املستوى العاملي إىل املستوى دون الوطين                                                    ملخـتلف مسـتويات تقييم تردي األراضي، تتد       

                                                                                                               تقييمات ريفية قائمة على املشاركة، وتقييمات اخلرباء، وقياسات ميدانية، واالستشعار عن بعد، ونظم املعلومات              
  .       تبادهلا                                                                                                          اجلغرافية، ووضع النماذج وغريها من الوسائل احلديثة لتوليد البيانات ونشرها من أجل حتليل املعلومات و              

  :                                                    وتتمثل العناصر األساسية هلذا النهج االستراتيجي فيما يلي

                                            إشراك وإدراج التصورات املختلفة لتردي األراضي؛  ) أ ( 

                                   اجلمع بني تقييم اخلرباء واملعارف احمللية؛  ) ب ( 

  .                              ً              استخدام أدوات تقييم مكيفة وفقاً لبيئات معينة  ) ج ( 

                                                                ى املستوى دون الوطين والوطين واإلقليمي، يستند هنج املشروع إىل                                                    ومن أجل استيعاب عملية تردي األراضي عل       -  ٢١
                                     ً            والذي يفيد بأن القوى احملركة متارس ضغوطاً على           ".            االستجابة -           التأثري   -          احلالة   -          الضغط   -              القوة احملركة    "            إطار منوذج   

  -                            ات على اخلصائص االجتماعية                 وهذه التأثري   .                              ُ                                               البيئة وأن هذه الضغوط ميكن أن ُتحدث تغيريات يف حالة البيئة أو ظروفها            
                                                                                                       احليوية للبيئة قد تدفع اجملتمع إىل االستجابة عن طريق وضع أو تعديل السياسات والربامج البيئية                -                        االقتصادية والفيزيائية   

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

                 ويتم هبذه الطريقة   .      ً                                                  أيضاً االعتراف بالطبيعة الدينامية لظاهرة تردي األراضي                                     واألخـذ هبذا اإلطار املفاهيمي يعين      -  ٢٢
     وهذا   .                                                                          ً                           تعـريف تردي األراضي باملقارنة مع حالة سابقة، كانت القوى احملركة متارس فيها قدراً من الضغط على األراضي      

                         وبذلك يدرج عامل الزمن      .         ً  ة مستقبالً                                                                                   الضغط هو الذي أوجد احلالة الراهنة لألراضي، اليت سيكون هلا أثر يتطلب استجاب            
  .                                                             يف النظام، وجيب مراعاته يف صياغة منهجية التقييم على مجيع املستويات

  جمموعة املؤشرات وأداة التقييم البصري للتربة�ألف 

                                                                                                             خـالل املـرحلة بـاء من تطوير املشروع، بدأ مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، إعداد جمموعة                    -  ٢٣
                                                                                                               ات تتضـمن احلد األدىن من املؤشرات اليت ميكن قياسها على املستويني احمللي والعاملي، واليت تتيح االستقراء على                        مؤشـر 

                          وتتميز مؤشرات مشروع تقييم   .                                                               وسيتواصل إعداد جمموعة املؤشرات أثناء تنفيذ النطاق الكامل للمشروع  .              هذين املستويني 
                   وترتبط هذه املؤشرات   .         ً                                               ها نسبياً أو احلصول عليها، مما جيعلها زهيدة التكلفة                                                    تردي األراضي يف املناطق اجلافة بسهولة قياس      

  .                                                             بظروف متعددة لألراضي مما يتيح وصف النظام اإليكولوجي بتكلفة زهيدة
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                   ً                                                                                               وقد أعد املشروع أيضاً أداة تقييم حملية، وهي جمموعة من تقنيات التقييم البسيطة وغري املكلفة، ميكن للمزارعني                  -  ٢٤
                                                        ومؤشرات التقييم البصري للتربة هذه عبارة عن خصائص          .       ً                                         تدرجيـياً وترتبط باحتياجاهتم لتحسني حالة األرض                تعـلمها   

                                                                                                                           تضاريسـية للتربة، وخصائص يتم قياسها، وهي تتيح تبادل املعلومات بني املواقع فيما يتعلق بأنواع التربة واستخدامات                 
   .                                     رائط التضاريس حبقيقة الواقع الفيزيائي                                                األراضي وما إىل ذلك، كما تتيح التدقيق وتزود رامسي خ

  بناء القدرات�باء 

ّ                                             ً                                         ُيعـّد بـناء القدرات، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، واحداً من أهداف املشروع الرئيسية               -  ٢٥   ُ             وسُيوىل، يف مجيع     . ُ  
        ات وضع     ُ                           وسُتنشأ مؤسسات وتدمج يف عملي      .                                                                           مـراحل التدخل، اهتمام كبري للتدريب وببناء القدرات املؤسسية والتنقية         

ّ                                                                      وسُيشّدد بصورة خاصة على تدخل ومشاركة أصحاب مصلحة متعددين، وال سيما             .                                السياسـات واختـاذ القـرارات        ُ  
  .                                                                                                                  مستخدمي األراضي، واملزارعني والفقراء الريفيني على الصعيد احمللي وواضعي السياسات على الصعيدين الوطين والعاملي             

                                                                      ييم تردي األراضي عن طريق اعتماد منظور زراعي واستخدام هنج يقوم             ُ                                           وسُيدرب املهنيون احملليون واملرشدون يف جمال تق      
       التنوع  (     ِّ                    ً                                              وستحدِّد أفضل املمارسات أيضاً أوجه التآزر بني خمتلف املنافع العاملية             .                                         على كسب سبل املعيشة الريفية املستدامة     

                         األمن الغذائي، دعم سبل     (                    ع العاملية واحمللية              وبني املناف   )                    نظم األهنار الدولية   /                                               البيولوجي، وتغري املناخ، وأحواض املياه العذبة     
                                                                             وتتمثل خاصية أخرى من خصائص مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة يف             ).                                 املعيشة والتخفيف من حدة الفقر    

         احملليون يف                                                                                                          تكييف املعارف العلمية على الصعد العاملية واإلقليمية والوطنية إلدماجها مع املعارف احمللية حيثما أفلح السكان      
   .                   مقاومة تردي األراضي

                                                                                                              وجدير بالذكر أن نشاط بناء القدرات سريكز بصورة خاصة على الصعيد اإلقليمي، عن طريق إقامة ستة مراكز                  -  ٢٦
   ُ                                                       وسُتنشأ املراكز اإلقليمية بالتعاون مع الشركاء الوطنيني،         .                                                                تدريـب إقليمية على قضايا تردي األراضي يف البلدان الرائدة         

   .                                      داد املدربني يف تلك املراكز وحتديد مناهجها         وسيجري إع

  مالءمة مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة لوضع السياسات-     ً خامسا  

                                                               ً                                          سـتمثل القدرات اجلديدة وقاعدة املعارف اليت سيفضي إليها املشروع أساساً لوضع سياسات بوعي أكرب على                 -  ٢٧
                                                                        ملعلومات لألطراف املعنية من خالل جمموعة من الوسائل مثل حلقات العمل                         وستتاح مجيع ا    .                           الصـعيدين الوطين والعاملي   

  .                                                                                    واملنشورات، ونظم املعلومات على شبكة اإلنترنت وزيادة خربة املنظمات الوطنية والدولية املعنية

          ي لتكتمل                                                                                                     وسيقوم مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة بنقل وتبادل املعلومات املتعلقة بتردي األراض              -  ٢٨
   ً   مثالً يف  (                                                     وسيفعل ذلك بتقدمي اإلرشادات يف جمال السياسة العامة         .                                                        الصـلة بعمليات وضع السياسة العامة واختاذ القرارات       

         ، ومرفق   )                                                                                                                   بـرامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية اليت يتم وضعها يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                
                                                                                              الوكاالت املنفذة ملقاومة تردي األراضي، وحتديد اإلجراءات ذات األولوية، مثل اإلصالح يف جمال                                       البيـئة العاملية وأنشطة   

                                         وسيعزز االتصال وتبادل املعلومات بتنفيذ       .                                                                        السياسة العامة وإصالح املؤسسات، واالستثمار اإلمنائي على مجيع املستويات        
                                                   وس املستخلصة للتحقق من القضايا اليت تنطوي على                                                                       أفضـل املمارسـات لتحديد قضايا تردي األراضي واستخدام الدر         

   .                                                                          مشاكل وعكسها، ورصد تغري حدة تردي األراضي، وفعالية تدابري املقاومة ألغراض العالج
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                                                                                                             وتـنفذ أنشطة مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة بنشاط يف إطار مشاريع مشاهبة يف آسيا الوسطى                   -  ٢٩
                                                                     ومنطقة البحر الكارييب؛ ويقوم بعدة أعمال مكملة يف إطار برنامـج            )                    بشأن إدارة األراضي                               مبادرة بلدان آسيا الوسطى      (
   .                                    ويتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي  "          تري أفريقا "

  حالة األنشطة�     ً سادسا  

   :                                                                                    اضطلع مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة خالل السنة األوىل لتنفيذه باألنشطة التالية -  ٣٠

   :                                                   استحداث هنج تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة         :  ١        العنصر   �     ألف
                                                       املبادئ التوجيهية وشبكة ونظام معلومات تقييم تردي األراضي

 ُ                                                                                                              أُنشئ يف إطار منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة فريق إداري، وفرقة عمل داخلية ومت توظيف مستشار تقين                  -  ٣١
                                                                              وى بإعداد جمموعة من مؤشرات قياس الضغط ومعرفة حالة األراضي وإعادة النظر فيها                          وقام خبري رفيع املست     .          للمشـروع 

ُ                                     وُجهزت نشرة جديدة للمشروع ومت نشرها       .                           مـع الشـركاء الوطنـيني                                                  كما أعيدت هيكلة موقع املشروع، أو املركز         .  
                        ستعمل على نطاق واسع،                                                                                               االفتراضـي ملشـروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، على أساس تقييم احتياجات امل              

    ). >http://lada.virtualcentre.org/pagedisplay/display.asp< (                 بباري، إيطاليا                      املعهد الزراعي املتوسطي            بالتعاون مع 

               وعقدت يف إطار     .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /                     لفاو يف تشرين الثاين                                                           وعقدت حلقة عمل تقنية واجتماع للجنة توجيهية مبقر ا         -  ٣٢
                     ُ                                                                                            االجتماع جلسات تقنية قُدمت فيها عروض يف جمال تقييم تردي األراضي على الصعيدين العاملي واإلقليمي واالستشعار                

       تماعات                          وتلت اجللسات التقنية اج     .                                                                                       عن بعد، وتقارير قطرية، وتقييم حملي لتردي األراضي وبناء القدرات، تلتها مناقشات           
                                                                                    وتضمنت بعض التوصيات الرئيسية احلاجة إىل إدراج البيانات االقتصادية واالجتماعية،            .                                    اللجنة التوجيهية واللجنة العلمية   

                                                                                                                  والـتحقق من صدق النتائج على أرض الواقع، والتعاون مع الوكاالت األخرى املعنية بالعمل املتصل مبشروع تقييم تردي            
ُ                           ا ُدعم بشدة النهج التشاركي                                 األراضي يف املناطق اجلافة؛ كم                                                               واختذت قرارات، أثناء اجتماعات اللجنة التوجيهية، بشأن         .   
                                                                                             ودعت اللجنة العلمية إىل إجراء مناقشة تتعلق بآلية تنسيق وإىل االتفاق بشأن قضايا مثل                .                            تشـكيل اللجنة واختصاصاهتا   

            ً                                       وينبغي أيضاً استخدام جمموعة من البيانات اليت         .                                                                      التصنيف، وأسلوب التقسيم الطبقي، وتصميم العينات والتقييمات احمللية       
ّ                                 متثل احلّد األدىن يف جتهيز البيانات االجتماعية    .           االقتصادية-      

                                                    وتراعي املنهجية قاعدة املوارد الطبيعية، واستخدام        .                                                           ومت حتديـد منهجـية للتقسيم الطبقي على املستوى العاملي          -  ٣٣
              َ      ُ                                      وراجعت املنهجيةَ أفرقةُ املشروع يف البلدان الرائدة، اليت باتت     .     راضي                االقتصادية لأل  -                              األراضـي واخلصائص االجتماعية     

   .                                                           تستخدمها اآلن كأساس إلعداد تقسيماهتا الطبقية على الصعيد الوطين

ّ          وأُعّد استبيان  -  ٣٤                                                    ً                                         مبادئ توجيهية لتقييم تردي األراضي بشكل متخصص استناداً إىل خريطة نظم استخدام األراضي              /  ُ 
                                                                                                          ساس املنهجية املشار إليها أعاله على الصعيد الوطين، بالتعاون مع العرض العاملي العام ملناهج الصيانة                                    اليت مت وضعها على أ    

  .                                                           وتكنولوجياهتا، وبالتشاور مع األفرقة الوطنية يف البلدان الرائدة
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 عمليات تقييم تردي األراضي على الصعيدين العاملي واإلقليمي: ٢ العنصر �باء 

                                                                                               ملتاحة على الصعيد الدويل من مجيع قواعد البيانات، وصور السواتل، والتقارير والوثائق ذات             ُ                 ُجمعت املعلومات ا   -  ٣٥
   ُ                                                                واسُتكملت الدراسات النموذجية لتقييم تردي األراضي باالستشعار عن          .                                                 الصلة بتقييم تردي األراضي على الصعيد العاملي      

                                                        ت على املدى الطويل يف كل من الصني وكينيا بالتعاون                  ً                                                         بعد وفقاً لتحليل سلسلة بيانات مؤشر االختالف املوحد يف النباتا         
  .                                                مع املركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة

ُ                                                                                                         وُحـددت الـبقاع الساخنة والبقاع الزاهية لتردي األراضي باالستناد إىل منهجية مؤشر االختالف املوحد يف                 -  ٣٦  
ّ          النباتات بالنسبة إىل كل بلد رائد وسُتقّدم إىل األفر    .                                                      قة الوطنية التابعة للمشروع للتثبت منها على أرض الواقع                                  ُ  

 عمليات التقييم احمللي يف البقاع الساخنة والبقاع الزاهية يف البلدان الرائدة: ٣ العنصر �جيم 

    ية،  ُ                                                                                                                 أُعدت منهجية تقييم حملية بالتعاون مع العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا وجامعة أنغليا الشرق               -  ٣٧
   ُ                                                وسُتنظم دورة تدريبية لصاحل األخصائيني الوطنيني، يف         .                                                              مشلـت إجراء مشاورات مع شركاء املشروع يف البلدان الرائدة         

  .                    ، بشأن تطبيق املنهجية    ٢٠٠٧               بداية خريف عام 

ُ                                                 ً                                                    وُعقـدت حلقـات عمل لصاحل أصحاب املصلحة كل بلد رائد سعياً إلنشاء فريق وطين، وحتديد خطة العمل                   -  ٣٨  
                                                  ومت، خالل حلقات العمل استعراض جمموعات البيانات         .                                                     ري عامة لتحديد املناطق اليت سيغطيها التقييم احمللي                   ووضـع معاي  

   .                         القائمة واملتاحة يف كل بلد

 األرجنتني -١

    ٣٠       إىل     ٢٨ُ                                                                                             ُعقـدت حلقـة العمـل الوطنـية ألصحاب املصلحة يف األرجنتني، بوينس آيرس، يف الفترة من                   -  ٣٩
   َّ                    وثبَّت االجتماع املؤسسات     .        ً                                           مشاركاً من املؤسسات الوطنية واإلقليمية املختصة        ١٨             ، وحضـرها      ٢٠٠٧        مـارس    /    آذار

                                       إىل بدء تنفيذ أنشطة املشروع على الصعيد  ن                         ويتطلع الشركاء األرجنتينيو  .                                 ّ         الشريكة اليت ستتعاون مع املشروع وعّين ممثليها
  .                              منطقة أمريكا اجلنوبية والوسطى                                                            دون الوطين وقد أبدوا اهتمامهم باالضطالع بدور رائد لصاحل املشروع يف

                                                                                                       وقدمـت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة معلومات إىل املشاركني عن أهداف وهنج املشروع ومعلومات                -  ٤٠
                                                  وقدم بيان يف االجتماع لإلفادة باجلهود اليت تبذل          .                                                                        إضافية عن عناصر تنفيذ املشروع على الصعد العاملية والوطنية واحمللية         

                                                           واقترحت األرجنتني إدراج سبعة مواقع رائدة من ست مناطق           .                                                     لتقييم تردي األراضي وأسبابه يف خمتلف مناطق البلد            ً  حالياً  
   .                    ً              خمتلفة لتقييمها حملياً يف إطار املشروع

                                                                                 الشركاء الوطنيون توضيحات بشأن املسائل التنفيذية وامليزانية املتاحة لتنفيذ األنشطة يف   /                      وتلقـى الشريك الوطين    -  ٤١
                    ً                                                                                                رجنـتني ووافقوا مبدئياً على خطة عمل املشروع اليت قدمها فريق مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة من                     األ

  .                                 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
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 الصني -٢

    ً                                                      ُ               ممثالً من خمتلف الوزارات واملعاهد واملشاريع الرئيسية األخرى اليت ُتعىن             ٥٠                                 حضـر أول اجـتماع وطين زهاء         -  ٤٢
ُ                                      وُعقد االجتماع يف بيجني يف الفترة من          .                                         بـتردي األراضـي وختطيط استغالل األراضي             يناير  /               كانون الثاين    ٢٥       إىل     ٢٣ 

  .                                   ، استضافه املكتب الوطين ملكافحة التصحر    ٢٠٠٧

                                                                                                        وقدمـت مـنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أثناء االجتماع هنج املشروع واملشروع العاملي، اللذين ميثالن            -  ٤٣
      وقدمت   .                                                                                                          صـالت بـني األنشـطة العاملـية والوطنية وبني إعداد وثيقة عن ممارسات إدارة األراضي على حنو مستدام                    ال

                                            وأتيحت للمشاركني فرصة اإلملام مبا تقوم به         .                                                                      مؤسسـات وطنـية عديدة العمل الذي تقوم به يف جمال تردي األراضي            
 ً                                                         اً إلجراء مناقشات صرحية ومثرية لالهتمام بشأن هنج املشروع                                كما أتاح االجتماع منرب     .                                 اجلهات الفاعلة املختلفة يف الصني    

  .                                                                                       واحلاجة إىل وضع آليات عمل مالئمة يف البلد، لتفادي االزدواجية واستغالل املوارد على أفضل وجه ممكن

   يم                   ً                                                                                        وأتاح االجتماع أيضاً فرصة إللقاء الضوء على املؤسسات اليت أجنزت بالفعل أعمال هامة بشأن منهجيات تقي                -  ٤٤
                                                                                                                     تـردي األراضي يف الصني والنتائج اليت حتققت فيها وسيتواصل التعاون بشكل أقوى مع املشروع اليت تشترك فيه الصني                   

  .                                                                               ومرفق البيئة العاملية وبنك التنمية اآلسيوي بشأن مؤشرات تقييم تردي األراضي والتدريب

 كوبا -٣

                          ُ                وخالل انعقاد هاتني احللقتني، أُنشئ الفريق        .        ً   مشاركاً   ٥٠ُ                                                  ُعقـدت حلقتا عمل يف كوبا، حضر كلتيهما زهاء           -  ٤٥
 ُ                                               وُنظر بصفة خاصة يف العالقات اليت تربط املشروع          .                 ُ                                              الوطـين للمشروع وقُدمت منهجية وهنج املشروع للنظراء الوطنيني        

   .                                                                                                      على الصعيدين، العاملي والوطين وقدرة كوبا على أن تصبح جهة وصل إقليمية ملنطقة أمريكا الوسطى والبحر الكارييب

ُ                                                   وقُدمـت احلالـة الراهـنة لتقييم تردي األراضي ومقاومته يف البلد، وُحددت خطة عمل لتنفيذ املشروع على                   -  ٤٦                                                         ُ  
  .                    الصعيدين الوطين واحمللي

                              ً                                                                              وأشـار أحـد مواضيع املناقشة حتديداً إىل الصالت وأوجه التآزر املمكنة بني مشروع تقييم تردي األراضي يف                   -  ٤٧
                                                                                  التابع ملرفق البيئة العاملية لدعم الربنامج الوطين ملكافحة التصحر واجلفاف يف              ١٥             تنفيذي رقم                                املـناطق اجلافة والربنامج ال    

                                                                                                                            كوبـا، الذي يشترك يف تنفيذه برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة لألغذية                  
  .        والزراعة

 السنغال -٤

ُ                يف أعقـاب اجـتماع ُعقد يف أ        -  ٤٨                                                             ، بدأ نشاط املشروع يف السنغال بإعداد املعلومات املتعلقة             ٢٠٠٦       سبتمرب   /    يلول               
                                                                                ً                                          بالتقسـيم الطـبقي للموارد الطبيعية والقطاع الزراعي واالقتصادي على الصعيد الوطين سعياً إلنشاء خريطة وطنية لنظم                 

                                      ة، وسيستخدم كأساس لعمليات التقييم        ُ                                                           واسُتفيد من العمل املنجز يف السنغال لتشذيب املنهجية العاملي          .               استغالل األراضي 
  .                             الوطين يف البلدان الرائدة األخرى
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 جنوب أفريقيا -٥

ُ                                                        ً      ً               هـيأت حلقـة عمل واجتماعات ُعقدت مع الفريق الوطين للمشروع الظروف لتنفيذ املشروع تنفيذاً سليماً يف            -  ٤٩                         
                                     املشاريع الوطنية ذات الصلة بتنفيذ          ً                         خبرياً من خمتلف الوزارات و       ٣٠                                  ومجعت حلقة العمل ما يربو على         .                جـنوب أفريقيا  

   .       املشروع

ُ                            ُ                                                              وأثناء حلقات العمل، ُوضحت خمتلف مستويات الدراسة وأُحيلت قاعدة البيانات الكاملة التابعة جلنوب أفريقيا               -  ٥٠                     
   .                                                         إىل النظراء، إىل جانب خمتلف وثائق املشروع اليت تتعلق باملنهجية  )                                قاعدة املوارد ونظم استغالل األراضي (

                                                                                                                  أعـرب فـريق املشـروع يف جنوب أفريقيا عن اهتمامه بتقييم البيانات العاملية لكامل منطقة اجلماعة اإلمنائية                   و -  ٥١
                          ً     ً                                                                        كما أبدى أعضاء الفريق قدراً كبرياً من االهتمام باملسامهة يف زيادة إعداد استبيان رسم اخلرائط على                  .                للجنوب األفريقي 

   .                                      باملسامهة يف استحداث منهجية التقييم احمللي                                 ً      ً الصعيد الوطين؛ وأبدوا كذلك اهتماماً بالغاً 

     ً                                                                                                   وإمجـاالً، جنحـت حلقة العمل يف زيادة شفافية وفهم هنج املشروع وأدت إىل مناقشات مثمرة بني املؤسسات                   -  ٥٢
  ة                                              ومن الواضح أنه لدى البلد خربة كبرية ملعاجل         .                                                                               الوطنـية، وخباصـة فيما يتعلق مبسألة نوعية البيانات وتبادهلا داخل البلد           

                               ، وهياكل أساسية ممتازة لنظم      )                                                             نواتج تقييم الغطاء األراضي والتقييم العاملي لتردي األراضي        (                             بـيانات االستشعار عن بعد      
  .        املعلومات

 تونس -٦

ُ                                                                         مشاركاً حلقة العمل اليت ُعقدت بتونس وهم ميثلون العديد من املنظمات املعنية مبشروع تقييم                 ٤٠           حضر زهاء    -  ٥٣                 ً       
ُ                                                                                وُحدد سياق املشروع يف تونس، بعرض مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة               .          طق اجلافة                      تردي األراضي يف املنا     

  ُ               وقُدم العديد من     .                                                                                                  عـلى الصـعيد العاملي، واإلطار املؤسسي لتقييم تردي األراضي ونظام رصد برامج مكافحة التصحر              
                                            صلة بالري، إدارة املراعي، وتقييم التحات                                             تغري الغطاء األرضي، مشاكل التردي املت       :                                جوانـب تردي األراضي ومكافحته    

  .                  بفعل املياه والرياح

                                                                                                            وأعـد فـريقا عمل مقترحات عملية تكفل تنفيذ هنج تشاركي ومتعدد القطاعات لتقييم تردي األراضي، على                  -  ٥٤
                ىل جانب املوارد                                                                                 وأثناء حلقة العمل، مت التأكيد على أمهية تقييم أداء النظم اإليكولوجية إ             .                             الصعيدين الوطين ودون الوطين   

   .                                                                                        وبوجه خاص، ينبغي مراعاة الصالت بني تردي األراضي والتنوع البيولوجي، وحبس الكربون وتغري املناخ  .         الطبيعية

 القيام بتحليل رئيسي وإعداد استراتيجية عمل على الصعيد العاملي: ٤ العنصر �دال 

                                              ، من أجل إقامة قاعدة مرجعية الستراتيجيات                                                                      جيـري إعـداد دراسات عن أفضل املمارسات يف البلدان الرائدة           -  ٥٥
  -        احلالة -         الضغط  -              القوى احملركة    "                                             وستسهم تلك الدراسات يف دراسة إطار منوذج          .                                  االسـتجابة الـيت سيتم اعتمادها     

  .                                         املزمع إجنازها أثناء املرحلة األخرية من املشروع  "         االستجابة
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  االستنتاجات والتوصيات�     ً سابعا  

                                 ً       ً                            ً      ً                تردي األراضي يف املناطق اجلافة تقدماً ملحوظاً خالل عامه األول؛ وبات يسري سرياً مطرداً                                سجل مشروع تقييم   -  ٥٦
  .                                                                ويستفيد من املشاركة الفعلية اليت تقدمها مجيع البلدان املنفذة للمشروع

  :                                                 وقد يود مؤمتر األطراف القيام مبا يلي يف دورته الثامنة -  ٥٧

                                                                   دئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير، إىل إتاحة املعلومات املتعلقة                                          دعوة األطراف، ال سيما يف سياق املبا        ) أ ( 
                                                                                                                    بتردي األراضي واألراضي اجلافة، مبا يف ذلك نتائج الدراسات االستقصائية وخرائط التصحر، والتصورات املتعلقة بتردي               

                             ة أو منهجيات أخرى، وكذلك                                                                                           األراضـي، واإلحصاءات والبقاع الساخنة والبقاع الزاهية احملددة بواسطة تقييمات سابق          
                                                        االقتصادية األخرى ذات الصلة بتردي األراضي واألراضي اجلافة؛-                      اإلحيائية واالجتماعية -                    البيانات الفيزيائية 

                                                    ً                                                 تشجيع األطراف على إجراء عمليات تقييم وطنية أكثر تفصيالً لتردي األراضي للنظر يف اعتماد اإلطار                 ) ب ( 
                                                      ها لتشذيب التقييم العاملي لتردي األراضي يف املناطق اجلافة؛                          املنهجي للمشروع وتقدمي نتائج

                                                                                                       الترحيب باألطراف الراغبة يف متحيص نتائج التقييم العاملي لتردي األراضي يف املناطق اجلافة يف بلداهنا                 ) ج ( 
         درة على               واألطراف القا   .                                                                                          إىل طلـب املسـاعدة مـن املشروع لوضع مقترحات املشاريع وحتديد مصادر التمويل املمكنة              

  .             ً                                  املساعدة مالياً يف هذا املسعى مدعوة إىل تقدمي املساعدة

- - - - - 

 


