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  املؤقت األعمال جدول من ١١ البند

   الصلة ذات األخرى االتفاقيات مع القاتالع وتعزيز تشجيع
  املختصة الدولية والوكاالت واملؤسسات املنظمات ومع   

   الصلة ذات األخرى االتفاقيات مع العالقات وتعزيز تشجيع
  املختصة الدولية والوكاالت واملؤسسات املنظمات ومع

  ∗مذكرة من األمانة

  موجـز
 تضطلع به أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر خـالل الفتـرة              تقدم هذه الوثيقة معلومات عن الدور الذي        
 شراكات تعاونية من أجل تعزيز العالقات وأطر التقارب املتوخاة يف اخلطة وإطـار العمـل                 إقامة  يف السعي إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨

وتقـدَّم املعلومـات يف سـياق      ). ٢٠١٨-٢٠٠٨) (االستراتيجية(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         
كما ُتِمد الوثيقة األطراف مبعلومات عن األنشطة الرامية إىل تعزيز عالقات العمل مـع              . األهداف االستراتيجية األربعة لالتفاقية   

 . ذات الصلة األخرىاملنظمات والوكاالت املختصة

ع آثار تغري املناخ والتخفيف منها، أدركت منظومـة  ومع تركيز اجملتمع الدويل بشكل متزايد على احلاجة إىل التكيف م         
ومن مث، جيب إيالء اهتمام خاص لألراضي       . األمم املتحدة احلاجة إىل شراكات استراتيجية بشأن القضايا الشاملة للتنمية املستدامة          

خل يف نطـاق اإلدارة     فاإلجراءات اليت تـد   . يف عمليات التخفيف والتكيف وعند حتديد أولويات مفاوضات التنوع البيولوجي         
املستدامة لألراضي واملتصلة بالتكيف وفقدان التنوع البيولوجي أساسية للبقاء على قيد احلياة يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة، وهو 

 .ما جيعل التعاون مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي نشاطاً رئيسياً

 من االتفاقية مؤمتَر األطراف بتشجيع وتعزيز التفاعل مع االتفاقيـات األخـرى ذات              ٢٢من املادة   ‘ ١’٢زم الفقرة   وتل  
 .، إىل األمانة أن تقدم إليه يف دورته التاسعة تقريراً عن األنشطة ذات الصلة٨-م أ/٤وطلب مؤمتر األطراف، مبقرره . الصلة

                                                      

تأخر إصدار هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل مشاورات داخلية وخارجية مكثفة من أجل تزويد األطراف   ∗
 بآخر املعلومات املتاحة
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  ١٣  ٥٦- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصحر تنفيذاً فعاالًمكافحة     
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 ١٨  ٦٥- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فريق االتصال املشترك التفاقيات ريو  - ثالثاً 
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  أساسية ومعلومات مقدمة -  أوالً

عمليات تدرجييـة   كماً وكيفاً   مبا أن تدهور األراضي والفقدان الواسع االنتشار للتربة السطحية اخلصبة             - ١
يف إطار اخلطط اليت وضعتها وكاالت األمم املتحـدة       اً  ث صامتة، جيب النظر إليها أيض     إىل كوار ميكن أن تتحول    

وغريها من املؤسسات للتصدي الجتاهات تغري املناخ النامجة عن أمور منها زيادة القحولة وزيادة تواتر وحجـم                 
جيوسياسية واسعة النطاق يف    تنطوي عليه من آثار اجتماعية اقتصادية و        ماالكوارث الطبيعية والندرة البيئية، مع      

  . مجيع مناطق العامل

التملُّح يف نظم الري الكربى يف آسيا، وشح املياه يف          : إن التحدي الذي تواجهه هذه املؤسسات حتد عاملي         - ٢
غرب وشرق أفريقيا، وإزالة الغابات واالهنياالت األرضية يف أمريكا الالتينية، وفقدان املغذيات العـضوية وتلـوث      

 يف العديد من البلدان النامية، وانضغاط التربية بسبب البنيات التحتية، والتحات يف املناطق اجلبلية، وعواقـب                 التربة
  .هذه بعض آثار العدوان املتواصل على إنتاجية األراضي وسالمة التربة. اجلفاف يف النظم اإليكولوجية سريعة التأثر

ثالث سنوياً يف فريق اتصال مشترك ملناقـشة القـضايا ذات           ويلتقي األمناء التنفيذيون التفاقيات ريو ال       - ٣
، إىل األمانة أن تقدم إليه يف دورته        ٨- م أ /٤وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      . االهتمام املشترك ومعاجلتها  

. التاسعة تقريراً عن األنشطة املتواصلة الرامية إىل تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الـصلة                
  .وتبلِّغ هذه الوثيقة عن آخر التطورات يف هذا الصدد

للتصحر وتدهور األرض     ا مب تقر" أهنا   ٦٣/١٢٨ جلمعية العامة لألمم املتحدة    ا ذا املقرر، جاء يف قرار    هلاً  وتأييد  - ٤
والتخفيف من آثار اجلفاف من طابع شامل لعدة قطاعات، وتدعو، يف هذا الصدد، مجيع مؤسسات األمـم املتحـدة                   

وتقوم األمانة باختاذ تدابري داعمـة      . "املعنية إىل التعاون مع أمانة االتفاقية على دعم التصدي الفعال للتصحر واجلفاف           
) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقيـة   تنفيـذ  تعزيـز  أجـل  من العشر للسنوات االستراتيجيني العمل وإطار لكفالة تنفيذ خطة

وبالرغم من أن دور األمانة الداعم تعزز عن طريق وضع   . " األداء توحيد"مبادرة األمم املتحدة     متشياً مع ) االستراتيجية(
، فإن وظائفهـا املتعلقـة       األخرى ألمم املتحدة االتصحر وتردي األراضي واجلفاف يف وكاالت       املتصلة ب قضايا  لإطار ل 

الشراكات، مبـا يف ذلـك      هتا على بناء    ردوينبغي وضع استراتيجية مفصلة لتعزيز ق     . بالدعم حتتاج إىل الزيادة والتعزيز    
. الشبكات القائمة، مبا فيها عدد من شبكات البحوث        وأياكل   تعزيز أو استخدام اهل    مسؤولة تستطيع حتديد مؤسسات   

تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطـراف وحتـسني   "ولذلك يقع على مجيع ذوي املصلحة       
 بـشأن  األطراف املتعدد احلوار تكثف مع سيما  الو ،)١("وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها    انتقاء أهداف استخدامها    

  .واجلفاف األراضي وتردي التصحر مسائل

ومبا أن الشراكة تعين التعاون داخل إطار أوسع يكون فيه لكل كيان دوره اخلاص به، فإنه ميكن ألمانـة                     - ٥
وعندها ميكن .  تضطلع بتنسيق تعزيز الشراكات القائمة لتنفيذ االستراتيجيةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن

                                                      

 .)٢٠، املرفق، الصفحة ٨- م أ/٣، املقرر ICCD/COP(8)/16/Add.1( من االستراتيجية ٥فيذي اهلدف التن )١(
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 بـصفته   )٢(إضفاء الطابع الرمسي على هذه العملية غري الرمسية عن طريق جملس الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة               
. رات املتصلة بتـردي األراضـي     اآللية الرمسية املشتركة بني الوكاالت على نطاق منظومة األمم املتحدة ملتابعة املقر           

  .وينبغي مواصلة استكشاف ومناقشة اخليارات يف املستوى املالئم من اهليئات املعنية، ويف مستوى مؤمتر األطراف

 إطـار  يف واجلفاف األراضي وتردي للتصحر للتصدي احملتملة الرمسية غري للشراكات مقترح هيكل ومثة  - ٦
  :األربعة االستراتيجية هاأهدافوهو اإلفادة من  االستراتيجية

 املتأثرين؛ السكان عيش سبل حتسني  )أ(

 املتأثرة؛ اإليكولوجية النظم حالة حتسني  )ب(

 فعاالً؛ تنفيذاً التصحر مكافحة اتفاقية بتنفيذ عامة فوائد حتقيق  )ج(

 .يف مجيع املستويات تنفيذال لدعم املوارد تعبئة  )د(

ومثة حاجة إىل بنية أوسع من      . شراكة من أجل التعبئة الفعالة للموارد     وتبني هذه الوثيقة فوائد العمل يف         - ٧
الشراكات ليس فقط من أجل تنفيذ االستراتيجية وإمنا أيضاً من أجل تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنيـة                 

  .والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني توجيهها، تعزيزاً ألثرها وفعاليتها

 يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة       سيما  الل أي هنج إقليمي للشراكات التعاونية، و      وينبغي أن يشم    - ٨
 كما يف حالة مجلة هيئات منها مرفق البيئـة          ،مقبوالًاً  مالي  البحر الكارييب وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، هيكالً      

ويوَصى مبواصلة استكشاف فوائد . ألمم املتحدة اإلمنائيالعاملية واللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتحدة وبرنامج ا
النهج اإلقليمية كما ينبغي تقييم جدوى آلية رمسية مشتركة بني الوكاالت على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة                   

 وميكن أن ُيطلَب هذا بطريقة رمسية     . تباع هنُج حمددة األهداف إزاء املقررات املتصلة بتردي األراضي        اللمساعدة يف   
 بشأن األراضـي، إذ أن اإلجنـاز األساسـي هـو تنفيـذ              " األداء توحيد"لتمكني األمم املتحدة من تنفيذ مبادرة       

 .وستعتمد مثل هذه اآللية أو اهليكل على استراتيجية للتنسيق بني املاحنني وتعبئة املوارد لفائدة األمانة. االستراتيجية

  االستراتيجية لتناول التصحر حةملكاف املتحدة األمم التفاقية التعاونية النهج

يف سـتراتيجية  من أجل شراكة تعاونية لرفع حتـديات اال وتالقيها ت احلاجة إىل توحيد هيئات األمم املتحدة        ينُب  -٩
إقامة شراكة عاملية لقلب    "وهتدف االستراتيجية إىل    ). ٢٠٠٧مدريد  (اجتماعات خمتلفة منذ الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        

 دعماً للحد من الفقر وحتقيـق       ،تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة          /حراجتاه التص 
  . االستراتيجية تنفيذ أجل من أوسع إطارداخل اً قينسأكثر ت تعاون إىل ٨-أ م/٤ املقرر ويدعو. )٣("االستدامة البيئية

                                                      

جملس الرؤساء التنفيذيني الذي يعقد بانتظام اجتماعات تضم الرؤساء التنفيذيني ملنظمات األمم املتحـدة               )٢(
وإضافة إىل اسـتعراض    . مم املتحدة ويسهر على التعاون بشأن طيف كامل من املسائل املوضوعية واإلدارية داخل منظومة األ            

جملس الرؤساء التنفيذيني املنتظم للقضايا السياسية املعاصرة والشواغل العاملية الرئيسية استناداً إىل توصيات اهليئات التابعة له،                
 .فإنه يوافق على بيانات السياسة العامة نيابة عن منظومة األمم املتحدة برمتها

)٣( ICCD/COP(8)/16/Add.1، ٨، املرفق، الفقرة ٨- أ م/٣ قررامل. 
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   املستدامة يةالتنم للجنة عشرة والسابعة عشرة السادسة الدورتان
  )التوايل على ٢٠٠٩ مايو/وأيار ٢٠٠٨ مايو/أيار يف املعقودتان(

        ً                                                                                        إدراكاً من جلنة التنمية املستدامة لآلثار السلبية للتصحر وتردي األراضي وفقدان التنوع البيولوجي وتغري  -   ١٠
                          ذه املشاكل بطريقة متضافرة،                                               منها بالفوائد احملتملة ألوجه التكامل يف التصدي هل                            ً املناخ على بعضها البعض، ووعياً

                                                                                                                  وافقت على تعزيز اإلطار املؤسسي لتنفيذ السياسات وعلى تعزيز التعاون فيما بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                
           ، ويف الوقت   ")            اتفاقيات ريو  ("                          واتفاقية التنوع البيولوجي                بشأن تغري املناخ                                     التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

                                                                         وطلبت جلنة التنمية املستدامة إجراءات متضافرة من جانب اتفاقيات ريو            .                         لوالية املنوطة بكل منها    ا              نفسه احترام   
   .                                      الثالث وليس فقط التعاون فيما بني أماناهتا

                                                                                                        وقد شاركت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنميـة                 -   ١١
                                                                         يف منتدى حتديد وتقييم ومناقشة واقتراح خيارات السياسة العامة من                      ً  ضريية، مسامهةً                            املستدامة واجتماعاهتما التح  

  :      يلـي       مـا                         وكانت يف هذه الدورة ك      .                       جلنة التنمية املستدامة                   مطروحة يف إطار            مواضيع                            أجل التنفيذ الفعال لستة     
ِ                        اِت التحـضريية الدوليـة                وأعقب االجتماع  .                                                          والتنمية الريفية، واألراضي، واجلفاف، والتصحر، وأفريقيا    ،       الزراعة  

                                يف بانكوك وويندهوك يف كـانون         ا                                                                              املنظمة للدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة اجتماعان آخران، عقد         
                   أسعار الغـذاء    -                                                              وقد غذى هذه املناقشة مزيج من األزمات العاملية املترابطة          .     ٢٠٠٩       فرباير   /            يناير وشباط  /     الثاين

   .           تغري املناخ                           والطاقة واألزمات املالية وحتدي

                                                                                                            وتناول عمل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر مع شعبة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الـشؤون االقتـصادية              -   ١٢
               مبسائل التصحر  ٢-  ١               وتتعلق النتيجة   .           الستراتيجية ل   ٥-  ٢   و ٢-  ١                                            واالجتماعية باألمم املتحدة بشكل مباشر النتيجتني 

                            يف ذلك املنتديات املتعلقـة        ا                                             املنتديات الدولية ذات الصلة باملوضوع، مب                                            وتردي األراضي واجلفاف وجرى تناوهلا يف     
                                                ً        ً          فيه اجلفاف، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً،           ا                                                بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، مب      

                                       ستراتيجية بالتدابري املتـضافرة علـى       ال ل   ٥-  ٢                وتتصل النتيجة     .                                                         والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر      
   .                                                                                                  صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي، وبالتنوع البيولوجي وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه

                                                                ً                                           ووافق املشاركون يف الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة أيضاً على تشجيع ووضع مؤشرات ونقاط                 -   ١٣
           يتصل هبـا                                                                                                  نية، وإذا اقتضى األمر، إقليمية مستندة إىل العلم فيما يتصل باجلفاف والتصحر وإقامة ما                              مرجعية حملية ووط  

  .                                                                                                                من نظم معلومات تعتمد على اإلنترنت، مع أخذ جمموعة املؤشرات اجلاري وضعها يف إطار االستراتيجية يف االعتبار                
                                للجنة التنميـة املـستدامة        ١٧                        الصادرة عن الدورة                                                                     وتوضح توصيات السياسة العامة املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر       

                                                                                                                      احلاجة إىل دعوة الدول األعضاء إىل دعم وتعزيز اتفاقية مكافحة التصحر من أجل تنفيذ االتفاقية وتـشجيع تعزيـز                   
                                                                                                               االتساق فيما بني برامج وصناديق ووكاالت وكيانات األمم املتحدة العاملة يف قضايا التصحر واجلفاف واألراضـي،                

                          باالستراتيجية إىل حتسني مراكز       تتعلق    ة                               ودعت توصيات أخرى للسياسية العام  .                                  ون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر    بتعا
                                                                                                                    اجلودة والرصد القائمة يف البلدان النامية وإنشاء أخرى جديدة من أجل مكافحة التصحر؛ وحثت البلدان األطـراف                 

        عمليـة                                                                    موارد مالية كافية ويف الوقت املناسب وقابلة للتنبؤ، أثنـاء                                                                املتقدمة ودعت جملس مرفق البيئة العاملية إىل توفري         
                                                                                                 مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك موارد مالية جديدة، جملال التركيز اخلاص بتـردي األراضـي؛                       ملوارد     ة              التجديد اخلامس 

   .     لتصحر                                                                             ودعت إىل زيادة التعاون اإلقليمي، وال سيما داخل إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
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   ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية أمانة لشراكات نشيط دور  -  ثانياً
  واجلفاف األراضي وتردي للتصحر التصدي يف التصحر

، مجيع منظمات األمم املتحدة املعنية إىل التعاون مع A/RES/63/218مبوجب القرار  ،دعت اجلمعية العامة  - ١٤
أن التصحر قـضية    اومب. بة فعالة للتصحر وتردي األراضي واجلفاف أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف دعم استجا      

اً أيض  اشاملة، فإن املنظمات املعنية هي تلك اليت هلا واليات متصلة باألراضي، ليس فقط يف القطاع الزراعي وإمن                
لواقعة أسفل  ايف احلوكمة والفقر والصحة واحلد من الكوارث، واملنظمات املعنية بآثار تردي األراضي يف املناطق               

وتضطلع هيئات األمم املتحدة، حسب واليات ووظائف . يةيف ذلك مصادر املياه واملناطق الساحل  امب اجملاري املائية
بني " اهلوة جتسري يف واملسامهةاختصاصها  جماالت داخل الدعم توفري يف )٤(كل واحدة منها على حدة، بأدوار هامة
  .)٥("عامةتقليص مواطن الضعف وحتقيق الفوائد ال

وينبغي النظر إىل ترتيبات التنسيق على أهنا شراكة عاملية من أجل مسامهة واستجابة على نطاق املنظومة                  - ١٥
من أجل قلب اجتاه التصحر وتردي األراضـي ومنـع حدوثـه            اً  الستراتيجية اتفاقية مكافحة التصحر، وحتديد    
  .م احلد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئيةدعمن مث والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة و

 مع مؤسسات األمم املتحدة، واالجتماعات واملؤمترات وحلقات         القائمة ويوضح املرفق خمتلف االتفاقات     - ١٦
  .حضرهتا أمانة اتفاقية مكافحة التصحروالعمل اليت نظمتها هيئات األمم املتحدة 

ة إرشاد مجيع أصحاب املصلحة والشركاء يف اتفاقية مكافحة         وُيقصد من األهداف التنفيذية لالستراتيجي      - ١٧
وهتدف االستراتيجية إىل التأثري بشكل فاعل وتقدمي حلـول         . التصحر يف جهودهم لتحقيق أهداف االستراتيجية     

إىل مسامهات علمية، مبا يف ذلك بناء القدرات، وقلب اجتاه التصحر وتردي األراضـي ومنـع حدوثـه                  اً  استناد
وسيساعد التركيز على تعبئة املوارد ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفـاف يف            . من آثار اجلفاف  والتخفيف  

ويقوم بأغلب اإلجراءات الرامية إىل حتقيق هذه األهداف        . )٦(االستجابة بشكل فاعل هلذه األهداف االستراتيجية     
                                                      

 يف "عاملياً"اً تشمل والية البنك الدويل مجيع األوجه املختلفة املقدمة طيه؛ ينبغي للبنك أن يكون شريك )٤(
 .تنفيذ االستراتيجية

 .، اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةICCD/CRIC(7)/2انظر  )٥(

، ١اهلدف . "األهداف التنفيذية والنتائج املتوقعة"تراتيجية على الباب اخلامس من االتفاقية، تعتمد االس )٦(
التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحملليـة ويف اجلهـات   "، ويلزم من أجل "الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف   "

إطـار  "،  ٢واهلـدف   . "راضي واجلفاف على حنو مناسب    تردي األ /الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر      
تردي األراضي وختفيف /دعم هتيئة بيئة مؤاتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر"، ويلزم من أجل "السياسات العامة

ية يف جمال   الوصول إىل مستوى السلطة العامل    "، ويلزم من أجل     "العلم والتكنولوجيا واملعرفة  "،  ٣واهلدف  . "آثار اجلفاف 
، ويعرف بأنه "بناء القدرات"، ٤واهلدف . "تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر

تردي األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار       /حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التصحر        "
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائيـة       "، ويعرف بأنه    "ل ونقل التكنولوجيا  التموي"،  ٥واهلدف  . "اجلفاف

 ."واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها
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وهلذا أعـدت   . لوالياهتااً  ها الدعم وفق  األطراُف يف االتفاقية، لكن ستقدم هيئات اتفاقية مكافحة التصحر بدور         
األمانة أنشطة للدعوة والتوعية واستراتيجية اتصالية شاملة، ويف الوقت نفسه تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا بتعبئة               

وينبغي لالستراتيجية التأثري بفعالية يف العمليات احمللية، وتقدمي حلول تستند          . اجملتمع العلمي وخرباء التكنولوجيا   
ىل مدخالت علمية وبناء القدرات، من أجل قلب اجتاه التصحر وتردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار إ

  .مجيع األهداف االستراتيجية تناولوسيساعد استهداف تعبئة املوارد يف . اجلفاف

  حتسني سبل عيش السكان املتأثرين :١ اهلدف االستراتيجي -  ألف

  والزراعة لألغذية املتحدة األمم ومنظمة للبيئة املتحدة األمم وبرنامج منائياإل املتحدة األمم برنامج - ١

 السكان عيش ظروف حتسني على الشريكة، واملؤسسات الوكاالت مبعية التصحر، مكافحة اتفاقية تعكف  - ١٨
. للمعيشة كافية بلس وتأمني واجلوع بالفقر املتعلقة لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيقعلى   العملمن خالل    املتأثرين

 والزراعة، األغذية ومنظمة البيئة وبرنامج اإلمنائي الربنامج قبيل من املتحدة، لألمم تابعة وكاالت عدة قامتوقد 
 . بديلة رزق سبل إلجياد برامج بتنفيذ

        عالـة   وف        قويـة        شراكة      بناء     على        البيئة         وبرنامج        اإلمنائي          والربنامج        التصحر        مكافحة         اتفاقية       أمانة        واتفقت  -   ١٩
 اآلثـار  االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة    إىل        املقدمة        املقبلة          التقارير      تعكس    أن        ويتوقع        التصحر        مكافحة         اتفاقية        لتنفيذ

      أوجه      بناء      أمهية     على       الثالث         الوكاالت        واتفقت. واإلقليمي اإلقليمي ودون الوطين الصعد على للشراكة اإلجيابية
                تناول الـدفوع      وست  .      الدويل       اجملتمع      أمام         اجلافة        األراضي      قضية         فاع عن      الد   يف ً  اً    مع       العمل     على       اتفقت       من مث    و      تآزر
     وهي         الغذاء،       وأزمة        التكيف   ىل إ         التركيز      توجه     حبيث   ،       الكربون     عزل   يف       اجلافة        األراضي    به       تضطلع      الذي      اهلام       الدور
          بربنـامج           اإلتيـان     هو      هنائي     هدف    إىل ً  اً     سعي        املناخ،      وتغري        واجلفاف        األراضي       وتردي        التصحر     حول      تدور       قضايا
            مواطن ضعف      على ً  اً      حتديد         التركيز     على       الثالث         الوكاالت       اتفقت        الصدد،     هذا    ويف  .      اجلافة        لألراضي     حمدد       مشترك
     على       الثالث         الوكاالت       اتفقت     كما    .        الغذائي      األمن        انعدام      قبيل    من       قضايا         االعتبار   يف      آخذة       اجلافة        األراضي      سكان
   .      وطنية  ال       منائية  اإل            ستراتيجيات ال ا   يف         الوطنية       عملها       برامج      إدراج    يف         البلدان     دعم

وخالل اجتماع للفريق االستشاري العلمي والتقين عقد يف نريويب، بكينيا، إلجراء تقييم علمي حلافظـة                 - ٢٠
مرفق البيئة العاملية، أُعطيت دفعة هامة للتعاون مع ملوارد  ةلتجديد اخلامسا  لعمليةمرفق البيئة العاملية واقتراح رؤية

 للمناقشات اليت عقدت خالل اجتماع جملس مرفق        املتحدة للبيئة من أجل تنفيذ االستراتيجية متابعةً      برنامج األمم   
 . البيئة العاملية يف موناكو

  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج - ٢

   ٥-  ٤                                                    برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، املـنظم يـومي            /                                        كان هدف معتكف اتفاقية مكافحة التصحر       -   ٢١
                                                                                           يف بون، هو بناء أرضية مشتركة وإطار للتعاون من أجل شراكة ملكافحة التصحر وتردي                   ٢٠٠٩       يونيه   /      حزيران

                                                                           وكان املشاركون من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العاملية وفريق            .                                  األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف    
               مركز تنميـة  -                    ألمم املتحدة اإلمنائي        برنامج ا (                                                                  البيئة والطاقة التابع للربنامج اإلمنائي ومركز تنمية األراضي اجلافة     

                                                                                               وبعد اجتماع مثمر، اتفقت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على                ).              األراضي اجلافة 
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                                                                                                                   إنشاء شراكة عمل استراتيجية دافعها احلاجة امللحة إىل توجيه االهتمام وحتفيز التعاون الدويل لتلبية احتياجـات                
  .                                                                                           ن أفقر سكان األرض يعيشون يف األراضي اجلافة، وخباصة يف ظل سـيناريوهات تغـري املنـاخ                    م        ساكن      بليون

                            واتفق الربنامج اإلمنائي وأمانة   .                                                                          وستعتمد هذه الشراكة على أوجه التكامل واملزايا النسبية لكل واحدة من املنظمتني
                احلد من الفقر عن   يف               هدفها العام      يتمثل  ة                                                                    اتفاقية مكافحة التصحر على التعاون يف جمموعة من اإلجراءات الربناجمي      
   .                                                       طريق تعزيز وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية يف األراضي اجلافة

وتعد هذه الشراكة التكاملية بني الصندوق اإلمنائي وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر بدايـة عمليـة لـرص               - ٢٢
حيث صلتها بالتـصحر وتـردي األراضـي    صفوف مؤسسات األمم املتحدة األخرى اليت هلا أهداف مشتركة من  

وتكمل استراتيجية اتفاقية مكافحة التصحر جمال التركيز األساسي للربنامج اإلمنائي، وهو تنسيق السياسة           . واجلفاف
العامة وتعميمها وتنمية القدرات ذات الصلة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق مـساعدة األفـراد       

  .تمعات على اكتساب قدرات وتعزيزها واحلفاظ عليها لوضع أهدافها اإلمنائية اخلاصة هبا وحتقيقهاواملنظمات واجمل

  : يف إطار االستراتيجيةالصلةذات التالقي وفيما يلي اجملاالت ذات األولوية وأنشطة   - ٢٣

 واجلفاف؛ األراضي وتردي التصحر جمال يفالقطرية  املتحدة األمم أفرقة قدرات بناء  )أ(

 وتنميتها؛ األراضي تردي جمال يفوالوطنية  اإلقليمية املؤسسات قدرات تقييم  )ب(

 التدريب؛ وبرامج األدوات تطوير  )ج(

 ؛ونشرها هاوتنظيم اجليدة املمارسات كشف  )د(

 . اإلقليمية والربامج املؤسسات مع روابط إنشاء  )ه(

مل الوطين مع االستراتيجية والدعم الـتقين لعمـل         وميكن توجيه إطار للتالقي الرامي إىل مواءمة برنامج الع          - ٢٤
برنامج األمم املتحد ة اإلمنائي على الصعيد اإلقليمي حنو صياغة االستراتيجيات والربامج، وتقدمي املساعدة التقنيـة إىل                 

ملعارف على البلدان عالية املخاطر واليت حتظى بالتركيز عن طريق شراكات مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة، وتبادل ا      
ويستتبع هذا كشف املمارسات اجليدة داخل الربامج القطرية وتنظيمها بشكل أفضل           . الصعيد اإلقليمي، وتوثيق النتائج   

 شبكة املستشارين اإلقليميني للربنامج اإلمنـائي       صونعن طريق تعزيز الدعم املتبادل فيما بني املكاتب القطرية، وكذا           
  .لعلميني للجنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية مكافحة التصحروتعزيزها بتعاون مع املراسلني ا

  الكوارث من للحد الدولية املتحدة األمم استراتيجية - ٣

مواطن الضعف يف   و املخاطر إدارةمتالزمة مع    اجلفاف بقضايا املتعلقة التصحر مكافحة اتفاقية واليةتعد    - ٢٥
       يتعلق    ما  في      عملية          إجراءات      حتديد     على         املنظمتني      كلتا      وتعمل . الكوارث نم للحد الدولية املتحدة األمم استراتيجية
   .         األولويات    بني       الربط      طريق    عن         أفريقيا   يف       اجلفاف         بساسيات

 يف أفريقيا جنوب الصحراء     سيما  الومثة حاجة إىل مزيد من املعلومات وإىل سد الفجوات املتعلقة باجلفاف، و             - ٢٦
واهلجرة القسرية والرتاعات وعواقـب     بآثار الكوارث الكربى    اف وتردي األراضي    ويف شرق أفريقيا حيث يرتبط اجلف     

وتستحيل السيطرة على اجلفاف، كظاهرة طبيعية، لكن ميكن التخفيف من النتائج النامجة عنـه عـن طريـق                  . الفقر
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استراتيجية اتفاقية  اً   حالي استراتيجيات اإلنذار املبكر وإدارة املخاطر على النحو املبني يف إطار عمل هيوغو الذي تكمله             
وهلذه الغاية، تقوم أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بتسريع تعاوهنا مع برنامج األمم املتحدة للمعلومات              . مكافحة التصحر 

الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ وغريه من الشركاء يف تطوير بوابة إلكترونية عاملية                 
وجيري تشجيع إنشاء مراصد دولية ووطنية وإقليمية للجفاف من أجل مجع مزيد مـن             . طار االستراتيجية للجفاف يف إ  

وتنبغي مواءمة اآلليات املستقبلية إلدارة خماطر اجلفاف مع إطـار          . البيانات وحتليل حالة املوارد املائية ملنع آثار اجلفاف       
 وارتفـاع يف  هطول األمطـار   املناخ اليت تشري إىل اخنفاض يف        وتتنبأ توقعات تغري  . عمل هيوغو واالستراتيجية كليهما   

  . ندرة املياهتعاين بالفعل من يف املناطق اليت سيما  الدرجة احلرارة بزيادة عدد هذه الظواهر وشدهتا، و

وتعمل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بشراكة مع املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة يف نظـام للتقيـيم            - ٢٧
شارة لإلنذار من العواصف الرملية والترابية من أجل تشجيع بناء القدرات يف أفريقيا وآسيا فيما يتـصل                 واالست

 . بالعواصف الرملية والترابية

  األمانة التنفيذية جلماعة البلدان الناطقة بالربتغالية - ٤

ية مكافحـة التـصحر، فقـد       مبا أن الدول األعضاء يف مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية أعضاء يف اتفاق             - ٢٨
ساعدت األمانة على وضع أرضية للتعاون املشترك من أجل مكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفاف ونـدرة                

اً ووقعت مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر اتفاق. املياه والفقر على املستوى القطري
  ).٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥(لتعزيز التعاون 

واتُّخذت خطوات لتحسيس صانعي السياسات والقرار يف مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية باحلاجة إىل               - ٢٩
آليات تعاون من أجل صياغة وتنفيذ اإلجراءات اليت حتظى باألولوية يف االستراتيجية، عن طريق دعم برامج العمل 

لزم مشاركة منسقة فعالة لذوي املصلحة املشاركني الذين هلـم صـلة   وست. الوطنية املدجمة يف السياسات الوطنية   
  .بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف والفقر

  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة: ٢ اهلدف االستراتيجي -  باء

ة تعكف أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وعدد من الوكاالت الشريكة على حتسني حالة النظم اإليكولوجي               - ٣٠
نظام إيكولوجي يؤدي وظيفته يف األراضي اجلافة، ومن مث         لساس  ألويوفر احلد من تردي األراضي واملياه       . املتأثرة

فربنامج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية التنـوع البيولـوجي         . فهو أساسي لتحسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة      
مم املتحدة اإلمنائي ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات تعمـل        ومركز تنمية األراضي اجلافة التابع لربنامج األ      

وتنهج منظمة األغذيـة    . مجيعها بشكل فاعل لتأمني سلع وخدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك سبل بقائها            
  .والزراعة هنج النظام اإليكولوجي لتحقيق زراعة مستدامة

يؤثران هبذه الطريقة على الـنظم      ذين   األهنار والرياح، ال   ثريبسبب تأ ويعد احلد من تردي التربة وحتاهتا         - ٣١
أن التقلبـات املناخيـة       اومب. آخر يف حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة      اً  هاماً  ، عنصر السفليةاإليكولوجية  

 استراتيجيات  الطويلة األجل واالحترار العاملي املتواصل ستغري بشكل شديد حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة، فإن            
  .وسياسات التكيف حامسة
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  البيولوجي التنوع اتفاقية - ١

يقدم برنامج العمل املشترك التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر بشأن التنوع البيولوجي               - ٣٢
وع البيولـوجي   لألراضي اجلافة وشبه الرطبة التوجيه بشأن تطوير أوجه التآزر فيما بني األنشطة اليت تتناول التن              

ويتضمن برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن األراضي اجلافة وشبه الرطبـة            . والتصحر وتردي األراضي  
فيها النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة، وحوض البحر املتوسط، واألراضي القاحلـة، وشـبه القاحلـة،                 مبا(

 تقدمي الدعم ألفضل ممارسـات اإلدارة عـن طريـق           ٢٠٠٠ مايو/املعتمد يف أيار  ) واألراضي العشبية، والسافانا  
ويدعم العمل سبل العيش املستدامة، عن . إجراءات حمددة اهلدف ويشجع الشراكات فيما بني البلدان واملؤسسات

طريق تنويع مصادر الدخل، وتشجيع احلصاد املستدام مبا يشمل احلياة الربية، واستكشاف استخدامات مستدامة              
ويسعى . وميكن لفقدان التنوع البيولوجي أن يكون سبباً ونتيجة للتصحر يف اآلن نفسه. وع البيولوجيمبتكرة للتن

لتنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه اليت هتّدد ا املتعددة واملتزايدة لألخطاربرنامج العمل املشترك إىل التصدي 
  .الرطبة، مبا يف ذلك تغري املناخ

 ٣٠ إىل ١٩  مناسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف بون بأملانيا يف الفترةوعقد االجتماع الت  - ٣٣
 بشكل مباشر   "التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة     " بشأن   ٩- م أ /١٧ويندرج املقرر   . ٢٠٠٨مايو  /أيار

 ).انظر املرفق (هاوأهداف ضمن غايات اتفاقية مكافحة التصحر

من أجـل   ) أ(استشرايف مع اتفاقية التنوع البيولوجي      اتباع هنج   انة اتفاقية مكافحة التصحر     وتتوخى أم   - ٣٤
إىل اً  مع اتفاقية التنوع البيولوجي خالل فتـرة الـسنتني املقبلـة اسـتناد            اً  ل املضي قدم  يإعداد مقترح بشأن سب   

ختـزين  (حلراجة وآلية التنمية النظيفة     يف ذلك مسائل ا     ااالستراتيجية ومن أجل إعداد استراتيجية لتنفيذ املقرر، مب       
لمجاالت ل برنامج عمل من أجل التصدي بشكل مشترك         وضع) ب(؛  )أمور أخرى الكربون يف التربة إىل جانب      

مقررات اتفاقية مكافحة   وفقاً للتكليف الوارد يف      واجملاالت اليت تنطوي على مشاكل        املشتركة للتنفيذ  املواضيعية
نشر معلومات عن عمل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة    ) ج(البيولوجي ذات الصلة؛    التصحر واتفاقية التنوع    

  تنظـيم  التوعية بالعمل املشترك عن طريق    ) د(مكافحة التصحر يف موقع اتفاقية مكافحة التصحر على اإلنترنت؛          
 ١٤ية مكافحة التصحر والدورة الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاق(مناسبات مستقبلية خالل املؤمترات املقبلة 

ريق االتصال لفإعداد مبادئ توجيهية لإلبالغ املشترك ) ه(؛ )املناخ تغري بشأن اإلطارية تفاقية االملؤمتر األطراف يف
 .املشترك بني اتفاقيات ريو الثالث

  بالغابات املعنية التعاونية والشراكة بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى - ٢

مهية العالقة املتشابكة بني الغابات وإزالة الغابات وتردي األراضي وتغري املناخ يف تعـاون اتفاقيـة                تظهر أ   - ٣٥
ويعد الصك غري امللزم قانوناً املتعلق جبميع أنواع الغابات، . مكافحة التصحر مع منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

، إطـاراً متينـاً   ٢٠٠٧ واعتمدته بعد ذلك اجلمعية العامة عام الذي وافق عليه منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
يساهم بشكل    كما. للتصدي للعوامل اليت تقف وراء إزالة الغابات وتردي الغابات على الصعيدين الوطين والدويل            

اهلـدفان  يرمي و. سيما األهداف العاملية املتعلقة بالغابات     كبري يف حتقيق بعض أهداف اتفاقية مكافحة التصحر، وال        
عكس اجتاه فقدان الغطاء احلرجي على الصعيد العاملي من         "األول والثالث من األهداف العاملية املتعلقة بالغابات إىل         
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خالل اإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك محايتها وإصالحها، والتحريج، وإعادة التحريج، وزيادة اجلهود املبذولة 
كبرية يف مساحة الغابات احملمية على الصعيد العاملي، فضالً عن مساحة الغابات اليت             حتقيق زيادة   "، و "ملنع تدهورها 

. ، على التوايل  "تدار إدارة مستدامة، وزيادة نسبة املنتجات احلرجية املستمدة من الغابات اليت تدار على حنو مستدام              
مرفق البيئة العاملية تقدمي     ة ملوارد امس التجديد اخل   عملية كما سيشجع جمال التركيز اخلاص بتردي األراضي يف إطار        

الدعم لتوليد تدفقات مستدامة من خدمات النظم اإليكولوجية احلرجية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة 
  .كوسيلة ملكافحة آثار التصحر وتردي األراضي واجلفاف

 يف الشراكة التعاونية املعنية بالغابات، يف       وسامهت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، بصفتها عضواً أساسياً         - ٣٦
 من اإلطار االستراتيجي للغابات     ٢وتشدد الرسالة   . جناح الشراكة يف االتفاق على إطار تعاوين بشأن تغري املناخ         

ئم ينبغي أن تتزامن تدابري التخفيف من آثار تغري املناخ القا         "وتغري املناخ للشراكة التعاونية املعنية بالغابات، وهي        
  .، على أن سبل رزق فقراء العامل ينبغي أن تكون هدفاً أساسياً"على الغابات مع تدابري التكيف مع تغري املناخ

لحد من االنبعاثات مـن     ل  والتمويالت واالستراتيجيات املوجهة   ربامجالوينبغي أن ينصب التركيز على        - ٣٧
الغطاء ذات بلدان الاألشجار خارج الغابات، ومجيع استخدامات األراضي من أجل توسيع جدول األعمال ليشمل 

، اليت تشدد علـى أن بنـاء        ٤وتتناول الرسالة   . مع القطاع الزراعي والوظائف   إقامة روابط   ، و الضئيلاحلرجي  
أن   ابني استخدامات األراضي مب     ماالقدرات واإلصالح اإلداري أمران مطلوبان بصورة ملحة، املنافسة املتنامية في         

  .الغابات تستخدم لتخزين الكربون

يـسترعي  و. ويأيت تزايد االنبعاثات إىل حد كبري من تردي الغابات بسبب زيادة التنافس على األراضي               - ٣٨
زيادة حرائق الغابات وتردي األراضي االنتباه إىل كون أمهية الوظائف البيئيـة واالجتماعيـة             التحدي املتمثل يف    

وحتتاج املنطقة األقل حراجة يف العـامل، الـشرق األدىن،          .  قد جتاوزت إنتاج احلطب    للغابات، بعدها اإلنساين،  
حيث للغابات عالقة واضحة بالزراعة واملراعي، إىل بناء القدرات وإدارة املعارف بشأن احلرائـق وإدارة احليـاة    

ردي األراضي خارج قطاع    وتوجد العديد من العوامل اليت تقف وراء إزالة الغابات وت         . الربية وسياسات الغابات  
  .بني مجيع وكاالت األمم املتحدة اليت تتناول قضايا األراضي  ماالغابات وتشري إىل احلاجة امللحة إىل التآزر في

يؤثر على    ماوهناك فجوات عدة يف هيكل متويل اإلدارة املستدامة للغابات داخل نظام تغري املناخ، وهو                 - ٣٩
لبلدان الصغرية واملتوسطة اليت ال تزال غاباهتا سليمة، والبلدان األفريقية والبلدان           ، وا الضئيل   الغطاء    ذات بلدانال

وهناك فجوات واضـحة يف     .  والبلدان املنخفضة الدخل   اً،اجلزرية الصغرية النامية، والعديد من البلدان األقل منو       
والبلدان اجلزرية  الضئيل   احلرجي    الغطاء بالبلدان ذات التمويل ألفريقيا وبعض جمموعات البلدان، واهتمام حمدود        

. لهيكل الدويل لتمويل البيئة وآثـاره علـى الغابـات   ل  الطابع املغري وقد بني مرفق البيئة العاملية    . الصغرية النامية 
ويتطلب االنتقال حنو التمويل التحفيزي والقائم على النتائج وانتشار املال تنسيق الواليات يف إطار نظام مجاعي                

  .اضي تابع لألمم املتحدةمستدام لألر
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  االجتماعان الرمسيان الثالث عشر والرابع عشر لكبـار        - ٣
  )٢٠٠٨ و٢٠٠٧( البيئة شؤون إدارة مسؤويل فريق

يضطلع فريق إدارة شؤون البيئة، يف سياق االستراتيجية، بدور فاعل يف اجلهود الرامية إىل تعبئة شـبكة                   - ٤٠
وكان اجتماع كبار مسؤويل فريـق      . امة لألراضي وقضايا استخدام األراضي    األمم املتحدة املعنية باإلدارة املستد    

 واالجتماع التقين لفريق إدارة شؤون البيئة يف ٢٠٠٨أكتوبر /إدارة شؤون البيئة املعقود يف بوزنان يف تشرين األول
 املتعلقـة   يهدفان إىل حتديد نطاق وطرائق وإجنازات إحدى العمليات       ) www.unemg.org (٢٠٠٩فرباير  /شباط

من أجل مسامهة منسقة علـى نطـاق        اً  يف ذلك حتديد قضايا حمددة زمني       اباألراضي لفريق إدارة شؤون البيئة، مب     
ومببادرة من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، نظر فريق إدارة شؤون          . منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ االستراتيجية     

فظ وسالمة التربة بشكل كامل يف جدول األعمال األوسع للتنمية          البيئة يف خريطة طريق لضمان إدراج قضايا احل       
  .املستدامة ودجمها يف برامج عمل وكاالت األمم املتحدة وغريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

ويعمل أعضاء فريق إدارة شؤون البيئة، من قبيل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الـدويل للتنميـة                  - ٤١
خصوبة التربة وإنتاج الغـذاء، وعلـى       كاألراضي،  ب املتعلقةية، على توفري االستجابات املالئمة للمشاكل       الزراع

  .معاجلة القضية اهلامة للتنمية الريفية يف السياق املتجدد لألزمة الغذائية احملدقة

 ومن بينـها    .ذات الصلة وتعاجل وكاالت أخرى، بشكل مباشر أو غري مباشر، تردي األراضي والقضايا              - ٤٢
يتعلق بالنظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة واألراضي الرطبة والغابات، واالتفاقيـة            مااتفاقية التنوع البيولوجي في   

يتعلق باألراضي الرطبـة،      مايتعلق بتغري املناخ والتكيف معه، واتفاقية رامسار في         مااإلطارية بشأن تغري املناخ في    
موئل األمم (بقضايا تلوث األراضي، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يتعلق   ماواجملموعة الكيماوية في  

 منظمة الصحة العاملية وبرنامج الغذاء العاملي بـسوء         وُتعىن. إدارة األراضي املتصلة بالتعمري   بيتعلق    مافي) املتحدة
تحدة السامي لشؤون الالجـئني     التغذية املتصل باجلفاف، يف حني تقوم املنظمة الدولية للهجرة ومفوض األمم امل           

وتـرتبط االسـتراتيجية    . بتقييم العوامل الدافعة لتدفقات اهلجرة ومعاجلة األثر البيئي لالجئني يف األراضي اجلافة           
باألمور املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر من قبيل اجلفاف أو العواصف          اً  وثيقاً  الدولية للحد من الكوارث ارتباط    

وتركز إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة،   . الغابات أو الفيضانات اخلاطفة   الرملية أو حرائق    
 .وخباصة يف الدورة احلالية للجنة التنمية املستدامة، على الزراعة والتنمية الريفية وتردي األراضي والتصحر

 اجتماعـا فريـق إدارة شـؤون البيئـة         عن استجابة متسقة هلا، وافق    اً  لتنفيذ االستراتيجية وحبث  اً  ودعم  - ٤٣
 رؤية مشتركة ومنسقة على نطاق املنظومة لتحديد برنـامج العمـل             وضع  على ضرورة  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨  لعامي

يبدو مـن منظـور       ماأو فرص االستثمار الناشئة ك    /قضايا و الاملتعلق حبالة األراضي، وبالتحديات والفرص أمام       
بة هلذه الشواغل ووضع جدول أعمال واضح، سـُيعد فريـق إدارة           جاست ولال .اقتصادي واجتماعي وبيئي متسق   

بني املؤسسات، بدعم من الوكاالت األساسية، لتسليط الضوء على أمهية األراضـي            اً  مشتركاً  شؤون البيئة تقرير  
وفرص تغري املناخ واألمن الغذائي ذلك يف   ااجلافة من حيث صلتها بالقضايا األساسية يف جدول األعمال العاملي، مب

ألراضي اجلافة ادعم تتيح اليت الفرص  سيما  الوسيقدم التقرير توصيات عملية عن الفرص، و  . االستثمار املعروضة 
فيهـا    ا، مب  ذات الصلة  قتصاديةالؤسسية وا املجتماعية و البتكارات ا واالإنتاج الطاقة وعزل الكربون     فيما يتصل ب  

دم أمانة فريق إدارة شؤون البيئة، بالتشاور مع أمانة اتفاقيـة           وستق. احلوافز االقتصادية إلدارة استخدام األراضي    
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إىل اجتماع كبار مسؤويل فريق إدارة شؤون       اً  مكافحة التصحر والفريق األساسي لوكاالت األمم املتحدة، تقرير       
راضي وسيتضمن التقرير آخر املعلومات عن التقدم احملرز يف املشاورات بشأن األ          . ٢٠٠٩سبتمرب  /البيئة يف أيلول  
إدارة ُيعىن إنشاء فريق عن التحضريات للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر وعن ونتائجها، و

 .باألراضي ملتابعة عمل الفريق األساسيتتعلق سائل خمصصة مب

  عاالًف تنفيذاً التصحر مكافحة اتفاقية تنفيذعن طريق  عامة فوائد حتقيق :٣ االستراتيجي اهلدف -  جيم

سيولِّد التنفيذ الفعال التفاقية مكافحة التصحر فوائد عامة، وال سيما إذا مت ضمن هنج تشاركي شـامل                   - ٤٤
  .ومتكامل، يأخذ يف االعتبار األسباب واألوجه املختلفة لتردي األراضي والتصحر

 أصحاب املصلحة، مبا ومن شأن شراكة تضم مجيع كيانات األمم املتحدة املعنية والبنك الدويل وغريه من   - ٤٥
يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، أن حتسن املعايري احلالية إلدارة األراضي 

 الذي ميكن داخلـه حتـسني       "األمم املتحدة لألراضي  "وميكن القيام هبذا ضمن إطار      . يف البلدان املتأثرة بالتصحر   
وباحلد من التصحر وتردي األراضي، ميكن تأمني سـلع         . املياه وتنفيذها تنفيذاً فعاالً   اإلدارة املتكاملة لألراضي و   

وتعد اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن . وخدمات النظم اإليكولوجية واحلد من الفقر، وكلها تولد فوائد عامة       
كذلك من اجلهات ج األمم املتحدة اإلمنائي اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنام/تغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

  .هذا اجملالالفاعلة حالياً يف 

  املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية - ١

تعمل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر مع أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على حتقيق األهـداف                  - ٤٦
يت هتيب بأصحاب املصلحة تعزيز ممارسـات اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف    التنفيذية الرئيسية لالستراتيجية، ال 

ونظراً لتزايد الوعي باحملتوى الكربوين ألتربة األراضـي        . األراضي اجلافة ألن هلا قدرة كبرية على عزل الكربون        
 حاليـاً علـى     اجلافة إضافة إىل الترويج لتجارة الكربون كمصدر ممكن للموارد يف املستقبل، يتركز االهتمـام             

الشراكات اليت تعزز املؤسسات الضعيفة، حبيث حتسن البنية التحتية احملدودة وتدعم النظم الزراعية املفتقـرة إىل                
  .املوارد لزيادة القدرة على القيام بإجراءات يف إطار العمل املتعلق بالتكيف مع تغري املناخ

صدارة كعملية تنشئ أوجه تآزر مفيدة للتـصدي لـتغري        وتضع األمانة التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف ال         -٤٧
 والـدول ويتطلب هذا تركيزاً ذا منحى عملي يف أقل البلدان منـواً  . وتردي األراضي كليهما ) التخفيف والتكيف (املناخ  

املـشترك لألولويـات    امليداين  اجلزرية الصغرية النامية واملناطق اجلبلية وغريها من البلدان النامية املتأثرة؛ عن طريق التنفيذ              
املبينة يف برامج العمل الوطنية التفاقية مكافحة التصحر وحيثما وجدت، يف برامج العمل الوطنيـة للتكيـف لالتفاقيـة                   

لتصدي للتحديات العاملية الـيت     املنطلق ل " مكافحة التصحر "موضوع  صبح  ُيأن  بذلك ميكن   و. اإلطارية بشأن تغري املناخ   
خطط العمل الوطنيـة    أن تشكل   وميكن  . رة البشرية القسرية والالجئني البيئيني واحلق يف املياه       تشمل األمن الغذائي واهلج   

وميثل بناء الشراكات لتنفيذ برامج العمل الوطنية واالستراتيجية        . وبرامج العمل الوطنية للتكيف كأدوات تنفيذ واستثمار      
املناخ لالتفاقية اإلطارية، على النحو املبلغ عنه يف البالغـات    وبرامج العمل الوطنية للتكيف واالستراتيجيات الوطنية لتغري        

  . من حيث الكلفة لتنفيذ االتفاقيات تآزر فعالوحتقيق الوطنية، مناسبة هامة لوضع أداة سياسات شاملة 
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وينبغي ربط العمل املتآزر بالتخفيف والتكيف كليهما وأخذه يف االعتبار عند تنفيذ برامج العمل الوطنيـة               - ٤٨
أوغندا وترتانيا وزمبابوي وزامبيا : وميكن العثور على أمثلة تطبيقية للتآزر يف البلدان التالية. التفاقية مكافحة التصحر

إىل الـدورة  اشتركت يف إعداد ورقة قُـدِّمت  والسنغال وسوازيلند وغامبيا وغانا وليسوتو وموزامبيق والنيجر اليت        
أبريـل  /العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب اتفاقية تغري املناخ يف نيـسان        اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين ب     

. عزل الكربـون  جمال  تربة األراضي اجلافة يف     يؤكد اإلمكانيات اليت تنطوي عليها       أمهية مقرر     مدى ، إلبراز ٢٠٠٩
طاقة األحيائية من الكتلة ، وهي تكنولوجيا لتعديل التربة ولإلنتاج املشترك لل"الفحم األحيائي"وأحد هذه األمثلة هو 

األحيائية للزراعة واحلراجة ميكن أن تساعد بشكل كبري يف حتسني كفاءة استخدام الكتلة األحيائية للطاقة ويف احلد                 
  .استخدام الوقود األحفوري وعزل الكربون يف جممعات ثابتة لكربون التربةوذلك بالتخلي عن  ،من االنبعاثات

د القطري إىل إثبات تكامل وتالقي برامج العمل الوطنية وبرامج العمـل الوطنيـة              ويرمي العمل على الصعي     - ٤٩
بني أمانيت االتفاقية اإلطارية واتفاقية مكافحة التصحر مسة متنامية لـإلدارة البيئيـة             القائمة  وتعد الشراكات   . للتكيف

 على تشجيع مشاريع يف أقل البلدان منـواً  ٢٠٠٨مايو /واتفقت األمانتان يف أيار. املستدامة يف البلدان املتأثرة بالتصحر    
  .تتصدى لتغري املناخ وتردي األراضي كليهما على النحو احملدد يف برامج العمل الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف

 أي يوجد  ال أنهأكثر فأكثر    يتضح ألنه التربة يف الكربون بعزل للقيام املؤسسات متعددة شراكاتتلزم  و  - ٥٠
 مع الوطنية العمل برامجومبواءمة  . األراضي بقضايا حتيط اليت للتعقيدات التصدي لوحده يستطيع اجملتمع يف قطاع

 التصحر مكافحة اتفاقية أمانة ستكون للتكيف، الوطنية العمل برامجمع  املشترك تنفيذال إىل والسعي االستراتيجية
 . لوحده حتقيقها أحد عيستطي  ال اليت األهداف حتقيق على البلدان مساعدة على أقدر

  وغريها املتحدة األمم جامعة تنظمها اليت واهلجرة املناخ تغري منتديات يف املشاركة - ٢

، قدم عرضان عن النظم اإليكولوجية الشحيحة املياه، واهلجـرة، والـدور            ٢٠٠٩- ٢٠٠٨خالل منتديات     - ٥١
اه يف إطار عمل التكيف املتفاوض بـشأنه ضـمن          وينبغي إدراج النظم اإليكولوجية الشحيحة املي     . املتكامل لألراضي 

وترمجتها إىل خيارات لتخصيص ) ندرة املياه (االتفاقية اإلطارية ألنه ميكن إبراز الفرص االقتصادية حسب كل موضوع           
 األسواق والقطاع اخلاص إىل جانب احلكومات يف التصدي لندرة املياه           تؤديهويكتسي الدور الذي    . املوارد واالستثمار 

 بني األراضي واملياه يف تقارير       القائمة العالقاتهناك حاجة إىل التأكيد بشكل أكرب على        بيد أنه لوحظ أن     . ية بالغة أمه
وتضمنت عدة اجتماعات لفريق األمم املتحدة املعين باملياه حضرهتا األمانة،          . اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     

وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر مكلفة بوضع      .  العروض اخلاصة بشأن االستراتيجية    واجتماعات مع منسقها، عدداً من    
  . ومشروع برنامج عمل استراتيجي بأهداف وإجنازات تغطي فترة سنتني، واختصاصات،مشروع مقترح

  للمياه املتحدة األمم عمل إطار - ٣

م املتحدة للمياه، وهو اهليئة اليت تعزز تضطلع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بدور فاعل يف إطار عمل األم  - ٥٢
التنسيق واالتساق فيما بني كيانات األمم املتحدة اليت تتناول القضايا ذات الصلة جبميع جوانب امليـاه العذبـة                  
والتصحاح، مبا يف ذلك موارد املياه السطحية واجلوفية، والترابط بني املياه العذبة ومياه البحر، والكـوارث ذات              

ومثة حاجة واضحة إىل هنج متسق ومنسق ألن هذه القضايا تشكل بعض أكثر التحديات اإلمنائيـة                . ياهالصلة بامل 
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وشاركت األمانة يف االجتماع السنوي العاشر إلطار عمل األمم املتحدة للمياه، املعقود يف بريوجيا . إحلاحاً لزماننا
للمياه أن تعاجل هبا القضايا والتحديات الناشئة وأثرها على         بإيطاليا، ملناقشة الكيفية اليت ينبغي آللية األمم املتحدة         

وركزت املناقشة على اجلوانب التقنية والتنظيمية، مبا يف ذلك أفضل السبل ملعاجلة . جدول أعمال املياه والتصحاح
  .لعملياتالقضايا يف إطار آلية األمم املتحدة للمياه ونطاقها وكيفية اختيار القضايا وطريقة نشر نتائج هذه ا

 وطويلـة  خطرية حتديات يطرح اجلفافكون  لاً  نظر اجلفاف، قضايا عن حوار تنظيمتوخى  ُي كان كما  - ٥٣
 األهداف حتقيق وهتدد واجلوع الفقر على القضاء إىل الرامية اجلهود تقوضو عاملية آثار هلا املياه درة تتصل بناألمد

 الشحيحة اإليكولوجية النظم يف اجلفاف آثار وتقييم مراجعة يفاً  يأساس احلوار هذا رباعُت مثومن  . لأللفية اإلمنائية
لالستفادة من املعارف اجلديدة املكتسبة فيمـا   أداة  ك إليها، الوصول وإمكانية املياه موارد توافر على املتأثرة املياه

ـ  الـدخل فرص  و التحرك عدم تكاليف تقييملو املياه على واجلفاف األراضي وتردي التصحر بآثاريتعلق   ة املفوت
  .املتأثرة املياه الشحيحة اإليكولوجية النظم يف رزقال سبل فقدان بسبب

 الـيت تعتـرف بـأن    - ونتيجة لذلك، تقوم أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، يف إطار تنفيذ االستراتيجية           - ٥٤
تواجههـا جمتمعـات   التصحر وتردي األراضي واجلفاف على مصادر املياه العذبة من أحرج التحديات اليت            آثار

ويقوم هذا على إمكانية توليد .  بإجراءات تتعلق بوضع سياسة متكاملة بشأن شح املياه-  األراضي اجلافة والقاحلة
ألهنا متكـن  عامة منافع بيئة حتقق اليت و، الستثمارها يف األعمال املتصلة باملياه يف جمتمعات األراضي اجلافة          موارد
الـنظم  واتباع ممارسـات مرنـة إلدارة      اعي  در هام من التنوع البيولوجي الزر     احلفاظ بشكل مستدام على ق      من

 .وحفظ املوائل واملوارد اجلينية وعكس اجتاهات التصحر وتردي األراضي واجلفاف، )٧(اإليكولوجية الزراعية

  األطراف إىلدخالت كم للمياه اخلامس العاملي املنتدى توصيات - ٤

. ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٢- ١٦ بتركيـا يف الفتـرة       إسـطنبول  للمياه يف    عقد املنتدى العاملي اخلامس     - ٥٥
يكتسي أمهية خاصة ألمانة اتفاقيـة        اومم. املنتدى إىل إجياد حلول مستدامة للمشاكل احلالية املتصلة باملياه          وسعى

طرة على فاجلفاف ظاهرة طبيعية تستحيل السي. مكافحة التصحر االعتراف اجللي بعملية التخفيف من آثار اجلفاف
تواترها، بالرغم من أن اآلثار الناجتة عنها ميكن ختفيفها إىل درجة معينة، وذلك عن طريق استراتيجيات مالئمـة                  

وبالرغم من أن اجلفاف كان خيتص، يف املاضي، مبناطق مناخية خاصة، فإن فترات             . للمراقبة والتخطيط واإلدارة  
وتتنبـأ  . هذا التحدي للتعامل معه   اً  د البلدان اليت مل تواجه أبد      وينبغي إعدا  اً،فتئت تصبح أكثر تواتر     مااجلفاف  

وارتفاع يف درجة احلرارة يف السنوات املقبلة بزيادة يف هطول األمطار توقعات تغري املناخ اليت تشري إىل اخنفاض يف 
صدد، أدرك املنتدى أن  ويف هذا ال.شح املياهتعاين بالفعل من  يف املناطق اليت سيما  العدد هذه الظواهر وشدهتا، و

ومل يعد مبقدور العامل أن يكون يف موقع رد الفعل،          . مثة حاجة إىل البدء يف تغيري هنج التعامل مع حدوث اجلفاف          
دارة اجلفـاف   إل خطـط     على سـبيل االسـتعجال     وضعأن ت وجيب  . دارة األزمة إلاستراتيجيات  يكتفي  حبيث  

                                                      

 من مةاملستدا التقنيات وتكييف والترسب؛ التربةات حت من احلد منها أمور مجلة املمارسات هذه تشمل )٧(
 غطـاء  وإدارة والرطوبـة  املغـذيات  دورة طريق عن التربة إنتاجية واستعادة الزراعية؛ واحلراجة العضوية الزراعة قبيل

 احلفـظ؛  تدابري من وغريها التصريف أو والري ،األمساك وصيد ،املرتلية لالستخداماتاملخصصة   املياه وإدارة األراضي؛
 .واالستيطان الزراعة زحف من الساحلية واملناطق الرطبة األراضي ومحاية ؛اجلوفيةاملياه  غذيةتو املياه جودة استعادةو
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مثـل هـذه    اً  جتارب البلدان اليت واجهت سـلف     استناداً إىل   و. رتدابري حمددة تقوم على هنج ملنع املخاط        تتضمن
اً أساسياً مجع بيانات موارد املياه ورصدها جيب أن تكون جزءعملية األحداث، فإن املشاركني كانوا مقتنعني بأن 

 ملنع آثار يةائوارد املامل حالةمن االستراتيجية ودافعوا بشدة عن إنشاء مراصد للجفاف مهمتها مجع البيانات وحتليل 
دارة خماطر اجلفاف ومواصلة تطوير نظم اإلنذار املبكر من    إلأوصى املنتدى بأنه ينبغي إنشاء آليات         ماك. اجلفاف

وبعد أن أشار املنتدى إىل أن ندرة امليـاه         . أجل احلد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية املمكنة للجفاف        
 املائية القابلة لالستغالل بشكل مستدام، وافق على أن هذه قضية ياه املوارداوزت الطلبات على املجت  ماظهرت حين

  .رئيسية تنبغي معاجلتها بشكل مشترك مع إدارة التخطيط للجفاف

 املتشاطئةدول  الووعياً من املنتدى بأمهية التعاون بني       . وال يعترف اجلفاف باحلدود السياسية أو اإلدارية        - ٥٦
على إجراء حوارات وتبادل اآلراء بشأن كيفية إدارة حاالت اجلفاف هذه الدول  بقوة  خالل فترة اجلفاف، شجع   

اعتـرف    كما. ووضع آليات مشتركة ملنع اآلثار املدمرة ويف احلني نفسه محاية النظم اإليكولوجية اهليدرولوجية            
، املقتـصدة للميـاه   يات  املنتدى بضرورة العمل يف خمتلف األصعدة، من قبيل برامج القياس أو حتسني التكنولوج            

وشجع املنتدى البلدان على زيادة استخدام موارد املياه غري . للمياهالرشيد توعية اجلمهور بأمهية االستخدام   وكذا
وينبغي أن ُتدرج مسألة وضـع مؤشـرات   . التقليدية، من قبيل إعادة استخدام مياه التصريف وحتلية املياه املاحلة         

وأخرياً، أوصـى   . "رطوبة التربة "وأحد املؤشرات املقترحة هو     . ل سياسات املياه  سليمة بشأن اجلفاف عند تناو    
  .املنتدى بتعزيز التعاون الوطين والدويل يف التخفيف من اجلفاف واحلد من الكوارث

  ةصعداأل مجيع يف التنفيذ لدعم املوارد تعبئة :٤ االستراتيجي اهلدف -  دال

اب املصلحة لتنفيذ االستراتيجية وتوفري إغاثة مستدامة وطويلة األجـل          مثة حاجة إىل شراكة شاملة بني أصح        - ٥٧
 الـنظم اإليكولوجيـة   حالـة للبلدان األطراف املتأثرة تساعد على حتسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين وحتسني            

  .جل تسريع تنفيذ االتفاقية من أحالةفالشراكات املتينة تؤمن بناء القدرات وتبين الشبكات العلمية اليت توفر . املتأثرة

 اليت تلك فيها  امب املعنية، املتحدة األمم هيئات يشرك أن االتفاقية لتنفيذ الالزم الشراكات هليكل وينبغي  - ٥٨
 ،املنـاخ  تغـري وانب  جل والتصدي لوظيفته، اإليكولوجي النظام أداء، حبيث تكفل    الغذائي األمن توفري والية هلا
 إطار أي يشمل أنوينبغي . واجلفاف األراضي وتردي لتصحراملرتبطة مبحور ا القتصاديةا أو االجتماعية لجوانبلو

 . الوكاالت من أوسعجمموعة  االستراتيجية إجنازمن أجل  املتحدة ألممللتالقي يف ا

  قدماً املضي سبيل -  لألطراف املسامهات منمزيد  :العاملية البيئة مرفق - ١

 اتفاقية مكافحـة    -  ة ذات صلة بالبيئة   يعاملية من ثالث اتفاقيات دولية رئيس     ُتستمد والية مرفق البيئة ال      - ٥٩
عناصر مشروع استراتيجية مرفق ينبغي لو. التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ 

، ٢٠٠٩يونيـه   / يف حزيـران    موارده اليت كان من املقرر إعالهنـا       لدورة اخلامسة لتجديد  اخلاصة با البيئة العاملية   
تعاجل بوضوح توليد تدفقات مستدامة من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية وكذا تردي األراضـي بـسبب                  أن

لقيـادة  فرصـة   هذه الدورة   ويتيح الدور الذي تضطلع به قضايا األراضي يف         . االستخدامات املتضاربة لألراضي  
وميكن العثور على مزيد    . دامة لألراضي يف إطار االستراتيجية    متعددة القطاعات وللتآزر من أجل بناء إدارة مست       

  .Add.1 وICCD/CRIC(8)/3من املعلومات املتصلة بدور مرفق البيئة العاملية يف الوثيقتني 



ICCD/COP(9)/10 
Page 17 

 دورته يف كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمتُر التكيف صندوَق اعتمد وقد  - ٦٠

 صندوق لاموأوفر تو. كيوتو بروتوكول يف األطراف النامية البلدان يف عملية تكيف مشاريع يلمتو أجل من الثالثة
 األراضي وتردي التصحر من تعاينقد   مناطق أو قاحلة شبه أو قاحلة مناطق هبا اليت للبلدان أخرى فرصة التكيف

 نظـم  هبـا  الـيت  والبلدان النامية، صغريةال اجلزرية الدولاً  منو البلدان أقل سيما  الو النامية، لبلدانلو واجلفاف،
 .)٨(املناخ تغري على التكيففيما يتعلق بسياسات  أولوياهتا تنفذ لكي ،هشة جبلية إيكولوجية

  لألراضي املستدامة واإلدارة الدويل البنك - ٢

التصحر وتردي  للبنك الدويل، بصفته وكالة تنفيذية ملرفق البيئة العاملية، عدة برامج وهنج ملعاجلة معضلة                - ٦١
وتعرَّف اإلدارة املستدامة لألراضي بأهنا عملية تقوم على . األراضي واجلفاف عن طريق اإلدارة املستدامة لألراضي

اخلارجيـة  اآلثـار   يف ذلـك      امب(والبيئة  ألراضي واملياه والتنوع البيولوجي     يف اإلدارة املتكاملة ل   املعرفة تساعد   
ملواجهة الطلبات املتزايدة على الغذاء واأللياف، ويف الوقت نفسه احلفاظ على ) ةواآلثار التبعيللمدخالت والنواتج 

يف اً معمماً أساسياً ويعد هنج اإلدارة املستدامة لألراضي هنج. خدمات النظام اإليكولوجي وسبل الرزق املتصلة به      
مرفق البيئة العاملية حتت    /الدويلفيها تلك اجلارية داخل البنك        امشاريع البنك الدويل للتصدي لتردي األراضي، مب      

فاإلدارة غري املالئمـة    . واإلدارة املستدامة لألراضي ضرورية لتلبية احتياجات ساكنة متنامية       . مظلة أرض أفريقيا  
إنتـاج الـسلع    بفيما يتعلـق    مستجمعات املياه واملناطق الطبيعية     أداء  لألراضي تؤدي إىل ترديها وإىل اخنفاض       

  ).وع البيولوجي، واهليدرولوجيا، وعزل الكربون، وخدمات النظام اإليكولوجيللتن  منافذ(واخلدمات 

 متعـددة،  واجلفاف األراضي وتردي للتصحر التصدي يف الدويل البنك ووظائف أدوار تكون أن وميكن  - ٦٢
 تقـوم  اً،وحالي. املتأثرة اإليكولوجية النظمحالة  و املتأثرين لسكانل ةيعيشامل األحوال تتناول البنك مشاريع أن  امب

يف جمـال    الـدويل  البنك يدعمها مبادرة أهم باعتباره أفريقيا أرضبرنامج   بدعم التصحر مكافحة اتفاقية أمانة
 . )٩(واجلفاف األراضي وتردي للتصحرالتصدي 

                                                      

إدارة : وميكن ربط بعض من هذه األولويات بتلك املبينة يف برامج العمل الوطنية على النحـو التـايل                 )٨(
املتنقل؛ وموارد املياه؛ والـنظم   يوايننتاج احلاإل؛ واإلنتاج الزراعي و)نظم اإلنذار والوقاية(األراضي اجلافة؛ وإدارة املخاطر   

؛ ونظم الرصد واإلنذار املبكر ملراقبة وتقيـيم        )مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية احلرجية والغابات اجلبلية       (اإليكولوجية اهلشة   
؛ يـة العواصف الرملية والعواصف الرملية التراب    التصحر وتردي األراضي واجلفاف؛ وإدارة املوارد الطبيعية، والسيطرة على          

وتنفيذ أنشطة مبتكرة مولدة للدخل، واألمن الغذائي؛ ومواءمة السياسات البيئية والعامة؛ ورمبا إنشاء مراكز إقليمية وأقاليمية 
 .إلدارة اجلفاف وكذلك تقييم آثار تقلص املقاومة الناتج عن الكوارث الطبيعية املرتبطة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف

للتصحر وتردي األراضي واجلفاف هو برنامج إدارة موارد األراضي الريفية          مثة برنامج آخر يتصدى      )٩(
للبنك الدويل الذي ُيعىن بوضع خيارات تقنية واجتماعية ومؤسسية ويف جمال السياسة العامة تقوم على املعارف لفائدة                 

طر الذي ينطوي عليه تغري املناخ      ويرمي الربنامج إىل حتسني إدارة األراضي الريفية ويشمل إبراز اخل         .  ويروج هلا  البلدان
ويشجع آليات التكيف املالئمة وتعميم     ) املاء/األرض(واآلثار السلبية هلذا التغري على املوارد الطبيعية للمجتمعات احمللية          

 .هنج متكاملة إلدارة األراضي وموارد املياه من أجل األمن الغذائي واحلد من الفقر
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  ريو التفاقيات املشترك االتصال فريق -  ثالثاً
اليت تدخل يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يدعم فريق االتصال املشترك إطاراً لتشجيع أوجه التآزر   - ٦٣

اتفاقية التنوع اليت تندرج ضمن التفاقية اإلطارية، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ضمن ا
وتبقى املشورة بشأن تعزيز الروابط بني برامج العمل . البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية التفاقية مكافحة التصحر

الوطنية واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وبرامج العمل الوطنية للتكيف مكوناً أساسـياً              
ويتيح فريق االتصال املشترك فرصاً للتآزر فيما بني أنشطة التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه،               . لربامج العمل 

  . واستخدامه استخداماً مستداماًوع البيولوجيلتناحفظ  تردي األراضي والتصحر، وأنشطة وأنشطة مكافحة
 من قبل أمانيت االتفاقية اإلطارية واتفاقية التنوع ٢٠٠١وقد ُشرع يف عملية إنشاء فريق االتصال املشترك يف   - ٦٤

عيت وُد. البيولوجي يف الدورة الرابعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية اإلطارية            
أمانة اتفاقية مكافحة التصحر إىل املشاركة من أجل تعزيز التنسيق بني االتفاقيات الثالث واستكشاف فرص مزيد من 

وركزت الدورة على ضرورة تعزيز التعاون بني االتفاقية اإلطارية وغريها من االتفاقيات املعنية وشـددت               . التعاون
 أيضاً مبقترح اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         على أمهية التنسيق على الصعيد الوطين؛ ورحبت      

التابعة التفاقية التنوع البيولوجي بشأن اجملاالت احملتملة للتعاون والعمل املنسق، وشجعت أيضاً األطراف يف االتفاقية 
 إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ألوجه      اإلطارية على تعزيز إشراك خرباء تغري املناخ يف التقييم التجرييب املضطلع به يف            

ومع مرور الوقت، قدم فريق االتصال املشترك وأوصى مبعلومات فنية عن . الترابط بني تغري املناخ والتنوع البيولوجي
وتبادلت أمانات اتفاقية   . خمتلف األدوات واملنهجيات اليت أفاد منها تصميم املشاريع واألنشطة على الصعيد الوطين           

 البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر واالتفاقية اإلطارية املعلومات والتجارب بشأن عدد من برامج العمـل               التنوع
  .والسياسات واملبادئ التوجيهية اليت وفرت التوجيه ملؤسسات أخرى، وال سيما مرفق البيئة العاملية

ئل ملتابعة اإلجراءات يف إطـار      نسب السبل والوسا  أن  أ يود مؤمتر األطراف تقدمي التوجيه بش      لذلك، قد   - ٦٥
 :االستراتيجية، يف اجملاالت التالية

 والعاملية؛ احمللية الفوائد فضالً عن املؤسسي، فيها امب املالئمة، األصعدةيف  التآزري العمل وطرائق صفر  )أ(

 ؛)الصلة ذات التآزر وخيارات التخفيف (التربة يف املوجود الكربون إدراج فرص  )ب(

 يف أساسـية  ممارسـة  بوصـفها  لألراضـي  املستدامة اإلدارة باستخدام املناخ تغري عم التكيف  )ج(
 االستراتيجية؛  تنفيذ

 العاملية؛ البيئة ملرفق التكيف صندوق طريق عن وخباصة ،٤ االستراتيجي اهلدف تنفيذ  )د(

إسـداء   لأج من الغابات، وإدارة البيولوجي التنوع أهداف ذلك يف  امب ،ةاجلاف األراضي تقييم  )ه(
 ؛ باالستناد إىل مدخالت علميةالعامة لسياساتيف جمال ا شورةامل

تنفيذ السياسات والتدابري املتعلقة بالتصحر وتـردي األراضـي         يف جمال   أوجه التآزر والترابط      )و(
  يف ذلك برامج العمل اإلقليمية؛  اواجلفاف على الصعيد اإلقليمي، مب

 املتحدة؛ األمم منظومة داخل تعاوين وإطار الشراكات بناء طرائق  )ز(

 .املبكر اإلنذار ذلك يف  امب ، ذو الصلةالعاملي اإلطار ونظام اجلفاف، خماطر إدارة بشأن احلوار  )ح(

 -  -  -  -  -  


