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  املؤقت األعمال جدول من ١١ البند

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

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

 *مذكرة من األمانة

  إضافة
  اجلوية خالل  رصادلأل العاملية املنظمةالتعاون مع 

  الفترة املشمولة باالستعراض
  موجـز

ن مـشاكل   أالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تاريخ طويل من التعاون بش              
دون اتيجية وينتظر من املركز وضع استر .إىل إنشاء مركز إدارة اجلفاف جلنوب شرق أوروباالتعاون اجلفاف؛ وقد أدى هذا 

، وتوفري معلومات موثوقة ويف حينها لـصناع        هإلنذار املبكر من  ل و  اجلفاف م فعال لرصد  ا إلدارة اجلفاف، وتنفيذ نظ    إقليمية
  فتئت املنظمة  وبدعم من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ما        .القرار الوطين، وتبادل أية معلومات جتمع أو دروس تستفاد        

 لتيسري إنشاء مركز إلدارة اجلفاف آلسيا ٢٠٠٧ة واتفاقية مكافحة التصحر تعمالن بشكل مشترك منذ اجلوي لألرصاد العاملية
وإضافة إىل ذلـك، تعمـل       .الوسطى سيقدم خدماته ألوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان       

 بنـاء  تـشجيع  أجل والترابية من  الرملية العواصف من راإلنذا يتعلق ب  واالستشارة للتقييم نظامإطار  املنظمتان بشراكة يف    
 من حلقات العمل  عدداً املنظمتان أيضاًونظمت. ةوالترابي الرملية بالتعامل مع العواصف يتصل فيما وآسيا أفريقيا يف القدرات

 .ةاملتحد تنـزانيا املشتركة منها حلقة العمل الدولية بشأن املناخ وتردي األراضي اليت عقدت يف مجهورية

                                                      

تأخر إصدار هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل مشاورات داخلية وخارجية مكثفة من أجل تزويد األطراف   *
 .بآخر املعلومات املتاحة
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 األرصاد مسؤولية هلا اليت املتخصصة املتحدة األمم وكالة بصفتها اجلوية، لألرصاد العاملية املنظمة فتئت ما  - ١
  .نشأهتا منذ الزراعي اجلفاف قضيةتصدى لت ،التطبيقية هليدرولوجياوا اجلوية

ـ   العاملية واملنظمة التصحر األمم املتحدة ملكافحة والتفاقية  - ٢     طويـل مـن التعـاون   اريخلألرصاد اجلويـة ت
 أهداف وتتمثل .أوروبا شرق جلنوب اجلفاف إدارة مركز إنشاء يف املنظمتني كلتا وساعدت .اجلفاف متطلبات بشأن
 واهليـدرولوجيا  اجلويـة  لألرصاد الوطنية والدوائر التصحر، مكافحة اتفاقية اتصال مراكز مسامهات إدماج يف املركز

 وضع أجل من  من كل بلد مشارك    اجلفاف جمال يف املستقلني والباحثني) اجلوية صادألراملنظمة العاملية ل   أعضاء(
 معلومـات  وتوفري ،همن املبكر واإلنذار اجلفاف رصدل فعال مانظ وتنفيذ اجلفاف، إلدارة استراتيجية دون إقليمية  

 .ُتستفاد دروس أو ُتجمع معلومات أية وتبادل الوطين، القرار لصناع حينها ويف موثوقة

أوروبا وكالـةُ البيئـة    شرق جلنوب اجلفاف إدارة  اللجنة التوجيهية الدولية ملركزوقد نظمت اجتماَع  - ٣
 من املـسائل  وناقشت اللجنة التوجيهية عدداً  . ٢٠٠٨مارس  /جبمهورية سلوفينيا وعقد يف بليد بسلوفينيا يف آذار       

أوروبـا   شـرق  جلنوب اجلفاف إدارة ومنها اعتماد اختصاصات اللجنة التوجيهية الدولية، وشعار مركزاهلامة 
 ٢٠٠٨ عاميل، وخطة األنشطة    شاريعواملتوقعة، وإمكانيات متويل امل    القائمةوصفحته على اإلنترنت، واألنشطة     

 .٢٠٠٩أبريل /فينيا يف نيسان بسلو        بورتوروزوعقد االجتماع الثاين للجنة التوجيهية الدولية يف . ٢٠٠٩و

واتفاقية  اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة فتئت ما أوروبا، شرق جلنوب اجلفاف إدارة ملركز الناجح اإلنشاء وعقب  -٤
 اجلفاف إلدارة مركز إنشاء على ٢٠٠٧ عام منذ مشترك بشكل تعمل أوروبا يف والتعاون األمن ومنظمةمكافحة التصحر 

 وعقـدت  .وكازاخـستان  وقريغيزسـتان  وطاجيكـستان  وتركمانـستان  ألوزبكستان خدماته دمسيق الوسطى آلسيا
 يف ٢٠٠٧ نـوفمرب /الثاين تشرين يف الوسطى آسيا يف للجفاف اإلقليمي ملركزا اختصاصات إعداد بشأن تقنية دراسية حلقة

 الوسـطى،  آلسيا جلفافا إدارة مركز اختصاصات إعداد بشأن ثانية دراسة حلقة وتبعتها .بأوزبكستان طشقند
  إعالنمشروع الثانية العمل حلقة يف املشاركون واستعرض .بقريغيستان       بيشكيك يف ٢٠٠٨ مايو/أيار يف عقدت
 داعني الوزراء إىل املشروع تقدمي مقترح وأيدوا الوسطى آلسيا اجلفاف إدارة مركز إنشاء أجل من الوزاريالنوايا 
 .اإلعالن اعتماد إىل إياهم

نظام للتقيـيم   إطار   أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بشراكة مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف             وتعمل  - ٥
  إلنذار من العواصف الرملية والترابية من أجل تشجيع بناء القـدرات يف أفريقيـا وآسـيا               يتعلق با واالستشارة  

  .فيما يتصل بالتعامل مع العواصف الرملية والترابية

 العوامـل  كأحـد  املناخية التباينات يورد التصحر مكافحة اتفاقية يف الوارد التصحر تعريف إن وحيث  - ٦
 التصحر مكافحة واتفاقية اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة نظمت تصحر، من يتبعها وما األراضي تردي إىل املؤدية
 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون يف األراضي وتردي املناخ بشأن دولية عمل حلقة ترتانيا يف اجلوية األرصاد ووكالة
 املتـأثرة عـن طريـق      املنـاطق  وجتديد مؤسسي بدعم حيظى متكامل هنجاتباع  ب العمل حلقة وأوصت. بترتانيا

 املباشـر  للتفاعل وميكن .األراضي تردي من للحد املادية التدخالت من وغريها اإليكولوجية الزراعية املمارسات
 عـن  املباشرومستخدمي األراضي أن يساعد يف تعزيز اإلبالغ     واهليدرولوجيا اجلوية لألرصاد الوطنية الدوائر بني

        احلالية         الشواغل    إىل        بالنظر     أنه       العمل      حلقة      أوصت     كما ).الفصلية املناخية التوقعات أي (واملناخ الطقس معلومات
      تدعم        للجفاف           للتصدي    نية  وط       سياسة        وتنفيذ     وضع      اهلام    من        احمللية،         اجملتمعات     على       وأثره        املتكرر        باجلفاف         املتعلقة
   .       الوطنية       العمل       لربامج        الفعال         التنفيذ

 -  -  -  -  -   


