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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٢بوينس آيرس، 

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
  تقدم احملرز يف مشروع تقييم تقرير عن ال

  تردي األراضي يف املناطق اجلافة    

  تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم 
  تردي األراضي يف املناطق اجلافة

  مذكرة من األمانة

  موجز

 يف املبادرات اليت اختذهتا املنظمات واملؤسـسات الدوليـة          وقد نظر طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة،        
تقييم ختلفة بالتعاون مع األمانة بشأن مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف امل

  .املشروع إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا التاسعة

الـذي  طراف،  ن مؤمتر األ  ع اجلافة صدر     يف املناطق  وقد تذكر اللجنة أن طلب إجراء تقييم ملدى تردي األراضي          
 ،وميثل هذا املشروع مبادرة عاملية يدعمها مرفق البيئة العاملية . مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافةنشأت منه فكرة

  . املنفذةةوكالال بوصفها ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واألمانة واآللية العاملية

املشاريع، استحدث املشروع واخترب منهجيات فعالة لتقييم تردي األراضي يف إمناء ملرحلة باء لصندوق ومنذ ا 
جنوب أفريقيا والسنغال والصني وكوبا، وكذلك  و مشاريع رائدة نفذت يف األرجنتني وتونسمن خاللاملناطق اجلافة 

وُنفـذت   .ماليزيا واملكسيك  و الصني وكينيا و  يف األرجنتني وأوزبكستان   أُجريت دراسات حاالت إفرادية     من خالل 
زستان يتركمانستان والصومال وطاجيكستان وقريغ و تنفيذها يف إثيوبيا وأوزبكستانجيرياألنشطة املتصلة باملشروع أو 

  .وكازاخستان ومنغوليا
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فة ومـداه   تردي األراضي اجلا   طبيعة  وأدوات لتقييم  وطرائقويهدف املشروع إىل وضع وتنفيذ استراتيجيات        
 على النظم اإليكولوجية ومستجمعات املياه وأحواض األهنار، واحتباس الكربون يف األراضي اجلافـة،              وآثارهوحدته  

  .وقياسه قياساً كمياً وحتليله، على مستويات خمتلفة من حيث الزمان واملكان

ليتسىن تـصميم   يف جمال التقييم    املية  عالقليمية و اإلوطنية و القدرات  الوباإلضافة إىل ذلك، يهدف املشروع إىل بناء         
  . األراضي وإدارهتاالستخدام األراضي وإرساء ممارسات مستدامة ترديوختطيط وتنفيذ أنشطة هتدف إىل التخفيف من 

  :النواتج التاليةحتقيق  حالياً يتموكنتيجة هلذا التقييم لتردي األراضي،  

  . على صعيد العاملدي األراضي يف املناطق اجلافةلترحتديد خط األساس واالجتاهات والقوى احملركة   •
تقييم حالة تردي األراضي على النطاق الوطين ودون الوطين والقوى احملركة والضغوط املؤديـة إىل                 •

  .تدهور املوارد للبلدان الرائدة
  .أدوات تقييم حملية ووطنية قائمة على املشاركة ومنسقة ومتطورةوضع   •
 املفـاهيمي   طـار اإل ضمنالقات السببية بني خمتلف مؤشرات تردي األراضي        حتليل حيدد الع  إجراء    •

  ."االستجابة -  األثر -  احلالة -  الضغط -  القوة احملركة" لنموذج
  .خطة عمل عاملية تتضمن كل نتائج املشروعوضع   •
 .ملزيد من اإلجراءاتختاذ ااستنتاجات وتوصيات ال  •

 التقريـر إىل جلنـة العلـم     هذايقدم :شروعامللزراعة تقريراً مرحلياً عن وأعدت منظمة األمم املتحدة لألغذية وا 
 .وقد تود اللجنة أن تقدم، عن طريق مؤمتر األطراف، أية توصيات تراها مناسبة بشأن هذا املوضوع .والتكنولوجيا للنظر فيه
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -  أوالً
  ٤  ٤- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروع الرئيسيةأهداف امل  - ثانياً 
  ٥  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار الزمين  - ثالثاً 
  ٥  ٢٤- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيكل املشروع  - رابعاً 

  ٥  ١١- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستوى العاملي  - ألف   
  ٦  ١٧- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستوى القطري  - باء   
  ٧  ٢٠- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدماج املستويات املختلفة  - جيم   
  ٨  ٢٤- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج الشمويل  - دال   

  ١٠  ٣٧- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنج املشروع  - خامساً 
  ١٢  ٣٥- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . ة املؤشرات وأداة التقييم البصري للتربةجمموع  - ألف   
  ١٢  ٣٧- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات  - باء   

  ١٢  ٤٠- ٣٨  . . . . . مالءمة مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة لوضع السياسات  - سادساً 
  ١٣  ٧٧- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة األنشطة  -  سابعاً

  استحداث هنج تقييم تـردي األراضـي يف املنـاطق          : ١العنصر    –ألف   
  ، والـشبكة   املبادئ التوجيهية لتقييم تـردي األراضـي       :اجلافة    
  ١٣  ٥٤- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ونظام املعلومات    
  ١٤  ٥٨- ٥٥  . . .  إجراء عمليات تقييم عاملية وإقليمية لتردي األراضي- ٢العنصر   - باء   
   إجراء عمليات تقييم حملية يف البقاع الساخنة والبقاع - ٣العنصر   - جيم   
  ١٥  ٧٥- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دةالزاهية يف البلدان الرائ    
   إجراء حتليل رئيسي وإعداد استراتيجية للعمل علـى         - ٤العنصر    - دال   
  ١٧  ٧٧- ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصعيد العاملي    

  ١٧  ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض منتصف املدة  - ثامناً 
  ١٧  ٨٣- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - تاسعاً 
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   معلومات أساسية-  أوالً
رصد تردي األراضي بشكل عام، والتصحر بشكل       يف العقود املاضية لفهم وتقييم و     كثرية  ُبذلت جهود     - ١

 القطري  الصعيدقابلة للمقارنة على    العلومات  املوحىت وقت قريب، مل تكن هناك آلية قائمة جلمع ونشر            .خاص
 مرفـق   مولوقابلة للمقارنة بشأن تردي األراضي،      ُمحدَّثة  واستجابةً للحاجة إىل معلومات      .واألقاليمي والدويل 

 وتنفـذه  برنامج األمم املتحدة للبيئة      على أن ينجزه  مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة        البيئة العاملية   
 واملركز ،وحظي هذا املشروع بدعم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر .منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

مـن  وعدد   ،تحدة، والشبكة العاملية للغطاء األرضي    الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة، وجامعة األمم امل       
قد و. ٢٠١٠ وسينتهي يف عام     ٢٠٠٦ يف عام     احلايل وبدأ تنفيذ املشروع   . اآلخرين الشركاء اإلقليميني والوطنيني  

 .املشاريعإمناء لصندوق  )٢٠٠٤- ٢٠٠٢(ومرحلة باء ) ٢٠٠١- ٢٠٠٠(مت إعداده عن طريق مرحلة ألف 

 .األرجنتني وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال والصني وكوبا تة بلدان رائدة هيوتشارك يف املشروع س  - ٢

  أهداف املشروع الرئيسية - ثانياً 
 :هلذا املشروع هدفان رئيسيان مها  - ٣

اجلافة ومداه  يف املناطق   تردي األراضي   طبيعة   وأدوات لتقييم    وطرائقوضع وتنفيذ استراتيجيات      )أ(  
يكولوجية ومستجمعات املياه وأحواض األهنار، واحتباس الكربون يف األراضي اجلافة،  على النظم اإلوآثارهوحدته 

 وقياسه قياساً كمياً وحتليله، على مستويات خمتلفة من حيث الزمان واملكان؛

هتدف ليتسىن تصميم وختطيط وتنفيذ أنشطة      يف جمال التقييم    بناء قدرات وطنية وإقليمية وعاملية        )ب(  
 . األراضي وإدارهتاستخدام األراضي وإرساء ممارسات مستدامة الترديلتخفيف من إىل ا

 :التاليةالنتائج  من املتوقع حتقيقونتيجة هلذا التقييم لتردي األراضي،   - ٤

  ؛ على صعيد العامللتردي األراضي يف املناطق اجلافةحتديد خط األساس واالجتاهات والقوى احملركة   )أ(  
اضي على النطاق الوطين ودون الوطين والقوى احملركة والضغوط املؤديـة     تقييم حالة تردي األر     )ب(  

 ؛إىل تدهور املوارد للبلدان الرائدة

 ؛أدوات تقييم حملية ووطنية قائمة على املشاركة ومنسقة ومتطورةتوفري   )ج(  

هيمي  املفا طاراإل ضمنحتليل حيدد العالقات السببية بني خمتلف مؤشرات تردي األراضي          إجراء    )د(  
 ؛"االستجابة -  األثر -  احلالة -  الضغط -  القوة احملركة" لنموذج

 ؛خطة عمل عاملية تتضمن كل نتائج املشروعوضع   )ه(  

 .من اإلجراءاتالختاذ املزيد استنتاجات وتوصيات   )و(  
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  اإلطار الزمين - ثالثاً 
 .٢٠٠٦مايو  / وبدأ أنشطته يف أيار    ٢٠٠٤نوفمرب  /حظي املشروع مبوافقة مرفق البيئة العاملية يف تشرين الثاين          - ٥

، وجيري النظر حالياً يف متديده ملدة ستة أشهر إضافية دون تكلفة بناء             ٢٠١٠أبريل  /وسيدوم أربعة أعوام، حىت نيسان    
 .على النتائج اليت يسفر عنها تقييم منتصف املدة

  هيكل املشروع - رابعاً 
نصراً عاملياً يقوم جزئياً على معلومات االستشعار عـن  فهو يضم ع .ينفذ املشروع على مستويات خمتلفة  - ٦

ويتضمن املستوى القطري عنصرين  .بعد، وجزئياً على وضع مناذج لقواعد البيانات العاملية، ويكمله العمل امليداين
عة  اجملم تردي األراضي معلوماتمعجمموعات البيانات و )العاملية(خدام األراضي عنصر وطين جيمع مبادئ است :مها

 . على العمل امليداين واخلربة احملليةيقومكما يضم عنصراً حملياً  املعارف املتخصصة،  عن طريقعلى الصعيد الوطين

  املستوى العاملي- ألف 

 .يتألف العنصر العاملي أساساً من ثالثة خطوط عمل  - ٧

  رسم خرائط ُنظُم استخدام األراضي على الصعيد العاملي - ١

احتياجات مع   وُتكيف   األمم املتحدة لألغذية والزراعة   املية الستخدام األراضي يف منظمة      ُتستحدث النظم الع   - ٨
املناخ (االقتصادية   -   واالجتماعية الفيزيائية احليوية وهي تقوم على حتليل جمموعات من البيانات         .تقييم تردي األراضي  
عمليات وُتنقح اخلريطة الناجتة عن ذلك يف  ).دارية وحماصيل الغطاء األرضي واملاشية، واألنشطة اإل،والتربة والتضاريس

 - واالجتماعية   الفيزيائية احليوية ويتم حتديد مسات وحدات اخلرائط باستخدام جمموعة البيانات          .تقييم التخطيط الوطين  
ل وحدات  وتشك ." االستجابة -  التأثري   -  احلالة   -  الضغط   - القوة احملركة   " لتكون مبثابة مؤشرات لنموذج      االقتصادية

 تشكل  يف حد ذاهتا  وهي   . عليه والضغوطات املمارسة تردي األراضي   ل الرئيسية   للمحركاتوضع اخلرائط هذه خالصة     
العاملي املستوى للتقييم الوطين، واإلطار الذي جيرى فيه التقييم احمللي، مما يسمح باالستقراء من      ئطإلعداد اخلرا األساس  

  .والعكس بالعكس احمللي  املستوىإىل

  دراسة عاملية ملؤشرات الضغط املقترنة بتردي األراضي - ٢

اضطلعت منظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية، إىل جانب املعهد الدويل لتحليل الـنظم التطبيقـي،                - ٩
وهي  وهشاشة التربة واملنحدر،     ،بدراسة عاملية مفصلة لتطور مؤشر القحولة وشدة املطر، وحالة الغطاء األرضي          

وهي  ، النتائجتشروقد ُن . تعرية التربةعلىتردي األراضي وبالتحديد    على  تأثرياً هاماً   مجيعاً  ا   هل عتقد أن  يُ عوامل
  . يف شكل خريطةأيضاًُمتاحة 
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دراسة اجتاهات صايف اإلنتاجية األوىل وكفاءة استخدام األمطار          - ٣
  حتليل بيانات مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتاتمن خالل 

 ٢١ يف احلسبان بيانات سالسل زمنية من مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات مدهتا              الطريقة ههذأخذ  ت - ١٠
وُتستخدم كفاءة استخدام األمطار إللغاء  .وهلا بعدئذ إىل صايف اإلنتاجية األوىل وكفاءة استخدام األمطارحتعاماً، و

 طريقة االجتاه املتبقي جملموع مؤشر االختالف أيضاًواسُتخدمت  .تأثري تقلبات األمطار على صايف اإلنتاجية األوىل
  نخفض فيهـا صـايف اإلنتاجيـة األوىل        ي، ُتعترب املناطق اليت     وعلى هذا النحو   .املوحَّد يف النباتات للغرض نفسه    

املؤشر املناطق اليت يزيد فيها هذا ُتعترب هذا املؤشر بالذات، بينما إىل بقاعاً ساخنة بالنسبة ) صايف سقوط األمطار(
واسُتخدم معيار آخر هو كفاءة استخدام الطاقة للحد من أثر التقلبات يف نظـام درجـة                 .على أهنا بقاع زاهية   

 .تقلبات األمطار ودرجة احلرارةحسب ويالحظ أن هذه الطريقة حتدد اجتاهات صحة النباتات املصححة  .احلرارة
  .ورة شاملة عن املوضوع بأكملههذا جانب هام من تردي األراضي ولكنه ال يسمح بتقدمي صو

 يف الصني وكينيا ا هذه الطريقة املركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة، ومت اختبارهثواستحد - ١١
 النتـائج  تتـوفر  كما منشورة ومتوفرة؛النتائج العاملية  و .تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة     مشروع  يف إطار   

  . مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافةشاركة يفىل البلدان املاملستخلصة بالنسبة إ

   املستوى القطري- باء 

 إىل نتائج الدراسات التمهيدية، هنج مؤلف من سبع خطوات يعّد مبثابة اجلزء املعياري من ُوضع، باالستناد - ١٢
  : السبع لنهج املشروع يف ما يليوتتمثل اخلطوات .اإلطار املنهجي للمشروع على الصعيدين الوطين واحمللي

 حتديد مشاكل تردي األراضي وتقييم احتياجات املستخدمني  )أ(  

 إنشاء فرقة عمل تابعة للمشروع  )ب(  

 التحليل األويلإجراء حصر املنجزات و  )ج(  

 وضع استراتيجية لتقسيم الطبقات وأخذ العينات  )د(  

 م على املشاركةقائ استقصائية ميدانية وتقييم اتإجراء دراس  )ه(  

 إدماج املعلومات  )و(  

 .استراتيجيات وأدوات الرصدوضع   )ز(  

  العنصر الوطين - ١

 هـذا  ويتـألف  .تنفذ العنصر الوطين للمشروع مؤسسات وطنية يف البلدان الشريكة بدعم من املشروع          - ١٣
لمعـايري الدوليـة،    ل ون مطابقة لتكتاحة حملياً، ومعاجلتها    املعلومات  املبيانات و ال أساساً من مجع وحتليل      العنصر

وبذلك، تكون البلدان قادرة على تشذيب اخلرائط املستمدة من الدراسة           .ومقارنتها مع نتائج الدراسات العاملية    
وتشمل التطورات اإلضافية إقامـة      .لتقييم تردي األراضي  إلعداد اخلرائط   وطنية   ووضع قاعدة    هاالعاملية وتفصيل 

  .لمشروعل  حمددلقة بتردي األراضي على موقع شبكينظام وطين للمعلومات املتع
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وُتطبق املعارف املتخصصة الوطنية لوسم اخلريطة القاعدية لنظام استخدام األراضي خبـصائص تـردي                - ١٤
وأعدَّ املشروع، بالتعاون مع العرض العاملي العام ملنـاهج الـصيانة           . األراضي وإدارهتا على الصعيد دون الوطين     

ويسمح استخدام هذه األداة بتطبيق املعارف الوطنية       . أداة حمددة لرسم اخلرائط يف شكل استبيان      وتكنولوجياهتا،  
وُتقارن نتائج هذه العملية مع البقـاع  . مبزيد من االتساق وبطريقة أكثر قابلية للمقارنة فيما بني البلدان املختلفة         

م كأساس لتوجيه الدراسة االستقصائية للتقييم احمللي ستخد احملددة على الصعيد العاملي، وُتالساخنة والبقاع الزاهية
وتتوفر النتائج احملصلة على الصعيد الوطين فعالً بالنسبة إىل تونس والسنغال؛ وستلتحق هبما             . الوارد وصفها أدناه  

  .عما قريب بلدان أخرى مشاركة يف املشروع

ق زراعية وحضرية من خالل حتليل بيانات دراسة لتغري الغطاء األرضي إىل مناط   تكّملها  هذه الدراسات   و  - ١٥
وهي تعقد مقارنة بني الغطـاء      . واستحدثت هذه الطريقة الشبكة العاملية للغطاء األرضي      . (Landsat) الندسات

األرضي احلايل كما يظهر من أحدث صور التقطها نظام الندسات واحلالة كما تبدو يف سلسلتني أخـريني مـن          
وسُتعترب تلك املناطق اليت حتولت من غابات أو مراعي .  من القرن املاضي والثمانيناتالصور امللتقطة يف السبعينات

وتتوفر النتائج بالنسبة إىل كينيا والسنغال وهناك . إىل مناطق زراعية أو حضرية بقاعاً ساخنة ألغراض هذا املؤشر   
  .دراسات جارية يف جنوب أفريقيا وتونس وكوبا

  العنصر احمللي - ٢

وقد بادر  . الياً عمليات تقييم حملية يف مناطق خيتارها كل بلد تبعاً للتقييم الوطين لتردي األراضي             ُتجرى ح   - ١٦
كل بلد مشارك بإجراء عمليات تقييم مفصلة ملوقعني على األقل، بدعم من املنتديات املعنية بالسياسات على الصعيد 

وجيري حالياً تدريب املهنـيني  .  اإلمنائية اتين واملمارس الوطين إلنشاء عمليات الربط باللوائح احمللية والتخطيط الوط       
. املناسبني يف جماالت تقييم تردي األراضي وحتليل آثاره وما يتصل به من عوامل إمنائية، وقد أشرف على االنتـهاء                  

كة يرمي  وستجرى عمليات التقييم املذكورة وفقاً إلجراءات سريعة ومتدنية الكلفة، وستتبع هنجاً قائماً على املشار             
وال يهدف العنصر احمللي إىل حتديد احلالة والظروف الفعليـة لتـردي   . إىل تقوية مشاركة أصحاب املصلحة احملليني    

وسيسمح ذلك بزيادة فهم الظاهرة، كما  . األراضي فحسب، بل أيضاً تطورها التارخيي ونظرة السكان املعنيني إليها         
وتتوىل عمليات التقييم احمللية حتليل املؤشرات يف إطار منوذج . ستجابةسيوفر معلومات وثيقة الصلة لتحديد تدابري اال   

، مع مراعاة كـل مـن املؤشـرات الفيزيائيـة احليويـة      " االستجابة-  التأثري -  احلالة -  الضغط - القوة احملركة  "
تعاون مع مجيع البلدان  وُتحدد منهجية التقييم املفصلة يف مبادئ توجيهية يتم إعدادها بال         .  االقتصادية - واالجتماعية  

املشاركة يف املشروع وجامعة أنغليا الشرقية وجمموعة التقييم البصري للتربة والعـرض العـاملي ملنـاهج الـصيانة                  
  .وقد ُترجم الدليل واملبادئ التوجيهية إىل اإلسبانية والفرنسية والصينية والروسية. وتكنولوجياهتا

  .فرصة لتنقيح عمليات التقييم الوطنية والعاملية والتحقق منها على أرض الواقعويعطي نشاط التقييم احمللي أيضاً ال  -١٧

   إدماج املستويات املختلفة- جيم 

يهدف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة إىل إدماج نتائج عمليات التقييم احمللية والوطنيـة                  - ١٨
  . والعاملية، أفقياً وعمودياً على حد سواء
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ملستوى األفقي، يسمح تنسيق منهجية التقييم بني البلدان مبقارنة النتائج وتيسري االتصال وتبـادل              فعلى ا   - ١٩
 وقد ُوضع كل مـن النـهج        .ن املستعدة العتماد هنج املشروع    اخلربات فيما بني البلدان الرائدة وغريها من البلدا       

  .عالوطين والنهج احمللي بالتعاون مع مجيع البلدان الشريكة يف املشرو

وعلى املستوى العمودي، يسمح استخدام منهجية مشتركة إلنشاء اخلريطة القاعدية لـنظم اسـتخدام                - ٢٠
  .األراضي بإقامة صالت بني نتائج العنصرين العاملي والقطري مما يسمح مبقارنة النتائج على خمتلف األصعدة

   النهج الشمويل- دال 

دة، مع جوانب خمتلفة ينبغي تقييمها معاً للحصول علـى          تردي األراضي ظاهرة معق   تقييم  يعترب مشروع     - ٢١
  . صورة كاملة وللتمكن من تصور أنسب االستجابات

وتردي األراضي هو االخنفاض يف قدرة األراضي على توفري سلع النظام اإليكولوجي وخدماته وكفالـة                 - ٢٢
 الذي اعتمده املشروع سبعة أصول وحيدد النهج. خالل فترة زمنية للمستفيدين من هذه السلع واخلدمات      وظائفه  

رئيسية للنظم اإليكولوجية على حنو ييسر ربطها بتقدمي السلع واخلدمات، مما يوفر أساساً أكثر اتساقاً لتحديـد                 
  :وهذه األصول السبعة هي كاآليت. مدى صلتها كمياً بتقييم تردي األراضي

  الفائدة االجتماعية والثقافية  )أ(  
  ع البيولوجياحلفاظ على التنو  )ب(  
  صحة التربة  )ج(  
  نوعية املياه وكميتها  )د(  
  املمكنة قيمة الفرص  )ه(  
  إنتاج الكربون العضوي الكلي: الكتلة األحيائية  )و(  
  زيادة الكتلة األحيائية  )ز(  

  .وميكن متثيل هذه األصول يف خمططات على شكل معّين  - ٢٣
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إزالة الغابات  : حقة يف سلع النظام اإليكولوجي وخدماته     حتويل استخدام األراضي والتغريات الال      :٤- ١الشكل 
  .وإدخال األنشطة الزراعية

  زراعة الكفاف: ١٩٨٧ - ٢الشكل   الغابة األولية: ١٩٨٠ - ١الشكل   

  

  

  

  

  

  

  

  مستوطنة حضرية: ٢٠٠٢ - ٤الشكل    الزراعة املستدامة: ١٩٩٦ - ٣الشكل   
  )ُحولت إىل أرض للبناء(  )أُدخلت حتسينات(  

  

  

  

  

  

  

  

  .مل ُينشر بعد : املصدر

 
1-PRIMARY FOREST

0

50

100

BIOMASS (ACC)

BIOMASS (Y)

SOIL HEALTH

WATER Q/ QBIODIVERSITY

ECONOMIC BENEFIT

SOCIAL BENEFIT

 
3-INCIPIENT AGRICULTURE

0

50

100
BIOMASS (ACC)

BIOMASS (Y)

SOIL HEALTH

WATER Q/QBIODIVERSITY

ECONOMIC BENEFIT

SOCIAL BENEFIT

 
4-SUST. AGRICULTURE

0

50

100
BIOMASS (ACC)

BIOMASS (Y)

SOIL HEALTH

WATER Q/QBIODIVERSITY

ECONOMIC BENEFIT

SOCIAL BENEFIT

 
5-URBAN

0

50

100
BIOMASS (ACC)

BIOMASS (Y)

SOIL HEALTH

WATER Q/QBIODIVERSITY

ECONOMIC BENEFIT

SOCIAL BENEFIT



ICCD/COP(9)/CST/5 
Page 10 

 

  :يتم التعامل مع هذا التعقيد بطريقتني  - ٢٤

والواقع . يسمح هذا النهج مبعاجلة مواضيع خمتلفة على أنسب املستويات: النهج املتعدد املقاييس  )أ(  
والـوطين  العاملي  ( االقتصادي على مجيع األصعدة      - أنه، رغم مراعاة كال اجلانبني الفيزيائي احليوي واالجتماعي         

ويسمح ذلك . املؤشر نفسهخمتلفة لتقييم طرائق باتباع ، أو  خمتلفة، فإن ذلك يتم من خالل تقييم مؤشرات)واحمللي
  .بإعطاء كل مستخدم أنسب املعلومات الحتياجاته، على النحو املبني أدناه

ذلك ألن منظور   و. تكتسي وجهة نظر املستخدم أمهية خاصة يف منهجية املشروع        : منظور املستخدم   )ب(  
عند البعض يعد حتسناً عند الـبعض         حالة معينة قد خيتلف كثرياً باختالف املستخدمني، إىل حد أن ما يعترب عالمة تردٍّ             

  . ويعترف املشروع هبذه احلالة بغية تزويد صانعي القرارات مبجموعة أكمل وأنسب من املعلومات. اآلخر

   هنج املشروع- خامساً 
  :من أربعة عناصر أساسية هييتألف املشروع   - ٢٥

  ، والشبكة ونظام املعلومات؛ املبادئ التوجيهية لتقييم تردي األراضي: استحداث هنج املشروع  )أ(  
  إجراء عمليات تقييم عاملية وإقليمية لتردي األراضي؛  )ب(  
  إجراء عمليات تقييم حملية يف البقاع الساخنة والبقاع الزاهية يف البلدان الرائدة؛  )ج(  
  .إجراء حتليل رئيسي وإعداد استراتيجية عمل على الصعيد العاملي  )د(  

  :ويرتبط بكل عنصر ما يقابله من النتائج، على النحو التايل  - ٢٦

هنج حمسن قائم على االحتياجات وحتركه العمليات لتقييم تردي األراضي اجلافة يتم اختبـاره                )أ(  
  ونشره على الصعيد العاملي والوطين واحمللي؛

  خرائط عاملية ووطنية تتضمن معلومات بشأن مؤشرات تردي األراضي؛  )ب(  
  عمليات تقييم وحتليل مفصلة على الصعيد احمللي لتردي األراضي وآثاره يف البلدان الرائدة؛  )ج(  
خطة عمل عاملية مقترحة تتضمن النتائج الرئيسية املستمدة من املشروع واستنتاجات وتوصيات              )د(  

وبعد احلصول على نتائج تقييم املشروع ملنتصف املدة، جيوز حتويل هذه النتائج حنو تقدمي . ات إضافيةالختاذ إجراء
الدعم إىل خطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وإطار عملها االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز    

  ).٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

 اقتصادية مرتبطة بتردي األراضي - لمشروع عناصر فيزيائية حيوية واجتماعية ويدمج هذا النهج املعتمد ل  - ٢٧
 االقتصادية تشكل أيضاً قوى حمركة للضغوط الـيت  - على مستويات خمتلفة، مع التسليم بأن القضايا االجتماعية         

  : ويسلّم هنج املشروع عالوة على ذلك بأن عمليات تقييم تردي األراضي ينبغي أن. تؤثر على أحوال األراضي
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  تستفيد من املبادرات القائمة؛  )أ(  
  تركز على السلع واخلدمات املتوفرة يف املناطق اجلافة؛  )ب(  
  صلحة احملليني؛تعمل مع أصحاب امل  )ج(  
  .تستخدم منهجية موحدة تسمح برصد تردي األراضي مع مرور الوقت  )د(  

ويسلّم هنج املشروع أيضاً بأن اإلنسان يشكل جزءاً ال يتجزأ من معظم النظم اإليكولوجية ويشّدد على                  - ٢٨
ا يؤدي إىل التـدخل علـى   فهم األسباب املباشرة والكامنة وراء التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي، مم   

ويطبق املشروع النهج املتكامل إلدارة النظام اإليكولوجي علـى         . مستويات مناسبة يف جمال السياسات واإلدارة     
  .الصعيدين احمللي والوطين وعلى مستوى استخدام األراضي

وجمموعـة مـن    ويشمل اإلطار املنهجي ملشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة هنج املـشروع                - ٢٩
  . األدوات ملختلف مستويات تقييم تردي األراضي، تتدرج من املـستوى العـاملي إىل املـستوى دون الـوطين                 

كما يتضمن عمليات تقييم ريفية قائمة على املشاركة، وعمليات التقييم اليت يقوم هبا اخلرباء، وقياسات ميدانية،                
ضع النماذج، ووسائل حديثة أخرى لتوليد البيانات ومعاجلتها واالستشعار عن بعد، ونظم املعلومات اجلغرافية، وو

  .ونشرها من أجل حتليل املعلومات وتبادهلا

  :وتتمثل العناصر األساسية هلذا النهج االستراتيجي يف ما يلي  - ٣٠

  إدراج خمتلف تصورات تردي األراضي بطريقة قائمة على املشاركة؛  )أ(  
  ء اخلرباء واملعارف احمللية؛مزيج من البيانات الرقمية وآرا  )ب(  
  .استخدام أدوات تقييم مناسبة لبيئات معينة  )ج(  

ولفهم عملية تردي األراضي على الصعيد دون الوطين والوطين والعاملي، يستند هنج املشروع إىل إطـار                  - ٣١
ركة متارس ضغوطاً على ، الذي يفيد بأن القوى احمل" االستجابة-  التأثري -  احلالة -  الضغط - القوة احملركة "منوذج 

وهذه التأثريات علـى اخلـصائص      . البيئة وأن هذه الضغوط ميكن أن ُتحدث تغيريات يف حالة البيئة أو ظروفها            
االستجابة بوضع أو بتعديل السياسات والربامج      قد تدفع اجملتمع إىل      االقتصادية والفيزيائية احليوية     - االجتماعية  

  .  الضغوط والقوى احملركة أو تقليلها إىل أدىن حد أو ختفيف وطأهتاهبدف منعالبيئية واالقتصادية أو 

وُيعـّرف  . يعين األخذ هبذا اإلطار املفاهيمي أيضاً االعتراف بالطبيعة الدينامية لظاهرة تردي األراضي           و  - ٣٢
لضغط علـى  تردي األراضي على هذا النحو باملقارنة مع حالة سابقة كانت القوى احملركة فيها متارس قدراً من ا               

  .وأوجد هذا الضغط احلالة الراهنة لألراضي، اليت تؤثر تأثرياً سيتطلب استجابة يف املستقبل. األراضي

  ويتم على هذا النحو إدراج العامل الزمين يف النظام، وقد متت مراعاته يف صياغة منهجية التقييم علـى                    - ٣٣
  .مجيع املستويات
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  البصري للتربة جمموعة املؤشرات وأداة التقييم - ألف 

املشاريع، بدأ إعداد جمموعة مؤشرات تتضمن حداً أدىن من املؤشـرات           إهناء  خالل املرحلة باء لصندوق       - ٣٤
وتواصل إعداد  . اليت ميكن قياسها على النطاقني احمللي والعاملي واليت تتيح االستقراء على هذين النطاقني املختلفني             

وتتميز مؤشرات املشروع بالسهولة النسبية لقياسها أو احلصول عليها، . روعهذه اجملموعة أثناء التنفيذ الكلي للمش
، حبيث ميكن استخدامها لوصف النظام بظروف متعددة لألراضيوتتصل هذه املؤشرات . مما جيعلها زهيدة التكلفة

ويشمل ذلك معلومات عـن نظـم اسـتخدام األراضـي، والتربـة،             . اإليكولوجي بفعالية من حيث التكلفة    
  . التنوع البيولوجي، واملوارد املائية/لنباتاتوا

جمموعة من تقنيات التقييم البسيطة واملنخفضة التكلفة،       :  حمّددة وجرى أيضاً استحداث أداة تقييم حملية       - ٣٥
ومؤشرات التقييم البصري   . اليت ميكن للمزارعني تعلمها تدرجيياً واليت تتصل باحتياجاهتم لتحسني حالة األراضي          

ذه هي اخلصائص املورفولوجية وخصائص قياس التربة، اليت تتيح نقل املعلومات بشأن املواقع وأنواع التربة للتربة ه
  .الواقع املاديحبقيقة واستخدامات األراضي، وما إىل ذلك، كما تتيح التدقيق وتزود رامسي خرائط التضاريس 

   بناء القدرات- باء 

وُيوىل، يف مجيع مراحل التدخل، اهتمام كبري للتدريب        . رئيسيةبناء القدرات هو أحد أهداف املشروع ال        - ٣٦
ويتم التشديد بصورة خاصة على اهتمـام أصـحاب املـصلحة املتعـددين             . وبناء القدرات املؤسسية والتنقية   

ومشاركتهم، ال سيما لفائدة مستخدمي األراضي، واملزارعني، وفقراء األرياف على الصعيد احمللـي، وواضـعي        
ويتم تدريب املهنيني واملرشدين احملليني يف جمال تقييم تردي األراضي          . لى الصعيدين الوطين والعاملي   السياسات ع 

وحتـدِّد أفـضل   . عن طريق اعتماد منظور زراعي واستخدام هنج يقوم على أسباب املعيشة الريفيـة املـستدامة           
نظم /يولوجي وتغري املناخ وأحواض املياه العذبة     التنوع الب (املمارسات أيضاً أوجه التآزر بني خمتلف املنافع العاملية         

  ). األمن الغذائي ودعم أسباب املعيشة والتخفيف من حدة الفقر(وبني املنافع العاملية واحمللية ) األهنار الدولية

واجلدير بالذكر أن نشاط بناء القدرات سريكز بصورة خاصة على الصعيد اإلقليمي، عن طريق إقامـة                  - ٣٧
بالتعاون وسيتم إنشاء املراكز اإلقليمية     . ريبية إقليمية بشأن قضايا تردي األراضي يف البلدان الرائدة        ستة مراكز تد  

  .الشركاء الوطنيني، كما سيتم إعداد مدربيها وجيري حالياً حتديد مناهجهامع 

مالءمة مشروع تقييم تردي األراضـي        - سادساً 
  يف املناطق اجلافة لوضع السياسات

رات اجلديدة وقاعدة املعارف اليت جيري حالياً إنشاؤها من خالل املـشروع أساسـاً لوضـع                ستشكل القد   - ٣٨
وستتاح مجيع املعلومات لألطراف املعنية من خالل جمموعة مـن          . على الصعيدين الوطين والعاملي   بوعي أكرب   سياسات  

  .املنظمات الوطنية والدولية املعنيةالوسائل من مثل حلقات العمل واملنشورات ونظم املعلومات الشبكية وزيادة خربة 

وسيتم، عن طريق مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، إبالغ وتبادل املعلومات املتعلقة بتـردي                  - ٣٩
وسيتم ذلك بتقدمي اإلرشادات يف جمال السياسات       . األراضي ليكتمل الربط بعمليات وضع السياسات واختاذ القرارات       

لعمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية اليت يتم وضعها يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة                 مثالً يف برامج ا   (
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، وأنشطة مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملكافحة تردي األراضي، وحتديد اإلجراءات ذات األولويـة،               )التصحر
وسُيعّزز اإلبالغ والتبـادل بتنفيـذ      . مجيع املستويات مثل إصالح السياسات واملؤسسات واالستثمارات اإلمنائية على        

الدراسات املتعلقة بأفضل املمارسات لتحديد الدروس املستفادة ووسائل التحقق من مشاكل تردي األراضي وعكـس            
  . اجتاهها، كما سُيعزز دعم أنشطة الرصد املتعلقة بتغري حدة تردي األراضي وفعالية التدابري التصحيحية املتخذة

ويشارك املشروع فعالً بنشاط يف مشاريع مماثلة يف آسيا الوسطى، مبا فيها مبادرة بلدان آسيا الوسـطى                   - ٤٠
بشأن إدارة األراضي، ومنطقة البحر الكارييب، ويقوم بعدة أعمال مكملة يف إطـار برنامــج تـري أفريكـا                   

)TerrAfrica(ويتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي ، .  

  نشطةحالة األ -  سابعاً
  :اضطلع مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة خالل سنوات عمله الثالث األوىل باألنشطة التالية  - ٤١

: استحداث هنج تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة       : ١العنصر    –ألف 
   ، والشبكة ونظام املعلوماتاملبادئ التوجيهية لتقييم تردي األراضي

ومتّ توظيف  نظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة فريق إداري يشمل فرقة عمل داخلية            أُنشئ يف إطار م     - ٤٢
  .مستشار تقين للمشروع

وُيعاد النظر فيها "  االستجابة-  التأثري -  احلالة -  الضغط - القوة احملركة "وأُعدت جمموعة من مؤشرات       - ٤٣
  .حالياً مع الشركاء الوطنيني يف املشروع

  .صدار نشرة جديدة للمشروعومت إعداد وإ  - ٤٤

وأعيدت هيكلة املوقع الشبكي للمشروع، أو املركز االفتراضي ملشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق                - ٤٥
.  ببـاري  املعهد الزراعي املتوسطي  اجلافة، على أساس تقييم واسع النطاق الحتياجات املستخدمني، بالتعاون مع           

  .<www.fao.org/nr/lada>:  العنوان التايلوميكن الوصول إىل املوقع الشبكي على

وتضمنت . ٢٠٠٦نوفمرب  /وعقدت حلقة عمل تقنية واجتماع للجنة توجيهية مبقر الفاو يف تشرين الثاين             - ٤٦
 اقتصادية، والتحقق من صحة النتائج على أرض        - بعض التوصيات الرئيسية احلاجة إىل إدراج بيانات اجتماعية         

. ت أخرى مشاركة يف العمل املتصل مبشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافـة             الواقع، والتعاون مع وكاال   
سطنبول يف اوُعقد اجتماع للجنة التوجيهية ملنتصف املدة يف . وحظي النهج القائم على املشاركة أيضاً بدعم قوي

  .ييم منتصف املدة حيث متت مناقشة التقدم احملرز واتُّخذت قرارات بشأن تق٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

وتراعي هذه  . وقد مت حتديد منهجية للتعرف على النظم العاملية والوطنية الستخدام األراضي ووضع خرائط هلا               - ٤٧
وقـد راجعتـها   .  االقتصادية لألراضي- املنهجية قاعدة املوارد الطبيعية، واستخدام األراضي، واخلصائص االجتماعية        

  .ة، اليت أصبحت تستخدمها اآلن كأساس إلعداد تقسيماهتا الطبقية على الصعيد الوطينأفرقة املشروع يف البلدان الرائد
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مبادئ توجيهية لتقييم /ومت، بالتعاون مع العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا، إعداد استبيان  - ٤٨
م األراضي اليت ُوضـعت     تردي األراضي على الصعيد الوطين بشكل متخصص باالستناد إىل خريطة نظم استخدا           

. وفقاً للمنهجية املشار إليها أعاله ومتت مناقشته مع األفرقة الوطنية يف البلدان الرائدة واالجتماعـات الدوليـة                
  .وتتوفر النتائج الوطنية فعالً يف بعض البلدان املشاركة يف املشروعوجيري يف الوقت الراهن استكمال األدلة 

  .النظام الوطين الستخدام األراضي وما زال التقييم الوطين واحمللي جارياًففي األرجنتني، اسُتكمل   - ٤٩

ويف الصني، اسُتكمل النظام الوطين الستخدام األراضي وجيري حالياً تقييم املناطق اجلافـة يف الـصني                  - ٥٠
جارياً يف ست مناطق وما زال التقييم احمللي . العرض العاملي ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا/باستخدام دليل املشروع

  .من البلد

وهناك حاجة إىل بدء التقييم الوطين ودراسة . ويف كوبا، مت إعداد مشروع نظام وطين الستخدام األراضي  - ٥١
  .تغري الغطاء األرضي

. ويف السنغال، اسُتكمل النظام الوطين الستخدام األراضي والتقييم الوطين ودراسة تغري الغطاء األرضي              - ٥٢
  .تقييم احمللي جارياًوما زال ال

ويف جنوب أفريقيا، اسُتكمل النظام الوطين الستخدام األراضي وبدأ التقييم الوطين ومتت تغطية نـصف                - ٥٣
  .وبدأت دراسة تغري الغطاء األرضي. البلد

ويف تونس، اسُتكمل كل من النظام الوطين الستخدام األراضي وتقييم تردي األراضي علـى الـصعيد                  - ٥٤
  .دأت دراسة تغري الغطاء األرضي، وكذلك التقييم احملليوب. الوطين

   إجراء عمليات تقييم عاملية وإقليمية لتردي األراضي- ٢ العنصر - باء 

ُجمعت املعلومات املتاحة على الصعيد الدويل بشأن مجيع قواعد البيانات، وصور السواتل، والتقـارير                - ٥٥
والعمل جارٍ يف الوقت احلاضر لتوفري البيانـات        . الصعيد العاملي والوثائق ذات الصلة بتقييم تردي األراضي على        

  .التابع ملنظمة األغذية والزراعة) GeoNetwork(على موقع املشروع وعلى موقع جيونيتوورك 

واسُتكملت الدراسات النموذجية لتقييم تردي األراضي باالستشعار عن بعد على أساس حتليل سلـسلة                - ٥٦
املوحد يف النباتات على املدى الطويل يف الصني وكينيا بالتعاون مـع املركـز الـدويل                بيانات مؤشر االختالف    

  .ومت توسيع هذه العملية لتشمل العامل أمجع وُنشرت نتائجها. للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة

التربـة،  ومت مجع بيانات عاملية إضافية بشأن اجتاه مؤشر القحولة، واجتاه شـدة األمطـار، وهـشاشة                   - ٥٧
 وأُجريت هـذه الدراسـات      .والطوبوغرافيا، ومحاية الغطاء األرضي وميكن استخدامها حلساب مؤشر اهلشاشة        

  .بالتعاون مع املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي
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 وحدد املعهد الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة حاالت تدهور النباتات وحاالت حتسنها باالستناد إىل  - ٥٨
منهجية مؤشر االختالف املوحد يف النباتات بالنسبة إىل كل بلد رائد وقدمها إىل األفرقة الوطنية التابعـة للمـشروع                   

  .  يف نريويب اجتماع دويل عزز هذه النتائج٢٠٠٩أبريل /وُنظّم يف أوائل نيسان. للتحقق منها على أرض الواقع

بقاع الـساخنة    إجراء عمليات تقييم حملية يف ال      - ٣العنصر    - جيم 
  والبقاع الزاهية يف البلدان الرائدة

أُعدت منهجية تقييم حملية بالتعاون مع العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا وجامعة أنغليا                - ٥٩
 ٢٠٠٧وُنظمت يف تونس يف أوائل خريف عـام         . الشرقية مشلت مشاورة مع شركاء املشروع يف البلدان الرائدة        

بية لصاحل األخصائيني الوطنيني بشأن تطبيق املنهجية تلتها دورة لتدريب املدربني وحلقة عمل دوليـة               دورة تدري 
  .٢٠٠٩يناير /بشأن منهجيات التقييم احمللية ُعقدت يف األرجنتني يف كانون الثاين

د خطة  وُعقدت حلقات عمل لصاحل أصحاب املصلحة يف كل بلد رائد بغية إنشاء الفريق الوطين، وحتدي                - ٦٠
وأُجري، خالل حلقات العمل، استعراض     . العمل، ووضع معايري عامة لتحديد املناطق اليت سيغطيها التقييم احمللي         

. وأُجريت عمليات تقييم حملية ملوقع واحد على األقل يف كل بلد          . جملموعات البيانات القائمة املتاحة يف كل بلد      
  .راسات التقييم احملليةواسُتكمل دليل التقييم احمللي، مما أتاح بدء د

  األرجنتني - ١

   ٢٨ُعقدت حلقة العمل الوطنية ألصحاب املصلحة اخلاصة باألرجنتني يف بوينس آيرس يف الفترة مـن                   - ٦١
  . مشاركاً من املؤسسات الوطنية واإلقليمية املعنية١٨وحضر هذه احللقة . ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠إىل 

وأبدى الـشركاء  . اليت ستتعاون مع املشروع وعّين ممثلي كل منها وثبَّت االجتماع املؤسسات الشريكة       - ٦٢
لبدء تنفيذ أنشطة املشروع على الصعيد دون الوطين وأعربوا عن اهتمامهم باالضطالع بدور محاسهم األرجنتينيون 

  .رائد لصاحل املشروع يف منطقة أمريكا اجلنوبية والوسطى

فربايـر  /شباط(عمليات التقييم احمللية والوطنية     ملتابعة   سيما   وُعقدت اجتماعات متابعة يف األرجنتني، ال       - ٦٣
  األرجنتني أيضاً حلقة العمـل الدوليـة للمـشروع بـشأن التقيـيم احمللـي               واستضافت  ) ٢٠٠٨مايو  /وأيار

  ).٢٠٠٩يناير /كانون الثاين(

  الصني - ٢

، الذي ٢٠٠٧يناير / الثاين كانون٢٥ إىل ٢٣من  بيجنيحضر االجتماع الوطين التحضريي الذي ُعقد يف   - ٦٤
 ممثالً من خمتلف الوزارات واملعاهد واملشاريع الرئيسية اليت ُتعىن ٥٠احتضنه املكتب الوطين ملكافحة التصحر، زهاء 

  .بتردي األراضي وختطيط استخدام األراضي

واملـشروع  هنج املـشروع،    عرضاً عن   وقدمت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أثناء االجتماع           - ٦٥
وقدمت . العاملي، والصالت بني األنشطة العاملية والوطنية، وإعداد وثيقة عن ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي            

  . عدة مؤسسات وطنية أعماهلا املتصلة مبجال تردي األراضي
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  . حلقة عمل تدريبية للتقييم احمللي٢٠٠٩أكتوبر /وُعقدت يف البلد يف تشرين األول  - ٦٦

  .م الصني أيضاً إسهاماً هاماً يف استكمال الدراسة العاملية لصايف اإلنتاجية األوىلوتسه  - ٦٧

  كوبا - ٣

وخالل هاذين احلدثني، مت إنشاء الفريق      .  مشاركاً ٥٠ُعقدت يف كوبا حلقتا عمل حضر كليهما حوايل           - ٦٨
  .الوطين للمشروع وتقدمي منهجية املشروع وهنجه إىل النظراء الوطنيني

لنظر، بصفة خاصة، يف العالقات اليت تربط املشروع على الصعيدين العاملي والوطين ومناقشة قدرة              ومت ا   - ٦٩
  .كوبا على أن تصبح جهة وصل إقليمية للجنة االستشارية األساسية

ومت تقدمي أحدث املعلومات بشأن تقييم تردي األراضي ومكافحته يف البلد، وحتديد خطة عمل لتنفيـذ                  - ٧٠
  .لصعيدين الوطين واحمللياملشروع على ا

وكان من املواضيع املناقشة على اخلصوص موضوع الصالت وأوجه التآزر املمكنة بني مشروع تقيـيم                 - ٧١
 التابع ملرفق البيئة العاملية دعماً للربنـامج        ١٥تردي األراضي يف املناطق اجلافة ومشروع الربنامج التنفيذي رقم          

وبا، الذي يشترك يف تنفيذه برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمـم            الوطين ملكافحة التصحر واجلفاف يف ك     
  .املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  السنغال - ٤

ومت االضـطالع   . يف السنغال، اسُتكملت معظم األنشطة اليت تشملها عمليات التقييم العاملية والوطنيـة             - ٧٢
وسُتستكمل كل الدراسـات    . لية وتقدميها خالل حلقة العمل املعقودة يف األرجنتني       بإحدى عمليات التقييم احمل   

  .احمللية هذه السنة

  جنوب أفريقيا - ٥

هيأت حلقة عمل ناجحة واجتماعات ُعقدت مع الفريق الوطين للمشروع الظـروف املالئمـة لتنفيـذ        - ٧٣
 خبرياً من   ٣٠مجعت حلقة العمل ما يربو على       و). ٢٠٠٧مارس  /آذار(املشروع تنفيذاً ناجحاً يف جنوب أفريقيا       

واحتضنت جنوب أفريقيا أيضاً حلقة العمل الدوليـة  . خمتلف الوزارات واملشاريع الوطنية املتصلة بتنفيذ املشروع 
وهي تسهم أيضاً إسهاماً كبرياً يف اسـتكمال الدراسـة          ) ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول(للمشروع بشأن التقييم الوطين     

  .اإلنتاجية األوىلالعاملية لصايف 

  تونس - ٦

 مشاركاً  ٤٠زهاء  ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (حضر حلقة العمل اليت ُعقدت بتونس إلطالق املشروع           - ٧٤
وُحدد سياق املشروع يف تونس بعرض مشروع تقييم تردي األراضي يف           . ميثلون عدة منظمات مشاركة يف املشروع     
  . طار املؤسسي لتقييم تردي األراضي، ونظام رصد برامج مكافحة التصحراملناطق اجلافة على الصعيد العاملي، واإل
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وأعدت دراسـة حالـة     ) مبا فيها حلقة دولية   (وعقدت تونس حلقات عمل للتدريب على التقييم احمللي           - ٧٥
ويوجـد  . وكان من بني األنشطة اإلضافية املختربة يف تونس وضع نظام مؤشرات مع جامعة ساسـاري   . إفرادية
  .  على اخلط وميكن الوصول إليه من خالل املوقع الشبكي للمشروعالنظام

 إجراء حتليـل رئيـسي وإعـداد        - ٤العنصر   - دال 
  استراتيجية للعمل على الصعيد العاملي

خط أساسي الستراتيجيات وضع ُتجرى حالياً دراسات عن أفضل املمارسات يف البلدان الرائدة من أجل   - ٧٦
وستكون هذه الدراسات مبثابة إسهام يف      . بق للصني واألرجنتني أن نشرتا دراستيهما     وقد س . االستجابة املعتمدة 

  .املزمع إجراؤها أثناء املرحلة األخرية من املشروع"  االستجابة-  احلالة -  الضغط - القوى احملركة "دراسة إطار 

اً  وجيري مركز دراسات األغذية العاملية دراسات حمددة          - ٧٧    -  الـضغط    - ركـة   القـوى احمل  "لنموذج  كمّي
قائمة على النتائج احملصل عليها بعمليات تقييم املشروع الوطنية واحمللية اليت تربط احملركات             "  االستجابة - احلالة  

  .االقتصادية حبالة تردي األراضي وآثاره - االجتماعية 

  استعراض منتصف املدة - ثامناً 
ووظفت منظمة األمم   . اض للمشروع ملنتصف املدة   حسبما ورد يف وثيقة املشروع، لقد مت تنظيم استعر          - ٧٨

. املتحدة للبيئة خبريين استشاريني مستقلني إلجراء تقييم شامل حلالة املشروع وقدرته على حتقيق النتائج املنشودة              
وعلى إثر هذه النتائج، يتم النظـر       . النتائج األولية وسيتم إصدار التقرير النهائي عما قريب       وجيري حالياً مناقشة    

  .حالياً يف متديد املشروع بدون تكلفة ملدة ستة أشهر

  االستنتاجات والتوصيات - تاسعاً 
. أحرز مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة تقدماً جيداً وهو اآلن علـى املـسار الـصحيح                   - ٧٩

تحدة ملكافحة التصحر   ويستفيد هذا املشروع من املشاركة النشيطة جملموعة واسعة من الشركاء واتفاقية األمم امل            
  . وكل البلدان املشاركة يف املشروع

 وطلب املشاركة عدد من البلدان واملنظمات اإلقليمية األخرى، رغم عدم وجود أية آلية مالية تـسمح                 - ٨٠
  .وهناك حاجة إىل عمل مشترك من أصحاب املصلحة الرئيسيني لتلبية احتياجات هذه البلدان. بالتكفل هبا

  . لالتفاقية٣ و٢ و١اتيجية ئج املشروع املعلومات األساسية واملدخالت املباشرة لدعم األهداف االستروتوفر نتا  -٨١

ويوصى بـشدة   . وقد خضع اإلطار املنهجي للمشروع ملا يكفي من االختبارات وهو حالياً قيد التشغيل              - ٨٢
ضي وإىل جانب إطار العرض العـاملي  عمليات تقييم تردي األرايف إطار أن ُيطبق على الصعيدين احمللي والوطين      ب

  . تقييم احمللي لإلدارة املستدامة لألراضيألغراض الالعام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا 

  .ذلكأن تقوم بواألطراف القادرة على تقدمي مساعدة مالية لنشر املنهجية وتطبيقها مدعوة إىل   - ٨٣

 -  -  -  -  -  


