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 استعراض تنفيذ االتفاقية جلنة 
 الدورة الثالثة

 ٢٠٠٥مايو / أيار١١-٢بون، 
 من جدول األعمال املؤقت) ج(٣البند 

 )أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمـالً بالفقرة 
  مـن االتفاقيـة، وكذلك عمال٢٦ً، واملادة ٢٢من املادة ) ب(و

 ٥-م أ/١من املقرر  ١٠                 بالفقرة 

 اسـتعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج ذات        
 الصـلة يف مـنظومة األمم املتحدة، ومن املنظمات احلكومية الدولية          
 واملـنظمات غـري احلكومية األخرى، بشأن أنشطتها الداعمة لتنفيذ         

 ثرةتأفريقية املأليف األطراف من البلدان ا              االتفاقية 

 خالصــة

 من هيئات منظومة    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١تتضـمن هذه الوثيقة املسامهات اليت وردت حىت          
وقد بذلت  . األمـم املتحدة وصناديقها وبراجمها، ومن املنظمات احلكومية الدولية املعتمدة لدى مؤمتر األطراف            

وبذلك فقد . مة يف إطار هذا البند من جدول األعمالاألمانـة جهـداً لكي تأخذ يف االعتبار مجيع التقارير املقد    
 حاولـت األمانة أن تأخذ يف االعتبار أيضاً، حيثما أمكن، التقارير اليت وردت بعد انقضاء املوعد النهائي احملدد                 
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إال أنه بالنظر إىل وجود قيود زمنية شديدة فيما يتصل باملواعيد           . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٣١لتقدميها وهو   
 كانون  ٣١الدقيقة احملددة لتحرير الوثائق وطباعتها يف األمم املتحدة، مل يتسن النظر يف التقارير اليت وردت بعد                 

: وسوف يتم نشر هذه الوثائق على موقع األمانة على الشبكة العاملية.  ألغراض هذه الوثيقة٢٠٠٤ديسمرب /األول
http://www.unccd.int. 

 هيئة من هيئات منظومة األمم املتحدة وصناديقها        ١٨، كانت   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت   
وبـراجمها وغريها من املنظمات احلكومية الدولية قد قدمت تقارير عن أنشطتها املضطلع هبا من أجل دعم تنفيذ                  

 ٢٠٠٢ن األفريقية املتأثرة وذلك يف الفترة من عام         اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف األطراف من البلدا         
وتدل املعلومات اليت قُدمت خالل هذه الفترة الزمنية على املشاركة النشطة هلذه املنظمات، يف جماالت . وحىت اآلن

 .اختصاص كل منها، يف عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أفريقيا
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٥-   ١ .........................................................معلومات أساسية -أوالً

 ٥ ٧١-   ٦ .........................هيئات منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها -ثانياً

 ٥ ١٢-   ٦ ...........................................اتفاقية التنوع البيولوجي -ألف 
 ٦ ٢٣- ١٣ .............................منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة -باء 
 ٨ ٣٨- ٢٤ ...................................الصندوق الدويل للتنمية الزراعية -جيم 
 ١٠ ٤٢- ٣٩ ...............................ر األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمت دال 
 ١٠ ٤٨- ٤٣ ........................منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة -هاء 
 ١١ ٥٣- ٤٩ ..............................منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية -واو 
 ١٢ ٦٢-٥٤ ...............................................جامعة األمم املتحدة -زاي 
 ١٣ ٦٩- ٦٣ .............................................برنامج األغذية العاملي -حاء 
 ١٤ ٧١- ٧٠ .......................................................البنك الدويل -طاء 

 ١٥ ١٢٣- ٧٢ .......................................املنظمات احلكومية الدولية األخرى -ثالثاً

 ١٥ ٧٥- ٧٢ ....................................................االحتاد األفريقي -ألف 
 ١٥ ٧٩- ٧٦ ...........املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة -باء 
 ١٦ ٨٦- ٨٠ .....................................املنظمة العربية للتنمية الزراعية -جيم 
 ١٧ ٩٤- ٨٧ ..................................................مرفق البيئة العاملية -دال 
 ١٩ ٩٦- ٩٥ ...................املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة -هاء 
 ١٩ ٩٨- ٩٧ ...........................................مصرف التنمية اإلسالمي -واو 
 ١٩ ١٠٠- ٩٩ ..............................اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة -زاي 
 ٢٠ ١١٣-١٠١ ...........................مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل -حاء 
 ٢٢ ١٢٣-١١٤ ........................................االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة -طاء 

 ٢٣ ١٢٦-١٢٤ .....................................................استنتاجات وتوصيات -ابعاًر
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  معلومات أساسية-أوالً 

 بشأن إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ، قام مؤمتر األطراف، يف مجلة أمور،             ١-م أ /١١عمالً باملقرر    -١
 :مبا يلي

نظمات احلكومية  شـجع اهليـئات والصناديق والربامج املعنية يف منظومة األمم املتحدة، فضالً عن امل              )أ( 
الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، على أن توفر، حسب االقتضاء، معلومات عن أنشطتها الرامية إىل دعم إعداد                 

 وتنفيذ برامج العمل مبوجب االتفاقية؛

 طلـب من األمانة أن جتمع املعلومات املقدمة من هيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، فضالً عن                )ب( 
 املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية األخرى، بشأن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها دعماً                   

 .لتنفيذ االتفاقية

، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل مساعدته على القيام             ٥-م أ /١وعمـالً باملقـرر      -٢
تظمة يف ضوء اخلربة املكتسبة على الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية،            باستعراض تنفيذ االتفاقية بصورة من    

 .  من االتفاقية٢٦وتيسر تبادل املعلومات بشأن التدابري املعتمدة من ِقَبل األطراف عمالً باملادة 

مور من بينها التقارير    وتنص اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أن تبحث عملية االستعراض مجلة أ             -٣
املقدمـة من األطراف، واملعلومات واملشورة املقدمة من اآللية العاملية ومن جلنة العلم والتكنولوجيا، باإلضافة إىل التقارير                 
املقدمـة مـن اهليـئات والصناديق والربامج املعنية يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري                  

 . مية األخرى، وأي تقارير أخرى قد يطلب مؤمتر األطراف تقدميهااحلكو

 بشأن برنامج عمل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أن تستعرض اللجنة              ٦-م أ /٩وينص املقرر    -٤
 املنظمات احلكومية املعلومـات املقدمـة من اهليئات والصناديق والربامج ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، فضالً عن       

الدولـية واملـنظمات غـري احلكومية األخرى، بشأن أنشطتها املضطلع هبا دعماً لتنفيذ االتفاقية يف األطراف من البلدان                  
 . األفريقية املتأثرة

، أرسلت األمانة رسائل تذكريية إىل هيئات منظومة األمم         ٦-م أ /٩ و ٥-م أ /١، و ١-م أ /١١وعمالً باملقررات    -٥
وعمالً باملمارسة .  وصـناديقها وبراجمها وإىل املنظمات احلكومية الدولية املعتمدة داعية إياها إىل تقدمي تقاريرها          املـتحدة 

املتـبعة، طلبـت األمانة إىل املنظمات غري احلكومية أن تقدم مسامهاهتا مباشرة إىل مراكز التنسيق الوطنية لديها، وذلك                   
وبناًء ". من القاعدة إىل القمة   "ن اجملتمع املدين متشياً مع النهج القائم على العمل          للتأكد من أن التقارير تشمل مسامهات م      

على ذلك، قدمت معظم املنظمات غري احلكومية تقاريرها عن طريق مراكز التنسيق الوطنية اليت أدجمتها مباشرة يف التقارير           
ليت وردت إليها حىت تاريخ وضع هذا التقرير يف         وقـد أعدت األمانة امللخصات التالية على أساس املسامهات ا         . الوطنـية 

 . صيغته النهائية
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  هيئات منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها-ثانياً 

 اتفاقية التنوع البيولوجي -ألف 

اعتمدت الدورات األخرية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي عدداً من املقررات هبدف تشجيع وتيسري                -٦
مصادر الطاقة املتجددة،   (ذ مـا تشتمل عليه اتفاقية مكافحة التصحر من برامج تتصل بإصالح األراضي املتدهورة               تنفـي 

 ). واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، واحملافظة على النظم اإليكولوجية اجلبلية

ألمانات التنفيذية التفاقيات    بشأن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة تعاون ا         ٧/٢وقد طلب املقرر     -٧
ريـو الـثالث من أجل إنشاء آليات لتيسري التنفيذ التضافري لالتفاقيات من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية تضافرية،         
والستعراض خطط العمل يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بغية مواءمتها مع برامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية مكافحة                  

 . برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخالتصحر، و

وقد اعُتمدت برامج العمل هذه يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل تشجيع                   -٨
وتركز هذه  .  يدعم أهداف اتفاقية مكافحة التصحر     وتيسري االستخدام املستدام للموارد البيولوجية وحفظ هذه املوارد، مبا        

 الـربامج عـلى نقـل التكنولوجـيا والـتعاون التكـنولوجي فضالً عن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية اجلبلية                  
 . واملائية الداخلية

 التصحر واتفاقية   وقد شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف تنظيم حلقة العمل املشتركة بني اتفاقية مكافحة              -٩
، وهي  "تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث       : األحراج والنظم اإليكولوجية احلرجية   "التنوع البيولوجي بشأن    

 . حلقة العمل اليت عقدت يف فيتربو بإيطاليا وتناولت قضايا التآزر على املستوى الوطين

ولوجي، بالتعاون الوثيق مع األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر         وقـام األمني التنفيذي التفاقية التنوع البي       -١٠
واألمـني التنفـيذي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبالتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية، بعقد حلقة عمل إقليمية                   

به الرطبة والتنوع البيولوجي الزراعي،     ألفريقـيا بشـأن أوجـه التآزر يف تنفيذ برامج العمل املتعلقة باألراضي اجلافة وش              
وقام اخلرباء احلكوميون الذين حضروا حلقة العمل بتحديد القيود         . وعقـدت حلقـة العمل هذه يف غابرون يف بوتسوانا         

املواجهة والدروس املستفادة من أجل تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات إىل أقصى حد، وناقشوا مقترحات تتعلق بإدماج                 
اتيجيات املتسقة التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر ضمن برامج التنمية الوطنية، ووضعوا مذكرات            االستر

 تـتعلق مبفاهـيم املشـاريع مـن أجـل تعزيـز أوجه التآزر بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، مع تناول                     
 . األولويات الوطنية

متر األطراف يف كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر، قامت      وخـالل الدورات األخرية ملؤ     -١١
 . أمانتا االتفاقيتني بتنظيم أنشطة جانبية بشأن برامج العمل املشتركة

ومن األمور اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر ما يتمثل يف قيام الدورة السابعة ملؤمتر                   -١٢
ألطـراف يف اتفاقـية التنوع البيولوجي باعتماد مبادئ أكوي كون التوجيهية الطوعية إلجراء عمليات تقييم للتأثريات                 ا

الثقافية والبيئية واالجتماعية املتصلة بالتطورات اليت يقترح أن حتدث يف املواقع واألراضي ومناطق املياه املقدسة اليت تشغلها  
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. تمعات الشعوب األصلية، وذلك هبدف إعداد خطة عمل للمحافظة على املعارف التقليدية           تقلـيدياً اجملتمعات احمللية وجم    
 ٩ إىل   ٧ومـن املـزمع عقد حلقة العمل اإلقليمية األفريقية لبحث التقرير املشترك بشأن املعارف التقليدية يف الفترة من                   

 . ٢٠٠٥يونيه /حزيران

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة -باء 

على موضوع األمن   ) الفاو(خـالل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، شددت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة              -١٣
 أنشأت الفاو فريقاً عامالً خمصصاً مشتركاً بني        ١٩٩٦ويف عام   . الغذائـي وبالتايل على الزراعة املستدامة والتنمية الريفية       

 برامج الفاو ذات الصلة وغريها من اآلليات يف جمال تنمية األراضي اجلافة،             اإلدارات معنـياً بالتصحر هبدف تيسري تنسيق      
وقد مت مؤخراً حتويل هذا الفريق إىل فريق معين باجملاالت ذات األولوية         . ومكافحـة التصحر، والتخفيف من آثار اجلفاف      

ا صالت مباشرة بالتنمية     دائرة فنية هل   ١٥للعمـل املـتعدد التخصصـات بشأن مكافحة التصحر، وهو يضم ممثلني عن              
 . املستدامة لألراضي اجلافة

ويوفـر فريق اجملاالت ذات األولوية للعمل املتعدد التخصصات حمفالً لتبادل املعلومات، ولـه صالت بغريه من                 -١٤
الفريق جتميع ويشجع هذا . املكاتـب اإلقليمية ودون اإلقليمية التابعة للفاو وكذلك مبمثلي الفاو يف بلدان األراضي اجلافة           

وقد كان لـه دور مفيد يف اعتماد مذكرات        . البـيانات واملعلومـات عن املسائل ذات الصلة باتفاقية مكافحة التصحر          
التفاهم املربمة، بشأن املسائل املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر، بني الفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واآللية العاملية                

ـ     (  ، ووزارة البيئة اإليطالية، فضالً عن مذكرة تعاون مع أمانة اتفاقية          )يذ نظـام معلومـات ميداين     الدعـم الـتقين لتنف
 . مكافحة التصحر

وقـد أنشـأت الفـاو موقعاً هلا على الشبكة العاملية بشأن موضوع التصحر، وهو يتضمن املنشورات والصور                   -١٥
وقد أصدرت الفاو، من    . ويركز الكثري من هذه املواد على أفريقيا      والوثائق ذات األمهية فيما يتعلق بإدارة األراضي اجلافة،         

خالل فريق اجملاالت ذات األولوية للعمل املتعدد التخصصات، ثالثة منشورات تركز على موضوع سبل املعيشة املستدامة                
دام الوسائل  وقد مت، أو سوف يتم، إصدار منشورات أخرى باستخ        . واألمـن الغذائـي ونوع اجلنس يف األراضي اجلافة        

 . اإللكترونية فيما يتعلق هبذا املوضوع نفسه

وعـلى املسـتويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، أعدت الفاو واستهلت مشروعاً لتقييم تدهور األراضي يف املناطق                 -١٦
 وهذا املشروع يعزز  . اجلافـة، مـن أجل استحداث أدوات وأساليب لتقييم وحتديد طبيعة ومدى وشدة تدهور األراضي              

قـدرات التقييم الوطنية واإلقليمية والعاملية حبيث يتسىن تصميم وختطيط التدخالت الرامية إىل التخفيف من حدة تدهور                 
وقد أجريت يف إطار هذا املشروع دراسة جتريبية يف السنغال كما عقدت حلقات عمل شهدت إحداها، يف                 . األراضـي 

ن الفاو هي الوكالة التقنية املنفذة ملشروع التنمية اإلقليمية ملرتفعات          ويضاف إىل ذلك أ   .  بلداً أفريقياً  ١٧دكار، مشاركة   
وسوف يصل املبلغ الكامل القتراح مشروع      . وتقدم الفاو دعماً تقنياً حللقات العمل ولتنسيق األنشطة       . فاوتـا دجـالون   

إقليمية أخرى تشمل مبادرة   وهناك مبادرات إقليمية ودون     .  ماليني دوالر  ١٠إعـالن التـربعات الذي سينجز قريباً إىل         
دعم األمن  : مشروع عملية نبات األكاسيا   "أحـواض األهنـار املشتركة بني النيجر ونيجرييا بشأن إدارة املوارد املائية، و            

، وهو املشروع املنفذ يف بوركينا فاسو وتشاد        "الغذائـي ومكافحة الفقر وتدهور التربة يف البلدان املنتجة للصمغ والراتنج          
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التعزيز املؤسسي لشبكة منظمات املزارعني يف إطار مكافحة التصحر          برنامج"النـيجر والسنغال والسودان، و    وكينـيا و  
 ".والفقر يف السنغال ومايل وبوركينا فاسو

كمـا قدمت الفاو دعماً لشبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية يف جماالت االستشعار عن بعد ورصد التصحر،                  -١٧
 .TerrAfrica)(كما شاركت يف برنامج أرض أفريقيا . يل األعالفوحفظ الطبيعة، وحماص

الغابات واألمن الغذائي يف منطقة     "ويف غـريب أفريقـيا، نفـذت الفاو املشروع املمول من قبل إيطاليا وعنوانه                -١٨
 . هورة، وهو يسهم يف التخفيف من آثار التصحر من خالل نقل املعارف وإصالح األراضي املتد"الساحل األفريقية

وعلى املستوى الوطين، ما برحت الفاو تعمل عن كثب مع مراكز التنسيق الوطنية التفاقية مكافحة التصحر ومع        -١٩
وعالوة على ذلك، ما فتئت الفاو      . اآللـية العاملـية من أجل املساعدة يف تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية              

يف كل من بنن وبوركينا ) مكافحة تدهور التربة أو الغطاء النبايت وعكس اجتاهه       (يداً  تشارك يف أنشطة تتصل بالتصحر حتد     
 بيساو وكينيا ومايل وموزامبيق والسنغال      -فاسو وبوروندي والرأس األخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا           

 . والسودان وتونس وأوغندا

 جمال اتفاقية مكافحة التصحر ما يشمل الربنامج اخلاص لألمن          ومـن املـبادرات األخـرى للفاو يف أفريقيا يف          -٢٠
الغذائي، ومبادرة خصوبة التربة يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى، ومبادرة البلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود اليت تنفذ                 

تشرافية للغابات يف أفريقيا، وهي بـرعاية برنامج الشراكة بني الفاو وهولندا، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والدراسة االس           
 .دراسة حتلل وضع التحول الزراعي واحتياجات الطاقة كعاملني من العوامل املفضية إىل إزالة األحراج

وتشـدد الفـاو عـلى ضرورة القيام يف املستقبل بتحسني ترشيد وإدماج أنشطة االتفاقية يف أفريقيا على مجيع                    -٢١
حوار بني مجيع األطراف بغية جتنب االزدواجية يف العمل وتعزيز أوجه التآزر، ومجع             املستويات من خالل تشجيع إجراء      

ونشـر ما هو موجود من املعارف وأفضل املمارسات والدروس املستفادة، وتنفيذ عملية تقييم موثوقة للتصحر، وإدماج                 
 العمل القطاعية ذات الصلة ضمن      بـرامج العمـل الوطنية ضمن االستراتيجيات الوطنية القائمة، فضالً عن إدماج برامج            

ويف الوقت نفسه، تقترح الفاو التعجيل بتنفيذ األنشطة على املستوى احمللي من خالل استهالل              . بـرامج العمـل الوطنية    
مشـاريع جتريبية يف أشد مناطق أفريقيا تأثراً، مع ضمان أن يتم االستثمار يف برامج العمل الوطنية من خالل اعتماد خطة                     

 طـي األولويـة ألشـد املناطق تأثراً، والتعجيل يف توجيه املوارد، البشرية منها واملالية، حنو تنفيذ اإلجراءات               رشـيدة تع  
 . ذات األولوية

وعـلى هـذا األساس، ستواصل الفاو االضطالع بأنشطتها، مع التركيز بصفة خاصة على األمن الغذائي ضمن      -٢٢
 الفاو خربة فنية متعددة القطاعات كما تتوفر لديها خربة معترف هبا يف العمل              وتتوفر لدى . إطار التنمية الزراعية والريفية   

 .املتصل باألراضي اجلافة يف أفريقيا

وتعـتقد الفاو أن حتسني اإلدماج ميكن أن يتحقق على مجيع املستويات، وهي تظل عازمة على العمل من أجل                    -٢٣
دة األطراف من البلدان األفريقية وكذلك األمانة للنجاح يف إحراز          وتؤكد الفاو استعدادها ملساع   . بلوغ أهداف االتفاقية  

 . تقدم يف مكافحة التصحر
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 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية -جيم 

تتمـثل اسـتراتيجية الصـندوق الدويل للتنمية الزراعية يف متكني الفقراء من سكان األرياف من خالل حتسني                   -٢٤
. متكينهم من التأثري يف عملية صنع القرارات اهلامة اليت يتشكل يف إطارها مستقبلهم            األصـول املتوفرة لديهم، فضالً عن       

وتـتوفر للصندوق، بوصفه الوكالة املنفذة ملرفق البيئة العاملية واملرتبطة باآللية العاملية فيما يتعلق بتدهور األراضي، فرصة                 
 .ائيةللربط بني قضايا تدهور األراضي واحلد من الفقر والشواغل اإلمن

 مليون دوالر يف عام     ١,٢٥وقـد وافـق اجمللس التنفيذي للصندوق على تقدمي املنحة األوىل لآللية العاملية مببلغ                -٢٥
 مليون دوالر لكي ينظر فيه      ١,٢٥وسـوف يقدم الصندوق، يف املرحلة الثانية، اقتراحاً آخر يتعلق مبنحة قدرها             . ٢٠٠٤

 .٢٠٠٥أبريل /اجمللس التنفيذي يف نيسان

 ويقـوم الصـندوق الـدويل للتنمـية الزراعـية بـتعزيز مـبادرة البنك الدويل املعروفة مببادرة أرض أفريقيا                    -٢٦
)TerrAfrica (          وتتمثل األهداف املتوخاة من    . إلنشـاء إطار لتحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

 االقتصادية لتدهور األراضي من خالل بذل جهد منسق يف   - واالجتماعية   هـذه املبادرة يف معاجلة اآلثار الزراعية والبيئية       
 . جماالت االستثمار، والبحوث واالستراتيجية، والنشر، وإقامة الشراكات

دعم بناء القدرات يف جمال إعداد التقارير الوطنية "ويقـوم الصـندوق بتنفيذ مشروع مرفق البيئة العاملية املعنون      -٢٧
من أجل تعزيز قدرة األطراف من البلدان األفريقية        " ة للدول األفريقية األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر       واملالمح القطري 

عـلى حتليل وضع تدهور األراضي بغية حتديد العقبات اليت تعترض اإلدارة املستدامة لألراضي، وتعزيز عملية التشاور اليت     
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف إعداد دراسات احلاالت         وسوف يسهم . تشـمل العديد من اجلهات صاحبة املصلحة      

فرباير /التحليلية وأحدث النهج االبتكارية إزاء اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار حلقات العمل املزمع تنظيمها يف شباط               
 . يف بوركينا فاسو وإثيوبيا والكامريون٢٠٠٥

ة يف عملية ختطيط سياسات برامج العمل الوطنية يف خمتلف البلدان           وقـد ساعد الصندوق الدويل للتنمية الزراعي       -٢٨
األطـراف، وذلـك بوسائل منها مثالً االضطالع بدور الوكالة الرائدة يف صياغة برنامج العمل الوطين لكل من بوركينا                   

 . فاسو والرأس األخضر

العناية باملناطق  : راجة الزراعية التالية  ويف السـنغال، قدم الصندوق دعماً للمزارعني باستخدام تكنولوجيات احل          -٢٩
وقد حقق  . يف القرى، وزراعة ومحاية نبات األكاسيا، وبناء املواقد الصلصالية اليت حتفظ الطاقة           ) األحـراج (الشـجرية   

اسـتخدام احلواجـز والسـدود ذات الشكل نصف اهلاليل كمستجمعات للمياه جناحاً يف بوركينا فاسو وتشاد ومايل                  
 . دم الصندوق مساعدة للحكومة املوريتانية يف جمال محاية الواحات والتنمية اليت تراعي املتطلبات البيئيةوق. والنيجر

وباإلضـافة إىل ذلـك، قام الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، من خالل تقدمي قروض إىل احلكومات بشروط                  -٣٠
ر يف أفريقيا الغربية والوسطى، يف إطار مشروع التنمية تسـاهلية إىل حد كبري، بتمويل تنفيذ عدة مشاريع ملكافحة التصح    

اجملتمعية وترويج املبادرات االبتكارية الفالحية يف النيجر، وبرنامج إدارة املوارد الطبيعية إدارة قائمة على اجملتمعات احمللية                
، )٢٠٠٣(عية يف بوركينا فاسو     ، وبرنامج استثمارات اجملتمعات احمللية يف حتسني اخلصوبة الزرا        )٢٠٠٢(يف دلـتا النيجر     
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 ومشـروع اإلدارة التشـاركية املـتكاملة ملسـتجمعات املـياه يف غامبيا، وبرنامج التنمية الريفية املستدامة يف بوركينا                  
 ).٢٠٠٤(فاسو 

ويعكف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على وضع مقترحات لتقدمي منح خاصة بالتمويل احملتمل يف إطار مرفق         -٣١
يئة العاملية للمزارعني من أجل مكافحة تدهور األراضي، واستخدام أساليب مستدامة للحفاظ على اإلنتاجية يف كل من                 الب

 .بوركينا فاسو ومايل وموريتانيا

 بشأن االبتكارات والبحوث القائمة على      ٢٠٠٤مارس  /وقـدم الصـندوق دعمـاً حللقة عمل ُعقدت يف آذار           -٣٢
ومت وضع خطة عمل من أجل      . مع التشديد على إدارة املوارد الطبيعية ومنع تدهور األراضي        املشـاركة يف جمال الزراعة،      
 .التعاون والتشاور يف املستقبل

ويف شـرق أفريقـيا واجلنوب األفريقي، تعاون الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مع مرفق البيئة العاملية يف تنفيذ                 -٣٣
 )منطقة أمهرة ( املـتكاملة لـلموارد الطبيعـية يف املرتفعات اإلثيوبية           مشـروع اإلدارة اجملتمعـية    : مشـروعني مهـا   

، واملشروع الرائد إلدارة املوارد الطبيعية يف شرق جبل كينيا، وهو يشتمل على             ) ملرفق البيئة العاملية   ١٥الربنامج التنفيذي   (
 .واآللية العاملية ومرفق البيئة العامليةاهتمامات ومسامهات تتعلق باتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي 

ويف مصر، يقوم   . كمـا قّدم الصندوق مساعدة للبلدان األطراف يف مشال أفريقيا لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر              -٣٤
الصـندوق حالياً بتمويل استصالح األراضي الصحراوية من أجل حتسني البىن التحية لشبكات الري، والبحوث الزراعية                

ويف السودان، قام الصندوق بتمويل البحوث املتعلقة بأنواع احملاصيل النقدية          . لتمويل املوجه إىل عّمال األراضي    وتوفـري ا  
: ويف اجلزائر، يقدم الصندوق دعماً ملشروعني من مشاريع التنمية الريفية         . املقاومة للجفاف وامللوحة وأحوال التربة السيئة     

الية مسيلة يهدف إىل دعم زيادة مداخيل سكان األرياف الفقراء من خالل بناء             مشروع خاص باملناطق اجلبلية يف مشال و      
القدرات، وتأمني استدامة وإنتاجية الزراعة، وتقدمي الدعم املايل ألضعف فئات السكان؛ ومشروع آخر يف جبال تراراس                

عية من خالل بناء القدرات والتنمية وسبعة شيوخ يف والية تلمسان، يهدف إىل تعزيز استدامة مداخيل األسر واملوارد الطبي      
 .الزراعية املطردة وإتاحة الوصول إىل اخلدمات املالية

ويـندرج ضـمن مشـروع تربـية املواشي والتنمية التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية مشروع املكافحة                  -٣٥
) GEF PDF-B(به اجلافة يف شرقي املغرب التشاركية للتصحر واحلد من الفقر يف النظم اإليكولوجية للمرتفعات اجلافة وش

 شكَّل جزءاً من شراكة التمويل القطري حيث عرض   ٢٠٠٤ مليون دوالر، ويف عام      ٢,٣٧وقـد أضاف الصندوق مبلغ      
وقد لقي هذا االقتراح استحساناً وجيري      . الصـندوق اقتراح مرفق البيئة العاملية إلدماجه ضمن إطار برنامج العمل الوطين           

 .٢٠٠٤أكتوبر / بعد أن أجازته أمانة مرفق البيئة العاملية يف تشرين األول١٨نفيذه يف إطار الربنامج التنفيذي العمل على ت

ويف تونس، يسهم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تنفيذ برنامج العمل الوطين من خالل تعزيز أوجه التآزر                  -٣٦
  وتـرويج املـبادرات احمللـية للمنطقة اجلنوبية الشرقية          الـرعوية  -بـني الصـندوق وبـرنامج التنمـية الزراعـية           

)PRODESUD .(وهذا يدعم األنشطة املدرة للدخل وأنشطة مكافحة التصحر . 
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 ٧٥ ٠٠٠ويف كل من تونس واجلزائر واملغرب، يقوم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واآللية العاملية بتوفري مبلغ        -٣٧
مية ومنظمات اجملتمع املدين يف اإلدارة التشاركية للموارد الطبيعية، ويف تعزيز الشبكة            دوالر لدعـم املنظمات غري احلكو     

 .الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتصحر وشبكة املنظمات غري احلكومية يف املغرب ملكافحة التصحر

.  يف تقاسم املعلومات وتعبئة املوارد     وتساعد نظم املعلومات واملعارف واالتصاالت األطراف من البلدان األفريقية         -٣٨
وسـوف تقـوم اآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بتحليل مشاريع الصندوق اخلاصة بإفراد العناصر املتعلقة                 

، وفقاً ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٢بـتدهور األراضـي ضمن برنامج الصندوق اخلاص بتقدمي القروض واملنح يف الفترة بني عام            
 . اإلبالغ واملنهجيات املعتمدة يف إطار اتفاقية مكافحة التصحرملعايري

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية -دال 

دارسة حبثية بشأن التفاعل بني الفقر الشامل والبيئة يف         ) األونكتاد(أجـرى مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         -٣٩
ومنو ) إزالة األحراج والتصحر وتدهور التربة(لترابط بني الفقر وتدهور البيئة أقل البلدان منواً، حيث أظهرت هذه الدراسة ا

 .السكان يف أقل البلدان منواً

ويف سـياق هذا البحث، حتقق األونكتاد، يف مجلة أمور أخرى، من العالقة بني الفقر وتزايد السكان، والكيفية                   -٤٠
تصادي، وكيف ميكن لزيادة السكان أن تفضي إىل تسارع التدهور  الـيت ميكن هبا للتدهور البيئي أن يفضي إىل حرمان اق          

 .البيئي وبالتايل إىل تسارع الفقر لتشكل يف سياق هذه العملية اجتاهاً تنازلياً متسارعاً

وميكن حتقيق ذلك من    . وقـد شـدد األونكتاد على دور التنويع يف جتنب حدوث هذا االجتاه التنازيل املتسارع               -٤١
نتاج وحتويل اجتاه التركيز لينصب على القطاعات غري الزراعية مبا يعود بالفائدة على التنمية االقتصادية               خـالل تنويع اإل   
 . واالستدامة البيئية

مثل مركز التجارة الدولية، وصندوق النقد      (وميكـن لألونكتاد أن يقوم بنفسه، أو بالتعاون مع وكاالت أخرى             -٤٢
، بتوفري الدعم التقين لقدرات توريد      )منائي، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية     الـدويل، وبـرنامج األمم املتحدة اإل      

الصـادرات املالئمة للبيئة، وتقييم نتائج الربامج اإلمنائية الدولية على املستوى القطري من أجل التعجيل يف حتقيق التنمية                  
ستخدام آلية حتويل الديون لتوجيه األموال حنو برامج        املستدامة، ومساعدة احلكومات يف حتسني إدارة الديون من خالل ا         

من أجل إدراجها يف قائمة " احلد الفاصل"محاية البيئة، وإعداد دراسات مالمح قطرية حول مدى تأثر البلدان اليت تقع عند 
 .أقل البلدان منواً أو استبعادها من هذه القائمة

 فةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقا -هاء 

. تدابري للمساعدة يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر      ) اليونسكو(تتخذ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         -٤٣
ويف هذا الصدد، تعمل    . وهـي تـنفذ هذه التدابري مشددة على اجملاالت العلمية والتثقيفية اليت تندرج ضمن اختصاصها              

ع املستويات من خالل نشر املعلومات عن االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية           اليونسـكو على النهوض بالتعليم على مجي      
 .على أساس البحث العلمي السليم باعتبار ذلك من العناصر الرئيسية ملكافحة التصحر
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وقـد قامـت اليونسكو، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، بإنتاج جمموعة مواد تعليمية بشأن                  -٤٤
وقد حققت جمموعة املواد التعليمية هذه      . ة التصحر، وهي موجهة إىل املدارس االبتدائية يف البلدان املتأثرة بالتصحر          مكافح

ومبساعدة مالية من إيطاليا وموناكو وسويسرا، متت اآلن .  بلداً من البلدان املتأثرة بالتصحر١٨جناحاً بعد أن مت جتريبها يف   
وجيري العمل على إجناز ترمجتها إىل . لغات العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية ترمجة هذه املواد وإنتاجها بال    

وتنظر اليونسكو وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف إنتاج هذه املواد أيضاً بلغات أخرى من بينها األملانية                . اللغـة الصينية  
 .واهلندية واملنغولية

يف جمال التصحر يف  ) كُرسّيا استاذّية ( والعلوم، اسُتحدث منصبا أستاذين جامعيني       وفـيما يـتعلق بالتعليم العايل      -٤٥
 . األردن والسودان، وجيري النظر يف استحداث املزيد منها

، على احلفظ املوقعي لألراضي     )برنامج ماب " (اإلنسان واحمليط احليوي  "وتعمـل اليونسكو، من خالل برنامج        -٤٦
التابع لليونسكو  " ماب"طلق يف إطار هذا الربنامج املشروع اإلقليمي املشترك بني برنامج           ، أُ ٢٠٠١ففـي عام    . اجلافـة 

بناء القدرات العلمية والتقنية على اإلدارة الفعالة واالستخدام        "ومرفق البيئة العاملية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن          
 ". ميات احمليط احليوي يف غرب أفريقيااملستدام للتنوع األحيائي يف األراضي اجلافة يف حم

ويف إطـار إصالح األراضي املتدهورة، مبا يف ذلك اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، تعمل اليونسكو على تنفيذ                  -٤٧
، وهو مشروع سيعود بالفائدة على بلدان مشال        "اإلدارة املستدامة لألراضي اجلافة احلدية    "مشـروع أقاليمي جديد بشأن      

وقد مت تنفيذ حلقات عمل متهيدية للمشروع يف كل من مصر ومجهورية إيران اإلسالمية             . قـيا والـبلدان اآلسـيوية     أفري
وتونـس، واهلـدف من هذا املشروع هو ضمان نقل اخلربات العلمية بشأن إصالح األراضي اجلافة املتدهورة يف هاتني                   

 .املنطقتني من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب

إدارة تنمية املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف اجلنوب        "لقـت اليونسـكو مشروعاً علمياً ريادياً بعنوان         كمـا أط   -٤٨
ويركز هذا املشروع أساساً على موارد املياه ولكنه ُيعىن أيضاً بالقضاء           ). SIMDAS" (األفريقي إدارةً متكاملة ومستدامة   

ملشروع يف تنفيذ الربنامج العاملي لتقييم املياه ويف حتقيق األهداف          وسوف يسهم هذا ا   . على الفقر والنهوض مبجتمع املعرفة    
اإلمنائية لأللفية، كما أنه سيؤدي إىل إثراء مسامهات اليونسكو يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وذلك فيما يتعلق 

 .باستخدام العلم والتكنولوجيا ملعاجلة مشاكل الصحة والطاقة والبيئة

 ة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةمنظم -واو 

النهج الصناعي إزاء مكافحة التصحر يف      "بإعداد مشروع   ) اليونيدو(قامت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        -٤٩
واهلدف من هذا املشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع         . وتقدميه إىل مرفق البيئة العاملية    )" السـودان /تشـاد (مجـالك   

لـدويل للتنمـية الزراعية هو تنفيذ مشاريع جتريبية لزراعة اجلاتروفة كجزء من حفظ البيئة، وحتسني اإلدارة               الصـندوق ا  
املسـتدامة لألراضي، وتوجيه التكنولوجيات البحثية والتجريبية لبيان االستخدام الصناعي لنباتات اجلاتروفة ومنتجاهتا من              

 االقتصادية، وإدارة املنطقة عرب احلدود والنهوض       -ضاع االجتماعية   أجل التخفيف من حدة تدهور األراضي وحتسني األو       
 .باجملتمعات احمللية
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ويقوم هذا الربنامج على أساس زيادة التآزر       . كما وضعت اليونيدو برناجماً إلصالح وإنعاش األراضي املتدهورة        -٥٠
هلا أثر على التصحر، وخلق فرص العمل،       إىل أقصـى حـد بني خمتلف األنشطة الرامية إىل مكافحة خمتلف العناصر اليت               

على األراضي املتدهورة من    " مزارع إنتاج الطاقة  "ويرمي برنامج اليونيدو هذا إىل ترويج إقامة        . وزيادة اإلنتاجية الزراعية  
ملناسبة، خـالل إنشاء مزارع األسر واملزارع التعاونية، ودعم نقل وتطويع التكنولوجيات املالئمة وهتيئة البيئة املؤسسية ا               

 ".الديزل األحيائي"وتطوير القدرات التقنية واآلليات املالية الالزمة لتعزيز إنتاج وقود 

). بوركينا فاسو وغانا وغينيا ومايل والسنغال(وجيري تنفيذ هذا الربنامج بوصفه مشروعاً إقليمياً يف غرب أفريقيا  -٥١
 . إجيابية فضالً عن اهتمام باملشاركة فيه من قبل القطاع اخلاصويدل التقييم األويل هلذا الربنامج على وجود إمكانات 

وباإلضـافة إىل ذلـك، هـناك مشروع سُينفذ يف السودان وقد ُصمم من أجل وضع اآلليات التشريعية واملالية       -٥٢
رول املُسال  الوطنـية الـيت تشجع استخدام غاز البترول املُسال ونقل وتكييف احللول التكنولوجية اليت تستخدم غاز البت                

وقد متت صياغة مشروع آخر يهدف إىل مكافحة التصحر وإزالة الغابات يف رواندا من خالل الترويج                . كمصدر للطاقة 
للتكنولوجـيات االبـتكارية السـتخراج غاز امليثان من حبرية كيفو وتنقيته، مما سيؤدي إىل ختفيف الضغط على الوقود                   

 .وناحلرجي وخفض انبعاثات ثاين أكسيد الكرب

وتعمل اليونيدو يف جمال ترويج لتكنولوجيات الصناعة الزراعية حلفظ املوارد، وال سيما تكنولوجيات جتميع املياه                -٥٣
وهذه التكنولوجيات  . والـزراعة بدون حراثة، وزراعة اخليزران وخنيل الزيت، وصناعة النفط يف املراحل الالحقة لإلنتاج             

ومن خالل النظام الصناعي اخلاص باآلالت الزراعية، جيري        . ة واستدامتها الذاتية  تكفـل االستغالل التجاري هلذه األنشط     
 .دعم توفري مجيع معدات األنشطة املدرة للدخل الضرورية الستغالل سلسلة القيمة

 جامعة األمم املتحدة -زاي 

دارة املستدامة لألراضي يف    أجرت جامعة األمم املتحدة حبوثاً تعاونية واضطلعت بربنامج لبناء القدرات بشأن اإل            -٥٤
 .املناطق اجلافة، مع التشديد على تقاسم اخلربات على املستوى الدويل

، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف      )اليونسكو(وبالـتعاون مـع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            -٥٥
جامعة األمم املتحدة مشروعاً للبحوث يف كل من مصر         املناطق اجلافة، ومع غريمها من اجلهات صاحبة املصلحة، وضعت          

واهلدف من هذا املشروع هو     . وتونس وغريمها من البلدان الناطقة بالعربية، بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي اجلافة احلّدية           
روع ُنهج العمل ويعزز هذا املش. حتديـد تقنـيات تكيف الناس واملعارف التقليدية يف التعامل مع أوضاع األراضي اجلافة    

اجملـتمعي، والتدريـب، وبناء القدرات، والتفاعل بني أصحاب األراضي واملزارعني، وممارسات اإلدارة الذاتية املستدامة               
 .لألراضي اجلافة

ويف الوقـت نفسه، قامت جامعة األمم املتحدة أيضاً بإشراك البلدان األفريقية يف مشروع حبوث بشأن اإلدارة                  -٥٦
مقارنة بني نظم اإلدارة التقليدية والعصرية ملوارد       "وقد اشتملت هذه الدراسات على      . ياه يف املناطق اجلافة   التقلـيدية للم  

 ".املياه يف املناطق القاحلة يف تونس
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وباالشـتراك مع غانا وغينيا وكينيا وترتانيا وأوغندا، وبدعم من مرفق البيئة العاملية، تعكف جامعة األمم املتحدة     -٥٧
ـ    والغرض من هذا   " الناس وإدارة األراضي والتغري البيئي    "ر مشـروع عاملي للبحث والتجربة العملية بعنوان         عـلى تطوي

 الفيزيائية يف النظم الزراعية بطريقة تكفل       -املشروع هو إثبات أنه من املمكن حفظ التنوع البيولوجي واملوارد البيولوجية            
وترد ملخصات هلذه املشاريع يف    . عالت بني املزارعني والعلماء   صـون سـبل معيشـة املزارعني وتفضي إىل حتسني التفا          

إدارة التنوع الزراعي بالطرق     و التـنوع البيولوجي األفريقي يف مزارع صغار املالّك يف شرق أفريقيا          الكـتابني املعـنونني     
الناس وإدارة األراضي    "وقـد كفل الدعم التقين املقدم من جامعة األمم املتحدة َتَمكُّن الشركاء يف مشروع             . التقلـيدية 

من بذل ما يلزم من جهود لالضطالع بأنشطة بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي بغية التخفيف من حدة                " والـتغري البيئي  
 .التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، فضالً عن التخفيف من وطأة الفقر يف املناطق الريفية

األراضي اجلافة على حتسني بناء القدرات وتقاسم اخلربات بني         ويركـز بـرنامج جامعة األمم املتحدة اخلاص ب         -٥٨
ومن أجل حتقيق ذلك، نظمت جامعة األمم املتحدة حلقات عمل تقنية للشباب من األخصائيني واملهنيني               . البلدان النامية 

 .يف كل من مصر وتونس ويف أماكن أخرى

ومع مؤسسة ) معهد املناطق القاحلة( مؤسسة تونسية وعـالوة على ذلك، وقّعت جامعة األمم املتحدة اتفاقاً مع      -٥٩
لتنظيم برنامج مشترك ملنح شهادة املاجستري يف جمال        ) معهد البحوث البيئية واهلندسية للمناطق الباردة والقاحلة      (صـينية   

 .٢٠٠٦م  وعا٢٠٠٤اإلدارة املتكاملة لألراضي يف املناطق اجلافة، على أن ُينفذ هذا الربنامج يف الفترة بني عام 

وسـوف يـنظم معهـد املـوارد الطبيعية يف أفريقيا، التابع جلامعة األمم املتحدة، دورة دراسية جتريبية متعددة          -٦٠
وسوف يتمكن املشاركون من غرب     ". تدهور األراضي وإدارهتا يف سياق املعيشة الريفية      "التخصصـات يف غانا بعنوان      

 .قدياً إىل حد أبعد يف قضايا تدهور األراضي وسبل املعيشة الريفيةأفريقيا من تنمية القدرات للتفكري تفكرياً ن

وقـد أتيحت على موقع جامعة األمم املتحدة على الشبكة العاملية، ألغراض التدريب، ورقة عمل بشأن تدهور                  -٦١
لة الثنني من الباحثني وقد قدمت جامعة األمم املتحدة منح زمالة جزئية أو كام       ). مبادئ توجيهية للتقييم امليداين   (األراضي  

 .وواحد من املسؤولني عن رسم السياسات العامة

كمـا قامت جامعة األمم املتحدة بتنظيم حلقة عمل تدريبية بشأن إصالح النظم اإليكولوجية القائم على أساس            -٦٢
شر املعلومات يف   ويف هذا الصدد، سوف تواصل جامعة األمم املتحدة دعم أنشطة البحث والتدريب ون            . املعـارف احمللية  

جمال اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه والتربة والتنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة من أجل حتسني رفاه الناس الذين يعيشون                  
 .يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 برنامج األغذية العاملي -حاء 

لى األمن الغذائي للفقراء اجلياع، ما برحت أولوية        يف تلـك الـبلدان اليت يؤثر فيها تدهور البيئة تأثرياً كبرياً ع             -٦٣
-٢٠٠٤(وهتدف اخلطة االستراتيجية    . بـرنامج األغذية العاملي تتمثل يف االضطالع بأنشطة ترمي إىل مكافحة التصحر           

إىل محاية مصادر الرزق يف حاالت األزمات وتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات من خالل توليد األصول،        ) ٢٠٠٧
وُيعىن برنامج األغذية العاملي بالكوارث اليت هي من صنع . لتخفيف من حدة الكوارث، وإتاحة سبل رزق أكثر استدامة       وا

، ٢٠٠٣ويف عام   . اإلنسان، وقد أعد مبادئ توجيهية للموظفني العاملني يف حاالت الكوارث الطبيعية وأزمات الالجئني            
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دوالر على الربامج الرامية لزيادة األمن الغذائي وسبل الرزق، مع إدارة   ماليني   ٣١٠أنفـق بـرنامج األغذية العاملي مبلغ        
وتشتمل األنشطة اليت يضطلع هبا برنامج األغذية العاملي واليت هلا صلة باتفاقية مكافحة             . قاعدة املوارد اخلاصة هبذه الربامج    

فظ املوارد الطبيعية، مع إشاعة الوعي      التصـحر على مشاركة اجملتمعات احمللية، وهي هتدف إىل منع تدهور األراضي وح            
 .بشأن القضايا البيئية

صندوق أنشطة التأهب   "ويف كينـيا، يقوم برنامج األغذية العاملي، باالشتراك مع حكومة كينيا، بتنفيذ برنامج               -٦٤
لة من اجلفاف ويف حني أن املرحلة األوىل من هذا الربنامج قد ُخصصت إلنعاش املناطق القاحلة وشبه القاح           ". للكـوارث 

 مشروعاً من مشاريع اجملتمعات احمللية      ١٦٦ تنفيذ   ٢٠٠٣، فقد مت يف عام      "الغذاء مقابل العمل  "من خالل ممارسة أنشطة     
وكان اهلدف من معظم املشاريع هو زيادة إمكانية الوصول إىل املياه واإلنتاج        . يف املـناطق األشـد افتقاراً لألمن الغذائي       

 .ر األكاسياالغذائي، وإىل حفظ أشجا

ويف مدغشـقر، قدم برنامج األغذية العاملي مساعدة إىل احلكومة من أجل إعانة الناس الذين يعيشون يف املناطق                   -٦٥
الـيت كثرياً ما تتأثر باألعاصري احللزونية وباجلفاف وذلك من أجل حتسني سبل معيشتهم واحملافظة عليها من خالل أنشطة    

أنشطة ( الرملية، وتوفري احلماية من اجنراف املياه وحتسني استخدام اخلشب يف الطهي             إعـادة الـتحريج، وتثبيت الكثبان     
 ).الغذاء مقابل التدريب

ويف مـايل، يـنفذ برنامج األغذية العاملي برناجماً للتنمية الريفية يقوم على توفري الغذاء مقابل العمل، وهو يدعم                    -٦٦
 والتدريب املهين، هبدف حتسني األمن الغذائي يف اجملتمعات احمللية الضعيفة،           قطـاع الزراعة، وإنشاء البىن التحتية الريفية،      

 .ومنع اجنراف التربة، والتخفيف من حدة الكوارث، وتعزيز االكتفاء الغذائي الذايت

السدود، وإعادة /ويف موريتانـيا، اضـطلع بـرنامج األغذية العاملي بأنشطة للتنمية الريفية تشمل إقامة احلواجز              -٦٧
يف نواكشوط، مبا يف ذلك     " احلزام األخضر "مشروع زراعة األكاسيا يف املناطق املتضررة من اجلفاف، وتنمية          (لـتحريج   ا

، وحفر اآلبار وزراعة اخلضار يف    )إنشـاء مركـز تدريـب وطين معين مبكافحة التصحر ومحاية البيئة يف املناطق القاحلة              
 .احلدائق املرتلية

 العاملي برناجماً بشأن حفظ األراضي وإدارة موارد املياه يف بلدان أخرى يف أفريقيا جنويب  كما نفذ برنامج األغذية    -٦٨
 .الصحراء الكربى مثل بوركينا فاسو ورواندا وترتانيا وأوغندا

تنمية حمافظة  "و" تنمية سيناء "ويف مصـر، قدم برنامج األغذية العاملي أيضاً، من خالل أنشطة برناجميه القطريني               -٦٩
 .، مساعدة للمجتمعات احمللية املهمشة اليت تعيش يف املساحات الصحراوية من هاتني املنطقتني"ر األمحرالبح

 البنك الدويل -طاء 

 دوالر إلعداد التقارير الوطنية     ٧٠٠ ٠٠٠أوضـح البـنك الدويل، يف التقرير الذي أتاحه، أنه قدم مبلغاً قدره               -٧٠
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت ستقدَّم إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض        للـبلدان األفريقية املتأثرة األطراف يف     

وسوف تساعد هذه األموال البلدان األفريقية على إعداد تقاريرها الوطنية عن التقدم احملرز يف التنفيذ،               . تنفـيذ االتفاقـية   
عي، كما أهنا سوف تساعد يف تنفيذ آليات التخطيط         وحتديـد االحتـياجات لبناء القدرات حتديداً واضحاً، وزيادة الو         
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كما أن اهلدف من توفري هذه األموال هو اجلمع بني كافة اجلهات الوطنية             . واإلدماج فيما يتعلق بقضايا تدهور األراضي     
نية واإلقليمية صاحبة املصلحة من أجل تشجيع النقاش ونشر أفضل املمارسات وكذلك من أجل تدعيم هيئة التنسيق الوط                

 .لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

ويلـزم إنشـاء آلية تنسيق على مستوى الربنامج من أجل اجلمع بني اجملموعات واألنشطة اإلقليمية بغية تقاسم                   -٧١
 املعلومـات مـن خالل تنظيم حلقات العمل اليت ميكنها بدورها أن تعّد تقارير عن الدروس املستفادة ليتم توزيعها على                   

 .نطاق واسع

  املنظمات احلكومية الدولية األخرى-الثاً ث

 االحتاد األفريقي -ألف 

 دوالر إىل أمانة    ٨٤٠ ٠٠٠مسامهات بلغت يف جمموعها     ) منظمة الوحدة األفريقية آنذاك   (قدم االحتاد األفريقي     -٧٢
ت لتنفيذ مشاريع وقد مت تقدمي هذه املسامها. ٢٠٠١-١٩٩٨اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر على مدى الفترة           
 .تتعلق بتدهور األراضي يف بعض البلدان األطراف األفريقية

ووفقاً للتوصيات اليت صدرت عن الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، اُتخذت قرارات لتطوير خطة العمل اخلاصة                -٧٣
وحتدد اخلطة اجملاالت األساسية . بتنمـية القدرات ذات الصلة لتأمني سبل املعيشة املستدامة يف األراضي القاحلة يف أفريقيا          

إرهاف حس اجلمهور وحس املسؤولني عن رسم السياسات العامة، وتضمني اخلطة قضايا احلكم الرشيد،              : للتدخل مثل 
، وحقوق إدارة األراضي  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /والـتمايز بـني اجلنسني، وفريوس نقص املناعة البشري        

رات، وقضايا السياسة العامة والتكنولوجيا، والتعاون التقين، واقتصاديات األراضي اجلافة، ونظم كسب            اجلافة، وبناء القد  
 .الرزق، وإشراك منظمات اجملتمع املدين وهيئات التنسيق واملنظمات غري احلكومية يف أنشطة إدارة األراضي اجلافة

عين بالزراعة واملياه املعقود يف سرت باجلماهريية العربية        وقـد اعتمدت مجعية االحتاد األفريقي، يف مؤمتر القمة امل          -٧٤
ويسلط هذا اإلعالن الضوء ". إعالن سرت بشأن حتديات حتقيق التنمية املستدامة يف جمال الزراعة واملياه يف أفريقيا        "الليبية،  

.  التنمية االجتماعية والبيئيةعلى ضرورة التعاون يف استغالل مستجمعات املياه العذبة يف أفريقيا كشرط مسبق هام لتحقيق         
اإلدارة املشتركة ملصادر املياه  : ويف هذا الصدد، سوف تعمل مفوضية االحتاد األفريقي على معاجلة اجلوانب التالية لإلعالن            

 .املشتركة من أجل التنمية الزراعية، ومحاية البيئة، وإمدادات املياه وخدمات اإلصحاح

، وخطة العمل البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية         " الشاملة للتنمية الزراعية   اخلطة األفريقية "وعـلى أسـاس      -٧٥
أفريقـيا، اعـتمدت مجعية االحتاد األفريقي املزيد من التدابري من خالل إعالن سرت بشأن قضايا األمن الغذائي، ونظم                   

 .  وتطوير البىن التحتية الريفيةاإلنذار املبكر، والتمويل الزراعي على املستويات الكلية واجلزئية، والتسويق،

 املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة -باء 

، بالتعاون مع منظمة االستشعار عن بعد يف العامل         املناطق اجلافة واألراضي القاحلة   قـام املركز العريب لدراسات       -٧٦
 . العريب، بإنشاء الشبكة العربية لرصد وتقييم التصحر
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عـالوة عـلى ذلـك، قام املركز بتنفيذ مشاريع خمتلفة بالتعاون مع املؤسسات املالية الرئيسية اليت هتدف إىل                   و -٧٧
ويف هذا الصدد، قام املركز، بدعم من الصندوق الدويل         . مكافحة التصحر يف البلدان العربية األفريقية وغريها من البلدان        

؛ كما نفذ   )اجلزائر وتونس (ملاء األجاج واملياه املاحلة يف مشال أفريقيا        للتنمـية الزراعية، بتطوير مشروع بشأن استخدام ا       
 بلداً من البلدان    ١٦املركز، بالتعاون مع املعهد األملاين لعلوم األرض، مشروعاً بشأن القابلية للتأثر بتلوث التربة واملياه يف                

دها بالتعاون مع املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف        ونظم املركز أيضاً عدة برامج تدريبية للخرباء، مت تنظيم أح         . العربية
أفريقـيا لصـاحل البلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية وذلك يف جمال حتسني نظم الري باستخدام التكنولوجيا واملعارف،                 

 .باإلضافة إىل برنامج تدرييب آخر للمهندسني بشأن إدارة احملاصيل يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة

ويف املسـتقبل، يعـتزم املركـز تقـدمي الدعم لشبكة الربامج املواضيعية األفريقية الرابعة من أجل رصد وتقييم          -٧٨
وعالوة على ذلك، سيضطلع املركز بتنفيذ مشروع إلدارة ومحاية         . املعلومات املتعلقة بالتصحر يف البلدان العربية األفريقية      

ها بطريقة مستدامة يف املغرب وتونس، ولوضع مبادئ توجيهية فيما يتصل باستدامة            املياه اجلوفية وموارد التربة واستخدام    
ويعمل . املـوارد، وتعميم املعرفة على األخصائيني واجملتمعات احمللية من خالل تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية              

 األبيض املتوسط فيما يتعلق بقضايا تدهور       املركـز أيضاً على زيادة التواصل بني بلدان الساحلني الشمايل واجلنويب للبحر           
 .التربة وإدارة األراضي وذلك من خالل املشروع الساحلي ملنطقة البحر األبيض املتوسط

 على حتسني اخلربات التقنية وبناء      املناطق اجلافة واألراضي القاحلة   ويف تونـس، يعمـل املركز العريب لدراسات          -٧٩
وقد شكل هذا جزءاً    . د املياه اجلوفية والتربة ومحايتها وتأمني استدامتها يف البلدان العربية         القدرات يف ما يتعلق بإدارة موار     
وضع النماذج الرياضية لنقل : ؛ ومن األمثلة على األنشطة املضطلع هبا  )٢٠٠٣-٢٠٠٢(مـن املرحلة األوىل من املشروع       

) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(وتضم املرحلة الثانية    . أن التربة واملياه  النيترات، وإعداد خرائط القابلية للتأثر، وإنشاء قاعدة بيانات بش        
 .املغرب، وهي تشتمل على نظام لدعم القرارات يف ما يتعلق بإدارة موارد التربة واملياه يستخدم قاعدة بيانات

 املنظمة العربية للتنمية الزراعية -جيم 

ذ برامج اتفاقية مكافحة التصحر ذات الصلة       تعمـل املـنظمة العربـية للتنمية الزراعية على تشجيع وتيسري تنفي            -٨٠
، نفذت هذه املنظمة سلسلة     ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٦فخالل الفترة من عام     . بإصالح األراضي املتدهورة يف البلدان العربية     

مـن الدراسـات والبحوث بشأن مواضيع كتقنيات جتميع املياه، والري السطحي ومياه الصرف، ودمج اجملتمعات احمللية          
امج محاية الغابات وإصالح األراضي، ووضع قواعد وأنظمة خاصة باملوارد املائية العربية، ودور احلدائق العامة               ضـمن بر  

 .واحملميات يف حفظ التنوع البيولوجي، وتعزيز البحوث التعاونية يف جمال التنمية املستدامة للتربة الرملية

ة العربية للتنمية الزراعية أنشطة تدريبية بشأن تطوير        ، نفذت املنظم  ١٩٩٧ وعام   ١٩٩٥وخالل الفترة بني عام      -٨١
إدارة األراضي، وإدارة الغابات، ومكافحة حرائق الغابات، وإدارة مناطق أعشاب احللفاء، ومحاية البيئة، وتثبيت الكثبان               

 .الرملية، ونظم املعلومات اجلغرافية، واالستشعار عن بعد، يف إطار دراسات املراعي

عقد : ملنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن املواضيع التالية           وقـد قامـت ا     -٨٢
مؤمتـر دويل معين بالزراعة املستدامة، وتنسيق وتطوير السياسات واألنظمة املتعلقة حبماية وتنمية موارد املراعي والغابات،          
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الغابات، وتطوير إدارة املوارد املائية، وإدماج املبادئ البيئية يف جمال          وتعزيز دور املنظمات غري احلكومية يف محاية املراعي و        
 .التعليم الزراعي، وُنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن ُبعد يف إطار تقييم التصّحر، والتقييم البيئي لتلوث األراضي

يع الفرص االقتصادية والتجارية    كما قامت املنظمة بتنظيم دراسات وحبوث وأنشطة تدريبية هبدف تشجيع توس           -٨٣
 .يف األراضي اجلافة من خالل ربط القطاع اخلاص بتحديد الفرص االقتصادية املتكافئة واملنصفة

وتقـّدم املنظمة دعماً للربامج التدريبية يف جماالت التفاوض والتخطيط الربناجمي املتعدد القطاعات وتعبئة املوارد                -٨٤
وكان . ت حبوث فيما يتعلق بالكيفية اليت ميكن هبا إدماج املبادئ البيئية يف جمال التعليم الزراعي            وقد أُجري . املالـية والتقنية  

وقد ُعقدت حلقة عمل    . اهلـدف من التدريب هو زيادة توفري اإلرشادات فيما يتعلق باالستخدام الصحيح للموارد املائية             
 .بشأن التكنولوجيات احلديثة إلدارة الغابات

ظمة أيضاً جبمع ونشر املعلومات عن التجارب الناجحة وأفضل املمارسات اليت ُتركّز على القضاء              وقامـت املن   -٨٥
 .على شأفة الفقر

وقامت املنظمة أيضاً بتطوير أنشطتها، آخذة يف االعتبار أهداف وغايات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،                -٨٦
ويف هذا الصدد، قّدمت املنظمة دعماً      . ود األطراف من البلدان املتأثرة    وذلـك يف إطار استراتيجيتها الرامية إىل دعم جه        

إلجـراء الدراسـات املتعلقة بالرصد وتطبيق ُنظم املعلومات اجلغرافية ومحاية البيئة، ونظمت حلقة عمل بشأن املؤشرات                 
ر املشاركني  اخلاصـة برصـد التصـحر، وقدمـت مسـاعدة تقنية ألغراض إعداد برامج العمل الوطنية ولدعم حضو                 

 .لالجتماعات ذات الصلة باتفاقية مكافحة التصحر واليت ُتعقد على مجيع املستويات

 مرفق البيئة العاملية -دال 

، اتفقت اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية، املعقودة يف بيجني بالصني، على أن             ٢٠٠٢أكتوبر  /يف تشـرين األول    -٨٧
ينبغي أن ُيصبح جماالً من اجملاالت املواضيعية األساسية اليت ينبغي أن تتلقى دعماً        ) غاباتالتصحر وإزالة ال  (تدهور األراضي   

 املعنون  ١٥ويبّين الربنامج التنفيذي اجلديد رقم      . من مرفق البيئة العاملية وبالتايل من اآللية املالية التفاقية مكافحة التصحر          
جية للمبادرات اليت يدعمها مرفق البيئة العاملية واليت يتعني يف إطارها           اإلرشادات االستراتي " اإلدارة املسـتدامة لألراضي   "

 .رصد التأثريات على سالمة النظام اإليكولوجي وُسبل املعيشة املستدامة على أساس األنشطة الزراعية واحلرجية

اغلها فيما يتصل بتدهور    وبالـنظر إىل حاجـة البلدان املعنية إىل التعجيل بتطوير األنشطة الرامية إىل معاجلة شو               -٨٨
األراضـي واعتماد ُنهج متكاملة على املستوى الوطين، والصعوبات اليت تواجهها بلدان كثرية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب                
اتفاقية مكافحة التصحر وافتقار هذه البلدان إىل القدرة على األخذ بُنهج اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار إدارة مواردها       

ومن أجل  . يعية، فقد بات من الضروري هتيئة بيئة متكينية ُتشجع احلوار املتعدد القطاعات فيما بني مستخدمي املوارد               الطب
التخفـيف مـن حـدة هذه اهلواجس، من املهم التركيز على التنفيذ السريع للمشاريع، وإدارة األراضي إدارة متكاملة                   

  املـوارد، وهتيـئة بيئات متكينية مؤاتية لتنفيذ السياسات         ومسـتدامة، وبـناء القـدرات، ومجـع األمـوال، وتعبـئة           
 .والتشريعات احلكومية
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 ١٦، أُدرج ضمن املشاريع اليت سيتم تنفيذها        ٢٠٠٣مايو  / يف أيار  ١٥ومنذ املوافقة على الربنامج التنفيذي رقم        -٨٩
 ١٧من  ) املستدامة لألراضي يف أفريقيا    مشاريع ُتركّز على إزالة احلواجز اليت تعترض اإلدارة          ١٠منها  (مشـروعاً كامالً    

 مليون دوالر، وتبلغ مسامهة مرفق البيئة العاملية        ٦٣٩,٦٦بلداً يف خمتلف أحناء العامل، وتبلغ التكلفة اإلمجالية هلذه املشاريع           
شروعان وباإلضافة إىل ذلك، أُدرج أيضاً ضمن املشاريع اليت سيجري العمل على تنفيذها م            .  مليون دوالر  ١٠٥,٣٥فيها  

وعالوة على  . كـامالن بشـأن حتسني اإلدارة املستدامة لألراضي وبناء القدرات، مبا يف ذلك إجناز برامج العمل الوطنية                
 مليون دوالر وتبلغ مسامهة مرفق       ٢١ تبلغ كلفتها اإلمجالية     (PDF-A) مشاريع متوسطة احلجم     ٩ذلك، سُتنفذ يف أفريقيا     

 .الر ماليني دو٩البيئة العاملية فيها 

ويـتعامل مـرفق البيئة العاملية مع مسألة تدهور األراضي بوصفها مسألة شاملة لعدة قطاعات يف إطار جماالت                   -٩٠
وهـذا أمر مهم يف سياق تزايد أمهية بيان أوجه التآزر بني أهداف االتفاقيات األخرى مثل التنوع                 . التركـيز األخـرى   

 .ابتةالبيولوجي وتغري املناخ وامللوثات العضوية الث

وقـد مت مؤخـراً تعديل برنامج املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العاملية والذي يتوىل إدارته برنامج األمم املتحدة                    -٩١
 .اإلمنائي ليشمل جمال التركيز املتمثل يف تدهور األراضي

م مرفق البيئة العاملية معلومات وحـىت قبل اختاذ القرار املتعلق جبعل تدهور األراضي جماالً من جماالت التركيز، قدّ     -٩٢
عـن املسـاعدة املقدمة للبلدان األفريقية من أجل حتقيق أهداف التنوع البيولوجي وحفظ املوارد وتغري املناخ وذلك من                   

التنوع وبالنظر إىل أن مرفق البيئة العاملية ميثل اآللية املالية التفاقية           . خـالل تنفـيذ املشاريع املتعلقة بإدارة األراضي اجلافة        
البـيولوجي، فإن مشاريعه ُتشدد على منع ومكافحة تدهور األراضي من خالل تطوير أساليب االستخدام املستدام اليت                 

وبالنظر إىل أن مرفق البيئة العاملية ميثل أيضاً اآللية املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية     . حتفـظ التنوع البيولوجي األرضي    
  الغـرض األساسي لبعض املشاريع املتعلقة باألراضي اجلافة هو معاجلة القضايا ذات الصلة بشـأن تغـري املـناخ، فـإن      

 .بتغري املناخ

وسوف يتعاون مرفق البيئة العاملية مع اآللية     . كما أن مرفق البيئة العاملية عضو يف جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية            -٩٣
ومبا أن موارد مرفق البيئة العاملية هي جمرد        .  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     العاملية يف أداء دوره اجلديد كآلية مالية      

مـوارد مساعدة لدعم تغطية التكاليف اإلضافية للفوائد البيئية العاملية للربامج البيئية ذات التوجه القطري، فمن املتوقع أن                  
 .ملشترك من أجل تنفيذ أنشطتهاُتساعد اآللية العاملية البلدان يف حتديد وتعبئة التمويل ا

ويعتـرب مـرفق البيئة العاملية أن الشراكات القطرية على املستوى الوطين سوف ُتشكل يف املستقبل أفضل سبيل                   -٩٤
وهذا يرجع إىل طول الفترة الزمنية اليت يستغرقها تنفيذ املشروع . لتحقـيق النـتائج يف جمـال اإلدارة املستدامة لألراضي     

كما أن هذا السبيل يتيح التقليل من التنافس بني البلدان على املوارد            . د الالزمة ملثل هذه الفترة الطويلة     وختصـيص املوار  
ويعترب مرفق البيئة العاملية أن املشاريع املتعلقة بإدارة األراضي يف أفريقيا سوف ُتثبت أن هلا صلة قوية بربامج العمل                   . املالية

وسوف ُتتيح مبادرة مرفق البيئة     . ية وخطة عمل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا        الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليم    
العاملـية الفرصة لبناء القدرات بطريقة أكثر مشوالًُ من خالل إدماج خمتلف أدوات بناء القدرات اليت حتظى بدعم يف إطار                    

 .جماالت تركيز مرفق البيئة العاملية
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 زراعية يف املناطق اجلافةاملركز الدويل للبحوث ال -هاء 

واصل املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، بالتعاون مع اآللية العاملية، تنفيذ الربنامج اإلقليمي الذي                 -٩٥
ويف هذا الصدد، أنشأ املركز وحدة      . يشمل تونس واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية والسودان ومصر واملغرب وموريتانيا         

 .سري إقليمية من أجل تيسري تنفيذ الربنامج اإلقليميتي

قائمة جرد وحتليل للفجوات يف أنشطة التنمية املستدامة        "وقـد شرع املركز يف تنفيذ أنشطته من خالل صياغة            -٩٦
بر أكتو/وجرت مناقشة هذه القائمة يف حلقة عمل ُعقدت يف تشرين األول          ". لألراضي اجلافة يف غرب آسيا ومشال أفريقيا      

والوكالة السويسرية للمعونة اإلمنائية عن     ) أوبيك(ومت متويل هذه األنشطة من قبل منظمة البلدان املصدرة للنفط           . ٢٠٠٤
 .طريق اآللية العاملية

 مصرف التنمية اإلسالمي -واو 

لساحل يف دعم بلدان ا: متور ملنطقة الساحل"يقـوم مصرف التنمية اإلسالمي باستعراض اقتراح مشروع بعنوان          -٩٧
، وهو مشروع قدمته أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة         "مكافحـة الفقر من خالل زراعة خنيل التمور وتشغيل الشباب         

بوركينا فاسو وتشاد ومايل    (التصـحر بالنـيابة عـن املعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة                
هدف هذا املشروع إىل احلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي يف هذه البلدان من خالل               وي). وموريتانـيا والنيجر والسنغال   

 .حتسني إدارة املوارد الطبيعية واستخدام األراضي وتوفري فرص العمل للشباب

ويبحث مصرف التنمية اإلسالمي مع املعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة ومنظمة                -٩٨
 وقد تلقى املصرف طلبات للمساعدة وردت من البلدان. غذيـة والـزراعة مواصـلة املشـاركة يف تنفـيذ املشروع          األ

 .األعضاء املعنية

 اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة -زاي 

ة، على وافـق األطراف يف اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، خالل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف االتفاقي    -٩٩
وعالوة على ذلك، دعت الدورة     . سلسـلة من القرارات املتصلة ببذل جهود مشتركة ملكافحة تدهور األراضي واجلفاف           

الثامـنة ملؤمتـر األطراف أيضاً إىل إقامة الشراكات وتعزيز أوجه التآزر مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومع                   
افت أمانة اتفاقية رامسار إىل قائمة املواقع اليت تندرج ضمن اتفاقية رامسار عدة وفضالً عن ذلك، أض . املؤسسات األخرى 

ويف هذا الصدد، جرت مناقشة     . مواقـع هامة يف مناطق قاحلة وشبه قاحلة وشبه رطبة يف اجلزائر واملغرب ومايل والنيجر              
 واضيعية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة     تـتعلق بـزيادة فعالـية دور اتفاقـية رامسار يف تنشيط الشبكة األوىل للربامج امل               

 .ملكافحة التصحر

، واحلكومة اهلولندية،   )فرنسا(وقـد قامـت أمانة اتفاقية رامسار، برعاية مشروع إيفيان التابع جملموعة دانون               -١٠٠
قدت يف نيفاشا   منها، على سبيل املثال، حلقة العمل اليت عُ       (وصندوق املنح السويسرية ألفريقيا، بتنظيم عدة حلقات عمل         

وعالوة على ذلك، مت يف عام      . مـن أجل وضع مناذج تدريبية للمسؤولني عن إدارة األراضي الرطبة يف أفريقيا            ) بكينـيا 
كما مت تنظيم حلقات .  توفـري التدريب لعدة بلدان أفريقية ناطقة بالفرنسية بشأن منهجيات جرد األراضي الرطبة   ٢٠٠٤
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ية يف كل من إثيوبيا ورواندا وسيشيل وغريها من البلدان، حيث أتاحت حلقات العمل       عمـل سابقة لالنضمام إىل االتفاق     
ويقوم فريق االستعراض العلمي    . هذه أيضاً الفرصة لتوفري التدريب بشأن إدارة األراضي الرطبة وعالقتها بتدهور األراضي           

وتأخذ هذه املؤشرات يف    . ضي الرطبة يف العامل   والتقين التابع التفاقية رامسار بوضع سلسلة من املؤشرات لرصد حالة األرا          
 .االعتبار نوعية التربة يف املناطق احمليطة باألراضي الرطبة

 مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل -حاء 

وجَّـه مرصـد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل جهوده حنو تطوير منهجيات وأدوات ألغراض رصد وتقييم                 -١٠١
وهتدف هذه اآللية إىل رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ برامج العمل            . إدارة املوارد املائية املشتركة   برامج العمل الوطنية و   

الوطنـية وبـرامج العمل دون اإلقليمية، وحتسني التضافر يف إدارة املوارد املائية املشتركة، وتطوير إدارة املعلومات البيئية                  
 .قراراتحبيث ُتساعد على حنو أفضل يف عملية صنع ال

وُيطلـق عـلى املنهجية اليت يستخدمها مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل لتقييم ورصد حالة البيئة اسم                  -١٠٢
من جمموعة من املؤشرات اليت تتطور وتسمح للجهات الفاعلة على          " اللوحة"وتتألف هذه   ". لوحـة أجهـزة القـياس     "

 .هذه يف كل من النيجر وتونس" لوحة أجهزة القياس"تطبيق وقد مت . املستوى الوطين بتقييم ما يطرأ من تغريات

. وقـد نشـر مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل وثيقته املفاهيمية بشأن التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث                 -١٠٣
علومات وأتـاح هذا ملراكز التنسيق الوطنية مجع املعلومات عن أفضل سبيل إلطالق برنامج حد أدىن مشترك ُتدمج فيه امل                  

 .املقدمة من املؤسسات املنتجة واملورِّدة واملستخدمة فيما يتصل باتفاقيات ريو الثالث

وقـد قـّدم مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل دعماً الحتاد املغرب العريب يف تركيب نظام لإلنذار املبكر            -١٠٤
واملرصد . عن حالة اجلفاف يف هذه املناطقوأجريت دراسات حاالت وطنية ُتقدم حملة عامة      . بشـأن اجلفـاف والتصحر    

لُنظم " إدارة املخاطر "وقد شكلت إضافة عنصر     . عـازم على حتسني التعاون والربط الشبكي يف األقاليم الفرعية ألفريقيا          
ويأمل مرصد الصحراء الكربى . اإلنـذار املـبكّر على هذا املستوى خطوة إىل األمام وأفضت إىل إنشاء آلية دون إقليمية      

ومـنطقة الساحل واحتاد املغرب العريب يف أن يتم مع مرور الوقت توسيع نطاق عمل املرصد ليشمل بعض املشاريع مثل                    
 .أو اجنراف التربة/حرائق األدغال و

وقد عزز املرصد التعاون بني بعض البلدان األفريقية وعدة وكاالت ثنائية ومتعددة األطراف فيما يتعلق بعمليات                 -١٠٥
ومت هذا التعاون عن طريق إنشاء مشاريع معينة يف معظم بلدان املغرب وبلدان غرب أفريقيا بدعم من                 . قييمالرصـد والت  

 .خمتلف الشركاء، ومن بينهم إيطاليا واملفوضية األوروبية

 وهذا قد . وقد شارك املرصد مشاركة فعالة يف أنشطة هيئات التنسيق الوطنية من خالل القيام بأعمال استهاللية               -١٠٦
ومن األمثلة اجلديرة بالذكر . أتـاح اإلدماج الرمسي لعنصر خاص بالرصد والتقييم ضمن برامج العمل الوطنية هلذه البلدان  

 .يف هذا الصدد مثال بعض البلدان كاجلزائر وكينيا وموريتانيا والنيجر والسنغال

طنية وشبكة مراصد املراقبة البيئية الطويلة      وقد كّرس املرصد جهوده لتيسري التآزر واالتساق بني برامج العمل الو           -١٠٧
ومن األمثلة على ذلك أن شبكة املراصد هذه تشمل شبكة وطنية يف النيجر هلا صلة بعمليات رصد وتقييم برنامج                   . األمد
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لوطين وقد أدى هذا إىل حتديد الُنهج ووضع مؤشرات قياس األثر، وإبراز املسامهني يف املشاريع يف النظام ا                . العمل الوطين 
 .يف إطار برنامج العمل الوطين. للرصد والتقييم

ويف حالة بناء القدرات، كرس املرصد جهوده لتدريب املدربني، فضالً عن ترسيخ اخلربات على املستويني احمللي                 -١٠٨
رييب إلكتروين على   ويف هذا الصدد، قام املرصد، باالشتراك مع الوكالة األملانية للتعاون التقين، بإنشاء برنامج تد             . والوطين

وقد أُبدي اهتمام . شـبكة اإلنترنـت من أجل إقامة شبكة من املدربني، وتعزيز القدرات، واحملافظة على جودة التدريب               
بالـتعاون مع املرصد من قبل املعهد الفرانكوفوين للطاقة والبيئة ومرفق البيئة العاملية للمساعدة يف الدورات التدريبية بشأن          

 . وإدماج عنصري الرصد والتقييمصياغة املشاريع

مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل يف حتسني       /وتتمـثل أهداف شبكة مراصد املراقبة البيئية الطويلة األمد         -١٠٩
معرفة أسباب ونتائج التصحر، ورصد تطور النظم واملوارد اإليكولوجية على املدى الطويل، وفهم كيفية عمل هذه النظم                 

وباإلضافة إىل  . عات السكانية، والبحث عن الصالت بني املناخ واألسباب البشرية لتدهور األراضي          وتفاعلـه مع التجم   
مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل يف إعداد خرائط        /توفري البيانات، تسهم شبكة مراصد املراقبة البيئية الطويلة األمد        

 وهذه البيانات التارخيية تساعد األفرقة يف اإلسهام يف حتديد          .الغطـاء األرضي اليت تبني مسات ومواقع التكوينات النباتية        
وقد قامت بلدان مثل مايل والنيجر بإطالق شبكاهتا الوطنية يف إطار شبكة مراصد املراقبة البيئية               . املؤشـرات ذات الصلة   

 الكربى ومنطقة   وقد استهل مرصد الصحراء   . الطويلـة األمـد مـن أجل توسيع نطاق مواقعها اخلاصة بالرصد والتقييم            
 ).املغرب وتونس(الساحل خمططاً جتريبياً لرصد التصحر جيمع بني الصور امللتقطة بواسطة السواتل والبيانات امليدانية 

ويف سياق مشروع نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر لبلدان البحر األبيض املتوسط، قدم مرصد الصحراء الكربى                -١١٠
اه تطوير املنهجية اخلاصة بإعداد رسوم بيانية للحساسية إزاء التصحر يف املناطق احمليطة            ومـنطقة السـاحل مسامهة يف اجت      

 . بشواطئ البحر األبيض املتوسط

وباإلضـافة إىل إطـالق الشبكة الرابعة من الربامج املواضيعية يف أفريقيا، قام مرصد الصحراء الكربى ومنطقة                  -١١١
إلكتروين لرسم اخلرائط البيانية    " خادم"تعاون التقين، بتقدمي املساعدة يف تركيب       السـاحل، بدعـم من الوكالة األملانية لل       

كما أسهم املرصد يف تصميم الوثيقة      . وإنشـاء مكتـبة إلكترونية للمنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد           
 ".اكة جمزية على حنو متبادلضمان استدامة الشبكة الرابعة للربامج املواضيعية من خالل إقامة شر"املعنونة 

كما قام مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل مبعاجلة مسألة إدارة املوارد املائية غري املتجددة وذلك يف إطار                  -١١٢
وييسر استخدام األدوات املالئمة يف     " الوعي املتعلق باألحواض  "ويروج املرصد ملفهوم    . هنج متكامل إزاء مكافحة التصحر    

وهذا يشتمل على تعزيز تقاسم املعارف بشأن املوارد املائية وكيفية          . سـتدامة لطـبقات املياه اجلوفية املشتركة      اإلدارة امل 
وقد طلبت اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، واهليئة احلكومية الدولية               . احملافظة عليها 

 الكربى ومنطقة الساحل يف تنفيذ برنامج دراسات وطنية جيري االضطالع به،            املعنـية بالتنمية أن يسهم مرصد الصحراء      
 .وقد مت تطوير التعاون بني اليونسكو واملرصد بشأن حوض إيلوميندن املشترك بني مايل والنيجر ونيجرييا

لرصد والتقييم من   وبالرغم من النجاحات املذكورة أعاله، ال تزال هناك عقبات كثرية يتعني تذليلها يف برنامج ا               -١١٣
تغيري تصور املؤسسات للرصد والتقييم : أما العقبات فهي التالية. أجل إخضاع برامج العمل الوطنية لقدر أكرب من املساءلة   
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كشـكل من أشكال القيود أو العقوبات؛ وإعطاء ممارسة الرصد والتقييم مكانة أبرز على املستوى الوطين؛ وإهناء العمل                  
عزلة وحترير تدفق املعلومات؛ والتشديد على األخذ بنهج أكثر مشوالً إزاء إجياد املزيد من أوجه التآزر؛                اجملزَّأ ضمن أطر من   

 . وأخرياً زيادة عدد املدربني يف جمال الرصد والتقييم يف امليدان

 االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة -طاء 

ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يستند إىل إطار عاملي         إن الدعم الذي يقدمه االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة التفاق         -١١٤
. شامل يتألف من ثالثة قرارات اعتمدت يف املؤمتر العاملي الثاين حلفظ الطبيعة الذي عقده االحتاد العاملي يف عمان باألردن                  

م اإليكولوجية  حتسني فهم مبادئ هنج النظ    : ويشـتمل هـذا الدعم على أربعة أولويات مواضيعية توجه األنشطة، وهي           
وإعماهلـا، وحتسني فهم وتطبيق أساليب إصالح النظام اإليكولوجي الفعالة من حيث التكلفة، ووضع واختبار املؤشرات                

 . املتعلقة حبالة النظام اإليكولوجي، وتطوير ونشر أدوات إدارة النظم اإليكولوجية

افة، وهي الفرقة التابعة لالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة،        وقد أدى إنشاء فرقة عمل األخصائيني املعنيني باألراضي اجل         -١١٥
وإطـالق املبادرة اخلاصة باألراضي القاحلة، إىل حفز تنفيذ األنشطة األقاليمية ودون اإلقليمية والوطنية الرامية إىل حتسني                 

 . إدارة األراضي اجلافة واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي هلذه األراضي

 إىل الوصول إىل طريق مسدود يف تنفيذ خطط العمل، وخباصة يف غرب أفريقيا، قرر االحتاد العاملي حلفظ      وبالنظر -١١٦
ويف هذا الصدد، قدم االحتاد دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة . الطبـيعة إعـادة إطالق عملية جديدة لتنفيذ برامج العمل   

يتانيا مبساعدة من الوكالة األملانية للتعاون التقين وبرنامج األمم ملكافحـة التصـحر يف كل من بوركينا فاسو ومايل ومور       
واستأنف املكتب اإلقليمي لالحتاد    . املتحدة اإلمنائي ووكاليت التعاون اإلمنائي اهلولندية والفرنسية وممثلني عن اجملتمع املدين          

ية يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاقية بغية عرضها        العـاملي حلفـظ الطبيعة يف غرب أفريقيا احلوارات بني اجلهات الفاعلة الرئيس            
 . كتنظيم أكثر مشوالً حلفظ املوارد الطبيعية بدالً من جمرد العمل يف جمال تدهور األراضي

وقـد نظـم االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة يف سبعة بلدان يف غرب أفريقيا، بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون                    -١١٧
 هبدف تبادل املعلومات بشأن دراسة      "تعزيز االستدامة االجتماعية إلجراءات مكافحة التصحر     "عنون  الـتقين، املشروع امل   

كما أتاح االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة عدة كتيبات تتضمن أدوات          . املعايري االجتماعية يف تنفيذ أنشطة مكافحة التصحر      
 . دة الشعبية، يف أنشطة مكافحة التصحرهتدف إىل حتسني إشراك اجملتمعات احمللية، على مستوى القاع

كمـا نظـم االحتـاد العاملي حلفظ الطبيعة، على هامش الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، احملفل العاملي للتنوع                   -١١٨
إدماج حفظ التنوع البيولوجي وأمن : هنج النظم اإليكولوجية إزاء إدارة األراضي اجلافة"البيولوجي من أجل معاجلة مسألة      

وقد ناقش املشتركون يف هذا احملفل جوانب اإلدارة البيئية يف األراضي اجلافة من منظور جمتمعي، وإدارة                ". ل املعيشة سـب 
 . املوارد املائية يف األراضي اجلافة، وتعبئة املوارد املالية ملكافحة التصحر

وع عابر للحدود لتشجيع تطبيق هنج وقـد قـام االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، مبساعدة من هولندا، بإعداد مشر           -١١٩
ومت تنفيذ مشاريع مماثلة بني جنوب أفريقيا وزمبابوي، وبني         . الـنظم اإليكولوجـية لتكملة األنشطة بني النيجر ونيجرييا        

 . موزامبيق وزامبيا
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اد العاملي حلفظ ، سعى االحت٢٠٠٣ويف املؤمتر العاملي اخلامس للمنتزهات املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام    -١٢٠
الطبيعة، باالشتراك مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، إىل إدماج بعض التوصيات املتعلقة مبشاركة اجملتمعات احمللية يف إدارة 

وكان اهلدف من املبادرات املتخذة هو بناء القدرات، وحتديد مصادر التمويل اجلديدة،            . املـوارد الطبيعية لألراضي اجلافة    
 . تخدام املعارف احمللية واإلدارة العلميةوتشجيع اس

 ملرفق البيئة   ١٥ويعمـل االحتـاد العاملي حلفظ الطبيعة على وضع مبادئ توجيهية بشأن الربنامج التنفيذي رقم                 -١٢١
 وقد مت تقدمي دعم كبري إىل الوكاالت      . العاملـية من أجل مساعدة البلدان يف وضع وتنفيذ املشاريع يف إطار هذا الربنامج             

 .١٥احلكومية من أجل صياغة املشاريع لتقدميها يف إطار الربنامج التنفيذي 

الصناعات االستخراجية يف املناطق "ومت باالشـتراك مـع أمانـة اتفاقية مكافحة التصحر إصدار منشور بعنوان       -١٢٢
ات االستخراجية يف األراضي     وهو يقدم تفاصيل عن املشاكل املرتبطة بالصناع       "التخطيط واإلدارة : القاحلة وشبه القاحلة  

القاحلـة وشبه القاحلة، كما يقدم مقترحات فيما يتعلق بالكيفية اليت ميكن هبا إدارة هذه األنشطة من أجل تعزيز صون                    
 . النظم اإليكولوجية اليت يتم تنفيذ هذه األنشطة يف إطارها

لدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه       وقد عقد االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة اتفاق تعاون مع املعهد ا           -١٢٣
ونتيجة هلذا االتفاق، قامت املنظمتان     . القاحلـة، مـن أجل العمل على معاجلة مسألة التنمية الزراعية يف األراضي اجلافة             

ة املعنية بالبحوث ، وقُدِّم هذا االقتراح إىل اجملموعة االستشاري      "التصحر واجلفاف والفقر والزراعة   "بصـياغة اقتراح بعنوان     
 . الزراعية الدولية

  استنتاجات وتوصيات-رابعاً 

لقـد أثبتت عملية اإلبالغ األفريقية الثالثة أهنا عملية مفيدة جداً من حيث كمية وكذلك نوعية التقارير الواردة                   -١٢٤
ويف هذا الصدد، قد    . خرىمـن أجهـزة منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ومن املنظمات احلكومية الدولية األ             

ترغـب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف يف التشديد على أمهية االستفادة الكاملة من املعلومات الواردة يف                  
 . هذه التقارير بالنسبة لألطراف من البلدان املتأثرة وكذلك بالنسبة للشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف

 ميكن للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف أن ينظرا أيضاً يف مواصلة تشجيع تلك               وعالوة على ذلك،   -١٢٥
املـنظمات اليت تشارك مشاركة نشطة يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على نطاق العامل لكي تقدم تقارير إىل األطراف                   

 . اء، بشأن مضمون وشكل التقاريرعن أنشطتها الداعمة لتنفيذ االتفاقية، وإسداء املشورة، حسب االقتض

ووفقاً للتجربة السابقة وعمالً بالنهج التشاركي الذي تروج له االتفاقية، مت تشجيع املنظمات غري احلكومية على   -١٢٦
وبالطريقة نفسها، طُلب من    . توجيه تقاريرها مباشرة عن طريق مراكز التنسيق الوطنية ليتم إدراجها ضمن التقارير الوطنية            

كـز التنسيق الوطنية التأكد من املراعاة الواجبة للمعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية يف إطار عملية اإلبالغ                  مرا
وقـد كفـل هذا اإلجراء إشراك املنظمات غري احلكومية يف عملية تقدمي التقارير، األمر الذي تأكد من خالل          . الوطـين 

وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف يف التشديد          . يةمشـاركة ممثليها يف اجتماعات التصديق الوطن      
عـلى ضرورة أن تواصل احلكومات النظر يف املعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية بشأن أنشطتها الداعمة لتنفيذ            

 . السياسات العامةاالتفاقية، وإدراج هذه املعلومات على النحو الواجب يف إطار عملياهتا اخلاصة بصياغة 

- - - - - 


