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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة السابعة
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠-١٨نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٦البند 

  والتكنولوجياحتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم

 التقرير املؤقت لفريق اخلرباء

 مذكرة من إعداد األمانة

، وذلك ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ١٥ إىل ١١اجتمع فريق اخلرباء يف بيجني، الصني، يف الفترة املمتدة من  -١
سبتمرب / أيلول  إىل ٢٠٠٣سبتمرب  /لتمحـيص النظر يف النتائج واألنشطة اليت اضطلع هبا أعضاؤه خالل الفترة من أيلول             

، اعتمد  )٢٠٠٣هافانا، كوبا،   (وعقـب املناقشات اليت جرت يف الدورة السادسة للجنة العلم والتكنولوجيا            . ٢٠٠٤
 .حيث أوصى مؤمتر األطراف بوضع إطار خلطة عمل حمددة األولويات ملدة سنتني لفريق اخلرباء ٦-م أ/١٥املقرر 

، قدم كل منسق عروضاً عن      )انظر املرفق األول  (ريق اخلرباء   ووفقـاً جلدول أعمال االجتماع الثالث لف       -٢
 :املواضيع اإلطارية التالية

 ؛استنباط استراتيجية اتصال واضحة بني أنشطة فريق اخلرباء واملستخدمني النهائيني ودوائر البحث �

من خالل مقدم خدمات تستضيفه اتفاقية األمم       (وضع مسرد مصطلحات على شبكة اإلنترنت        �
 ؛)تحدة ملكافحة التصحرامل

 استحداث آلية إلجياد شبكة تفاعلية ومواضيعية من البيانات والبيانات الوصفية؛ �

 تطوير جماالت تآزر مع االتفاقيات واملنظمات واملعاهدات احلكومية الدولية األخرى؛ �
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 يف جمال حتديد وتقييم دراسات احلاالت القائمة واجلارية بشأن احلفظ واالستصالح للمستخدمني        �
 تنفيذ االتفاقية؛

 استنباط منهجية تقييم تكاملية ملكافحة الفقر وتدهور األراضي؛ �

إعـداد تقريـر حيـدد الثغرات ويوصي بالسبل املمكنة لسّدها، مع مراعاة الثغرات القائمة بني                 �
 صحر؛ االقتصادية والثقافية، وأنشطة مكافحة الت-املعارف الفيزيائية اإلحيائية واالجتماعية 

اقـتراح منهجـيات فعالة لتقييم التصحر على املستويات العاملي واإلقليمي واحمللي، كيما يتسىن     �
 تنفيذ االتفاقية بالتشاور والتفاعل مع اجلهود اجلارية األخرى ذات الصلة؛

 تقدير أحدث نظم املعايري واملؤشرات وأكثرها شيوعا لرصد التصحر وتقييمه؛ �

  بتوصـيات بشأن املبادئ التوجيهية لنظم اإلنذار املبكر يف األجلني        تقيـيم والـتقدم   إجـراء    �
 ؛القصري والطويل

تقيـيم املبادئ التوجيهية الستيفاء أطلس العامل بالتشاور والتفاعل مع اجلهود اجلارية األخرى              �
 .ذات الصلة

لت بشأن شىت املواضيع املدرجة كما مشل االجتماع الثالث لفريق اخلرباء عدداً من األفرقة العاملة اليت تداو -٣
وترتب على هذه املناقشات إصدار األفرقة العاملة ملخصات وتقدميها توصيات واستخالصها           . يف جدول األعمال  

اسـتنتاجات تتعلق باقتراحات حمتملة بشأن التمويل اليت قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر فيها يف مداوالهتا                 
وسيكون هذا التقرير . مة املشاركني يف االجتماع الثالث لفريق اخلرباء يف املرفق الثاين  وترد قائ . بشـأن هذا البند   

 .متاحاً على موقع اتفاقية مكافحة التصحر

ومن املتوقع أن يواصل فريق اخلرباء التقدم يف عمله عرب وسائل منها اختيار عدد من املواضيع من القائمة                   -٤
ولبلوغ هذا  .  صغرية من املنتجات لتنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا        املذكـورة يعكـف عليها وإعداد جمموعة      

وقد تقرر عقده يف أواخر     . اهلـدف، تفضـلت املفوضية األوروبية بدعم استضافة االجتماع الرابع لفريق اخلرباء           
 .مركز البحث املشترك التابع للمفوضية األوروبية يف إسربا بإيطاليا، ويستضيفه ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

وقد تود اللجنة اإلحاطة علماً بالتقرير      . وبـناء عليه، تقدم األمانة هذا التقرير إىل االجتماع الثالث لفريق اخلرباء            -٥
 .وتقدمي التوجيهات الالزمة لفريق اخلرباء خبصوص خمتلف امللخصات واالستنتاجات والتوصيات اليت يتضمنها
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 احملتويات

 الصفحة

 ٤ ......فريق اخلرباء واستنتاجاته وتوصياته بشأن برنامج عمله لسنتنيامللخصات اليت أعدها  -أوالً

 ٢١ .ملخص املناقشات اليت دارت حول إسهام فريق اخلرباء لدى جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -ثانياً

 املرفقات

 ٢٤ ...............................................................Agenda of the meeting -األول

 ٢٦ ...................................................................List of participants -الثاين
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 اءالتقرير املؤقت لفريق اخلرب

امللخصـات اليت أعدها فريق اخلرباء واستنتاجاته        -أوالً 
 وتوصياته بشأن برنامج عمله لسنتني

 استنباط استراتيجية اتصال واضحة بني:  من برنامج العمل١-١النشاط 
 أنشطة فريق اخلرباء واملستخدمني النهائيني ودوائر البحث

 )موات. الدكتور د: املنسق(

ع اعتماد خيارات تكنولوجية يف مكافحة التصحر وتدهور األراضي بالتركيز          يهدف املشروع إىل تشجي    -١
على التوعية بالتكنولوجيات اليت أثبتت جدارهتا على املستوى احمللي وإجياد روابط بني املنظمات الوطنية والدولية               

 .للتشجيع على حتقيق أهداف اتفاقية مكافحة التصحر

ملعلومات العلمية والتقنية بتوفري آلية لشبكة مواضيعية لتبادل املعلومات ويرمي املشروع إىل سد الثغرة يف ا -٢
عن آخر املستجدات والتقدم احملرز يف مكافحة التصحر يف البلدان املتضررة، وسَيكون بوابة مهمة على اإلنترنت                

 .لتيسري تنسيق األنشطة وتبادل البيانات

تقوم على شبكة من هيئات التنسيق الوطنية لتعزيز النقاش وستوضع استراتيجية عاملية يف جمال االتصاالت  -٣
بشأن القضايا العلمية والتقنية، واملصطلحات والتعاريف، والتجارب الناجحة بشأن االستصالح ومراقبة األراضي            

 .املتدهورة، وحتديد قضايا رسم اخلرائط املتعلقة مبكافحة التصحر والتخفيف من وطأة اجلفاف

 وضع مسرد مصطلحات على شبكة اإلنترنت: امج العمل من برن٢-١النشاط 
 )من خالل مقدم خدمات تستضيفه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(

 )ديبيكي. األستاذ الدكتور ر: املنسق(

 ملخص

ميـثل مقـترح املشروع هذا جزءاً من مهمة أوسع ترمي إىل حتقيق تواصل فعال بني أنشطة فريق اخلرباء        -٤
ويهدف املشروع إىل تصميم وإجياد ومتابعة      . بحث وغريها من املستخدمني النهائيني وأصحاب املصلحة      ودوائر ال 

العملـيات املتصلة بوضع مسرد مصطلحات متعدد اللغات على اإلنترنت يتعلق مبكافحة التصحر وختفيف حدة               
ؤديه مسرد مصطلحات يتعلق    وميكن التأكيد على األهداف التالية مع مراعاة الدور الذي ينبغي أن ي           . اجلفـاف 

 إتاحة فرصة مناقشة مصطلحات وتعاريف تتعلق مبكافحة التصحر         `١`: مبكافحة التصحر وختفيف وطأة اجلفاف    
 إيصال `٣` تنسيق املعرفة العلمية بشأن التصحر واجلفاف، وعموماً تدهور األراضي، `٢`وختفيف وطأة اجلفاف، 

 حتسني عملية توزيع املعلومات     `٤`على حنو مفهوم وسهل املنال،      املسـرد إىل خمـتلف املسـتخدمني النهائيني         
 املساعدة على تيسري وتسريع تنفيذ االتفاقية من خالل شرح واضح للمصطلحات، والفهم املشترك `٥`وتنسيقها، 

 .والتفاهم على صعيد العامل، واحلصول على املعلومات وتبادهلا بسهولة
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 استنتاجات

تنتاجات التالية فيما يتعلق باختصاص املسرد على الشبكة واستناداً إىل املناقشات           ميكن اخللوص إىل االس    -٥
 :والتعليقات املتصلة باملقترح

ينـبغي االتفاق على معايري اختيار املصطلحات والتعاريف الوجيهة املتعلقة باجلوانب الفيزيائية             )أ( 
 مكافحة التصحر وإجراءات قبوهلا؛ ومن شأن ذلك أن          والثقافية من اتفاقية   -األحيائية واالجتماعية االقتصادية    و

 :يفضي إىل تصنيف املصطلحات ضمن الفئات الثالث التالية

 ؛املصطلحات املستعملة يف اتفاقية مكافحة التصحر `١`

 ؛املصطلحات الوجيهة املستعملة عادة يف معاهدات األمم املتحدة البيئية واملنظمات العلمية الدولية `٢`

حات التقنـية األخـرى ذات الصلة الشائعة االستعمال على الصعيدين دون اإلقليمي             املصـطل  `٣`
 واإلقليمي بني أصحاب املصلحة الذين يشاركون يف تنفيذ االتفاقية؛

 ينبغي أن يتقيد تصميم املسرد على الشبكة وجوانبه التنظيمية والقانونية بقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛ )ب( 

 ؛تماشى استعمال اإلنترنت مع إجراءات أمانة اتفاقية مكافحة التصحرينبغي أن ي )ج( 

 .ينبغي التفاقية مكافحة التصحر أن تشرف على تنسيق عملية حتديث املسرد باستمرار )د( 

ووضعها موضع التنفيذ وتوفيق حجم العمل املطلوب       . كانـت تلك هي العناصَر األساسية للمسرد على الشبكة         -٦
 .جدوله الزمين مع خطة العمل عوامل ال غىن عنها لتحقيق األهداف املتوخاة من هذه املهمةإلجناز املسرد و

 توصيات

 :وإذ يسلم هبذه االستراتيجية، يوصي مبا يلي. نظر فريق اخلرباء نظرة إجيابية إىل مقترح املشروع وأقره -٧

 `٣`١يفها من الفقرة    ينـبغي أن تكون إجراءات اختيار وإقرار املصطلحات ذات الصلة وتعار           )أ( 
 فحص  `٢` يتوىل منسقو فريق اخلرباء اإلقليميون جتميع املصطلحات،         `١`: كاآليت) مصـطلحات تقنية أخرى   (

  اقتراح تعاريف على يد اخلرباء املختصني يف فريق اخلرباء،          `٣`املصـطلحات عـلى ضوء معايري الفريق العامل،         
 ؛لتدقيق واملراجعة يقوم فريق اخلرباء يف اجتماعه الالحق با`٤`

. ينـبغي للجـنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض وتقر املقترح املتعلق باملصطلحات وتعاريفها             )ب( 
 وتعرض هذه املصطلحات بدورها على مؤمتر األطراف الالحق؛

 .ينبغي ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يستكشف إمكانات متويل األنشطة املقترحة )ج( 
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 استحداث آلية إلجياد شبكة تفاعلية: ن برنامج العمل م٣-١النشاط 
 ومواضيعية من البيانات والبيانات الوصفية

 )سكيورتينو. الدكتور م: املنسق(

 ملخص

) الشبكة املواضيعية لتبادل املعلومات   (البيانات الوصفية املواضيعية    /تتـلخص أهم أهداف شبكة البيانات      -٨
(THEMANET)يف ما يلي : 

هيئات التنسيق الوطنية   وضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالحتياجات منها يف        تقيـيم    )أ( 
 ؛املعنية بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

 إعداد استراتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )ب( 

 ة؛تسهيل تبادل املعلومات والبيانات واخلربات والنتائج بني هيئات التنسيق الوطني )ج( 

تيسري تدفق املعلومات بني هيئات التنسيق الوطنية والوكاالت واهليئات التابعة لألمم املتحدة أثناء  )د( 
 .فترات ما بني انعقاد دورات مؤمتر األطراف

 إجراء دراسة جدوى وإنشاء بوابة معلومات على        `١`: وسـتنفذ الشبكة املواضيعية على ثالث مراحل       -٩
 . تنفيذ على الصعيد العاملي`٣`ذ جترييب،  تنفي`٢`شبكة اإلنترنت، 

 :وتتلخص معامل دراسة اجلدوى يف اآليت -١٠

حتديـد األولويات من حيث احتياجات هيئات التنسيق الوطنية من املعلومات والبيانات ووضع              )أ( 
 صالحيات لبوابة املعلومات على اإلنترنت؛

 إعداد منوذج بوابة على الشبكة؛ )ب( 

 ؛"املستخدمني النهائيني"يان ونشره على إعداد استب )ج( 

إعـداد خطة رئيسية ملرحلة التنفيذ التجريبية، مبا فيها معايري اختيار البلدان املشاركة وميزانية               )د( 
 .للوفاء مبتطلبات املشروع املالية

 .ومل تعاجل املرحلتان التجريبية والعاملية بعد يف هذه املرحلة -١١

 استنتاجات

ويسلم أعضاء الفريق بوجاهة إنشاء شبكة لنشر املعلومات من الناحية          . اخلرباء املشروع وأقره  قّيم فريق    -١٢
وللتوصل إىل نتائج ملموسة، قرر الفريق البدء يف مرحلة دراسة اجلدوى وإنشاء            . االستراتيجية، وتعهدوا بتفعيلها  

 .بوابة على الشبكة خمصصة للعلم والتكنولوجيا
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 :نتاجات إضافية خلص إليها فريق اخلرباءوفيما يلي ثالثة است -١٣

 ضرورة إشراك األعضاء املدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني يف إقامة الشبكة؛ )أ( 

يتيح املشروع فرصة لتوسيع نطاق جمتمع املستخدمني النهائيني واملتلقني من غري هيئات التنسيق              )ب( 
 تصحر؛الوطنية املعنية بتنفيذ اتفاقية مكافحة ال

اعترف فريق اخلرباء بإمكان وجود صعوبة يف اجتذاب مراكز التنسيق الوطنية إىل املشاركة التامة  )ج( 
 فإشراك هذه املراكز يتطلب ختطيطاً دقيقاً؛

 التوصيات

ومبـوازاة هذه الشبكة، ينبغي إجناز بوابة على الشبكة ختصص ألنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا               )د( 
 التكنولوجيا؛ولقضايا العلم و

 ينبغي النظر مسبقاً يف مسألة استمرار الشبكة وبوابة املعلومات؛  )ه( 

 ينبغي حتديد املنظمة املستضيفة للبوابة؛ )و( 

ينبغي تعزيز دور األوساط العلمية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، ومن شأن ذلك متكني أعضاء  )ز( 
 جلنة العلم والتكنولوجيا؛

 .اخلرباء بأن يستكشف مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إمكان متويل املقترحأوصى فريق  )ح( 

 تطوير جماالت تآزر مع االتفاقيات واملنظمات:  من برنامج العمل٢النشاط 
 واملعاهدات احلكومية الدولية األخرى

 )موات. الدكتور د: املنسق(

 ملخص

ويشري التآزر إىل املنفعة الناشئة عن      . واستراتيجياًتعتـرب اتفاقية مكافحة التصحر التآزر موضوعاً مهماً          -١٤
مثل اتفاقية األمم املتحدة    (وجيري التآزر مع االتفاقيات واملنظمات واملعاهدات احلكومية الدولية املعنية          . التفاعل

 األمم  اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، واليونسكو، وبرنامج            
ومن مث، رمبا تبني أن املسائل املتعلقة       . ، بغية جتنب ازدواج اجلهود    )املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ، على سبيل االستدالل، واليت هي عناصر خطرية الشأن يف كثري من العمل املبذول                 
كما قد تكون أعمال    .  أو جاٍر يف االتفاقيتني املعنيتني باجملالني املذكورين       يف جمال التصحر، هي نواتج عمل سابق      

 .تقييم التصحر ذات منفعة مجة ملن يعمل يف جمايل التنوع البيولوجي وتغري املناخ
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 وأحـاط فـريق اخلرباء علماً بالعمل الذي أجنز يف سياق التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،                  -١٥
ـ    الفريق االستشاري  الذي أعده  تقرير عن االرتباطات  يما حلقـة العمل اليت عقدت يف إيسبو بفنلندا، وبال         وال س

كما أحاط علماً بالتقرير النهائي الذي متخضت عنه حلقة العمل اليت ُعقدت يف فتربو بشأن               . العـلمي والـتقين   
واليت نظمتها كل من " فيذ اتفاقيات ريو الثالثتعزيز جماالت التآزر يف تن: األحراج والنظم اإليكولوجية احلراجية"

أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
وشـجعت حلقة العمل على التواصل بكفاءة بني مراكز التنسيق الوطنية التابعة التفاقيات ريو الثالث               . املـناخ 

وينبغي تشجيع التشاور والتعاون الفعالني يف إطار برامج العمل         . وأصحاب املصلحة اآلخرين على الصعيد الوطين     
اتفاقية التنوع  (واالستراتيجية وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي        ) اتفاقية مكافحة التصحر  (الوطنية  

وحبث فريق اخلرباء   ). مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     اتفاقية األ (وبرامج عمل التكيف الوطين     ) البـيولوجي 
 .احتمال إعداد كتاب أبيض بشأن التآزر مع مراعاة النتائج اليت خلصت إليها حلقة العمل اليت ُعقدت يف فتربو

 استنتاجات

 :سريكز العمل الذي يتعني إجنازه على موضوعني رئيسني -١٦

يات وحتديد جماالت ومعايري بعينها من أجل تطوير املشاريع اليت          حتديـد فرص التآزر بني االتفاق      )أ( 
 يكون التآزر مناسباً فيها وتقييمها؛

 .وضع آليات للتآزر بني اتفاقية مكافحة التصحر وغريها من االتفاقيات واملنظمات )ب( 

 توصيات

بعة كتاباً أبيض يربز لـبلوغ هـذا اهلـدف، يوصي فريق اخلرباء بأن يعد مؤمتر األطراف يف دورته السا                -١٧
اجملاالت اليت ميكن فيها التفاقية مكافحة التصحر توسيع نطاق اهتمامها بربط أهدافها بأهداف آليات بيئية أخرى         

 .أو غريها من آليات التنمية املستدامة العامة

 املتعلقة بتدهور وينبغي أن يشتمل التقرير على جماالت االهتمام ومعايري تقييم حمتوى املشاريع واملقترحات -١٨
وسيشمل ذلك أيضاً أنواع    . األراضـي والتصـحر من حيث عنصر التآزر واقتراحات لتعزيز الروابط املؤسسية           

 .النجاح اليت ميكن التوصل إليها بواسطة تلك الروابط

والنظم النظم البيئية   : وينـبغي أن يتناول التقرير أوجه التآزر املتعلقة بسرعة التأثر على مستويات ثالثة             -١٩
 .اإلنتاجية والنظم االجتماعية

كمـا ينـبغي أن يضرب التقرير أمثلة خاصة وعامة للمشاريع التفاعلية املشتركة لتوضيح أوجه التآزر                 -٢٠
مبا فيها  (وميكن تنفيذ هذه املشاريع على مستويات متنوعة        . واالضطالع بالعمل بفعالية يف إطار االتفاقات املعنية      

 . توضيح الفرص املتاحة على خمتلف املستوياتبغرض) املستوى الوطين
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 حتديد وتقييم دراسات احلاالت اإلفرادية القائمة:  من برنامج العمل٣النشاط 
 واجلارية بشأن احلفظ واالستصالح للمستخدمني يف جمال تنفيذ االتفاقية

 )سينغ. ب . الدكتور ه: املنسق(

 ملخص

ار امللموسة وغري امللموسة على تعزيز الرصيد الطبيعي والفيزيائي جيب توثيق التجارب الناجحة إلثبات اآلث -٢١
ويتمثل اهلدف  . واالجتماعي والبشري الذي ال بد منه للحفاظ على األراضي املستصلَحة واملتدهورة واملتصحرة           

 العـام من نشاط برنامج العمل يف حتديد دراسات احلاالت بشأن احلفظ واالستصالح والتكنولوجيات اليت تعىن               
ويسعى الربنامج إىل إبراز دراسات احلالة اليت جنحت يف إعادة األراضي . بالقضايا املتعلقة مبكافحة تدهور األراضي

وستستوجب معظم التكنولوجيات يف    . املـتدهورة إىل االستخدام اإلنتاجي من أجل إتاحة أسباب معيشة دائمة          
تكنولوجيا من التكنولوجيات، بغض النظر عن      فأي  . دراسـات احلـاالت مشاركة اجملتمع من أجل استمرارها        

وهكذا فإن تعبئة اجملتمع عامل رئيسي . مزاياها، ال ميكن أن تنجح دون املشاركة الفعالة للمجتمع أو املُزارع الفرد
 .يف حتديد دراسات احلاالت الناجحة

 :وتشمل نتائج املشروع املتوقعة ما يلي -٢٢

 ياجات من البحث والتطوير يف النظم القائمة؛حتديد الفجوات التكنولوجية واالحت �

 إدراك القيود اليت حتول دون اعتماد اخليارات التكنولوجية والتشجيع على اعتمادها؛ �

 ؛ االقتصادية- الفيزيائية اإلحيائية واالجتماعية تقييم أثر االستخدامات التكنولوجية على اجلوانب �

 ؛هتا على املستوى احملليالتوعية بالتكنولوجيات اليت أثبتت جدار �

 نشر العملية من أجل تكرار النماذج؛ �

 . بني املنظمات الوطنية والدولية اليت أنشئت لدعم أهداف اتفاقية مكافحة التصحرالتعاون �

ونوقش مقترح املشروع باستفاضة مع التركيز على أهم موضوع برز وهو اإلطار الذي ينبغي استعماله                -٢٣
وبعد مناقشة متعمقة، مت التوصل إىل اتفاق على األهداف واألنشطة          . التجارب الناجحة /التلتقييم دراسات احلا  

 .واإلطار والنهج املتبع لتنفيذ املشروع واحلصيلة

 استنتاجات

 :خلص فريق اخلرباء إىل االستنتاجات الثالثة التالية -٢٤

ه لتحديد مدى جناح مشروع من      التفاهم الذي مت التوصل إليه بشأن اإلطار الذي ينبغي استعمال          )أ( 
 :املشاريع بوصفه دراسة حالة هو اآليت
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يسـتند إطـار املعيشة املستدامة املقترح يف وثيقة املشروع بوصفه أداة لتحليل مدى جناح املشروع إىل                 
الرصيد الطبيعي، والرصيد الفيزيائي، والرصيد االجتماعي،      : اجملموعة التالية من مؤشرات النجاح الكثرية     

مثل التربة واملاء، يف إطار (وتنقسم هذه املؤشرات إىل مؤشرات فرعية . رصيد البشري، والرصيد املايل  وال
وجيري استعمال هذا اإلطار بنجاح يف تقييم مشاريع تدبري املوارد الطبيعية يف شبه             ). الرصـيد الطبيعي  

 سب ويتسم بالكفاءة إىل حد بعيد؛القارة اهلندية ويف العديد من البلدان النامية، وقد أثبت منذئذ أنه منا

. سيوىل ما يكفي من اهتمام لالستخدامات التكنولوجية اليت تقوم على صقل املعارف التقليدية             )ب( 
 وُيعتقد أن اجملتمع يتقبل هذه االستخدامات عن طيب خاطر يف الغالب األعم؛

 .ستدرج مصادر الطاقة املتجددة ضمن فئة مؤشرات الرصيد الطبيعي )ج( 

 وصياتت

 :أوصى الفريق العامل مبا يلي -٢٥

 ينبغي انتهاج النهج القائم على املشاركة يف اختيار املؤشرات على توليد املعلومات؛ )أ( 

قـد تعتـرب قدرة املزارعني على تكرار االستخدامات بأنفسهم دون دعم خارجي مؤشراً على                )ب( 
 النجاح واالستمرارية؛

 قليدية؛ينبغي مراعاة املعارف الت )ج( 

 .ينبغي إدراج الطاقة املتجددة على الصعيد احمللي لتقييمها بوصفها استخداماً تكنولوجياً )د( 

 استنباط منهجية تقييم تكاملية ملكافحة الفقر وتدهور األراضي:  من برنامج العمل٤النشاط 
 )فيبلس. الدكتور ج: املنسق(

 ملخص

ضاء على الفقر، فقد ورث القرن احلادي والعشرون إرثاً          عام الق  ١٩٩٦رغـم أن األمم املتحدة أعلنت        -٢٦
وتعيش أغلبية فقراء   . ويعاين ربع سكان العامل من الفقر املدقع      .  مليار من الفقراء   ١,٣ثقـيالً يتمثل يف أكثر من       

تفاقية ويف هذا السياق املعقد، هتدف ا. العامل يف بيئة آخذة يف التدهور السريع ويعيشون ظروفاً صعبة وبائسة جداً
مكافحـة التصـحر وهذا املوضوع من برنامج العمل إىل معاجلة الفقر واجلفاف واألمن الغذائي يف البلدان اليت                  

 .تتدهور فيها األراضي وتشهد التصحر بدرجات متفاوتة

ويـرمي مقترح املشروع إىل تقدمي معلومات عن الوضع الراهن للفقر وتدهور األراضي يف العامل وحتليل                 -٢٧
وتتمثل أنشطة املشروع احملددة يف مناقشة األدوات العلمية والتقنية اليت ينبغي التوسل هبا             . قات القائمة بينها  العال

وهناك عالقة مقترحة ُيعترب فيها حجم املخاطر والقدرة على . لوضع منهجية تقييم متكاملة لتدهور األراضي والفقر
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ر عن كليهما بواسطة جمموعة من املؤشرات العلمية، فيزيائية         ويعبَّ. الرد عنصرين أساسيني من عناصر سرعة التأثر      
 .وسريكز املشروع على وضع منهجية تقييم متكاملة. وكيميائية وأحيائية واقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية

 استنتاجات

تان فها. ال ميكـن يف الواقـع العمـلي وضع منهجية واحدة لقياس العالقة بني تدهور األراضي والفقر                 -٢٨
وجيب . فهناك تفاوت يف درجات التدهور والفقر وأسباهبما وآثارمها زماناً ومكاناً        . العمليتان ديناميتان ومتغريتان  

 .اعتبار الفقر نتيجة جملموعة من األسباب، منها تدهور األراضي

وهذه العناصر . مهمةمث إن املبادئ النظرية املستنبطة من الواقع لتقييم العالقة بني تدهور األراضي والفقر          -٢٩
املؤشـرات، والـنطاقان املكاين والزماين للدراسة، وبرامج العمل الوطنية، واألفرقة املتعددة التخصصات             : هـي 

وهذه . واملتعددة املؤسسات، وحلقات العمل واالستقصاءات، والرصد القائم على املشاركة، ومشاريع البحوث          
هجية التقييم وجيب ربطها واستعماهلا حسب املعايري اليت تضعها         األدوات هـي أهم العوامل اليت تعتمد عليها من        
 .األفرقة املتعددة التخصصات واملتعددة املؤسسات

وجيـب أن يـتم تنفيذ املنهجية حسب املستوى من أسفل إىل أعلى، أي من املستوى احمللي إىل املستوى       -٣٠
وقد . ترصد بنفسها العالقة بني الفقر وتدهور األراضي      فالتقييم احمللي يشمل تعبئة اجملتمعات احمللية لكي        . الوطين

 .ختتلف خصائص الفقر وتدهور األراضي من مكان إىل آخر وحسب تدبري وسياسة األراضي واملعيشة

ويعتمد توفر الغذاء   . ويعتـرب قياس درجة احلساسية لعدم األمن الغذائي أول خطوة يف طريق تقييم الفقر              -٣١
مد، على عناصر ترتبط بالبيئة الفيزيائية الطبيعية، ودرجة سالمتها أو تدهورها عند            الكـايف مباشـرة، فيما يعت     

 .استغالهلا وإدارهتا، وبالتايل محايتها وحتسينها مع مرور الزمن

". االستدالل القائم على املشاركة   "وتعد تلك احلساسية عنصراً أساسياً، وميكن التوصل إليها من منوذج            -٣٢
ن، تعترب كثافة املخاطر هي العمليات السلبية أو املضرة املختلفة يف كثافتها واليت حتدث أساساً ويف إطار هذا املكوِّ

وتتعلق القدرة على االستجابة مبجموعة من . نتيجة ظواهر طبيعية أو بوصفها ردة فعل بيئية على إدارة غري سليمة        
 .درة احلالية على إنتاج األغذيةاملؤشرات املتصلة بأهم املوارد الطبيعية واستغالهلا يف ضوء الق

وجيب . وستحلَّل كثافة املخاطر والقدرة على االستجابة كل على حدة، وتربط النتائج بكثافة احلساسية             -٣٣
حتديد الوضع احلقيقي بواسطة حلقات عمل أو دورات عمل يشارك فيها خمتلف املتخصصني من شىت املؤسسات                

 واملالكون وأصحاب املصلحة، وكذلك ممثلو اجملتمع املدين واملنظمات         العلمـية وصانعو السياسات واملستخدمون    
 .غري احلكومية

وتشـكل مكونات احلساسية وكثافة املخاطر والقدرة على االستجابة، مع مؤشراهتا اخلاصة هبا، أساس               -٣٤
 .ة يف صنع القراروستكتسي مشاركة الناس واملؤسسات أمهية كبري. تقييم تدهور األراضي والفقر تقييما متكامالً
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 توصيات

 :ساهم عرض ملخص الفريق العامل يف التوصيات التالية -٣٥

ينبغي جتميع املفاهيم واألدوات واألساليب املنسوبة إىل املعرفة اليت أنتجها فريق اخلرباء وناقشها،  )أ( 
 ر وتدهور األراضي؛مثل املؤشرات وغريها من املواضيع، بغرض التوصل إىل منهجية تقييم أساسية لقياس الفق

ينـبغي النظر يف وضع مشروع أو برنامج مناسب يضطلع به فريق اخلرباء أو غريه من املنظمات            )ب( 
 بغية التحقق من منوذج تقييم الفقر؛

 .ينبغي أن تكون النتيجة النهائية جزءاً ال ُيجتزأ من برامج العمل الوطنية )ج( 

ثغرات ويوصي بالسبل   إعداد تقرير حيدد ال   : ٦نشـاط بـرنامج العمل      
املمكـنة لسـّدها، مـع مراعاة الثغرات القائمة بني املعارف الفيزيائية            

  االقتصادية والثقافية، وأنشطة مكافحة التصحر     -اإلحيائية واالجتماعية   
 )أورناس. املنسق األستاذ أ(   

 ملخص

لعملية يف كيفية استعمال مثـة مشـاريع جيـري تنفـيذها ومشاريع قدمية ميكن أن تستمد منها اخلربة ا                -٣٦
يقوم يف هذه املشاريع . تمعاتاجملاملعرفة السائدة يف املنهجيات املقترحة لسّد الثغرات املوجودة بني معرفة اخلرباء و       

وبصفة عامة، فإن أساس اقتراح هذا      .  خمتلف طبقات أصحاب املصلحة مبشاركة متخذي القرارات       تفـاعل بني  
 .ن املشاريع املنهجية املقترحةاملشروع هو أن جيرب عدد كبري م

ويوفر هذا املنهج عملية تراعي معايري أصحاب املصاحل على الصعيد اجملتمعي، الذين وضعوا قائمة، أعدت   -٣٧
وبذا . أثناء حلقة عمل هتدف إىل الوصول إىل توافق يف اآلراء، بأولوياهتم خبصوص املسائل املتعلقة بالتصحر والفقر

مث يقوم بتحليل   . خريطة مفاهيمية تتضمن أولوياهتم وآراءهم بشأن كيفية حلّ املشاكل        يصـمم أصحاب املصاحل     
. يبلغون بعد ذلك اجلماعة احمللية باملعرفة العلمية املتاحة حللّ مشاكلهم بالتحديد    ) باحثون(هـذه اخلريطة تقنيون     

وتعد . األخرى على املستوى اإلقليمي حمليا قبل الشروع يف املناقشة مع اجملموعات    توافق مستنري فيتم الوصول إىل    
 .مشاركة متخذي القرارات يف غاية األمهية

وبالنسبة ألنشطة فريق اخلرباء، يقترح تنظيم حلقات عمل على الصعيد الوطين كنشاط رائد يهدف إىل                 -٣٨
رباء املدربون يف حلقة    وينبغي آنذاك أن يشارك اخل    . التابعة لالتفاقية ومراكز التنسيق   تدريـب بعض أعضاء فريق اخلرباء       

. عمـل على صعيد اجلماعة احمللية تنظم يف كل بلد، ترتع إىل الوصول إىل توافق مستنري مث يقدمون احللول العلمية املتاحة                    
وستتمثل املرحلة الثانية يف اجتماع حيضره أعضاء فريقي        . وسيكون نتاج هذه املرحلة األوىل هو املادة األولية لوضع كتّيب         

ملشـاركني يف هـذا النشاط، لوضع الصيغة النهائية هلذا الكتيب الذي سيجمع الدروس املستخلصة من سلسلة     اخلـرباء ا  
 . وسيوزع الكتيب النهائي على مراكز التنسيق بني البلدان. حلقات العمل اليت نظمت بوصفها جتربة ريادية
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 االستنتاجات

 االقتصادية  -املعارف الفيزيائية اإلحيائية واالجتماعية     قدم الفريق العامل تقريرا عن الثغرات القائمة بني           -٣٩
 وتطويره يف الورقة املؤرخة يف شهر تشرين        ٢٠٠٤مايو  /والثقافية، وأنشطة مكافحة التصحر يف مقترح شهر أيار       

الربط بني  : االفتقار إىل املوارد البشرية والطبيعية    " حتت نفس العنوان     نوجـاء االقتراحا  . ٢٠٠٤أكـتوبر   /األول
 وقدم املوضوع إىل فريق اخلرباء بوصفه أحد اإلسهامني يف إطار مسألة الفقر         ". صـحاب املصلحة ومعرفة اخلرباء    أ

 .وتدهور األراضي

للخرباء العلميني القاعدة املعرفية واحلجـة األساسـية اليت يقوم عليها االقتراح هي أنه ينبغي إدماج النظرتني،         -٤٠
حلوار وبناء توافق اآلراء تفتح أبواب حتديد الثغرات القائمة بني املعارف    افبإقامة  . وجتـربة أصـحاب املصـلحة     

واملشروع املقترح ال يسد    .  االقتصادية والثقافية، وأنشطة مكافحة التصحر     -الفيزيائـية اإلحيائية واالجتماعية     
نشطة والنهج لسّد   الثغرات وإمنا يعرض هنجا طبق يف دراسات احلاالت اإلفرادية، وبذلك حيدد بصورة منتظمة األ             

وتعرض ورقة املعلومات   . ويتم التركيز على التخفيف من حدة الفقر يف إطار مكافحة التصحر          . الثغرات املعرفية 
 .األساسية األسباب وتربز التقنيات اليت ميكن هبا رسم العملية

لتفاعل مع أصحاب   وتطرقـت املناقشة العامة لسبل تقييم الثغرات، وشكل اخلريطة املفاهيمية، وطرق ا             -٤١
 .٦وقبل مقترح النشاط . املصاحل، وحتديد أصحاب املصاحل وإبالغ النتائج

وركـزت مناقشـة الفـريق العامل على إدماج الثغرات املعرفية مع مشكلة كيفية معاجلة التواصل بني                   -٤٢
تنري حول كيفية تأثري فقر املوارد ويعاجل املقترح بناء توافق اآلراء املس. اجملتمعات وأصحاب املصاحل، يف املعىن األعم
ولوحظ أثناء النقاش أن العرض يتعلق مبسألة تفاعل أصحاب املصلحة . البشرية والطبيعية يف هشاشة البشر واألرض

 .فريق اخلرباء بصورة متسمة للغايةيف عملية معاجلة التصحر والفقر، وأن هناك حاجة إىل اإلدماج لكيال يعمل 

 التوصيات

 :النظر يف التوصيات التاليةينبغي   -٤٣

رغم النهج الوارد أعاله، ينبغي لفريق اخلرباء أن حياول صياغة اقتراح جيمع بني عدة من املواضيع  )أ( 
، ويقترح إدراج "الفقر وتدهور األراضي "يكون فيه املوضوع الشامل هو      . الـيت تطـرق هلـا كـل من األفرقة         

 :االقتراحات التالية

 ؛)نسق السيد أورناسامل(الثغرات املعرفية  •

 ؛)املنسق السيد فيبل (منهجية تقييم تكاملية ملكافحة الفقر وتدهور األراضي •

 ؛)املنسق السيد أبراهام(املعايري واملؤشرات  •

 ؛)املنسق السيد كاستيو(نظم اإلنذار املبكر  •
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 ؛)املنسق السيد تاكوشي(منهجيات تقييم التصحر  •

 ؛)املنسق السيد سينغ(واالستصالح دراسات احلاالت اإلفرادية بشأن احلفظ  •

لقد أدرجت مسألة   . فريق اخلرباء أن يستعرض ما أُنتج يف املاضي       عـند إعداد االقتراح ينبغي ل      ) ب( 
أثناء ) الفريق الثاين(، القضاء على الفقر والتنمية املستدامة ٣الـروابط اليت جتمع بني الفقر والتصحر يف املوضوع       

 ويوصى بتنفيذ النهج املقترح بشأن الثغرات املعرفية؛. ٢٠٠٢ هامبورغ عام االجتماع األول املعقود يف

مؤمتر األطراف  وقدم إىل ٢٠٠٣يونيه /الفقر وتدهور األراضي يف شهر حزيران أعد اقتراح عن مسألة  )ج( 
 اجملتمع لتكامل املخطط من أجل التفاعل بنيوبالتايل يوصى بإعادة النظر يف النص، بل وبإدماجه يف النهج ل. ٦

درجة التأثري عامالً أساسياً ويقترح أن متثل . وأصحاب املصلحة، مع النظر يف عدد من دراسات احلاالت اإلفرادية
 يف استعراض ما كتب عن القوة ٦جيب اتباعه يف مناقشات اإلدماج، وميكن أن يتمثل أحد اإلسهامات يف النشاط 

الطبيعية والضغوط على األرض وتأثري تدهور األرض على اجملتمع، مبا الدافعة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية و
 . يف ذلك على حالة الفقر

اقتراح منهجيات فعالة لتقييم التصحر على      : ٧نشـاط بـرنامج العمـل       
 املستويات العاملي واإلقليمي واحمللي، كيما يتسىن تنفيذ االتفاقية بالتشاور         

  ذات الصلةوالتفاعل مع اجلهود اجلارية األخرى  
 )تاكوشي. املنسق األستاذ السيد ك      (   

 ملخص
 :يسعى املشروع املقترح إىل حتقيق األهداف التالية  -٤٤

 ؛على مستوى النطاقات املكانية املختلفةإدماج تقييم التصحر  )أ( 

 بكر؛وضع إطار مفاهيمي إلدماج القياسات واملؤشرات، والرصد والتقييم، ونظم اإلنذار امل ) ب( 

. تصميم دراسة ريادية لوضع منوذج متكامل يستند إىل إطار يشمل الضغط والوضع ورد الفعل              ) ج( 
 .وُتدرج القوة الدافعة يف اإلطار يف املرحلة التالية

 :وتستند املنهجية املتبعة إىل التقنيات واإلجراءات التالية  -٤٥

 ومناذج احملاكاة يف وضع نظم      اجلغرافيةأجهـزة االستشعار من بعد ونظم املعلومات        تسـتخدم    ) أ( 
 للرصد، على نطاق واسع وعلى مدى أطول؛
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وستستخدم املعرفة التقليدية أيضا .  لفهم وضع التصحر على الصعيد احملليدراسات ميدانيةجترى  ) ب( 
اليت ال ميكن تقييمها إال وبواسطة الدراسات امليدانية سيتم التأكد من املعايري املتعلقة باألنشطة البشرية . هلذه الغاية

 بدراسات ميدانية؛ 

باستعمال املؤشرات نفسها لعمليات املالحظة على الصعيدين الواسع واألضيق وإدماجها بعضها ببعض،  ) ج( 
 .وتدمج قياسات ومؤشرات الرصد والتقييم من أجل عمليات تقييم التصحر. ميكن التكهن بالنسبة ملناطق أوسع

 التوصيات

مـراعاة اجلوانب االجتماعية واالقتصادية مراعاة تامة يف عملية وضع قياسات ومؤشرات رصد             ينـبغي     -٤٦
 .التصحر وتقييمه

. ينـبغي الشروع يف دراسات ريادية يف خمتلف املناطق اجلغرافية لرسم منوذج متكامل يناسب كل منطقة         -٤٧
 .طبيقها يف هذه الدراسات النموذجيةوينبغي التحقق من القياسات واملؤشرات اخلاصة باملناطق احملددة وت

ينبغي تنسيق املشاريع اجلاري تنفيذها يف جمال تقييم تدهور األراضي واستصالحها، مع اإلدارة املتكاملة                -٤٨
وقد يرغب فريق اخلرباء أن يطلب إىل أعضاء مكتب اللجنة تنظيم حلقات عمل حول تقييم               . للنظم اإليكولوجية 

 . اجلاري تنفيذهاالتصحر لتنسيق املشاريع 

ال بـد لألوسـاط العلمـية من تبادل املعلومات مع منظمات أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية                 -٤٩
 .وخدمات اإلرشاد الزراعي احمللية، لنشر املعلومات اليت مت احلصول عليها من عمليات تقييم التصحر ونظم اإلنذار املبكر

هناك تآزر مع اتفاقيات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة يف تصميم عمليات ومن املهم كذلك أن يكون   -٥٠
 . تقييم التصحر

 تقدير أحدث نظم القياسات واملؤشرات: ٨نشاط برنامج العمل 
 وأكثرها شيوعا لرصد التصحر وتقييمه

 )أبراهام. املنسق الدكتور إي(
 ملخص

 :عامل على النقاط التالية، ركز الفريق ال٦وعمال بتوصيات مؤمتر األطراف   -٥١

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     الـرجوع إىل الـتقارير املتعلقة هبذا املوضوع اليت أعدهتا            ) أ( 
 واالتفاقيات األخرى لألمم املتحدة وغريها من الربامج واملشاريع، وتقييمها؛

فة آخر ما استجد يف جمال     القياسات واملؤشرات ملعر   دراسـة استقصـائية بشأن تطبيق      إجـراء  ) ب( 
 القياسات واملؤشرات على الصعيد الدويل معرفة متعمقة؛ 

 . صياغة مقترح مشروع للمسامهة يف اعتماد إطار منهجي موحد بشأن القياسات واملؤشرات ) ج( 
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ووضع بالنسبة للدراسة االستقصائية اليت سيدعمها مشروع تبادل اخلربات بشأن املؤشرات تبادالً فعاالً               -٥٢
، أجريت دراسة عن أحدث التقنيات (AID CCD)مفاهـيم يف سـياق اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر    

وجاءت املعلومات من دراسة استقصائية قام هبا كل من مراكز التنسيق .  القياسات واملؤشراتالدولية يف استعمال
. مل الذي يستخدم يف برامج العمل الوطنية      واملؤسسـات األساسية واألشخاص الذين يستخدمون الشكل املستك       

وكانـت النـتائج، الواردة يف املرفقات األربعة لالتفاقية، مبثابة تشخيص أويل ملدى التطور احلاصل يف استخدام                 
مبادئ توجيهية الستحداث نظام "القياسـات واملؤشـرات على الصعيد الدويل، ومسحت بصياغة مقترح بعنوان       

 ".صد التصحر وتقييمه ومؤشرات موحد لرمعايري

ويكمـن اهلـدف الرئيسـي من املشروع يف صياغة مبادئ توجيهية لتنفيذ واختبار ونشر نظام موحد                   -٥٣
وينبغي للمشروع مراعاة طلبات    . السـتخدام القياسـات واملؤشـرات يف تقيـيم التصحر ورصده ومكافحته           

ويرمي هذا  .  ودون اإلقليمي والوطين واحمللي    املستخدمني لتحقيق أهدافهم على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي        
االقـتراح إىل االنـتفاع باخلـربات املوجودة وتعزيز اجلهود الشخصية واملؤسساتية املتآزرة املتجهة حنو أهداف                

 :وهناك عدة جوانب مهمة. املشروع

 لعاملة التابعة هلم؛يقدم كل من املنسقني املواضعيني ورئيس فريق اخلرباء النطاق املواضيعي لألفرقة ا ) أ( 

 يعول املشروع على دعم الفريق العامل؛ ) ب( 

ختـتار احلـاالت النموذجية الختبار املنهجية املوحدة من ضمن احلاالت اليت تدعمها املشاريع               ) ج( 
 ويدعى ممثلون من هذه املشاريع للمسامهة يف املشروع يف أوقات معينة؛. اجلارية

 . املشروع للعمل يف املهام التقنية يف املشروعتشكل جمموعة من مساعدي يف ) د( 

 خطة العمل

 :ميكن تصنيف مهام املشروع يف جمموعتني رئيسيتني أثناء فترة السنتني على النحو التايل  -٥٤

 :األنشطة التقنية

 التنقيح والتحديث والتوافق يف اآلراء بشأن مفاهيم وتعاريف تتعلق بالقياسات واملؤشرات؛ ) أ( 

 راسـة استقصـائية عـن الـتجارب القائمـة وحتديـد الـتجارب الناجحة وأفضل املمارسات                 د ) ب( 
 ؛)التجارب املمتازة(

 اختيار املشاريع اجلارية الختبار املنهجية املوحدة؛ ) ج( 

 اختيار املعايري لتجميع القياسات واملؤشرات ذات الصلة؛ ) د( 
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 مشترك بالقياسات واملؤشرات يشتمل على هنج تصميم إطار ملنهجية موحدة من أجل وضع نظام  ) ه( 
 متعدد املقاييس ومتكامل؛

 مراجعة وتعديل اإلطار املقترح واالقتراح النهائي؛ ) و( 

 اختبار املنهجية املقترحة مع مستخدمني حمتملني ضمن عدد خمتار من املشاريع اجلارية؛ ) ز( 

 رسم استراتيجيات لبناء القدرات؛ ) ح( 

 .اتيجيات للنشر والتبادل على مجيع املستوياترسم استر ) ط( 

 :أنشطة التوافق والتعاون

 ؛حلقة عمل أولية للتوصل على اتفاقات فيما بني املتعاونني ) أ( 

 ؛اجتماعات عمل داخلية مع الفريق التقين الصغري ) ب( 

 ؛حلقة عمل ملناقشة اإلسهامات يف منهجية موحدة ) ج( 

 ؛ من املشاريع املختارةمع ممثلني" فريق تفكري" ) د( 

 ؛منتدى إلكتروين  ) ه( 

 .حلقة عمل هنائية العتماد اإلطار ) و( 

 .ستنظم حلقات العمل يف وقت اجتماعات فريق اخلرباء ألسباب عملية ومالية  -٥٥

 االستنتاجات

قة هبا ستتضمن خطة العمل وضع تقرير بشأن معايري الدراسات النموذجية والتجارب الناجحة املتعل  -٥٦
باستخدام املقاييس واملؤشرات يف ) الدراسات اليت أجريت على األصعدة دون اإلقليمية والوطنية واحمللية(وتأليفها 

وإذا مت احلصول على دعم مايل، ميكن تقدمي كتاب . خمتلف أرجاء العامل، وستتضمن اقتراحا أوليا ملنهجية موحدة
 .أبيض إىل مؤمتر األطراف السابع

 التوصيات

، وبالنظر "استحداث نظام قياسات ومؤشرات موحد لرصد التصحر وتقييمه"نظرا للموافقة على اقتراح   -٥٧
 :للمناقشة اليت أجراها الفريق العامل، ترد أدناه االستنتاجات اليت قدمها فريق اخلرباء
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 لتكوين فكرة عن دراسات القطرية املوجزة الواردة يف التقارير الوطنية اجلديدةينبغي استخدام ال ) أ( 
 املؤشرات اليت تستخدمها األطراف حالياً؛

  ينبغي أن تتضمن املقاييس واملؤشرات مؤشرات للعمليات؛ ) ب( 

 ينبغي أن تتضمن أنشطة املشروع املقاييس واملؤشرات اليت تستعملها األفرقة العاملة األخرى؛ ) ج( 

 ت؛ينبغي احلصول على مؤشرات حمددة ملختلف املستويا ) د( 

 ينبغي احلصول على مؤشرات موجهة إىل متخذي القرارات؛  ) ه( 

 ينبغي إدراج املؤشرات املتعلقة باجملتمع املدين ومشاركة اجملتمع احمللي واملعرفة التقليدية؛ ) و( 

ينـبغي النظر يف إمكانية نشر املعلومات املتعلقة بالقياسات واملؤشرات بالتعاون مع فريق اآللية               ) ز( 
 ؛ )آلية تبادل املعلومات(ية بالشبكة التفعيلية واملواضيعية لتبادل املعلومات املعن

 ؛النهائينيينبغي أن تكون القياسات واملؤشرات صاحلة للعمل والستعمال املستخدمني  ) ح( 

 القياسات واملؤشرات واستخدامها؛ينبغي تعزيز القدرات على خمتلف مستويات وضع   ) ط( 

 .ب وجمموعة من األدوات لزيادة التعريف باإلطارينبغي نشر كتي ) ي( 

 إجراء تقييم والتقدم بتوصيات بشأن املبادئ: ٩نشاط برنامج العمل 
 التوجيهية لنظم اإلنذار املبكر يف األجلني القصري والطويل

 )كاستيو. املنسق الدكتور يف( 

 ملخص

تقييم التصحر، ونظم اإلنذار املبكر جزء رصد وتقييم عمليات يسلم فريق اخلرباء بأن قياسات ومؤشرات  -٥٨
فريق ويسلم  . ال يتجزأ من النهج الشامل لفهم العوامل واخلصائص املكانية والزمانية لعمليات اجلفاف والتصحر            

وضع نظم لإلنذار املبكر وتنفيذها يف إطار برامج العمل املضطلع هبا على اخلرباء بأنه قد مت الترويج لعدة مبادرات ل
ولكن، مل جتر حىت اآلن أي دراسة متكاملة لتوحيد هذه          . الوطين واإلقليمي والعاملي حتت رعاية االتفاقية     املستوى  

أن ثغرات واستنادا إىل نتائج األفرقة املخصصة السابقة، استخلص   . األدوات مـن أجل تطبيقها على نطاق أوسع       
املقبولة على نطاق واسع بشأن اإلنذار املبكر يف        املعرفة ال تزال موجودة وأن مثة أسئلة معلقة حول جتسيد املبادئ            

 ).برامج العمل الوطنية واإلقليمية(إجراءات عملية املنحى 

 :وتكمن أهداف االقتراح فيما يلي  -٥٩

 :نظم اإلنذار املبكر املوجودة يف سياق التصحر واليت ينبغي أن تتناول املواضيع التاليةتقييم  ) أ( 
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 لتقييم التصحر والتنبؤ به؛املنهجيات املتبعة   `١` 

 نظم نشر املعلومات للمستخدمني النهائيني؛  `٢` 

 آليات التكامل من أجل بدء تشغيل نظم اإلنذار املبكر يف سلسلة اختاذ قرارات مكافحة التصحر؛ `٣`  

 وضع مبادئ توجيهية ملنهجية إقامة نظم اإلنذار املبكر متعددة املقاييس ملكافحة التصحر؛ ) ب( 

صياغة اقتراح دراسة جتريبية تقارن بني استخدام نظم اإلنذار املبكر عن عملية التصحر يف مناطق  ) ج( 
 .خمتارة من املناطق املعرضة للخطر

 استنتاجات

 :بعد املناقشات اليت دارت فيما بني أعضاء فريق اخلرباء واملراقبني اخلارجيني مت االتفاق على ما يلي  -٦٠

وينبغي إجراء تقييم مقارن للجهود     . ومناذج لرصد وحتليل التعرض للتصحر    مثـة عـدة خطط       ) أ(  
 املبذولة حالياً؛

ينبغي اتباع هنج يستند إىل املشاركة يف رسم نظم اإلنذار املبكِّر التشغيلية وإنشائها والتحقق من               ) ب( 
 صحتها؛

نظم الرصد والتقييم التشغيلية    تعـد املناهج املتكاملة اليت تستند إىل القياسات واملؤشرات وإىل            ) ج( 
 ونظم اإلنذار املبكِّر عناصر من هنج شامل لتقييم التصحر؛ 

ينـبغي حتسني مناهج التقييم مع مراعاة مظاهر التصحر بل والقوى الدافعة أيضا، أي العوامل                ) د( 
 املناخية واملؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية؛

 .ر التشغيلية وحتسني تنفيذها داخل سلسلة اختاذ القراراتينبغي وضع نظم اإلنذار املبكِّ  ) ه( 

 التوصيات

 :قدم فريق اخلرباء التوصيات التالية -٦١

ينبغي استخدام نظم اإلنذار املبكِّر والشبكات املؤسسية املوجودة استخداما تاما لوضع نظم  ) أ( 
 اإلنذار املبكِّر التشغيلية للجفاف والتصحر معا؛

ص الدروس ينبغي لفريق اخلرباء أن يستند إىل حتليل التجارب الناجحة والفاشلة يف لدى استخال ) ب( 
 جمال تنفيذ نظم اإلنذار املبكِّر والدراسات التجريبية اجلارية؛
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ينبغي تشجيع إجراء دراسات جتريبية يف خمتلف املناطق املعرضة خلطر التصحر من أجل التحقق  ) ج( 
 ر؛من صالحية نظم اإلنذار املبكِّ

ضمن فريق اخلرباء، ينبغي تعزيز التنسيق والتكامل فيما بني األفرقة العاملة يف جمال نظم اإلنذار  ) د( 
 ).خاصة يف تقييم التصحر والقياسات واملؤشرات(املبكِّر للتصحر وغريها من األفرقة العاملة 

 تقييم املبادئ التوجيهية الستيفاء أطلس العامل :١٠نشاط برنامج العمل 

 التشاور والتفاعل مع اجلهود اجلارية األخرى ذات الصلةب

 )ويرميس. املنسق األستاذ ل(

 ملخص

، تتمثل إحدى مهامها يف حتديد      ٢٠٠٢يف هامبورغ عام    حسـب خطة عمل فريق اخلرباء، اليت وضعت           -٦٢
رسم اخلرائط املعـايري الـيت سيقوم على أساسها إعداد األطلس اجلديد، وإعداد توصيات بشأن نطاق اختصاص          

وقد استعرض التقرير املرحلي األول بشأن مهام . وتطويرها فيما يتعلق حبساسية املناطق املتأثرة باجلفاف والتصحر  
خطـة العمل الوضع احلايل لألطلس واملشاكل املتعلقة برسم اخلرائط، وخلص أهم اخلطوات يف رسم أطلس عاملي      

، إىل فريق اخلرباء أن يويل ٢٠٠٣يف هافانا، بكوبا، عام  الذي ُعقد   وطلـب مؤمتـر األطراف السادس       . جديـد 
تقييم املبادئ  "، وخاصة منها مواضيع إطار العمل، ومن ضمن أمور أخرى           خطة العمل لفترة السنتني   األولوية إىل   

 مثل برناجمي تقييم  (التوجيهـية الستيفاء أطلس العامل بالتشاور والتفاعل مع اجلهود اجلارية األخرى ذات الصلة              
وتؤكد مجيع العمليات التمهيدية املذكورة أعاله      )". الـنظم اإليكولوجية يف األلفية وتقييم ترّدي األراضي اجلافة        

 .أمهية مشروع حتديث أطلس العامل يف جمال التصحر

 استنتاجات

سم مبـراعاة جممـوع االنتقادات اليت وجهت إىل األطلس احلايل، واقتراحات اخلرباء يف ميدان تقييم ور                 -٦٣
 .خرائط اجلفاف والتصحر، ال بد من مراجعة األطلس وتطويره

 التوصيات

أثـناء عملية التحديث، ينبغي مناقشة عدة جوانب جديدة مثل الدرجة والتعرض واجلوانب االجتماعية               -٦٤
 .واالقتصادية واالعتراف هبا

 . والتعرف على الغرض من التجميعاجلهات اليت يستهدفها األطلس اجلديد، ينبغي أوال وقبل كل شيء حتديد   -٦٥

وال بد من وضع منهجية جديدة ومعقدة لتقييم اجلفاف والتصحر وتوضيحهما، باالستناد إىل املزيد من قواعد           -٦٦
 .البيانات احمللية الدقيقة وعمليات التقدير على الصعيد الوطين باستخدام منط تركييب من أسفل إىل أعلى
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ة للجمع بني خمتلف العوامل والبيانات على أساس املكان، ومراجعة املصطلحات           مـن الضروري إجياد طريق      -٦٧
 .واملفاهيم األساسية ذات الصلة

 .ينبغي زيادة استخدام نظام املعلومات اجلغرافية، وتعزيز قدرات تنفيذ املبادئ التوجيهية على الصعيد احمللي  -٦٨

ن اقتراحاً مببادئ توجيهية ملموسة بوصفه مثرة أعمال فريق      ينـبغي تقدمي نتائج املشروع يف شكل تقرير يتضم          -٦٩
 . أطلس عاملي جديد للتصحراخلرباء حول رسم 

ينـبغي تشكيل فريق خاص أصغر، حتت اسم فريق األطلس العاملي، يف إطار أعمال فريق اخلرباء برئاسة                   -٧٠
 .منسق مهام خطة العمل

 :تنادا إىل ما يليينبغي صياغة اقتراح املبادئ التوجيهية اس  -٧١

 تقييم مواطن الضعف يف األطلس احلايل؛ ) أ( 

 تفاصيل الدروس املستخلصة أثناء عملية صياغة خمتلف مهام فريق اخلرباء؛ ) ب( 

 .نتائج املشاورات املكثفة واجلهود املبذولة ذات الصلة يف العديد من األنشطة الدولية ) ج( 

النظم أو ممثلي املشاريع املتعلقة ب/شاورات شخصية خاصة مع رؤساء وينبغي إقامة تواصل وثيق وإجراء م  -٧٢
يف املناطق اجلافة، وكذلك مع املنظمات األخرى جلمع النتائج اليت          اإليكولوجية يف األلفية ومسألة ترّدي األراضي       

 .حصلت عليها واألنشطة اليت اضطلعت هبا من أجل حتديث األطلس احلايل أو مراجعته

 الواردة من خمتلف املصادر فحسب، وإمنا أن        جفريق األطلس العاملي أن جيمع ويوحد النتائ      غي ل  ال ينـب    -٧٣
يناقش ويقيم بالتفصيل املواد اليت مت جتميعها ويتخذ موقفاً بشأهنا؛ مث تنظم بعدئذ حلقة دراسية لتنفيذ املشروع، قد 

 .يق اخلرباءتكون يف املكان والزمان اللذين ينظم فيهما االجتماع الرابع لفر

مـلخص املناقشات اليت دارت حول إسهام فريق         -ثانيا
 استعراض تنفيذ االتفاقيةاخلرباء لدى جلنة 

 إىل اللجنة بتنظيم االجتماعات املقبلة للجنة       ٦-م أ /١ذكرت األمانة بالطلبات اليت قدمت مبوجب املقرر          -٧٤
العلماء مثل العلماء املشاركني يف أعمال جلنة العلم استعراض تنفيذ االتفاقية بطريقة تيسر احلصول على إسهامات      

والتكنولوجيا، وإىل جلنة العلم والتكنولوجيا باستعراض ما ورد يف تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أحكام               
بشـأن العملـيات القائمة على املشاركة، واملعايري واملؤشرات، ونظم اإلنذار املبكر، والبحوث والتكنولوجيات              
واملعـارف والدراية العملية، بغية اقتراح تدابري علمية مناسبة، مع مراعاة التقدم احملرز يف هذا الصدد يف كل من                   

يطلب من فريق اخلرباء التركيز على املسائل        الذي   ٦-م أ /١وأحاطت األمانة علما كذلك باملقرر      . املناطق املعينة 
يمية واإلقليمية وسائر التقارير ذات الصلة؛ وإسداء املشورة للجنة املنبثقة عن استعراض الربامج الوطنية ودون اإلقل

اسـتعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، خبصوص فعالية تلك الربامج ووفائها بالغرض يف                
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 دليل  وتلقـى فريق اخلرباء معلومات عن أعمال إعداد امللفات عن البلدان بوصفها جزءا من             . تنفـيذ االتفاقـية   
كما أوضحت األمانة أن االجتماع الثالث للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية          . املساعدة على حتضري التقارير الوطنية    

 .سيكرس الستعراض التقارير الوطنية الواردة من األطراف من البلدان األفريقية املتضررة

 ستكرس الستعراض التقارير الوطنية     ٢٠٠٥أبريل  /فرباير ونيسان /واتفـق على أن الفترة ما بني شهري شباط          -٧٥
االتفاقية يف دورهتا الثالثة، وسيضطلع رئيس فريق اخلرباء مبهمة التنسيق العام            تنفيذ استعراض األفريقية املقدمة إىل جلنة   

  :ويعكس اجلدول التايل مهام االستعراض الفردية اليت اتفق عليها فريق اخلرباء أثناء االجتماع. لعملية االستعراض

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للتقارير الوطنية مهام فريق اخلرباء يف استعراض - ١اجلدول 

 املنطقة أعضاء فريق اخلرباء فترة االستعراض األجل
سانتيبانييزبدروي،  ٢٠٠٥مارس / آذار-فرباير /شباط ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  املنطقة الناطقة   -املرفق األول    

 بالفرنسية
 فولورونسو، الباغوري ٢٠٠٥مارس / آذار-فرباير /شباط ٢٠٠٥ريل أب/ نيسان١

 
 املنطقة الناطقة   -املرفق األول   

 اإلنكليزية

 تاكوشي، العمود  
 

  آسيا-املرفق الثاين 

 فيبل، أبراهام  
 

 أمريكا الالتينية   -املرفق الثالث 
 ومنطقة الكارييب

 ويرميس، ديبيكي  
 

 أوروبا الوسطى   -املرفق الرابع 
 الشرقيةو

 سيورتينو، كاستيو  
 

جمموعة دول   -املـرفق اخلامس  
 أوروبا الغربية ودول أخرى

 املنظمات الدولية موات  

أبلغـت األمانة فريق اخلرباء بعزمها على تيسري العملية بوضع التقارير الوطنية على موقع االتفاقية على                  -٧٦
قضايا املواضيعية والقطاعية كما وردت    الفريق اخلرباء    ذهن   رب عن تغأال  وأثناء هذا االستعراض ينبغي     . اإلنترنت
وأثناء هذا االستعراض ينبغي أن يراعي فريق اخلرباء مدى معاجلة املعلومات الواردة يف التقارير . ٥-م أ/١يف املقرر 
 :قضايا املواضيعية والقطاعية التاليةلالوطنية ل

م يف تقييم التوفق يف مكافحة التصحر والتخفيف من         استخدام القياسات واملؤشرات لقياس التقد     ) أ(  
 حدة اجلفاف؛

 ؛"األنشطة العلمية والتقنية ملكافحة التصحر ومراقبته"مؤشرات  ) ب( 

 ؛"جلنة العلم والتكنولوجياتنفيذ توصيات "املؤشرات املتعلقة مبسألة  ) ج( 

 .املرفق الذي يتضمن املوجزات عن البلدان اخلاصة باالتفاقية ) د( 
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وقـرر فريق اخلرباء إحالة تعليقات األعضاء إىل رئيس فريق اخلرباء، فيقوم بتجميع وثيقة توليفية ويقوم،                  -٧٧
 للجنةوالتكنولوجيا، بإطالع األطراف على هذه املعلومات أثناء الدورة الثالثة           العلم جلنةبالتشـاور مـع رئيس      

. فريق إىل األمانة أن تزوده بتعليمات كتابية ومعايري االستعراض        وطلب ال . ٢٠٠٥مايو  /االتفاقية يف أيار   تنفيذ اسـتعراض 
نطـاق اختصـاص أعمـال الفـريق، وتـرد يف مرفق للوثيقة             وصـيغت معـايري االسـتعراض كمـا صـيغ           

ICCD/COP(7)/CST/3 .      للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ ويرد التقرير يف الوثيقة        وبدأ بالفعل حتليل التقارير املقدمة
ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1الذي قدم للجنة لكي تنظر فيه ،. 

وناقش الفريق إجراءات االجتماع    . ونـاقش رئـيس فريق اخلرباء توقيت االجتماع املقبل الذي سيعقده الفريق             -٧٨
وأخربت األمانة الفريق بضرورة إرسال دعوة رمسية وحتديد أجل تلقي          . ٢٠٠٥والتواريخ الذي ميكن عقده فيها يف سنة        

ـ   آخر أجل لتلقي عروض استضافة االجتماع املقبل للفريق،         ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٥وقرر الفريق اعتبار تاريخ     . وةالدع
وعلق الفريق أيضا على أمهية فرص الرحالت امليدانية يف . وأن يقوم رئيس الفريق بإبالغ األمانة باملشاورات يف هذا الصدد       

 .هذا النوع من االجتماعات

ملهم معرفة املواضيع اليت سيناقشها الفريق أثناء االجتماع املقبل قبل انعقاده، ومعرفة املواضيع             ولوحـظ أن من ا      -٧٩
وناقش الفريق أيضا ضرورة إحراز تقدم مهم قبل انعقاد االجتماع املقبل، وأضاف أن             . املـزمع مناقشـتها يف املسـتقبل      

وقرر الفريق أن   . جلنة العلم والتكنولوجيا  ا مكتب   اإلسهامات يف مؤمتر األطراف السابع ينبغي أن تعّد لكي يستعرضه         
وسيجري استعراض  . ملؤمتر األطراف السابع  ، آخر أجل يف األعمال التحضريية       ٢٠٠٥يونيه  /يكـون شهر حزيران   

وناقش الفريق أيضا إجراءات    . النتائج املتاحة آنذاك وتتخذ القرارات بشأن املواضيع اليت ستقدم يف مؤمتر األطراف السابع            
 .جتماعات الفريق املنتظمةا

جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن مكتب اللجنة سيشرع يف املناقشات بشأن وضع استراتيجية             وأشار رئيس     -٨٠
ولوحظ أن هناك مواد مهمة يف التقارير       . تعاجل هذه الشواغل بدراسة اجلدوى الواردة يف اقتراحات برنامج العمل         

 .معمقواالقتراحات ستسمح بإجراء حتليل 

وأشار الفريق إىل أن متويل برنامج العمل ميثل أهم االعتبارات يف هذه املرحلة ألن هناك حاجة إىل أموال                    -٨١
 العلم وقال رئيس جلنة  . ٢٠٠٥يونيه  /لالضطالع باألنشطة املقترحة أثناء األشهر الثمانية قبل حلول شهر حزيران         

ة جلمع األموال موجودة اآلن وأن املكتب سيعمل على توفري املزيد والتكنولوجيا أن املواد الالزمة لوضع استراتيجي
وحدد الفريق أيضا ضرورة إنشاء إطار جيد لالتصاالت من أجل إعداد املواد الالزمة             . مـن إمكانـات التمويل    

ن التدقيق كان هناك شعور بضرورة القيام باملزيد من األعمال التكاملية ومو. للماحنني واالتفاق على أشكال املقترحات
ولوحظ أيضا أن مهمة الفريق األساسية هي . ألجـل إعطـاء األولويـة لالقتراحات للوصول إىل نتائج ملموسة       

 .مساعدة األشخاص الذين يعانون من تدهور األراضي، وتقدمي التوصيات بشأن اإلجراءات اليت جيب اختاذها

 االقتراحات، وعلى أن هناك التزاما بالتوصل وركز الفريق على أنه قد وصل يف أعماله إىل مرحلة صياغة       -٨٢
ومن أجل إحراز هذه النتائج ال بد من مساعدة مالية، وأشار الفريق إىل أن              . إىل نـتائج أثـناء االجتماع املقبل      

التمويل املكمل من حيث اهلياكل األساسية سيكون متاحاً من طرف العديد من املنظمات واملعاهد اليت ينتمي إليها 
 . نظراءهؤالء ال
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Annex I 

[ENGLISH ONLY] 
AGENDA OF THE MEETING 

 
Monday, 11 October 2004 
 
09:00 – 10:00 Registration of participants 
10:00 – 10:15 Item 1. Opening of the meeting by the Chairperson of the GoE 
10:15 – 11:00 Item 2. Adoption of the agenda and organization of work.  Review of the 

deliberations and decisions coming out of the sixth session of the CST 
11:00 – 12:00 Item 3. WP Activity 1.1: Develop a clear communication strategy between 

the activities of the GoE, end users and the research community 
(Coordinator Mouat) 

 
13:30 – 14:30  Item 4.  WP Activity 1.2: Develop a web-based glossary of terms (through a 

UNCCD-hosted server) (Coordinator Debicki) 
14:30 – 15:45  Item 5. WP Activity 1.3: Develop a mechanism for an interactive and 

thematic data/metadata network (Coordinator Sciortino) 
15:45 – 16:00    Chairperson’s summary and assignment of working groups 
16:00 – 18:00  Chairperson’s working groups 
 
Tuesday, 12 October 2004 
 
09:00 – 10:30  Item 6. WP Activity 2: Develop synergies with other related conventions, 

organizations and inter-governmental treaties  (Coordinator Mouat) 
10:30 – 12:00  Item 7. WP Activity 3:  Identify and assess existing and ongoing case 

studies on conservation and rehabilitation for users in implementing the 
Convention (Coordinator Singh) 

 
13:30 – 15:00 Item 8. WP Activity 4: Develop an integrative assessment methodology for 

poverty and land degradation (Coordinator Febles) 
15:00 – 16:15 Item 9. WP Activity 6: Prepare, taking into account the perceived gaps 

between biophysical, socio-economic and cultural knowledge and activities 
to combat desertification, a report identifying these gaps and recommend 
possible ways of eliminating them (Coordinator Ornas) 

16:15 – 18:00 Chairperson’s working groups 
 
Wednesday, 13 October 2004 
 
09:00 – 10:30 Item 10. WP Activity 7: Proposing effective methodologies for the 

assessment of desertification at the global, regional and local levels, so that 
the Convention can be implemented in consultation and interaction with 
other related ongoing efforts  (Coordinator Takeuchi) 

10:30 – 12:00 Continuation of discussion on Item 10.  Methodologies for assessment 



ICCD/COP(7)/CST/3 
Page 25 

13:30 – 15:00 Item 11. WP Activity 8:  Evaluate the state of the art of common benchmark 
and indicator systems for the monitoring and assessment of desertification 
(Coordinator Abraham) 

15:00 – 18:00 Chairperson’s working groups 
 
Thursday, 14 October 2004 
 
09:00 – 10:30 Item 12. WP Activity 9: Evaluate and recommend guidelines for both short-

term and long-term early warning systems (Coordinator Castillo) 
10:30 – 12:00 Item 13. WP Activity 10:  Evaluate guidelines to update the world atlas in 

consultation and interaction with other related ongoing efforts (Coordinator 
Vermes) 

 
13:30 – 15:30 Chairperson’s working groups 
15:30 – 17:00 Chairperson’s working groups 
17:00 – 17:30 Item 14. Discussion by the Chairperson on the conclusions and 

recommendations for the final report 
 
Friday, 15 October 2004  
 
09:00 – 10:30 Item 15. Finalize and adopt the draft report of the GoE meeting 
10:30 – 11:30 Item 16. Open discussion on GoE input to the CRIC process: decision 

1/COP.6, paragraphs 26 and 33 

11:30 – 12:00  Closing 
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Annex II 
 

[ENGLISH/SPANISH ONLY] 
 

LIST OF PARTICIPANTS 

Selected members for Africa 
 

Dr. Olatunji Folorunso 
Department of Soil Science 
Faculty of Agriculture 
University of  Maiduguri 
Nigeria 
 
Prof. Mohamed Badraoui 
IVA Hassan II 
Department of Soil Science 
Morocco 
 
Dr. El Bagouri 
Centre for Environment and  
   Development for the Arab Region 
Egypt 
 
Selected members for Asia 
 
Prof. Hassan Ahmadi 
Department of Soil Conservation and  
   Watershed Management 
University of Tehran 
Islamic Republic of Iran 
  
Dr. Ahmed Ibrahim Al-Amoud 
Department of Agricultural Engineering 
College of Agriculture 
Saudi Arabia 
 
Dr. Harish Singh 
Central Research Institute for Dryland  
   Agriculture 
India 
 
Prof. Kazuhiko Takeuchi 
Department of Ecosystem Studies 
Graduate School of Agricultural and  
   Life Sciences 
University of Tokyo 
Japan 
 
 

 
 
Dr. Wang Lixian 
China National Training Center on 
   Desertification 
Beijing Forestry University 
China 
 
Selected members for LAC 
 
Dr. Elena Abraham 
Argentine Institute for Arid Zone Studies  
   (IADIZA 
Argentina 
 
Dr. Gustavo Febles 
Institute of Animal Sciences (ICA) 
Cuba 
 
Dr. Alejandro Leon 
Department of Environmental Science and  
   Renewable Natural Resources 
University of Chile 
Chile 
 
Mr. Fernando Santibáñez 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente  
   (AGRIMED) 
University of Chile 
Chile 
 
Selected members for Western Europe and 
Others Group 
 
Prof. Anders Hjort af Ornas 
Department of Water and  
Environment Studies 
University of Linkoping 
Sweden 
 
Dr. David Mouat   
(Chairperson of the Group of Experts) 
Division of Earth and Ecosystem Sciences 
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Desert Research Institute 
United States of America 
Dr. Víctor Castillo Sánchez 
Department of Soil and Water  
   Conservation 
University of Espinardo 
Spain 
 
Dr. Maurizio Sciortino 
Impact Assessment Group 
ENEA 
Italy 
 
Selected members for Central and 
Eastern Europe 
 
Dr. Ryszard Debicki 
Department of Soil Science 
University of Maria Curie-Sklodowska 
Poland 
 
Ms. Maria Sokolovska 
Forest Research Institute 
Bulgarian Academy of Sciences 
Bulgaria 
 
Prof. Marta Tesarova 
Mendel University of Agriculture and  
   Forestry 
Czech Republic 
 
Prof. Laszlo Vermes 
Faculty of Horticultural Sciences 
Budapest Corvinus University 
Hungary 
 
CST Bureau members 
 
Prof. Riccardo Valentini 
(CST Chairperson)  
Department of Forest Science and  
   Environment 
University of Tuscia 
Italy 

 

 

 

 
Mr. Sopon Chomchan 
Department of Land Development 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Thailand 
 
Prof. Pavol Bielek 
Soil Science and Conservation Research Institute 
Slovak Republic 
 
Mr. Georges Rigondja 
Ministry of Water and Forests 
Gabon 
 
Resource persons 
 
Dr. Moussa Hassan 
National Institute of Agronomy Research 
Niger 
 
Ms. Charmine Koda 
Independent journalist 
Japan 
 
Observers 
 
Prof. Willem van Cotthem 
TC-Dialogue (NGO) 
Belgium 
 
Mr. Antoine Cornet 
Institut de Recherche pour le Développement 
Tunisia 
 
Mr. Marco Morettini 
European Commission 
European Community 
 
Mr. Worapong Waramit 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Thailand 
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