
 اتفاقية مكافحة
 التصحر

             األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-62347   130807    130807 

            مؤمتر األطراف
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 
                       من جدول األعمال املؤقت  ١١      البند 

           ت واملؤسسات                                         تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظما
                                 والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

 تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات
 والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

 *مذكرة من األمانة

 موجز
   ات                                                                          من االتفاقية على أن يشجع مؤمتر األطراف ويعزز العالقات مع االتفاقي             ٢٢              من املادة    ̀  ١̀  ٢             تنص الفقرة    

                          ً                                   ، إىل األمانة أن تقدم تقريراً إليه يف دورته الثامنة عن            ٧-    م أ  /  ١٢                            وطلب مؤمتر األطراف، مبقرره       .                  األخرى ذات الصلة  
                                                                                                     العديد من األنشطة اجلاري تنفيذها لتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية 

                                         ً     ً                  علومات عن األنشطة اليت أدت فيها األمانة دوراً فعاالً وتلك اليت شاركت                     وتقدم هذه الوثيقة م   .                    األخـرى ذات الصلة   
                  هذا باإلضافة إىل أن   .                                                                                   ومثة نشاط ال يزال يتسم بأمهية خاصة هو برنامج العمل املشترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي  .     فيها

                                         ع البيولوجي سيصبح اآلن، حبكم الضرورة،                                                                                      الـتعاون مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنو           
     ً       ً                                                                                                             نشـاطاً رئيسـياً ألن االهتمام بعملية تغري املناخ يتجه إىل التكيف معه، وهو نشاط أساسي للبقاء على قيد احلياة يف                     

  .                        األراضي اجلافة وشبه الرطبة
          ا أمانات                                                        إجابات األطراف على الورقة اليت اشتركت يف إعداده        ICCD/COP(8)/MISC.1                   وتتضـمن الوثيقة     

                                                                                                                          اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                 
(FCCC/SBSTA/2004/INF.19)            والبيانات اليت تلقتها األطراف واجلهات املراقبة عن التجارب اإلجيابية اليت حققتها ،                                                                                      
  .     لتآزر                           األنشطة امليدانية بشأن أوجه ا
            ـــــــــــ

                                                                                                              تأخـر تقدمي هذه الوثيقة من أجل تزويد األطراف بأحدث املعلومات املتعلقة باملسألة، وال سيما نتائج حلقة                   * 
  ،     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٢٠       إىل     ١٨                                                                                                   عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املعقودة يف القاهرة، مصر، يف الفترة من                

                                                                                                                   والظواهر املتطرفة النامجة عن تغري املناخ يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به                           بشـأن املخاطر    
  .           والتكيف معه
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٤- ١ .........................................................               معلومات أساسية  -   ً  أوالً 

  ٣  ٦- ٥ ....................................................................      مقدمة  -     ً  ثانياً 

  ٤   ٢٣- ٧ ........                        صلة وتعزيز العالقات معها                                  التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات ال -     ً  ثالثاً 

  ٤   ١٣- ٧ ........................................                         اتفاقية التنوع البيولوجي  -    ألف  
  ٥   ١٧-  ١٤ ..................                                               اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -    باء  
  ٧   ٢٠-  ١٨ ...........................................                       فريق االتصال املشترك -    جيم  
  ٧   ٢٣-  ٢١ ...................................                                 اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة -    دال  

                                                 ات واملؤسسات الدولية األخرى ذات الصلة وتعزيز                             الـتعاون مـع املنظم     -     ً  رابعاً 
  ٨   ٣٥-  ٢٤ ...........................................................             العالقات معها 

  ٨   ٢٦-  ٢٤ ......................                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    -    ألف  
  ٨   ٢٩-  ٢٧ .....................                                          الندوة الدولية الثانية بشأن التصحر واهلجرة     -    باء  
          يف جمال                                                            منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، والشراكة التعاونية       -    جيم  

  ٩   ٣٣-  ٣٠ ..........................                                     الغابات، والبلدان قليلة الغطاء احلرجي 
  ٩   ٣٤       ..............................                             الصندوق املشترك للسلع األساسية    -    دال  
   ١٠   ٣٥       ............                                               استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث   -    هاء  

   ١٠   ٣٦       ................................................                       االستنتاجات والتوصيات  -     ً  خامساً 
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  معلومات أساسية-   ًأوال 

                          ً                                    ، إىل األمانة أن تقدم تقريراً إليه يف دورته الثامنة عن العديد من  ٧-   م أ /  ١٢                  ر األطراف، مبقرره           طلب مؤمت  - ١
  .                                                                       األنشطة اجلاري تنفيذها لتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة

         نشطة اليت                                                                                وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن آخر التطورات اليت حدثت يف هذا اجملال، وال تتناول سوى األ - ٢
                                           ومثة نشاط ال يزال يتسم بأمهية خاصة وهو برنامج   .                             ً     ً                       أدت فيها أمانة االتفاقية دوراً فعاالً، وتلك اليت شاركت فيها

                                                                       على أن التعاون مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             .                                              العمل املشترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي     
                          ً       ً                                                 بح اآلن، حبكم الضرورة، نشاطاً رئيسياً ألن االهتمام بعملية تغري املناخ يتجه إىل                                             واتفاقية التنوع البيولوجي سيص   

  .                                                                          التكيف معه، وهو نشاط أساسي للبقاء على قيد احلياة يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة

                                                       ، األطراف إىل استعراض الورقة اليت اشتركت يف إعدادها أمانات  ٧-   م أ /  ١٢                        ودعا مؤمتر األطراف، مبقرره  - ٣
                                                                                                         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

                                                خيارات تعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو        "            املعنونة   FCCC/SBSTA/2004/INF.19                           والـيت تـرد يف الوثيقة       
          وترد هذه    .                                                 مانة قبل انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف                                                  ، ودعاهـا كذلك إىل تقدمي تعليقات إىل األ         "       الـثالث 

ّ               التعليقات جمّمعة يف الوثيقة             ICCD/COP(8)/MISC.1.  

                                                                                   ودعا مؤمتر األطراف بنفس املقرر، األطراف واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات البحوث  - ٤
                                                       حققتها األنشطة امليدانية بشأن أوجه التآزر، وطلب                                                                    إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن التجارب الناجحة اليت         

                     ً  ويرد هذا التجميع أيضاً   .                       ً                                                         إىل األمانة أن تعد جتميعاً للعروض الواردة وأن تقدمه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة
  .ICCD/COP(8)/MISC.1          يف الوثيقة 

  مقدمة-     ًثانيا 

                                                        ن أجل تشجيع وتعزيز أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات                                                           تواصل تطبيق االستراتيجية اليت اعتمدهتا األمانة م       - ٥
  :                                                 ً                          ريو واملنظمات األخرى ذات الصلة، وذلك باالستناد أساساً إىل الركائز الثالث التالية

     ً                                                               حتقيقاً هلذه الغاية، دأبت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        .                          تعزيـز الروابط املؤسسية     ) أ ( 
            وظلت أمانة    .                                                                      ز اتفاقات الشراكة والتعاون املربمة فيما بني أمانات اتفاقيات ريو                                       على استطالع سبل ووسائل تعزي    

                                                                                                          اتفاقـية مكافحة التصحر تتابع عن كثب اجتماعات مؤمترات األطراف يف تلك االتفاقيات واجتماعات اهليئات               
                          املماثلة هلا، كحلقة العمل                                                                                الفرعية التابعة هلا، كما شاركت أمانة االتفاقية يف حلقات العمل اليت نظمتها االتفاقيات

           يف إطار       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٣       إىل     ٢١                          ّ                                                 اإلقليمية ألفريقيا بشأن التكّيف املعقودة يف أكرا، غانا، يف الفترة من            
                                                                                                  اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، إىل جانب األحداث اليت اشتركت يف تنظيمها مع االتفاقيات    

                                                                                            ة العمل اإلقليمية بشأن التآزر يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت تناولت التنوع                                         املماثلـة هلـا، مـثل حلق      
                                                                                                     البيولوجي للنظم اإليكولوجية داخل األراضي اجلافة وشبه الرطبة، املعقودة يف سانت ماريز، أنتيغوا، يف الفترة من 

  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣     إىل   ٢٠
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        ويف هذا    .                                                             ية كجزء من برنامج العمل املشترك مع سائر اتفاقيات ريو                                   اختـبار اخليارات التنفيذ     ) ب ( 
                                                                                                               الصدد، تشترك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي يف وضع مؤشرات حمددة لبلوغ               

  .                                                  أهداف التنوع البيولوجي يف إطار أنشطة الربنامج املذكور

   ٧                                                 ويف هذا الصدد، اجتمع فريق االتصال املشترك يف           .                                    وضـع سياسات واستراتيجيات مشتركة      ) ج ( 
                                                                             من أجل استعراض األحداث األخرية واألنشطة اجلارية، وفرز اخليارات وحتديد استراتيجيات     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

  .                                   متوسطة األجل واستراتيجيات طويلة األجل

                               يت نفذت يف إطار هذه الركيزة                                                                                 وتتعلق ركيزة رابعة بدعم املبادرات القطرية، ولكن قليلة هي األنشطة ال           - ٦
ِ                                                                       ومع ذلك، فقد ُبِذلت جهود لطلب احلصول على األموال الالزمة لالضطالع هبذا النشاط،               .                    بسـبب قلة املوارد     ُ             

  .                     ولكن بدون جدوى حىت اآلن

  التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة وتعزيز العالقات معها-     ًثالثا 

  اتفاقية التنوع البيولوجي-ألف

 برنامج العمل املشترك حالة -١

                                     التقييمات، واإلجراءات احملددة األهداف      :                                                           يتضـمن بـرنامج العمل املشترك ثالثة عناصر رئيسية، هي          - ٧
  .                                                                                                      لـلحفاظ على التنوع البيولوجي واالنتفاع به على حنو مستدام، واألنشطة التمكينية، واإلعداد املشترك للتقارير   

                           ُ                              األنشطة املشتركة أو األنشطة املُتقامسة بني األمانتني والرامية إىل                                             ولكـل عنصـر منها عناصر فرعية تبني تفاصيل     
                                                                                                               تسـهيل اإلجراءات الوطنية واحمللية، مثل استحداث أدوات التقييم وتعزيز الشبكات اإلقليمية والدولية وتنسيق              

  .                    أشكال إعداد التقارير

  :                                                       وجرى حتديد ثالثة أنشطة معينة الختاذ إجراءات فورية، وهي كاآليت - ٨

                                                                                     تقييم حالة واجتاهات التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة ومدى فعالية تدابري حفظه؛  ) أ ( 

          أو مهددة؛ /                           حتديد مناطق معينة ذات قيمة و  ) ب ( 

                                                                                           مواصلة وضع مؤشرات التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة وفقدانه، وذلك ألغراض              ) ج ( 
  .            نوع واجتاهاته                              استخدامها يف تقييم حالة هذا الت

                                                                       ، الذي دعا فيه مؤمتر األطراف األمينني التنفيذيني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٧-   م أ /  ١٢     ً         ووفقاً للمقرر  - ٩
                                                                                                     التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي إىل تعزيز برنامج العمل املشترك، مبا يف ذلك جهودمها الرامية إىل حتقيق أهداف 

              واستخدام هذه    .     ٢٠١٠                                         ، وضعت مؤشرات لتحقيق األهداف يف عام            ٢٠١٠     عام                                  التنوع البيولوجي ذات الصلة ل    
  .                                                           املؤشرات كإطار أساسي حيتم وضع مؤشرات حمددة لربنامج العمل املشترك
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                                                                                             وطلبت الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إعداد وثيقة حمددة توضح األنشطة ذات  -  ١٠
                                                                                             من جانب األطراف، مبا فيها أنشطة الدعم اليت تضطلع هبا األمانتان لبلوغ أهداف التنوع                         ُ              األولوية املُقرر تنفيذها  

                                                                               ؛ كما طلبت الدورة تعيني جوانب بناء القدرات الالزمة لتنفيذ األولويات املذكورة أعاله،     ٢٠١٠               البيولوجي لعام 
                      ويتعني حينئذ استعراض     .     ٢٠١٠                                                                             وحتديـد مجيع العقبات الرئيسية اليت تعترض سبيل بلوغ األهداف املذكورة يف             

  .                                                                                          الوثيقة من جانب األطراف يف كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                        ً                                                                 وقدمت حكومة إيطاليا عرضاً خبصوص تنظيم واستضافة حلقة عمل بشأن إعداد هذه الوثيقة؛ ومن املزمع  -  ١١
  .    ٢٠٠٨      فرباير  /                عقد احللقة يف شباط

 قات العمل بشأن أوجه التآزر واألحداث األخرى حل-٢

                                                                                                      فسحت حلقة العمل اإلقليمية بشأن التآزر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت تناولت التنوع          -  ١٢
                                                                                                    البيولوجي للنظم اإليكولوجية داخل األراضي اجلافة وشبه الرطبة، واليت عقدت يف سانت ماريز، أنتيغوا، يف الفترة 

                                                  ً                   ، اجملال أمام بلدان املنطقة ملناقشة ما أجنز حىت اآلن سعياً لتحقيق                ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣       إىل    ٠ ٢      مـن   
                                                               كما سلطت حلقة العمل الضوء على عدد من القيود اليت يتعني التصدي هلا   .                          ُ       التآزر، ومشاطرة الدروس املُستخلصة

                                    رئيسي هو مجع اخلربات املوحدة اليت حتققت يف                                  وخلصت حلقة العمل إىل استنتاج        .                              من أجل تسهيل عملية التآزر    
                                                                                                                  مـنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب فيما خيص التنفيذ التآزري التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف                

                                                                                         األول هو ضرورة أن تكون هناك والية واضحة بشأن االستفادة من أوجه التآزر يف تنفيذ                 .                 درسـني رئيسـيني   
                                                                    والثاين هو ضرورة وضع ترتيبات مؤسسية مالئمة وبروتوكوالت لالتصاالت           .                      يئية املتعددة األطراف               االتفاقات الب 

                                                                            ونوقشت نتائج حلقة العمل يف اجتماع مداولة عقد يف إطار الدورة اخلامسة              .     ً                              دعماً للوالية اخلاصة بأوجه التآزر    
ُ   للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت ُعق   .    ٢٠٠٧     مارس  /                      دت يف بوينس آيرس يف آذار                                                          

ِ                                                                                               وُعِقد خالل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، حدث جانيب مشترك التفاقية األمم املتحدة         -  ١٣  ُ  
ُ                                                                ملكافحـة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، ُوضحت فيه تفاصيل عملية وضع املؤشرات الالزمة لربنامج العمل                                                   

                                                       ُ                             العملية االجتماعات التحضريية حللقة العمل اآلنفة الذكر اليت سُتعقد يف إيطاليا يف                            وتشـمل هـذه       .         املشـترك 
  .     ً                              ، فضالً عن أنشطة املتابعة اليت تلي ذلك    ٢٠٠٨      فرباير  /    شباط

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ-باء

                                    مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف                                                            استمرت أمانتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األ -  ١٤
                                                                                                             عقـد مشـاورات لزيادة حتديد اجملاالت الرئيسية اليت ميكن االضطالع فيها بأنشطة مشتركة لفائدة اتفاقية كل                 

  :                             وفيما يلي أمثلة بارزة على ذلك  .      منهما

             تفاوض اخلاصة                                                   ً                             قدمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عرضاً كمسامهة يف عملية ال             ) أ ( 
                                              خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف        "                                                                   باتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، حتت عنوان            

                     وبينت أمانة االتفاقية   . FCCC/CP/2005/L.2              ً             ، وذلك استناداً إىل الوثيقة  "                      النهج املتبعة حلفز العمل  :                البلدان النامية
     ١,٣       إىل      ٠,٥                                                              النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة على حجز كمية تتراوح بني                                           يف العرض الذي قدمته إمكانيات      
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                        كيلومتر مربع، منها     ١     ٠٤٨     ٧٠٠  ڊ                         ً                                                       مليار طن من الكربون سنوياً يف الغابة االستوائية اجلافة اليت تقدر مساحتها             
                              زئة املوئل واحلرائق والكثافة                  تغري املناخ وجت    :                                                                    يف املائة مهددة بظاهرة أو أكثر من الظواهر املختلفة التالية            ٩٧      نسبة  

                ً                                        وما يستخلص أساساً من هذا العرض هو أن إعادة هتيئة            .                                                    السـكانية وحتويل األراضي إىل أراض لزراعة احملاصيل       
                                                                                                                الظروف يف األراضي اجلافة وتعزيزها ميكن أن يكون هلما، يف حالة تنفيذمها على الصعيد العاملي، تأثري كبري على                  

  .   عامل                   أمناط تغري املناخ يف ال

                                                                                                شـاركت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف حلقة العمل اإلقليمية األفريقية بشأن                ) ب ( 
ِ                    التكيف، اليت ُعِقدت يف أكرا يف أيلول  ُ                ً                                         حيث قدمت بياناً عن أوجه التآزر بني اتفاقية األمم املتحدة     ٢٠٠٦      سبتمرب  /            

   .            تغري املناخ                                               ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن

                                     حلقة عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                                                 شاركت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف   ) ج ( 
                                                             ُ                                                       بشـأن املخاطـر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة اليت ُنظمت يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق                  

ُ                                            به والتكيف معه وُعقدت يف القاهرة، مبصر، يف الفترة من                                                         بـتأثريات تغـري املـناخ والقابلية للتأثر              ٢٠       إىل     ١٨                
                                                      ال سيما مسامهة املعارف التقليدية يف تفهم املخاطر         -                                      واملواضيع اليت تناولتها حلقة العمل        .     ٢٠٠٧       يونيه   /      حزيران

                       ملستدامة وتفهم تأثريات                                                                                                   املتصلة باملناخ وتداركها، وما ترتبه املخاطر املتصلة باملناخ من نتائج وآثار على التنمية ا             
                                                اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، خاصة يف                                        متثل األنشطة األساسية لعملية      -                                     تغـري املناخ والقابلية للتأثر به       

                                                                           وعليه، وافقت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر على القيام بدور كامل يف برنامج عمل   .                         األراضي اجلافة وشبه الرطبة
  .    نريويب

                                                                      ً           لى ذلك، اقترحت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف وقت سابق عدداً من اجملاالت        وعالوة ع -  ١٥
                                                                        اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك حتديد كيفية وضع                                            اليت ميكن أن يفيد فيها التعاون مع        

                                              إلطارية بشأن تغري املناخ وذلك بالتعاون الوثيق مع                      اتفاقية األمم املتحدة ا         يف إطار                                    بـرامج العمل الوطنية للتكيف      
                      ويف هذا الصدد، قدمت      .                                      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                                       بـرامج العمل الوطنية اليت يتم وضعها يف إطار          

       برامج                                          ً     ً              خالل إقامة حدث جانيب بشأن أوجه التآزر، عرضاً مثرياً عن مقارنة (GTZ)                              الوكالة األملانية للتعاون التقين 
                                                                                                                     العمل الوطنية مع برامج العمل الوطنية للتكيف، وذلك أثناء الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة               

ِ                  تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت ُعِقدت يف الفترة من            التابعة ال                    العلمية والتكنولوجية  ُ     ١٨     إىل  ٧                                               
 ً                                                                     اً على أن عمليات برامج العمل الوطنية للتكيف ميكن أن تستند إىل                  ً                   وختاماً، أكد العرض جمدد     .     ٢٠٠٧      مايو   /    أيار

             ومثة استنتاج    .                                                                                                خربات برامج العمل الوطنية لكي يكون هلا تأثري على صنع السياسات وختصيص اعتمادات امليزانية             
  د                                                                                                            آخـر خرج به العرض هو أن الربط بني جوانب التكيف وإدارة األراضي ودرء املخاطر والكوارث على الصعي                 

                                                                                                             الوطـين، أمر يتيح فرصة أكرب لتقليل تكاليف املعامالت، وحتديد أهداف إمنائية متماسكة، وتشكيل فريق عامل                
  .               ُ                              متعدد التخصصات ُيعىن بالتصدي للتهديدات العاملية

                                                                                                          وبوجـه عام، فإن التكيف مع تغري املناخ يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة متزامن مع تنفيذ عملية اتفاقية               -  ١٦
   ِّ                                                                       وسلِّط الضوء على هذه احلقيقة يف اجتماع مائدة مستديرة تناول أوجه التآزر أثناء   .                       املتحدة ملكافحة التصحر    األمم

  .                                                 انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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     ً                                                                                              ونظـراً ملا تقدم، ومع مراعاة وجود عدة صناديق تتضمن اعتمادات للتكيف، كالصندوق اخلاص لتغري                -  ١٧
      ُ                                                ً                                         و الـيت ُتكرس ملوضوع التكيف، كالصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً، وصندوق التكيف بربوتوكول                         املـناخ، أ  

                                                                                                       كيوتو، تزمع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وضع ثالثة برامج لالستفادة من هذه الصناديق بغية تنفيذ 
  .        ل إضافية                                         ً             برامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف، رهناً بتوافر أموا      جوانب 

  فريق االتصال املشترك-جيم

ُ                      الـتقى األمناء التنفيذيون لالتفاقيات الثالث يف االجتماع اخلامس لفريق االتصال املشترك الذي ُعقد يف                -  ١٨                                                                                  
  .    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران ٧               بون، بأملانيا يف 

                      ما بني اتفاقيات ريو                              خيارات تعزيز التعاون في    "                                                          وتواصل النظر على املستوى السياسي، يف الورقة املعنونة          -  ١٩
   ".     الثالث

ُ                                  وفـيما يتعلق باخلطوات املقبلة بشأن التعاون فيما بني االتفاقيات الثالث، فقد ُحددت املسائل اخلاصة                -  ٢٠                                                                      
  .                                                                                      بالتكيف وخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات على أهنا مواضيع ذات أولوية يف هذا االجتماع

  اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة-دال

                                              بني اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة واتفاقية األمم     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ٢   ً                         عمالً مبذكرة التفاهم املوقعة يف  - ١ ٢
                                                                                               املتحدة ملكافحة التصحر، واليت تلخص اإلجراءات اخلاصة بالتعاون فيما بينهما وتربز أهم اجملاالت اليت ميكن وضع 

  /                                                           ة اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية حفظ األنواع املهاجرة                                                           مبادرات مشتركة بشأهنا، فقد حظي التعاون بني أمان       
                                                              وستتعاون املؤسستان على وضع برنامج عرب احلدود بشأن حفظ التنوع       .                                          بـرنامج األمم املتحدة للبيئة بدعم كبري      

                                                                                                              البيولوجي والنظم اإليكولوجية الصحراوية وإدارهتا إدارة مستدامة يف ترميت، بالنيجر، وإغوي، بتشاد، وخاصة             
  .             ً  غزالة تقريباً   ٢٠٠                                                                             من خالل االضطالع بأنشطة تركز على حفظ الغزالن الباقية على قيد احلياة والبالغ عددها 

                                                                                                       ومـا ستسفر عنه األنشطة اليت ستنفذ يف إطار هذه املبادرة هو حتسني حفظ التنوع البيولوجي للمنطقة                  -  ٢٢
             وسيتم إشراك    .                      لرعاة يف عملية احلفظ                                                                           املشـتركة الواقعـة عـلى حدود النيجر وتشاد وذلك بإشراك مجاعات ا            

                                                                                                                اجملتمعات احمللية للداللة على أن إصالح احلياة الربية ميكن أن يؤثر بشكل كبري على التنمية والظروف االجتماعية                 
  .          واالقتصادية

                       من مذكرة التفاهم،     ٣                                                                                 وسريكز التعاون على تنظيم أنشطة التعاون املشتركة، كما تنص على ذلك املادة              -  ٢٣
  .                                                                                                       عـن توثيق عرى التعاون على املستوى القطري فيما بني مراكز االتصال التابعة لالتفاقيات واالتفاقات                 ً    فضـالً   

                                                                                من مذكرة التفاهم، اليت تعني املشاريع الرائدة على الصعيدين اإلقليمي والوطين باعتبار  ٣                        ويتمشى ذلك مع املادة     
  .                      ينبغي اتباعه بني األطراف                                                      ذلك أفضل وسيلة حتدد بشكل عملي منط التعاون والتفاعل الذي 
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  التعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية األخرى-     ًرابعا 
                               ذات الصلة وتعزيز العالقات معها 

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة-ألف

           بشأن تغري                            اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                                                       شاركت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، إىل جانب  -  ٢٤
                                                                                                          املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ومركز التراث العاملي، يف اجتماع الفريق العامل املعين بتغري املناخ ومواقع التراث 

ِ                        العاملي، الذي ُعِقد يف باريس يومي         ُ                 اتفاقية مكافحة              ً                 وتعلقت أساساً مدخالت أمانة       .     ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٦    و  ٥             
      ُ                          ومن املُتوقع أن يفضي هذا التعاون   .                                    حر على مواقع التراث الثقايف والطبيعي                               التصحر، مبسائل رصد وحبث آثار التص

  .    ً                                          الحقاً إىل إعداد أفضل املمارسات بشأن تدابري التكيف

 ُ          ً                                                                                           وُيتوقع أيضاً أن تشارك أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف االضطالع بأنشطة لرفع مستوى الوعي بشأن                -  ٢٥
          ، وذلك من  )   مبايل (          وتيمبوكتو   )          مبوريتانيا (                كمسجد تشينغويتيت        لعاملي،                                     شدة خطورة التصحر على ممتلكات التراث ا

  .                                                 خالل االضطالع بأنشطة إذكاء الوعي وإعداد مواد التوعية

  ،  )        اليونسكو (                                     ً                                                          وسيتمثل النشاط الرئيسي للتعاون مستقبالً مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة              -  ٢٦
                                                                              سائر مواقع التراث العاملي بوجه عام، والعمل يف نفس الوقت على صيانة                                                   يف تعزيـز أسباب املعيشة املستدامة يف      

                                                                  مكافحة احلرائق وعمليات اإلصالح اليت تليها بالتعاون مع اجملتمعات          "                           ومثال ذلك مشروع عنوانه       .              هـذه املواقع  
                  واتفاقية التنوع                                                                ، الذي ستشترك فيه اليونسكو واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   "                          احمللـية يف غـرب أفريقيا     

                               ً                                                                            البـيولوجي، ويستهدف املشروع حتديداً حرائق الرباري اليت هتدد مواقع التراث العاملي، ويستند إىل توصية حلقة            
  .                                                                                         عمل فيتربو بشأن إمكانية التصدي بشكل تآزري للتهديد الذي تشكله حرائق الرباري على تردي األراضي

 جرة الندوة الدولية الثانية بشأن التصحر واهل-باء

ِ                                                      ُعِقدت الندوة الدولية األوىل بشأن التصحر واهلجرة يف عام     -  ٢٧                                     يف أملرييا، إسبانيا، وشارك فيها فريق     ١٩٩٤ُ 
                                                                                                    من اخلرباء لتحقيق هدف مزدوج هو إعادة النظر يف احلالة الراهنة للمعارف ودعم املناقشة املتعلقة بعمليات اهلجرة 

                                                                 مية وصناع القرار على السواء إىل الطابع االستراتيجي والعاملي                                                             وخلفيـتها البيئـية؛ ولفـت انتباه األوساط العل        
                                                                                                              للعالقـات القائمة بني تدهور البيئة والتصحر والتشرد الدميوغرايف، وإىل اجتاهات هذه اجلوانب واإلجراءات اليت               

  .                                 ميكن تنفيذها قبل استحالة عكس الوضع

                                        ذكرى السنة الدولية للصحاري والتصحر،                          ً                        ً               وبعـد مضـي اثين عشر عاماً على هذا االجتماع، وختليداً ل            -  ٢٨
                                                                                                             خططـت احلكومة اإلسبانية والسلطات األندلسية وجامعة أملرييا، إىل جانب أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة               
                                                                                                      التصحر، لعقد الندوة الدولية الثانية من أجل إبراز الصالت املهمة القائمة بني تردي األراضي والفقر، وبني واحدة 

  .                ً               ائج التصحر وضوحاً، أال وهي اهلجرة          من أكثر نت

    خطة                                                                                                     وبالـتعاون مع شركاء من قبيل معهد شؤون األمن البيئي والبشري التابع جلامعة األمم املتحدة، و                -  ٢٩
                                                                    االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛                                                        العمـل اخلاصة بتعزيز اإلنذار املبكر يف إطار         



ICCD/COP(8)/4 
Page 9 

                                                                         ؛ ومنظمة العمل الدولية، تعهدت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بإيالء املزيد من            ون يف أوروبا           األمن والتعا       ومنظمة 
                                                                                                             االهـتمام لظاهـرة اهلجـرة بسـبب التصـحر على األصعدة احمللية واإلقليمية والعاملية، وذلك باملشاركة يف                  

      انظــر (                                                                              عملــية أملرييــا بشــأن احلــد مــن اهلجــرة االضــطرارية بســبب التصــحر         
(<www.sidym2006.org/eng/eng_doc_interes.asp>.         وطلبـت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                                          

                                  وستشتمل األنشطة معرفة الفرق بني       .                                                                           توفري موارد خارجة عن امليزانية للشروع يف تنفيذ الربامج يف هذا املضمار           
  .                         هلجرة عرب احلدود وعرب القارات                                                     ً         اهلروب املؤقت واهلجرة الدائمة، وبني األشخاص املشردين داخلياً وحاالت ا

  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، والشراكة التعاونية يف جمال الغابات،-جيم
                            والبلدان قليلة الغطاء احلرجي 

 
                                                        ، إىل األمني التنفيذي القيام مبشاورات وتعاون أوثق مع األعضاء  ٧-   م أ /  ١٢                       طلب مؤمتر األطراف، مبقرره  -  ٣٠

                                                         املنظمات املهتمة بغية تعزيز املبادرات املشتركة املتعلقة                                                 ة التعاونية يف جمال الغابات وغريها من                         اآلخرين يف الشراك  
  .                                                                     ودعا األطراف واملنظمات املهتمة إىل تقدمي دعم مايل وتقين هلذه املبادرات املشتركة  .                         باإلدارة املستدامة للغابات

                                             أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          رت     ً                                                 عمـالً هبذه الوالية، وبقدر ما مسحت به املوارد، حض          و -  ٣١
  .                                                                  اجتماعات الشراكة التعاونية يف جمال الغابات وواصلت تفاعلها مع أعضائها

                 ً                                                                                     شاركت األمانة أيضاً يف اجتماعات منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات الذي اعتمد يف دورته السابعة                و -  ٣٢
  .                                        لغابات وبرنامج عمل املنتدى املتعدد السنوات   ً               ً                   صكاً غري ملزم قانوناً بشأن مجيع أنواع ا

                                                                                                      أيدت األمانة يف مجيع هذه االجتماعات تعزيز قدرة البلدان قليلة الغطاء احلرجي على مكافحة التصحر                و -  ٣٣
                                                                                                               وتـردي األراضـي وإزالة الغابات، وأكدت يف معرض تأييدها هذا على قلة املعلومات الشائعة عن الغابات يف                  

                                                                                    عدم محايتها محاية كافية وعلى أن حفظ الغابات وإدارة املناطق احملمية يف هذه البلدان حتتاج إىل                  البلدان املذكورة و
  .                                                           استراتيجيات ختتلف عن تلك املطبقة يف البلدان كثيفة الغطاء احلرجي

  الصندوق املشترك للسلع األساسية-دال

                   بني أمانة اتفاقية     ٢٠٠٥      فرباير   /         يف شباط                                                  ً     ً  أسفر التعاون يف إطار مذكرة التفاهم اليت اكتسبت طابعاً رمسياً -  ٣٤
           أطلس السلع                                                                                      األمم املتحدة ملكافحة التصحر والصندوق املشترك للسلع األساسية، عن إعداد نشرة مشتركة بعنوان 

                                                                            وستخصص هذه النشرة للتوعية بالسلع األساسية، مع التركيز بشكل خاص على             .                            األساسـية يف األراضي اجلافة    
                                  وعالوة على ذلك، ال تزال األمانة        .                      ُ                              الجتار هبا كسلع أساسية وُتستخدم يف مكافحة التصحر                            احملاصـيل اليت يتم ا    

    ً                                                                                                          عضـواً يف اللجـنة التوجيهية ملشروع وضع يف إطار الصندوق املشترك للسلع األساسية إلنتاج زبدة الكريتة يف                  
                           ق بتنمية إنتاج الصمغ العريب                                                    وقام الكيانان بوضع مشروع يف إطار الصندوق املذكور يتعل  .                     أفريقيا جنوب الصحراء

                                                                                                           ومشـروع يف إطـار اتفاقية مكافحة التصحر بشأن استخدام أشجار السنط املنتجة للصمغ العريب يف استصالح                 
                               ومت توظيف مستشار هلذا الغرض،       .                                                                         األراضـي اجلافة، وذلك هبدف إقامة الروابط وحتقيق التكامل بني املشروعني          

  .    ٢٠٠٧                   اهزة حبلول هناية عام                وستكون النشرة ج  .                  ً وسيبدأ عمله قريباً
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  استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث-هاء

   ً                                                                                                    عمـالً بالتوصـيات املتعلقة حبرائق الرباري اليت مت وضعها يف حلقة عمل فيتربو بشأن الغابات والنظم                  -  ٣٥
                       افحة التصحر مشاركتها                                              ، ستواصل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملك       )    ٢٠٠٤       أبريل   /     نيسان (                      اإليكولوجـية احلرجية    

                                                                                                                 كعضو متعاون يف الفريق االستشاري العاملي املعين حبرائق الرباري يف إطار استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد                
                                                                                      وباختصار، يتمثل هدف الفريق االستشاري يف تقييم احلالة الراهنة حلرائق الرباري على نطاق العامل   .           من الكوارث

                                                                                     ليت جتريها الشبكات اإلقليمية حلرائق الرباري مع إدارة الغابات مبنظمة األمم املتحدة                                      ويف اسـتعراض املشاورات ا    
           استراتيجية                                                                               واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وأمانات منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، و         ،                    لألغذيـة والزراعة  

           ستراتيجية،                              نذار املبكر يف إطار هذه اال                                  خطة العمل اخلاصة بتعزيز اإل                                                 األمـم املتحدة الدولية للحد من الكوارث و       
ِ                ومثلما ذُِكر يف القسم      .                                                                    ، واملركز العاملي لرصد حرائق الغابات يف جامعة فريبورغ بأملانيا                               وجامعـة األمم املتحدة    ُ        

                                                                                                ألف أعاله، ستشارك اتفاقية مكافحة التصحر يف إنشاء نقطة اتصال بغرب أفريقيا للشبكة العاملية للحرائق -       الرابع 
  .                                                                                 يمية ويف تسهيل فرص التدريب داخل القطر على مكافحة احلرائق باالعتماد على اجملتمعات احمللية    اإلقل

  االستنتاجات والتوصيات-     ًخامسا 

  :                                   قد يرغب مؤمتر األطراف يف القيام مبا يلي -  ٣٦

      ألطراف                              االتفاقات البيئية املتعددة ا                      املؤسسية فيما بني             الروابط         تعزيز          مواصلة              ً        التأكيد جمدداً على      ) أ ( 
                                                                            كما ينبغي التشديد على أمهية الروابط على املستوى القطري بدعوة األطراف             .                                   مبا يكفل التآزر يف تنفيذ والياهتا     

                                                                                                                إىل ضـمان قـيام مراكز االتصال التابعة لكل من االتفاقات املذكورة، بتنسيق أعماهلا على حنو أكثر منهجية،                  
     هود؛                                          ومشاركة اجلهات املتربعة مشاركة كاملة يف هذه اجل

                                                                                             تشـجيع األطـراف على االستمرار يف تقدمي دعمها لربنامج العمل املشترك مع اتفاقية التنوع                 ) ب ( 
                                 ، ويف وضع مؤشرات حمددة بشأن برنامج     ٢٠١٠              ً                                              البـيولوجي سعياً منها إىل بلوغ أهداف التنوع البيولوجي لعام    

                                  نوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه                                                               العمل املشترك، ميكن استخدامها لتجميع معلومات عن حالة واجتاهات الت
                                           الرطبة وبشأن حتديد األراضي ذات القيمة اخلاصة؛

                                                                                             تشـجيع األطراف على تأييد اجلهود املبذولة من أجل بناء القدرات على الصعيد الوطين، وال                 ) ج ( 
                          العمل الوطنية وبرامج         برامج                                                         ّ                                سيما الرامية منها إىل بناء القدرات الالزمة لتصميم برامج تسلّم جبوانب التآزر بني              

 ُ                                       وُيوصى بأن يشمل هذا التدريب معرفة دقيقة   .                                      إىل جانب تآزرها مع سائر أنشطة التكيف                     العمل الوطنية للتكيف،
                                                                                                             بالشروط الواجب استيفاءها لالستفادة من الصناديق اليت مت إنشاؤها ألغراض التكيف املختلفة حتت رعاية اتفاقية            

             ، ومع إعالن    ٧-    م أ  /  ١٢              من املقرر     ٧                          وسيتمشى ذلك مع الفقرة       .         ري املناخ                                      األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغ       
                                                          ربامج العمل الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف، والصادر يف              ً                                 واغادوغو أيضاً، الذي يدعو إىل التنفيذ التآزري ل

      أبريل  /       نيسان  ٢٥   و  ٢٤   مي                            بواغادوغو يف بوركينا فاسو يو                                                   آخر اجتماع عقده املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة 
  ؛    ٢٠٠٧
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                                                                                              التوصـية بإنشـاء آليات على املستوى الوطين جتمع اتفاقيات ريو الثالث ببعضها البعض لكي                 ) د ( 
                                                                                                 توحد مواطن قوهتا يف ضوء الطابع التكاملي الذي تتسم به وذلك من أجل احلصول على املزيد من املوارد املالية؛

                                                          لنامية املتأثرة، ال سيما تلك الواقعة يف أفريقيا، يف احلصول على                                التوصية بتقدمي املساعدة للبلدان ا  )ه ( 
                                                                                                                 املوارد املالية اجلديدة واإلضافية لتحقيق أوجه التكامل مع مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى ذات               

                                                                    الصلة، وذلك من أجل التصدي ملشكلة تردي األراضي وعكس هذه العملية بنجاح؛

                                                                                دان األطراف على تنفيذ األنشطة ذات الصلة ببيان أملرييا بشأن احلد من اهلجرة                            تشـجيع الـبل     ) و ( 
  .                     االضطرارية بسبب التصحر

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 


