
 اتفاقية مكافحة
 التصحر

             األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-62275   060807    060807 

 اتفاقية مكافحة التصحر 
            مؤمتر األطراف

                        جلنة العلم والتكنولوجيا 
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٦      البند 
                 علم والتكنولوجيا                 برنامج عمل جلنة ال
                                           آثار االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على   :                  املوضوع ذو األولوية
                                                التقييم، واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج ممارسات   :                  تردي األراضي

                                               التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة

          واألنشطة                                                          تقاريـر مقدمـة من األطراف بشأن آثار االختالفات املناخية       
                                         التقييم، واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج   :                        البشرية على تردي األراضي

                                                              ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة

 ∗مذكرة من األمانة

 موجز
  ر    آثا "                                                                                        سـيكون املوضـوع ذو األولوية الذي ستناقشه جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة بعنوان     

                                                    التقييم، واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج ممارسات        :                                                       االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على تردي األراضي      
                                                 واستجابة لدعوة وجهها مؤمتر األطراف إىل األطراف          ".                                                   التخفـيف والتكيـيف من أجل حتسني أسباب املعيشة        

                    وتقدم هذه الوثيقة     .                           ملوضوع وقدموها إىل األمانة                                                                 واملـنظمات املعتمدة، أعد طرفان ومنظمة واحدة تقارير عن ا         
                                                                                                                 خالصـة وجـيزة لالسـتنتاجات والتوصـيات الرئيسـية هلـذه التقارير؛ أما التقارير نفسها فترد يف الوثيقة                   

ICCD/COP(8)/CST/Misc.1.  
                                                      

                                                                                               تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضيق الفترة الزمنية املتاحة بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ∗
  .                           والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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  الوالية-   ً أوال  

                                                         أن يكون املوضوع الذي ستناقشه جلنة العلم والتكنولوجيا على  ٧-   م أ /  ٢٠                    مؤمتر األطراف يف مقرره     قرر  - ١
         التقييم،   :                                                             آثار االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على تردي األراضي        "                                        سـبيل األولوية يف دورهتا الثامنة هو        

              ، وشجع األطراف  "                                                          بة، وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة                    واخلربة امليدانية املكتس
                                                                                                      واملـنظمات املعتمدة على إعداد تقارير موجزة بشأن هذا املوضوع ذي األولوية وإحالتها إىل األمانة يف موعد ال       

                                     ألمانة ثالثة تقارير عن هذا البند،              وتلقت ا   .                                                                           يتجاوز ستة أشهر قبل انعقاد الدورة املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا         
  .                                   وواحد من مرصد الصحراء الكربى والساحل  )                 منغوليا وبلغاريا (                          اثنان منهما من بلدين طرفني 

                                                                                              وترد أدناه خالصة وجيزة لالستنتاجات والتوصيات الرئيسية هلذه التقارير، وترد التقارير نفسها كاملة يف  - ٢
  .ICCD/COP(8)/CST/Misc.1        الوثيقة 

  مقدمة-      ًثانيا 

         ً           ، مستشهداً يف ذلك مبا                                          تغري املناخ واألنشطة البشرية على تردي األراضي                               عرض أحد التقارير اآلثار العامة ل - ٣
ِ                                                 اكُتِسب من خربات ميدانية بشأن حتسني أسباب املعيشة                                                             وركز تقرير آخر على آثار األنشطة البشرية على تردي        .   ُ 

         االختالفات                                                    ختفيف هذه اآلثار، يف حني ركز التقرير الثالث على آثار                          ُ                   التربة واخلربات امليدانية املُكتسبة فيما خيص     
                                                                                               املناخية على تردي األراضي وكيفية ارتباط التكييف بتحسني أسباب املعيشة املستدامة وختفيض درجة تأثر سكان 

  .                     األرياف يف املناطق اجلافة

                                 راضي والصالت القائمة بني األنشطة                                                                        وسـلمت الـتقارير باآلثار الكبرية للتغريات العاملية على تردي األ           - ٤
ُ                                               البشرية وعمليات التردي، ووضعت عملية تردي األراضي يف ُصلب سياسة تنمية املناطق الريفية فيما خيص ميدان                                                     

                                                                                        وشددت التقارير على أنه من املتعذر حتقيق جوانب التخفيف والتكييف الرامية إىل حتسني               .                    أنشـطتها وإقليمها  
                   وعرضت التقارير يف     .                                                                 باع هنج متكامل لدوافع التغيري االجتماعية واالقتصادية والبيئية                                   أسـباب املعيشة من دون ات     

  .              ً                             ُ                    هذا املسعى عدداً من اخلربات امليدانية امللموسة املُكتسبة يف هذا املضمار

                                                 االحتياجات االجتماعية واملؤسسية يف سياق التغريات       -    ألف 
                                    املتعلقة بتقلب املناخ واألنشطة البشرية

ـ   - ٥                                                                                             راز التحوالت اليت طرأت على نظم وسياسات اإلنتاج خالل السنوات العشرين املنصرمة، وأثرها                    مت إب
                                                                              وتواصلت بال كلل عملية تغيري السياسات من أجل وضع تدابري للتكيف مع ظاهرة تردي        .                    عـلى تردي األراضي   

  .                   األراضي وختفيف آثارها

  .                                            لية يف السعي إىل قلب عملية تردي األراضي                                                          وأكدت إحدى املسامهات على أمهية إشراك اجملتمعات احمل        - ٦
ِ                                                                          وأدِرج موضوع فقدان املعارف التقليدية يف مناقشة األسباب والنتائج على الصعيد الوطين                     وأيد التقرير وضع هنج   .    

                                                               وميكن أن تساعد عملية وضع معايري اجتماعية واقتصادية سليمة           .                                                جمتمعي من أجل استعادة نظم اإلدارة التقليدية      
                                                                                                      التنمـية واألخذ بالالمركزية وزيادة مشاركة جمتمعات املناطق الريفية على زيادة اهتمام اجملتمعات                         يف مـيادين  
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    ومن   .                             ُ              ُ                                                           وإشـراكها وعلى تقاسم اخلربات املُكتسبة والعرب املُستخلصة، وحتقيق رؤية معززة لالستراتيجية احلكومية            
              ألغراض مشاركة    )               هيئات قانونية                           جمموعات أو تعاونيات أو      (                                               الضـروري يف هـذا الصدد وضع هياكل مكيفة          

  .       اجملتمعات

                                                                                                وأكـدت مسامهتان على ضرورة وجود إطار تشريعي مناسب ليتسىن تنفيذ تدابري التخفيف والتكييف               - ٧
             من خالل عقد    (                                                                                        وينبغي أن يقترن هذا اإلطار بإنفاذ القانون وزيادة شفافية القوانني وحتسني التعليم               .       ً     ً  تنفيذاً فعاالً 

   ).                                                                                          ت الدراسية وأنشطة التدريب بغية نشر املعارف القانونية وتعزيزها على الصعيد اجملتمعي                               حلقات العمل واحللقا  
                       ً                                                                             وشـددت إحـدى املسامهات أيضاً على ضرورة رفع مستوى شعور مستخدمي األراضي باملسؤولية، عن طريق                

  .                ً متليكهم إياها مثالً

  نظم الرصد، أساس التكييف والتخفيف-باء 

                                                                     ورة وجود نظام رصد شامل من أجل تطوير جوانب التخفيف والتكييف                                   شـددت املسامهات على ضر     - ٨
                                                                       وينبغي أن يفسح نظام الرصد هذا اجملال أمام حتسني فهم عمليات تردي              .                                      الرامـية إىل حتسـني أسـباب املعيشة       

       آثار                                                                       ُ                     األراضي، مبا يف ذلك آثار تقلب املناخ واألنشطة البشرية، وفهم كفاءة األنشطة املُضطلع هبا لتكييف وختفيف
                                                             ويف هذا املسعى، أكد أحد التقارير على أمهية تقييد أنشطة            .                                                 تقلب املناخ واألنشطة البشرية على تردي األراضي      

ُ ِ                                كما ُسِلط الضوء على ضرورة الرصد        .                                                                          برامج العمل الوطنية بإطار زمين ووضع مؤشرات لقياس أداء هذه الربامج               
                                                    مناسبة إلدارة املعارف من أجل تقاسم اخلربات والعرب                                                                  الطويـل األجل، الذي ينبغي أن يقترن باستحداث أدوات          

  .  ُ                          املُستخلصة، ونقل التكنولوجيات

  حتسني أسباب املعيشة يف سياق التغري العاملي-جيم 

                                                                                                 أشارت املسامهات إىل أمهية استحداث أسباب معيشة بديلة من أجل التكيف مع ظاهرة تردي األراضي                - ٩
                                                                         يد بأن التكييف أداة قوية لتخفيض درجة التأثر، بوسائل منها تعزيز            ُ                      وُيسلم على وجه التحد     .                  وختفـيف آثارهـا   

  .            أسباب املعيشة

      فكالمها   .                                                                                        وشـددت إحـدى املسامهات على أوجه الشبه بني مكافحة التصحر والتكيف مع تغري املناخ               -  ١٠
               ذ القانون أو                    كالتمكني أو إنفا   (                                                                           يفترض اإلقالل من تأثر السكان املتضررين من خالل االضطالع بأنشطة جمتمعية            

                                                     عن طريق استحداث أسباب معيشة بديلة أو حتسني سبل          (                     والتنمية االقتصادية     )                              إشـراك اجلنسـني أو املشاركة     
                                                               من قبيل تقنيات مجع املياه واستحداث بذور مكيفة ونظم للري           (                      والتدخالت اإليكولوجية     )                   الوصول إىل األسواق  

   ).      التربة                                                صغرية النطاق وتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة تردي 

               ً                                                                                         ومت التأكيد أيضاً على أمهية العمل من أجل دمج ممارسات التخفيف والتكييف الرامية إىل إدامة أسباب                 -  ١١
             ً                           فمن املفيد مثالً يف هذا املضمار وضع طرائق     .                               ً       ً                           املعيشـة يف املناطق اليت تشهد تردياً وتصحراً شديدين يف األراضي          

ِ                                       مثة طريقة أخرى اقُتِرحت تتمثل يف مطابقة ختفيض درجة التأثر   و  .                    ً       ً          ً            زراعـية سـليمة مناخـياً وبيئياً وأكثر مشوالً          ُ                
  .                                                  االجتماعي واإليكولوجي مع أساليب تكييف تقليدية وجديدة
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      وسلطت   .                                                                           ً             وأكدت الوثائق ظهور أشكال جديدة من التكييف وسلمت جبدوى تقنيات أخرى أقدم عهداً             -  ١٢
     وعلى   )                                 الذي يشمل آليات للتضامن والتخفيف   (                                                    إحدى املسامهات الضوء على املكون االجتماعي الغالب للتكييف

                                          كما أشارت الوثائق إىل أن عدد الكوارث         .                                                                 ضـرورة مـراعاة هـذه اخلاصية عند وضع السياسات ذات الصلة           
  ُ        ُ                                                                                                        املُالحظـة واملُـتوقعة يف إطـار الـتغري العاملي آخذ يف الزيادة، كحاالت اجلفاف الواسعة أو احملددة النطاق أو                    

 ُ                                                                        وُتعطى األولوية يف هذا السياق الستحداث نظام إنذار مبكر ونشر ثقافة             .           وجات الربد                           الفيضـانات اخلاطفة أو م    
  .               ُ                                                                            الوقاية اللذين ُيعتربان أكثر فعالية من حيث التكلفة من أنشطة اإلعمار أو اإلصالح عقب وقوع الكوارث

ُ  ِّ                                             ً       ً                           وُسـلِّط الضوء على أمهية التربة بأنواعها بوصفها مصدراً رئيسياً ألسباب املعيشة،            -  ١٣                      وعلى ضرورة توخي     
                                                      ً                                                   الدقة يف رصد اجتاهات حالتها وإدارة استخدامها، وذلك ضماناً لدميومة ما تقدمه من خدمات على صعيد النظام          

  .         اإليكولوجي

  أمهية العلم وبناء القدرات يف التكييف والتخفيف-دال 

                       ييف والتخفيف من أجل                                                                                   أكـد العديد من املسامهات على أمهية العلم والتكنولوجيا يف وضع تدابري التك             -  ١٤
              ً                                                                 ومت التأكيد مثالً على تطوير علم اهلندسة البيولوجية وضرورة إجراء حبوث هادفة على قطع   .                 حتسني أسباب املعيشة

                                                                                          األرض اخلاضعة لدراسات طويلة األجل وعلى احلاجة إىل حتسني فهم آثار خمتلف أمناط استخدام األراضي يف سياق 
  .                                                                 ضرورة احلصول على البيانات العلمية الالزمة لرصد حالة التربة واجتاهاهتا                              دينامية النظم اإليكولوجية وعلى 

ُ  َّ                                                  ً       ً                                            وُسـلَّط الضوء عدة مرات على أمهية بناء القدرات بوصفها شرطاً أساسياً لنجاح تنفيذ تدابري التكييف                 -  ١٥  
       وتعزيز                                                                                        والتخفـيف من أجل حتسني أسباب املعيشة، وهو أمر ال ينطوي على وضع إطار قانوين وسياسي مناسب     

                                                      ً                                                         اجلوانب املؤسسية مبشاركة اجملتمعات احمللية فحسب، بل يشمل أيضاً تنمية املوارد البشرية وبناء الوعي والتثقيف               
                                                                           وأشارت املسامهات على وجه التحديد إىل تعزيز التثقيف اإليكولوجي واملعارف            .                            عـلى مستويات اجملتمع كافة    

                                                         ر نقل التكنولوجيا، ورفع مستوى الوعي يف ميدان إدارة املوارد                                              التقليدية إىل جانب التكنولوجيات احلديثة، وتطوي 
  .        الطبيعية

  التوصية-     ً ثالثا  

                                                                                                       قـد ترغـب جلنة العلم والتكنولوجيا يف أن تتعمق يف مناقشة املوضوع ذي األولوية أثناء انعقاد الدورة              -  ١٦
                                    بيل االستخدام املستدام للتربة، أو                                                                                    وتوصي بالنهوض مبزيد من األعمال بشأن جماالت معينة تناولتها التقارير، من ق           

  .                                                التكييف وتردي األراضي، أو اإلدارة املستدامة للمراعي

_ _ _ _ _ 

 


