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 مؤمتر األطراف
        الثامنة        الدورة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  ١٧      البند 
      فاعلي               جلسات احلوار الت  :                   اجلزء اخلاص من الدورة

 مناقشات املائدة املستديرة الرفيعة املستوى بشأن 
 التصحر والتكيف مع تغري املناخ

          َّ            مذكرة مقد مة من األمانة

 موجز

                                  جلسات حوار تفاعلي مع أصحاب املصلحة                         أن يدرج يف دورته الثامنة   ،  ٧-   م أ /  ٣٠                               قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     - ١
  .                                                    ري احلكومية والربملانيون، بشأن بنود جدول األعمال اليت هتمهم                                  املعنيني، مبن فيهم الوزراء واملنظمات غ

ّ                                      وأُعّدت هذه الوثيقة ملساعدة املشاركني يف        - ٢            وهي تتضمن    .      سبتمرب /        أيلول   ١٢      يف        ستجري     يت                       املائدة املستديرة ال          مناقشات  ُ 
    .                                           بعض املسائل اليت من شأهنا أن تشكل أساس املداوالت

ة لتحسني تنفيذ برامج العمل الرامية إىل مكافحة    ّ عملي واخليارات التدابري الصيات بشأن وقد يرغب املشاركون يف تقدمي تو -٣
 .التصحر والتكيف مع تغري املناخ، بغية تعزيز التنمية املستدامة يف البلدان األطراف املتأثرة
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

ّ                                                                                                       ُيعـّد التصحر أحد أكرب التحديات البيئية اليت يواجهها العامل حاليا، وهو يشكل عائقا رئيسيا أمام تلبية            - ١   ُ
             تقييم النظم   "       ا عن                                    التقرير الرئيسي الصادر مؤخر                 حسبما يرد يف                                                احتياجات اإلنسان األساسية يف األراضي اجلافة،       

                          األكثر هتديدا من بني تغريات        التغري           ميكن أن يكون "                               ويصف التقرير التصحر أيضا بأنه     . "                       اإليكولوجـية يف األلفية   
      من   ،                                    يف املائة من سكان األراضي اجلافة           تسعون       ويعيش     . "          الفقراء         سبل عيش                                      الـنظم اإليكولوجية اليت تؤثر على       

  .    امية               يف البلدان الن ،                  أصل حنو ملياري نسمة

       بتواتر                  يف وسائل اإلعالم            عناوين    ال                                                                     ذاتـه، تتصدر آثار ظاهرة بيئية كبرية أخرى، هي تغري املناخ،                     السـياق     ويف   - ٢
                                    لور ذلك يف موضوع اليوم العاملي ملكافحة  َ َب  َ وَت   .                                                         ومثة إدراك متنام للصالت اهلامة اليت توجد بني تغري املناخ والتصحر   .      متزايد

  . "                      أحد التحديات العاملية-                  التصحر وتغري املناخ  "                         التصحر هلذه السنة، املعنون 

                               فزيادة تواتر األحداث املناخية      .                  على عدة مستويات         البعض                                                       ويؤثـر هـذان الشـاغالن البيئـيان على بعضهما            - ٣
                                                                                                                      القصـوى، مثل حاالت اجلفاف واألمطار الغزيرة، نتيجة االحترار العاملي، عامل سيؤدي إىل زيادة تردي األراضي، بينما                 

                                                                                   واستنادا إىل تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، فإن تربة األراضي اجلافة حتتوي               .                                اهرة التصحر بدورها على املناخ           تؤثر ظ 
   .                              الكربون غري العضوي تقريبا               جمموع كميات                                                                           على أكثر من ربع جمموع كمية الكربون العضوي املوجود يف العامل، وعلى             

                                                                     صحر وفقدان الغطاء النبايت، فإن االنبعاثات يف األراضي اجلافة تبلغ                                              ص وظائف امتصاص الكربون بسبب الت              ّ    وبسـبب تقلّ  
  .                                                                             وبالتايل، فإن من شأن استصالح األراضي اجلافة أن يؤثر تأثريا كبريا على االحترار العاملي   .     عاليا      مستوى 

       ، قام    ُ                                      وذُكر يف تقرير صدر حديثا بشأن التصحر        .                                                      أنـاس عديدون أن تكون هذه الظاهرة قنبلة موقوتة              شـى    خي و - ٤
   . "     عصرنا                      أكرب حتد بيئي قائم يف     "                                                                             من اخلرباء برعاية جامعة األمم املتحدة، أن تغري املناخ جيعل من التصحر                  فريق           بتجمـيعه   
                                                                                                 أنه ما مل يوضع حد لالجتاهات الراهنة على وجه السرعة، فإن مساحات من األراضي اخلصبة سوف                            الـتقرير           وجـاء يف  

                               ويشري التقرير أيضا إىل اآلثار        . "                              أزمة بيئية ذات أبعاد عاملية     "                 يكفي للتسبب يف                                                تـتحول إىل صـحراء يف اجليل القادم، ما          
                  مليون شخص قد      ٥٠                                          ُ ّ                 ُ                                         االجتماعـية واالقتصـادية اليت تبعث على القلق، ُمنّبها إىل أنه ما مل ُتتخذ إجراءات، فإن حوايل                  

    .                                          يتعرضون للتشرد يف غضون السنوات العشر املقبلة

             يف هتديدات     ان                                                                           فقدان إنتاجية التربة وتردي املنافع احلياتية اليت تتيحها الطبيعة يتسبب          "    إن                           ويسـتطرد اخلرباء قائلني      - ٥
ّ                                                            ويف بعض البلدان املتقدمة، يسّخر مسؤولون عسكريون واستخباراتيون من أعلى املستويات              . "                        وشـيكة لالستقرار الدويل                              

                                           وهم واعون كل الوعي بالصالت القائمة بني          .    لوطين                                                وارد لتقييم أثر االحترار العاملي على األمن ا         امل           وخيصصون            االهـتمام 
  .                        اهلجرة القسرية والرتاعات                   والفقر اجلامح وحركات       التصحر 

                                                          للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن استفحال اجلفاف وقلة   )     ٢٠٠٧    عام  (                               ويؤكـد تقرير التقييم الثالث     - ٦
                                                                  االقتصادية ذات الصلة بتدهور املناخ وبالتغريات اإلقليمية اليت         -                                ارتفاع التكاليف االجتماعية            ويشري                      املـياه أمـر متوقع    

                                                                         وتتأثر النظم االجتماعية واالقتصادية باألضرار االقتصادية الكبرية النامجة          .           تغري املناخ  ب              سرعة التأثر                           يشهدها املناخ إىل تزايد     
  .                                               عن أحداث مناخية كارثية مثل الفياضات وحاالت اجلفاف
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            صورة قامتة                                       ً وعرض تقرير للمفوضية األوروبية صدر مؤخراً  .                        وبا بدورها ألثر تغري املناخ                  وجيـب أن تتأهب أور  - ٧
       متسببة                                                                                                                لدرجات احلرارة املتزايدة اليت سوف تطال جنوب أوروبا، مذيبة الثلوج يف جبال األلب واملناطق االسكندنافية، و               

                                                أنه ما مل تشرع البلدان األوروبية يف ختطيط                           وينبه التقرير إىل     .                    على ضفاف القارة      تقع                          مناطق ساحلية منخفضة             يف غمـر  
                 النظم االجتماعية            مبا يهدد      ،              تعاظم تكلفتها   ست                                 أزمات وكوارث سيزداد تواترها و     "ُ  َ                                   ُمسـَبق ومناسـب، فإهنـا سـتواجه         

  .    ً فتكاً                                  اجلفاف والكوارث الطبيعية عامال أكثر  /                              وتغري املناخ جيعل من تفاعل التصحر   . "                          واالقتصادية يف أوروبا وأمنها

  حشد أوجه التآزر-  ًا ثاني

         االستعراض  و  .                                                                                             يف ظـل هذه االجتاهات املتغرية، أضحت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مفترق الطرق               - ٨
                          سيجعل من االتفاقية أداة                                                                                                   احلكومـي الـدويل للخطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة عشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية               

    .                   االقتصادية واألمنية-                                هذه التحديات البيئية واالجتماعية                      ا على حنو أفضل لتناول                     ً  للمجتمع الدويل معترفاً هب

                                                                                                                    ويـنطوي الـتآزر بني برامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اليت ترمي إىل إجياد                    - ٩
                                                جتري يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                                                                                     صـالت بني التنمية والسياسات البيئية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، اليت          

                           وسيكون هلذا النهج املتكامل يف    .                       ُ                                                     تغري املناخ، على فرصة مل ُيستفد منها بعد يف إقامة أدوات سياسات عامة شاملة            بشـأن 
               أكثر من يعاين                                                                                                                   تـناول مسألة التصحر وتغري املناخ عدة مزايا، وال سيما بالنسبة للفقراء يف األراضي اجلافة يف العامل، وهم                   

  .                 التصحر وتغري املناخ                         النكبة املزدوجة املتمثلة يف    من 

                                                                                                             ومثـة ثالثـة أسباب رئيسية جتعل من الربط بني جهود مكافحة تغري املناخ وأنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي                   -  ١٠
  :          ً منحى سديداً

                              من الفقراء الذين يعيشون                            حيال تغري املناخ هم                                      ً         إىل أن العديد من األشخاص األكثر ضعفاً             ً    ، نظـراً     ً أوالً  ) أ (
                                                                         ُ  ّ                                                يف مـناطق األراضـي اجلافـة، فـإن الـتدابري الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ، حسبما ُينفّذ من خالل برامج العمل                       

  .                                         ز بالضرورة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                        ّ        ِّ برامج العمل الوطنية للتكّيف، ستركِّ /       الوطنية

                                                 ُ   ِّ           تصحر على مسائل إمنائية معينة على حنو تشاركي، وبذلك ُتمكِّن                                          ، تركـز اتفاقـية مكافحة ال           ً   ثانـياً   ) ب (
       ً  حامساً                                                                                                   ً املستعملني النهائيني للموارد الطبيعية من اعتماد ممارسات مستدامة وسبل عيش بديلة، األمر الذي ميثل بدوره شكالً

  .     الشعيب     ستوى   امل                             من أشكال التكيف مع املناخ على 

                                                                  من تصميم سياسة عامة يف جمال املناخ وتنفيذها وإدارهتا مبعزل                 ً  ني، بدالً                        ربط أنشطة االتفاقيت       يبدو   ،       ً ثالثاً  ) ج (
     الية   امل      وارد    امل     ذات                                     وينطبق ذلك بصفة خاصة يف البلدان          .        والتنسيق                    منظوري الكفاءة      من        ً منطقياً                         عـن مكافحـة التصحر،      

                               املناخ والتصحر يف آن واحد                                                                          وبالفعل، من شأن تنسيق استراتيجيات التخفيف والتكيف ملواجهة تغري           .    دودة  احمل         بشـرية     ال و
                                                                                                                         أن يسهل وضع استراتيجيات مبتكرة للحد من الفقر، ويعزز قدرات الفئات الضعيفة املتدنية الدخل على التكيف، ويسهم                 

  .                                                              يف مواجهة تغري املناخ عن طريق أساليب عزل الكربون وتقليص االنبعاثات

                                                     اإليكولوجية الزراعية يف األراضي اجلافة، مثال، أن                                                                وميكـن ملشاريع عزل الكربون يف املساحات الشاسعة للنظم         -  ١١
                                                              ويتيح عزل الكربون إمكانية مقاومة التردي وزيادة إنتاجية           .                           ُ                                  تـؤيت مـزايا تفـوق بكثري ما قد ُيتوقع من حفظ الغابات            
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   من                                                                              ومن شأن هذه املشاريع أيضا أن جتلب منافع اجتماعية كبرية برفع مستوى األ               .                                    واسـتدامة تلـك النظم اإليكولوجية     
                   وميكن بالتايل للسكان    .                                                                                     الغذائي، ما سيساعد بدوره على منع اللجوء إىل ممارسات غري مستدامة فيما يتعلق بإدارة األراضي

  .                                      يف مكافحة التصحر ومحاية التنوع البيولوجي                                                        احملليني أن خيففوا من آثار تغري املناخ، ويسهموا يف الوقت ذاته

                                                 ما يعتمد سكان األراضي اجلافة على االستفادة              ً  ، كثرياً     ً فمثالً  .              عدة حتديات       تواجه                               لكن حتقيق هذا التآزر مسألة       -  ١٢
       ، على                    بشكل تعوزه احلكمة                         ِّ        لكن بعض تدابري اجلفاف تركِّز،         .                                                          من منافع النظم البيئية كحل للتغلب على صعوبات اجلفاف        

                                     يف املقابل، االستفادة بصورة متواصلة                                      ويتطلب التكيف مع تغري املناخ،         .                                                  احلماية املطلقة للغطاء النبايت من النشاط البشري      
ّ              ومسـتدامة مـن املوارد احمللية دعما لسبل العيش خالل أوقات ِشّدة            ِ                             وبالتايل، قد يكون من الضروري    .              الظروف املناخية                                                   
  .                                                          إعادة النظر يف التدابري املصممة فقط للتصدي لتردي األراضي اجلافة

           التصحر،    عن                                               إىل أحد مقدمي تقرير جامعة األمم املتحدة              ً تناداً   فاس   .                                          ومثـة حتد آخر على الصعيد املؤسسي واملايل        -  ١٣
   . "                       َّ               وكلما تفاقمت املشكلة، شحَّت املوارد املخصصة  .                                                       ال يعـي صـناع السياسـات العامة والسياسيون خطورة الوضع    "

              عاهدة مكافحة                                                                                                                   واآللـيات املالية ذات الصلة باتفاقية تغري املناخ تتيح موارد جديدة وواعدة بقدر يفوق ما يتاح يف إطار م                  
ّ                  لكن أنواع األنشطة اليت ميكن متويلها عن طريق اتفاقية تغري املناخ ختضع لشروط تقييدية، األمر الذي قد حيّد من                 .      التصحر                                                                                            

  .                     على تعزيز سبل العيش                             ّ      ً الفرص املتاحة لتنفيذ تدابري تركّز أيضاً

                                       ثق باحلقوق األساسية للسكان املتأثرين،                          ّ                         ربط أنشطة اتفاقية تغّير املناخ بصورة أو                             ً       ومـن مث، من الضروري حتماً      -  ١٤
           تغري املناخ،                           مها أساس جناح تنفيذ اتفاقية                                والوصول إىل املياه وإدارة املياه     .                                                 مـثل احلق يف الغذاء واحلق يف الوصول إىل املياه         

  .       الوشيكة                         يف استراتيجية العشر سنوات                         ومن املتوقع أن ينعكس ذلك 

                                                                      ملياه يف األراضي اجلافة هبدف تشجيع حتسني إدارة املياه كوسيلة لكفالة                                                  ومن الضروري فهم وتوقع الطلب على ا       -  ١٥
  .                                 االستدامة والوصول املتكافئ إىل املياه

     يف                  هذه التفاعالت           وتقييم  ً ً،       تاما                                                                    ً              وال يـزال يتعني فهم التفاعالت القائمة بني التربة واملياه والغالف اجلوي فهماً             -  ١٦
                                                       األراضي واملياه، مسائل جوهرية يف أي سياسات للتنمية                مسألتا        سيما         ، وال              تقاسم املوارد        مسألة   و   .                    سـياق تغـري املناخ    

    .                                                                                   املستدامة يف سياق سيناريو يطبعه تغري النظم اإليكولوجية، ومسة تقلب املناخ، ودينامية السكان

  التحديات املقبلة�      ًثالثا 

  :                    ما يلي أمثلة على ذلك   وفي  .                                                      عديدة هي املسائل اليت تنشأ من النظر يف املسائل املوجزة أعاله -  ١٧

   .                   يف املناطق اجلافة               سرعة التأثر                         آخر يسهم يف زيادة                            ُ   ِّ                ً        عالوة على تغريات املناخ، ُيمثِّل منو السكان عامالً         ) أ (
                                                                                                                           ولـيس من حل أمام السكان احملليني يف األراضي اجلافة، اليت ال تزال كثافتها السكانية آخذة يف النمو ويعيش فيها معظم                     

                                                            فكيف ميكن حتقيق هذا التوسع مع جتنب عمليات التنمية اليت قد          .                                وسيع نطاق اقتصاداهتم أو اهلجرة                           فقـراء العامل، سوى ت    
                                       ، والزراعة، واحلراجة، وإدارة الطاقة             والتعليم                                       وهل بإمكان جماالت رئيسية مثل العلم                                           تـؤدي إىل التصـحر وتغري املناخ؟      

         ري ومشويل؟        هنج تآز     بتوخي                    ملواجهة هذا التحدي       ً منطلقاً                واملياه، أن تتيح 



ICCD/COP(8)/INF.6 
Page 6 

 

                        ّ                َّ                                 ُ   ِّ                   كيف ميكن الستراتيجيات التكّيف الشاملة، املصمَّمة يف ضوء مسة تقلب املناخ وتغريه، أن ُتحسِّن من                 ) ب (
                                                                          دعم مبادئ اإلدارة البيئية الالزمة ملكافحة تردي األراضي وحفظ التنوع البيولوجي؟

                        لتنفيذ املشترك للخدمات                                           على الصعيد الدويل من أجل تعزيز ا               ٍ  أو آلياتٍ  /    و                  ٍ        كـيف ميكـن حتديد إطارٍ       ) ج (
                                                  سيما عن طريق أعمال تنفذها هيئات إدارة هاتني              َّ                                                                     املقدَّمـة يف إطـار اتفاقـية مكافحة التصحر واتفاقية تغري املناخ، وال            

                                                                                     ليتسىن تلبية االحتياجات األساسية للسكان الذين يعيشون يف املناطق القاحلة وشبه             ،                                     االتفاقيـتني فـيما يـتعلق بالتكيف      
       لرطبة؟              القاحلة وشبه ا

- - - - - 

 


