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                                  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 
                       استعراض تنفيذ االتفاقية  ة   جلن

               الدورة الثالثة
     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١- ٢     بون، 

 إدماج برامج العمل الوطنية وإسهامها يف جممل عملية القضاء على الفقر

 موجز تنفيذي

َ                        إن تقيـيَم الفقر وتدهور األر                                                                                       اضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة قوامه عمليتان خمتلفتان ولكنهما            
                                                                                 خطة العمل الوطنية مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واستراتيجيات            :                                      متوازيـتان، وأحيانا متداخلتان، مها    

                                                      د من الفقر وورقات استراتيجية احلد من الفقر اليت                                                                                 احلد من الفقر، اليت تبلغ أوجها، يف بلدان عديدة، يف استراتيجيات احل           
    وإن   .                                                                                                  وتبلغ فعالية هاتني العمليتني أقصى درجاهتا يف معاجلة مسائل املوارد والفقر إذا ما أدجمتا معا                .                       يديـرها البنك الدويل   

َ                                  إدمـاج خطـة العمـل الوطنية يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر سيكون لـه وقع مستحَسن يف حتقيق ال                              تكامل بني                                                                            
ُ                                                                                             االسـتراتيجيات القطاعـية، وسيعزِّز النُُّهج اليت تدعو االتفاقية إىل األخذ هبا وسيتيح زيادة التركيز على الصلة بني البيئة                    ُّ     ِّ                            

                                                                                                وميكن أن تتجسد نتائج ذلك اإلدماج يف إحداث منو أسرع يف االستثمار ملصلحة الفقراء يف أكثر املناطق الريفية     .         والفقـر 
                                       وقد شرعت بعض البلدان فعال يف عملية         .                                                              االستثمار االستدامة البيئية وحتسنا يف الرفاهية االقتصادية                  وسيحقق هذا   .        تأثـرا 

  .          اإلدماج هذه

                                                                                                        هـذا البحث بالتفصيل احتياجات اإلدماج وعملياته ومنافعه يف معاجلة الفقر والفقر املدقع يف البلدان                         يتـناول    و 
                                                                  كامل وتوجز اخلطوات الضرورية بالنسبة جلميع األطراف، مبا يف ذلك                                                   وتقـترح التوصيات كيفية حتقيق هذا الت        .          املـتأثرة 

                                                                                                                                  مراكز التنسيق التابعة خلطة العمل الوطنية، وعملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر، والوكاالت، والبلدان املتأثرة، والبلدان                
  .                          املناطق ذات البيئة املتدهورة            ً                                                          املتقدمة، سواًء فرادى أو يف إطار شراكات يلزم تنميتها بغية احلد من الفقر يف 
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  مقدمة-   ً أوال  

                ً      صحر واجلفاف مدرجةً يف                       ما برحت قضية الت     )     ١٩٧٢                  ستكهومل، السويد،    (                                           منذ انعقاد املؤمتر العاملي املعين بالبيئة        - ١
        ً                   ، متابعةً لقرار صادر عن         ١٩٩٤                                          ُ                           غري أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مل ُتعتمد إال يف عام               .                     جـدول أعمال العامل   

  .    ١٩٩٦                           ؛ مث دخلت حيز التنفيذ يف عام     ١٩٩٢                                                    مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية املنعقد يف عام 

                               فمع أهنا تتناول مشكلة تتعلق       .                                                             ة إىل حد كبري عن االتفاقيات املتعلقة بالبيئة اليت سبقتها                                وكانـت االتفاقية خمتلف    - ٢
                                                                                                                                      بالبيئة املادية، أقرت االتفاقية منذ الفقرة األوىل بأن هذه مشكلة تتعلق بالناس أساسا وبأهنا تعاجل رفاه الناس والبيئة معا يف                    

                                                            ملبادئ التوجيهية لوضع خطط العمل الوطنية اليت أكدت دور                                             ويـنعكس هذا التركيز الشديد يف ا        .                    املـناطق املتصـحرة   
                                                                                 املشاركة الفعالة على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية من جانب املنظمات غري            "                                    الشـراكات يف بـرامج التخفـيف و       

          والرعويون                                                                                                            احلكومـية والسـكان احمللـيني، نساء ورجاال على السواء، وال سيما مستعملو املوارد، مبن فيهم املزارعون                  
              تتطلب القيام،  "     واليت   "                                                                                               واملنظمات اليت متثلهم يف ختطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية          

  . )١ ( "                                                        على حنو منتظم، باستعراض تنفيذها وبتقدمي تقارير مرحلية عنها

            ِّ                          التفاقية وتروِّج هلا، قد واصلت عملها                                                                                  إن أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اليت أنشئت كي تدير ا             - ٣
                                                                                                خطة عمل وطنية؛ فدعت النعقاد ستة مؤمترات لألطراف وقدمت خدماهتا للجنتني مها جلنة استعراض                 ٧٠              بدعـم حنـو     

  )     ٢٠٠٢                          جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    (                                        مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة            وأقر    .                                           تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا    
                                                                                                                   رة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على اجلمع بني محاية البيئة واستغالل األراضي بشكل قابل لالستمرار على                      بقـد 

       وباألخص  (                                                                                                         املسـتويني االجتماعي واالقتصادي وبني مكافحة الفقر، مما جيعلها تساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                
  .         ً     ً                                                  تؤدي دوراً هاماً يف تنفيذ قرارات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                      كما أقر بقدرهتا على أن   )  ٧   و ١      اهلدفني 

                                                                                                          وضـمن سـياق استعراض أهداف وغايات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وكتمهيد ملؤمتر القمة العاملي                 - ٤
            وكان املراد    .              حلد من الفقر                                                                                                 للتنمية املستدامة، قدمت الوكاالت إطارا جديدا للتحليل القطري متمثال يف ورقة استراتيجية ا            

                                          ً      ً                                                                         بورقـة استراتيجية احلد من الفقر أن تكون جزءاً حمورياً من استراتيجيات املساعدة القطرية يف البنك الدويل، مث أضحت                   
  .                                          شرطا مسبقا حلصول العديد البلدان على املساعدة

                                  الربامج الداخلية للحد من الفقر                                                                                     وكان املراد بورقات استراتيجية احلد من الفقر أن حتدد إطار عمل السياسات و             - ٥
                                     وكان املقصود أن تشرف البلدان على        .                                                                                   يف الـبلدان ذات الدخل املنخفض، إضافة إىل تقدمي املساعدة اإلمنائية هلذه البلدان            

                                                        

  .                                                          ً       ً                     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعرف جفافاً وتصحراً شديدين وخباصة أفريقيا  ) ١ (
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                                                                                                                         تسـيريها، مع اخنراط جمموعة واسعة من الشراكات الداخلية واخلارجية فيها، وأن حتول مبادئ اإلطار الشامل للتنمية إىل                  
  . )٢ (                       وأفعال على أرض الواقع   خطط

  :                                                                                                            إن بـيان مهمـة البـنك الـدويل، شأنه يف ذلك شأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يتضمن هدف                    - ٦
                                                                                                                مسـاعدة الـناس على مساعدة أنفسهم وبيئتهم عن طريق ختصيص املوارد وتبادل املعارف وبناء القدرات وإقامة                      "... 

  . )٣ ( "                             شراكات بني القطاعني العام واخلاص

                                                                                                                     إن التأكـيد على استراتيجيات احلد من الفقر قد حظي بتأييد املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية                  - ٧
                                                                                                         يف املائة من السكان الفقراء يف العامل يعيشون يف األرياف؛ ومبا أن البنك الدويل معين أيضا باحلاجة                    ٧٥      فنحو    .  )٤ (      لأللفية

                                        ، فإن إمكانية وضرورة الربط بني خطط        )٥ ( "                                                      بارات البيئية يف ختفيف الفقر واالستراتيجيات اإلمنائية                 إدماج االعت  "           املاسة إىل   
                                                 والغاية من هذه الوثيقة توضيح كيف ميكن حتقيق          .                                                                         العمـل الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقر مها أمران بديهيان          

                                                                    االستفادة من إدماج املبادرات اليت اختذهتا يف هذا امليدان طائفة                                                                      ذلك استنادا إىل دراسة تامة هلاتني العمليتني من جهة وعرب         
  .                                                                  من البلدان يف أفريقيا، وباخلصوص بوركينا فاسو وأوغندا وترتانيا ورواندا

ّ                                                         وقـد أُعـدت هذه الوثيقة مبساعدة ليونارد بّري وأندريه باّسوليه وجونز روهوميب وجينيفر أولسن واألخضر                 - ٨              ّ                                 ُ     
ّ  بوقّرو    .  

 دهور األراضي وأثره على اإلنسان والبيئة مدى ت-     ً ثانيا  

                     إزالة األحراج، يفوق                  يف التصحر و                             ً    تدهور األراضي، املتمثل أساساً        ً       ً    تأثراً مباشراً ب                                    إن عـدد الناس الذين يتأثرون      - ٩
                                                                           فتدهور األراضي ينجم يف العادة عن سوء استغالل األرض، إىل جانب التنازع              .                                          عـدد املتأثرين بأية مشكلة بيئية أخرى      

ـ    .                                                                                                             نافس بـني مستعملي األراضي، مما يؤدي إىل اختاذ قرارات غري مستدامة على املدى القصري بشأن إدارة األراضي                       والت
                                                                                                     ً                       فـتدهور األراضـي يؤثر على أكثر من مليارين من سكان العامل إذ ميثل تزايد الالجئني ألسباب اقتصادية أو بيئية حتدياً                     

                                                        
) ٢ (  World Bank (2002), Source Book for Poverty Reduction Strategies. Vol. 1. Core Techniques and. 

Cross Cutting Issues, p. 5, The World Bank, Washington, D.C. .   
) ٣ (  World Bank (2000), Towards an Environmental Strategy for the World Bank Group 

Progress Report Discussion Draft. The World Bank, Washington, D.C..  
) ٤ (  World Bank (2002), Source Book for Poverty Reduction Strategies. Vol. 2. Macroeconomic and 

Sectoral Approaches, p. 67. The World Bank, Washington, D.C..  
) ٥ (  World Bank (2000), Guidelines for Joint Staff Assessment of a Full Poverty Reduction Strategy 

Paper, p. 3. The World Bank, Washington, D.C..  
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   ويف   .                                          مليون هكتار من األراضي يف خمتلف أحناء العامل ١     ٩٠٠         بنحو                          وقد أضر تدهور األراضي     .  )٦ (    ً                 خطـرياً لبلدان عديدة   
      وهناك   .  )٧ (                                                                  ِ                          مليون هكتار بتدهور التربة، ثلثا هذه املساحة من األراضي الزراعية املنِتجة يف املنطقة                ٥٠٠                      أفريقـيا، تأثر حنو     

     ويقع   .                          ا وثلثي مساحة املراعي فيها                                                                                   من يعتقد أن تدهور األراضي يؤثر على ثلثي جمموع مساحة األراضي الزراعية يف أفريقي         
  . )٨ (                                                حنو ثالثة أرباع هذه األراضي املتدهورة يف املناطق اجلافة

                         مبا يف ذلك تقلص الغطاء        ، )٩ (  ُ  ُ             الُنظُم اإليكولوجية                                                    تصـحر األراضـي اجلافة بتدهور عام يف خدمات                  ويتصـف  -  ١٠
                                             م ندرة املاء لدى اإلنسان واحليوان واحملاصيل                                                                                   األرضـي وفقـدان الكربون وزيادة تقلب النظم املائية، مما يتسبب يف تفاق            

                                                                                                            وتتمـثل االجتاهـات النمطية يف التحويل غري املناسب وغري املستدام للمراعي إىل أراض زراعية، والتحول من                   .          والبيـئة 
      ملوحة                                                                                                                    األراضـي العشـبية إىل األراضي اجلنبية، وزيادة تآكل التربة، وإزالة األحراج، وفقدان التنوع البيولوجي، وزيادة              

  .             األراضي املروية

 الصالت بالفقر -ألف 

                      يف املائة قبل عام       ٥٠          ً                                                                                للفقـر عادةً وجه ريفي؛ وحسب االجتاهات احلالية، لن تقل نسبة الفقراء يف األرياف عن                 -  ١١
                   ففي بوركينا فاسو     .                                                                                        حـىت إن التشـديد عـلى الفقر يف األرياف يف البلدان الفقرية يفوق املعدالت العاملية                 .  )١٠ (    ٢٠٣٥
                         ويرتبط الفقر يف األرياف      .                                                                                           ريتانـيا وبوليفـيا ونيكاراغوا، مثال، يتجاوز حجم الفقر يف األرياف ثلثي جمموع الفقر                ومو

ُ                          ارتباطا مباشرا بتدهور األراضي واملوارد الطبيعية؛ فالتدهور يتسبب يف الفقر، ويف حاالت عديدة، جيعل الفقُر من إصالح                                                                                                                
                                                                                   اد تلك التفاعالت شدة يف املناطق اجلافة بسبب التفاوت يف كمية األمطار املتساقطة                 وتزد  .                     ً     ً    ً     املوارد الطبيعية أمراً صعباً جداً    

                                                                    ومثة حاجة يف هذه املناطق إىل نظم من سبل العيش املستدامة قادرة              .                                                      من عام إىل آخر، مما يتسبب يف تراجع األمن الغذائي         
ُ  َّ على درء هذه املخاطر وأوجه عدم اليقني، مبا يف ذلك حياة الُرحَّل                                                      .   

                                                        

  .GEF/C.24/6  ،  )    ٢٠٠٤ (                        جملس مرفق البيئة العاملية   ) ٦ (
  .                               ، اآلفاق يف املاضي واحلاضر واملستقبل ٣                        ، توقعات البيئة العاملية  )    ٢٠٠٢ (                          برنامج األمم املتحدة للبيئة   ) ٧ (
) ٨ (  Scherr, Sara. (1999), Soil Degradation: A threat to developing-country food security in 2020? 

Food, Agriculture and the Environment Discussion Paper 27, International Food Policy Research Institute, 

Washington, D.C., February.  
                                                                                                               خدمـات النظام اإليكولوجي هي تلك اخلدمات اليت تقدمها البيئة الطبيعية واليت تعد أساسية للحياة البشرية                  ) ٩ (

        الغابات  (                                                    واهلواء واملاء النظيفني ومنتجات التنوع البيولوجي         )           قود الفحم                                الطاقـة الكهرمائية واخلشب وو     (                    كخدمـات الطاقـة     
   ).         والنباتات

) ١٠  (  Ravillion, Martin (2000), On the Urbanization of Poverty. The World Bank, Washington, D.C. 

Processed.  
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                    تائج تدهور األراضي    ن           نتيجة من                                يف املناطق احلضرية قد يكون             الفقر                         فثمة جانب من جوانب                      عالوة على ذلك،     و - ٢ ١
                                                                                          إذ تبني الدراسات اليت أجريت يف مناطق خمتلفة، من غرب أفريقيا إىل املكسيك، أن تدهور                 .                             يف العديـد مـن الـبلدان      

  . )١١ (                                                 بلد آخر، حيث يصري العديد من املهاجرين فقراء حضريني                                             األراضي يؤدي إىل اهلجرة إما إىل املدن الكبرية أو إىل

                                           ً                                                                   ويف املـناطق الريفية اهلامشية، يعتمد الناس عادةً على خدمات النظام اإليكولوجي لكسب قوهتم، مما قد يؤدي                  -  ١٣
ُ                                                                 إجياد بيئة متثل خطرا كبريا على اُألسر بسبب قلة حيلة هذه األخرية أمام التقلبات املناخية                  )  ١   : (  إىل                    واألمراض اليت تصيب                                

                                                مثال، تراجع قيمة العملة وأسعار الفائدة وما        (                                                                           النبات واحليوان وتقلبات األسعار والتحوالت يف السياسة االقتصادية الكلية          
َ             إيرادات ومَؤن مومسية،      )  ٢ (   ،   )         إىل ذلـك          حمدودية   )  ٤ (                                                     عدم جتانس يف اإلنتاج الزراعي واالستراتيجيات االستثمارية،    )  ٣ (          

                     هذه املناطق الريفية     .  ً                                                                                    اً الخنفاض الطلب على املنتجات الغذائية وعدم مرونته، مع ارتفاع اإليرادات الوطنية                          فرص النمو نظر  
                  ً                                                                                                     اهلامشـية تتسم غالباً باخنفاض نسب الكثافة السكانية وخبضوعها لقيود جغرافية، مما أدى إىل ارتفاع تكاليف الصفقات                 

                                                                        جتماعية، واىل ظهور اقتصاد غري رمسي واختالفات ثقافية ولغوية عملت يف                                                           واحنسار االستفادة من البىن التحتية املادية واال      
                                                                                                                    أكـثر األحـيان على احلد من فرص التعبري عن الرأي يف عمليات صنع القرار، وعلى عدم االعتراف يف أكثر األحيان مبا                 

  .                                          ميكن للمرأة أن تنهض به من دور هام يف االقتصاد

                                                          ً                           واجلافة وشبه الرطبة يف أفريقيا وآسيا من بني أكثر املناطق تأثراً بالرغم من أن                                                    إن املـناطق القاحلة وشبه القاحلة        -  ١٤
                                           وألثر ذلك التدهور نتائج إقليمية وعاملية        .                                                                               بعـض املـناطق يف أمريكا الالتينية والكارييب تأثرت هي األخرى تأثرا شديدا            

                               ون طن من الكربون يف كل عام حسب        ملي    ٢٣٠                                                                           تشـمل اشـتداد قسوة العواصف الترابية والرملية وتدهور ما يزيد عن             
                                            الفيضانات واالهنيارات األرضية واحلرائق والعواصف  (                                                          كما إنه يفاقم حجم الكوارث الطبيعية املكلفة ونتائجها          .          التقديرات
                                                                              لذا، فالروابط بني تدهور األراضي اجلافة والفقر واضحة على املستوى اإلقليمي             .                                اليت تلحق أذى فادحا بالفقراء      )          الرملـية 

  .           الوطين واحمللي و

 االقتصاد الريفي واالستدامة البيئية -باء 

                                                                                                                      بالـرغم من أن التركيز على الصلة بني الفقر والبيئة يف األراضي اجلافة ينصب على قاعدة املوارد الطبيعية، فإن                    -  ١٥
                  حيازة األراضي،       ضمان  :                       ومن أهم تلك العوامل     .                                                                            هـناك عـددا من العوامل املهمة يف فهم التفاصيل الدقيقة هلذا التفاعل            

                                                                                                                        وحقـوق الفقراء يف استغالهلا، واحلوافز االقتصادية لالستثمار املستدام يف إدارة األراضي، ودرجة إشراك الفقراء يف اختاذ                 
    كما   .                                                                                                                  القـرارات اليت متس سياسات إدارة املوارد، والقدرة املؤسسية احمللية، وتيسر تكنولوجيات اإلنتاج املستدام وكلفتها             

                                                        
) ١١  (  Leighton, Michelle (1999), Environment Degradation and Migration Drylands Proverty.   

and Development. Proceedings of the 15 and 16 June 1999 World Bank Round Table. The World Bank, Washington, 

D.C..  
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         وللسياسة   .                                                                                            االقتصادية الكلية والقطاعية على التفاعالت بني البيئة والفقر من خالل تغيري تلك العوامل                           تؤثـر السياسـات   
  .                                                                                            الكلية آثار شىت على خمتلف فئات الفقراء وعلى البيئات اليت يعيشون فيها وعلى مدى تكيفهم اإلجيايب معها

                                             ور يف كون التقنيات والسياسات الرامية إىل                                                                        ويف الوقـت ذاتـه، تتلخص جتربة العديد من برامج ختفيف التده            -  ١٦
     مثال،  (                   وتؤثر على اجملتمع      )                                                  مثال، حجم املزرعة يؤثر على مدى رحبية نشاط ما         (                                      تقليص التدهور حتقق وفورات يف احلجم       

                                     لذا، فإن تأثري التقنيات والسياسات        ).                                                                                   لـيس تـأثري السياسات على أسرة يرأسها رجل كتأثريها على أسرة ترأسها امرأة             
ِ                                                                                تفاِوت على شرائح اجملتمع، ال سيما الطبقات الفقرية منه، جيب أن يؤخذ يف االعتبار               امل                                    وقلما يستمر املزارعون الفقراء يف       .    

                                                                                                                               تطبيق تقنيات احلد من التدهور بعد انتهاء الربامج، ما مل تكن املمارسات غري ضارة باإلنتاج يف ظل النظام الزراعي القائم                    
                                                        وقد يتطلب احلد من الفقر ومن تدهور األراضي القيام باستثمار   .                  عن كلفة املمارسة                                ومـا مل تـدر مكاسب ثابتة تعوض    

  .                                                                                            استراتيجي وتشجيع األنشطة الثانوية والثالثية، وباخلصوص تلك اليت تستعمل منتجات أساسية كاملواد اخلام

  .                      تحقيق االستدامة البيئية        فعالية ل        السبل    كثر                                            يكون النمو واالستثمار يف األرياف لصاحل الفقراء أ                ويف أكثر األحيان،  -  ١٧

 العالقة باألهداف اإلمنائية لأللفية -جيم 

ُ                                                                                                                 ُحددت األهداف اإلمنائية لأللفية إللزام البلدان بفعل املزيد من أجل مكافحة الفقر واألمية واجلوع ونقص التعليم                 -  ١٨
                         وتقدم تلك األهداف للعامل     .             دهور البيئة                                                                            وانعـدام املساواة بني اجلنسني ووفيات األطفال واألمهات ومكافحة األمراض وت          

  .                                             وسيلة لتسريع وترية التنمية وقياس النتائج احملرزة

                                                                                                                إن تدهـور األراضي والفقر يف األرياف مسألتان حموريتان بالنسبة هلدفني من األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية،                 -  ١٩
                                                اللذان يتلخصان يف استئصال الفقر املدقع واجلوع ويف  ٧   و ١         فاهلدفان    .                                                وهلا تأثريات غري مباشرة على أهداف كثرية أخرى       

                    عنصران هامان يف     ٦    و  ٢         واهلدفان    .                                                                                    كفالـة االستدامة البيئية مها يف صلب الصلة بني تدهور األراضي والفقر يف األرياف             
            جل التنمية                                          املتلخص يف إقامة شراكة عاملية من أ        ٨           أما اهلدف     .                                                        إجيـاد جمـتمعات ريفية مستدامة وقادرة على االستمرار        

  .          ً       ً                                       فيشكل جزءاً رئيسياً من الفكرة األساسية اليت يطرحها هذا البحث

                                                             ورقات استراتيجية احلد من الفقر سيتيح اتباع هنج مباشر يف التعامل                                       إدمـاج خطط العمل الوطنية يف عملية           وإن   -  ٢٠
         مليون     ٨٠٠                       فهناك ما ال يقل عن        .    ً وراً                                                                                    مـع األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما يف املناطق الريفية اليت تشهد أراضيها تده             

  .                                                              مليار شخص يعيشون يف فقر، موجودون يف مناطق متأثرة بتدهور البيئة   ١,٢           شخص، من بني 
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                                                                     اإلمكانـية اليت تتيحها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أمام          -     ً ثالثاً 
                                   أوجه التآزر األرضية بني اتفاقيات ريو

                                                                                        اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية                                           إن اتفاقيات ريو الثالث، وهي     -  ٢١
                                ومن بني االتفاقيات الثالث، فإن       .                                                                                        األمم املتحدة ملكافحة التصحر، قد وجهت االنتباه إىل املشاكل البيئية العاملية اجلوهرية           

                      ويف الواقع أهنا تعاجل      .          ً                                 باه حتديداً إىل الصلة بني اإلنسان والبيئة                                                                  اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي اليت توجه االنت         
       كما مت    .    )١٢ (                                                                                     املرونة والتدابري الوقائية والشراكات واملشاركة يف وضع مواصفات خطة العمل الوطنية           /                  قضـايا االندمـاج   

  :                                                                                تشجيع الربامج على أن تتضمن تدابري تتمتع بإمكانية عالية خلدمة مصلحة الفقراء، من قبيل

                                                                                          أو توطيد أنظمة األمن الغذائي، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك مرافق التخزين والتسويق، ال               /          إنشـاء و    � 
               سيما يف األرياف؛

                                                                                       إقامة مشاريع تتيح سبال بديلة لكسب العيش من شأهنا أن توفر إيرادات يف املناطق املعرضة للجفاف؛  � 

                                              د باملياه اليت تستعمل إلنتاج احملاصيل وتربية                                                                 تطويـر بـرامج مسـتدامة للتزويد بوسائل الري واإلمدا           � 
  .      املواشي

َ                                          تتـناول اتفاقـية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وضَع قاعدة املوارد الطبيعية                  -  ٢٢                                                                               
        فاحملافظة   .                    طق اجلافة يف العامل                                                                                                العاملـية واجتاهاهتا، ومها تتفاعالن مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر فيما خيص املنا             

                                                                       أو نتيجة ثانوية إلدارة املوارد الطبيعية إدارة أكثر تكامال وإدارة           /                                         ِّ                 عـلى التنوع البيولوجي وإعادته إىل نصابه مكوِّن هام و         
       املوارد                                                                                  ولتغري املناخ عوامل وتأثريات عديدة من بينها التحول الواقع يف استغالل األراضي وإدارة      .                       األراضي إلدارة مستدامة  
         وإن دور    .                                                                                        وتنجم عن تغري املناخ نتائج هامة بالنسبة لإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق اجلافة              .                           الطبيعية يف املناطق اجلافة   

                                                                                                                       اإلدارة املستدامة لألراضي يف تقليص فقدان الكربون وزيادة االحتفاظ به، إىل جانب تقليص األلبيدو، عامل هام يساهم                  
  .           يف تغري املناخ

ُ                                       بإمكان الُنُهج األرضية املتكاملة واملتعلقة خبطط العمل الوطنية أن تؤدي إىل اتباع ُنُهج جمدية جلميع االتفاقيات،                 -  ٢٣  ُ                                                               ُ  ُ         
           وميكن العمل   .                                                                    ُ ُ                                  حيـث إنه ميكن إدماج اجلهود املتضافرة يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر وأُطُر عمل املساعدة اإلمنائية            

                                                                                   ث من خالل وضع برامج مستمدة من خطة العمل الوطنية تتسق مع استعمال النظام                                                 عـلى حتقيق أهداف االتفاقيات الثال     

                                                        

  .  ١٠                                            نص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، املادة   )  ١٢ (
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ُ                                                                                                   اإليكولوجـي ومع اتباع الُنُهج املتعلقة باملناظر الطبيعية وضرورة احملافظة على خدمات النظام اإليكولوجي أو إعادهتا إىل                   ُ                      
  .  فض                                                                أصلها، ال سيما يف املناطق اليت تسكنها فئات مستضعفة من ذوي الدخل املنخ

                                                                                                                       وإذ يتناول العامل قضايا الفقر، ففي سياق االستدامة البيئية، من املؤكد أنه ميكن للربنامج التشغيلي اجلديد املتصل                  -  ٢٤
                                  املستدامة لألراضي، أن يعزز قدرة                                                                                                باتفاقـية األمـم املتحدة لتغري املناخ، الذي وضعه مرفق البيئة العاملية بشأن اإلدارة               

                                                                                         مل سوية على الصعد اإلقليمية والوطنية واحمللية لصاحل البيئة واجملتمع على السواء، وال                                       االتفاقيات الثالث على الع   
  .            سيما الفقراء

  خطط العمل الوطنية-     ً رابعا  

 األهداف والغايات -ألف 

                                                                                                      إن الغايـة األساسـية من خطط العمل الوطنية هي حتديد العوامل اليت تساهم يف تدهور األراضي ويف                   -  ٢٥
                                             وبالتايل، فعليها أن تقدم املعلومات األساسية اليت   .               أو ختفيف آثاره  /                      دابري مكافحة اجلفاف و                       التصـحر وحتديـد ت    

                                             وإن التوصيات املوجهة إىل احلكومات واملتعلقة        . ُ                                                              ُيرتكز عليها يف وضع استراتيجية وإطار عمل وسياسات وبرامج        
                             جانب الوقوف على احلاجة إىل                                                                                   بالسياسـات واخلطط والربامج هي جزء ال يتجزأ من خطط العمل الوطنية، إىل              

  .                                        الدعم الفين وتقدير حجم االستثمارات املطلوبة

                                             ً   قد حدد جماالت عمل استراتيجية على مجيع الصعد وفقاً    )  ٤-    م أ  / ٨       املقرر     ) (    ٢٠٠٠ (                   إن إعـالن بـون       -  ٢٦
       ذلك                                                                                                       للخطط واألولويات الوطنية، كما وافق على تركيز اجلهود على جماالت حمددة على الصعيد الوطين، مبا يف               

                                                                                                              تعزيـز املعارف التقليدية والتربية البيئية املناسبة وتشجيع التعاون بني املؤسسات واملنظمات اليت تعىن بالسياسات         
   .                                                                         والربامج اإلمنائية الرامية إىل حمو األمية وتنمية بناء القدرات يف املناطق املتأثرة

                                   مد لوضع توصيات السياسات العامة                                                                        ومـن بـني مـا مييز خطط العمل الوطنية كون إطار العمل املعت              -  ٢٧
                                                       فال بد من وجود عملية متواصلة ومستمرة ومتكررة من           .                      ً                              وتصـميمات الـربامج قائماً على املشاركة والتكامل       

     ً                                                                           وكثرياً ما يتم إنشاء هيئة تنسيق وطنية لقيادة هذا اجلهد، ولكن مكان مركز               .                                املشـاورات مع من يهمهم األمر     
                                                                   وينبغي أن يكون من بني أصحاب الشأن املشاركني يف هذه العملية جمموعة واسعة   .                           التنسيق يتغري من بلد إىل آخر

                                                                                              مـن اجلهـات واملؤسسات، مبا يف ذلك خمتلف الوزارات والوكاالت العامة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات      
                ويف ظروف مثالية،   .                                                                             اجملتمعية واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص والسلطات اإلقليمية واحمللية ووسائط اإلعالم
  .       ُ                                                                     متحص خططُ العمل الوطنية القضايا وتعاجلها بأسلوب يأخذ يف احلسبان القطاعات املختلفة
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  .                                                                                                         وجيب أثناء هذه العملية حتديد القضايا الرئيسية والعمل على إجياد توافق يف اآلراء بشأن كيفية معاجلتها             -  ٢٨
ُ              وسيتضح أثناء العملية االستشارية الدعُم السياسي للرب   .                                               امج ومدى مواءمة الربامج مع اخلطط والسياسات األخرى                                   

                                                                                                               وسيتم السعي إىل متويل املبادرات املقترحة على الصعيد الداخلي من امليزانية وعلى الصعيد اخلارجي من جمموعة                
  .                          من املصادر الوطنية والدولية

  ِّ                                     بلِّغ البلدان املتأثرة أمانة االتفاقية مبا                                   ً                              ويف تقاريرها الوطنية، اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من العملية اجلارية، ت -  ٢٩
  .                                                                                             حترزه من تقدم يف تنفيذ تدابري مكافحة تدهور األراضي والتصحر، مبا يف ذلك أبعادها االجتماعية واالقتصادية

                                                       كيفية تدعيم خطط العمل الوطنية ليكون هلا أكرب أثر          -     باء  
                                يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر

  .             ً                                                                  وطنية مبدئياً على حنو يتيح إدراجها يف عملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر                                 تصـاغ خطـط العمل ال      -  ٣٠
َ                             وبإمكاهنـا أن حتقـق ذلـك بأكـرب قدر من املنفعة يف البلدان األقل منواً اليت يتهدد اجلفاف والتصحر نظَمها                                                 ً                                                         

  .   َّ             ركَّزة على العمل                                                      وتلك اخلطط موجهة خلدمة الناس وقائمة على مشاركتهم وم       .                               اإليكولوجـية يف املناطق اجلافة    
                                                                                                  ومثة عالقة وثيقة بني مبادئ االتفاقية ومفهوم خطة العمل الوطنية واألهداف احملددة يف ورقات استراتيجية احلد من 

  . )١٣ (     الفقر

                                                                                                  وتشـمل بعض جوانب عملية صياغة خطط العمل الوطنية اليت من املمكن تعزيزها من أجل استهداف                 -  ٣١
  :                              ة اليت ختدم مصلحة الفقراء ما يلي                               وتصميم أحسن للربامج واخلطط الفعال

                                                                                              وضع آلية مؤسسية ميكنها توفري الدعم خلطة العمل الوطنية على مستوى أعلى مما تقدمه أغلب                 � 
                                   ً       ً                       ويعين هذا إشراك مراكز التنسيق إشراكاً مباشراً يف عملية اختاذ            .                             ً    اهليئات احلكومية القائمة حالياً   

                                    القرارات وختويلها سلطة تنفيذ الربامج؛

                                      ً     ً                                         شرح كيفية تنفيذ خطة العمل الوطنية شرحاً مفصالً يتيح جتسيد التدابري ذات األولوية يف عملييت   � 
                                                            التخطيط ووضع الربامج احمللية العادية ذات التأثري القوي واملباشر؛

                                                        

) ١٣  (  Holtz, Uwe (2003), Poverty reduction strategy papers and country strategy papers and 

their relationship with the combat against desertification - role of parliaments. Bonn.  
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                                                                                     التركيز اإلقليمي على أولويات خطط العمل الوطنية واستهدافها بغية استنهاض إجراء إجيايب على   � 
                                                   ً                             وخطط العمل الوطنية احلالية هي يف الغالب حمايدة جغرافياً، ما من شأنه أن               .   طين             الصـعيد الو  

                                                    َّ                    حيجب األنظار عن االحتياجات اخلاصة للمناطق الضعيفة واملعرَّضة للمخاطر واألزمات؛

                           ً                                                                    دعـم خطـط العمل الوطنية صراحةً بوضع برامج بيئية وطنية، كخطط العمل البيئية الوطنية                 � 
ـ                                                                            ية البيئـية، قصد االستفادة من اإلرادة السياسية املهمة والوعي العام على                            والترتيـبات القانون

                                                            مستوى البلد الذي تال مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية؛

                                                                                                   زيادة التركيز على حتديد األسباب اجلذرية ملا حيدث من تدهور داخل البلد وعلى حتديد مكان حدوث                  � 
                                                                     ج مشترك يف ذلك، من أجل التعجيل خبطى توجيه االستثمار إىل برامج                                           هذا التدهور وشدته، واتباع هن    

                             مجاهريية متكاملة من حيث املكان؛

                                                                                                   اعـتماد منهج تقييم متكامل لتقدمي بيانات حملية ميكن االستفادة منها أثناء اختاذ القرار األويل                 � 
                    نها بعد ذلك كبيانات                                                                       بشـأن املكان الذي سيتم فيه االستثمار ملكافحة التدهور؛ مث االستفادة م       

                                         وباإلمكان استخدام األساليب العلمية اليت       .                                                 أساسية لرصد األثر الذي تتركه اخلطط والسياسات      
  ؛ )١٥ (                                  وبعض البلدان يأخذ هبذا النهج بالفعل  .  )١٤ (                                                تعتمد على البيانات املتاحة عامليا إلجراء تقييم سريع

                                   جملتمعات على الصعيدين اإلقليمي والوطين                                                  تقييم تكاليف آثار التدهور على األسر املعيشية وعلى ا  � 
    ومن   .                                   اقتصادية الستكمال هذا التحليل    -                                                    واالسـتفادة مـن معلومات أخرى بيئية واجتماعية         

  ؛ )١٦ (                                             ُ                املمكن تكييف قواعد البيانات واملنهجيات احلديثة لُتناسب هذا الغرض

                                                        

َ                                                                      لقـد اسـُتعملت البيانات املستشَعرة عن بعد لتقييم تدهور األراضي يف أفغانستان والسنغال والصني           )  ١٤ (                     ُ      
  .                وغريها من البلدان

                                          ييم تدهور األراضي اجلافة أنشطة رائدة يف ثالثة   تق /                                              تطور منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  )  ١٥ (
  .     بلدان

   ً                                                                                        مثالً، لقد طور مشروع األمم املتحدة لرسم خريطة عاملية للفقر مع البنك الدويل ومعهد املوارد العاملية   )  ١٦ (
     غريات                                                                                                                   والفريق االستشاري املعين بالبحوث الزراعية الدولية منهجية وهو يف طور جتميع قاعدة بيانات مكانية تتعلق باملت               

                                               ً                    ً                 وتنتج هذه العملية خرائط تبني تلك املتغريات اعتماداً على سالمل دقيقة نسبياً ميكن               .                                      املرتبطة بالفقر يف البلدان األفريقية    
             وقد مت اقتراح    ).  http://projects.wri.orgsee (                                                                 حتليـلها مـع بيانات أخرى مبا فيها البيانات املتعلقة بتدهور األراضي   

                                                                         ومتت بلورة عدة هنج متكاملة للوقوف على األسباب اجلذرية اليت تؤدي إىل              .                                        مؤشرات للتدهور والفقر يف عدة دراسات     
                                                                                                                                الـتدهور مـن بينها املشروع املشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية املتعلق بآثار وديناميات تغري                   

                                                 وإطار العمل املتعلق بسبل كسب العيش املستدامة مع      ) LUCID) (   www.lucideastafrica.org (                     اسـتعمال األراضـي     
  .      األرياف
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                        إىل جانب معلومات أخرى                                                َّ                              اعـتماد طـريقة رصـد تستخدم البيانات األساسية اجملمَّعة اآلنفة الذكر               � 
  .                                         ِّ                                          الستبيان أثر السياسات واخلطط والربامج اليت نفِّذت يف جمال إدارة األراضي وتدهور األراضي والفقر

          ، بإمكان       الفقر        مكافحة                        ورقات استراتيجية          وضع                                        إدماج خطط العمل الوطنية يف عملية           ً             توخياً للفعالية يف   -  ٣٢
  :                                                    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تتيح مجلة أمور منها                                         مراكز التنسيق أن تضع مصفوفة مرجعية خاصة ب

               وإذا ما كانت     .                                                                               حتديد الروابط والصالت املكانية واملفاهيمية القائمة بني الفقر وتدهور األراضي           � 
                                                          ً                                       خطـة العمل الوطنية وورقة استراتيجية مكافحة الفقر قائمتني فعالً، إدماج أنشطة خطة العمل              

                                                                         حملددة يف ورقة استراتيجية مكافحة الفقر؛ وإذا ما دعت الضرورة لذلك،                                الوطنية يف األهداف ا   
                                                                                     مراجعة ورقة استراتيجية احلد من الفقر بقصد توسيع أهدافها احملددة حبيث تشمل قضايا بيئية، ال 

                   سيما تدهور األراضي؛

                ت أثناء عملية                                                                                   حتديد القضايا املتعلقة بالسياسات على صعيدي احلكومة احمللية والوطنية اليت أثري            � 
                                                                ً                             وضـع ورقـة اسـتراتيجية احلد من الفقر وخطة العمل الوطنية، وجعلها جزءاً من األهداف                

                                                                                   ومعاجلة مسائل اإلدارة املستدامة لألراضي، اليت مت الوقوف عليها أثناء عملية وضع              .          املسـتمرة 
       باشرة؛                                                                        ورقة استراتيجية احلد من الفقر وخطة العمل الوطنية على مستوى الربجمة، معاجلة م

                                                                                                وضـع هنـج يشمل عدة قطاعات ملعاجلة القضايا املتعلقة بالفقر والبيئة ويستند إىل إطار عمل                  � 
                 ً                                                                 وقد يؤدي هذا، مثالً، إىل إنشاء أفرقة عاملة تشارك فيها خمتلف القطاعات وإىل               .           مؤسسي متني 

              ة وإىل إدماج                                                                                        إدمـاج القوة العاملة الداعمة خلطة العمل الوطنية يف املؤسسات القطاعية التقليدي           
   أو  /                                                                                          املسائل املتعلقة بالبيئة والفقر يف التخطيط الزراعي ويف التخطيط اخلاص بقطاعات أخرى و            

َ   ويتطلب اإلدماج الناجح التكيَف   .               ُ                                    إىل تقدمي مدخالت ُتستخدم يف عملية وضع امليزانية احلكومية                           
                                                                مع طريقة توزيع ورصد املواد املالية ومع طريقة تقييم النتائج احملرزة؛

                                                                                            اجلمع يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر بني هنج حتليل قطاعي اقتصادي وهنج إلدارة األراضي                 � 
                                                               ومن شأن هذا أن حيدد أولويات املشاريع واألنشطة احمللية ودون            .                               إدارة مسـتدامة قوامه املكان    

                الريفي الذي خيدم                                                                         احمللية اليت تعمل على تقليل الفقر يف املناطق الريفية عرب تعزيز النمو االقتصادي 
                                                                                               مصـلحة الفقـراء، مـع التركيز على إدارة األراضي إدارة مستدامة وعلى األنشطة اخلدماتية               
                                                                                           والتسـويقية الداعمـة، واليت تدعم تطور إدارة األراضي إدارة مستدامة ومتكاملة على الصعيد        

                عن سبل كسب                            ً      وأنشطة إدارة املياه، فضالً    -                         إدارة األراضي الزراعية                      أو اتباع هنج     -        اجملتمعي  
                        العيش البديلة يف األرياف؛
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                                                                                               الرصـد، عـن طـريق إصـدار التقارير الوطنية، ألنشطة كل من خطة العمل الوطنية وورقة                   � 
                                                                                              اسـتراتيجية احلد من الفقر، وتقييم هذه األنشطة، السيما تلك املتصلة بالتصحر ومبنع تدهور              

  .      األراضي

                                                       يلي، وكذلك عملية الرصد والتقييم اليت تعقبه بدعم مبادرات                                           من األمهية مبكان أن حيظى هذا النهج التحل       -  ٣٣
ُ                                                 وسيقدِّم نظاُم معلومات قوي وحسن التصميم معلومات مفيدة          .                                                 بـناء القدرات ذات الصلة خبطة العمل الوطنية             ِّ     

  .                                                         ألصحاب القرار املشاركني يف عملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر

  ورقات استراتيجية احلد من الفقر-     ً خامسا  

                                                                                                            نشـأت عملـية ورقـة استراتيجية احلد من الفقر عن القلق املتزايد لدى البنك الدويل والبلدان املاحنة                   -  ٣٤
                                                                         ً       ً                              ووكـاالت التنمية األخرى من كون الفقر املستتر يف أحناء كثرية من العامل مل يعاجل عالجاً مباشراً ومن ضرورة                   

ُ                           مواجهـة هذا التحدي بال مواربة بعد أن ُحددت األهداف اإلمن                                             وإن اهلدف الرئيسي من عملية ورقة      .             ائية لأللفية                                    
  .                                                                 استراتيجية احلد من الفقر هو تقليص الفقر يف البلدان ذات الدخل املنخفض

                                             ً                                                               كـان ارتباط ورقة استراتيجية احلد من الفقر وثيقاً باستراتيجية املساعدة القطرية اليت ينتهجها املاحنون                -  ٣٥
  :  ١             انظر اإلطار    (                                                              ان، كان املقصود هبا أن تكون الدليل إىل أولويات املساعدة                             َّ                        والـيت، رغـم كوهنا مسيَّرة بواسطة البلد       

                     ً      ً                                                                          ويقدم الشكل األول عرضاً موجزاً للمبادئ التوجيهية العامة اليت اختطها البنك الدويل من أجل وضع                  ).         روانـدا 
  .                        استراتيجية للحد من الفقر

                                       يف الفقر وحتليل أسبابه اجلذرية ووضع                                                                         مـن بـني مـا تركز عليه ورقة استراتيجية احلد من الفقر تعر              -  ٣٦
                  ومع أن الفقر يف      .                                                                                     برامج وإنشاء شراكات استثمارية للشروع يف العمل على حتقيق أهداف احلد من الفقر             /   خطط

                                                                                                  املناطق احلضرية يرتبط يف جانب منه بتدهور األراضي وباهلجرة، فإن الصالت الرئيسية بني عملية ورقة استراتيجية 
                           وتقترح املبادئ التوجيهية،     .                                                                   العمل الوطنية حتدث عندما يتم التركيز على الفقر يف األرياف                              احلد من الفقر وخطة   

                                                                                                          الـيت وضـعها البنك الدويل فيما خيص ورقة استراتيجية احلد من الفقر لتقييم الفقر يف األرياف والتصدي لـه،           
                               د ورقة استراتيجية احلد من الفقر       وتستفي   ".                                                  هنج شامل ومشترك بني القطاعات للحد من الفقر يف األرياف "       اعتماد 

                                                           ، وتتناول املوارد اإلنسانية والطبيعية واملالية واملعرفية        "                     سبل املعيشة املستدامة   "                                     مـن إطـار العمل التنظيمي لنهج        
  .                              ً                                واالجتماعية وأصول رأس املال، فضالً عن اخليارات املتاحة إلدارة املخاطر

    على                               مع إشراك خمتلف القطاعات                          تكون قطرية التوجه،           فقر أن                                               املراد بعملية ورقة استراتيجية احلد من ال       و -  ٣٧
                                                ً                                    فإعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقر ينطوي عموماً على هنج يقوم على مشاركة               .               واسع يف وضعها          نطـاق   
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                                                                                              خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك، يف عدد من احلاالت، مناقشات إقليمية داخل البلد الواحد شاركت فيها اجملتمعات 
  .  ية   احملل

                                              برامج العمل الوطنية واستراتيجيات احلد من الفقر  :                    دراسة حالة رواندا- ١      اإلطار 

                    ً      ً                     يف الفقر ويشهد تدهوراً شديداً يف أراضيه الزراعية   )          يف املائة  ٧٠ (                                                       رواندا مثال على بلد تعيش نسبة عالية من سكان األرياف فيه  
  :             ومصادر أخرى    ٢٠٠٢                         ب خطة العمل الوطنية لعام    َ فحَس  .                                     ومثة صلة وثيقة بني الفقر وتدهور األراضي  .        واحلرجية

  ؛                                                              ل أعلى معدالت الفقر يف املناطق اليت تشهد أراضيها أشد درجات التدهور   َّ تسجَّ  � 

َدّني العائدات الزراعية وتضاؤهلا؛  �  َ ّ                                من بني العوامل املسببة للفقر اليت يكثر ذكرها َت  َ                                           

                                                            األراضي قلة األراضي وغريها من املوارد املتاحة لألسر املعيشية                                                                ومن بني العوامل اليت يكثر ذكرها بأهنا مسببة لتدهور            �
                                                       ألن الناس اليائسني يسعون إىل تلبية حاجاهتم ولو كان          "                                                            يف األرياف، مما يؤدي هبا إىل القيام مبمارسات غري مستدامة           

  ؛ "                   ذلك على حساب بيئتهم

قدِّر                                     بلغ تآكل التربة درجة من الشدة حبيث     �     ٤٠     ٠٠٠                                     رة البلد على توفري الغذاء لسكانه مبعدل        د من قد حي          البعض أنه ُ   ِّ    ُي
  ؛   عام   كل        نسمة يف 

                                                                                                                   تشمل خدمات النظام اإليكولوجي املتأثرة جفاف الينابيع والبحريات وتدهور النباتات الطبيعية واملاء يف املستنقعات                �
  . )١٧ (       ء احلرجي                                                                                ونضوب التربة إىل حد التصحر وحدوث فيضانات وحاالت جفاف أكثر شدة واالحنسار السريع للغطا

                                ، أولوية عليا لتطوير قطاع زراعي  "                          استراتيجية املساعدة القطرية  :       رواندا "         بعنوان     ٢٠٠٢                                     أوىل البنك الدويل، يف تقريره الصادر عام  
  "       رواندا                                عكس اجتاه تدهور املوارد الطبيعية ل "        فجعل من   .                                                                          نشيط لزيادة عائدات البلد، وكان أول نشاط مت اقتراحه هو جتديد املوارد الطبيعية

                                َّ                                                   وكذلك، وضعت خطة العمل الوطنية منوَّ اإلنتاج الزراعي على رأس أولويات رواندا، يليه جتديد    ).   ١٠  .  ص   " (    ً      ً         ً       ً    شرطاً واجباً اقتصادياً وبيئياً "
          من تآكل                                                                                                           واقترحت خطة العمل الوطنية مجلة من التدابري للحد من التدهور من بينها برنامج وطين واسع النطاق لتنفيذ تدابري للحد  .       األحراج

                                                                                                                                    التربة وحتسني إدارة املستنقعات وتشجيع إنتاج مشتقات احلليب من أجل التغذية والسماد العضوي، ووضع خطة إقليمية إلنتاج احملاصيل                  
  ا                                                        ومت التشديد على احللول التقنية اليت جرى التخطيط هلا وتنفيذه  .                                                              والزراعة احلرجية وإعادة التحريج، ووضع سياسة واضحة حليازة األراضي
  .                                                   ً            على املستوى الوطين، مما سيتطلب رصد اعتمادات كبرية نسبياً يف امليزانية

َدّني اإلنتاجية الزراعية وتناقصها من أثر يف اإليرادات، كما أكدت   َ ّ                                                             وعلى غرار ذلك أكدت ورقة استراتيجية احلد من الفقر ما لَت  َ                                                    
                                                              يل التدابري العالجية املقترحة أولوية لزيادة استعمال املدخالت           وتو  .  )١٨ (                                                                  مـا للـنمو االقتصادي الزراعي من دور حاسم يف احلد من الفقر            

                                                                     وركزت األنشطة الرامية إىل النهوض بدخل سكان األرياف على التسويق            .                                                   َّ          اخلارجية، ال سيما األمسدة الكيميائية وأصناف البذور احملسَّنة       
                                                ورمبا ال تعاجل تلك األنشطة األسباب اجلذرية لسوء إدارة   .         لتصديرية                                 ً                                 الزراعي وعلى إنتاج احملاصيل إقليمياً وزيادة إنتاج احملاصيل التجارية وا

                 ومثة أنشطة أخرى     .                                                                                    ً                                     األراضي وتضاؤل العائدات، ولن تعود بالضرورة بالنفع على أفقر الفئات وأشد املناطق تدهوراً أو أفقر األسر املعيشية                
                                                               سني إدارة املستنقعات، وحتسني البىن التحتية، والتسويق، وسياسة                                                            َّ                   مقـترحة لتحسني القطاع الزراعي، من بينها الزراعة يف املدرَّجات، وحت          

                                                                                             بيد أن احملافظة على التربة واملياه وإدارة املستنقعات والزراعة املختلطة بالغابات وإعادة              .                                             ملكـية األراضي، واالئتمان واألحباث والتوسيع     
                        بينما كان استعمال األمسدة  (                                      ئمة الطويلة اليت تورد مؤشرات رصد الفقر                                                            التحريج وغري ذلك من متغريات اإلدارة البيئية مل تكن مدرجة يف القا

   ).                 ً      وبذور خمتارة مدرجاً فيها

                                                        

) ١٧  (  Deuxième rapport national sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies 

sur la Lutte Contre la Désertification au Rwanda (2002), MINITERE, Rép. Rwandaise.  
) ١٨  (  The Government of Rwanda Poverty Reduction Strategy Paper (2002), Ministry of 

Finance and Economic Planning, Republic of Rwanda.  
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 كيف ميكن تدعيم ورقـات استراتيجية احلد من الفقر كي تعاجل بشكل أفضل 
 مسائل الفقر يف املناطق الريفية واحلضرية يف جوانبها املتعلقة بتدهور األراضي

                            ً                                    ً             جية احلد من الفقر قد جنحت عامةً بامتياز يف حتليل اقتصاديات الفقر، سواًء يف املناطق                  إن ورقات استراتي  -  ٣٨
                                              ً                                                                     الريفـية أو احلضرية، بالرغم من عدم تركيزها عموماً على تدهور األراضي أو على املشاكل البيئية، إما بوصفها                 

ِ        وقام بوجو وِردي      .     ً                             سـبباً يف الفقر أو كنتيجة لـه                                  ان وثالثني ورقة من ورقات                          ، يف استعراضهما لثم    )    ٢٠٠٣ (           
  )                                                 تتعلق ست مسائل منها بإدارة املوارد الطبيعية       (                 مسألة بيئية      ١٧                                                   استراتيجية احلد من الفقر، بتحليل عملية إدماج        

     ً                   دليالً على درجة متدنية    ٠,٩            وكان املتوسط   .  )١٩ (                                          َّ              يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر بناء على سلَّم من ثالث نقاط
                                                                                            ن حتليل جمموعة خمتارة من أوراق استراتيجية احلد من الفقر ألغراض هذه الدراسة أنه، مع                       ويتبني م   .           من اإلدماج 

                                                                                                      إمكانـية اإلشارة إىل املشاكل املتعلقة بتدهور األراضي، ال يوجد حتليل صريح ألثر تدهور األراضي على املسائل         
  .                           امة لألراضي يف أنشطة عالجية                                 ً                                                املـتعلقة باإلنتاجـية، وال توجـد عادةً توصيات واضحة بإدراج اإلدارة املستد            

       ً                                                                                                           وانطالقـاً مـن هذه التقديرات، ميكن جعل أوراق استراتيجية احلد من الفقر أكثر فاعلية يف حتليل وتناول صلة                   
  :                                                         الوصل بني الفقر يف األرياف وتدهور األراضي، وذلك من خالل ما يلي

ُ                                                إدماج حتليل وُنُهج خطة العمل الوطنية مباشرة يف عملية ورقة استرا •                     تيجية احلد من الفقر؛            ُ 

            َ   ُّ                        ُ                                                             التركيز على َتوزُّع الفقر يف املكان، وهو ما ُيتوخى من خطط العمل الوطنية أن تفعله، وحتديد                 •
                                                       ّ                                    العمـل العالجـي على املستوى احمللي واجملتمعي باختيار إجراءات حفّازة حتددها خطة العمل              

  ؛ )            املرفق األول-           من الفقر    احلد /                   مكافحة تدهور األراضي (                                  الوطنية وتعود بالنفع يف مجيع األحوال 

                                                                                          اسـتجالء أسباب الفقر املباشرة واجلذرية، مع األخذ يف االعتبار على حنو واف فقدان خدمات              •
                                    َّ                                                        الـنظام اإليكولوجـي يف األراضـي اجلافة املعرَّضة للتدهور والتعمق يف حتليل مشاكل تدهور               

           ل الوطنية؛                                                          األراضي وأثرها على الفقر بتوسيع جمال التقدير املتعلق خبطة العم

                                                                                  حتسني حتليل العالقة بني الفقر والبيئة على مستوى األسر املعيشية واجملتمع الضيق وعلى املستويني  •
                                                                                            اإلقلـيمي واالقتصادي الكلي، مع حتديد العالقة بني الفقر وعوامل أخرى مثل تدهور األراضي              

                 األراضي واألسواق،                              الرعاية الصحية والتعليم و    (                                               وعـدم تيسر املوارد واخلدمات اخلاصة والعامة        
                                          والسياسات االجتماعية واالقتصادية، وهلم جرا؛  )           وما إىل ذلك

                                                        
) ١٩  (  Bojo, J. and R.C. Reddy (2003), Status and Evolutions of Environmental Priorities in 

the Poverty Reduction Strategies;  An Assessment of Fifty Poverty Reduction Strategy Papers.  
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                                                                                        اسـتعراض آفاق اإلدارة املستدامة لألراضي وإدماجها يف عملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر       •
                                                    وإنشاء هياكل حتقق املساواة وتعود بالنفع يف مجيع األحوال؛

                                                 معينة تشترك فيها قطاعات خمتلفة ملعاجلة املسائل                                                     وضـع بـرامج ومشاريع والقيام باستثمارات         •
  .                               املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

                                                                                      موحد ملعاجلة مشكلة الفقر يف األرياف يعمل على حتقيق زيادة كبرية يف الفرص الكفيلة                  هنج              وبغية وضع    -  ٣٩
   ً      ً                      مجعاً وثيقاً بني ورقة استراتيجية                                                                     بإجياد وضع يعود بالنفع يف مجيع األحوال، ينبغي الشروع يف عملية مشتركة جتمع 

                                                                                                           احلد من الفقر وخطة العمل الوطنية تفضي إىل اختاذ تدابري توجه العناية واالستثمار إىل اجملتمعات والبيئات الريفية      
  .                        يف سياق خيدم مصلحة الفقراء

 ميكن أن تتكشف استراتيجية احلد من الفقر على املستوى القطري كيف -١الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Vol. 1: Core Techniques and Cross-Cutting  :   در   املص

Issues, The World Bank, Washington D.C. 2002.  

 َ  َ ُّ            ت ف ه م طبيعة الفقر

  :                                                    وضع استراتيجية للحد من الفقر وتشجيع النمو وتشتمل على
                    سياسات كلية وهيكلية •
        التدبري  •

                          السياسات والربامج القطاعية •
                               ً       ً  تقدير التكاليف والتمويل تقديراً واقعياً •

فيذ الربامج والسياساتتن

 رصد النتائج وتقييم األثر

                              الفاعلون والعمليات القائمة على
  :                 املشاركة، مبا يف ذلك

                   وكـاالت تابعـة للحكومة   •
                 وفرق عاملة وزارية            املركزية

                        الـربملانات وغريها من اهليئات  •
            التمثيلية

                         اجلمهور، مبن فيه الفقراء •
           اجملتمع املدين •
                 الشركاء اخلارجيون •
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      بغية                                                                     إدمـاج خطة العمل الوطنية يف عملية ورقة استراتيجية الفقر            -     ً    سادسـاً   
                  معاجلة أكثر فعالية                                          معاجلة املسائل املتعلقة بتدهور األراضي والفقر 

                        ومن مث، فإن معاجلة أي       .                                                                                   إن تدهور األراضي من املسائل البيئية اليت هلا آثار جلية على الفقر يف األرياف              -  ٤٠
  .      األخرى                                                                                      املسألتني، إما مسألة تدهور األراضي أو مسألة الفقر يف األرياف قد تساعد على ختفيف وطأة املسألة    من 

                                                        ً                      املتعلقة باألمن الغذائي والفقر النامجة عن تدهور األراضي كبريةً على الصعيد                                              وقـد تكون التكاليف االقتصادية و     
                                                                             غري أنه قد ثبت من استعراضنا خلطط العمل الوطنية وورقات استراتيجيات احلد من الفقر   .                   احمللي والوطين والدويل

                   ليس العمل على                                                                                                   أن املـراد بإطـار عمـل خطط العمل الوطنية وإطار عمل ورقات استراتيجية احلد من الفقر                
ِ      إدماجهمـا وتعزيِزه                                                                                              لذا، فإن إطاري العمل يغفالن فرص التآزر احلالية ويعجزان عن وقف العمليات اليت تعمل                .               

                  ً        ، يتم التغلب جزئياً على    )             املرفق الثالث  (                                                                         على إدامة املشكلتني كلتيهما، مع أنه، يف بعض احلاالت، كما يف أوغندا             
  .                           رقة استراتيجية احلد من الفقر                                هذه املعوقات يف اجلولة الثانية من و

ُ                                                                      ُ                             إن أحد ُنُهج زيادة فرص السياسات والربامج اليت تعود بالنفع يف مجيع األحوال يتمثل يف أن ُتعترب خطة                   -  ٤١  ُ       
                         ً                                                                                   العمل الوطنية بوضوح عمليةً متكررة ميكن الربط بشكل أفضل بينها وبني استعراضات ورقات استراتيجية احلد               

                                                              ً                    لتنسيق التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن حتدد منهجياً إمكانيات                              وباستطاعة مراكز ا    .            مـن الفقر  
                                                                                                                 احلـد مـن الفقر املتعلقة مبنع تدهور األراضي واحلد منه ضمن عملية خطة العمل الوطنية، وأن توصي باعتماد                   

  .           تويات عدة                                                                                            سياسـات وبرامج تصب يف جمرى استراتيجيات مكافحة تدهور األراضي واحلد من الفقر على مس              
                                                                                                                  وينبغي أن ينطوي إدماج العملية هذا على حتليل املشكلة ورسم السياسات والربامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها               
                                                                                                      يف املـيادين السياسية واالقتصادية واجملتمعية حىت جيين من يهمهم األمر يف فائدة متساوية منها وحىت ال يتفاقم أو      

   ).                                   راسة حالة بوركينا فاسو، املرفق الثاين      انظر د (                          يتأبد الفقر وتدهور األراضي 

               بوركينا فاسو- ٢      اإلطار 

                                                          من فهم التحديات اليت تواجهها البلدان اليت حتاول إدماج املسائل   )                 انظر املرفق الثاين (                  جتربة بوركينا فاسو  
               ودعم املاحنني                                                                      وإن النهج القطاعي العادي، الذي ترتبط فيه الواليات وامليزانيات          .                                 املـتعلقة خبطـة العمل الوطنية     

       ً     ً                                                                                                   ارتباطاً قوياً بقطاعات حمددة، جيعل من الصعب، بل من املستحيل، اتباع النهج الضروري الذي يضع يف االعتبار                 
                                              وقد يكون من املمكن التغلب على ذلك بتنفيذ برامج   .                                                    خمتلف القطاعات يف معاجلة مسائل العالقة بني الفقر والبيئة

                                                                            أية هيئة تنسيق أخرى ذات دراية وسلطة يف جمال إدارة العقود، وخاصة                                                       تدريبـية أو إنشاء مركز تنسيق قوي أو       
                                                 وجيب أن يكون املاحنون واحلكومات راغبني يف اتباع          .                                                               بتغيري كيفية توزيع األموال ومتابعتها وكيفية تقييم النتائج       

  .          قر والبيئة                                                                              هنج يأخذ يف احلسبان خمتلف القطاعات وتشارك فيه عدة مؤسسات لتناول املشاكل املتصلة بالف
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                                                                                                       بالرغم من كون بعض البلدان قد أدجمت خطط العمل الوطنية يف استراتيجياهتا وبراجمها االقتصادية على                -  ٤٢
                                                                                                                         املدى البعيد، مبا فيها ورقات استراتيجية احلد من الفقر، فإن القدرات املؤسسية والفنية والعلمية والبشرية واملالية                

                                                             املؤسسي على عملية اإلدماج على خمتلف األصعدة سيتطلب يف هناية األمر                 وإن إضفاء الطابع  .                   ما زالت غري كافية  
  .                                                  القيام بأنشطة بناء القدرات على املستويني الوطين واحمللي

 مستويات اإلدماج ومداخله -ألف 

               اجملتمعات احمللية   (                                          تشجيع وتعزيز مشاركة مجيع أصحاب الشأن            هو ب                        إىل حتقيق هدف اإلدماج             السبيل      إن   -  ٤٣
                                واتباع هنج يف التخطيط للتدخالت       )                                           املنظمات اجملتمعية والوكاالت احلكومية وغريها                       مات غري احلكومية و          واملـنظ 

  .                                                           وتنفيذها يعود بالنفع على مجيع من يهمهم األمر، وال سيما الفقراء

                                                                                                         إن إدمـاج أنشـطة خطة العمل الوطنية وورقة استراتيجية احلد من الفقر يف مؤسسات وطنية وإقليمية                  -  ٤٤
ـ    .                                                                                                          ية، مبا فيها الوزارات واهليئات اجملتمعية والوكاالت احلكومية واملدارس وقطاع األعمال، ما زال يف بدايته                   وحمل

                                                                                                 وبالتايل، يكون التغيري يف غالب األحيان بطيء احلدوث، وال تكون املنظمات فعالة بالقدر الواجب من الفعالية يف 
   .     لفقر                                               مكافحة التصحر وتدهور األراضي والعمليات املتصلة با

                              ة أطر عمل هي السياسات الكلية،      ثالث ٢                                                     العناصر األساسية يف خطة العمل الوطنية املبينة يف الشكل   ضم ت و -  ٤٥
                             لذا، فإن اإلدماج، كي يكون       .                                                                                    والتدابري القطاعية واليت هتم قطاعات خمتلفة، والربامج احمللية القائمة على املشاركة          

  .                                                            ل قطاعات خمتلفة وأن تقوم به جمموعة متنوعة من الفاعلني                                                        فعـاال، جيب أن حيدث على عدة مستويات من خال         
  . )٢٠ (                                                                   وفيما يلي ملخص ألنواع من أنشطة اإلدماج اليت تقام ضمن أطر العمل املذكورة

                                                        
) ٢٠  (  UNEP-GEF (2004), Training Handbook on the Global Environment Facility's 

Sustainable Land Management Approach.  
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  مكونات خطة العمل-٢الشكل 

 

  .                                              وثيقة داخلية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  :      املصدر 

 الكليةاإلدماج ضمن إطار السياسات  -باء 

                 السياسة والقوانني - ١ 

                                                                                                       يتضمن اإلدماج يف إطار العمل الكلي وضع سياسة اقتصادية كلية واملسائل القانونية وخمصصات امليزانية               -  ٤٦
                                                                                 وأهم املسائل بالنسبة خلطة العمل الوطنية تتمثل يف السياسات اليت تؤثر على تدهور األراضي   .                 وتدفقات االستثمار

                                                                                  اإلدارة الالمركزية للموارد الطبيعية وعلى التجارة وحتديد األسعار وعلى تيسر                                        وعـلى ملكـية األراضي وعلى     
  .                                                الوصول إىل األسواق وعلى صنع القرار على الصعيد احمللي

           ُ ُ                                         ً                                                    وجيـب إدمـاج أُطُر العمل املتعلقة بالسياسات والتنظيم إدماجاً أفضل يف عمليات خطة العمل الوطنية                 -  ٤٧
                                                                          من أجل إزالة العقبات االقتصادية واملؤسسية اليت تعوق اإلدارة املستدامة                                                   وورقـة اسـتراتيجية احلـد من الفقر         

                                ومن األمثلة على السياسات والربامج   .                                                              لألراضي واألسباب اجلذرية اليت تؤدي إىل تدهور األراضي واستشراء الفقر
  :          فقر ما يلي                                           ً       ً                           البيئية البالغة األمهية اليت ميكن أن تؤثر تأثرياً مباشراً على تدهور األراضي وعلى ال

إطار قانوين وتنظيمي
سياسات اقتصادية كلية
نظام حيازة األراضي

االستثمارتدفقات 
: مثل: التمكييناإلطار 
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                                               أطر العمل املتعلقة حبيازة األراضي وضمان استمرارها •

                                            ختطيط استغالل األراضي، وخباصة يف البيئات اهلامشية •

                                           عمليات مراقبة أسعار السلع الزراعية األساسية •

                                تطوير مرافق معاجلة السلع األساسية •

             تنمية األسواق •

                          الربامج اليت تؤثر على اهلجرة •

           قطع األشجار                       تنفيذ اللوائح الناظمة ل •

                                       االستثمار يف البنية األساسية اخلاصة بالنقل •

                                       االستثمار يف األحباث واإلرشاد يف جمال الزراعة •

                                                                 ً                           وإضـافة إىل ذلـك، ميكن ذكر عدد من األمثلة على سياسات وبرامج تؤثر تأثرياً غري مباشر على إدارة      -  ٤٨
                                          عتماد مناهج تشارك فيها خمتلف القطاعات                                 وتبني تلك األمثلة ضرورة ا      .                                       األراضـي والعملـيات املتعلقة بالفقر     

  .                                                                                             والتنسيق املطلوب على الصعيد الوطين لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية وورقة استراتيجية احلد من الفقر

         امليزانية - ٢ 

                                                                                                               مـن بني املسائل املتعلقة بوضع امليزانية رصد خمصصات مناسبة لذلك اجلزء من عملية جديدة لورقة استراتيجية                  -  ٤٩
ـ                                                 واألهم من ذلك ختصيص موارد على الصعيد احمللي          .                                                               د مـن الفقر املتصل خبطة العمل الوطنية على املستوى الوطين              احل

                          ورمبا يعطي برنامج الشراكة    .                                                                                           ملعاجلة أوضاع معينة نامجة عن الفقر يف األرياف، والربامج واحللول اليت يضعها اجملتمع احمللي             
  .                  ً                                          ً بعض البلدان، دروساً هامة يف الكيفية اليت ميكن هبا تنفيذ هذا عملياً                       ً           القطرية، الذي جيري حالياً اختباره يف 

                                                                                                        إن الـنهج املشـترك بني القطاعات املطلوب اتباعه إلزالة العقبات من أمام اإلدارة املستدامة لألراضي                 -  ٥٠
              يكتسيها بناء                                                                                                ولعـالج األسباب اجلذرية اليت تتسبب يف الفقر ويف تدهور األراضي يشري إىل األمهية الكربى اليت                 

                                             إذ سيحد هذا من أوجه التداخل بني الربامج          .                           ً                                    شـراكة بني مجيع الوزارات سعياً للحصول على التمويل املركزي         
ِ                                                          ويف الوقت الراهن، كثرياً ما يِقل حجم االستثمار الرامي إىل احلد من التدهور أو                .               ً      ً      ً    ويضمن استثماراً فعلياً وفعاالً         ً                     

ُ                                  ختفـيفه عـن ُعشر الكلفة االقتصادية الن                                                    ولعكس هذا االجتاه، يلزم التنسيق بني خمتلف         .          ً              امجة حالياً عن التدهور            
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                                             وينبغي الستراتيجية املعلومات اليت توشك جلنة        .                                                                       القطاعات على الصعيد الوطين لعالج أسباب التدهور وإجياد حلول فعالة         
  .                       مصادر لتمويل مشاريعها                                                                           التيسري التابعة لآللية العاملية على االنتهاء من وضعها أن تساعد البلدان على حتديد

 اإلدماج الشامل لعدة قطاعات -جيم 

    ومن   .                                                                                    إن التنسـيق بـني القطاعات عامل حيوي يف جناح اجلهود املبذولة ملنع التصحر وتدهور األراضي     -  ٥١
                                                                                                  املخطط لعملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر أن تشمل عدة قطاعات؛ ويضم العديد من جلان ورقات استراتيجية 

                                                                     بيد أنه، ومن أجل إدماج جوهر عملية خطة العمل الوطنية، سيكون             .                ً                         من الفقر طائفةً واسعة من الوزارات         احلد
                                                                                                                  مـن الضروري إتاحة اجملال ملشاركة الوزارات مشاركة أوسع يف الزراعة واملياه وتربية املواشي والبيئة والغابات                

                          وسيساعد هذا التضمني على      .                        املناطق تأثرا يف البالد                                                               وتنمـية اجملتمعات احمللية، إىل جانب التمثيل اإلقليمي ألشد          
    وعن   .               ُ                                                                                      وضع منهج مشويل لُيعتمد يف استغالل األراضي ويف حتديد تدابري احللول اليت تشارك فيها خمتلف القطاعات               

ُ                                                                                            طريق هذا النهج وُنُهج أخرى مشاهبة تشارك فيها خمتلف القطاعات، ميكن العمل على حتقيق أهداف االتفاقيات                  ُ                
                                                                                                 بإصالح األراضي وزيادة الغطاء األرضي وحتسني سبل كسب العيش والدخل، ويف الوقت ذاته، معاجلة                      الـثالث 

  .                             مسائل التنوع احليوي وتغري املناخ

 اإلدماج على الصعيدين احمللي واجملتمعي -دال 

      عملية      وهي    .                                                                                        تشـارك بلدان عديدة يف عملية تطبيق الالمركزية يف صنع القرار وحىت يف ختصيص املوارد               -  ٥٢
                                                                                                      تتناسب مع املفهوم األساسي خلطة العمل الوطنية من حيث تركيز العمل على املستوى اجملتمعي، كما إهنا تنسجم         
                                                                                                                      مع أهداف ورقة استراتيجية احلد من الفقر املتمثلة يف تعريف الفقر وتوجيه العناية إىل املناطق الرئيسية من خالل                  

                                                              ك من حيث األمهية يف وضع برامج وأنشطة قائمة على املشاركة                                      وتتمثل اخلطوة اليت تلي ذل      .                  رسم خريطة للفقر  
                                                   َّ    وإن استغالل قاعدة املوارد الطبيعية استغالال مستداما وحمسَّنا   .                                              ومتكاملة يف املكان من شأهنا أن حتل مشكلة الفقر   

  . ر                                                                                     هو من املكونات األساسية للحد من الفقر يف بلدان عديدة، وخباصة يف البلدان األكثر تأثرا بالتصح

                                                                   املكان الذي ميكن االنطالق منه يف معاجلة مسألة ضعف الناس والنظم             )  ٢       الشكل   (                     ومتـثل قاعدة اهلرم      -  ٥٣
    وإن   .                                                                                                         اإليكولوجـية والـذي تكمن فيه نظم التحليل واالستجابة اجملتمعية املشتركة بني القطاعات األكثر فعالية              

                                        ً     ً    ً    ه وعلى أنظمة املوارد الطبيعية، تشكل مكوناً هاماً جداً                                                   احملافظة على التربة وإصالحها، إىل جانب احملافظة على امليا
                                         لذلك فإن جزءا هاما من اإلدماج يتلخص         .                                                                   من احلل الذي تقدمه اجملتمعات احمللية ملشكلة الفقر وتدهور األراضي         

                                                                                                                يف االستفادة من ذلك اجلزء من خطة العمل الوطنية ضمن ورقة منقحة الستراتيجية احلد من الفقر للتركيز على                  
                                                                                                          مشـاكل حمـددة ومـناطق حمددة من البالد ضعيفة وشديدة التعرض للمخاطر واألزمات وإجياد حل قادر على                  

  .                         ً                االستمرار ونظم استثمار بناًء على ذلك األساس
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                                                                                                      إن إحـدى الوسائل املتاحة لعالج مسائل تدهور األراضي واستشراء الفقر تتمثل يف إقامة شراكات بني                 -  ٥٤
                                    ومثل تلك الشراكة ضرورية سواء لرفع     .                                              واإلقليمية واحمللية واملنظمات اجملتمعية أيضا                                 املـنظمات الدولية والوطنية   

  .                                وجيب أن تعود ملكية املشروع ملستعمله  .                                                درجة الوعي أو لتنمية املعارف أو تنسيق وحتسني العمل

 مناهج اإلدماج وأدواته -هاء 

                      وسيتضمن منهج اإلدماج     .      تدخالت                                                                 سيسـتفيد اإلدمـاج أيضا من تطوير واستعمال أدوات لتصميم ال           -  ٥٥
  :       وأدواته

                                                                                دراسة تكاليف وفوائد أنشطة منع وختفيف تدهور األراضي من أجل احلد من الفقر على الصعيد   �
                                                                                             احملـلي، مبا يف ذلك تكاليف الفرصة الضائعة النامجة عن عدم التحرك لوقف عمليات التدهور               

                 ية احلد من الفقر؛                                                واملتابعة الناجتة عن ذلك برصد وتقييم ورقة استراتيج

                                                                                           الوقوف على خمتلف القطاعات املتأثرة بتدهور األراضي، وكذلك تكاليف الفرصة الضائعة اليت              �
                                                                                         تتكـبدها خمـتلف القطاعـات ويتكبدها االقتصاد بسبب عدم التحرك لوقف عمليات تدهور              

        األراضي؛

                       ثارها على خدمات النظام                                                              مجع البيانات واملعلومات األساسية املتعلقة بعمليات تدهور األراضي وآ  �
                                        اإليكولوجي وعلى الفقر واألنشطة االقتصادية؛

                                                                                                إدماج صياغة اتفاقات شراكة استراتيجية من أجل إنفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر               �
ُ          من خالل العملية االستشارية اليت ُدعي إليها   ؛ )٢١ (                             

                            صميمها على الصعيدين احمللي                                                               ويف ضـوء ما تقدم، الوقوف على التدخالت هبدف اإلدماج وت            �
                                                                                               والوطـين اعتمادا على عملية متكررة وقائمة على املشاركة تفضي إىل االستثمار يف برامج إمناء              

  .                       املناطق احمللية يف وقت مبكر

                                                        

           ، الفقرتان CRIC, ICCD/CRIC(1)/10                                                  تقريـر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا األوىل،    )  ٢١ (
  .   ١٣٢   و  ٩٥
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                                                                                            وعليه، فإن اإلدماج يف هناية األمر هو تضمني مبادئ خطة العمل الوطنية وحتليلها وأهدافها يف عملية ورقة  -  ٥٦
                                                                                           احلـد من الفقر حبيث يكون املستفيد منها يف هناية املطاف هو اجملتمعات الريفية ودعم النظام البيئي               اسـتراتيجية 

   ). ٣           انظر اإلطار  (          واستدامته 

  املسائل املتعلقة باإلدماج وبتنفيذ املشاريع-سابعا 

              ة للمشاكل على ُ                                                                          ُتعىن كل من خطط العمل الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقر بتقدمي هنوج عالجي -  ٥٧
                                                                                               وترد يف جدول املرفق األول أمثلة على األهداف واخليارات النافعة يف مجيع األحوال اليت تتناول                 .              أرض الواقـع  

                                                                                                                 مسائل التصحر وتدهور األراضي واستشراء الفقر الناشئة عن اإلدماج الفعال خلطة العمل الوطنية يف عملية ورقة                
                 كما حيدد مدى تضمني   .                                            تسع مسائل خمتارة هتم البلدان واجملتمعات احمللية          ويبني اجلدول  .                        استراتيجية احلد من الفقر

  .                                                              تلك املسائل يف خطة العمل الوطنية ويف ورقة استراتيجية احلد من الفقر

                                                              يتيح اجلمع بني املنهجني آليات وخيارات تتعلق بتنفيذ أمشل من تلك اليت                          ويف كل حالة من تلك احلاالت،  -  ٥٨
                                            ً            ً   كما إن اخليارات النافعة يف مجيع األحوال تتيح سبالً أكثر جاذبيةً   .                     تماد كل منهج على حدة                  كانت ستتاح لو مت اع

  .                للتمويل والتنفيذ

                                                                                       ومثـة أمر آخر ييسر اإلدماج من منظور مؤسسي هو وجود مراكز التنسيق اخلاصة بكل من خطة العمل    -  ٥٩
                                           يوجد مركز التنسيق اخلاص خبطة العمل الوطنية   إذ  .                                                       الوطنية وورقة استراتيجية احلد من الفقر يف املستوى املناسب 

                                                                                                                       حالـيا يف جمموعة من الوزارات من بينها البيئة والزراعة والغابات والشؤون اجملتمعية، بينما يعهد بالتنسيق فيما                 
   حلد                                               ومن األمهية مبكان، يف سياق عملية ورقة استراتيجية ا  .                                                    يتعلق بورقة استراتيجية احلد من الفقر إىل وزارة املالية

                                                                                                     من الفقر، أن يكون مركز التنسيق اخلاص خبطة العمل الوطنية جزءا من عملية صنع القرار، وبالتايل فإنه قد يكون 
  .                                                                         من الضروري، يف بعض البلدان، أن حيتل موقعا عاليا يف اهلرم اإلداري ويف وزارة قوية

    امج                              ملكافحة التصحر يف عالقتها برب                                                                          والتنسـيق اإلقليمي ودون اإلقليمي من ميزات اتفاقية األمم املتحدة            -  ٦٠
                                                             وال توجد هناك عملية مشاهبة فيما يتعلق بأوراق استراتيجية احلد من   .                                         العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية

  .                                                                                                                   الفقر، بالرغم من أن التحليل واستجابة املشاريع لقضايا الفقر كثريا ما يتخطيان احلدود الفاصلة بني القطاعات               
  .                                                                                    رامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية من التركيز أكثر على مسائل احلد من الفقرُ    ُن ب       َّ ورمبا متكَّ
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                 التجربة الترتانية  - ٣      اإلطار 

َ                                                                             إن اآلليات املؤسسية املستخَدمة لتعزيز إدماج مسائل خطة العمل الوطنية يف عملية استراتيجية احلد من الفقر ويف                          
                                                ُ           ُ   َّ                            ة الرامية إىل احلد من الفقر تكون األكثر نفعا عندما ُيشرع فيها وُتنسَّق على الصعيد الوطين                                السياسات والربامج احلكومي  

   ِّ                                                                                  ومتكِّن التجربة الترتانية من فهم كيف ميكن تناول املسائل البيئية املتعلقة بالفقر              .                                    وحتظـى بإرادة سياسية وبدعم قويني     
                    ، جلنة برملانية لشؤون     ٢٠٠١                              فقد أنشأ برملان ترتانيا يف عام  . )٢٢ (                                                مباشرة عرب مجيع اهلياكل احلكومية بوترية سريعة نوعا ما

                                       وأفضى ذلك يف العام التايل إىل صياغة مشروع   .                                                                 البيئة، وما لبثت احلكومة أن وافقت على إطار عمل مؤسسي إلدارة البيئة
                     اسات القائمة مبا يعزز                                ويتمثل اهلدف من ذلك يف ترشيد السي  .                َّ                                 قانون إطاري موحَّد خاص بالبيئة يف مكتب نائب الرئيس

  ُ                                                                                                 وأُدجمت القضايا اليت مت حتديدها يف خطة العمل الوطنية يف استراتيجية احلكومة لتنمية األرياف ويف                 .                   الـتآزر والتكامل  
                ُ                                                    ومنذ وقت قريب، أُنشئ فريق عامل يعىن بالبيئة تشارك فيه خمتلف             .     ٢٠٠١                                             اسـتراتيجية إمنـاء القطاع الزراعي لعام        

                                                                                               ائل البيئية يف السياسات واخلطط احلكومية بغية ضمان استعمال املوارد الطبيعية بشكل مستدام                                   القطاعـات إلدماج املس   
  .                 ُ                                                                                  للحد من الفقر، وأُعلن عن إدماج الوحدات اليت تعىن بالبيئة مستقبال يف الربامج القطاعية يف مجيع مؤسسات احلكومة

                     وكان من نتائج تلك      .                                  عملية استراتيجية احلد من الفقر                    ُ                                                ويف تلك األثناء، أُدجمت البيئة بوصفها مسألة حساسة جامعة يف            
                         بناء قدرات ذوي الشأن،      )  ٣ (                                                إدراج البيانات البيئية يف نظام رصد الفقر،          )  ٢ (                                         حتديد املسائل املتعلقة بالفقر والبيئة،        )  ١ (           العملـية   

                              معلومات إىل أصحاب الشأن من         ِّ                                                       وتقدِّم سلسلة من حلقات العمل، إىل جانب نشرة إخبارية،            .                                 سواء من احلكومة أو من خارجها     
ِ       وفُِرغ من    .                                                                                                                       احلكومـة ومن خارجها عن املسائل املتصلة بالفقر والبيئة كي توضع يف االعتبار يف عملية استراتيجية احلد من الفقر                   ُ  

 ً          اً من قائمة                                    وأصبحت مؤشرات الفقر والبيئة اآلن جزء  .                                                                      إجراء تقييم بيئي استراتيجي لإلدارة البيئية املستدامة ألغراض احلد من الفقر
                                                                                    ُ                            مؤشرات منقحة يستعملها نظام رصد استراتيجية احلد من الفقر، كما أن االستدامة البيئية قد أُدرجت بوضوح يف اجلزء من ائتمان 

  .                              دعم احلد من الفقر املتعلق باألداء

ُ                                                                   ومن الناحية املالية، ُشرع يف إجراء استعراض للنفقات العامة املتعلقة بالبيئة هو األول من نوعه                لتقدمي مدخالت                     
َ                                                                                                   تستَغل يف وضع إطار العمل احلكومي اخلاص بالنفقات على املدى املتوسط ووضع مبادئ توجيهية إلدماج النفقات البيئية     

     ُ                                                              وقد أُدرجت املسائل ذات األولوية يف خطة العمل الوطنية يف اتفاق الشراكة    .                                          يف استعراضـات النفقات العامة القطاعية     
                                                                                ازدواج اجلهود وتعزيز االستعمال الفعال هلذه املوارد وملوارد مالية أخرى، عقدت حلقة عمل               ومن أجل تفادي   .         األوروبية

                      اتفاقية األمم املتحدة    (                                                                هبدف استطالع الفرص املتاحة لتنسيق تنفيذ االتفاقيات األربع              ٢٠٠١                           للـتآزر الوطـين يف عام       
                                                  ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية رامسار بشأن                                                                 ملكافحـة التصحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     

                                                                                      وأنشئت، أثناء حلقة العمل هذه، جلنة فنية من قطاعات متعددة تضم القطاع اخلاص ومنظمات غري       ).                 األراضـي الرطبة  
  ة                                                       كما شرعت هيئة التنسيق الوطنية التابعة التفاقية مكافح     .                                                           حكومـية ومـنظمات جمتمعية لتدارس قضايا تتعلق بالتآزر        

  .             ٍ                                                              التصحر يف إجراٍء لالجتماع بانتظام هبيئات التنسيق الوطنية التابعة التفاقيات أخرى

                                                        

 ) ٢٢  (  “Poverty Reduction Strategy: The Third Progress Report 2003/3”, The United Republic 
of Tanzania, April 2004, and the “Second National Report on the Implementation of the UN Convention 
to Combat Drought and Desertification”, Vice President’s Office Division of Environment, The United 

Republic of Tanzania, May 2002.  
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                                  إمكانية االستفادة من اخليارات     -                    استنتاجات وتوصيات    -     ً ثامناً
                     النافعة يف مجيع األحوال

 استنتاجات -ألف 

                               ة ذات القدرة وامليزانية احملدودتني                                                                 إن كثرة املبادرات املتداخلة اليت تسعى إىل حل املشاكل يف البلدان النامي -  ٦١
                                                                                                        تنشـأ عنها مصاعب ومشاق تتعرض هلا مجيع األطراف، وهي تعرقل اجلهود املبذولة حلل املشاكل اخلطرية على                 

  .                     فهناك حاجة إىل التماسك  .     األرض

    برية                                                                                                   تناول عملية خطة العمل الوطنية مسائل التصحر وتدهور األراضي واملوارد اليت تعترب ذات أمهية ك               و -  ٦٢
                                               وتعاجل عملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر مشاكل   .            االقتصادية ا       إلمكاناهت          يف األرياف و                         بالنسبة لالستدامة البيئية 

َ                            وإن اجلمع بني َمواطن القوة يف كل من          .                 ً                                                       الفقـر، ولكن عادةً دون اهتمام كبري بوضع املوارد الطبيعية األساسية                       
  . ا                                     هاتني العمليتني سيعود بالنفع على كلتيهم

                                                                                                          غري أن قدرات خطة العمل الوطنية على االستجابة لدواعي القلق يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر ما                  -  ٦٣
                                                   وبالرغم من أنه باستطاعة اإلدماج حتقيق خيارات نافعة يف   .                                                 زالت غري كافية وتتطلب القيام بأنشطة لبناء القدرات
                                                           والصفقات ينبغي بسببها أن حتصل البلدان املتأثرة األطراف                                                                مجيع األحوال، فإنه تنشأ عنه تكاليف تتعلق بالتنسيق         

  .                                                                       يف اتفاقية مكافحة التصحر على الدعم بواسطة اآللية العاملية وغريها من الشركاء

                                                                          إدماج خطة العمل الوطنية يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر وشرعت يف                    بضرورة                    أقرت بعض البلدان     و -  ٦٤
ِ َ                                                       ً       للغري بعض الِعَبر املستخلصة والسبب يف إدماج خطط العمل الوطنية يعود أساساً إىل                           ً   هذه العملية، مما يقدم مبكراً              

                  وإن الوقت مناسب     .                                                                                             بعض املشاكل العملية اليت صادفتها البلدان املتأثرة بالتصحر يف تنفيذ خطط عملها الوطنية            
                 وميكن املضي قدما يف   .             بلدان كثرية                                                                      لإلدماج يف هذه املرحلة اليت مت الوقوف فيها على قضايا تتعلق بالبيئة والفقر يف

                                                                                                              اإلدماج إذا ما أمكن حتقيق التكامل بني امليزات القوية املتعلقة بالبيئة وباملشاركة يف خطة العمل الوطنية والتحليل       
ُ                          االقتصادي املتني القائم على املشاركة يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر وإذا ما ُوضعت املشاكل يف سياق جغرايف                                                                          

                                                                  وقد وجدت بعض البلدان، كأوغندا وبوركينا فاسو، أن هذا سبيل             ).                                        حتديـد مواقع الفقر، واملسائل البيئية         أي   (
   ).                         انظر املرفقني الثاين والثالث (                            منطقي وضروري للمضي إىل األمام 

    قية               حلل املشاكل احلقي       ً وسيلةً     يتيح                                                              إدماج خطة العمل الوطنية يف عملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر    إن  -  ٦٥
ُ     وتدل العالقة بني الفقر والبيئة على املزايا التآزرية لتناول التدهور بُنُهج   .                   بأسلوب حتليلي وعملي                على أرض الواقع  ُ                                                                 
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                           وسيستفيد اإلدماج كذلك من      .                                                                              ختـدم مصـلحة الفقـراء ومعاجلة مشكلة الفقر بتحسني إدارة األراضي واملياه            
  .                                     استحداث واستعمال أدوات لتصميم التدخالت

                                                                                           ون اهلدف من اإلدماج وضع أساس متني كمنطلق لوضع هنج طويل األجل يتم اتباعه يف مكافحة                    وسيك -  ٦٦
                                                                                 هذا النهج، الذي سيكون مبثابة حجر الزاوية لإلدارة املستدامة لألراضي، سيساهم             .                         تدهـور األراضي والتصحر   

                             األهداف اهلامة الواردة يف                                                                  ً     ً                  بقـوة يف احلد من الفقر وإصالح النظام اإليكولوجي، إال أنه سيحقق أيضاً بعضاً من              
  .                                                             اتفاقية التنوع البيولوجي ويف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

     ورمبا   .                                                                                              ولتحقـيق اإلدماج، لن يكون هناك بد، يف أحوال عديدة، من إضافة مستوى جديد من اإلشراك                -  ٦٧
                                  إىل متثيل إقليمي وحملي أكرب وإىل إشراك                                                                  حتتاج اجلولة الثانية من ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف أحيان كثرية 

          وإن تضمني    .                           ِّ                                                                  مسؤولني وجمتمعات حملية إقليميِّني ودون إقليميني يف الوقوف على مناهج عالج التصحر والتدهور            
                                                                                                 القضايا املتصلة بالبيئة والفقر يف التخطيط احلكومي ويف صياغة السياسات وحتديد خمصصات امليزانية يتطلب دعما 

ْ                                                                                    ْين قويني وجيب أن يتم تناوله مباشرة عرب اهليكل احلكومي جبميع مستوياته ضمن إطار عمل أو جلان             َ وزعامة مركزَي
                       َّ                                                                                         أو فرق عاملة مؤسسية معدَّلة وبإشراف هيئة تنسيق ذات سلطة قادرة على متابعة املدخالت اليت تقدم لعمليات                 

  .                                               التخطيط ووضع امليزانية والرصد اليت تقوم هبا احلكومة

                                                                                             عـة أدوات االستعراض والتقييم املستعملة لتأييد منهج اإلدماج تتضمن حتليل تكاليف اإلدارة                     وإن جممو  -  ٦٨
                                                                                                              املسـتدامة لألراضـي ومنافعها يف احلد من الفقر على الصعيد احمللي، وحتديد القطاعات املتأثرة بالتدهور، ومجع               

                                   ات النظام اإليكولوجي وعلى الفقر                                                                                  البـيانات األساسـية واملعلومات املتعلقة بعمليات التدهور وآثاره على خدم          
                                                                                                       واألنشـطة االقتصادية، والوقوف على أشكال التدخل اإلدماجي وعلى تصميمها على املستويني احمللي والوطين              

  .                                                              اعتمادا على منهج قائم على املشاركة وعلى رصد وتقييم أنشطة اإلدماج

ِ َ        ينبغي للبلدان واملؤسسات املاحنة أن تستفيد من الِعَبر املس -  ٦٩                                          تخلصة حىت اآلن ومما لدى بعض البلدان املتأثرة                                             
                                                                                                          مـن جتـارب يف إدماج خطة العمل الوطنية يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر، بغية تقدمي رد منظم قصد وضع             

             يف أمريكا     ١٠     ً                  بلداً يف أفريقيا، و      ٢٠ (                                                                             بـرنامج ملنع تدهور األراضي واحلد من الفقر يف عدد من البلدان املختارة              
   ).                          يف أوروبا الوسطى والشرقية ٥           يف آسيا، و  ١٠           والكارييب، و         الالتينية 

                                                                                       ومع أنه من املهم أن يكون مثة التزام قطري قوي ودعم أساسي، فإنه سيكون من املناسب ختصيص أموال  -  ٧٠
                                                                 ماليني من الدوالرات لكل بلد على مدى فترة ثالث سنوات، إذ             ٧       إىل    ٥                       َّ                  للـبدء يف بـرنامج حافز تقدَّر بنحو         

                    ً                                                                                إصالحا على األرض قابالً للقياس، مع ما يرتبط به من إدارة للمعلومات ونقل للتكنولوجيا وبناء                            سـيتيح هـذا   
                                                                                              وتعد الشراكة القطرية الرائدة اليت أطلقتها بعض البلدان ضمن سياق مرفق البيئة العاملية               .                      للقدرات ورصد وتقييم  
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                                             اليت أطلقها مؤخرا البنك الدويل آلية أخرى         "             أرض أفريقيا  "                    ورمبا تكون مبادرة      .                                  آلـية هامة ميكن االستفادة منها     
  .                      هامة للتمويل يف أفريقيا

                                                                                                 بالرغم من أن عدة شراكات ومناهج خمتلفة قد تكون مثمرة، فإن من املهم العمل على اإلبالغ باألنشطة           -  ٧١
ِ َ                                                                          والِعَبر املستخلصة ونشرها بأنسب شكل ممكن عن طريق آلية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    .  

 لتوصياتا -باء 

                                                                                                               مـن أجل إنشاء آلية فعالة للربط بني عملية خطة العمل الوطنية وعملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر                   -  ٧٢
  ِّ                                                                                                          حتدِّد وتقدم احللول ملشكلة الفقر يف األرياف يف مناطق معرضة للتصحر ولتدهور األراضي وللجفاف، فقد وقفنا                

                                                     املتأثرة أن عملية صنع القرار تتيح الفرصة ملراكز                                         ضرورة أن تتحقق معظم البلدان        :                          عـلى أربـع ضرورات هي     
                                                                                               التنسيق اخلاصة خبطة العمل الوطنية لكي تشارك مشاركة مباشرة، وضرورة أن يضمن صناع القرار املشاركون يف 
                                                                                                 عملية ورقة استراتيجية احلد من الفقر أن حتليل الفقر يف األرياف يتضمن وجود خربة فنية بشأن تدهور األراضي، 

َ                                                   أن يقدم مرفق البيئة العاملية والوكاالت التنفيذية الشريكة الدعَم لعملية خطة العمل الوطنية يف تنفيذ                        وضـرورة                                                              
                                                                                                        الربامج اليت تعاجل تدهور األراضي وإزالة األحراج وخدمات النظام اإليكولوجي بأقصى إمكاناهتا، وضرورة تقدمي          

                                                               ة املاضية يف ربط خطة العمل الوطنية بورقة استراتيجية احلد                                                                   البلدان املتقدمة حال منظما وواقعيا إىل البلدان املتأثر       
  .        من الفقر

  :                                       والتوصيات التالية نابعة من هذه الضرورات -  ٧٣

                                                                                                ينبغي توطيد عملية خطة العمل الوطنية كي تقدم حتليال مكانيا للفقر من حيث عالقته بتدهور                 ) أ ( 
                                                    ذوي اخلربات البيئية واحمللية املناسبة من املناطق                                                             وينـبغي تعديل هياكل صنع القرار مبا يتيح مشاركة          .         األراضـي 

                                                                َّ                                وإن املشاركة اجملتمعية واحمللية يف الوقوف على القضايا ويف وضع ممارسات حمسَّنة يف جمال إدارة األراضي            .        املتأثرة
  .      قطاعات                                                                  وينبغي التشجيع على اختاذ القرارات اليت تركز على املشاكل املشتركة بني ال  .                       أمر حساس يف هذه العملية

                                                                                                  وينـبغي يف الوقت ذاته، تدعيم ورقات استراتيجية احلد من الفقر بغية توجيه عناية خاصة إىل                  ) ب ( 
                                                                                          كما ينبغي تعزيز برامج الوقاية والعالج اليت تتعلق مباشرة بالصلة بني الفقر والبيئة               .                               العالقـة بـني البيئة والفقر     

                                                          املشاريع احملددة ضمن خطة العمل الوطنية اليت ميكن أن                                                                واإلسـراع بتحديد األولويات فيما يتعلق باالستثمار يف       
  .                                                                 تعود بالنفع يف مجيع األحوال وأن تساعد على مكافحة الفقر وصيانة األراضي

                        ً                                                                       لـيس اإلدماج يف حد ذاته دواًء لكل داء ولن يكون ذا مصداقية إال عندما حيظى الكفاح ضد                    ) ج ( 
       وجيب أن   .                                         ألراضي، بالدعم السياسي من مجيع أصحاب الشأن                                           اجلفاف والتصحر، بوصفه حالة من التدهور احلاد ل

                                                                                                                     حتتل مراكز التنسيق مكانة عالية وأن تتمتع مبا يكفي من السلطة لإلسهام املباشر يف عملية ورقة استراتيجية احلد                  
         ينبغي            ُ                                                                                  وينبغي أن ُتعطى األولوية يف خمصصات امليزانية لإلدارة املستدامة لألراضي عرب القطاعات، كما              .          من الفقر 
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                                                                                                                   أن تضع مراكز التنسيق استراتيجية عشرية لتنفيذ خطة عمل وطنية متكررة يف إطار عملية ورقة استراتيجية احلد                 
  .        من الفقر

                                        ً                                                وينبغي للبلدان األطراف املتأثرة أن تضع هنجاً يشمل خمتلف القطاعات لتناول قضايا الفقر والبيئة   ) د ( 
                                                               ا أن يؤدي، على سبيل املثال، إىل إنشاء أفرقة عمل مشتركة                       ومن شأن هذ    .                                  يرتكز على إطار عمل مؤسسي متني     

                                                                                                     بني القطاعات وإىل إدماج العاملني يف خطة العمل الوطنية يف املؤسسات القطاعية التقليدية وإىل إدراج قضايا الفقر 
َ                    أو تقدمي مدخالت تستَغل يف عملية وض       /                                                                     والبيـئة يف التخطـيط الزراعي وغريه من أوجه التخطيط القطاعي و              ع                  

                                                                                       ويتطلب اإلدماج الناجح إحداث تغيري يف كيفية توزيع األموال ورصدها ويف كيفية تقييم               .                      امليزانـية احلكومـية   
  .       النتائج

     أن                                                                                       ينبغي للوكاالت الدولية، وخباصة البنك الدويل ومرفق البيئة العاملية وشركائه املعنيني بالتنفيذ،    ) ه ( 
                                                            فحة التصحر وعملية خطة العمل الوطنية حتت مظلة اإلدارة املستدامة                                         تشجع إدماج عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكا

                                                                                                   فهي بذلك ستيسر إقامة مزيد من الروابط بني االتفاقيات الثالث ضمن منهج استراتيجيات االستدامة                .       لألراضي
           لة األحراج                                                                              هذا التركيز غري املعهود يف آلية البيئة العاملية على تدهور األراضي وإزا             .                               البيئـية واحلـد مـن الفقر      

                                                                                                               وخدمـات الـنظام اإليكولوجي ينبغي أن يتم إىل أبعد مدى ممكن بإدماج خطط العمل الوطنية يف عملية ورقة                   
  .                                                                  استراتيجيات احلد من الفقر ويف التنفيذ الالحق للربامج واملشاريع على األرض

         تكهن هبا                                                                                        ينـبغي أن تقـدم الـدول األطـراف املتقدمة استجابة منظمة وبعيدة املدى ميكن ال                 ) و ( 
                                                                                                            الحتـياجات الـدول األطـراف املتأثرة بالتصحر، والسيما يف التعجيل بإجراء العمليات التشاورية الضرورية               

                                   فبعد مضي عشر سنوات على اعتماد        . COP.6/1                                                         َّ              واالنضمام إىل بناء الشراكة املتفانية على حنو ما دعا إليه املقرَّر            
ُ                                       وضُع ودعم عدد كبري من أنشطة اإلدارة        -  COP.8     قبل               بالتأكيد   -                                             االتفاقـية، ينـبغي أن يكـون من املمكن              

                                                                                                                املستدامة لألراضي يف بلدان خمتارة يف إطار شراكة قوية بني املاحنني والبلدان األطراف املتأثرة ضمن إطار العمل                 
   .                             املنصوص عليه يف هذه االستنتاجات

                            ة يف ورقة استراتيجية احلد                                             ومن أجل دعم إدماج خطة العمل الوطني                                      لزيادة فعالية مراكز التنسيق       ) ز ( 
                                                                                                                          مـن الفقـر، ينبغي أن تقدم اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية املوارد الالزمة لتغطية تكاليف الصفقات املتعلقة                  
                                                                                                                        بالتنسيق ودعم العملية التحليلية الضرورية عرب بناء القدرات لتحقيق إدارة تكاملية للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك                

  .                     لتدريبية ملراكز االتصال             حلقات العمل ا

                               وستشمل وكاالت ثنائية ومتعددة      .                                                           سـيلزم إقامة جمموعة من الشراكات لتنفيذ هذه التوصيات          ) ح ( 
                                 ورقة استراتيجية احلد من الفقر      /                                                                         األطراف ومنظمات غري حكومية، وستعمل من خالل عملية خطة العمل الوطنية          

  .                                      أو أطر عمل استراتيجية أخرى حسب االقتضاء / و



 
 ∗فقاتاملر

 املرفق األول
 احلاجة إىل عملية دمج جمزية للجميع

 
 

 األهداف واخليارات اجملزية للجميع يكسبون

 
كيفيـة معاجلتها يف ورقة 
 استراتيجية احلد من الفقر

 
كيفية معاجلتها يف خطة 

 العمل الوطنية

 
 
 القضايا

  :                                         التردي على الصعيدين احمللي والوطين عن طريق                                                          حتديد ومعاجلة الكلفة االقتصادية لتردي األراضي وفوائد منع وختفيف
                                                              احملافظة على األرض والتربة لتحقيق احلد األقصى من ختدمي النظام البيئي -
                                          التقليل من حدوث الكوارث الطبيعية ومن شدهتا -
                                                               دمج اإلدارة املتكاملة لألراضي يف السياسات والربامج االقتصادية الكلية -
                                                                         ، مثل تطوير فرص توليد الدخل يف املناطق الريفية بغرض ختفيف الضغوط على البيئة                            تعزيز النمو االقتصادي املستدام -

                                                   معاجلة األسباب اجلذرية للتردي البيئي اليت تتعلق بالفقر -

                         التركيز األساسي خلطة العمل        َ      ً  ال تعالَج عادةً
        الوطنية

               تـردي األراضي   
         بشكل عام

  :                                           ف حدة التصحر على املستويني احمللي والوطين من خالل                                              حتديد ومعاجلة الكلفة االقتصادية للتصحر ومزايا ختفي
                                                                                      احلد من هجرة الفئات منخفضة الدخل من املناطق الريفية ألن هذا يعمل على انتشار الفقر يف املدن -
                                    معاجلة قضايا ملكية األرض وحقوق حيازهتا -
                                                حتسني املعايري الغذائية والصحية للفئات منخفضة الدخل -
                          تيجيات البديلة لكسب الرزق                     تطوير االهتمام باالسترا -

                         التركيز األساسي خلطة العمل        َ      ً  ال تعالَج عادةً
        الوطنية

              التصحر واجلفاف

                                                   وضع ممارسات ري مستدامة تؤدي إىل أنظمة عالية اإلنتاجية
                                    صيانة استمرار ومقاومة النظم البيئية
  :                            حتديد مصادر التملح وأثرها على

                        احتياجات احملاصيل من الري -
             إنتاجية األرض -
  )                 الري باملياه املاحلة (          دي األراضي   تر -

       التملح                   تعاجلها بعض البلدان       َ      ً  ال تعالَج عادةً

                                                                                                               أنظمة اقتصادية قابلة للحياة، تضم نشاطات بديلة لكسب الرزق وقاعدة إدارة موارد طبيعية زراعية منتجة يف بيئة ريفية   
        مستدامة

                              معظم أوراق استراتيجيات احلد    
ــلى   ــتوي ع ــر حت ــن الفق                            م

           و اقتصادي              اسـتراتيجيات منـ

      َ      ً    ّ                ال تعالَج عادةً، إالّ رمبا من      
                       حيث تراجع إنتاجية األرض

             الفقر الريفي

                                                        

  .                                   ترد املرفقات على حنو ما قدمتها األمانة  ∗
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 األهداف واخليارات اجملزية للجميع يكسبون

 
كيفيـة معاجلتها يف ورقة 
 استراتيجية احلد من الفقر

 
كيفية معاجلتها يف خطة 

 العمل الوطنية

 
 
 القضايا

                للمناطق الريفية
                                       زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخل الزراعي

                                تعزيز األمن الغذائي وتقليل الفقر
                                اجية والقيام باالستثمارات املالئمة                                                                                حساب األمن االقتصادي الوطين واألمن الغذائي احمللي وآثار التردي، وحتليل مزايا زيادة اإلنت

      َ         ّ                  ال تعـالَج عادة إالّ يف الظروف       
        القاسية

َ       ً                   ُيـدَرج عادةً موجز هلا هو         ُ
                        معروف عن موقع وأسباب    

         أي تراجع

                  تـراجع اإلنتاجية   
         الزراعية

         ة لألراضي                                                                      أو االستفادة من املوارد الطبيعية األخرى وبالتايل تعزيز رحبية اإلدارة املستدام /                        زيادة الدخل من الزراعة و
                                                                                            متكني صانعي القرار احملليني واملستخدمني النهائيني للموارد الطبيعية يف سياق التوازن بني الرجال والنساء

                             بعض أوراق استراتيجيات احلد    
                                 من الفقر تذكر هذا فيما يتصل      
                         ً       باملشـاريع الصغرية، لكن عدداً     
    ً                           قليالً يذكره فيما يتعلق باحلد من 

               تراجع اإلنتاجية

ــية       ً عادةً      َ   ال تعالَج  ــدم إمكان                  ع
ــول إىل                الوصــ

       القروض

                   احملافظة على املياه     :                                                                                                 زيادة رحبية املمارسات على مستوى املزرعة مما يؤدي إىل حتسن إدارة األراضي وإنتاجيتها من خالل              
  ى                           تتضمن اخليارات على املستو     .                                                                                     والتربة، التشجري، أنظمة حماصيل ومواشي ملنتجات السماد الطبيعي واملنتجات احليوانية         

                                                                                          الوطين تشجيع السلع اجلديدة، البحث الزراعي، حتسني البنية التحتية، اإلرشاد، األسواق ومراقبة اجلودة

ــدد قلــيل مــن أوراق                              ع
                                اسـتراتيجيات احلـد من الفقر      

                 تذكر هذه الناحية

                اخنفــاض أســعار        َ      ً  ال تعالَج عادةً
                  املنتجات الزراعية  
                 بالنسبة للمزارعني

                                                                                         لسندات الضرورية مما يسمح بااللتزام بعيد املدى  بإنتاجية األرض وإمكانية احلصول على                                                  ضـمان ملكـية األرض واحلصول على ا       
       القروض

                                                                       اإلدارة املستدامة لألراضي من خالل إمكانية احلصول على األرض بشكل أمن ومتساو            تشجيع ممارسات

ــدد قلــيل مــن أوراق                              ع
                                اسـتراتيجيات احلـد من الفقر      

                 تذكر هذه الناحية

                حـيازة األراضي      ان                تعاجلها بعض البلد
         وملكيتها

                                     َ                                                                                        أنظمـة إدارة مـراعي شـاملة ومستدامة تعالَج الضغوط احلالية، مبا فيها التغريات البيئية، بغية حتقيق احلد األقصى من                    
  . ) ١ (                                                                         االستدامة واإلنتاجية من خالل صيانة األنظمة التقليدية وغريها من أنظمة كسب الرزق

                                ال تتم معاجلتها يف معظم أوراق      
                  جيات احلد من الفقر       استراتي

                          أحـد مكونات خطة العمل     
                               الوطنـية فيما يتعلق بالرعي     

       الزائد

                    التركيز على أنظمة   
ــيدية                     اإلدارة التقل

        للمراعي

  .                                                                                                       قضايا خمتارة ذات أثر مباشر على التصحر، وتردي األراضي، واإلدارة املستدامة لألراضي، والفقر، واإلنتاجية الزراعية  ) ١ ( 
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 املرفق الثاين

  العمل الوطنية يف ورقة استراتيجية احلد من الفقردمج خطط
 جتربة بوركينا فاسو

 مقدمة

                                                                                                                لقـد ظهـر أن متويل عملية مكافحة التصحر من خالل قنوات التمويل التقليدية جتربة حمبطة يف معظم البلدان                    
                          ياغة واعتماد خطط العمل                                                 ً                                                األفريقـية املتأثرة باجلفاف وتدهور األراضي، وخصوصاً بعد جهود هذه البلدان الرامية إىل ص             

      ومت      ١٩٩٩                                                      لقد أتت صياغة وتبين خطة العمل الوطنية منذ عام            .                                                          الوطنـية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        
  .    ٢٠٠٠      يونيه  /                                           ، وأطلقها رئيس الدولة يف احتفال كبري يف حزيران    ٢٠٠٠     مايو  /             تبنيها يف أيار

                                                                  ذيان لصندوق النقد الدويل وصندوق املساعدة اإلمنائية الدولية أن                                قرر املديران التنفي       ١٩٩٧       سبتمرب   /          يف أيلـول   
    أول                            وعلى ذلك األساس وضعت احلكومة    ".                                   مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون "                                     بوركينا فاسو تستحق املساعدة يف إطار    

      فرباير  /       ويف شباط  .  ٠   ٢٠٠                                                                                            وثيقة إطار استراتيجية للحد من الفقر تسمح للبالد باالستفادة من هذه املبادرة يف عام               
              ، بعد إعداد    "                              الدول الفقرية املثقلة بالديون    "   ُ                                                     ، أُعلن أن بوركينا فاسو تستحق املساعدة من مبادرة              ٢٠٠٢        مـارس    /    آذار  -

   من   "        املبادرة "                                                                                                 حتلـيل جديـد الستدامة الديون يعكس املعلومات اجلديدة، مما رفع إمجايل املساعدات األصلية واملعززة من          
  .            مليون دوالر   ٤٢٤                 مليون دوالر إىل   ٣٩٨

                                                                                                              وانتهى تطور هاتني املبادرتني كإطارين الستراتيجيتني متوازيتني للتنمية االجتماعية واالقتصادي يف بوركينا فاسو              
  .                     ً                                                                     بالدمج الذي جرى مؤخراً للمبادرة األوىل يف املبادرة الثانية، بعد عملية جيري حتليليها يف هذه الوثيقة

  وإطار استراتيجية احلد من الفقراستعراض عام خلطة العمل الوطنية

                                                                                                                  تتضـمن خطـة العمل الوطنية ملكافحة التصحر يف بوركينا فاسو آلية للتمويل تتمثل يف صندوق التنمية احمللية،                   
ُ                ُتقدم هذه األموال   .                                                                                                 لـتمويل خطـط التنمية على مستوى اجملتمعات احمللية الناجتة بدورها عن عملية تقييم ريفي تشاركي           

                                                                                         السكان الذين جرى متكينهم، كجزء أساسي من مشاريع التنمية احمللية، حيث تقرر اجملتمعات احمللية، يف                لكي تدار من قبل
                                                                                                                        إطار رؤيتها املشتركة ملستقبلها، التخطيط لتنميتها االجتماعية واالقتصادي، وتضع األولويات بالنسبة الحتياجاهتا يف ادارة             

   ما   .                                                                          ة لتنفيذ أدوات التخطيط التنموي الناجتة واملعروفة خبطط التنمية احمللية                                                           مواردهـا الطبيعـية وحتاول تعبئة املواد املطلوب       
                             الربنامج الوطين إلدارة املناطق    "                           ُ  َّ                                                               زالـت مشـاريع اجملـتمعات احمللية ُتنفَّذ يف البالد منذ عقود، وفيها مشاريع رئيسية مثل                 

                     إعادة تأهيل األراضي    "           ، ومشروع    "        البوركيين                برنامج الساحل    "    ، و  "                                   بـرامج التنمية الريفية املتكاملة     "             ، وسلسـلة     "       احمللـية 
                                                           وإذا أخذنا يف االعتبار أن األموال املقدمة يف هذا اإلطار            .         ، وغريها  "                                                     واحملافظـة عـلى املوارد الطبيعية يف السهل الداخلي        
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             مل الوطنية،                    ً        ً                                        ً     ً                                      تـتعرض للتجزؤ زمنياً ومكانياً، وأن إيصاهلا إىل السكان احملليني مل يكن دائماً فعاالً، فقد احتفظت خطة الع                 
  .                                                                                                                    بالصندوق الوطين ملكافحة التصحر كحل أفضل لتقدمي التمويل املستدام لنشاطات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر              

                                                                                                                      ويف هـذه احلالـة حيتفظ الصندوق الوطين ملكافحة التصحر بكل املوارد املالية املتاحة، املخصصة التفاقية األمم املتحدة                  
                                      ولسوء احلظ، وألسباب مؤسسية وقانونية       .                                                  زيعها بشكل مالئم بني املناطق املتأثرة من البالد                                  ملكافحـة التصحر ويعيد تو    

  يف   .                                                                                                    وإجرائـية تتعلق باجلهات املاحنة، مل يبدأ هذا الصندوق بالعمل، رغم ختصيص بعض األموال له من ميزانية احلكومة  
  .                         ً          ً وية الريفية املمولة ثنائياً أو تعددياً                                                            هذه األثناء، تستمر إجراءات مكافحة التصحر يف إطار املشاريع التنم

         يف تشرين    "                                 إطار استراتيجية احلد من الفقر     "                                                                 ويف جمـال احلـد مـن الفقـر، تبنت احلكومة النسخة األوىل يف                
-    ١٩٩٧             خالل الفترة     "                                       مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون     "                                         ، بعد اختاذ إجراءات لاللتزام مبتطلبات           ٢٠٠٠       نوفمرب   /     الثاين

ـ   .     ٢٠٠٠ ُ   وُح َ                               دَِّد خـط الفقر للسنة وللفرد         ُ                        ، وُرفـع هذا املبلـغ إىل          ١٩٩٤        يف عام     )       ً   دوالراً   ٧٤           ما يعادل    ( ِّ    ٧٢     ٦٩٠    
      يناير  /      ً                                                       ، نظراً لتخفيض ختفيض قيمة الفرنك األفريقي يف كانون الثاين             ١٩٩٨        يف عام     )       ً   دوالراً    ١٢٣           ما يعادل    (     ً        ً   فرنكاً أفريقياً   

            يف املائة    ٨      مبعدل    )                                         ئوية من السكان الواقعني حتت خط الفقر                النسبة امل  (                      اخنفض حدوث الفقر         ١٩٩٤             ومـنذ عام      .     ١٩٩٤
            يف املائة     ٥٣                 يف املائة إىل      ٢                                                         بالنسبة ملزارعي احملاصيل النقدية، بينما اخنفض مبعدل             ١٩٩٨                    يف املائـة عام        ٤٢            ليصـل إىل    

    ٢٠٠٠ (                     جية احلد من الفقر                                                               وقد أفرزت السنوات الثالث األوىل من تطبيق إطار استراتي          .                                  بالنسبة ملزارعي احملاصيل الغذائية   
                                   ً                                                         إن هشاشة االقتصاد الوطين املعتمد أساساً على الزراعة، وهو قطاع حساس للتغريات املناخية،               .               نتائج متفاوتة   )     ٢٠٠٢-

             يف املائة     ٣,٩                                    كان الرقم الفعلي يف تلك املرحلة         .            يف املائة    ٥٥                                                         مل يسـمح بتحقيق النمو االقتصادي السنوي املأمول وهو          
      ٢٠٠٣                        ومتت مراجعة خط الفقر عام   .     ٢٠٠٣    عام           يف املائة     ٤٦,٤     إىل     ١٩٩٨      عام          يف املائة    ٤٥,٣      قر من                وارتفع معدل الف

                                               يف اجملتمعات احمللية الفقرية، اخنفضت نسبة الفقر         .                                             ويصاحب معدل الفقر اخنفاض يف الفقر الدائم        .       ً   دوالراً    ١٥٠          ليصل إىل   
      ٥٧,٦    و            يف املائة      ٥٢,٢                        ، يف حني كانت األرقام          ٢٠٠٣    و   ٩٨  ١٩                       يف املائة بني عامي          ٤٨,٨       إىل              يف املائة      ٥٧,٦           املدقع من   
                                                                                     ومن أجل حتسني تنفيذ إطار استراتيجية احلد من الفقر، قررت احلكومة أن هتتم بشكل                .     ١٩٩٨    و     ١٩٩٤       بني             يف املائـة  

  .       قطاعات                                                                                                               خاص بتحقيق االنسجام بني تنفيذ إطار استراتيجية احلد من الفقر واستراتيجيات التنمية األخرى املوجهة إىل ال               
  :                                               ، متت مراجعة إطار استراتيجية احلد من الفقر من أجل    ٢٠٠٣        أوكتوبر  /            يف تشرين األول

                                                                                             الـتأكد مـن مالءمة أهدافها األولية، يف ضوء النتائج األولية اليت مت حتقيقها واألرقام اجلديدة ملعدالت       �
       الفقر؛

                     ً      نات االستراتيجية طبقاً لذلك؛                                                         ّ تقييم احلاجة إىل توسيع نطاق القطاعات ذات األولوية وتعديل مكّو  � 

                 منطقة إدارية     ١٣ (                                                                                  حتقـيق الالمركزية يف عمليات إطار استراتيجية احلد من الفقر حىت املستوى األول                �
  ؛ )        من البالد
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                                          ضمان مشاركة أوسع للقطاع اخلاص واجملتمع املدين؛  � 

                                    ات، ومتكني الفقراء، تقليص التفاوت                           املساواة، وجناح اإلجراء    :                                                  ومتـت عملية املراجعة على أساس املبادئ التالية        
  .                                                     بني الرجال والنساء، وتقليص التفاوت بني املناطق، واملشاركة

 دمج خطة العمل الوطنية يف إطار استراتيجية احلد من الفقر

                                                                                                                     عـندما الحظـت هيئة البيئة يف بوركينا فاسو، اجمللس الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، االفتقار الواضح والدائم                  
                                                                                                                       لحماسـة من قبل الوكاالت التنموية فيما يتعلق بتعبئة املوارد لتمويل خطة العمل الوطنية، أدركت أن متويل خطة العمل              ل

                مت إجراء سلسلة     .                                                                  بإشراف الوزارة املسؤولة عن البيئة مل يكن حيقق توقعات احلكومة           "      مستقل "                           الوطنـية كربنامج تقليدي     
                       ّ                                  ً           ورغم أن هذه الدراسات ركّزت على أوجه معينة، فإهنا أسهمت مجيعاً             .    لول                                         من الدراسات هبدف فهم املسألة وإجياد احل      
                                                                             مل يكن هناك تسجيل للتمويل املباشر لتنفيذ خطة العمل الوطنية من املاحنني              :                                         بإجياد حل شامل للمشكلة األساسية نفسها     

                                     ن خطة العمل الوطنية جعلته اآللية                                                بل وحىت صندوق التنمية الوطنية، ورغم أ         ).                                          الذيـن شجعوا الشركاء املاليني والتقنيني      (
                           باإلمجاع نتيجة عملية تشاركية                                                                                          التمويلـية لتنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والذي مت تبنيه واملوافقة عليه        

                       أجريت دراسة جدوى حول  ،    ٢٠٠٢             وهكذا ويف عام   .                                                     طويلة، مل حيظ بالدعم الكامل من الشركاء املاليني والتقنيني
                                                                                                                 العمل الوطنية يف إطار استراتيجية احلد من الفقر أطلقها اجمللس الوطين إلدارة البيئة، بدعـم مـن اللجنـة                          تضمني خطة 

                                     وجوب حتسني إطار استراتيجية احلد من        )  ١   : (                                                                        الدولـية الدائمة ملكافحة اجلفاف يف الساحل، وأصدرت التوصيات التالية         
                                                          ت من أجل تقوية األمانة العامة للمجلس الوطين إلدارة البيئة من                                         وجـوب اختاذ إجراءات حمددة لبناء القدرا      )  ٢ (          الفقـر؛   

                                                                                            اختاذ وتوسيع إجراءات معينة مبسامهة من الوزارات األخرى، مبا يف ذلك تأمني ملكية األراضي،                )  ٣ (                     خالل وزارة البيئة؛    
                            املوارد الطبيعية، والتوعية                                                                                              ومتكـني اجملـتمعات احمللية، وتبين منط مكثف لتربية احليوانات بغية ختفيف ضغط املواشي على                

                                                               كما أوصت الدراسة بتضمني مؤشرات إضافية تتعلق مبكافحة التصحر يتوجب   .                                             البيئية، ونظافة املياه يف املناطق الريفية، اخل  
  .                                      تضمينها يف إطار استراتيجية احلد من الفقر

                              تأثري كبري على عملية دمج              وكان هلا   "               اآللية العاملية  "                                    مت إجراء دراسة أخرى بدعم من            ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢         يف عامي    
  .                                                خطة العمل الوطنية يف إطار استراتيجية احلد من الفقر

     حددت   :                                                                                           مراجعة املشاريع والربامج اليت تسهم يف حتقيق أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر              �
           فاقية األمم                                                                     املوارد املالية املخصصة للنشاطات اليت تؤثر بشكل مباشر يف حتقيق أهداف ات                   هـذه الدراسة  

                   ومت استنباط فكرتني     .     ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                                                               املـتحدة ملكافحة التصحر ومتثيل توزيعها اجلغرايف خالل الفترة          
                                                                       القوة التمكينية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ملشروع ما من            :                               هامـتني من أجل هذا التحليل     

  .                                         جهة، ومؤشر التمكني هليئة إدارية من جهة أخرى
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                                      هدفت هذه الدراسة إىل التقييم املايل        :                                                 ات املالية اإلضافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية                        تقيـيم االحتـياج     �
  .                                            لتمويل خطة العمل الوطنية والعرض الفعلي       )                           مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية     (                         للفجوة بني طلب احلكومة     

            باتفاقية          ُ                                                                                 وعـندما أُخذت كل املوارد يف االعتبار، أظهرت الدراسة أن متوسط الطلب السنوي املرتبط             
             ، كان حوايل       ٢٠٠٢    ً           عاماً تبدأ يف        ١٥                                                              األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر، واملستمد من توقع لفترة           

                                                                                   دوالر، يف حني كان متوسط العرض الفعلي احملسوب من النشاطات املتعلقة باتفاقية                ٣٨٩     ٥٠٠     ٠٠٠
        ونرى أن   .   الر    دو   ٢١٦     ٥٤٧     ٠٠٠      ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                                           األمم املتحدة ملكافحة التصحر املمولـة يف الفترة 

                                   ويعطي هذا الرقم فكرة عن اجلهود        .                  دوالر يف العام      ١٧٢     ٩٥٣     ٠٠٠                              الفجـوة الناجتة كانت حوايل      
                               كما أظهرت الدراسة، باستعمال      .                                                                    املالـية اإلضافية املطلوبة ملكافحة ظاهرة التصحر يف بوركينا فاسو         

            املذكورتان    تان                 ر التمكيين لالتفاقي                                                                      أفكـار القوة التمكينية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملؤش        
                                وقد أوضح التحليل اجلغرايف جبالء       .                                          ً                     أعاله، والتوزع اجلغرايف للموارد املخصصة فعلياً ملكافحة التصحر       

                                                                                                        انـه إذا جتاوزنا رقم الفجوة فإنه كان من الضروري أن جتلس احلكومة وشركاؤها إىل الطاولة وإعادة                 
                                                                    باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشكل متساو من الناحية                                                النظر يف كيفية توزيع اجلهود املتعلقة     

  .                املالية يف املستقبل

                                                        ركزت هذه الدراسة على مسألة متويل خطة العمل الوطنية،        :                                             اخلطة التشغيلية لتنفيذ خطة العمل الوطنية       �
       وأصدرت   .        ت املاحنة                                                                       آخذة باالعتبار رأي احلكومة، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمعات احمللية، واجلها   

                                  دمج نشاطاهتا من املصادر املختلفة       )  ١   : (                                                          توصية بإقامة تعاون قوي حول خطة العمل الوطين من خالل         
                                                             احلكومة، املنظمات غري احلكومية، اإلدارة احمللية، منظمات اجملتمع احمللي،  (                            الـيت تسـهم يف تنفـيذها       

                  حتديد جماالت العمل     )  ٢ (                          تقييم وإعداد التقارير،                                              باجتاه هيئة االرتباط الوطنية من أجل ال        )             اجلهات املاحنة 
                                                                                                       ذات األولوية احملددة يف خطة العمل الوطنية يف احملاور االستراتيجية األربعة إلطار استراتيجية احلد من                
                                                                                                     الفقـر بضـمان متويـل النشـاطات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من خالل إطار                 

                وأتت توصيات هذه   .                                                      بوصفها القناة األفضل لتعبئة املوارد التنموية اخلارجية                             اسـتراتيجية احلد من الفقر    
                                                                                                    الدراسـة على شكل خطة تنفيذ تشغيلية كخطة العمل الوطنية وافقت عليها حلقة عمل وطنية ضمت                
                                                                                                     كل اجلهات املعنية، أتت يف أفضل حلظة كي تؤخذ يف االعتبار يف النسخة املعدلة من إطار استراتيجية                 

  .       الفقر      احلد من

                                                                                                                وهكذا مت توسيع النسخة املعدلة يف إطار استراتيجية احلد من الفقر واليت اقتصرت جماالت أولوياهتا األولية على                  
                       لتضم مخسة عناصر أخرى      )                                                                            التعلـيم األساسي، الصحة، مياه الشرب، التنمية الريفية، واألمن الغذائي          (                  أربعـة عناصـر     

                                                                       م، واملشاريع الصغرية واملتوسطة، وبناء القدرات، وتكنولوجيا املعلومات                                                        اإليـدز، والبيـئة، والـنظافة، واألمـن العا         (
         أعلنت      ٢٠٠٤      مارس /                                                                             وكانت هذه النسخة املعدلة موضوع طاولة مستديرة عقدت يف أوغادوغو يف آذار              ).         واالتصاالت
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              وهكذا فقد مت     .   دي                                                                                              خالهلـا اجلهات املاحنة مستوى مسامهتها لدعم جهود احلكومة ملكافحة الفقر وتشجيع النمو االقتصا             
     وكان   .                                                                                                                     حتقيق مبدأ حتويل خطة العمل الوطنية لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البالد من خالل هذه القناة                 

  .            مليون دوالر   ١٧٠                                                املبلغ اإلمجايل املعلن عنه خالل الطاولة املستديرة حوايل 

 لوطنيةالتحديات والعقبات احملتملة املرتبطة بدمج خطة العمل ا

                                                                                                                   إن جتربة بوركينا فاسو يف دمج خطة العمل الوطنية ال زالت يف بدايتها، وال زال الوقت مبكرا على الوصول إىل                     
  :                                                          رغم ذلك ميكن مالحظة أن هذا هنج واعد شريطة حتقيق الشروط التالية  .          استنتاجات

                  بالعمل يف مكافحة                                                                            تكمـن قـوة الدمـج يف قدرته على خلق بيئة تعىن من خالهلا كل اجلهات املعنية           �
                            َّ                                                                     التصـحر أمهية العمل اجلماعي وحتفَّز عليه لتحقيق نفس اهلدف، بصرف النظر عن املؤسسة اليت تنتمي              

                                                                                             القوة األخرى هي أن تبديد شكوك اجلهات املاحنة، أو على األقل تقليص هذه الشكوك إىل احلد                  .      إليها
                                    فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                                                       األدىن، ممـا يسـمح بالوصـول إىل أداء جيد يف تنفيذ أهداف ات             

  .                               بالتنسيق مع برامج التنمية األخرى

                                                                                               إن الـتحدي املتمـثل يف نشر الوعي هو حتد كبري، بسبب حقيقة أنه يف جتربة بوركينا فاسو،                    �
                                                                                               وخصوصا يف اإلدارة، فإن العوائق املؤسسية تؤثر بشكل عام يف فعالية التعاون الذي يهدف إىل               

                                                                      إن القيام حبملة توعية قوية ومنتظمة، وإقامة دورات تدريبية إلطالع            .                     حتقـيق هـدف مشترك    
                                                                                          الفـاعلني اآلخرين على أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ومضامني خطة العمل             
                                                                                              الوطنـية واخلطة التشغيلية لتنفيذها هي خطوات أساسية من أجل إسهام الفاعلني اآلخرين من              

                                          إن إصدار سلسلة من مذكرات التفاهم بني         .                          هيئة التنسيق الوطنية                                 خـارج الوزارة اليت تتبع هلا     
                                                                                      هيئة التنسيق الوطنية واهليئات املسامهة، لتحديد طبيعة اإلسهامات، واإلطار الزمين، واملوارد اليت 

                                مثة وجه آخر يرتبط مبنهج بناء        .                                 ً                          جيب توفرها، عندما يكون ذلك ضرورياً، هي مسائل ضرورية        
                                                                             مل الوطنية، من وجهة نظر هيئة التنسيق الوطنية وهيئة ارتباطها الوطنية،                                التعاون بدمج خطة الع   

                                                                                       يتمثل يف حقيقة أن اجلهة األخرية معتادة على إدارة املوارد بنفسها بالنسبة للمشاريع الواقعة حتت 
                                             ً        ً                               وهكذا فإن وضعها يف موقع حيتم عليها أن تلعب دوراً تنسيقياً يشرك مسامهني ليسوا                .       سلطتها

                جيب أن يتم تدريب   .                                                       ً يف الوزارة نفسها وال حىت يف نفس البيئة القطاعية، يشكل حتدياً         بالضرورة 
                    التفاوض، والصياغة،   (                                     ً                               املوظفـني املسـؤولني عـن هذه الوظائف، وخصوصاً يف إدارة العقود             

   ).                                  واملتابعة، والتقييم وإعداد التقارير
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                                              التأثري يف صلتها القوية بربوزها من الناحية              كيفية    :                                                       بالـنظر إىل التزام اجلهات املاحنة يظهر لدينا حتديان          �
                                          إن الفشل يف جعل الصندوق الوطين ملكافحة         .                                                       املؤسسية، وكيفية حل صعوباهتا يف إدارة دعم مايل جمزأ        

                                                                                                     التصحر آلية متويل تشغيلية خلطة العمل الوطنية يعود بشكل أساسي إىل الصعوبات اليت يواجهها بعض               
                  ً    لكن من املعروف أيضاً أن    ).           وضع املشارك (                    وضع القانوين للصندوق                                املـاحنني يف تكييف أنفسهم مع ال    

                                                                                                    املؤشر املشترك ملخاوفهم يتمثل يف حقيقة أن اإلسهام يف صندوق كهذا يلغي قدرهتم على إظهار نتائج                
                                                       إن االفتقار إىل املرونة يف بعض تفضيالت املاحنني وآليات           .                                         ملموسـة تتعلق بربوز مؤسساهتم يف البالد      

                                                      إن إكمال حاالت ملموسة لالتفاق املايل بشأن النشاطات          .                               ميكـن أن تؤثر هبا احلكومة                 متويـلهم ال  
      إطار                                                                                                املـتعلقة باتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر ومن خالل خطة العمل ذات األولوية يف                  

            تستهدف خطة    .                                                                                    استراتيجية مكافحة الفقر للحكومة هو فقط الذي يكشف مدى وجود املرونة املتوقعة           
ـ                                   إذا مل يسهم املاحنون يف الصندوق        .                                                           ل الوطنـية، كما ورد أعاله، إجراءات على املستوى احمللي               العم

                                                                                                       الوطين ملكافحة التصحر، فسيكون عليهم جتزئة املوارد املالية املخصصة إذا أرادوا تلبية احتياجات خطة              
           هكذا يبقى    .           ية ملوارده                                 ومعظمهم غري مستعد لإلدارة اجلزئ      .                                           العمل الوطنية على مستوى اجملتمعات احمللية     

                                                                                                   االحتمال بأن تستمر بعض اجلهات املاحنة باختيار اجلزء املفضل لديها من البالد واستعمال اإلجراءات              
            ً       ً          غري أن مشروعاً منوذجياً باسم       .                                                                      الـيت ال تسـمح لـلحكومة بتطبيق مبدأ تسوية التفاوتات اإلقليمية           

      ١٩٩٧                                     املتحدة ملكافحة التصحر بني عامي                                                               الصندوق الكندي للمساعدات حقق يف تنفيذ اتفاقية األمم       
                                                                                                  العديـد من النتائج االجيابية اليت جيب أن تستعمل كأمثلة على احللول املمكنة ملعظم القضايا                    ٢٠٠٢ و

  .                    التمويلية والتشغيلية

                                                                                                            عـلى الصعيد التشغيلي، يكمن أحد التحديات يف االتفاق على آلية املراقبة والتقييم للقيام بتنفيذ خطة                  �
                       وال بد من بذل جهود خاصة   .                          ً                    ومل حتقـق بوركينا فاسو تقدماً يذكر يف هذا اجملال     .          الوطنـية          العمـل   

                                                                                             للوصـول إىل إمجـاع حـول املؤشرات املختلفة اليت جيب استعماهلا ملراقبة التقدم ولوضع آلية حقيقة         
          وغريها من                                                                التحدي اآلخر اجلدير بالذكر هو كفاءة املنظمات غري احلكومية            .                           لتطبيقها يف بيئة تشغيلية   

ّ                                                                      لقد أّسست بعض هذه املنظمات من قبل قادة سياسيني لتعزيز نفوذهم، وال حتقق            .                   املـنظمات احمللـية         
                                        السكان الريفيني، وهذا خيلق العديد من        "     متثيل "    ، و  "       الشرعية "    ، و  "         االستقاللية "                             دائما املتطلبات املتمثلة يف     

                               تغلب مصاحل القيادة على مصاحل                                                                          املشـاكل يف جمـال بـناء التعاون حول خطة العمل الوطنية حيث ت             
  .       التنسيق
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 اخلامتة

  .                                                                                                                   إن االفـتقار إىل آلية متويل مالئمة كان املصدر الرئيسي للتأخري يف تنفيذ خطة العمل الوطنية يف بوركينا فاسو                   
َ                                                         وقـد َتَبـيََّن أن النموذج التقليدي ال يتصف بالكفاءة الكافية                          ن الفقر وخطة                                               إن التطور املتالزم إلطار استراتيجية احلد م        .      ََ  َّ

                                                                                                                       العمـل الوطنـية مل يسـمح باالندماج الكامل للخطة يف اإلطار، على أساس العالقة القوية بني الفقر وتردي األراضي                    
                                                                                                            وبفضل جهود اآللية العاملية متكنت بوركينا فاسو من تطوير آلية عامة على شكل خطة تنفيذ تشغيلية خلطة                   .          والتصـحر 

                                                                                 ل خطة العمل الوطنية من خالل استراتيجية احلد من الفقر ومبشاركة كل املعنيني                                                     العمـل الوطنية، حيث يبىن التعاون حو      
                إضافة إىل ذلك،     .                                                                                                         الذين تنضوي نشاطاهتم املرتبطة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حتت مظلة هيئة التنسيق الوطنية             

                             من خالل خطة العمل ذات األولوية   )        بوركينا                                    إطار استراتيجية احلد من الفقر يف       (                                           فـإن ورقـة استراتيجية احلد من الفقر         
                                                                                                                          تسـتعمل كإطار جلمع التمويل املالئم الذي سيعاد توزيعه على النشاطات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                 

                                                                            وأمكن القيام بذلك من خالل وضع اجملاالت السبعة ذات األولوية خلطة العمل             .                                        كما تنص على ذلك خطة العمل الوطنية      
  .                                                                 الوطنية على احملاور االستراتيجية األربعة إلطار استراتيجية احلد من الفقر

                                                                                                                         رغم أنه مل تتوفر بعد أية أمثلة حمددة على نشاطات تنفيذ خطة العمل الوطنية بعد اتباع هذا النهج اجلديد، فإن                      
                             غري أنه ال زال هناك حتديات ذات    .                                                                                   وجـود إمجاع بني احلكومة واجلهات املاحنة حول هذا النهج هو حبد ذاته إجناز عظيم              

  .                                       ً طبيعة تشغيلية يف الغالب، وهناك حلول أيضاً
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 املرفق الثالث

 خطة عمل القضاء على الفقر يف أوغندا

      مقدمة

                                               وهي ورقة استراتيجية احلد من الفقر وخطة            ١٩٩٧                                                              بدأت أوغندا بتطبيق خطة عمل للقضاء على الفقر منذ عام            
                                ّ                                             استراتيجي للتخطيط والتنمية، يركّز على السياسات اليت تعاجل أسباب وأعراض الفقر،                                  عمـل القضاء على الفقر هي إطار    

                                                           وقد مت تنفيذها باإلدارة الالمركزية من خالل برامج املساعدات        .                                                       وتوجيه التخطيط، وبرجمة التنمية االجتماعية واالقتصادي     
                                                 للربامج ذات املضامني املباشرة واالجيابية على خطة                               وتعطي احلكومة األولوية      .                                            القطاعية اليت تطورها القطاعات ذات الصلة     

                                      كانت خطة العمل األوىل للقضاء على الفقر،   .                                       وبالتايل فإن اخلطة تتمتع بدعم سياسي شامل  .                            عمـل القضـاء على الفقر     
     لخطط                                                                                                                    والـيت مت إعدادها من خالل عملية تشاورية مع عدد كبري من الشركاء املعنيني، ذات أثر كبري يف توجيه اإلعداد ل                    

                                                                                                                  القطاعـية وبرامج االستثمار، وحتسني تركيز برامج احلكومة لإلنفاق على املدى املتوسط ومدهتا ثالث سنوات، وبالتايل                
                               وقد متحورت خمرجاهتا حول أربعة       .                                                                                املساعدة على حتقيق ختفيضات كبرية يف عدد األوغنديني الذين يعيشون يف فقر مدقع            

  :               وهذه املواضيع هي  .                        تنفيذ خطط وبرامج قطاعية                                  مواضيع متداخلة، مت يف إطارها تطوير و

                                               النمو االقتصادي السريع واملستدام والتحول اهليكلي؛  ) أ ( 

                   احلكم الرشيد واألمن؛  ) ب ( 

                                                        اإلجراءات اليت تزيد مباشرة من قدرة الفقراء على حتسني دخوهلم؛  ) ج ( 

  .                                                    اإلجراءات اليت تؤدي مباشرة إىل حتسن يف توعية حياة الفقراء  ) د ( 

                إهنا استراتيجية    .                                                                                              ن خطـة عمل احلد من الفقر ليست جمرد جمموعة من النشاطات املوجهة إىل أفقر أفراد اجملتمع                 إ 
                              إهنا تركز على السياسات اليت       .                                                                                      لألمـة بأكملها، هتدف إىل حتسني أحوال األوغنديني كافة، إضافة إىل القضاء على الفقر             

                                                  احلد من الفقر إجنازات هامة، ال زال هناك حتديات تؤثر يف                     وبينما حققت خطة عمل   .                                 تعـاجل أسـباب وأعـراض الفقر      
                                                                                                                       تنفـيذها وأثـرها، مما تتطلب مراجعة تستند إىل حتديد مزيد من اإلجراءات ملعاجلة التحديات ومن أجل تضمني القضايا                   

  .                           الناشئة األخرى وآخر التطورات

                         يت ضمت، بني جمموعات عمل                                                       مع تشكيل عدد من جمموعات العمل القطاعية ال            ٢٠٠٣                        بـدأت املـراجعة عام       
                                              ويف إطار جمموعات العمل القطاعية تشكلت فرق         .                                                                         أخرى، واحدة عن كل من املياه، والزراعة، والبيئة، واملوارد الطبيعية         

  .                                    عمل متخصصة ملعاجلة مواضيع قطاعية فرعية
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            يف جماالت حتد                    ملعاجلة قضايا        ١٩٩٧                                                                         وقد وسعت املراجعة من تركيز خطة عمل احلد من الفقر اليت وضعت عام               
  .                      من الفقر بشكل غري مباشر

                                                    قد ركزت بشكل خاص على اجملاالت اليت حتد من الفقر بشكل       ١٩٩٧                                        كانـت خطة عمل احلد من الفقر لعام          
  :                                                               تتضمن خطة عمل احلد من الفقر املطروحة أمام احلكومة املواضيع التالية  .                                  ً     ً مباشر كتلك اليت كانت تتطلب اهتماماً عاجالً

ـ                                                                                                         ادي، واإلنـتاج، والتنافسـية، والدخول، واألمن، وتسوية الرتاعات وإدارة الكوارث، واحلكم والتنمية                            اإلدارة االقتص
  .       البشرية

                                خطة العمل الوطنية ملكافحة التصحر

      ومت      ١٩٩٧                               وصادقت أوغندا عليها عام          ١٩٩٦                                                                  دخلـت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حيز التنفيذ عام            
  .                                                                                             عرف بنقطة االرتباط يف وزارة الزراعة والصناعات احليوانية واألمساك لتنسيق تنفيذ االتفاقية               ً                         الحقـاً تأسيس أمانة عامة ت     

                                                                                                                          وحـىت اآلن قامـت األمانة العامة بتطوير خطة العمل الوطنية اليت تشكل استراتيجية للتنفيذ، واقتراح تأسيس الصندوق                  
                                              رد، ضمت بني أشياء أخرى الفجوات يف املوارد                                                                            الوطـين األوغـندي ملكافحة التصحر وأعدت خريطة طريق لتعبئة املوا          

                                                                        ويف إطار جهودها لتسريع تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،            .                                                واملواضـيع من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية       
  .                  ً       ً                                                   طورت احلكومة برناجماً متكامالً لتطوير األراضي اجلافة كأداة لتنفيذ خطة العمل الوطنية

                             ة يف خطة عمل القضاء على الفقر                    دمج خطة العمل الوطني

                                                          يف خمتلف املناطق الزراعية البيئية استجابات أبطأ بكثري يف         ١٩٩٧                                                   أثـار تنفيذ خطة عمل القضاء على الفقر لعام           
                          ويبدو أن عوامل خارجية،      .                                                                         ً                   األراضـي اجلافـة مـنها يف املناطق األخرى، وكان أثرها على خطة العمل الوطنية عرضياً               

                                                        ّ                                              والعقبات الكامنة يف النظام واليت تتفرد هبا املنطقة، واليت تقّنعت يف املناهج املعيارية، هي املسؤولة                  ً             وخصوصاً الوضع األويل  
                                                                                                               وهذه العوامل اخلارجية وثيقة الصلة بالقضايا عرب القطاعية اليت تتحدى خطة عمل احلد من الفقر اليت نوقشت                   .        عن ذلك 

                                                             وقد شكلت مراجعة خطة عمل القضاء على الفقر فرصة لزيادة االهتمام   .                                 أعاله، واليت تتضح يف املناطق اجلافة ٣         يف الفقرة 
                                                                                                                   السياسـي بقضايا األراضي اجلافة بشكل عام وخطة العمل الوطنية بشكل خاص الختاذ إجراءات فعالة من أجل تقليص                  

                        ضمان االستعمال املستدام                                                                                              التفاوت االجتماعي واالقتصادي واملساوئ اليت تعاين منها اجملتمعات احمللية يف األراضي اجلافة ل            
ّ                                                                               واحملافظـة عـلى املـوارد الطبيعـية واحلد من تعّرض اجملتمعات اليت تسكن تلك املناطق للمخاطر والصدمات الطبيعية                                                          

        وال ميكن    .                                                                                                 كما أن هناك فرصة إضافية لوضع خطة العمل الوطنية يف إطار سياسة مع موارد خمصصة للتنفيذ                 .           واالجتماعية
                                                                                                  األشكال األصلية من التعاون واملزايا املشتركة واالمكانات الكامنة للترشيد الرباجمي عرب القطاعات،                                    التأكيد مبا يكفي على     

                                                                                                                               واالتفاقيات، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية إطار األمم املتحدة حول التغيري املناخي، واتفاقية التنوع                
   .  ي      األحيائ
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                                                                 مل متعدد االختصاصات شكل هلذا الغرض، وعمل كمجموعة فرعية من                                                متـت عملـية الدمج من قبل فريق ع         
                                              ومتحورت منهجية الدراسة حول الوثائق املالءمة        .                                                                       جمموعيت العمل الفرعيتني املتخصصتني بالبيئة واملوارد الطبيعية والزراعة       

                      كما جرى تطبيق أداة      .                                                                                                  لتحديد قضايا وبرامج رئيسية من أجل دمج خطة العمل الوطنية يف خطة عمل القضاء على الفقر               
                                                                                                                تشخيصـية على خطة العمل الوطنية وخطة عمل القضاء على الفقر، وخمرجات من جمموعات عمل قطاعية أخرى ومن                  

        ومت تقدمي   .                                                                                                        الـربنامج املتكامل لتطوير األراضي اجلافة للبحث عن فجوات ميكن تضمينها يف خطة عمل القضاء على الفقر             
                                                                                              حتديدها إىل جمموعة العمل القطاعية العاملة على البيئة واملوارد الطبيعية وجمموعة العمل                                               الفجوات والقضايا والربامج اليت مت    
                                                        كما متت مراجعة خمرجات من جمموعات عمل أخرى ذات صلة             ).                   انظر اجلدول أدناه   (                                     القطاعـية العاملـة على الزراعة       

                               لقضايا والفجوات اليت حددها فريق                                     ومتت مراجعة نصوصها كي تعكس بشكل جيد ا   ).                                   مـياه، طاقة، غابات، حياة برية      (
                                                                                                                    مث سـعى فريق العمل لدى مراكز صناعة القرار املعنية لضمان أن تنعكس القضايا يف الوثيقة النهائية خلطة عمل                     .        العمـل 

  .                القضاء على الفقر

  ى                                                                                                              إن دمج خطة العمل الوطنية يف خطة عمل القضاء على الفقر كانت منحازة إىل اإلجراءات احلامسة القادرة عل                  
                                                                                                    ّ                   معاجلـة املشاكل الفريدة لألراضي اجلافة، وإظهار كل اإلمكانات الكامنة يف املنطقة لإلسهام يف التنمية الوطنية، وميكّن                 
                                                                                                                  اجملتمعات احمللية من احلصول على حياة أفضل كغريهم يف مناطق أخرى من البالد، وتوليد ديناميكية داخلية ميكن أن جتعل              

                          ويف هذا الصدد مت اقتراح       .                                                            مليات التنمية الوطنية، مثل خطة عمل القضاء على الفقر                                            األراضـي اجلافـة أكثر استجابة لع      
  :                                    استجابات رباعية املسارات تتضمن ما يلي

                                                                     نشاطات على اخلط األمامي تتجسد يف الربنامج املتكامل لتنمية األراضي اجلافة؛-                استجابة براجمية  � 

                                         وإصدار سياسة حول احلفاظ على املياه والتربة         تطوير -                                    استجابة على مستوى التشريع والسياسة  �
                                                                  ويقترح دعم السياسات بتشريعات شاملة ومتكينية حول احملافظة على           .                       وسياسة لتطوير املراعي  

      مقتبس    (    ١٩٥٨      لعام    )                     األراضي غري األفريقية   (                                                      التربة واملياه لتحل حمل قانون احملافظة على التربة         
  ؛ )   ٢٤٥

  .                                                  هيل مراعي للقيام باألحباث على قضايا تطوير املراعي                     تأسيس مركز تأ   -                     اسـتجابة مؤسسـية     �
                                                                                     وسيعىن املركز بتوليد وتوزيع وتبادل املعلومات والدروس املستقاة والتجارب ذات الصلة، وتوليد 

                  املعارف، والتدريب؛

                   ً                                                      مقاربة ثنائية، أوالً لتأسيس صندوق منح من أجل التمويل البعيد املدى لتنفيذ -                استجابات مالية  �
                                                                                      لعمل الوطنية، أو احلصول على التمويل من أجل الربنامج املتكامل لتطوير األراضي اجلافة               خطة ا 

  .                  والربامج املرتبطة به
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                                                                                                   تشكل الربامج الواردة أعاله إجراءات فعالة وهادفة بالنسبة لألراضي اجلافة اليت تعاين من مشاكل مستوطنة تتعلق  
                                                              راءات ليس فقط إىل إظهار اإلمكانات الكامنة يف هذه املناطق                          وستؤدي هذه اإلج    .                                   بـتردي األراضـي ويهددها التصحر     

                                                                                          ً                              لتلعب دورها الالزم يف االقتصاد الوطين، بل أيضا إىل جعل السكان الذين يقطنوهنا أقل عرضة وأكثر قدرةً على التكيف                   
                    لالستثمار؛ وتكفي                         وهذا يربر الدعم املايل     .                                                                          مـع اجلفاف ومشاكله وحتد من التكلفة االجتماعية واالقتصادي اليت ترافقه          

                                                ً          ً                                                          مالحظـة أن عـدم التصدي هلذه املشاكل يعين إجهادا مستمراً واستمراراً للفقر املستوطن يف هذه املناطق ويضغط على                   
  .                             التقدم االقتصادي للبالد بأكملها

              مالحظات ختامية

                  لفقر، هناك تنافس                                                                                             حيـث إن احلكومة واجلهات املاحنة تعطي أولوية للقطاعات والربامج اليت تسهم يف احلد من ا                
                                                   ً          ويف هذه احلالة ميكن ملسألة اإلقناع والتوعية أن تشكل حتدياً            .                                                            متزايد بينها لتحظى بذكر يف خطة عمل القضاء على الفقر         

      ً                                                                                                                       حقيقياً لنقطة ارتباط اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ما مل حتظى بالدعم السياسي الداخلي املالئم واالهتمام الفعال                 
  .                             دول املتقدمة األعضاء يف االتفاقية         من قبل ال



 
 أولويات خطة العمل الوطنية فيما يتعلق مبواضيع خطة عمل القضاء على الفقر: اجلدول

 املواضيع األساسية يف خطة عمل القضاء على الفقر
 

 تعزيز نوعية حياة الفقراء
 
 على زيادة دخوهلمالقدرة املتزايدة للفقراء 

 
 احلكم اجليد

 
 النمو االقتصادي واإلصالح اهليكلي

ــاالت ذات                اجملــ
                  األولويـة يف خطة    

              العمل الوطنية

  :                    كجزء من املعلومات حول
                        تشجيع التعليم وحمو األمية    )    أ (
               تشجيع صحة أفضل   )   ب (
                                 زيادة إمكانية الوصول إىل املعلومات   )   ج (
             صرف صحي مالئم    )    د (
       التمكني   )   ح (

  :                                   كجزء من ضمان الوصول إىل املعلومات حول
                               اخلدمات االستشارية واألسواق ) أ (
                   التكنولوجيا املالئمة   )   ب (

             األصول املنتجة   )   ج (
                          البنية التحتية وفرص العمل    )    د (
                           قاعدة موارد طبيعية مستدامة   )   ح (
         ّ                      آليات تكّيف على الصدمات املؤقتة   )   ط (

                     جزء من إدارة الكوارث     )     أ (
                                معلومات من أجل إدارة بيئية جيدة   )   ب (

                                 ل البيانات حول اجلفاف والتصحر             مجع وحتلي   ) أ (
                                         كجـزء مـن توفـري معلومات أفضل حول         

                               الفرص االقتصادي يف كافة القطاعات
                                             كجـزء مـن املعلومات حول البنية التحتية          ) ب (

                                               االجتماعـية واملادية والبشرية من أجل النمو        
         اإلقتصادي 

                    توليد وتبادل ونشر   
         املعلومات

                        جزء من محلة مكافحة األمية    )    أ (
                           جزء من التوعية مبرض اإليدز  )  ب (
                            فرص االستثمار يف األراضي اجلافة   )   ج (

                                       التوعية بالنماذج املالئمة الستعمال املوارد    )    أ (
                                    سياسات مالئمة بالنسبة ملستعملي املوارد   )   ب (
                                              التوعـية ببيـئة مؤسسـية متكينية بالنسبة           )   ج (

                   ملستعملي املوارد

                             يتضــمن احلكــم اجلــيد اإلدارة     )    أ (
                         ملستدامة للموارد الطبيعية   ا

                             حلقات البحث اليت تتناول تشجيع   )  ب (
                                    املسـاءلة جيب أن تتضمن قضايا      

                 األراضي اجلافة

                                          جيـب أن تـتم توعـية واضعي السياسات             )    أ (
                                                   االقتصادي الكلية حول قضايا األراضي اجلافة

                                  التدريب على اقتصاديات تردي األراضي  )  ب (

                 التوعية والتدريب

                                    كجـزء مـن احترام ومحاية وتشجيع                                                    كجزء من إدارة املوارد الطبيعية واالستفادة منها                        ء من املياه والصرف الصحي   كجز
                     املساواة وحقوق اإلنسان

                                             يـبىن الـنمو اإلقتصادي املستدام على مناذج        
                                            مالئمـة السـتعمال املوارد، حبيث يصبح هذا        
                     ً       ً                   اجملال ذي األولوية عنصراً أساسياً يف خلق بيئة        

ٌ                         للنمو اٌإلقتصادي السريع واملستدام      متكينية          

                     تطوير وإدارة املياه   
              واحملافظة عليها

                                     كجزء من نظام ملكية واستعمال أرض      
      مناسب

  :       كجزء من
                               إمكانية الوصول إىل األصول املنتجة     )     أ (
                                            زيـادة العائدات من خالل االستعمال األفضل         )  ب (

                      للموارد

ــنع وتســوية                                    كجــزء مــن إدارة وم
          النـزاعات

  :       كجزء من
                                         أدوار الـزراعة، واملـرافق، والتصنيع،          )    أ (

                      والتعدين، واخلدمات
                                         حتسـني البنـية التحتية من أجل تطوير           )   ب (

                القطاع اخلاص

               إدارة األراضي
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 املواضيع األساسية يف خطة عمل القضاء على الفقر
 

 فقراءتعزيز نوعية حياة ال
 

 القدرة املتزايدة للفقراء على زيادة دخوهلم
 

 احلكم اجليد
 

 النمو اإلقتصادي واإلصالح اهليكلي

اجملاالت ذات 
األولوية يف خطة 
 العمل الوطنية

  :       كعنصر يف                              كجزء من اإلسكان والطاقة املرتلية
                                             زيادة العائدات من خالل االستعمال األفضل للموارد    )    أ (
                         زيادة دخول الفئات احملرومة  )  ب (

                                          جـزء مـن الزراعة، واملواشي، واملسامك،        ك                             كعنصر من عناصر إدارة الكوارث
         والغابات

                   التشـجري والزراعة   
        احلراجية

ّ     كمكّون يف                              كعنصر يف اإلسكان والطاقة املرتلية    :  
                                             زيادة العائدات من خالل االستعمال األفضل للموارد     )     أ (
                         مثل إيصال الكهرباء إىل      (                    توسيع فرص العمل       )   ب (

  )                    املناطق الريفية
           ً  وصغرية جداً           مشاريع صغرية    )    ج

                                               كعنصر يف حتسني البنية التحتية من أجل تطوير                              كجزء من إدارة الكوارث
            القطاع اخلاص

                  تطويـر واستعمال   
                  مصادر طاقة بديلة 

  :       كجزء من
                         احملو الوظيفي ألمية البالغني    )    أ (
                      اإلسكان والطاقة املرتلية   )   ب (

  :       كجزء من
                               إمكانية الوصول إىل األصول املنتجة    )    أ (
                                           ادة العائدات من خالل االستعمال األفضل للموارد  زي   )   ب (
                                                زيـادة العـائدات مـن خالل حتسني الوصول إىل             )   ج (

          األسواق؛
                           ً املشاريع الصغرية والصغرية جداً    )    د (

  :       كجزء من
              إدارة العدالة    )    أ (
                              التخطيط، والالمركزية والدمقرطة   )   ب (
                           اإلدارة العامة وتقدمي اخلدمات   )   ج (
           ية الرتاعات          السالم وتسو    )    د (
                               الشـراكة مـع املـنظمات غري            )   ه (

        احلكومية

  :       كجزء من
ــرافق، والتصــنيع     )    أ ( ــزراعة، وامل                                        أدوار ال

                    والتعدين، واخلدمات
                                         تركـيز اإلنفاق العام على القضاء على          )   ب (

                   الفقر واحلد منه
             توسيع األسواق   )   ج (
                      إزالة العوائق املؤسسية    )    د (
                رأس املال البشري     )   ه (

           املؤسســي        الدعــم
                  خلطة العمل الوطنية

  :       كجزء من
                 حتسني تقدمي اخلدمات؛    )    أ (
                        ختطـيط األسـرة واحلقوق        )   ب (

                    اإلجنابية

                                                  كعنصـر من عناصر زيادة العائدات من خالل حتسني         
                 الوصول إىل األسواق

  :       كجزء من
                     إدارة مؤسسات العدالة    )    أ (
                     السالم وإدارة الرتاعات   )   ب (
   اح               الدمقرطة واالنفت   )   ج (
                  متكني اجملتمعات احمللية    )    د (

  :       كجزء من
                                زيادةكفاءة وعدالة النظام الضرييب    )    أ (
             توسيع األسواق   )   ب (
                      إزالة العوائق املؤسسية   )   ج (
                                         حتسـني البنـية التحتية من أجل تطوير            )    د (

                        القطاع اخلاص
                 الريادة يف األعمال      )    ه (

ــويق  ــة التس                   أنظم
                والبنية التحتية
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 ساسية يف خطة عمل القضاء على الفقراملواضيع األ

 
 تعزيز نوعية حياة الفقراء

 
 القدرة املتزايدة للفقراء على زيادة دخوهلم

 
 احلكم اجليد

 
 النمو اإلقتصادي واإلصالح اهليكلي

اجملاالت ذات 
األولوية يف خطة 
 العمل الوطنية

  :       كجزء من
                         حتسني تقدمي اخلدمات االجتماعية     )     أ (
                         الجتماعي والنفسي للفئات           الدعم ا    )   ب (

                     احملرومة
                          ختطيط األسرة واحلقوق اإلجنابية   )   ج (
            تنقية املياه    )    د (
                        التعليم األساسي والثانوي      )    ه (
                         احملو الوظيفي ألمية البالغني    )    و (
                      اإلسكان والطاقة املرتلية    )    ز (

  :       كجزء من
                               إمكانية الوصول إىل األصول املنتجة    )    أ (
                             عائدات من خالل حتسني الوصول              زيادة ال    )   ب (

                      إىل األسواق
                                            زيـادة العائدات من خالل االستعمال األفضل          )   ج (

                    للموارد
                 توسيع فرص العمل؛    )    د (
                           ً املشاريع الصغرية والصغرية جداً      )    ه (
                         زيادة دخول الفئات احملرومة    )    و (

  :              كعنصر من عناصر
                         العدالة والقانون والنظام     )     أ (
                   سالم وتسوية الرتاعات  ال   )   ب (
                                احترام ومحاية وتشجيع املساواة        )   ج (

                          وحقوق اإلنسان؛
        التمكني؛   )   د (
                    الالمركزية والدمقرطة     )   ه (

  :       كجزء من
                                 زيادة كفاءة وعدالة النظام الضرييب    )    أ (
                                         تركـيز اإلنفاق العام على القضاء على          )   ب (

                             الفقر واحلد منه
             توسيع األسواق   )   ج (
                      إزالة العوائق املؤسسية   )   د (
                                               حتسـني البنية التحتية من أجل تطوير القطاع             )   ه (

                 اخلاص
                رأس املال البشري   )   و (

                 مبادرات اجملتمعات  
ــة  ــية واألنظم                   احملل
ــب  ــبديلة لكس                  ال

      الرزق

  :       كجزء من
                         حتسني تقدمي اخلمات االجتماعية    )    أ (
                             الدعـم االجـتماعي والنفسي        )   ب (

   مة                         للفئات احملرو
                          ختطيط األسرة واحلقوق اإلجنابية   )   ج (
                      اإلسكان والطاقة املرتلية    )    د (

  :       كجزء من
                               إمكانية الوصول إىل األصول املنتجة     )     أ (
                                      زيادة العائدات من خالل حتسني الوصول         )   ب (

                        إىل األسواق
                                         زيـادة العـائدات مـن خالل االستعمال           )   ج (

                            األفضل للموارد
        ص العمل        توسيع فر    )    د (
                         زيادة دخول الفئات احملرومة     )   ه (

ّ     كمكّون يف    :  
                         العدالة والقانون والنظام    )    أ (
                     السالم وتسوية الرتاعات   )   ب (
                    الالمركزية والدمقرطة   )   ج (
                املعلومات العامة    )    د (
                                 احـترام ومحاية وتشجيع املساواة          )   ه (

                        وحقوق اإلنسان؛

  :       كعنصر يف
         ة مستقرة                      تقدمي بيئة اقتصادية كلي    )    أ (
                                 زيادة كفاءة وعدالة النظام الضرييب   )   ب (
                      اإلدارة الرشيدة للديون    )    ج (
                                         تركـيز اإلنفاق العام على القضاء على           )    د (

                             الفقر واحلد منه
             توسيع األسواق      )    ه (
                      إزالة العقبات املؤسسية    )    و (
                                         حتسـني البنـية التحتية من أجل تطوير            )    ز (

                       لقطاع اخلاص
                رأس املال البشري   )   ح (

                 القوانني والسياسات

- - - - - 

-4
4-

 




