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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الدورة اخلامسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال املؤقت) ج(٣البند 

 ) أ(٢اقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرتني      اسـتعراض تنفيذ االتف   
  من االتفاقية، وكذلك عمالً     ٢٦، واملادة   ٢٢مـن املـادة     ) ب(٢و

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠                     بالفقرة 

اسـتعراض املعلومـات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج ذات          
املنظمات احلكومية الدولية   الصلة يف منظومة األمم املتحدة، فضالً عن        

 واملـنظمـات غري احلكوميـة األخرى بشأن أنشطتها الرامية إىل دعم          
    تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا

 مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

 هيئات منظومة األمم املتحدة ،٢٠٠٦مايو / أيار٣١تستعرض هذه الوثيقة التقارير اليت قدمتها حىت تاريخ  -١
وصناديقها وبراجمها وكذلك املنظمات احلكومية الدولية املعتمدة لدى مؤمتر األطراف بشأن األنشطة اليت قامت هبا 
دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا من سنة                 

 واملقدمة يف إطار   ١٦وقد حاولت األمانة أن تأخذ يف االعتبار مجيع هذه التقارير البالغ عددها             .  إىل اليوم  ٢٠٠٢
وستنشر مجيع التقارير الواردة بعد التاريخ املشار إليه أعاله على موقع األمانة على   . هذا البند من جدول األعمال    

 . <http://www.unccd.int>: شبكة اإلنترنت

قدمة واملستعرضة يف هذه الوثيقة على املشاركة النشطة هلذه املنظمات، وفقاً جملاالت            وتدل املعلومات امل   -٢
 . اختصاص كل منها، يف عملية تنفيذ االتفاقية يف مناطق خالف أفريقيا
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  مقدمة ومعلومات أساسية-أوالً

ت واستعراض التنفيذ، قام مؤمتر األطراف، يف مجلة  بشأن إجراءات تبليغ املعلوما١-م أ/١١عمالً باملقرر  -١
 :أمور، مبا يلي

تشـجيع هيئات األمم املتحدة، وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، فضالً عن املنظمات احلكومية              )أ( 
الدولـية واملنظمات غري احلكومية األخرى على أن توفر، حسب االقتضاء، ما يلزم من معلومات بشأن أنشطتها                 

 إىل دعم إعداد وتنفيذ برامج العمل مبوجب االتفاقية؛الرامية 

طلب إىل األمانة أن جتمع املعلومات الواردة من هيئات األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها، فضالً  )ب( 
عـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى بشأن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لدعم                

 .االتفاقيةتنفيذ 

، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ملساعدة مؤمتر األطراف           ٥-م أ /١ومبوجـب املقرر     -٢
 .على القيام باستعراض تنفيذ االتفاقية بصورة منتظمة

 على أن تدرس عملية االستعراض، يف مجلة أمور، التقارير اليت تقدمها            ٥-م أ /١ويـنص نفـس املقرر       -٣
واملعلومات واملشورة اليت تقدمها اآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا، إضافة إىل التقارير املقدمة من              األطراف  

هيـئات األمـم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري                
 .رافاحلكومية األخرى وأية تقارير أخرى قد يطلبها مؤمتر األط

 على أن تقوم اللجنة يف دورهتا اخلامسة، يف مجلة أمور، باستعراض املعلومات    ٧-م أ /٩ويـنص املقـرر      -٤
املقدمـة مـن هيـئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا ذات الصلـة، ومـن املنظمات احلكومية الدولية                

يذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة يف       واملـنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن أنشطتها الرامية إىل دعم تنف          
 . مناطق خالف أفريقيا

، وجهت األمانة رسائل تذكري     ٧-م أ / ٩ و ٥-م أ /١ و ١-م أ /١١ومن أجل االمتثال ألحكام املقررات       -٥
ا إىل  إىل هيـئات منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وإىل املنظمات احلكومية الدولية املعتمدة، داعية إياه              

وعمالً باملمارسة املتبعة، طلبت األمانة إىل املنظمات غري احلكومية أن تقدم مسامهاهتا مباشرة إىل              . تقدمي تقاريرها 
البدء من  "مراكـز التنسـيق الوطنـية لديها للتأكد من أن التقارير تشمل مسامهات اجملتمع املدين متشياً مع هنج                   

ملنظمات غري احلكومية تقاريرها عن طريق مراكز التنسيق الوطنية         وبـناء على ذلك، قدمت أغلبية ا      ". القـاعدة 
وأعدت األمانة امللخصات التالية على أساس املسامهات اليت وردت إليها حىت . وأدجمتها يف التقارير الوطنية مباشرة

 .٢٠٠٦مايو / أيار٣١تاريخ 



ICCD/CRIC(5)/6 
Page 4 

 

 هيئات منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها -ثانياً

 اقية التنوع البيولوجياتف -ألف 

تواصل اتفاقية التنوع البيولوجي دعمها التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من خالل التنفيذ اجلاري               -٦
لـربنامج العمـل املشترك املعين بالتنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة واملشاركة املستمرة ضمن فريق                

 . واالتصال املشترك بني اتفاقيات ري

، ٢٠٠٦مارس  /واختـذ مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف دورته الثامنة، املعقودة يف آذار              -٧
 ):UNEP/CBD/COP/8/31انظر (عدداً من املقررات لدعم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

ر برنامج عمل اتفاقية التنوع  األطراف على تعزيز التآزر بني االتفاقيتني واعتبا٨/٢يشجع املقرر  )أ( 
البـيولوجي املعـين بالتـنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة وبرنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع            
البـيولوجي واتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أسساً لوضع أنشطة مشتركة على املستوى الوطين لتحقيق                

 أهداف اتفاقيات ريو الثالث؛ 

 إىل األمني التنفيذي تعزيز تنفيذ برنامج العمل املشترك بني ٨/٢من املقرر ) ب(١١تطلب الفقرة  )ب( 
 اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يف ذلك تبسيط عملية تقدمي التقارير الوطنية؛

التنفيذي االعتماد على نتائج حلقات العمل       إىل األمني    ٨/٢من املقرر    ) ه(١١وتطلـب الفقرة     )ج( 
اإلقليمـية املعنـية بالـتآزر اليت تنظم بصفة مشتركة بني اتفاقيات ريو الثالث يف إعداد وثيقة يستعرضها مؤمتر                   
األطـراف، ودعوة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر للقيام بنفس العمل، وتقدمي الوثيقة                

 : وعلى هذه الوثيقة أن. تعرضها مراكز التنسيق يف االتفاقيتنيالناجتة لتس

حتدد األنشطة ذات األولوية اليت ستنفذها األطراف واحلكومات األخرى واملنظمات ذات الصلة             `١`
مبـا يف ذلك إجراءات الدعم اليت يتخذها األمينان التنفيذيان التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية        

 فيما  ٢٠١٠افحة التصحر لتعزيز عملية حتقيق أهداف التنوع البيولوجي لعام          األمم املتحدة ملك  
 يتعلق باألراضي اجلافة وشبه الرطبة؛

 أعاله؛) ١)(ج (٧حتديد االحتياجات من القدرات الالزمة لتيسري تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة  `٢`

 ٢٠١٠يق أهداف التنوع البيولوجي لعام      حتديـد العقبات الرئيسية اليت ميكن أن حتول دون حتق          `٣`
 .فيما يتعلق باألراضي اجلافة وشبه الرطبة ومواصلة حتديد سبل التغلب على هذه العقبات

مبناسبة السنة الدولية للصحارى والتصحر، قررت اتفاقية التنوع البيولوجي االحتفال باليوم الدويل للتنوع  -٨
وقد دعمت اتفاقية   ". محاية التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة    "وع  حتت موض ) ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢(البيولوجي  

التـنوع البيولوجي االحتفال هبذا اليوم من خالل توزيع مواد تشّدد على أمهية التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة                 
 . والروابط القائمة بني التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وضرورة مواصلة اجلهود ملكافحة التصحر
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وستعقد اتفاقية التنوع البيولوجي أيضاً حلقة عمل تآزرية إقليمية يف آسيا أو يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر                  -٩
الكـارييب تتعلق بتعزيز تنفيذ برنامج العمل املعين بالتنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة على املستوى احمللي،                 

وينتظر من  . تحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         وذلك بالتعاون مع اتفاقية األمم امل     
املشـاركني تقدمي اقتراحاهتم وتوجيهاهتم عن أفضل الطرق لتعزيز التآزر بني املمارسني على املستويني احمللي والوطين؛                

ريو؛ وإعطاء أمثلة على خطط العمل ذات       وتـبادل املعلومات واخلربات بشأن بناء القدرات من أجل تنفيذ اتفاقيات            
 .  يف األراضي اجلافة وشبه اجلافة٢٠١٠الصلة واقتراحات ملشاريع حمددة لتحقيق أهداف عام 

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -باء 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تدعم اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تنفيذ -١٠
 . يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عن طريق عدد من املشاريع واملنشورات وحلقات العمل

وبالتعاون مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية ومعهد البلدان األمريكية للتعاون يف اجملال الزراعي زودت  -١١
 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حكومات إكوادور وبوليفيا وبريو بنظم معلومات تتصل اللجنة االقتصادية

: ونتيجة هلذا املشروع، نشرت اللجنة كتابا بعنوان      .  االقتصادية للتصحر  -مبؤشـرات قـياس اآلثار االجتماعية       
Pobreza, Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales . 

وقُدمت مساعدة تقنية إضافية لربنامج العمل دون اإلقليمي للتنمية املستدامة ملنطقة بونا األمريكية، وال               -١٢
 . سيما فيما يتعلق بتيسري موافقة اجملتمعات احمللية البوليفية واألرجنتينية

 ملناقشة املسائل املتعلقة ونظمت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أيضاً اجتماعني -١٣
، مبساعدة العديد   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥كما نظمت يف    . بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

مـن املؤسسات، حلقة دراسية بشأن مسامهة التعدين يف التنمية املستدامة ملنطقة بونا أمريكانا تستهدف تشجيع                
 ١٣ويف الفترة من .  االقتصادية هلذا النشاط على تدهور األراضي-ثار االجتماعية االستثمار بغية تقليل تقليص اآل

، نظمت اللجنة حلقة عمل بشأن استدامة العمليات واآلثار ورصدها بغية مكافحة            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦إىل  
 .التصحر وهبدف توفري منهجيات للمواَءمة بني أنشطة مكافحة التصحر وتقييمها

  االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيااللجنة -جيم 

تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية تعـد اللجـنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا تقريرها املعنون            -١٤
 الذي شددت يف العدد األول منه، على قابلية املنطقة للتأثر باجلفاف            لغـرب آسـيا املتعلق بتنمية املوارد املائية       

 . ة وضع تدابري إقليمية الكتشاف اجلفاف والوقاية منه والتأهب لـه والتخفيف من آثارهوأذكت الوعي بأمهي

مـنطقة اللجـنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا هي أشد مناطق العامل ندرة يف املياه، فهي تضم ما           -١٥
وقد ازدادت قابلية البلدان .  فيه يف املائة من موارد املياه العذبة١ يف املائة من سكان العامل، وأقل من ٥يقرب من 

األعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا لإلصابة باجلفاف بسبب النمو الدميغرايف واالقتصادي الذي 
 . تشهده، وازدياد ندرة املياه وأمناط استخدام املوارد املائية واألراضي
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ماعية لغرب آسيا بعداً دولياً أيضاً، ألن اجملاري املائية         ويتخذ اجلفاف يف منطقة اللجنة االقتصادية واالجت       -١٦
 . الرئيسية الثالثة تعرب احلدود الوطنية

وقـد مت القيام بدراسات إفرادية يف األردن واجلمهورية العربية السورية واليمن، اليت يتميز عدد سكان                 -١٧
 .ا إىل موارد املياه العذبة حالياً بأنه حمدوداملناطق الزراعية فيها بأنه كبري نسبياً، كما يتسم وصوهل/األرياف

ويف أعقـاب حاالت اجلفاف املدمرة اليت حدثت يف السنوات األخرية، قامت حكومات كثرية يف منطقة        -١٨
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا باختاذ خطوات لتطوير قدراهتا على التأهب ملواجهة اجلفاف، لكن ما               

وقد أثر اجلفاف الذي شهدته     . ىل الوعي باجلفاف وآثاره، وإىل القدرة على التخفيف من آثاره         زال هناك افتقار إ   
وبالتايل جيب أن تدرس أحباث اجلفاف على املستوى .  على كل بلد بطريقة خمتلفة٢٠٠١-١٩٩٩املنطقة يف الفترة 

فاف، وكيف ميكن أن يساهم التخطيط اإلقليمي طرق تأثري العوامل غري املناخية على قابلية اجملتمع للتضرر من اجل       
 . ملواجهة اجلفاف والتخفيف من آثاره يف ختفيض القابلية للتضرر منه

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -دال

 ٢٠١٥ - ٢٠٠٠ينعكس القلق املزدوج بشأن األمن الغذائي وحفظ املوارد يف اإلطار االستراتيجي للفترة  -١٩
راعة، الذي يتضمن إشارة خاصة إىل دعم االتفاقيات البيئية، مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة  ملـنظمة األغذيـة والز    

 . ملكافحة التصحر

ومن املبادرات الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة، الربنامج اخلاص لألمن الغذائي الذي يهدف إىل تعزيز               -٢٠
وتشجع املبادرة عدداً من    . بري على الصعيد احمللي   خطـط العمـل الوطنية ملكافحة اجلوع ويشدد على اختاذ تدا          

اإلجـراءات ذات الصلة املباشرة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مثل مراقبة املوارد املائية، ومحاية التربة                
 . واستصالحها وتنويع التقنيات الزراعية

برجمة وطنية بدعم   /ن التصحر عمليات ختطيط   ويف جمال تنمية الغابات، أطلق الكثري من البلدان املتأثرة م          -٢١
 .من منظمة األغذية والزراعة

وقد قامت منظمة األغذية والزراعة بعدد من الربامج الكبرية يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي، وذلك                -٢٢
 . لألراضي ملرفق البيئة العاملية املتعلق باإلدارة املستدامة ١٥حتديداً يف إطار الربنامج التنفيذي رقم 

وعلى املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، بادرت منظمة األغذية والزراعة وأعدت تقييم تردي األراضي              -٢٣
يف املـناطق اجلافة املستخدم الستحداث أدوات وأساليب لتقييم تردي األراضي وقياس طبيعة هذا التردي ومداه                

 .وحدته قياساً كمياً

 ألف التابع لربنامج األمم املتحدة      -تحدة للبيئة ملشروع مرفق تطوير املشروع       بعد تنفيذ برنامج األمم امل     -٢٤
، جاءت وثيقة   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠للبيئة ومرفق البيئة العاملية، وإجنازه من ِقبل منظمة األغذية والزراعة يف الفترة بني              

. ٢٠٠٤أغسطس  / آب  إىل ٢٠٠١أبريل  / باء لُتنفَّذ بدورها خالل الفترة من نيسان       -مشـروع تطوير املشروع     
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وأسفر هذا عن وضع استراتيجية لقياس تردي األراضي على النطاقني العاملي واحمللي قياساً كمياً، ومت اختبار هنجها 
وعقب ذلك، أعدت وثيقة مشروع كاملة أقرهتا جمموعة        ). األرجنتني والسنغال والصني  (يف ثالثـة بلدان رائدة      

منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج  (، وبدعم إضايف من اجلهات املاحنة       ٢٠٠٥موسـعة من البلدان الرائدة يف عام        
األمم املتحدة للبيئة، واملركز الدويل للمراجع واملعلومات املتعلقة بالتربة، وجامعة األمم املتحدة، والعرض العاملي              

 ٢٠٠٦أبريل  /ع يف نيسان  وبدأ املشرو ). العـام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا، والشبكة العاملية للغطاء األرضي        
 . مليون دوالر أمريكي لفترة أربع سنوات١٦مبيزانية تبلغ أكثر من 

وما فتئت منظمة األغذية والزراعة تقدم بصفة منتظمة املشورة التقنية إىل جهاز املعلومات املالية اخلاص                -٢٥
نظام جهاز املعلومات املالية اخلاص بتردي  بـتردي األراضي التابع لآللية العاملية، وتساعد اآللية العاملية يف تطبيق            

كما أنشأت موقعاً خاصاً بالتصحر على شبكة اإلنترنت ميكن أن يستخدمه           . األراضـي عـلى املستوى القطري     
 . مباشرة أصحاب املصلحة املعنيني باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ذهلا منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف جمال        وقدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم للجهود اليت يب        -٢٦
، اليت هتدف   "البلدان القليلة الغطاء احلرجي   "إزالة األحراج وتدهور الغابات، مبا يف ذلك عملية طهران أو مبادرة            

 . إىل إرشاد البلدان القليلة الغطاء احلرجي إىل وضع سياسات حرجية حمددة

جيهية التقنية اليت تغطي مواضيع مثل حفظ التربة والري وإدارة املراعي وتربية            وقد ُوضع عدد من املبادئ التو      -٢٧
 من هذه املنشورات متاح اآلن على أقراص مدجمة، كما توجد معلومات            ١٠٠وما يزيد عن    . املاشـية وحفظ الغابات   

 .أكثر على املوقع اإللكتروين اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة اخلاص بالتصحر

 منظمة األغذية والزراعة تقدمي الدعم للعديد من الشبكات العاملية واإلقليمية املعنية بتردي التربة              وتواصل -٢٨
بلداً مشاركاً مبا يف ذلك الشبكة اآلسيوية       / مؤسسة مشاركة  ٤٠ومشـاكلها، وذلك بالتعاون مع ما يقرب من         

اهج الصيانة وتكنولوجياهتا، وشبكة احلراجة     حلفـظ التربة يف املناطق االستوائية الرطبة، والعرض العاملي العام ملن          
 .الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادئ، والشبكة اآلسيوية إلدارة مستجمعات املياه على أساس املشاركة

 مشروع ميداين قائم مرتبط بصفة مباشرة بتقييم ومراقبة         ١٠٠ولدى منظمة األغذية والزراعة أكثر من        -٢٩
، حيثما أمكن، يف إعداد برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وقد             وشاركت املنظمة أيضاً  . التصحر

أدت دوراً أساسياً يف إعداد برامج كل من إيران واجلمهورية الدومينيكية والصني وكوبا ولبنان وهاييت واليمن،                
 . كما لعبت دوراً يف إعداد برامج كثري من البلدان األخرى

األقاليمية من خالل املشروع األقاليمي املعين حبفظ املرتفقات وتنميتها التشاركية      وميكن توضيح األنشطة     -٣٠
 . يف باكستان وبوروندي وبوليفيا وتونس ونيبال، الذي نفذته منظمة األغذية والزراعة ومّولته إيطاليا

ال أفريقيا،  ويف السـنوات األخـرية، نظّم املكتب اإلقليمي للشرق األدىن واملكتب دون اإلقليمي لشم              -٣١
 .بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية، عدد كبري من االجتماعات اإلقليمية املتعلقة باحلد من التصحر
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 مشروعاً وطنياً ُيعىن ٢٠ مساعدة ألكثر من ٢٠٠٥ويف آسيا، قدمت منظمة األغذية والزراعة خالل عام  -٣٢
اه، كما قدمت الدعم لشبكة احلراجة الزراعية يف آسيا         بإدارة الثروات الطبيعية والنظم الزراعية وحفظ التربة واملي       

انظر تقييم منظمة األغذية والزراعة حلالة تردي التربة اليت تسبب فيها           ( بلداً   ١٧واحمليط اهلادئ وحلفظ التربة يف      
 ).اإلنسان يف جنوب آسيا وجنوب شرقها وحفظ األراضي يف آسيا واحمليط اهلادئ

اركـت منظمة األغذية والزراعة يف أنشطة تدعم بشكل مباشر اتفاقية األمم           ويف أمـريكا الالتينية، ش     -٣٣
 مشروعاً جارياً من املشاريع امليدانية ٣٠املتحدة ملكافحة التصحر على املستويني الوطين واإلقليمي، وهناك حوايل 

طق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق     اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعـة اليت تتناول التنمية الريفية املستدامة يف املنا          
 .اجلافة شبه الرطبة

، ُعقدت حلقة عمل تتناول تردي األراضي يف منطقة الكارييب يف ترينيداد، ترينيداد             ٢٠٠٤فـرباير   /يف شـباط   -٣٤
بادرة وتعترف مجيع الوكاالت اآلن هبذه امل     . وتوباغو، أسفرت عن إنشاء مبادرة الشراكة بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي         

 .بوصفها املظلة اليت ينبغي أن تنفذ يف ظلها مجيع املبادرات املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي يف منطقة الكارييب

، شاركت منظمة األغذية والزراعة بصفتها عضواً يف اللجنة التوجيهية ٢٠٠٥ديسمرب / ويف كانون األول -٣٥
 يف النظم اإليكولوجية للجزر   يضا األر منع تردي " باء املعنون    -شروع  مرفق تطوير امل  /ملشروع مرفق البيئة العاملية   

 وتشارك املنظمة أيضاً بصفتها وكالة متعاونة يف ." يف منطقة الكارييب من خالل اإلدارة املستدامة لألراضيالصغرية
والذي ُينفّذ "  أرتيبونيتاإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه الدولية يف" باء املعنون -مشروع مرفق تطوير املشروع 

 .يف اجلمهورية الدومينيكية وهاييت

املنتدى /تعزيز األمن الغذائي للجماعة الكاريبية    "وتشـارك مـنظمة األغذية والزراعة أيضاً يف مشروع           -٣٦
 . ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣ بلداً من بلدان منطقة الكارييب يف الفترة من ١٣الذي يتم تنفيذه يف " الكارييب

ـ    -٣٧ اريع الربنامج اخلاص لألمن الغذائي التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف عدد من بلدان أمريكا              تشـجع مش
الالتينـية ومنطقة البحر الكارييب، ال سيما يف أمريكا الوسطى وفرتويال واملكسيك، ممارسات إدارة موارد األراضي                

 .إلنتاج احملاصيل وحفظ األراضي على املستوى احملليالرامية ملكافحة تردي األراضي ولتوفري املزيد من املوارد املائية 

وتعـتقد مـنظمة األغذية والزراعة أن هناك حاجة اللتزام أقوى من قبل الفاعلني الوطنيني الرئيسيني املعنيني                  -٣٨
بالتصـحر، فضـالً عن بذل املزيد من اجلهود على املستوى الدويل لتنفيذ تدابري ذات أهداف جيدة التحديد يف أكثر                    

 .املناطق تأثراً

ومـنظمة األغذية والزراعة مصممة على أن تعمل كل ما يف وسعها من أجل حتقيق أهداف االتفاقية يف                   -٣٩
حدود مواردها، وعلى مواصلة تطوير أنشطتها العادية، مع إعطاء أعلى أولوية لدعم األمن الغذائي يف إطار التنمية 

 .الزراعية والريفية املستدامة
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 ق الدويل للتنمية الزراعيةالصندو -هاء 

يكّرس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية عمله للحد من الفقر يف املناطق الريفية من خالل متكني سكان                 -٤٠
وميكن للصندوق، بوصفه الوكالة املُنفّذة ملرفق . هذه املناطق، مع التشديد يف الوقت الراهن على حفظ التربة واملياه

طة باآللية العاملية فيما يتعلق بتردي األراضي، أن يربط بني تردي األراضي واحلد من الفقر               البيـئة العاملـية املرتب    
 . والشواغل اإلمنائية

ويضطلع الصندوق . وتشمل املبادرات على املستوى العاملي التوعية بدور املرأة الريفية يف مكافحة التصحر -٤١
ليت تركز على قضايا اجلنسني، مبا يف ذلك املشاريع اليت هتدف إىل الدويل للتنمية الزراعية أيضاً بعدد من املشاريع ا   

التخفـيف مـن أعباء عمل نساء السكان األصليني يف الصني، وتعزيز معارف نساء السكان األصليني يف اهلند،                  
 .ومبادرة جنوب آسيا لتمكني املزارعات عن طريق برامج التبادل والتدريب اخلاصة باجملتمعات احمللية

 ١,١يهـدف مشـروع مشترك بني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية تبلغ تكلفته           و -٤٢
ملـيون مـن دوالرات الواليات املتحدة إىل املسامهة يف تطوير القدرات يف جمال التخطيط االستراتيجي املتعلق                 

داد تقاريرها الوطنية الثالثة املقرر تقدميها       بلداً يف إع   ٥٥باإلدارة املستدامة لألراضي، كما سيقوم بتعزيز قدرات        
 . إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

وتعمل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على حنو وثيق مع اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية لوضع وتنفيذ برامج  -٤٣
وسوف تدعم تنفيذ املشاريع اليت ميوهلا الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف املرتفقات            . ملكافحـة تردي األراضي   

ومـناطق الـري املطـري عن طريق البحوث املتعلقة باالبتكارات التقنية واملؤسسية يف جمايل الزراعة واحلراجة                 
 .الزراعية

 ملرفق البيئة العاملية    ١٥التنفيذي رقم   يف جنوب آسيا، يهدف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والربنامج           -٤٤
إىل إعـادة تأهـيل الـنظم اإليكولوجية املتأثرة من جراء تسونامي يف سري النكا من أجل توفري خدمات نظام                    

وتشمل املشاريع األخرى يف املنطقة     . إيكولوجـي كاملة، مبا يف ذلك التكيف مع الظواهر املناخية بالغة القسوة           
عيشة لألسر الريفية املتأثرة بالزلزال يف غوجارات يف اهلند، ومشاريع لتنمية املناطق يف             مشـروعاً لـتأمني سبل امل     

مقاطعة احلدود الشمالية الشرقية واملناطق القبلية اجلنوبية يف باكستان، وبرنامج للحراجة وتربية احليوان يف نيبال               
 .على أساس احليازة اإلجيارية

إقليمي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية إىل ويف جنوب شرق آسيا، يهدف مشروع       -٤٥
. حتقيق التنمية املستدامة مع القيام، يف الوقت نفسه، باستصالح الغابات املتردية ومكافحة تردي األراضي اخلثية              

عىن باحلد من الفقر  وُتـنفّذ يف كل من مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية والفلبني وفييت نام وكمبوديا مشاريع تُ              
 .وتنويع مصادر الدخل وإدارة املوارد يف املناطق الريفية

ويف شرق آسيا، يسعى مشروع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية للحفظ اإليكولوجي  -٤٦
الصني الرئيسية لألراضـي اجلافـة يف الصني واستصالحها إىل تشجيع األخذ بنظام إيكولوجي متكامل يف برامج      

وتركز مسامهة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على بناء هيكل أساسي للخدمات           . املتصـلة بـتردي األراضي    
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وينفذ . الزراعـية واالجتماعية، وتطوير قدرات املوارد البشرية ووضع خمطط ملنح القروض الصغرية للمستفيدين            
 .حلد من الفقر يف املناطق الريفية يف البالدالصندوق أيضاً عدداً من الربامج اليت ترمي إىل ا

ويسـعى برنامج الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف منطقة احمليط اهلادئ إىل دعم فرص كسب العيش                 -٤٧
 .املستدامة، وال سيما للشباب والنساء، يف اجملتمعات الريفية النائية متاشيا مع األهداف اإلمنائية لأللفية

طى، سيواصل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية تركيزه على مريب املواشي ويشارك يف            ويف آسـيا الوس    -٤٨
وقد شارك الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أيضاً على حنو وثيق يف مبادرة            . إدارة املراعي القائمة على املشاركة    

 .مع مجيع الشركاء املعنينيبلدان آسيا الوسطى بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي وسيواصل العمل على دعمها 

أنواع احملاصيل املقاومة : ويف غرب آسيا، يدعم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية البحوث املتعلقة مبا يلي           -٤٩
للجفاف وامللوحة وفقر التربة؛ وجدوى االستعاضة عن احملاصيل اليت تتطلب كميات كبرية من املياه مبحاصيل ذات 

وهناك مشاريع  . يل من املاء؛ وتسخري التكنولوجيا لتحسني كفاءة استخدام املياه        قـيمة مـرتفعة وتستهلك القل     
 . لالستخدام املستدام لألراضي واملوارد املائية قيد اإلجناز يف األردن واجلمهورية العربية السورية واليمن

يتم من خالهلا   " يئيةمكافأة فقراء املرتفعات يف آسيا عن اخلدمات الب       "وأُنشـئت آلية متويل مبتكرة وهي        -٥٠
 . مكافأة اجملموعات اليت يستهدفها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية عن اخلدمات البيئية اليت يقدموهنا

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يواصل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية جهوده ملد يد العون  -٥١
تركيز بوجه خاص على تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للمجتمعات احمللية وعلى للفقراء يف املناطق الريفية، مع ال

 .   تأمني حقهم يف إدارة املوارد املوجودة يف أراضيهم

الوسطى مشروعاً للتنمية املستدامة لصاحل     /وتتضـمن اجلهود املبذولة للحد من الفقر يف أمريكا الشمالية          -٥٢
ن األصليني يف املنطقة شبه القاحلة الواقعة مشال غرب املكسيك، ومشروعاً           اجلماعـات الريفية ومجاعات السكا    

 .لتنمية املناطق الريفية يف املنطقة الشرقية يف السلفادور

ويف أمـريكا اجلنوبـية، ينسجم مشروع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية بشأن اإلدارة                 -٥٣
ق شبه القاحلة يف مشال شرق الربازيل مع األوليات الوطنية للحد من الفقر، والتنمية              املسـتدامة لألراضـي يف املـناط      

 . املستدامة ومحاية البيئة وميثل، حسب وزارة البيئة، واحداً من أكثر أنشطة الدعم امللموسة لتنفيذ برنامج العمل الوطين

ني وإكوادور وفرتويال، وتنفذ مشاريع تتناول وجتري حالياً أيضاً مشاريع لتنمية املناطق الريفية يف األرجنت -٥٤
 .سبل كسب العيش والتصحر وإدارة املوارد الطبيعية يف بوليفيا وبريو على التوايل

أجنـزت شعبة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية برنامج تعزيز                -٥٥
ازاته توعية املوظفني الرئيسيني يف مشاريع الصندوق بقضايا اجلنسني واختاذ تعميم املنظور اجلنساين، الذي تشمل إجن

وتشترط اآلن املشاريع اجلارية يف عدد من . إجـراءات ملموسة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف أنشطة االستثمار   
 .هاالبلدان املتأثرة باجلفاف أن تضم جلان مستخدمي املياه اجلديدة والقائمة نساء يف عضويت
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وهتـدف مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف أوروبا الشرقية إىل وقف تزايد تلوث املياه واألراضي                 -٥٦
 .وتتضمن املشاريع برامج لتنمية األرياف يف املناطق اجلبلية واهلضاب يف أذربيجان وجورجيا. وتعرية التربة يف املنطقة

اعية تركيزه على احلد من الفقر املدقع واجلوع السائدين بني أفقر       وسيواصل الصندوق الدويل للتنمية الزر     -٥٧
سـكان األرياف، كما سيواصل التوعية على الصعيد العاملي عن طريق األنشطة الدولية واإلقليمية ويتصدى، يف                

 . الوقت نفسه، لألسباب اجلذرية للتصحر على املستوى احمللي ذاته

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -واو 

يتمـثل اهلـدف الرئيسي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز التنمية املستدامة، وعلى اخلصوص يف                 -٥٨
 . ٢٠١٥املسامهة يف حتقيق اهلدف العاملي املتمثل يف خفض مستويات الفقر إىل النصف حبلول عام 

يشملها برناجمه، حبيث يدعم اجلهود     ويعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على حنو وثيق مع البلدان اليت             -٥٩
الـيت تـبذهلا للحد من الفقر، مبا يف ذلك مساعدهتا على إعداد برامج العمل الوطنية وعلى إدماج برامج العمل                    

وكان الدعم الذي قدمه    . الوطنية هذه وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي ضمن األطر الوطنية للتنمية والتخطيط          
، يركز أساساً على وضع السياسات العامة وبناء القدرات         ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤أثرة يف الفترة    الـربنامج للبلدان املت   

 . وصياغة الربامج وتنفيذها

وقد خصص اثنان وأربعون مكتباً قطرياً تابعاً لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب                 -٦٠
 . لربنامج القطري الرامي إىل تنفيذ أنشطة اإلدارة املستدامة لألراضيوآسيا وأوروبا موارد كجزء ال يتجزأ من ا

ومن خالل الربنامج املتكامل لتنمية األراضي اجلافة، يدعم مركز تنمية األراضي اجلافة عدداً من الربامج                -٦١
يذ اتفاقية األمم   يف األردن وإيـران واجلمهورية العربية السورية واألراضي الفلسطينية ولبنان واليمن من أجل تنف             

 . املتحدة ملكافحة التصحر

 بلداً يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ٦٦وقام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية مبساعدة  -٦٢
الكـارييب وآسـيا واحمليط اهلادئ وأوروبا على وضع مشاريع ُمؤّهلة للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية          

 ٣٥وَدّبر خصص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي متويالً ملساعدة         . ايتها التصدي ملشكلة تردي األراضي والتصحر     غ
الدول اجلزرية الصغرية النامية على إعداد تقاريرها الوطنية الثالثة اليت يتعني           /بلـداً مـن جمموعة أقل البلدان منواً       

 .التصحرتقدميها مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 مشروعاً يف مجيع أحناء املعمورة منذ       ٧٥٠ومّول برنامج املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العاملية أكثر من            -٦٣
 .  بلدا٤٦ًوُينفّذ هذا الربنامج حالياً يف . ١٩٩٢انطالقه يف عام 

ملشاركة يف إدارة   ويشـجع صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية اتباع هنج ال مركزي مبين على ا              -٦٤
ويدعم الصندوق اجلهود املبذولة للحد من الفقر من خالل برامج التنمية احمللية اليت ُتمنح إىل               . املـوارد الطبيعية  
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ويقدم صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية الدعم لبنغالديش وبوتان         . احلكومـات احمللية اليت تتوىل إدارهتا     
 . لشعبية وفييت نام وكمبوديا واليمنومجهورية الو الدميوقراطية ا

ومتثل مبادرة اجملتمعات احمللية اخلاصة باملياه آلية لتمويل اإلدارة اجملتمعية إلمدادات املياه واملرافق الصحية               -٦٥
 . ومستجمعات املياه، وتدعم بلداناً يف أمريكا الالتينية يف وضع خمتلف الربامج ذات الصلة باملياه

 املعنية بالفقر والبيئة فهي برنامج لتطوير القدرات يشترك يف قيادته برنامج األمم املتحدة              أمـا املـبادرة    -٦٦
اإلمنـائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ويرمي إىل مساعدة البلدان على إدماج شواغل الفئات الفقرية واملستضعفة              

 .املتعلقة بالبيئة وسبل كسب العيش يف السياسات واخلطط الوطنية

، وكجزء من املبادرة احليوية العاملية بشأن األراضي اجلافة، اضطلع برنامج األمم املتحدة             ٢٠٠٥ويف عام    -٦٧
وتدرج . اإلمنائي بدور ريادي يف وضع ورقات التحدي من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف األراضي اجلافة

 يف خطة عمل    ٢٠٠٦أبريل  /ُنظّم عقب ذلك يف نيسان    املعلومات واآلراء اليت خرج هبا املنتدى اإللكتروين الذي         
 .تقترح خطوات ملموسة للحد من الفقر يف األراضي اجلافة يف العامل

وشـّدد بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تطوير شراكات مالئمة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر                 -٦٨
امج األمم املتحدة اإلمنائي حكومة كوبا على وضع برنامج وقد ساعد برن. الكارييب، وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا

شراكة قطرية مع مرفق البيئة العاملية؛ ويف آسيا الوسطى، كان الربنامج شريكاً نشطاً ملصرف التنمية اآلسيوي يف                 
وقدم . ضيإطار مشروع اإلدارة املستدامة لألراضي التابع ملبادرة بلدان آسيا الوسطى بشأن اإلدارة املستدامة لألرا

الربنامج أيضاً مساعدة لبلدان احمليط اهلادئ لتطوير شراكة شاملة بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي مع املنظمات               
وتبذل جهود مماثلة . ومنظمة األغذية والزراعة) والسيما الربنامج اإلقليمي للبيئة يف جنوب احمليط اهلادئ(اإلقليمية 

وشارك برنامج األمم . املعهد الكارييب للصحة البيئية وأمانة اجملموعة الكاريبية      يف منطقة البحر الكارييب عن طريق       
وقاد عملية مماثلة بالنسبة ) بالتعاون مع البنك الدويل(املتحدة اإلمنائي يف وضع برنامج شراكة قطرية خاصة باهلند          

 .إلندونيسيا ومصر

 برامج جديدة لدعم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة وسيتابع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بنشاط استحداث -٦٩
التصحر، مثالً يف مناطق حفظ إنتاجية التربة، واإلدارة املستدامة للغابات وتأمني حيازة األراضي، والرعي املستدام، 

 . والتخفيف من حدة اجلفاف واإلدارة املتكاملة لألراضي واملياه

ي من جهوده لتعبئة متويل إضايف لتنفيذ االتفاقية، ويف الوقت نفسه           وسيكثف برنامج األمم املتحدة اإلمنائ     -٧٠
سيواصل تقدمي مساعدته إىل البلدان لتفي بواجباهتا جتاه االتفاقية ولتدرج اإلدارة املستدامة لألراضي والسياسات              

 .األخرى لالتفاقية يف األطر اإلمنائية الوطنية

 واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  -زاي 

استضافت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وحدة التنسيق اإلقليمية اآلسيوية منذ عام            -٧١
وتوفر اللجنة أيضاً الدعم يف جمال خدمات .  ووفرت هلا أماكن املكاتب والدعم اإلداري لالضطالع بعملها٢٠٠١
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إلقليمي للتعاون البيئي متيحة بذلك الفرصة للبلدان األعضاء        السـكرتارية لـربنامج مشـال شـرق آسيا دون ا          
ويف هذا اإلطار، وضعت اللجنة     . الستكشـاف تدابـري مشـتركة ملكافحة التصحر على الصعيد دون اإلقليمي           

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، بالتعاون مع مصرف التنمية اآلسيوي وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر 
. برنامج األمم املتحدة للبيئة، اخلطة اإلقليمية الرئيسية ملنع ومراقبة الغبار والعواصف الرملية يف مشال شرق آسيا               و

يركز التقييم على   (إنشاء نظام إقليمي للرصد واإلنذار املبكر       : وتتكون اخلطة الرئيسية من عنصرين أساسيني مها      
؛ ووضع استراتيجية   )رتبطة برصد الغبار والعواصف الرملية    اآللـيات املؤسسـية، والتكنولوجيات والعمليات امل      

لالسـتثمار يف جمال منع ومراقبة الغبار والعواصف الرملية غرضها أن توضع، لفائدة الشركاء، توجيهات تتعلق                
 . باملشاركة يف مشاريع الشرح العملي

رة احلكومية للغابات يف الصني     وعـالوة عـلى ذلك، وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، واإلدا            -٧٢
ووزارة الطبيعة والبيئة يف منغوليا، وضعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ مشروعاً متوسط              

مشروع الشرح العملي املشترك املتعلق مبنع ومراقبة الغبار والعواصف الرملية الناشئة يف            "احلجـم حيمـل عنوان      
 )".منغوليا( زامني أوود -) نيالص(منطقيت إرلياهنوت 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة -حاء 

وبالتعاون . قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بعدد من األنشطة لالحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر -٧٣
الذي طُرح " عاملالتوقعات الصحراوية يف ال"مع خنبة خمتارة من الوكاالت املتخصصة واخلرباء، أعد الربنامج تقرير          

كما شارك برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تنظيم مؤمتر بشأن          . ٢٠٠٦يونيه  /يف الـيوم العـاملي للبيئة يف حزيران       
، ويساهم حالياً يف تنظيم مؤمتر دويل بشأن        ٢٠٠٦يونيه  /، عقد يف تونس يف حزيران     "مسـتقبل األراضي اجلافة   "

 .٢٠٠٦ديسمرب /قرر عقده يف اجلزائر يف كانون األولالتصحر والسياسات الدولية الواجبة من امل

وخـالل الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف، شارك برنامج األمم املتحدة للبيئة يف اجلزء اخلاص بالفرص                 -٧٤
االقتصادية يف األراضي اجلافة، وعقد لقاء على هامش الدورة يتعلق بإدارة بيئات األراضي اجلافة من أجل حتقيق                 

مبادرة تري أفريكا (والربنامج أيضاً شريك يف التحالف اجلديد ملكافحة تردي األراضي يف أفريقيا . ملستدامةالتنمية ا
TerrAfrica (الذي انطلق خالل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف. 

 وعقـد بـرنامج األمم املتحدة للبيئة حلقة عمل رفيعة املستوى للتفاكر بشأن االتفاقات البيئية متعددة                -٧٥
يوليه /متوز( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٧األطـراف تناولـت تعميم املنظور البيئي إىل ما هو أبعد من اهلدف              

ووافق االجتماع على أنشطة قصرية ومتوسطة وطويلة األجل لضمان الدعم املتبادل بني            ). ، نريويب، كينيا  ٢٠٠٥
 .أهداف اجملتمعات البيئية واإلمنائية

األمم املتحدة للبيئة تنفيذ ووضع مشاريع تتعلق بتردي األراضي لُتموَّل عن طريق مرفق             وواصل برنامج    -٧٦
 .البيئة العاملية

ومت تطويـر مشروع بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية يتعلق بتقييم تردي األراضي يف                  -٧٧
وسيوفر مشروع  . ٢٠٠٤نوفمرب  /املية يف تشرين الثاين   املناطق اجلافة وحصل فيما بعد على موافقة مرفق البيئة الع         
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تقيـيم تـردي األراضي يف املناطق اجلافة أداة سياسية لتنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية التفاقية األمم                  
 . املتحدة ملكافحة التصحر

مشترك بني البنك   مت بتمويل جزئي من مرفق البيئة العاملية تطوير مشروع          . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢وبني عامي    -٧٨
الـدويل وبـرنامج األمـم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                 

وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية، يتعلق بالتقييم الدويل لتسخري العلوم               ) اليونسـكو (
 .٢٠٠٧  وسيكتمل يف٢٠٠٥يناير /وبدأ تنفيذ هذا املشروع يف كانون الثاين. يةوالتكنولوجيا الزراعية من أجل التنم

ونتـيجة للمشـروع متوسط احلجم املشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية والذي       -٧٩
إطار الربنامج يـتعلق بـالدعم الشـامل لتيسري وضع وتنفيذ املشاريع املتعلقة بتردي األراضي على حنو مبكر يف        

 ملرفق البيئة العاملية، ُنظّمت سلسلة تتكون من تسع حلقات عمل إقليمية بشأن هنج مرفق البيئة العاملية املتمثل                  ١٥التنفيذي  
 . بلدا١٣٠ً مشارك من ٤٠٠وقد حضر حلقات العمل التسع ما يناهز . يف اإلدارة املستدامة لألراضي

لبيئة العاملية املتعلق بالتنوع البيولوجي ذي الصلة بتردي األراضي ونشـأت عـن املشروع العاملي ملرفق ا      -٨٠
 إىل عام   ١٩٩٨، والذي مت تنفيذه يف عدة بلدان يف الفترة من عام            "الناس وإدارة األراضي والتغري البيئي    "واملعنون  
أيضاً سلسلة من   وأنتج املؤمتر   . ، إمكانـية لتوسـيع العالقـات الدائمـة واملثمرة بني العلماء واملزارعني            ٢٠٠٠

وطَوَّر . املخـرجات تتضـمن أعماالً حتليلية وكتباً ومواد إلكترونية فضالً عن التوصيات املتعلقة بالساسة العامة              
عدداً من مشاريع املتابعة على املستويني الوطين والدويل، ونظم         " الناس وإدارة األراضي والتغري البيئي    "مشـروع   

 .دورات تدريبية وأصدر عدة منشورات

وتتضـمن املشـاريع املوضـوعة على املستوى الدويل مشروعاً متوسط احلجم يتعلق باإلدارة املستدامة                -٨١
؛ ومشروعاً متوسط )إقليم يونان(لألراضي يف املناطق اجلبلية يف تايلند ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية والصني        

بلغاريا، وتركيا،  (راضي املتردية يف بلدان البلقان      احلجـم يـتعلق باالستصـالح القائم على اجملتمعات احمللية لأل          
اإلدارة املستدامة لألراضي يف مرتفعات بامري "؛ ومشروعاً كامل احلجم يتعلق ب  )ومقدونيا، وصربيا واجلبل األسود

 ).طاجيكستان، قريغيزستان" ( ومبادرة متكاملة وعابرة للحدود يف آسيا الوسطى- آالي -وجبال بامري 

امج األمم املتحدة للبيئة عضو يف اجمللس التنفيذي واالحتاد املعين بتقييم األلفية للنظام اإليكولوجي،              وبرن -٨٢
 .  اجلافةوالذي يقيم ويضع تدابري لالستجابة تتعلق بالنهج متعددة النطاقات للنظم اإليكولوجية ذات الصلة باألراضي

ربون العضوي يف التربة وتغريه على النطاق الوطين        وقـام الـربنامج املتوسط احلجم لتقييم خمزونات الك         -٨٣
 . التربةبالتطوير والبيان العملي ألدوات عامة لقياس أثر إدارة األراضي وسيناريوهات املناخ على احتباس الكربون يف

طراف، وما فتئ برنامج األمم املتحدة للبيئة يعمل على تعزيز التعاون فيما بني االتفاقات البيئية متعددة األ -٨٤
وهو اآلن عاكف على حتديد السبل ملوائمة متطلبات تقدمي التقارير على املستوى الدويل ويساعد على إنشاء آليات 

وقد أهنى برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعاً يتعلق بتبسيط عملية        . منّسـقة لتقدمي التقارير على املستوى الوطين      
 .ت املتصلة بالتنوع البيولوجيتقدمي التقارير الوطنية يف إطار االتفاقيا
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" شبكة العمل من أجل األرض    "، مّول برنامج األمم املتحدة للبيئة إنتاج جمموعة مواد          ٢٠٠٦ويف عـام     -٨٥
 .مبناسبة السنة الدولية للصحارى والتصحر

ملتحدة للبيئة بوضع   ويف آسيا واحمليط اهلادئ، يقوم املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع لربنامج األمم ا              -٨٦
 .استراتيجية إقليمية بشأن تردي األراضي من أجل حتديد األنشطة ذات األولوية للتصدي لتردي األراضي يف املنطقة

تقدمي الدعم من أجل تنفيذ خطة العمل البيئية اإلقليمية يف          "ويـنفذ برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروع         -٨٧
جم ملرفق البيئة العاملية يسهم يف األولوية االستراتيجية للمرفق املتمثلة يف ، وهو مشروع متوسط احل  "آسيا الوسطى 

 . ويتعلق ببناء قدرات حمددة األهداف) ١-مشروع اإلدارة املستدامة لألراضي (اإلدارة املستدامة لألراضي 

قية األمم املتحدة ملكافحة    أصـبح بـرنامج األمم املتحدة للبيئة عضوا يف اتفاق الشراكة االستراتيجية لتنفيذ اتفا              -٨٨
التصـحر يف منطقة آسيا الوسطى دون اإلقليمية، وهو يشارك يف تطوير املشروع املشترك بني اإلدارة مرفق البيئة العاملية                   
ومصرف التنمية اآلسيوي اجلاري يف إطار مبادرة بلدان آسيا الوسطى بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي والذي يهدف إىل                 

 .  األراضي وحتسني سبل كسب العيش يف املناطق الريفية يف آسيا الوسطىمكافحة تردي

ويشـارك بـرنامج األمم املتحدة للبيئة يف اجلهود املشتركة اليت يبذهلا مصرف التنمية اآلسيوي واللجنة                 -٨٩
لدان مشال شرق االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وحكومات ب
 . آسيا ملعاجلة مسألة الغبار والعواصف الرملية ضمن السياق العام لتعزيز التنمية املستدامة يف املنطقة

وبالتشـاور مع حكومة منغوليا، يقوم املكتب اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ التابع لربنامج األمم                -٩٠
عية املتكاملة للمراعي والتنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة واملياه         اإلدارة اجملتم "املـتحدة للبيئة بتطوير مشروع      

 .يف منغوليا بغية احلصول على دعم من مرفق البيئة العاملية" اجلوفية

مكافحة التصحر على الصعيد    "ويقـوم برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بتطوير مشروع             -٩١
، والذي يعاجل األسباب اجلذرية لتردي األراضي بفعل تدخل         "لة بني الزراعة والبيئة   الص: اإلقليمي يف جنوب آسيا   

 .اإلنسان، مبا يف ذلك األبعاد اجملتمعية واملؤسسية وتلك املتعلقة بالسياسات العامة

 األمم وبالتعاون مع عدة شركاء إقليميني، أنشأ مركز املوارد اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع لربنامج -٩٢
املتحدة للبيئة مرفقاً للمعارف البيئية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، هو عبارة عن شبكة معلومات ال مركزية ميكن                 

 . للقطاع البيئي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ" دليالً بيئياً"اعتبارها 

تحدة للبيئة برامج العمل دون     ويف غرب آسيا، ينسق املكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لربنامج األمم امل            -٩٣
اإلقليمـية التفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وينفذ عدداً من األنشطة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك مشاريع     

وهتدف إىل إعادة " اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل مكافحة التصحر يف غرب آسيا"رائدة ناشئة تتعلق ب  
 . لية واملراعي يف أربعة بلدان واقعة غرب آسياتأهيل املناطق اجلب
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ال تتخلوا عن   " حتت شعار    ٢٠٠٦واحـتفل بـرنامج األمـم املتحدة للبيئة باليوم العاملي للبيئة يف عام               -٩٤
وهو يعمل مع املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة على إعداد فيلم وثائقي              ". األراضي اجلافة 
وشارك الربنامج أيضاً يف عدد من املؤمترات       . ٢٠٠٦لصحارى العربية، يصدران يف منتصف عام       وكـتاب عن ا   

 . ٢٠٠٥وحلقات العمل والعروض التقنية خالل عام 

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أُحرز تقدم يف العديد من مشاريع برنامج األمم املتحدة للبيئة  -٩٥
 باء املعين   - املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك مشروع مرفق تطوير املشروع             ومـرفق البيئة العاملية   

بـاإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار النظام اإليكولوجي ملنطقة غران تشاكو العابرة للحدود يف أمريكا اجلنوبية                
ئة أيضاً يف شبكة التدريب البيئية املعنية       ويشارك برنامج األمم املتحدة للبي    ). األرجنـتني وبـاراغواي وبوليفيا    (

 .باحلراجة الزراعية كما يساعد على إقامة الشراكة الكاريبية اخلاصة بتدهور األراضي

 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني -طاء 

ملتحدة نظـراً لوجود العديد من خميمات ومستوطنات الالجئني على أراض قاحلة، تعي مفوضية األمم ا               -٩٦
وتشمل األنشطة الرئيسية   . السامية لشؤون الالجئني بوجه خاص ما خيلفه اللجوء والعمليات ذات الصلة من آثار            

املضـطلع هبا للتصدي هلذه اآلثار إدخال حتسينات على التقنيات الزراعية، واحلراجة الزراعية، وإعادة التحريج،               
 املمارسات املتعلقة حبفظ املياه والتربة، والتشجيع على وحتسـني إدارة ما يوجد من غابات ومن أحراج، وحتسني       

وتتم إدارة ودعم مجيع هذه     . اسـتخدام مواقـد اقتصادية يف استخدام الوقود، فضالً عن مصادر الطاقة البديلة            
 .األنشطة على حنو فعال بفضل برنامج التوعية بالقضايا البيئية واملشاركة اجملتمعية

 . لتدخالت عدة بلدان، مبا منها إثيوبيا وبنغالديش وتشاد وزامبيا والسودان وكينيا ونيبالوتستفيد من مثل هذه ا -٩٧

 ١٠٠ ٠٠٠ويستفيد أكثر من    . ١٩٩٢ويف نيبال، يتم تزويد الالجئني بالكريوسني الستخدامه يف الطبخ منذ عام             -٩٨
وبالتعاون مع االحتاد اللوثري    . لغاباتالجـئ من الكريوسني كل شهر مع حصصهم من الغذاء، وبالتايل يقل الضغط على ا              

العاملي، جتري مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أيضاً جتارب باستخدام قوالب الفحم احلجري والغاز احليوي                
ئي وتشمل اجلهود املبذولة للتخفيف من التدهور البي . والطاقـة الشمسية كوسائل مكملة الستخدام الكريوسني الباهظ الثمن        

 . يف بنغالديش قيام اجلماعات احمللية يف خميمات الالجئني وحوهلا بغرس األشجار ومكافحة تعرية التربة

وباإلضـافة إىل وجـود طائفة واسعة من التدخالت اليت يستفيد منها الالجئون واجملتمعات احمللية على                 -٩٩
 على حنو وثيق مع السلطات الوطنية واحمللية        السواء، تعمل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أيضاً        

 . على إجياد معاجلات عملية ومناسبة للمسائل البيئية

 جامعة األمم املتحدة -ياء 

تتضمن املواضيع الرئيسة اليت تناولتها جامعة األمم املتحدة خالل العقد الفائت لدعم اتفاقية األمم املتحدة  -١٠٠
إلدارة البيئية، والفهم اجليد للتكنولوجيات التقليدية إلدارة املياه يف األراضي          حتسني ا : ملكافحـة التصحر ما يلي    

 . اجلافة، وتعزيز إدارة األراضي، وخاصة يف املناطق املهّمشة
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وكجهد منسق لبناء القدرات ولتمتني الروابط بني السياسات العامة والعلوم، تنفذ جامعة األمم املتحدة               -١٠١
األردن، وأوزبكستان، (عين باإلدارة املستدامة لألراضي اجلافة اهلامشية يف مثانية بلدان  مشـروع األربع سنوات امل    

، وذلك  )، وباكستان، وتونس، واجلمهورية العربية السورية، والصني، ومصر       ) اإلسالمية -مجهوريـة   (وإيـران   
ا يتعلق هبذه اجلهود، سينشر يف      وفيم. بالتعاون مع اليونسكو واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة         

 .  مطبوع يرسم السياسة العامة لتطبيق التكنولوجيات التقليدية يف األراضي اجلافة٢٠٠٦عام 

وسامهت جامعة األمم املتحدة أيضاً يف تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي كما وشاركت يف تقييم شامل                -١٠٢
 . لألراضي اجلافة

 مبادرة متكاملة  - آالي   -دامة لألراضي يف مرتفعات جبال بامري وجبال بامري         اإلدارة املست "ومشـروع    -١٠٣
هو مبادرة مشتركة بني جامعة األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة           " وعابـرة لـلحدود يف آسيا الوسطى      

النقاط "واحدة من  ومـرفق البيـئة العاملية، ويتصدى هذا املشروع ملشكليت تردي األراضي والفقر املترابطتني يف               
وتشمل أنشطة املشروع إعداد . اجلبلية والتنوع االحيائي" أبراج املياه"احلافلة ب  " الساخنة احلرجة يف آسيا الوسطى

 . اقتراح متويل والقيام بدورات تدريبية يف طاجيكستان وقريغيزستان

، أما التمويل فهو معلّق     ٢٠٠٦يونيه  /زيرانوقُدمت اقتراحات إلدراجها ضمن برنامج عمل مرفق البيئة العاملية حل          -١٠٤
ويف الوقت نفسه، حظي مشروع جمتمعي الستصالح األراضي        . إىل حـني استعراض جملس مرفق البيئة العاملية للمشروع        

 . ٢٠٠٦ باء التابع ملرفق البيئة العاملية يف عام -مرفق تطوير املشروع  املتردية يف بلدان البلقان بتمويل من

عاون مع شركاء وطنيني يف املنطقة، إضافة إىل اليابان، وضعت جامعة األمم املتحدة مشروعاً خاصاً               وبالت -١٠٥
تايلند، ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية، والصني      : بـاإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق اجلبلية يف كل من         

بديلة إلدماج املعارف احمللية ذات اآلثار      ويهدف املشروع إىل توفري معارف جديدة وخيارات        ). إقلـيم يونـان   (
ووافق برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية . اإلجيابية على املوارد الطبيعية ضمن السياسات ذات الصلة   

 ألف جلامعة األمم املتحدة لكي تقوم مبجهود حبثي حمدد األهداف ملدة أربع -على منحة من مرفق تطوير املشروع 
 .ات يف إطار هذا املشروعسنو

وتقـوم جامعة األمم املتحدة بتنفيذ مشروع يتعلق بإدارة املعارف ميوله مرفق البيئة العاملية ويطلق عليه                 -١٠٦
. ويساهم هذا املشروع يف اإلدارة املستدامة لألراضي      ). األراضي: إدارة املعارف " (املعـارف من أجل األراضي    "

راً لرصد وإدارة املعارف حبكم تعاوهنا الوثيق مع فريق مشترك بني الوكاالت            ووضـعت جامعة األمم املتحدة إطا     
مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجامعة األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة (

اعد املشروع مرفق البيئة العاملية يف      ويس). األغذيـة والزراعة، والبنك الدويل، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية        
تقييم آثار مشروعه املعين بإدارة التنمية املستدامة لألراضي، ويف الوقت نفسه يدعم أيضاً العمل الذي تضطلع به                 

 .جلنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية مكافحة التصحر يف جمال املعايري واملؤشرات

برناجماً جديداً  ) من تونس والسودان والصني ومصر واهلند     (ة دوليني   ومـن املقـرر أن يكمل مخسة طلب        -١٠٧
 .٢٠٠٦يونيه /للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة املتكاملة لألراضي يف املناطق اجلافة يف حزيران
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 البنك الدويل -كاف 

ن أمريكا الالتينية والكارييب     بلداً من بلدا   ١٢ مشروعاً يف    ١٤تتضـمن حافظة أنشطة البنك الدويل خارج أفريقيا          -١٠٨
وتصل حافظة االستثمارات   . وأوروبـا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا واحمليط اهلادئ، ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا            

 مليون من دوالرات الواليات املتحدة منها       ٥٤١,٥٣ مليون من دوالرات الواليات املتحدة كان مبلغ         ٥٩٣,٣٥هـذه إىل    
 مليون من دوالرات الواليات  ٥١,٨٢شرة من البنك العاملي، وكانت مسامهة مرفق البيئة العاملية منها           عـبارة عن قروض مبا    

 . وتركز املشاريع على إدارة املوارد الطبيعية، وعلى مشاركة اجملتمعات احمللية، وبناء القدرات واحلد من الفقر. املتحدة

ل من أذربيجان وألبانيا والربازيل ومجهورية الو       وتشـمل هـذه املشـاريع حفـظ املوارد الطبيعية يف ك            -١٠٩
والربازيل؛ )  اإلسالمية -مجهورية  (الدميوقراطية الشعبية؛ واإلدارة املتكاملة للنظام اإليكولوجي يف أوروغواي وإيران          

املناجم واحلـراجة املسـتدامة يف الـربازيل وفييت نام؛ وإصالح اإلدارة احمللية ودعم التنمية يف إندونيسيا، وإغالق     
 . والتجديد البيئي يف بولندا ورومانيا؛ وسداد تكاليف اخلدمات البيئية يف السلفادور والرصد البيئي يف االحتاد الروسي

 مليون من دوالرات الواليات     ٣٢٥(وخصص القسط األكرب من التمويل لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى           -١١٠
 مليون من دوالرات الواليات املتحدة مث بلدان شرق ١٢٠قيا مببلغ تليها بلدان الشرق األوسط ومشال أفري) املتحدة

 مليون من دوالرات الواليات املتحدة وأخرياً بلدان أمريكا الالتينية والكارييب           ٨٢,٠٤آسيا واحمليط اهلادئ مببلغ     
عناصر وختصص هذه املشاريع اعتمادات حمددة لتمويل       .  ملـيون من دوالرات الواليات املتحدة      ٦٦,٣١مبـبلغ   

اإلدارة املسـتدامة لألراضي اليت تغطي املواضيع الرئيسية املتمثلة يف إدارة احلراجة واألراضي واملوارد املائية ذات                
 . األمهية احملورية يف حتقيق أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 .ج الذي يكتسي أمهية خاصةويتطلع البنك الدويل إىل مواصلة التعاون والشراكة بشأن هذا الربنام -١١١

 منظمة الصحة العاملية -الم 

عملـت مـنظمة الصـحة العاملية مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مشروع قطري يتعلق مببادرة تقييم             -١١٢
وأجري يف إطار هذه املبادرة حتليل تكاليف وفوائد للروابط القائمة بني           . الـروابط بني الصحة والبيئة يف األردن      

وأسفر هذا التقييم يف توافق كبري يف اآلراء اليت أعربت          . ائد الصحية والبيئية واالقتصادية وتعزيز كفاية املياه      الفو
عنها مجيع الوزارات الوطنية مفاده أن استثمار دوالر واحد يف وضع تدابري قوية للحد من التبذير يف استهالك املياه 

وتبعاً لذلك، ُيستخدم هذا التحليل يف تعزيز       . ن دوالرين على األقل   جيلب فوائد إمجالية تقدر قيمتها مبا يقارب م       
 .احلجج املؤيدة حلماية البيئة، وحفظ املياه ومنع التصحر يف األردن ويف البلدان ذات الوضع اإليكولوجي املماثل

فق البيئة  وتعمـل منظمة الصحة العاملية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مشروع جديد يدعمه مر               -١١٣
ومن املقرر أن يستغرق هذا املشروع . العاملية، ويتعلق بوضع مشاريع جتريبية تتناول التكيف الصحي مع تغري املناخ

 ماليني من دوالرات الواليات املتحدة من مرفق        ٦مـا يقرب من أربع سنوات وأن يتطلب ميزانية إمجالية تناهز            
األردن (لتصميم وعمله يشمل ثالثة بلدان هلا مناطق صحراوية شاسعة          واملشروع اآلن يف مرحلة ا    . البيـئة العاملية  

وسيعمل املشروع على محاية صحة اإلنسان املعرضة إىل عدد من التهديدات ذات الصلة             ). وأوزبكستان والصني 
 .باملناخ، مبا يف ذلك التهديدات املرتبطة بتزايد شح املياه والتصحر
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ظمة الصحة العاملية تقريراً يتناول الصحة كمسألة جامعة بني اتفاقيات          وعـلى الصعيد الدويل، ُتصدر من      -١١٤
ويوثّق التقرير األخطار الصحية الناشئة عن التقاعس من إدارة هذه التعريفات البيئية العاملية، واليت          . ريـو الثالث  

. ض معدية جديدة  تـتراوح بني اإلسهال وغريه من األمراض املرتبطة مبشاكل املياه واحتمال ظهور وتفشي أمرا             
 .وتزيد هذه التوليفة من األدلة من تعزيز احلجج الداعية إىل اختاذ تدابري وطنية ملكافحة التصحر

  املنظمات الدولية احلكومية األخرى-ثالثاً 

 ةاملركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحل -ألف

ة تنفيذ أنشطة خاصة برنامج العمل دون اإلقليمي يف         ألراضي القاحل املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة وا     واصل   -١١٥
 هكتار من   ١٠٠ويف هذا الصدد، قام املركز بالتعاون مع السلطات السورية، باستصالح           . اجلمهورية العربية السورية واليمن   

هيدرولوجية لتحديد مكان   السـهوب السورية يف منطقة الثليثوات، وإنشاء أخاديد كنتورية لغرس الشتالت، وإعداد دراسة              
وتنظيم حلقة عمل خاصة باملنطقة الرائدة      ) االملاظية واهلاللية الشكل  (الـربك الزراعية، والقيام بأحباث عن مجع مياه األمطار          

 . ويف اليمن، أكمل املركز تدابري مجع املياه بغية استصالح املصاطب املتردية يف حقول املزارعني. ملناقشة املشروع

ة حكومة اجلماهريية العربية الليبية     املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحل      عد خرباء   وسا -١١٦
وقدم . عـلى إعداد برنامج عمل وطين باإلضافة إىل وضع خارطة للتربة يف البالد وقاعدة بيانات خاصة بالتربة                

 ).يف صوفا وصبحية وصورا( السهوب األردنية خرباء املركز أيضاً دعماً للدراسة االستقصائية للغطاء النبايت يف

وشـرع املركـز يف استصالح األراضي املتردية يف والية كردفان من خالل قيامه بدراسات استقصائية                 -١١٧
وقام املركز أيضاً بدراسة استقصائية للغطاء . للتربة، وبناء حواجز ميكانيكية وزراعة نباتات لتثبيت الكثبان الرملية

 .املراعي يف السهوب السوريةالنبايت يف 

املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي      ويف إطـار السـنة الدولية الصحارى والتصحر، نظّم           -١١٨
 .٢٠٠٦مايو / أيار١٦ إىل ١٤ة حلقة عمل بشأن أوضاع وآفاق الصحارى العربية يف الفترة من القاحل

ة العديد من الدورات التدريبية للمهندسني      فة واألراضي القاحل  املركز العريب لدراسات املناطق اجلا    ونظم   -١١٩
العرب املعنيني بقضايا إدارة املناطق القاحلة وشبه القاحلة، ومكافحة التصحر، وتدابري مجع املياه، وإدارة املراعي،             

 . ومحاية التنوع البيولوجي ونظم رصد تردي األراضي

 املنظمة العربية للتنمية الزراعية -باء 

قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بعدد كبري من الدراسات اليت تناولت مواضيع متنوعة على الصعيد                -١٢٠
 . اإلقليمي، من بينها إدارة الغابات، وإدارة األراضي واملوارد املائية، والري والنباتات الطبية والعطرية

حللقات الدراسية وحلقات العمل بشأن مواضيع      ونظمـت املـنظمة أيضاً عدداً من الربامج التدريبية وا          -١٢١
تـتراوح بني حفظ املراعي واستعمال نظم املعلومات اجلغرافية لتقييم التصحر، ومحاية البيئة يف املناطق املزروعة                

 . ومحاية األراضي واملوارد املائية
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ستخدمها السكان  وعـلى الصـعيد اإلقلـيمي، اختذت املساعدات التقنية شكل تطوير للتقنيات اليت ي              -١٢٢
األصليون ملكافحة التصحر يف البلدان العربية واملسامهة يف وضع معايري ومؤشرات لتقييم التصحر يف البلدان العربية 

 .يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

اضيع مثل  وتناولت هذه الدراسات مو   . وقامت املنظمة أيضاً بالعديد من الدراسات على الصعيد الوطين         -١٢٣
تعزيـز دور اجملـتمعات الريفية يف محاية املراعي والغابات، وحتسني إدارة املوارد املائية، وتقنيات حتسني إنتاجية                 

 . األراضي املروية وإدماج مبادئ البيئة يف التربية الزراعية

يد الوطين مسائل   وتناولت الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل اليت ُنظّمت على الصع           -١٢٤
 .إدارة التربة الرملية، وإدارة املراعي، ومكافحة حرائق الغابات، وزيادة الوعي بشأن التنمية املستدامة ومحاية البيئة

ومشلت املساعدة التقنية على الصعيد الوطين تزويد كل من اجلمهورية العربية السورية والعراق وفلسطني               -١٢٥
ليمن ببذور أشجار الغابات، ومساعدة األردن واجلمهورية العربية السورية على إعداد واململكة العربية السعودية وا

برامج العمل الوطنية، وتقدمي مساعدات مالية للمشاركني من البلدان العربية حلضور خمتلف االجتماعات اإلقليمية 
 . ودون اإلقليمية والدولية

 الوكالة الفضائية األوروبية -جيم 

 السادسة ملؤمتر األطراف، أطلقت الوكالة الفضائية األوروبية مشروع رصد الصحارى           عقـب الـدورة    -١٢٦
ويهدف املشروع إىل تطوير نظام . بالـتعاون مـع الـلجان الوطنية ملكافحة التصحر يف إيطاليا وتركيا واليونان      

لدعم السلطات الوطنية معلومات تشغيلية معياري ومقبول عموماً، وقائم على تكنولوجيا املراقبة األرضية، وذلك 
واإلقليمـية لـبلدان املرفق الرابع يف تقدمي تقاريرها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ويف تقييم ورصد                  

 . التصحر واجتاهاته مع مرور الزمن

ويهـدف هـذا املشـروع على املدى البعيد إىل دعم االستخدام العملي للمراقبة األرضية بني مجاعات                  -١٢٧
سـتخدمني يف إطـار اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والسيما يف املنطقة الشمالية من البحر األبيض                  امل

وسيعمل املتعاقد على تعزيز مفهوم نظام مراقبة الصحارى لدى مجاعات املستخدمني وذلك عن طريق              . املتوسط
مستخدم حيوي توجيهات عن كيفية     تنفـيذ خطة ترويج موجهة لتشجيع املستخدمني وعن طريق إصدار دليل لل           

 . استخدام بيانات املراقبة األرضية يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ومن وجهة نظر منهجية، سيستثمر املشروع النتائج العلمية املستنبطة من األحباث واملشاريع التطبيقية اليت  -١٢٨
وروبية والربامج الوطنية لألحباث والتنمية يف السنوات األخرية        موهلـا االحتـاد األورويب والوكالـة الفضائية األ        

نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر     التصحر، و  -) TESEO(خدمـات إنفاذ املعاهدات عن طريق املراقبة األرضية         (
 وسط ، وتقييم تدهور األراضي يف أوروبا املطلة على البحر األبيض املت          )DISMED (لبلدان البحر األبيض املتوسط   

)LADAMER( الربط بني العلوم وأصحاب    : مكافحـة التصحر يف أوروبا املطلة على البحر األبيض املتوسط         ، و
 ،)MEDALUS (التصحر واستخدام األراضي يف منطقة البحر األبيض املتوسط       ، و )DESERTLINKS(املصلحة  

العمل اإلقليمي ملكافحة العمل املتضافر لدعم برنامج    ، و RIAD، وبرنامج   )DEMON(ومشـروع رصد التصحر     
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ويهدف املشروع بذلك إىل سد الفجوة بني هذه        ).  وغريها من الربامج   التصحر يف مشايل البحر األبيض املتوسط،     
 . األعمال البحثية واسعة النطاق واالحتياجات العملية للمجتمع

ل املشروع اآلن مرحلته    ويدخ. وُنفّذت مرحلة تصميم املشروع بالتشاور الوثيق مع مجاعات املستخدمني         -١٢٩
 . الثانية اليت سيجري فيها قدر كبري من عمليات الشرح العملي واملصادقة

 منظمة املؤمتر اإلسالمي -دال 

دأبـت مؤمترات القمة اإلسالمية واجتماعات وزراء خارجية املؤمتر اإلسالمي املعقودة يف اآلونة األخرية               -١٣٠
ومت التركيز بوجه خاص على دعم الدول . فاف بصورة مستفيضة  عـلى مناقشـة ومعاجلـة مسألة التصحر واجل        
 أق، الدورة الثانية والثالثون لوزراء      - ١٢/٣٢انظر القرار رقم    (األعضاء املنكوبة باجلفاف والكوارث الطبيعية      

 ويف هذا الصدد، زادت بعض الدول األعضاء مساعدهتا). ٢٠٠٥يونيه /خارجية املؤمتر اإلسالمي، اليمن، حزيران   
 .االقتصادية واإلنسانية للبلدان املتأثرة، السيما البلدان األفريقية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

 ٨ و٧واعتمدت الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي الذي عقد يف اململكة العربية السعودية يف  -١٣١
ة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الذي ينص على تعزيز         بـرنامج عمل السنوات العشر     ٢٠٠٥ديسـمرب   /كـانون األول  

وحيث الربنامج أيضاً على تقدمي     . التضـامن والتعاون االقتصادي بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي          
 . املساعدة إىل الدول األعضاء املنكوبة باجلفاف والكوارث الطبيعية

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 

 عملية تقدمي التقارير الثالثة هذه بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مناطق               لقد أثبتت  -١٣٢
خـالف أفريقـيا أهنا عملية مفيدة من حيث كمية وكذلك نوعية التقارير الواردة من هيئات وصناديق وبرامج                  

دد، قد يرغب املشاركون يف الدورة ويف هذا الص. منظومة األمم املتحدة ومن املنظمات احلكومية الدولية األخرى   
اخلامسـة للجـنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف التشديد على أمهية استفادة البلدان         

 . األطراف املتأثرة وشركائها أيضاً من األعمال اليت تضطلع هبا املؤسسات املذكورة أعاله

تعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف أن ينظرا أيضاً يف مواصلة          وعـالوة عـلى ذلك، ميكن للجنة اس        -١٣٣
تشـجيع تلك املنظمات اليت تشارك مشاركة نشطة يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مجيع أحناء    

 االقتضاء،  العـامل على تقدمي تقارير إىل األطراف عن أنشطتها الداعمة لتنفيذ االتفاقية، وإسداء املشورة، حسب              
 .بشأن مضمون هذه التقارير وشكلها

وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف يف التشديد على ضرورة أن تواصل احلكومات  -١٣٤
الـنظر يف املعلومـات املقدمة من املنظمات غري احلكومية بشأن أنشطتها الداعمة لتنفيذ االتفاقية، وإدراج هذه                 

 .النحو الواجب يف عملياهتا اخلاصة بصياغة السياسات العامةاملعلومات على 

- - - - - 


