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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

 ـذ االتفاقيـة وترتيباهتا املؤسسيـة، عمالًاستعـراض تنفي
  من االتفاقية،٢٦ وباملادة ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢بالفقرة 

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠وكذلك عمالً بالفقرة 

استعراض التقارير بشأن التنفيذ املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة         
 لى املشاركة مـن مناطق غري أفريقيا، مبا يف ذلك عن النهج القائم ع           

   واخلربة املكتسبة والنتائج احملققة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

استعراض التقارير بشأن التنفيذ املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من مناطق غري 
 أفريقيا، مبا يف ذلك عن النهج القائم على املشاركة واخلربة املكتسبة والنتائج احملققة

            يف إعداد برامج العمل وتنفيذها                 

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 موجز توليفي وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة 
 من البلدان اآلسيوية األطراف املتأثرة

 ملخص

مم املتحدة ملكافحة   ت عملية إعداد السلسلة الثالثة من التقارير الوطنية وفقاً ملا نصت عليه اتفاقية األ             اتبع -١
فقدمت بلدان آسيا واحمليط اهلادي األطراف يف . التصحر يف منطقة آسيا هنجاً يعتمد على املشاركة كما يف املاضي
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 تقريراً وطنياً عن تنفيذ االتفاقية تعكس التقدم الذي أحرزته يف           ٣٩٠االتفاقية إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر       
ذه الوثيقة على موجز توليفي وعلى حتليل أويل للتقارير الوطنية املقدمة خالل دورة             وتشتمل ه . تنفـيذ االتفاقية  
 .اإلبالغ الثالثة

ت معظم بلدان آسيا واحمليط اهلادي      دكوبعـد مـرور عشر سنوات على دخول االتفاقية حيز النفاذ، أ            -٢
صحر كما ينم عن ذلك ما تبذلـه األطراف يف االتفاقية جمدداً تصميمها على معاجلة مشاكل تدهور األراضي والت

وازداد تعزيز . تلك البلدان من جهود لوضع أطر ختطيط وتنفيذ استراتيجيات للحد من التصحر وتدهور األراضي             
 أي إنشاء روابط مع     -هـذه اجلهود بإدراج استراتيجيات مكافحة التصحر يف السياق األوسع للتنمية املستدامة             

 األهداف اإلمنائية لأللفية ومع ورقات استراتيجية احلد من الفقر واستراتيجيات التنمية الوطنية             امليثاق العاملي املتعلق بتحقيق   
 .املتصلة، على اخلصوص، بالتخفيف من وطأة الفقر واألخذ بالالمركزية وحتقيق األمن الغذائي واالستدامة البيئية

ه بالرغم من كون عدة بلدان قد حصلت على ويدل التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية يف منطقة آسيا على أن -٣
التصـديق على برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا منذ سنوات عديدة، فإن الصعوبات املتعلقة بالربجمة وبالتنفيذ ما                 

واحلواجز اليت تعوق التقدم هي نفسها اليت أُبلغت هبا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اجتماعات               . تـزال قائمة  
صعوبات اليت تعترض تعبئة املوارد املالية الضرورية لتنفيذ برامج العمل الوطنية ونقص القدرات لدى              فال: سـابقة 

. املؤسسات وعدم تزامن اجلهود اليت يبذهلا أصحاب املصلحة هي بعض من األسباب املذكورة وراء تبعثر اجلهود               
عاً يف واقع األمر يف توكيد أمهية تلك الربامج    وتعمـيم برامج العمل الوطنية وإدماجها يف عملية إمنائية مل جيديا نف           

وأعطى إدراج التصحر   . وما تزال األولويات املبينة الواردة يف تلك الربامج تفتقر إىل التمويل          . وبالتايل يف تنفيذها  
 أن غري. وتدهور األراضي ضمن جمموعة أنشطة مرفق البيئة العاملية دفعاً للهدف العاملي املتمثل يف مكافحة التصحر

لذا، ينبغي تقدمي املزيد من الدعم      . املشـاكل اليت تعوق التمويل يف تنفيذ برامج العمل الوطنية تبقى مثبطة للهمم            
للـبلدان النامـية املتأثرة يف منطقة آسيا األطراف يف االتفاقية يف تنفيذ برامج عملها الوطنية عن طريق استعراض       

 اليت من شأهنا أن تيسر احلصول على األموال اإلمنائية مبا فيها أموال         السياسـات والنظم واإلجراءات املتبعة حالياً     
فنقص التمويل هو العقبة الرئيسة اليت تعوق الترويج لربامج العمل الوطنية على نطاق أوسع         . مـرفق البيئة العاملية   

 .وتنفيذها بصورة فعلية

 وجيب أن يستمر هذا التنامي حىت يساعد        .إال أن قـدرات اجملتمعات تتنامى تدرجيياً على املستوى احمللي          -٤
 .مباشرةً اجملتمعات احمللية، وهي صاحبة املصلحة املباشرة يف االتفاقية، يف ترشيد إدارة املوارد الطبيعية
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ١٣-١ .......................نظرة عامة على التقارير الوطنية واالجتاهات الناشئة -أوالً 

 ٦ ٥٥-١٤ ......................علومات الواردة يف التقارير الوطنيةعرض توليفي للم -ثانياً 

 العملـيات القائمـة عـلى مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري          -ألف  
 ٦ ٢٠-١٤ ..................................احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي  

 ٧ ٢٥-٢١ ............................اُألطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء  

 ٩ ٣٣-٢٦ يف ذلك إبرام اتفاقات شراكةتعبئة وتنسيق املوارد احمللية والدولية مبا -جيم  

 الـروابط وأوجـه الـتآزر مع اتفاقيات أخرى مكرسة للبيئة ومع            -دال  
 ١٠ ٣٧-٣٤ ............................استراتيجيات تنمية وطنية عند االقتضاء  

 إدارة استخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه والتربة والنباتات، إدارة          -هاء  
 ١١ ٣٩-٣٨ .........................................مستدامة يف املناطق املتأثرة  

 ١٢ ٤٢-٤٠ ....تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي يف املزارع -واو  

 ١٢ ٤٣ ............................تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة -زاي  

 التدابري الرامية إىل استصالح األراضي املتدهورة وإنشاء نظم اإلنذار         -حاء  
 ١٣ ٤٨-٤٤ ...................................املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف  

 ١٣ ٥٣-٤٩ .....................................د وتقييم اجلفاف والتصحررص -طاء  

 إمكانية حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيات وعلى        -ياء  
 ١٤ ٥٥-٥٤ .....................................املعارف والدراية الفنية املالئمة  

 ١٥ ٦٩-٥٦ .........................................................الدروس املستفادة -ثالثاً 

 ١٥ ٦٥-٥٦ ....الدروس املستفادة من عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية-ألف  

 ١٧ ٦٩-٦٦ ................................الدروس املستفادة من نظام اإلبالغ -باء  

 ١٧ ٧٠ .................................................االستنتاجات والتوصيات -رابعاً 
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  نظرة عامة على التقارير الوطنية واالجتاهات الناشئة�أوالً 

نظراً للتنوع االجتماعي واالقتصادي والسياسي واجلغرايف الذي مييز منطقة آسيا، فإن السياق العام ملناقشة  -١
. حر داخل إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر قد اتسع أيضاً ليشمل خمتلف مظاهر تدهور األراضي               التص

وبالـرغم من كون التصحر ميثل مها بيئياً كبرياً ُيساور األطراف يف املنطقة الكائنة يف مناطق قاحلة وشبه قاحلة                   
زاء من جنوب آسيا ومشال شرق آسيا، فإن       وجافـة دون الرطـبة، خاصة بلدان آسيا الوسطى وغرب آسيا وأج           

إزالة األحراج وتدهور األراضي بسبب الفيضانات وتآكل التربة واملياه وحتويل          (اجلفـاف وتدهـور األراضـي       
هي األخرى قضايا بارزة يف املناطق االستوائية الرطبة ويف البلدان الذات األنظمة ) األراضي بسبب التوسع العمراين

ية اهلشة ويف البلدان اجلزرية الصغرية النامية ال سيما يف جنوب شرق آسيا وأجزاء من جنوب                اإليكولوجـية اجلبل  
وقد أدى التنوع الذي تتسم به املنطقة أيضاً إىل اختاذ تدابري خمتلفة ملعاجلة مشاكل . آسـيا ومـن احملـيط اهلادي    

 .مج عملها الوطنيةالتصحر واجلفاف وتدهور األراضي مثلما جاء يف تقاريرها الوطنية ويف برا

مكاسب بفضل جهودها الراهنة  يف الواقعوقـد حققت البلدان األطراف من منطقة آسيا واحمليط اهلادي            -٢
والتقدم احملرز ليس كافياً إلبراز االجتاهات غري أن عدداً من مبادرات احلد من التصحر اليت               . جيابية على تواضعها  إ

ولكن التحديات املاثلة أمام العديد     . فرت عن نتائج مشجعة بل ملِهمة أحياناً      جـرى تنفيذها تستحق كل التقدير ألهنا أس       
 .من املبادرات يف تكثيف ومضاعفة اجلهود الناجحة تبقى كبرية مما حيد من اآلثار اليت حيتمل أن تثمر عنها التدخالت

 يف خلق الزخم الكايف     يبدو أن اجلهود املبذولة ضمن سياق إعداد برنامج العمل الوطين مل تساعد دوماً            و -٣
ملضـاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة تدهور األراضي بالرغم من القدر العايل من احلماس الذي يبديه من يبذلون    

. ومن أسباب ذلك، حمدودية الفرص املتاحة من حيث الدعم اخلارجي لتنفيذ برنامج العمل الوطين             . تلك اجلهود 
 عملية وضع برنامج العمل الوطين من التغريات الداخلية الواجب إجراؤها           وّممـا ال يقل أمهية عن ذلك ما تبديه        

 .لتحسني فعالية االستراتيجيات املوضوعة ملكافحة تدهور األراضي

فمعظم . وقد تطلب إدماج عملية وضع برنامج العمل الوطين يف التخطيط االقتصادي الكلي جمهوداً كبرياً -٤
ية وأطر عمل ختطيطية تضع احلد من تدهور األراضي والتصحر يف السياق            البلدان قد صاغت استراتيجيات تنمو    

األوسع للتنمية املستدامة اليت مت التعهد بتحقيقها يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املنعقد يف جوهانسبورغ                
 تتلخص يف إنشاء وقد شجعت اتفاقية مكافحة التصحر بشدة األطراف على دعم هذه العملية اليت. ٢٠٠٢يف عام 

روابـط متينة مع ما يربمج من األهداف القطرية من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية والتجاوب مع ورقات                  
وتتفاوت استجابات البلدان األطراف يف آسيا . استراتيجية احلد من الفقر وغريها من استراتيجيات التنمية القطرية

وقد جنحت  . إىل حد كبري إىل قدرة املؤسسات على حشد الدعم هلذه اجلهود          واحمليط اهلادي تفاوتاً شديداً يعزى      
أو ورقات استراتيجية احلد من /بعض األطراف يف الربط بني برامج عملها الوطنية وبني األهداف اإلمنائية لأللفية و

 .بينما ما تزال أطراف أخرى يف طور إنشاء تلك الروابط. الفقر اخلاصة هبا

إذ . كون من اآلثار غري املقصودة لعملية التعميم تقويض عملية وضع برنامج العمل الوطين            غـري أنه قد ي     -٥
تشـري يعـض التقارير ضمناً إىل أن العملية قد حتولت باألحرى، يف خضم إدماج برامج العمل الوطنية، إىل أداة           

أهداف ورقات استراتيجيات احلد    مساِعدة الستراتيجيات التنمية الوطنية وبينما تتوافق برامج العمل الوطنية مع           
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من الفقر وغريها من أطر العمل األوسع نطاقاً، فإن متويل تنفيذ أولويات برامج العمل الوطنية تنفيذاً فعلياً قد ظل 
وبالتايل، فإن األموال الضرورية لدعم برامج العمل الوطنية مل تكن يف املتناول وهذا أمر   . عصـياً عـلى التحقيق    

 .قصد االتفاقية الرامية إىل إعطاء األمهية لصياغة برامج العمل الوطنيةيتعارض مع روح و

ووفق التصور املوضوع، فإن إنشاء هيئات التنسيق الوطنية ومراكز االتصال الوطنية رمبا يكون قد وفر،                -٦
 تلك اهليئات يف وبالرغم من إنشاء. مـن نواح عديدة، سبيالً ملعاجلة مسائل التنفيذ املتعلقة بربنامج العمل الوطين         
ويف بعض البلدان، ما تزال اآلليات . بعض البلدان، فإن مشاكل التنفيذ الفعلي لربامج العمل الوطنية ما تزال قائمة

وقد جاء على لسان بعض البلدان أن هيئات        . والترتيـبات املتعلقة بتنسيق خمتلف السياسات القطاعية غري كافية        
إجناز غرض معني دون أن تكون متيقنة من الوالية احملددة املوكلة إليها على             التنسيق الوطنية فيها تعمل من أجل       

وقلة فقط هي البلدان اليت استطاعت توفري آليات عملية تسترشد هبا السياسات على الصعيد الوطين           . املدى البعيد 
 .وتبني األهداف املتوخاة من التدابري املتخذة على الصعيد احمللي

هيئات التنسيق الوطنية ومراكز االتصال الوطنية، فإن ما بذلته تلك  اليت اعترضت باتو جلميع الصعونظراً -٧
وباملثل فإن . الـبىن مـن جهود يف سبيل التمسك الشديد بالوظائف املقترحة يف االتفاقية يستحق االعتراف التام             

سية واالجتماعية لألطراف،   هيـئات التنسيق الوطنية ومراكز االتصال الوطنية قد بذلت، ضمن سياق البنية السيا            
جهوداً تستحق الثناء من أجل أن تكون شاملة قدر اإلمكان، ففتحت باب املشاركة أمام األطراف املعنية املهمة                 
مـن قبـيل املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي واجملتمع املدين ككل حىت تضمن تنفيذ برامج العمل                  

 .الوطنية تنفيذاً فعلياً

يِّن التقارير أن األطراف ما فتئت تنخرط يف مشاريع عديدة تتناول مسائل احلد من التصحر وتدهور                وتب -٨
ويتسم نطاق املشاريع ومداها باالتساع . األراضي بدعم مايل من وكاالت ماحنة خارجية ومبوارد متت تعبئتها حملياً

اعات حيوية مسؤولة عن إدارة املوارد      والتـنوع إذ يشمالن التدخالت اليت تتناول إصالحات السياسات يف قط          
، وتطوير القدرة املؤسسية واألحباث والتطوير واالستثمارات املباشرة يف         )الغابات والزراعة واملياه والبيئة   (الطبيعية  

وتتباين طبيعة املشاريع إذ إن بعضها خاص باملنطقة اليت ُتنشأ فيها وهي تتوخى هدفاً واحداً يتمثل                . املناطق احمللية 
؛ بينما يندرج يف البعض اآلخر      )مشاريع التحريج وإعادة التحريج وإدارة املراعي     (يف استصـالح املوارد الطبيعية      

إدارة مستجمعات املياه وحتسني اإلنتاج الزراعي واستصالح املوارد (العديد من أصحاب املصاحل لـه أهداف عدة 
أفادت بعض األطراف أن التدخالت املرسومة تقع ضمن        وقد  ). الطبيعية بواسطة احملافظة على التنوع البيولوجي     

نطاق برنامج العمل الوطين وضمن اإلطار اخلاص باتفاقية مكافحة التصحر غري أن معظمها بني أن املشاريع املراد                 
مية تنفيذها ال تقع حتت إدارة برنامج العمل الوطين وإمنا يف إطار العمل العام للتنمية املستدامة واستراتيجيات التن                

وتتناول بعض املشاريع أيضاً حتسني احلكامة عن طريق األخذ بالالمركزية اليت تشرك يف التنفيذ اجملتمعات . الوطنية
 .احمللية واجملتمع املدين

" التآزر"وتسـعى بعـض الدول جاهدة، مبساعدة مؤسسات ماحنة، إىل وضع استراتيجيات قائمة على                -٩
وباملثل فقد كانت هناك حىت عهد قريب مبادرات        . فحة تدهور األراضي  لـلحفاظ على التنوع البيولوجي وملكا     

تـربط بـني تدهـور األراضي ضمن إطار عمل اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، باخلصوص، وبني تنفيذ                   
 .بروتوكول كيوتو يف سياق آلية التنمية النظيفة
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فمع إدراج التصحر وتدهور   . بشكل كبري بيئة العاملية   مرفق ال من التقارير، يربز دور     الراهنة  ويف السلسلة    -١٠
، زاد اهتمام األطراف   )١٥ب ع   (١٥األراضي يف جمموعة أنشطة مرفق البيئة العاملية حتت عنوان الربنامج العملي            

 أصبحت إدارة األراضي بأسلوب مستدام الربنامج       ١٥وضمن سياق الربنامج العملي     . كثرياً باالنضمام إىل اآللية   
ورغم أن تشكيل جمموعة األنشطة مت حديثاً، فإن انضمام األطراف إىل مرفق البيئة العاملية القى جناحاً                . مع لالتفاقية اجلـا 

 .نسبياً حيث يواجه العديد من األطراف عقبات إجرائية وأخرى تتصل بالسياسة العامة يف االنضمام إىل اآللية

لذي يؤديه جمتمع العلماء واألكادمييون يف اجلهود الرامية        مدركة دوماً للدور القيم ا     األطراف    كانت وقد -١١
وحيق جملتمع العلماء وأكادمييني الفخر، رغم القيود املزمنة على امليزانية          . إىل مكافحـة التصحر وتدهور األراضي     

الدعم والقـدرات التقنية احملدودة اليت تعمل يف ظلها مؤسساهتم، بكون هذه اجملموعات ما تزال ناشطة يف توفري                  
التقين والعلمي لصناع القرار وللمنفذين وللمجتمعات احمللية على املستوى امليداين عن طريق توفري املعلومات ذات 

 .الصلة للمستعملني وتوثيق املعارف املتعلقة باحلد من التصحر ووقف تدهور األراضي

اً يف التقدم الذي حترزه البلدان حالياً       وقد أدت تنمية القدرات والُنُهج القائمة على املشاركة دوراً رئيسي          -١٢
ومنذ البدء يف عملية برنامج العمل الوطين يف عدد من البلدان األطراف، بدأ             . سعياً منها للتقيد بأحكام االتفاقية    

ومن اجلوانب اهلامة يف مبادرات بناء القدرات أهنا . بناء القدرات حيقق املستوى األدىن الالزم والكايف لدعم العملية
ال تفـيد املؤسسات الوطنية فحسب وإمنا تفيد أيضاً، وذاك أهم، اهليئات على املستوى احمللي من جمتمعات حملية                  
ومـنظمات غـري حكومـية وأصحاب مصلحة بعينهم كالنساء واجلماعات املهمشة والشباب الذين صاروا من              

 .املدافعني عن عملية برنامج العمل الوطين

 املقدمة من أكثر من نصف األطراف معلومات هامة بشأن املؤشرات الفيزيائية            وجزات القطرية  امل عطيوت -١٣
وهذا تطور حملّ ترحيب ولكنه من الواضح أيضاً أن نوعية البيانات           .  االجتماعية للبلدان  -األحيائية واالقتصادية   

فالبيانات . ر األراضي حباجة إىل املزيد من التحسني مما يربز ضرورة حتسني أنظمة الرصد اخلاصة بالتصحر وتدهو             
 -الـواردة يف التقارير بشأن املؤشرات الفيزيائية األحيائية للتصحر واجلفاف شحيحة بينما البيانات االقتصادية               

ومن الواضح أن مثة حاجة إىل موازنة التقارير املوجزة اليت ينبغي أن تربط بني البيانات               . االجتماعـية غزيرة جداً   
وعن طريق هذه العالقة وحدها يستطيع املرء مجع املزيد من          . الفيزيائية األحيائية االقتصـادية وبـني الـتغريات       

 .املعلومات احليوية اليت من شأهنا أن تفيد صناع القرار ومؤمتر األطراف

  عرض توليفي للمعلومات الواردة يف التقارير الوطنية-ثانياً 

ظمات غري احلكومية   العملـيات القائمـة عـلى مشاركة اجملتمع املدين واملن          -ألف 
 ومنظمات اجملتمع احمللي

يؤكد هذا التقرير جمدداً على ما للُنهج القائمة على املشاركة من أمهية حيوية بوصفها عنصراً أساسياً يف                  -١٤
وتتبع األطراف املبدأ من خالل املشاركة يف حوار متواصل بني خمتلف املشاركني ومن             . حتقـيق أهداف االتفاقية   

 .ملعلومات واملعارف ودعم الشراكة وتضافر اجلهود اليت ُتبذل على خمتلف املستوياتخالل تبادل ا
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ويتوقف إىل حد كبري مستوى مشاركة العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين يف إعداد برامج العمل الوطنية                 -١٥
وتشري التقارير إىل   . وتنفـيذها عـلى سجلّ أدائها كمنظمة وعلى قدرهتا على التعبري عن مهومها يف هذا الصدد               

ويف املقابل،  . ضـعف مشـاركة بعض فئات العناصر الفاعلة كالنساء والرعاة ومنظمات اجملتمع احمللي والشباب             
 . اعُتربت مسامهة املنظمات غري احلكومية كبرية يف بلدان عديدة

ومية ضمن إطار تنفيذ وقـد ُسلط الضوء على األمهية اليت توليها البلدان لبناء قدرات املنظمات غري احلك     -١٦
ويف هذا السياق، ُنظمت حلقات عمل ومنتديات ومبادرات أخرى لتنمية القدرات بغرض            . برامج العمل الوطنية  

 .حتسني مستوى املعارف الفنية لدى أصحاب املصلحة خلق اإلحساس لديهم مبلكيتهم لربامج العمل املوضوعة

ذولة يف جمال اإلعالم والتوعية عن طريق استعمال وسائط         كما أن معظم التقارير شددت على اجلهود املب        -١٧
). املستوى دون اإلقليمي والوطين واحمللي    (اإلعـالم واملنتديات واملؤمترات وحلقات العمل على مستويات خمتلفة          

واملالحـظ عـلى اخلصـوص زيادة املشاركة احمللية يف عملية اتفاقية مكافحة التصحر نتيجة لألنشطة اإلعالمية                 
 .وعوية اليت تقوم هبا املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل على الصعيد احملليوالت

ومل يرد ذكر مشاركة القطاع اخلاص يف التقارير إال ملاماً ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل أنه ال يزال                    -١٨
مبا فيه الكفاية بالنسبة للقطاع اخلاص لكي       ُيـنظر إىل املناطق القاحلة وشبه القاحلة على أهنا مناطق غري كاسبة             

غري . وأفادت بلدان قليلة بأهنا دعت القطاع اخلاص إىل املشاركة يف مناقشات برنامج العمل الوطين            . يستثمر فيها 
 .أنه ليس مثة ما يبّين مدى التزام القطاع اخلاص باملشاركة يف عملييت صياغة وتنفيذ الربنامج املذكور

ظم األطراف بالدور احلاسم الذي يؤديه جمتمع العلماء واألكادمييون يف اجلهد املبذول            وقـد أقـرت مع     -١٩
فقد متكن عدد كبري من البلدان من تعبئة الدعم النشيط هلذا القطاع عن طريق . ملكافحة التصحر وتدهور األراضي

مبا يف ذلك املعارف التقليدية (الـربامج البحثـية والدراسات التقنية اجلارية وعن طريق مجع املعلومات واملعارف     
بشأن التكنولوجيات املناسبة لوقف التصحر وتدهور األراضي وعن طريق توثيق          ) ومعـارف الشـعوب األصلية    

هذا بالرغم من أن العديد من املؤسسات العلمية واألكادميية تواجه هي األخرى قيوداً مزمنة              . املمارسات الفضلى 
وعلى الرغم من حمدودية التمويل، فإن .  قدراهتا على القيام بوالياهتا بصورة فعالةعلى ميزانيتها وإمكاناهتا حتد من

هـناك وعياً بكون أنشطة البحث يف إدارة الغابات واحملافظة على التربة واملياه واملمارسات الزراعية املناسبة يف                  
وقد كرر معظم   . فحة التصحر األراضـي اجلافـة واملناطق املتدهورة تساهم بشكل كبري يف اجلهد املتواصل ملكا            

 .األطراف نداء كانوا قد أطلقوه سابقاً بتقدمي املزيد من املساعدة يف تعزيز جدول أعماهلم البحثي ملكافحة التصحر

ومع أن التقارير احلالية تتضمن معلومات بشأن مستوى مشاركة اجملتمع املدين يف عملية اتفاقية مكافحة                -٢٠
معلومات دقيقة عن النُّهج اليت تضمن اخنراط اجملتمع املدين على حنو جّيد وتكفل أيضاً              التصحر، إال أهنا ال تعطي      
 .استدامة مشاركته يف العملية

  واملؤسسيةاألطر أو الترتيبات التشريعية -باء 

خـالل املؤمتـر األول الستعراض تنفيذ االتفاقية، أُشري إىل أن مجيع األطراف تقريباً قد أنشأت هيئات                  -٢١
ومنذ ذلك احلني، بينت بعض األطراف أهنا رفعت هيئات التنسيق الوطنية لديها إىل             . نسيق الوطنية اخلاصة هبا   الت
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وقال عدد  . مستويات إدارة أعلى ويف ذلك دليل على درجة التزام حكوماهتا مبكافحة التصحر وتدهور األراضي             
بينما وسعت بلدان   . كتب رئيس الوزراء لديها   مـن الـبلدان إن هيئات التنسيق الوطنية اخلاصة هبا قد أُحلقت مب            

أطراف أخرى العضوية يف هيئة التنسيق الوطين لتشمل وزارات وقطاعات أخرى ُيرى أهنا حيوية يف تنفيذ برامج                 
وقام بلد من تلك البلدان بإدراج القطاع املصريف واملايل لضمان أخذ سياسات اإلقراض املصرفية              . عملها الوطنية 

وقال بلد طرف آخر إن هيئة التنسيق الوطنية فيه قد أُدجمت يف مبادرة             . اعات املتأثرة يف احلسبان   احتياجات القط 
وقال طرف آخر إن البنية احلالية هليئة التنسيق فيه هي قيد االستعراض            . دون إقليمية ملعاجلة مسألة إدارة األراضي     

نية ويرفعها إىل مستوى أعلى من مستويات       وإنـه مت احلصول على دعم مؤسسة ماحنة سيقوي هيئة التنسيق الوط           
 .صنع القرار

ومعظم هيئات التنسيق   . وما انفكت بعض البلدان تقيِّم وتعيد تشكيل بنية هيئات التنسيق الوطنية لديها            -٢٢
). اهكالبيئة أو الزراعة أو املي    (الوطنية اليت احتفظت بترتيبها األصلي أُحلقت بوزارة أو إدارة معينة مكلفة بالتنفيذ             

وبالرغم من أن األطراف مل تأت على ذكر أية مشاكل يف التنسيق ضمن مثل هذا الترتيب فإن أولويات الوكالة                   
 . القطاعية املضيفة يف هذه احلاالت تتمتع يف التنفيذ من األنشطة ذات األولوية يف برنامج العمل الوطين

فقد قالت بعض األطراف إن خمصصات . اوتاً كبرياًتفالتمويل املتوفر لعمل هيئات التنسيق الوطنية ويشهد  -٢٣
بينما قالت أطراف أخرى إن أموال التشغيل تؤخذ من خمصصات          . منفصلة وحمددة قد ُحددت لدعم عمل اهليئة      

وأشار أحد األطراف إىل أن هيئة التنسيق الوطنية ومركز         . امليزانـية املمـنوحة للوزارات املعنية املكلفة بالتنفيذ       
ه يتبعان وزارة واحدة مكلفة بالتنفيذ وأن متويلهما يعتمد على ما يكون باستطاعة الوكالة املكلفة               االتصـال لدي  

وقالت بعض األطراف إن أمواالً إضافية قد توفرت من بلدان ومؤسسات ماحنة . بالتنفيذ ختصيصه لدعم عمل اهليئة
 .أجنبية لدعم هيئة التنسيق

يباً أن قوانني مناسبة تتعلق باملوارد الطبيعية وإدارة األراضي قد          وقـد سبق أن أفادت مجيع األطراف تقر        -٢٤
اليت تتناول حيازة األراضي واستعمال األراضي والزراعة والرعي (وأغلب هذه القوانني واألطر التشريعية . ُوضعت

ة والتعدين واملوارد املعدنية    والغابات واستعمال املياه واحملافظة عليها ومحاية البيئة وإدارة البيئة وتقييم اآلثار البيئي           
وأبلغت أطراف بأن بعض القوانني . كانت قد ُسنت قبل إبرام االتفاقية.) والتقسيم إىل مناطق والنمو العمراين، إخل

وبينت بعض األطراف أيضاً أهنا تقوم حالياً باستعراض . ُسنت مؤخراً لكن َسنها مل يكن بالضرورة نتيجة لالتفاقية
وكشفت أطراف عديدة عن    . احلالية لديها بغية جعلها تتواءم مع الوضع احلايل بشكل أفضل         األطـر التشـريعية     

من ناحية أخرى، أبلغ طرفان أهنما . ثغرات يف تشريعاهتا السارية حالياً وهي تقر بضرورة مراجعتها لدعم مفعوهلا    
ادية واملستدامة، على إثر التسوية     مل يقوما بعد بوضع اإلطار املؤسسي والتشريعي املناسب من أجل التنمية االقتص           

 .األخرية اليت متت لصراعات سياسية شهدهتا خالل العقد املاضي

مثّ إن الفكـرة الرئيسية السائدة حالياً لدى األطراف اليت ترتع إىل انتهاج املزيد من الالمركزية أوجدت          -٢٥
 يدعم ما تنادي به االتفاقية من إنشاء بيئة متكن          زمخاً يدفع إىل املزيد من إشراك احلكومات واجملتمعات احمللية ّمما         

وميكن النظر إىل هذا التوجه بإجيابية خاصة يف ظل التقدم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية الذي                . املشاركةمن توسيع نطاق    
 .سيتحقق مستقبالً
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 تعبئة وتنسيق املوارد احمللية والدولية مبا يف ذلك إبرام اتفاقات شراكة -جيم 

 مجيع التقارير تقريباً، عربت األطراف من املنطقة جمدداً عن حاجتها إىل تعبئة املوارد املناسبة والكافية                يف -٢٦
وقد شرعت بالفعل معظم البلدان اليت فرغت من إعداد         . لدعـم عملـيات صياغة وتنفيذ برنامج العمل الوطين        

لية خاصة من الشركاء الدوليني املاحنني      بـرنامج العمـل الوطين يف بلورة عالقات شراكة والبحث عن موارد ما            
لـلمعونة لكن كانت النتائج متباينة ومل حتصل يف أغلب األحيان إال على قدر قليل من املساعدة التقنية والدعم                   

وإن بعض األطراف، ومنها خباّصة الدول اجلزرية النامية الصغرية الكائنة يف احمليط اهلادي، اعتمدت وما               . املـايل 
 .بصورة جوهرية على املعونة املقدمة هلا لدعم عملية التنمية الوطنية فيهازالت تعتمد 

ذها بعد االنتهاء من وضع برنامج العمل الوطين، فإن اجلهود ااختن هذه هي اخلطوات املتوقع أوبالرغم من  -٢٧
بعض احلاالت، متثل ويف . برنامج العمل الوطين مكانة أبرز يف عملية التنمية ككل      تسفر عن احتالل    اليت بذلت مل    

األثر غري املتوقع إلدماج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات أخرى لتحقيق التنمية املستدامة يف زيادة التشديد                
عـلى أمهية برنامج العمل الوطين باعتباره أساساً لربجمة وتعبئة املوارد ودعم التوجه القطاعي للمساعدة املمنوحة                

ذا النهج ليس مذكوراً صراحة يف التقارير، فإنه يتجلى يف أمناط وأنواع املشاريع ومع أن ه  . لألطراف عوض ذلك  
ويالحظ أحد التقارير أيضاً    . اليت متت املوافقة على متويلها    ) وبالـتحديد املشاريع اليت تتطلب استثمارات هائلة      (

 اليت حددت أولويتها يف إطار   تفضيل الوكاالت املاحنة للربامج واملشاريع اليت ساعدت يف تطويرها عوض املشاريع          
 .برنامج العمل الوطين

وجـاء ذكر الدعم الذي توفره اآللية العاملية يف العديد من التقارير بوصفه أداة يف تنشيط عمليات وضع         -٢٨
 وأتت التقارير على ذكر اآللية العاملية. برنامج العمل الوطين وبرنامج العمل دون اإلقليمي وبرنامج العمل اإلقليمي

بوصفها تقدم موارد، ولو كانت حمدودة لتغطية نفقات تنظيم املشاورات وحلقات العمل واملؤمترات وألجل زيادة 
وأفادت تقارير بأن منطقة آسيا الوسطى قد استفادت من مشاورة ُعقدت مع عدة ماحنني              . الوعـي باالتفاقـية   

مبادرة ومع أنه مل جير بعد تقييم لتنفيذ        . يةتطـورت إىل خطة متويل واسعة النطاق حتظى بدعم مرفق البيئة العامل           
بلدان آسيا الوسطى إلدارة األراضي، فإن مناطق دون إقليمية أخرى ومعظم بلدان آسيا واحمليط اهلادي قد حظيت 

 .أو دون اإلقليمي/باهتمام أقل فيما يتعلق مببادرات بناء عالقات شراكة على الصعيدين اإلقليمي و

 ملرفق البيئة العاملية،    ١٥الربنامج التنفيذي   ضمن سياق    األراضي إدارة مستدامة،     ولقـد أصبحت إدارة    -٢٩
وتتفاوت املساعدة اليت تطلبها األطراف تفاوتاً كبرياً؛ فبعضها قدم مشاريع          . الربنامج اجلامع فيما يتعلق باالتفاقية    

املشاريع الصغرية واملتوسطة وفئة     ألف وبعضها قدم أيضاً مقترحات ضمن فئة         -إىل كتلة صندوق إمناء املشاريع      
وقد استطاعت بعض األطراف االستفادة من أموال مرفق البيئة العاملية يف دعم مشاريع بناء . املشـاريع الكاملـة   

كما متكنت بلدان عدة من احلصول على دعم مرفق البيئة العاملية يف تنفيذ مبادرات      . القـدرات املتعلقة باالتفاقية   
وأفاد . ية ترمي إىل معاجلة تدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة دون الرطبةإقليمية ودون إقليم

وأفادت بلدان عديدة بأهنا أعدت     . أحـد األطـراف أنـه أكمل للتو وضع الترتيبات لقيام شراكة قُطرية رائدة             
 .لك املشاريعومل جير بعد تقييم ت. مقترحات مشاريع قائمة بذاهتا تتعلق بتدهور األراضي
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وعـلى الـرغم مـن أن جمموعة مشاريع مرفق البيئة العاملية مل حتدَّد إال مؤخراً، فإن جناح األطراف يف                     -٣٠
إذ يتعني على األطراف، لكي حتصل على متويل من الصندوق، أن تضع مقترحات . الوصول إىل املرفق كان متفاوتاً

صندوق (ليت أصدرها مرفق البيئة العاملية جلميع أنواع املشاريع         مشاريع تتبع اخلطوط التوجيهية الصارمة والصيغ ا      
ولكن عديدة هي األطراف اليت ال متلك       )  ألف واملشاريع الصغرية واملتوسطة واملشاريع الكاملة      -إمنـاء املشاريع    

ئة العاملية على ومما يزيد هذا األمر تعقيداً وجوب موافقة مركز االتصال اخلاص مبرفق البي. القدرة على القيام بذلك
. مقترحات املشاريع وضرورة جذب انتباه الوكاالت املكلفة بالتنفيذ إىل تقدمي املقترحات إىل مرفق البيئة العاملية              

ومن شأن احلوار مع الوكاالت املكلفة بالتنفيذ التابعة للمرفق أن توضح اإلجراءات املتبعة يف مرفق البيئة العاملية                 
وما تستغرقه اإلجراءات   .  املستوى الوطين واملستوى دون اإلقليمي واملستوى اإلقليمي       وتيسر بلورة املشاريع على   

املـتعلقة مبقترحات املشاريع من وقت طويل ُيفِقد األطراف اهتمامها بالسعي وراء تنفيذ مبادرات قابلة للتطبيق                
 . تكون أهالً للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية

رفق البيئة العاملية، استطاعت معظم بلدان املنطقة احلصول على مساعدة دولية لدعم            وعالوة على دعم م    -٣١
ومل . مشاريع مكافحة تدهور األراضي رغم أن ذلك مل يكن من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر بشكل صريح

 األفكار الرئيسة ذات تكن معظم املشاريع املمولة مدرجة بالضرورة يف برامج العمل الوطنية لكنها ُحددت يف إطار
وقد حصلت أغلب تلك املشاريع على الدعم يف إطار برامج ثنائية تتناول إمناء             . األولوية القطرية بالنسبة للبلدان   

تتراوح بني زيادة القدرة على تقوية القدرات على صياغة السياسات وبني استثمارات يف حتسني (قدرة املؤسسات 
وحتصل املشاريع  . تقدمي الدعم املباشر للمبادرات احمللية وتعزيز القدرات البحثية       ، و )القدرات على الرصد والتقييم   

مثل التحريج وإعادة التحريج واستصالح مستجمعات املياه       (والـربامج اليت تتطلب استثمارات رأمسالية ضخمة        
 .طرافعلى الدعم من وكاالت التمويل املتعددة األ) واإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املراعي

ويبحث بعض األطراف من املنطقة ترتيبات إقامة شراكة أخرى من أجل تعبئة املوارد لدعم برامج العمل خاصة                  -٣٢
ورغم ما يبدو هلذا النهج من إمكانيات كبرية، فإن التقارير ال تقدم معلومات . تلـك اليت يكون للقطاع اخلاص دور فيها      

 . ستقيس هبا البلدان بالفعل التقدم احملرز بفضل هذا الترتيبكافية ومؤشرات مناسبة تدل على الكيفية اليت

بعض األطراف يف املنطقة قد اجتهدت يف تعبئة املوارد احمللية دعماً لتنفيذ برنامج العمل              كما يالَحظ أن     -٣٣
د من وقد تقصى أحد األطراف إمكانية إنشاء صناديق ائتمانية وفرض ضرائب جلمع أموال كافية لدعم احل. الوطين

وينبغي أن ينتبه الشركاء من ماحني املساعدات إىل هذا التعبري عن االلتزام عندما  . التصحر وتاليف تدهور األراضي   
 .مينحون دعمهم إىل األطراف

الـروابط وأوجـه التآزر مع اتفاقيات أخرى مكرسة للبيئة ومع            -دال 
 استراتيجيات تنمية وطنية عند االقتضاء

 إىل اجلهود اليت بذلت للمواءمة بني استراتيجياهتا للحد من التصحر وتدهور            أشـارت أطـراف عديدة     -٣٤
 )١( واستراتيجيات التنمية املستدامة٢١األراضي وبني اجلهد الرامي إىل حتقيق التنمية الوطنية وجدول أعمال القرن 

                                                      

 .٥٢، الفقرة ICCD/CRIC(1)/3/Add.1نظر الوثيقة ا )١( 
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 أن جتدد التزامها ٢٠٠٢د يف عام ال سيما وأنه طُلب من البلدان، عقب مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املنعق
 .بالسعي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ويتعني على اجملتمع الدويل أيضاً أن يقر بالتآزر بني برامج العمل الوطنية وبني استراتيجيات التخفيف من       -٣٥
 عديدة من املنطقة    وهناك بلدان ). حسب التعريف الوارد يف ورقات استراتيجيات احلد من الفقر        (حـدة الفقـر     

أشـارت مراراً يف تقاريرها إىل إدماج هذه النهج االستراتيجية مشرية عَرضاً إىل زيادة فرص متويل برامج العمل                  
 .الوطنية أو دون أن تشري إليها بتاتاً

يقة وهناك مربر قوي ملنح برامج العمل الوطنية املكانة البارزة اليت تستحقها عن طريق الرفع من شأن الوث      -٣٦
وتتحول معظم البلدان باجتاه إدماج برامج . باعتبارها أساساً تستند إليه قرارات الربجمة وبالتايل جهود تعبئة املوارد

العمل الوطنية يف جدول أعماهلا يف التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
استراتيجية احلد من الفقر اخلاصة هبا ولكن ال ينبغي بأي حال من األحوال أن              وما تسعى إليه من خالل ورقات       

 بل ينبغي أن ُتعترب جهوداً مكملة خللق تآزر بني اجتاهات التنمية خاصة يف              -تنصهر متاماً يف هذه االستراتيجيات      
 .اجملاالت اليت يكون فيها التصحر وتدهور األراضي مصدر قلق كبري

التقارير تعترف بالروابط القوية بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقييت ريو األخريني           ومـا تـزال بعض       -٣٧
وقد دفع هذا االعتراف إىل اختاذ إجراءات . وبكون التنسيق يف تنفيذمها أمر حيوي لتتحقق بالفعل التنمية املستدامة
الدعم الذي قدمه مرفق البيئة العاملية      ولقي  . لتفعـيل الـتآزر بني االتفاقيات على صعيد السياسة العامة وميدانياً          

هذا التقييم الذايت، الرامي إىل حتديد مستوى قدرة    . إلجـراء تقييم ذايت للقدرة الوطنية الترحيب من عدة أطراف         
. األطراف على كفالة تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث تنفيذاً فعلياً، دعم جهود املؤسسات املشاركة للتعاون فيما بينها

ر عما قدمه التقييم الذايت للقدرة الوطنية من دعم للحلقات الدراسية وحلقات العمل، فإنه ساعد         وبغـض الـنظ   
املؤسسـات على حتديد اجملاالت ذات األولوية إلمناء القدرة ويف الوقت ذاته خمتلف االستراتيجيات الوطنية املعدة                

التنوع البيولوجي وبرامج العمل الوطنية     أي برنامج العمل االستراتيجي الوطين من أجل        (للتقـيد باالتفاقـيات     
 ).ملكافحة التصحر وبرامج التكيف الوطنية للعمل مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

إدارة اسـتخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه والتربة والنباتات،           -هاء 
 إدارة مستدامة يف املناطق املتأثرة

 عن إدراج مرفق البيئة العاملية تدهور األراضي ضمن جماالت أنشطته زيادة            مـن التطورات البّينة النامجة     -٣٨
وأفادت . عـدد األطراف اليت أعادت توجيه استراتيجياهتا مبا يتماشى مع برامج إدارة األراضي على حنو مستدام               

مي أغلب  وتر. معظم بلدان املنطقة بأهنا وضعت مقترحات مشاريع ضمن نطاق إدارة األراضي على حنو مستدام             
ويشمل . التدخالت إىل معاجلة املمارسات الزراعية غري املستدامة والرعي املفرط وتدهور املراعي وإزالة األحراج            

نطـاق املساعدات احملدد أيضاً التنمية بسائر أطيافها من تعزيز أطر العمل التشريعية القائمة اليت حتكم استخدام                 
على تنفيذ املبادرات املتعلقة بإدارة األراضي واستخدامها على حنو فعال          املوارد الطبيعية وإمناء قدرات املؤسسات      

ومكونات التدخالت بدورها واسعة    . ومسـتدام إىل مشـاريع حمددة تستصلح املناطق املتدهورة بصورة مباشرة          
بيق ممارسات النطاق وتشمل حتسني اإلنتاج الزراعي يف املناطق الزراعية املهمشة واحملافظة على التربة عن طريق تط
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محاية التربة من التعرية واحملافظة على املياه عن طريق االستعمال الفعال للري ومجع مياه األمطار على نطاق واسع  
 .واستصالح األحراج وزراعة أحزمة احلماية ملقاومة العواصف الترابية والرملية

طق احلضرية إىل املناطق الزراعية هو      وقـد جاء يف بعض التقارير أيضاً أن التحضر من خالل امتداد املنا             -٣٩
وجاء يف بعض التقارير الواردة من البلدان اجلزرية الصغرية . أيضاً عامل من العوامل اليت تسهم يف تدهور األراضي

النامية أن األنشطة العمرانية قد خلفت طائفة متنوعة من املشاكل البيئية كالنفايات الصلبة وحتويل مناطق زراعية                
 .دمري مناطق ساحلية وكل هذه املشاكل هتدد منظومات إيكولوجية هشة بالفعلحمدودة وت

 تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي يف املزارع -واو 

تعي األطراف يف املنطقة وعياً تاماً حجم مشاكل تدهور األراضي خاصة يف املناطق الزراعية ويف مناطق                 -٤٠
ملسألة تقع يف صميم جهود التخفيف من الفقر يف املناطق الريفية املهمشة، فقد بدأ              ونظـراً ألن هذه ا    . الـرعي 

وهناك تطور مكمِّل آخر يؤثر يف الوضع ويتمثل يف اإلصالح االقتصادي . كثريون يتخذون تدابري لتبديد هذا القلق
 .ف عدةاملتواصل املفضي إىل نظم اقتصادية موجهة أكثر من ذي قبل حنو السوق تنتهجها أطرا

واإلصالحات اليت مت اعتمادها تتراوح بني التغيريات البنيوية الكربى يف السياسات يف جمال الزراعة وحيازة  -٤١
وكانت . األراضي وتشجيع التجارة الزراعية وبني تصميم مبادرات ملشاريع حمددة تتناول مشاكل الزراعة واملراعي

استخدام وإدارة املراعي على حنو مستدام مبا يف ذلك تشجيع موارد الغاية من املبادرة، على وجه التحديد، تشجيع 
العـيش املضمونة يف قطاع الرعي وتربية املواشي وتقدمي الدعم من خالل برامج األحباث يف طرق تربية املواشي                  

 .الفعالة وتقدمي جمموعة متوازنة من احلوافز واملثبطات الرامية إىل خفض عدد الرعاة يف املراعي

قـد مت حتديـد نظام حيازة األراضي بوصفه مسألة حامسة يف استراتيجية مكافحة التصحر يف املناطق                 و -٤٢
وجاء يف عدد من التقارير أن املضي يف إصالحات حيازة . الزراعية برمتها ألنه يقر مبلكية اجملتمعات احمللية لألراضي

قد حاولت بعض األطراف أن تتيح مشاركة       و. األراضـي سيحسِّن بشكل كبري اإلنتاج الزراعي يف تلك املناطق         
 .القطاع اخلاص يف الربامج مىت كانت تلك املشاركة مناسبة

 تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة -زاي 

مبادرات احلد من التصحر وبني تطوير مصادر الطاقة         هي التقارير اليت مت فيها الربط بني         قلـيلة جـداً    -٤٣
 من أن بعض البلدان قد حددت الطاقة اجلديدة واملتجددة بوصفها من الشواغل             وبالرغم. اجلديـدة واملـتجددة   

الرئيسـية يف جهودهـا من أجل التنمية، مل حتدد عالقة مباشرة بشكل واضح بني برنامج العمل الوطين وتطوير                   
ة شاغالً رئيسياً   هذا مباين متاماً ملا حيدث يف منطقة أفريقيا حيث تشكل الطاقة اجلديدة واملتجدد            . مصادر الطاقة 

ورمبا سيكون على األطراف من منطقة آسيا . وحيث يتم إبراز أمهيتها كأحد اجملاالت املواضيعية للتعاون اإلقليمي       
أن تـتخذ اخلطوات الضرورية إليالء اهتمام خاص هلذا اجلانب يف اجلولة املقبلة من عملية اإلبالغ أو لطرح هذا                   

 .الشاغل على الصعيد اإلقليمي
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الـتدابري الرامية إىل استصالح األراضي املتدهورة وإنشاء نظم اإلنذار املبكر            -حاء 
 للتخفيف من آثار اجلفاف

  هاء-إن بعـض اجلوانـب الـيت يـتطرق إليها هذا اجلزء عوجلت سابقاً، وبالتحديد يف األجزاء ثالثا                  -٤٤
املوضوع يف التقارير القطرية وهو أمر      ومع ذلك، تعددت أساليب تناول هذا       .  زاي أعاله  - واو وثالثاً    -وثالثا  

وال تقدم بعض التقارير معلومات كافية عن هذه املسألة،         . مـتوقع بالنظر إىل الظروف السائدة يف بلدان املنطقة        
وعلى العموم، يغطي هذا اجلزء     . بينما تعرض تقارير أخرى مناقشات مفصلة تتناول خمتلف التدابري اليت مت اختاذها           

مل اإلجراءات التشريعية اليت اختذت وبلورة وتنفيذ مشاريع بعينها يف قطاعات حيوية تتعلق             نواحـي عديدة تش   
 .مبكافحة التصحر وإنشاء نظم لتشجيع التدابري اليت ستوقف زحف التصحر وختفف آثار اجلفاف

صالح األراضي ومن أهم املبادرات اليت تناولتها التقارير وتردد ذكرها أكثر من غريها إعادة التحريج واست -٤٥
املـتدهورة واحملافظة على التربة ومحاية السهول وإنشاء أحزمة احلماية يف املناطق املعرضة هلبوب الرياح واحلراجة       
الزراعـية وحتسني األراضي الرعوية وإدارة الكوارث والغاية املشتركة بني مجيع هذه املبادرات هي إدارة املوارد                

 .الطبيعية على حنو مستدام

ام ندرة املوارد املائية، وضعت بلدان عديدة استراتيجيات حلفظ املياه اجلوفية اليت يكثر عليها الطلب               وأم -٤٦
وقد طبقت عدة بلدان أطراف تقنيات جلمع املياه        . بسـبب سـرعة التوسـع العمراين وتنامي األنشطة الزراعية         

 . املناطق املزروعةوعمدت إىل بناء آبار التسرب وإىل وضع فرشات واقية الستبقاء املياه يف

. وهناك جهود ترمي إىل الربط بني مبادرات مكافحة تدهور األراضي والبحث عن أنواع بديلة من الطاقة -٤٧
فما انفك نطاق احلراجة الزراعية واملزارع احلرجية اليت يشكل اخلروع حمصوهلا الرئيس يتسع بغرض زيادة فرص                

 وأفاد أحد البلدان بأن تشجيع استعمال أنواع الوقود البديلة يأيت           .استعمال الوقود األحيائي كمصدر طاقة بديل     
 .على رأس جدول أعماله من أجل احليلولة دون استمرار تدهور األراضي

وقد حاولت بعض التقارير استجالء إمكانية الربط بني ما اختذته من تدابري وبني آلية التنمية النظيفة التابعة  -٤٨
 . دعم مبادرات إعادة التحريج واحلراجة الزراعية واحملافظة على املياهلربوتوكول كيوتو عن طريق

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -طاء 

من بني األهداف الرئيسة املتوخاة من برنامج العمل الوطين ترسيخ اإلجراءات والنظم اليت تستطيع رصد                -٤٩
وقد أدرك معظم األطراف يف . لتصحر وتدهور األراضيالتغريات الطارئة على األوضاع املادية يف املناطق املتأثرة با

املنطقة منذ زمن طويل أمهية نظم الرصد والتقييم يف مساعدة صناع القرار واجملتمعات احمللية على اختيار التدابري                 
 .املناسبة لتفادي اآلثار اليت ُيحتمل أن خيلفها اجلفاف وآثار التصحر وتدهور األراضي على املدى البعيد

وقـد بينت معظم البلدان اليت قدمت تقارير أن عنصر الرصد والتقييم أمر حاسم بالنسبة الستراتيجيتها                 -٥٠
غري أن درجة التقدم احملرز يف . الشاملة ملكافحة التصحر ووفرت، لذلك السبب، موارد لتعزيز قدراهتا يف هذا اجملال

بلد إىل آخر باختالف النهج والسمات اخلاصة كما اختلفت النتائج من  . إقامـة تلـك النظم تتباين بشكل كبري       
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وقد اكتسبت بعض البلدان قدرة على إنشاء نظم رصد وتقييم دائمني؛ بينما ال متلك              . بالسياقات اليت تتطور فيها   
ويتوقف الرصد والتقييم على دعم برنامج العمل       . بلـدان أخرى عملياً أي نظام قابل للتشغيل للقيام هبذه املهمة          

 .ا مل تتوفر األموال لتنفيذ برنامج العمل الوطين، فإنه ال ميكن إجراء الرصد والتقييم بشكل فعالوإذ. الوطين

يف جمال الرصد بعض األطراف أهنا تلقت مساعدة من أجل تعزيز املؤسسات وإمناء القدرات          بينت  وقـد    -٥١
هورة اليت تضررت بشدة من     وأفـادت أطـراف أخرى أهنا حالياً بصدد جرد األراضي واملناطق املتد           . والتقيـيم 
بينما ربطت أطراف ثالثة بني التصحر الذي تشهده ونظم الرصد وبني املؤشرات االجتماعية كي ترصد               . التصحر

 .آثار تدهور املوارد الطبيعية على رفاه اجملتمعات املعتِمدة على تلك املوارد

واضيعي اإلقليمي بشأن رصد وتقييم     وقلـيلة جـداً هي األطراف اليت أتت على ذكر شبكة الربنامج امل             -٥٢
ويعين هذا أن هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود لتشجيع هذه الشبكة وأنه سيتوجب تعبئة املزيد من . التصحر

 . املوارد لزيادة أنشطتها حىت يستطيع عدد أكرب من البلدان االستفادة من وجودها

املعلومات املهمة للغاية يف كثري من األحيان، غري أن قيوداً      ويتوفر بالفعل يف الوقت احلاضر كّم هائل من          -٥٣
فعلى . متعددة تقف حجر عثرة يف طريق حتقيق أي تقدم ذي معىن باجتاه إنشاء إطار متكامل للرصد والتقييم البيئي
ثرياً ما سـبيل املـثال، وبالـرغم من توفر الكثري من املعلومات اليت قد تفيد يف مثل هذا النشاط، فإن التقنيني ك          

ومن بني العقبات األخرى، تباين املؤشرات املرجعية بني البلدان وحىت          . يفتقرون إىل املهارات الضرورية لتطبيقها    
بـني املؤسسـات داخل البلد نفسه وتداخل الواليات املنوطة باملؤسسات ذات االختصاص يف مقارنة املعلومات                

يت متلك املعلومات إىل كيانات مستقلة وتشتت أماكن وجود         الطبيعـية واملناخـية والبيئية وتقسيم الوكاالت ال       
 .البيانات وطائفة من املسائل األخرى اليت تعيق إمناء القدرات على الرصد والتقييم

إمكانية حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيات وعلى         -ياء 
 املعارف والدراية الفنية املالئمة

بل . التكنولوجيات واملعارف والدراية الفنية املالئمة    أي من التقارير مسألة      تتـناول بشكل مستفيض   مل   -٥٤
حددت عوض ذلك عدداً من املشاريع اليت حتاول أن تطبق، على نطاق أوسع، هنجاً وتكنولوجيات ثبتت فعاليُتها             

وجيات اليت ميكنها وأفادت بعض البلدان أهنا ختترب أو جترب بعض التكنول. تعاجل مسأليت التصحر وتدهور األراضي
وتركز تلك التكنولوجيات عموماً على حتسني إنتاجية األراضي الزراعية خاصة يف املناطق            . وقف زحف التصحر  

 .املتصحرة وعلى احملافظة على املياه وعلى بعض جوانب حتسني فعالية الزراعة احلرجية

 يف جناح برامج عملها الوطنية؛ كما إن        وحددت أغلب البلدان األحباث الزراعية باعتبارها عامالً حامساً        -٥٥
وقد . زيـادة إنتاجية نظم الزراعة وضمان استدامة النشاط الزراعي عامالن حامسان بالنسبة الستراتيجيتها ككل             

اهتمت بعض البلدان بشكل خاص بالري واستصالح التربة بينما أكدت بلدان أخرى جمدداً على ضرورة التركيز                
 .اعية وحتاول بلدان ثالثة الرفع من إنتاجية ونوعية املنتجات احلرجيةعلى تنمية احلراجة الزر
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 الدروس املستفادة -ثالثاً 

 الدروس املستفادة من عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية -ألف 

لقـد اعترفـت األطـراف يف املنطقة اعترافاً تاماً يف تقاريرها بأمهية عملية صياغة وتنفيذ برامج العمل                   -٥٦
وكان إدراج مكافحة التصحر وتدهور األراضي ضمن جمموعة أنشطة مرفق البيئة العاملية نقطة حتول              . الوطنـية 

بالنسبة لألطراف يف منطقة آسيا حيث أدركت أن برامج العمل الوطنية ليست جمرد التزامات جتاه االتفاقية وإمنا                 
 .هي أيضاً لبنات يف استراتيجية بيئية حتظى باعتراف دويل

على صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية يربز األمهية اليت حتظى هبا        والتأكـيد املتواصل من قبل األطراف        -٥٧
فلم تقتصر العملية على كفل إضفاء الشرعية على برامج العمل كلما أمكن حشد             . النُّهج القائمة على املشاركة   

 .در أكرب من الشفافيةالدعم من القطاعات املشاركة، بل جتاوزت ذلك إىل ضمان حتقق ق

وبينت التقارير أن . ومثة قلق متنام بشأن ضمان مشاركة أصحاب مصلحة رئيسيني بقوة وحتسني نوعية اخنراطهم   -٥٨
وما زالت استراتيجية   . مشـاركة مجـيع أصحاب املصلحة القوية والفعالة تترتب عنه تكاليف واحتياجات متويلية كبرية             

.  بعض البلدان، تصطدم بقيود ترتبط خصوصاً بأساليب عمل جلان التنسيق الوطنية           إشـراك هـذه العناصـر الفاعلة، يف       
وقد يفسِّر  . وعالوة على ذلك، مل تستنفذ تلك اهليئات كل سبل االستفادة من إمكانيات اجملتمع العلمي واألكادميي لديها               

فيذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا     هذا الوضع إىل حد ما أوجه القصور اليت لوحظت على مستوى بلدان املنطقة يف تن              
 .املتعلقة باإلنذار املبكر وباالستفادة من املعارف احمللية يف أنشطة مكافحة تدهور األراضي

وقد زادت العمليات اجلارية يف إطار تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر من الوعي ومن تعبئة خمتلف أصحاب  -٥٩
ولعل أكرب تأثري حققه برنامج العمل الوطين هو استمرار تأكيده على     . حراملصلحة الفاعلني يف جمال احلد من التص      

وقد دفع هذا اجلانب من برنامج العمل الوطين بعض األطراف، رغم أن ذلك يتم بصورة . طبيعة العملية التكرارية
 وتتناول مسائل   غري مباشرة، إىل مراجعة وإعادة تقييم أطرها التشريعية اليت تنطوي على املساس مبكافحة التصحر             

ومن النتائج اهلامة اليت حققتها عملية برنامج العمل الوطين أنه أتاح فرصة للبحث يف تشريعات               . تدهور األراضي 
 .جديدة بالتعاون مع الوزارات املشاركة املكلفة بالتنفيذ

بالنسبة للبلدان اليت   وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ برامج العمل الوطنية عمل ال خيلو من املشاق ال سيما                 -٦٠
وما تزال أطراف عديدة تواجه عقبات كأداء يف تنفيذ برامج عملها           . وضـعت برامج عملها الوطنية منذ سنوات      

الداخلية واخلارجية (واملشاكل اليت ذُكرت متنوعة وهي ترتبط يف العادة بصعوبات يف تعبئة املوارد املالية        . الوطنية
ية وتداخل األطر القانونية وقلة الدعم الذي تقدمه قطاعات أخرى تعترب           وعـدم كفاية القدرات املؤسس    ) معـا 

ومن التجارب اإلجيابية اليت أبرزهتا برامج العمل الوطنية أن األطراف حالياً           . ضرورية لنجاح برامج العمل الوطنية    
وبالتايل، . ة دوريةتدرك أن برنامج العمل الوطين هو عملية دينامية متكررة تتطلب االستعراض واالستكمال بصور

فـإن بعـض تلك البلدان قد استكملت برامج عملها الوطنية، أو هي اآلن يف طور استكماهلا، بشكل يربز أهم                    
 .التطورات واحلقائق على األرض
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وتلقـى الـبلدان األقل منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية اهتماماً خاصاً ليس من قبل البلدان النامية                  -٦١
وبالتايل . فلهذه البلدان احتياجات ضخمة وظروفها البيئية يف حالة يرثى هلا. فحسب، بل من جمتمع املاحنني برمتهاألطراف 

 .فإن املاحنني والشركاء يف التنمية حباجة إىل وضع نظام مساعدات يفي مبتطلباهتا وميكن انطالق العمل به على الفور

 يف األهداف اإلمنائية لأللفية ويف ورقات استراتيجية احلد  ل الوطنية ضرورة إدماج برامج العم   قـد تزايد الوعي ب    و -٦٢
وجيب تشجيع عملية   . من الفقر وغري ذلك من استراتيجيات التنمية املستدامة الوطنية بشكل كبري منذ دورة اإلبالغ الثانية              

ينسفها إدماجها يف استراتيجيات    بيد أن هناك قلقاً متزايداً من كون برامج العمل الوطنية قد            . اإلدمـاج هـذه باستمرار    
وجيب على بلدان يف املنطقة أن تعيد التأكيد على أمهية برامج العمل الوطنية يف سياق التنمية املستدامة باعتبارها                  . أخـرى 

هنا وال ينبغي إحلاقها ببعض األولويات القطاعية، بل جيب اعتبارها وثيقة موحِّدة من شأ            . أداة بـرجمة ووسيلة لتعبئة املوارد     
 .تسهيل برجمة التدابري على خمتلف القطاعات املشاركة يف احلد من التصحر ويف وقف تدهور األراضي

. وكان احلصول على متويل من مرفق البيئة العاملية ملكافحة التصحر وتدهور األراضي تطوراً حملّ ترحيب              -٦٣
وما تزال بعض   . الية من أجل تنفيذ برامج العمل     غري أن البلدان ما تزال تواجه الصعوبات ذاهتا يف تعبئة املوارد امل           

ويف . األطراف تثمر مسألة تلكؤ البلدان املتقدمة يف دعم املشاريع والربامج اجلديدة الواردة يف برامج العمل الوطنية
مة بتقدمي هـذا السياق، تواجه بلدان املنطقة حتدياً مزدوجاً يتمثل يف تعبئة موارد حملية هائلة وإقناع البلدان املتقد              

وهكذا فإن التمويل   . دعم فعلي للمبادرات الرامية إىل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف البلدان األطراف املتأثرة            
 .املنتظر من مرفق البيئة العاملية سيكون تكملة للجهود املبذولة على ذينك الصعيدين

 تشجع األطراف املتأثرة يف املنطقة تنامي       ومن التطورات احلاصلة يف جمال الرصد والتقييم اليت يفترض أن          -٦٤
كما إن تدفق   . إمكانـية احلصـول عـلى معلومات ميكن استخدامها يف رصد املوارد الطبيعية وختفيض كلفتها              

املعلومات حبرية عرب اإلنترنت واحلصول على صور األقمار االصطناعية عن طريق تلك الواسطة يتيح فرصاً هائلة                
 .انات بصورة تكاد تكون جمانيةلتبادل املعلومات والبي

والـتحول تدرجيياً باجتاه قدر أكرب من الالمركزية يف عملية برنامج العمل الوطين ناحية أخرى ينبغي دعمها يف                   -٦٥
فتلك العملية ال   . وجيب التأكيد بشدة على أمهية الالمركزية يف تنفيذ برامج العمل الوطنية          . عملـية برنامج العمل الوطين    

 أكرب من الشفافية فحسب، وإمنا تلقي بعبء مساءلة أكرب على عاتق أصحاب املصلحة الرئيسيني يف التدابري         تضـمن قدراً  
وإطـار العمـل هذا خيلق القدر الضروري من الزخم لتنفيذ برامج العمل الوطنية على النحو األكثر مردودية                  . املـتخذة 
العمل الوطنية وهو إحساس نابع من مشاركة اجملتمعات احمللية         كمـا أن الالمركزية تعطي إحساساً مبلكية برامج         . وفعالـية 

 .لكن لن يتسىن هلذه العملية أن حتقق غاياهتا على النحو األمثل إال إذا اتُّخذت خطوات لتعزيز قدراهتا. والشعبية الفعلية فيها
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ها يف دليل املساعدة مناِسبة الستخالص معلومات عن حالة تنفيذ          كانت املصفوفة التحليلية املنصوص علي     -٦٦
وسهل استخدام إطار واحد    . اتفاقية مكافحة التصحر والتقدم احملرز على املستوى احمللي والوطين ودون اإلقليمي          

 .يستند إىل نفس املواضيع وضع موجز توليفي وحتليل أويل للتقارير وتقييم النتائج اليت حتققت

وقد ُيرّد هذا إىل عدم كفاية املعلومات وإىل        . اعدةتتـبع بعض األطراف البنية املقترحة يف دليل املس        ومل   -٦٧
ومن ناحية أخرى، تعكس الثغرات يف املعلومات االختالفات بني املؤسسات          . تـباين أولويـات الـبلدان املعنية      

 .املشاركة يف تنفيذ مبادرات احلد من التصحر

فهي حني توفر بيانات وإحصائيات تتعلق باملؤشرات الفيزيائية        . زء هام من التقارير الوطنية    واملوجزات القطرية ج   -٦٨
 االقتصادية، قد متكن مؤمتر األطراف من قياس تأثري التصحر على البيئة الطبيعية وعلى ظروف               -احلـيوية واالجتماعـية     

تفاوت من حيث قيمتها وال ميكن استخدامها يف شكلها         بيد أن املعلومات اليت ُتوفَّر ت     . معيشـة الـناس يف املناطق املتأثرة      
وحىت بالشكل الذي هي فيه، يتعني بالتأكيد       . احلـايل لتقييم العالقة بني تدهور املوارد الطبيعية والرفاه االقتصادي للبلدان          

 .لةجتميع تلك املعلومات وتعزيزها وميكن استخدامها كأساس ُيستند إليه يف استكمال جولة اإلبالغ املقب

فقد ركزت التقارير على وصف األنشطة اليت       . تقارير وصفية وليست حتليلية حبقّ    وتبقى التقارير الوطنية     -٦٩
وطبيعة . أجنـزت عـوض أن تركز على التقدم احملرز يف تنفيذ برامج العمل الوطنية خالل الفترة قيد االستعراض                 

 .ئدة والعوامل املؤثرةاملعلومات املقدمة ال تسمح دائماً بتقدير االجتاهات السا

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 

 :ميكن تلخيص االستنتاجات والتوصيات التالية من املوجز التوليفي -٧٠

وأهم اجملاالت لزيادة   . ما يزال بناء القدرات أمراً حيوياً بالنسبة لعملية اتفاقية مكافحة التصحر           �
ج القائمة على املشاركة وتقوية املؤسسات وتعبئة املساعدة هي مبادرات بناء القدرات لصاحل النه

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تتلقى      . املوارد وخباصة التمويل من مرفق البيئة العاملية واجملال العلمي        
 .البلدان اليت مل تستطع حىت اآلن حتقيق تقدم يف هذا اجملال مساعدةً تقنية ومالية

ل حتدياً واملناقشات اليت تتناول السياسات ضرورية لكفالة توفري         ال يزال إدماج برامج العمل الوطنية ميث       �
 .التمويل الكايف من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية يف هناية األمر من قبل الشركاء يف التنمية

إعـادة التأكيد على أمهية برامج العمل الوطنية أمر ال غىن عنه حىت ال يضعف الدفع باجتاه استخدامه                   �
 .ة ملكافحة تدهور األراضي والتصحر ولتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية األمشلكأداة برجم

وقد يرغب مؤمتر   . دعت التقارير إىل ترشيد إجراءات التمويل وإجراءات مرفق البيئة العاملية باخلصوص           �
 .الثامناستعراض تنفيذ االتفاقية يف معاجلة هذه املسألة بغية بدء مناقشات بشأهنا يف مؤمتر األطراف 
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ينبغي االستفادة من نتائج عمليات التقييم الذايت الوطين للقدرات بشكل أبرز يف عملية اتفاقية               �
 .مكافحة التصحر يف إطار السعي للتنفيذ التآزري التفاقيات ريو على الصعيد الوطين

 ذلك من ينبغي تشجيع مناقشات السياسات املتعلقة بإشراك القطاع اخلاص واألنشطة الرامية إىل �
 .أجل االستدرار املنهجي للموارد املالية املخصصة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

، ينبغي بذل املزيد "اإلنترنت"آخذاً بعني االعتبار للكم اهلائل من املعلومات العلمية املتوفرة على        �
 .يةمن اجلهود من أجل توصيلها إىل بلدان املنطقة عن طريق شبكات إقليمية ودون إقليم

- - - - - 


