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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة جلن
 اخلامسةالدورة 

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

) أ(٢ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة       اسـتعراض تنفـيذ   
  من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة      ٢٦ وباملادة   ٢٢من املادة   ) ب(و

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠         

اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من املناطق          
 العملية القائمة على خالف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن

 املشـاركة، وعـن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج      
 العمل وتنفيذها       

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة
 من البلدان األطـراف املتأثرة يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

 موجز

يف إطار االلتزامات املتعهد هبا مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر، على الدول األطراف أن تقدم إىل مؤمتر                 -١
وبدعم مايل من مرفق البيئة     ). ٢٦املادة  (األطراف، عرب أمانته الدائمة، تقارير عن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية           

نة، ومبساعدة من األمانة، أعدت البلدان األطراف يف املنطقة تقاريرها الوطنية العاملية ومن البلدان واملنظمات املتعاو
، وتقييمها الحقاً ٢٠٠٦يوليه / ملناقشتها يف االجتماع اإلقليمي احلادي عشر، يف متوز٢٠٠٦-٢٠٠٢الثالثة للفترة 

 .من قبل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة
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  بلداً يف املنطقة، ُسلط الضوء على صياغة وإطالق برنامج العمل اإلقليمي            ٢٧ة من   ويف املعلومات الوارد   -٢
)RAP 2002-2007(  ومـن . برنامج عمل وطنيا٢٦ً برامـج عمـل دون إقليمية وأزيـد من ٥ من أصل ٣، وعـلى 

ج العمل الوطنية؛   األمور البارزة كذلك اجلهود الرامية إىل ضمان مشاركة واسعة للمجتمع يف صياغة وإقرار برام             
والـتقدم احملـرز يف جمـال إنشـاء هيـئات التنسـيق الوطنية واتفاقات املشاركة؛ ومواءمة املعايري القانونية،                   
واالسـتراتيجيات والسياسات الوطنية يف سياق اجلهود الرامية إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف؛            

 .ونشر املعلومات والتوعية يف أوساط اجلمهور

بيد أن التقدم احملرز غري متكافئ يف جمال تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، وإشراك اجلهات الفاعلة الشعبية                 -٣
واجملـتمع املـدين وتطوير القدرات التقنية والبشرية واملالية، لذا ينبغي مضاعفة اجلهود لدعم البلدان اليت ال تزال           

ر برامج العمل دون اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية    مث إن األنشـطة اليت جرت حىت اآلن يف إطا         . مـتخلفة 
غري أن برامج العمل . اإلقليمية تشكل أكثر الوسائل فعالية إلجناز العمل املشترك والتعاون الفعال بني بلدان اجلنوب

سياسياً من بلدان دون اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية إضافة إىل برامج العمل الوطنية ال تزال تقتضي التزاماً 
املـنطقة ومن البلدان املتقدمة ومؤسسات التعاون حىت يتسىن تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق أهدافها ويتم إجياد                 

 .املساعدة التقنية واملالية املدجمة واملالئمة

العاملية واحلكومات ورغم التقدم الكبري الذي أحرز يف جمال إنشاء آلية لتعبئة املوارد املالية من مرفق البيئة  -٤
واملنظمات املتعاونة، إضافة إىل األموال املقدمة من بعض البلدان يف املنطقة، يظل اخلطر الرئيسي الذي يهدد حتقيق 
أهداف برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل الوطنية متمثالً يف عدم ضمان الوصول                

ويشكل توسيع وتبسيط إجراء حصول البلدان على املوارد املخصصة         .  واملتوقع والكايف  إىل املوارد بالقدر املالئم   
ملكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف أكثر التحديات استعجاالً بالنسبة للتعاون الدويل وللبلدان املتضررة              

 . نفسها يف املنطقة
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٩ - ١ .........................ير الوطنية واالجتاهات الناشئةحملة عامة عن التقار -أوالً 

 ٥ ٥٧-١٠ ..............................توليف املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية -ثانياً 

 العمليات القائمة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين، واملنظمات  -ألف 
 ٥ ١٦-١١ ...................غري احلكومية، واملنظمات ذات القاعدة اجملتمعية  

 ٦ ٢٣-١٧ ............................ التشريعية واملؤسسيةاألطر أو الترتيبات -باء  

 ٧ ٣١-٢٤ .. شراكةتعبئة املوارد وتنسيقها، حملياً ودولياً، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات -جيم 

 الروابط والتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، ومع االستراتيجيات         -دال  
 ٩ ٣٦-٣٢ ....................................................اإلمنائية الوطنية  

 ١٠ ٤٠-٣٧ .مة، مبا يف ذلك املياه، والتربة والنباتاتاستخدام األراضي وإدارهتا املستدا -هاء  

 ١٠ ٤٢-٤١ ..............................تطوير الزراعة املستدامة ونظم تربية املواشي -واو  

 ١١ ٤٤-٤٣ ...................................تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة -زاي 

 تدابري الستصالح األراضي املتردية ولُنظُم اإلنذار املبكر اخلاصة بتخفيف          -حاء  
 ١١ ٤٩-٤٥ ..............................................................آثار اجلفاف  

 ١٢ ٥٤-٥٠ ...........................................رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -طاء  

 وصـول الـبلدان األطراف املتأثرة إىل التكنولوجيات واملعارف التقنية           -ياء  
 ١٣ ٥٧-٥٥ ...............................................................واملتخصصة  

 ١٣ ٦٥-٥٨ ................................................................الدروس املستفادة -ثالثاً 

 ١٣ ٦٢-٥٨ ......دروس مستفادة من صياغة برامج العمل الوطنية ومن عملية التنفيذ -ألف 

 ١٤ ٦٥-٦٣ .........................................دروس مستفادة من نظام اإلبالغ -باء  

 ١٥ ٧٥-٦٦ ................................................................... االستنتاجات -رابعاً 
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  حملة عامة عن التقارير الوطنية واالجتاهات الناشئة-أوالً 

شهدت السنوات األربع املاضية تقدماً كبرياً يف جمال صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر  -١
، عندما قُدمت التقارير    ٢٠٠٠ففي عام   . سد السياسة العامة للدولة يف البلدان األطراف      بصـفتها صـكوكاً جت    

األولـية، كان ثالثة وثالثون بلداً يف املنطقة قد صدق على االتفاقية وكانت ألربعة من هذه البلدان برامج عمل                   
للمسات األخرية على برامج ، عندما قُدمت التقارير الثانية، كانت سبعة بلدان قد وضعت ا          ٢٠٠٢ويف  . وطنـية 

 بلداً يف املنطقة برامج عمل وطنية رمسياً، كانت لتسعة بلدان منها مشاريع ١٧وهذا العام، اعتمد . عملها الوطنية 
 .هنائية بينما كانت البلدان السبعة املتبقية قد بدأت فعالً يف عملية وضع براجمها

حظ تقدم يف املنطقة، ال سيما يف وضع النهج والسياسات     وفـيما يتصل بالتقارير األولية والثانية، قد يال        -٢
ويعد تعزيز الروابط اإلقليمية وحتديد     . التقنية األساسية اليت أقرهتا برامج العمل الوطنية والتشخيصات ذات الصلة         

ت بيد أن هناك عقبا   . املؤشرات واملقاييس لرصد تردي األراضي جمالني آخرين ُبذلت فيهما جهود جديرة بالذكر           
ال تزال قائمة من قبيل عدم وجود أمن مايل لتنفيذ املشاريع، ووجود مواطن قصور على املستوى التقين واملؤسسي 

 .وعدم استقرار سياسي يف بضعة بلدان

ويف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية اعتمد معظم البلدان رمسياً وثائق برامج العمل الوطنية وتقدم هذه                -٣
وملعظم بلدان منطقة الكارييب مشاريع هنائية هلذه الربامج، وإن         . لية عن تنفيذ هذه الربامج    الـبلدان تقاريـر مرح    

كانت ستة بلدان تقريباً ال تزال بدون مشاريع، ويرجع ذلك جزئياً إىل عدم وجود موارد تقنية وبشرية، وإعطاء                  
 . وجود موارد ماليةاألولوية إىل املشاكل البيئية اليت تؤثر يف املنطقة دون اإلقليمية، وعدم

فقد وجدت  . وتتباين البلدان يف دجمها لربامج العمل الوطنية يف استراتيجياهتا الوطنية ويف تطبيقها عملياً             -٤
بلـدان نفسـها مضطرة إىل مواجهة مشاكل ذات طبيعة فورية ناشئة من كوارث طبيعية، وتواجه بلدان أخرى                  

ينما ترى بلدان كثرية أن إجراءاهتا حمدودة بسبب عدم كفاية          فـترات من عدم االستقرار السياسي واملؤسسي، ب       
وتتفاقم مشكلة املوارد االقتصادية يف بعض احلاالت بشدة وطأة خدمة الديون           . املوارد التقنية واملالية واالقتصادية   

 .اخلارجية، وارتفاع أسعار النفط وبشروط الوصول إىل األسواق الدولية

ن برامج العمل الوطنية وعملية تنفيذها تساهم يف اجلهود العامة اليت تبذهلا            وتكشف عدة تقارير وطنية أ     -٥
بلدان املنطقة ملكافحة الفقر وحتسني نوعية حياة سكاهنا، ال سيما البلدان األشد تأثراً باعتمادها املباشر على املوارد 

 .الطبيعية واألضعف أمام آثار اجلفاف

ية عمليات الالمركزية يف تنفيذ التدابري املعدة للتخفيف من وطأة          وتسـلط التقارير الضوء أيضاً على أمه       -٦
فقد كانت املؤسسات الالمركزية على الصعيد اإلقليمي والبلدي قنوات ثنائية تضمن           . الفقـر وآثـار اجلفـاف     

ن هذه غري أ. املشاركة من القاعدة يف حتديد االحتياجات واملقترحات، ومن القمة يف تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات
 .التقارير تكشف عن ضرورة تعزيز القدرات املؤسسية والفردية يف هذا اهليكل املنظم للعالقات

وأحرزت البلدان مجيعها تقريباً تقدماً يف جمال احلراجة الزراعية، ومنع تردي التربة، وإعادة تأهيل املناطق    -٧
م أيضاً يف جمال وضع خطط شاملة إلدارة األحواض أو وأحرز تقد. املتضررة واإلدارة املتكاملة للتربة وموارد املياه



ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 
Page 5 

ومن الشائع أن بلداناً عريقة يف اجملال املؤسسي واألكادميي أحرزت تقدماً يف حتديد            . املـناطق اجلبلية، أو مها معاً     
فبفضل األنشطة اليت جرت    . معايري ومؤشرات لقياس اجلفاف وما يتصل به من عوامل بيولوجية فيزيائية ومناخية           

 .يف إطار برامج العمل دون اإلقليمية واالتفاقات الثنائية، متكنت هذه البلدان من تبادل الدروس املستفادة

غري أن التقارير تبني    . وتؤكـد البلدان من جديد التزامها بعمليات املشاركة يف التنفيذ الفعال لالتفاقية            -٨
طاق املشاركة من جانب اجملتمع املدين أو اجلهات الفاعلة يشري االجتاه األول إىل اتساع ن. اجتاهني جديرين بالتأكيد

وقد ورد أن هذا االجتاه حيجب الرؤية عن مدى وجود أو غياب جهات فاعلة رئيسية مثل                . احمللية، أو منهما معاً   
أما االجتاه الثاين فيشري إىل خفض بل إلغاء مشاركة هذه اجلهات . النسـاء، والشـعوب األصلية وصغار املنتجني     

 .لفاعلة نفسها فور وضع برامج العمل الوطنية وإنشاء هيئات التنسيق الوطنيةا

وعموماً، للمنطقة مزايا من حيث تنظيم اجملتمعات احمللية، والقدرة التقنية والعلمية، والدروس املستفادة يف  -٩
فتها عناصر ميكن هبا مكافحة     األنشـطة اإلمنائية والتعاون األفقي، إضافة إىل تراكم املعرفة التقليدية واحلديثة بص           

فالعديد من املبادرات   . وحلد اآلن مل تستَغل هذه املزايا سوى جزئياً       . التصـحر والتخفـيف مـن آثار اجلفاف       
واإلجـراءات العملـية املـتخذة يف إطـار اتفاقية مكافحة التصحر جديرة مبزيد من الدعم وااللتزام من جانب             

 .احلكومات نفسها واجملتمع الدويل

  توليف املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية-اً ثاني

يوجز هذا القسم مضمون التقارير الوطنية من حيث املواضيع احملورية السبعة الرئيسية لعملية االستعراض               -١٠
 ويوجز القسم أيضاً املعلومات املتعلقة بثالثة من اجملاالت االستراتيجية السبعة         . ٥-م أ /١املـتفق عليها يف املقرر      

 ).البنود هاء وواو وزاي(احملددة يف إعالن بون، واليت ستتناوهلا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة 

 ل اجملتمع املدين،  ـى املشاركة اليت تشم   ـالعمليات القائمة عل   -ألف 
 واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات ذات القاعدة اجملتمعية

ونتيجة لذلك، شارك العديد من     . ٢٠٠٢املائة من برامج العمل الوطنية منذ        يف   ٧٠وضع ما يزيد على      -١١
. الـبلدان يف السـنوات األخـرية يف عملية مكثفة من التشخيصات، واملشاورات، والتدريب وتصميم املشاريع               
. وباستثناء حاالت قليلة، شاركت يف هذه األنشطة منظمات حكومية وغري حكومية، وجامعات ومنظمات شعبية

وتصـف بعـض الـتقارير عمليات قائمة على املشاركة ُجزئت من حيث املكان والزمان نتيجة عدم االستقرار                  
 .السياسي السائد، أو بفعل الكوارث الطبيعية اليت تسببت يف تأخر األنشطة املقررة بل حىت يف إلغائها

ن األحيان، قام معظم البلدان     وموازاة مع ذلك، ويف إطار عمليات وضع برامج العمل الوطنية يف كثري م             -١٢
ومن الوسائل الشائعة يف نشر املعلومات البوابات اإللكترونية احلكومية وغري          . بأنشـطة التوعية ونشر املعلومات    

ومما ُيشار إليه حتديداً اجلهود اليت تبذهلا املنظمات البيئية والتعليمية يف خمتلف البلدان من أجل إدماج                . احلكومـية 
 .ة، ال سيما التصحر، يف املناهج الدراسية للمدارس واجلامعاتالقضايا البيئي
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ومـن اجلدير بالذكر عندما يتعلق األمر بالسكان ككل أمهية النظم السياسية والقطاعية الالمركزية اليت                -١٣
جنحـت بفضلها بلدان متنوعة يف تنظيم حلقات تدريبية، وإتاحة مواد تدريسية وشبكات للمربني واملتطوعني يف                

ويف حاالت عديدة، ثبت أن الشراكة مع املنظمات غري      . جـزاء كـبرية مـن تراهبا، ال سيما يف املناطق الريفية           أ
 .احلكومية أمر حاسم بسبب وجودها وقدرهتا على حشد الدعم على املستوى احمللي

غة برامج فقد شكلت صيا. واستفاد معظم البلدان من الظروف اإلجيابية للتعريف بقضية مكافحة التصحر -١٤
العمـل الوطنية، وصياغة واعتماد التقارير الوطنية، وعقد اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف والسنة الدولية             
. للصحاري والتصحر فرصاً خاصة لنشر املعلومات وإحداث التداؤب إضافة إىل تعزيز االلتزامات مبكافحة التصحر

 به من البلدان يف املنطقة إنشاء حلقات تلفزيونية وإذاعية، ونشر           ومن اجلهود اجلديرة بالذكر يف عدد ال يستهان       
 .مقاالت صحفية بل حىت إصدار طوابع بريدية بوصف ذلك وسيلة للتوعية يف السنوات األربع املاضية

وعـندما تصاغ وثيقة برنامج العمل الوطين، يتعني على البلدان أن تكون قادرة على املشاركة الواسعة                 -١٥
وقد اختار بعض البلدان تنويع العضوية يف هيئاهتا التقنية واالستشارية، حيث تشارك            . يف تنفيذ األنشطة  املستمرة  

فـيها أحياناً منظمات غري حكومية، وجامعات، ورجال ونساء أعمال من القطاع اخلاص، وبرملانيون ووكاالت               
سع يف بعض البلدان، فإهنا ال تزال متقلبة        بيد أن هذه اهليئات على كوهنا مستقرة وآخذة يف التو         . للتعاون الدويل 

وجلأ عدد أصغر من البلدان إىل التشاور مباشرة مع         . بـني فترات تشهد فيها نشاطاً وأخرى تكاد ال توجد فيها          
مث إن هناك بلداناً قليلة أخذت بالنهجني يف التخطيط لألنشطة          . احلكومـات واجملـتمعات احمللية لتنفيذ املشاريع      

 .وتنفيذها

وال يشري معظم التقارير إىل إشراك املرأة والشعوب األصلية وصغار املنتجني وغريهم يف األنشطة املتعلقة                -١٦
مث إن الدور الذي تقوم به شبكات املنظمات غري احلكومية يف          . بالتشـخيص، واملشـاورات، والتدريب والتنفيذ     

، مما قد يفسَّر خطأً على أنه إشارة إىل    عمليات مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف غري مذكور بصراحة         
 .تدين مستوى املشاركة

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية  -باء 

متثلت أكثر االستراتيجيات شيوعاً بالنسبة للبلدان يف إنشاء مراكز تنسيق داخل اهليئات احلكومية املسؤولة  -١٧
وأجرت بلدان خمتلفة تغيريات على موقع مراكز تنسيقها يف . صوصاًعن البيئة عموماً وعن التربة واملياه والغابات خ

 .اهليكل احلكومي، هبدف التكيف مع إعادة التنظيم الداخلي، أو بغية حتقيق مزيد من الفعالية

ومن أجل دعم عمل مراكز التنسيق وتعزيز تنفيذ االتفاقية، أنشأ معظم البلدان األطراف هيئاهتا التنسيقية            -١٨
اختالفاً ) من جلان، وأفرقة تقنية، وأفرقة عاملة وما إىل ذلك(وختتلف هذه اهليئات . مبوجب قرارات تنفيذيةالوطنية 

وتتراوح مسؤوليات هذه اهليئات من اقتراح السياسات . ملحوظاً من حيث العضوية فيها، وطرق تشغيلها ومهامها
. تشارية أو تنظيم أنشطة فردية إىل اإلشراف التقين       احلكومية، عرب التنسيق بني الوكاالت، أو تقدمي اخلدمات االس        

 .وقد جنح بعض البلدان يف ال مركزية عمل هذه اهليئات على الصعيدين اإلقليمي واحمللي
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وتشـري التقارير إىل أن أنشطة التنسيق بني الوكاالت تتيح مزايا كبرية كأن تؤثر بقدر أكرب يف السياسة                   -١٩
ويف البلدان اليت مل ُتنشأ فيها أي هيئات للتنسيق، متيل اجلهود           . خرى املعنية بالبيئة  احلكومية ويف جهود اهليئات األ    

 .املبذولة ملكافحة التصحر إىل كوهنا جمزأةً ضمن جماالت إدارية مستقلة

وتسـلط الـتقارير الضوء على إحراز تقدم كبري يف جمال إنشاء األطر التشريعية املنظمة جلهود مكافحة                  -٢٠
 السـنوات األخـرية، بدأت بلدان عديدة يف سن قوانني بيئية أو يف حتديثها، ال سيما فيما يتعلق             ويف. التصـحر 

 ).األراضي، والغابات واملياه(بالتعدين، وإنشاء املناطق احملمية وتنظيم استخدام املوارد وامتالكها 

ها وأنظمتها البيئية ويف استراتيجيات     مث إن البلدان القليلة اليت دجمت رمسياً برامج عملها الوطنية يف قوانين            -٢١
احلد من الفقر قد جنحت يف جعل مكافحة التصحر أحد نقاط البداية، بل جعلت منه عنصراً موجهاً، يف استعراض 

ويف معظم احلاالت، ال يزال معلقاً إدماج مسألة اجلفاف والتصحر . وحتديث وتكييف القوانني والسياسات الوطنية
وهلذا الغرض، توجد بضعة بلدان بصدد      . مل الوطين خصوصاً، يف األطر التشريعية احمللية      عمومـاً، وبـرنامج الع    

 .تكييف قوانينها، أو النظر يف إمكانية تكييف برامج عملها الوطنية يف ضوء القواعد واألنظمة البيئية اجلديدة

 واقتصادية واجتماعية   ويشـمل آخـر تقدم أحرز يف ميدان التشريع واملؤسسات يف املنطقة مبادئ بيئية              -٢٢
ويتجسد التقدم الرئيسي يف سياسات التشغيل واالئتمان الريفي ملكافحة الفقر،          . متـنوعة تـنص عليها االتفاقية     

ومن اآلليات  . وبالـتايل األنشطة الرامية إىل خفض الضغط على األراضي ورفع القدرة على استيعاب االستثمار             
داف وكاالت التنمية االقتصادية الوطنية واإلقليمية ومشاركة القطاع العام املؤسسية اليت تسعى إىل حتقيق هذه األه
 .يف التنمية الريفية والزراعية واحلراجية

وتسلط تقارير متنوعة الضوء على التزام احلكومات باحلفاظ على القاعدة املؤسسية وتعزيزها، ال سيما يف  -٢٣
بيد أنه بسبب التغري املستمر،     .  تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر     للتقدم يف   حامساً أوقات التغري، بوصف ذلك عامالً    

ومواطـن القصور يف املؤسسات وغياب الروابط لتعزيز التنسيق بني احلكومات تتأخر صياغة بعض برامج العمل                
ة الوطنية والبدء فيها، وإدراجها ضمن السياق التشريعي واملؤسسي وُتعاق بذلك اإلدارة الناجحة للموارد البشري             

 .والتقنية واملالية

  ودولياً، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات شراكةتعبئة املوارد وتنسيقها، حملياً  - جيم

مـن االتفاقية على املبدأ القاضي بتوجيه نداء من أجل التضامن والتشارك الدويل   )ب(٣تـنص املـادة      -٢٤
ضل للموارد املالية والبشرية والتقنية     لتحسـني الـتعاون والتنسـيق على الصعيد اإلقليمي والدويل واستخدام أف           

 اآللية العاملية بصفتها آلية لتعزيز اإلجراءات املؤدية إىل تعزيز وإيصال موارد مالية             ٢١وتنشئ املادة   . والتنظيمـية 
، ٢٠٠٣وإضافة إىل ذلك، يف عام      . كبرية إىل البلدان األطراف املتضررة من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر          

 جديداً يعىن    تشغيلياً  باخلطوات اليت اختذها اجمللس التابع ملرفق البيئة العاملية بإنشائه برناجماً          ٦-م أ /٦ر  رحب املقر 
 .  البيئة العاملية بصفته آلية مالية تابعة لالتفاقيةباإلدارة املستدامة لألراضي، وقبل مرفَق

ربمة مع بلدان ومؤسسات تقدم التمويل وتعـد بلـدان املنطقة أطرافاً يف سلسلة من اتفاقات التشارك امل      -٢٥
وكانت أنشطة هذه اجلهات يف جمال إدارة املوارد حامسة للبدء يف األنشطة املتفق             . واخلدمات التقنية واالستشارية  
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فقد استفادت املشاريع املنفذة يف إطار برامج العمل الوطنية من الدعم التقين          . عليها يف إطار برامج العمل الوطنية     
ادي املقدم من احلكومات ووكاالت التعاون الدويل، حيث حتققت نتائج ملموسة، وإن كان حجمها غري          واالقتص

ومن أجل صياغة التقارير الوطنية الثالثة، تلقى معظم البلدان موارد من مرفق البيئة العاملية ومن               . حمدد يف التقارير  
 .ون الثنائي ومواردها اخلاصةوحصلت بلدان أخرى على التمويل بفضل التعا. جهات مسامهة أخرى

ويف السـنوات األخرية، زاد بعض البلدان من مستوى املوارد احمللية املعدة ألنشطة التنمية املستدامة، مع                 -٢٦
بيد أن البلدان مل تتمكن يف معظمها من جعل األمهية اليت أولتها . التأكيد على احلراجة وإدارة وحفظ املياه والتربة

 والتخفـيف من آثار اجلفاف تتجسد يف رصد خمصصات يف امليزانية متناسبة مع حجم               إىل مكافحـة التصـحر    
فباستثناء املوارد املبلغ عن رصدها للخدمات البيئية والسياحة اإليكولوجية، مل توضح أي . التحديات اليت تواجهها

 . استراتيجيات جديدة لتمكني البلدان من در مواردها اخلاصة

دان أهنا أمَّنت موارد كبرية من وكاالت التعاون الدويل لتنفيذ االستراتيجيات والسياسات وتفيد غالبية البل -٢٧
يف هذا  . الوطنـية، من قبيل برامج اإلنعاش االقتصادي، أو لفائدة التنمية اإلقليمية حلوض ضعيف أو منطقة هشة               

 لتحقيق   متييز املبالغ املعدة خصيصاً    اإلطـار ُتموَّل األنشطة املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر؛ غري أنه من الصعب           
. أهداف االتفاقية من املبالغ ذات األهداف العاملية، مثل اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر أو حتقيق أهداف األلفية                

ورغم هذا الدعم الكبري، قليلةٌ هي البلدان اليت تشري إىل مسامهة شركائها اإلمنائيني يف رصد النتائج أو إقرارها، أو 
 .فيهما معاً

وتشري تقارير قليلة إىل وصول اجلهات الفاعلة احمللية إىل املوارد والتكنولوجيات من أجل تنفيذ اإلجراءات  -٢٨
غري أن هذه التقارير تشري إىل جتارب ملحوظة، مثل إنشاء برامج           . املنصـوص عليها يف اتفاقية مكافحة التصحر      

 من الوصول إىل صناديق اإلعفاء من الدين، وبيع احلصص يف           وطنـية لـتمكني صغار املنتجني ومالكي األراضي       
 .األعمال التجارية الوطنية أو إدخال نظم الدفع للحصول على اخلدمات البيئية

وتسـلط الـتقارير يف معظمها الضوء على تعزيز وتوسيع نطاق الصالت مع املؤسسات التقنية والعلمية           -٢٩
صد تغري املناخ وضمان مزيد من الفرص للبلدان من أجل احلصول على            الوطنـية والدولية استجابة للحاجة إىل ر      

ويف هذا الصدد، تشري تقارير متنوعة بالتحديد إىل مشاركة البلدان يف النظم            . التكنولوجـيات واملعارف احلديثة   
 .الدولية لإلنذار باحلرائق واجلفاف

اإلقليمي بالنسبة لإلدارة املشتركة للتمويل يف وتشري تقارير متنوعة إىل أمهية الشراكات على املستوى دون  -٣٠
وعلى وجه التحديد، تشكل امليزة النسبية لتجربة بلدان خمتلفة تساهم بشكل مشترك، . االتصال مع اجملتمع الدويل

 .من حيث التمويل واملوارد البشرية، أفقاً ملشاريع أكرب، ُيتوقع منها أثر أكرب

مركزية بدعم من وكاالت التعاون      موال احمللية وإدارهتا من قبل هيئات ال      وبفضل الزيادة املتواضعة يف األ     -٣١
الدويل، وسعت بلدان متنوعة من تغطيتها، من حيث السكان واملساحة، عرب إجراءات منصوص عليها يف اتفاقية                

يصة يف  غري أن وجود املوارد املالية بشكل قابل للتنبؤ ويف الوقت املناسب يظل مشكلة عو             . مكافحـة التصـحر   
 .املنطقة
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 وطنيةالمنائية اإلستراتيجيات االالروابط والتآزر مع االتفاقيـات البيئية األخـرى، ومع  - دال

سلمت البلدان األطراف منذ الدورة األوىل ملؤمترها باحلاجة إىل حتقيق التداؤب فيما بني الصكوك الثالثة                -٣٢
 ، ٥-م أ /٧، وسلمت هبذه احلاجة تباعاً يف املقررات        ١٩٩٢عام  الناشـئة من مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية ل        

األحراج والنظم " بشأن ٢٠٠٤ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل حلقة العمل لعام . ٧-م أ/١٢ و١٢-م أ/١٢و
لة اليت نظمتها أمانات صكوك ريو الثالثة، اليت اعتمدت التوصيات املتعلقة باجلوانب الشام           " اإليكولوجية احلرجية 

 .لعدة قطاعات يف هذه الصكوك الثالثة من حيث االلتزامات القياسية، وتدابري التنفيذ واحلاجة إىل بناء القدرات

ومن اجلهود الكربى املبذول حبثاً عن التداؤب على الصعيد الوطين مشروع التقييم الذايت للقدرات الوطنية  -٣٣
وتصف . ٢٠٠٠ملتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية يف مطلع عام         إلدارة البيئة العاملية الذي وضعه برنامج األمم ا       

التقارير احملللة يف هذا التوليف مجيعها تقريباً املشاركة يف هذه املبادرة يف شكل تقييم للقدرات الفردية واملؤسسية                 
 الختاذ إجراءات تداؤبية    والتنظيمية للبلدان انطالقاً من قضايا األولوية املشتركة بني صكوك ريو والعناصر املؤيدة           

وتشري ثالثة بلدان أيضاً إىل كون التقييم الذايت للقدرات الوطنية يشمل اتفاقية األراضي الرطبة              . واملعارضـة هلا  
 ).١٩٧١رامسار (

ومـن اجلهود اإلقليمية املذكورة يف التقارير تربز خطة إمنائية وطنية ثنائية تسعى إىل حتديد مشاريع حملية         -٣٤
والـتفاوض بشأهنا وتنفيذ هذه املشاريع اليت تشمل الدفع من أجل احلصول على اخلدمات البيئية اليت                ووضـعها   

وعلى الصعيد الوطين، هناك بلدان على األقل بصدد اختاذ تدابري للتكيف مع تغري . تشجع تطبيق االتفاقيات الثالث
 .املناخ يف املناطق اجلافة

 تنسيق مشتركة من أجل تعزيز الوفاء بااللتزامات الوطنية املتصلة      وأنشـأ عـدد كبري من البلدان مراكز        -٣٥
وحسب التقارير، ميكن ذلك من االعتماد على املوارد البشرية واالقتصادية يف تنفيذ أنشطة حمددة من . باالتفاقيات

ان إىل أن غري أن تقريرين يشري. أجل اإلجناز املشترك لألهداف املنصوص عليها يف أكثر من صك من هذه الصكوك
والحظت األمانة  . املوظفني املكلفني ليسوا مدربني متاماً فيما يتعلق مبضمون االتفاقيات وااللتزامات الناشئة منها           

 .أيضا زيادة يف حجم العمل الذي تفرضه هذه املسؤولية الثالثية على املوظفني

 بني اتفاقيات ريو، أبلغ ما يزيد على        وبصرف النظر عن اجلهود املشار إليها يف إطار تعزيز التداؤب فيما           -٣٦
 يف املائـة من البلدان عن إحراز تقدم كبري يف جمال مواءمة تنفيذ األنشطة املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة           ٩٥

ورغم قلة البلدان اليت هلا آلية أو خطط للتشخيص إلدماج برامج           . التصـحر ويف اسـتراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية      
يقع اجملال األول يف إطار .  واستراتيجياهتا الوطنية، ورد ذكر ثالثة جماالت للعمل املشترك على األقلعملها الوطنية

بـرامج اإلنعـاش االقتصادي؛ والثاين ضمن استراتيجيات تنمية القطاع الريفي عرب تعزيز إصالح التربة وإدارهتا                
ا اجملال الثالث فيشمل تطوير اجملتمعات احمللية       أم. املستدامة، وعرب أنشطة التحريج وإعادة التحريج قبل كل شيء        

عرب برامج لتعزيز حقوق السكان وال سيما حقوق السكان األصليني واجملتمعات احمللية يف إدارة مواردها وإحداث         
 .قدرات حملية هلذا الغرض
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 استخدام األراضي وإدارهتا املستدامة، مبا يف ذلك املياه، والتربة والنباتات  -هاء 

عـلى الصعيد اإلقليمي، جتلى معظم التقدم امللحوظ فيما خيص استخدام األراضي وإدارهتا املستدامة يف                -٣٧
انتشار الدراسات املتعلقة باهلشاشة والقدرة اإلنتاجية للنظم اإليكولوجية، واليت عادت ما تتخذ من أحواض جتميع 

وحة التربة، وحمتواها الغذائي، وطاقة حتملها؛ والرصيد       وتشري التقارير إىل دراسات بشأن مل     . املياه جماالً لتحليلها  
املائي للنظم اإليكولوجية؛ ونوعية املياه ومدى وجودها؛ وبشأن الغطاء النبايت واستراتيجيات حتسني املراعي عندما 

 .يتعلق األمر بالنباتات

اذ إجراءات ملكافحة تلوث    وأقـبل بعض البلدان اليت يستند اقتصادها إىل صناعة التعدين جزئياً على اخت             -٣٨
وامتدت أيضاً اجلهود الرامية إىل القضاء على مصادر تلوث         . الـتربة واملـياه بسبب أنشطة التعدين اليت تقوم هبا         

 .املوارد املائية لتشمل بلداناً أخرى، يف شكل دراسات وإجراءات من أجل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة

خرى اليت كثرياً ما تذكرها البلدان مجع مياه األمطار من أجل االستخدام            ومـن اإلجـراءات العملية األ      -٣٩
وتقع مشاريع الري، وخباصة الصغري منها، ضمن نطاق كل من مشاريع           . املرتيل، والري ويف تربية األمساك أحياناً     

 بلد إىل استخدامه    وأشار. برامج العمل الوطنية واملشاريع اإلمنائية اليت تشكل جزءاً من مبادرات مؤسسية أخرى           
وذكر بلد آخر   . الكـبري للمخصبات الطبيعية، والسماد الورقي، والدبال، والسماد الطبيعي على الصعيد الوطين           

 .بالتحديد مشاريع للمحافظة على األراضي وإدارهتا يف جمتمعات الشعوب األصلية

ذلك أن  .  يف بعض منها ويف جماالت معينة      بيد أن هذه األنشطة املشار إليها ال ُتنفذ يف مجيع البلدان وإمنا            -٤٠
تقاريـر عديدة ال تشري إىل نتائج رصد هذه األنشطة، سواء يف إطار برنامج العمل الوطين أو يف مشاريع التنمية                    

وعالوة على ذلك ال يرد أي ذكر     . الوطنـية، كمـا أن معظـم هذه األنشطة يفتقر إىل عالقة مؤسسية واضحة             
من أجل  ) TPN3(األنشطة اليت أجنزت يف إطار شبكة الربامج املواضيعية بشأن املياه           لإلمكانـات اليت حتققت أو      
وعليه، ال يزال من غري املمكن احلديث عن كتلة حرجة من األنشطة املوجهة حنو              . إحـراز تقـدم يف هذا اجملال      

 .لوطنية واحملليةاستخدام األراضي وإدارهتا املستدامة، رغم وجود عدد ال حصر له من اجلهود واملبادرات ا

 تطوير الزراعة املستدامة ونظم تربية املواشي  -واو 

تكشف التقارير أن النشاط الزراعي وتربية املواشي يف عدة بلدان يف تركيز متزايد على التجارة باملنتجات  -٤١
 الزراعية، والزراعة   ويف هذه العملية التحولية، يشري بعض البلدان إىل تطبيق مبادئ احلراجة          . ذات املزايا السوقية  

ويف بعض البلدان، ُدعم التحول يف اإلنتاج بواسطة تدابري التخطيط الستخدام األراضي من             . العضـوية واحلراجة  
أجـل اإلدارة املسـتدامة للمزارع، وحتويل الصناعة الزراعية وعمليات اإلصالح الزراعي من أجل االستفادة من      

 األراضي املستغلة بإفراط وإعطاء األرض وظيفة اجتماعية واقتصادية         األراضي غري املزروعة، وختفيف الضغط عن     
ويشري بلدان إىل حوافز لزيادة اإلنتاجية يف جمال تربية املواشي عرب زيادة العلف لكل وحدة واعتماد                . أكثر فعالية 

 .إصدار الشهادات العضوية

لية يف املوقع يف بلدان منطقة األنديز       وينصـب التركيز على اجلهود املوجهة حنو احلفاظ على األنواع احمل           -٤٢
وتقع . والبحر الكارييب، وتطوير مبادرات الزراعة احلضرية، ال سيما يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب             
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أنشطة التنمية املستدامة للمحاصيل وتربية املواشي يف إطار أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر بدرجة أقل، وال يزال                
 .بادئ االتفاقية بشكل أكرب يف هذا اجملاليتعني دمج م

 تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة  -زاي 

غري . مثة نصف البلدان تقريباً ليست هلم أي بيانات بشأن إنتاج الطاقة أو استهالكها من املصادر املتجددة -٤٣
ة العائدة ملصادر الطاقة املتجددة يف جيسد االجتاه األول صغر احلص. أن البيانات املقدمة تكشف عن وجود اجتاهني 

ويبني االجتاه الثاين أمهية الطاقة املائية، تليها طاقة الكتلة احليوية، بصفتهما           . املخـزون الشامل للطاقة يف البلدان     
غري أن . وُتستهلك الطاقات املتجددة أساساً يف القطاع السكين، يليه قطاع الصناعة مث الزراعة. مصدرين رئيسيني

 . بلدين فقط أبلغا عن استخدام الطاقة يف القطاع الصناعي أكثر من القطاع السكينهناك

ويعـد ثالثة بلدان يف املنطقة رواداً يف تطوير واستخدام الطاقات املتجددة، وقد نقل أحد هذه البلدان                   -٤٤
 املتجددة، إال أهنا    غري أن التقارير ال تكشف عن وقوع تقدم يف تطوير مصادر الطاقة           . جتربـته إىل بلدان أخرى    

تسلط الضوء على انتشار املشاريع اإلمنائية اليت تشمل استخدام ألواح الكهرباء الضوئية واستخدام الكتلة احليوية               
وال تشـكل هذه املشاريع يف معظمها جزءاً من برامج العمل الوطنية، بل هي جزء من برامج للتنمية                  . بفعالـية 
معلومات هزيلة عن التقدم احملرز فيما يتعلق بالطاقات اجلديدة واملتجددة يف إطار          وعموماً، تقدم التقارير    . الريفية

وستشكل هذه املعلومات إىل جانب التقارير      . اجلهـود الرامية إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف         
 ).TPN6( املتجددة الالحقة نقطة بداية أساسية بالنسبة إلطالق وبدء شبكة الربامج املواضيعية بشأن الطاقات

  آثار اجلفافتدابري الستصالح األراضي املتردية ولُنظُم اإلنذار املبكر اخلاصة بتخفيف -حاء 

. أو توجد بصدد اتباع هذه التدابري/وضعت البلدان مجيعها تقريباً تدابري إلعادة تأهيل األراضي املتردية و         -٤٥
هبدف صياغة برامج عمل وطنية يف العديد من احلاالت،         وبـدأت البلدان مجيعها يف إعداد دراسات تشخيصية،         

وجنح عدد من البلدان يف حتديد اجملاالت املتضررة من التصحر واجلفاف، إضافة إىل . بوصف ذلك أساساً للتخطيط
 .التدابري اخلاصة الضرورية، واملوارد الالزمة بل حىت الروابط املؤسسية اليت يقتضيها العمل

التقارير السابقة، يشري عدد كبري من البلدان إىل أن أنشطة التحريج وإعادة التحريج          وعـلى النقيض من      -٤٦
ورغم أن هذه األنشطة قليلة العدد، تتميز فيها أيضاً اإلجراءات          . تدبـري رئيسـي إلعادة تأهيل األراضي املتردية       

. تبذله بلدان أمريكا الوسطى   الرامـية إىل التخفيف من آثار تردي التربة ومنعها، ال سيما جهد ثالثي األطراف               
وعالوة على ذلك، وإضافة إىل اجلهود اليت سبق أن أشري إليها يف التقارير املاضية، تشري بلدان خمتلفة إىل بدء إدارة 
املـناطق احملمـية وتوسيعها وحتسينها من أجل إنعاش التربة والنباتات وأنواع احليوانات ومحايتها بشكل مشترك              

 .ل مستداموإدارة املراعي بشك

وتشـري التقارير إىل ثالثة برامج دون إقليمية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر يساعد تطبيقها يف تعزيز                  -٤٧
برنامج العمل دون اإلقليمي للتنمية املستدامة      يدعى الربنامج األول    . التدابري الرامية إىل إعادة تأهيل األراضي املتردية      

وترمي . ٢٠٠٦ شهراً تبدأ يف ١٢مل مشروعاً لتنمية األراضي بشكل مستدام مدته يف مـنطقة بونـا أمريكانا، الذي يش       
ثالثـة من العناصر التسعة للمشروع بشكل مباشر إىل إنعاش التربة املتردية، بينما تتعلق العناصر اخلمسة األخرى بالتنمية                  
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 أما الربنامج الثاين فهو برنامج العمل دون        .املستدامة لألراضي ويشمل العنصر األخري نظم الدعم والرصد واإلنذار املبكر         
والربنامج الثالث هو برنامج العمل دون      . اإلقلـيمي ملـنطقة هيسبانيوال، الذي يتضمن أساساً أنشطة بناء القدرات احمللية           

ي اإلقلـيمي للتنمية املستدامة يف منـطقة غـران تشاكو أمريكانو، الذي جيري يف إطاره تطوير مشروع للحد من الترد                 
االجتماعي واالقتصادي والبيئي ملنطقة تشاكو أمريكانو، والذي يتضمن مشروعاً آخر إلدارة األراضي بشكل مستدام يف               

 .النظام اإليكولوجي عرب احلدود

وشـكل العمـل بنظم اإلنذار املبكر أولوية للبلدان املتضررة من شدة الفيضانات واألعاصري واجلفاف وحرائق                 -٤٨
وقد . فقد قامت بلدان متنوعة بتحديث وتوسيع نظمها لتسجيل البيانات املناخية واخلرائطية          . ت األخرية الغابات يف السنوا  

غري أن بلدين فقط يتحدثان عن قيامهما بتعزيز        . سـاهم ذلك يف توقع آثار اجلفاف، واإلبالغ عنها والتخفيف من حدهتا           
 .نظم اإلنذار املبكر للجفاف

ألراضي املتردية ونظم اإلنذار املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف، مل تتخذ سوى            وبشـأن قضـييت إعادة تأهيل ا       -٤٩
وكما هو الشأن يف اجملاالت األخرى، يتمثل أبرز قصور يف غياب بيانات منتظمة يف إطار اتفاقية مكافحة                 . خطوات أولية 

 )TPN4( ٤ الربامج املواضيعية    وباإلضـافة إىل ذلك، تغيب عن مجيع التقارير تقريباً أنشطة وإمكانات شبكة           . التصـحر 
 وبصرف النظر عن ذلك، من املقلق أن بعض املناطق دون اإلقليمية، وال سيما بعض البلدان،               . املـتعلقة باحلراجة الزراعية   

 .ال يزال متخلفاً يف اعتماد تدابري يف هذين اجملالني

 صد وتقييم اجلفاف والتصحر ر-طاء 

طار برامج العمل الوطنية أنسب نقطة انطالق لرصد وتقييم اجلفاف          تشـكل التشخيصـات الـيت أعدت يف إ         -٥٠
أو مواضيعية جديدة، مع إدراج املؤشرات االجتماعية واالقتصادية اليت         /وتضاف إليها تشخيصات إقليمية و    . والتصـحر 

 .اعتمدهتا البلدان بدرجات متفاوتة

لبحر الكارييب وأمريكا الوسطى خطوتني كبريتني إىل       وخالل الفترة املشمولة هبذه الوثيقة، اختذت بلدان منطقة ا         -٥١
كانت اخلطوة األوىل عقد حلقات عمل أدركت       . األمـام يف جمال حتديد املؤشرات واملقاييس للتصحر وتردي األراضي         

وجود مواطن قصور وفرصاً متاحة فيما يتعلق بوضع املؤشرات وبظروف التعاون دون اإلقليمي وحددت مؤشرات نوعية                
وعقدت هذه احللقات على خلفية حلقة العمل اليت نظمت يف ميندوسا عام            . ذات أمهية من وجهة نظر االتفاقية     وكمـية   
، كانت أبرز نتائجه نشر الربنامج اإللكتروين       ٢٠٠٣-٢٠٠٠ وعـلى أساس مشروع وطين ثالثي نفذ يف الفترة           ٢٠٠٢

رة املنظمات غري احلكومية واألوساط الشعبية يف       ومتثلت اخلطوة الثانية يف صياغة وثيقة عن دو        .)MONITOR(مونيـتور   
 .إعداد نظم لرصد تردي األراضي باستخدام مؤشرات ومقاييس

ويسـتفيد العديـد من بلدان املنطقة من نظم رصد املوارد الفيزيائية اإلحيائية واملائية واملناخية والغطاء النبايت يف          -٥٢
ءاً من نظم مؤشرات الفقر، واألمن الغذائي، والتقدم حنو حتقيق        وتشكل هذه النظم جز   . جـزء مـن إقلـيمها على األقل       

وتشري بلدان متنوعة إىل العالقة بني هذه       . األهداف اإلمنائية لأللفية وما إىل ذلك، وتكملها مؤشرات اجتماعية واقتصادية         
ال تعزيز نظم رصد    وتسجل ثالثة بلدان على األقل تقدماً يف جم       . املقايـيس واملؤشـرات ورصد عمليات تردي األراضي       

 .تردي األراضي، مبشاركة مؤسسات أكادميية ووكاالت حكومية دولية ووكاالت للتعاون الثنائي



ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 
Page 13 

، وستة بلدان من املخروط اجلنويب تشارك يف برنامج ملكافحة التصحر يشمل وضع     ٢٠٠٢سبتمرب  /ومـنذ أيلول   -٥٣
وأحرز بلد آخر تقدماً كبرياً يف      .  لتصنيف املناطق اجلافة   ويذكر أحد البلدان أن لديه فعالً نظام      . نظـم للرصد باحلاسوب   

استخدام ثالثة مؤشرات لالستثمار العام، واملنطقة املشمولة وعدد املستخدمني يف مشاريع مكافحة التصحر والتخفيف من            
بتنسيق من  ،  )TPN1( ١ويقع رصد مجيع هذه املبادرات وتعميمها ضمن نطاق شبكة الربامج املواضيعية            . آثـار اجلفاف  

يف الفترة " تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة "وجتدر اإلشارة إىل أن بلدين شاركا يف مشروع         . أحـد بلـدان املنطقة    
٢٠٠٥-٢٠٠٣. 

غري أنه على الصعيد    . يكشف ما سبق عن جهود جبارة من أجل حتديد املقاييس لرصد وتقييم اجلفاف والتصحر              -٥٤
إىل توافق يف اآلراء ميكن من وضع مقاييس قابلة للمقارنة والتطبيق، حىت وإن كانت ذات  اإلقلـيمي، لـم يتسن التوصل      

ومن املسائل املعلقة أيضاً تقييم البلدان اليت لديها مؤشرات ومقاييس          . طبـيعة عامة، يوصى هبا وتستخَدم يف مجيع البلدان        
 .ليةلقياس تردي األراضي لكنها تذكر أهنا ال تطبقها يف إدارة هذه العم

 وصول البلدان األطراف املتأثرة إىل التكنولوجيات واملعارف التقنية واملتخصصة  -ياء 

بيد أنه من . قليلة هي التقارير اليت تشري إىل وصول البلدان إىل التكنولوجيات واملعارف التقنية املتخصصة -٥٥
مليات البيئية مثل عدد ونوع احملطات املستحيل استنتاج حتسن كبري يف تكنولوجيات حساب البيانات ويف رصد الع

 . األرضية والسواتل املخصصة لرصد الغطاء النبايت، أو تكوين احملاصيل الزراعية وغريها

وتتجسد االختالفات يف قدرات البحث املؤسسية والعلوم التطبيقية يف البلدان يف تفاوت درجات الوصول  -٥٦
ورغم ذلك، جتدر اإلشارة إىل     . جة من التقنيني واخلرباء الوطنيني    إىل التكنولوجـيات احلديثة ويف إنشاء كتلة حر       

 .اجلهود اليت يبذهلا َبلدان من أجل نقل معرفتهما وجتربتهما إىل بلدان أخرى يف املنطقة والعامل

ويـبدو أن الوصـول إىل التكنولوجيات احلديثة حمصور يف املؤسسات احلكومية املتخصصة ويف القطاع                -٥٧
ويدل االهتمام الكبري الذي أبدته البلدان      .  توجد أي إشارة يف هذا الصدد إىل جهات أخرى         اخلـاص، حيث ال   

سـابقاً يف جمـال املعارف التقليدية يف اجلهود الرامية إىل مكافحة تردي األراضي على أن هذه املعارف ما تزال                    
 املمكن اخلروج باستنتاجات كبرية من لذا ليس من. تشكل العناصر الرئيسية اليت يقوم عليها العمل يف هذا امليدان
 .اإلشارات اهلزيلة إىل دمج املعارف التقليدية واملعرفة احلديثة

  الدروس املستفادة-ثالثاً 

 دروس مستفادة من صياغة برامج العمل الوطنية ومن عملية التنفيذ  -ألف 

مج العمل الوطنية يف املنطقة وقُدمت بصفة        يف املائة من برا    ٧٠يف السـنوات األربع املاضية اعتمد ما يزيد على           -٥٨
ولقد ُنهجت يف صياغة هذه الربامج وبدئها عمليات خمتلفة يف كل بلد، حسبما أملته أساساً املؤسسات والقدرات                 . رمسية

 .احلالـية، واألولويـة اليت أعطتها احلكومات إىل القضايا البيئية عموماً وإىل شدة عمليات اجلفاف والتصحر يف كل بلد                  
 .ورغم مواطن التفاوت من بلد إىل آخر، ميكن اخلروج بسلسلة من الدروس وحتديد بعض العناصر املشتركة يف املنطقة



ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 
Page 14 

 

وشـكلت صـياغة بـرامج العمل الوطنية فترة خاصة جلمع املعلومات ونشرها من أجل التوعية وإقامة       -٥٩
اجلهات صاحبة املصلحة املتضررة بشكل   ولقد كانت فترة خاصة أيضاً ملشاركة       . الشـراكات والتزام احلكومات   

بيد أن الدروس املستخلصة من هذه العملية ليست متجسدة        . مباشر من تردي األراضي، ومشاركة اجملتمع الدويل      
 .يف برامج العمل الوطنية عموماً، وبالتايل فإهنا ترتع إىل التالشي مع إحراز التقدم يف تنفيذ املشاريع املقررة

ن وضع برامج العمل الوطنية وتنفيذها، يظل العامل املقيد هو مدى وجود موارد مالية              ويف جمـال كل م     -٦٠
ثابتة وكافية تكون قابلة لالستدامة مع مرور الزمن، مما يتوقف على كل من اإلرادة السياسية للحكومات وعلى                 

 ذلك أن املصادر    .قدرهتـا عـلى التفاوض مع مسامهني حمتملني ومع صكوك وآليات أخرى متصلة مبجال البيئة              
. املمكـن أن متـول برامج العمل الوطنية ليست قادرة إال على متويل جزء من املتطلبات الواردة يف هذه الربامج                   

وإضافة إىل ذلك، تتفق تقارير خمتلفة على أن العمليات البريوقراطية طويلة ومعقدة وال تؤدي دائماً إىل ختصيص                 
قد جهات عديدة معنية، ال سيما على الصعيد احمللي، اهتمامها فتتضاءل          ويف هذه العملية، تف   . املـوارد املـرجوة   
 .رغبتها يف العمل

وازدادت القدرة على إحداث التداؤب مع بلدان أخرى وتشكيل جبهة مشتركة ذات مزايا نسبية أكرب،                -٦١
 عدم القدرة على إعداد لكن يظل هناك على سبيل املثال غياب مهارات تنفيذ املشاريع يف أصغر البلدان، إضافة إىل

 .مشاريع مفصلة، ودعمها أو حتديد آثارها احملتملة

إن صياغة برامج العمل الوطنية، ال سيما اليت تتضمن دراسات تشخيصية ألثر اجلفاف والتصحر، نقطة                -٦٢
أنه، كما يتجلى غري . البداية لتقييم التقدم احملرز يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر وأداة ختطيط بالنسبة للحكومات

وال . مـن خمتلف الدراسات التشخيصية اليت أدجمها بعض البلدان الحقاً، تعد هذه الدراسات صكوكاً غري كاملة      
ينطبق ذلك على الدراسات التشخيصية واملقترحات التقنية فحسب، بل يسري ذلك أيضاً على ما يتصل بذلك من 

 .سياسات ومقترحات مؤسسية

  نظام اإلبالغدروس مستفادة من  -باء 

وتشكل هذه احلالة تقهقراً باملقارنة مع . جاء معظم التقارير الثالثة للبلدان متأخراً أو غري كامل أو مها معاً -٦٣
ولن تكون العملية كاملة بدون تقييم أنواع الترتيبات املالية اليت أدت إىل        . ، على التوايل  ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠عـامي   

وجيب إجناز هذا التقييم يف ضوء      .  باحلصول على األموال واستعماهلا بكفاية     تأخـر، وتوقعات البلدان فيما يتعلق     
اإلرادة السياسية للحكومات، وااللتزام الدويل بدعم البلدان يف صياغة تقاريرها، ومستوى الوعي باتفاقية مكافحة 

 .التصحر والوكاالت املسؤولة عن تنفيذها، وعوامل أخرى

غري أن بلداناً أخرى، رغم امتالكها اآلن برامج عمل . دقيقة، كمياً ونوعياًويقدم بعض البلدان معلومات  -٦٤
وتتمثل املشكلة الرئيسية اليت لوحظت يف غياب الوضوح يف احلديث عن التقدم            . وطنية، تظل غامضة يف أوصافها    

شاريع اجلارية واحلاالت مث إنه من املستحيل التمييز بوضوح بني الربامج وامل. العملي الذي أحرز منذ التقرير األخري
فيكون بذلك من الصعب التمييز بني ما هو يف طور اإلجناز اآلن وما هو مرغوب يف إجنازه                 . املثالـية يف املستقبل   

 .الحقاً
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وتكـيف معظـم الـبلدان مع الشكل والتوصيات الواردة يف دليل املساعدة يف إعداد التقارير، غري أن                   -٦٥
ذلك أن دليل . ن تظل قائمة فيما يتعلق بكل من طول التقارير والنقاط املناقشة فيهااختالفات كبرية بني هذه البلدا

 مل يكن مطابقاً آلخر قرارات مؤمتر األطراف، مما يفسر جزئياً االختالف يف مضمون              ٢٠٠٢املسـاعدة املتاح يف     
ويوجد دليل  . تكنولوجيا وتوصيات جلنة العلم وال    إعالن بون الـتقارير مقارنـة باملـبادئ التوجيهية الواردة يف          

 .مستكمل يأخذ بآخر التوصيات والقرارات ويتيح كالً من املرونة يف صياغة التقارير ونطاق املقارنة بني التقارير

  االستنتاجات-رابعاً 

 بلداً من البلدان اليت بعثت معلومات إلعداد هذا التوليف التحليلي وقوع     ٢٧تؤكد البلدان البالغ عددها      -٦٦
وكان . ري يف الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا احلكومات عند التصديق على اتفاقية مكافحة التصحر             تقـدم كب  

 برنامج عمل وطين وتقدميها بصفة رمسية، إضافة إىل الربامج السبعة اليت ُوجدت منذ عام               ١٩أبـرز تقدم صياغة     
 .ويف الوقت الراهن، قدمت ثالثة بلدان نسخاً من هذه الربامج. ٢٠٠٢

وكمـا جسـدت برامج العمل الوطنية بصياغتها وتقدميها الدينامية اخلاصة بكل بلد، أظهرت اختالف                -٦٧
فالعديد من البلدان مير بعمليات متقطعة من حيث الزمان واملكان، فيما يتعلق بتنفيذ برامج              . خصـائص تنفيذها  
حلكومات واألولويات احملددة، ودعم    فبدالً من التقدم على مراحل، ميكن مالحظة أن إرادة ا         . العمـل الوطنـية   

وكـاالت التعاون الدويل، والقدرات املؤسسية واملالية املوضوعة، والظروف االقتصادية والعوامل اخلارجية مثل             
وهبذه الطريقة، يشكل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف        . الكوارث الطبيعية قد اجتمعت يف سيناريوهات متنوعة      

 .يف حد ذاهتاكل بلد حالة استثنائية 

غري أهنا  . ويف بعـض البلدان، تشكل برامج العمل الوطنية جزءاً من االستراتيجيات والسياسات الوطنية             -٦٨
لذا مثة حاجة إىل دعم اجلهات ذات املصلحة امللتزمة         . تظل يف بلدان أخرى، جزءاً ثانوياً من سياسات إدارة البيئة         

ؤسسي لربامج عملها الوطنية، ال سيما البلدان األشد تضرراً من الفقر يف جهود برفع الوضع القانوين والسياسي وامل
 .الناجم عن تردي األراضي وخماطر اجلفاف

ويف عمليات التنفيذ، ينفذ بعض البلدان مشاريع حمددة يف إطار برامج العمل الوطنية بينما تدرجها بلدان      -٦٩
ومن هنا يلزم . أو احلراجة/تبطة بالزراعة وتربية املواشي وأخـرى يف إطـار املشاريع املنفذة يف ميدان التنمية املر   

تسـليط الضـوء على أمهية التمييز بني املشاريع اإلمنائية عموماً واملشاريع اليت تساهم يف تنفيذ اتفاقية مكافحة                  
لة مل يكن هذا التمييز واضحاً دائماً يف التقارير، ومن مث هناك خطر دعم مشاريع غري قاب               . التصـحر خصوصـاً   

وبإمكان البلدان  . لالستدامة أو تشكل خطراً كبرياً، مثل بناء السدود الكربى أو ختصيب التربة بطريقة عشوائية             
 .األطراف إدراج هذا املوضوع يف مناقشاهتا يف اجتماعاهتا املقبلة

ألحداث ودعمـت الـبلدان بإجراءات التزامها بالعمليات التشاركية يف صياغة برامج العمل الوطنية وبا    -٧٠
فقد اسُتخدمت وسائل عديدة وابتكارية يف كثري من األحيان من أجل التشخيص            . املهمـة بالنسبة هلذه العملية    

وخالل هذه األحداث يكون التداؤب يف أوجه بني اهليئات احلكومية واملنظمات غري            . واإلعالم والنشر والتدريب  
وبناء عليه يوصى باستكشاف إحداث آليات لإلعالم       . نياحلكومية واملنظمات الوطنية والدولية واألشخاص املهتم     
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وينبغي أن تسخر هلذا الغرض     . والنشر والتدريب تكون مستدامة مع الزمن، متدنيةً يف تكلفتها واسعةً يف نطاقها           
 .التجربة الناجحة اليت مرت هبا بلدان خمتلفة يف املنطقة خالل صياغة برامج عملها الوطنية

ض البلدان عن تقدم كبري يف حتقيق كتلة حرجة يف جمال البحث واالبتكار التكنولوجي              وعادة ما يبلغ بع    -٧١
وتكمن إمكانية التعلم من جتربة اآلخر أساساً يف الشراكات دون اإلقليمية يف إطار . لرصد عمليات تردي األراضي

ورغم أن قيمة هذه    . املنطقةاتفاقـية مكافحـة التصحر وغريها من الروابط احلالية الثنائية ومتعددة األطراف يف              
االسـتفادة قـد سبق إثباهتا يف شكل مشورة أسداها بعض البلدان إىل نظرائهم، فإن مهمة تكرار هذه التجربة                   

 .ومتابعتها أمر ال يزال ينبغي إجنازه

ومن أكرب التطورات اليت حدثت يف فترة السنوات األربع حتديد مقاييس ومؤشرات لقياس عمليات تردي   -٧٢
وقد بلغ معظم املنطقة إىل نقطة أضحى معها من املمكن والصائب السعي إىل توافق يف اآلراء                . راضي وآثارها األ

 .عرب تقييم تطبيق املؤشرات احلالية ونتائجها

وتعـد املـراجع واملعلومات اليت قدمتها التقارير فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف شبكات الربامج املواضيعية                -٧٣
فعلى سبيل املثال، ُنفذت ). TPN1" (املقاييس واملؤشرات" بشأن ١باستثناء شبكة الربامج املواضيعية هزيلة جداً، 

احلراجة " بشأن ٥ وشبكة الربامج املواضيعية ٤أنشـطة وطنـية ودولية متنوعة يف إطار شبكة الربامج املواضيعية          
ن حيث عددها ونطاقها جديرة بتقييم إقليمي       وتعد هذه األنشطة م   . على التوايل " املعرفة التقليدية "و" الزراعـية 

ويف اآلن ذاته، مثة حاجة إىل تقييم إنشاء مراكز التنسيق للشبكات الربناجمية املواضيعية يف ضوء               . اعتباراً من اآلن  
 .املزايا املؤسسية واالهتمام الذي تبديه البلدان

مكافحة التصحـر يف خالل الفتـرة لقـد اختـذت املنطقة خطـوات استراتيجيـة يف تنفيذ اتفاقيـة      -٧٤
وبإمكـان البلدان األطراف أن تواجه التحديات املقبلة، متسلحةً باإلرادة السياسية حلكوماهتا            . ٢٠٠٦-٢٠٠٢

األول هو تعزيز التقدم احملرز واملزايا      . وميكن حصر هذه التحديات يف ثالثة جماالت      . ومبسـاعدة اجملـتمع الدويل    
ئها من حيث التنظيم اجملتمعي، وقدراهتا التقنية والعلمية، وقدرة البلدان على التعاون فيما النسبية للمنطقة، مثل ثرا

. بيـنها ومع بلدان أخرى يف العامل، والدروس املستفادة من األنشطة اإلمنائية، وتراكم املعرفة التقليدية واحلديثة               
ددة يف برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون وترتكز هذه التجربة وهذه املزايا بدرجة كبرية على األولويات احمل

وقد يشكل تعزيز الشبكات املواضيعية أداة استراتيجية للتقدم يف         . اإلقليمـية وعـلى شبكات الربامج املواضيعية      
 .املنطقة ككل يف جمال تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

فإذا مل يتحقق . ة لالستدامة مع مرور الزمنأما التحدي الثاين للمنطقة فهو إنشاء آلية للتمويل تكون قابل       -٧٥
هـذا األمـر، ستواجه برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية خطر احلد من                  

وأما التحدي الثالث فيتعلق بضرورة قيام املنطقة ككل بتعزيز قدرهتا على ضمان إدراج             . تنفـيذها بـل إيقافها    
فلحد اآلن، حال غياب هذه القدرة لدى املنطقة دون التأثري واالستفادة من .  األعمال الدوليةمصاحلها يف جداول

 .اآللية والصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف

- - - - - 


