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 استعراض تنفيذ االتفاقيةجلنة 
 اخلامسةالدورة 

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

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

  ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                                                

                                                                          اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى           
                                           تفاقية، مبا يف ذلك بشأن عملية املشاركة                                        غـري أفريقـيا، بشأن تنفيذ اال      

                                                                   واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

                                                                                           اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا        
                                  تفاقية، مبا يف ذلك بشأن عملية                                                                     الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة، بشأن تنفيذ اال        

                                                                                     املشاركة واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

 مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

        البلدان                                                                               لـتقدم احملـرز يف صياغة وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف               ا
                                          يض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان                                   األطـراف املتأثرة يف مشال البحر األب   

                  أطراف أخرى متأثرة                                                                        

 موجز

ِ  َّ                                                                                                        أُِعـدَّت هـذه الوثـيقة بغـرض اسـتعراض وحتليل األنشطة دون اإلقليمية واإلقليمية يف مناطق مشال البحر                    - ١ ُ 
                                           ستعراض حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة                                                                                  األبـيض املتوسـط وأوروبـا الوسـطى والشـرقية، وذلـك بغـية تيسري ا               
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                           ولذلك، يغطي هذا التقرير      .                                                                                        ملكافحـة التصـحر الـذي سـتجريه جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة               
  .                         للجنة يف دورهتا األوىل        ٢٠٠٢                                                                                         الفـترة املنقضـية مـنذ صـدور الـتقرير اإلقلـيمي األخري الذي مت إعداده يف عام                   

                     ً                                                                             مـات ذات الصـلة اسـتناداً إىل الوثـائق املتوفرة واملعلومات الواردة يف املوقع اإللكتروين التفاقية                 ِّ             وهـو جيمِّـع املعلو    
ــحر   ــة التص ــتحدة ملكافح ــم امل   (<http://www.unccd.int/regional/northmed/meetings/meetings.php>                                   األم

ــ   )<http://www.unccd.int/regional/centraleu/meetings/meetings.php> و ــنها        والن ــفرت ع ــيت أس                            تائج ال
ُ ِ           االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت ُعِقدت بني عام    .    ٢٠٠٥       وعام     ٢٠٠٢                                     

                                                       معلومات أساسية للمشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة         "ICCD/CRIC(3)/INF.8                       كمـا أن الوثيقـتني       - ٢
        معلومات    "ICCD/CRIC(3)/INF.9 و  "  ط                                                          يف مرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة مشايل البحر األبيض املتوس                  األطـراف   

  "  ة                                                      مرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أوروبا الوسطى والشرقي                                                                أساسية للمشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف        
  .                                                                  تقدمان معلومات تتصل بالعملية اإلقليمية اليت تندرج يف إطار هذين املرفقني
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 احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق 

                                                                 على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف إطار مرفق التنفيذ                      التقدم احملرز  -   ً  أوالً 
  ٤   ٣٤-   ١ ............... )            املرفق الرابع   (                            ملنطقة مشايل البحر األبيض املتوسط        اإلقليمي 

  ٤   ١٤-   ١ .......................                                       األنشطة دون اإلقليمية يف إطار املرفق الرابع -   ألف 

  ٧   ٣٤-  ١٥     ......................                                         أنشطة التعاون اإلقليمي يف إطار املرفق الرابع -    باء  

                                                                            التقدم احملرز على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف إطار مرفق التنفيذ            -     ً  ثانياً 
   ١١   ٥٤-  ٣٥ ...................... )           املرفق اخلامس (                               اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية 

   ١١   ٣٧-  ٣٥ .                                                             األنشطة دون اإلقليمية واألنشطة العابرة للحدود يف إطار املرفق اخلامس -   ألف 

   ١٢   ٥٤-  ٣٨ .................................    خلامس                              األنشطة اإلقليمية يف إطار املرفق ا -    باء  

                                                                          األنشـطة املشـتركة يف إطار مرفق التنفيذ اإلقليمي لشمال البحر األبيض             -     ً  ثالثاً 
                                                  ومرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية        )              املرفق الرابع  (        املتوسط  

   ١٦   ٥٧-  ٥٥ .......................................................... )           املرفق اخلامس (

   ١٧   ٦٥-  ٥٨ .................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً  رابعاً 

                                                املتعلقة بالعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية                               االسـتنتاجات والتوصـيات    -   ألف 
   ١٧   ٦٠-  ٥٨ .............................................................             للمرفق الرابع

                                                                        االسـتنتاجات والتوصـيات املتعلقة بالعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية          -    باء  
   ١٨   ٦٤-  ٦١ ...........................................................            للمرفق اخلامس

                                                                         االسـتنتاجات والتوصـيات املتعلقة بالتعاون األقاليمي بني بلدان املرفق           -    جيم  
   ١٨   ٦٥ ..............................................         رفق اخلامس                الرابع وبلدان امل
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                                                       التقدم احملرز على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف         -   ً  أوالً 
                         ملنطقة مشايل البحر األبيض                                    إطـار مرفق التنفيذ اإلقليمي      

  )            املرفق الرابع   (      املتوسط

 األنشطة دون اإلقليمية يف إطار املرفق الرابع -ألف 

                                                     ، مت إنشاء جمموعة عمل إقليمية مؤلفة من البلدان             ١٩٩٦                                                  بعـد أن دخلـت االتفاقية حيز النفاذ يف عام            - ١
                  وهي معروفة باسم      ).                                              إسبانيا وإيطاليا والربتغال وتركيا واليونان     (                                                 األطـراف يف املرفق الرابع املتأثرة حينها وهي         

     اليا        وإيط     ١٩٩٨                  إىل هناية عام         ١٩٩٧                               وقد رأستها الربتغال من عام        .              دون اإلقليمية   "                            جمموعة بلدان املرفق الرابع    "
                 وتركيا من هناية     ٢٠٠٢              إىل هناية عام     ٢٠٠١      يونيه  /                    واليونان من حزيران    ٢٠٠١      يونيه  /           إىل حزيران    ١٩٩٩       من عام 
ِ                                                               وخالل االجتماع الذي ُعِقد يف بون أثناء الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ              .     ٢٠٠٤              إىل عـام         ٢٠٠٢       عـام     ُ                   

  .                                       االتفاقية، قبلت إسبانيا تويل رئاسة اجملموعة

  .                                                                                            بعض األطراف غري املتأثرة بصفة مراقب يف اجملموعة، ومنها اجلماعة األوروبية وفرنسا وموناكو                    وتتمتع   - ٢
ُ                                                 كما أن إسرائيل ُدعيت للمشاركة بصفة مراقب يف العملية دون اإلقليمية    .        الرابع            يف إطار املرفق               

ُ ِ                                 وميكـن االطـالع عـلى تـاريخ االجـتماعات دون اإلقليمية اليت ُعِقدت قبل عام                  - ٣                     املوقع اإللكتروين       يف     ٢٠٠٢                                                
ــحر   ــة التص ــتحدة ملكافح ــم امل ــية األم     ). >www.unccd.int/regional information/NM/meetings < (                                             التفاق

   ،    ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ٢٢                                                                                            وخـالل اجـتماع ملراكـز التنسـيق الـتابعة لـلمجموعة مت عقده يف جنيف، سويسرا، يف                   
                                     عمل دون اإلقليمي واتفقت على حتديد                                                                            ناقشـت الـبلدان األطـراف عملـية تنفـيذ اختصاصـات برنامج ال             

  .                                                         املناطق التجريبية اليت ينبغي الربط بينها يف شبكة دون إقليمية

   ِ                نوِقشت أثناءها       ٢٠٠٥         وعام       ٢٠٠٢                                                             وعقـدت اجملموعـة أربعـة اجـتماعات أخـرى بـني عـام                - ٤
  :               املواضيع التالية

                                                      ضرورة إعادة النظر يف اختصاصات برنامج العمل دون اإلقليمي  �

                                                                                      إقامـة اتصـال فعال مع األوساط العلمية بالنظر إىل مسامهتها احملتملة يف التطورات                       ضـرورة     �
                                                            ُ                          وقد مت تسليط الضوء على أمهية هذه املسألة يف مشاريع علمية عديدة أُجنزت يف إطار                 .        اإلضافية

                                     ً               وبإمكان اجلماعة األوروبية أن تساهم أيضاً يف متويل          .                                          بـنود ميزانـية متويل اجلماعة األوروبية      
                                     شاريع التجريبية والشبكة دون اإلقليمية  امل

                                                                                            الـدور اهلـام لعملـية حتسيس مجيع أصحاب املصلحة يف املناطق املتأثرة، عن طريق التثقيف                  �
        املشاريع          ً               وميكن أيضاً تركيز اهتمام   .                                                       والتدريب فيما يتعلق بقضايا التصحر وزيادة الوعي السياسي

   ).     ذلك                     حرائق الغابات، وما إىل (           ت السياسية                                         التجريبية على امليادين ذات األمهية يف املخططا
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                                                                                       اآلثـار السياسـية والروابط مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة والعالقات مع الفاعلني احملليني           �
                                                                               وقد اتفقت مجيع البلدان على أن هذه هي القضايا الرئيسية اليت جيب االهتمام              .                 واللجان الوطنية 

          ومثة إدراك   .                                       ل دون اإلقليمي وبرنامج العمل اإلقليمي                                               هبـا لدى معاجلة مسألة تنفيذ برنامج العم       
  .                                                      واسع بأن نقص التمويل له أثر سليب على تنفيذ هذين الربناجمني

                االكتظاظ السكاين،  /                                                                      العوامـل االجتماعـية واالقتصادية مثل تفشي الفقر يف األرياف، واهلجرة          �
                  ِّ       امل من شأهنا أن تسرِّع                       ومبا أن هذه العو     .                                                 وتـدين الدخل، وسوء ظروف املعيشة وما إىل ذلك        

ّ                                           انتشار التصحر، اتفقت اجملموعة على النظر فيها جبّدية، وحثت كذلك على اعتماد هنج متكاملة                                                   
  .                                                           ُّ   وتشاركية يف تنفيذ الربامج املنسقة واملشاريع املشتركة على مجيع الصُّعد

                        املديرية العامة للبحوث                                                                   ً               ويشـارك العديد من البلدان األطراف يف هذه اجملموعة يف مشاريع متوهلا أساساً               - ٥
                                                                                                                   الـتابعة لـلجماعة األوروبية وهتدف إىل حتسني املعرفة العلمية والتقنية يف ميادين الفيزياء احليوية وتكنولوجيات                

                           ويف هذا السياق، ورغم أن       .                                                                               املعلومـات وعلـوم األرض، وكذلـك امليادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية          
     ً               ً                                                               لداناً أوروبية أطرافاً عديدة، متأثرة أو ماحنة، فإن بعض املشاريع فقط هلا صلة                                              الشركاء يف جمال البحوث ميثلون ب     

                                                          كما أن لبعضها فقط صلة مباشرة بصياغة منهجيات الرصد           .                                                  مباشـرة بأنشطة مكافحة التصحر يف هذه البلدان       
  .        والتقييم

                ربط بني العلوم                                   على البحر األبيض املتوسط ال      ّ  لّة                              مكافحة التصحر يف أوروبا املط                           وقـد قـام مشـروع        - ٦
                                                 مشروع التصحر واستخدام األراضي يف منطقة البحر                                                ة، وهو املشروع الذي انطلق من نتائج                       وأصـحاب املصلح  
                          احملليني يف املناطق املتأثرة       ة     املصلح                                ، على تعاون موسع مع أصحاب           ١٩٩٩-    ١٩٩١             للفـترة                     األبـيض املتوسـط   

                                  ، ومت إنشاء نظام ملؤشرات التصحر خاص  )               لربتغال واليونان                   إسبانيا وإيطاليا وا                        وتقع املناطق التجريبية يف  (        بالتصحر 
  .    ٢٠٠٤                           وقد انتهى هذا املشروع يف عام   .             ّ                         بأوروبا املطلّة على البحر األبيض املتوسط

                                                 املؤشرات والعتبات اخلاصة بالتصحر وجودة التربة       "                               ً                     ومن بني املشاريع اليت تتوخى أهدافاً مماثلة مشروع          - ٧
      هو      ٢٠٠٦                   وانتهى يف عام         ٢٠٠٤                                          كان هدف هذا املشروع الذي بدأ يف عام          و   ). INDEX       مشروع     " (        ومعاجلتها

                                                                                                              تطبـيق املعارف القائمة لوضع مؤشرات دينامية تستند إىل علم األحياء اجملهرية اخلاص بالتربة وخصائص احمللول                
          ك إسبانيا                               وبتنسيق من شريك أملاين، تشار      .                                                                    العضوي وفيزياء التربة بغرض تقييم مستوى تدهور األراضي ومعاجلته        

                              ، وهو نظام مرن للمراقبة يستند DESURVEY                            وباإلضافة إىل ذلك، يعرف مشروع   .                           وإيطاليا على الصعيد العلمي
                          وتقع املناطق اليت يشملها      .                                                     ً                                إىل حتلـيل العوامل املناخية واالجتماعية واالقتصادية، تطوراً يف ظل التنسيق اإلسباين           

  .                       طاليا والربتغال واليونان           إسبانيا وإي                            املشروع يف مرحلته التجريبية يف 

                  ومن بينها مشروع     .                                                                               وتتوخى بعض املشاريع األخرى تقييم التصحر باستخدام أدوات االستشعار عن بعد           - ٨
  ) GEORANGE   " (                                                                            يف تقييم حالة املراعي يف منطقة البحر األبيض املتوسط وإدارهتا املستدامة                               املعلوماتية اجلغرافية  "

                                                                     املعلومات اجلغرافية يف سياق عملية تقييم تدهور األراضي والتصحر                                     االستشـعار عن بعد ومعاجلة     "          ومشـروع   
                        تقييم تدهور األراضي يف     "        ومشروع    ) DESERTSTOP   " (           ً                                        ورصدمها دعماً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

   ).LADAMER   " (           ّ                         أوروبا املطلّة على البحر األبيض املتوسط
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                                               مشاريع البحوث هذه، مت إجناز مشروع جديد هو                    اآلخرين من      ة     املصلح                               ولـتعزيز اسـتفادة أصـحاب        - ٩
                                                                                      الذي يهدف إىل تقدمي جمموعة معلومات تضم مبادئ توجيهية خاصة باإلدارة املستدامة             LUCINDA         مشـروع   

ِ                                                                           لألراضـي يف املـناطق املتأثرة بالتصحر؛ وقد اسُتِمدت تلك املبادئ من النتائج العلمية ملشاريع البحوث املنجزة                   ُ                                       
  .              الوطنيني واحملليني   ة     املصلح                                        ورويب وستكون هذه املعلومات يف متناول أصحاب                 واجلارية لالحتاد األ

                  وضع نظام ملواءمة     ) ENVASSO   " (                                     التقييم البيئي للتربة ألغراض الرصد     "     ً                        وأخـرياً، يـتوخى مشـروع        -  ١٠
        لعضوية،                           التعرية، وتناقص املادة ا    (                                                       ً                          جمموعـات البـيانات القائمة املتعلقة بثمانية عوامل تشكل خطراً على التربة             

                        وذلك بغية تيسري تبادل      )                                                                                     والـتلوث، والـرص، والتملح، وفقدان التنوع البيولوجي، وتصلب التربة واالجنرافات          
  .                    ن شريكة يف هذا املشروع                                         إسبانيا والربتغال وسلوفينيا ومالطة واليونا و  .                   املعلومات والبيانات

                                      والتخفيف من اآلثار اهلدف الرئيسي                                                                 ويشكل حتسني املعارف يف ميادين االستصالح واحلفاظ على التربة         -  ١١
   "                                                                   أعمـال االستصـالح ملكافحـة التصحر يف مشال البحر األبيض املتوسط            "         مشـروع     :                      للمشـروعني التالـيني   

) REACTION (     الشـروط الالزمـة لالستصـالح والتخفـيف مـن اآلثار يف املناطق املتصحرة       "          ومشـروع                                                                    "   
) RECONDES .(           حر باستخدام النباتات يف تكوينات طبيعية حمددة                                                   ومهـا يهدفـان إىل التخفيف من آثار التص                                                 

     توفري   ) SCAPE   " (                                             استراتيجيات أوروبا للحفاظ على التربة ومحايتها  "               ويتوخى مشروع     .                                معرضة لعمليات التدهور الشديد   
             وسيتم ذلك من   .                                                                                   الدعم العلمي إلدماج احلفاظ على التربة ومحايتها يف سياسات االحتاد األورويب للتنمية املستدامة

                                                                                                               خـالل حتليل املعلومات املتوفرة والنظر يف االحتياجات الالزمة يف املستقبل من حيث البيانات واملعلومات لتنفيذ                
  .                                                    سياسة للحفاظ على التربة تتسم باالستمرارية وتعدد املهام

                                                    آلية املقاصة املعنية بالتصحر ملنطقة مشايل البحر األبيض     "                       املشـروع املعـنون          ٢٠٠٤                    وانـتهى يف عـام       -  ١٢
        وأخذ يف    .                                                                                         ، وقد قام هذا املشروع على شراكة ضمت مجيع البلدان األطراف يف جمموعة املرفق الرابع               "        املتوسـط 

                                                                                                                 االعتـبار النقص يف التواصل على الصعيدين الوطين والدويل، واقترح إنشاء آلية مقاصاة لتيسري التواصل املهيكل                
                                              أنشئت يف إطار هذا املشروع شبكة تعتمد على             كما    .  ة     املصلح                                               وغـري املهيكل فيما بني الشركاء ومجيع أصحاب         

  .                                اإلنترنت مكرسة لتحسني نشر املعلومات

                            أو تبادل املعلومات، ومنها     /                                                                      وهـناك مشـاريع أخرى هتدف إىل دعم السياسات وتشجيعها وتنفيذها و            -  ١٣
   رض                                                                               الذي يهتم بالسياسات الرامية إىل استخدام األراضي ملكافحة التصحر، وذلك بغ             (MEDACTION       مشروع  

                                                                                                       إنشـاء قـاعدة لـلمعلومات ودعم عملية صنع القرار فيما يتعلق بقضايا التصحر يف منطقة مشايل البحر األبيض        
                                                       وهو عمل متضافر لدعم برنامج العمل اإلقليمي ملكافحة           (MEDRAP        ومشروع    )                             املتوسط ملساعدة صناع القرار   

                                       وات لدعم عملية صياغة برنامج العمل                          ويركز على إجياد أد     )                                                التصـحر يف مـنطقة مشايل البحر األبيض املتوسط        
  .    ٢٠٠٤                              وقد انتهى هذان النشاطان يف عام   .                                            اإلقليمي للبلدان األطراف يف جمموعة املرفق الرابع

               الذي متولـه   DESERTWATCH                                                                   وتشـارك مجيع البلدان األطراف يف جمموعة املرفق الرابع يف مشروع             -  ١٤
                                                          ر نظام لرصد التصحر يف السواحل الشمالية للبحر األبيض                                 ويشمل هذا املشروع تطوي     .                          وكالـة الفضاء األوروبية   

                                  ً                                ويسعى هذا املشروع إىل أن يشرك مباشرةً مراكز التنسيق الوطنية            .                                           املتوسـط يقوم على معاينة األرض بالساتل      
  .                      وهيئات التنسيق الوطنية
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 أنشطة التعاون اإلقليمي يف إطار املرفق الرابع -باء 

ّ                                             اف يف جمموعة املرفق الرابع، صّدقت بلدان أخرى يف منطقة مشايل البحر                                          باإلضـافة إىل الـبلدان األطر      -  ١٥                           
                                                                ً                                                  األبـيض املتوسط على االتفاقية أو انضمت إليها، ومنها بلدان تنتمي أيضاً إىل منطقة أوروبا الوسطى والشرقية                 

                 ة يف إطار مرفق                                      وحيق هلا املشاركة يف األنشطة املدرج       )                                                    ألبانـيا، والبوسنة واهلرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا            مـثل    (
                                               ومرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أوروبا الوسطى        )              املرفق الرابع  (                                                    التنفيذ اإلقليمي ملنطقة مشال البحر األبيض املتوسط        

                                                                            والتمست بعض البلدان األطراف اجلديدة من منطقة مشال البحر األبيض املتوسط              ).               املـرفق اخلامس   (            والشـرقية   
                                                                             فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املساعدة يف تيسري إنشاء عملية إقليمية                        من أمانة ات    )  ة                    قربص وكرواتيا ومالط   (

                                                                                                                تضم مجيع البلدان املنتمية إىل منطقة مشال البحر األبيض املتوسط، مبا يف ذلك البلدان األطراف يف جمموعة املرفق                  
    ٢٣ (                      ال البحر األبيض املتوسط                                                               وعقب االجتماع التشاوري اإلقليمي األول للبلدان األطراف املتأثرة من مش  .       الرابع
                                                                        ، عرضت هذه البلدان األطراف عدة جماالت ممكنة للتعاون قصد التعمق يف             )                ، جنيف، سويسرا      ٢٠٠٢       يوليه   /   متوز
  .                                                                                                           وقد أعربت جمموعة بلدان املرفق الرابع عن استعدادها لتيسري التعاون مع األطراف اجلدد يف املرفق الرابع                 .     حبثها

                                                                            ان األطراف يف املرفق الرابع من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن تقوم                         وعقب االجتماع، طلبت البلد
  .                                                                              يف التفاعل مع األطراف املعنية وحتليل اقتراحاهتا فيما يتعلق بالتعاون العلمي والتقين-         ِّ                 بدور امليسِّر للمرفق الرابع 

                                      سية واملشاكل املواجهة فيما يتعلق بتوافر                   ، فإن القيود السياICCD/CRIC(3)/INF.8                   وكما ورد يف الوثيقة  -  ١٦
                                                                                                              املعـارف وتبادل املعلومات ونقص التمويل قد جعلت من الصعب على بلدان املرفق الرابع صياغة برنامج عمل                 

                                                            ولذلك، بادرت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          .                                                    إقليمي، وال سيما بعد تزايد عدد البلدان األطراف       
ُ  ِّ                    االت واألشكال املمكنة للتعاون اإلقليمي يف املستقبل من خالل استبيان ُوزِّع على                              إىل استكشـاف اجمل         ً    بلداً    ١١                                                            

                                                                   ومتت مناقشة النتائج األولية يف االجتماع التشاوري اإلقليمي الثاين           .     ً                                      طرفاً من منطقة مشال البحر األبيض املتوسط      
   ).      ، روما    ٢٠٠٢      نوفمرب  /           تشرين الثاين (              للمرفق الرابع 

        ، قدمت   )      ، بون     ٢٠٠٣       أبريل   /     نيسان (                                                        العمل األوىل ملراكز التنسيق يف إطار املرفق الرابع                      وخـالل حلقة   -  ١٧
                                                                                                 األمانة خطة ألنشطة التعاون اإلقليمي فيما يتعلق بتدهور األراضي يف بلدان مشال البحر األبيض املتوسط، وجمموعة 

  ُ ِّ     وقُدِّمت   .                    إىل نتائج االستبيان                                                                   ً                 أدوات للـتعاون اإلقلـيمي خاصة بكل بلد طرف من تلك املنطقة وذلك استناداً               
                                                   ُّ                                                    الوثيقتان بوصفهما أداتني جديدتني لبدء التعاون على الصُّعد الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية وعرب احلدود؛ ومها 
                                                                                                             توفران معلومات قيمة بشأن االحتياجات احملددة اليت أعرب عنها كل بلد وتشجعان تبادل املعلومات بني مراكز                

                         ولذلك، مت تيسري التعاون      .                                                              ء واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات يف البلدان األخرى                           التنسـيق واخلـربا   
  .                                                                               اإلقليمي فيما يتعلق بإدارة تدهور األراضي واملوارد املتصلة باألراضي بني البلدان املعنية

  :                                 ويقوم هذا التعاون على أربعة أركان -  ١٨

               التعاون العلمي -           الركن األول   �

                الدراية العلمية /           التكنولوجيا -             الركن الثاين  �

             بناء القدرات /       التدريب -             الركن الثالث   �
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         املنشورات /     املواد /       الوثائق -             الركن الرابع   �

                                                                                               االجتماع اإلقليمي لتعزيز التعاون فيما بني بلدان مشال البحر األبيض املتوسط يف ميدان إدارة               "        وخـالل    -  ١٩
                                               ، حبث ممثلو البلدان األطراف يف املرفق الرابع         )               ، بون، أملانيا     ٠٠٤ ٢      مايو   /       أيار   ١٨-  ١٧   " (                       املوارد املتصلة باألراضي  

                      وعلى العموم، يتعني على   .                                                                                السبل والوسائل العملية لتعزيز هذا التعاون وقرروا وضع برنامج عمل للسنوات القادمة
       وستدعم   .         د الوطين                       ً                                                                          كل بلد طرف قدم اقتراحاً تأمني املوارد املالية وغريها من املوارد الالزمة للتنظيم على الصعي              

  .                                                                                              أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هذه املبادرات من خالل تنسيق تبادل املعلومات ونشرها ودعمها

  :   وهي  )           الركن األول (                                                وقد مت حتديد مثانية جماالت ذات أولوية للتعاون العلمي  -  ٢٠

                            غرس األشجار يف املناطق املتأثرة /       التحريج /             إعادة التحريج  �

                 التدابري الوقائية /                التعرية املائية   وقف  �

                           السياسات الزراعية املستدامة  �

       املراعي /            أعداد املاشية /                  احلد من الرعي املفرط  �

        التخطيط /                            استراتيجيات احلفاظ على التربة  �

                           استراتيجية احلراجة املستدامة  �

                       اإلدارة املستدامة للمياه  �

      حفظها /               استخدام املياه                أساليب االقتصاد يف /                           التقنيات التقليدية املستدامة  �

ّ              كما اتفقت البلدان األطراف يف املرفق الرابع على إنشاء شبكات إقليمية مواضيعية وحّددت اختصاصات  -  ٢١                                                                            
                      ً                                                                                 هـذه الشبكات وصاغت أيضاً مذكرة منهجية ميكن االسترشاد هبا لدى صياغة اختصاصات كل شبكة إقليمية                

                                                         وقالت بلدان عدة إهنا ستنشئ شبكات إقليمية مواضيعية،          .                                                  مواضـيعية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي      
           ً                                                                                                  وأشارت أيضاً إىل بعض املؤسسات اليت ميكن أن تستضيفها، ولو أن قدرات تلك البلدان على الشروع يف عملية                  

  .                                        كما مت االتفاق على عملية إلنشاء تلك الشبكات  .                               إنشاء تلك الشبكات ليست متساوية

                                             ، اتفقت البلدان األطراف على تنظيم حلقات        )               لدراية العملية  ا /           التكنولوجيا (                               وفـيما يتعلق بالركن الثاين       -  ٢٢
   .                                                                                             عمل تقنية إقليمية لتشجيع تبادل التكنولوجيات، واقترحت عدة بلدان تنظيم حلقات عمل تقنية إقليمية

ِ                واقترحت بعض البلدان أنشطة تدريب وبناء للقدرات يف إطار الركن الثالث؛ واتُِّفق على استخدام -  ٢٣          املرافق                                                                       ُّ
                                               وباإلضافة إىل ذلك، اتفق املشاركون على إبراز         .                                                          القائمـة كمراكز تدريب إقليمية، ومتت صياغة االختصاصات       

                        ، ومنظمة األمم املتحدة                                                                     املركز الدويل للدراسات الزراعية العليا يف البحر األبيض املتوسط         (                    قدرة بعض املنظمات    
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               على املسامهة يف     )         ، وغريها                               خطة عمل البحر األبيض املتوسط     /                                                    لألغذيـة والـزراعة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       
  .               التدريب اإلقليمي

                                              ، مت التشديد وبقوة على أمهية احلصول على املعلومات  )        املنشورات /     املواد /       الوثائق (                      وفيما خيص الركن الرابع  -  ٢٤
                            فق القائمة كمراكز مرجعية           ً                                                 وانطالقاً من هذه األهداف، مت االتفاق على استخدام املرا          .                         وتبادهلا وتقامسها ونشرها  

                                                                                                                إقليمـية، وصـيغت اختصاصـاهتا، بغية كفالة توجيه منهجي هلذا النشاط وإنشاء قاعدة بيانات متعلقة مبصادر                 
                                       والحظ املشاركون إمكانية استخدام آلية       .                                                          ومت حبث بعض املقترحات املتعلقة باستخدام املرافق القائمة         .         املعلومات
  .       إيطاليا               اليت اقترحتها CLEMDES       املقاصة 

 ُ  ِّ                                                                        ً                       وُنظِّمـت عـدة اجتماعات وحلقات عمل تقنية يف إيطاليا، واقترن بعضها بأنشطة حصلت أصالً على                 -  ٢٥
  ُ  ِّ                                     ، ُنظِّمت حلقة عمل يف ألغريو، إيطاليا، بشأن     ٢٠٠٤      سبتمرب  /        ويف أيلول  .                                     التمويل، وال سيما من املفوضية األوروبية

                                                  تبادل املعلومات وتوحيد البيانات واملنهجيات ودعم خطط                                               ً   التعاون والربط الشبكي اإلقليميني، واعتمدت منهاجاً ل
                              الذي مولته املفوضية األوروبية DESERTNET              ُ  ِّ                                            العمل احمللية؛ وُنظِّمت احللقة مبناسبة وضع الصيغة النهائية ملشروع 

                                                                                                                 ومت وضـعه عـلى الصعيد دون اإلقليمي بغية جعل النتائج متاحة جلميع البلدان األطراف من منطقة مشال البحر                   
                                                                                  وتتمثل نتيجة حلقة العمل هذه يف إنشاء دائرة جديدة للمشروع، حيث توسعت الشراكة بإضافة   .             األبيض املتوسط

  .                                    الربتغال واليونان إىل إيطاليا وإسبانيا

    َّ                                                           ، روَّجت وزارة اخلارجية اإليطالية ملؤمتر دويل بشأن منع حرائق الغابات     ٢٠٠٤       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين   -  ٢٦
                                                                                                عقده يف ريدجيو كاالبريا وشارك فيه بنشاط العديد من مراكز التنسيق الوطنية يف البلدان                     وقد مت   .            ومكافحـتها 

  .                                             األطراف الواقعة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط

  ُ ِّ                                                                                                         وقُـدِّم تقريـر عن هذه األنشطة يف االجتماع اإلقليمي الثاين لتعزيز التعاون فيما بني بلدان مشال البحر                   -  ٢٧
      أثناء   )                ، نريويب، كينيا      ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢١ (                                          ميدان إدارة املوارد املتصلة باألراضي                       األبيض املتوسط يف  

ّ                          وخالل ذلك االجتماع، قّدمت مراكز التنسيق و        .                                الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف                                   أو ممثلو البلدان األطراف من      /                   
  .            ها التنظيمية                                  ً                            منطقة مشال البحر األبيض املتوسط مزيداً من التوضيح ملقترحاهتا وعمليت

                                                         ، قدمت البلدان املشاركة معلومات بشأن احلالة الراهنة            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                 وفـيما يـتعلق بفترة السنتني        -  ٢٨
  .                                                 ُ                            ملقترحاهتا خبصوص كل ركن من أركان التعاون اإلقليمي، وأُعيدت صياغة األنشطة ذات الصلة

   ك،               البوسنة واهلرس             من طرف    -                                                                   وخبصوص الركن األول، مت اقتراح بعض الشبكات املواضيعية اإلقليمية           -  ٢٩
                                                                                                                  بالـتعاون مع صربيا واجلبل األسود يف ميدان تعزيز أنواع النباتات واألشجار اليت تنمو يف منطقة البحر األبيض                  
                                                                                                     املتوسـط واسـتخدامها؛ ومن طرف فرنسا خبصوص السياسات الزراعية املستدامة؛ ومن طرف مالطة خبصوص               

                    وأكدت هذه البلدان     .                                      دان تقنيات استصالح التربة املتدهورة                                                    تسـطيب املـنحدرات؛ ومـن طرف إسبانيا يف مي         
                                                                                                           استعدادها لتوفري مؤسسات الستضافة شبكات مواضيعية إقليمية يف مشال البحر األبيض املتوسط يف فترة السنتني               

                                                                                       وقدمـت بعض البلدان األطراف مقترحات ولكنها أشارت إىل أهنا ال تستطيع وضعها موضع                .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦
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                                 ُ                                      واتفقت هذه البلدان األطراف على أن ُتخرب أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   .                  الفور ألسباب خمتلفة            التطبيق على 
  .                                                                                   التصحر والبلدان األخرى األطراف يف املرفق الرابع مبجرد أن تصبح مستعدة لتطبيق هذه املقترحات

                                   لصياغة مشاريع جتريبية للتنمية                                                                              وأعلنت الربتغال وتركيا عن عقد حلقات عمل تقنية تتعلق بالركن الثاين           -  ٣٠
      أعداد  /                  ً                                                واقترحـت تركيا أيضاً عقد حلقة عمل تقنية بشأن مراقبة الرعي املفرط      .                                  الريفـية املسـتدامة املـتكاملة     

                                                                                          كما أعلنت الربتغال استعدادها لتنظيم حلقة عمل تقنية إقليمية، ولكن ليس يف املستقبل               .              إدارة املراعي  /        املاشـية 
                                                             وحظيت فكرة دعوة مراكز التنسيق إىل حلقات العمل الوطنية           .                      ق الغابات ومكافحتها                          القريب، بشأن رصد حرائ   

  .                                           القادمة لتعزيز التعاون اإلقليمي باستحسان قوي

                                                                                                      وفـيما خيـص الركن الثالث، أكدت فرنسا وإسبانيا وتركيا رغبتها يف استضافة بعض مراكز التدريب                 -  ٣١
    غرس  /       التحريج /             إعادة التحريج (                                 ة وتقنيات استصالح التربة املتدهورة                                          اإلقليمية اخلاصة بالسياسات الزراعية املستدام

                    ً   وخبصوص هذا الركن أيضاً،   .                    التخطيط، على التوايل /                             واستراتيجيات احلفاظ على التربة  )                        األشجار يف املناطق املتأثرة
            راضي ويف جمال                                                                                            أعلنـت الربتغال أهنا تعتزم تنظيم تدريب يف جمال وضع مناذج للتغريات واالجتاهات يف تدهور األ            

  .                                                                         إدارة التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة، على أن ذلك لن يتم يف املستقبل القريب

                                                                                                وفيما يتعلق بالركن الرابع، أعلنت فرنسا أهنا تعتزم إنشاء مركز مرجعي إقليمي معين بالسياسات الزراعية  -  ٣٢
                    وأعربت إيطاليا عن     .                        ائق الغابات ومكافحتها                                                                  املستدامة وأعلنت الربتغال استعدادها إلنشاء مركز معين برصد حر        

       وأعربت   .                                                                                                         رغبـتها يف تنمـية املعارف التقليدية، وذلك بإنشاء مركز مرجعي إقليمي أو شبكة مواضيعية إقليمية               
  .                     ً       ً                                                                       إسـرائيل، بوصفها بلداً مراقباً، عن رغبتها يف استخدام أحد مراكزها كمركز مرجعي إقليمي معين مبجال حمدد    

                                                                                              كانية املسامهة بوثائق تتعلق بقائمة جرد للتكنولوجيات املستخدمة يف إسبانيا ملكافحة التصحر                               وأعلنت إسبانيا إم  
                                                           وأعلنت الربتغال احتمال مشاركتها يف استضافة مركز مرجعي إقليمي   .                                   قد يتم وضعها يف غضون السنتني املقبلتني

  .             ملستقبل القريب                                                           معين بوضع مناذج للتغريات واالجتاهات يف تدهور األراضي، ولكن ليس يف ا

                                                                                                            وأثناء االجتماعني اإلقليميني للبلدان األطراف يف املرفق الرابع لتعزيز التعاون فيما بني بلدان مشال البحر                -  ٣٣
ِ                                 األبـيض املتوسـط يف ميدان إدارة املوارد املتصلة باألراضي، واللذين ُعِقدا يف بون عام                  ُ                  ويف نريويب عام        ٢٠٠٤                                                          

  :                                        خرى ذات الصلة والتشديد على أمهيتها، ومنها                          ، متت مناقشة بعض القضايا األ    ٢٠٠٥

                                                                                               أمهـية مشـاركة مراكـز التنسـيق الوطنية يف األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات الدولية ويف                   �
                                                                                                   عملـية اسـتراتيجية االحتـاد األورويب املـتعلقة بالتربة، واليت تتناول قضايا التعرية، وتناقص               

ّ                             املـادة العضـوية، والـتلوث والـّرص والتمـلح وف                                                    قـدان التنوع البيولوجي وتصلب التربة                                
                                              املفوضـية األوروبية ومنظمة األغذية والزراعة       (                               وتقـوم املـنظمات الدولـية         .            واالجنـرافات 

                                      أو التخطيط لتنفيذ طائفة واسعة من       /         بتنفيذ و   )                                               وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة وغريهـا         
  .                        البحر األبيض املتوسط                                                                        األنشـطة املـتعلقة بـإدارة املوارد املتصلة باألراضي يف منطقة مشال           

  .                                                                                  وجيـري يف هـذه املـنطقة إجنـاز بعـض الشـبكات واألنشطة يف ميدان مكافحة التصحر           
                                                                                           وينـبغي ملراكـز تنسـيق تلك الشبكات واألنشطة يف كل بلد أن تعرف بعضها البعض وقد                 

                                  جتتمع لتبادل خرباهتا وتنسيق أنشطتها؛
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                                  ية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                                               ضـرورة تعزيـز مشـاركة املـنظمات غري احلكومية يف عمل             �
                                                                                          التصـحر وتعزيـز شـبكات املنظمات غري احلكومية القائمة، وخباصة مبادرة الربط الشبكي              

                         األوروبية املعنية بالتصحر؛

                                                                                              اإلقرار بأن مجيع األنشطة املقترحة للتعاون اإلقليمي ال ميكن إطالقها دفعة واحدة، ولكن مبجرد                �
        ومن حق    .                ً                                      شكل ذلك التزاماً جلميع الشركاء الذين يعنيهم األمر                                       انطـالق نشاط ما، ينبغي أن ي      

                                                                   ً      ً                       كل بلد من بلدان منطقة مشال البحر األبيض املتوسط أن حييي يف أي وقت مقترحاً سابقاً أو أن               
           ً      ً                                                                           يقـدم مقـترحاً جديداً لالضطالع بأنشطة يف إطار أركان التعاون اإلقليمي األربعة، ألن هذه               

  .             نامية والتطور                           العملية ينبغي أن تتسم بالدي

                                        ً      ً                                                      وتشكل األنشطة املقترحة للتعاون اإلقليمي جماالً واسعاً للبلدان األطراف من منطقة مشال البحر األبيض               -  ٣٤
  .      املتوسط

                                                         الـتقدم احملرز على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف          -     ً  ثانياً 
                                                         إطـار مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية        

  )           املرفق اخلامس (

 األنشطة دون اإلقليمية واألنشطة العابرة للحدود يف إطار املرفق اخلامس -ف أل

ِ                                      طلب االجتماع اإلقليمي الذي ُعِقد يف مينسك، بيالروس، يف عام            -  ٣٥  ُ    من   )         أدناه   ٤٤              انظر الفقرة      (    ٢٠٠٣                         
               قة عمل تقنية                                                                                                      أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وضع الصيغة النهائية ملسودة مقترح مشروع تنظيم حل             

                                                                     ً                                             بشأن التخفيف من آثار اجلفاف ملنطقة البلقان والبلدان اجملاورة املعنية، آخذةً يف االعتبار التعليقات واملقترحات               
  .                         الواردة من البلدان املعنية

                     ً                                                                                وخالل ذلك االجتماع أيضاً، أعربت بلدان القوقاز عن رغبتها يف إعداد مقترح مشروع جترييب للتعاون                -  ٣٦
                                                                                               يف جمال استصالح مناطق الغابات املتدهورة وتقدميه إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                   عـرب احلدود  

    ً                                                                                                              آخذةً يف االعتبار ضرورة التآزر بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                
                                                وباإلضافة إىل ذلك، أعربت بعض البلدان يف ذلك          .    راف                                                        تغـري املـناخ وغريمها من الصكوك البيئية املتعددة األط         

  .                                                                                   االجتماع عن رغبتها يف التعاون يف جمال التنمية املستدامة يف سياق إدارة أحواض األهنار الدولية

  ُِ                                                                                                           وطُِلب من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مواصلة أنشطتها املتعلقة بالتعاون العابر للحدود               -  ٣٧
  .                                                                                                 س وأوكرانيا يف املسائل املتصلة حبادثة تشرينوبيل يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                          بـني بـيالرو   

        ً                                                                                              واستجابةً هلذا الطلب، نظمت األمانة بعثة تقييم مت يف إطارها إيفاد خرباء أوكرانيني إىل املؤسسات العلمية األملانية 
                  وحتاول األمانة حتديد   .                                     يتعلق بالقضايا املتصلة حبادثة تشرينوبيل                                              لتبادل املعلومات بشأن جماالت التعاون املمكنة فيما 

  .                                                              مصدر لتمويل بعثة تقييم مماثلة يتم يف إطارها إيفاد خرباء من بيالروس

 



ICCD/CRIC(5)/4/Add.2 
Page 12 

 

 األنشطة اإلقليمية يف إطار املرفق اخلامس -باء 

                  لظروف اخلاصة ملنطقة              يف االعتبار ا    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول ٦                                       يأخذ املرفق اخلامس الذي دخل حيز النفاذ يف  -  ٣٨
                                                                                                     ً                 أوروبا الوسطى والشرقية اليت تنطبق وإن بدرجات متفاوتة على بلدان املنطقة املتأثرة، ويتيح لتلك البلدان فرصاً                

                   التصحر واجلفاف هي    /                    ولكون تدهور األراضي    .                                                                 ملموسـة لتعزيز التعاون العلمي والتقين داخل املنطقة وخارجها        
    ً                                                               تركاً، فقد تقرر وضع برنامج عمل إقليمي ملكافحة تدهور األراضي                                      ً            مشـاكل عابـرة للحدود تتطلب عمالً مش       

  .                                                                               والتصحر يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                                                                      ويف االجتماع اإلقليمي األول للبلدان األطراف املتأثرة يف منطقة مشال البحر االبيض املتوسط ويف أوروبا                -  ٣٩
ُ                                       والشـرقية وغريها من البلدان املتأثرة الذي ُعقد يف جنيف، سويسرا، يف متوز                      الوسـطى             ً    استعداداً      ٢٠٠٢       يوليه   /                                       

                                                                                                              للـدورة األوىل للجـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية، اتفق املشاركون على عدة توصيات بشأن النهوض بالتعاون                
  :                اإلقليمي يف أوروبا

                                            اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املساعدة                                                           طلبت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية من أمانة اتف         �
                                                                                              يف تنظـيم اجتماع سنوي ملراكز التنسيق يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية لتيسري املشاورات              

          اإلقليمية؛

      ً                                    ً                                                    مت أيضـاً تشجيع املفوضية األوروبية، بوصفها طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،                �
                                                شطة اليت تندرج يف إطار املرفق الرابع واملرفق اخلامس؛                        على تعزيز مشاركتها يف األن

                                                                                    مت تشجيع البلدان املتقدمة غري املتأثرة األطراف يف املرفق الرابع واملرفق اخلامس على املشاركة يف   �
  .                                         تنفيذ االتفاقية يف إطار املرفق اخلاص بكل منها

ِ                                     اليت ُعِقدت يف روما، إيطاليا، يف تشرين                                                                       ومبناسـبة الـدورة األوىل للجـنة استعراض تنفيذ االتفاقية، و           -  ٤٠  ُ     
                                                                                               ، مت عقد أول اجتماع إقليمي تشاوري لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية لبدء عملية التنسيق                  ٢٠٠٢       نوفمرب   /     الثاين

                                                                     وتبادلت مراكز التنسيق بعض اآلراء بشأن تطوير التعاون اإلقليمي وأشارت إىل   .                 من املرفق اخلامس ٨            وفقا للمادة 
                                                                             إنشاء شبكة مواضيعية للمعلومات، وإصدار نشرات دورية، وعقد اجتماعات أو            :                   ن املمكنة التالية               أشكال التعاو 

                                                                                                        مؤمترات إقليمية، والقيام بزيارات ميدانية، وباستثمارات، وتبادل للمعلومات، وعقد املناقشات، وتقاسم الدروس    
  .             ً              اضي بوصفه جماالً حيظى باألولوية   األر /                    وأشري إىل تدهور التربة  .                                    املستخلصة، وبرامج العمل دون اإلقليمية

                                                                                                      وللشـروع يف إعداد وثيقة إطارية، بادرت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل استكشاف                -  ٤١
ُ  ِّ        جماالت التعاون اإلقليمي املمكنة من خالل استبيان ُوزِّع على    .      ً     ً                                   بلداً طرفاً من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية  ١٨                                           

ُ           أداتني لبدء التعاون على الّصُعد          ٢٠٠٣       يوليه   /                                            على ذلك االستبيان، وضعت األمانة يف متوز               ً              واسـتناداً إىل الردود     ّ                           
                           وتسمى هاتان األداتان املتوخى   .                                                                          الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية وعرب احلدود يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية

            جمموعة أدوات  " و  "           خطة األنشطة "        الشرقية                                                              استخدامهما إلنشاء منتدى إقليمي للتعاون يف منطقة أوروبا الوسطى و
    ".                للتعاون اإلقليمي
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                                                                                                        وبـاملوازاة مع االجتماع اإلقليمي الثاين للبلدان األطراف املتأثرة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط                -  ٤٢
 ً  اً                املعقود استعداد   )                 ، جنيف، سويسرا      ٢٠٠٣       يوليه   /   متوز (                                                        وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة        

                                                                                                         للدورة السادسة ملؤمتر األطراف، مت عقد حلقة عمل بشأن أنشطة التعاون اإلقليمي ملراكز التنسيق يف تلك البلدان        
                                                        وتقدم هاتان الوثيقتان معلومات قيمة خبصوص االحتياجات         .                                                بغرض تعميم األداتني املذكورتني على تلك املراكز      
                                                     مات فيما بني مراكز التنسيق واخلرباء واملنظمات غري احلكومية                                             احملددة اليت أعرب عنها كل بلد وتشجع تبادل املعلو

                                                                                     ولذلك، مت تيسري التعاون اإلقليمي بني البلدان املعنية يف جمال إدارة تدهور األراضي               .                          وغريهـا يف بلـدان أخرى     
  .                      واملوارد املتصلة باألراضي

                                التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي                                                                              كمـا مت يف حلقة العمل تلك عرض وتوزيع أول مشروع ورقة بشأن جماالت                -  ٤٣
                                                                       ومفهوم أن مراكز التنسيق يف أوربا الوسطى والشرقية حتتاج إىل مزيد             .                                                  ذات األولوية احملتملة يف أوروبا الوسطى والشرقية      

ُ  ِّ                                                                        مـن الوقـت الستعراض مجيع املعلومات اليت ُعِرضت وُوزِّعت عليها وللحصول على ردود الفعل التقييمية على الصعيد                        ِ  ُ                                   
  .    ٢٠٠٣    ً                               ُ                                                 نظراً الجتماع إقليمي كان من املزمع أن ُيعقد يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية قبل هناية عام         الداخلي 

ُ                                                                                                       وقـد ُعقد االجتماع اإلقليمي لتعزيز التعاون يف ميدان إدارة املوارد املتصلة باألراضي يف أوربا الوسطى                 -  ٤٤     
                                        عد تقدمي مقترحات البلدان فيما يتعلق        وب  .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /                                                والشـرقية يف مينسـك، بيالروس، يف كانون األول        

                                                                                                              بالـتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي وعرب احلدود يف املنطقة وحتديد عناصر برنامج العمل اإلقليمي واالتفاق على                
                                                                                                            مـبادرات الـتعاون اإلقليمي ذات األولوية، قرر املشاركون الشروع يف وضع املكونات األولية لربنامج العمل                

                                                                                          أن يقوم التعاون اإلقليمي يف جمال إدارة تدهور األراضي واملوارد املتصلة باألراضي بني                          كمـا قرروا    .          اإلقلـيمي 
  :                                 البلدان املعنية على أربعة أركان هي

               التعاون العلمي -           الركن األول   �

                الدراية العملية /           التكنولوجيا -            الركن الثاين   �

             بناء القدرات /       التدريب -             الركن الثالث   �

         املنشورات /     املواد /  ئق     الوثا -             الركن الرابع   �

  .          أو الوطنية /                                  َّ                                                  وتشكل أولويات التعاون اإلقليمي املبيَّنة أدناه اإلطار لتنفيذ املشاريع التجريبية املشتركة و -  ٤٥

   ):          الركن األول (                                                   وتعترب اجملاالت التالية أولويات للتعاون العلمي اإلقليمي  -  ٤٦

  ة                          غرس األشجار يف املناطق املتأثر /       التحريج /             إعادة التحريج  �

                          عصرنة املمارسات يف جمال الري /                إدارة مياه الصرف /        حتسني الري  �

                 التدابري الوقائية /                  وقف التعرية املائية  �

               مستجمعات املياه /                   إدارة أحواض التجميع  �
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        التخطيط /                            استراتيجيات احلفاظ على التربة  �

                     احلفاظ على سطح التربة /                                        التقنيات التقليدية املستدامة خلصوبة التربة  �

                              وضع خرائط ألنواع التربة ورصدها /                                    قاييس واملؤشرات املتعلقة بتدهور التربة       حتديد امل  �

                                وضع منهجيات لتقييم تدهور األراضي  �

                                        وضع تقنيات جديدة مستدامة يف قطاع الزراعة  �

                                 األساليب املتبعة يف احلفاظ على املياه /                           التقنيات التقليدية املستدامة  �

                        إعداد االستقصائات املسحية  �

                    يات الغابات املستدمية        استراتيج  �

                                    إعادة استخدام املياه املستعملة املعاجلة  �

                              سياسات اإلدارة املستدامة للمياه  �

                                                                                             وسـيتحقق التعاون اإلقليمي يف اجملاالت املذكورة أعاله على وجه اخلصوص من خالل إنشاء شبكات                -  ٤٧
                                 الوطين إلدارة الغابات وإجراء     Romsilva                                                      ويف هـذا الصدد، اقترحت رومانيا أن يستضيف معهد            .                      مواضـيعية إقليمـية   

                  الطقس املتأثرة                              التحريج يف املناطق املعتدلة    "                                                                           الـبحوث املتعلقة هبا املوجود يف بوخاريست شبكة مواضيعية إقليمية بشأن            
                                                                                                    ومت تعميم مقترح ملموس بإنشاء الشبكات املواضيعية اإلقليمية على مجيع البلدان األطراف يف أوروبا                 ".       باجلفاف

  .    ٢٠٠٦                                 وتقرر عقد اجتماع بدء العمل يف عام   .        الشرقية        الوسطى و

                                                        ، تعترب اجملاالت التالية أولويات فيما يتعلق بالتعاون         )                الدراية العملية  /           التكنولوجيا (                     وخبصوص الركن الثاين     -  ٤٨
  :                  التكنولوجي اإلقليمي

                          عصرنة املمارسات يف جمال الري /                إدارة مياه الصرف /        حتسني الري  �

                                   مة للجفاف أو امللح أو التربة احلمضية                زرع احملاصيل املقاو  �

                                                     تنفيذ املشاريع التجريبية الزراعية احمللية اليت ثبت جناحها  �

                        إعداد االستقصاءات املسحية  �

                             استراتيجيات الغابات املستدامة  �

                   تدمري الغطاء النبايت /                 رصد إزالة الغابات  �
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                            غرس األشجار يف املناطق املتأثرة /       التحريج /             إعادة التحريج  �

                                        املكافحة املتكاملة حلشرات الغابات وأمراضها  �

                                    إعادة استخدام املياه املستعملة املعاجلة  �

  .                                                                                  وسيتحقق التعاون اإلقليمي يف اجملاالت املذكورة أعاله من خالل عقد عدد من حلقات العمل التقنية -  ٤٩

   ):            بناء القدرات /    دريب   الت (                                                            وتشمل اجملاالت اليت تعترب أولويات التعاون اإلقليمي يف الركن الثالث  -  ٥٠

                                         وضع مدونات املمارسات اجليدة يف قطاع الزراعة  �

                                                           دعم الزراعة البيولوجية وإصدار الشهادات للمنتجات البيولوجية  �

                                                     تنفيذ املشاريع التجريبية الزراعية احمللية اليت ثبت جناحها  �

        التخطيط /                            استراتيجيات احلفاظ على التربة  �

                            رصد حرائق الغابات ومكافحتها  �

                              ممارسات اإلدارة املستدامة للمياه  �

                             إدارة األهنار يف املناطق املتأثرة  �

                                                                     توحيد التشريعات البيئية بغرض إدماج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  �

                  للمعلومات البيئية /   نظم /    مرصد /                        استحداث آلية مقاصة وطنية  �

          التشاركية         العمليات  /                                      إشراك املنظمات غري احلكومية والسكان احملليني  �

               املناطق الريفية /                إدارة ضواحي املدن  �

                                                       صياغة مشاريع جتريبية للتنمية الريفية املستدامة واملتكاملة  �

                            وضع استراتيجية لزيادة الوعي  �

                                           محالت توعية للمجتمعات احمللية يف املناطق املتأثرة  �

            القطاع اخلاص /                                 محالت توعية لقطاع األكادمييني والباحثني  �

  .                                حمترفني يف جمال معاجلة تدهور األراضي           تدريب مدربني  �
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                                                                                                           ومبـبادرة من وزارة البيئة يف اجلمهورية التشيكية وبدعم مايل منها، مت تنظيم حلقة عمل تفاعلية بشأن                  -  ٥١
ُ                                       ألربعة بلدان أطراف متأثرة ُعقدت يف ليدنيس، اجلمهورية التشيكية،       "                                        وضـع املشاريع املتعلقة بتدهور األراضي      "                           

  يف   " Nikola Poushkarev "                                                  واقترحت بلغاريا استخدام املعهد العلمي لعلوم التربة   .     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب-      يوليه  /   متوز  يف 
        تسخري                  واقترحت أرمينيا   .     ٢٠٠٦                                        وتقرر عقد أول دورة تدريبية يف عام          .                                                صـوفيا كمركز تقين إقليمي معين حبماية التربة       

                             من اتفاقية األمم املتحدة      ٥                       قليمي يف إطار املادة                                                  اإلقليمي للتدريب يف جمال احلراجة للتعاون اإل        " Zikatar "      مركز  
  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                          وميكن بدء التدريب يف الفترة   .              ملكافحة التصحر

                                                ، يتطلب التعاون اإلقليمي الفعال إنشاء آلية        )                                 تبادل الوثائق واملواد واملنشورات    (                      وخبصوص الركن الرابع     -  ٥٢
                                                       يف استخدام مراكز التوثيق القائمة كمراكز مرجعية                             وتتمثل إحدى الطرائق    .                                     لتـبادل املعلومات تعمل كما ينبغي     

                                                     واقترحت اجلمهورية التشيكية استخدام جامعة أولوموك        .                                                      إقليمية معنية مبصادر املعلومات املتعلقة مبجاالت حمددة      
   ".       التخطيط /                            استراتيجيات احلفاظ على التربة "                           كمركز تقين إقليمي معين مبسألة 

  .     ً                                                      أيضاً معلومات ذات صلة بالعملية اإلقليمية يف إطار املرفق اخلامسICCD/CRIC(3)/INF.9              وتقدم الوثيقة  -  ٥٣

       أكتوبر  /              تشرين األول    ٢٧ (                                                                           ويف اجـتماع بشـأن األنشطة اإلقليمية اليت تندرج يف إطار املرفق اخلامس               -  ٥٤
          ر األطراف                                                                                   ، أعاد ممثلو بلدان أوروبا الوسطى والشرقية املشاركون يف الدورة السابعة ملؤمت            )               ، نريويب، كينيا      ٢٠٠٥

    كما   .                                                                                                              تأكيد عزمهم على تطوير التعاون اإلقليمي يف املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر              
       وتتعلق   .                                                                                                   أشري إىل أن مثة حاجة إىل مزيد من الوقت للشروع يف تطوير أنشطة ملموسة مناسبة على الصعيد الوطين            

                                                                  شبكات املواضيعية اإلقليمية وتنظيم الدورات التدريبية اإلقليمية وتبادل                                   هذه األنشطة على وجه اخلصوص بإنشاء ال
                                         واتفق املمثلون على ضرورة إعداد وثيقة        .                                                                       الوثـائق واملواد واملنشورات يف ميدان إدارة املوارد املتصلة باألراضي         

ُ  ِّ         وُسلِّم بأن    .        الشرقية                                                                   للتعاون وتعاجل مجيع املقترحات املقدمة من بلدان أوروبا الوسطى و           "      منهاج "                 تكـون مبـثابة       
َ            ً                                                   األنشـطة املقترحة للتعاون اإلقليمي ال ميكن أن ُيشَرع فيها مجعياً دفعة واحدة، ولكن ينبغي للشركاء املعنيني أن         ُ                                        
                                                                                                                  يلـتزموا بـأي نشاط مبجرد انطالقه؛ ودعي كل بلد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية إىل القيام يف أي وقت                    

                                                                   كما أتيحت للممثلني الفرصة لتقدمي مقترحات جديدة لالضطالع بأنشطة           .  ا                                 بإعادة تقدمي مقترحات سبق تقدميه    
  .                                                                                       يف إطار أركان التعاون اإلقليمي األربعة، إذ إن هذه العملية ينبغي أن تتسم بالدينامية والتطور

                                                         األنشطة املشتركة يف إطار مرفق التنفيذ اإلقليمي لشمال          -     ً  ثالثاً 
                  ومرفق التنفيذ    )             املرفق الرابع  (                          الـبحر األبـيض املتوسط      

  )           املرفق اخلامس (                               اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية 

                                                                                                         كنتـيجة للتعاون األقاليمي بني بلدان املرفق الرابع وبلدان املرفق اخلامس، شرعت هذه البلدان يف عقد                 -  ٥٥
   لك                                                                                                          اجـتماعات مكـثفة للتحضري للدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وأعربت هذه البلدان خالل ت               

ِ                  واستجابةً لقرار اتُِّخذ يف مينسك        .                                                  االجتماعات عن رغبتها يف املشاركة يف تلك الدورة          ،  )       أعاله   ٤٤              انظر الفقرة    (        ً         ُّ
                                                                                                      مت عقد حلقة العمل التقنية األوىل املتعلقة بالتأهب ملواجهة اجلفاف يف منطقة البلقان يف سياق اتفاقية األمم املتحدة 

         تشرين    ٢٦-  ٢٥ (                                                     فاقية بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                                     ملكافحـة التصـحر وقـد نظمتها أمانة االت        
                                                           ، وحضرهتا بلدان من جنوب شرق أوروبا تنتمي إىل املرفقني           )                           ، بويانا براسوف، رومانيا       ٢٠٠٤          أكـتوبر    /    األول
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    رية     ومجهو                      اليوغوسالفية السابقة       يا                                                     ألبانيا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدون                               الـرابع واخلـامس، وهي      
   ُّ         واتُّفق على    .                                                   ن، حبضور ممثلي عدد من املنظمات والربامج الدولية                                              ورومانـيا وكرواتيا وهنغاريا واليونا               مولدوفـا   

  .                                                                                                ضرورة إنشاء مركز دون إقليمي معين بقضايا إدارة أزمة اجلفاف يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                           إنشاء مركز دون إقليمي معين بظاهرة اجلفاف يف جنوب شرق                                                         ويف حلقـة العمل التقنية الثانية املتعلقة ب        -  ٥٦
                                                                                                                       أوروبـا يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واليت نظمتها أمانة االتفاقية بالتعاون مع املنظمة العاملية                 

         وبلغاريا          ألبانيا                                      يف صوفيا، بلغاريا، توصل ممثلو           ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٨       إىل     ٢٦                                لألرصـاد اجلوية يف الفترة من       
                                                              اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا ورومانيا وسلوفينيا         نيا                                    واهلرسـك وتركـيا ومجهورية مقدو           سـنة      والبو

        كما حضر   .                                                                            ا، باإلمجاع، إىل اتفاق بشأن إنشاء مركز معين بإدارة أزمة اجلفاف يف جنوب شرق أوروبا         وهنغاري ،        وكرواتيا
                                                             وقد اتفقت تلك احللقة على أهداف مركز إدارة أزمة اجلفاف            .             بصفة مراقبني                                              ممثلو صربيا واجلبل األسود حلقة العمل هذه        

                             القانوين للمركز يف مرحلة        ُ َّ                     وسُيتَّخذ قرار بشأن الوضع     .                                                            يف جـنوب شـرق أوروبا ومراميه ووظائفه ومهامه األساسية         
                   فة لتقدمي الترشيحات          عملية شفا                                                              كما اتفق املشاركون على اخلطوات اإلضافية إلنشاء ذلك املركز مبا يف ذلك   .     الحقة

     وميكن   .           يف جنيف      ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                                       ُ                           الستضـافته وعملـية تصويت الختيار البلد املستضيف من املقرر أن ُتجرى يف أيلول             
                                                                                                                  االطـالع عـلى تقريـر االجتماع، مبا يف ذلك خالصته، يف املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                   

<unccd.int/regional information/NM>أو    <unccd.int/regional information CEE/meeting/subregional>.  

                   َّ                                                                                ويف االجـتماعني معا، أمَّنت مشاركة مراكز التنسيق الوطنية واألخصائيني الوطنيني يف األرصاد اجلوية               -  ٥٧
  .       القنوات                                        ً      ً              ً       ً           واخلرباء الوطنيني املعنيني بقضايا اجلفاف تبادالً مثمراً لآلراء وتعاوناً إجيابياً بني شىت 

  االستنتاجات والتوصيات-     ً رابعا  

 االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية للمرفق الرابع -ألف 

                                                                                                        تشـكل العملـية اليت يسرهتا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بغية تعزيز التعاون بني البلدان           -  ٥٨
                                                                                    وة هامة لبلوغ مستوى موحدا من املعرفة التقنية تأخذ يف االعتبار أوجه التشابه                                             األطـراف يف املـرفق الرابع خط      

                                                               ويلزم تعزيز مشاركة البلدان األطراف وإقامة عالقات أقوى بني           .                                            واالخـتالف بني تلك البلدان وتراعي ظروفها      
                            الوطنية وهيئات التنسيق                  مراكز التنسيق  (                         وأصحاب املصلحة املؤسسيني      )                   العلماء والباحثون  (                          أصـحاب املصلحة العلميني     

                أوىل حنو اإلشراك                                                                                              ومن شأن تعبئة األموال من مصادر أخرى وإنشاء شبكات للهيئات الوطنية أن يشكال خطوة                ).        الوطنية
                                                                               وميكن إجياد أمثلة مثرية لالهتمام على إشراك أصحاب املصلحة يف بعض املشاريع املمولة         .                            الكامل جلميع أصحاب املصلحة   

  .SEDEMED   وDESERTNET           مثل مشروعي   )                 التعاون األقاليمي (                  ني املناطق األوروبية                 يف إطار التعاون ب

     ً                                                                                                 وكـثرياً ما تقوم األنشطة يف معظمها، وال سيما على الصعيد دون اإلقليمي، على اتفاقات طوعية بني                   -  ٥٩
       وينبغي   .          األنشطة      ً                                                                         وكثرياً ما ال تشارك مراكز التنسيق الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية يف هذه             .                  الكيانات العلمية 

                                                 وميكن تعزيز مشاركة هذه اهليئات من خالل أدوات          .                                                            تشـجيعها على املشاركة فيها أو أخذ نتائجها يف االعتبار         
                                                                                                         نشر املعلومات القائمة على تكنولوجيات املعلومات والتنظيم املشترك حللقات العمل واملؤمترات من طرف العلماء         

  .           رمسي للمعارف                                   وصناع القرار والتبادل املتواصل غري ال
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                                                                                           ويشكل وضع برنامج العمل اإلقليمي لبلدان املرفق الرابع خطوة هامة حنو حتديد إطار متفق عليه لألنشطة  -  ٦٠
ُ    وحتفيز بناء الشراكات على مجيع الّصُعد  ّ                                                    َّ           وقد يشكل التعاون وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة اليت منَّتها جمموعة   .                               

  .      ً     ً                                          منطلقاً مهماً وأول خطوة هامة حنو وضع برنامج عمل إقليمي                              البلدان األطراف يف املرفق الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية للمرفق اخلامس -باء 

                                                                                         تشكل بلدان املرفق اخلامس األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر جمموعة فريدة ضمن إطار    -  ٦١
                                                                       ً                        فجميعها أعضاء يف جمموعة أوروبا الشرقية يف األمم املتحدة؛ وقد انضم بعضها أيضاً إىل االحتاد                 .                هـذه االتفاقية  

                                                                      كما أن مجيعها، من حيث املبدأ، متأثرة وإن بدرجات متفاوتة بآفات             .                                       األورويب، وبعضـها بصدد االنضمام إليه     
                                               األمم املتحدة للتصحر بأهنا بلدان متأثرة وقد                         ً                     وقد أخرب بعضها رمسياً أمانة اتفاقية         .                                 تدهـور األراضي واجلفاف والتصحر    

ّ                 ً          وُيعّد عدد منها بلداناً ماحنة       .                               التصحر أو أهنا بصدد إعدادها     /                                                      أعـدت بالتايل خطط عمل وطنية ملكافحة تدهور األراضي           ُ 
  .        بل األقرب                                                                        ً     ً        وهذه العوامل مجيعها جتعل تطوير التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي وعرب احلدود حتدياً كبرياً يف املستق  .      ناشئة

                                                                                                      وسـيتوقف جنـاح عمل الشبكات املواضيعية اإلقليمية والدورات التدريبية واملراكز املرجعية اإلقليمية،              -  ٦٢
                                                                                                    بشكل رئيسي، على مراكز التنسيق الوطنية اليت ينبغي هلا االنتظام يف سياق أنشطة لزيادة الوعي هدفها أن توضح  

                                                          ن جينوها من املشاركة يف الصكوك اليت جيري وضعها لتطوير                                                         ألصـحاب املصـلحة احملتملني الفوائد اليت ميكن أ        
  .                                      التعاون اإلقليمي ومن استخدام هذه الصكوك

                                                                        املعارف، متتلك بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية خربة قيمة ميكن تقامسها مع     /                    ويف حقل التكنولوجيا   -  ٦٣
                                                   اقية بقدراهتا على تنظيم حلقات عمل لتبادل هذه                           ُ                                    ومن احملبذ بالتايل أن ُتعلم هذه البلدان أمانة االتف          .            بلدان أخرى 

   ".          من القاعدة "                                   ويف هذا الصدد، تنتظر األمانة مقترحات   .      اخلربات

                                                                                                            وتظل قابلية التنبؤ مبستقبل الشراكة والدعم املايل مسألة أساسية لتطوير التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي               -  ٦٤
                                                           حتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي امللحوظة يف البلدان         ُ            وُترسي عملية   .                                    وعـرب احلدود يف إطار املرفق اخلامس      

                                                     ً     ً                                           األطراف يف أوروبا الوسطى والشرقية يف السنوات األخرية أساساً جيداً لزيادة إمكانية التنبؤ والكفاءة يف اجتذاب 
  .                                                    املوارد املالية الالزمة ملكافحة آفيت تدهور األراضي والتصحر

                        لقة بالتعاون األقاليمي                                االسـتنتاجات والتوصيات املتع    -    جيم 
                                         بني بلدان املرفق الرابع وبلدان املرفق اخلامس

                                                                 ً                                   لـدى بلـدان املرفقني الرابع واخلامس ما مييزها من خصوصيات ولكن هناك أيضاً الكثري من السمات                  -  ٦٥
                ي متارسه عليها                                                                                                                املشـتركة فيما بينها من حيث القدرة العلمية، ومشاكل أوروبا فيما يتعلق بتدهور األراضي، والتأثري الذ               

         ومنهجيات                                      وهي مهتمة بتبادل اخلربات واملهارات      .                                                                تشـريعات اجلماعـة األوروبـية وإمكانيات احلصول على التمويل         
                                        كما أن بعض بلدان مشال البحر األبيض املتوسط   .                                                                 التدريب والوثائق، وباملشاركة كذلك يف بعض الربامج العلمية املشتركة   

  .            ً                                                      تكون بلداناً ماحنة لبلدان أوروبية أخرى فيما يتعلق باألنشطة اإلقليمية                              وأوروبا الوسطى والشرقية ميكن أن

_ _ _ _ _ 


