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 مؤمتر األطراف

 جلنة العلم والتكنولوجيا
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٦-٤مدريد، 
 من جدول األعمال املؤقت ) ب(٣البند 

 فعالية جلنة العلم والتكنولوجياحتسني كفاءة و
 حتليل فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف إىل
    الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 توليف حتليل فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف
 إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 ∗مذكرة من األمانة

 موجز

طلب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا أن يقدم إسهاماً إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،    
، من خالل استعراض ما ورد يف تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن العمليات ٦-م أ/١ و٥-م أ/١كما حيدد ذلك املقرران 

عايري واملؤشرات ورصد وتقييم اجلفاف والتصحر ونظم اإلنذار املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف             القائمـة عـلى املشـاركة وامل      
والـبحوث والتكنولوجيات واملعارف والدراية العملية، بغية اقتراح تدابري علمية مناسبة مع مراعاة التقدم احملرز يف هذا الصدد يف                   

 تقريراً وطنياً لبلدان من آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر          ٧٣فاً لتحليل   وقد أعد فريق اخلرباء تولي    . كـل مـن املناطق املعنية     
الكـارييب، ومشايل البحر األبيض املتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان أطراف أخرى متضررة، قدمه الفريق إىل الدورة                  

أن هذه التقارير مع تعليقات وتوصيات بشأن كيفية        ويقدم هذا التوليف مالحظات بش    . اخلامسـة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
كمـا يتضمن أفكاراً عن املزيد من اإلجراءات من قبل جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء وعن البحوث اإلضافية                  . حتسـينها 

ويتاح أيضاً التحليل   . املنظمات الدولية وجتديد التفاعل فيما بني البلدان، النامية واملتقدمة معاًًًً، فضالًًً عن األمم املتحدة وغريها من               
 .ICCD/COP(8)/CST/INF.2الكامل للتقارير الذي أعده فريق اخلرباء يف الوثيقة 

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة نظرا لضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة                 ∗
 .الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٣- ١ .....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٣ ٣١-٤ ........................................................االستنتاجات العامة -ثانياً 

 ٤ ١٦-١٠ .................................تعليقات بشأن املسائل املواضيعية -ألف  

 ٥ ٢٣-١٧ ........................................انب اإلجيابية الرئيسيةاجلو -باء  

 ٦ ٣٠-٢٤ .........................................اجلوانب السلبية الرئيسية -جيم  

 ٧ ٣١    ..............................التشابه بني البلدان واألقاليم/التنوع -دال  

 ٧ ٣٣-٣٢ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً 
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  مقدمة-أوالً 

، العلم والتكنولوجيا حتسني كفاءة وفعالية جلنة  بشأن٦-م أ/١٥طلب مؤمتر األطراف، من خالل مقرره  -١
إىل فريق اخلرباء التركيز على املسائل املنبثقة عن استعراض الربامج الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وغريها من                
التقارير ذات الصلة، وإطالع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، على فعالية هذه                

 .لتنفيذ االتفاقيةالربامج ومدى مالءمتها 

ويقدم هذا التقرير توليفاً للتقارير الوطنية اليت قدمتها بلدان من آسيا، وأمريكا الالتينية والكارييب، ومشايل  -٢
 ٧٣وقد اسُتعرض جمموع    . الـبحر األبيض املتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان أطراف أخرى متضررة          

 .ICCD/COP(8)/CST/INF.2لوثيقة تقريراً وطنياً، ويرد االستعراض يف ا

ة عريقة   الوطني هابرامج عمل وهناك اختالفات من حيث الشكل واملضمون بني تقارير األطراف اليت ُتعد             -٣
يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واألطراف اليت مل تقدم برامج عملها الوطنية إالّ مؤخراً، أو                  

ونتيجة لذلك، فإن العديد من التقارير تناقش اخلطط بدالً من مناقشة . التشكيل والتصديقاليت ما زالت يف مرحلة 
ويف بعض احلاالت ال تغطي الفئات اليت يقدم فيها هذا االستعراض التقارير القطرية، جمموعة              . اإلجراءات املتخذة 

 .األنشطة املختلفة اليت جرت

  االستنتاجات العامة-ثانياً 

ر فكرة عامة عن اجلهود اليت تبذهلا البلدان من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية األمم               تقـدم التقاري   -٤
وما زال العديد من البلدان يف املراحل األوىل من املشاركة يف االتفاقية وتناقش تقارير              . املتحدة ملكافحة التصحر  

 مما -ركة عدد كبري جداً من الوزارات هذه البلدان نقص سياسات استخدام األراضي، وتعارض السياسات، ومشا
 .يعرقل العملية وتطورها

فعلى سبيل املثال، هناك إدراك . ويف الكثري من احلاالت، هناك وعي جيد بقضايا التصحر وأسبابه وآثاره       -٥
 هو لكن، أحد التحديات اليت تواجه االتفاقية  . يف عملية التصحر  " مرحلة أوىل " ميكن أن تكون     حراجألابأن إزالة   

التمييز بني تلك البلدان اليت يوجد فيها خطر حقيقي وبدأت بصدق تدابري الوقاية واإلصالح، وتلك اليت ترى يف                  
ويف هذا السياق تقدم تقارير     . فـرحةً للحصول على متويل دويل على أساس تفسري مفرط للتعاريف          " التصـحر "

 .ر الكميعديدة ثروة من الوصف النوعي لكن مع افتقار مقلق إىل التقدي

. وتتجه املؤسسات، ما عدا استثناءات قليلة، إىل تصعيب احلصول على املعلومات بشأن املوارد الطبيعية              -٦
. ولـيس هناك أي فهم حقيقي فيما خيص املصلحة العامة يف إحداث قنوات لتسهيل الوصول إىل قواعد البيانات                 

وما خييِّب األمل هو أن بعض التقارير اليت        . اتفضـالً عـن ذلك، فإن املعلومات موزعة بني العديد من املؤسس           
قدمتها بلدان ذات برامج عمل وطنية فعالة، تتضمن أدلة ضعيفة على استحداث مؤشرات، مما يؤدي إىل تقييم ذي 

وهناك تصرحيات  . ويف غياب هذه العناصر، يستحيل قياس التقدم      . مستوى ضعيف، ورصد ال يسترعي االهتمام     
 .قضايا املتعلقة باملؤشرات والرصد والتقييم، لكن األعمال امللموسة هبذا الشأن قليلةعديدة بشأن أمهية ال
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وال يعتـرب يف الواقع تدهور األراضي خطراً إيكولوجياً فحسب، بل ُيعد أيضاً ضرراً للتنمية االجتماعية                 -٧
 من جهة، والنشاط الرامي     الثقافيةواالجتماعية االقتصادية و   بيوفيزيائيةبيد أن الربط بني املعارف ال     . واالقتصادية

ففي العديد من التقارير مل ُتوضَّح      . إىل مكافحـة تدهور األراضي من جهة أخرى، ال يتجلى يف التقارير الوطنية            
 .منهجية تقييم هذه العملية

يء جيري ومتيل التقارير إىل اإلحالة فقط إىل اجلوانب اإلجيابية لتنفيذ االتفاقية وتعطي االنطباع بأن كل ش -٨
ومن شأن هذا التحليل أن يكون مفيداً للبحث عن         . ونادراً ما تقوم بتحليل للمشاكل املواجهة     . عـلى مـا يرام    

 .استراتيجيات ملواجهة هذه املشاكل

وال ميـيز العديد من التقارير بني اإلجراءات املنفَّذة يف سياق السياسات الوطنية وتلك املستحدثة نتيجة                 -٩
 .وجيعل هذا من القيام بتقييم موضوعي ملدى التزام احلكومات أمراً صعباً. مل الوطينلوجود برنامج الع

 تعليقات بشأن املسائل املواضيعية -ألف 

 تقييم ورصد التصحر -١

قدم معظم البلدان معلومات أساسية يف فئة التقييم، مع درجات متفاوتة من التقدير الكمي، سواء يف نص  -١٠
وذكر . ومثة بلدان إما أهنا مل تناقش الرصد، أو أهنا قدمت القليل من املعلومات.  البيانية للبلدالتقرير أو يف الصورة

 وهناك نقص يف نقل .شكل قيوداً تعيق التقدم ي. مستقرومتويل  العديـد مـن الـبلدان أن االفتقار إىل نظم ثابتة            
وبالتايل، .  اليت تعلن بأهنا تستطيع استخدامهاالتكنولوجيا من البلدان اليت استحدثت نظما فعالة للرصد إىل البلدان

 .كما أن هناك حاجة إىل قنوات لتقاسم املعلومات. بلدان قليلة استخدمت نظم الرصد يف اختاذ القراراتفثمة 

 املعايري واملؤشرات -٢

اث وأفادت بلدان كثرية بأهنا بصدد استحد  . كـان الـتقدم بشـأن استحداث املعايري واملؤشرات بطيئاً          -١١
ويتعلق القسم األعظم من املناقشة إما      . ونادراً ما ُتناقش املعايري   . مؤشـرات، لكـنها مل تقـدم معلومات حمددة        

وليست هناك تقريباً أية مناقشة بشأن      .  حلالة املناظر الطبيعية   االجتماعية االقتصادية  وأ بيوفيزيائيةباملؤشـرات ال  
 .املؤشرات على فعالية اإلدارة

 املبكرنظم اإلنذار  -٣

نظم اإلنذار املبكر بوصفه عنصراً من عناصر برامج عملها الوطنية، أو حتظى بنظام             تشري بلدان كثرية إىل      -١٢
وُيقر معظم البلدان   . من شأنه أن ُيطوَّر بتوفر التمويل والتكنولوجيا      ) مثل شبكة لألرصاد اجلوية   (تشـغيل جزئي    

للرصد، هناك نقص يف نقل التكنولوجيا من البلدان اليت         لكن كما هو الشأن بالنسبة      . باستصـواب هـذه النظم    
 .استحدثت نظم اإلنذار املبكر إىل البلدان اليت ميكنها استخدامها
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 اإلصالح -٤

رغم أن معظم البلدان اليت قدمت تقارير قطرية أدلت ببعض األرقام بشأن اإلصالح، هناك افتقار ملحوظ  -١٣
 .وعإىل تقدير كمي حقيقي بشأن هذا املوض

 املعارف التقليدية -٥

فقد يساعد هذا الربط على     . مثة افتقار جلي للربط بني املعارف التقليدية والفهم العلمي للظواهر نفسها           -١٤
وإمكانية احلصول على املعارف التقليدية هي إمكانية منحصرة، وما مل يعاجل . فهم املمارسات ويف نقل التكنولوجيا

 . وفورية، فسيضيع الكثري من هذه املعارف التقليديةهذا االحنصار معاجلةً سريعة

 النهج القائم على املشاركة -٦

. تقـدم بلـدان كثرية تقارير عن حلقات العمل وعن املشاركة اجملتمعية يف إعداد برامج عملها الوطنية                 -١٥
 .ف البلدانويشكل بناء القدرات يف مجيع مراحل عملية التنفيذ حاجة ملحة أشار إليها ما يزيد على نص

 الصلة باالتفاقيات األخرى -٧

تشري أغلبية البلدان إىل وضعها فيما خيص اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                -١٦
واستفاد العديد من البلدان من     . تغـري املناخ ويشري بعض البلدان أيضاً إىل اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة            

مرفق البيئة العاملية لبدء مشاركتهم يف /نامج األمم املتحدة اإلمنائيلتقييم الذايت للقدرات الوطنية التابع لربمشروع ا
وتناقش بعض البلدان التالحم بني االتفاقيات وفيما بينها، وتشري بلدان          . اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

لكن األمثلة على التالحم    . ة عن االتفاقيات الثالث مجيعها    عديـدة إىل أن هيـئات تنسيقها الوطنية هي املسؤول         
 .احلقيقي نادرة

  اجلوانب اإلجيابية الرئيسية-باء 

وتشمل هذه التشريعات   . قامـت بلدان عديدة باستحداث أو اعتماد تشريعات لتسهيل تنفيذ االتفاقية           -١٧
هورها أو حلماية التنوع البيولوجي أو لتيسري نظم         ملنع تد  -قوانني أو مراسيم خاصة ترمي إىل تقنني استخدام األراضي        

 . نتائج اتفاقية مكافحة التصحروهذه نتيجة من أهم. اإلنتاج املالئمة للبيئة

التقييم "مرفق البيئة العاملية الذي أطلق عليه اسم        /رنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وقـد عزز تنفيذ مشروع ب      -١٨
، الصالت بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة "دارة البيئة العامليةالذايت للقدرات الوطنية املتعلقة بإ    

وميكِّن هذا املشروع البلدان من استحداث وبدء تنفيذ        . اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ واتفاقية مكافحة التصحر        
ستعدة لقبول وتنفيذ امليثاق األورويب     وجاء يف بعض التقارير أن البلدان م      . اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة بالبيئة    

 . حلماية التربة وإدارهتا إدارة مستدامة واالجتاه حنو استراتيجية مواضيعية حلماية التربة ُتطّبق يف مكافحة التدهور
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وتعمل هذه اهليئات   . وقامت بلدان عديدة باستحداث أو حتديد هيئة تنسيق وطنية لربامج عملها الوطنية            -١٩
ويف بعض احلاالت حتظى هيئة     .  أو الوكاالت احلكومية بدرجات متفاوتة من الصالحية السياسية        تداخل الوزارا 

 .وينبغي حماكاة هذه التجربة يف مجيع البلدان. التنسيق الوطنية بدعم من فريق تقين متعدد التخصصات

ويزيد هذا . لتنمية الوطنيةيف استراتيجيات ا) أو أجزاء منه(ويف بعض البلدان ُيدمج برنامج العمل الوطين  -٢٠
فضالً عن ذلك، فإن هذا يقدم الدعم السياسي        . عموماً من إمكانيات احلصول على متويل وطين ومستقر للتنفيذ        

 .الذي يستحيل احلصول عليه لوال هذا

ويف بعض  . وقـد حصـلت مجيع البلدان تقريبا على بعض التمويل الدويل لتنفيذ أعمال أو برامج معينة                -٢١
وهذا مؤشر واضح على زيادة االهتمام . ت متت زيادة هذا التمويل من خالل متويل إضايف من مصادر وطنيةاحلاال

 .املنبثق عن االتفاقية

ويزداد صناع السياسات وعياً بأمهية منع تدهور األراضي، وتكشف التقارير عن ارتفاع مستوى التعاون    -٢٢
ن احملتمل أن تبدأ برامج العمل الوطنية يف كسب الدعم السياسي، ال وم. الدويل، ال سيما بني بلدان املنطقة نفسها

 .سيما يف البلدان ذات اقتصادات أكثر انفتاحاً على األسواق الدولية، مما سيسهل تنفيذ االتفاقية

وهناك إشارات مشجعة إىل مشاركة النساء والفتيات يف الربامج، ودورهن يف عمليات اإلصالح والتثقيف  -٢٣
لكن يف كثري من األحيان ال تناقش البلدان وال تقدم أمثلة على بعض األنشطة اليت من احملتمل أن            . لقراروصـنع ا  

وتستحدث بلدان عديدة أشكاالً    . تكون جارية، مثل دور وسائط اإلعالم واالتصال بأصحاب املعارف التقليدية         
 إدماج جوانب اإلدارة املستدامة لألراضي يف       من التفاعل بني برنامج العمل الوطين والنظام التعليمي العادي، مع         

 .املناهج الدراسية

  اجلوانب السلبية الرئيسية-جيم 

برنامج التقييم الذايت لالحتياجات من القدرات الوطنية، ما زال         رغم جهود العديد من البلدان يف إطار         -٢٤
وقد حتتاج  . مثلة على التالحم احلقيقي نادرة    هناك افتقار إىل تعزيز التالحم بني اتفاقيات األمم املتحدة، وتظل األ          

 .البلدان إىل املزيد من املساعدة التقنية لتطبيق التالحم الفعلي من خالل الربامج املتكاملة

وليست هناك أية   . وال ُتظهـر التقارير التقدم احلقيقي احملرز يف جمال زيادة االهتمام العام وإذكاء الوعي              -٢٥
فاملؤسسات معزولة باألحرى وليس من السهل على . هتمام العام، ما عدا استثناءات قليلةبرامج ترمي إىل زيادة اال

 بشأن املوارد الطبيعية،    بيوفيزيائيةكما أن هناك نقصاً يف االهتمام العام باملعلومات ال        . املستخدمني الوصول إليها  
 .ويبدو أن قنوات الوصول إىل املعلومات االجتماعية االقتصادية أفضل

 مبعثرة وغري منتظمة، حيث أفادت بلدان قليلة فقط بأهنا أنشأت قنوات            مشـاركة القطاع العام   وتعـد    -٢٦
، لكن ال يتم التشديد     )على الصعيدين الوطين واحمللي   (وُتعقد حلقات عمل من وقت إىل آخر        . منتظمة للمشاركة 

 .ثبطات للمشاركة على املدى الطويلوقد ينطوي هذا على م. على ارجتاع املعلومات إىل املستخدمني النهائيني
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ويبدو أن البلدان جتد أن اختاذ إجراءات ملعاجلة مشكلة          . وما زال العالج يشكل أولوية أكثر من الوقاية        -٢٧
 .وكثرياً ما تتجه اإلجراءات إىل معاجلة أعراض التصحر بدل معاجلة أسبابه. أسهل من منعها منذ البداية

منفعة اإلجراءات الرامية إىل    /اً للتقييم االقتصادي لتدهور األراضي وحتاليل تكلفة      وهناك انعدام تام تقريب    -٢٨
 .فمن شأن األرقام أن تكون مفيدة جداً يف إقناع صناع السياسات. منع تدهور األراضي والتخفيف منه

 وهناك افتقار .وتعرف املعايري واملؤشرات بعض التطور، لكن معظم البلدان ال تستخدمها استخداماً فعاالً -٢٩
 .استخدام نظم الرصد ونظم اإلنذار املبكرإىل 

 .وهناك افتقار إىل الربط بني املعارف التقليدية والفهم العلمي -٣٠

 التشابه بني البلدان واألقاليم/ التنوع-دال 

معظم تتسق التقارير الواردة من البلدان األطراف األخرى املتضررة مع بعضها البعض بشكل معتدل، لكن  -٣١
وعموماً، . األقاليم األخرى ُتبدي تنوعاً داخلياً كبرياً بني البلدان املتقدمة جيداً يف العملية، وتلك اليت بدأت للتو               

وتظهر البلدان اآلسيوية وبلدان الشرق األوسط، بشكل . فـإن هذا التفاوت يف التنوع بني األقاليم قابل للمقارنة     
 .خاص، أدلة على التعاون اإلقليمي

  االستنتاجات والتوصيات-ثاً ثال

 :ميكن استخالص االستنتاجات التالية من التوليف اخلاص بالتقارير الوطنية -٣٢

 مثة حاجة إىل فهم ما إذا كان للتدابري اليت وضعت من أجل التنفيذ األثر املتوخى منها أم ال؛ )أ( 

 الرامية إىل التأثري على هذه العـلم والتكنولوجـيا أساسيان للقدرة على فهم الظواهر وللجهود         )ب( 
 الظواهر؛

 للتمكن من مقارنة النتائج وتقييمها؛" أدلة املساعدة"هناك حاجة إىل اتباع  )ج( 

 قدمت البلدان مسامهات هائلة لتفهم هذه الظواهر؛ )د( 

اليت هي بالطبع تدابري مرغوب فيه      (هـناك حاجة إىل تغيري النموذج من تدابري الرد واإلصالح            )ه( 
  آليات أو إجراءات استباقية ووقائية؛ليشمل أيضاً) داًج

ال توضـع املؤشـرات بالسرعة الكافية، مما ينتج عنه نقص يف مقاييس النجاح، وكون الفعالية                 )و( 
 الربجمية أقل من األمثل؛

ينـبغي أن يكـون العـلم مـتاحاً لألشخاص املتضررين، غري مقتصر على العلماء لتبادله يف                  )ز( 
 ات؛االجتماع
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وما مل يتم   . املهمة هي إذن حتطيم حواجز اجلمود وربط القدرات القائمة بالتدخالت املستحدثة           )ح( 
ذلـك فقـد تكون مناقشة املشاكل غري فعالة ألنه سيكون هناك إخفاق يف اختاذ اإلجراءات حيث توجد حاجة                   

 .قصوى إليها

ص بالتقارير الوطنية، إىل جلنة العلم والتكنولوجيا        من التوليف اخلا   وُتقدَّم التوصيات التالية، املستخلصة    -٣٣
 :للنظر فيها

 توفري آليات لتسهيل استحداث املؤشرات واستخدامها؛ )أ( 

 تسهيل بناء القدرات؛ )ب( 

 على استخدام نظم اإلنذار املبكر ونظم الرصد؛حتسني القدرة  )ج( 

جياد تالحم بني االتفاقيات وهيئات تنفيذ      حتسني الترابط والتنسيق املؤسسيني وتقدمي املساعدة إل        )د( 
 االتفاقية وفيما بينها؛

 حتويل املعارف التقليدية إىل فهٍم علمي؛ )ه( 

العمل يف املستقبل، على وضع جمموعتني من الضوابط الستعراض التقارير الوطنية، الستخدامهما  )و( 
 بني البلدان املوجودة يف مراحل متفاوتة من عملية         من أجل إظهار االختالفات يف الشروط املتعلقة بتقدمي التقارير        

 .التنفيذ

- - - - - 


