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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الثالثةالدورة 
 ٢٠٠٥مايو / أيار١١-٢بون، 
  من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 الـنظر يف الـتعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل         
 وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى االتفاقية

 خالصة

 بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية فرصة للوزراء ٤-م أ/٨لقد أتاح املقرر  
ورؤسـاء الوفود الذين اشتركوا يف املؤمتر الرابع لألطراف إلعادة تأكيد تعهداهتم بتنفيذ االتفاقية بنجاح وذلك                

ن األطراف املعنية اهتماماً على سبيل    بـتقدمي إعـالن حيدد جماالت العمل االستراتيجية اليت جيب أن توليها البلدا            
 . ٢٠١٠-٢٠٠١األولوية خالل العقد 

وكانـت األطراف قد نظرت وقت انعقاد املؤمتر السادس للدول األطراف يف التقرير األول الذي تناول                 
مية على وقد هنأ املؤمتر السادس األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكو. ٤-م أ/٨أعمال متابعة املقرر 

 . نوعية املعلومات اليت قُدمت تطبيقاً ألحكام اإلعالن

وملا كان اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية هو استعراض حالة التقدم                
 اليت مت إجنازها يف أفريقيا من       فـيما يـتعلق بتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا، فيقدم هذا التقرير آخر املعلومات املتعلقة باألنشطة              
 .جانب بلدان املنطقة وشركائها الرئيسيني يف التنمية لدعم جهود وضع االتفاقية موضع التنفيذ

وقـد أتـاح حتلـيل التقارير املختلفة استخالص بعض الدروس الرئيسية الواجب مراعاهتا بالتأكيد إلدخال                 
 :ومن بني هذه الدروس، جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل ما يلي. من الفعاليةالتعديالت الرامية إىل تنفيذ االتفاقية مبزيد 
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هـناك بعض جماالت العمل االستراتيجية احملددة يف اإلعالن اليت ال تزال تظهر يف تقارير كثرية                 -
 كمشاريع قطاعية مدهتا الزمنية حمدودة باتفاقات متويل ليس هلا ما يؤمن بقاءها؛

ىل أمهية إدراج جماالت العمل االستراتيجية يف برامج العمل الوطنية وربط           أشري يف تقارير كثرية إ     -
ومع ذلك، قليلة هي البلدان اليت قامت بالفعل        . هذه الربامج بورقات استراتيجية احلد من الفقر      

 بإدراج برامج العمل الوطنية يف استراتيجياهتا الوطنية للتنمية؛

تراتيجية من جانب البلدان املتقدمة األطراف، يتبني أن        فـيما يتعلق مبعاملة جماالت العمل االس       -
االهـتمام بالطاقات املتجددة وإدارة املراعي بشكل مستدام وإنشاء نظام لإلنذار املبكر ال يزال              

فقليلة هي التقارير اليت تشري إىل بدء تنفيذ أنشطة مهمة يف هذه اجملاالت املعترف مع               . ضـعيفاً 
  تنشيط القطاع الريفي يف البلدان األفريقية األطراف املتضررة؛ذلك بدورها األساسي يف جهود

يتـبني أيضاً أن األمر يتطلب إعادة تقييم األمهية املمنوحة ملكافحة التصحر يف سياسات تعاون بعض            -
 البلدان املتقدمة، مع مراعاة أولوية هذه املسألة بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان األفريقية؛

 املـنظمات الدولية، جيري اختاذ مبادرات مشتركة تسمح بتعزيز ترابط أعمال            عـلى صـعيد    -
الوكاالت املتخصصة ومن مث تيسري مهمة تنسيق املساعدة اليت تقدم إىل البلدان على حنو أفضل،               

 خاصة يف جمال تعبئة التمويل لوضع املشاريع ذات األولوية موضع التنفيذ؛

طة عمل مبادرة البيئة اليت تندرج يف إطار الشراكة اجلديدة          تعتمد بعض املنظمات أيضاً على خ      -
من أجل تنمية أفريقيا لزيادة ربط برامج دعمها بالربامج اليت حتددها البلدان األفريقية اليت تعترب               

 .أن مشكلة البيئة الرئيسية اليت ال تزال القارة تواجهها هي مكافحة التصحر وآثار اجلفاف
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  اخللفية-أوال

اعتمد وزراء ورؤساء وفود األطراف يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                -١
 بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز     ٤-م أ /٨، املقرر   ٢٠٠٠ديسمرب  /التصـحر، الذي عقد يف بون يف كانون األول        

 . تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية

تعزيز تنفيذ  "ووفقـاًً هلـذا املقـرر، دعيت البلدان األطراف إىل احترام التعهدات اليت التزمت هبا وإىل                  -٢
ومن هذا املنظور،   . "االلـتزامات مبوجب االتفاقية والعمل بنشاط على مواصلة دعم تنفيذها تنفيذاً فعاالً وكامالً            

 . يتعني على هذه البلدان تقدمي تقارير بانتظام عن حالة تنفيذ اإلعالن

البلدان املتقدمة األطراف املتضررة واملنظمات الدولية املعنية "، ٦-م أ/٤وشجع مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٣
املتحدة ملكافحة التصحر وأهدافها بغية     عـلى أن تراعي يف استراتيجياهتا مبزيد من االهتمام مقاصد اتفاقية األمم             

دعـم جهـود البلدان النامية األطراف املتضررة وسائر األطراف املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، يف       
 ".سياق االتفاقية

 ومبوجب أحكام املقرر.  بإنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية٥-م أ/١وأوصى مؤمتر األطراف يف املقرر  -٤
النظر يف التعديالت "، يتضمن برنامج عمل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بنداً أيضاً بشأن ٦-م أ/٩

الـالزم إدخاهلـا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، ال سيما فيما يتعلق بالتشديد على احترام االلتزامات                  
 ".املنصوص عليها يف االتفاقية

 التقارير املقدمة من البلدان األفريقية األطراف املتضررة النظر يف -ثانياً

 تقريراً وطنياً يستويف كثري منها التقارير اليت        ٤٦قدمت البلدان األفريقية وقت إعداد هذا التقرير املوحد          -٥
 .قُدمت وقت إجراء االستعراض الثاين

 تات يف املناطق املتضررةاإلدارة املستدامة لألراضي، وخباصة املياه، والتربة، والنبا -ألف 

مل تسهم دائماً األعمال اليت مت االضطالع هبا يف إطار إعداد برامج عمل وطنية يف إعطاء دفعة جديدة جلهود                    -٦
وتواجه البلدان املختلفة صعوبات    . مكافحة تدهور األراضي وذلك بالرغم من قوة تعبئة األطراف املختلفة املعنية باألمر           

ويف حالة كهذه، فإن تعيني اإلدارة املستدامة . الية الالزمة لوضع برامج عملها الوطنية موضع التنفيذيف تسخري املوارد امل
 . للتربة كأحد األهداف الرئيسية للدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إمنا هو أمر يثري أمالً كبرياً

ع معارف بشأن املوارد الطبيعية وذلك      وقد أتاح إعداد برامج عمل وطنية لبعض البلدان الشروع يف جتمي           -٧
وأسفر هذا العمـل عـن تعيني املشاكل الرئيسية املطروحة يف املناطق       . بالتوحـيد بـني بارامترات حتليل خمتلفة      

 . اجلغرافية املختلفة، ومكَن من قياس مدى حدهتا ومن اقتراح حلول مالئمة-البيئية 
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ا الستصالح األراضي املتدهورة حول جتديد البيئة الطبيعية، وإدارة         وتـتمحور أساسـاً املبادرات اليت مت تنفيذه        -٨
 .املوارد املائية، والتشجيع على استعمال مصادر الطاقة املتجددة، وتعزيز األمن الغذائي وتوعية العناصر الفاعلة

األراضي و يف إطـار سياسـة جتديد البيئة الطبيعية، تتعلق أهم املبادرات بإعادة التحريج، واستصالح                 -٩
املـتدهورة، ومحاية السهول، وإقامة حواجز مانعة للحرائق، وتنظيم موارد الغابات بغرض إدارة املوارد الطبيعية               

 .إدارة مستدامة

 ويف جمال إدارة املياه، تتعلق التجارب باستحداث تقنيات جلمع املياه، وتعزيز حمطات حتلية املياه، وإنشاء  -١٠
 السيما تلك الواقعة يف املناطق القاحلة وشبه        -د املائية، وضعت بلدان أفريقية عديدة       وإزاء ندرة املوار  . السدود

 اسـتراتيجيات حلفظ املياه اجلوفية اليت ختضع لضغط شديد بسبب التوسع احلضري السريع وازدهار               -القاحلـة   
 .األنشطة الزراعية

طي جمال عمل واسعاً نسبياً يشمل   وجتـري حالـياً عدة جتارب ملكافحة التصحر على أرض الواقع، وتغ            -١١
وتتعلق تلك . أنشطة إدارة املوارد الطبيعية يف املناطق الريفية واحلضرية، فضالً عن مبادرات إلدارة القدرة اإلنتاجية

التجارب بقطاعات الزراعة، وتربية املاشية، واملوارد املائية، واملرافق الصحية، وإدارة العقارات، ومحاية الغابات              
وتتعلق األنشطة املنجزة، يف مجلة أمور، باإلعالم، والتوعية، وإعادة التحريج، وحفظ املياه والتربة،             . ة، إخل والطاق

 .وإعادة تشكيل املراعي والسياحة البيئية والترويج الستخدام الطاقات املتجددة

 استغالل وإدارة املراعي بشكل مستدام -باء 

على أن هذا املوضوع ال يزال يتسم     . ة إدارة املراعي بشكل مستدام    مل ختصص التقارير مكانة كبرية ملسأل      -١٢
وقد َعني برنامج العمل اإلقليمي ملكافحة التصحر       . بأمهـية جوهـرية يف إطار األعمال دون اإلقليمية واإلقليمية         

 .أنشطة مترابطة تستهدف يف آن واحد إدارة املراعي وتنمية احملصول العلفي

 ئمة لإلنتاج الزراعي وتربية املاشيةاستحداث أساليب مال -جيم 

يتبني من التقارير أن ما يضاعف من معاناة أفريقيا من آثار التصحر هو شدة اعتماد مستوى تنميتها على  -١٣
ويف سياق يتسم بنمو سكاين مستمر، فإن تفاقم عملية تدهور النظم اإليكولوجية يقترن بارتفاع            . املوارد الطبيعية 

وعلى صعيد املنطقة كلها، ميثل العجز الغذائي السبب يف اشتداد          . واقع على املوارد الطبيعية   متواصل يف الضغط ال   
انعدام األمن الغذائي وتفاقم الرتاعات املتعلقة باحلصول على املوارد الطبيعية، وخباصة األرض اخلصبة اليت تشكل               

يذ أنشطة يف جماالت املزارع السوقية واحلراجة وملعاجلة هذا الوضع، شرعت البلدان يف تنف. مورداً آخذاً يف التناقص
كما أهنا تعكف على تطوير البحوث . الزراعية، وحفظ التربة، وإنشاء بنوك للحبوب، وتعزيز الزراعة غري التقليدية

 .الزراعية لتهيئة الظروف اليت تفضي إىل تنشيط الزراعة
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ان، جيري تنفيذ مبادرات أكثر حتديداً يف ميادين        ونظراً إىل حالة التزعزع السياسي السائدة يف بعض البلد         -١٤
خمـتلفة تتعلق أساساً بإصالح املناطق املتدهورة بسبب عمليات نزوح السكان، وحتسني مستوى معيشة الالجئني               

 .واملشردين، فضال عن تشجيع ابتكارات الفالحني

وليست الغاية من جهود    . لزراعيةويشـري عـدد من التقارير إىل التقدم احملرز يف جمال حتسني التقنيات ا              -١٥
ومن هذا املنطلق، حتظى    . البحث زيادة إنتاجية نظم الزراعة فحسب، وإمنا أيضاً ضمان استدامة النشاط الزراعي           

. وتسعى بعض البلدان أيضاً إىل تشجيع البستنة واحلراجة الزراعية        . تقنيات الري واستصالح التربة بعناية خاصة     
 .ارب يف جمال حتسني اإلنتاجية ونوعية املنتجات احلرجيةبينما تنفذ بلدان أخرى جت

وفـيما يـتعلق ببحوث الوراثة، تنصب اجلهود على استحداث أصناف تقليدية من احلبوب واألشجار                -١٦
 .وفصائل نباتية أخرى تتكيف مع اجلفاف ومع الظروف اخلاصة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة

 جلديدة واملتجددةاستغالل مصادر الطاقة ا -دال 

ويف هذا اإلطار، يتم التشديد     . أو البديلة /ُتبذل جهود كبرية للتشجيع على استخدام الطاقات املتجددة و         -١٧
عـلى تطوير الطاقة الشمسية وتعميم التجهيز مبواقد حمسنة بغية ختفيف الضغط على املوارد احلرجية اليت تشكل                 

 . سكان املنطقةاملصدر الرئيسي للطاقة املرتلية ألغلبية 

وتشدد التقارير على املكتسبات اليت حتققت يف جمال تعزيز الطاقات املتجددة، مثل استحداث نظم فلطية                -١٨
ضوئية ووضع حلول بديلة للنفط وتعميم التجهيز مبواقد حمسنة، وكلها عوامل تسهم يف تقليص االستغالل املفرط               

 .حلطب الوقود

 تشجري وتكثيف برامج حفظ التربة/جريبدء تنفيذ برامج إعادة تش -هاء 

ال يتم يف مجيع احلاالت تزويد املشاريع والربامج اليت تنفذ يف جمال استصالح األراضي املتدهورة بآليات متَكن من     -١٩
فالبيانات باألرقام عن مساحة األراضي املستصلحة ترد يف أقل . تقييم أثر أنشطتها ومن حتديد مساحة األراضي املستصلحة

ـ  وتوجه بلدان عديدة االنتباه إىل أهنا ال متلك بيانات إحصائية أو أن البيانات اإلحصائية              . ن ربـع عدد التقارير املقدمة     م
 . ويبدو أن جهود إعادة التحريج ختضع لعمليات تقييم أكثر منهجية وانتظاماً. املتوفرة لديها ليست موثوقة

 لتنبؤ حباالت اجلفافاستحداث نظم إنذار مبكر لألمن الغذائي وا -واو 

باسـتثناء حاالت بسيطة جداً، قليلة هي اجلهود املبذولة على املستوى الوطين الستحداث نظم لإلنذار                -٢٠
وتبذل مع ذلك جهود على املستوى اإلقليمي، ال سيما بالقرار الذي مت اختاذه إلنشاء مرصد               . املـبكر يف البلدان   

على مستوى بلدان احتاد املغرب العريب واللجنة الدائمة املشتركة بني          بشأن اجلفاف والتصحر والكوارث الطبيعية      
وقد مت اختيار هذا املشروع أيضاً من بني املشاريع اليت تدخل يف إطار           . الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل     
 .الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
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 رصد وتقييم التصحر -زاي 

ئيسية املراد بلوغها على املستوى الوطين بتحديد إجراءات تسمح مبراعاة          يـتعلق أحـد األهـداف الر       -٢١
 االجتماعي وذلك بإجراء تعديالت مستمرة مبنية       -التحوالت اليت تطرأ على البيئة الطبيعية والسياق االقتصادي         

من شأهنا أن تتيح التقييم /وهلذا السبب، فإن برامج العمل الوطنية تتضمن تدابري للمتابعة. عـلى تقييمات منتظمة  
الـتحقق مـن االتساق الكلي ألعمال مكافحة التصحر وتقدير مدى تأثريها وحتديد التدابري الرامية إىل تصحيح                 

 .أو تعزيز مكتسباهتا/مواطن الضعف يف الديناميات القائمة و

 لتنفيذ  تقييم/ويفـترض أن تكون مجيع البلدان اليت وضعت برامج عمل وطنية قد أنشأت آليات متابعة               -٢٢
بينما وضعت بلدان   . ويف بعض البلدان، ال توجد أنظمة فعالة لتقييم اجلفاف والتصحر         . برامج مكافحة التصحر  

 .التقييم بزيادة استغالل نظم املتابعة القائمة/أخرى آليات مستقلة ودائمة للمتابعة

ويشري أحد التقارير بوضوح    . التصحروجتدر اإلشارة إىل أن بعض التقارير مل تتطرق إىل مسألة تقييم ومراقبة              -٢٣
وكثرياً . إىل أن تدهور األراضي ال خيضع ألية متابعة أو تقييم ألسباب ذات صلة بوجود عجز يف املوارد البشرية واملالية           

 .التقييم املوضوعة/ما يرد ذكر هذه القيود يف التقارير، ويبدو أهنا السبب يف ضعف أداء نظم املتابعة

فبعض البلدان لديها نظم    . التقييم من بلد إىل آخر    /ب العمـل املنتهجة يف جمال املتابعة      وختـتلف أسـالي    -٢٤
ومل تنشئ  . معلومات وطنية تتكفل جبمع البيانات عن حالة البيئة عموماً وعن حالة املوارد الطبيعية بشكل أخص              

انات الناجتة عن متابعة الفقر     وتستفيد هذه البلدان من البي    . بلـدان أخـرى نظماً خمصصة حتديداً ملراقبة التصحر        
ويف حاالت  . واجملاعـة وكذلك عن املعلومات اليت تقدمها مراكز األرصاد اجلوية أو مؤسسات البحوث األخرى             

 .كهذه، تظهر املشكلة عموماً يف تنسيق أساليب العمل وحتقيق املواءمة بينها

 وتتيح نظم املعلومات هذه، بوصفها أداة       .وتشري بعض التقارير فقط إىل وجود نظم معلومات بشأن التصحر          -٢٥
داعمـة لتنفـيذ برامج العمل الوطنية، نشر املعلومات املختارة واملثبتة واملقدمة يف أشكال يسهل على جمموع العناصر                  

 االستفادة من `١`: وإىل جانب نشر املعلومات، تتمثل مهام هذه النظم فيما يلي. املعنية مبكافحة التصحر الوصول إليها
 تقييم أثر مشاريع    `٣` تسهيل متابعة ظاهريت التصحر وتدهور البيئة؛        `٢`لبيانات املوجودة بغية تيسري الوصول إليها؛       ا

 .والتنبؤ بآثار الكوارث الطبيعية ذات الصلة باجلفاف وتقييم مداها" ٤"وبرامج مكافحة التصحر، 

املعلومات املتعلقة بالتصحر ويقدمان    ويصـف تقريـران األنشطة اجلاري تنفيذها يف إطار نظم تداول             -٢٦
جلنة منع اجلفاف، والدليل املنظم إلجراءات التقييم،       (مؤشـرات عـن الترتيبات املؤسسية والتشريعية املوضوعة         

وتفضل بعض البلدان االستعانة ببيانات السواتل ونظم املعلومات ). واملرسوم بقانون املتعلق بتقييم األثر البيئي، إخل
كما أهنا تسعى جاهدة إىل بناء قاعدة مرجعية تتمكن انطالقاً منها من متابعة عمليات التصحر وتقدير                . اجلغرافية

 .مدى تأثري األنشطة وقياس التطورات املستقبلية
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تقييم املبادرات اهلادفة إىل مكافحة /وتشدد أربعة تقارير على أمهية إشراك السكان احملليني يف عملية متابعة -٢٧
: غري أهنا ال تقدم أية إشارة فيما يتعلق بأساليب استعمال العناصر الفاعلة احمللية آللية املتابعة              . يتدهـور األراض  

التقييم من أجل إقامة حوار مع صانعي القرارات بشأن         /كـيف تتوصل هذه العناصر إىل استغالل بيانات املتابعة        
ارد الطبيعية؛ توزيع املهام أثناء تنفيذ هذه       نـتائج الـربامج؛ اخلـيارات الـيت تتم بشأن استراتيجيات إدارة املو            

 .االستراتيجيات، وما إىل ذلك

فقد مكَن  . ويـتم أحياناً رصد تدهور األراضي يف إطار برامج إقليمية أو بالتعاون مع مؤسسات دولية               -٢٨
مل ومجع  بـرنامج شـبكة الرصد الوطنية للمراقبة اإليكولوجية على املدى الطويل حنو اثنا عشر مرصداً من الع                

 .معلومات عالية اجلودة عن تطور املوارد الطبيعية وفعالية نظم اإلدارة

وتشـري بعـض التقارير إىل ضرورة إشراك األوساط العلمية يف حتسني املعارف املتعلقة بآليات التصحر وأسبابه                  -٢٩
 .يئي واالستفادة من املكتسباتوعلى الصعيد التقين، يتعلق األمر على وجه اخلصوص بتوحيد أساليب الرصد الب. وآثاره

وتوجـد بـالفعل، يف الوقت احلاضر، جمموعة معلومات كثرياً ما تكون بالغة األمهية، ولكنها ال تسمح               -٣٠
بوضـع أطـر متكاملة للتقييم البيئي بسبب وجود عدة قيود منها ضعف التقدير الكمي لظاهرة تدهور املوارد                  

الصعوبات اليت تعترض الوصول إىل املعلومات املتوفرة، واستعمال تسميات         الطبيعـية، وتناثر البيانات املتوفرة، و     
 .ومقاييس متنوعة، وانغالق املؤسسات احلائزة للمعلومات

 االستنتاجات والتوصيات -حاء 

تشـري تقارير عديدة إىل أن أعمال الدعم جيب أن تتمشى مع منطق وأهداف الشراكة اجلديدة من أجل                   -٣١
. تبار أهنا تشكل اإلطار املرجعي االستراتيجي للدول األفريقية وشركائها الرئيسيني يف جمال التعاونتنمية أفريقيا باع

وقـد أثـار أحد البلدان االنتباه إىل إمكانية تعزيز التكامل بني املبادرات املتخذة على مستويات خمتلفة يف جمال                   
 عمل املبادرة البيئية اليت تشكل جزءاً من الشراكة مكافحـة التصحر مبا يفيد تنفيذ املشاريع احملددة يف إطار خطة      

 .اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

ومن أجل زيادة أثر األنشطة اليت يتم تنفيذها يف املواقع امليدانية، ال بد من تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية                   -٣٢
ويف الوقت احلاضر، ُتقبل معظم  . طبيعيةاألساسية لتحسني إدراكها للتحديات املرتبطة باإلدارة الرشيدة للموارد ال        

وتسمح هذه  . املشـاريع اجلـاري تنفيذها على إشراك السكان يف تصميم املشاريع فضالً عن تنفيذها وتقييمها              
 .اخليارات بتمهيد الطريق إلدامة األنشطة اليت بدأ تنفيذها يف إطار تلك املشاريع

ادية، ال بد من إدماج أنشطة مكافحة التصحر مبزيد من االتساق     ولتيسري تعبئة املوارد املالية والبشرية وامل      -٣٣
وجيب أن يعكس هذا املنظور أيضاً . واملنهجية يف االستراتيجيات الوطنية ويف برامج التعاون مع الشركاء يف التنمية

 . ارتفاع مستوى التمويل من املوارد الذاتية للدول يف القطاعات املعنية مبكافحة التصحر
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ـ  -٣٤ وتتضمن عدة . كل الربط بني برامج العمل الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقر حتدياً كبرياً            ويش
والواقع أن . تقارير فقرات تشري إىل أن برنامج العمل الوطين يرتبط ارتباطا تاماً باإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر

نهائية واألهداف املتوخاة وأساليب التنفيذ، حىت يف       ليس هناك ما يثبت دائماً وجود اتساق على مستوى الغاية ال          
. احلـاالت الـيت تسـتجيب فيها برامج العمل الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقر الهتمامات مشتركة                

وسـيتطلب األمـر من بلدان املنطقة زيادة االهتمام بتحقيق االتساق العام بني هذه األطر االستراتيجية وربطها                 
 .املدى يتيح إمكانية االستباق يف جمال مكافحة الفقر وتدهور األراضيبتصور بعيد 

  النظر يف التقارير املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف-ثالثاً 

قُدم وقت إعداد هذا التقرير املوحد أربعة عشر تقريراً من جانب بلدان متقدمة أطراف إىل أمانة اتفاقية                  -٣٥
لتقارير معلومات عما قدمته هذه األطراف من دعم يف اآلونة األخرية إىل البلدان وتتضمن هذه ا. مكافحة التصحر

 .األفريقية األطراف املتضررة

 اإلدارة املستدامة لألراضي، وخباصة املياه، والتربة، والنباتات يف املناطق املتضررة -ألف 

ل األولوية إذا أريد حتقيق نتائج تشـدد عدة بلدان متقدمة على ضرورة االهتمام مبكافحة الفقر على سبي     -٣٦
وتعكف البلدان األفريقية األطراف يف االتفاقية على إعداد        . ذات مغـزى يف إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة        

ويتم . ورقات استراتيجيتها للحد من الفقر اليت تشكل اآلن حجر الزاوية لسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية
 .باعتبارها أطراً مرجعية لعمليات دعم الشركاء يف التعاونإعدادها أيضاً 

. ويؤثر الفقر الذي ميس بوجه خاص املناطق الريفية تأثرياً سلبياً على إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة     -٣٧
 اليت تبذهلا وقد أكد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانسبريغ مرة أخرى بقوة على ضرورة دعم اجلهود

وللمضي قدماً يف هذا الطريق، يبدو أن ال غىن عن تعزيز قدرات البلدان األفريقية            . البلدان يف إطار مكافحة الفقر    
ودعـم املـبادرات املـتخذة من جانب صغار املنتجني يف املناطق الريفية، والنساء، والشباب، فضالً عن الفئات      

 . االجتماعية األخرى املتضررة

 لتحسني استراتيجيات إدارة املوارد الطبيعية، تناشد بعض البلدان املتقدمة اعتماد إجراء يقوم على              وسعياً -٣٨
وجيب أن تستند هذه اجلهود إىل تنفيذ خطط تنمية حملية وتعزيز قدرات اجملتمعات . بذل اجلهود لتحقيق الالمركزية

زية من شأنه أن يهيئ ظروف اإلدارة املستدامة للنظم وتفيد التقارير بأن اخليار الذي يؤيد حتقيق الالمرك  . احمللـية 
 .اإليكولوجية وحتسني إنتاجية نظم اإلنتاج

. ومتنح البلدان املتقدمة األطراف دعمها لربامج عديدة يتم تنفيذها يف جمال إدارة األراضي بشكل مستدام        -٣٩
. حمليط الطبيعي، وحفظ املياه والتربة    وتـتعلق األعمـال املنجزة أساساً باستصالح األراضي املتدهورة، وجتديد ا          

التربة، (وينصـب االهتمام أيضاً على حتسني اإلنتاجية الزراعية بزيادة مراعاة أوجه التفاعل بني العوامل املختلفة                
 ).املياه، الغطاء النبايت واألساليب التقنية
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طلق، أتاح الدعم الذي قدمته البلدان ومن هذا املن. وتشدد التقارير على ضرورة حتسني إدارة املوارد املائية -٤٠
املتقدمة األطراف بدء تنفيذ برامج معينة إلدارة املياه السطحية، وإدارة املستنقعات الصغرية، وتوفري املياه يف املناطق 
احلضرية، ومكافحة التحات، وتشجيع الزراعة املروية، وتوفري املياه للمواشي، واملرافق الصحية، وإدارة املياه عرب              

 .احلدود، وما إىل ذلك، يف سياق تنفيذ االتفاقية

 استغالل وإدارة املراعي بشكل مستدام -باء 

وتتضمن هذه الربامج توفري املياه     . أشـارت ثالثة بلدان إىل الدعم الذي تقدمه إىل برامج إدارة املراعي            -٤١
اص يف الساحل ومشال أفريقيا     ويتم تطبيقها أساساً يف مناطق متضررة بوجه خ       . للمواشـي واحلـراجة والزراعة    

 .واجلنوب األفريقي وأفريقيا الشرقية

وقد أشارت البلدان األخرى املتقدمة إىل أنـها تدعـم أنشطة هلا صلة بتربية املاشية والرعي، وإن كانت  -٤٢
 .ال متول برامج تتعلق حصراً بإدارة املراعي

 ملاشيةاستحداث أساليب مالئمة لإلنتاج الزراعي وتربية ا -جيم 

يشدد أكثر من نصف عدد التقارير على أن التنمية الريفية املتكاملة تشكل إطاراً مالئماً لتنفيذ سياسات                 -٤٣
ويتم تصميم الربامج واملشاريع ملراعاة مجيع األنشطة ذات الصلة باستغالل احمليط الطبيعي يف إطار دعم               . التعاون

 .األنشطة املختلفة لإلنتاج الريفي

الربامج املمولة من عدة بلدان متقدمة على حتديث القطاع الزراعي، وتعزيز نظم اإلنتاج القائمة              وتركز   -٤٤
وقد شرع أحد البلدان يف استحداث . على الزراعات املختلطة بالغابات واملراعي، ودعم حتويل املنتجات وتسويقها

وبدأ تنفيذ برنامج ). والكامريون ومدغشقرتونس ومايل (نظام زراعة للمحافظة على املوارد يف عدة بلدان أفريقية 
مـع بلـد آخر مبساندة املعهد الدويل لبحوث احملاصيل للمناطق االستوائية شبه القاحلة والربنامج الدويل لتطوير                 

ويقوم هذا  . حماصـيل األراضي القاحلة من أجل استحداث أساليب وممارسات زراعية جديدة يف املناطق القاحلة             
وتؤكد التقارير على أمهية مسامهة احلراجة      . ج مجيع مكونات احمليط الطبيعي بشكل متكامل      الـربنامج على إدما   

 .الزراعية يف تطوير النظم الزراعية

ونقل . وتشـجع الـبلدان املـتقدمة اعـتماد تكنولوجـيات حديثة يف قطاع الزراعة وتنويع احملاصيل                -٤٥
آليات متويل فعالة، فضالً عن جهاز مالئم لتقدمي        التكنولوجـيات يفترض وجود شروط إطارية مالئمة، وخباصة         

 .الدعم التقين

وتشري البلدان إىل الدعم املقدم إلدارة تربية املاشية بشكل مستدام مع عدم الدخول يف تفاصيل األعمال                 -٤٦
ادة عدد وقد تناول تقريران وصف برامج دعم تربية املاشية بالتشديد على األمهية املوالة لزي          . الـيت بـدأ تنفيذها    

وينصب االهتمام أيضاً على هياكل املراعي وعلى سبل وصول الرعاة          . احليوانات برفع إنتاجية نظم تربية املاشية     
 .إىل اخلدمات البيطرية وإىل األعالف الالزمة للحيوانات
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 وتشري .وتتناول التقارير مسألة املراعي من زاوية سبل الوصول إىل املساحات املخصصة للغابات واملراعي -٤٧
 . أيضاً إىل ضرورة املساعدة على إنشاء مراعي صغرية لتربية املاشية

 استغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة -دال 

تظهـر التقارير اليت مت حتليلها أن الطاقة، وخباصة جمال الطاقات املتجددة، من القطاعات اليت حتظى بأقل    -٤٨
فقد أشارت أربعة تقارير فقط إىل الدعم املقدم        . قدمة للمشاريع والربامج  قدر من التمويل الذي توفره البلدان املت      

ومما يفسر قلة االهتمام بقطاع الطاقة ضخامة االستثمارات األساسية الالزمة،          . يف هذا اجملال إىل البلدان األفريقية     
 .وأحياناً عدم تكيف التقنيات اجلديدة مع االستخدامات احمللية

ومن .  الثنائي، يصرح أحد البلدان بأنه يقدم دعماً كبرياً يف جمال الطاقات املتجددة            ويف إطـار التعاون    -٤٩
 .خالل الشبكات اليت مت إنشاؤها، تشكل املنظمات األفريقية غري احلكومية منظمات شريكة مميزة يف تنفيذ مشاريع الطاقة

يع طاقة قائمة على احلطب يف بعض       فقد بدأ تنفيذ مشار   . وينصب االهتمام أوالً على الطاقات التقليدية      -٥٠
ويدعم أحد البلدان تطبيق تقنيات للتخفيف من استهالك حطب         . ويف املغرب ) مايل والنيجر (بلـدان السـاحل     

 .الوقود واخلشب

الطاقة عن تلك اليت توليها للطاقات /وعموماً ما تويل البلدان املتقدمة األطراف أمهية أكرب ملشاريع اخلشب -٥١
 .ن يسمح هذا اخليار بإعطاء دفعة لدينامية اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف األجل القريبول. املتجددة

 تشجري وتكثيف برامج حفظ التربة/بدء تنفيذ برامج إعادة تشجري -هاء 

يتـبني من قراءة تقارير البلدان املتقدمة األطراف أن اجلهود تنصب على برامج إدارة النظم اإليكولوحية                 -٥٢
املسـاحات احملمية واحلدائق الوطنية أكثر من تلك اليت تركز على برامج تنمية الغابات على أساس أعمال زرع                  و

ويشدد أحد التقارير على العالقة القائمة بني نظم الغابات واحتباس الكربون، ويوصي       . األشجار وإعادة التحريج  
الناتج عن عملية إعادة التحريج ويستنتج أهنا ال تكفي         ويشري تقرير آخر إىل األثر الفعلي       . حبفظ املوارد احلرجية  

 .حلل مشكلة التصحر ما مل يتم وضع استراتيجية فعالة لتحسني أحوال معيشة السكان

وتفـيد بعـض البلدان املتقدمة بأهنا قامت بدراسة مسألة إصالح قطاع الغابات والنهج اجلديدة لتنمية                 -٥٣
وتبني الدراسة األمهية الواجب منحها     . ى حتميل السكان املسؤولية   الغابـات القائمـة عـلى الالمركـزية وعل        

 .الستراتيجيات التعبئة االجتماعية والبحث عن املوارد املالية

ويشري إىل  . ويشدد أحد البلدان على األمهية اليت تنطوي عليها هنج إدارة الغابات القائمة على املشاركة              -٥٤
وجيري اختبار هذه النماذج بنجاح يف . إصالح مناطق أصيبت بأضرار شديدةالدعم املقدم لتنفيذ مناذج تركز على 

 .بوركينا فاسو وموزامبيق
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 استحداث نظم إنذار مبكر لألمن الغذائي والتنبؤ حباالت اجلفاف -واو 

ويالحظ أن بلداً   . تقوم أعمال متابعة البيئة بدور استراتيجي يف اإلشراف على تطور النظم اإليكولوجية            -٥٥
وهو يقدم املساعدة إىل بعض املؤسسات      . حـداً فقـط قد حقق تقدماً فعلياً يف استحداث نظم لإلنذار املبكر            وا

ويف هذا اإلطار، حيظى مرصد الصحراء الكربى، وخباصة برنامج         . املتخصصـة لتمكينها من تنفيذ برامج إقليمية      
كز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض شبكة الرصد الوطنية للمراقبة اإليكولوجية على املدى الطويل واملر

التنمـية واملركـز اإلقليمي للتدريب والبحث والتطبيق يف علوم األرصاد الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية بدعم               
حلقات اجلفاف،  (لتنفـيذ مشـاريع للمـتابعة اإليكولوجـية إلغراض التنبؤ البيئي واستباق الظواهر الطبيعية               

 ). شي اجلراد، إخلالفيضانات، وتف

 رصد وتقييم التصحر -زاي 

تناشـد مجـيع التقارير اعتماد وسائل لرصد وتقييم التصحر لتحسني فعالية استراتيجيات إدارة املوارد                -٥٦
 .وتشدد على أن رصد وتقييم عملية التصحر جيب أن يشكال إحدى دعائم برامج العمل ملكافحة التصحر. الطبيعية

ويف . عموماً وسيلة هامة لتعزيز قدرات البلدان األفريقية يف جمال رصد وتقييم التصحر           ويعتـرب التدريب     -٥٧
كما أهنا تيسر سبل حصول . إطار التعاون العلمي، تقدم البلدان املتقدمة منحاً دراسية لرعايا من البلدان األفريقية       

نولوجيات املستوردة بشكل متكرر وغري ويفيد أحد التقارير بأن اللجوء إىل التك. هذه البلدان على التكنولوجيات
ويتبني من ذلك أنه . مضبوط قد يعرض تنمية البلدان األفريقية للخطر ما مل تبذل جهود حقيقية داخل هذه البلدان

ال بـد هلذه البلدان من وضع استراتيجيات متسقة إلرساء القواعد العلمية والتكنولوجية األساسية إلعطاء دفعة                
 . املثلىلدينامية التنمية 

 املالحظات واالستنتاجات -حاء 

كـثرياً ما ُتعاجل مسألة مكافحة التصحر يف هذه التقارير كمسألة تندرج كلية يف قطاعات التعاون بني                  -٥٨
وتشمل احملاور ذات األولوية اليت وقع عليها االختيار اهتمامات البلدان          . الـبلدان املـتقدمة والـبلدان األفريقية      

 .ر أهنا تشكل بعداً شامالً الستراتيجيات التعاون اإلمنائي وسياسات مكافحة الفقراألفريقية باعتبا

ويتبني مع ذلك أن    . وتعلن البلدان املتقدمة عن عزمها دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان األفريقية األطراف املتضررة             -٥٩
 .  التمويل املخصص للبلدان األفريقيةهناك حاجة لتحسني طريقة تنسيق هذا الدعم اخلارجي وتبسيط إجراءات إدارة

. ويف إطـار الـتعاون الثـنائي، تؤيد البلدان املتقدمة تنفيذ مشاريع وبرامج من خالل وكاالهتا للتعاون         -٦٠
وقد أعدت البلدان . ويستهدف هذا التعاون جماالت عمل خمتلفة ال يرتبط بعضها ارتباطاً مباشراً مبكافحة التصحر

 ٢٣٧وأعلن أحد البلدان عن أنه ميول زهاء        . فاوتة، عدداً كبرياً من املشاريع البالغة األمهية      املتقدمة، بدرجات مت  
 .مشروعاً يف أفريقيا يف إطار مكافحة التصحر
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وتقدم مجيع البلدان معلومات عن مقدار التمويل الذي ختصصه ملكافحة التصحر ولربامج تعاون أخرى مع  -٦١
وتكتفي بعض البلدان باإلشارة إىل مقدار      . يت تشري إليها هي بوجه عام مبالغ كبرية       واملبالغ ال . الـبلدان األفريقية  

 .دعمها واملشاريع املستهدفة، يف حني تقدم بلدان أخرى معلومات مفصلة تتناول كل مشروع على حدة

  موجز املعلومات املقدمة يف تقارير املنظمات التابعة ملنظومة-رابعاً 
 ر منظمات أخرىاألمم املتحدة ويف تقاري

إن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  -٦٢
 إىل دعم البلدان األطراف النامية يف اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة              ٦-م أ /٤مدعوة مبوجب املقرر    

 وقت إعداد هذا التقرير املوحد مثانية تقارير تشدد فيها املنظمات على األعمال             وكان قد ورد  . ملكافحة التصحر 
 .اليت تقوم هبا ملساندة البلدان األفريقية األطراف املتضررة

 اإلدارة املستدامة لألراضي، وخباصة املياه، والتربة، -ألف 
 والنباتات يف املناطق املتضررة

 املوارد الطبيعية إدارة مستدامة، وخباصة األرض واملياه والتربة         تعلـن املـنظمات عـن اهتمامها بإدارة        -٦٣
 . وتشترك يف تنفيذ مشاريع يف جمال جتديد املوارد الطبيعية، وبشكل أعم يف مشاريع مكافحة التصحر. والنباتات

د، أصبحت  وباعتماد برنامج تشغيلي حمد   . ويويل مرفق البيئة العاملية أمهية كبرية ملكافحة تدهور األراضي         -٦٤
وينوي مرفق البيئة العاملية االستجابة الحتياجات البلدان       . مكافحة تدهور األراضي متثل واحدة من جماالت دعمه       

 .األفريقية بتسخري إمكانيات كبرية هلذا الغرض

 وتطـبق معظم املنظمات، وخباصة االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية واملوارد الطبيعية، ومنظمة األمم املتحدة              -٦٥
.  إيكولوجياً-لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومرفق البيئة العاملية أسلوباً منهجياً 

 االقتصادية مراعاة كبرية هي األخرى يف عمليات الدعم اليت تسعى إىل إشراك -وتـراعى اجلوانـب االجتماعية    
 .على حنو وثيق يف هذه العملياتالسكان احملليني ومستخدمي املوارد الطبيعية 

وتسـترعى الـتقارير االنتباه إىل أن جتديد املوارد الطبيعية وإدارهتا يشكالن عملية طويلة األجل تفترض     -٦٦
وتشدد تقارير منظمة . وضع سياسات متسقة واعتماد تدابري مؤسسية مالئمة وإشراك كافة اجلهات الفاعلة املعنية    

بيئة العاملية على ضرورة إعادة النظر يف السياسات واإلطار املؤسسي، وعلى تعزيز            األغذيـة والـزراعة ومرفق ال     
 .أجهزة إشراك الوزارات املعنية بالشؤون التقنية لضمان حتقيق األهداف املتوخاة

مهية وتشري إىل األ  . وقـد أولت تقارير عديدة أمهية خاصة إلدارة املوارد املائية واألراضي القاحلة إدارة مستدامة              -٦٧
املوالة إلنشاء وإصالح اهلياكل األساسية لتيسري إدارة املوارد وتوافرها على حنو أفضل لصاحل السكان يف خمتلف األنشطة                 

وتشكل معاجلة املياه املاحلة والشديدة امللوحة،      ). برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة     (الـيت يقومون بتنفيذها     
 . ليات احلفر جزءاً من اجملاالت الرئيسية لدعم املشاريع يف أكثر املناطق الصحراويةوالصرف والري، وتعدد عم
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وتشري التقارير إىل أن    . واملطلـوب هو حتقيق التآزر بني اتفاقيات ريو يف إطار اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية              -٦٨
ى برامج حفظ التنوع البيولوجي بدعم تقدمه       وحتظ. لصـون وحفظ التنوع البيولوجي أثراً حقيقياً على مكافحة التصحر         

بـرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجامعة األمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،              (معظـم املـنظمات     
 ).ا إىل ذلكواالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية واملركز العريب لدراسة املناطق القاحلة واألراضي اجلافة، وم

منها بوجه خاص املشاريع اليت يدعمها مرفق (وانطالقاً من نفس املنطق، تبني املشاريع املتعلقة بتغري املناخ  -٦٩
ويساند االحتاد الدويل حلفظ    . وجود أوجه تفاعل بني تدهور األراضي وإدارة موارد املياه العذبة         ) البيـئة العاملية  

ان األفريقية واجلزر الصغرية السريعة التأثر لتمكينها من مواجهة اآلثار املزدوجة           الطبيعـية واملوارد الطبيعية البلد    
 .املترتبة على تدهور األراضي وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي

وتفـيد التقارير بأن حفظ التربة واحد من اجملاالت اليت توليها املنظمات أولوية الدعم لصون البيئة، إىل                  -٧٠
 . يجيات تثبيت الكثبانجانب استرات

 استغالل وإدارة املراعي بشكل مستدام -باء 

 .تشكل إدارة املراعي جزءاً ال يتجزأ من الربامج اليت مت وضعها لتعزيز إدارة النظم اإليكولوجية بشكل مستدام -٧١

.  املاشية ويف رأي مـنظمة األغذية والزراعة أن استصالح املراعي جيب أن يتم بالضرورة مبشاركة مريب               -٧٢
وكـثرية هي التقارير اليت تشدد على ضرورة حتسني إدارة املياه يف إطار استصالح األراضي املستغلة فيما يتعلق                  

ويناشد تقريرا منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية . بإدارة املراعي والزراعات املختلطة بالغابات واملراعي 
 .ملاشيةتوثيق الصلة بني الزراعة وتربية ا

 استحداث أساليب مالئمة لإلنتاج الزراعي وتربية املاشية -جيم 

تويل املنظمات اليت تقدم دعمها حتديداً جملاالت الزراعة وتعزيز األمن الغذائي ومكافحة الفقر أمهية كبرية                -٧٣
لزراعي أثراً حقيقياً على    ويفيد تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بأن لتنوع اإلنتاج ا          . ملسـألة اإلنـتاج   

 .مكافحة الفقر اليت تشكل يف حد ذاهتا عنصراً أساسياً يف أية استراتيجية ملكافحة التصحر

وقـد قام برنامج األغذية العاملي باستثمارات كبرية يف قطاع الزراعة لتعزيز األمن الغذائي على مستوى                 -٧٤
 . ويتم اجلمع بني زيادة اإلنتاجية وتعزيز نظم اإلنتاج املستدامة. راداتالفالحني الفقراء وحتسني اإلنتاجية الزراعية واإلي

وتشري بعض التقارير إىل استحداث تكنولوجيات جديدة لصاحل اجلماعات الرعوية وذلك من أجل حتسني  -٧٥
 .األمن الغذائي

 استغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة -دال 

 جداً يف تقارير املنظمات، ولكن بعض التقارير تشري إليها، ال سيما            يرد ذكر مسألة الطاقة بشكل بسيط      -٧٦
 .فيما يتعلق بالطاقات املتجددة
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يف " إنشاء مزارع تقوم على الطاقة "وتشـدد منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية على ضرورة تشجيع            -٧٧
تحريج لتلبية جزء من احتياجات     وشددت بعض املنظمات على ضرورة االهتمام بإعادة ال       . األراضـي املتدهورة  
 .السكان من الطاقة

وقد بّين تقرير منظمة األغذية والزراعة احلاجة إىل تطوير مصادر الطاقة املستدامة وتعزيز استخدام الوقود  -٧٨
وتشري التقارير إىل مبادرات خمتلفة يتم تنفيذها يف الوقت احلاضر يف أفريقيا، منها    . األحفـوري والطاقة الشمسية   

بوجـه خاص مشروع الغاز النفطي املسيل الذي مت تنفيذه يف السودان ومشروع تعزيز التكنولوجيات االبتكارية                
 .الستخراج وتنقية امليثان يف رواندا

وتشدد على . وأكدت املنظمات على أمهية التحكم يف التكنولوجيات يف جمال الطاقات اجلديدة واملتجددة -٧٩
 . ات املالئمة واستحداث أدوات الختاذ قرارات فعالةضرورة تشجيع نقل التكنولوجي

 تشجري وتكثيف برامج حفظ التربة/بدء تنفيذ برامج إعادة تشجري -هاء 

تندرج أعمال إصالح التربة وحفظها، يف معظم البلدان، يف إطار مشاريع منوذجية يتم تنفيذها باالشتراك مع  -٨٠
وجيري تنفيذ أنشطة أخرى يف جماالت مثل تثبيت الكثبان، وإدارة          . يجمنظمات دولية، إلنشاء املزارع وإعادة التحر     

وقامت بعض املنظمات باستثمار مبالغ كبرية لدعم مشاريع زراعة       . الغابات، بل وتشجيع الزراعة املختلطة بالغابات     
قتصادية لسكان   اال -محاية التربة، وحتسني األوضاع االجتماعية      (خمـتلطة بالغابات ترمي إىل حتقيق أهداف خمتلفة         

 ).املناطق الريفية، ومكافحة الفقر، وما إىل ذلك

وتشري التقارير إىل أمهية دور احلدائق واحتياطيات التنوع البيولوجي يف محاية البيئة وحتسني ظروف معيشة  -٨١
 .السكان

 استحداث نظم إنذار مبكر لألمن الغذائي والتنبؤ حباالت اجلفاف -واو 

وتتعلق .  حـاالت قليلة ذكر املسائل املتعلقة باإلنذار املبكر والتنبؤ حباالت اجلفاف           تـورد الـتقارير يف     -٨٢
وقليلة هي اإلشارات الواردة يف     . املعلومـات الوحيدة املتاحة بإنشاء نظم لإلنذار املبكر يف إطار املتابعة الزراعية           

 .التقارير بشأن االستشعار عن بعد

 رصد وتقييم التصحر -زاي 

وقد ساندت بعض هذه املنظمات     . صد وتقييم التصحر مكانة بالغة األمهية يف برامج املنظمات        حيـتل ر   -٨٣
وجيري تنفيذ مشاريع لتقييم    ). منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    (إنشـاء نظم ملتابعة وتقييم عملية التصحر        

 .امج العمل دون اإلقليميةتدهور األراضي أو أهنا على وشك التنفيذ يف إطار برامج العمل الوطنية وبر

وتسترعى تقارير كثرية االنتباه إىل أن تقييم التصحر جيب أن يندرج يف إطار التقييم األكثر مشوالً للنظم                  -٨٤
 .اإليكولوجية، على أساس منهجيات مالئمة ومؤشرات ذات صلة
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ومما يسمح بزيادة حصر .  والتقييموميثل التآزر بني اتفاقيات ريو، الذي دعت إليه التقارير، إطاراً للمتابعة -٨٥
 .تطور العمليات البيئية اجلاري تنفيذها مراعاة العالقات املترابطة بني املناخ والتنوع البيولوجي وتدهور األراضي

وحتتل البحوث مكانة هامة يف التقارير املقدمة من املنظمات املكلفة بتعزيز التعليم والبحوث على الصعيد    -٨٦
فهذه املنظمات تدعم برامج حبوث ). األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وجامعة األمم املتحدة     منظمة  (الـدويل   

 .فضالً عن إشاعة نظم املعلومات اجلغرافية الكفيلة باإلسهام يف زيادة رصد التصحر وتقييمه

ويتم . ل رصد التصحر وتقييمه   وتراعي االستراتيجيات املطبقة يف جمال تعزيز القدرات االحتياجات القائمة يف جما           -٨٧
وهذا هو حال مشروع    . إجناز مشاريع الستحداث أدوات لتقييم وتقدير آثار ونطاق تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية           

تقييم تدهور األراضي يف املناطق القاحلة، الذي تنسقه منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع مؤسسات مثل برنامج األمم                 
، وأمانة منظمة األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واآللية العاملية، ومرفق البيئة العاملية ومرصد الصحراء الكربى               املتحدة للبيئة 

 .واملركز اإلقليمي للتدريب والبحث والتطبيق يف علوم األرصاد الزراعية واهليدرولوجية التشغيلية

 االستنتاج -حاء 

 تتخذها املنظمات واليت تسمح بتعزيز التآزر على مستويات         جتـدر اإلشارة إىل املبادرات املشتركة اليت       -٨٨
وتقدم هذه املبادرات، فرادى أو بالتعاون مع وكاالت أخرى، مساعدة تقنية . خمتلفة وتيسري احلصول على التمويل

ىل وتستند بعض املنظمات إىل مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وبوجه خاص إ       . للـبلدان األفريقية  
 .جانب البيئة فيها، للربط بني أولويات برامج دعمها وتلك اليت حتددها البلدان األفريقية

. ورغم هذه اجلهود، ختضع عمليات الدعم اليت تنفذها هذه املنظمات إىل حد كبري الستراتيجياهتا الذاتية               -٨٩
وعموماً ما يكون هنج املشروع هو . سهافكل منظمة تقدم بالفعل دعمها وفقاً لواليتها ولألولويات اليت حتددها لنف

 .األكثر استخداماً من جانب املنظمات ألنه يبني بوضوح األعمال اليت يتم إجنازها

ومن شأن  . وتـوىل أمهية كبرية للمرأة اعترافاً بقدراهتا على إدارة املشاريع وتطبيق بدائل ملكافحة الفقر              -٩٠
 .فيما يتعلق بالتدريب التقين، أن تعزز قدراهتن يف العملمضاعفة املبادرات املتخذة لصاحلهن، ال سيما 

وعالوة على جماالت العمل االستراتيجية الواجب أخذها بعني االعتبار، هتدف أعمال أخرى ذات طابع               -٩١
وتشدد املنظمات على أن مكافحة الفقر متثل شرطاً مسبقاً ملكافحة التصحر وعلى            . شامل إىل حتقيق نتائج فعالة    

ويطلب تشجيع األنشطة املدرة للدخل     . دمـاج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية الوطنية        ضـرورة إ  
 .وإشراك السكان يف تنفيذ املشاريع لتيسري احلد من الفقر

وتقدم املنظمات الدعم لوضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر موضع التنفيذ وتنسيق برامج العمل               -٩٢
 .وتراعى جماالت العمل هذه بفضل الدعم التقين والتمويل وإشاعة املعلومات.  وإعداد تقارير وطنيةدون اإلقليمية
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  التقييم األويل-خامساً 

يتبني من قراءة التقارير أن مكافحة التصحر وما يرتبط هبا من هدف تقليل الفقر قد أصبحا ميثالن أولوية     -٩٣
ومع مراعاة أوجه الترابط بني مكافحة التصحر       . قدمة على حد سواء   بالنسـبة للـبلدان األفريقـية والبلدان املت       

 .ومكافحة الفقر، فال غىن عن إشراك السكان يف إعداد استراتيجيات وطنية للتنمية وتنفيذها

ويف أفريقيا، تزداد املكانة اليت حتتلها املسائل البيئية أكثر فأكثر، ال سيما مكافحة التصحر، يف الربامج اليت  -٩٤
وهلا الشركاء يف التنمية، ويف قطاعات مثل إدارة املوارد املائية، وإدارة األراضي، ومحاية موارد الغابات وحفظ                مي

ويعكس هذا البعد اخليار الذي اختذته عدة بلدان متقدمة باالتفاق مع شركائها األفريقيني             . التـنوع البـيولوجي   
شوب نزاعات تتجاوز آثارها حدود الدول، ما مل تتخذ         لالهتمام بوجه خاص مبشاكل البيئة اليت قد تتسبب يف ن         

 .إجراءات احليطة بصددها

وتشـري التقارير يف حاالت كثرية إىل اإلصالحات املؤسسية اليت يتعني على البلدان القيام هبا يف جماالت                  -٩٥
روحاً صراحة كشرط ومع أن هذا املطلب ليس مط. تعزيز الدميقراطية وإدارة املنازعات وتشجيع احلكم الدميقراطي

ينبغي استيفاؤه، فيبدو أن تطبيق اإلصالحات املشار إليها أعاله يشكل ضمانة إلبرام اتفاقات شراكة بني البلدان                
 .األفريقية وشركائها يف التنمية

ومل ترد إشارة يف التقارير إىل العالقات الوثيقة القائمة بني مكافحة تدهور األراضي والتجـارة الدولية،                -٩٦
ال سـيما إىل مكانـة البلدان األفريقية املتضررة بالتصحر يف دائرة املبادالت التجارية اخلاضعة التفاقات منظمة        و

وقد ظهرت هذه املسألة يف إطار عملية اتفاقية مكافحة التصحر، خاصة وأن بلداناً عديدة تصل               . التجارة العاملية 
تؤثر القواعد املطبقة يف إطار منظمة التجارة العاملية تأثرياً         و. إىل مرحلة وضع برامج عملها الوطنية موضع التنفيذ       

ويف هذا الصدد، ميكن أن تكون زيادة التفاوت يف املبادالت، مثلما هو احلال . مباشراً على تنمية البلدان األفريقية    
كان املناطق  ، عامالً يساعد على اشتداد حدة تدهور األراضي وإمالق س         )القطن(بـالفعل بالنسبة ملنتجات معينة      

 .الريفية يف البلدان األفريقية املتضررة بالتصحر

ولئن كانت مجيع جماالت العمل االستراتيجية حتظى بدعم يف إطار التعاون اإلمنائي، فقد تناولت التقارير                -٩٧
ولية وهذا هو حال قطاع الطاقة الذي تقدم البلدان املتقدمة واملنظمات الد          . بعض هذه الربامج بشكل بسيط جداً     

ويف املناطق الريفية،   . معلومـات قليلة بشأنه رغم أنه يشكل عنصراً رئيسياً ملكافحة التصحر يف البلدان األفريقية             
تشـكل التغطية الكافية الحتياجات الطاقة األساسية شرطاً حلسن إدارة موارد أساسية أخرى مثل املياه والتحكم      

وتنوع األنشطة املدرة للدخل وذلك بإتاحـة الطاقـة على أساس والطاقات املتجددة كفيلة بأن تيسر تعدد . فيها
فإشاعة . ال مركـزي، وهـو ما تعجز الربامج احلالية ملد املناطق الريفية بالكهرباء عن تنفيذه على نطاق واسع                 

. رالطاقات املتجددة ميكن أن تسهم يف تقليل الضغط على الكتلة اإلحيائية وأن تعزز بذلك فعالية مكافحة التصح               
وقد أشارت البلدان األفريقية األطراف املتضررة إىل األولوية اليت توليها للطاقات املتجددة يف تنفيذ اتفاقية مكافحة 
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ومن املهم مساعدهتا، خاصة يف املناطق الريفية، يف اجلهود اليت تبذهلا لتنمية اخلدمات املرتبطة باستغالل               . التصحر
 .اً يف التكنولوجيات السليمة للبيئةمصادر الطاقة املتجددة والتحكم حملي

ومل تظهر التقارير أيضاً أمهية نظم اإلنذار املبكر، يف حني أن هذه اآلليات تلعب دوراً أساسياً يف الوقاية                   -٩٨
وميكن أن يشكل هذا اجملال الذي لـه األولوية إطاراً لتطبيق التآزر           . من التصحر ومن آثاره على األمن الغذائي      

 .ات املتعلقة بالتصحر وتغري املناخبني االتفاقي

  االستنتاج العام والتوصيات-سادساً 

ليس هناك ما يفيد بأن إعالن بون موضوع موضع التنفيذ ويستخلص من ذلك أن االستنتاجات ال تزال                  -٩٩
بلدان األفريقية والبيئة اليت ال تستجيب ألية قاعدة من قواعد االستدامة تكبح اجلهود اليت تبذهلا ال. تتسم بطابع عام

وتتطلب مكافحة التصحر . ملكافحـة التصـحر وتـلحق بالـتايل ضرراً بالقطاعات األساسية لتهيئة بيئة سليمة        
وقد . استثمارات ضخمة خاصة إزاء اتساع نطاق عملية تدهور حميط الفيزياء احليوية يف كثري من البلدان األفريقية

ات قبل مرور وقت طويل، وستكون هذه الثمار يف شكل إصالح           ال جتـين الـبلدان املعنـية مثار هذه االستثمار         
وجماالت العمل االستراتيجية املشار إليها يف . األراضي املتدهورة أو حىت حتسن شروط معيشة سكان املناطق الريفية

 دوام هذه التقارير تشكل هي األخرى قطاعات يتعني على صانعي القرارات احملليني االهتمام هبا بوجه خاص لتأمني
 .األعمال املنجزة وتعزيزها يف إطار سياسات وطنية تستهدف حتقيق التنمية املستدامة

وجيـب أن ُيعترب تعزيز إدارة املوارد الطبيعية يف املناطق شبه القاحلة والقاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبة             -١٠٠
وجيب أن تتكيف   . ادية واالجتماعية باسـتثمارات متواصـلة وطويلـة األجل مبثابة مؤشر رئيسي للتنمية االقتص           

ومن املفيد يف هذا . املشاريع والربامج مع حتديات تنمية البلدان األفريقية وأن تنعكس بتقدمي متويل كاف لتحقيقها
وعلى البلدان  . الصدد تقييم املكانة اليت جيب أن حتتلها مكافحة التصحر يف سياسات التعاون مع مراعاة أولويتها              

تتخذ هي األخرى تدابري يف جمال امليزانية جتسد إرادهتا املعلنة لتعزيز مكافحة التصحر وإدارة املوارد               األفريقية أن   
 .الطبيعية إدارة مستدامة

وينبغي إدراج األعمال املتعلقة مبكافحة التصحر والفقر يف سياسات وطنية متسقة ومواكبتها بإعادة تقييم  -١٠١
ة وإيرادها يف التقارير الواجب تقدميها مستقبالً إىل اتفاقية األمم املتحدة           شـروط الـتعاون مع الشركاء يف التنمي       

 .ملكافحة التصحر

أن التوافق بني االتفاقيات من ) البلدان األفريقية والبلدان املتقدمة واملنظمات(وتعترب مجيع األطراف املؤثرة  -١٠٢
بيد أن قليلة هي األنشطة     . هدف ينبغي حتقيقه  ) التصحر وتغري املناخ والتنوع البيولوجي    (جـيل اتفاقـيات ريو      

 .اخلفيفة اليت أجنزت حىت اآلن على الصعيد الوطين لتنسيق السياسات املطبقة يف هذا اجملال

وتعرب مجيع األطراف املؤثرة يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر عن رغبتهـا الشديـدة يف حتقيق                -١٠٣
ويزداد اعتماد هذه االستراتيجيات من جانب البلدان األفريقية . رهتا بشكل متكاملال مركزية املوارد الطبيعية وإدا
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ورغم إرادة  . املهـتمة بتيسـري إشراك السكان على حنو أفضل وحتميلهم قدراً أكرب من املسؤولية يف هذا الصدد                
وهذه النهج جيب أن تتعدى     . االنفـتاح جتاه األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين، ال بد من تعزيز النهج التشاركية             

وتدعو . استشارة األطراف الفاعلة بشكل رمسي وأن تيسر مشاركتها الفعالة يف عملية التفاوض وأخذ القرارات             
 .احلاجة من مث إىل تعزيز عملية الالمركزية ومواصلة اإلصالحات املؤسسية اليت بدأ تنفيذها

ديدة من أجل تنمية أفريقيا اإلطار املرجعي اجلديد        وأصـبحت مجيع األطراف الفاعلة تعترب الشراكة اجل        -١٠٤
وتويل هذه  . وتقترح اللجنة االقتصادية ألفريقيا رؤية أخرى مكملة هلا بدون شك         . لتنمـية الـبلدان األفريقـية     

بيد أهنا تتطلب من البلدان األفريقية األطراف املتضررة ومن         . املـبادرات اجلديـدة أمهية كبرية ملكافحة التصحر       
ها الرئيسيني يف التنمية بذل جهود تنسيقية والوصول بوجه خاص إىل مرحلة تشغيل املشاريع والربامج اليت                شركائ

 .هلا األولوية يف مكافحة التصحر يف أفريقيا وتنفيذها على نطاق واسع

إدراج برامج  وجيـب أن تويل التقارير الوطنية هذه املسائل أمهية أكرب ال فحسب السترعاء االنتباه إىل ضرورة                  -١٠٥
مكافحـة التصحر على حنو سليم يف االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفقر، بل وباألخص للتشديد على أن تنفيذ االتفاقية    

 .بنجاح يف جماالت العمل االستراتيجيات يظل بالنسبة ألفريقيا شرطاً أساسياً مسبقاً لتحقيق تنمية مستدامة
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 املرفق
 قائمة بالتقارير املستخدمة

 فريقياأ
 إثيوبيا -١
 إريتريا -٢
 أوغندا -٣
 بنن -٤
 بوتسوانا -٥
 بوركينا فاسو -٦
 بوروندي -٧
 تشاد -٨
 توغو -٩
 تونس -١٠
 اجلزائر -١١
 جزر القمر -١٢
 مجهورية أفريقيا الوسطى -١٣
 مجهورية ترتانيا املتحدة -١٤
 مجهورية الكونغو الدميقراطية -١٥
 جيبويت -١٦
 رواندا -١٧
 يزمبابو -١٨
 سان تومي وبرينسييب -١٩
 السنغال -٢٠
 سوازيلند  -٢١
 السودان -٢٢
 سرياليون -٢٣

 سيشيل -٢٤
 غابون -٢٥
 غامبيا -٢٦
 غانا -٢٧
 غينيا -٢٨
  االستوائية-غينيا  -٢٩
  بيساو-غينيا  -٣٠
 الكامريون -٣١
 كوت ديفوار -٣٢
 الكونغو -٣٣
 كينيا -٣٤
 ليسوتو -٣٥
 مايل -٣٦
 مدغشقر -٣٧
 مصر -٣٨
 املغرب -٣٩
 مالوي -٤٠
 موريتانيا -٤١
 موريشيوس -٤٢
 موزامبيق -٤٣
 ناميبيا -٤٤
 النيجر -٤٥
 نيجرييا -٤٦

 األطراف املتقدمة
 أملانيا
 إيطاليا
 بولندا

 اجلماعة األوروبية
 اجلمهورية التشيكية

 الدامنرك
 السويد
 سويسرا
 فرنسا
 فنلندا

 ماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش
 موناكو
 النرويج
 هولندا
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 املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى

 املركز العريب لدراسة املناطق القاحلة واألراضي اجلافة
 املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية
 اتفاقية التنوع البيولوجي

 ملتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر األمم ا
 اتفاقية رامسار

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  مرفق البيئة العاملية

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
 االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية واملوارد الطبيعية

 ناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الص
 مرصد الصحراء الكربى
 برنامج األغذية العاملي

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 االحتاد األفريقي

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 جامعة األمم املتحدة
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