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  استعراض تنفيذ االتفاقيةةنجل
 اخلامسةالدورة 

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 
 املؤقتمن جدول األعمال ) ب(٣البند 

) ب(و) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة 
 ١٠ مـن االتفاقيـة، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦ وباملادة ٢٢من املادة 

 ٥-م أ/١                          من املقرر 

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري 
 من أجل مساعدة البلدان األطراف املتأثرة من املناطق خالف املتخذة

 أفريقيا يف إعداد وتنفيذ برامج عملها، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة 
          باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية

 مذكرة من األمانة

  وحتليل أويل هلاخالصة املعلومات الواردة يف تقارير البلدان املتقدمة

 موجز

قـدم مخسـة عشر بلداً متقدماً من البلدان األطراف إىل األمانة تقاريرها عن التدابري املتخذة من أجل                   -١
مسـاعدة الـبلدان األطراف املتأثرة يف مناطق آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الوسطى والشرقية يف إعداد برامج               

وكل هذه التقارير عبارة عن حتديث للتقارير السابقة عن هذه          . حة التصحر عملها وتنفيذها مبقتضى اتفاقية مكاف    
وُتـرفق هذه التقارير عموماً بالعديد من القوائم املفصلة ملشاريع متنوعة عن البيئة والتنمية املستدامة               . املـناطق 

ضوع هذه اخلالصة   ومت تلقي التقارير اخلمسة عشر بعد املوعد الذي حددته األمانة، وهي مو           . ومكافحة التصحر 
 لكنها متاحة على موقع     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ومل ُتدرج التقارير اليت مت تسلمها بعد        . والتحليل األويل 

 .ICCD/CRIC(5)/Misc.4وقد مت جتميع امللخصات يف الوثيقة . <http://www.unccd.int>األمانة على اإلنترنت 
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يدها للبلدان األطراف املتأثرة يف مناطق آسيا وأمريكا الالتينية         وتؤكـد الـبلدان األطـراف املتقدمة تأي        -٢
وحتظى البلدان اآلسيوية   . وأوروبا الوسطى والشرقية يف إطار سياساهتا يف جمال التعاون واملساعدة اإلمنائية العامة           

بلدان منطقيت آسيا   وتستفيد بعض   . املـتأثرة بعدد أكرب من املشاريع من بلدان املناطق األخرى غري منطقة أفريقيا            
وأمريكا الالتينية اليت بلغت مستوى عالياً يف جمال التنمية من تعاون علمي رفيع، وتعد اتفاقات الشراكة املعقودة                 

 .مع هذه البلدان واملشار إليها يف هذه املذكرة مقدمة التفاقات جتارية

ارة املوارد الطبيعية إدارة مستدمية ويتـبني من هذه التقارير عموماً أن عدد مشاريع مكافحة التصحر وإد        -٣
وتندر اإلشارة إىل برامج    . ومشـاريع التنمية أكرب وأهم بكثري من املشاريع املتصلة بتنفيذ االتفاقية باملعىن الضيق            

العمـل الوطنـية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، وذلك، بال ريب، ألن هذه األخرية قد                  
وال ترد إشارة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، بينما يشار إىل عدد أكرب من             .  وُشرع يف تنفيذها   اعـُتمدت بالفعل  

 .املشاريع املتعلقة باالتفاقيات الرئيسية الثالث بشأن البيئة، مقارنةً بالتقارير السابقة

 يف التقارير السابقة، ويتأكد االجتاه حنو تنفيذ املنظمات غري احلكومية للمشاريع، هذا االجتاه الذي لوحظ  -٤
والقطاعات املوضوعية اليت حتظى باألولوية هي اإلدارة املستدامة        . وتتعزز اجلهود الرامية إىل دعم البحوث العلمية      

 .للموارد الطبيعية وتعزيز اجملتمع املدين

ألهنا جتري ويالحظ أن بعض التقارير تتضمن إشارات إىل مشاريع ال ترتبط حتديداً مبكافحة التصحر، إما  -٥
 .يف بلدان ذات مناخ رطب من غري احملتمل أن تواجه هذه اآلفة، وإما ألهنا تتعلق مبواضيع بعيدة عنها مبدئياً

وتظـل البلدان املتقدمة تذكّر بأن مشاريع مكافحة التصحر جيب أن تندرج ضمن استراتيجيات التنمية                -٦
 .الوطنية وتتمشى مع األهداف اإلمنائية لأللفية
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 توياتاحمل

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٨- ١ ............................................................معلومات عامة -أوالً 

 ٦ ١١- ٩ ..............................التقارير الواردة من البلدان األطراف املتقدمة -ثانياً 

 ٦ ٤٠-١٢ .............خالصة املعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف املتقدمة -ثالثاً 

 ٦ ٢٧-١٢ .............................................................آسيا -ألف  

 ٩ ٣٦-٢٨ .................................أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب -باء  

 ١١ ٤٠-٣٧ ........................................أوروبا الوسطى والشرقية -جيم  

 ١٢ ٥٠-٤١ .....................................االجتاهات العامة بشأن تنفيذ االتفاقية -رابعاً 

 ١٢ ٤٢-٤١ ........االجتاهات بشأن العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -ألف  

التدابري املتخذة، وخباصة التدابري املالية،     فيما يتعلق ب  االجتاهـات    -باء  
 ١٢ ٤٤-٤٣ .......................ها إعداد برامج العمل وتنفيذللمساعدة يف

 ١٣ ٤٧-٤٥ .............االجتاهات املتعلقة بأنشطة مكافحة التصحر األخرى -جيم  

 ١٣ ٥٠-٤٨ ..................................................اجتاهات أخرى -دال  

 ١٤ ٦٩-٥١ .....................................................استنتاجات وتوصيات -خامساً 

 ١٤ ٥٥-٥١ .........................استنتاجات بشأن تنظيم التقارير وهنجها -ألف  

ء املتعلقة بالعمليات االستشارية،    اسـتنتاجات بشـأن حتلـيل اآلرا       -باء  
 ١٥ ٦٠-٥٦ وعمليات الشراكة، والتدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية والتدابري األخرى

اسـتنتاجات بشأن العالقات بني اتفاقيات األمم املتحدة الثالث          -جيم  
 ١٦ ٦٢-٦١ .املتعلقة بالبيئة وبشأن املواضيع املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا

 ١٦ ٦٩-٦٣ .................................................استنتاجات عامة -ل دا 

 املرفق

 ١٨ ............................................قائمة البلدان املتقدمة اليت يرد تقريرها يف اخلالصة
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  معلومات عامة-أوالً 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وللمقررات ٢٦ وللمادة ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢وفقاً للفقرة  -١

 بشأن إجراءات إرسال املعلومات والنظر يف تنفيذ        ١-م أ /١١الـيت اختذها مؤمتر األطراف، وبوجه خاص املقرر         
 أن تقدم، عن طريق أمانة االتفاقية، تقارير عما اختذته من تدابري            املتقدمة األطراف   البلداناالتفاقـية، ُيطلب إىل     

 قدمتها أو للمساعدة على إعداد برامج العمل وتنفيذها، على أن تبلغ بوجه أخّص مبعلومات عن املوارد املالية اليت
 .االتفاقيةتقدمها مبقتضى 

 بشأن إجراءات إرسال املعلومات والنظر يف تنفيذ االتفاقية ١-م أ/١١وطلـب مؤمتر األطراف يف املقرر    -٢
إىل األطراف أن توّجه تقاريرها إىل األمانة قبل ستة أشهر على األقل من موعد انعقاد الدورة املقرر النظر فيها يف                 

ن األمانة أن جتّمع ملخصات التقارير املعروضة وأن تعد خالصة هلذه التقارير تربز فيها االجتاهات التقارير ورجا م
من املقرر  ) ج(١٠وهذه املعلومات تقدم وفقاً للعرض واملضمون املبينني يف الفقرة          . اليت تتجلى يف تنفيذ االتفاقية    

 .١-م أ/١١

 قرر  ٧-م أ /٩ويف املقرر   .  استعراض تنفيذ االتفاقية    جلنة ٥-م أ /١وأنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -٣
مؤمتـر األطـراف تكريس برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية حصراً للبحث يف تنفيذ                 

 إليها  يف مناطق غري منطقة أفريقيا انطالقاً من املسائل املواضعية الرئيسية املشاراملتأثرةاألطراف  البلداناالتفاقية يف 
ومن املفترض أن تبحث جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كذلك، يف دورهتا اخلامسة، التقدم             . ٥-م أ /١يف املقـرر    

احملرز يف تطبيق اإلعالن املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية والواردة                
 .٤-م أ/٨يف املقرر 

أديا إىل إدخال عدد من ) ٤-م أ/٨املقرر ( استعراض تنفيذ االتفاقية واعتماد اإلعالن وإن إنشاء جلنة -٤
 ١-م أ/١١باإلضافة إىل إطار عرض التقارير الوارد يف املقرر  ف.التعديالت اجلوهرية على عملية وضع التقارير

ظر يف تنفيذ االتفاقية أثناء عية رئيسية لكي تشرع يف أول عملية للنيضاأخذت اللجنة يف االعتبار سبع مسائل مو
 : وهذه املسائل هي.دورهتا األوىل، وهي مسائل مت استذكارها من أجل وضع التقارير اليت تقدم للدورة اخلامسة

العملـيات القائمة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات              )أ( 
 ذات القاعدة اجملتمعية؛

 ؛أو الترتيبات التشريعية واملؤسسيةاألطر  )ب( 

  وال سيما إبرام اتفاقات الشراكة؛، الداخلية والدولية على حد سواء،تعبئة وتنسيق املوارد )ج( 

الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى وكذلك، حسب االقتضاء، مع استراتيجيات  )د( 
 التنمية الوطنية؛

 استصالح التربة املتردية وإنشاء نظم اإلنذار املبكر بغية التقليل من آثار التدابري الرامية إىل  )ه(
 اجلفاف؛
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 هما؛رصد اجلفاف والتصحر وتقييم )و(

إمكانية حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيات وعلى املعارف والدرايات الفنية  )ز(
 .املالئمة

 ٦-م أ/٤ية السبع هذه، دعيت البلدان األطراف املتقدمة يف املقرر عية الرئيسيضاباإلضافة إىل املسائل املوو -٥
 :٤-م أ/٨هبا يف املقرر التوصية عية والقطاعية احملددة التايل ذكرها اليت مت يضاإىل عرض أنشطتها يف اجملاالت املو

 ؛املتأثرةاإلدارة املستدامة الستخدام األراضي يف البلدان  )أ(

 هتا على حنو مستدام؛ املراعي وإدارغاللاست )ب(

  نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي؛استحداث )ج( 

 ؛استغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة )د(

  مباشرة برامج التحريج وإعادة التحريج وتكثيف برامج حفظ التربة؛  )ه( 

  األمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف؛ جمايلوضع نظم لإلنذار املبكر يف )و(

 .رصد التصحر وتقييمه )ز(

  ،٦-م أ/٤، و٦-م أ/١ات ذات صلة باملقررات  ـودعيت البلدان األطراف املتقدمة كذلك إىل تقدمي معلوم     -٦
 البلدان األطراف املتقدمة أن تذكر يف ه يتعني على أن٦-م أ/١ مؤمتر األطراف يف مقرره رذكَّو .٦-م أ/٥و

املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، وتعيني تقاريرها أنشطتها املتصلة بتعزيز برامج 
،  الصغرية واملتوسطةاملؤسسات اجلنوب، وبني الشمال واجلنوب، وتعزيز  بلداناجلهات الرائدة، ودعم التعاون بني

، نية يف تعزيز القدرات ومراعاة االعتبارات اجلنسا، املتردية بسبب تدفق الالجئنيالبيئية استصالح النظم دعمو
 توعية يف البلدان األطراف املتقدمة ت وتنظيم محال،وتعزيز قدرات وعملية املشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية

نفذها البلدان األطراف املتقدمة وكذلك ت الدعم اليت اتيف استراتيجيمراعاة أكرب ومراعاة أهداف االتفاقية 
 .التشاور مع اآللية العاملية

 به من أنشطة عما اضطلعت دعيت األطراف إىل تضمني تقاريرها معلومات ٤-م أ/١٠ومبقتضى املقرر  -٧
 .ما حتقق من تقدم يف تنفيذ األنشطة العلمية والتقنيةععلمية وتقنية ملكافحة التصحر و

الفترة اليت  إىل رفع تقرير عام يتناول  حىت اآلنتقاريردم ودعيت البلدان األطراف املتقدمة اليت مل تق -٨
 بالفعل فقد قدمت تقريراًأما األطراف اليت  .أو انضمامها إىل هذا الصك/انقضت منذ تصديقها على االتفاقية و

 بأن تركز عملية التحديث هذه على أنشطة أوصَيو. وجهت الدعوة إليها لكي توايف األمانة بتحديث ألنشطتها
 ).٦-م أ/٩طبقاً للمقرر (مناطق غري منطقة أفريقيا  إىل البلدان األطراف املتأثرة يف الدعم املقدمة
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  التقارير الواردة من البلدان األطراف املتقدمة- ثانياًً

 على أنه جيب إرسال التقارير إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر قبل ستة أشهر              ١-م أ /١١يـنص املقرر     -٩
 الدورة اخلامسة للجنة    ٧-م أ /١٠ وحدد املقرر    .عـلى األقـل من تاريخ انعقاد الدورة اليت ُيعتزم دراستها فيها           

وأرسلت األمانة إىل البلدان .  يف بوينس آيرس باألرجنتني٢٠٠٦سبتمرب /اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية يف أيلول    
.  تذكرها بعملية إعداد الدورة الثالثة من التقارير       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٦األطـراف املـتقدمة رسالة يف       

ـ       كانون ٢٣ع االتفاقـية على اإلنترنت مذكرة تفسريية موجهة للبلدان املتقدمة، مؤرخة   وُوضـعت عـلى موق
وأرسلت مذكرة شفوية   .  وتتعلق بصياغة التقارير الوطنية    ICCD/CRIC(5)/INF.4 ورمزها   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

ريخ انعقاد دورة    إىل البلدان لتذكريها بوجوب تقدمي التقارير قبل ستة أشهر من تا           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦مؤرخة  
مايو / أيار ٥مث أرسلت مذكرة شفوية أخرى إىل البلدان األطراف املتقدمة يف           . جلـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية     

، ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ومل تتسلم األمانة، حبلول . ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ تطلب إليها أن تقدم تقاريرها قبل ٢٠٠٦
ارير اليت تسلمتها األمانة يف موعد انعقاد االجتماعات اإلقليمية ونظراً لضآلة عدد التق. سـوى تقريـرين اثـنني    

ويشكل جمموع التقارير اليت    . ، تعذر إعداد خالصة للتقارير لتقدميها يف هذه االجتماعات        )٢٠٠٦يوليه  /متـوز (
بعد أما التقارير الواردة    .  موضوع هذه اخلالصة والتحليل األويل     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧اسـتلمت قبل    

هـذا الـتاريخ فـلم تـدرج يف هـذه اخلالصـة والتحلـيل ولكـنها مـتاحة على املوقع الشبكي لألمانة                       
(http://www.unccd.int.) . ويرد جتميع امللخصات يف الوثيقةICCD/CRIC(5)/Misc.4. 

يا وإيطاليا  إسبانيا وأملان : ويف تـاريخ كتابة هذه الوثيقة استلمت تقارير من البلدان اخلمسة عشر التالية             -١٠
وبلجـيكا وبولـندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا              

 .العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا والواليات املتحدة واليابان

 املعدة للبلدان   وتـرد خالصة هذه التقارير يف الفصل التايل حسب خطة تتبع توصيات املذكرة التفسريية              -١١
فرع خاص بآسيا، مث فرع خاص بأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، وأخرياً فرع خاص بأوروبا الوسطى : املتقدمة
وكل فرع مقسم إىل ثالثة أقسام فرعية خمصصة، على التوايل، للعمليات االستشارية واتفاقات الشراكة، . والشرقية

 ال سيما املوارد املالية اليت -برامج العمل وتنفيذها على مجيع املستويات والـتدابري املتخذة للمساعدة على وضع       
، ومجيع األنشطة األخرى    -وفرهتا أو توفرها على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف والتشاور مع اآللية العاملية             

 لقطاعية املشار إليها يف املقرر     وُيكرر هذا القسم الفرعي األخري اجملاالت املواضيعية وا       . املـتعلقة مبكافحة التصحر   
 ٥ من هذه اخلالصة، مع اإلشارة إىل األنشطة العلمية والتقنية املذكورة يف الفقرة ٤ واملذكورة يف الفقرة ٤-م أ/٨

 من هذه اخلالصة ٦ واملشار إليها يف الفقرة  ٦-م أ /١واألنشـطة املواضـيعية الرئيسـية الوارد ذكرها يف املقرر           
 .٦-م أ/٤ و٦-م أ/١طة ذات الصلة باملقررين وكذلك سائر األنش

 ملعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف املتقدمةا خالصة -ثالثاً 

 آسيا -ألف 

وبلدان هذه املنطقة اليت . جتدر اإلشارة إىل أن التقارير اخلمسة عشر املستلمة تذكر تنفيذ االتفاقية يف آسيا -١٢
 والصني واهلند ومجيع بلدان آسيا الوسطى وبعض بلدان غرب آسيا، مبا فيها             تغلـب اإلشارة إليها هي باكستان     

 .فلسطني ولبنان، مث بلدان جنوب شرق آسيا، ال سيما مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا
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 العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -١

وتدعم اتفاقات  . مليات االستشارية واتفاقات الشراكة   تعرب معظم البلدان يف تقاريرها عن تأييدها للع        -١٣
الشراكة، مباشرةً، اشتراك اجلهات الفاعلة يف حتديد سياسات ومشاريع وبرامج مكافحة التصحر وتنظيم حلقات              

كما تدعم عمل اجملموعات .  بشأن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر دراسية وأفرقة عمل وشبكات تبادل ومعلومات     
واهلدف النهائي، . ارعني ومريب املاشية والنساء وغريهم من اجملموعات من أجل التنمية احمللية واملتكاملة      احمللية للمز 

هـو، مـن جهـة، حتقيق الالمركزية عرب تعزيز اجملتمع املدين، ومن جهة أخرى، مجع التكنولوجيات التقليدية،                  
العاملي املباشر ال تتبعه يف التقارير أمثلة ملموسة لكن هذا الدعم . واحلصول على الدراية الفنية والتوعية والتدريب

بيد أن أنشطة مكافحة التصحر املشار      . إلجراءات حمددة لدعم العمليات االستشارية يف البلدان األطراف املتأثرة        
 .إليها يف التقارير تتضمن عموماً إجراءات تساهم يف دعم العمليات االستشارية بصورة غري مباشرة

وتشري . ل أخرى من الدعم غري املباشر للعمليات االستشارية متر عرب املنظمات غري احلكومية        ومثـة أشكا   -١٤
الـتقارير إىل أن اجلهـات الـيت تنفذها هي إما وكاالت البلدان األطراف املتقدمة عرب املنظمات غري احلكومية                   

ة اليت تربم الحقاً اتفاقات شراكة مع       اآلسيوية، وإما وكاالت البلدان األطراف املتقدمة عرب منظماهتا غري احلكومي         
ويقدم تقريران قوائم شديدة التفصيل ملشاريع تضطلع هبا املنظمات غري . املـنظمات غري احلكومية اآلسيوية احمللية     

. احلكومية، لكن هذه القوائم ال تعطي سوى عناوين تعوزها الدقة فيما يتعلق باحملتوى احملدد للمشاريع املذكورة               
ان إىل املساعدات احلكومية املعهود هبا إىل منظمات غري حكومية وكذا املبالغ املتأتية من مصادر               ويشـري تقريـر   

 .كالكنائس واحلمالت العامة واملؤسسات وتربعات الشركات أو التربعات الشخصية أو اخلريية أو الدينية: أخرى

قات الرمسية بني الدول، اليت     ال يتصل إال بالعال   " اتفاق شراكة "ويوضـح تقريـران، بشدة، أن مصطلح         -١٥
فهذان التقريران يوردان قائمة بالبلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة اليت تستفيد من دعم رمسي عرب             . تسمح بالتعاون 

 .القنوات االعتيادية للتعاون الثنائي اليت يرد وصفها يف التقارير عادة

نظمات املتعددة األطراف، ومنها بوجه خاص تـتدخل الـبلدان األطـراف املتقدمة أيضاً عن طريق امل         و -١٦
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب (املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

وتتدخل  .، والبنك الدويل، ومصرف التنمية اآلسيوي     )آسيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ      
ة الدولية، مثل املركز    يأيضاً مبساعدة املعاهد الدولية للبحوث الزراعية التابعة للفريق االستشاري للبحوث الزراع          

الـدويل للـبحوث الزراعـية يف املناطق القاحلة، واملعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه                 
 آسيا   كما هو احلال يف    ،ا باتفاقات الشراكة دون اإلقليمية    مسكهإىل مت املتقدمة  البلدان  اثنان من   وتشري   .القاحلة
 .الوسطى

 على مجيع املستويات،    برامج عمل وتنفيذ  لـتدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد       ا -٢
 من موارد مالية على الصعيدين      توفرهال سـيما املعلومـات املتعلقة مبا وفرته أو          

 الثنائي واملتعدد األطراف

ويدعم اثنان من البلدان اجلهود دون . لتقارير إىل دعم حمدد لوضع برامج العمل الوطنية وتنفيذهاال تشري ا -١٧
مبادرة بلدان آسيا الوسطى    "اإلقليمـية اليت تبذهلا آسيا الوسطى من أجل وضع برنامج عمل دون إقليمي يسمى               

 . مليون دوالر سنويا٧٠ًقد ُرصد لـه زهاء بدعم من اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية، و" بشأن إدارة األراضي
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وختصص هذه املوارد يف    . وتتضمن التقارير معلومات عن تنوع املوارد املالية اليت توفرها البلدان املتقدمة           -١٨
الغالب ملشاريع تنمية يف قطاعات الزراعة وتربية املاشية واملياه؛ وتعزيز اجملتمع املدين؛ والتدريب؛ والبحث العلمي      

ـ  وتـتراوح املبالغ السنوية املخصصة هلذه املشاريع بني بضعة ماليني وعشرات املاليني من             . تقين؛ واإلعـالم  وال
 ١٠من : إسبانيا: ويشار على سبيل املثال إىل املبالغ السنوية التالية املخصصة حتديداً ملكافحة التصحر. الدوالرات

 ماليني  ٤:  مليون يورو؛ بلجيكا   ١٥: يورو؛ إيطاليا  مليون   ٣٦,٥:  مليون يورو حسب السنوات؛ أملانيا     ١٤إىل  
 ماليني يورو؛   ٣,٦: فرنسا؛   مليون دوالر  ١٤,٢:  مليون كورونا؛ سويسرا   ١٥٣: يـورو؛ اجلمهورية التشيكية   

  ماليني دوالر يف إطار املساعدة الثنائية       ٣,٨: مل ُيَشر إىل املبلغ؛ اململكة املتحدة     :  مليون يورو؛ كندا   ٠,٧: فنلندا
 مليون يورو   ٢٠:  مليون دوالر يف إ طار املساعدة املتعددة األطراف جملموع آسيا وأمريكا الالتينية؛ هولندا             ٧٦و
 ١٢منها  ( مليون دوالر    ١٨,٢٥: ؛ الواليات املتحدة  )دون حساب األموال اليت توظفها املنظمات غري احلكومية       (

 .مل ُيَشر إىل املبلغ: ؛ اليابان)مليوناً للبنان

 معظم البلدان، وأحياناً بكثري من التفصيل، إىل تنظيمها الداخلي يف جمال التعاون وتنسيق تدخالهتا   وتشري -١٩
وتصف أولويات عملها وكذا البلدان املستفيدة وتشري إىل أهم اجلهات الفاعلة املعنية، من             . ملكافحـة التصـحر   

اآلسيوية ومكاتب الدراسات اليت تنفذ مشاريع وكاالت التنمية : القطاعني العام واخلاص يف البلدان املتقدمة، وهي
ؤسسات علمية وجامعية يتناول عملها مسائل مثل متابعة التصحر، تنمية ريفية تشمل إجراءات مكافحة التصحر مل

، واملسائل  ، وإدارة املياه، ونظم املعلومات اجلغرافية، واالستشعار عن بعد        حاّتوحتسـني أسـاليب مكافحة الت     
 .ة التشاركية للموارد الطبيعة، ويف اخلتام املنظمات غري احلكوميةالعقارية واإلدار

  مبكافحة التصحرمتصلةأنشطة أخرى  -٣

 فـيما يتعلق بتدابري استصالح األراضي املتدهورة، تشري أغلبية التقارير إىل االهتمام هبذه املسألة، لكنها                -٢٠
وعادة ما تدرج مسائل حفظ املياه      . وضوع باملعىن الضيق  ال تشري إال إىل عدد قليل من العمليات املكرسة هلذا امل          

وهكذا تصف التقارير مشاريع يف . والتربة يف عمليات أوسع نطاقاً للتنمية الزراعية وتربية املاشية وإدارة األراضي          
ويشري أحد التقارير إىل برنامج علمي      . باكسـتان والصني واهلند ويف مجهوريات آسيا الوسطى والشرق األوسط         

وأكثر من نصف املشاريع املشار إليها يف     . قلـيمي كـبري ملكافحة حتاّت التربة وتدهورها يف جنوب شرق آسيا           إ
 .التقارير ميكن أن تندرج ضمن هذه الفئة من مشاريع التنمية الريفية املستدامة اليت تتسم بالطابع العام

تقريرين، أحدمها   مذكورة يف    هماوتقييم واألنشطة املتصلة بنظم اإلنذار املبكر ورصد اجلفاف والتصحر        -٢١
يشـري إىل دعـم رصـد الغبار يف الصني، والثاين يقدم دراسة توليفية عن متابعة التصحر يف باكستان والصني                    

ويبدو أن لبلدان آسيا املتأثرة نظمها اخلاصة املندجمة يف النظم العاملية، مثل نظام املراقبة العاملي، اليت . وكازاخستان
 .االت األمم املتحدة وكربيات وكاالت الفضاء الوطنية اليت تضمها اللجنة املعنية بسواتل رصد األرضتنسقها وك

وتـتحدث مجيع التقارير تقريباً، باستفاضة، عن األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة الستعمال األراضي              -٢٢
كستان ومجهوريات آسيا الوسطى والشرق األوسط      با: وإدارة املياه واملراعي واليت تتناول بلدان آسيا األشد تأثراً        

 .ومتثل األنشطة املتصلة باألراضي املتدهورة حنو ربع املشاريع املذكورة يف التقارير. والصني ومنغوليا واهلند
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ويـرد ذكـر األنشطة املتعلقة بأعمال التحريج وإعادة التحريج يف أربعة تقارير تشري أساساً إىل الصني                  -٢٣
 ).حزام كابول األخضر والتحريج( مستفيداً ومنغوليا وفييت نام وأفغانستان بوصفها بلداً

حتلية مياه البحار والطاقة الشمسية     : وأشار تقريران فقط إىل العمليات املتعلقة بالطاقة اجلديدة واملتجددة         -٢٤
 .والغاز األحيائي

علق مبسائل التنوع األحيائي واملوارد اجلينية فأحدها يت. وتشري ثالثة تقارير إىل أوجه التآزر بني االتفاقيات -٢٥
يف املرتـبطة باجلفـاف وكذا نظم الزراعة اليت تقوم على احملافظة على املوارد واليت تشمل تغطية البذور بالنبات                   

كمـبوديا؛ ويـتعلق الثاين بنظام مهم للتدريب على أوجه التآزر يف الصني؛ ويتناول الثالث مسألة التكيف مع                  
 .ملناخية يف خليج البنغال والتكيف مع حاالت التسوناميالتغريات ا

وتصف كل التقارير تقريباً التعاون العلمي يف مجيع اجملاالت املواضيعية املتصلة بالتصحر، مشرية إىل خمتلف  -٢٦
بيد أنه . الشراكات بني املعاهد العلمية يف بلدان الشمال ومثيالهتا يف بلدان اجلنوب، وإىل مسائل تدريب الباحثني              

وميكن تقدير أن حنو . جتدر مالحظة أنه ال يورد أي من التقارير توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا التابعة لالتفاقية
 .ربع املوارد املالية املشار إليها يف التقارير يتعلق باألنشطة العلمية

وارد الطبيعية، مبا فيها مسائل     وتـورد أربعـة تقارير السياسات العامة لدعم املشاريع العاملية إلدارة امل            -٢٧
اجلنسـانية والشـباب وتعزيـز القدرات، فضالً عن دعم تعريف السياسات البيئية اليت ميكن أن تشمل مكافحة           

 .التصحر، بتقدمي مناذج للمشاريع يف بعض البلدان اآلسيوية املتأثرة

 أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب -باء 

بعة عشر تقريراً من التقارير الواردة تتناول تنفيذ االتفاقية يف أمريكا الالتينية            ومـن اجلدير بالذكر أن أر      -٢٨
وبلدان هذه املنطقة اليت يشار إليها غالباً يف التقارير، هي، من جهة، األرجنتني وباراغواي والربازيل               . والكارييب

، ومن جهة أخرية    )وكولومبياإكوادور وبريو   (وشيلي واملكسيك، ومن جهة أخرى، بعض بلدان منطقة األنديز          
 ).السلفادور ونيكاراغوا وهاييت وهندوراس(بعض بلدان منطقة الكارييب 

 العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -١

يف التقارير املستلمة نفس إعالنات املبادئ      " أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب   "ل    رد يف الفرع املخصص     ت -٢٩
ومع ذلك،   .رد يف األجزاء املخصصة آلسيا    اليت ت  القائمة على املشاركة واتفاقات الشراكة       دعم العمليات املتعلقة ب 

وتفيد املعلومات  .  للعمليات االستشارية واتفاقات الشراكة     املباشر ال يشري سوى عدد قليل من البلدان إىل دعمه        
 يف الكارييب دون اإلقليميةلتعاون يف منطقة الواردة يف التقارير اليت تناولت هذه املسألة باجلهود اليت بذلت لتعزيز ا

 كثرية للتوعية أنشطةوأشري إىل أنه مت تنفيذ   .  عرب احلدود بني هاييت واجلمهورية الدومينيكية      إطـار تنفيذ االتفاقية   
 وتبذل املنظمات غري احلكومية هذه      .، هي الربازيل وغواتيماال ونيكاراغوا    بالتصـحر واالتفاقـية يف ثالثة بلدان      

 وكما  .ز لتحقيق التقارب بني بلدان األندي     أعمالبأحد البلدان   ويقوم  . هود بدعم من سفارات البلدان املتقدمة     اجل
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هي احلال بالنسبة إىل آسيا، فإن أنشطة دعم العمليات االستشارية هي أنشطة غري مباشرة جتري يف إطار مشاريع                  
 .التنمية الريفية

. غري املباشر للعمليات االستشارية مير عرب املنظمات غري احلكومية        وتشـري مجـيع التقارير إىل أن الدعم          -٣٠
وتـنفذ إمـا بواسـطة وكاالت البلدان األطراف املتقدمة عرب منظمات غري حكومية يف أمريكا الالتينية ومنطقة       

 اتفاقات  الكـارييب، أو بواسطة وكاالت البلدان األطراف املتقدمة عرب منظماهتا غري احلكومية اليت تربم بعد ذلك               
ويقدم تقريران قوائم مفصلة جداً باملشاريع اليت تقوم هبا منظمات غري           . شـراكة مع منظمات غري حكومية حملية      

. حكومية، لكن هذه القوائم ال تقدم سوى عناوين تعوزها الدقة فيما يتعلق باحملتوى الدقيق للمشاريع املذكورة               
وكلة للمنظمات غري احلكومية وكذا املبالغ الواردة من مصادر         ويشـري تقريران إىل مبلغ املساعدات احلكومية امل       

كنائس واحلمالت العامة واملؤسسات وتربعات الشركات أو التربعات الشخصية أو اخلريية أو            أخـرى مـثل ال    
 .الدينية

ال يتصل إال بالعالقات الرمسية بني الدول، اليت        " اتفاق شراكة "وتوضح بعض التقارير بشدة أن مصطلح        -٣١
وتورد هذه التقارير قائمة بالبلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب اليت        . تسـمح بالـتعاون   

 .تستفيد من الدعم الرمسي عرب القنوات االعتيادية للتعاون الثنائي اليت يرد وصفها يف التقارير عادة

ظمات املتعددة األطراف، ومنها بوجه خاص تـتدخل الـبلدان األطـراف املتقدمة أيضاً عن طريق املن         و -٣٢
 والبنك الدويل وبنك التنمية للبلدان      املـنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          

ة يوتتدخل أيضاً مبساعدة املعاهد الدولية للبحوث الزراعية التابعة للفريق االستشاري للبحوث الزراع            .األمريكية
، واملركز الدويل للبطاطس، لـية، مـثل املعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة     الدو

  .واملركز الدويل للزراعة املدارية

  على مجيع املستويات،    هاوتنفيذ التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد برامج عمل       -٢
 من موارد مالية، على الصعيدين      رهتوفال سـيما املعلومات املتعلقة مبا وفرته أو         

 الثنائي واملتعدد األطراف

ال يشـري أي مـن التقارير املستلمة إىل أنشطة الدعم املباشر لعملية وضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية                   -٣٣
ملتقدمة ويشري أحد البلدان ا. ٢٩وبرامج العمل دون اإلقليمية، باستثناء املشروع عرب احلدود املشار إليه يف الفقرة          

إىل أنـه يدعـم بصفة غري مباشرة هذه العملية يف الربازيل ونيكاراغوا بتوصيته بإدراج برامج العمل الوطنية يف                   
 .السياسات البيئية الوطنية وتنسيقها مع اخلطط املتعلقة باالتفاقيات األخرى اخلاصة بالبيئة

. ملوارد املالية اليت توفرها البلدان املتقدمة     وكما هي احلال مع آسيا، تتضمن التقارير معلومات عن تنوع ا           -٣٤
وختصَّص هذه املوارد يف غالبيتها ملشاريع التنمية يف نفس القطاعات، وهي الزراعة، وتربية املاشية، واملياه، وتعزيز   

خصصة وترد معلومات عن املوارد املالية السنوية امل      . اجملتمع املدين، والتدريب، والبحث العلمي والتقين، واإلعالم      
:  مليون يورو؛ وإيطاليا   ٣٣: أملانياوميكن اإلشارة إىل    . ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب يف مجيع التقارير تقريباً       

 ماليني ٥,٢:  ماليني كورونا؛ وسويسرا٦:  ماليني يورو؛ واجلمهورية التشيكية٤:  مليون يورو؛ وبلجيكا٠,٨٥



ICCD/CRIC(5)/5 
Page 11 

دون حساب األموال اليت توظفها     ( مليون يورو    ١٥: وهولندا ماليـني يورو؛     ٦,٨: دوالر أمـريكي؛ وفرنسـا    
 . ماليني دوالر٥,٧: ؛ والواليات املتحدة)املنظمات غري احلكومية

 أنشطة أخرى متصلة مبكافحة التصحر -٣

 املستدامة وإدارة املوارد     يف حاالت كثرية لعمليات التنمية      قُدم  التقارير الواردة أن الدعم     مجـيع  تذكـر  -٣٥
ـ   العديد من هيئات التنسيق      وأُبرز . ومكافحـة التصحر وتدهور األراضي يف مجيع بلدان املنطقة تقريباً          يةالطبيع

دعمها جمموعة بلدان أمريكا    ت، واهليئات اليت    ز لتنمية املناطق اجلبلية يف بلدان األندي      أنشئتاهليئة اليت   : اإلقليمـية 
سيما يف أمريكا الوسطى، بشأن اجلوانب املنهجية ونظم األرصاد الالتينية ومنطقة الكارييب، واجلماعة الكاريبية، ال 

فمن جهة، هناك مشاريع تقنية جداً تتمحور حول  .  يف فئتني   املوصوفة يف التقارير   وميكن تصنيف املشاريع   .اجلوية
ابات وإدارة  ، وإدارة املوارد املائية، ومحاية الغ     التحاّت ومكافحة   تعديل املنحدرات ، و  املستدامة التنمـية الريفـية   

ربط بني جوانب مكافحة التصحر     ت اريع حمددة جداً ومبتكرة   مشمن جهة أخرى،    األحراج، واحلراجة الزراعية؛ و   
 . يف باراغواي والزراعة احملاِفظة على املوارد يف الربازيل حجز الكربون:وجوانب تغري املناخ

وتعزيز اجملتمع املدين وحيازة السكان     وهـناك أربعـة تقارير تصف بإجياز مشاريع لتحقيق الالمركزية            -٣٦
وقد أشري أيضاً إىل اجلهود املبذولة يف جمال البحوث العلمية، ال سيما لدى املؤسسات الدولية               . للتكنولوجـيات 

ة الدولية، مثل املركز الدويل للزراعة املدارية واملركز     يللبحوث الزراعية التابعة للفريق االستشاري للبحوث الزراع      
يشريان إىل مشاريع حمددة جداً     ) كندا والواليات املتحدة األمريكية   ( ويف اخلتام، هناك تقريران      .سبطاطالدويل لل 

 .مثل دعم الوصول إىل األسواق ودعم تعزيز األمن الغذائي

 أوروبا الوسطى والشرقية -جيم 

تنفيذ االتفاقية يف أوروبا    جتـدر اإلشارة إىل أن مثانية فقط من التقارير املستلمة تتناول، وبإجياز شديد،               -٣٧
 .الوسطى والشرقية

 العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -١

هـناك تقرير واحد فقط من التقارير الواردة يتناول أوروبا الوسطى والشرقية ويشري إىل نشاط يف جمال                  -٣٨
 ".فيزغرادفريق "وهذا النشاط هو اجلهود دون اإلقليمية املبذولة يف إطار . اتفاقات الشراكة

  على مجيع املستويات،    هاوتنفيذ التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد برامج عمل       -٢
 من موارد مالية، على الصعيدين      توفرهال سـيما املعلومات املتعلقة مبا وفرته أو         

 الثنائي واملتعدد األطراف

مل الوطنية وبرامج العمل دون     ال يشـري أي تقريـر من التقارير املستلمة إىل نشاط يف جمال برامج الع               -٣٩
واملعلومات اليت تقدمها التقارير بشأن املبالغ املالية املخصصة ألوروبا الوسطى          . اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية   

 مليون  ٦٠:  ماليني يورو؛ اجلمهورية التشيكية    ٣,٨:  مليون يورو؛ إيطاليا   ٠,٢٥: أملانيا: والشـرقية هي كاآليت   
 . ماليني دوالر أمريكي٣: مل يَشر إىل املبلغ؛ الواليات املتحدة: ملتحدةكورونا؛ اململكة ا
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  مبكافحة التصحرمتصلةأنشطة أخرى  -٣

فالتقرير األول يشري إىل تعاون عرب احلدود . تشري ثالثة تقارير فقط إىل العمليات املتعلقة مبكافحة التصحر -٤٠
ويشري أيضاً إىل عملية   .  مليون دوالر أمريكي   ١,٥جيا مببلغ   يف جمـال إدارة املـياه بني أذربيجان وأرمينيا وجور         

خصخصة للزراعة يف أوكرانيا، وصفت بأن من شأهنا أن تساهم يف حتسني إدارة املوارد الطبيعية، وبالتايل حتسني                 
 جمال ويقدم التقرير الثاين معلومات مفصلة عن العديد من عمليات التعاون يف امليدان العلمي ويف. مكافحة التصحر

ويصف التقرير الثالث العديد من عمليات التعاون اليت تضم كثرياً من البلدان يف جماالت مثل تدريب         . التدريـب 
 .الشباب والتدريب على االتفاقيات الثالث واإلدارة املستدامة لألراضي

  االجتاهات العامة بشأن تنفيذ االتفاقية-رابعاً 

 شارية واتفاقات الشراكةاالجتاهات بشأن العمليات االست -ألف 

تؤكـد مجيع البلدان األطراف املتقدمة دعمها املبدئي للعمليات االستشارية واتفاقات الشراكة يف مجيع               -٤١
وتساند مجيع هذه البلدان اجلهود الرامية إىل حتقيق الالمركزية وتعزيز اجملتمع املدين، سواء بشكل مباشر                .املناطق

 بدعم  )وهذه هي احلالة األكثر تواتراً     (تحقيق هذا اهلدف، أو بشكل غري مباشر      بتنفـيذ أعمال موجهة خصيصاً ل     
 من عدد    بكثري  املباشرة أقل  األنشطة أن عدد    غري.  السكان عملـيات التنمـية اليت خيصص جانب منها ملشاركة        

 العاملة يف جمال  ويالحظ يف مجيع املناطق اجتاه حنو تزايد أنشطة املنظمات غري احلكومية . غـري املباشرة   األنشـطة 
تلك التابعة  و  التابعة للبلدان املتقدمة    العاملة يف ميدان التنمية     ذلك على املنظمات غري احلكومية     صُدقوي. التنمية

وما زالت  . وجتسد هذه الزيادة يف الواقع األولوية املعطاة لتعزيز اجملتمع املدين         . لـبلدان املـتأثرة على حد سواء      ل
ومية التابعة للبلدان األطراف املتقدمة تنسَّق من قبل سفارات هذه البلدان يف البلدان             أنشـطة املنظمات غري احلك    

يف بعض " اتفاق الشراكة"ويعرَّف . بيد أن دعم اتفاقات الشراكة املرتبطة حتديداً باالتفاقية يظل ضعيفاً    . املـتأثرة 
 .احلاالت بأنه كل اتفاق ثنائي يربمه بلد طرف متقدم مع بلد متأثر

 حملية متاماً   وُشدد من جديد على الطابع العاملي واحمللي للتصحر، وهو طابع ُيترَجم إىل استحداث أنشطة              -٤٢
دون  اإلقليمية واألنشطة لتنفيذ هذه  ،وال بد  . إقليمي وحىت على نطاق أوسع تتسم بطابع دون إقليمي،         وأخـرى 

مات دون اإلقليمية واإلقليمية القائمة يف آسيا       املنظ  بواسطة  من إبرام اتفاقات شراكة    ،اإلقليمية يف أفضل الظروف   
 وأُعلن بوضوح عن األولويات .يتأكد الدور الذي تلعبه هذه املنظماتبذلك وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، و

السياسـية التفاقات الشراكة يف جمال البيئة، لكن مكافحة التصحر ال تعترب، يف نظر بعض البلدان املتقدمة، من                  
 .ويات فيما يبدواألول

التدابري املتخذة، وخباصة التدابري املالية، للمساعدة يف فيما يتعلق باالجتاهات  -باء 
 هاإعداد برامج العمل وتنفيذ

تؤكـد الـبلدان األطراف املتقدمة اهتمامها املبدئي بربامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية                -٤٣
 بيد أهنا ال تشري إىل أي نشاط دعم مباشر لربامج           .ى صعيد إعدادها أو تنفيذها    وبرامج العمل اإلقليمية، سواء عل    

 .واإلشارة الوحيدة هي دعم لربنامج دون إقليمي يف آسيا ولربنامج عرب احلدود يف منطقة الكارييب. العمل الوطنية
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 إجراءات التعاون الثنائيأكيد وتواصل البلدان األطراف املتقدمة ت". موجِّهة"ومل تعد البلدان تشري إىل أهنا  -٤٤
 وتذكّر أيضاً . طلباً يف هذا الصدد تقدمي السلطة املختصة يف البلد صاحب الطلب، للتعاون يف أي جمال،شترطُيإذ 
، بإحكام، باالستراتيجيات الوطنية للتنمية وباخلطط ) عموماًومكافحة التصحر(ضرورة ربط برامج العمل الوطنية ب

بالنسبة جلميع املناطق اليت    قد تأكد، وذلك     ، يف التقارير السابقة   أبدي الذي   ،وهذا االجتاه . هاوالربامج النابعة عن  
الربامج الوطنية ملكافحة التصحر     وعالوة على ذلك، ترد دائماً توصية مهمة هي ضرورة ربط            .تغطـيها االتفاقية  

 .٧ و١باألهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما اهلدفني 

 املتعلقة بأنشطة مكافحة التصحر األخرىاالجتاهات  -جيم 

وتقسم هذه . حيتل حيزاً كبرياً يف حمتوى التقارير" األنشطة األخرى املتعلقة مبكافحة التصحر"يظل وصف  -٤٥
وتتعلق اجملموعة  . األنشطة دائماً إىل جمموعتني كبريتني اثنتني يبقى حمتوامها نفس ما كان عليه يف التقارير السابقة              

املتصلة برصد التصحر، واستغالل املوارد الطبيعية      " املواضيعية"ألنشـطة الـيت ميكن تسميتها باألنشطة        األوىل با 
املستدام، وإعادة التحريج، وحتسني املراعي، واهليدرولوجيا الزراعية، ونظم اإلنذار املبكر، والبحث عن أساليب             

الصلة مبشاركة السكان يف صنع القرارات اليت       وتشمل اجملموعة الثانية األنشطة ذات      . إدارة قابلـة لالسـتمرار    
ختصهم، وحتقيق الالمركزية وتنظيم اجملتمع املدين، فضالً عن تعزيز جمموعات بعينها مثل النساء واملزارعني ومريب               

  وإضافة إىل ذلك، ال توجد دائماً اختالفات شديدة بني مناطق آسيا وأمريكا الالتينية والكارييب فيما يتعلق.املاشية
 .بتوزيع األنشطة هذا

املياه، ومكافحة التحات   : بعض األهداف الرئيسية ذات األولوية هي أهداف مشتركة بني مجيع املناطق          و -٤٦
زراعة احملاِفظة  وتدهور األراضي، وحتسني نظم الزراعة وتربية املاشية، واملراعي واألحراج، واحلراجة الزراعية، وال           

الجتاه العام هو حنو دعم مشاريع على درجة عالية من التقنية؛ ونادراً ما يشار إىل وا. ، ومتابعة التصحرعلى املوارد
. األهداف االقتصادية الكلية مثل استقرار أسعار املنتجات الزراعية أو استحداث أنشطة غري الزراعة وتربية املاشية

شجع امللكية اخلاصة على    وتظـل مسألة خصخصة الزراعة يف أوروبا الوسطى مطروحة، إذ إن من املفترض أن ت              
 .حتسني إدارة األراضي

األول يتعلق بزيادة دعم البلدان املتقدمة ألنشطة       . وجتـدر إضـافة اجتـاهني آخرين يربزان أكثر فأكثر          -٤٧
 دعم البحوث بتعزيز صليتالثاين و. التدريب وتعزيز القدرات احمللية والوطنية وإتاحة الدراية الفنية والتكنولوجيات

يف البلدان املتقدمة والبلدان املتأثرة على حد سواء؛ وتتناول هذه البحوث بوجه خاص جوانب متابعة حالة العلمية 
أضف إىل ذلك ظهور    . اجلفاف والتصحر وجوانب اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، واملياه، والتربة، والنباتات         

ة ومكافحة التلوث والتكيف مع التغريات املناخية قطاعات أخرى للتدخل ذات أولوية مثل البنية األساسية والصح
 .واإلنذار بالفيضانات

 اجتاهات أخرى -دال 

وتذكّر . مـا زالـت التقارير تتناول، بكثري من التفصيل، تنظيم تعاون البلدان املتقدمة وسريه الداخلي               -٤٨
سيق هذا التعاون بني الوزارات والسفارات      البلدان بالكيفية اليت ينفَّذ هبا تعاوهنا وباجلهات اليت تنفذه، وبكيفية تن          
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كما أن احلرص،   . واهليئات الوطنية املختصة يف جمال مكافحة التصحر، ال سيما اهليئات العلمية وهيئات التدريب            
مـن جهـة، على دعم عمليات التعاون اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية يف امليدان، ومن جهة أخرى، على                    

 .ين حقوق اإلنسان واملساواة بني الرجل واملرأة، ال يزال يشغل أحد االجتاهات القويةإحراز تقدم يف ميدا

وتظل مكافحة التصحر أولوية، لكن بشرط إدراجها يف استراتيجيات وطنية تزاوج بني التنمية املستدامة               -٤٩
حث املرتبطة بالتصحر وفضالً عن ذلك، تتعلق بعض أنشطة التنمية وأنشطة الب. ومكافحة الفقر ومكافحة التصحر

 .باملناطق الرطبة ملنطقيت آسيا وأمريكا الالتينية

يف إطار التعاون املتعدد األطراف،     وأخرياً، يتأكد االجتاه حنو تنفيذ أنشطة عدة يف جمال مكافحة التصحر             -٥٠
عة للفريق االستشاري    والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومن جانب املراكز التاب         يئاتال سيما من جانب اهل    

 .للبحوث الزراعية الدولية فضالً عن املراكز العلمية والتقنية اإلقليمية

  استنتاجات وتوصيات-خامساً 

 استنتاجات بشأن تنظيم التقارير وهنجها -ألف 

من فـيما يـتعلق بتنظيم التقارير، ليس من بينها ما يتبع اهليكلية املوصى هبا، بل إنه ورد يف أحدها أن                      -٥١
والتقارير، وهي بأحجام متفاوتة تتراوح بني بضع صفحات وأكثر من أربعني           . الصـعب جداً اتباع هذه اهليكلية     

 من  ٢٠٠٥-٢٠٠٢صفحة، هي يف الواقع حتديث يشمل أنشطة البلدان األطراف املتقدمة املضطلع هبا يف الفترة               
وقُدمت يف بعض احلاالت أيضاً معلومات عن . قياأجل مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق غري منطقة أفري

 . لألمم املتحدة للصحارى والتصحر٢٠٠٦املشاريع املقبلة أو اجلهود املبذولة يف إطار سنة 

 تعرض يف التقارير بصورة غري متجانسة      لتنفيذ االتفاقية ومكافحة التصحر      املقدمةاملبالغ املالية   ما زالت   و -٥٢
وتشري . وهي ال ترد حبسب اخلطة اليت أوصت هبا األمانة        .  ما زال من الصعب مقارنتها     ، وبالتايل وبعمالت خمتلفة 

واملبالغ اإلمجالية يف بعض التقارير سنوية وأشري       . بعضـها إىل معامل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         
لى عدة سنوات؛ وأخرياً، ال تشري      إليها صراحة؛ ويف تقارير أخرى، ال توجد سوى مبالغ إمجالية عاملية موزعة ع            

وال تسمح دائماً عناوين . ويشري تقريران إىل مبالغ حسب مصادر التمويل واملتعهدين. بعض التقارير إىل أي مبالغ
ر أن جهود مكافحة التصحر تتواصل،      ، يقدَّ التنوع يف املعلومات  وبرغم هذا   . املشاريع املشار إليها مبعرفة املقصود    

وتبدو اجلهود املالية املبذولة لفائدة آسيا أكرب مقارنةً بأمريكا الالتينية، وتلك املبذولة . االت احلبل وتزيد يف بعض
ويف اخلتام، تظل املعلومات عن أوروبا الوسطى       . لفـائدة هـذه األخرية أكرب مقارنة بأوروبا الوسطى والشرقية         

 .والشرقية قليلة جداً

فلسفتها بدرجة أكرب على البلدان أغلبية  شددوت. وأهداف تعاوهنا دوماًوتبني مجيع البلدان املتقدمة طرائق  -٥٣
معلومات مفصلة إىل حد ما بشأن      من البلدان     عدد قليل  قدميواسـتراتيجيتها وسياستها يف جمال التعاون، بينما        

 بسبب  صةخالونتيجة لذلك، يصعب إعداد      . امللموسة اليت قامت هبا، سواء يف منت النص أو يف مرفقات           األنشطة
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وسبب سبب تعاوهنا   ، الذي ميكن أن يعزى إىل حرص البلدان املتقدمة الشديد على توضيح              العام عـدم االتساق  
 .اجلهات اليت تتعاون معهاحتديد اهتمامها بالتصحر و

  املـتالحقة الصادرة عن مؤمتر األطراف واملوجزة يف املذكرة التفسريية  أخـرياً، يـبدو أن التوصـيات    و -٥٤
ولنذكر  . هذه التوصيات تنطوي على بعض التكرار      ألن بنفس الطريقة،  ها مجيع البلدان األطراف املتقدمة    ال تفهم 

 معلومات عن   ، الذي يطلب  ٤-م أ /٨ ، ال سيما املقرر    املقررات  بعض  عن حاالت التكرار املنبثقة  بصورة رئيسية   
 يف سبيل األمن الغذائي ومراقبة التصحر     إنشاء نظم إنذار مبكر ومراقبة اجلفاف والتصحر ووضع نظم إنذار مبكر            

أليس من اجلدير يف هذه احلالة إعادة النظر يف تنظيم خطط            . بال شك جتميع هذه املسائل األربع      ميكنو. متابعتهو
 املقررات الصادرة عن مؤمترات األطراف املتعاقبة؟جممل على النحو الذي يفي مبضمون  التقارير

تلمة تتناول كلها منطقة آسيا، ويتناول أربعة عشر تقريراً منها منطقة أمريكا            والتقارير اخلمسة عشر املس    -٥٥
 .الالتينية والكارييب، يف حني يتناول مثانية منها فقط أوروبا الوسطى والشرقية، من بينها اثنان بدقة

اسـتنتاجات بشـأن حتليل اآلراء املتعلقة بالعمليات االستشارية، وعمليات           -بـاء   
 ابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية والتدابري األخرىالشراكة، والتد

فاألعمال اليت  . إن الفلسـفة األساسية لتعاون البلدان املتقدمة مع البلدان املتأثرة ال تتغري من منطقة إىل أخرى                -٥٦
يد بعض  وتستف. األحيائيةتدعمها تتناول تقريباً نفس املواضيع وليست هناك سوى فوارق ترتبط بتنوع حاالت الفيزياء              

بلدان منطقيت آسيا وأمريكا الالتينية اليت بلغت مستوى عالياً يف جمال التنمية من تعاون علمي رفيع، واتفاقات الشراكة                  
 .املشار إليها مع هذه البلدان هي مقدمة التفاقات جتارية

، خاصة لتعزيز اجملتمع     ومنظمات التضامن الدويل   وقد تأكد الدور املتزايد الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية         -٥٧
يؤدي إىل  لدور املتزايدوهذا ا .املـدين ومشـاركة السكان يف اختاذ القرارات اليت ختصها يف مشاريع مكافحة التصحر         

 بيد أن هذه التغيريات ال تبيَّن إالّ جزئياً وال يرد وصٍف . الطريقة اليت تنفَّذ هبا املساعدة اإلمنائية الرمسيةيفتغيريات عميقة 
كما ال ترد إشارات واضحة إىل منظمات املزارعني        .  للمـنظمات غري احلكومية ومنظمات التضامن الدويل تلك        واٍف

 يشمل يف آن واحد االتفاقات       بدقة، وهو مصطلح   "اتفاق شراكة " مصطلح   عىنحتديد م ويبدو من املفيد    . ومريب املاشية 
 .بلداناقات الدولية اليت تربم بني الالبسيطة اليت تقوم بني منظمتني غري حكوميتني اثنتني واالتف

كما لوحظ وجود تنسيق داخلي يف بعض       . مجيع املناطق ولوحظت زيادة اجلهود يف جمال البحوث العلمية يف          -٥٨
ويبدو أن هناك حاجة ". european desernet"الـبلدان املتقدمة وحماولة أوروبية لتنظيم األمور ألجل تشكيل شـبكة  

وشرح سبب اتصاف هذه العملية بطابع عاملي وكوهنا هتم يف هناية           ه   ماهية التصحر وزيادة شرح    شديدة إىل زيادة فهم   
وهناك أيضاً حاجة إىل أن توجد البلدان األطراف املتقدمة حججاً جديدة لصاحل االستثمارات يف             . األمـر مجيع البلدان   
ة ووجاهتها واستعراض استعمال نتائج هذه      أَولَم حين وقت استعراض مدى فعالية البحوث العلمي       . املـناطق القاحلـة   

الـبحوث مـن قبل اجلهات الفاعلة يف جمال مكافحة التصحر؟ وإضافة إىل ذلك، من املالحظ يف التقارير أن األحباث                    
 .املتعلقة باجلوانب االجتماعية واالقتصادية للتصحر نادرة



ICCD/CRIC(5)/5 
Page 16 

 

العمليات (إضافة إىل االلتزامات النوعية " ميةالتزامات ك"وحتـبذ بعـض البلدان املتقدمة أن تتضمن االتفاقية     -٥٩
 .وعالوة على ذلك، يبدو أن هناك حاجة إىل توضيح إضايف ألدوار مؤسسات االتفاقية). املتعلقة بالتقارير

واسـتكماالً لـلمعلومات عـن تدفقات املساعدة العامة، من احلكمة احلصول على املزيد من املعلومات عن         -٦٠
ستعمال أموال املهاجرين وتدفقات رؤوس األموال اخلاصة نظراً إىل أن هذه املصادر مفيدة أو قد               التعاون الالمركزي وا  

 .تكون مفيدة يف مكافحة التصحر

استنتاجات بشأن العالقات بني اتفاقيات األمم املتحدة الثالث املتعلقة بالبيئة           -جـيم   
 وبشأن املواضيع املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا

الرئيسية   األمم املتحدة  فيدة التفاقيات وامل حيائية،الـتدابري الرامية إىل حتسني املعارف وأداء النظم األ        تشـكل    -٦١
وقد أشري صراحةً إىل أن     . موضوع بعض عمليات التعاون العلمي املفيدة اليت ينبغي تعزيزها          املـتعلقة بالبيئة،   الـثالث 

وينبغي أن . نبات يف آسيا وأمريكا الالتينية مفيدة لالتفاقيات الثالثعمليات التحريج والتوعية بتقنيات تغطية البذور بال
 .تتضاعف عمليات التدريب على االتفاقيات الثالث على غرار العملية اجلارية يف الصني

 .ومل يؤخذ بعد بعني االعتبار تنفيذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا -٦٢

 استنتاجات عامة -دال 

  صورة واضحة  لثة لتقدمي التقارير يف مناطق آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الوسطى والشرقية          تعطي العملية الثا   -٦٣
 البلدان املتقدمة   أنشطةويستفاد منها أن    .  هبا البلدان املتقدمة لصاحل البلدان األطراف املتأثرة       تقومعـن األنشـطة اليت      

وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، رمبا         وال يشار إىل برامج العمل الوطنية        .ملكافحة التصحر تتواصل  
 .ألن هذه الربامج قد اعتمدت ونفذت

 يف أطر استراتيجية أوسع نطاقاً مثل مكافحة الفقر،         إدراج مكافحة التصحر    مواصلة اجلهود الرامية إىل    وجيب -٦٤
 .يةوحتقيق التنمية املستدامة، وتعزيز اجملتمع املدين، وحتقيق الالمركز

واملستوى املرتفع للجهود املالية اليت تبذهلا البلدان املتقدمة يعطي االتفاقية مشروعية كبرية يف احلوار السياسي                -٦٥
ومن شأن ذلك أن مينحها ميزة تفاضلية مؤكدة من أجل إجياد أوجه تآزر، ال سيما بني االتفاقيات الثالث، . بني البلدان

 .طبيعيةيف اإلدارة املستدامة للموارد ال

ويكمـن اخلطر حالياً يف كون مكافحة التصحر باملعىن احلصري للكلمة ما زالت ال تعترب أولوية حقاً، وذلك                   -٦٦
ورمبا كان التفسري الفضفاض ملصطلح التصحر نفسه       . بـدون شك بسبب عدم ظهور النتائج النامجة عن هذه العملية          

 .حة التصحر من بني أوىل األولوياتأحد األسباب املذكورة بشأن احتمال عدم اعتبار مكاف
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ويرتـبط الـدور اهلـام املنوط بالبحث العلمي يف البلدان املتقدمة وبالتعاون العلمي الدويل بكون التصحر                  -٦٧
وهذه الظواهر تتطلب مزيداً من املعارف واملتابعة . والعمليات املتصلة به تبدو اليوم وكأهنا ظواهر عاملية وعابرة للحدود 

 . أكثر اتساقاً ولتحسني وسائل مكافحة التصحرؤيةون اإلقليمية واإلقليمية لتكوين رواجلهود د

 البلدان األطراف املتقدمة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية ولربنامج العمل الذي اعُتمد يف مؤمتر القمة بشأن تشريو -٦٨
 لتعاون يف  له األهداف وتعرب عن استعدادها      ؛ وتؤكد تبّنيها هلذ   ٢٠٠٢التنمـية املسـتدامة املعقود يف جوهانسربغ عام         

 .هذا اإلطار

والعديد من مشاريع التنمية اجلارية، املضطلع هبا بالتعاون مع البلدان الناشئة يف هذه املناطق والبلدان األطراف                 -٦٩
تبادل السلع  املـتقدمة، هـي مشاريع مصاِحبة التفاقات جتارية تتعلق باستراتيجيات عالقات دولية قائمة على زيادة                

 .ورؤوس األموال
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 مرفق

 قائمة البلدان املتقدمة اليت يرد تقريرها يف اخلالصة

 إسبانيا )٢٠٠٦يوليه / متوز٧مقدم يف (

 أملانيا )٢٠٠٦يونيه / حزيران٦مقدم يف (

 إيطاليا )٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧مقدم يف (

 بلجيكا )٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠مقدم يف (

 بولندا )٢٠٠٦س أغسط/ آب١٨مقدم يف (

 اجلمهورية التشيكية )٢٠٠٦مايو / أيار١٥مقدم يف (

 الدامنرك )٢٠٠٦أغسطس / آب٣١مقدم يف (

 سويسرا )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠مقدم يف (

 فرنسا )٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦مقدم يف (

 فنلندا )٢٠٠٦يوليه / متوز٢١مقدم يف (

 كندا )٢٠٠٦يوليه / متوز٤مقدم يف (

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )٢٠٠٦يونيه / حزيران٥ مقدم يف(

 هولندا )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩مقدم يف (

 الواليات املتحدة األمريكية )٢٠٠٦يوليه / متوز١١مقدم يف (

 اليابان )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧مقدم يف (

- - - - - 


