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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثالثة

 ٢٠٠٥مايو / أيار١١-٢بون، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

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

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠وكذلك عمالً بالفقرة 

 استعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية 
 املتأثرة بشأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن العملية القائمـة 
 على املشاركة واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة فـي إعـداد 

 برامج العمل وتنفيذها

 دمةتوليف وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املق
 من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

 مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

وقد قدمت البلدان األفريقية    . ترتكز عملية حترير السلسة الثالثة من التقارير على هنج قائم على املشاركة            
 القائمة على املشاركة     تقريراً وطنياً عن تنفيذ االتفاقية وخباصة العملية       ٤٨إىل أمانـة اتفاقـية مكافحة التصحر        

ويوجد من بينها عدد كبري من الوثائق اليت        . واخلـربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها         
وقدمت ثالثة بلدان   . ٢٠٠٢تشكل استكماالً للتقارير اليت سبق تقدميها أثناء االستعراض الثاين الذي أجري عام             

 .على االتفاقيةتقاريرها ألول مرة مذ صدقت 
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ويف املرحلة الراهنة من تنفيذ االتفاقية، أي بعد عشر سنوات من اعتمادها، تعلن معظم البلدان األفريقية                 
فوضع العديد منها أطراً للتخطيط تطمح إىل تعزيز . رمسياً عن رغبتها يف القيام بأنشطة مكافحة التصحر هبمة أكرب

األوسع للتنمية املستدامة وعرب ربطها بشواغل الالمركزية واحلكم        مكافحـة التصحر عرب إدراجها ضمن السياق        
 .الدميقراطي واألمن الغذائي ومكافحة الفقر

واملالَحـظ إمجاالً أن أغلبية بلدان املنطقة وضعت برامج عمل وطنية منذ سنوات عديدة غري أن تنفيذها                  
اجه صعوبات يف تعبئة املوارد املالية الضرورية لتنفيذ ومن الواضح أن هذه البلدان تو. عملياً مل حيرز تقدماً ملحوظاً

وفضالً عن ذلك، ميثل إدماج اتفاقية مكافحة التصحر يف التخطيط االقتصادي الكلي مشكلة . برامج عملها الوطنية
 .كبرية

عياً وحىت يكون لألنشطة امليدانية تأثري أكرب، من املهم تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية حىت تكون أكثر و                
ويف الوقت الراهن، تستحث غالبية املشاريع اجلاري       . بالـتحديات املرتـبطة بإدارة املوارد الطبيعية إدارة رشيدة        

وهذه اخليارات متكن من    . تنفيذها السكان املعنيني على االشتراك يف تصميم األنشطة فضالً عن تنفيذها وتقييمها           
 .ذها يف إطار تلك املشاريعمتهيد الطريق أمام إدامة األنشطة اليت بدأ تنفي

ولتيسري تعبئة املوارد املالية واإلنسانية واملادية، ينبغي إدماج أنشطة مكافحة التصحر بأسلوب أكثر اتساقاً  
وجيب أن يستند رفع مستوى حشد . وانتظاماً يف االستراتيجيات الوطنية ويف برامج التعاون مع الشركاء يف التنمية

 .ية يف بلدان املنطقة إىل محالت توعية تتمحور حول حتديات مكافحة التصحراملوارد املالية الداخل
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٩-  ١ ................................................................نبذة عامة  -أوالً

 ٦ ١٨-١٠ ....................عرض عام للتقارير والتوجهات اليت جرت مالحظتها  -ثانياً

 ٧ ٨٤-١٩ ....................................توليف للمعلومات الواردة يف التقارير  -ثالثاً

  املدين واملنظمات غري احلكوميةت القائمة على مشاركة اجملتمعالعمليا -ألف 
 ٧ ٢٩-١٩ ........................................ومنظمات اجملتمعات احمللية   

 ٩ ٣٨-٣٠ ...........................األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية  -باء  

 ١٠ ٤٨-٣٩ عقد اتفاقات الشراكةتعبئة وتنسيق املوارد، احمللي منها والدويل، مبا يف ذلك  -جيم 

  وكذلك حسبالبيئية األخرى،ط وأوجه التآزر مع االتفاقيات الرواب -دال  
 ١٢ ٥٦-٤٩ ........................االقتضاء، مع استراتيجيات التنمية الوطنية   

 املبكر للتخفيفتدابري استصالح األراضي املتدهورة وإقامة نظم لإلنذار  -هاء  
 ١٣ ٦٦-٥٧ .............................................من حدة آثار اجلفاف   

 ١٥ ٧٦-٦٧ ....................................رصد وتقييم اجلفاف والتصحر  -واو 

 سبل وصول البلدان األطراف املتضررة، وخباصة البلدان األطراف النامية -زاي 
 ١٦ ٨٤-٧٧ ...........املتأثرة، إىل التكنولوجيات واملعارف والدرايات املالئمة   

 ١٧ ٩٦-٨٥ ......................................................الدروس املستخلصة  -رابعاً

 ١٧ ٩١-٨٥ الدروس املستخلصة من عملية إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها  -ألف 

 ١٨ ٩٦-٩٢ ......................الدروس املستخلصة من نظام عرض التقارير  -باء  

 ١٩ ١٠٥-٩٧ ................................................االستنتاجات والتوصيات  -خامساً

 ٢١ ...........................قائمة بالبلدان األفريقية األطراف املتأثرة اليت قدمت تقريرها  :املرفق
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  نبذة عامة�أوالً 

اليت اختذهتا مؤمترات األطراف     من اتفاقية مكافحة التصحر وللمقررات ذات الصلة         ٢٦ لـلمادة    وفقـاً  -١
بلد طرف يف االتفاقية أن يقدم تقارير عن التدابري اليت تتخذها من أجل ، جيب على كل ١-أ م/١١والسيما املقرر 

 من االتفاقية على أنه جيب على مؤمتر األطراف أن    ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢وتـنص الفقرة    . تنفـيذ االتفاقـية   
 .يذ وأن ييسر تبادل املعلومات عن التدابري اليت تتخذها األطرافيستعرض بانتظام مسألة التنف

وتتصل املسائلُ ). CRIC( بإنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٥-م أ/١ى مؤمتر األطراف يف مقرره أوص -٢
 :املوضوعية الرئيسية اليت سيجري استعراضها قبل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف وأثناءها ما يلي

ملنظمات غري احلكومية ومنظمات    اجملتمع املدين و  تشمل ا عملـيات القائمة على املشاركة اليت       ال `١`
 ؛اجملتمعات احمللية

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية؛ `٢`

 تعبئة وتنسيق املوارد، احمللي منها والدويل، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة؛ `٣`

تفاقيات البيئية األخرى، وكذلك حسب االقتضاء مع استراتيجيات        الروابط وأوجه التآزر مع اال     `٤`
 التنمية الوطنية؛

 تدابري إلصالح األراضي املتدهورة وإلنشاء نظُم اإلنذار املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف؛ `٥`

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر؛ `٦`

 النامية املتأثرة، إىل    سـبل وصـول األطـراف املـتأثرة بالتصـحر، وخباصة البلدان األطراف             `٧`
 .التكنولوجيات واملعارف والدرايات املالئمة

، جيب أن يتضمن برنامج عمل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            ٦-م أ /٩ومبقتضـى املقرر     -٣
حته أمانة  وهي تقارير كانت قد أُعدت وفق منوذج اقتر       . الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف األفريقية املتأثرة       

  ٢٠٠٣ديسمرب  /أُحيلـت املذكـرة اإليضـاحية ودلـيل املسـاعدة إىل الـبلدان يف كـانون األول                (املؤمتـر   
)ICCD/CRIC(3)/INF.3.(( 

وأكملت . ونظراً لتوجهات العمل احملددة، أعدت البلدان تقاريرها استناداً إىل املسائل املوضوعية السبع            -٤
 االجتماعية اليت تتيح الوقوف على      -رات الفيزيائية األحيائية واالقتصادية     تلـك العناصر بتقدمي بيانات عن املؤش      

 .مالمح كل بلد
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وهي عملية ُموِّلت من . تعـتمد عملـية إعداد السلسة الثالثة من التقارير على هنج قائم على املشاركة     و -٥
ال إعداد التقارير الوطنية ومالمح دعم تعزيز القدرات يف جم"مشروع متوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية حيمل اسم 
، واشترك يف   ٢٠٠٤يونيه  /، جرت املوافقة عليه يف حزيران     "البلدان األفريقية األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر      

وتوىل تنفيذ املشروع . متويلـه البـنك الـدويل بوصفه الوكالة املسؤولة عن تنفيذ هذا املشروع، والبلدان املعنية        
وفيما يتعلق بالعنصر األول من عناصر املشروع املتعلق        . تنمية الزراعية مبساعدة أمانة املؤمتر    الصـندوق الدويل لل   

مث تواىل دفع أقساط    . ٢٠٠٤يوليه  /بـإعداد التقارير الوطنية، بدأ يف حتويل األموال إىل البلدان املستِحقة يف متوز            
 .التحويل وفقاً للجدول الزمين للسداد الذي وضعه املاحنون

 تنفيذ العنصر الثاين من عناصر املشروع الذي ينطوي، يف          ٢٠٠٤أكتوبر  /دأ يف مستهل تشرين األول    وب -٦
مجلـة أمـور، على تنظيم حلقات عمل وطنية لتكريس األولويات يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي بناء على                  

ثالثة لقاءات دون إقليمية تقرر  وسُتعرض نتائج حلقات العمل الوطنية تلك خالل        . اسـتنتاجات التقارير الوطنية   
وستعرض استنتاجات تلك اللقاءات دون اإلقليمية على جلنة استعراض تنفيذ        . ٢٠٠٥فرباير  /عقدهـا يف شـباط    

 .االتفاقية يف دورهتا الثالثة

قـيود النامجة عن هذا اجلدول الزمين إىل تأجيل تاريخ عقد الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ          وأدت ال  -٧
وبالتايل فقد جرى تأجيل املوعد املقرر لتسليم التقارير . ٢٠٠٥ إىل ربيع ٢٠٠٤أكتوبر /فاقية من تشرين األولاالت

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٣١، إىل ٢٠٠٤مايو / أيار٣١الوطنية، الذي كان أول األمر 

 إىل الفريق   ١٩٩٩ت يف عام     وثيقة قُدِّم  ٤٢وتناول أول استعراض عام لتقارير البلدان األفريقية املتأثرة          -٨
وأعد التوليف الثاين للتقارير اليت أعدهتا البلدان األفريقية فيما يتعلق . ٢٠٠١العامل املخصص الذي اجتمع يف عام 

 . تقريرا٤٧ًومشل هذا العمل . ٢٠٠٢بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف عام 

 تقريراً وطنياً قُدِّمت إىل أمانة مؤمتر مكافحة        ٤٨يتـناول هذا التوليف والتحليل األويل الذي بني أيدينا           -٩
على أن  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٣وال يشمل هذا التوليف التقارير اليت وصلت بعد         ). املـرفق (التصـحر   

وسريد ). http://www.unccd.int(االطـالع عـلى تلك التقارير متيسر على موقع األمانة على شبكة اإلنترنت              
ومن هذه التقارير عدد كبري من      . ICCD/CRIC(3)/2/Add.3توليف مجيع التقارير اليت جرى تسلمها يف الوثيقة         

ومنذ وقت قريب، قدمت ثالثة بلدان      ). ٤٤(الوثـائق تشـكل استكماالً لتقارير قُدمت أثناء االستعراض الثاين           
. ١٩٩٩ استكمل بلد واحد تقريره األول الذي صيغ يف عام           تفاقية بينما مرة منذ أن صدقت على اال     تقاريرها ألول   

تقرير الفريق  (وقـد أخـذت يف االعتبار أثناء القيام هبذه العملية أهم الدروس املستخلصة من العمليات السابقة                 
راض تنفيذ  العـامل املخصـص املقـدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة، وتقرير الدورة األوىل للجنة استع                

 .).االتفاقية، إخل
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  عرض عام للتقارير والتوجهات اليت جرت مالحظتها�ثانياً 

يف املـرحلة الراهنة من تنفيذ االتفاقية، أي بعد مضي عشر سنوات على اعتمادها، تعلن معظم البلدان                  -١٠
ت عدة بلدان أطر ختطيط     وقد وضع . األفريقـية رمسـياً عن رغبتها يف القيام بأنشطة مكافحة التصحر هبمة أكرب            

تطمح من خالهلا إىل تعزيز مكافحة التصحر عرب إدماجها يف السياق األوسع للتنمية املستدامة ومن خالل ربطها                 
 .بشواغل الالمركزية واحلكم الدميقراطي واألمن الغذائي ومكافحة الفقر

. يف مستوى التحديات اليت تواجهها     نتائجكن من حتقيق     بلدان املنطقة مل مت    اليت بذلتها غـري أن اجلهود      -١١
صحيح أن عدة مبادرات ملكافحة الفقر قد بدأ تنفيذها على الصعيد امليداين ومكنت أحياناً من حتقيق مكتسبات                 

ولكن اجلهود املبذولة يف إطار إعداد برامج العمل الوطنية مل تسهم دوماً يف إعطاء دفعة جديدة ملكافحة                 . هامـة 
 .من تعبئة خمتلف العناصر الفاعلة املعنية بقوةتدهور األراضي بالرغم 

 أن األهداف املرسومة لعملية إعداد برامج العمل الوطنية تركز على الفرص اليت تتيحها اتفاقية               الواقـع و -١٢
مكافحة التصحر من حيث صور الدعم اخلارجي املرجوة أكثر مما تركز على التغيريات الداخلية اليت ينبغي إحداثها 

واألكثر من ذلك أن طرائق إدماج برامج العمل        . يادة فعالية استراتيجيات مكافحة تدهور األراضي     مـن أجل ز   
الوطنـية يف األجهزة القائمة ال توضع دائما استناداً إىل إطار منطقي حيدد بوضوح الروابط بني توجهات سياسة                  

 بتحقيقها، وحماور التدخل ذات األولوية      التنمـية االقتصادية واألهداف احملددة اليت تكلَّف برامج العمل الوطنية         
 .والنتائج املنشودة

وضعت أغلبية بلدان املنطقة برامج عمل وطنية منذ سنوات عديدة، غري أن تنفيذها عملياً مل حيرز تقدما                  -١٣
ومـن الواضح أن هذه البلدان تواجه صعوبات يف تعبئة املوارد املالية الضرورية لتنفيذ برامج عملها                . مـلحوظا 
ويف هـذه الظروف، ُتعلق آمال عريضة على الدور احملوري املسند إىل اإلدارة املستدامة لألراضي فيما   . الوطنـية 

 .يتعلق باملساعدة اليت يقدمها مرفق البيئة العاملية

للحفاظ على التنوع البيولوجي    " التآزر"وتسعى بعض الدول جاهدة إىل وضع استراتيجيات قائمة على           -١٤
وهي، يف هذا اإلطار، تويل اهتماماً كبرياً ألسلوب الربجمة على الصعيد احمللي التضاح تالؤمه              . هور األراضي وملكافحة تد 

الـتام مع وضع برامج تتمحور حول األنشطة اليت تتمتع بإمكانات كبرية، دون أن تكون ملحوظة دائماً، يف جمال تطوير                    
 .اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجيأشكال من التآزر بني خمتلف اجملاالت اليت تستهدفها 

وينبغي التذكري  . ويشـكل إدماج اتفاقية مكافحة التصحر يف التخطيط االقتصادي الكلي مشكلة كبرية            -١٥
بأنه، متشياً مع روح هذه االتفاقية، جيب أن يستند إعداد برامج العمل الوطنية إىل اخليار املنهجي الرامي إىل تعزيز 

حـة تدهـور األراضـي من خالل إدراجها يف السياق األوسع لتوحيد السياسات القطاعية والشاملة لعدة                 مكاف
ويتضـح أن إدمـاج بـرامج العمل الوطنية يف إطار السياسة االقتصادية الكلية وربط هذه الربامج                 . قطاعـات 

 أساسيان لضمان زيادة فعالية باسـتراتيجيات مكافحـة الفقر اليت تشكل حالياً ركيزة اجلهود اإلمنائية، عنصران      
 .األعمال اجلاري تنفيذها ميدانياً
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مث . يف عدة بلدان أن فعالية أجهزة التنسيق بني خمتلف السياسات القطاعية ال تزال ضعيفة       يالحظ  بيد أنه    -١٦
لى إنـه ال توجـد حىت اآلن صالت بني توجهات السياسة الداخلية واألهداف املتوخاة من اإلجراءات املتخذة ع      

وهذا القصور يف عملية تسيري الربامج      . وفضالً عن ذلك، تتعذر الرؤية الشمولية يف أكثر األحيان        . الصـعد احمللية  
اجلـاري تنفيذها ويف التحكم يف االستثمارات املعبَّأة يسفر عن عمليات ختطيط قطاعية ال تتيح االستغالل األمثل              

 .فعلياً لإلمكانات املتاحة

أرفقـت معظم البلدان بتقاريرها مالمح قطرية تشتمل على بيانات إحصائية وخرائط            ولـلمرة األوىل،     -١٧
 االجتماعية اليت -وينبغي أن تكون البيانات املطلوبة متفقة مع املؤشرات الفيزيائية األحيائية واالقتصادية      . للبلدان

 . يف املناطق املتأثرةمتكِّن من تقدير أثر التصحر على املوارد الطبيعية وعلى السكان الذين يعيشون

أما فيما يتصل باملؤشرات الفيزيائية األحيائية للتصحر واجلفاف، فإن البيانات الواردة يف التقارير ال تتسم  -١٨
عمليات (إذ يركز التقرير قبل كل شيء على وصف خمتلف أنواع تدهور األراضي وعلى العوامل الفاعلة . بالغزارة

رقعة األراضي الزراعية أو املناطق السكنية، واإلفراط يف قطع األخشاب للتزود           قطـع األشـجار املقترنة بتوسيع       
 .).باحلطب، وحرائق الغابات، وإرهاق املراعي، إخل

  توليف للمعلومات الواردة يف التقارير-ثالثاً 

العملـيات القائمة على مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري     -ألـف   
 احملليةاحلكومية ومنظمات اجملتمعات  

هتدف برامج العمل الوطنية، اليت تشكل العنصر الرئيسي للنظام الذي تقترحه اتفاقية مكافحة التصحر،               -١٩
إىل حتليل عمليات تدهور األراضي ضمن إطار شامل ومتعدد القطاعات بغية حتديد االستراتيجيات الرامية إىل منع 

وتوصي األحكام األساسية يف االتفاقية بأن ُينظر إىل        . اأو عكـس االجتاهات حنو االخنفاض اليت متت مالَحظته        /و
إعداد برامج العمل وتنفيذها كعمليتني قائمتني على املشاركة واإلعادة، جيب أن يدمج فيهما مجيع عناصر اجملتمع                

 .الفاعلة املشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية

 قد جعلت يف املقدمة اخليار الذي يتمثل يف التماس          يت وضعتها البلدان املختلفة   ال السابقة   وكانت التقارير  -٢٠
 وضمان أخذ مهوم    `٢` االستفادة من املهارات احمللية،      `١`: مشـاركة العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين بغرض       

 والشروع بأسلوب متضافر يف حتديد األدوار       `٣`السـكان يف االعتـبار فعلـياً أثـناء حتديد مسارات العمل،             
 .املنوطة بكل فئة من العناصر الفاعلة يف تنفيذ تدابري مكافحة تدهور األراضيواملسؤوليات 

االهتمام الذي توليه البلدان للُنهج القائمة على املشاركة املرتكزة، يف       الثالثة من التقارير     السلسلةوتؤكد   -٢١
لومات وتقاسم املعارف، وعلى أغلب األحيان، على إقامة حوار مستمر بني مجيع العناصر الفاعلة، وعلى تبادل املع

 .الشراكة وتآزر اجلهود املبذولة على خمتلف املستويات
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شارة إىل أن أساليب تنفيذ هذه الُنهج القائمة على املشاركة ختتلف من بلد إىل آخر متاماً            ومـن املهم اإل    -٢٢
التنسيق التابعة للمنظمات غري اللجان اإلمنائية على صعيد القرى، وجهات     (كما ختتلف األطر التنظيمية املوضوعة      

احلكومـية، واللجان اإلمنائية على صعيد املقاطعات، وأطر التنسيق بني منظمات اجملتمع املدين، واهلياكل اجلامعة               
 .).للمنظمات املهنية الريفية، إخل

مل الوطنية وفضالً عن ذلك، تتوقف درجة مشاركة العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين يف إعداد برامج الع           -٢٣
ويف هذا . وتنفيذها، إىل حد كبري على مدى جودة تنظيمها وعلى قدرهتا على أن جتعل شواغلها تؤخذ يف احلسبان

ويف املقابل،  . السـياق، تشري التقارير إىل ضعف مشاركة بعض فئات العناصر الفاعلة كالرعاة والنساء والشباب             
ويبدو أن هذه املفارقة نامجة عن االفتقار لكتلة        .  بلدان عديدة  اعُتـربت مسامهة املنظمات غري احلكومية كبرية يف       

 .حرجة من القدرات أو عن اختالالت وظيفية داخلية تضر جبودة املشاركة

ومن هنا ُتفهم األمهية اليت توليها البلدان لتعزيز قدرات العناصر الفاعلة غري احلكومية بوصف ذلك تدبرياً  -٢٤
ويف هذا اإلطار، نظمت حلقات عمل بغرض حتسني مستوى         . ذ برامج العمل الوطنية   مواِكـباً ال بد منه يف تنفي      

 .املعارف الفنية لدى السكان وتيسري ملكيتهم لربامج العمل

شددت معظم التقارير على اجلهود اليت تبذل يف جمال اإلعالم وتوعية السكان من خالل تنظيم منتديات                 -٢٥
وهذه ). املستوى دون اإلقليمي واملستوى الوطين واملستوى احمللي(تلفة وحماضرات وحلقات عمل على مستويات خم

املبادرات اليت ُوسع نطاق تأثريها باالستعانة بوسائط اإلعالم، والسيما إذاعات اجملتمعات احمللية، مكنت من بعث               
 .املزيد من احليوية للتعبئة والوعي بتحديات برامج العمل الوطنية وآثارها

 اتفاقية مكافحة التصحر قد عرف زمخاً ى قراءة التقارير، أن إشراك السكان احملليني يف عمليةويالحظ، لد -٢٦
شديداً نتيجة جلهود اإلعالم والتوعية اليت بذلتها املنظمات غري احلكومية واملؤسسات العامة العاملة على الصعيد               

 عدد من البلدان مبواصلة املسرية يف حتمُّل عبء وقد قامت األطر التنظيمية اليت وضعها املنتجون الريفيون يف. احمللي
 .القيام بأعمال اإلعالم والتوعية

نة بضمان نوعية اشتراك العناصر الفاعلة من اجملتمع         إىل اآلليات القمي   دقيقةال تقـدم التقارير إشارات      و -٢٧
 كما أهنا تغفل الطريقة اليت يسعى       .املدين يف العمليات اجلارية، وال بضمان متثيل يأخذ يف االعتبار معايري الشرعية           

 .هبا صانعو القرارات السياسية واالقتصادية إىل التشجيع على إنشاء آليات ربط بني املشاركة واملساءلة والتفويض

وتالحظ التقارير ضعف مشاركة القطاع اخلاص، وذلك على األخص لعدم اعتبار املناطق القاحلة وشبه               -٢٨
بيد أن بعض البلدان كلفت نفسها عناء إنشاء مراكز دعم للقطاع اخلاص بغية             . تثمارالقاحلة حيزاً للفرص واالس   

ويشري أحد البلدان إىل اشتراك شركات قطع األشجار والصناعات . إشـراكه فعلياً يف مبادرات مكافحة التصحر      
 .الزراعية يف عملية تنفيذ االتفاقية
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نشطة من اجملتمع العلمي على الرغم من أن مسامهته تعترب قليلة هي التقارير اليت تأيت على ذكر مشاركة و -٢٩
وتبذل يف الوقت احلايل جهود الغاية منها االستفادة من إمكانات البحث املتاحة من خالل إفساح . يف غاية األمهية

العمل وتشري التقارير إىل أن ضعف اشتراك معاهد البحوث يف عملية إعداد برامج             . اجملال أمام الباحثني للمسامهة   
 .الوطنية ُيعزى باألساس إىل ضعف قدراهتا الفنية واملالية

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء 

 من مرفق التنفيذ اإلقليمي باالتفاقية      ٩إن إنشاء هيئات تنسيق وطنية يف كل البلدان عمالً بأحكام املادة             -٣٠
ر التنسيق والتوجيه والتدريب لكسر تقاليد التخطيط       املخصـص ألفريقـيا والصـعوبات اليت تعترض القيام بدو         

 .القطاعي يبيِّنان أن وضع أطر مؤسسية وتشريعية مالئمة ليس وحده كافياً لضمان تنفيذ برامج العمل الوطنية

وتتلخص مهمة هيئات التنسيق الوطنية يف اإلشراف على املبادرات املتخذة يف سياق وضع وتنفيذ برامج                -٣١
وتشكل هذه األجهزة حيزاً للتشاور من شأنه أن يؤدي إىل تعزيز           . ة، والتنسيق بني هذه املبادرات    العمـل الوطني  

 .التعاون بني خمتلف العناصر الفاعلة وإىل إضفاء الصبغة الرمسية على الشراكة

ز ففي بعض البلدان، مت تصور هيئة التنسيق الوطنية كجها .  أشكاال شىت  الوطنيةتـتخذ هيئات التنسيق     و -٣٢
مشـترك بني القطاعات وميادين املعرفة بسبب تنوع اجملاالت اليت جيب أخذها يف االعتبار لدى أي نشاط يتعلق                  

بينما تنبين هيئة التنسيق الوطنية، يف بلدان أخرى، على إدارة فنية، ويفوَّض إليها أمر تنسيق    . باجلفاف أو التصحر  
ق عضوية هيئة التنسيق الوطنية ليشمل العناصر الفاعلة من ويف معظم األحوال، يتسع نطا. أنشطة مكافحة التصحر

 يف املائة   ٤٥ويشري أحد التقارير إىل أن النساء ميثلن        . اجملتمع املدين، ولكنه ال يشمل اجملتمع العلمي إال فيما ندر         
 .من أعضاء هيئة التنسيق الوطنية

إنشاء ، مع  على الصعيد احملليا اإلداريةالوطنية لسلطاهت هيئة التنسيق   عن توزيع  بعض التقارير    وحتدثـت  -٣٣
 االندماج األقاليمي على أساس حتديد جماالت التعاون        سهيلتتعبئة السكان احملليني و   يسري   يراد هبا ت   اتصالمراكز  

 .أو األقاليم املتامخة/بني املقاطعات و

ل استدامة هيئة التنسيق    أي تدبري على صعيد املالية العامة من أج       بعـض البلدان اليت مل تتخذ       قـررت   و -٣٤
بيد أن مثل هذا اإلدماج . الوطنية أن تعهد باملهمة اليت أنيطت هبذا اجلهاز إىل اإلدارة الوزارية املكلفة بشؤون البيئة

 .يثري بعض املشاكل حيث إنه قد يؤدي إىل تعزيز هيمنة وزارة البيئة على برامج العمل الوطنية

بدأ وضرورة زيادة فعالية أجهزة التنسيق بني القطاعات، غري أهنا ال        ُتجمـع كـل التقارير على تأكيد م        -٣٥
وفيما يتعلق هبيئات التنسيق الوطنية     . تتضـمن أيـة إشـارة صرحية إىل الوسائل اليت تتيح املضي يف هذا السبيل              

ل املبادرات  تصميم وتنسيق ومتابعة ك   (باألخص، تشري التقارير إىل الفارق بني جسامة املهام امللقاة على عاتقها            
 .واإلمكانات احملدودة املتاحة هلا من حيث املوارد البشرية والفنية واملالية) املتخذة يف جمال مكافحة التصحر

 



ICCD/CRIC(3)/2/Add.1 
Page 10 

 

وغاية تلك السياسات إشاعة    . سائرة يف تنفيذ سياسات الالمركزية    مجيع دول املنطقة تقريبا     ويالحظ أن    -٣٦
 مهام الدولة وتنظيمها مع ضرورة تعزيز املبادرات احمللية، ووضع          الدميقراطـية يف إدارة الشؤون العامة، وتكييف      

إطـار لتنمية وتنظيم احليز بشكل يتناسب مع االختصاصات املنقولة إىل اجلماعات احمللية، وتعد اجلماعات احمللية                
 تدهور  املسـتفيدة مـن الالمركزية، يف إطار تنفيذ مهامها، خطط تنمية حملية تأخذ يف احلسبان شواغل مكافحة                

 .األراضي، وتقوم أحياناً بتنفيذها

وال تـتطرق الـتقارير إىل موضوع مساءلة املؤسسات املكلفة بإدارة املوارد الطبيعية يف السياق احلايل                 -٣٧
وهي، عالوة على ذلك، ال تذكر الطريقة اليت يسعى هبا نقل االختصاصات إىل اجلماعات              . إلحـالل الالمركزية  
 .الالمركزية إىل التأثري على الديناميات العقارية بإنشاء هيئات جديدة تضاف إىل سابقاهتااحمللية املستفيدة من 

القوانني العقارية وقوانني   (وقـد بـدأت عدة بلدان يف حتديث تشريعاهتا املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية               -٣٨
وتفضي الدينامية النامجة عن عملية .). الغابـات وقوانـني املناطق الريفية والقوانني القطاعية اخلاصة بالرعي، إخل   

إحالل الالمركزية بالبلدان إىل التخلي أكثر فأكثر عن أساليب العمل املبنية على اعتماد قوانني وطنية تسعى إىل                 
وتتطلب أساليب العمل اجلديدة . الشمول لفائدة القوانني اإلطارية اليت حتدد التوجهات العامة على الصعيد الوطين

دولة حتديد معايري دنيا ووضع مبادئ إرشادية تاركةً للعناصر الفاعلة العاملة على الصعد احمللية فرصة هـذه من ال  
فهذا يتيح تكييف . إعـداد لوائح خاصة تأخذ يف االعتبار القيود والديناميات املوجودة يف كل منطقة قيد الدرس            

 .توجهات القانون اإلطاري أو امليثاق مع احلقائق امليدانية

 تعبئة وتنسيق املوارد، احمللي منها والدويل، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة - جيم

إن البلدان اليت فرغت من عملية إعداد برامج عملها الوطنية قد أخذت هبمة يف إقامة عالقات شراكة ويف  -٣٩
 إيالء اهتمام أكرب    فهل أسفرت تلك اجلهود عن    . السـعي لدى الشركاء يف التنمية إىل احلصول على موارد مالية          

آلفاق تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف نظم التعاون؟ دون تقدمي إجابة صرحية على هذا السؤال، تؤكد التقارير أن 
معظم وكاالت التعاون تفضل املشاريع والربامج اليت تسهم يف وضعها على اعتماد منطق توفري الدعم للمبادرات                

بيد أن هذه املشاريع والربامج كثريا ما تقع يف نطاق إدارة املوارد            . نفيذهاالـيت توصـي برامج العمل الوطنية بت       
احلراجة الزراعية وإعادة التحريج وإصالح التربة وإدارة الغابات وإدارة املوارد املائية ومكافحة حرائق             (الطبيعية  

 ).الغابات والتوعية البيئية وغري ذلك

ليات للتشاور بني الشركاء يف التنمية الغرض منها تيسري         وعـالوة عـلى ذلك، أنشئت يف عدة بلدان آ          -٤٠
وتشري التقارير إىل أن هذه اآلليات، اليت يتوىل        . استيعاب نظم التعاون لألولويات احملددة يف برامج العمل الوطنية        

افحة التصحر  ، مل تفلح بعد يف زيادة فرص إدماج اتفاقية مك         "القائد"عادة إدارهتا أحد املاحنني الذي يعيَّن بصفته        
 .بشكل كبري يف نظم التعاون

وهو يتمثل أساسا يف مساعدة     . وقـد جاء ذكر الدعم الذي تقدمه اآللية العاملية يف حنو نصف التقارير             -٤١
كما تقدم اآللية العاملية الدعم لعملية إعداد برامج العمل الوطنية من خالل تنظيم مشاورات              . لتعبئة املوارد املالية  
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 املعرفة باتفاقية مكافحة التصحر وتقييم التجارب اليت بدأ تنفيذها ميدانياً بغية استخالص الدروس              شعبية وتعميم 
 . الكفيلة بتوجيه األنشطة املقبلة

وجدير بالذكر أن تدهور . ويالحظ أن احلديث عن مرفق البيئة العاملية تزايد يف هذه السلسلة من التقارير -٤٢
، واحداً من جماالت    ٢٠٠٢أكتوبر  /صحر وإزالة األحراج أصبح، منذ تشرين األول      األراضي العائد أساساً إىل الت    

وقد جعل هذا من اإلدارة املستدامة للتربة أحد حماور املساعدات اليت يقدمها مرفق البيئة العاملية . عمـل مرفق البيئة العاملية    
 .على التنمية املستدامة على صعيد البلدانلبلوغ األهداف البيئية ذات النطاق العاملي مع التشجيع يف الوقت ذاته 

، وضعت معظم البلدان    )١٥الربنامج التنفيذي   (ويف إطـار برنامج العمليات اجلديد ملرفق البيئة العاملية           -٤٣
وإضافة إىل مساعدة حنو عشرة بلدان مل تنته بعد من إعداد . مشاريع وبرامج تتعلق بإدارة األراضي إدارةً مستدامة

كما أنه وافق على    .  الوطنية، وافق مرفق البيئة العاملية على مشاريع رائدة ملكافحة تدهور األراضي           برامج عملها 
مشاريع كبرية احلجم ترمي إىل التشجيع على إقامة عالقات شراكة مع خمتلف األجهزة العاملة يف جمال إدارة التربة 

 .ومع املنتفعني باألراضي على حد سواء

  صعوبات يف احلصول على التمويل اخلارجيىتزال بعض البلدان تلقال ينامية العامة، وبالرغم من هذه الد -٤٤
عدم االستقرار السياسي وتأزم العالقات مع الشركاء يف التعاون والتأخر يف إجناز عملية وضع خطة (ألسباب شىت 

 ).العمل الوطنية وغري ذلك

ات متويل عمليات إدارة املوارد الطبيعية والتنمية       يف حتسني فعالية آلي   تها  رغبوتشـدد بعض البلدان على       -٤٥
االئتمان الريفي وصناديق االستثمار القروية وختفيضات الضرائب والرسوم املفروضة على استغالل املوارد            (احمللية  

وهي، هلذا الغرض، تعتزم إنشاء صناديق وطنية ملكافحة التصحر؛ األمر الذي قد ميكِّن من              ). الطبيعية وغري ذلك  
صيص األموال احملشودة تبعاً لألولويات اليت حتددها العناصر الفاعلة الوطنية، فضالً عن اعتماد إجراءات متويل               خت

وقد تطرقت بلدان عديدة إىل فكرة إنشاء صناديق وطنية ملكافحة التصحر يف التقارير املوضوعة يف عام                . مبسَّطة
 . من التقارير من تقييم مدى التقدم احملرز منذ ذلك احلنيوال متكِّن املعلومات الواردة يف هذه السلسلة. ٢٠٠٢

وقد ترمجت بعض البلدان التزامها السياسي بدعم تنفيذ برامج العمل الوطنية إىل خمصصات من امليزانية                 -٤٦
من خالل حتمل جزء من تكاليف تشغيل هيئات التنسيق الوطنية ومتويل األنشطة التشغيلية املتعلقة مبكافحة تدهور 

ويتجلى التحدي الذي ستواجهه البلدان املعنية مستقبالً يف تعزيز اجلهود          . األراضـي عـلى الصعيد امليداين، إخل      
املـبذولة يف الداخل على الصعيد املايل لصاحل مكافحة التصحر مع األخذ يف االعتبار أن املوارد الطبيعية تشكل                  

 .ظمى من البلدان األفريقية على التنميةالركيزة األساسية اليت تستند إليها قدرة األغلبية الع

ويـتحدث أكـثر مـن نصف التقارير عن الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وتشري إىل وجوب                   -٤٧
اسـتيعاب أي تدخل ملنطق وأهداف الشراكة اجلديدة ألهنا تشكل اإلطار املرجعي االستراتيجي للبلدان األفريقية               

تعلق جبعل برامج العمل الوطنية أكثر بروزاً يف عملية تنفيذ الشراكة اجلديدة من             فاألمر ي . وللشـركاء يف التعاون   
أجل تنمية أفريقيا، إذ من املعلوم أنه ينبغي أن تتالقى هذه الديناميات يف مسارات عمل تؤدي إىل التآزر وتدور                   
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 املخاطر البيئية   حـول التخفيف من الضعف االقتصادي واالجتماعي الذي يعيشه السكان وحول السيطرة على            
 .املرتبطة بتدهور األراضي

ضرورة حتديد املبادئ اليت متكن من الربط بفعالية بني خطة عمل املبادرة البيئية             تشري بعض التقارير إىل     و -٤٨
ويثري أحد البلدان االنتباه    . للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وبرامج العمل دون اإلقليمية ملكافحة التصحر           

أنـه من املمكن تعزيز التكامل بني املبادرات املتخذة على مستويات خمتلفة يف جمال مكافحة التصحر مبا يفيد                  إىل  
 .تنفيذ املشاريع احملددة يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، وكذلك  -دال 
 تيجيات التنمية الوطنيةحسب االقتضاء، مـع استرا

جتـري حالياً جتارب عديدة على الصعيد امليداين ملكافحة التصحر، وهي تغطي جمال عمل واسعاً نسبياً                 -٤٩
وتتصل . يشمل أنشطة محاية البيئة يف األوساط الريفية واحلضرية وكذلك مبادرات ترمي إىل إدارة القدرة اإلنتاجية

ية املواشي واملوارد املائية واملرافق الصحية واإلدارة العقارية ومحاية الغابات          تلك التجارب بقطاعات الزراعة وترب    
وتتعلق األنشطة املنجزة، يف مجلة أمور، باإلعالم والتوعية وإعادة التحريج وحفظ املياه والتربة . والطاقة وغري ذلك

 .وجتديد املراعي والسياحة البيئية والترويج للطاقات املتجددة

ـ    -٥٠ إدارة اجملتمعات احمللية للموارد الطبيعية (رغم من تعدد أساليب العمل املتبعة يف هذه األنشطة     وعـلى ال
، فإن املبادرات اجلاري تنفيذها ترتكز على شواغل        )وإدارة األراضي واإلدارة الشاملة للموارد الطبيعية وغري ذلك       

. لثروات اإلنتاجية واحليلولة دون تدهورها    مشتركة تتعلق باختاذ إجراءات وهتيئة ظروف هتدف إىل احلفاظ على ا          
ويستلزم حتسني األثر املنتظر من هذه األنشطة التنسيق بني األنشطة اليت تقوم هبا على الصعيد احمللي أمناط متعددة                  

مصاحل حكومية،  (من األجهزة املؤسسية، ُيفترض أن تكون متكاملة ولكنه يتضح يف العادة أهنا تتنافس فيما بينها                
 .).ع، مجاعات حملية، منظمات غري حكومية، منظمات مهنية اجتماعية، إخلمشاري

السياسات ب أيضاًيتعلق امليدانية فحسب ولكنه األنشطة  على البحث عن اتساق أكثر وضوحا تصروال يق  -٥١
ان زيادة فإدماج خطة العمل الوطنية يف السياسة االقتصادية الكلية يشكل عنصراً ال غىن عنه من أجل ضم. الوطنية

وتشدد عدة تقارير على هذه الضرورة ولكنها ال حتدد األساليب والوسائل . فعالية برامج مكافحة تدهور األراضي
 . املستعملة إلقامة صلة وثيقة بني برامج العمل الوطنية وباقي السياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات

ة قد أتاحت إنشاء إطار مشترك للعمل من شأنه أن           برامج العمل الوطني   نتشـري بعـض التقارير إىل أ      و -٥٢
وهي تربز الصلة بني برامج العمل الوطنية وخطط العمل البيئية . على حنو مستدامالعناصر الفاعلة تعبئة على يشجع 

السـاعية إىل تعزيـز مكافحة التصحر بإدخاهلا يف السياق األوسع للتنمية املستدامة ومن خالل ربطها بشواغل                 
 .ية واملساواة يف فرص الوصول إىل املوارد الطبيعية ومكافحة الفقرالالمركز
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وكـثرياً مـا يتردد يف التقارير ذكر مسألة ضرورة تعزيز الربط بني برامج العمل الوطنية واستراتيجيات             -٥٣
.  الفقر واألطر االستراتيجية ملكافحة  ) حسب التعريف الوارد يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر        (مكافحة الفقر   

. ومما يزيد من أمهية هذا األمر أن تلك االستراتيجيات هي من اآلن فصاعدا مبثابة حجر الزاوية للسياسات اإلمنائية
وحىت ُتقلب االجتاهات التراجعية اليت تالحظ حاليا، حددت ورقات استراتيجية احلد من الفقر واألطر االستراتيجية 

وهكذا فإن استراتيجيات   . ز رأس املال الطبيعي وحتسني البيئة املعيشية      ملكافحـة الفقر أهدافا تتمحور حول تعزي      
 .مكافحة الفقر والتصحر حتيل إىل جمال عمل مشترك

وبالرغم من هذا الشاغل املشترك، ما زالت الصلة بني االستراتيجيتني حىت اآلن شكلية متاماً ومل تتحول                 -٥٤
رقات استراتيجية احلد من الفقر واألطر االستراتيجية       وصحيح أن و  . بعـد إىل شـيء ملموس على أرض الواقع        

ملكافحة الفقر تشتمل على توجهات استراتيجية حمددة يف إدارة البيئة غري أهنا ال تقترح بشكل صريح آليات متكن         
 .من وضع تلك التوجهات يف احلسبان على خمتلف مستويات العمل

) تغري املناخ والتنوع البيولوجي   (اتفاقييت ريو األخريني    وتؤكد عدة تقارير أن اتفاقية مكافحة التصحر و        -٥٥
وثـيقات الصـلة ببعضها البعض، وأنه ال بد من التشاور فيما يتعلق بتنفيذها من أجل فتح أفق حقيقي للتنمية                    

ة والنتيجة الطبيعية هلذه احلقيقة هي تفضيل أعمال مكافحة التصحر اليت ميكن أن تكون هلا آثار إجيابي               . املستدامة
ويشكل توفري  . عـلى احلفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل التغريات املناخية بنفس الدرجة أو بدرجات أخرى             

وحترص . املعلومـات والتوعـية للعناصر الفاعلة نقطة االنطالق لتنفيذ هذه االتفاقيات الثالث بأسلوب متضافر             
الترويج لرؤية مشَتركة للتحديات البيئية وعلى حتقيق       احللقات الدراسية واملنتديات اليت تنظَّم يف هذا اإلطار على          

 .توافق يف اآلراء بشأن حماور االلتقاء بني استراتيجيات تنفيذ هذه االتفاقيات الثالث

أن اخلطوات املتخذة إىل اآلن متيل إىل حصر عمليات التخطيط يف منطق ومما يزيد من أمهية تلك اللقاءات  -٥٦
 .تيجيات تنفيذ اتفاقييت ريو قد ُوضعت يف بلدان عديدة دون أي ربط فيما بينهماوالواقع أن استرا. انعزايل

 تدابـري استصـالح األراضـي املـتدهورة وإقامة نظم           -هـاء 
 لإلنذار املبكرللتخفيف من حدة آثار اجلفاف

د الطبيعية  املتعلقة باملوار لمعارف  جتميع ل برامج العمل الوطنية بعض البلدان من الشروع يف         إعداد  ن  مكَّ -٥٧
وقد أدى هذا اجلهد إىل التعرف إىل       . مـن خـالل التوفيق بني وجهات نظر عديدة واجلمع بني بارامترات حتليل خمتلفة             

 .املشاكل الرئيسية املطروحة يف خمتلف املناطق البيئية واجلغرافية، ومكَّن من قياس مدى حدهتا ومن اقتراح حلول مالئمة

 إىل استصالح األراضي املتدهورة باألساس حول جتديد البيئة الطبيعية وإدارة           وتتمحور املبادرات اهلادفة   -٥٨
 .املوارد املائية والتشجيع على استعمال مصادر الطاقة املتجددة وتعزيز األمن الغذائي وتوعية العناصر الفاعلة
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بادرات على وجه   وتتعلق أهم امل  . وجيـري تنفـيذ أعمـال خمتلفة يف إطار سياسة جتديد البيئة الطبيعية             -٥٩
اخلصوص بإعادة التحريج، واستصالح األراضي املتدهورة، ومحاية السهول، وإقامة حواجز مانعة للحرائق، وتنظيم 

 .موارد الغابات بغرض إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة

ناطق القاحلة وشبه   وأمـام ندرة املوارد املائية، وضعت بلدان أفريقية عديدة، ال سيما تلك الواقعة يف امل               -٦٠
 .القاحلة، استراتيجيات حلفظ املياه اجلوفية اليت يكثر الطلب عليها بسبب سرعة التنمية احلضرية وازدهار األنشطة الزراعية

ويف هذا اإلطار، يتم التشديد     . أو البديلة /ُتبذل جهود كبرية للتشجيع على استخدام الطاقات املتجددة و         -٦١
ية وتعميم التجهيز مبواقد حمسَّنة بغية ختفيف الضغط على املوارد احلرجية اليت تشكل             عـلى تطوير الطاقة الشمس    

 .املصدر الرئيسي للطاقة املرتلية ألغلبية سكان املنطقة

ويتـبني من التقارير أن املشقة النامجة عن األزمة البيئية حتتد يف املنطقة لكون مستوى التنمية فيها يعتمد                -٦٢
ويف سياق النمو السكاين السريع، يصاحب تفاقَم تدهور النظم اإليكولوجية          . ى املوارد الطبيعية  اعتماداً كبرياً عل  

وعلى صعيد املنطقة كلها، ميثل العجز الغذائي السبب يف         . ارتفاٌع متواصل يف الضغط الواقع على املوارد الطبيعية       
ى املوارد الطبيعية، وخباصة األرض اليت متثل       اشـتداد انعدام األمن الغذائي وتفاقم الرتاعات املتعلقة باحلصول عل         

وملعاجلة هلذا الوضع، بدأت البلدان أنشطة يف جماالت املزارعة السوقية واحلراجة الزراعية وإنشاء             . مـورداً حيوياً  
 . وهي جتتهد أيضاً يف تطوير البحوث الزراعية من أجل إنعاش الزراعة. أبناك احلبوب وتشجيع الزراعة غري التقليدية

يف حتديداً لألهداف ذ مبادرات أكثر يتنفجيري  حلالة االضطراب السياسي السائدة يف بعض البلدان، نظراًو -٦٣
ة تتعلق أساساً بإحياء املناطق املتدهورة بسبب عمليات نزوح السكان، وحتسني مستوى معيشة             مـيادين خمـتلف   

 . الالجئني واملشردين، وكذلك تشجيع ابتكارات الفالحني

تجسد إدراك أمهية التثقيف البيئي من خالل جمموعات عديدة من املبادرات اليت قامت هبا فئات خمتلفة                وي -٦٤
اقتصاد الطاقة والتقنيات احلرجية    (من العناصر الفاعلة وتتمحور حول أعمال إعالمية وتدريبية يف جماالت متنوعة            

مام يف قطاعي التعليم الرمسي وغري الرمسي وكذلك وجيري حاليا تنفيذ جتارب جديرة باالهت.). وإدارة املراعي، إخل
 .يف جمال تعزيز القدرات

واملشاريع والربامج اليت تقع ضمن جمال استصالح األراضي املتدهورة ليست دائماً مزودة بآليات متكِّن من  -٦٥
مساحة  باألرقام عن ويقدم أقل من ربع التقارير بيانات. تقييم أثر أنشطتها ومن حتديد مساحة األراضي املستصلحة

وتوجه بلدان عديدة االنتباه إىل أهنا ال متلك بيانات إحصائية أو أن البيانات اإلحصائية املتوفرة لديها            . األراضي املستصلحة 
 .ويبدو أن جهود إعادة التحريج ختضع لعمليات تقييم أكثر منهجية وانتظاماً. ليست موثوقة

 . ظام لإلنذار املبكر يف خمتلف البلدان قليلة جداً، باستثناء حاالت نادرةواجلهود اليت تبذل من أجل إنشاء ن -٦٦
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 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -واو 

يتمثل أحد األهداف الرئيسية املراد بلوغها بواسطة برامج العمل الوطنية يف حتديد اإلجراءات اليت متكن                -٦٧
 االجتماعي يف االعتبار من خالل إجراء تعديالت        -اق االقتصادي   من أخذ التحوالت اليت تطرأ على البيئة الطبيعية والسي        

شأهنا أن تتيح التحقق     التقييم من /لذا فإن برامج العمل الوطنية تتضمن تدابري للمتابعة       . مستمرة مبنية على تقييمات منتظمة    
ىل تصحيح مواطن الضعف يف    مـن االتساق الكلي ألعمال مكافحة التصحر وتقدير مدى تأثريها وحتديد التدابري الرامية إ             

 .التقييم هذه بدينامية التصحر أيضاً/وهتتم نظم املتابعة. أو تعزيز مكتسباهتا/الديناميات القائمة و

تقييم لتنفيذ  /وُيفـترض أن تكون مجيع البلدان اليت وضعت برامج عمل وطنية قد أنشأت آليات متابعة               -٦٨
كما أن  . مليات إنشاء تلك األنظمة يف الواقع شديدة التفاوت       ولكن مراحل التقدم يف ع    . برامج مكافحة التصحر  

ويف . مستويات األداء املسجلة ختتلف من بلد آلخر بسبب اختالف الُنهج والسمات اخلاصة بسياقات تطور البلدان
ئمة بينما وضعت بلدان أخرى آليات مستقلة ودا. بلدان معينة منها، ال توجد أنظمة فعالة لتقييم اجلفاف والتصحر

 . التقييم بتحديث نظم املتابعة القائمة/للمتابعة

ويشري أحد التقارير   . وجتـدر اإلشارة إىل أن بعض التقارير مل تتطرق إىل مسألة تقييم ومراقبة التصحر              -٦٩
. بوضـوح إىل أن تدهور األراضي ال خيضع ألية متابعة أو تقييم ألسباب تتعلق بعجز يف املوارد البشرية واملالية                  

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

فبعض البلدان لديها نظم    . التقييم ختتلف من بلد إىل آخر     /إن أسـاليب العمـل املنتهجة يف جمال املتابعة         -٧٠
بينما مل  . حالة املوارد الطبيعية بشكل أخص    معلومـات وطنية تتكفل جبمع البيانات عن حالة البيئة عموما وعن            

وهي تعتمد على البيانات اليت ُتجمع يف سياق متابعة       . تنشئ بلدان أخرى أنظمة مكرسة بالتحديد ملراقبة التصحر       
ويف مثل تلك . الفقر واجملاعة وكذلك املعلومات اليت تقدمها مراكز األرصاد اجلوية أو مؤسسات البحوث األخرى

 .ر عامةً املشكلة يف تنسيق أساليب العمل وترتيبهااحلاالت، تظه

وتتيح نظم  . وال يتحدث سوى عدد قليل من التقارير عن وجود نظم لتداول املعلومات املتعلقة بالتصحر              -٧١
تداول املعلومات هذه، بوصفها أداة داعمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية، نشر املعلومات املختارة واملثبتة واملقدمة يف 

وإىل جانب نشر املعلومات،    . شكال يسهل على جمموع العناصر الفاعلة يف جمال مكافحة التصحر الوصول إليها           أ
 وتسهيل `٢` االستفادة من البيانات املوجودة بغية تيسري الوصول إليها؛ `١`: تتمـثل مهام هذه النظم فيما يلي      

 وتوقع وقياس آثار `٤` وبرامج مكافحة التصحر؛  وتقييم أثر مشاريع`٣`متابعة ظاهريت التصحر وتدهور البيئة؛ 
 .الكوارث املتصلة باجلفاف

ويصف تقريران األنشطة اجلارية يف إطار نظم تداول املعلومات املتعلقة بالتصحر ويقدمان مؤشرات عن               -٧٢
املرسوم بقانون جلنة منع اجلفاف، والدليل املنظم إلجراءات التقييم، و     (الترتيـبات املؤسسية والتشريعية املوضوعة      

كما . وتفضل بعض البلدان االستعانة ببيانات السواتل ونظم املعلومات اجلغرافية.). املتعلق بتقييم األثر البيئي، إخل
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أهنـا تسـعى جاهدة إىل بناء قاعدة مرجعية تتمكن انطالقا منها من متابعة عمليات التصحر وتقدير مدى تأثري                   
 .األنشطة وقياس التطورات املستقبلية

تقييم املبادرات اهلادفة إىل مكافحة     /وتشـدد أربعـة تقارير على أمهية إشراك السكان احملليني يف متابعة            -٧٣
كيف (غري أهنا ال تتضمن أية إشارة إىل أساليب استعمال العناصر الفاعلة احمللية آللية املتابعة               . تدهـور األراضي  

أجل إقامة حوار مع صانعي القرار بشأن نتائج الربامج  التقييم من   /يسـتطيع هـؤالء اسـتغالل بـيانات املتابعة        
 ).واخليارات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية وتوزيع املهام أثناء تنفيذ هذه اخليارات؟

فقد مكن برنامج . ويـتم أحـياناً رصد تدهور األراضي يف إطار برامج إقليمية أو بالتعاون مع مؤسسات دولية              -٧٤
مرصد الصحراء الكربى والساحل حنو اثين عشر مرصداً        /لمراقبة اإليكولوجية على املدى الطويل    شـبكة الرصد الوطنية ل    

 . بلداً من العمل ومجع معلومات عالية اجلودة عن تطور املوارد الطبيعية وعن فعالية نظم اإلدارة١١٤موزعة على 

سني املعارف املتعلقة بآليات التصحر وتشري بعض التقارير إىل أنه ال غىن عن إشراك األوساط العلمية يف حت -٧٥
وعلى الصعيد التقين، يتعلق األمر على وجه اخلصوص بتوحيد أساليب الرصد البيئي واالستفادة             . وأسبابه وآثاره 
 .من املكتسبات

وتتوفر حالياً بالفعل كمية هائلة من املعلومات املهمة للغاية يف كثري من األحيان، غري أهنا ال تسمح بوضع  -٧٦
ضعف التقدير الكمي لظواهر تدهور املوارد الطبيعية، وتناثر        : أطـر مـتكاملة للتقييم البيئي بسبب قيود متعددة        

البيانات املتوفرة، والصعوبات اليت تعترض الوصول إىل املعلومات املتوفرة، واستعمال تسميات ومقاييس متنوعة،             
 .وانغالق املؤسسات احلائزة للمعلومات، إخل

 صول البلدان األطراف املتضررة، وخاصة البلدان األطراف النامية سبل و �زاي 
 املتأثرة، إىل التكنولوجيات واملعارف والدرايات املالئمة

فبعض التقارير  . يتفاوت االهتمام الذي حتظى به املسائل املتعلقة بالوصول إىل التكنولوجيات من تقرير إىل آخر              -٧٧
 .  بينما تقدم تقارير أخرى معلومات مفصلة نسبياً عن مسألة التكنولوجيات.تتحدث عن هذه القضية باقتضاب شديد

ويـرى العديد من بلدان املنطقة أن الوصول إىل التكنولوجيات سيزداد يسراً بإقامة عالقات تعاون مع                 -٧٨
ل بأهنا  ووصف تقريران شبكة الرصد الوطنية للمراقبة اإليكولوجية على املدى الطوي         . مؤسسـات إقليمية ودولية   
وضمن نسق التفكري ذاته، ُينظر إىل تعزيز الشراكة مع املؤسسات واملراكز املختصة يف        . إطـار مناسـب للتعاون    

تبادل اخلربات، وتنفيذ املشاريع    (الشـمال عـلى أهنـا آلية قادرة على تعزيز قدرات العناصر الفاعلة يف املنطقة                
 .).املشتركة، وتنظيم دورات تدريبية، إخل

وليست الغاية من جهود . ِهـر عدد من التقارير مدى التقدم احملرز يف جمال حتسني التقنيات الزراعية           وُيظ -٧٩
ومن هذا املنطلق، حتظى . البحـث زيادة إنتاجية نظم الزراعة فحسب وإمنا أيضاً ضمان استدامة النشاط الزراعي     
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.  إىل تشجيع البستنة واحلراجة الزراعية     وتسعى بعض البلدان أيضاً   . تقنيات الري واستصالح التربة بعناية خاصة     
 .بينما تنفذ بلدان أخرى جتارب يف جمال حتسني اإلنتاجية ونوعية املنتجات احلرجية

وفيما يتعلق بالبحوث يف جمال اهلندسة الوراثية، فإن اجلهود تنصب على استحداث أصناف من احلبوب                -٨٠
 . الظروف اخلاصة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلةواألشجار وفصائل نباتية أخرى تتكيف مع اجلفاف ومع

وفـيما يتصل بقطاع الطاقة، تؤكد التقارير على املكتسبات اليت حتققت يف جمال تشجيع مصادر الطاقة                 -٨١
وتعميم التجهيز مبواقد حمسَّنة، وكلها عوامل تسهم يف        ) إعداد نظم فلطية ضوئية وحلول بديلة للنفط      (املـتجددة   

 .ات استغالل حطب الوقودتقليص مستوي

ويف جمال إدارة املياه، تتعلق التجارب باستحداث تقنيات جلمع املياه، وتشجيع حمطات حتلية املياه، وإنشاء  -٨٢
 .السدود

. ويشـري عـدد قليل من التقارير إىل إشراك القطاع اخلاص يف الربامج الرامية إىل ترويج التكنولوجيات                 -٨٣
 .).ختفيضات ضريبية وإلغاء الرسوم اجلمركية، إخل(دت بعض البلدان إجراءات حمددة وملعاجلة هذا الوضع، اعتم

وتشري بعض التقارير إىل االستفادة من املعارف التقليدية، ال سيما فيما يتعلق بدستور األدوية واألعشاب   -٨٤
وجتدر اإلشارة يف . ر األراضيبينما تشدد تقارير أخرى على االهتمام بالتقنيات التقليدية يف مكافحة تدهو. الطبية

هذا الصدد إىل أن املعارف التقليدية، أو باألحرى تطبيق هذه التقنيات يف خمتلف البيئات بغية استغالل مواردها،                 
ومن الضروري تدعيم هذه املعارف     . ليس وحده كافياً ملواجهة املشاكل املطروحة حالياً يف جمال تدهور األراضي          

 .ليه العلوم والتقنيات املعاصرةباالستعانة مبا توصلت إ

  الدروس املستخلصة�رابعاً 

 الدروس املستخلصة من عملية إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها -ألف 

وخبالف هذا التباين، من    . تتـباين صور إشراك الفاعلني يف عمليات إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية            -٨٥
فضت بصفة عامة أشكال اإلشراك القدمية القائمة على ُنهج تكنوقراطية          املهـم التأكيد على أن هذه العمليات ر       

 .ومركزية متيل إىل حصر العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين يف موقع هامشي ملصلحة املؤسسات احلكومية

ل هذا  ومث. وهذا السعي لالنفتاح على العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين مذكور يف مجيع التقارير تقريباً              -٨٦
. اخليار املنهجي قائم على حتٍد أساسي يتجلى يف ضمان نوعية إشراك العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين يف العمليات

بيد أنه يالَحظ يف بعض البلدان أن استراتيجية إشراك هذه العناصر الفاعلة ما زالت تصطدم بقيود ترتبط خصوصاً 
 هيئات التنسيق الوطنية مل تفسح حىت اآلن جماالً كافياً ملسامهة اجملتمع            مث إن . بأساليب عمل جلان التنسيق الوطنية    

توصيات وقد يفسر هذا الوضع إىل حد ما أوجه القصور اليت لوحظت على مستوى بلدان املنطقة يف تنفيذ . العلمي
 .شطة مكافحة تدهور األراضيجلنة العلم والتكنولوجيا املتعلقة باإلنذار املبكر وباالستفادة من الدرايات احمللية يف أن
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وقـد مكَّنت العمليات اجلارية يف إطار تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر من إعطاء دفعة قوية جلهود توعية            -٨٧
وقد صاحب إنشاَء آليات مؤسسية حمددة يف بعض        . وتعبـئة خمـتلف العناصر الفاعلة يف جمال مكافحة التصحر         

 . ة منها حتسني البيئة القانونيةاألحيان إجراُء إصالحات تشريعية، الغاي

غـري أن هذه اجلهود الضخمة اليت ُسجلت جيب أال حتجب الصعوبات اليت اعترضت تنفيذ استراتيجيات       -٨٨
إذ يبدو أن الشركاء يف التنمية يترددون يف دعم املشاريع والربامج اجلديدة احملددة يف برامج               . تعبـئة املوارد املالية   

ئد املستديرة اليت نظمتها بعض البلدان لتسهيل متويل برامج العمل الوطنية مل متكن من حتقيق               واملوا. العمل الوطنية 
ويف هذا السياق، جيب على بلدان املنطقة أن تواجه حتدياً مزدوجاً، إذ عليها، من جهة، أن تنجح . النتائج املتوخاة

أن تقنع البلدان املتقدمة بتقدمي دعم فعلي       يف تعبـئة كمية كبرية من املوارد الداخلية، وعليها، من جهة أخرى،             
وهكذا فإن التمويل املنتظر من     . للمبادرات الرامية إىل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف البلدان األطراف املتأثرة          

 .مرفق البيئة العاملية سيكون تكملة للجهود املبذولة على هذين الصعيدين

ارد، بشكل صريح، إعداد برامج لتعزيز القدرات لفائدة العناصر         وجيـب أن تتيح استراتيجيات تعبئة املو       -٨٩
وقد يزيد تعزيز القدرات هذا من االهتمام باملشاكل املتعلقة بالتصحر، واإلسهام بالتايل يف . الفاعلة الوطنية واحمللية

 .التعجيل بعمليات تنفيذ برامج العمل الوطنية

 ليس يف صاحل تطوير التآزر الضروري بني السياسات         إن انغـالق املؤسسـات العامة وبعض الصناديق        -٩٠
لذا فإن الدعم املقدم للمؤسسات العامة من أجل . والربامج املتصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة مبكافحة التصحر

دة تلك ويتعلق األمر على األخص مبساع  . تطوير كفاءاهتا جيب أن تواكبه إعادة النظر يف أساليب وطرائق العمل اليت تتبعها            
 .املؤسسات على التزود بنفس األدوات املنهجية للقيام بأعمال التخطيط والتحليل االستراتيجي وتقييم الربامج

يف البلدان اليت هي بصدد التحول إىل الالمركزية، ينبغي الربهنة على متلُّك برامج العمل الوطنية، اليت تعترب  -٩١
لة املعنية، من خالل تكليف اجلماعات احمللية واجملتمعات احمللية     مثـرة مشـاركة حقيقـية من مجيع العناصر الفاع         

ولكن هذه العناصر الفاعلة لن تستطيع القيام بأدوارها فعلياً ما مل تنفَّذ تدابري داعمة تستهدف تعزيز              . األساسـية 
 .ون القراءة والكتابةولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تأخذ الربامج يف االعتبار قلة عدد السكان الذين يعرف. قدراهتا

 الدروس املستخلصة من نظام عرض التقارير -باء 

وفقـاً ملخطـط التحلـيل املقترح، قدمت بلدان املنطقة معلومات عن مدى تقدم تنفيذ اتفاقية مكافحة          -٩٢
 ويسهل استعمال مجيع البلدان هليكل واحد يتمحور      . التصحر على كل من الصعيد احمللي والوطين ودون اإلقليمي        

 .حول نفس املواضيع االستفادةَ من التقارير وتقييم النتائج احملققة

وحترص التقارير على اإلشارة إىل مجيع املبادرات اليت تسهم يف مكافحة التصحر، إال أهنا ال تبني بوضوح        -٩٣
ومل ختضع  . ذه الربامج الديناميات احملددة الناجتة عن تنفيذ برامج العمل الوطنية وتلك املرتبطة باملشاريع السابقة هل            

 .هذه املشاريع، يف أغلب األحيان، لتغيري يف التوجه يأخذ يف االعتبار احملاور االستراتيجية لربامج العمل الوطنية
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 ) اجتماعية-مؤشرات فيزيائية أحيائية وأخرى اقتصادية (ولـلمرة األوىل، قدمت أغلبية البلدان بيانات إحصائية         -٩٤
 .من تقييم أثر التصحر على البيئة الطبيعية وعلى ظروف معيشة السكان يف املناطق املتأثرةلتمكني مؤمتر األطراف 

وبصورة عامة، تتقن البلدان نسبياً     . وتكشف القراءة املتمعنة للمالمح أن البيانات املقدمة متفاوتة القيمة         -٩٥
ديدة، مما يتيح اإلحاطة باجتاهات     فبعضها قدم بيانات عن سنوات ع     .  االجتماعية -إعـداد البيانات االقتصادية     

وباملقابل، ال تتضمن معظم التقارير بيانات باألرقام عن حجم حاالت تدهور األراضي أو عن              . الـتطور وآفاقه  
 .).املساحات اليت مت استصالحها أو جتهيزها، واملنشآت املقامة، إخل(اإلجنازات الفعلية 

فعوض التركيز على التقدم احملرز يف      . صف وتقصِّر يف التحليل   وبوجه عام، تكثر التقارير الوطنية من الو       -٩٦
تنفـيذ برامج العمل الوطنية خالل الفترة قيد االستعراض وفقاً لتوصيات دليل املساعدة الذي أعدته أمانة اتفاقية                 

بإدراك وال تسمح طبيعة املعلومات املقدمة دائماً . مكافحـة التصحر، تركز التقارير على وصف األنشطة اجلارية  
 .الديناميات اجلارية والعوامل املرتبطة هبا

  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

يتطلب النجاح يف تنفيذ برامج العمل الوطنية التزاماً حقيقياً من السكان وامتالكهم للمشاريع والربامج               -٩٧
 اهلياكل واآلليات القائمة عوض وكي تكون تلك املشاركة فعالة، ينبغي أن تكثر البلدان من االعتماد على. احملددة

ويف البلدان اليت ال توجد فيها مثل تلك األجهزة، ينبغي أن تعطى األولوية إلنشاء              . أن حتاول إنشاء أجهزة أخرى    
 . آليات تيسري األنشطة وتنسيقها

ألساسية لتحسني  ولزيادة تأثري األنشطة اجلارية ميدانياً، من املهم أن يتم تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية ا              -٩٨
ويف الوقت احلاضر، ُتقبل معظم املشاريع اجلاري       . إدراكها للتحديات املرتبطة بإدارة املوارد الطبيعية إدارة رشيدة       

ومتكن هذه اخليارات من متهيد     . تنفـيذها عـلى إشراك السكان يف تصميم األنشطة فضالً عن تنفيذها وتقييمها            
 .نفيذها يف إطار تلك املشاريعالطريق أمام إدامة األنشطة اليت بدأ ت

ويبدو أن من الضروري زيادة التوعية وتشجيع النقاش العام يف جمال إدارة املوارد يف املناطق القاحلة وشبه  -٩٩
. القاحلـة إدارة مستدامة بغية رفع وعي العناصر الفاعلة وجعلها تشارك يف جهود استصالح األراضي املتدهورة               

حلكومية دور أكرب يف إعداد وتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر، ينبغي تعزيز قدراهتا وحـىت يكون للمنظمات غري ا    
ويف الوقت الذي   . فسيسهم هذا الدعم، يف مجلة أمور، يف حتسني األنشطة يف امليدان          . التنظيمـية والفنية واملالية   

لية فئة من العناصر الفاعلة ميكن جتري فيه عملية التحول إىل الالمركزية يف العديد من البلدان، تشكل اجملتمعات احمل
 .االعتماد عليها يف إجناح األنشطة اليت تتضمنها برامج العمل الوطنية

وكـثرياً مـا تتعرض بعض بلدان املنطقة لعدم استقرار سياسي وتواجه نزاعات وخيمة العواقب أحيانا                 -١٠٠
وهذا .). فال وتدمري املوارد الطبيعية، إخل    نزوح السكان وتدمري البنية األساسية وانتهاكات حقوق النساء واألط        (

وملعاجلة . الواقـع يقوض جهود التنمية اليت تبذل يف البلدان اليت تواجه نزاعات ويعيق تنفيذ برامج العمل الوطنية                
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هـذا الوضع، ينبغي للمنطقة أن تضع وتنفذ استراتيجيات متماسكة وفعالة ملنع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها من                
 .تفادة من املمارسات الثقافية األفريقيةخالل االس

كما أنه . وميثل التعاون بني خمتلف الشركاء وسيلة فعالة لتحسني جمموع األنشطة املتعلقة مبكافحة التصحر -١٠١
ويف سياق يتسم بتشتت العناصر الفاعلة، ميكن تعزيز فعالية تعبئة املوارد    . يتـيح استغالل مجيع الكفاءات املتوفرة     

ويبدو هذا االحتمال واعداً أكثر من      . من خالل النهوض باآلليات القائمة جلمع وتنسيق خمتلف اإلسهامات        املالية  
ذلـك االحـتمال املتمثل يف إنشاء صناديق وطنية ملكافحة التصحر حيث إن البلدان جتد صعوبات يف جعل تلك       

 .اآلليات قادرة على العمل بالفعل

 والبشرية واملادية، جيب إدماج أنشطة مكافحة الفقر، بصورة أكثر اتساقاً ولتيسـري تعبـئة املوارد املالية     -١٠٢
وجيب أن يعتمد رفع مستوى تعبئة . ومنهجية، يف االستراتيجيات الوطنية ويف برامج التعاون مع الشركاء يف التنمية

وجيب أن تأخذ .  التصحراملوارد املالية الداخلية يف بلدان املنطقة على محالت توعية تتمحور حول حتديات مكافحة
ووفق هذا  . وجهة النظر هذه يف االعتبار أيضاً زيادة مستوى االستثمارات يف القطاعات املعنية مبكافحة التصحر             

املنطق، ميكن أن يشكل تشجيع األنشطة اليت تدر عائداً مالياً على املدى القصري أو املتوسط آلية حتفز مستثمري                  
 .القطاع اخلاص الوطنيني

وحتـرص كل من الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واتفاقية مكافحة التصحر على إبراز عالقات                 -١٠٣
. الترابط القائمة بني عملية تدهور األراضي والتعرض للفقر وكذلك العوامل التراكمية الفاعلة والنتائج النامجة عنها

ئمة إلشراك خمتلف العناصر الفاعلة املعنية يف   فهـذا هو ما ميكِّن من وضع استراتيجيات حمددة اهلدف وآليات مال           
وتأخذ اتفاقية مكافحة التصحر على عاتقها اجلزء األكرب من شواغل بلدان املنطقة يف جمال              . تنفيذ التدابري املطلوبة  

وهكذا ميكن لتنفيذ برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون  . التنمـية االقتصـادية ومكافحـة تدهور األراضي       
مـية أن يسهم يف هتيئة ظروف عامة مواتية لنجاح الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، إذا ما حتقق من                    اإلقلي

 .خالل حتسني أساليب تطبيق السياسات اإلمنائية وإدارة املوارد الطبيعية

ة ملكافحة  وميـثل الربط بني برامج العمل الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقر واألطر االستراتيجي              -١٠٤
وتتضمن عدة تقارير فقرات تشري إىل أن برنامج العمل الوطين مرتبط متاماً باإلطار االستراتيجي . الفقر حتدياً كبرياً
وال يوجد دائماً يف الواقع ما يربهن على التماسك القائم على صعيد الغاية واألهداف وأساليب               . ملكافحـة الفقر  

األطر االستراتيجية ملكافحة الفقر /الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقرالتنفيذ، حىت وإن كانت برامج العمل 
ويتعني على بلدان املنطقة وشركائها إيالء املزيد من العناية لتحقيق االتساق العام بني . حتيل إىل اهتمامات مشتركة

ال مكافحة الفقر وتدهور   هـذه األطـر االسـتراتيجية، وربطها بتصور بعيد املدى يتيح إمكانية االستباق يف جم              
 .األراضي

ويف النهاية، يتأكد يف ضوء املعلومات الواردة يف التقارير أن التنفيذ الفعلي للتدابري اجلديدة اليت سُتتخذ يف  -١٠٥
 .قد تسهم يف بعث النشاط يف عملية تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا) ٦-م أ/١املقرر (إطار االتفاقية 
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 املرفق

 ن األفريقية األطراف املتأثرة اليت قدمت تقريرهاقائمة بالبلدا

 *سيشيل -٢٦
 غابون -٢٧
 غامبيا -٢٨
 غانا -٢٩
 غينيا -٣٠
  بيساو�غينيا  -٣١
 *غينيا االستوائية -٣٢
 الكامريون -٣٣
 كوت ديفوار -٣٤
 الكونغو -٣٥
 كينيا -٣٦
 ليسوتو -٣٧
 مايل -٣٨
 مدغشقر -٣٩
 مصر -٤٠
 املغرب -٤١
 مالوي -٤٢
 يتانيامور -٤٣
 *موريشيوس -٤٤
 موزامبيق -٤٥
 ناميبيا -٤٦
 النيجر -٤٧
 نيجرييا -٤٨

 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
 اجلماهريية العربية الليبية -١٣
 مجهورية أفريقيا الوسطى -١٤
 مجهورية ترتانيا املتحدة -١٥
 مجهورية الكونغو الدميقراطية -١٦
 جيبويت -١٧
 الرأس األخضر -١٨
 رواندا -١٩
 زمبابوي -٢٠
 سان تومي وبرينسييب -٢١
 السنغال -٢٢
 سوازيلند -٢٣
 السودان -٢٤
 سرياليون -٢٥

 ـــــــــــــ
 .بلد قدم تقريراً للمرة األوىل * 

- - - - - 


