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 ملخص

قدمـت الدول املتقدمة األطراف تقريرها عن التدابري اليت اختذهتا من أجل مساعدة األطراف من البلدان                 
ومتثل هذه التقارير استكماالً    . ذها عمالً باتفاقية مكافحة التصحر    األفريقـية املتأثرة يف إعداد برامج العمل وتنفي       

وعموماً ما تقدم هذه التقارير مصحوبة بالعديد من القوائم         . للتقارير السابقة، ما عدا واحد منها هو تقرير أول        
في والتحليل األويل   وهذا املوجز التولي  . املفصـلة املتضمنة ملشاريع خمتلفة تتناول البيئة والتنمية ومكافحة التصحر         

أما التقارير الواردة . ٢٠٠٤ديسمرب /يتناول جمموعة التقارير اخلمسة عشر اليت وردت قبل الفاتح من كانون األول
 فلم تدرج يف هذا املوجز التوليفي والتحليل ولكنها متاحة على املوقع ٢٠٠٤ديسمرب /بعد الفاتح من كانون األول

 مدرجة ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨وملخصات التقارير اليت وردت قبل . (.http://www.unccd.int)الشبكي لألمانة 
 .ICCD/CRIC(3)/3/Add.2يف الوثيقة 

عـلى هـذا الـنحو، تؤكد البلدان املتقدمة األطراف دعمها للبدان األفريقية األطراف املتأثرة يف إطار                  
 .سياسات التعاون واملساعدة اإلمنائية الرمسية

قارير أن مشاريع مكافحة التصحر وبصورة أعم املشاريع اإلمنائية هي أكثر وأهم من             ويتبني من هذه الت    
فهذه املشاريع املختلفة اليت تدعمها البلدان املتقدمة األطراف ليست يف          . املشاريع املرتبطة حصراً بتنفيذ االتفاقية    

 . التصحراحلقيقة مدرجة يف برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ملكافحة

كما أن اجلهود   . وتتأكد يف بعض البلدان الرتعة إىل تنفيذ هذه املشاريع من قبل املنظمات غري احلكومية              
أما القطاعات  . الرامـية إىل دعم البحوث العلمية تتأكد هي األخرى يف شكل الشراكات بني الشمال واجلنوب              

املدين واملعلومات املتعلقة بالبيئة والتصحر وإدارة املياه       املوضـوعية الـيت حتظى باألولوية فتتمثل يف تعزيز اجملتمع           
 .وحتديد طرائق جديدة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي

وأهـم التوصـيات تدعو، من ناحية، البلدان األفريقية األطراف املتأثرة إىل أن تدمج خمتلف مشاريعها                 
ها وتنادي، من ناحية أخرى، بإدماج هذه الربامج يف املـتعلقة مبكافحة التصحر يف برامج العمل الوطنية اليت تضع    

وتبقى هناك على الدوام خماطر مكمنها رؤية مكافحة التصحر         . استراتيجياهتا اإلمنائية والرامية إىل مكافحة الفقر     
ان وتنفـيذ االتفاقـية ال تعامل بوصفها من األولويات سواء من ناحية البلدان األفريقية األطراف املتأثرة أو البلد               

 . املتقدمة األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٨-١ .......................................................................عام -أوالً 

 ٥ ١١-٩ ..............................التقارير الواردة من البلدان املتقدمة األطراف -ثانياً 

 ٦ ٣٠-١٢ .....موجز توليفي للمعلومات الواردة يف تقارير البلدان املتقدمة األطراف -ثالثاً 

 ٦ ٢١-١٢ ...................................................تنفيذ االتفاقية -ألف  
 ٦ ١٦-١٢ ...................ليات االستشارية واتفاقات الشراكةالعم -١  
 التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد وتنفيذ برامج عمل على -٢  
 مجيع املستويات، ال سيما املعلومات املتعلقة مبا وفرتـه أو مـا   
 تقوم بتوفريه من موارد ماليـة، على الصعيديـن الثنائـي   
 ٨ ٢١-١٧ ..........................................واملتعدد األطراف   
 ١٠ ٣٠-٢٢ ........................أنشطة أخرى ذات صلة مبكافحة التصحر - باء 

 ١٢ ٤٠-٣١ .....................................االجتاهات العامة بشأن تنفيذ االتفاقية -رابعاً 

 ١٢ ٣٣-٣١ ........االجتاهات بشأن العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -ألف  
 االجتاهات بشأن التدابري املتخذة، وخباصة التدابري املالية، للمساعدة -باء  
 ١٣ ٣٥-٣٤ ....................................د وتنفيذ برامج العمليف إعدا  
 ١٤ ٣٧-٣٦ ....االجتاهات بشأن مجيع األنشطة األخرى ذات الصلة مبكافحة التصحر -جيم  
 ١٤ ٤٠-٣٨ ..................................................اجتاهات أخرى -دال  

 ١٥ ٥٠-٤١ .................................................االستنتاجات والتوصيات -خامساً 

 ١٥ ٤٣-٤١ .........................استنتاجات بشأن تنظيم التقارير وهنجها -ألف  
 ليل اآلراء املتعلقة بالعمليـات االستشاريـة،استنتاجات بشأن حت -باء  
 ١٥ ٤٧-٤٤ ....وعمليات الشراكة، والتدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية والتدابري األخرى  
 استنتاجات بشأن أوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى واملسائـل -جيم  
 ١٦ ٤٨ ............................ذات الصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا  
 ١٧ ٥٠-٤٩ .................................................استنتاجات عامة -دال  
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  عام�أوالً 

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وللمقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف، وبوجه خاص   ٢٦طبقاً للمادة    -١
 األطراف أن   املتقدمة البلدان بشـأن إجراءات إرسال املعلومات والنظر يف تنفيذ االتفاقية، ُيطلب إىل             ١-م أ /١١املقـرر   

انة االتفاقية، تقارير عما اختذته من تدابري ملساعدة األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة على إعداد تقـدم، عـن طريق أم    
 .وتنفيذ برامج عملها، على أن تبلغ بوجه أخّص معلومات عن املوارد املالية اليت قدمتها أو تقوم بتقدميها مبقتضى االتفاقية

سه، إىل األطراف أن توّجه تقاريرها إىل األمانة قبل ستة أشهر           وطلب مؤمتر األطراف أيضاً، يف املقرر نف       -٢
عـلى األقـل من موعد انعقاد الدورة املقرر النظر فيها يف التقارير ورجا من األمانة أن تقوم بتجميع ملخصات                    

املعلومات تقدم وهذه . للتقارير املعروضة وأن تعد تقارير توليفية تربز فيها االجتاهات اليت تتجلى يف تنفيذ االتفاقية
 .١-م أ/١١من املقرر ) ج(١٠وفقاً للعرض واملضمون املبني يف الفقرة 

 ٦-م أ /٩ويف املقرر   . ، بإنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     ٥-م أ /١وقـام مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣
ة حصراً للبحث يف تنفيذ االتفاقية      قرر مؤمتر األطراف تكريس برنامج عمل الدورة الثالثة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقي           

وأثناء الدورة . ٥-م أ/١ الذي يركز على املسائل املوضوعية الرئيسية املشار إليها يف املقرر املتأثرةاألفريقية  الـبلدان يف 
الثالـثة، كـان املفـروض يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تبحث كذلك التقدم احملرز يف تطبيق اإلعالن املتعلق                    

 .٤- أم/٨التعهدات الرامية إىل تعزيز وتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية والواردة يف املقرر ب

أديا إىل إدخال عدد من     ) ٤-م أ /٨املقرر  (وإن إنشـاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واعتماد اإلعالن           -٤
 أخذت  ١-م أ /١١ار عرض التقارير الوارد يف املقرر       وباإلضافة إىل إط  . التعديالت اجلوهرية على عملية وضع التقارير     

اللجنة يف االعتبار سبع مسائل موضوعية رئيسية لكي تشرع يف أول عملية للنظر يف تنفيذ االتفاقية أثناء دورهتا األوىل،                   
 :  اآلتيةوهذه املسائل هي. وهي مسائل مت استذكارها من أجل وضع التقارير اليت تقدم للدورة الثالثة

 عملية اشتراك اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية؛ )أ( 

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية؛ )ب( 

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

األخرى املتصلة بالبيئة واستراتيجيات التنمية     الـروابط وجوانـب التآزر بينها وبني االتفاقيات          )د( 
 الوطنية عند االقتضاء؛

 التدابري الرامية إىل استصالح التربة املتردية وإنشاء نظم اإلنذار املبكر بغية التقليل من آثار اجلفاف؛    )ه( 

 رصد وتقييم حاالت اجلفاف والتصحر؛ )و( 

 .لى التكنولوجيات وعلى املعارف والدرايات الفنية املالئمةإمكانية حصول البلدان األطراف املتأثرة ع )ز( 
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 ٦-م أ/٤باإلضافة إىل املسائل املوضوعية الرئيسية السبع هذه، دعيت البلدان املتقدمة األطراف يف املقرر            -٥
 :٤-م أ/٨ إىل عرض أنشطتها يف اجملاالت املوضوعية والقطاعية احملددة التايل ذكرها اليت مت اإليصاء هبا يف املقرر

 اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه والتربة والنباتات يف املناطق املتضررة؛ )أ( 

 استخدام املراعي وإدارهتا على حنو مستدام؛ )ب( 

 تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي؛ )ج( 

 تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة؛ )د( 

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

 وضع نظم لإلنذار املبكر فيما يتصل باألمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف؛ )و( 

 .رصد وتقييم عملية التصحر )ز( 

 ، ٦-م أ/٤، و٦-م أ/١ األطراف كذلك إىل تقدمي معلومات ذات صلة باملقررات املتقدمة الـبلدان ودعيـت   -٦
 أن البلدان املتقدمة األطراف يتعني عليها أن تذكر يف تقاريرها           ٦-م أ /١وبـيَّن مؤمتر األطراف يف مقرره       . ٦-م أ /٥و

أنشـطتها املتصلة بتعزيز برامج املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، وتعيني اجلهات الرائدة،                
نوب، وبني الشمال واجلنوب، وتعزيز املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ومساندة          ودعـم الـتعاون بني اجلنوب واجل      

استصـالح الـنظم اإليكولوجية املتردية بسبب تدفق الالجئني ومراعاة االعتبارات الشعبية يف تعزيز القدرات، وتعزيز                
ن املتقدمة األطراف واملراعاة األمثل     قـدرات وعملـية املشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية وتنظيم محلة توعية يف البلدا             

 . األطراف وكذلك التشاور مع اآللية العامليةاملتقدمة البلدانة الدعم اليت نفذهتا استراتيجيألهداف االتفاقية يف 

 دعيت األطراف إىل تضمني تقاريرها معلومات تتعلق مبا اضطلع به من أنشطة ٤-م أ/١٠ومبقتضى املقرر  -٧
 .فحة التصحر ومبا حتقق من تقدم يف تنفيذ األنشطة العلمية والتقنيةعلمية وتقنية ملكا

ودعيـت الـبلدان املتقدمة األطراف اليت مل تقم حىت اآلن بتقدمي تقاريرها إىل رفع تقرير عام يتناول الفترة اليت                     -٨
لفعل بتقدمي تقرير إىل مؤمتر     أما األطراف اليت قامت با    . أو انضمامها إىل هذا الصك    /انقضت منذ تصديقها على االتفاقية و     

ومتت التوصية بأن تركز عملية     . أو إىل اللجنة فقد وجهت الدعوة إليها لكي توايف األمانة بتحديث ألنشطتها           /األطراف و 
 ).٦-م أ/٩طبقاً للمقرر (التحديث هذه على أنشطة الدعم املقدمة ملنطقة أفريقيا 

  األطرافةاملتقدم البلدان التقارير الواردة من �ثانياً 

 رسالة مرفوقة مبذكرة تفسريية     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٤ األطراف، يف    تقدمة امل البلدانوجهـت األمانة إىل      -٩
تتعلق بوضع التقارير الوطنية، وتطلب فيها من       ) ICCD/CRIC(3)/INF.4الوثيقة   (٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٨مؤرخـة   

وقرر مكتب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة،       .  بتقريرها ٢٠٠٤مايو  /أيار ٣١هـذه الدول موافاهتا يف أجل ال يتعدى         
، تأجيل انعقاد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الذي كان متوقعاً يف خريف عام             ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢أثـناء اجتماعه يف     
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نة إىل الدول املتقدمة    وقد وجهت مذكرة شفوية للتذكري هبذا التأخري من قبل األما         . ٢٠٠٥ لغايـة بدايـة عـام        ٢٠٠٤
 ٣١ إلبالغها بالتغيري يف اآلجال وبتاريخ جديد لتوجيه التقارير ُحدد مبوعد ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول  ١األطـراف يف    
 هي موضوع هذا التوليف     ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١وجمموعة التقارير الواردة قبل     . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشـرين األول  
 فليست مشمولة هبذا التوليف والتحليل األويل       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١ارير الواردة بعد    أما التق . والتحليل األويل 

 ٢٨وملخصات التقارير اليت ترد قبل      . http://www.unccd.int)(ولكنها تتاح مع ذلك على املوقع الشبكي التابع لألمانة          
 .ICCD/CRIC(3)/3/Add.2 جتميع امللخصات التنفيذية اليت هي موضوع الوثيقة  تضمن يف٢٠٠٥فرباير /شباط

إسبانيا، أملانيا،  : وحـىت تاريخ إعداد هذه الوثيقة، وردت التقارير السبعة عشر من البلدان التايل ذكرها              -١٠
رنسا، فنلندا، كندا، اململكة إيطاليا، بولندا، اجلماعة األوروبية، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، السويد، سويسرا، ف

ومجيع هذه التقارير هي    . املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وآيرلـندا الشمالية، موناكو، النرويج، هولندا، اليونان            
 .استكماالت لتقارير سابقة، ما عدا التقرير املقدم من بولندا اليت قدمت أول تقرير هلا منذ تصديقها على االتفاقية

القسم : ية املوجهة من األمانة إىل البلدان املتقدمة األطراف أوصت بالنسبة للتقرير باهليكل التايل            واملذكرة التفسري  -١١
ألـف مـن الـتقرير ويكرس لألنشطة اهلادفة إىل تنفيذ االتفاقية، واملفروض يف التقارير أن تشتمل على ملخص ووصف      

فيها، وعرض للتعبئة وتنسيق املوارد على الصعيدين     للعملـيات االستشـارية والتفاقـات الشراكة اليت يكون البلد طرفاً            
الداخلي واخلارجي، وتعيني اجلهات الرائدة وبيان التدابري اليت اختذت للمساعدة على وضع وتنفيذ برامج العمل على مجيع                 

ثنائي واملتعدد األطراف املسـتويات، وخاصة املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت وفرهتا أو تقوم بتوفريها على املستويني ال        
ويف القسم باء من التقرير املفروض أن ترد كل التدابري          . والتشـاور مع اآللية العاملية لتقدمي املساعدة املالية والتقنية الثنائية         

 م/٨األخرى اليت تندرج يف إطار مكافحة التصحر مع استذكار اجملاالت املوضوعية والقطاعية احملددة املذكورة يف املقرر                  
 من ٥ من هذا املوجز التوليفي ومع بيان األنشطة العلمية والتقنية املشار إليها يف الفقرة            ٤ والـوارد ذكرها يف الفقرة       ٤-أ

 من هذه   ٦ واملشار إليها يف الفقرة      ٦-م أ /١هـذه املذكرة التوليفية واألنشطة املوضوعية الرئيسية الوارد ذكرها يف املقرر            
 .٦-م أ/٤ و٦-م أ/١ئر األنشطة ذات الصلة باملقررين اخلالصة التوليفية وكذلك سا

  األطرافاملتقدمة البلدان موجز توليفي للمعلومات الواردة يف تقارير -ثالثاً 

 تنفيذ االتفاقية -ألف 

 العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -١

اركة السكان يف مجيع مراحل     تؤيـد مجيع التقارير األعمال اليت تعزز العمليات االستشارية، وخباصة مش           -١٢
وتربز التقارير الدعم الرامي إىل تنظيم اجملتمع . التصحر مكافحةعملية بلورة مث تنفيذ العمليات اإلمنائية وعمليات 

وهناك تقريران اثنان . املـدين ومقوماتـه، وهـو تنظيم مير بعقد دورات تدريبية ونقل املعارف أو الدراية الفنية            
 يف األطر التصحر مكافحةوتشدد مجيع التقارير على ضرورة إدراج . تعلقة مبسائل نوع اجلنسيتطرقان لألنشطة امل

 .اإلمنائية األمشل ويف األنشطة املرتبطة بعمليات الالمركزية
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وهذا الدعم  . وإمجاالً، مير الدعم املقدم للعمليات االستشارية من خالل املنظمات غري احلكومية بشكل متزايد             -١٣
مباشرة بواسطة وكاالت البلدان املتقدمة األطراف بالتوجه إىل منظمات غري حكومية حملية أفريقية، وإما عن               ُينفذ إما   

 األطراف من خالل منظماهتا غري احلكومية وهذه األخرية تقوم بعد ذلك بعقد اتفاقات              املتقدمة البلدانطريق وكاالت   
 املقدمة خبصوص اتفاقات هذه الشراكة قليلة؛ ويورد ثلث         والتفاصيل. شـراكة مـع املنظمات غري احلكومية األفريقية       

الـتقارير قوائم مفصلة باملشاريع اليت اضطلعت هبا املنظمات غري احلكومية ولكن عموماً ما يقتصر على إيراد عناوين                  
علومات األكثر حتديداً وثلث التقارير يوفر بعض امل. املشاريع مرفوقة باملبالغ وأحياناً بأمساء املنظمات غري احلكومية املعنية

واتفاقات الشراكة املذكورة يف التقارير يتم إبرامها يف سياق التدابري اإلمنائية احمللية            . عـن حاالت بعينها اختذت كأمثلة     
إدارة الغابات، املوارد املائية الريفية، ومكافحة حتات التربة، وحتسني املراعي،       : اليت تتخذ وتشمل جوانب التنمية الريفية     

ومجيع . وهناك تقرير واحد يأيت على ذكر الدعم املقدم إلجراءات غرضها احملدد تعزيز اجملتمع املدين             . طويـر الزراعة  وت
وتذكر بعض التقارير، يف هذا الصدد، مبالغ املعونات . هـذه املنظمات غري احلكومية تتلقى متويالت من مصادر خمتلفة      

عن طريق الكنائس واحلمالت ( واألموال اخلاصة اليت جتمع بطرق شىت       احلكومـية املسلمة إىل املنظمات غري احلكومية،      
، واألموال املتأتية من رابطات معينة، واهلبات املختلفة اليت         )مدن، مناطق (واألموال املتأتية من جمتمعات إقليمية      ) العامة

ة األطراف املتأثرة بدعم لعمليات وحتظى معظم البلدان األفريقي. جيود هبا أفراد أو مؤسسات أو منظمات خريية أو دينية      
 . يف آن معاًالتنمية احمللية اليت هتدف إىل تطوير اجملتمع احمللي ومكافحة التصحر

وجتـدر مالحظـة أن معظـم التقارير تورد، يف معرض تناوهلا الدعم املقدم للعمليات القائمة على املشاركة             -١٤
ملتأثرة، التدابري اليت تنفذها من ناحية عن طريق املنظمات املتعددة  واتفاقـات الشـراكة مع البلدان األفريقية األطراف ا        

األطراف واملؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة منها بالدرجة األوىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل جانب البنك          
زءاً كبرياً من إمكانيات البلدان     الـدويل ومن جهة أخرى التدابري اليت تنفذ من قبل اجلماعة األوروبية اليت تستقطب ج              

وهناك العديد من التدابري اليت تتخذ عن طريق قنوات املنظمات املتخصصة مثل منظمة             . األوروبية األعضاء يف اجلماعة   
ويالحظ أيضاً التدابري اليت تتخذ عن . األمـم املـتحدة لألغذية والزراعة أو برامج من قبيل برنامج األمم املتحدة للبيئة    

وترد كذلك اإلشارة إىل اتفاقات الشراكة      . منظمات غري حكومية دولية كربى مثل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة         طريق  
القائمـة مع أكرب مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية واملتخصصة يف                

املعهد الدويل للبحوث   "و"  للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة     املركز الدويل "املـناطق القاحلـة وشبه القاحلة، مثل        
وأخرياً تشري عدة تقارير إىل الدعم الذي يتم تقدميه ملنظمات أفريقية           ". املـتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة      

ة الساحل واهليئة احلكومية    دون إقليمـية وإقليمـية، مثل اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطق              
 .الدولية املعنية بالتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ومرصد الصحراء الكربى والساحل

وثلـث الـتقارير تورد تفاصيل املسامهات الطوعية املقدمة عن طريق أمانة االتفاقية ووجه إنفاق تلك                 -١٥
مية أو إقليمية والدعم الذي ييسر مشاركة البلدان األفريقية         املسـامهات مثل الدعم املقدم الجتماعات دون إقلي       

األطـراف املتأثرة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف ودعم مشاريع حمددة وتعزيز القدرات والتآزر بني االتفاقية                
 . وغريها من االتفاقيات األخرى
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 األفريقية األطراف املتأثرة كانت هي اجلهة       وتشري البلدان املتقدمة األطراف املعنية عموماً إىل أي البلدان         -١٦
ويالحظ يف هذا الصدد ذكر هولندا لكل من السنغال وبوركينا فاصو وذكر فرنسا لكل من               . الرائدة بالنسبة هلا  

 . تشاد والرأس األخضر وذكر إيطاليا لنيجرييا وذكر أملانيا ملايل واملغرب وتونس وذكر النرويج إلثيوبيا

ذة للمساعدة يف إعداد وتنفيذ برامج عمل على مجيع املستويات، التدابري املتخ -٢
ال سيما املعلومات املتعلقة مبا وفرته أو ما تقوم بتوفريه من موارد مالية، على 

 الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف

ية ودون  ال يشـري أي تقريـر ورد إىل تدابري جديدة مت اختاذها للمساعدة يف إعداد برامج العمل الوطن                  -١٧
اإلقليمية واإلقليمية، ومع ذلك يشري ثلثا التقارير إىل الدعم املقدم لربامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية        

واألمر يتعلق بوجه أخص بتقارير تشري إىل أنشطتها بوصفها جهات . والدعم الذي قدم إىل مراكز التنسيق الوطنية
ر البلدان املتقدمة األطراف، بالفعل، أن وضع برامج العمل يف صيغتها النهائية وتذك. ١٧رائدة املذكورة يف الفقرة 

وُتلح التقارير على الضرورة الراهنة الختاذ تدابري       . ينـبغي أن يتم اآلن وأن املفروض أن تعتمد برامج العمل هذه           
مج مكافحة الفقر؛ وعن    ملموسة عن طريق إدماج برامج مكافحة التصحر يف برامج التنمية من ناحية، أو يف برا              

على أن التقارير تذكر بأن     . طـريق تنفيذ مشاريع ميدانية منصوص عليها يف برامج العمل هذه من ناحية أخرى             
احلصول على دعم للتنفيذ امللموس لتدابري يف إطار برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية جيدر بالبلدان                

أن تتقدم بالطلبات الالزمة يف هذا الصدد من خالل القنوات          ) ناطق دون اإلقليمية  وامل(األفريقية األطراف املتأثرة    
وتالحظ مجلة من التقارير أن ميادين البيئة املختلفة، ومنها مكافحة          ...). السفارات، املمثليات الدائمة    (املالئمة  

حوال، وبعض البلدان املتقدمة األطراف التصحر، ال تعتربها البلدان األفريقية األطراف املتأثرة أولويات يف مجيع األ
. تبني، من جهة أخرى، أن هذه امليادين نفسها ال تبدو قطاعات ذات أولوية يف إطار سياستها للمساعدة اإلمنائية                 

أو تقبل لغرض تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية         /وينـتج عن ذلك أن عدداً قليالً من الطلبات تقدم و          
ري تقرير واحد فقط إىل مسائل االستدانة وبرامج احلد من الديون املمكن إحلاقها بتدابري حتسني               ويش. واإلقليمـية 

 .إدارة املوارد الطبيعية

وتبني هذه التقارير مبالغ إمجالية . ٢٠٠٣ تقريراً معلومات عن املوارد املالية اليت وفرت يف عام ١٤ويقدم  -١٨
ويوفر أحد هذه التقارير املبلغ اإلمجايل      .  اجلزء املكرس ملكافحة التصحر    تـتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسية، تشمل     

 تقارير بتصنيف   ٩وتقوم  . للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألفريقيا مبيناً بأهنا مستخدمة كلياً ملكافحة التصحر          
تصنيف املوصى به يف املذكرة     وهذه التقارير تستخدم ال   . املشاريع يف مرفق أو يف النص مع إيراد مبالغ حمددة بدقة          

وعلى هذا النحو، تورد بعض التقارير املبالغ . التفسـريية اليت أعدهتا األمانة أو التصنيف الذي يتوخاه البلد نفسه          
أو حبسب املشروع أو البلد     ) وزارة، سفارات، منظمة غري حكومية، وما إىل ذلك       (باالسـتناد إىل منشِأ األموال      

 مشروعاً تتعلق ٢٣٧ أنفقت على  ٢٠٠٣ مليون يورو عام     ٨٧٣: أملانيا:  املبينة هي اآلتية   واملبالغ. املخّصصة لـه 
 مليون يورو خصصت ملكافحة التصحر؛ اجلماعة       ٣١٣مبجمل التعاون مع البلدان األفريقية األطراف املتأثرة منها         

 مشروعاً ١٨٩رو تغطي  مليون يو٦٣١، وتتمثل يف ٢٠٠٤-٢٠٠٠األوروبية تورد مبالغ قدمت على مدى الفترة 
 مليون يورو تتعلق مبجمل التعاون مع البلدان األفريقية األطراف          ٣١٢:  ملـيون يورو يف السنة؛ الدامنرك      ١٦٠و
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، وال تبني فنلندا املبلغ اإلمجايل؛ وتفصل فرنسا وفقاً للخطة املوصى هبا، املبالغ اليت قدمتها               ٢٠٠٣املتأثرة يف عام    
 ٤٠ ٠٠٠:  خّصص حتديداً لتنفيذ االتفاقية وملشاريع مكافحة التصحر؛ اليونان٢٠٠٣ مليون يورو عام ٦٢فتذكر 

 خمصص حتديداً ملكافحة ٢٠٠٣ مليون يورو عام ٣٢دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة؛ وتورد إيطاليا مبلغ    
ون دوالر من  ملي٢,١: ؛ النرويج٢٠٠٣ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة عام ٢٣٢ ٠٠٠: التصحر؛ موناكو

 مليون دوالر من    ١٩٧؛ هولندا،   ٢٠٠٣دوالرات الواليـات املـتحدة أسندت حتديداً ملكافحة التصحر يف عام            
 للبلدان األفريقية األطراف املتأثرة يف إطار املساعدة اإلمنائية         ٢٠٠٣دوالرات الواليات املتحدة خصصت يف عام       

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛      ٣٠٠ ٠٠٠ة التشيكية   الرمسية؛ وال تورد بولندا ذكر أي مبلغ؛ اجلمهوري       
 مليار جنيه   ٢,٢ أي ما مبلغه     ٢٠٠٣وتورد اململكة املتحدة ذكر جمموع مساعدهتا اإلمنائية الرمسية ألفريقيا لعام           

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ملكافحة التصحر فيما قدمت سويسرا      ٢٥إسترليين؛ وأعطت السويد    
 . ٢٠٠٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ملكافحة التصحر يف عام ١٧

 تتمثل  -فئة تتألف من ثالثة بلدان تقدم مبالغ مهمة جداً          : وميكن جتميع املبالغ املبينة يف فئات ثالث هي        -١٩
عدهتا اإلمنائية الرمسية  وتشري هذه البلدان إىل جمموع مسا      -يف مـئات ماليني عدة من دوالرات الواليات املتحدة          

املقدمة إىل أفريقيا؛ وفئة تتألف من مثانية بلدان ختصص مبالغ تتراوح ما بني بضعة ماليني وبضع عشرات املاليني                  
من دوالرات الواليات املتحدة وهي متثل اجلهات اليت اختارت تدابري ترتبط حصراً مبكافحة التصحر؛ وأخرياً فئة                

ان قدمت مبالغ ترقى إىل حنو املائة ألف من دوالرات الواليات املتحدة وهي فئة البلدان               ثالثة تتألف من أربعة بلد    
اليت وضعتها منظمة التعاون    " املعامل"وهناك تقريران يشريان صراحة إىل      . امللـتزمة التزاماً ضعيفاً مبساندة أفريقيا     

 . ه املعاملوالتنمية يف امليدان االقتصادي وتقرير واحد يصّنف مشاريعه وفقاً هلذ

وتشـري معظم التقارير أخرياً إىل اجلهود الداخلية اليت بذلتها البلدان املتقدمة األطراف لصاحل مؤسساهتا                -٢٠
وهذا يهم . الوطنـية ومـنظماهتا غري احلكومية اليت تسهم يف تنفيذ االتفاقية يف البلدان األفريقية األطراف املتأثرة             

الوزارات وبنوك التنمية ووكاالت التعاون والتنفيذ : ملساعدة اإلمنائية الرمسية وهيتنظيم اإلدارات اليت تتوىل تدبري ا
وتشري التقارير باملثل إىل ما تقوم به املنظمات        . والسفارات وما إىل ذلك يف مجيع امليادين املتصلة بالبيئة والتنمية         

. يات املباشرة املوصوفة يف الفرع باء أدناه      غري احلكومية سواًء يف سبيل دعم العمليات االستشارية أو لتنفيذ العمل          
وبعض البلدان املتقدمة األطراف تشري إىل العمل التنسيقي الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية وما تقدمه إليها                 

 واملبادرة الشبكية األوروبية بشأن ٢٠٠١من دعم كالتنسيق األورويب للمنظمات غري احلكومية الذي أُنشئ يف عام 
 واألعضـاء فيها منظمات غري حكومية من أملانيا والدمنرك وفرنسا وفنلندا والنرويج واململكة املتحدة               التصـحر 

وتتحدث بعض التقارير عن اجلهود املبذولة بغية حتسيس املسؤولني عن اختاذ القرارات            . لربيطانيا العظمى وهولندا  
التصحر وتنفيذ االتفاقية عن طريق استخدام      يف الـبلدان املـتقدمة األطـراف واجلمهور عموماً ملسائل مكافحة            

توعية قام بتمويلها   " جمموعة مستلزمات "وهناك  . الشـرائط عـلى سبيل املثال أو حصص مرئية على التلفزيون          
 . ووضعها بلد متقدم طرف بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

صصت لآللية العاملية ويصف اآلثار اليت تتوقعها البلدان حيث         وثلـث التقارير املقدمة يشري إىل أموال خ        -٢١
. يف تنفيذ االتفاقية واملشاريع املنصوص عليها يف برامج العمل الوطنية         " الرفع"تـتحدث على سبيل املثال عن أثر        
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وتذكر .  رائدة هلا  ويشري بلد من البلدان إىل أن العالقة باآللية العاملية هذه مل ُتنشأ إال فيما خيّص البلدان اليت هي                 
هـذه الـبلدان أيضـاً حتويالت إىل مرفق البيئة العاملي ذاكرة اجملاميع لعدة سنوات، ولكن يستحيل معرفة وجه                   

 . استخدام تلك األموال يف الظرف الراهن خاصة فيما يتعلق مبكافحة التصحر

 أنشطة أخرى ذات صلة مبكافحة التصحر  -باء 

مية إىل استصالح األراضي املتدهورة تشري معظم التقارير إىل ما هلا من اهتمام هبذه فيما يتعلق بالتدابري الرا -٢٢
النقطة ولكنها ال تبني إالّ عدداً قليالً من العمليات املكرسة هلذا الغرض باملعىن الدقيق للعبارة؛ بل على العكس من 

وُتالحظ مع .  حد ذاهتا ملكافحة التصحرذلك يذكر عموماً أن العمليات الفنية الرامية إىل االستصالح ال تكفي يف
ذلـك عمليات مهمة تشهدها بعض بلدان اجلنوب األفريقي، يف زامبيا وترتانيا وليسوتو وأفريقيا الغربية يف إطار                 
الـربنامج اإلقلـيمي الذي يقوم بتشغيله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويف تونس والنيجر يف إطار مشروع كيتا                  

 . املتكامل

. واألنشطة املتصلة بنظم اإلنذار املبكر ورصد وتقييم اجلفاف والتصحر مذكورة يف مجيع التقارير تقريباً              -٢٣
واملشاريع املقدمة هي عموماً    . واألمـر يتعلق يف هذا الصدد مبيدان يعترب مهماً بالنسبة للبلدان املتقدمة األطراف            

 الشمال واجلنوب ومشاريع لتدريب تقنيني ومشاريع       مشاريع لدعم القدرات الوطنية وتتطلب البحوث العلمية يف       
ويعترب وضع اخلرائط واالستشعار عن بعد ونظم اإلعالم اجلغرايف من . هتدف إىل إنارة املسؤولني عن اختاذ القرارات

 البيئة ويرد ذكر مشاريع إقليمية كربى مثل إنشاء نظام ملتابعة. التقنيات اليت تأيت على ذكرها مجيع التقارير تقريباً
يف أفريقـيا الشمالية أعده مرصد الصحراء الكربى والساحل بفضل دعم مقدم من جهات عديدة؛ وتعزيز املركز           
اإلقلـيمي للتدريب على األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجية التشغيلية وتطبيقاهتما يف نيامي بالنيجر؛ وتعزيز              

املعنية بالتنمية وملنطقة اجلنوب األفريقي وللمنطقة دون اإلقليمية        القدرات دون اإلقليمية للهيئة احلكومية الدولية       
وبعض جوانب الدعم يقدم من . للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، فضالً عن بلدان أفريقية أطراف متأثرة أخرى

التفكريي املتعلق ويذكر نصف التقارير أيضاً املسامهات السابقة يف اجلهد . خالل املراكز الدولية للبحوث الزراعية
وتورد أربعة تقارير دعمها الذي حظيت به الشبكات        . بنظم اإلنذار املبكر والذي بذلته جلنة العلم والتكنولوجيا       

الوطنـية ملراصد املراقبة اإليكولوجية يف األجل الطويل اليت أنشأها مرصد الصحراء الكربى والساحل يف البلدان                
وهذا . أثرة بغاية الظفر مبعلومات عن البيئة تفيد املسؤولني عن اختاذ القرارات          األفريقـية األطراف اإلثىن عشر املت     

 النشـاط يعتـرب نشـاطاً منوذجـياً تعـىن بـه بلـدان اجلـنوب فـيما بيـنها عـلى حنـو ما هو مبني يف                            
 . ، الفرع السادس من املنطوق٦-م أ/١املقرر 

م األراضي وال سيما إدارة املياه يف مجيع التقارير         ويرد ذكر األنشطة املتصلة باإلدارة املستدامة الستخدا       -٢٤
تقريباً وهي أنشطة هتم عملياً كافة البلدان األفريقية األطراف املتأثرة ومنظماهتا دون اإلقليمية ويف هذا ما ينم عن               

يات مكرسة  وتعمد التقارير إىل تقدمي تفاصيل عمل     . األولويـة الـيت توليها البلدان املتقدمة األطراف ملسألة املياه         
حتديداً لتقييم املوارد املائية وتوفري مياه الري من جهة ومن جهة أخرى لتزويد املدن باملاء الصاحل للشراب دون أن 

 مشروع موزع على أفريقيا الغربية ١٠٠وهي تورد حنو . تبّين الصالت القائمة بني هذا النشاط ومكافحة التصحر
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.  بلداً متقدماً أطرافاً يركز البعض منها جغرافياً على أقاليم حمددة        ١٣مها  وأفريقيا الشرقية واجلنوب األفريقي تدع    
 حوض النيل، وطبقات املياه اجلوفية مشال الصحراء       (وهـذه املشـاريع هـي إّمـا بـرامج دون إقليمية كربى              

مشاريع صغرية ، أو مشاريع ثنائية واسعة النطاق، توظف فيها عدة ماليني من الدوالرات يف السنة أو ...)وجنوهبا 
 .تتعلق باالحتياجات املائية القروية والرّي التكميلي وإدارة املياه تنفذها املنظمات غري احلكومية

وهي تتعلق . وتذكـر يف نصـف الـتقارير أوجه الدعم املقدم الستغالل املراعي وإدارهتا إدارة مستدمية         -٢٥
وأوجه الدعم  . ون تربية املواشي من األنشطة السائدة     باألساس بعمليات يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة أين تك        

هذه نادرة وتشمل باألساس إثيوبيا وتشاد والسودان وبوركينا فاسو والنيجر ومنطقة الساحل واجلنوب األفريقي              
ومن األمهية مبكان التأكيد على أن هذه املشاريع ليست فقط مشاريع حتسني إدارة املوارد من               . وأفريقـيا الغربية  

اعي وتربية املواشي وإمنا تشمل على العموم شطراً اجتماعياً اقتصادياً يكرس بالذات للمسائل العقارية وحلق       املـر 
 . الوصول إىل املوارد الرعوية

وأوجه الدعم مقدمة : ونـادراً ما يرد يف التقارير ذكر للتدابري املتعلقة بالتحريج وإعادة التحريج وحفظ التربة            -٢٦
راجية الدولية وإىل منظمة األغذية والزراعة ومشاريع متكاملة للتنمية الزراعية واحلراجية يف            إىل مركـز الـبحوث احل     

ويتحدث بلد عن مشروع كبري لتنمية زراعة أشجار السنط يف أفريقيا الغربية ويرد             . أفريقـيا الشرقية وأفريقيا الغربية    
ل؛ ويصف أحد التقارير اجلهود الرامية إىل تدريب    وصـف لـلجهود املهمة املبذولة يف أفريقيا الشمالية وبلدان الساح          

ويالحظ يف التقارير أن موضوع التحريج وإعادة التحريج ال حيظى باألولوية يف البلدان . املسؤولني عن املشاتل احلراجية
ولوجي واألمهية القاحلة وشبه القاحلة ألن الغابات تثري االهتمام األكرب يف املناطق األكثر رطوبة حبكم جانب التنوع البي      

االقتصادية اليت تكتسيها وتذكر يف بعض األحيان تدابري حلفظ التربة ولكن يرد ذكرها عموماً يف إطار اإلدارة املتكاملة                  
 .للموارد الطبيعية والتنمية الريفية مثل إقليم كيتا يف النيجر على سبيل املثال

لزراعي املستدمي ولتربية املواشي تربية مستدمية      وعـلى الصعيد القطاعي املتصل بتحديد طرائق لإلنتاج ا         -٢٧
وتكرس هذه العمليات لتدابري متعددة     ". متكاملة"تذكـر جـل التقارير عدداً كبرياً من العمليات املوصوفة بأهنا            

وهي تتصف بسعة نطاقها    . التخصصات تتناول الزراعة وتربية املواشي وتقترن بتدابري أخرى لتعزيز اجملتمع املدين          
وهي سائدة يف مجيع أرجاء أفريقيا وتدعمها كل . لعمـوم وحتظى بتمويالت متتد على مدى سنني عديدة     عـلى ا  

الـبلدان األطـراف املتقدمة تقريباً، واملنظمات غري احلكومية هي اليت تتوىل تنفيذها بشكل متزايد التواتر وذلك                 
.  واملنظمات غري احلكومية يف بلدان اجلنوببفضل الشراكات القائمة بني املنظمات غري احلكومية يف بلدان الشمال

ويالحظ أن . وهـذا املـيدان القطاعي ميثل أولوية من األولويات املدرجة يف قوائم املشاريع املذكورة يف التقارير       
 .تقريراً واحداً يشري إىل ضرورة ربط عمليات اإلنتاج الزراعي باألسواق

حظ أن هذا املوضوع يثار يف التقارير اليت تصف أنشطة    وفـيما يـتعلق بالطاقـة اجلديدة واملتجددة يال         -٢٨
.  يف إطار إنتاج احلطب بغية احلد من آثار إزالة اإلحراج          ٢٦الـتحريج وإعادة التحريج الوارد ذكرها يف الفقرة         

 .ويذكر تقرير واحد برناجماً الستغالل الطاقة الشمسية يف منطقة الساحل
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ر بني خمتلف االتفاقيات املكرسة للبيئة يرد ذكر مبادرات يف نصف           وفـيما يتعلق بالروابط وأوجه التآز      -٢٩
املشاريع اليت تتعلق بالتنوع البيولوجي والتصحر يف آن        : وهناك ثالثة أنواع من املبادرات هي     . الـتقارير املقدمة  

ت عالقة  واحـد، واملشـاريع الـيت تتـناول املناخ والتصحر يف آن معاً وهناك أيضاً املشاريع اليت قد تكون ذا                   
النهوض بنظم املعلومات عن البيئة يف مصر       : وأهم املشاريع الوارد ذكرها يف التقارير هي      . باالتفاقـيات الثالث  

. وبلدان أفريقيا الشمالية وأفريقيا الغربية وأفريقيا الشرقية اليت وضعت من قبل مرصد الصحراء الكربى والساحل              
ويالحظ . ن كانت تستهدف على سبيل األولوية مكافحة التصحر       وهلذه األنشطة عالقات باالتفاقيات الثالث وإ     

أيضاً الدعم املقدم ملشاريع التنوع البيولوجي واحلراجة وإدارة املياه يف اجلنوب األفريقي وزمبابوي واجلزائر والدعم 
وعة تتصل املقـدم لعمليات حجز الكربون بواسطة التربة والنباتات، ومشاريع الزراعة اإليكولوجية وعمليات متن    

باحلراجة يف بلدان أفريقية شىت؛ والدعم املقدم لتنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن تغّير املناخ يف بعض البلدان األفريقية؛ 
ويرد . واملشاركة يف أفرقة عمل من اخلرباء العلميني املعنيني بأوجه التآزر بني االتفاقيات يف إطار مرفق البيئة العاملي

الدعم املهم املقدم للمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية يف نيامي            يف تقريـر واحـد ذكر       
 . بالنيجر يف نطاق جهوده املبذولة يف جمال التكهنات املناخية اليت تطبق على اجلفاف

فريقية وتـربز مجـيع الـتقارير اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطراف يف سبيل مساعدة البلدان األ                 -٣٠
وتصف هذه التقارير أوالً . األطراف املتأثرة من أجل حصوهلا على التكنولوجيات واملعارف والدراية الفنية املالئمة

كيف تقدم البلدان املتقدمة األطراف الدعم ملا تقوم به هي من حبوث يف جمال مكافحة التصحر وتذكر كيف أن                   
وجتري البحوث داخل املنظمات العملية املتخصصة ويف       .  املتأثرة هـذه البحوث ُتعّمق مبشاركة البلدان األفريقية      

ويشري تقريران إىل شبكات وطنية     . وتتلقى أحياناً قروضاً دولية وجتري على العموم يف إطار شبكات         . اجلامعات
بحث ومجيع هذه األنشطة العملية جتري على أساس مشاركة مراكز ال         . مفيدة يف جمال التنسيق والتبادالت العملية     

ويتم النهوض بالبعض منها يف إطار شىت الشبكات األفريقية كاملنتدى األفريقي للبحث            . واجلامعـات األفريقـية   
 . الزراعي على سبيل املثال

  االجتاهات العامة بشأن تنفيذ االتفاقية-رابعاً 

 االجتاهات بشأن العمليات االستشارية واتفاقات الشراكة -ألف 

وُتربز، . املتقدمة األطراف يف تقاريرها دعمها للعمليات االستشارية واتفاقات الشراكةتؤكد مجيع البلدان  -٣١
يف العمليات اليت تشري إليها أو تصفها، رغبتها يف مساعدة البلدان األفريقية األطراف املتأثرة على املزيد من إشراك 

، وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف      السـكان يف وضع املشاريع ويف تنفيذها ويف عملية اختاذ القرارات عموماً           
وتشدد باملثل يف األجزاء التمهيدية لتقريرها ويف استنتاجات التقرير، على هذا االلتزام امللقى على عاتق               . االتفاقية

ن الـبلدان األفريقـية األطراف املتأثرة وتذكِّر بأهنا مستعدة ملساعدهتا على الوفاء هبذا االلتزام طبقاً لتعهد البلدا                
وال يتم التعرض يف التقارير سوى للقليل من العمليات املوجهة مباشرة حنو هذا اهلدف املتمثل               . املتقدمة األطراف 

يف دعـم العملـيات االستشارية وشراكة اجملتمع املدين؛ ويرد باألحرى ذكر للعمليات القطاعية الشاملة لعناصر                
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مشاركة "،  "تدريب املوظفني الوطنيني والقرويني   "،  "دينتعزيز اجملتمع امل  "،  "الالمركزية"،  "مشـاورة السـكان   "
 .ويالَحظ يف هذه املستويات تعزيز التوجه الذي سبق أن لوحظ يف تقارير السنوات السابقة". النسوة

ويالَحظ باملثل أن هذه األنشطة تنفَّذ على حنو متزايد من ِقبل املنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية يف                  -٣٢
وعادة ما تضطلع   . اجلنوب على حد سواء أو عن طريق ما اُتفق على تسميته مبنظمات التضامن الدويل             الشمال و 

هبـذه األنشـطة ميدانياً املنظمات غري احلكومية احمللية مبساندة من املنظمات غري احلكومية أو منظمات التضامن                 
فاقات شراكة وميكن القول، أخذاً بعني      ومجيع هذه األنشطة تتضمنها ات    . الـدويل يف الـبلدان املتقدمة األطراف      

االعتـبار الـتقارير املتلقاة، إن القارة األفريقية شهدت املئات من هذه االتفاقات اليت أُبرمت بني املنظمات غري                  
وال يرد ذكر صريح للعمليات اليت تضطلع . احلكومية يف بلدان اجلنوب واملنظمات غري احلكومية يف بلدان الشمال

وُيقتصر . ة ألن مصادر املعلومات الشاملة حول هذه التدابري ال تتوفر وال تشملها أية إحصاءات             هبا جهات خاص  
وال تتناول . عـلى الـتحديد الواضح لألنشطة اليت تتلقى أمواالً عامة وتندرج يف نطاق املساعدة اإلمنائية الرمسية              

ءات رمسية تتناول التعاون املسمى بالتعاون      هذا، وال توجد إحصا   . التقارير األموال املتأتية من الشركات اخلاصة     
مدينة يف بلد من بلدان الشمال مع       ( أي التدابري اليت ُتنفذ بالتعاون بني جمتمعني إقليميني اثنني           -" الالمركـزي "

 وهي تتطلب اتفاقات شراكة، إذ إن هذه اجملتمعات اإلقليمية ال           -) مدينة أفريقية، قرية مع قرية، وإقليم مع إقليم       
 . ب أي مساعدة حكومية وال يوجد بصددها أي إحصاء عامتطل

وحيث أصبح يسلَّم، من اآلن فصاعداً، مبا للتصحر من طابع حملي وعاملي يف آن معاً، توجد اآلن، جبانب  -٣٣
وهذه الشراكات األخرية ". عاملية"اتفاقات شراكة ميكن وصفها بأهنا " حملية"اتفاقات الشراكة املمكن وصفها بأهنا 

ولـية وتقـوم بني البلدان املتقدمة األطراف والبلدان األفريقية األطراف املتأثرة واملنظمات الدولية سواء كانت               د
وهذا النوع من الشراكة أصبح مألوفاً بشكل متزايد شأنه . تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة أو إىل منظمات غريها

املشتركة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة        شـأن الشـراكة اليت تشمل منظمات مثل اللجنة الدائمة           
السـاحل، واهليـئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واجلماعية اإلمنائية للجنوب األفريقي ومنظمة حوض النيل               

 .ومرصد الصحراء الكربى والساحل

 االجتاهات بشأن التدابري املتخذة، وخباصة التدابري املالية، -باء 
 ة يف إعداد وتنفيذ برامج العملللمساعد

تؤكـد البلدان املتقدمة األطراف، يف معرض اإلشارة إىل مسامهتها يف وضع برامج العمل الوطنية ودون                 -٣٤
وهي تشدد بشكل متزايد على الضرورة      . اإلقليمـية واإلقليمية، أنه مل تعد هلا أنشطة تتعلق هبذا اجلانب بالذات           

لعمل هذه وبني اخلطط والربامج الوطنية واالستراتيجيات الوطنية اإلمنائية وخطط   الراهـنة لـلمواءمة بني برامج ا      
 .وبرامج مكافحة الفقر

. ويتأكد جمدداً االجتاه القوي الساعي لتذكري البلدان األفريقية األطراف املتأثرة أنه ينبغي هلا تقدمي طلبات        -٣٥
الصياغة إىل مرحلة دعم تنفيذ املشاريع اليت تتضمنها        حيـث تتم اإلشارة إىل أنه لكي يتيسر االنتقال من مرحلة            
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خمتلف برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية جيدر بالبلدان األفريقية األطراف املتأثرة أن تتقدم بالطلبات  
ا ولتوعية ويبدو أن هناك الكثري مما ينبغي عمله لكي تؤيت هذه العملية أكله        . الالزمـة عن طريق القنوات املالئمة     

اجلهات الوطنية املسؤولة عن اختاذ القرارات يف البلدان املتقدمة األطراف ويف البلدان األفريقية األطراف املتأثرة هبذا 
 .األمر وهو مكافحة التصحر

 االجتاهات بشأن مجيع األنشطة األخرى ذات الصلة مبكافحة التصحر -جيم 

هي أهم بكثري من    " شطة األخرى ذات الصلة مبكافحة التصحر     األن"إن األنشطة اليت ينطبق عليها وصف        -٣٦
إذ هناك قوائم طويلة . وهذا يؤكد ما تقدمت مالحظته يف التقارير السابقة. األنشطة املرتبطة حصراً بتنفيذ االتفاقية

هذه املشاريع  و. مبشـاريع أُجنـزت يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة من املنطقة األفريقية متوفرة يف مجيع امليادين               
ونالحظ وجود تنوع كبري يف . ُتطرح على أساس أن مجيعها ترتبط من قريب أو من بعيد بتدابري مكافحة التصحر         

ويالَحظ يف هذا   . املشاريع اليت تتوزع على مجيع قطاعات مكافحة التصحر ما عدا قطاع احلراجة وقطاع الطاقة             
تعلق بالبيئة والتصحر واليت جتسمها نواحي الدعم املقدم إىل نظم الصـدد األولوية اليت حتظى هبا مسائل اإلعالم امل  

اإلنذار املبكر واملتابعة والتقييم املتعلقني باجلفاف والتصحر، واألولوية اليت حتظى هبا إدارة املياه من مجيع جوانبها                
ستدامة لإلنتاج الزراعي   باالقتران مع مشاريع واسعة النطاق وكذلك األولوية املوجهة إىل قطاع توخي الطرائق امل            

 .وتربية املواشي مقرونة باجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا اجملتمع املدين وُتنفذ من قبل املنظمات غري احلكومية

وتضطلع هبذه األنشطة املؤسسات العلمية واجلامعات      . ويتأكد كذلك التشديد املتجه إىل أنشطة البحث العلمي        -٣٧
أما .  وتقترن بتدابري تعاون علمي وتعزيز القدرات الوطنية للبلدان األفريقية األطراف املتأثرة           يف الـبلدان املتقدمة األطراف    

 .مبلغها فيختلف باختالف السنني ما بني بضع منح يف السنة وبرامج تقدَّر ببضعة ماليني الدوالرات سنوياً

 اجتاهات أخرى -دال 

منذ صدور التقارير السابقة على صعيد التنظيم       يشـار عـلى الـدوام إىل خمتلف اإلصالحات اليت متت             -٣٨
ويالَحظ على هذا النحو أن العديد من هذه البلدان         . الداخـلي للتعاون الذي تقوم به البلدان املتقدمة األطراف        

ويرد . واصـل العمـل بال مركزية القرارات اليت تتخذ يف جمال التعاون مبنح سفاراهتا املزيد من االستقالل الذايت             
ل ألهدافها يف جمال تعاوهنا وطرائق تنفيذ هذا التعاون، بإيراد الكثري من التفاصيل أحياناً واإلتيان على   وصف مطو 

 .ذكر املبادئ الكربى اليت تقوم عليها فلسفتها اإلمنائية واحملاور الرئيسية لسياستها يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية

ات الثالث تشغل بال البلدان املتقدمة األطراف وقد اُتخذت بشأهنا          مث إن نواحي التآزر فيما بني االتفاقي       -٣٩
 .تدابري ملموسة تتعلق بنواحي الدعم املايل لتعزيز القدرات ومواءمة السياسات يف البلدان األفريقية األطراف املتأثرة

زيد من قوائم املشاريع واملعلومات املالية أهم وأكثر تفصيالً منها يف التقارير السابقة من حيث إن هناك امل -٤٠
بيد أن التباين الكبري يف عرض هذه القوائم جيعل من الصعوبة مبكان وضع موجز توليفي            . وموجـزات البـيانات   

 .يتناول التدابري احملددة املتعلقة مبكافحة التصحر
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  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

 استنتاجات بشأن تنظيم التقارير وهنجها -ألف 

.  عليه أن أمهية هذا املوجز التوليفي مرتبطة كذلك بعدد التقارير املقدمة يف املواعيد احملددة هلا               من املتفق  -٤١
فعلى مستوى تنظيم التقارير، هناك تقريران اثنان متقيدان باهليكل املوصى به، وهناك مخسة تقارير تتبع هذا اهليكل 

وين، أما التقارير األخرى فهي تعتمد طريقتها اخلاصة ولكن حمتويات الفقرات ال يتطابق يف مجيع األحوال مع العنا
وهذه الطريقة عموماً ما متثل انعكاساً للتنظيم الداخلي السائد يف البلدان املتقدمة األطراف مثلما              . هبا يف العرض  

تقدمة والتقارير ما هي إال عمليات حتديث ألنشطة البلدان امل        . يعكـس أولوياهتا السياسية واجلغرافية واملواضيعية     
هذا ويورد البعض من التقارير تدابري دعم لبلدان        . األطـراف يف جمال مساعدة البلدان األفريقية األطراف املتأثرة        

 .تنتمي إىل مناطق أخرى

وللمرء أن يتساءل عما إذا كانت التوصيات املتالحقة الصادرة عن مؤمتر األطراف واملوجزة يف املذكرة                -٤٢
األحوال الفهم نفسه من قبل خمتلف األطراف وعما إذا كانت هذه التوصيات ال تنطوي              التفسريية ُتفهم يف مجيع     

 من هذه املذكرة ومها منبثقتان عن       ٨ و ٧ولنذكر بصورة رئيسية ما تتضمنه الفقرتان       . بالفعل على بعض التكرار   
) و(٧ر مبكر ويف    معلومات عن إنشاء نظم إنذا     ) ه(٧ اليت تطلب يف     ٦-م أ /٤ و ٤-م أ /٨ و ١-م أ /١١املقررات  

مراقبة وتقييم  ) ز(٨وضع نظم إنذار مبكر يف سبيل األمن الغذائي ويف          ) و(٨مراقـبة اجلفـاف والتصـحر ويف        
أليس من اجلدير يف هذه احلالة إعادة النظر يف تنظيم          . وهذه املسائل األربع كان ميكن بال شك جتميعها       . التصحر

قررات الصادرة عن مؤمترات األطراف املتعاقبة؟ ويذكر تقريران        خطط التقارير على النحو الذي يفي مبضمون امل       
اثنان عمل فريق اإلحصاء التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إلعانة البلدان األعضاء فيها على بيان 

وبصفة . سبة لكل اتفاقية  مسامهاهتا املالية لفائدة االتفاقيات الثالث بشأن البيئة، عن طريق حتديد معامل حمددة بالن            
 .عامة يكون من املهم وضع نسق مشترك حيدد على النحو األفضل املبادرات اهلادفة إىل دعم عملية تنفيذ االتفاقية

الذي يشمل يف آن واحد االتفاقات البسيطة اليت " اتفاقات شراكة"مث، أليس من املهم حتديد ما يغطيه مصطلح  -٤٣
أو املنظمات الدولية؟ وينبغي القيام    /تني اثنتني واالتفاقات الدولية اليت تربم بني الدول و        تقـوم بني منظمتني غري حكومي     

 اليت تلخص النتيجة اليت أسفر عنها النظر يف         ٦-م أ /١بعمل كهذا بالرجوع إىل الفقرة ذات الصلة باملوضوع من املقرر           
تقييدية ملا يغطيه ميدان مكافحة التصحر يفضي إىل        ومن ناحية أخرى فإن التفسريات العريضة أو ال       . املمارسات السابقة 

 أال يكون مفيداً مساعدة هذه البلدان يف تفسرياهتا؟. وضع تقارير متباينة احملتوى وتعسر املقارنة بينها

 استنتاجات بشأن حتليل اآلراء املتعلقة بالعمليات االستشارية، وعمليات -باء 
 فاقية والتدابري األخرىالشراكة، والتدابري املتخذة لتنفيذ االت

على إثر الدورة السادسة ملؤمتر األطراف اليت تشدد بقوة على جانب التنفيذ يف البلدان األفريقية األطراف  -٤٤
املتأثرة، أعيد تأكيد ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل دعم كافة العمليات االستشارية وكذلك اتفاقات الشراكة، 

وإذا كانت البلدان املتقدمة األطراف تتشارك، فيما . رغوب فيها التقدم احملرز يف هذا اجملالولكن مل يوثَّق بالدقة امل
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يبدو، يف الرؤية املتعلقة باتفاقات الشراكة والعمليات االستشارية هذه، فإن بعض املعلومات بشأن التقدم احملرز يف 
أال يكون مفيداً معرفة أي     . االتفاقية ليست متاحة  هذا امليدان منذ الدورة األوىل اليت عقدهتا جلنة استعراض تنفيذ           

 املناهج اليت اُتبعت بنجاح يف العمليات أو ما هي نتائجها؟

وهـناك شـكل جديـد من أشكال التعاون الظاهر مينح دوراً متزايد األمهية للمنظمات غري احلكومية                  -٤٥
وهذا . البلدان األفريقية األطراف املتأثرة   ومـنظمات التضـامن الدويل سواء يف البلدان املتقدمة األطراف أو يف             

أليس من  . الشكل من التعاون يستدعي إدخال تغيريات عميقة على الطريقة اليت تنفَّذ هبا املساعدة اإلمنائية الرمسية              
املهـم معرفة الطريقة اليت تكيفت هبا العمليات اإلدارية يف البلدان املتقدمة األطراف مع هذا الشكل اجلديد؟ من                  

حية أخرى ال توجد يف احلقيقة بيانات دقيقة يف ما يتعلق مباهية املنظمات غري احلكومية ومنظمات التعاون الدويل نا
أو " ميزيريور"أو  " أوكسفام"فاألمر قد يصدق على مؤسسات خريية ذات شهرة عاملية مثل           . وال عـن منوذجها   

طة جبمعيات قروية أفريقية هي صغرية احلجم يف        املذكورة يف مواضع عديدة أو مؤسسات صغرية حملية مرتب        " كري"
فهل هي : كمـا ال ترد يف التقارير إشارات حمددة تتعلق بنموذج املنظمات غري احلكومية األفريقية  . حـد ذاهتـا   

منظمات فالحني أو مريب مواشي أو قرويني؟ أال يكون من املستصوب على سبيل املثال معرفة كم من منظمة هناك 
 حني ومريب املاشية مت إنشاؤها وما مدى فعاليتها؟من منظمات الفال

واألولويات اخلاصة بالبحوث العلمية والتكنولوجية وإتاحة املعارف تتأكد ولكن أمل حين الوقت للتساؤل    -٤٦
عن مدى فعالية األعمال العلمية وعن استخدامها احلقيقي من قبل صناع القرار واجلهات الفاعلة يف التنمية وكافة 

  الفاعلة األخرى غري العلمية ال سيما يف سياق األطر الربناجمية املكرسة لتنفيذ االتفاقية؟اجلهات

وتكملة للمعلومات املتعلقة بتدفق املساعدة اإلمنائية الرمسية، من احلكمة أيضاً أن يتوفر مستقبالً املزيد من  -٤٧
اصة وكذلك االستثمارات اخلاصة املمكن أن املعلومات عن التعاون الالمركزي وعما يتدفق من رؤوس األموال اخل

ويكون من املرغوب فيه أيضاً إمكانية      . توظَّـف يف البلدان األفريقية األطراف املتأثرة يف ميدان مكافحة التصحر          
االستفادة من اإلسقاطات الطويلة األجل املتعلقة بالتطورات املمكنة للتصحر وما يترتب عليها من آثار اجتماعية               

 . يف البلدان األطراف املتأثرة والبلدان املتقدمة األطرافواقتصادية

 استنتاجات بشأن أوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى -جيم 
 واملسائل ذات الصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا 

 إن الـتدابري الرامية إىل حتسني املعارف وأداء النظم اإليكولوجية مفيدة بالنسبة لالتفاقيات الثالث وهي               -٤٨
وأما جلنة العلم والتكنولوجيا فالبلدان املتقدمة األطراف تكرس هلا جهوداً يبذهلا           . حتظـى بأوجـه دعم متكاثرة     

 .مواطنوها األعضاء يف فريق اخلرباء
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 استنتاجات عامة -دال 

 تبذهلا  إن الـتقارير اخلمسـة عشر الواردة يف إطار عملية النظر الثالثة يف التقارير املتعلقة باألنشطة اليت                 -٤٩
الـبلدان املتقدمة األطراف لفائدة أفريقيا تعكس فقط نزعة البلدان األوروبية املتقدمة وتوفر رؤية جّيدة لألنشطة                

غري أن هذه البلدان تذكِّر     . ويستفاد منها أن جهود هذه البلدان يف جمال مكافحة التصحر متواصلة          . املضطلع هبا 
تضمني برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية مشاريع مكافحة بأن هناك حاجة متزايدة اإلحلاح تدعو إىل 

وتذكّر أيضاً بأن هناك حاجة ماسة ألن ُتدَمج مجيع برامج العمل           . التصـحر اليت ُتنَجز خارج برامج العمل هذه       
والتشديد . الفقرالوطنـية ودون اإلقليمـية واإلقليمية اليت اعُتمدت يف االستراتيجيات الوطنية للتنمية وملكافحة              

األكـثر استدامة على التشاور مع البلدان األفريقية األطراف املتأثرة من شأنه أن يقلل من خماطر عدم أخذ هذه                   
الربامج يف االعتبار وعدم إيالئها طابع األولوية الذي تستحقه سواء من قبل السلطات السياسية الوطنية يف البلدان 

ن قبل املسؤولني عن اختاذ القرارات السياسية املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية يف            األفريقية األطراف املتأثرة أو م    
 .البلدان املتقدمة األطراف

ومجيع البلدان املتقدمة األطراف تشري إىل األهداف اإلمنائية لأللفية ولربنامج العمل الذي اعُتمد يف مؤمتر                -٥٠
؛ وتؤكد تبّنيها هلذه األهداف وتعرب عن     ٢٠٠٢وهانسربغ عام   القمـة بشـأن التنمـية املسـتدامة املعقود يف ج          

وحتيي باملثل مبادرات الشراكة اجلديدة من أجل . استعدادها إلدراج ما تضطلع به من تدابري التعاون يف هذا اإلطار
 .هاوتؤكد أهنا مستعدة لدعم" الزراعة"و" البيئة"تنمية أفريقيا، ال سيما التدابري اليت اُتخذت يف قطاعي 

- - - - - 

 

 


