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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الرابعة

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١-١٨نريويب، 
 من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 

 ) ب(و) أ( عمالً بالفقرتني استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية
  من االتفاقية٢٦ واملادة ٢٢ من املادة ٢من الفقرة 

 استعراض التقرير املتعلق بالتنفيذ املعزز لاللتزامات املترتبة على االتفاقية

 مذكرة من األمانة

 موجز

ألمم املتحدة   بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاقية ا         ٤-م أ /٨جيـدد املقـرر      -١
التزام األطراف بتكثيف جهود مكافحة تردي األراضي بغية معاجلة الوضع اخلطري           ) إعالن بون (ملكافحة التصحر   

 .السائد يف بلدان نامية خمتلف متضررة من اجلفاف والتصحر وخصوصاً يف أفريقيا

ها قطاعات عمل استراتيجية وذات     وقـد بيَّن إعالن بون اجملاالت املواضيعية والقطاعية املعينة اليت يعترب           -٢
 ).٢٠١٠-٢٠٠١(أولوية خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين 

، ُوضع هذا التقرير كي يتاح لألطراف اختاذ قرار بشأن تنفيذ اإلعالن املتعلق             ٦-م أ /٤ووفقـاً للمقرر     -٣
 .اقيةبالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتف

واستناداً إىل املعلومات املستنتجة من التقارير اليت قدمتها األطراف املستهدفة يف مناطق خمتلفة من العامل                -٤
وأيضاً إىل تقارير املنظمات اإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية، يعرض هذا التقرير يف مرحلة أوىل مدى                

 .التقدم يف إكمال برامج العمل الوطنية
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ويبـّين تقيـيم أويل للمجاالت املواضيعية والقطاعية املعينة بعد ذلك أهم املكتسبات احملرزة واملعوقات                -٥
ويتضح من حتليل التقارير الواردة أن مكافحة التصحر باتت اآلن معترفاً هبا عاملياً كأولوية من أولويات                . احملدَّدة
 .التنمية

خاصة ة تبذل جّبار  فإن جهوداً، يف التطبيق الفعلي إلعالن بونبالرغم من الصعوبات اليت ذكرهتا البلدانو -٦
غري أنه جتب مالحظة أن . يف البلدان النامية املتضررة جلعل هذه األولوية تنعكس يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

 .بعض جماالت العمل االستراتيجية تستحق اهتماماً أكرب

جل تعزيز تنفيذه   أ من   يةتوجيهمبادئ   تحديدن بون، يوصى ب   وبعد مضي مخس سنوات على اعتماد إعال       -٧
املعوقات الرئيسية اليت حتول دون املضي هبمة يف تنفيذ التدابري اليت وصفت             بعض   زالة توصيات حمددة إل   ترحقُتاو

 .بأهنا حتظى باألولوية

تهاء مناقشاهتا خالل   ومـن أجل حتقيق األهداف احملددة يف اإلعالن على حنو تام، تود األطراف، بعد ان               -٨
، تقرير سبل تكثيف التدخالت يف جماالت العمل االستراتيجية املقررة      )٧-م أ (الدورة السابعة من مؤمتر األطراف      

واالتفاق بشأن املبادئ التوجيهية اليت جيب اتباعها آخذة يف االعتبار تفاوت درجات التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية 
 .تضررة املعنية بذلكيف البلدان األطراف امل
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٧ -  ١ .............................................................معلومات أساسية -أوالً

 ٥ ١٦-  ٨ ...................................مدى التقدم يف إكمال برامج العمل الوطنية -ثانياً

 ١٠ ٧٩-١٧ .........................التقييم األوَّيل للمجاالت املواضيعية والقطاعية احملددة -ثالثاً

 ١٠ ٣٢-٢٠ ..ياه والتربة والنباتات يف املناطق املتضررةاإلدارة املستدامة لألراضي، ال سيما امل -ألف 

 ١٢ ٣٩-٣٣ ..........................................استغالل وإدارة املراعي بشكل مستدام -باء 

 ١٣ ٤٨-٤٠ ........................استحداث أساليب مالئمة لإلنتاج الزراعي وتربية املاشية -جيم 

 ١٤ ٥٦-٤٩ .......................................استغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة -دال 

 ١٥ ٦٢-٥٧ .............عادة التحريج وتكثيف برامج حفظ التربةمباشرة برامج التحريج وإ -هاء 

 ١٧ ٦٨-٦٣ ...................وضع نظم لإلنذار املبكر بشأن األمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف -واو 

 ١٧ ٧٥-٦٩ ...........................................................رصد التصحر وتقييمه -زاي 

 ١٩ ٧٩-٧٦ ..........................................................مالحظات واستنتاجات -حاء 

  يف االتفاقية واملسامهةالتوجهات املوصى هبا لتعزيز تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها -رابعاً
 ١٩ ٩٨-٨٠ ....................................................................يف تنفيذها بفعالية 

 ٢٠ ٨٨-٨٣ توفري موارد مالية كبرية وأشكال أخرى من الدعم للبلدان النامية األطراف املتضررة -ألف 

 ٢١ ٨٩    ...............................................تعزيز حشد أموال جديدة وإضافية -باء 

 ٢١ ٩٤-٩٠ .......ألخرىتشجيع حشد األموال من القطاع اخلاص واملصادر غري احلكومية ا -جيم 

 تيسري حصول البلـدان األطـراف املتضررة علـى التكنولوجيات واملعارف -دال 
 ٢٢ ٩٨-٩٥ .......................................................والدراية العملية املالئمة  

 ٢٢ ١٠٤-٩٩ ...........................................................االستنتاج العام والتوصيات -خامساً
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  معلومات أساسية-أوالً 

، )٤- أم/٨املقرر (تزامات املنصوص عليها يف االتفاقية يوصي املقرر املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االل    -١
املسمى أيضاً إعالن بون، باختاذ تدابري حمددة لتكثيف جهود مكافحة تردي األراضي خالل العقد األول من القرن 

الوضع اخلطري السائد يف بلدان نامية خمتلفة متضررة من اجلفاف ، بغية معاجلة )٢٠١٠-٢٠٠١(احلادي والعشرين 
 .لتصحر وخصوصا يف أفريقياوا

ولتمكني البلدان األطراف املعنية من إحراز تقدم يف هذا املسار، بيَّن إعالن بون جماالت عمل استراتيجية                 -٢
ستخدام اإلدارة املستدامة ال `١`وتتعلق هذه اجملاالت ذات األولوية مبا يلي . يف إطار تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

؛ استغالل وإدارة املراعي بشكل مستدام `٢`؛ املناطق املتضررة املياه والتربة والنباتات فـي مبا يف ذلكألراضي، ا
استغالل مصادر الطاقة اجلديدة     `٤`؛  إلنتاج الزراعي وتربية املاشية   يف ا  سـتدامة اسـتحداث أسـاليب م     `٣`

استحداث نظم إنذار  `٦`؛ بة الترحفظ وتكثيف برامج إعادة التحريج/التحريجبدء تنفيذ برامج  `٥`؛ واملتجددة
 .صد وتقييم التصحر ر`٧`؛ مبكر لألمن الغذائي والتنبؤ حباالت اجلفاف

املتعلقة األطراف وأطرافاً أخرى مذكورة يف املرفقات  البلدان النامية املتضررة  أيضا٦ً-م أ/٤ويدعو املقرر  -٣
االستراتيجية احملددة يف اإلعالن بصورة منهجية يف تقاريرها        بتنفيذ االتفاقية على الصعيد اإلقليمي إىل إدراج جماالت العمل          

 .إىل مؤمتر األطراف حىت تتيح إجراء تقييم أفضل ملدى التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات

كرب وباملـثل فـإن البلدان املتقدمة األطراف املتضررة واملنظمات الدولية املعنية مدعوة ألن تويل أمهية أ                -٤
ألهداف ومقاصد االتفاقية يف االستراتيجيات اليت تضعها من أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية املتضررة                

 .وأطراف أخرى مذكورة يف املرفقات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد اإلقليمي

راً مرحلياً يتعلق بتنفيذ اإلعالن وطُلـب إىل األمانـة أن تعرض على الدورة السابعة ملؤمتر األطراف تقري           -٥
 .املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

، ُحررت هذه الوثيقة باالستناد إىل التقارير اليت قدمتها األطراف من مناطق خمتلفة ٦-م أ/٤وتبعاً للمقرر  -٦
 .قليمية والدولية واملنظمات غري احلكوميةمن العامل وكذلك إىل تقارير املنظمات اإل

ويتلخص النهج املعتمد يف تضمني هذا التقرير املعلومات املستقاة من خمتلف التقارير الواردة مع إبراز أهم  -٧
وال ينحصر القصد . اإلجنازات احملرزة واملعقوات احملددة واالجتاهات الرئيسية اليت لوحظت يف خمتلف املناطق املعنية

فهو يتيح أيضاً   . ذا العمل يف استعراض التقدم احملرز يف الوفاء بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية             مـن ه  
استعراضاً يف نصف املدة حياول الوقوف على الثغرات واقتراح بعض املخارج اليت قد ترغب األطراف يف دراستها                 

 .٢٠١٠-٢٠٠٦وط التوجيهية الضرورية يف أفق أثناء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، بغية حتديد اخلط
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  مدى التقدم يف إكمال برامج العمل الوطنية-ثانياً 

باعتماد اإلعالن املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية، دعت               -٨
مج عمل وطين إىل تسريع العملية بغية إكماله قبل  األطراف البلدان املتضررة اليت أخطرت األمانة بنيتها إعداد برنا        

 . كأجل أقصى٢٠٠٥هناية عام 

، كان وضع البلدان اليت فرغت من إعداد برنامج عملها الوطين، حسب            ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ويف   -٩
 :كل منطقة، كالتايل

ان آسيا املعنية   فيما كانت بلد  . بلداً برامج عملها الوطنية   ) ٢٤(يف آسيا، أكمل أربعة وعشرون       )أ(
وأشارت أربعة بلدان على األقل إىل أهنا       . األخـرى قـد بلغت مستويات متفاوتة يف إعداد برامج عملها الوطنية           

انتهت من العملية الداخلية وإىل أن وثائقها قيد الدرس لدى سلطاهتا السياسية املختصة ومن املتوقع أن يتم إقرارها 
بلداً، فقد شرعت يف صياغة ) ١٦(خرى املتضررة يف املنطقة، وهي ستة عشر أما البلدان األ. يف غضون هذه السنة

 وذلك، يف كثري من األحيان،      ٢٠٠٥بـرامج عملها الوطنية ولكنها أشارت إىل أهنا ستنتهي منها بعد هناية عام              
 بسبب نقص املوارد املالية؛

وجتدر اإلشارة إىل أن تقدماً . ية الوطنابلدا من إعداد برامج عمله) ٣٠(يف أفريقيا، فرغ ثالثون  )ب(
ومن املمكن أن تعتمد . بلداً مل تنته بعد من صياغة براجمها) ١٣(هاماً قد أحرز يف جمموعة أخرى تضم ثالثة عشر 
بلدان إىل  ) ١٠(بينما أشارت جمموعة ثالثة تضم عشرة       . ٢٠٠٥هذه البلدان برامج عملها الوطنية قبل هناية عام         

  من الوقت لالنتهاء من صياغة برامج عملها الوطنية؛أهنا حتتاج إىل مزيد

يف مشـايل الـبحر األبيض املتوسط، أكملت أربعة من مجلة البلدان األحد عشر املتضررة إعداد             )ج(
وبلغ بلدان متضرران   . ٢٠٠٥وأفاد أحد البلدان أنه سيقر برنامج عمله حبلول هناية عام           . بـرامج عملها الوطنية   

أما البلدان األربعة   . ٢٠٠٥ من إعداد برناجميهما وقد ينتهيان من ذلك حبلول هناية عام            آخـران مـرحلة متقدمة    
 األخرى املعنية فهي يف مرحلة الصياغة ومن املرجح أن تفرغ من هذه العملية بعد انتهاء األجل؛

 إكمالمن   املعنية مراحل متفاوتة      املتضررة يف أوروبا الوسطى والشرقية، بلغت البلدان األطراف       )د(
وقد أكملت أربعة بلدان براجمها بينما ال تزال بلدان أخرى يف مرحلة صياغة هذه الوثيقة  . بـرامج عملها الوطنية   

 املرجعية؛

إعداد برامج عملها الوطنية بينما      من   بلداً) ١٧(يف أمريكا الالتينية والكارييب، فرغ سبعة عشر          )ه(
من بلدان الفئة الثانية مرحلة ) ٧(وبلغت سبعة .  صياغة براجمهابلداً آخر تقدماً جيداً يف) ١٦(سـجل ستة عشر   

األخرى ) ٩(فيما أفادت البلدان التسعة     . ٢٠٠٥متقدمة ويرجح أن تكمل برامج عملها الوطنية حبلول هناية عام           
 .أهنا ستحتاج إىل املزيد من الوقت
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 التقدم احملرز يف إكمال برامج العمل الوطنية حبلول 
 ٢٠٠٥نيه يو/ حزيران٣٠

 أفريقيا
تاريخ إكمال برنامج العمل 

 الوطين
االنضمام إىل /تاريخ التصديق على

 البلد اتفاقية مكافحة التصحر
 ١ اجلزائر ٢٢/٥/١٩٩٦ ١٢/٢٠٠٣
 ٢ بنن ٢٧/٨/١٩٩٦ ١١/١٩٩٩
 ٣ بوركينا فاسو ٢٦/١/١٩٩٦ ٧/١٩٩٩
 ٤ الرأس األخضر ٨/٥/١٩٩٥ ٣/١٩٩٨
 ٥ جيبويت ١٢/٦/١٩٩٧ ٦/٢٠٠١
 ٦ إريتريا ١٤/٨/١٩٩٦ ٩/٢٠٠١
 ٧ إثيوبيا ٢٧/٦/١٩٩٧ ١١/١٩٩٨
 ٨ غامبيا ١١/٦/١٩٩٦ ٩/٢٠٠٠
 ٩ غانا ٢٧/١٢/١٩٩٦ ٢/٢٠٠٢
 ١٠ كينيا ٢٤/٦/١٩٩٧ ٢/٢٠٠٢
 ١١ ليسوتو ١٢/٩/١٩٩٥ ١/١٩٩٩
 ١٢ مدغشقر ٢٥/٦/١٩٩٧ ١١/٢٠٠١
 ١٣ ماالوي ١٣/٦/١٩٩٦ ٣/٢٠٠١
 ١٤ مايل ٣١/١٠/١٩٩٥ ٥/١٩٩٨
 ١٥ املغرب ١٢/١١/١٩٩٦ ٦/٢٠٠١
 ١٦ موريتانيا ٧/٨/١٩٩٦ ٧/٢٠٠٢
 ١٧ موزامبيق ١٣/٣/١٩٩٧ ٥/٢٠٠٢
 ١٨ ناميبيا ١٦/٥/١٩٩٧ ٧/١٩٩٤
 ١٩ النيجر ١٩/١/١٩٩٦ ٩/٢٠٠٠
 ٢٠ نيجرييا ٨/٧/١٩٩٧ ٨/٢٠٠٠
 ٢١ السنغال ٢٦/٧/١٩٩٥ ٨/١٩٩٨
 ٢٢ السودان ٢٤/١١/١٩٩٥ ٤/٢٠٠٠
 ٢٣ سوازيلند ٧/١٠/١٩٩٦ ٧/٢٠٠٠
 ٢٤ ترتانيا ١٩/٦/١٩٩٧ ٨/١٩٩٩
 ٢٥ تشاد ٢٧/٩/١٩٩٦ ٤/٢٠٠٠
 ٢٦ توغو ٤/١٠/١٩٩٥ ١٢/٢٠٠١
 ٢٧ تونس ١١/١٠/١٩٩٥ ٦/١٩٩٨
 ٢٨ أوغندا ٢٥/٦/١٩٩٧ ١٠/١٩٩٩
 ٢٩ زامبيا ١٩/٩/١٩٩٦ ٢/٢٠٠٢
 ٣٠ زمبابوي ٢٣/٩/١٩٩٧ ٢/١٩٩٨
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 آسيا
تاريخ إكمال برنامج العمل 

 الوطين
نضمام اال/تاريخ التصديق على

 البلد إىل اتفاقية مكافحة التصحر
 ١ اململكة العربية السعودية ٢٥/٦/١٩٩٧ ٣/٢٠٠٥
 ٢ الصني ١٨/٢/١٩٩٧ ٥/١٩٩٦
 ٣ اإلمارات العربية املتحدة ٢١/١٠/١٩٩٨ ١٢/٢٠٠٣
 ٤ اهلند ١٧/١٢/١٩٩٦ ٩/٢٠٠١
 ٥ إندونيسيا ٣١/٨/١٩٩٨ ١١/٢٠٠٢
 ٦ )مية اإلسال-مجهورية (إيران  ٢٩/٤/١٩٩٧ ٤/٢٠٠٥
 ٧ كازاخستان ٩/٧/١٩٩٧ ١/٢٠٠٢
 ٨ قريغيزستان ١٩/٩/١٩٩٧ ١٢/٢٠٠٠
 ٩ لبنان ١٦/٥/١٩٩٦ ٦/٢٠٠٣
 ١٠ منغوليا ٣/٩/١٩٩٦ ٧/١٩٩٦
 ١١ ميامنار ٢/١/١٩٩٧ ١٠/٢٠٠٤
 ١٢ نيبال ١٥/١٠/١٩٩٦ ١١/٢٠٠٢
 ١٣ أوزبكستان ٣١/١٠/١٩٩٥ ٨/١٩٩٩
 ١٤ باكستان ٢٤/٢/١٩٩٧ ٩/٢٠٠٠
 ١٥ باالو ١٥/٦/١٩٩٩ ١/٢٠٠٥
 ١٦ الفلبني ١٠/٢/٢٠٠٠ ٨/٢٠٠٤
 ١٧ اجلمهورية العربية السورية ١٠/٦/١٩٩٧ ٥/٢٠٠٢
 ١٨ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٢٠/٩/١٩٩٦ ٩/١٩٩٩
 ١٩ سري النكا ٩/١٢/١٩٩٨ ١١/٢٠٠٢
 ٢٠ طاجيكستان ١٦/٧/١٩٩٧ ١٢/٢٠٠١
 ٢١ تايلند ٧/٣/٢٠٠١ ٣/٢٠٠٤
 ٢٢ ستانتركمان ١٨/٩/١٩٩٦ ٨/١٩٩٧
 ٢٣ فييت نام ٢٥/٨/١٩٩٨ ١٠/٢٠٠٢
 ٢٤ اليمن ١٤/١/١٩٩٧ ١١/٢٠٠٠

 



ICCD/CRIC(4)/3 
Page 8 

 

 

 أمريكا الالتينية والكارييب
تاريخ إكمال برنامج العمل 

 الوطين
االنضمام إىل / تاريخ التصديق على

 البلد اتفاقية مكافحة التصحر
 ١ األرجنتني ٦/١/١٩٩٧ ١١/١٩٩٦
 ٢ بوليفيا ١/٨/١٩٩٦ ١١/١٩٩٦

 ٣ الربازيل ٢٥/٦/١٩٩٧ ٢٠٠٤     
 ٤ شيلي ١١/١١/١٩٩٧ ٧/١٩٩٧
 ٥ كولومبيا ٨/٦/١٩٩٩ ٢/٢٠٠٥
 ٦ كوستاريكا ٥/١/١٩٩٨ ٥/٢٠٠٤
 ٧ كوبا ١٣/٣/١٩٩٧ ١١/٢٠٠٠

 ٨ السلفادور ٦/٩/١٩٩٥ ٢٠٠٣     
 ٩ إكوادور ٦/٩/١٩٩٥ ١١/٢٠٠٣
 ١٠ غواتيماال ١٠/٩/١٩٩٨ ١١/٢٠٠١
 ١١ هندوراس ٢٥/٦/١٩٩٧ ٧/٢٠٠٥

 ١٢ املكسيك ٣/٤/١٩٩٥ ١٩٩٧     
 ١٣ نيكاراغوا ١٧/٢/١٩٩٨ ١١/٢٠٠١
 ١٤ بنما ٤/٤/١٩٩٦ ١/٢٠٠٥
 ١٥ باراغواي ١٥/١/١٩٩٧ ١١/٢٠٠٣
 ١٦ بريو ٩/١١/١٩٩٥ ٧/٢٠٠١
 ١٧ فنـزويال ٢٩/٦/١٩٩٨ ٨/٢٠٠٤

 

 أوروبا
تاريخ إكمال برنامج العمل 

 الوطين
االنضمام /تاريخ التصديق على

 البلد كافحة التصحرإىل اتفاقية م
 ١ أرمينيا ٢/٧/١٩٩٧ ٣/٢٠٠٢
 ٢ جورجيا ٢٣/٧/١٩٩٩ ٤/٢٠٠٣
 ٣ اليونان ٥/٥/١٩٩٧ ٧/٢٠٠١
 ٤ إيطاليا ٢٣/٦/١٩٩٧ ٢/٢٠٠٠
 ٥ الربتغال ١/٤/١٩٩٦ ٦/١٩٩٩
 ٦ مجهورية مولدوفا ١٠/٣/١٩٩٩ ٤/٢٠٠٠
 ٧ رومانيا ١٩/٨/١٩٩٨ ١٢/٢٠٠٠
 ٨ تركيا ٣١/٣/١٩٩٨ ٣/٢٠٠٥

ى أول درس جيب استخالصه من التقدم احملرز يف إكمال برامج العمل الوطنية يف ضرورة صياغة                يتجـل  -١٠
برامج العمل اعتماداً على الطريقة املنهجية الرامية إىل تشجيع مكافحة التصحر عن طريق إدماجه يف سياق أوسع                 

 .حيقق االنسجام بني مجيع السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية
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النظر هذه، بذل جهد كبري جداً يف أمريكا الالتينية والكارييب يف سبيل تكييف برامج العمل         مـن وجهة     -١١
ويف حاالت أخرى، . الوطنية مع استراتيجيات مكافحة الفقر يف البلدان اليت لديها أطر ختطيط مماثلة كبوليفيا، مثالًَ

 .االجتماعية املتبعة حالياًانصب اجلهد على إدماج برنامج العمل الوطين يف السياسات البيئية و

ويف آسـيا، تنفَّذ برامج العمل الوطنية بالتآزر مع استراتيجيات التنمية املستدامة اليت تعد وسيلة ال غىن                  -١٢
ومن الشروط األخرى املذكورة مد جسور للربط بني برامج العمل          . عـنها يف حتقـيق األهداف اإلمنائية لأللفية       

 .قليمية بغية إعطاء الزخم لتدابري مكافحة التصحر على خمتلف مستويات العملالوطنية ودون اإلقليمية واإل

وال متلـك معظـم البلدان املوجودة على الساحل الشمايل من البحر األبيض املتوسط تشريعات خاصة                 -١٣
 منهج متكامل وبالتايل، فإن هيئات التنسيق تستند إىل اإلطار القانوين القائم عندما حتاول تطبيق. مبكافحة التصحر

ويف هذا السياق، ينظر إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن االحتاد األورويب بوصفها            . ملكافحـة تـردي األراضي    
ويصح هذا األمر باخلصوص على املبدأ التوجيهي اإلطاري يف جمال املياه           . مصـدراً يـثري برامج العمل الوطنية      

 .والسياسة الزراعية املشتركة

لوسـطى والشرقية، تعتزم البلدان جعل برامج العمل الوطنية جزءاً ال يتجزأ من سياساهتا              ويف أوروبـا ا    -١٤
ويرى عدد من بلدان املنطقة أنه من احليوي وضع         . الوطنية البعيدة املدى يف جمال محاية البيئة والتنمية االقتصادية        

ادين الزراعة والغابات وإدارة موارد املياه      آليات تربط بني برامج العمل الوطنية والسياسات القطاعية املتبعة يف مي          
فربامج العمل الوطنية تفحص حال البيئة يف املنطقة املتضررة من تردي           . والطاقـة وختطـيط استخدام األراضي     

كما ُينظر إىل . األراضي وتعتمد على نتائج األحباث العلمية وعمليات التقييم املنجزة للوقوف على أولويات العمل
ة مكافحة التصحر بوصفها فرصة لتطوير التعاون اإلقليمي والدويل خاصة يف جماالت البحث العلمي              عملية اتفاقي 

 .وتبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا والتدريب

فالكل يقر  . االقتصادي الكلي رهاناً هاماً   يف أفريقـيا، يشكل إدماج برامج العمل الوطنية يف التخطيط           و -١٥
ثيق بني برامج العمل الوطنية واستراتيجيات مكافحة الفقر اليت متثل يف الوقت            بضـرورة تشـجيع إنشاء رابط و      

ويالَحظ أن آليات التنسيق بني خمتلف السياسات القطاعية يف العديد من  .احلاضـر العمود الفقري جلهود التنمية 
توجيهية اليت تضعها   وعالوة على ذلك، ليس مثة تنسيق دائم بني املبادئ ال         . الـبلدان مـا تـزال حمدودة نوعا ما        

باإلضافة إىل ذلك، تفتقر    . السياسـات الوطنـية ملكافحـة التصحر وبني أهداف التدخالت على الصعيد احمللي            
وهذا التقييد الذي يطال إدارة الربامج اجلاري تنفيذها ومراقبة االستثمارات          . التدخالت عموماً إىل رؤية واضحة    

ات ختطيط قطاعية ليست دائماً قادرة على حتقيق استفادة حقيقية من اليت حشدت ملكافحة التصحر يؤدي إىل عملي
 .القدرة املتوفرة

عموماً، من املهم للغاية إدماج برامج العمل الوطنية يف السياسة االقتصادية الكلية بغية ضمان زيادة فعالية  -١٦
هنا ال تصف دائما الوسائل     وتشدد التقارير على هذه الضرورة غري أ      . بـرامج مكافحة التصحر وتردي األراضي     

واإلمكانـيات اليت جيب استخدامها إلنشاء رابط وثيق بني برامج العمل الوطنية هذه وسياسات واستراتيجيات               
 .التنمية األخرى
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  التقييم األويل للمجاالت املواضيعية والقطاعية احملددة-ثالثاً

جماالت عمل استراتيجية ذات أولوية خالل العقد       حدد إعالن بون جماالت مواضيعية وقطاعية بعينها اعتربها          -١٧
ونظرا الختالف األوضاع السائدة يف مناطق خمتلفة من العامل وخلطورة تردي األراضي والتصحر،             . ٢٠١٠ - ٢٠٠١

ويرتع كل بلد، حسب إدراكه للتحديات اليت . فقد أُحرزت درجات متفاوتة من التقدم يف جماالت العمل االستراتيجية       
 .تردي األراضي، إىل تكريس جهوده لعدد حمدود نوعا ما من اجملاالت اليت حددها إعالن بون/تصحرميثلها ال

 ويبدو أن خيارات االستثمار يف اجملاالت املواضيعية، يف معظم البلدان اليت أشار إليها اإلعالن، ميليها استخدام                -١٨
 .ملتوخاة بالنفع املباشر على أكثر السكان تضرراًعقالين للموارد املالية املتاحة واألمل يف أن تعود األهداف ا

ويشـكل اعتماد منهج متكرر وقائم على املشاركة، يف إطار تقييم مستوى إجناز االلتزامات الواردة يف                 -١٩
فإشراك السكان، مثلما أشار إىل ذلك تقرير منظمة األغذية والزراعة، يف عمليات            . إعالن بون، مصدر قلق كبري    

ية هذه يكتسي أمهية بالغة حيث إنه يضمن دعمهم والتزامهم بأن يكفل هلم السيطرة على عمليات                التقييم الدور 
 .اختاذ القرار واستخدام املوارد املالية اليت ُتحشد لدعم مبادرات مكافحة التصحر

  يف املناطق املتضررةاتسيما املياه والتربة والنبات اإلدارة املستدامة لألراضي، ال -ألف

فريقـيا، تركـز املبادرات اجلاري تنفيذها من أجل استصالح األراضي املتردية على إعادة التحريج               يف أ  -٢٠
وتنطوي هذه التدابري على جمموعة متنوعة من الطرائق رغم أهنا          . وحفـظ التربة واإلدارة املتكاملة للموارد املائية      

 . ارد الطبيعية املنِتجة من التجددمجيعا تتناول االهتمامات املشتركة خبلق ظروف ترمي إىل متكني املو

وقد مكن إعداد برامج العمل الوطنية بعض البلدان من االستفادة من درايتهم باملوارد الطبيعية عن طريق                 -٢١
الوقوف من   هذا العمـل    قد مكن و.  االجتماعي -اجلمع بني بارامترات التحليل الفيزيائي اإلحيائي واالقتصادي        

 . نظم إيكولوجية متنوعة ومكن من قياس مدى حدهتا ومن التفكري يف حلول مناسبةعلى مشاكل رئيسة تنشأ يف

، ٢٠٠٥/٢٠٠٧وقالـت جلـنة االحتاد اإلفريقي يف تقريرها إهنا ملتزمة، يف إطار برنامج عملها للفترة                 -٢٢
 هذه األنشطة يف إطار وستنفذ. بتشـجيع أنشطة إدارة املوارد املائية املقَتسمة من أجل تنمية الزراعة ومحاية البيئة       

اللجنة الدائمة املشتركة بني    (شراكة مع هيئات التكامل اإلقليمي وباخلصوص مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية           
اجملتمع ، واحتاد املغرب العريب، واالحتاد االقتصادي لدول غرب أفريقيا، والدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

، اجملموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    و   ،احلكومية الدولية املعنية بالتنمية   واهليئة  ،  ائي للجنوب األفريقي  إلمنا
 ).  اجملموعة االقتصادية لدول وسط أفريقياو

وعلى الساحل الشمايل للبحر األبيض املتوسط، لوحظ أن صناع القرار، يف حاالت عديدة، ال ينظرون                -٢٣
ويف بعض البلدان اليت أصاهبا التصحر، ال يأت أحد على ذكر        . ا أولوية وطنية  دائما إىل مكافحة التصحر باعتباره    

ترتيـبات ُوضـعت أو تدابـري اتُّخذت من أجل ضمان أخذ جماالت عمل استراتيجية كاستخدام األراضي بعني              
 .ومن جهة أخرى، يتم التأكيد بشكل خاص على تنظيم احليز املكاين. االعتبار
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مال أراض معرضة للتردي، صار من األصعب حتقيق توازن بني أساليب إدارة احليز يف آسيا، وبسبب استع -٢٤
والقرار الذي اختذته بعض البلدان لثين الناس عن . املكـاين التقليدية وبني استراتيجيات تشجيع الزراعة العالية اإلنتاجية       

ىل زيادة االعتماد على أسلوب احلياة      حـياة الترحال وعن التنقل حبثا عن الكأل وعن استغالل بعض املراعي قد أدى إ              
 .  األراضيوقد صعد هذا من الضغط على الوسط الطبيعي وضاعف من خماطر تردي.  املرتكز على الزراعة والتوطن

كمـا يالحظ أن االستراتيجيات اليت سيتم وضعها، يف سياق دينامية سكانية متواصلة ال هتدأ يف املناطق                  -٢٥
افة شبه الرطبة، جيب أن تضع يف االعتبار مسات األراضي اليت ميكن استغالهلا على حنو               القاحلة وشبه القاحلة واجل   

لكن، تبني أن مثة إمكانيات لتلبية احتياجات       . مسـتدام للحفاظ على أساليب حياة السكان وسبل كسب العيش         
 .السكان يف املناطق القاحلة شريطة أن ُتحفظ لألراضي درجة من اخلصوبة ولو كانت قليلة

ويرتـبط أحد أهم التغيريات اإلجيابية اليت لوحظت يف آسيا، مثال، مبشاركة أكرب للجهات الفاعلة يف اجملتمع                  -٢٦
ويعد تعزيز عملية املشاركة يف هذا      . املدين يف اإلصالحات العقارية اليت بدأت ويف األنشطة اليت تنفَّذ يف املناطق الريفية            

 . املستدامةتفاقية مكافحة التصحر باالعتراف كإطار مالئم لتشجيع التنميةاجملال ذخرا هاما يف سياق حتظى فيه ا

ويف أوروبا الوسطى والشرقية، تنفَّذ أنشطة حفظ التربة اعتمادا على مبادرات تركز أساسا على مكافحة  -٢٧
لحث على إدارة كما يالَحظ استعمال وسائل اقتصادية ومالية ل. تعرية التربة وإدارة خصوبة األراضي وحفظ املياه

 .عقالنية للموارد الطبيعية

وتشري منظمة األغذية والزراعة يف تقريرها إىل أن استصالح األراضي املتردية معركة طويلة األجل تتطلب  -٢٨
خلـق إطار سياسي ومؤسسي مناسب قادر على ضمان دعم ومشاركة املزارعني ومريب املاشية وعمال الغابات                

وأضافت املنظمة أن استراتيجيات التدخل جيب أن تبىن على معرفة عميقة بالنظم . يوغريهم من مستخدمي األراض
 . االجتماعية-اإليكولوجية وبالتفاعالت بني العوامل األحيائية الفيزيائية واالقتصادية 

وجيب أن تؤدي عملية اتفاقية مكافحة التصحر إىل التوفيق بني االحتياجات الفورية للسكان ومتطلبات               -٢٩
بعبارة أخرى، إن التدابري املراد هبا زيادة اإلنتاج الزراعي واحليواين جيب . افظة على االستدامة على املدى البعيداحمل

 .أن تنسجم مع محاية مصدر تلك املوارد

وقالـت مـنظمة األغذية والزراعة يف تقريرها إهنا تعمل حاليا على تشجيع أنشطة إعادة التحريج عن طريق دعم                    -٣٠
، وتطوير التعاون اإلقليمي والدويل وتنسيق     )١(تنفـيذ سياسـات حرجـية واعتماد أدوات إلدارة املوارد الطبيعية          صـياغة و  
 وضع مبادرات بالتعاون مع شركاء      `٢` وضع مقاييس مرجعية فنية؛      `١`: وتعتمد استراتيجيتها يف التدخل على    . التدخالت
 .يع نظم زراعية مستدامة وإىل ضمان تطوير الطاقة األحيائية إدارة برامج قابلة للتنفيذ ترمي إىل تشج`٣`آخرين؛ 

                                                      

مجيع من يستخدمون املورد نفسه  إشراكأدوات خمتلفة على الصعيد احمللي لتشجيع  طِّورت )١(
احمللية اليت جيري اختبارها حاليا يف امليدان أن تضمن  االتفاقاتومن مث فإنه بإمكان . ذ القراريف عمليات اختا

 .الطبيعية املواردمن اإلنصاف واإلشراك يف الوصول إىل  أكرب حتقيق قدر
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وشدد برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تقريره على تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية بغية مساعدة البلدان  -٣١
ات العمل هذه وحضر حلق. على االستفادة بشكل أفضل من ُنهج مرفق البيئة العاملية فيما خيص اإلدارة املستدامة لألراضي       

جهات الوصل التشغيلية القطرية ملرفق البيئة العاملية واملنسقون اإلقليميون للمرفق واملنظمات           ( بلدا   ١٣٠ شخص من    ٤٠٠
). غـري احلكومـية املعتمدة وجهات الوصل اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر وممثلو املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية                

 .١٥تيسري إعداد مشاريع ضمن برنامج مرفق البيئة العاملية التشغيلي وساعد التدريب املقدَّم يف 

يستند إىل  ة يف تقريره إن الغرض من جهوده هو الترويج لنهجاالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعي      قال   -٣٢
ويأخذ مثل  .  احلية إدارة متكاملة   النظام اإليكولوجي من أجل خلق دينامية إلدارة األراضي واملوارد املائية ومجيع املوارد           

هـذا النهج يف احلسبان مصادر القلق ذات األولوية اخلاصة بتحسني ظروف عيش السكان الذين يرهتن بقاؤهم مباشرة    
 ومن املنظور العملي، تشمل األنشطة املنفذة      . باملنـتجات واخلدمات اليت تقدمها الُنظم اإليكولوجية اليت يعيشون فيها         

 . أفريقيا وشرقها أساساً اإلدارة اجلماعية للموارد الطبيعية يف غرب`٢`ارد عرب احلدود و حفظ املو`١`

 راعي بشكل مستداموإدارة املغالل است -باء

يف أمـاكن عديـدة من العامل حيث ُتستخدم ُنظم موسعة لتربية املواشي، يبدو أن ال غىن عن خلق الظروف                     -٣٣
. ى يف سياق يعد فيه عدم وجود قانون خاص الستخدام أراضي الرعي عقبة رئيسيةاملواتية لنشوء تدرجيي للحق يف املرع

وتشري بالغات عديدة إىل أن الظروف اليت يتم فيها استخدام أراضي الرعي ما تزال حتكمها طائفة من املواد الواردة يف                    
 . املواشي إىل املوارد الطبيعيةقوانني متنوعة خاصة باألراضي والغابات، وهي مواد متيل عموما إىل تقييد وصول مريب

. جاءت اإلصالحات املتعلقة بأراضي الرعي نتيجة لتغري السياق املؤسسي للتنمية         يف بعـض الـبلدان،      و -٣٤
وبالنظر إىل اختالف النتائج اليت وصلت إليها التجارب يف جمال تربية املواشي يف مراع خاصة والتحكم يف الكثافة 

وقد صاغ الباحثون   . حات العقارية قد أعادت مسألة إنعاش الرعي إىل دائرة الضوء         احليوانـية، فـإن هـذه اإلصـال       
 مبا يف   ومنظمات اجملتمع املدين، يف هذا الصدد، حججاً مقنعة لصاحل إنشاء ُنظم أكثر عدالً للوصول إىل املوارد الطبيعية                

: ي أموراً مهمة ترتبط خصوصاً مبا يليوقد استحدثت التشريعات اجلديدة املتعلقة بالرع. ذلك لفائدة مريب املاشية
 اإلمكانية  `٢` احملافظة على التنقل حبثاً عن الكأل الذي يعترب ضروريا لتشغيل الُنظم املوسعة لتربية املواشي و               `١`

 .املتاحة ملريب املاشية للوصول إىل موارد استراتيجية لتطوير أنشطتهم اإلنتاجية

ينبغي أن ختفي حقيقة أن مواثيق أو قوانني الرعي ما تزال تنطوي على             غري أن هذه األمور املستحدثة ال        -٣٥
أوجه لبس وعلى نواقص من شأهنا أن تبقي الرعي يف وضع مهمش دائم وأن تزيد من حدة الرتاعات بني خمتلف                    

قة بتربية  ففي العديد من البلدان األفريقية، نقلت القوانني القطاعية املتعل        . اجملموعـات املسـتخدمة للحيز املكاين     
املاشية مسؤولية إدارة املوارد الطبيعية إىل اجملتمعات املشتغلة بالرعي لكن دون أن متنحها أية سلطة حقيقية الختاذ                 

عالوة على ذلك، ما يزال دعم مريب املاشية لتلك اإلصالحات حمدودا ألهنم ال يدركون دائما الرهانات             . القـرار 
 إدراك رهانات إصالح    `١`ذه، االهتمام بالُنهج اليت متكن مريب املاشية من         فينبغي، واحلالة ه  . اليت تنطوي عليها  

 تقدمي اقتراحات تتعلق بشروط إشراكهم يف عملية متواصلة لتطبيق `٢`القوانني العقارية وتبعاهتا على حنو أفضل؛ 
 حتسني مهاراهتم `٤`شية؛  حتديد وجهات نظر مستقلة فيما خيص املسائل املتعلقة بتطوير تربية املا`٣`الالمركزية؛ 

 .يف جماالت توقع سياسات تربية املاشية والتفاوض بشأهنا والتخطيط هلا وتنفيذها ورصدها وتقييمها
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ويف آسيا، أفادت العديد من الدول بأهنا متلك مساحات شاسعة من املراعي متارس فيها اجملتمعات احمللية                 -٣٦
يف ذلك على أعراف حيازة األراضي أكثر من اعتمادها على القوانني تربـية املواشي باألساليب التقليدية معتمدة      

ويف . ويف بعض بلدان املنطقة، تبذل جهود إلجياد بيئة سياسية متكن من تعزيز تنوع األنظمة اإليكولوجية. العصرية
رار بعـض احلاالت، أسفرت اإلصالحات اليت أجريت عن نتائج متفاوتة ويعود السبب يف ذلك أساسا إىل استم                

ويف بعض بلدان وسط آسيا، أدت السياسات الزراعية اليت تشجع الزراعة الشديدة . ممارسات رعوية غري مستدامة
 .االعتماد على اآلالت والعالية التصنيع إىل اإلفراط يف الرعي يف املراعي اليت توجد هبا كثافة حيوانية مرتفعة

وية جمموعة متنوعة من املبادرات اليت يراد هبا         اآلسي البلدانمعظم  اعتمدت  يف مواجهـة هذه املعوقات،      و -٣٧
حتسني مستويات املعيشة يف الوسط الرعوي عرب تنويع األنشطة وتشجيع القروض الصغرية ودعم التزويد باخلدمات 
االجتماعية األساسية، خاصة حتسني البىن األساسية الضرورية ووضع خطط حتفيزية الغاية منها تشجيع مريب املاشية 

 .لى تقليص حجم قطعاهنمع

. مستدامة ضمن األنشطة اهلامة   بصورة  ويف أوروبـا الوسطى والشرقية، تندرج إدارة واستغالل املراعي           -٣٨
 .وهلذا االختيار ما يربره خاصة أن اإلفراط يف الرعي ميثل مشكلة خطرية بسبب االرتفاع الكبري يف الكثافة احليوانية

توسط، تستقى املعلومات املتعلقة باستغالل املراعي من عدة مشاريع حبثية          ويف مشـايل الـبحر األبيض امل       -٣٩
 تقييم حالة املراعي استنادا إىل بيانات       `١`: وتعىن هذه املشاريع، من بني مجلة أمور أخرى، مبا يلي         . جارية يف املنطقة  

 وضع  `٣`عملية تردي األراضي؛     االقتصادية املؤثرة يف     - الوقوف على العوامل املادية واالجتماعية       `٢`السـواتل؛   
 بلدان عديدة يف كما يسلَّط الضوء أيضاً على التزام.  تطوير تقنيات حفظ التربة `٤`سـيناريوهات إلدارة املـراعي؛      

املنطقة بتطوير التعاون وتبادل املعلومات بشأن رصد الكثافة احليوانية وإدارة املراعي بقصد إنشاء شبكات علمية               
 .ات املناسبة وحتسني دراية ومهارات املؤسسات واجلهات الفاعلة املعنية مبكافحة التصحرواكتساب التكنولوجي

 استحداث أساليب مالئمة لإلنتاج الزراعي وتربية املاشية -جيم

يف البلدان األفريقية واألمريكية الالتينية واآلسيوية، تأخذ املناقشات اجلارية اليت تتناول توجهات السياسة  -٤٠
بعني االعتبار حالة املزارع العائلية الصغرية اليت تواجه أخطارا مناخية قد تكون بالغة األثر ال سيما أن                 الزراعـية   

 .األنشطة الزراعية تعتمد على استغالل املوارد الطبيعية اليت ليس من األكيد دائما أهنا متجددة

ت الغاية من جهود البحث هي رفع       وليس. وتعرض تقارير عديدة التقدم احملرز يف حتسني تقنيات الزراعة         -٤١
 . إنتاجية نظم احملاصيل فقط بل ضمان استدامة الزراعة أيضاً

وحتاول بعض البلدان أيضا تطوير     . ويف هـذا الصدد، توىل عناية خاصة لتقنيات الري واستصالح التربة           -٤٢
 .تجات احلرجية ونوعيتهابينما جتري بلدان أخرى جتارب لتحسني إنتاجية املن. البستنة واحلراجة الزراعية

ففي عام . أفادت اليونسكو بأن نشاطاهتا تركز على العلوم والتربية وتعزيز املهارات يف هذا امليدان بالذات -٤٣
، شرعت املنظمة يف تنفيذ مشروع من أجل اإلدارة املستدامة للمناطق القاحلة املهمشة يف مشال أفريقيا ويف ٢٠٠٤
حباث التطبيقية والتدريب وتبادل املعلومات بني البلدان املشاركة مع تشجيع          ويدعـم هـذا املشروع األ     . آسـيا 
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اسـتغالل التقنـيات واملمارسات املعتمدة على الدراية احمللية وتطوير عالقات التعاون بني حائزي حقوق ملكية                
 .األراضي ومريب املاشية وغريهم من مستعملي احليز املكاين

رى، تتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجه األنظمة السائدة يف الزراعة وتربية           ويف بلدان نامية متضررة أخ     -٤٤
املواشي يف ضرورة حتسني وحتديث بىن اإلنتاج الصغرية ويف ضمان حيازة األراضي ويف اإلدارة املتكاملة للموارد                

 .الطبيعية ويف أولوية أنشطة حتقيق األمن الغذائي

ول على عوامل اإلنتاج من التفاوت الطبقي يف األرياف وخيلق ثنائية يف الزراعة       ويـزيد إنشاء بيئة تنافسية للحص      -٤٥
تتمثل يف وجود منطني مها ُنظم زراعة عصرية تنافسية توجَّه قصراً حنو السوق وزراعة أسرية للكفاف تضم الغالبية العظمى        

لزراعيني فيما يتعلق بالُنظم اإليكولوجية شبه وينبغي االنتباه إىل تبعات كل من هذين النمطني ا  . مـن العاملني يف األراضي    
وتتطلب الفعالية االقتصادية واإلنصاف االجتماعي، اللذان يشكالن معيارين أساسيني يف مجيع . القاحلة واجلافة شبه الرطبة

 .امراحل وضع أية سياسة، أن يوضع يف االعتبار الوزن النسيب الذي تتمتع به ُنظم اإلنتاج املتنوعة اليت تكوهن

ويف العديـد من البلدان النامية، لوحظ أن النقص يف إنتاج األغذية يزيد من تفاقم الرتاعات ذات الصلة                   -٤٦
وملعاجلة هذا الوضع، أفاد عدد . باحلصول على املوارد الطبيعية ال سيما األراضي اخلصبة اليت ما انفكت تزداد ندرة

كما إهنا . ع التجارية واحلراجة الزراعية وإنشاء مصارف احلبوبمن البلدان أنه قد مت تعزيز سياسات تشجيع املزار
وجيري تنفيذ املزيد من . تسعى إىل تشجيع األحباث الزراعية كوسيلة خللق الظروف الكفيلة بتحسني أنظمة اإلنتاج

باتات املبادرات احملددة األهداف يف بعض البلدان بغية تطوير أصناف تقليدية من احلبوب وأصناف أخرى من الن               
 .مالئمة للجفاف وللظروف اخلاصة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة

ويف أمـريكا الالتينـية والكارييب، مكنت أنشطة عديدة يف جمال البحث والتطوير من اكتساب قدر من        -٤٧
 تلك ولكن املعلومات املستخلصة من. اخلـربة يف جمـاالت تطبـيق التكنولوجيات البديلة وتعزيز املعارف احمللية           

ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي التشديد على ضرورة       . التجارب ستكون أفيد لو اسُتغلت وجعلت يف متناول اجلميع        
وهناك بالفعل أكادمييات ومراكز أحباث يف املنطقة       . تطويـر قنوات تبادل املعلومات بني مراكز التنسيق الوطنية        

غري أن عمل هذه املؤسسات ال صلة له باهليئات املسؤولة . يةمتخصصة يف دراسة املناطق القاحلة وإدارة املوارد املائ
 .عن العملية على الصعيد الوطين إال يف حاالت قليلة

والـتقدم باجتاه نظام مستدام لإلنتاج الزراعي يتالءم مع الظروف الطبيعية للبيئة األحيائية الفيزيائية هو                -٤٨
 .يوي يف االقتصاد الريفي يف معظم البلدان املتضررة من اجلفافالطريقة املثالية إلعطاء زخم جديد هلذا القطاع احل

 ستغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددةا -دال

يف مـناطق متعددة من العامل، تكتسي الرهانات املتعلقة بالطاقة أمهية كربى ال سيما أن األسر املعيشية                  -٤٩
لبلدان اآلسيوية، على سبيل املثال، قيل إن احلطب        ففي العديد من ا   . تعـتمد على اخلشب يف استهالكها للطاقة      

 .مصدر ما يزيد عن ثالثة أرباع اإلمداد بالطاقة
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إال أن  . ويف اجملـتمعات الريفية األفريقية، تشكل املوارد اخلشبية أيضا عماد االستهالك املرتيل من الطاقة              -٥٠
 .هائلة رغم أهنا مل ُتستغل بعد على النحو األمثلتقارير قطرية عديدة تشري إىل متتع الطاقات املتجددة بإمكانيات 

وكقاعدة عامة، يتسم وضع الطاقة يف البلدان األفريقية واآلسيوية واألمريكية الالتينية والكاريبية األكثر              -٥١
لية  االقتصادية واملرتحتياجاتتضررا من التصحر بتفاوت كبري بني املوارد اخلشبية ومصادر الطاقة املتاحة لتلبية اال      

 .للقطاعات الريفية

وإن الـنقص يف توفر الطاقة، ال سيما يف الوسط الريفي، حيد من تطور األنشطة الريفية ويزيد من حدة                    -٥٢
والواقع أن االعتماد على الكتلة احليوية اخلشبية يؤدي إىل قطع الغطاء النبايت لسد             . عملـية التصـحر يف آن معا      

 .رِّع عملية إزالة األحراج وتردي األراضياالحتياجات املرتلية من الطاقة ما يس

فـيما خيـص املنطقة األفريقية، يالَحظ مع ذلك أن جهودا كبرية تبذل من أجل تشجيع مصادر الطاقة                   -٥٣
واملواقد احملسَّنة وكلها عوامل تساعد على      ) تطوير الُنظم الكهربائية الضوئية وحلول بديلة عن النفط       (املـتجددة   

 .د احلطيبتقليص استغالل الوقو

ويف أمـريكا الالتينية والكارييب، أفادت بعض مؤسسات اإلدماج، كاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية              -٥٤
والكارييب، بأهنا تدعم بلدان املنطقة لتمكينها من فحص حال قطاع الطاقة وحتديد مبادئ توجيهية للسياسات من   

جيهية للسياسات أمهية كبرية يف وقت يزداد فيه التزام         وتكتسي مسألة املبادئ التو   . أجـل تشـجيع اإلصالحات    
 .البلدان بإجراء إصالحات يف قطاع الطاقة

. ويف الواقع العملي، مل حتقق اإلصالحات اليت أجريت حىت اآلن يف قطاع الطاقة املتجددة النتائج املتوقعة                -٥٥
 الالتينية والكارييب، تظل أشد فئات ويف أفريقـيا جنوب الصحراء ويف جنوب آسيا، كما يف بعض مناطق أمريكا  

 .السكان فقراً مقصية من احلصول على خدمات الطاقة ومثة اجتاه حنو زيادة اعتمادها على الكتلة احليوية

االجتاهات الذي أخذهتا هذه اإلصالحات     بعض الباحثني واخلرباء ومنظمات اجملتمع املدين عن        تسـاءل   وي -٥٦
زاء كون اإلصالحات موجهة حنو السوق ومركَّزة على زيادة املردود وعلى تقليص            وهم قلقون إ  . املتعلقة بالطاقة 

 .دور السلطات العامة اليت متتنع عن وضع برامج تدعم حصول شرحية أوسع من السكان على خدمات الطاقة

 مباشرة برامج التحريج وإعادة التحريج وتكثيف برامج حفظ التربة -هاء

 بلدان آسيا بوجه خاص على إجياد بيئة مؤسسية وسياسية مؤاتية، وكذلك على             قامت اجلهود اليت بذلتها    -٥٧
واستطاعت هذه  . اعـتماد هنوج شاملة ومتكاملة إلدارة موارد الغابات مع مراعاة الشواغل املتصلة حبفظ التربة             

 .فةالبلدان أن تدفع بقوة برامج إعادة التحريج الكثيفة االستخدام لليد العاملة يف املناطق اجلا

ومن أصل عشرة بلدان تتصدر القائمة من حيث إعادة التحريج على الصعيد العاملي، هناك مخسة تنتمي                 -٥٨
ففي إندونيسيا تتركز اجلهود على إغناء الغابات الطبيعية        ). إندونيسيا وتايلند والصني واهلند واليابان    (إىل املنطقة   



ICCD/CRIC(4)/3 
Page 16 

 

أما الصني فوضعت نظاماً    . لشركات اخلاصة أيضاً  املـتدهورة وال تسـاهم فـيها سلطات الدولة فحسب، بل ا           
 .للتعويض ملكافأة اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة الريفية يف جمال التشجري ومحاية أو إدارة الغابات اجلماعية

وقد ساعد هذا   . واعُتـرب جناح برامج إعادة التحريج بأنه يقوم يف معظمه على إصالح السياسات البيئية              -٥٩
وتعود النتائج اجليدة اليت مت احلصول عليها يف جمال التحريج وإعادة التحريج إىل             .  على إجياد بيئة مالئمة    اإلصالح

عوامل عدة، ال سيما وضع آليات تيسر الوصول إىل املوارد املالية، وفرض أسعار جمزية على املنتجات، واستعمال               
 وضع خطط إلدارة  `١`: بات أمرين اثنني  واسـتحدث إصالح السياسات يف جمال الغا      . تكنولوجـيات احلفـظ   

 . واعتماد نظم ملنح الشهادات وإصدار العالمات يف جمال احلراجة`٢`، )٢(األحراج

أما يف أفريقيا ويف كثري من مناطق العامل األخرى، فيالحظ التخلي التدرجيي عن التدبري اإلداري واملركزي  -٦٠
وقد أفضت سياسات الالمركَزة هذه إىل نقل االختصاصات . )٣(املسؤوليةللموارد الطبيعة إلشعار اجملتمعات احمللية ب

ويبني هذا التطور أمهية الرهانات املتعلقة      . إىل اجملتمعات احمللية يف جمال إدارة املوارد الطبيعية حسب مناذج خمتلفة          
تزايد املستمر للطلب   باحلصـول على املوارد الطبيعية والرقابة عليها يف سياق يتسم بدورات جفاف متكررة وبال             

وتفرض فكرة حق الرقابة على املوارد الطبيعية، املشار . على املوارد الطبيعية قصد تلبية احتياجات السكان املعنيني
إلـيها يف أحد التقارير، نفَسها خاصة أن القيمة التجارية هلذه املوارد مرتفعة يف نظر سكان املناطق الريفية اجلافة        

 .باً نقطة التقاء أنشطتهم االقتصاديةالذين يرون فيها غال

ويف هذا السياق، جيب أن ُيترجم نقل سلطة الرقابة على املوارد الطبيعية إىل اجملتمعات احمللية إىل توسيع                  -٦١
 .األنشطة الرامية إىل تعزيز قدرات خمتلف فئات اجلهات الفاعلة بغية إجياد وعي عام بنمط حيازة املوارد الطبيعية

ـ   -٦٢ ريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، تتباين كثرياً من بلد آلخر التوجهات ونطاق السياسات يف جمال        ويف أم
بيد أن املالحظ أن عملية الالمركَزة على مستوى املنطقة بكاملها تتعزز وأن ملستويات         . المركـَزة إدارة الغابات   

 .د الطبيعيةالقرار احمللية إمكانية املشاركة أكثر فأكثر يف منط إدارة املوار

 

                                                      

يطـرح تنفيذ النهج القائم على املشاركة يف إطار خربات إدارة السالسل اجلبلية احلرجية العديد من                 )٢(
وتبني التجارب اجلارية يف بعض     . ومن بني التحديات الرئيسية امتالك اجلهات الفاعلة املعنية عملية اإلدارة         . تالـتحديا 

املناطق أن طابع املشاركة يف عمليات وضع خطط اإلدارة ومهي أكثر منه واقعي ذلك أن هذه اخلطط حمددة سلفاً، ما يعين 
ة وقواعد اللعبة اليت ينبغي احترامها، وإمنا فقط بشروط ممارسة ما           أن املشـاورات مع السكان ال تتعلق بتوجهات اخلط        

 .ُيسمح به وبالعقوبات اليت ُتفرض على خمالفة القواعد احملددة
أدت مشاريع احلراجة دوراً أساسياً يف هذا التطور العام ملمارسات إدارة املوارد الطبيعية بانتهاجها هنجاً  )٣(

وكان فشل استراتيجيات التدخل اليت تتمحور      . جاً على مستوى القاعدة الشعبية    أكـثر أخذاً بالالمركزية وأفضل إدما     
أساساً على أنشطة احلراجة واليت تعطي األفضلية لربامج إعادة التحريج حتت رقابة الدولة وراء اعتماد إجراءات جديدة                 

ة ملشاريع احلراجة باعتماد نظرة جديدة      ومسحت هذه العملية االنتقالي   . تقوم على إحاطة أمشل باملوارد يف املناطق الريفية       
 .ملشاكل إدارة املوارد الطبيعية تراعي يف آن واحد تطور النظم البيئة ونظم اإلنتاج
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 وضع نظم لإلنذار املبكر بشأن األمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف -واو

فـيما يـتعلق هبذا اجملال املواضيعي من اإلعالن، تشري التقارير املقدمة بإجياز إىل أهم املبادرات اجلارية                  -٦٣
 .والتقدم احملرز والصعوبات واالحتياجات

بيد أن  . ال ُيعتّد هبا لوضع نظم لإلنذار املبكر، إال يف حاالت نادرة          ومل تـبذل البلدان األفريقية جهوداً        -٦٤
مكتسـبات سـجلت على املستوى اإلقليمي، مثل قرار إنشاء مرصد للجفاف والتصحر على صعيد بلدان احتاد                 

احل ويف حالة بلدان الس   . املغرب العريب واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل           
ويف . بـالذات، تسعى نظم اإلنذار القائمة إىل إزالة املعوقات املرتبطة بتعدد النهوج املعتمدة من خمتلف األطراف               

هـذا الصـدد، تشارك وكاالت التعاون املتخصصة يف تعزيز نظام متكامل يتأسس على املزاوجة بني منهجيات                 
إلقليمي، مع مراعاة التكيف مع مميزات خمتلف املناطق        التحليل واألدوات القائمة لتوفري إطار متسق على الصعيد ا        

 .دون اإلقليمية

ويف آسـيا، مسحت إقامة شبكات إقليمية بتعزيز تبادل املعلومات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية يف إطار                 -٦٥
ثمار اخلربات  وبفضل هذه الشبكات املواضيعية، من املمكن است      . تدعيم القدرات ووضع نظم فعالة لإلنذار املبكر      

وُيعترب من الضروري مراعاة املعارف احمللية وربطها . املكتسبة يف املنطقة، وأيضاً االستفادة من املمارسات الناجحة
 .بالنظام احلديث يف جمال املعلومات واالتصاالت

خدام ويف مـنطقة مشـايل املتوسـط، توجد العديد من قواعد البيانات عن املوارد الزراعية وختطيط است                 -٦٦
ويستفاد من هذه القواعد يف وضع نظم لإلنذار املبكر بغرض التنبؤ           . األراضـي والظروف االجتماعية االقتصادية    

ومير حتسني فعالية نظم اإلنذار املبكر هذه، بالضرورة، بتوحيد قواعد البيانات اليت ال تزال              . بـدورات اجلفـاف   
 .مشتتة

مل يف حتسني نظم مجع البيانات وحتليلها بفضل استعمال         وشـاركت معاهد البحوث يف معظم مناطق العا        -٦٧
وإضافة إىل اللجوء إىل التصوير بالسواتل وإىل التكنولوجيات        . االستشـعار مـن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية       

املـتطورة يف جمال معاجلة البيانات، انصبت اجلهود على توسيع نطاق عمل نظم اإلنذار حبيث تؤخذ يف احلسبان                  
 .غل املتعلقة باألمن الغذائيالشوا

ومهمـا كانت هذه املكتسبات مهمة، فإهنا ال جيب أن تنسينا استمرار وجود قيود ترتبط بكون النهوج                  -٦٨
وتشري . اليت تستعملها معاهد البحوث ال تراعي يف كثري من األحيان إمكانات تعميم أو إسقاط املعارف املتولدة               

 الكبرية يف جمال تعزيز القدرات يف هذا امليدان وتيسري احلصول على املعلومات             العديد من البلدان إىل االحتياجات    
 .العلمية املوجودة

 رصد التصحر وتقييمه -زاي

يظـل التقدم يف هذا اجملال يف أفريقيا متواضعاً، لكنه أشري إىل أن أحد أهم األهداف اليت تتوخاها برامج                 -٦٩
ليت تسمح مبراعاة التحوالت اليت تؤثر يف كل من الوسط الطبيعي           العمـل الوطنـية يـتعلق بتحديد اإلجراءات ا        
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فبعض البلدان أدرجت يف    . والسياق االجتماعي االقتصادي بواسطة التكييف املستمر املتأسس على التقييم املنتظم         
 وتقييم للتقييم تسمح بالتحقق من اتساق إجراءات مكافحة التصحر إمجاالً  /برامج عملها الوطنية أساليب للمتابعة    

ومل تضع بلدان   . أو تعزيز مكتسباهتا  /أثرها وحتديد التدابري الرامية إىل تصحيح مواطن ضعف العمليات اجلارية و          
أخـرى بعـد نظماً خمصصة لرصد التصحر، لكنها تستغل باألحرى البيانات املستمدة من متابعة مسأليت الفقر                 

ويف هذه احلالة، ُتطرح . اجلوية أو مؤسسات حبوث أخرىواجملاعـة، وكذا املعلومات املقدمة من مراكز األرصاد   
 .عموماً مشكلة تنسيق نظم مجع البيانات وتوحيدها

أمـا يف أوروبا الوسطى والشرقية، فأغلب البلدان منكبة على عمليات حتديد مؤشرات متابعة التصحر                -٧٠
وهي تسعى . ع املعايري يف جمال املتابعة البيئيةوعند وضع البلدان مؤشراهتا، تشري إىل أهنا تلتمس التقيد بأرف. وتقييمه

تقييم تدهور  /إىل حشـد اخلربات املتاحة داخل اجلامعات ومراكز البحث واملؤسسات املتخصصة يف جمال متابعة             
 .ومتتلك املنطقة كماً كبرياً من املعلومات لكن ذلك مل يسمح بعد بوضع أطر متكاملة للتقييم البيئي. األراضي

بإنشاء ) الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي   (ا، مسحت املبادرات املتخذة على خمتلف املستويات        ويف آسـي   -٧١
وجتري مناقشات لوضع إطار    . تقييم التصحر متقدم جداً   /قواعـد بيانات مهمة، كما أن تنسيق إجراءات متابعة        

 .مرجعي يستعمل بوصفه نوعاً من الدليل بغية متابعة تطور مكافحة التصحر

.  مشـايل املتوسط، وضعت العديد من البلدان قواعد بيانات خاصة هبا يف جمال رصد تردي األراضي                ويف -٧٢
وِجتّد بعض املشاريع اليت ُيضطلع هبا حالياً يف        . وتبذل اجلهود لتوحيد قاعدة بيانات ملنطقة البحر األبيض املتوسط        

كما ميكن  . األراضي أو خطر ترديها   الـبلدان أو املـناطق النموذجية يف وضع خرائط للهشاشة خبصوص تردي             
 االقتصادية يف السيناريوهات    -اإلشـارة إىل أن بعض اجلهود تبذل من أجل حتسني إدراج املؤشرات االجتماعية              

 .املتعلقة مبخاطر التصحر

ويف األغلبـية الساحقة من األقاليم اليت توجد هبا مناطق قاحلة، وشبه قاحلة، وجافة شبه رطبة، تتجلى                  -٧٣
. التقييم يف كوهنا مل توضع دائماً على أساس أمثَلة األساليب القائمة          / مواطن الضعف الرئيسية لنظم املتابعة     بعض

التقييم انطالقاً من إطار فردي،     /وتتلخص االختيارات اليت يؤخذ هبا عموماً يف حتديد طرائق عمل أساليب املتابعة           
 . العديد من احلاالتويف وضع نظام للتقييم على أساس معايري غري شاملة، يف

وتعـترف العديـد مـن الـبلدان النامية املتضررة بأن وجود أسلوب مناسب لرصد اجلفاف والتصحر                  -٧٤
وتقيـيمهما يسـاعد على حسن مواجهة املخاطر املتعددة مثل انعدام األمن الغذائي وتكرار اجلفاف وغريه من                 

 وميكن أن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية .الكوارث مثل الفيضانات وحرائق الغابات واجنراف التربة
مكافحة التصحر، ومشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة الذي تنسقه الفاو بدور رئيسي يف هذا الصدد، 

 .هبافيما يبدو، مبساعدة تلك البلدان على توحيد طرائقها يف جمال رصد التصحر وتقييمه طبقاً للمعايري املعمول 

وتشري التقارير املقدمة من العديد من البلدان أيضاً إىل وجود حاجة إىل تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية  -٧٥
بغرض إزالة املعوقات املتعددة مثل ضعف بيانات التحديد الكمي املتاحة خبصوص تدهور املوارد الطبيعية، وتشتت 
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وجودة، واستعمال تصنيفات ومقاييس متغرية، وانغالق      هـذه البـيانات، وصـعوبة احلصول على املعلومات امل         
 .املؤسسات اليت متتلك املعلومات

 مالحظات واستنتاجات -حاء

الـتقارير املقدمـة ليست دائماً جد مفصلة خبصوص التدابري املتخذة لتنفيذ جماالت العمل االستراتيجية                -٧٦
التقارير أن مكافحة التصحر، ال سيما يف عالقتها        بيد أنه يتبني بوضوح من هذه       . املنصوص عليها يف إعالن بون    

 .هبدف احلد من الفقر، باتت تعترب إحدى األولويات يف البلدان النامية املتضررة

اليت مت حتليلها باألولوية لدى مجيع البلدان املتضررة، اليت تعترف بأن            السبع   يةاملواضيعالقضـايا   وتتسـم    -٧٧
غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن بعض       . ت يف استراتيجياهتا الوطنية يف جمال التنمية      جهوداً ُتبذل إلدراج هذه األولويا    

 .اجملاالت مثل مصادر الطاقة املتجددة ورصد التصحر وتقييمه تستحق املزيد من التفصيل يف التقارير املقبلة

 كان من املستصوب ويف هذا الصدد، وبغرض القيام بتحليل معمق لكل جماالت العمل االستراتيجية، رمبا          -٧٨
إن ذلك يسمح   . عـدم الـنظر سوى يف عدد حمدود من جماالت العمل يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف                 

 .للبلدان املعنية بتقدمي تقارير أكثر تفصيالً

وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف مراعاة كون برامج العمل اإلقليمية، يف معظم املناطق، وضعت قضايا  -٧٩
إذن، . وتتعلق هذه الربامج املواضعية بنفس اجملاالت احملددة يف إعالن بون. ة ذات أولوية يف شكل شبكاتمواضيعي

فاملصـلحة تقتضي حبث التقدم احملرز على مستوى برامج العمل اإلقليمية، أيضاً، باالقتران بالربامج اليت ترمي إىل      
 .حتسني تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

  التوجهات املوصى هبا لتعزيز تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها-بعاًرا
       يف االتفاقية واملسامهة يف تنفيذها بفعالية  

بيد أنه مل ُيشرع    .  بلداً وضع برنامج عمله الوطين     ٧٩، استكمل حنو    ٢٠٠٥يونيه  /يف هناية شهر حزيران    -٨٠
منذ عهد قريب، ال سيما فيما خيص جماالت العمل االستراتيجية          يف تطبـيقها عملياً، يف العديد من احلاالت، إال          

 .املنصوص عليها يف إعالن بون

. إن الصـعوبة الرئيسية اليت تشري إليها البلدان النامية املتضررة يف أغلب األحيان هي نقص املوارد املالية                 -٨١
يف االزدياد، تظل حمدودة وال جمال ملقارنتها فاملوارد اليت حتشدها هذه البلدان من أمواهلا اخلاصة، وإن كانت آخذة 

وحسب هذه البلدان نفسها، يبدو أن بعض أهم شركائها يف التعاون ال يزالون ال يعريون      . حبجم األعمال املتوقعة  
 التصحر وإزالة الغابات بشكل     -ويف هذا السياق، بعث حتديد تردي األراضي        . مكافحة التصحر األمهية الالزمة   

بيد أن هذه   .  جمال من جماالت عمل مرفق البيئة العاملية كثرياً من األمل يف البلدان النامية املتضررة               بأنه -أساسي  
. الـبلدان تؤكـد على أن املوارد اليت أتيحت لتردي األراضي يف الدورة الثالثة ملرفق البيئة العاملية كانت حمدودة         

 البيئة العاملية مؤشراً مهماً على تعهد اجملتمع الدويل   وسـيكون ختصيص موارد كبرية يف إطار الدورة الرابعة ملرفق         
 .املتجدد بأن يدعم بشدة متويل املشاريع ذات األولوية اليت تتعلق مبكافحة التصحر وتردي األراضي
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كمـا أن املـبادرات احلديثة اليت اختذها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل تشري إىل االهتمام                  -٨٢
وأُعرب عن األمل أن تضع مؤسسات أخرى       .  باملسائل املرتبطة مبكافحة التصحر يف عالقته مبكافحة الفقر        املتزايد

للـتعاون يف جمـال التنمية سياسات أو أن ُتعزز سياساهتا القائمة من أجل اختاذ تدابري حازمة يف ميدان مكافحة                    
 .التصحر

 بلدان النامية األطراف املتضررةتوفري موارد مالية كبرية وأشكال أخرى من الدعم لل -ألف

رغم اإلجراءات املتعددة اليت متت لدى وكاالت التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، توضح معظم البلدان               -٨٣
اآلسيوية املتضررة أهنا مل تتلق سوى دعم مايل حمدود جداً من أجل وضع األنشطة ذات األولوية املنصوص عليها يف 

 برامج عملها يف جمال مكافحة  يفبوصفها أولوياتأيضاً اليت مت حتديدها هي األنشطة  و،إعالن بون موضع التنفيذ
 .التصحر

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، لوحظت صعوبات مشاهبة يف حشد األموال الرامية إىل دعم تنفيذ                -٨٤
 .جماالت العمل ذات األولوية

مسألة مكافحة  دائماً   درجالعديد من البلدان املتضررة ال ت     وتفسـر هذه الصعوبات أيضاً جزئياً بكون         -٨٥
 مكافحة الفقر وُتختزل.  يف التعاونشركاؤهادعمها مالياً أن ي األراضي ضمن األولويات اليت جيب وترديالتصحر 

جيدر السياق، ويف هذا . يف كثري من األحيان يف االختيار من بني الطوارئ املتعددة، مع مراعاة املوارد املالية املتاحة
 األراضي يف عداد    تردي/ وضع مكافحة التصحر   على املستوى الوطين   مـن صـناع القرار السياسيني        بـالعديد 

 يف ولعلهم يعزمون على النظر. اإلجراءات العاجلة اليت ينبغي اختاذها على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي
اً لتمويل جماالت عمل استراتيجية مثل اجملاالت احملددة يف إعالن          هذا اخليار لو أظهر شركاؤهم يف التنمية استعداد       

 .بون

يف حتسني فعالية آليات متويل عمليات إدارة املوارد        تها  رغب البلدان على    العديد من تشدد  ويف أفريقـيا،     -٨٦
رسوم املفروضة على   االئتمان الريفي وصناديق االستثمار القروية وختفيضات الضرائب وال       (الطبيعية والتنمية احمللية    

 ويف هذا السياق املتسم بتوزع اجلهات الفاعلة، ميكن أن تزداد فعالية حشد             ).استغالل املوارد الطبيعية وغري ذلك    
 أفضلويبدو أن هذا املنظور     . املوارد املالية بواسطة تعزيز اآلليات القائمة يف جمال مجع وتنسيق خمتلف املسامهات           

 .ألن البلدان تعاين صعوبات يف تفعيل هذه اآلليات كما جيبللتنمية ق وطنية يء صنادمن املنظور املتمثل يف إنشا

ولتيسري حشد املوارد املالية، ال بد من إدراج أنشطة مكافحة التصحر يف االستراتيجيات الوطنية وبرامج                -٨٧
 .التعاون مع الشركاء يف التنمية على حنو أكثر انسجاماً ومنهجية

. درج يف هذا املنظور رفع مستوى االستثمار يف القطاعات املعنية مبكافحة التصحر كمـا جيـب أن يـن       -٨٨
 وأ تشجيع األنشطة الريفية ذات املردودية املالية على األجل القصري           كوناملنطق، ميكن أن ي   انطالقـاً مـن هذا      و

 .املتوسط تدبرياً حمفزاً للمتعهدين من القطاع اخلاص على الصعيد الوطين
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  حشد أموال جديدة وإضافيةتعزيز -باء

 جتمع  تنتمي إىل جمموعة   النامية اليت    ملـا كانت مكافحة التصحر رهاناً كونياً، طالب العديد من البلدان           -٨٩
وضع آليات جديدة متول    بمنذ أمد بعيد    ) أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب     ( مصاحل مشتركة    بينها

 األراضي يف إطار مرفق البيئة العاملية تردي يتعلق مبكافحة عملميكن تفسري وضع جمال و. ملتقدمة معظمها االبلدانُ
 ملرفق البيئة العاملية يف دفع جهود التخطيط املتكامل 15ي لتنفيذويتمثل طموح الربنامج ا. بأنه استجابة هلذا املطلب

 تلبية االحتياجات وضرورة احلفاظ على      بنياملنطقية   ملزاوجةالستغالل األراضي، يف إطار برامج العمل، وذلك با       
يد من البلدان صوب تعزيز الشراكات د، تتجه العتنفيذيوالغتنام الفرص اليت يتيحها هذا الربنامج ال. النظم البيئية

ويف الوقت  .  إدارة املوارد املشتركة   على احلدود   عرب التعاون   عزيزدون اإلقليمية واملتعددة األطراف وكذا صوب ت      
لكن حيتمل أن يكون . زم بتدعيم قدراهتا يف جمال وضع وتنفيذ املشاريع طبقاً ملتطلبات مرفق البيئة العامليةنفسه، تلت
 لتجديد موارد هود، كما أشري أعاله، أثر حمدود إن مل ُيوفر ما يكفي من موارد يف إطار الدورة  الرابعة                   لتلك اجل 

 .مرفق البيئة العاملية اليت تناقش حالياً

  حشد األموال من القطاع اخلاص واملصادر غري احلكومية األخرىتشجيع -جيم

يتطلـب االلـتزام بتعزيز جهود مكافحة التصحر العمل على توسيع قاعدة متويل برامج العمل بتجاوز                 -٩٠
 هناية  ويف مرحلة تنفيذ إعالن بون اليت تستهل يف       ).  وامليزانيات الوطنية  رمسيةاملساعدة اإلمنائية ال  (اآلليات التقليدية   

 استكشاف مجيع إمكانات التمويل املبتكرة املتاحة، مبا فيها          ذلك، ، ميكن لألطراف، إن رغبت يف     ٢٠٠٥العـام   
وتطوير  ة الديون بتدابري حلفظ الطبيعة قايضميف  مركزي وإشراك اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص        الالالـتعاون   

 . انبعاثات الكربونجتارة

 القطاع اخلاص، مثلما حصل يف جنوب أفريقيا        منتمويل  الالبحث عن   أسس   ويف بعض البلدان، وضعت    -٩١
 البيئة وحتسني ظروف معيشة استدامةحيث مسحت نتائج دراسة تتعلق بتحديد املتربعني احملتملني الراغبني يف تعزيز 

 .طنيةالسكان بوضع آليات حلشد املوارد املالية لدى الشركات اخلاصة بغية دعم تنفيذ خطة العمل الو

ن مؤسسات عامة أقامت اتصاالت مع شركات استخراج املعادن املوجودة يف           أويف أمريكا الالتينية أيضاً، أفيد ب      -٩٢
ففي حالة . )Puna Americana(بونا أمريكانا منطقة املـنطقة الستكشـاف سبل االستثمار دعماً لألولويات احملددة يف   

 باستهالل مبادرة يساهم فيها العديد من الشركاء وترمي         ي مت احلصول عليه   الذ افز، مسح التمويل احل   بالتحديدنـيكاراغو   
وهناك مبادرة  . إىل حتديـد مقـترحات ملموسة لتقدمي اخلدمات البيئية باستهداف جتارة انبعاثات الكربون بوجه خاص              

 .مشاهبة حالياً يف إطار مشروع مشترك بني بريو وإكوادور بغرض حشد التمويل يف سوق الكربون

فاجلهات الفاعلة واملؤسسات   . وعلى اجلملة، فقد أحرز تقدم حقيقي لكنه حمدود يف جمال حشد التمويل            -٩٣
لني املتوسط والطويل يف    جيف البلدان املتضررة مل تتمكن بعد من اعتماد تدابري مبتكرة وجذابة لالستثمار على األ             

 .شبه الرطبةاجلافة مناطقها القاحلة وشبه القاحلة و



ICCD/CRIC(4)/3 
Page 22 

 

بني متاماً أن مسألة متويل أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر هذه تظل شرطاً مسبقاً ال غىن عنه، لكنه ليس ويت -٩٤
ة يف بعض البلدان تظهر أن التنفيذ الناجح جملاالت العمل          يعيفـتجربة التنمية الريفية وإدارة املوارد الطب      . كافـياً 

 .كبرية على التنظيمالقدرة الة آليات التنسيق وعوامل مثل فعاليال  بعض علىمعظمهاالستراتيجية يتوقف يف 

 تيسري حصول البلدان األطراف املتضررة على التكنولوجيات واملعارف والدراية العملية املالئمة -دال

تـدرك الـبلدان النامية املتضررة األثر الكبري الذي ميكن أن حيدثه استعمال التكنولوجيات املالئمة على                 -٩٥
جنحت يف التحرر من ) الربازيل والصني واهلند  (فبعض البلدان النامية املتضررة     . حة التصحر عمـلها يف جمال مكاف    

، وهي أيضاً من بني البلدان اليت تقوم بأعمال مصدر هلا إىل مستورد للتكنولوجياتهـذا القـيد، إذ انتقلت من       
 .ة التصحرحكربى حمققة نتائج جد مقنعة يف جمال مكاف

فاجلهود املبذولة يف جمال البحوث ال      .  الزراعية اتإحراز تقدم يف جمال حتسني التقني     ويف أفريقـيا، أفيد ب     -٩٦
 مع النظم املنسجمةترمي فقط إىل زيادة إنتاجية نظم الفالحة، بل أيضاً ضمان استمرار الزراعة بتعزيز نظم اإلنتاج 

 احملاصيل املالئمة   وتشجيع زراعة الري  ويف هذا اإلطار، أويل اهتمام خاص لتقنيات        . البيئية شبه القاحلة والقاحلة   
وجتري بلدان أخرى جتارب .  واحلراجة الزراعيةوتسعى بعض البلدان أيضاً إىل تطوير البستنة. ستصالح األراضيوا

 . وجودهتايف جمال حتسني إنتاجية املنتجات احلراجية

عة الزيتون ومحاية املصاطب القدمية     وأجرت العديد من بلدان مشايل املتوسط جرداً للتقنيات التقليدية لزرا          -٩٧
وتشدد التقارير على ضرورة تنظيم مجيع املؤسسات، اليت متتلك معلومات عن املوارد            . وترميم نظم الري القدمية   

 .الطبيعية، يف شبكة بغية استثمار املعلومات املتاحة يف أشكال تتالءم مع احتياجات خمتلف املستعملني

 يف أفريقيا، انصبت اجلهود أيضاً على وضع شبكات مواضيعية مرتبطة بربنامج            ويف آسيا، كما هي احلال     -٩٨
ويف أمريكا الالتينية والكارييب، تعمل البلدان أيضاً على وضع هذه الشبكات           . العمـل اإلقليمي ملكافحة التصحر    

اختذت تدابري و. الـيت تسـمح بـإدارة فضاءات تبادل املعلومات واملعارف يف بعض جماالت العمل االستراتيجية         
مبساعدة وحدات تنسيق إقليمية ليس حلصر املمارسات اجليدة والتجارب الناجحة يف جمال مكافحة تردي األراضي 

 .فقط، بل لضمان نشر املعلومات اجملمعة أيضاً

  االستنتاج العام والتوصيات-خامساً

إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات املعقودة أرادت األطـراف، باعتمادها اإلعالن بشأن التعهدات امللزمة الرامية           -٩٩
مبوجب االتفاقية، أن تشدد على املكانة احملورية اليت تتبوؤها مكافحة التصحر والعالقة الوثيقة مع مبادرات دولية                

وبالتايل، جيدر أيضاً اعتبار هذه اجملاالت االستراتيجية بأهنا        . مهمـة تـرمي إىل احلد من الفقر وتوفري بيئة مؤاتية          
 .ات أساسية تساهم مباشرة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإجراء

لقـد مرت مخس سنوات على اعتماد اإلعالن بشأن التعهدات امللزمة الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات                 -١٠٠
تخلصة وقد راعى هذا التقييم األويل أهم العرب املس. ٢٠١٠املعقودة مبوجب االتفاقية، الذي ُحدد آخر أجل له يف 
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واعتمدت . مـن عمليات مشاهبة جرت يف إطار الدورات السابقة ملؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية              
 .توصيات بغرض إزالة بعض املعوقات الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ إعالن بون بفعالية

قارير األمم املتحدة، على    وتشـدد الـتقارير اليت مت تلقيها من األطراف واملنظمات الدولية، وكذلك ت             -١٠١
بيد أن الصعوبات تظل كثرية وتتعلق مبجاالت متنوعة مثل تنسيق مراكز           . اإلجنـازات املهمة يف تنفيذ إعالن بون      

القـرار، وتنسيق مستويات التدخل املؤسسية، واختيار األولويات يف جمال التنمية، ورهانات مكافحة التصحر،              
ئمة للمناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، وشروط توفري املوارد           والـتمكن من األدوات التقنية املال     

 .املالية، وتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف امليدان

ولتحقيق األهداف احملددة يف اإلعالن بالكامل، يبدو من الضروري حتديد أساليب لتكثيف جماالت العمل       -١٠٢
 .ى املبادئ التوجيهية اليت ينبغي اتباعها وفقاً لروح االتفاقية ونصهااالستراتيجية املأخوذ هبا واالتفاق عل

وقد ترغب األطراف من مث يف اغتنام مناسبة حبث التقرير املرحلي املتعلق بتطبيق اإلعالن بشأن التعهدات            -١٠٣
ن فائدة حتديد أهداف    امللزمة الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات املعقودة مبوجب االتفاقية للتداول باخلصوص بشأ           

وتظل الغاية املتوخاة تعبئة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية أو املهتمة بواسطة التشاور ودون إلزام، مبا فيها        . مرحلـية 
البلدان املتضررة واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية وغري احلكومية، وكذلك اجلهات الفاعلة من القطاع 

 .اخلاص

 املنظور، يرجى من األطراف مراعاة العوامل التالية عند مداوالهتا يف أثناء الدورة السابعة ملؤمتر               ويف هذا  -١٠٤
 :األطراف

عـلى الصعيد املؤسسي، تشجيع البلدان املعنية على توسيع اختصاصات هيئاهتا الوطنية للتنسيق              )أ( 
 ، بفعالية أكرب؛تلبيةً للمتطلبات اجلديدة، املستمدة من تنفيذ برامج العمل الوطنية

يكشـف الوضـع احلايل لعملية اتفاقية مكافحة التصحر ما ال يقل عن ثالث فئات من البلدان                  )ب( 
وحتتاج . فأما الفئة األوىل فتشمل البلدان اليت استكملت برامج عملها الوطنية حبلول هناية التسعينات            . املتضـررة 

وأما الفئة الثانية   . وتنفيذ جماالت عملها ذات األولوية    بعـض هذه البلدان إىل دعم من أجل حتديث تلك الربامج            
وهذه البلدان حتتاج هي األخرى إىل دعم مهم لكي       . فتتضمن البلدان اليت استكملت برامج عملها الوطنية مؤخراً       

دان وأما الفئة الثالثة فتشمل مجيع البل     . تنتقل دون إبطاء من مرحلة وضع برامج عملها الوطنية إىل مرحلة تنفيذها           
وهذه الفئة أيضاً حتتاج إىل دعم من       . ٢٠٠٥املتضـررة الـيت مل تستطع استكمال برامج عملها الوطنية يف عام             

 شركائها الرئيسيني للسماح هلا باستكمال براجمها يف أقرب وقت ممكن وطبقاً للتوجهات املعتمدة يف االتفاقية؛

ة أيضاً أنه بسبب ضعف القدرات البشرية       يـبني حتلـيل حالة تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقي         )ج( 
واملالـية، ال متلـك العديد من البلدان إمكانات تقدمي معلومات مفصلة ومكتملة بانتظام إىل مؤمتر األطراف عن                 

ويف هذا السياق، قد ترغب األطراف يف أن حتدد لكل دورة من دورات مؤمتر              . التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن بون     
دداً معيناً من مواضيع البحث من بني تلك اليت تدخل ضمن جماالت العمل االستراتيجية املقررة األطراف القادمة ع

 ؛٢٠١٠-٢٠٠١للعقد 
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جيب أن تراعي املتابعة املنتظمة لتنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية أيضاً بعض العوامل اخلارجية              )د( 
كتسي العالقة بني التجارة الدولية والبيئة أمهية كبرية يف ويف هذا املضمار، ت . الـيت تؤثر مباشرة يف البلدان النامية      

 جهود تفعيل أنشطة القطاع الزراعي يف البلدان النامية املتضررة من التصحر؛

تسـتحق بعـض جماالت العمل االستراتيجية، مثل وضع نظم اإلنذار املبكر أو رصد التصحر                 )ه( 
ء من حيث األمن الغذائي أو وجاهة اختاذ القرارات على املستوى           وتقيـيمه، اهتماماً خاصاً نظراً إىل أمهيتها سوا       

 العاملي؛

متـثل جماالت العمل االستراتيجية السبعة احملددة يف اإلعالن بشأن التعهدات امللزمة الرامية إىل               )و( 
 املرغوب  ومن. تعزيـز تنفيذ االلتزامات املعقودة مبوجب االتفاقية جماالت نشاط تتطلب استثمارات مالية كبرية            

بالتايل أن تويل مجيع املبادرات احلالية يف جمال متويل برامج مكافحة التصحر اهتماماً خاصاً للمشاريع املتعلقة بأحد 
 جماالت العمل االستراتيجية هذه؛

من املرغوب أن تدعم مؤسسات مرفق البيئة العاملية شبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية التفاقية            )ز( 
 تصحر اليت تساند جماالت العمل االستراتيجية؛مكافحة ال

املبادرات العديدة، الرامية إىل إجياد أطر استراتيجية لدعم تنفيذ االتفاقية، مشجعة جداً، وإن كان  )ح( 
مـن الضـروري أن تسـهل مؤسسات التعاون يف جمال التنمية اليت اختذت هذه املبادرات احلصول على املوارد                   

ومنسقةً هذه  ) التشاور والنهج املتكامل واملشاركة   (ساسـية املنصوص عليها يف االتفاقية       مسـتلهمةً املـبادئ األ    
 األدوات بواسطة االستراتيجيات القائمة يف جمال احلد من الفقر؛

وباملـثل، تفتح التدابري املعلن عنها على الصعيد الدويل خبصوص إلغاء ديون البلدان النامية باب                )ط( 
ملوارد املالية املتأتية من ذلك من أجل تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف جمال مكافحة التصحر               مناقشة إعادة توزيع ا   

 تنفيذاً فعاالً، على أن جتري تلك املناقشة بدون شروط مسبقة؛

وختاماً، ملا كان ُيعترف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بأهنا أداة تساهم يف حتقيق هدف  )ي( 
فقر، من املناسب النظر يف مستوى االستثمارات إلدارة املوارد الطبيعية يف املناطق القاحلة وشبه              القضـاء على ال   

 .القاحلة واجلافة شبه الرطبة بوصفها مؤشراً مهماً على التنمية

- - - - - 

 


