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 استعراض تنفيذ االتفاقيةجلنة 
 اخلامسةالدورة 

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

 من املادة  ) ب(و) أ(٢اقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة      اسـتعراض تنفيذ االتف   
 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠ من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦ وباملادة ٢٢ 

اسـتعراض الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى غري             
 املشاركة واخلربات  أفريقـيا، بشـأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن عملية            

            املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا             
 عملية الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة، بشأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن              

            املشاركة واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

 مذكرة مقدمة من األمانة

 ملخص

تتـيح هذه الوثيقة معلومات أساسية بشأن استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر           
الشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة بشأن تنفيذ االتفاقية، وتعطي حملة عامة عن عملية األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى و    

فيما يرد وصف التقدم احملرز يف      ؛  ICCD/CRIC(5)/4/Add.1ويـرد توليف التقارير وحتليلها األويل يف الوثيقة         . اإلبـالغ 
 اإلقليمي ملنطقة مشال البحر األبيض املتوسط       صـياغة بـرامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية وتنفيذها يف مرفقي التنفيذ           

وتتضمن الوثيقة  ؛  ICCD/CRIC(5)/4/Add.2يف الوثيقة   ) املرفق اخلامس (ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية     ) املرفق الرابع (
ICCD/CRIC(5)/4/Misc.3      وتضّم الوثيقة   .  جتمـيعاً مللخصـات التقارير املقدمةICCD/CRIC(5)/4/Add.3   تقريراً عن 

الجـتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف                ا
 . أخرى متأثرة، الذي ُعقد يف سياق اإلعداد للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٧-١ ..................................................................مقدمـة -أوالً 

 ٤ ١٧-٨ ...................................................تعراض عملية اإلبالغاس -ثانياً 

 املرفق

قائمـة البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان              
 ٧ ......أطراف أخرى متأثرة اليت قدمت تقاريرها إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  مقدمة-أوالً 

 منها، يقوم مؤمتر ٢٦ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وباملادة ٢٢ من املادة )ب(و) أ(٢عمالً بالفقرة    -١
، إنشاء  ٥-م أ /١وقد قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       . األطـراف باستعراض تنفيـذ االتفاقيـة وترتيباهتا املؤسسية      

ملؤمتر األطراف بغية مساعدته يف استعراض تنفيذ       بوصفها إحدى اهليئات الفرعية     ) اللجنة(جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية      
 .االتفاقية على حنو منتظم

 املتعلق بربنامج عمل    ٧-م أ /٩ املتعلق بإيصال املعلومات، وعمالً باملقرر       ١-م أ /١١ومبوجـب املقـرر      -٢
تعلقة بتنفيذ  التقارير امل الـدورة اخلامسـة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ستستعرض اللجنة يف دورهتا اخلامسة              

االتفاقية املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى غري أفريقيا، مبا يف ذلك التقارير املقدمة من البلدان                  
 . األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

، أعدت األمانة الوثائق التالية الستعراضها أثناء الدورة        ٥-م أ /١ و ١-م أ /١١ن  ووفقـاً ألحكام املقرري    -٣
 : اخلامسة للجنة

توليف وحتليل أويل للتقارير الواردة من البلدان املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا               )أ( 
سياق تنفيذ االتفاقية   الوسـطى والشـرقية وبلـدان أطـراف أخـرى مـتأثرة، لبـيان االجتاهات الناشئة يف                  

ICCD/CRIC(5)/4.Add.1)(؛ 

رفق التنفيذ  ميف  وثيقة عن التقدم احملرز يف صياغة وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية              )ب( 
ومرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أوروبا الوسطى      ) املرفق الرابع  (اإلقلـيمي ملـنطقة مشـايل البحر األبيض املتوسط        

 ؛)ICCD/CRIC(5)/4/Add.2) (ملرفق اخلامسا(والشرقية 

املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط      جتمـيع مللخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف          )ج( 
 ).ICCD/CRIC(5)/Misc.3(وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة 

 ُيطلب من األمانة أن تستفيد من أنشطتها اجلارية ،٥-م أ/١ويف إطار اختصاصات اللجنة، املرفقة باملقرر  -٤
اإلقليمي أو كليهما لنشر املعلومات املستمدة من حتليلها األويل، وأن تلتمس املالحظات            على الصعيد اإلقليمي أو دون      

اع  نتائج االجتم  ICCD/CRIC(5)/4/Add.3وترد يف الوثيقة    . عـلى الصـعيد اإلقليمي هبدف إغناء قاعدة أعمال اللجنة         
اإلقلـيمي للـبلدان املتأثرة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية والبلدان األطراف األخرى                 

 يف بون بأملانيا، يف سياق اإلعداد للدورة اخلامسة للجنة          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٧ إىل   ٢٤املـتأثرة، الذي ُعقد يف الفترة من        
 .استعراض تنفيذ االتفاقية

 أخذت األمانة يف اعتبارها املالحظة اليت سبق أن أبدهتا البلدان األطراف النامية املتأثرة، ومفادها أنه                وقد -٥
ميكـن االرتقـاء جبودة التقارير الوطنية إذا أصبح متويل أنشطة إعداد التقارير أكثر اتساقاً، واستجابت للطلبات              

ة املتأثرة، فالتمست أمواالً لدعم إعداد التقارير الوطنية        العديـدة ذات الصلة اليت قدمتها البلدان األطراف النامي        
واإلقليمية اليت يتعني على مجيع البلدان املؤهلة تقدميها إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف                 
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مشروع وكما حدث بالنسبة ألفريقيا، فقد حتقق هذا الدعم من خالل           . ذلـك بلدان أوروبا الوسطى والشرقية     
 .متوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية

احمليط اهلادي، وأمريكا الالتينية    /آسيا(املشروع العاملي   "وهـدف املشـروع املتوسـط احلجم املسّمى          -٦
للدورة اخلامسة للجنة لدعم بناء القدرات يف جمال إعداد التقارير الوطنية الثالثة ) والكارييب، وأوروبا وآسيا الوسطى

، هو دعم البلدان    ٢٠٠٦مارس  /، الذي ّتمت املوافقة عليه يف آذار      )"مؤمتر األطراف الثامن  /فـيذ الـتقارير   اسـتعراض تن  
 تقاريرها الوطنية، حبيث تفي     أو صياغة /األطراف املتأثرة غري األفريقية يف جهودها الرامية إىل تعزيز قدرهتا على إعداد و            

وقت ذاته بناء قدرات هذه البلدان وتعزيز عملية التشاور مع          بالـتزاماهتا مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر، ويف ال       
 . أصحاب املصلحة املتعددين من أجل تنفيذ االتفاقية

والوكالـة املسؤولة عن تنفيذ هذا املشروع املتوسط احلجم هي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بالنيابة       -٧
 الصندوق الدويل، الذي وزِّعت من خالله األموال        أما اجلهة املنفذة للمشروع فهي أيضاً     . عـن البـنك الدويل    

وأُرسلت حصة الصندوق الدويل من التمويل املشترك للمشروع إىل أمانة االتفاقية . املمنوحة من مرفق البيئة العاملية
 ، فيما ُحّولت مسامهة املرفق يف املشروع إىل األمانة عن طريق الصندوق الدويل يف             ٢٠٠٦مارس  /مباشرةً يف آذار  

وهلـذا الغـرض ُوقّعت مذكرتا تفاهم بني الصندوق الدويل وأمانة االتفاقية، إحدامها يف              . ٢٠٠٦مـايو   /أيـار 
وحّولت أمانة االتفاقية الدفعات األوىل إىل البلدان األطراف        . ٢٠٠٦مايو  / واألخرى يف أيار   ٢٠٠٦مارس  /آذار

 . الصندوق الدويل مباشرةًاملتأثرة املستحقة يف أوروبا الوسطى والشرقية بعد استالمها من

  استعراض عملية اإلبالغ-ثانياً 

، يرسل كل طرف إىل مؤمتر األطراف    ١-م أ /١١ من اتفاقية مكافحة التصحر واملقرر       ٢٦وفقـاً للمادة     -٨
 .تقارير بشأن التدابري اليت اختذها لتنفيذ االتفاقية كي ينظر فيها املؤمتر يف دوراته العادية

ير األوىل من البلدان األطراف يف مشال البحر األبيض املتوسط وبلدان أطراف أخرى             وقـد وردت التقار    -٩
ووردت التقارير الثانية من البلدان األطراف      .  الستعراضها يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف      ٢٠٠٠متأثرة يف عام    

 ٢٠٠٢ثرة يف عام    يف مشـال الـبحر األبـيض املتوسـط وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأ               
وبدأت عملية تقدمي التقارير الثالثة مع تقدمي البلدان . الستعراضها يف الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

األفريقية تقاريرها الستعراضها يف الدورة الثالثة للجنة، وستكتمل العملية بتقدمي تقارير البلدان األطراف يف مناطق 
 .ستعراضها يف الدورة اخلامسة للجنةأخرى غري أفريقيا ال

وملساعدة البلدان األطراف املتأثرة على إعداد تقاريرها الوطنية الثالثة، عّدلت األمانة دليل املساعدة احلايل  -١٠
وأصدرت منه نسخة منقحة بعض الشيء، أتيحت لألطراف يف         ) الـذي أُعّد للدورة الثالثة للجنة ملنطقة أفريقيا       (

وعمالً مبقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، أعّدت األمانة توليفاً وحتليالً أولياً           . )١(٢٠٠٦ناير  ي/كـانون الثاين  
                                                      

 عـلى املوقع    )ICCD/CRIC(5)/INF.3(املذكـرة التفسـريية والدلـيل       ميكـن االطـالع عـلى        )١(
<http://www.unccd.int/>. 
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للـتقارير الوطنية اليت قدمتها البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية                
ــ  ــيان االجتاهــات الناش ــتأثرة، لب ــبلدان األطــراف امل ــية وغريهــا مــن ال ــيذ االتفاق ئة يف ســياق تنف

(ICCD/CRIC(5)/4/Add.1). 

شكالً خمتلفاً بعض الشيء عن تقارير التوليف والتحليل األويل  ICCD/CRIC(5)/4/Add.1وتتخذ الوثيقة  -١١
من ، تستعرض اللجنة ثالثة ٥-م أ/٨فباإلضافة إىل البنود املوضوعية السبعة الرئيسية املشار إليها يف املقرر . السابقة

راضي، مبا يف األستخدام اإلدارة املستدامة ال، وهي ٤-م أ/٨جماالت العمل االستراتيجية السبعة املشار إليها يف املقرر 
 للزراعة وتربية املاشية؛ واستحداث مصادر طاقة        مستدامة ذلك املياه والتربة والنبات يف املناطق املتضررة؛ واستحداث نظم        

ك، يذكر أن مؤمتر األطراف، اعترافاً منه بنطاق التركيز الواسع للجنة، أدرج             وعالوة على ذل   .جديـدة ومتجددة  
لنظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل          ا"، بنداً بشأن    ٦-م أ /٩أيضـاً، مبوجب مقرره     

يف جدول أعمال   " يةوتنفـيذها، ال سيما فيما يتعلق بالتشديد على احترام االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاق             
 .الدورة اخلامسة للجنة

واسـتند أول تقرير توليفي أعدته أمانة االتفاقية ملنطقة مشال البحر األبيض املتوسط وغريها من البلدان                 -١٢
 إىل مخسة تقارير وطنية) (ICCD/COP(4)/3/Add.3 (B)األطـراف املتأثرة لعرضه على الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف  

. طراف يف مشال البحر األبيض املتوسط ومخسة تقارير من بلدان أطراف يف أوروبا الوسطى والشرقية              من بلدان أ  
فقد استند إىل سبعة تقارير وطنية من منطقة مشال البحر          ) ICCD/CRIC(1)/5/Add.1(أما التقرير التوليفي الثاين     

تقرير واحد من بلد طرف تشمله املنطقتان، األبيض املتوسط، ومثانية تقارير من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية و
واستند التقرير التوليفي والتحليلي الثالث ملنطقة مشال البحر األبيض املتوسط          . وتقريـر من بلد طرف متأثر آخر      

انظر ( تقريراً وطنياً ٢١إىل ) ICCD/CRIC(5)/4/Add.1(وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة 
ن). املـرفق  شـر مجـيع الـتقارير عـلى موقـع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف الشبكة العاملية                  وسُت

<www.unccd.int>. 

ُيقدم التقارير نوعان من بلدان هذه املنطقة، فهناك البلدان اليت تعّد تقاريرها بتمويل ذايت وتلك اليت حتتاج  -١٣
، أن تقدم تقاريرها إىل أمانة      ١-م أ /١١، وفقاً للمقرر    ويتعني على مجيع البلدان األطراف    . إىل مسـاعدة مالـية    

وقد قرر مؤمتر األطراف، . االتفاقـية قـبل ستة أشهر على األقل من انعقاد الدورة اليت ُتستعرض خالهلا التقارير    
. ٢٠٠٦سبتمرب  /، أن تنعقد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أيلول          ٧-م أ /١٠مبوجـب املقرر    

ذلـك كان ُينتظر من البلدان األطراف املتأثرة اليت ال تعتمد على مساعدة مالية خارجية أن تقدم تقاريرها يف                   ول
 رسالة تذكري هبذا الشأن، مرفقة      ٢٠٠٦يناير  /وقد ُوجهت يف كانون الثاين    .  كموعد أقصى  ٢٠٠٦مـارس   /آذار

 ٣١لنهائي لتقدمي التقارير رمسياً يف وقت الحق إىل         وأُّجل املوعد ا  . بدليل املساعدة، إىل البلدان األطراف املتأثرة     
ورغم رسائل التذكري املتعددة، فإن األمانة مل .  لفئيت األطراف املمولة وغري املمولة على السواء٢٠٠٦مارس /آذار

التقرير وهو ما دعا إىل إعداد هذا . تستلم التقارير املنتظرة من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط يف الوقت احملدد          
توليف للبلدان األطراف يف أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف متأثرة أخرى، : التوليفي الثالث على مرحلتني

أغسطس / والتقرير الوارد من سلوفاكيا يف مطلع آب       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٥اسـتناداً إىل الـتقارير الواردة حىت        
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 ٧ر األبيض املتوسط، استناداً إىل التقارير الواردة حىت  ؛ مث تولـيف آخـر للبلدان األطراف يف مشال البح          ٢٠٠٦
 .٢٠٠٦أغسطس /آب

 تقريراً، ستة تقارير من بلدان تقدم تقاريرها األوىل         ٢١وتضـمنت هذه التقارير الوطنية، البالغ عددها         -١٤
ليوغوسالفية التفيا وسلوفاكيا ومجهورية مقدونيا ا    ) (بسـبب انضـمامها حديثاً إىل االتفاقية يف بعض احلاالت         (

ألبانيا (، ومخسة تقارير من بلدان تقدم تقاريرها الثانية         )السـابقة واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية      
من بلدان تقدم تقاريرها الثالثة، مما      ) انظر املرفق (والتقارير العشرة األخرى    ) وبيالروس وبلغاريا وكندا وهنغاريا   

وقد أسفرت هذه املراحل املختلفة يف تنفيذ       . اللتزامات اليت تنّص عليها االتفاقية    يعكـس التقدم احملرز يف تنفيذ ا      
أرمينيا ( بلدان فقط  ٧االتفاقـية عـن بعض أوجه التفاوت يف النهج التحليلي إزاء التقارير الوطنية، ال سيما أن                 

 طرفاً يف مشال البحر األبيض       بلداً ١٨من أصل   ) وجورجيا وإيطاليا والربتغال ومجهورية مولدوفا ورومانيا وتركيا      
 بلدان أطراف أخرى متأثرة لديها      ٣املتوسـط وأوروبـا الوسـطى والشرقية قد اعتمدت برنامج عمل وطين و            

 .استراتيجيات وطنية

 تقريـراً وطنـياً، ُمّولت تسعة تقارير بواسطة املشروع املتوسط احلجم برعاية البنك   ٢١ومـن أصـل      -١٥
ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلغاريا وجورجيا ومجهورية       (مية الزراعية   الصـندوق الدويل للتن   /الـدويل 

 ).مولدوفا ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

وبعد مرور عشر سنوات على دخول االتفاقية حيز النفاذ، جددت معظم البلدان األطراف يف مشال البحر   -١٦
ى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة تصميمها على التصدي لقضايا           األبـيض املتوسط وأوروبا الوسط    

تردي األراضي والتصحر، مثلما يظهر بوضوح من مساعيها لوضع أطر ختطيطية واستراتيجيات تنفيذية ملعاجلة هذه 
وأما . مية املستدامة ضمن السياق األوسع للتن استراتيجيات مكافحة التصحرإدراجومما يعزز هذه اجلهود . القضايا

العراقيل اليت تعترض سبيل التقدم فلم ختتلف عما ورد يف التقارير املقدمة إىل الدورات السابقة للجنة االستعراض                 
الصـعوبات يف تعبئة املوارد املالية الالزمة إلعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها، وعدم كفاية القدرات               : وهـي 

صحاب املصلحة، وذلك على سبيل إيراد أمثلة على املشاكل اليت تؤدي إىل تشتت املؤسسية، وعدم اتساق جهود أ
ومل يسـاعد تعميم برامج العمل الوطين ودجمها يف عملية التنمية على تعزيز أمهية هذه الربامج وبالتايل                 . اجلهـود 

 عمل وطنية، رغم إدراج قضية      ومل متول بعد األولويات احملددة يف تقارير البلدان اليت لديها برامج          . تنفيذها فعلياً 
 .التصحر وتردي األراضي كواحدة من قضايا مرفق البيئة العاملية

ويتعني زيادة  . بـيد أن قدرات مجاهري اجملتمعات احمللية تشهد منواً، وإن يكن بطيئاً، على املستوى احمللي               -١٧
ة املباشرين يف االتفاقية، مساعدة مباشرة توطيد هذا التقدم، حبيث ُتقدم هلذه اجملتمعات، اليت متثل أصحاب املصلح          

 .يف اإلدارة الرشيدة ملواردها الطبيعية
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 مرفق

قائمـة الـبلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا            
 الوسـطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة اليت قدمت تقاريرها إىل           

 استعراض تنفيذ االتفاقية                  الدورة اخلامسة للجنة 
 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧حىت تاريخ (

 احتاد الروسي
 أذربيجان
 أرمينيا
 إسبانيا
 إسرائيل
 ألبانيا
 إيطاليا
 الربتغال
 بلغاريا

 بيالروس
 تركيا

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  السابقة
 مجهورية مولدوفا

 جورجيا
 رومانيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 كندا
 التفيا
 هنغاريا

 الواليات املتحدة األمريكية

- - - - - 
 
 

 


