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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

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

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من املناطق خالف أفريقيا 
 لقائمة على املشاركة، وعن اخلرباتعن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية ا

              املكتسبة والنتائج املُحرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا      
 تفاقية، مبا يف ذلك عن    الوسـطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة عن تنفيذ اال          

  العملية القائمة على املشاركة واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد وتنفيذ برامج العمل

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف
  وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرةمشال البحر األبيض املتوسط

 موجز

 ، واملقرر  )اتفاقية مكافحة التصحر  ( مـن اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          ٢٦وفقـاً لـلمادة      -١
 ١-م أ/١١ ويطلب املقرر. ، يقدم كل طرف يف االتفاقية تقريراً عن التدابري اليت اختذها تنفيذاً لالتفاقية١-م أ/١١

 إىل األمانة أن ُتِعد توليفاً وحتليالً أولياً للتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة، ُتحدد فيهما ٥-م أ/١واملقرر 
 . االجتاهات الناشئة يف تنفيذ االتفاقية
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توسط وأوروبا ويستند هذا التقرير التوليفي والتحليلي للمعلومات الواردة من بلدان مشال البحر األبيض امل -٢
أربعة تقارير :  تقريراً وطنياً موزعة على النحو التايل٢١الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة إىل 

 تقريراً من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتقريران من البلدان          ١٢مـن بلدان مشال البحر األبيض املتوسط، و       
وُيعَرض مجيع .  تقارير من البلدان األطراف املتأثرة األخرى٣ابع واخلامس، واألطـراف املدرجـة يف املرفقني الر   

 .<www.unccd.int>التقارير يف املوقع الشبكي التفاقية مكافحة التصحر 

وعلى الرغم من تزايد الوعي باألخطار البيئية العامة، كاجلفاف وتغري املناخ، فإن معظم البلدان األطراف         -٣
بيض املتوسط تواجه صعوبات يف تنفيذ تشريعاهتا واستراتيجياهتا الوطنية املتعلقة حبماية األراضي            يف مشال البحر األ   
وُتعزى هذه الصعوبات بصورة رئيسية إىل عدم كفاية األولوية اليت متنحها الربامج السياسية             . ومكافحة التصحر 

وهلذه العوامل آثار   . السلطات الوطنية واحمللية  الوطنية هلذه القضايا، وانعدام التنسيق بني املؤسسات الوطنية وبني          
 .على حشد املوارد املالية اليت هتدف حتديداً إىل وضع برامج عمل وطنية وتنفيذها

ورغـم هـذه الصـعوبات، أحرزت بلدان كثرية يف مشال البحر األبيض املتوسط بعض التقدم يف تنفيذ               -٤
ية لزيادة الوعي يف صفوف عامة الناس بالقضايا املتعلقة بتردي          االتفاقـية، إال أهنا حتتاج إىل اختاذ خطوات إضاف        

 .األراضي والتصحر، وتعزيز املشاركة املباشرة للعلماء والباحثني يف عمليات صنع القرار

ويدل تزايد عدد التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية على عزم هذه                 -٥
وعالوة على ذلك،   . ستمرار يف معاجلة القضايا املتعلقة بتردي األراضي، واجلفاف، والتصحر        الـبلدان عـلى اال    

تعـززت جهود هذه البلدان من خالل حتسني العمليات القائمة على املشاركة، وتعزيز اآلليات املؤسسية وآليات                
خرى، واألنشطة املضطلع هبا من أجل حشد املوارد، واجلهود املبذولة لتحقيق التآزر مع االتفاقيات اإليكولوجية األ

 .إدراج عملية اتفاقية مكافحة التصحر يف صلب استراتيجيات التنمية االقتصادية

ورغم ما ُسجل من حتسن، ال تزال مهمة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر متثل حتدياً كبرياً بالنسبة للبلدان                  -٦
قيقة األمر، إن العقبات اليت حتول دون إحراز تقدم كبري هي ويف ح. األطراف املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية

 أال وهي الصعوبات اليت تواجهها البلدان اليت        -نفس العقبات اليت أُشري إليها خالل عملية تقدمي التقارير السابقة           
التنسيق بني خمتلف   متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف حشد املوارد املالية والتكنولوجية، والعجز املؤسسي، وانعدام             

 .األطراف املؤثرة، وما إىل ذلك

وقدم ثالثة أطراف من البلدان املتقدمة املتأثرة غري املدرجة يف أٍي من مرفقي التنفيذ اإلقليمي، معلومات                 -٧
 .عن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف هذه البلدان
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 يل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان       التوليف والتحليل األو   -أوالً 
 ٥ ٧٤-١ ...........................األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط 

 ٥ ٤-١ ....................................................معلومات عامة -ألف  
 ٦ ١٣-٥ ......................استعراض عام للتقارير واالجتاهات املالحظة -باء  
 رافتولـيف املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األط          -جيم  
 ٧ ٥٨-١٤ ....................................يف مشال البحر األبيض املتوسط  

 العملـيات القائمة على املشاركة واليت تشمل اجملتمع املدين         -١  
 ٧ ٢٥-١٤ ................واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية   
 ٩ ٣٤-٢٦ .......................األطر والترتيبات التشريعية واملؤسسية -٢  
 الصعيدين احمللي تعبـئة املوارد والتنسيق يف هذا الصدد على          -٣  
 ١١ ٣٧-٣٥ .................والدويل، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات الشراكة   
 الـروابط وأوجـه الـتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى،          -٤  
 ١١ ٣٨ .......وحسب االقتضاء، مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية   
 اإلدارة املسـتدامة السـتخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه،          -٥  
 ١٢ ٤٢-٣٩ ............................................ة، والنباتوالترب   
 ١٢ ٤٤-٤٣ ..................تطوير ُنظم مستدامة للزراعة وتربية املاشية -٦  
 ١٢ ٤٥ ...................استحداث مصادر طاقة جديدة ومتجددة -٧  
 تدابري استصالح األراضي املتردية وإنشاء ُنظم اإلنذار املبكر        -٨  
 ١٣ ٤٨-٤٦ .........................من أجل التخفيف من آثار اجلفاف   
 ١٣ ٥٤-٤٩ ..............................تصحررصد وتقييم اجلفاف وال -٩  
 فـرص وصـول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان          -١٠  
 ١٤ ٥٨-٥٥ .....النامية منها، إىل التكنولوجيا واملعارف والدراية املناسبة   

 الِعَبر املستخلصة من التقارير املقدمة من البلدان األطراف يف مشال          -دال  
 ١٥ ٦٥-٥٩ ............................................البحر األبيض املتوسط  
 ١٥ ٦٠-٥٩ َبر املستخلصة من عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيةالِع -١  
 ١٦ ٦٥-٦١ ....................الِعَبر املستخلصة من نظام تقدمي التقارير -٢  

 االستنتاجات والتوصيات اخلاصة بالبلدان األطراف يف مشال البحر        -هاء  
 ١٦ ٧٤-٦٦ ...................................................األبيض املتوسط  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان          -نياً ثا
 ١٨ ١٢٩-٧٥ ..............................األطراف املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية 

 ١٨ ٧٨-٧٥ ....................................................معلومات عامة -ألف  
 ١٩ ٩٣-٧٩ .......................استعراض عام للتقارير واالجتاهات املالحظة -باء  
  التقارير املقدمة من البلدان األطراف     تولـيف املعلومات الواردة يف     -جيم  
 ٢٢ ١١٩-٩٤ .......................................يف أوروبا الوسطى والشرقية  

 العملـيات القائمة على املشاركة واليت تشمل اجملتمع املدين         -١  
 ٢٢ ٩٦-٩٤ ................واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية   
 ٢٢ ٩٩-٩٧ .......................األطر والترتيبات التشريعية واملؤسسية -٢  
 املوارد والتنسيق يف هذا الصدد على الصعيدين احمللي       تعبـئة    -٣  
 ٢٣ ١٠٥-١٠٠ .................والدويل، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات الشراكة   
 الـروابط وأوجـه الـتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى،          -٤  
 ٢٤ ١٠٨-١٠٦ .......وحسب االقتضاء، مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية   
 دام األراضي، مبا يف ذلك املياه،     اإلدارة املسـتدامة السـتخ     -٥  
 ٢٥ ١٠٩ .............................................والتربة، والنبات   
 ٢٥ ١١٠ ..................تطوير ُنظم مستدامة للزراعة وتربية املاشية -٦  
 ٢٥ ١١١ ....................استحداث مصادر طاقة جديدة ومتجددة -٧  
 تدابري استصالح األراضي املتردية وإنشاء ُنظم اإلنذار املبكر        -٨  
 ٢٥ ١١٥-١١٢ ..........................فمن أجل التخفيف من آثار اجلفا   
 ٢٦ ١١٧-١١٦ ..............................رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -٩  
 فـرص وصـول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان          -١٠  
 ٢٦ ١١٩-١١٨ .....النامية منها، إىل التكنولوجيا واملعارف والدراية املناسبة   

 روباالِعَبر املستخلصة من التقارير املقدمة من البلدان األطراف يف أو -دال  
 ٢٧ ١٢٣-١٢٠ .................................................الوسطى والشرقية  
 ٢٧ ١٢١-١٢٠ الِعَبر املستخلصة من عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية -١  
 ٢٧ ١٢٣-١٢٢ .....................الِعَبر املستخلصة من نظام تقدمي التقارير -٢  

 االسـتنتاجات والتوصيات اخلاصة بالبلدان األطراف فـي أوروبا        -هاء  
 ٢٧ ١٢٩-١٢٤ .................................................الوسطى والشرقية  

 ٢٨ ١٣٠ .............معلومات عن التقارير اليت قدمتها بلدان أطراف أخرى متأثرة -ثالثاً 
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التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من          -أوالً 
 البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط

 معلومات عامة -ألف 

 بلغ عدد بلدان مشال البحر األبيض املتوسط املدرجة يف املرفق الرابع التفاقية             ،٢٠٠٦يوليه  /يف هناية متوز   -١
إسبانيا، وألبانيا، وإيطاليا، والربتغال، : وهذه البلدان هي.  بلداً، وقد أعلنت أهنا بلدان متأثرة١١مكافحة التصحر 

ألبانيا، ( وهناك أربعة بلدان     .والبوسـنة واهلرسـك، وتركيا، وسلوفينيا، وقربص، وكرواتيا، ومالطة، واليونان         
وال يزال كل من اجلبل األسود . مدرجة يف كال املرفقني الرابع واخلامس) والبوسنة واهلرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا
 .وصربيا يف طريقهما لالنضمام إىل االتفاقية

راف متأثرة يف مشال    وهـذا اجلزء من الوثيقة هو توليف وحتليل أويل لستة تقارير قدمتها رمسياً بلدان أط               -٢
. ٢٠٠٦أغسطس / آب٧حبلول ) إسبانيا، وألبانيا، وإيطاليا، والربتغال، وتركيا، وسلوفينيا(البحر األبيض املتوسط 

وتستويف هذه الوثيقة املعلومات    . وقُـدِّم تقرير باللغة الفرنسية وآخر باللغة اإلسبانية مع موجز باللغة اإلنكليزية           
 اليت أُعدِّت باالستناد إىل التقارير الوطنية اليت قدمتها البلدان          ICCD/CRIC(1)/5/Add.1الـواردة يف الوثـيقة      

 .األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط إىل جلنة االستعراض يف دورهتا األوىل

 يف  ونظـراً إىل أن البلدان األطراف يف مشال البحر األبيض املتوسط انضمت إىل اتفاقية مكافحة التصحر                -٣
يقدم ) ألبانيا(تواريخ خمتلفة، فإن أربعة من أصل البلدان السبعة تقدم تقريرها للمرة الثالثة، يف حني أن بلداً واحداً 

 إىل  ٢٠٠٢تقريـره لـلمرة الثانية؛ وقدمت هذه البلدان معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف الفترة من                  
) سلوفينيا(ويقدم بلد واحد    . طة اليت أشارت إليها يف السابق     ، وحاولت، قدر اإلمكان، عدم تكرار األنش      ٢٠٠٦

تقريره للمرة األوىل، ولذلك حيتوي التقرير معلومات مفصَّلة عن مجيع األنشطة اليت اضطلع هبا هذا البلد يف جمال                  
أصل بلدان  ومن  . مكافحـة التصحر واجملاالت املتصلة األخرى منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلذا البلد             

مشال البحر األبيض املتوسط اليت قدمت تقاريرها، هناك ثالثة بلدان فقط اعتمدت برامج عملها الوطنية وشرعت                
ومبا أن خمتلف البلدان قد بلغت مراحل متفاوتة يف تنفيذ االتفاقية، فقد جاءت التقارير خمتلفة نوعاً ما . يف تنفيذها

 .البياناتمن حيث شكلها ومضموهنا من املعلومات و

 بلداً، هناك سبعة بلدان     ١١ومـن أصل البلدان األطراف يف مشال البحر األبيض املتوسط، البالغ عددها              -٤
وهناك بلدان مرشحان لالنضمام إىل االحتاد األورويب؛ وأحد هذين البلدين عضو يف            : أعضاء يف االحتاد األورويب   

. بلدان املتبقيان مها من البلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية         وال. منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
. ولذلـك، خيتلف الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي يف بلدان مشال البحر األبيض املتوسط اختالفاً كبرياً            

حر األبيض املتوسط، ويف الوقت نفسه، تتقاسم هذه البلدان نفس املوقع اجلغرايف، بوصفها بلداناً تنتمي إىل مشال الب
ونفس املوروث الثقايف، فضالً عن أن العالقات القائمة بينها تستند إىل أسس تارخيية وتؤكدها شبكة من االتفاقات 

ومن أصل هذه البلدان األحد عشر، هناك أربعة بلدان . السياسية الدولية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف      
 يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية، وقد استفاد بعضها من أنشطة التقييم الذايت         فقط مؤهلة للحصول على التمويل    

على التمويل يف إطار ) ألبانيا(وخبصوص عملية اإلبالغ، حيصل أحد البلدان اليت قدمت تقاريرها . للقدرات الوطنية
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ة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،     احمليط اهلادئ، ومنطق  /آسيا(املشروع العاملي   "املشروع املتوسط احلجم املُسمى     
لدعم بناء القدرات يف جمال إعداد التقارير الوطنية املقدمة إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض              ) وأوروبا، وآسيا الوسطى  

 ).٧ و٦، الفقرتان ICCD/CRIC(5)/4انظر الوثيقة (، التابع للبنك الدويل "مؤمتر األطراف الثامن/تنفيذ االتفاقية

 استعراض عام للتقارير واالجتاهات املالحظة -ء با

، يف القيام بأنشطة دون إقليمية      ١٩٩٧شـرعت مخسة بلدان يف مشال البحر األبيض املتوسط، منذ عام             -٥
وعقب انضمام ستة بلدان إضافية من نفس املنطقة يف الفترة األخرية إىل            . مبوجـب املرفق الرابع للتنفيذ اإلقليمي     

.  بلدا١١ًالتصحر، أصبح عدد البلدان األطراف اليت تضطلع بأنشطة إقليمية مبوجب هذا املرفق     اتفاقـية مكافحة    
 بلداً، مثة أربعة بلدان فقط اعتمدت       ١١ومـن أصل بلدان مشال البحر األبيض املتوسط األطراف، البالغ عددها            
ما البلدان الثالثة األخرى اليت اعتمدت      أ. برامج عملها الوطنية، ومل ُيقدم أحد هذه البلدان األربعة تقريره الثالث          

ورغم هذه املشاكل، فإن حتليل التقارير الستة املتاحة . برامج عملها الوطنية، فقد بلغت مرحلة التنفيذ أو املراجعة     
 .يسمح بتحديد بعض االجتاهات العامة، وميكن أن يشكل مقاربة أوىل لتقييم حالة تنفيذ االتفاقية يف هذه املنطقة

اجـه بلدان مشال البحر األبيض املتوسط بعض املشاكل املشتركة املتعلقة بتردي األراضي والتصحر،              وتو -٦
كتآكل التربة الناتج عن متلح التربة واملياه اجلوفية، وتصلب التربة، وتقلص األراضي املنتجة كماً وجودةً، ونقص                

ل، وحرائق الغابات، واالنزالقات األرضية     املـياه، وتغـري املـناخ، واجلفاف، وإزالة الغابات، واجتياح السواح          
والفيضـانات، واملمارسـات الزراعية، كاإلفراط يف الرعي ويف استغالل األراضي الزراعية، وضغط السياحة يف               

وتتقاسم هذه البلدان منطاً من استخدام التربة واملوارد الطبيعية ال ميكن حتمله، مما يفضي إىل               . املـناطق الساحلية  
 .  والتصحر، الذي ميثل أشد أشكال تردي األراضيتردي األراضي

وميكن مالحظة بعض اخلصائص املميزة يف منطقة البحر األدرياتيكي، حيث يشكل تفاقم اجلفاف وتردي              -٧
ويبدو أنه ال ُينظر لتدهور     . األراضي الناجم عن شدة التلوث وآثار الصراعات األخرية مصدر االنشغال الرئيسي          

وقد مت التسليم حبدوث تغريات بيئية عديدة       . كل البيئي الرئيسي الذي يهدد التنمية املستدامة      األراضي بوصفه املش  
 .، مع ما يترتب على ذلك من ترٍد لألراضي والنبات)كتكاثر اجلفاف وحرائق الغابات(

 لتحقيق  ورغم أن مجيع البلدان ترى أن العمليات التشاركية وإشراك اجملتمع احمللي ميثالن عنصراً أساسياً              -٨
جناح أكرب يف تنفيذ االتفاقية، فإن معظم هذه البلدان ال يزال يواجه صعوبات يف تنظيم عملية تشاركية حقيقية عن 

وال ميكن أن تكلل العمليات التشاركية بالنجاح إال إذا حظيت          . طـريق املشـاركة الربناجمية للمجتمعات احمللية      
وتعترب اتفاقية آرهوس   . تها قرارات فورية بشأن األنشطة املختلفة     بالدعم الكايف من جانب واضعي القرارات وتبع      

كما أن هيئات التنسيق الوطنية تعمل على تعزيز قدراهتا يف جمال نشر            . أداة هامـة لـتعزيز العمليات التشاركية      
 .املعلومات والتوعية

املؤسسية، فإن  ورغـم أن معظـم البلدان قد أنشأت هيئات تنسيق وطنية وحسنت أطرها التشريعية و               -٩
ومعظم هيئات التنسيق   . القضـايا املتصلة بتردي األراضي والتصحر ال تشكل حىت اآلن إحدى أولوياهتا الوطنية            

 .الوطنية متعددة التخصصات تعكس احلاجة إىل اتباع هنج مشترك بني القطاعات
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ع القرار وكذلك يف األنشطة وتبذل بلدان عديدة جهوداً لتعزيز مشاركة العلماء والباحثني يف عمليات صن -١٠
التنفـيذية امليدانية، وتشجع على إقامة صالت مباشرة بني هؤالء العلماء والباحثني وأصحاب املصلحة وصانعي               

وكثرياً ما تضم هيئات التنسيق الوطنية بني أعضائها ممثلني عن اجملتمع العلمي، ويف             . القرارات على الصعيد احمللي   
إال أنه مل   . شراف على مراكز التنسيق إىل اجملتمع العلمي، مما يسهل هذه العمليات          بعض احلاالت تسند مهمة اإل    

يتسـن حىت اآلن التغلب على بعض الصعوبات فيما يتعلق بتحديد دور كل من مراكز التنسيق وهيئات التنسيق                  
 .الوطنية، ومن ذلك تداخل وظائفها

لتشريعات واألطر االستراتيجية املعتمدة على نطاق      ويف الـبلدان األعضـاء يف االحتاد األورويب، تؤدي ا          -١١
االحتـاد دوراً هاماً يف دعم حتسني األطر املؤسسية والتشريعية الوطنية، وال سيما فيما يتصل بقضايا التربة واملياه                  

شر وعلى الرغم من ذلك، ال يزال ُيفتقر إىل التشريعات واالستراتيجيات الوطنية اليت تعاجل بشكل مبا . والـزراعة 
 .قضايا تردي األراضي والتصحر

وعلى الرغم من التسليم بأمهية حتقيق التآزر بني تردي األراضي والتصحر، من جهة، وتغري املناخ والتنوع  -١٢
وإن زيادة تواتر   . البيولوجي، من جهة أخرى، فإن األنشطة املربجمة يف هذا اجملال، أو اليت ُشرع يف تنفيذها، قليلة               

لدان مشال البحر األبيض املتوسط تؤكد احلاجة إىل نظام متكامل لإلدارة املستدامة للمياه،             اجلفـاف يف معظـم ب     
 . وحتث على تعزيز أو حتسني أنشطة اإلنذار املبكر

وحيظـى تعزيز املعرفة العلمية املتصلة خصوصاً باملؤشرات ونظم الرصد وعمليات صنع القرار وتقنيات               -١٣
م كبري يف املشاريع اليت متوهلا املفوضية األوروبية، ويف بعض احلاالت يف مشاريع الزراعة واستصالح األراضي، بدع

وميكن أن تعود هذه املشاريع بالفائدة على مجيع بلدان مشال البحر األبيض املتوسط اليت ما               . البحث املمولة وطنياً  
 .بتكاري للمعارف التقليديةفتئت تطلب بشدة تعزيز تبادل اخلربات وأنشطة التواصل الشبكي، واالستخدام اال

توليف املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف يف مشال  -جيم 
 البحر األبيض املتوسط

العمليات القائمة على املشاركة واليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري  -١
 احلكومية واملنظمات اجملتمعية

مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية تتسم بأمهية بالغة لنجاح          يؤكـد مجيع التقارير على أن        -١٤
وتشري التقارير بوجه خاص إىل ضرورة مشاركة العديد من . مرحلة اإلعداد لربامج العمل الوطنية، ومرحلة التنفيذ

لتقدمي ) لية، وما إىل ذلكالسلطات املركزية واحمللية، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمعات احمل(اجلماعات املختلفة 
اإلرشادات الالزمة إلعداد برامج العمل الوطنية نظراً للحاجة إىل إدراج مجيع املصاحل ومجيع املعلومات املتاحة يف                

 . تلك الربامج

وتشجِّع بلدان مشال البحر األبيض املتوسط اليت أنشأت هيئات تنسيق وطنية على مشاركة اجملتمع املدين                -١٥
 غري احلكومية، وتشركها بشكل مباشر يف هيئات التنسيق الوطنية، وال سيما عندما تكون منظمات               واملـنظمات 

كما تضم بعض هيئات التنسيق الوطنية بني       . اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية منظمة يف إطار هيئات متثيلية         
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ويف بعض  . مع االتفاقيات البيئية األخرى   أعضـائها ممثلني عن اجملتمع العلمي، مبا يساعد يف إنشاء صالت علمية             
 . احلاالت، حتظى هيئة التنسيق الوطنية بدعم من هيئة تقنية وعلمية منشأة بصورة رمسية

ويف . ويشـري معظم التقارير أيضاً إىل مشاركة أصحاب املصلحة يف أنشطة حتضري برامج العمل الوطنية               -١٦
 حتديد مراحل األنشطة ويف املناقشات العامة من خالل تنظيم          حـاالت عديدة، تتمثل مسامهتهم يف املشاركة يف       

وباإلضافة إىل ذلك، يسلم معظم التقارير . حلقات العمل، واالجتماعات، ومناقشات املائدة املستديرة، واملؤمترات
مات وعموماً، تزداد التزا  . بأمهـية مشـاركة املؤسسات والسلطات احمللية يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية            
 . أصحاب املصلحة بالتوازي مع تقدم هذه العملية، من مرحلة التحضري إىل مرحلة التنفيذ

وانتهز بعض البلدان   . وتعقد املشاورات يف بلدان عديدة بغية هتيئة بيئة مواتية العتماد برنامج عمل وطين             -١٧
وأبرزت التقارير أمهية إشراك    . نيةالفرصة لعقد مشاورات يف إطار مشاريع عمليات التقييم الذايت للقدرات الوط          

اجلماعات املهتمة املعنية، كاملزارعني، وقطاع السياحة، واملنظمات املعنية بإدارة اهلياكل األساسية، يف مرحلة تنفيذ 
 . برنامج العمل الوطين، بغية وضع أدوات تنفيذ تكون مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاهتا اخلاصة

 إمكانية تعزيز مشاركة اجلمهور يف عمليات صنع القرار عن طريق التصديق على   وأشار بعض البلدان إىل    -١٨
 .اتفاقية آرهوس، وتنفيذ شروطها وإدراج ما تنص عليه من مبادئ والتزامات يف التشريعات الوطنية

ويف بلـدان كثرية، ال ينظر إىل مشاكل تردي األراضي والتصحر عموماً كأحد اجملاالت ذات األولوية،                 -١٩
ـ  وترى وسائط اإلعالم أن التصحر يشكل خطراً       . لى عكس املشكالت البيئية الرئيسية األخرى، كتغري املناخ       ع

ومع . حمدوداً، يهم مناطق حمدودة؛ وال تعتربه خطراً حقيقياً إال إذا توفرت األدلة على حدوث نتائج بالغة اخلطورة
ايد، وال سيما نتيجة لآلثار النامجة عن اجلفاف        ذلـك، مـا من شك يف أن االهتمام العام بقضايا التصحر يف تز             

ويزداد هذا االهتمام يف صفوف الناس      . واألمهية االقتصادية اليت توليها املنظمات املهنية لقطاعي الغابات والزراعة        
 . املتأثرين بشكل مباشر هبذه املشكالت

ة بتردي التربة، واجلفاف، والتصحر، أحد وميثل القصور العام يف املعارف البيئية، وال سيما املعارف املتصل -٢٠
األسباب الكامنة وراء مشاركة اجلمهور احملدودة يف األنشطة املتصلة مبكافحة تردي األراضي والتصحر والتخفيف 

 . من آثار اجلفاف

ى ومل تذكر أنشطة التثقيف والتدريب إال يف تقارير قليلة جداً، رغم أنه ينبغي اعتبار هذه األنشطة كإحد -٢١
 . األدوات الرئيسية لبث املعرفة بشأن قضايا تردي األراضي واجلفاف والتصحر

وأشـارت تقاريـر عديـدة إىل ما يتسم به توفر نظام واسع لتوزيع املعلومات، يستخدم تكنولوجيات                  -٢٢
م تبادل ، من أمهية بالغة يف دع   )كاملواقع الشبكية املتخصصة  (املعلومـات العصـرية وأدوات تستند إىل اإلنترنت         

وتشدد تقارير عدة على أثر محالت اإلعالم يف اجملاالت املتصلة بقضايا التصحر، كتغري املناخ، وإدارة               . اخلـربات 
وأعرب يف بعض التقارير عن األسف لعدم اهتمام وسائط اإلعالم باتفاقية مكافحة            . األراضـي، وتنظيم الزراعة   

ها ببعض اجملاالت املواضيعية احملددة، كالكوارث الطبيعية       التصحر وقضايا تردي األراضي والتصحر، رغم اهتمام      
 .، وببعض األمثلة اخلاصة عن تلوث التربة واملياه اجلوفية)اجلفاف، واالنزالقات األرضية، والفيضانات(
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وخيلـص أحد التقارير إىل أن العمليات التشاركية اليت تشرك اجملتمعات احمللية املتأثرة ال ميكن أن ُتكَلل                  -٢٣
 .النجاح إال إذا حظيت بدعم كاف من واضعي القرارات وتبعتها قرارات فورية بشأن األنشطة املختلفةب

ومل ُيـبلغ سـوى عدد قليل من البلدان عن مشاركة املرأة، وأشارت هذه البلدان إىل اخنفاض مستوى                   -٢٤
 ذلك، يبدو أن اجلهود جارية ومع. مشاركة املرأة، رغم عدم وجود عقبات مؤسسية على الصعيدين الوطين واحمللي

 . لتدارك األمر

ومبناسبة . ووضـع بعـض البلدان مواد إعالمية خاصة للتعريف باتفاقية مكافحة التصحر، كالكتب والنشرات              -٢٥
االحـتفال السـنوي باليوم العاملي ملكافحة التصحر، اضطلع معظم البلدان بأنشطة توعية مشلت يف أغلب احلاالت فئات                  

 .مهور كما ساهم االحتفال بالسنة الدولية للصحاري والتصحر مسامهة كبرية يف تعزيز هذه األنشطةواسعة من اجل

 األطر والترتيبات التشريعية واملؤسسية -٢

مـن أصـل بلدان مشال البحر األبيض املتوسط املتأثرة الستة اليت قدمت تقاريرها، اعتمدت ثالثة بلدان                -٢٦
ل متفاوتة يف تنفيذ االتفاقية، وذلك حبسب التاريخ الذي اعُتمد فيه برنامج            بـرامج عملها الوطنية وبلغت مراح     

ومن أصل البلدان الثالثة األخرى اليت قدمت تقاريرها، قّدم بلد واحد برنامج عمله الوطين قصد               . العمل الوطين 
يقوم البلد الثالث ، يف حني ٢٠٠٧، ويستعد بلد آخر العتماد برنامج عمله الوطين يف عام ٢٠٠٥اعتماده يف عام 

إىل وأبلغ أحد البلدان الثالثة األخرى اليت شرعت يف تنفيذ برامج عملها الوطنية، عن احلاجة . بإعداد هذا الربنامج
مراجعة برناجمه ليأخذ يف احلسبان البيانات واملعلومات اجلديدة عن نطاق التصحُّر وخصائصه يف أراضيه وعن تطوُّر إطاره                 

 .د آخر يف مشال البحر األبيض املتوسط برنامج عمله الوطين ولكنه مل يقدم تقريراًواعتمد بل. املؤسسي

ويـبدو أن الـتفاوت يف وتـرية عمليات برامج العمل الوطنية يرتبط إىل حد ما مبدى فعالية األدوات                    -٢٧
 امللحة إىل   التشـريعية والـتفاوت يف مستوى الوعي، على الصعيد املؤسسي ويف صفوف اجملتمع املدين، باحلاجة              

ويسلِّم معظم التقارير باحلاجة إىل تعزيز األطر التشريعية واملؤسسية الوطنية، وال سيما ملعاجلة             . مكافحة التصحُّر 
كما يشدِّد معظم التقارير كثرياً على احلاجة إىل إدماج هذه . القضايا املتعلقة بترّدي األراضي، واجلفاف، والتصحُّر

 .وانني واألحكام القائمةالقضايا بصورة أفضل يف الق

وقد ُسجِّل نوع من التحسُّن على مستوى التشريعات املتعلقة بإدارة األراضي واملياه، وهو حتسُّن ُيعزى يف  -٢٨
ومنها، على سبيل املثال، التوجيه اإلطاري      (حـاالت عدة إىل توجيهات االحتاد األورويب اليت متت املوافقة عليها            

االستراتيجية املواضيعية لالحتاد (أو اليت جيري وضعها يف الوقت الراهن ) EC/2000/60ياه لالحتاد األورويب بشأن امل
وُينظر عموماً إىل هذه التوجيهات، وإىل استراتيجيات االحتاد األورويب، كأدوات          ). األورويب خبصـوص الـتربة    

كما . لدان املرشَّحة لالنضمام إليه   مؤسسـية بالغة األمهية لدعم البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب، وكذلك الب           
ففي معظم . ُتعتـرب االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة أهم إطار يتضمن أو ينبغي أن يتضمن أحكاماً حمددة        

الـبلدان، أُدرجت يف هذه االستراتيجيات قضايا اإلدارة املستدامة للتربة، والغابات، واملوارد املائية، والنفايات،              
ـ    ، واملمارسات  )الفيضانات، واالنزالقات األرضية، والزالزل   (ن حدة األخطار اهليدروجيولوجية     والتخفـيف م
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كمـا تراعي االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة يف معظم البلدان التشريعات املتعلقة بالتخطيط             . الزراعـية 
 . املتعلقة بالسياحة املستدامةاإلقليمي، واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، واملبادرات والقوانني

ويشـري مجيع التقارير إىل تزايد اكتمال اإلطار التشريعي العام يف اجملال البيئي، وإدارة التربة، والقطاع                 -٢٩
الزراعي، ويقر معظم التقارير باآلثار اإلجيابية هلذه التشريعات يف مكافحة ترّدي التربة والتصحُّر، والتخفيف من               

 .ع ذلك، ال توجد قوانني تركِّز بشكل مباشر على التصحُّروم. آثار اجلفاف

وعموماً، ال ُيعترب ترّدي األراضي، واجلفاف، والتصحُّر من املسائل ذات األولوية، رغم أن بعض التقارير    -٣٠
لقضايا غالباً  فالوزارات اليت تعاِلج هذه ا    . يشري إىل تزايد فعالية اهلياكل املؤسسية واإلدارية املعنية حبماية األراضي         

وفيما تسلِّم التقارير عموماً بأمهية التنسيق بني . مـا تفـتقر لسياسة فعالة، وما تكون مشاركتها املباشرة ضعيفة        
ومثة حاجة إىل إطار مؤسسي . املؤسسـات صـاحبة املصلحة ومؤسسات البحث، فإهنا تشري إىل أن هذا التنسيق ضعيف   

 .ما تنص قواعد االحتاد األورويب املتعلقة بتمويل املشاريع على شرط التنسيقوغالباً . أكثر فعالية لدعم هذا التنسيق

وأنشـأ معظم البلدان اليت قدمت تقاريرها هيئة تنسيق وطنية بغية التنسيق بني مجيع املؤسسات الوطنية                 -٣١
ات، ويف حاالت عديدة،    ويف مجيع احلاالت، تكون وزارتا الزراعة، والبيئة والغابات، ممثلتني يف هذه اهليئ           . املعنية

ويف بعض البلدان، وال سيما البلدان املتقدمة املتأثرة،        . تكون وزارات التخطيط، واملالية، والبحث ممثلة فيها أيضاً       
ويف العديد من البلدان اليت قدمت تقاريرها، تضم        . تكون وزارة الشؤون اخلارجية عضواً يف هيئة التنسيق الوطنية        

عضاء من املؤسسات العلمية واجلامعات، وممثلني عن أصحاب املصلحة احملليني واملنظمات           هيئة التنسيق الوطنية أ   
وتعكس تركيبة هيئات التنسيق الوطنية الطابع املشترك واملتعدد التخصصات لقضايا ترّدي التربة،            . غري احلكومية 

ل هذه اهليئات باختالف    وختتلف إجراءات عم  . واجلفاف، كما تعكس ضرورة اتِّباع هنج مشترك بني القطاعات        
البلدان؛ ففي بعض البلدان، تعقد هذه اهليئات اجتماعات كثرية وتعمل كهيئة تشغيلية، يف حني تكون اجتماعاهتا                

ويف البلدان اليت اعتمدت برنامج عمل وطنياً، . أقـل تواتـراً يف بلدان أخرى، حيث تعمل هذه اهليئات كهيئة استراتيجية    
 .ات أمراً صعباً، حىت وإن كانت برامج العمل الوطنية تنص على إجراء هذا التنسيقيكون التنسيق بني املؤسس

ومتت اإلشارة يف حاالت كثرية إىل عدم توفر القدرات املؤسسية، وانعدام الُنظم القانونية، وعدم كفاية                -٣٢
ملنصوص عليها يف اتفاقية    املوظفني العاملني يف هيئات التنسيق الوطنية، بوصفها عقبات حتول دون تلبية الشروط ا            

 .مكافحة التصحُّر

ويثري العديد من التقارير، وال سيما التقارير الواردة من البلدان املتقدمة املتأثرة، قضايا تتعلق بدور مراكز  -٣٣
وبوجه خاص، قد يكون هناك بعض التداخل يف املهام بني مراكز التنسيق وهيئات التنسيق الوطنية، إذ                . التنسيق
ويبدو أن  .  التقارير على احلاجة إىل حتديد وظائف هذه املراكز واهليئات ونطاق اختصاصاهتا حتديداً أوضح             تشدِّد

 .تواُجد مراكز التنسيق داخل هيئات التنسيق الوطنية يشكل خطوة أوىل حنو حتسني التنسيق فيما بينها

 والتعاون بني املؤسسات صاحبة     وبّينـت كافـة التقارير الطرائق واألدوات الكفيلة بتحسني العالقات          -٣٤
وقد واجهت العملية املتطورة الرامية إىل حتقيق الالمركزية يف اإلطار          . املصـلحة عـلى الصعيدين الوطين واحمللي      

 .املؤسسي صعوبات ينبغي التغلب عليها عن طريق تعزيز آليات التشاور
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لدويل، مبا يف ذلك تعبئة املوارد والتنسيق يف هذا الصدد على الصعيدين احمللي وا -٣
 إبرام اتفاقات الشراكة

تشـري كافة البلدان تقريباً، مبا فيها البلدان املتقدمة املتأثرة، إىل نقص املوارد املالية، ويشتكي بعضها من       -٣٥
فبعض البلدان ال خيصص إال ميزانية صغرية إلعداد        . نقص املوارد البشرية الالزمة لعملية اتفاقية مكافحة التصحُّر       

وقليلة جداً هي البلدان اليت تقتطع موارد مالية مباشرة من امليزانية الوطنية لتنفيذ برنامج              . نامج العمل الوطين  بـر 
ويرى معظم التقارير أن القضية الرئيسية يف تنفيذ برامج العمل الوطنية تتعلق بتوفُّر املوارد املالية               . العمـل الوطين  

املالية املخصصة لتنفيذ برنامج العمل الوطين من برامج أخرى تتعلق ويف بعـض الـبلدان، تأيت املوارد       . عمومـاً 
وأبلغ بلد واحد عضو يف     .  البيئية -بـاإلدارة املستدامة لألراضي، واحلراجة وحرائق الغابات، والتدابري الزراعية          

ستوى املؤسسي،  االحتـاد األورويب عن استخدام موارد مالية خمصصة حتديداً لتنفيذ برنامج العمل الوطين على امل              
وعـن استخدام السلطات الالمركزية ألموال من مصادر أخرى، وال سيما من الصناديق اهليكلية التابعة لالحتاد                

 .األورويب، لتنفيذ برنامج العمل الوطين ميدانياً

يت وتـبني التقارير الواردة من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط املؤهلة للحصول على متويل دويل، وال                -٣٦
شـرعت يف إعداد برامج عملها الوطنية، أن األموال تأيت من منظمات كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج                 
األمـم املـتحدة للبيئة، والبنك الدويل، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومرفق البيئة العاملية، ومنظمة األمم                

وباإلضافة . ه املوارد لتنفيذ أنشطة بناء القدرات وإعداد التقارير الوطنية        وُتستخدم هذ ). الفاو(املـتحدة لألغذية والزراعة     
 .إىل ذلك، أشار بعض هذه البلدان أيضاً إىل استخدام التمويل املقدَّم يف إطار التعاون الثنائي لتنفيذ هذه األنشطة

ة واملنظمات غري احلكومية،    وتشـري التقارير إىل اتفاقات الشراكة املربمة بني اجلامعات والوكاالت احمللي           -٣٧
وتؤكد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان       . وذلـك رغم الصعوبات اليت تعترض تنفيذ هذه االتفاقات        

وعلى سبيل املثال، مّولت املديرية العامة للبحوث       . الشريكة على تعاوهنا املكثَّف واإلجيايب مع املفوضية األوروبية       
، ومشروع املديرية العامة للسياسة (DESURVEY)ظام املراقبة لتقييم ورصد التصحُّر مشاريع جديدة، كمشروع ن

، وذلك يف إطار التعاون الدويل لألقاليم اإلدارية الوطنية، كما مّولت أنشطة عدة من خالل (DG Regio)اإلقليمية 
وُتستخدم هذه  ). DesertNetر  ومنها شبكة التصحُّ  (بـرنامج الـتعاون املشترك بني األقاليم يف االحتاد األورويب           

وميكن أن تتعاون هذه البلدان يف تعزيز . األموال بصورة رئيسية من جانب جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الرابع
ويعمل إطار التعاون   . الشراكة مع البلدان املؤهلة األخرى يف مشال البحر األبيض املتوسط الستخدام هذه األموال            

لدان مشال البحر األبيض املتوسط، الذي أُنشئ على الصعيد اإلقليمي مبساعدة تقنية من أمانة              العـلمي والتقين لب   
 .اتفاقية مكافحة التصحُّر، على تيسري إقامة الشراكات وعمليات التعاون

الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، وحسب االقتضاء، مع  -٤
 االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

وليس هناك سوى تقرير . ال تتضـمن التقارير معلومات عن الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى       -٣٨
ويشري معظم التقارير إىل أن القضايا      . واحد يبيِّن بوضوح عزم البلد على حتقيق التآزر باالستناد إىل نتائج مشاريعه الدولية            

كاخلطط املتعلقة  ( تصحُّر قد أُدرجت يف خمتلف اخلطط البيئية واإلمنائية الوطنية        املطـروحة يف إطـار اتفاقـية مكافحة ال        
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ومثة نوع ).  االقتصادية-باستغالل الغابات، والزراعة وختطيط احليز اإلقليمي، وتنمية املوارد اإلمنائية، واخلطط االجتماعية          
  اليت تضطلع هبا السلطات واملؤسسات الوطنية      مـن الـتآزر يف إطـار األنشـطة امليدانـية التنفيذية اليت تدمج اجلهود              

 .واحمللية املختلفة

 اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه، والتربة، والنبات -٥

يؤكد معظم التقارير على االهتمام املتزايد بإنشاء أو مواصلة تطوير ُنظُم إدارة األراضي، وذلك يف بعض             -٣٩
وُيدار استخدام األراضي عادة من خالل برامج التخطيط والتنمية املتعلقة   . سة امتالك األرض  احلاالت مبراجعة سيا  

 . بالقطاع الزراعي

وخبصوص القطاع الزراعي، تبيِّن التقارير الواردة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان املرشَّحة  -٤٠
التوجيهات (على كل بلد تنفيذها استجابة للشروط األوروبية        لالنضـمام إىل االحتاد األنشطة الوطنية اليت جيب         

بغية ) األوروبية، كالتوجيه اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه، والسياسة الزراعية اجلديدة للجماعة األوروبية           
 املائية يف اإلدارة    وهناك اعتراف تام بضرورة إدماج إدارة املوارد      . تعزيز االستخدام املستدام للتربة واملوارد املائية     

 .املستدامة للتربة، إال أن بلداناً عديدة تؤكد على ضرورة تعزيز هذا اإلدماج

وال تسمح التقارير بتكوين فكرة واضحة عن األثر امللموس، على الصعيد احمللي، لألطر العامة للسياسات  -٤١
 .الوطنية بشأن إدارة استخدام األراضي وحتقيق االستدامة

غ سوى بلدان قليلة عن اضطالعها بأنشطة فعالة يف مواقع جتريبية هتدف إىل إدماج إدارة التربة                ومل تـبل   -٤٢
 .واملياه، ومحاية التنوُّع البيولوجي، واملمارسات الزراعية املستدامة، فضالً عن املواضيع االجتماعية

 تطوير ُنظم مستدامة للزراعة وتربية املاشية -٦

ة املمارسات الزراعية املستدامة السليمة نظراً آلثارها اإلجيابية على محاية البيئة،           تؤكد التقارير على أمهي    -٤٣
ومن األمهية مبكان أن ُتدمج الربامج البيئية وخطط التنمية الريفية        . وال سيما فيما يتعلق باحلد من ترّدي التربة قدر اإلمكان         

ي السياسة الزراعية اجلديدة للجماعة األوروبية املشار وتقض. يف سياسـات مكافحة ترّدي األراضي، واجلفاف، والتصحُّر   
 . إليها أعاله بأن تراعى االستدامة البيئية وإدارة املوارد الطبيعية لدى تطوير الُنظُم الزراعية

 .وأبلغ أحد البلدان عن بدء نفاذ سياسة حمددة بشأن املراعي يف إطار سياساته املتعلقة بالقطاع الزراعي -٤٤

  مصادر طاقة جديدة ومتجددةاستحداث -٧

يشـري تقريـر واحد إىل أمهية الربامج اليت هتدف إىل تشجيع وتعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجددة،                  -٤٥
 .بوصفها برامج تساهم يف تنفيذ االتفاقية



ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 
Page 13 

تدابري استصالح األراضي املتردية وإنشاء ُنظم اإلنذار املبكر من أجل التخفيف  -٨
 من آثار اجلفاف

تتوخى مجيع البلدان اليت وضعت برامج عمل وطنية إدراج استصالح األراضي املتردية ضمن أولوياهتا، إال  -٤٦
وُينظر إىل إعادة التحريج كنشاط     . أن الـتقارير القطـرية اليت تضمنت عرضاً عن األنشطة امليدانية املتصلة قليلة            

 منوذجية الختبار مناهج أخرى الستصالح ووضع بعض البلدان مشاريع. أساسـي الستصـالح األراضي املتردية   
وباإلضافة إىل ذلك، . األراضي املتردية، إال أن هذه البلدان تشكو من انعدام التمويل الالزم لتمويل أنشطة املتابعة

ال تقـدم الـتقارير معلومات عن املؤشرات أو التدابري الكمية األخرى لرصد جناح األنشطة املُصممة الستصالح        
 . تردية أو بشأن املنهجيات املستخدمةاألراضي امل

ويشـري معظم البلدان اليت قدمت تقاريرها إىل بعض الربامج اليت تتناول حتسني الغطاء النبايت، وال سيما                  -٤٧
وتشمل هذه الربامج تدابري تتعلق مبراقبة تآكل التربة وتردي األراضي، وترمي إىل حتسني إنتاجية . الغابات واحلراج

 . أُطلقت يف بلدان عديدة برامج للوقاية من حرائق الغابات والتخفيف من آثارهاوقد . التربة

ويسـود اجلفاف احلاد يف معظم بلدان جنوب وشرق أوروبا؛ وُيذكر أن اجلفاف يشكل يف بعض هذه                  -٤٨
اً لتفاقم  ونظر. الـبلدان أهم األخطار املُسببة للتصحر، ولذلك تعترب مكافحة اجلفاف أحد اجملاالت ذات األولوية             

مشـكلة اجلفـاف، وأثرها الواضح على إنتاجية التربة، وال سيما يف القطاع الزراعي، يوىل اهتمام متزايد هلذه                  
املشكلة، وهناك بعض البلدان اليت أبلغت عن اهتمامها بإنشاء مراصد وطنية وحملية كخطوة أوىل حنو وضع ُنظم                 

ويربز بعض التقارير   . يف االحتاد األورويب مرصداً وطنياً للجفاف     وقد أنشأ أحد البلدان املتأثرة      . لإلنـذار املبكر  
االهتمام باملشاركة يف برنامج إدارة اجلفاف يف جنوب شرق أوروبا املقرر وضعه يف سياق اتفاقية مكافحة التصحر 

لدان مشال  وقد ُعقدت حلقتا عمل تقنيتان شارك فيهما بعض ب        . ويف إطـار والية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       
 . ICCD/CRIC(5)/4/Add.2ويرد عرض هلذه العملية يف الوثيقة . البحر األبيض املتوسط

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -٩

أبلغت كافة البلدان اليت قدمت تقاريرها عن حرصها الشديد على رصد وتقييم اجلفاف والتصحر وفقاً                -٤٩
وتعمل بلدان عديدة على وضع قائمة      . قيام باملزيد من العمل   ملقـررات مؤمتر األطراف، رغم اعترافها بضرورة ال       

باملؤشرات األساسية املتعلقة بالتربة واألراضي على الصعيد الوطين؛ وأعلنت بلدان أهنا ستقوم بتجميع املؤشرات              
ا واستفاد بعض البلدان من قائمة املؤشرات اليت وضعته       . الـيت اسـُتخدمت سابقاً يف قائمة موحدة، ومبواءمتها        

) كورين( املندرج يف إطار برنامج تنسيق املعلومات البيئية         ٢٠٠٠الوكالـة األوروبـية للبيئة ومن مشروع عام         
وتشري تقارير عدة إىل الشبكة . اخلاص بالغطاء األرضي، وهو مشروع يضم بلداناً يف مشال البحر األبيض املتوسط     

ئية الوطنية وغريها من الشبكات املمكنة، كالتحالف األوروبـية ملعلومـات البيئة ورصدها، ونظم املعلومات البي      
وبلغت األنشطة املضطلع هبا يف     . ، ونظام رصد البيئة   ٢٠٠٠الدويل لإلدارة البيئية واملوارد للتنمية احمللية، وناتورا        

 إطـار هذه الشبكات واملؤسسات مراحل متفاوتة من التنفيذ، وميكن أن تشكل أداة هامة بالنسبة لبلدان عديدة،       
كاهلواء، والنفايات، والتربة، (ذلـك أهنـا تتـناول معلومات منظمة بشأن العديد من اجملاالت املوضوعية البيئية      
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وميكن استخدام الشبكة   ). كجودة اهلواء، وسجل مصبات النفايات    (واجملاالت الفرعية   ) والتـنوع البـيولوجي   
 . بني بلدان مشال البحر األبيض املتوسطاألوروبية ملعلومات البيئة ورصدها لتنسيق عملية وضع املؤشرات

وأبلغت بلدان االحتاد األورويب املتأثرة عن مشاركتها، إىل جانب شركاء أوروبيني آخرين، يف الكثري من                -٥٠
املشـاريع العلمية املتعلقة باملعايري املرجعية واملؤشرات، كمشروع نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر لبلدان البحر              

الربط بني : ، ومشروع مكافحة التصحر يف أوروبا املطلة على البحر األبيض املتوسط)DISMED(توسط األبيض امل
، ومشروع املؤشرات والعتبات اخلاصة بالتصحر وجودة التربة        )DESERTLINKS(العلـوم وأصحاب املصلحة     

، الذي  )DesertWatch(ويعمل مشروع رصد التصحر     . اليت تشكل قواعد مرجعية هامة    ) INDEX(ومعاجلـتها   
ترعاه وكالة الفضاء األوروبية، على وضع نظام مؤشرات يقوم على املؤشرات املادية اليت توفرها أدوات االستشعار 

ويؤكد معظم التقارير . عن ُبعد؛ وقد مت التحقق من هذا النظام ميدانياً مبشاركة مباشرة من هيئات التنسيق الوطنية
 .ؤشرات اجتماعية واقتصادية يف إطار مجيع هذه املشاريععلى احلاجة امللحة إىل وضع ونشر م

واألنشـطة الوطنية املضطلع هبا يف إطار عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية يف مرفق البيئة العاملية،                 -٥١
تسـاعد الـبلدان املؤهلة يف مشال البحر األبيض املتوسط على استخدام مؤشرات مالئمة لرصد تردي األراضي،                 

 . فاف، والتصحر، والقضايا البيئية األخرى ذات الصلةواجل

وأشارت بعض بلدان االحتاد األورويب املتأثرة إىل عزمها على وضع وتنفيذ نظم لرصد التربة تتماشى مع                 -٥٢
ومبوجب هذا التوجيه، ستكون هذه البلدان ملزمة بإنشاء        . التوجـيه املقـبل لالحتاد األورويب بشأن محاية التربة        

 . نظم للرصد تتضمن مؤشرات تتعلق بتردي األراضي والتصحروتنفيذ

وفيما يشري معظم التقارير إىل االهتمام الذي توليه السلطات الوطنية للتقييم املتواصل للموارد احلرجية، ال  -٥٣
 . تشري سوى تقارير قليلة إىل إجناز قوائم جرد وطنية للموارد احلرجية

، غري أن مهمة رصد     ) أعاله ٤٨انظر أيضاً الفقرة    (لتدخل ذات األولوية    وُينظر للجفاف كأحد جماالت ا     -٥٤
 .هذه الظاهرة ُتسند عموماً إىل مؤسسات األرصاد اجلوية

فـرص وصول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان النامية منها، إىل             -١٠
 التكنولوجيا واملعارف والدراية املناسبة

ع البحوث التقنية والعلمية الوطنية بشأن استصالح األراضي املتردية أو الوقاية يصف بعض التقارير مشاري -٥٥
من حرائق الغابات والتخفيف من آثارها، واستخدام التقنيات واملناهج االبتكارية لتحسني املعارف بشأن تردي              

 إىل وضع   وهتدف مشاريع البحث اجلديدة   . األراضـي، واجلفـاف، والتصـحر عـلى الصعيدين احمللي والوطين          
سـيناريوهات ونظم لدعم القرارات الستخدامها من جانب صانعي القرارات أو لوضع مناهج لإلدارة املستدامة               

وهتدف املشاريع األخرى املُبلغ عنها إىل تعزيز نشر املعارف         ). الـتربة، واملياه، وما إىل ذلك     (لـلموارد البيئـية     
 األثر اإلجيايب لعملية استراتيجية االحتاد األورويب املواضيعية املتعلقة وتشري التقارير عموماً إىل. التكنولوجية والعلمية

 . بالتربة يف دفع األنشطة العلمية الوطنية



ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 
Page 15 

ويالحـظ معظـم البلدان أن فرص الوصول إىل التكنولوجيا واملعارف والدراية املناسبة على الصعيدين                -٥٦
كما ترتبط هذه الفرص    . رد املالية وبوجود قدرات علمية وطنية     الوطـين واحمللي ترتبط ارتباطاً مباشراً بتوفر املوا       

 .باملشاركة الفعالة للمجتمع العلمي الوطين يف التعاون التقين والتواصل الشبكي الدوليني

وتساهم األنشطة العلمية   . وعلى الصعيد الدويل، تشارك بلدان عدة يف مشاريع متوهلا املفوضية األوروبية           -٥٧
ديرية العامة للبحوث التابعة لالحتاد األورويب، وكذلك األنشطة املضطلع هبا بني األقاليم اإلدارية             الـيت متوهلـا امل    

الوطنية يف إطار الربنامج املشترك بني األقاليم الذي متوله املديرية العامة للسياسة اإلقليمية التابعة لالحتاد األورويب، 
وفيما حتظى  ). ICCD/CRIC(5)/4/Add.2انظر الوثيقة   (شبكي  يف النهوض باملعارف وتعزيز التعاون والتواصل ال      

األنشـطة الوطنـية املتعلقة بالتعاون التقين والتواصل الشبكي إىل حد ما بدعم من املؤسسات الدولية، كاالحتاد                 
ُشح األورويب، فإن معظم بلدان مشال البحر األبيض املتوسط، مبا فيها دول أعضاء يف االحتاد األورويب، تشتكي من 

 .املوارد املالية املتاحة لتنفيذ األنشطة التكنولوجية والعلمية الوطنية

وأعربت بعض البلدان اليت قدمت تقاريرها عن اهتمام كبري باستخدام املعارف التقليدية وتوفُّر املعلومات  -٥٨
كنولوجيات اجلديدة من   وأبلغ أحد البلدان عن عقد مؤمتر دويل حول إدماج املعارف التقليدية والت           . املتصـلة هبا  

ويعمل نفس البلد على صياغة مشروع إلنشاء نظام ابتكاري إلدارة املعلومات           . أجل مكافحة اجلفاف والتصحر   
 .املتعلقة باملعارف التقليدية

 الِعـَبر املستخلصـة مـن الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف يف مشال              -دال 
 البحر األبيض املتوسط

 صة من عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيةالِعَبر املستخل -١

خيـتلف وضع برامج العمل الوطنية يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط باختالف البلدان، وذلك ألن                 -٥٩
فإجناز برامج العمل الوطنية بطيء جداً، وقد       . هذه البلدان انضمت إىل اتفاقية مكافحة التحصر يف تواريخ خمتلفة         

وهناك حاجة بارزة إىل مراجعة برامج العمل الوطنية نظراً         . يف بني عملييت اإلبالغ الثانية والثالثة     لوحظ تقدم طف  
ومن العقبات اليت تعوِّق إعداد     . لتغّير األطر املؤسسية والظروف البيئية، حىت إن مل ُتنجز عملية التنفيذ بشكل تام            

ية صاحبة املصلحة، وعدم توفر املوارد املالية والبشرية برامج العمل الوطنية صعوبات التعاون بني املؤسسات الوطن    
ومثة أيضاً إقرار واسع النطاق بأن الصعوبات اليت تعترض هيئات التنسيق الوطنية يف التعاون مع املؤسسات . الكافية

 .الالمركزية تشكل أحد اهلواجس الرئيسية بالنسبة لتنفيذ برامج العمل الوطنية

 الوعي بقضايا تردي األراضي والتصحر، فإن هذه القضايا ال ُتعّد بني األولويات             وعلى الرغم من تزايد    -٦٠
ومن املسلم به متاماً أن تغري املناخ والتواتر املتزايد للجفاف يعتربان من جماالت             . الوطنية وال حتظى بالدعم الكايف    

ا تستفيد بشكل غري مباشر من التحسُّن       وعمليات إعداد برامج العمل الوطنية وإجنازها وتنفيذه      . العمـل ذات األولويـة    
 .امللحوظ يف الوقت الراهن يف األطر املؤسسية الوطنية املتعلقة مبكافحة اجلفاف وتغري املناخ والتخفيف من آثارمها
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 الِعَبر املستخلصة من نظام تقدمي التقارير -٢

ثت تقاريرها األولية، صعوبات يف     القـت بلدان مشال البحر األبيض املتوسط، وال سيما البلدان اليت حدَّ            -٦١
فهذه البلدان جتد صعوبة يف تلبية الشروط املتعلقة بعملية . اتباع املؤشرات املقترحة يف دليل املساعدة على حنو دقيق

اإلعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب "ويتضمن . اإلبالغ، وال سيما املؤشرات املقترحة    
ــية األ ــحر  اتفاق ــة التص ــتحدة ملكافح ــم امل ــمَّى "م ــون "، املس ــالن ب ــرر "إع ــرفق باملق  ، امل

وتتناول تقارير عدة   . ، أحكامـاً تتعلق بتقييم تنفيذ االتفاقية      )ICCD/COP(4)/11/Add.1الوثـيقة   (،  ٤-م أ /٨
 .جماالت التدخل االستراتيجية السبعة كما ترد يف دليل املساعدة، إال أهنا ال تقدم معلومات كافية

السياسات العامة، واخلطط، (وتركز معظم التقارير بصورة رئيسية على وصف الُنُهج التنظيمية واملؤسسية  -٦٢
 .وال تقدم التقارير أية معلومات عن النتائج احملققة. وتويل اهتماماً أقل لألنشطة امليدانية التنفيذية) والربامج

، غري أن هذه الدراسات مل ترد إال من عدد قليل من وقد طُلب تقدمي دراسات قطرية موجزة للمرة األوىل -٦٣
وال ميكن أن تساعد املعلومات الواردة يف الدراسات القطرية املوجزة يف حتسني حتليل أثر السياسة العامة                . البلدان

 .على تردي األراضي والتصحر وعلى تنفيذ االتفاقية إال إذا توفرت هذه الدراسات بالعدد الكايف

َسف لـه أن التقارير املقدمة من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط اليت ال حتصل على التمويل                وممـا ُيؤ   -٦٤
فقد واجهت هذه البلدان صعوبات يف إعداد       . وردت إىل األمانـة متأخرة بعد مضي شهرين على املوعد النهائي          

 .وباإلضافة إىل ذلك، مل تقدَّم كافة التقارير املطلوبة. تقاريرها

 عملية اإلبالغ الثالثة، قدَّم أحد البلدان تقريره للمرة األوىل، يف حني قامت مخسة بلدان أخرى              وخـالل  -٦٥
إال أن  . ووفر مجيع التقارير صورة شاملة عن البلد      . بتحديـث تقاريـرها املقدمة يف إطار عملية اإلبالغ الثانية         

ا يعكس مستوى تطور نظم املعلومات البيئية، البيانات واملعلومات املقدمة كانت خمتلفة من حيث الكم واجلودة، مب
 .واملراحل اليت بلغتها هذه البلدان يف تنفيذ االتفاقية

 االستنتاجات والتوصيات اخلاصة بالبلدان األطراف يف مشال البحر األبيض املتوسط -هاء 

حر األبيض  يسـجل مسـتوى تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وعدد البلدان األطراف يف منطقة مشال الب               -٦٦
ورغم قلة عدد بلدان منطقة مشال البحر األبيض املتوسط، فإن هذه املنطقة            . ٢٠٠٢املتوسط زيادة بطيئة منذ عام      

؛ وبلداناً بصدد ٢٠٠٢تضم بلداناً ال تزال يف طريقها حنو االنضمام إىل االتفاقية؛ وبلداناً انضمت حديثاً منذ عام   
ونتيجة . وبلداناً أخرى شرعت يف تنفيذ برامج عملها الوطنية أو يف مراجعتهاإعداد أو إجناز برامج عملها الوطنية؛ 

لذلك، يالحظ تباين واسع يف التقارير املقدمة من بلدان تلك املنطقة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا                  
كل احلايل للتقارير هذه وال ميكن أن يراعي الش    . اخلامسـة، من حيث نطاق هذه التقارير وحمتواها من املعلومات         

 .اجملموعة الواسعة من احلاالت املختلفة، كما أنه ال يساعد يف إجراء حتليل إقليمي متماسك
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ومبـا أن عملـية وضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية هي عملية دينامية، أصبح هناك إقرار بضرورة مراجعة هذه                    -٦٧
غري أنه ال ميكن القيام بذلك إال إذا كانت األدوات املستحدثة ملرحلة            . العملـية وحتديثها كلما تقدَّمت حنو مرحلة التنفيذ       

 .وضع برامج العمل الوطنية قابلة للتكيف بدرجة كافية ملسايرة تطور اإلطار املؤسسي والظروف البيئية

رة املوارد املائية وُتويل بلدان مشال البحر األبيض املتوسط اهتماماً متزايداً لقضايا محاية البيئة، وال سيما إدا -٦٨
 غري أن قضايا تردي األراضي والتصحر     . ويرتبط هذا الوعي بتهيئة إطار مؤسسي مؤات      . وتفاقم مشكلة اجلفاف  

ولرمبا ُتعزى قلة الوعي بأمهية تنفيذ . ال حتظى حىت اآلن باألولوية يف إطار إدارة املوارد الطبيعية لبلدان تلك املنطقة
وينبغي هليئات التنسيق   . نعدام الوعي السياسي وُندرة املعلومات املتصلة هبذا الشأن       اتفاقية مكافحة التصحر إىل ا    

الوطنـية أن تشجع تعزيز االتصال ونشر املعلومات؛ فهذا من شأنه أن يزيد من وعي اجملتمع املدين، وبالتايل من                   
 .الضغوط اليت ميكن أن ميارسها هذا األخري على صانعي القرارات على الصعيد الوطين

إن مشاركة أصحاب املصلحة االقتصاديني واالجتماعيني والسياسيني احملليني مشاركة مباشرة، وتواصلهم  -٦٩
 ميكن أن   ،وبالتايل.  مسامهة إجيابية يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر        اناحلثيث مع األوساط العلمية يسامه    

يت تقدمها األوساط العلمية على حث صناع القرار الوطنيني تساعد الضغوط اليت ميارسها اجملتمع املدين واملشورة ال
إال أنه ال تزال هناك حاجة إلقامة تعاون أكثر         . عـلى حتسني تنفيذ االتفاقية وتسريع إعداد برامج العمل الوطنية         

 .فاعلية بني مراكز التنسيق وهيئات التنسيق الوطنية، وبني املؤسسات الوطنية وأصحاب املصلحة احملليني

 املرجعية تطبيقاً أكثر  النتائج اليت تسفر عنها املشاريع العلمية بشأن املؤشرات واملعايري          ينـبغي تطبـيق     و -٧٠
 تقييم مثالً، أن ييسر     ،املالئمةاملرجعية  فمن شأن استعمال املؤشرات واملعايري      . منهجـية لـتعزيز تنفيذ االتفاقية     

 .عملية املشاركة

ات السياسية يف بلدان مشال البحر األبيض املتوسط آراًء متباينة حيال           وتتـبىن األوساط العملية والسلط     -٧١
 حتسنيومن الضروري   . املقصود من تردي األراضي والتصحر، ومن مث حيتاج األمر إىل توضيح وإىل فهم مشترك             

 .ئية على الزراعة وعلى شىت اخلدمات البي،فهم تأثري تردي األراضي والتصحر على إنتاجية التربة، وبالتايل

وينـبغي أن تؤخذ الصعوبات اليت تواجهها بلدان مشال البحر األبيض املتوسط على الصعيد الوطين بعني                 -٧٢
وقد يساعد  . لبلدانمن قبل تلك ا   تنفيذ االتفاقية على الصعيد اإلقليمي      إىل  االعتـبار لدى تطوير األنشطة الرامية       

 من تبادل جتارهبا على املستوى      هااألنشطة اإلقليمية لتمكين   وتطوير املزيد من     تلك البلدان بناء شراكات فيما بني     
 .التشغيلي، على التغلب على هذه الصعوبات

 والنتائج اليت توصلت إليها العديد من الدراسات العلمية اليت أجريت على الصعيدين الوطين واإلقليمي، ال -٧٣
بفعالية يف الوقت احلاضر، وهي اليت ينبغي أن تتخذ سيما الدراسات اليت مّولتها املفوضية األوروبية، غري مستخدمة 

 مثل حتسني تبادل    ،أساسـاً إلطـالق املزيد من األنشطة التشغيلية اليت تطلبها بلدان مشال البحر األبيض املتوسط              
 متماسك من املعايري املرجعية   املعـارف، وتطويـر نظـم معلومات عن أفضل املمارسات، وإنشاء نظام إقليمي              

 .اص ببلدان مشال البحر األبيض املتوسطواملؤشرات خ
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وكانت عمليات التقييم العاملي األخرية لتردي األراضي والتصحر، مثل تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية،            -٧٤
ويتعني زيادة حبث مسألة التكلفة اليت تترتب عن اخلسائر   . قائمـة على أساس تراجع خدمات النظم اإليكولوجية       

 . تردي األراضي والتصحر واجلفافالنامجة عندية االجتماعية واالقتصا

الواردة يف التقارير املقدمة من      التولـيف والتحليل األويل للمعلومات     - ثانياً
 يف أوروبا الوسطى والشرقيةاملتأثرة البلدان األطراف 

  عامةمعلومات -ألف 

. طى والشرقية أطرافاً يف االتفاقية بلداً من بلدان أوروبا الوس    ٢٠حبلول تاريخ وضع هذا التوليف، أصبح        -٧٥
وقد اسُتلمت تقارير . وال تقول مجيع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية األطراف عن نفسها أهنا بلدان أطراف متأثرة

االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا :  أوروبا الوسطى والشرقية التالية يف١٤ال   ةوطنية من البلدان األطراف املتأثر
 وبلغاريـا وبيالروس ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجورجيا ورومانيا            وألبانـيا 

 .وقدمت ثالثة تقارير باللغة الروسية مشفوعة مبوجزات باللغة اإلنكليزية. وسلوفاكيا وسلوفينيا والتفيا وهنغاريا

 للتقارير الوطنية املقدمة من البلدان األطراف   ن توليف وحتليل أويل   ععبارة  احلالية  وهذا اجلزء من الوثيقة      -٧٦
ملعلومات ا تستويفوهذه الوثيقة   . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٠املـتأثرة يف أوروبـا الوسطى والشرقية حبلول تاريخ          

ليت أعدت على أساس تقارير وطنية قدمتها بلدان أطراف متأثرة          ، ا ICCD/CRIC(1)/5/Add.1 الواردة يف الوثيقة  
 .٢٠٠٢ والشرقية يف الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املعقودة يف روما يف من أوروبا الوسطى

 اليت قدمتها البلدان األطراف املتأثرة من أوروبا الوسطى         ١٤ال    ووردت مخسـة تقاريـر مـن التقارير          -٧٧
غوسالفية السابقة وسلوفاكيا االحتاد الروسي ومجهورية مقدونيا اليو(والشرقية من بلدان تقدم تقاريرها ألول مرة       

 أربعة تقارير ووردتحديثة االنضمام إىل االتفاقية،  ، ويعزى ذلك يف بعض احلاالت إىل كوهنا)وسلوفينيا والتفيا
أذربيجان (لبلدان اخلمسة األخرى اأما . تقدم تقاريرها للمرة الثانية) ألبانيا وبلغاريا وبيالروس وهنغاريا(من بلدان 

 التباين يف   اوقد أحدث هذ  . ، فهي تقدم تقاريرها للمرة الثالثة     )رية مولدوفا وجورجيا ورومانيا   وأرمينـيا ومجهو  
وذلك، بشكل خاص،   تنفيذ االتفاقية بعض التفاوت يف النهج التحليلي الذي اتسمت به التقارير الوطنية،             مراحل  
ن من جمموع البلدان األطراف املتأثرة  بلدا٤تجاوز يطراف اليت اعتمدت برنامج عمل وطين ال األ البلدان ألن عدد

 . بلدا١٤ًالبالغ عددها 

 مجيع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية مؤهلة للحصول على التمويل على اعتبار أن سبعة بلدان               توليس -٧٨
بلدان أوروبا الوسطى أن بعض  إىل ذلك، ويضاف. منها أعضاء يف االحتاد األورويب وثالثة منها مرشحة لالنضمام

ومن التقارير الوطنية املقدمة البالغ . أم مل تكن كذلك ربز كبلدان ماحنة، سواء كانت متأثرةت تلشـرقية أخذ وا
وردت من أذربيجان وأرمينيا وألبانيا وبلغاريا وبيالروس ومجهورية مقدونيا ( تقارير ٩ تقريراً، كانت ١٤عددها 

يطلق عليه  الذي  توسط احلجم   املشروع  املممولة من   ) االيوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجورجيا وروماني     
لدعم بناء  ) احمليط اهلادي، وأمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا وآسيا الوسطى       /آسيا(املشـروع العاملي    "اسـم   

 مؤمتر األطراف/القـدرات يف جمـال إعداد التقارير الوطنية الثالثة للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ التقارير    
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ويف إطار هذا املشروع املتوسط ). ٧ و٦الفقرتان  ICCD/CRIC(5)/4 نظرا(لبنك الدويل والذي وضعه ا)" الثامن
احلجم، طُلب من البلدان املمّولَة، عالوة على إعداد التقرير الوطين باتباع دليل املساعدة، االضطالع بتقييم ذايت                

 ، أوروبا الوسطى والشرقية   يفوقامت البلدان املتأثرة    . لتصـديق على تقاريرها عن طريق حلقة عمل للتصديق        وا
 تقدمي ة، وكذلك االحتاد الروسي، بتمويل عملي)سلوفاكيا وسلوفينيا والتفيا وهنغاريا(األعضاء يف االحتاد األورويب 

 .تقاريرها بنفسها

 املالحظةاستعراض عام للتقارير واالجتاهات  -باء 

فمعظمها يتأثر  . ا الوسطى والشرقية اليت قدمت تقارير بعدة خماطر بيئية        تتأثر البلدان األطراف من أوروب     -٧٩
فقد . األطراف مراحل متفاوتة من تنفيذ االتفاقية     تلك  وقد بلغت   . بـتردي األراضـي واجلفاف وإزالة األحراج      

 اخلاصة هبا،   برامج العمل الوطنية  ) أرمينيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا ورومانيا    (بالفعل   بلدان منها    أعدت أربعة 
) أذربيجان وبلغاريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وسلوفاكيا وهنغاريا       ( مخسة بلدان أخرى     ترىبينما  

 .أهنا على وشك االنتهاء من إعداد برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا

هي سلوفاكيا  (ألورويب  ومـن البلدان األطراف اليت قدمت تقارير، هناك أربعة بلدان أعضاء يف االحتاد ا              -٨٠
النضمام إىل إىل ا سياسات ترمي    ينتهجان) مها بلغاريا ورومانيا  (وبلدان اثنان آخران    ) وسلوفينيا والتفيا وهنغاريا  

) هي االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وبيالروس ومجهورية مولدوفا وجورجيا        (ستة بلدان   ، و االحتاد األورويب 
قلة ولديها أمناط شىت من التنمية االجتماعية واالقتصادية ومن التوجهات املتعلقة           أعضـاء يف رابطـة الدول املست      

وهذه التباينات بني البلدان األطراف تعقّد من مهمة حتديد االجتاهات املشتركة املستجدة يف عملية              . بالسياسات
 .تنفيذ االتفاقية

اقية باتت أكثر وضوحاً، بالنسبة لبعض البلدان    غري أن عدداً من االجتاهات املشتركة يف عملية تنفيذ االتف          -٨١
وهناك حتّول كبري يف الوعي بالشأن اإليكولوجي يف مجيع البلدان، األمر الذي يعكس تنامي              . األطراف على األقل  

القاعدة والقطاعي لكسب الصراع ضد تردي األراضي        اإلدراك املشـترك بـأن النهج الذي يتجه من القمة إىل          
 أن النهج الذي    هي اليت تدرك   األوساط العلمية واحلكومات وحدها      وليست. هنج غري مقبول  واجلفاف والتصحر   

 ذلك أيضاً يدركيتجه من القاعدة إىل القمة هو السبيل الوحيد حملاربة هذه الكوارث الطبيعية والبشرية املنشأ، بل 
 .نوأصحاب املصلحة اآلخر

ويف .  تغيري املواقف إزاء صياغة برامج العمل الوطنية       وقـد أدى هذا التحّول يف الوعي اإليكولوجي إىل         -٨٢
الواقع، ُتعترب عملية املشاركة اليت تقوم على إشراك مجيع أصحاب املصلحة شرطاً مسبقاً إلعداد برنامج عمل وطين 

إن . يةويتعلق هذا املوقف نفسه جبميع العناصر األخرى لإلطار القانوين والتنظيمي اخلاص بتنفيذ االتفاق            . يعتد به 
 خمتلفة من إجراءات وتدابري تتعلق نواع عملية االتفاقية إمنا يساهم يف تطور تدرجيي أل      النهج املتبع جتاه  تزايد جدية   

 .بالسياسات حتفز على زيادة مشاركة خمتلف األطراف الفاعلة يف تنفيذ االتفاقية

يء من التقدم يف جمال بناء القدرات  أوروبا الوسطى والشرقية إحراز شيفوتواصل مجيع البلدان األطراف  -٨٣
ويف مقابل هذه اخللفية اإلجيابية بوجه عام، تتفاوت التدابري اليت          . القانونـية واملؤسسية فيا يتصل بتنفيذ االتفاقية      
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اختـذت يف هـذا اجملال منذ عملية تقدمي التقارير الثانية تفاوتاً كبرياً وفقاً للخربة اليت اكتسبها كل بلد طرف يف     
 أوروبا  يف البلدان األطراف    فبعض.  االقتصادية واالجتماعية والسياسية   لته حلا اً عملية االتفاقية وكذلك وفق    نطاق

 بعدد من التدابري ذات الصلة من أجل        ت برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا واضطلع      وضعتالوسـطى والشـرقية     
 يف اجملال البيئي وفقاً للسياسة الزراعية املشتركة        مواءمـة تشريعاهتا الوطنية مع قوانني االحتاد األورويب وتشريعاته        

واقتصرت أنشطة بعض البلدان األطراف األخرى يف هذا اجملال على إعداد برنامج عمل وطين . للجماعة األوروبية
  وعملي فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف أيٍّ من البلدانمتماسكوال يوجد إطار قانوين . وإقامة هيئات تنسيق وطنية

 كل واحد من هذه البلدان جيب أن يقطعها كما أن املسافات اليت ،اليت قدمت تقاريرويف املنطقة الواقعة األطراف 
 .لتخطي هذه العقبة وبلوغ هذا اهلدف متفاوتة

. وثيقة االرتباط فيما بينها   الومجيع بلدان املنطقة اليت قدمت تقارير أطراف يف عدد من االتفاقيات البيئية              -٨٤
  التآزر يف تنفيذ هذه االتفاقيات بغية جتنب ازدواجية         سعت إىل  من املنطقي أن تكون هذه األطراف قد         ،مثومـن   

وجيري يف معظم   .  تنسيق تنفيذ هذه االتفاقيات من خالل وزارة واحدة        مجيعها البلدان   وتواصل هذه . ال لزوم هلا  
 احلماية البيئية من وزارات، ووكاالت، ومنظمات        يف ةالـبلدان تطبيق عملية تعاونية بني اجلهات املعنية املشترك        

 .علمية ومعنية بالتخطيط، وإدارات حملية، ومستخدمي األراضي

 أوروبا الوسطى والشرقية على حتديد احتياجاهتا احملتملة لتنفيذ اتفاقيات          كثرية يف  بلدان أطراف    وتعمـل  -٨٥
وتنوي بعض البلدان األطراف    . راتيجيات بيئية وطنية  وجيري يف بعض البلدان األطراف إعداد است      . البيـئة العاملية  

 .إدماج برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا يف خططها اإلمنائية الوطنية

 املوارد املالية هي    قلة أن    أو ضمناً   أوروبا الوسطى والشرقية صراحةً    يف مجيع البلدان األطراف     تذكـر و -٨٦
. تقليص تردي األراضي ولزيادة استصالح األراضي املتردية       أكـرب العقبات اليت تعوق اجلهود الوطنية ل        إحـدى 

 تردي األراضي   لتا مثل تدين األولوية اليت حتظى هبا مسأ       ،وحيـاول معظمها أيضاً شرح بعض أسباب هذه القيود        
واجلفـاف يف التمويل من امليزانية؛ وحتويل املوارد املخصصة ألنشطة االتفاقية إىل أنشطة أخرى؛ وسوء التنسيق                

 تردي األراضي واجلفاف والتصحر؛ ومجع العائدات من مكافحةتخصيص غري املالئم للموارد بني خمتلف أنشطة وال
 .استعمال املوارد الطبيعية

 املالية  املصادرحتديد  : ومن بني التدابري املذكورة يف التقارير لضمان تعبئة املوارد على حنو أفضل ما يلي              -٨٧
 الطبيعة   موارد  عملية مجع العائدات؛ وإجياد آليات متويل وطنية الستعمال        اإلضـافية؛ وإحـداث تغـيري كبري يف       

لتمويل األعمال يف ميدان إدارة األراضي  ومحايـتها بشـكل عقـالين؛ والعمـل على تراكم األموال املخصصة    
ركزية أو وإصـالحها ومحايتها واستخدام هذه األموال بشكل فعال؛ وترقية دور ُنظم التأمني وصناديق اإلغاثة امل         

 .اإلقليمية وصناديق الضمانات

ومـنذ العملـية السابقة لتقدمي التقارير، أحرز بعض التقدم يف جمال اختاذ تدابري إلعادة تأهيل األراضي                  -٨٨
 ويبدو أن مثة تدابري متنوعة تتماشى مع املقرر       . املـتردية ووضـع نظام اإلنذار املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف          

وهناك بعض الدالئل على وجود حتّول من اختاذ تدابري رد فعل إىل تدابري وقائية، . يذ أو اإلعداد قيد التنف٤-م أ/٨
وضع اخلرائط عن أصناف التربة، إىل كمـا يتجـلى مـن االهـتمام املتزايد الذي يوليه بعض البلدان األطراف             
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عية أو األقاليم، وكذلك من اجلهود وباألخص خرائط عن املناطق احلساسة للجفاف لفرادى البلدان أو األقاليم الفر
 .بذهلا العديد من البلدان لتطوير نظم إنذار مبكر يف جمال األمن الغذائي وللتنبؤ باجلفافياليت 

 بني العمليتني الثانية والثالثة لتقدمي التقارير، حدث بعض التغّير من جمرد اإلقرار             الفاصلةويف أثناء الفترة     -٨٩
. ة برصد ظواهر تردي األراضي واجلفاف والتصحر وتقييمها، إىل التطبيق العملي هلذه التدابريبأمهية التدابري املتعلق

 من الشروع يف العمل التحضريي إلجياد نظم رصد جزئية أو على            ،وتـتفاوت درجـة التطبيق من بلد إىل آخر        
 .مستوى الوطن لتحليل الكوارث والتنبؤ هبا إىل استحداث مثل هذه الُنظم

عادة تنظيم لتالئم على حنو أفضل      إلعت نظم أكادميية وحبثية يف العديد من البلدان األطراف          وقـد خض   -٩٠
اقتصادات األسواق الناشئة، ويف أثناء فترة إعادة التنظيم هذه، كانت قدراهتا على إنتاج تكنولوجيا ومعرفة ودراية 

عاين من قصور يف جمال الدعم املايل       يدان  البل من يزال العديد  وال. مالئمـة لتنفـيذ االتفاقـيات البيئية حمدودة       
 املوارد التكنولوجية ميكن أن تعوق عملية تنفيذ االتفاقية يف          فندرة. واالستشـاري حملاربة الكوارث اإليكولوجية    

غري أن  . طلب األمر زيادة التمويل اخلارجي واملساعدة التقنية زيادة كبرية        تويف ظل هذه الظروف، سي    . املـنطقة 
 أوروبا الوسطى والشرقية تشدد على عزمها الراسخ على تعزيز قدراهتا الوطنية يف يفاألطراف املتأثرة بعض البلدان 

 .األسواق يف جمايل التكنولوجيا والدراية عن طريق آليات االتفاقية

 أوروبا الوسطى والشرقية عن نية هذه      يفويفصـح عـدد متزايد من التقارير الواردة من أطراف متأثرة             -٩١
وعالوة على ذلك، فقد تعززت اجلهود اليت       . ان مواصلة التصدي لقضايا تردي األراضي واجلفاف والتصحر       البلد

التحسينات على اآلليات املؤسسية      العمليات التشاركية، وإدخال بعض    رفع مستوى تـبذهلا هذه البلدان بفضل      
إىل قيات البيئية األخرى، واألنشطة الرامية      وآليات حشد املوارد املعنية، واجلهود املبذولة لكفالة التآزر مع االتفا         

 .استراتيجيات التنمية االقتصاديةصلب عملية االتفاقية يف وضع 

ولكن بالرغم من حتقيق بعض التحسن، ال يزال تنفيذ االتفاقية يشكل حتدياً كبرياً للبلدان األطراف املتأثرة  -٩٢
إحراز تقدم هي نفسها اليت أُبلغ عنها أثناء العملية السابقة          ويف الواقع، فإن احلواجز اليت حتول دون        . يف املـنطقة  

لـتقدمي الـتقارير، أال وهي الصعوبات اليت تعترض تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية، وأوجه القصور املؤسسية،                
 .وانعدام التنسيق فيما بني خمتلف األطراف الفاعلة، إخل

 بلدان أطراف متأثرة إىل مؤمتر األطراف، فقد أتيحت أموال          واسـتجابة للطلـبات املتكررة اليت قدمتها       -٩٣
 . أوروبا الوسطى والشرقيةيفلبعض البلدان األطراف املتأثرة 
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توليف املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف يف           -جيم 
 أوروبا الوسطى والشرقية

مع املدين واملنظمات غري    العمليات القائمة على املشاركة واليت تشمل اجملت       -١
 احلكومية واملنظمات اجملتمعية

يبـّين حتلـيل الـتقارير اليت وردت من البلدان األطراف املتأثرة من أوروبا الوسطى والشرقية أن مجيع                   -٩٤
 يف مكافحة أن النهج القطاعي الذي يتجه من القمة إىل القاعدة لن يكون ناجحاً             تدرك مجيعها بوضوح    األطراف  

فجميع التقارير تسلم بأن النهج املتجه من القاعدة إىل القمة هو السبيل            . راضـي واجلفاف والتصحر   تـردي األ  
ومن مث اعُتربت العملية القائمة على املشاركة شرطاً مسبقاً         . الصـحيح الوحـيد ملكافحة هذه التهديدات البيئية       

وتقدم التقارير أمثلة على خمتلف اإلجراءات      . إلعـداد برنامج عمل وطين يعتد به ولتنفيذ االتفاقية تنفيذاً ناجحاً          
 فضالً  ، تقدم بعض املعلومات عن اإلجنازات اليت حتققت       ، كما والتدابري املتعلقة بالسياسات حلفز عملية املشاركة     

 . هذه التدابري أثناء تنفيذهااعترت والقيود اليت أوجه القصورعن 

م مطرد يف هذا اجملال، ال سيما بشأن زيادة مشاركة          وتبـّين معظم تقارير البلدان األطراف حدوث تقد        -٩٥
خمتلف أصحاب املصلحة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاصة واألوساط العلمية ووسائط             

. وأبلغ بلدان طرفان اثنان عن إنشاء مراكز آرهوس أثناء فترة اإلبالغ. اإلعالم والسلطات احمللية واجملتمعات احمللية
عمل ومحالت  الدراسية وحلقات   اللقات  احلؤمترات و املذكـر التقارير أيضاً بعض التحسن التدرجيي يف تنظيم          وت
، واألدوات السـمعية املرئية املتوجهة ملختلف شرائح أصحاب املصلحة وكذلك يف            ويف املنشـورات  توعـية،   ال

ويف الوقت ذاته، . ا ومناهج اجلامعات الوطنيةحمتوياهتا؛ ويف إدراج الدروس عن محاية البيئة يف برامج املدارس العلي
تالحـظ الـتقارير أن مثـة تنوعاً شاسعاً يف وترية ودرجة االخنراط يف العملية القائمة على املشاركة وتعزيز هذا         

 .وتقدم بعض التقارير معلومات عن اخلربة اإلدارية املكتسبة فيما يتعلق بعملية املشاركة. االخنراط

ترك يف عملية االتفاقية، يف العديد من البلدان األطراف، سوى عدد صغري من أصحاب              بـيد أنـه مل يش      -٩٦
فتمثيل أصحاب املصلحة يف    . وال تقدم التقارير معلومات عن مدى فعالية العملية القائمة على املشاركة          . املصلحة

ن األطراف بأن مشاركة     ويعترف تقرير واحد من تقارير البلدا      .هيئات التنسيق الوطنية ضعيف يف بعض احلاالت      
أصحاب املصلحة يف عملية إعداد برنامج العمل الوطين اخلاص به كانت حمدودة، ونتيجة لذلك، يتطلع اآلن هذا                 

ويعزو بعض البلدان   ". القاعدة إىل القمة  " باتباع النهج املتجه من      هذاالـبلد إىل مـراجعة برنامج العمل الوطين         
 مشاركة فعالة يف إعداد برامج      ، وباألخص اجملتمعات احمللية   ،حلكوميةاألطـراف ضعف مشاركة املنظمات غري ا      

العمل الوطنية وتنفيذها إىل افتقار هذه اجلهات الفاعلة إىل األموال الكافية، وتعزوه بلدان أطراف أخرى إىل القيود 
 .النفسية املوروثة عن احلقبة السابقة

  والترتيبات التشريعية واملؤسسيةاألطر -٢

ن مجيع التقارير إحراز بعض التقدم، وتقدم معلومات عن التدابري الرامية إىل تعزيز األطر التشريعية               تبـيّ  -٩٧
 البلدان، فضالً عن    آلحادواملؤسسية اليت تتفاوت تفاوتاً كبرياً وفقاً لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية           
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تنفيذ هذه التدابري   خالل  إال أن النتائج اليت حتققت من       . يةاخلربة املكتسبة يف حماربة هذه الظواهر يف إطار االتفاق        
فال يوجد حىت حينه بلد طرف واحد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية اليت قدمت تقارير ميلك . متواضعة نسبياً
 . وعملياً فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيةمتماسكاًإطاراً تشريعياً 

وأبلغت مخسة بلدان أطراف عن إنشاء      . عتمد بعد قوانني ختص األراضي    أهنا مل ت  ب بلدان   ثالثةوقد أفادت    -٩٨
أبلغت هذه البلدان نفسها و.  تردي األراضي ضمن نظامها املعتمد حديثاً حلماية البيئةملكافحةأسس قانونية داعمة 

القوانني و  تشريعاهتا الوطنية السارية    حتقيق االنسجام بني   عـن اختـاذ عـدة تدابـري يف اآلونة األخرية من أجل            
وأبلغ بلد واحد . والتشريعات اإليكولوجية يف االحتاد األورويب وفقاً للسياسة الزراعية املشتركة للجماعة األوروبية
 .عن استحداث أدوات إلدارة املعلومات واستخدامها لدعم عملية اختاذ القرارات االستراتيجية

واحد وضع برنامج عمل وطين واعتمده رمسياً، ولكنه ال         ومنذ العملية السابقة لتقدمي التقارير، أهنى بلد         -٩٩
وتوشك مخسة بلدان أطراف من أوروبا الوسطى والشرقية على االنتهاء من .  لعدم وجود املوارد املالية الالزمةذينف

وأفاد بلد طرف واحد أن برنامج . وضع برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا أو هي بصدد صياغة نصوص هذه الربامج
عمل الوطين الذي اعتمد قبل عملية اإلبالغ الثانية جيب مراجعته وحتيينه بالتعاون مع الشركاء الدوليني املهتمني باستعمال      ال

 .وأنشأت ثالثة بلدان أطراف هيئات تنسيق وطنية أثناء فترة اإلبالغ هذه. النهج املتجه من القاعدة إىل القمة

على الصعيدين احمللي والدويل، مبا يف ذلك تعبئة املوارد والتنسيق يف هذا الصدد  -٣
 إبرام اتفاقات الشراكة

 تردي  ملكافحةأساسي من عناصر أية إجراءات ناجحة       عنصر   مجيع التقارير أن التمويل املناسب       تـرى  -١٠٠
ن  املوارد املالية هي أحد أكرب العقبات اليت تعوق اجلهود الوطنية للحد م            ندرةاألراضي واجلفاف والتصحر، وأن     

أن موارد امليزانية ختصص بالدرجة األوىل      بوأبلغ بعض البلدان    . تـردي األراضـي واستصالح األراضي املتردية      
ألهداف اقتصادية واجتماعية أخرى، وأن املوارد اليت خصصت ابتداًء لصون التربة ومحاية األراضي جيري حتويلها       

  .بية الوطنية على استخدام األموال من خارج امليزانيةويف بعض احلاالت، ال حتفز القوانني الضري. إىل مآرب أخرى

ملوارد بني خمتلف القطاعات وعلى عدم كفاية التنسيق بشأن         اتوزيع  سوء  وأوردت الـتقارير أمثلة على       -١٠١
ض ويف بع. ويف بعض احلاالت ال تتضمن امليزانية الوطنية بنداً خاصاً بالتنفيذ املباشر لالتفاقية. ختفيف آثار اجلفاف

األحيان، تعد ممارسة مجع اإليرادات من استعمال املوارد الطبيعية من بني القيود الرئيسية اليت تعترض االستدامة يف 
 .إدارة املوارد الطبيعية

 بلد طرف واحد أنه ينبغي زيادة حتسني نظام مراقبة احلكومة والسلطات احمللية وتنظيمها ودعمها،               ويرى -١٠٢
الكفيلة بالتعويض، وأن يقوم نظام التأمينات وصناديق اإلغاثة املركزية واإلقليمية وصناديق وحتديد املوارد والسبل 

 .الضمانات بدور يف دعم السكان الذين تكبدوا خسائر فادحة بسبب اجلفاف

ويف تطـور جديـد مهم، عرض تقرير أحد البلدان األطراف آلية مالية تتعلق باالستعمال العقالين للبيئة     -١٠٣
ـ  تها، ال تقوم على دفع خمالفات مالية على األضرار اإليكولوجية وأداء مدفوعات على استخدام األراضي               وحبماي

حلد من اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية على       إىل ا  بل أيضاً على التحفيز االقتصادي للتدابري الرامية         ،فحسـب 



ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 
Page 24 

 

طات حملية حلشد موارد إضافية عرب منظمات وقدم بلد طرف آخر معلومات عن عزمه العمل على تفعيل سل. البيئة
 .غري حكومية وعلى إشراك عاطلني مؤقتاً يف تنفيذ برنامج العمل الوطين

وذكـر معظـم البلدان األطراف أن األهداف الرئيسية حلشد األموال واستخدامها ينبغي أن تشمل يف                 -١٠٤
وارد املتاحة، وزيادة حتسني مناخ االستثمار، وتطوير املسـتقبل القريب حتديد املوارد املالية اإلضافية، ومركزية امل       

آلـيات اقتصادية مواتية ملكافحة تردي األراضي، والعمل على تراكم األموال املخصصة لألنشطة املتعلقة بإدارة               
 .األراضي واستصالحها ومحايتها واستخدام هذه األموال بشكل فعال

طى والشرقية أنه مل يطلق حىت اآلن أي مشروع يف منطقتها  أوروبا الوسيفوالحظ بعض البلدان األطراف  -١٠٥
بل إن البلدان املتأثرة املدرجة يف املرفق اخلامس ال حتصل حىت على مساعدة استشارية أو               . مبساعدة اآللية العاملية  

. ه املنطقة يف تنفيذ أنشطة يف بلدان أطراف متأثر من هذةوهذه البلدان ترغب يف أن تشرع اآللية العاملي    . لوجستية
 أوروبا الوسطى والشرقية    يف ةوال تتضمن التقارير أيضاً أية معلومات تقريباً عن استعمال البلدان األطراف املتأثر           

 . ملرفق البيئة العاملية بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي١٥الربنامج التشغيلي 

تضاء، مع الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، وحسب االق -٤
 االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

مجـيع بلـدان أوروبا الوسطى والشرقية اليت قدمت تقارير أطراف يف اتفاقيات ريو وهي بصدد حماولة                  -١٠٦
 تنفيذ  أن تنسق وحتاول البلدان اليت قدمت تقارير      .  جتنب االزدواجية  ،ضـمان التآزر بني هذه االتفاقيات ومن مث       

وقد أنشئت يف معظم البلدان عمليات . ريق وزارة واحدة، هي وزارة البيئة يف غالب األحيانهذه االتفاقيات عن ط
. تعاونـية مع جهات معنية أخرى من وزارات ووكاالت ومؤسسات علمية وحكومات حملية ومستغلي األراضي            

 به فريق االتصال    وأبلغ بلد واحد عن الدور الذي يقوم      . عـلى أن هذه العملية حتتاج إىل قدر كبري من التحسني          
املشترك التابع التفاقيات ريو، الذي يضم موظفي اهليئات الفرعية العلمية التابعة لالتفاقيات، واألمناء التنفيذيني،              

 .وهدف هذا الفريق هو حتسني التنسيق فيماً بني االتفاقيات. وأعضاء األمانات

بشأن التقييم الذايت لالحتياجات من تعزيز      ومل تـبلغ سوى أربعة بلدان عن االنتهاء من تنفيذ مشروع             -١٠٧
 ومكَّنها ساعدها على حتديد احتياجاهتا احملتملة يف جمال تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث وهو مشروعالقدرات الوطنية، 

 .من تطوير بعض املشاريع املشتركة يف جماالت تردي األراضي واجلفاف والتصحر والتنوع البيولوجي وتغري املناخ

وذكر تقريران اثنان آخران أن برامج      . شـار تقريـران اثنان فقط إىل إعداد استراتيجيات بيئية وطنية          وأ -١٠٨
؛ واعُترب برنامج العمل الوطين يف إحدى هذه الوطنيةالعمـل الوطنية أدرجت يف برامج استراتيجية احلد من الفقر         

طرح يف حالتني اثنتني إنشاء حدائق وطنية       و. احلـاالت جـزءاً من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية         
ومل يقدم أي تقرير معلومات عن أوجه الترابط باالتفاق  .  على تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث مجيعاً      الًباعتـبارها مثا  

 .العاملي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 لنباتاإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه، والتربة، وا -٥

 أوروبا الوسطى والشرقية إىل اختاذ تدابري شىت بشأن اإلدارة املستدامة           يفأشـار بعض البلدان األطراف       -١٠٩
السـتخدام األراضي، وال سيما إعداد مدونات للممارسات الزراعية والبيئية اجليدة، ومد املزارعني بإعانات عن               

 برنامج عن صون واستخدام األراضي اليت أعيد تأهيلها         أنشـطة الري، وحتسني نظم توزيع املياه والري، وإنشاء        
 منتجات نظيفة بيئياً، وإىل محاية التربة       استناداً إىل يهدف إىل التحفيز على اإلنتاج الزراعي القادر على املنافسة،          

، على  وأفاد بلد واحد أن سياسته الوطنية إلدارة املياه تتفق بوجه عام          . مـن الـتردي واملياه من تدهور نوعيتها       
بيد أن جمال إدارة املوارد . مستوى التشريعات والربامج، مع املبادئ التوجيهية لالتفاقية ومع التشريعات األوروبية      

 .املائية يفتقر إىل التنسيق بني مجيع املؤسسات املعنية

 لزراعة وتربية املاشيةلظم مستدامة تطوير ُن -٦

وبا الوسطى والشرقية معلومات عن األنشطة الزراعية مثل         أور يف من البلدان األطراف     وقـدم عدد قليل    -١١٠
تشكيل سجالت مسح األراضي للزارعة والغابات، وإنشاء صناديق لتحسني نوعية األراضي، والشروع يف برامج              

عن صعوبات وقيود البلدان وحتدث بعض  . وطنية عن استحداث أحزمة غابية، ومتويل أنشطة إعادة تأهيل املراعي         
ـ    ع، يف اقتصاد السوق، استعمال نظام تناوب احملاصيل القدمي، أو تنفيذ طرق حرث            ي تعد تستط  ملا  تـتعلق بكوهن

حماِفظة على التربة، وزراعة الشرائح، وإدارة العناصر املغذية يف التربة، وغريها من تدابري احملافظة على التربة اليت                 
 .من شأهنا أن تقي من زيادة تردي األراضي

 اقة جديدة ومتجددةاستحداث مصادر ط -٧

 أوروبا الوسطى والشرقية عن مشروعني رائدين اثنني بشأن         يفأبلغ بلد واحد فقط من البلدان األطراف         -١١١
 .سريعة النموالالطاقة املتجددة لنظم إنتاج غاز حيوي من النفايات احليوانية، وبشأن زراعة أنواع األشجار 

 ُنظم اإلنذار املبكر من أجل التخفيف تدابري استصالح األراضي املتردية وإنشاء -٨
 من آثار اجلفاف

تتضـمن الـتقارير احلالية معلومات عن إعادة تأهيل األراضي وإنشاء نظم اإلنذار املبكر أكثر بكثري مما               -١١٢
 وتشري مجيع التقارير إىل تدابري كانت نفذت أو خطط هلا وفقا للمقرر           . تضـمنته تقاريـر عملية اإلبالغ الثانية      

 الوطنية املكتسبة يف هذا اجملال وحددت عدة قيود اقتصادية وقانونية اخلرباتونظرت بعض التقارير يف   . ٤-أم  /٨
بري حلماية األراضي والبيئة اوأبلغ بلد طرف واحد عن اختاذ بعض التد. وإدارية ولوجستية تعوق تنفيذ هذه التدابري

  .واليت جيري االضطالع هبا يف منطقة تشرينوبيل

 أوروبا الوسطى والشرقية عن أمهية إعداد خرائط عن التربة ومبادئ           يفحتـدث بعض البلدان األطراف      و -١١٣
 بلد واحد أن إعداد خرائط عن املناطق احلساسة للجفاف،          ورأى. توجيهية تقنية إلعادة تأهيل األراضي املنجرفة     

د أهم مسارات البحث امللحة لعملية اتفاقية مع إمكانية اشتماهلا على البلدان األوروبية مجيعاً، ينبغي أن يكون أح        
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 مقترح مشروع مشترك من أجل مجع التربعات إال أنه مل           ه مت إعداد  وذكر هذا البلد الطرف أن    . مكافحة التصحر 
 .يلق أية استجابة تذكر

ن وتتضـمن بعض التقارير معلومات عن تطوير نظم اإلنذار املبكر للتنبؤ باجلفاف؛ واعتربت بعض البلدا         -١١٤
فإجياد نظام تشغيلي لإلنذار املبكر     . هـذه اخلطوة من األولويات يف اجلهود اليت تبذهلا للتخفيف من آثار اجلفاف            

 .يعين إتاحة فرصة لتحويل استراتيجيات التخفيف من اجلفاف من إدارة األزمات إىل إدارة املخاطر

لقانونية، واملؤسسية، واملالية، والبشرية،    ، وا ةوأشـار بعـض التقارير إىل القيود االجتماعية واالقتصادي         -١١٥
واللوجستية، بل والسياسية اليت تقلص إىل حد كبري من فعالية تدابري إعادة تأهيل األراضي املتردية والتخفيف من                 

 .آثار اجلفاف

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -٩

با الوسطى والشرقية بأمهية ُنظم رصد       أورو يفسلّمت مجيع التقارير الواردة من البلدان األطراف املتأثرة          -١١٦
  .وأوضحت أن هذه البلدان بلغت مراحل متفاوتة يف إعداد هذه النظم وتنفيذها. وتقييم اجلفاف والتصحر

وأبلغ بلد واحد عن نظام وطين لرصد استخدام األراضي يتيح معلومات لسجل مسح األراضي يف الوقت    -١١٧
أراضي الغابات،  -  لرصد نباتات وتربةاًظمتناولت، على سبيل املثال، ُنوقدمت بلدان أخرى معلومات . املناسب
يف جمال إدارة املياه، ومؤشرات لتقييم التصحر واجلفاف تأخذ يف االعتبار خصوصيات تعمل  لرصد اجلفاف اًونظم

 .خمتلف املناطق

 فـرص وصول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان النامية منها، إىل            -١٠
 التكنولوجيا واملعارف والدراية املناسبة

وشدد بعض البلدان على . واصلت معظم التقارير التركيز على دور املؤسسات البحثية والتعليمية الوطنية         -١١٨
اإلسهامات اإلجيابية اليت قدمتها األوساط العلمية الوطنية فيها يف تطوير تكنولوجيا ودراية جديدة ذات صلة، وال           

 للطبيعة،  مراٍعبشكل   خـرائط عـن التربة املنجرفة، ومنهجية لالستغالل الزراعي لألراضي            سـيما يف وضـع    
 .وتكنولوجيا إلعادة تأهيل األراضي، ومعايري ومؤشرات يف هذا الصدد

ففي أحد البلدان خيضع نظام البحوث الزراعية . عـلى أن بعـض التقارير ليست هبذا القدر من التفاؤل           -١١٩
 وبذلك  ،لتنظيم لكي يالئم التغريات اهليكلية اليت طرأت على القطاعني االقتصادي واالجتماعي          والغابـية إلعادة ا   

ويف بعض احلاالت، يشكل . تعاين معظم مؤسساته من االفتقار إىل األموال واملوظفني املؤهلني والتجهيزات العصرية
 أوروبا يفام اجلهود اليت تبذهلا البلدان األطراف االفتقار إىل التكنولوجيا واملعارف املناسبة أو ندرهتا عقبة خطرية أم

ومع ذلك، أكد بلد واحد على استعداده تزويد بلدان أخرى          . تنفيذ االتفاقية إىل  الرامية  والوسـطى والشـرقية     
وأعرب بلد آخر عن نيته تعزيز التكنولوجيا واملعارف        . مبنـتجات أنتجت على أساس البحث والتطوير الوطنيني       

 . حبوزته ملكافحة ظواهر اجلفاف وتردي األراضي والتصحر عن طريق آليات االتفاقيةوالدراية اليت
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 أوروبا الوسطى والشرقيةالِعَبر املستخلصة من التقارير املقدمة من البلدان األطراف يف  -دال 

 الِعَبر املستخلصة من عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية -١

ملية الثالثة لتقدمي التقارير مشاهبة لتلك الدروس اليت أعلن عنها أثناء العملية            الـدروس املستفادة من الع     -١٢٠
الثانية، أي ضرورة إدماج برامج العمل الوطنية من البداية يف االستراتيجيات االجتماعية واالقتصادية طويلة األجل 

ج العمل الوطنية والربامج القطاعية ذات وضمان إقامة الترابط بني برام، ويف خطط التنمية البيئية والتنمية املستدامة
 يف الوقت احلاضر مناهج جديدة إلعداد برنامج العمل الوطين، أي التحّول             أنه توجد  ويتضح من التقارير  . الصلة

 ".القاعدة إىل القمة"إىل النهج املتجه من " القمة إىل القاعدة"من النهج املتجه من 

 أربعة بلدان من أوروبا ه مل تعتمد سوىصوص عملية التنفيذ ألنوال يزال من الصعب استخالص دروس خب -١٢١
 املوارد املالية ال    قلةولكن األمر اجللي هو أن      . الوسطى والشرقية يف الوقت احلاضر برامج عمل وطنية خاصة هبا         

 . ناجحاًتزال تشكل عقبة كربى حتول دون تنفيذ برامج العمل الوطنية القائمة تنفيذاً

 ستخلصة من نظام تقدمي التقاريرالِعَبر امل -٢

ومن . يعد املخطط التحليلي املقترح يف دليل املساعدة أداة هامة إلعداد التقارير الوطنية يف شكل موحدّ               -١٢٢
وقد . شـأن استعمال البلدان األطراف هذا الدليل استعماالً دقيقاً أن يسهل من عملية تقييم مدى تنفيذ االتفاقية                

رامترات التقييم االدليل، ولكنها مل تأخذ باملؤشرات وب طراف اهليكل العام الوارد يفاتـبع معظـم الـبلدان األ   
وفضالً عن ذلك، فإن املعلومات اليت وردت حتت عناوين وعناوين فرعية ال            . واملالحظات واألسئلة اليت تضمنها   

 حتليلية، أكثر منهاتقارير وصفية   وجاءت ال . تعكـس دائماً الوقائع واألرقام املتعلقة بالفترة املشمولة باالستعراض        
كمـا أن العديـد منها ال يقدم إجابة واضحة عن مدى فعالية اجلهود اليت بذلت على املستويني الوطين والدويل                    

 .وأثرها على تنفيذ االتفاقية

  وقـد مسح تقدمي معظم األطراف دراسات قطرية موجزة بإتاحة بعض املعلومات عن املؤشرات الفيزيائية          -١٢٣
غري أن هذه املعلومات ال ميكن استعماهلا لتبيان الِصالت   . االقتصادية لبلدان املنطقة   - احلـيوية واالجتماعـية    -

شية، أو التنمية البشرية لبلد ياالقتصادية، أو الظروف املع - القائمة بني تدهور املوارد الطبيعية، واحلالة االجتماعية
 .أو منطقة متأثرة

  أوروبا الوسطى والشرقيةوصيات اخلاصة بالبلدان األطراف يفاالستنتاجات والت -هاء 

يبـّين حتليل التقارير أن املدى الذي بلغه تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يتفاوت تفاوتاً كبرياً من بلد إىل              -١٢٤
ر اإلرادة  ويتوقف جناح تنفيذ االتفاقية على توف     .  أوروبا الوسطى والشرقية   يفآخـر من البلدان األطراف املتأثرة       

السياسـية إلقـناع أصحاب املصلحة بأمهية عملية االتفاقية وعلى قدرة احلكومات على حتفيز أصحاب املصلحة               
 .هؤالء على مكافحة تردي األراضي واجلفاف والتصحر
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وينـبغي إدمـاج بـرامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية املستدامة واالستراتيجيات االجتماعية               -١٢٥
القاعدة إىل "ومثة اعتقاد راسخ بضرورة انتهاج البلدان النهج املتجه من . صادية للبلدان يف أقرب وقت ممكنواالقت
 .لدى إعداد أو حتيني برامج العمل الوطنية اخلاصة هبا" القمة

أن وينـبغي للبلدان األطراف من أوروبا الوسطى والشرقية اليت متر مبرحلة انتقالية أن تأخذ يف احلسبان                  -١٢٦
 .تكلل بالنجاح، يف اقتصاد السوق، إال أن يشارك فيها القطاع اخلاصتتدابري محاية البيئة لن 

) هنج رد الفعل(وينبغي أن يتحول العمل على ختفيف آثار اجلفاف على البيئة والزراعة من إدارة األزمات  -١٢٧
تعبئة ا اليت متكّن من     وحدههي  ادة كبرية   زيادة املوارد املالية اخلارجية زي    و). هنـج وقـائي   (إىل إدارة املخاطـر     

 .التكنولوجيا املناسبة واملوظفني إلجياد ُنظُم لتقييم تردي األراضي واجلفاف والتصحر والتخفيف من آثارها

 أوروبا الوسطى والشرقية، مصدراً رئيسياً يفويعـد الدعـم الـدويل، بالنسبة للبلدان األطراف املتأثرة        -١٢٨
ويف هذا السياق، تتوقع البلدان األطراف      . يا الضروريتني للمسائل ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية      لألموال والتكنولوج 

أن يزيد مرفق البيئة العاملية من الدعم الذي يقدمه لألطراف املتأثرة يف املنطقة، وأن تشرع اآللية العاملية يف تنفيذ                   
 .أنشطتها يف أوروبا الوسطى والشرقية

ألطراف ذاهتا  من جانب ا  قارير الوطنية حبيث تصبح حتليلية وقابلة لالستعمال العملي         وينـبغي تطوير الت    -١٢٩
وينبغي أيضاً تطوير الدراسات القطرية املوجزة هبدف ضمان وجود ِصالت بني تدهور املوارد الطبيعية . وشركائها

  .واحلالة االجتماعية واالقتصادية للبلدان األطراف املتأثرة

 ن التقارير اليت قدمتها بلدان أطراف أخرى متأثرة معلومات ع� ثالثاً

قّدمـت ثالثة من البلدان املتقدمة األطراف املتأثرة غري املشمولة بأي من مرفقات االتفاقية تقاريرها عن                 -١٣٠
تقاريرها قد اتبعت   و. قدم تقريره ألول مرة   ي هذه البلدان     أحد األنشطة اليت اضطلعت هبا لتنفيذ االتفاقية، وكان      

ورة رئيسية الشكل اخلاص بالبلدان املتقدمة األطراف املتأثرة اليت مل ُتِعد برامج عمل، كما هو مبني يف املقرر                  بص
وتبـّين هـذه التقارير خصائص التصحر يف كل بلد، وتقدم إشارات عن األطر              ). د(١٠، الفقـرة    ١-م أ /١١

يرتبط  ر إدارة التنمية املستدامة، كما تصف ماالتشريعية، والسياق السياسي، واستراتيجيات إدارة األراضي يف إطا
 وباإلضافة إىل املسائل املواضيعية السبع الرئيسية املبينة يف املقرر         . بذلـك مـن أنشطة وبرامج تقدم بيانات شىت        

، استعرضت ثالثة جماالت هي اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، وال سيما املياه والتربة والنبات، يف ٥-م أ /١
ناطق املتضررة، واستحداث نظم مستدامة للزراعة وتربية املواشي، واستحداث مصادر طاقة جديدة ومتجددة،             امل

أوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية     ووأورد تقريـر واحد تفاصيل عن الروابط        . وعرضـت باألرقـام واخلـرائط     
وجيات اجلديدة اليت ُيِعملها يف األراضي      واالستراتيجيات الوطنية األخرى، وعن الدعم الذي يقدمه البلد للتكنول        

 .القاحلة والتجارب اليت اكتسبها يف هذا اجملال
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