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 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

من ) ب(٢و) أ(٢ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرتني استعراض تنفيذ
 ٥-م أ/١من املقرر  ١٠ الفقرة  من االتفاقية، وكذلك٢٦، واملادة ٢٢املادة 

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من مناطق         
ة خالف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التقارير عن العملي

 القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف        
                      إعداد برامج العمل وتنفيذها

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

اخلربات املكتسبة والنتائج عن  العملية القائمة على املشاركة والتقارير عنيف ذلك 
 احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 نتائج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط
 دان أطراف أخرى متأثرةوأوروبا الوسطى والشرقية وبل
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والبلدان األطراف األخرى املتأثرة، وذلك حتضرياً النعقاد       ) املرفق اخلامس من االتفاقية   (ية  أوروبا الوسطى والشرق  
 طرفاً، مبا يف ذلك ٢٣ مشاركاً وممثلون عن ٤٦وحضر االجتماع . الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 عرضاً ٣١وقُدم ما جمموعه . ومية دوليةاجلماعة األوروبية، وممثلون عن هيئات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات حك
مبا يف ذلك عروض عن التقارير الوطنية املقدمة من البلدان املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى 

وقدم اثنان من البلدان املتقدمة تقارير عن املساعدة اليت يقدماهنا إىل           . والشـرقية وبلـدان أطراف أخرى متأثرة      
والحظ املشاركون أن مثانية من البلدان األطراف اعتمدت برامج         . املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية    الـبلدان   

 . عمل وطنية، بيد أن قدراهتا ما زالت متباينة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

اخلامسة  املقرر النظر فيها خالل الدورة       عيةيضاالبنود املو واعتمد االجتماع استنتاجات وتوصيات بشأن       -٢
للجـنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مثل العملية القائمة على املشاركة، والتشريعات واملؤسسات، وأوجه التآزر،              
وتعبئة املوارد، وتدابري إعادة تأهيل األراضي املتدهورة، والوصول إىل التكنولوجيا واملعرفة وتعزيز نقلهما، ورصد       

 . وتقييم اجلفاف والتصحر

امج العمل الوطنية واألنشطة املشتركة على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، كما نوقشت بر -٣
وأخرياً، اختذ املشاركون قرارات سوف تقوم البلدان األطراف املدرجة يف املرفقني           . وكذلك عملية تقدمي التقارير   

عقده يف إطار الدورة اخلامسة للجنة      اخلـامس والرابع بتقدمي عروض بشأهنا خالل اجتماع فريق املناقشة املزمع            
 . استعراض تنفيذ االتفاقية، وقدموا أفكارهم املتعلقة باألنشطة املستقبلية للسنوات العشر القادمة
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٢ - ١ ....................................................................الوالية -أوالً 

 وسط االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف يف منطقة مشال البحر األبيض املت          -ثانياً 
 ٤ ٦٠ - ٣ ................................................وأوروبا الوسطى والشرقية 

 ٤ ١١ - ٣ ....................................................تنظيم االجتماع -ألف 

 ٥ ٦٠-١٢ ...........................................االستنتاجات والتوصيات -باء  
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  الوالية-أوالً 

 املتعلق باإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية       ٥-م أ /١طلـب مؤمتـر األطـراف، مبقتضى مقرره          -١
أن تستفيد  ) ١٥املرفق، الفقرة   (مم املتحدة ملكافحة التصحر، إىل األمانة       للمساعدة يف استعراض تنفيذ اتفاقية األ     

أو دون اإلقليمي لنشر املعلومات املستمدة من حتليلها        /مـن أعماهلـا وأنشطتها اجلارية على املستوى اإلقليمي و         
 األويل والسـعي للحصـول عـلى ردود بغـية إغـناء قـاعدة أعمـال جلـنة اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية                       

)ICCD/COP(5)/11/Add.1.( 

 املتعلق بربنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ ٧-م أ/٩ووفقاً للمقرر اآلنف الذكر، واملقرر  -٢
، نظمت األمانة اجتماعات إقليمية للبلدان األطراف املتأثرة من مناطق          )ICCD/COP(7)/16/Add.1(االتفاقـية   

وتتضمن هذه الوثيقة الردود املطلوبة اليت مت . ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةخالف أفريقيا حتضرياً للدورة اخلامس
احلصـول علـيها من خالل االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط                 

 .وأوروبا الوسطى والشرقية

 االجـتماع اإلقليمي للبلدان األطراف يف منطقة مشال        -ثانياً 
 البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية

 تنظيم االجتماع -ألف 

ُعقد االجتماع اإلقليمي الثالث جلهات التنسيق من منطقة مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى               -٣
 بغية متكني   ،٢٠٠٦ يوليه/متوز ٢٧ إىل   ٢٤والشرقية وبلدان أطراف متأثرة أخرى، يف بون، بأملانيا، يف الفترة من            

هـذه الـبلدان األطراف وشركائها من صياغة وتقدمي مسامهة إقليمية يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                 
 .االتفاقية

، جلهات التنسيق   )رومانيا(ونظمت األمانة خالل اليوم األول مشاورات، ترأسها السيد فيوريل بلويديا            -٤
شرقية بشأن التقدم احملرز يف جمال أنشطة التعاون اإلقليمي يف إطار           مـن البلدان األطراف يف أوروبا الوسطى وال       

، جلهات التنسيق من البلدان األطراف يف مشال        )ألبانيا(املرفق اخلامس؛ ومشاورات، ترأسها السيد سامجري خوخا        
 . البحر األبيض املتوسط بشأن التقدم احملرز يف أنشطة التعاون اإلقليمي يف إطار املرفق الرابع

وانتخب املشاركون السيد خوخا رئيساً لالجتماع، والسيد بلويديا نائباً للرئيس، والسيدة إيفيسا أبولينا             -٥
 . واعتمد املشاركون جدول األعمال املؤقت بالصيغة اليت اقترحتها األمانة. مقررة) التفيا(

عة األوروبية، وبرنامج األمم  طرفاً، مبا يف ذلك اجلما٢٣ مشاركاً بينهم ممثلون عن ٤٦وحضر االجتماع  -٦
كما حضر االجتماع ممثلون عن أربعة      . خطة عمل منطقة البحر األبيض املتوسط والبنك الدويل       /املـتحدة للبيئة  

 . وقدمت اآللية العاملية مسامهاهتا يف االجتماع. منظمات غري حكومية وثالثة مشاريع حبوث
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 بلداً تقاريرها ١٦ت البلدان املشاركة التالية وعددها وقدم.  عرضا٣١ًوقدم خالل االجتماع ما جمموعه  -٧
بلغاريا والربتغال  وإيطاليا  وألبانيا  وإسرائيل  وإسبانيا  وأرمينيا  وأذربيجان  واالحتاد الروسي   : خـالل االجـتماع   

 وقدمت كرواتيا وأوكرانيا معلومات. التفياوسلوفينيا ورومانيا وجورجيا ومجهورية مولدوفا  وتركيا  وبيالروس  و
وقدمت البوسنة واهلرسك معلومات عن عملية اتفاقية       . عـن تقريـريهما الوطنيني اللذين ال يزاالن قيد اإلعداد         

 .مكافحة التصحر يف هذا البلد

وقدمت ليتوانيا، اليت أعلنت أهنا مل تتأثر، معلومات عن أنشطتها الوطنية املتعلقة بعملية اتفاقية مكافحة                -٨
 . التصحر

تقريريهما عن املساعدة اليت    ) اجلمهورية التشيكية وإيطاليا  ( البلدان املتقدمة املشاركة     وقـدم بلدان من    -٩
 . يقدماهنا إىل البلدان األطراف املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

املتوسط، واآللية العاملية برنامج عمل منطقة البحر األبيض  /وقـدم ممثلون عن برنامج األمم املتحدة للبيئة        -١٠
والبنك الدويل معلومات عن أنشطتهم يف البلدان املتأثرة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى                

 . والشرقية

ومت نشر مداوالت   . يوليه/متوز ٢٧واعـتمدت االستنتاجات والتوصيات يف اجللسة اخلتامية املعقودة يف           -١١
 االستنتاجات والتوصيات وقائمة بأمساء املشاركني، يف موقع الويب التفاقية مكافحة           االجـتماع، مبـا يف ذلك     

 . www.unccd.intالتصحر على العنوان 

 االستنتاجات والتوصيات -باء 

 املستوى الوطين -١

 احلالة العامة للتقارير الوطنية وبرامج العمل الوطنية

ــبل  -١٢ ــوز ١٥وردت ق ــيه/مت ــاريخ تو٢٠٠٦ يول ــو ت ــيقة ، وه ــوارد يف الوث ــتقارير ال ــيف ال ل
ICCD/CRIC(5)/4/Add.1       بلداً من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض          ١٧، تقاريـر وطنـية من 

 من بلدان مشال    ٢: املتوسـط وأوروبا الوسطى والشرقية وبلدان أطراف أخرى متأثرة، وذلك على النحو التايل            
االحتاد الروسي،  ( من بلدان يف أوروبا الوسطى والشرقية        ١١، و )ركياإسـبانيا وت  (الـبحر األبـيض املتوسـط       

مجهورية مولدوفا،  ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     وبيالروس،  وبلغاريـا،   وأرمينـيا،   وأذربـيجان،   و
 واخلامس   من اثنني من البلدان األطراف املشمولة باملرفقني الرابع        ٢، و )هنغارياوالتفيا،  ورومانيا،  وجورجـيا،   و
). كندا والواليات املتحدة األمريكية  ( مـن اثنني من البلدان األطراف األخرى املتأثرة          ٢و) ألبانـيا وسـلوفينيا   (

 ).إسرائيل وإيطاليا والربتغال(ووردت ثالثة تقارير وطنية خالل االجتماع اإلقليمي 

تقدم تقاريرها األوىل   ير من بلدان     تقار ٥ تقريراً، وردت    ٢٠ومـن هذه التقارير الوطنية، البالغ عددها         -١٣
 ، )والواليات املتحدة األمريكية  التفيا،  وسلوفينيا، و مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     واالحتـاد الروسي،    (
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ووردت التقارير العشرة   ) ألبانيا وبيالروس وبلغاريا وكندا وهنغاريا    ( تقارير من بلدان تقدم تقاريرها الثانية        ٥و
مجهورية وتركيا والربتغال وإيطاليا وإسرائيل وإسبانيا وأرمينيا وأذربيجان (بلدان تقدم تقاريرها الثالثة األخرى من 

ووردت ثالثة تقارير أخرى من بلدان أطراف أخرى متأثرة، أي البلدان األطراف            ). رومانياوجورجيا  ومولدوفا  
إيطاليا (وقدم بلدان   ). يات املتحدة األمريكية  كندا وإسرائيل والوال  (غـري املشـمولة مبـرفقات التنفيذ اإلقليمي         

يتضمن التقرير (تقرير من البلد بوصفه متأثراً وتقرير بوصفه بلداً متقدماً        : تقريرين منفصلني لكل منهما   ) وإسبانيا
 ). الثاين تفاصيل عن املساعدة اليت يقدمها البلد إىل بلدان أخرى متأثرة

ذه مرفق البيئة العاملية بتمويل إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ االتفاقية ورحب املشاركون باملقرر الذي اخت -١٤
والحظ املشاركون عملية حتويل األموال من مرفق البيئة        . للـبلدان املـتأثرة املؤهلة يف أوروبا الوسطى والشرقية        

 .ل أمانة االتفاقيةالعاملية ومن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إىل البلدان األطراف املؤهلة من خال

والحـظ املشـاركون أنه مل يعّد إال برنامج عمل وطين واحد منذ عملية تقدمي التقارير األخرية يف عام                    -١٥
إيطاليا والربتغال وتركيا واليونان من منطقة (، وأن مثانية بلدان قامت حىت اآلن باعتماد برامج عمل وطنية ٢٠٠٢

).  ومجهورية مولدوفا وجورجيا ورومانيا من أوروبا الوسطى والشرقية      مشـال الـبحر األبيض املتوسط؛ وأرمينيا      
وأبلغـت بعض البلدان األخرى االجتماع بأهنا تشرف على االنتهاء من وضع برامج العمل الوطنية أو أهنا بدأت                  

 . عملية اإلعداد

راً حملدودية عملية   ونظ). ٤-م أ /٨املقرر  (وال يـزال عدد برامج العمل الوطنية دون أهداف إعالن بون             -١٦
املشاركة فيما يتعلق بإعداد برامج العمل الوطنية والتغريات اهليكلية يف بعض البلدان، أوضحت بعض البلدان أهنا                

 . تنوي تنقيح وتأوين برامج العمل الوطنية

شرقية واعترف املشاركون بأن القدرات الوطنية لبلدان مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى وال             -١٧
 . ال تزال متباينة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

 مسائل موضوعية على املستوى الوطين، بناء على البنود املواضيعية السبعة

 العمليات القائمة على املشاركة )أ( 

وافـق املشاركون على القيام، عند االقتضاء، باستعراض وتوسيع، وكذلك تأوين، قائمة املنظمات غري               -١٨
وهناك . ة املعتمدة لدى مؤمتر األطراف من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية             احلكومي

حاجة إىل املزيد من املوارد املالية واجلهود املؤسسية إلشراك املنظمات غري احلكومية بطريقة جمدية يف األنشطة اليت   
 . التصحرةتتم يف إطار اتفاقية مكافح

مات غري احلكومية املشاركة احلاجة إىل زيادة مشاركة اجملتمع املدين وضرورة استخدام            وأوضحت املنظ  -١٩
منـاذج جديدة لتعزيز االتصال بني خمتلف اجلهات الفاعلة، وذلك لضمان إدماج االعتبارات الثقافية يف عمليات                

 .تنفيذ االتفاقية، وإدخال هنج مبتكر يف عملية التنفيذ
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صاعد على أنه جوهري لتنفيذ االتفاقية، وأُِقّرت أمهية الربط باتفاقية آرهوس بغية إجياد واعُتِرف بالنهج املت -٢٠
 . والحظ املشاركون تزايد االستجابة للمسائل البيئية. البيئة املالئمة للمشاركة الفعالة

 التشريعات واملؤسسات )ب( 

سات العامة والقوانني اليت تعاجل قضايا تتعلق ركّز املشاركون من البلدان املتأثرة على الزيادة يف عدد السيا -٢١
كما أشاروا إىل ضعف الدعم املؤسسي املقدم جلهات التنسيق وهيئات التنسيق           . بـتدهور األراضـي والتصحر    

وأُثريت أيضاً مسألة جهات التنسيق التابعة ملختلف أنواع . الوطنية، واالفتقار إىل التنسيق بني الوزارات ذات الصلة
كما شدد املشاركون على ضرورة توضيح دور جهات التنسيق وكيفية قيامها بالتنسيق مع هيئات              . املؤسسـات 

 .التنسيق الوطنية

 أوجه التآزر )ج( 

وعلى . جيـري العمل حالياً على إجياد أوجه تآزر بني اتفاقات ريو واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف               -٢٢
 حتسني وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بني الوزارات وغريها من          املسـتوى الوطـين، ال تـزال احلاجة قائمة إىل         

وينبغي حلكومات البلدان األطراف أن تدعم الربامج واملشاريع املوجهة حنو         . املؤسسات املعنية بتنفيذ اتفاقات ريو    
 . التآزر عند حتديد املشاريع الوطنية ذات األولوية لغرض التمويل وصكوك التمويل الدويل

وينبغي بذل اجلهود   . بغي لعمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية أن تقوم أيضاً بتقييم وإجياد التآزر           وين -٢٣
لزيادة الوعي على املستوى الوطين بضرورة كفالة هذا التآزر، والترحيب بتنظيم أنشطة وحلقات عمل ذات صلة                

 . املنطقةيف البلدان املتأثرة، وذلك مبساعدة البلدان املتقدمة الشريكة يف

 تعبئة املوارد )د( 

رحبـت الـبلدان األطراف املتأثرة بالدعم الذي قدمه البنك الدويل ومرفق البيئة العاملية واجلهات املاحنة     -٢٤
 . األخرى للمشاريع ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية يف املنطقة، وأعربت عن تطلعها إىل استمرار التعاون مستقبالً

لدان األطراف املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية أن منطقتها مل تشهد حىت اآلن             ومع ذلك، الحظت الب    -٢٥
بل إن البلدان املتأثرة يف املنطقة ال حتصل على مساعدة استشارية أو            . انطـالق مشـاريع مبساعدة اآللية العاملية      

تعبئة األموال وتوفري معلومات بشأن     ودعت البلدان املتأثرة املدرجة يف املرفق اخلامس اآللية العاملية إىل           . لوجستية
 . تنفيذ برامج العمل الوطنيةوضع ونقاط الدخول يف عمليات وأساليب التمويل املتعدد األطراف من أجل 

وأوضحت البلدان أهنا أنشأت عدداً من الصكوك املتنوعة اليت تدعم تنفيذ األنشطة ذات الصلة باالتفاقية                -٢٦
وأنشأت بعض البلدان صناديق بيئية من أجل       ).  والدعم وصكوك اقتصادية أخرى    احلوافز،(على املستوى الوطين    

ومت التشديد  . تنفيذ األنشطة ذات الصلة باملشاكل البيئية واالستثمار فيها، مبا يف ذلك تدهور األراضي واجلفاف             
 .وتو املرنةعلى أمهية التمويل اخلاص والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، واالستفادة من آليات كي
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 تدابري إعادة تأهيل األراضي اليت تدهورت  )ه( 

من أجل مكافحة التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف، يقوم العديد من البلدان بتطوير وتنفيذ  -٢٧
ويشمل ذلك  . أساليب وتكنولوجيات جديدة وُنُهج أخرى، فضالً عن استخدام املعارف التقليدية بصورة مبتكرة           

 .ر تكنولوجيا حتلية املاء وأساليب ري جديدةتطوي

 الوصول إىل التكنولوجيا واملعرفة واخلربات وتعزيز نقلها )و( 

وخيتلف مدى التفاعل . لوحظ يف بعض البلدان ضعف التفاعل بني األوساط العلمية وبني صانعي القرارات -٢٨
 .روبا الوسطى والشرقيةمع األوساط العلمية بني منطقيت مشال البحر األبيض املتوسط وأو

ومت حتديـد احلاجة إىل املزيد من البحوث يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بتدهور األراضي                -٢٩
وذكرت بعض البلدان أمهية استكشاف سبل مستدامة لكسب العيش يف املناطق املتأثرة من       . واجلفـاف والتصحر  

 . كربون واإلدارة املستدامة لألراضيخالل وسائل مثل الزراعة العضوية، وحبس ال

وأشارت البلدان إىل ضرورة التصدي ملشاكل حمددة تتعلق بتدهور األراضي ناجتة عن الضغط السليب على  -٣٠
ومن املسائل األخرى اليت حتتاج إىل املزيد من البحث       . البيـئة بسـبب بعض األنشطة االقتصادية للقطاع اخلاص        

 . ق الغابات وتعرية ومتلُّح التربةالعلمي مسائل احلرائق وحرائ

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر )ز( 

 . مثة حاجة إىل تطوير نظام مقاييس ومؤشرات مشترك ملشاريع األونكتاد ولتقييم تدهور األراضي -٣١

 برامج العمل الوطنية

اعها الوطنية، مل أعربـت بلدان متأثرة عديدة يف أوروبا الوسطى والشرقية عن قلقها ألهنا، وبسبب أوض         -٣٢
كما أعربت بعض البلدان عن . تركز يف برامج عملها الوطنية إال على التصدي لعمليات تدهور األراضي واجلفاف

وال تزال البلدان األطراف املتأثرة يف      ). دون إقليمية /قطرية/حملية(رغبـتها يف تطوير برامج على مستويات عديدة         
 . عم من أجل إعداد أو تأوين برامج العمل الوطنيةأوروبا الوسطى والشرقية حباجة إىل الد

واعترفـت غالبـية املشاركني يف االجتماع بأن النهج التصاعدي هو الطريقة األنسب ملكافحة تدهور                -٣٣
وأوضحت البلدان األطراف أمهية االستفادة من آليات التمويل مثل الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب             . األراضي

 .يذ برامج العمل الوطنية يف املناطق املتأثرةلدعم وضع وتنف

 األنشطة املشتركة على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية -٢

أقرت البلدان باألنشطة اجلارية حالياً إلنشاء مركز إلدارة اجلفاف يف جنوب شرق أوروبا، وترُشح كل                -٣٤
ته، وعملية اختيار البلد املضيف، اليت ينبغي استكماهلا يف         مـن هـنغاريا ورومانـيا وسلوفينيا وتركيا الستضاف        



ICCD/CRIC(5)/4/Add.3 
Page 9 

كما الحظت اخنراط بلدان مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية يف             . ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلـول 
 .أنشطة مشتركة

. توقدمـت الـبلدان إىل االجـتماع آخر املعلومات عن التقدم احملرز يف التعاون على خمتلف املستويا                 -٣٥
واقُترحـت إمكانـية تطوير املزيد من الربامج املشتركة والتعاون على املستوى دون اإلقليمي يف أوروبا الوسطى           

وأبرزت بلدان مشال البحر األبيض املتوسط العمل التعاوين الذي اضطلعت به يف إطار الربامج األقاليمّية . والشرقية
 . نولث الدول املستقلة، ومن خالل مراكز مثل مركز البيئة اإلقليميلالحتاد األورويب وبرامج املساعدة التقنية لكوم

وذُكرت إمكانية تنظيم حمفل للمنظمات غري احلكومية يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط خالل عام                -٣٦
وجهات كما مت تناول إمكانية القيام مبتابعة اقتراح سابق بشأن تنظيم اجتماع مع املنظمات غري احلكومية . ٢٠٠٧

 .التنسيق من أوروبا الوسطى والشرقية

وفيما يتعلق باملرفق   . واعترفـت املنطقـتان باحلاجة إىل املزيد من العمل بغية وضع برامج عمل إقليمية              -٣٧
الرابع، متت التوصية باالستفادة من نتائج العمل الذي أُجنز يف إطار املشاريع املمولة من االحتاد األورويب، وال سيما 

، لوضع برنامج   ال املتضافرة لدعم برنامج العمل اإلقليمي يف مشايل البحر األبيض املتوسط ملكافحة التصحُّر            األعم
وميكن دعم تنفيذ برنامج العمل اإلقليمي بواسطة خطوط متويل االحتاد األورويب مثل تلك املقدمة . العمل اإلقليمي

 .يكليةملنطقة البحر األبيض املتوسط أو من خالل الصناديق اهل

ومن الضروري أن تتقاسم البلدان اخلربات املتعلقة باُألطر والترتيبات التشريعية، وأن تقوم بنشر املعلومات  -٣٨
 . على املستوى السياسي املالئم

وعلى املستوى اإلقليمي، ُتعد برامج التدريب، وشبكات البحوث املواضيعية، واملراكز املرجعية اإلقليمية             -٣٩
ة بالنسبة للبلدان األطراف، وتقوم بلدان قليلة بتطوير أنشطة من هذا القبيل باستخدام اإلمكانات              ذات أمهية كبري  

 . املوجودة

ومن أجل التوصل إىل فهم مشترك إلمكانية القيام جبمع التربعات لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وافق   -٤٠
 .املشاركون على ضرورة تنظيم حلقات عمل بشأن تعبئة املوارد

واعترفـت غالبية البلدان بإمكانية متويل االستخدام املستدام لألراضي، وذلك بصورة أساسية من خالل               -٤١
إعادة التحريج، واعترفت بضرورة القيام، على املستوى اإلقليمي، باملزيد من الدراسة للعالقة بني /مشاريع التحريج

 .يائيتدهور األراضي، وشح املياه، وحبس الكربون والتنوع األح

وتـتطلع املنطقـتان إىل املرحلة التالية من عملية اعتماد استراتيجية االحتاد األورويب املواضيعية املتعلقة                -٤٢
 .بالتربة

وأبدت بعض البلدان رغبتها يف متابعة أنشطة البلدان األطراف يف مناطق أخرى، ويف تطوير التعاون مع                 -٤٣
سيما بني البلدان املدرجة يف املرفق الرابع وتلك املدرجة يف املرفقني مـناطق أخـرى داخلة يف إطار االتفاقية، ال    



ICCD/CRIC(5)/4/Add.3 
Page 10 

 

األول والـثاين يف إطار منطقة البحر األبيض املتوسط، وبني البلدان املدرجة يف املرفقني اخلامس والثاين يف إطار                  
 .منطقة آسيا الوسطى

وعقد حلقات عمل على املستوى اإلقليمي واقُتِرح تطوير شبكة إقليمية لإلنذار املبكر باجلفاف والتصحر،  -٤٤
 . من أجل التنبؤ املبكر باجلفاف

وجنحت بلدان منطقة مشال البحر األبيض املتوسط يف تبادل خرباهتا على املستوى التقين مما أبرز املشاكل                 -٤٥
لتبادل اخلربات وأبدى املشاركون دعمهم القوي لتطوير حمافل . واحللول املشتركة) مثل حرائق الغابات (املشتركة  

 .والبيانات واملعلومات املتعلقة بتدهور األراضي واجلفاف والتصحر وإدارهتا

والحظـت بعض البلدان ضرورة إجياد هنج إقليمي لتحلية املاء، نظراً لتوجه بلدان منطقة البحر األبيض                 -٤٦
 . املتوسط حنو اعتماد تكنولوجيا جديدة كجزء من استراتيجيتها إلدارة املاء

 . وميكن أن تكون االجتماعات اإلقليمية مبثابة حمفل لتقدمي دراسات عملية حلاالت إفرادية -٤٧

 عملية تقدمي التقارير -٣

ينبغي لدليل املساعدة على إعداد التقارير الوطنية أن يكون يسري الفهم وأن يتسم بقدر أكرب من التحليل،  -٤٨
 . يمع قابلية للتكيف على املستوى الوطين واإلقليم

وعلى الرغم من ذلك، جاء     . واعترفـت الـبلدان اليت حصلت على متويل جبدوى متويل إعداد التقارير            -٤٩
 .التمويل متأخراً بعض الوقت ومل ييسر إعداد التقارير يف الوقت املناسب

القدرات، وتعزيز وتبني من عملية التقييم الذايت لتقدمي التقارير أن غالبية البلدان حباجة إىل املزيد من بناء        -٥٠
جهات التنسيق وهيئات التنسيق الوطنية على املستوى الوطين، والقيام بنشر أهداف االتفاقية واُألطر اليت تقدمها               

 .على نطاق أوسع، وزيادة االلتزام السياسي

ان ومع ذلك، طلبت البلد   . وأقرت مجيع البلدان جبدوى تقدمي حملة قطرية كجزء من عملية تقدمي التقارير            -٥١
إجـراء املـزيد من النقاش من خالل الفريق العامل املخصص بشأن حمتوى اللمحة ومدى مالءمتها للمحتويات                 

 . الوطنية واإلقليمية

 .ولوحظ أن العديد من البلدان ال تلتزم باملواعيد احملددة لتقدمي التقارير الوطنية -٥٢

. العلوم والتكنولوجيا يف تنفيذ األنشطة ذات الصلة      وأظهرت تقارير البلدان اختالفاً وتبايناً يف استخدام         -٥٣
 . ومل ُتقّدم معلومات حمددة عن مشاركة اخلرباء يف عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا

والحـظ املشاركون ضرورة إيالء األمهية ذاهتا يف التقارير الوطنية ملا يواجهه تنفيذ االتفاقية من مشاكل                 -٥٤
 .  من جناحاتوما حيققه
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والبلدان اليت ستقدم عروضاً يف اجتماع أفرقة املناقشة املزمع عقده خالل الدورة اخلامسة للجنة استعراض  -٥٥
 :تنفيذ االتفاقية هي

 البلدان األطراف املتأثرة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط والبلدان املتأثرة األخرى )أ( 

 املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية         العملـية القائمـة على    : الـربتغال  �
 ومنظمات اجملتمع احمللي

 اإلطار التشريعي واملؤسسي أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية: ألبانيا �

 الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى واستراتيجيات التنمية الوطنية: إسرائيل �

  وتنسيق املوارد، احمللية والدولية على السواء، والترتيبات املتعلقة بالشراكاتتعبئة: إسبانيا �

تدابري إعادة تأهيل األراضي املتدهورة، مبا يف ذلك اجملاالت االستراتيجية األربعة الواردة            : تركيا �
 يف إعالن بون

 االوصول إىل التكنولوجيا واملعرفة واخلربات العملية وتعزيز نقله: إيطاليا �

 .رصد وتقييم اجلفاف والتصحر: سلوفينيا �

 بالنسبة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية )ب( 

العملية القائمة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية         : االحتاد الروسي  �
 ومنظمات اجملتمع احمللي

 يعية واملؤسسيةاإلطار التشريعي واملؤسسي أو الترتيبات التشر: أرمينيا �

الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى واستراتيجيات التنمية         : اجلمهورية التشيكية  �
 الوطنية

 تعبئة وتنسيق املوارد، احمللية والدولية على السواء، والترتيبات املتعلقة بالشراكات: أوكرانيا �

، مبا يف ذلك اجملاالت االستراتيجية األربعة       تدابـري إعادة تأهيل األراضي املتدهورة     : بـيالروس  �
 الواردة يف إعالن بون

 الوصول إىل التكنولوجيا واملعرفة واخلربات العملية وتعزيز نقلها: سلوفاكيا �

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر: جورجيا �
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وتطوعت . االتفاقيةوناقش األطراف الطريقة الفضلى لتقدمي مسامهات إقليمية فعالة للجنة استعراض تنفيذ  -٥٦
 أعاله لعرض اخلربات املتعلقة مبرفقها اإلقليمي يف أثناء مشاركتها يف أفرقة            ٥٥بعـض البلدان الواردة يف الفقرة       

 . املناقشة املزمع عقدها يف إطار الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

درجة يف نفس املرفق ينبغي أن تتم يف أثناء         واقترحـت بعض البلدان أن جترى املشاورات بني البلدان امل          -٥٧
 . االجتماعات اإلقليمية القادمة يف إطار االجتماع وليس قبله

 مؤشرات تتعلق باألنشطة املستقبلية يف السنوات العشر القادمة -٤

عشرة ينـبغي أن ُيدرج يف جداول أعمال االجتماعات اإلقليمية املستقبلية بند يتعلق بالدورتني السادسة       -٥٨
والسـابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة، ومعلومات عن تغذية مرفق البيئة العاملية باملوارد، ومناقشة النتائج اليت                

 .توصل إليها الفريق العامل املخصص والفريق العامل احلكومي الدويل الذي يعقد بني الدورات

 والفريق العامل احلكومي الدويل إجراء املزيد من        واعترفت املنطقتان بأنه ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا       -٥٩
 .املناقشة لكيفية تطوير آلية مستقلة ومرنة لتحسني الدعم العلمي والتقين لالتفاقية

وطلـب ممثلو بلدان مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية إىل أمانة االتفاقية مواصلة                -٦٠
العابر للحدود واألقاليمي يف أوروبا من أجل استكمال عملية برامج العمل /ليميتيسري التعاون اإلقليمي ودون اإلق

 . الوطنية

- - - - - 

 


