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 اآللية العاملية

 استعراض التقرير املتعلق بأنشطة اآللية العاملية وتقدمي التوجيه

  من االتفاقية٢١من املادة ) د(٥هلا عمالً بالفقرة 

 مذكرة من األمانة

، طُلب من اآللية العاملية تقدمي تقارير إىل دورات مؤمتر األطراف عن أنشطتها، على أن ١-م أ/٢٤ عمالً باملقرر -١
 :تتضمن هذه التقارير ما يلي

عمـليات وأنشـطة اآلليـة العامليـة، مبـا يف ذلك فعالية أنشطتها يف العمل على تعبئة املوارد املالية الكبرية                   )أ( 
 راف املتأثرة؛وتوجيهها إىل البلدان النامية األط

 .تقييم احتماالت توافر األموال مستقبالً لتنفيذ االتفاقية، فضالً عن الوسائل والسبل الفعالة لتوفري هذه األموال )ب( 

 : بشأن اآللية العاملية٤-م أ/٦ويف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، ومبوجب مقرره  -٢

ة العاملية وطرائق عملها وأنشطتها سوف جيري يف الدورة أشار إىل أن االستعراض الثاين لسياسات اآللي )أ( 
 السادسة ملؤمتر األطراف؛

ــة وطــرائق عمــلها وأنشــطتها كمــا هــي واردة يف الوثقــتني      )ب(  وأحــاط عــلماً بالــتقارير عــن سياســات اآلليــة العاملي
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 ق الدويل�تقرير املدير العام لآللية العاملية نيابة عن رئيس الصند
 )١(للتنمية الزراعية إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

 ٢٠٠١يوليه /ز متو٢٧روما، 
 التقييم والتوصيات

-٢٠٠٠يقدم املدير العام لآللية العاملية تقرير اآللية العاملية إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف والذي يغطي فترة السنتني  
صندوق الدويل  بـاء، املـرفق األول من مذكرة التفاهم بني ال  ٣املـادة  (، نيابـة عـن رئيـس الصـندوق الـدويل للتـنمية الـزراعية         ٢٠٠١

ويقدم التقرير اخللفية واألساس املنطقـي لتدخالت اآللية العاملية من أجل بناء الشراكات وتعبئة ). للتـنمية الـزراعية ومؤمتر األطراف   
 .، واستعراضاً أولياً للعمل يف املستقبل٢٠٠١-٢٠٠٠املوارد، واستعراضاً عاماً ألنشطة اآللية العاملية يف الفترة 

 ساس املنطقي لتدخالت اآللية العامليةاخللفية واأل

تردي األراضي يف املناطق القاحلة وشبه "يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر" التصحر"يعين مصطلح  
ة ونظراً للطبيعة املتعدد". القاحلة واجلافة شبه الرطبة نتيجة عوامل خمتلفة من بينها االختالفات املناخية واألنشطة البشرية

القطاعات للتدخالت املطلوبة للتصدي لقضايا تردي األراضي، وتنوع مصادر التمويل املطلوبة هلذه الغاية، أُنشئت اآللية 
ونتيجة هلذا، تعمل اآللية . العامليـة للمساعدة على ترشيد عملية ختصيص املوارد وتعبئة التمويل اإلضايف، حسب االقتضاء   

 .ة والكثافة، وتسترشد مببدأي احلياد والعامليةالعاملية بدفع طلب، وتتسم باملرون

ويتمثل أحد املبادئ األساسية التفاقية مكافحة التصحر يف أن تردي األراضي سبب من أسباب الفقر الريفي وأثر  
بلدان وهلـذا فـإن االلـتزام العـاملي املـتجدد بتخفيف الفقر يتيح آفاقاً مشجعة لتنفيذ االتفاقية يف ال     . مـن آثـاره عـلى السـواء       

وبناء على ذلك، فإن تعبئة املوارد . األطـراف املـتأثرة، عن طريق ربط برامج العمل الوطنية باستراتيجيات احلد من الفقر      
ملكافحة تردي األراضي متثل أحد التحديات، نظراً للتناقص العام يف املساعدة اإلمنائية الرمسية، وما اقترن بذلك من خفض 

 .رمسية املوجهة للزراعة والتنمية الريفيةنسبة املساعدة اإلمنائية ال

وأظهـرت الـتجربة أن احـتماالت تعبـئة املـوارد بشـكل فعـال تعتمد، ضمن مجلة أمور، على قدرة احلكومات املعنية على                    
 بني إدمـاج بـرامج العمـل الوطـنية وبـرامج العمـل دون اإلقليمية يف استراتيجيات التخطيط الوطنية والقطاعية، وإجياد عالقات تآزر           

وغالباً ما ترتبط احلواجز القائمة بتنسيق السياسات والتنسيق املؤسسي ومشاركة اجلهات املستفيدة، واالفتقار إىل نظام . االتفاقيات
اإلنــتاج ( االقتصـادية  -، واالجـتماعية  )تدفقـات ومصـادر أمــوال  (معـلومات يعـتمد عــليه مـع مؤشـرات موثوقــة مـن الـناحية املاليــة       

وال تزال العمليات واحلواجز اليت تعترضها متثل حتدياً استراتيجياً للبلدان ). التصـحر والتحات والتنوع البيولوجي   (وبيـئية   ) والدخـل 
 .األطراف املتقدمة والنامية على السواء

 ــــــــــ

 .استنسخ التقرير بدون حترير رمسي من جانب أمانة االتفاقية )١(  
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 ٢٠٠٠/٢٠٠١أنشطة اآللية العاملية يف الفترة 

 االستراتيجية التشغيلية

 :اعتمدت اآللية العاملية، وفقاً لواليتها، استراتيجية تشغيلية دف إىل ما يلي 

االسـتفادة مـن مصـادر الـتمويل العاديـة القائمـة، عن طريق إدماج أهداف برامج العمل الوطنية ودون                 •
 التابعة للحكومات ويف دورات الربجمة اإلقلـيمية ملكافحة التصحر يف عمليات التخطيط وامليزنة العادية     

 املعتادة التابعة للجهات املاحنة؛

استكشــاف الفــرص للحصــول عــلى مــوارد جديــدة وإضــافية إىل جــانب الــتمويل التقــليدي عــن طــريق   •
املسـاعدة اإلمنائيـة الـرمسية وختفيـف عـبء الديون، مع تركيز خاص على مرفق البيئة العاملية، والقطاع                   

، واملنظمات غري احلكومية، وكذلك فرص أخرى للتمويل واملساعدة         )ات والشركات املؤسسـ (اخلـاص   
 .التقنية عن طريق التعاون الالمركزي

 مهام اآللية العاملية ونواجتها

 لعـدد مـن البلدان واملناطق   ٢٠٠٠/٢٠٠١تعهـدت اآلليـة العامليـة بـتقدمي املسـاعدة التقـنية واملاليـة عـند الطـلب يف الفـترة               
اجلزائر واألرجنتني وبوركينا فاصو وشيلي والصني وبلدان آسيا الوسطى     :  وتشمل هذه البلدان، إىل جانب بلدان أخرى       )الفـرعية (

وكوبـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقـراطية ومصـر وإثيوبيا واهلند وإيران وهاييت ومايل وموريتانيا ومنغوليا واملغرب والنيجر وباكستان           
وتتعـلق مسـاعدة اآلليـة العاملية بصياغة أو تنفيذ برامج العمل          . وأوغـندا وفييـت نـام وزمـبابوي       والسـنغال وجـنوب أفـريقيا وتونـس         

الوطنية يف البلدان املذكورة أعاله، أو برامج العمل دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛   
ووفقـاً لـلمهام الـيت أسـندها مؤمتـر األطـراف يف االتفاقية لآللية       . آسـيا الوسـطى  ويف أمـريكا الالتيـنية والكـارييب؛ ويف غـرب آسـيا و          

العامليـة، وعـلى ضـوء االسـتعراض األول للسياسـات، والطـرائق التشغيلية واألنشطة، كانت استجابة اآللية العاملية للعدد املتزايد من            
 :طلبات املساعدة تسري على النحو التايل

 مجع ونشر املعلومات؛ • 
 التحليل وإسداء النصح عند الطلب؛ • 
 تشجيع اإلجراءات اليت تفضي إىل التعاون والتنسيق؛ • 
 .تيسري تعبئة وتوجيه املوارد املالية • 

يف أعقـاب تقـدمي جهـاز املعـلومات املاليـة عـن تردي األراضي يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،              : مجـع ونشـر املعـلومات      
ويف . هودهـا من أجل التنفيذ الشامل للنظام، خاصة دف إجياد ج ال مركزي وتشاركي لتقاسم املعرفة   واصـلت اآلليـة العامليـة ج      

هـذا الصـدد، اتخـذت مـبادرات جلمـع الـبيانات ذات الصـلة مـن جمموعـة ضخمة من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف، وإلشراك           
 .نظام جهاز املعلومات املالية على أساس جترييبأصحاب املصلحة يف تطوير واختبار مسات وظيفية وتقنية ل
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تتطلب موازنة العرض والطلب بصورة فعالة من أجل االستثمار يف مكافحة تردي  : التحـليل وإسـداء النصـح عند الطلب        
 والنواتج األراضي، فهماً صحيحاً للعمليات اليت تقوم ا احلكومات والشركاء يف التنمية ضمن جهودهم إلدماج أهداف االتفاقية،

ونتـيجة هلذا، ساندت اآللية العاملية إعداد وتيسري املشاركة اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن النهج            . املـتولدة مـن مـثل هـذه العمـليات         
برامج (واستجابت اآللية العاملية أيضاً لطلبات حكومية حمددة للمساعدة على االنتقال من مرحلة التخطيط             . اخلاصـة بتعبـئة املـوارد     

، قــامت اآلليــة العامليــة، بالــتعاون مــع جلــنة ٢٠٠٠/٢٠٠١ويف الفــترة ). االســتثمارات امليدانيــة(إىل مرحــلة العمــل ) عمــل الوطــنيةال
 :التيسري، بتيسري عدد من األنشطة الداعمة اليت تشمل

الصالت املساعدة يف التحليل وإسداء النصح بشأن الترابط بني برامج العمل الوطنية وأحكام االتفاقية و •
 بني برامج العمل الوطنية وأُطر التخطيط القطاعية والوطنية؛

 املساعدة يف حتديد الصلة بني برامج العمل الوطنية واستراتيجيات احلد من الفقر؛ •
 ؛)حتليل الفرص/تقييم املتطلبات وحتديد(بناء القدرات  •
 ؛دعم االستعراضات التشخيصية لألسباب الكامنة وراء تردي األراضي •
استعراضـات مقارنـة لـلروابط احملتمـلة بـني أولويات االستثمار يف إطار برامج العمل الوطنية واملشاريع               •

 اجلارية أو املخططة اليت ميوهلا املاحنون؛
 إعداد ملفات للماحنني وتشجيع تطوير قاعدة بيانات على املستويني القطري ودون اإلقليمي؛ •
 .لتمويل احملتملة واملطلوبة لسد هذه الثغراتحتليل ثغرات االستثمار وآليات ا •

تعمـل اآلليـة العاملية على تشجيع التعاون والتنسيق يف سياق حتالفاا االستراتيجية اليت تشمل    : تشـجيع الـتعاون والتنسـيق      
 باألنشطة على املستويات حـواراً للسياسـات وتعاوناً تشغيلياً، مع عدد من املؤسسات فيما يتعلق باستراتيجياا العامة، وفيما يتعلق       

وتشـمل العناصـر الرئيسـية اليت تستخدمها اآللية العاملية يف صياغة الشراكات االستراتيجية ما    ). دون اإلقلـيمية (القطـرية واإلقلـيمية     
 :يلي

ائي، وتضـم الصـندوق الـدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمن          (جلـنة التيسـري الـتابعة لآلليـة العامليـة            •
والبـنك الـدويل، وأمانـة اتفاقيـة مكافحـة التصـحر، وأمانـة مـرفق البيـئة العامليـة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية                       

مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية     (والـزراعة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومصارف التنمية اإلقليمية          
 ؛))األفريقي والبنك اإلسالمي للتنمية

 ؛أو مصلحة خاصة يف اتفاقية مكافحة التصحر/اليت توجد هلا واليات و) دون اإلقليمية(ت اإلقليمية واملنظما •
 ومؤسسات الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية؛ •
 والوكاالت الثنائية؛ •
 .وجمتمع املنظمات غري احلكومية •

وجتمع هذه العملية . بـني مجيـع أصحاب املصلحة   " بـناءة املشـاركة ال  "واعـتمدت اآلليـة العامليـة اسـتراتيجية تشـجع عمـلية              
البـلدان األطـراف املـتقدمة واملؤسسـات املـتعددة األطـراف والبـلدان األطـراف املتأثرة واتمع املدين لوضع تصور مشترك وااللتزام                     

دي األطراف لتقييم احتياجات وتشمل العملية إيفاد بعثات مشتركة تضم شركاء ثنائيني ومتعد    . بالتصـدي لقضـايا األراضي اجلافة     
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وهذه األنشطة األولية تيسر تبادل . بـلد ما أو منطقة فرعية ما، وبدء حوار مع الوزارات املعنية واتمع املدين على املستوى الوطين           
اً يئ األوضاع لتطوير وهي أيض. املعلومات، وحتديد أوجه التداخل يف برجمة املاحنني، وتقييم البيئة املواتية، وحتسني صورة االتفاقية

تدخالت الربامج املكملة وحتديد املناطق اليت حتتاج إىل استثمارات كبرية، ومتهيد الطريق إلدماج برنامج العمل الوطين ضمن خطة      
 .التنمية الوطنية، لكي تتمكن وكاالت التمويل بعد ذلك من التمويل من خالل القنوات القائمة

اسـتخدمت اآلليـة العامليـة التربعات املقدمة من حكومات ومؤسسات إمنائية معينة كتمويل              : ةتعبـئة وتوجيـه املـوارد املاليـ        
وبعبارة أخرى، يولد الدعم احلفاز من اآللية العاملية أثراً مضاعفاً عن . حفـاز إلقامة شراكات بغية تعبئة مبالغ أكرب من املوارد املالية   

ة مـن احلكومـات وشـركائها يف التـنمية ملكافحـة تردي األراضي والفقر يف      طـريق احلصـول، مبـرور الوقـت، عـلى اسـتثمارات كـبري          
وحقيقة األمر أن اجلانب األكرب من موارد . وال تعتـرب اآلليـة العامليـة مصـدر متويـل وحيد التفاقية مكافحة التصحر        . البـلدان املـتأثرة   

تفيدة ومنظمات اتمع املدين، عن طريق اتفاقات     االسـتثمارات ملكافحـة تـردي األراضـي سوف يرسل مباشرة إىل احلكومات املس             
ويف هذا السياق، ساعدت املوارد احلفازة لآللية العاملية على تيسري عدد من األنشطة اليت أدت . شـراكة حمـددة مع الوكاالت املاحنة   

 .األراضي يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيةإىل تعبئة موارد من مرفق البيئة العاملية واملساعدة اإلمنائية الرمسية العادية ملكافحة تردي 

وبيـنما توجـد صـور ملموسة لألثر املضاعف لتدخالت اآللية العاملية، ال تزال عملية إدماج اتفاقية مكافحة التصحر على                  
ويف املستقبل .  معينةاملسـتوى القطري يف مرحلتها األوىل، ومن هنا كانت الصعوبة يف تقدير املوارد املالية الالزمة خالل فترة زمنية    

سوف تكون اآللية )  لبـلدان أخرى كثرية  بالنسـبة ٢٠٠٢ بالنسـبة لـبعض البـلدان املـتأثرة، و    ٢٠٠١أي مـع ايـة عـام     (القـريب   
 .العاملية يف وضع يسمح هلا مبساعدة احلكومات، عند الطلب، على وضع أهداف واقعية لتعبئة املوارد

وارد وتوجيههـا جـاً متشـعباً يشــمل استعراضـاً مـنهجياً ُألطـر الـتعاون اإلقلــيمي        وتعكـس جهـود اآلليـة العامليـة حلشــد املـ      
برامج العمل دون اإلقليمية ضمن هذه /والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، لتحديد اخليارات من أجل دعم برامج العمل الوطنية

 يف ٣٠-٢٥لزراعية، ومن املتوقع أن يتم ختصيص ما ال يقل عن وتستخدم هذه املمارسة يف حالة الصندوق الدويل للتنمية ا      . اُألطر
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، ملشاريع وبرامج تتصل         ٤٥٠-٤٠٠املائـة مـن مجـلة بـرنامج اإلقـراض السـنوي البالغ              

 اآللية العاملية تقدمي دعم للشعب ومـن املسـلم بـه أيضـاً أن باستطاعة    . مباشـرة بـأهداف اتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف البـلدان املعـنية              
التشغيلية التابعة للصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتعبئة املنح املخططة ملرفق البيئة العاملية ومتويل املشاريع التابع هلذا املرفق، من أجل 

ت املوجهة حنو الفقر من جانب الصندوق التصـدي للشـواغل البيـئية اإلقليمية أو العاملية، وبذلك تعزز من االستدامة البيئية للتدخال      
ضمن جلنة " خطة أعمال"وتقـوم اآلليـة العامليـة مبمارسـة مماثـلة مـع مؤسسـات متويل أخرى يف سياق ج        . الـدويل للتـنمية الـزراعية    

تحديد العالقة بني وباملـثل، فـإن عملية احلصر اجلارية ملؤسسات القطاع اخلاص سوف توفر أساساً ل            . التيسـري الـتابعة لآلليـة العامليـة       
 . ااالت ذات األولوية يف برنامج العمل الوطين والدافع االستراتيجي ملصادر التمويل اخلاصة هذه

وينطوي النهج املتشعب أيضاً على دعم للبلدان األطراف املتأثرة إلعداد سلسلة من الربامج واملشاريع لتمويلها من جانب  
ويف عـدة مناسـبات، أسـهمت اآللية العاملية يف توليد أفكار ملشاريع جديدة    .  بـرنامج العمـل الوطـين   مـرفق البيـئة العامليـة اسـتناداً إىل       

وشـاركت يف متويـل إعـداد مذكـرات مفاهـيم ملشـاريع ممولـة مـن مـرفق البيـئة العامليـة أعقبـتها طلـبات ناجحـة للحصـول على منح                           
 مسؤولية تعبئة متويل مشترك من مصادر أخرى على غرار مسامهات      ففـي هذه احلاالت، أُسندت إىل اآللية العاملية أيضاً        . الـتخطيط 

وتظهـر مـثل هـذه الـتجارب إمكانيـة اآلليـة العامليـة كشـريك مؤسسي يقوم، على حنو فريد، بوظيفة مفاهيمية             . مـرفق البيـئة العامليـة     
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مها مرفق البيئة العاملية من أجل احلوار ملساعدة احلكومات على إقامة جسر بني عملية برامج العمل الوطين وحلقات العمل اليت ينظ
وعلى هذا النحو، تضيف تدخالت اآللية    . القطـري وتطوير حافظة خاصة مبرفق البيئة العاملية على املستويات القطرية وعرب الوطنية            

 .العاملية قيمة ألنشطة أمانة مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة هلذا املرفق

 التصاالتاستراتيجية ا

يسـتند ـج اآلليـة العامليـة إىل نفس األساس املتبع يف تعبئة املوارد، أي أن االتفاقية املتعددة القطاعات تتطلب جاً متعدد                  
وبعـبارة أخـرى، جيـب عـلى اآلليـة العامليـة أن تسـتفيد مـن اسـتراتيجيات االتصـاالت ملختـلف أصحاب                   . املصـادر ومـتعدد الـتمويل     

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املزارعني   (ية  املصلحة يف االتفاق  
 .، لضمان أن تشتمل مثل هذه االستراتيجيات على رسائل دف إىل تعزيز أهداف اتفاقية مكافحة التصحر)وغري ذلك

ا من أجل إعداد رسالة حمددة توجه إىل مجاهري مستهدفة مت وعـلى هـذه اُألسـس، سوف تتعاون اآللية العاملية مع شركائه        
، ووثائق، CD ROMsمواقـع عـلى الشبــكة، و  (حتديدهـا بدقـة، عـن طـريق أدوات اتصـال منفصـلة أو مشـتركة حسـب االقتضـاء          

 .، دف يف اية األمر إىل تيسري الشراكات وتعبئة املوارد)ومنشورات وغري ذلك

ستراتيجية هي النظرية اليت تقول إن كثرياً من الدعاة يف األراضي اجلافة من ذوي النوايا ونقطة البداية يف هذه اال 
أو الــتخطيط، أو يف الوكــاالت املاحنــة، بــأن    /الطيــبة يواجهــون صــعوبة كــبرية يف إقــناع زمالئهــم يف وزارات املاليــة و      

 .االستثمارات يف تنمية األراضي اجلافة جمدية من الناحية االقتصادية

ري أن النـتائج العامـة املـأخوذة مـن الدراسـات الطويـلة األجل عن تنمية األراضي اجلافة تقول إن سكان األراضي اجلافة        غـ  
يـتميزون بسـرعة الـتكيف وقـد جنحـوا يف زيـادة إيـرادام بطـرق مسـتدامة، ويف مواجهـة مجيـع الكـوارث الطبيعية فيما عدا أشدها                   

تقـنيات وأنشـطة قليـلة املخاطـرة داخـل املـزرعة وتطويـر مصادر دخل خارج املزرعة                وقـد تضـمنت هـذه العمـلية ابـتكار           . خطـورة 
ومـن الواضـح أن وجـود اقتصـاد زراعـي منتعش يعد شرطاً      . تسـتثمر غالـباً، ولكـن ليـس بصـورة دائمـة، يف أنشـطة داخـل املـزرعة                
 .ضرورياً لنجاح تنمية األراضي اجلافة، ولكن هذا وحده ليس كافياً

 ألمام واخلطوات التاليةالطريق إىل ا

هـناك توافـق مـتزايد فـيما بـني البـلدان األطـراف يف االتفاقيـة على صالحية اآللية العاملية كمؤسسة حتمل وعوداً                   
وهناك . باملساعدة على ترشيد وحتسني عملية ختصيص املوارد ملواجهة تردي األراضي عن طريق التدخل املتعدد القطاعات

ملية لالضطالع بواليتها وكذلك مبسؤولياا املتزايدة كما يتضح من استنتاجات وتوصيات الرئيس اعتراف جبهود اآللية العا
 .املشارك للفريق العامل املخصص املعين بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

ماج ويف حـني أن اآلليـة العامليـة سـوف تواصـل يف املسـتقبل جهودهـا احلاليـة لـتقدمي املسـاعدة، عـند الطـلب، من أجل إد               
بـرنامج العمـل الوطـين عـلى جـانيب العـرض والطـلب مـن معـادالت املـوارد املاليـة، سـوف يتم حبث فرص جديدة الستخدام حمافل                           

ويف الوقت نفسه، سوف يصبح الدور التحليلي واالستشاري لآللية ). وكاالت متخصصة وهيئات حكومية دولية(مؤسسية أخرى 
. الستكشاف مصادر جديدة للتمويل ني دعـم مـرفق البيئة العاملية لالتفاقية، ولكن أيضاً  العامليـة أكـثر تركيـزاً ليـس فقـط عـلى حتسـ             

 .وأخرياً سوف تقوم اآللية العاملية بدور تنسيقي مستمر يف جمال بناء القدرات والربط الشبكي للمعارف
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ابة للتحديات اجلديدة عند ، واالستج٢٠٠٠/٢٠٠١ولدعم إجنازات األشهر الثمانية عشرة اليت انقضت من فترة السنتني  
 : تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، اضطلعت اآللية العاملية بعدد من املبادرات اليت تتطلب متابعة مباشرة، ومن بينها

تدعـيم تـنمية املوارد البشرية والتنظيم الداخلي لآللية العاملية استجابة للطلبات اخلارجية املتزايدة للحصول على           •
 مع الشركاء ذوي الصلة؛") خطة األعمال"من خالل ج (تعزيز التعاون التشغيلي دعم، إىل جانب 

تيسـري تنظـيم اجـتماعات التنسـيق املعـنية ببـناء الشـراكات وتعبئة املوارد ومتابعة هذه االجتماعات بالتعاون مع              •
 الشركاء ذوي الصلة؛

ال التعديالت الضرورية؛ وتشغيل نافذة تابعة ملرفق تكرار أطر الشراكة اليت حتمل وعوداً بتعبئة املوارد، بعد إدخ •
البيئة العاملية داخل اهليكل التنظيمي القائم لآللية العاملية لتعزيز قدرة اآللية العاملية على االستجابة، نظراً للفرص         

 ا؛بطريقة ميكن التنبؤ ) التمويل املشترك املتصل بذلك(البادية لتعبئة موارد مرفق البيئة العاملية 
متنح اآللية العاملية مركز " اليت توصي بأن ١-م أ/٢٥ من املرفق للمقرر ٨ فرص ملتابعة الفقرة استكشاف •

 ؛"املراقب يف جملس إدارة مرفق البيئة العاملية
استعراض أطر التعاون القطري ملؤسسات التمويل املتعددة األطراف واألعضاء اآلخرين يف جلنة التيسري  •

 العاملية، بغية زيادة االهتمام بتردي األراضي يف حافظاا القطرية؛التابعة لآللية 
، كجزء من   "قصـص جنـاح مـن األراضي اجلافة       "مواصـلة تقـدمي الدعـم للـبحوث العمـلية الـتعاونية الـرائدة عـن                  •

 استراتيجية االتصاالت اخلاصة باآللية العاملية لتعبئة املوارد وكمسامهة يف الربط الشبكي للمعارف؛
اسـتكمال احلصـر اجلـاري ملؤسسات القطاع اخلاص وحتديد الصلة بني جماالت اهتمامها والدوافع االستراتيجية      •

التفاقيـة مكافحـة التصـحر وفـرص دعم أنشطة ومشاريع خاصة متعلقة بربامج العمل الوطنية يف بلدان ومناطق        
 خمتارة؛) فرعية(

يف املفاوضات احلكومية الدولية ذات الصلة ) ٨، الفقرة ٣-م أ/٩كما أوصى بذلك املقرر    (رصد التقدم احملرز     •
وسوف يوجه اهتمام خاص للمتابعة . ومـتابعة احلـوار مع اجلماعات ذات الصلة بغية حتديد فرص لتعبئة املوارد          

الفوريـة للـتوقيع األخـري عـلى بروتوكول كيوتو واستكشاف الفرص جلملة أمور من بينها تبادل حقوق إطالق          
 ؛ية التنمية النظيفة وكذلك صندوق التكيفالكربون وآل

بتوضيح احتماالت الفرص االقتصادية ) ١٢، الفقرة ٣-م أ/٩القيام يف الوقت نفسه، وفقاً لطلب املقرر  •
 والتجارية الناشئة عن االتفاقية واملتصلة ا؛

الشركاء الثنائيني ذوي وضـع خطـة اسـتراتيجية للتعاون بشأن نظم املعلومات مع كل من أعضاء جلنة التيسري و          •
 .جلنة املساعدة اإلمنائية/الصلة وكذلك منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

وبناء على ما تقدم، يصبح من األمهية مبكان أن يعيد مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة النظر يف مستوى امليزانية  
 من أجل مالحقة الطلبات املتزايدة على املساعدة اليت تقدمها اآللية       -  دون املساس بالتربعات   -األساسـية لآلليـة العاملية      

 من خالل األثر املضاعف للتمويل احلفاز -العاملية، واحلاجة إىل اغتنام الفرص البادية لتعبئة املوارد من أجل البلدان املتأثرة 
 . من جانب اآللية العاملية
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 مقدمة

ية يقـدم األمـني العـام لآلليـة العاملية هذا التقرير إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف نيابة عن رئيس الصندوق الدويل للتنم                     
من مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل )  باء، املرفق األول   -املادة الثالثة   (الـزراعية، عمـالً باألحكام ذات الصلة        

 .للتنمية الزراعية باعتباره املؤسسة اليت تؤوي اآللية العاملية

وهلذا يتضمن التقرير . يف إطارها الصحيح لكي يضع تدخالت اآللية العاملية    ٢٠٠٠/٢٠٠١ويغطـي التقرير فترة السنتني       
ليـس فقـط سـرداً لـتدخالت اآلليـة العامليـة مـنذ الـدورة الـرابعة ملؤمتر األطراف، وإمنا يتضمن أيضاً إشارات إىل أنشطة اآللية العاملية                    

، )لـرابعة ملؤمتر األطراف الـيت نوقشـت بـالفعل يف تقريـر اآلليـة العامليـة إىل الـدورة ا                 (٢٠٠٠خـالل األشـهر التسـعة األوىل مـن عـام            
 .٢٠٠١وكذلك توقعاً لألنشطة املخططة حىت اية السنة التقوميية 

 اخللفية واألساس املنطقي لتدخالت اآللية العاملية: اجلزء األول

 املبادئ التوجيهية وجماالت العمل: اآللية العاملية -ألف 

 املبادئ التوجيهية

تردي األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة "األمم املتحدة ملكافحة التصحر   يف إطار اتفاقية    " التصحر"يعين مصطلح    
ونظـراً للطـبيعة املـتعددة القطاعــات    ". واجلافـة شـبه الرطـبة نتـيجة عوامـل خمتــلفة مـن بيـنها االخـتالفات املـناخية واألنشــطة البشـرية          

ويل املطلوبة هلذه الغاية، أنشئت اآللية العاملية للمساعدة        للـتدخالت املطـلوبة للتصـدي لقضـايا تـردي األراضي، وتنوع مصادر التم             
 .على ترشيد عملية ختصيص املوارد وتعبئة التمويل اإلضايف، حسب االقتضاء

ومبقتضى هذه . وتوفـر خطـة العمـل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية إطاراً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                
.  أن تكـون مـثل هـذه اخلطـط مرتبطة بصورة وثيقة مع جهود أخرى لصياغة السياسات اخلاصة بالتنمية املستدامة                 االتفاقيـة، ينـبغي   

ويف هذا السياق، يوجه اهتمام خاص إىل مجيع جوانب . وبعـبارة أخـرى، ترتـبط قضـية التصـحر ارتـباطاً وثيقـاً بعمـلية التـنمية ذاا            
ر، مبـا يف ذلـك الوصول إىل املوارد الطبيعية والسيطرة عليها، ودعم سبل املعيشة الريفية             التـنمية الـريفية املسـتدامة وإىل ختفيـف الفقـ          

 .البديلة والوصول إىل البنية األساسية االجتماعية االقتصادية وإىل اخلدمات

رة وإذا نظر إىل اآللية العاملية من هذه الزاوية، فإنه ميكن اعتبارها ليس على أا صندوق مركزي أو صورة مكر 
مـن مصـادر وآليـات الـتمويل القائمـة، ولكـن عـلى أـا مؤسسـة تنسيق تساعد على ترشيد عملية ختصيص املوارد وتعبئة             

وتنطوي هذه العملية على استخدام أدوات التمويل التقليدية لوكاالت التعاون        . املـوارد املاليـة اإلضـافية إذا اقتضى األمر        
 . ذلك موارد مرفق البيئة العاملية ومصادر متويل أخرىاإلمنائي الثنائية واملتعددة األطراف وك

 ا  ويراد١-م أ /٢٥واملـبادئ الـتوجيهية الـيت يسـتند إليهـا اسـتخدام املـوارد احلفـازة املتاحة لآللية العاملية مبينة يف املقرر                        
 :ضمان قيام اآللية العاملية مبا يلي

  مكافحة التصحر؛االستجابة الحتياجات وأولويات األطراف يف اتفاقية • 
 عدم االزدواجية مع اآلليات واملرافق القائمة، بل تعزيز قيمتها؛ • 
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توخـي املـرونة والكفـاءة، واالعتماد على مؤسسات أخرى، مبا يف ذلك املؤسسة اليت تؤويها، وكذلك             •
 االستعانة بالقدرات والتسهيالت املتاحة على نطاق منظومة األمم املتحدة؛

 .العاملية هي عملياامراعاة احلياد و •

 جماالت العمل

تضـطلع اآلليـة العامليـة بالـتدخل بـناء عـلى طـلب احلكومـات واملـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وفقاً                  
 :لألساس املنطقي التايل

ة، يتم تنسيق برامج وحتقيقاً هلذه الغاي. املسـاعدة عـلى تنسـيق تعبـئة املـوارد إلعـداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية         •
العمــل الوطــنية وربطهــا باالســتراتيجيات احلكوميــة ذات الصــلة عــلى املســتوى القطــاعي أو الوطــين، وبــربامج    

 املساعدة العادية لوكاالت التعاون التقين واملايل؛
وجيه أو تنفيذ برامج عمل إقليمية ودون إقليمية، مع ت/تيسري ج متضافر لتعبئة املوارد من أجل إعداد و •

 اهتمام خاص لقضايا النظم اإليكولوجية عرب احلدود وتبادل اخلربات، وتنسيق السياسات؛
املسـامهة يف وضـع ـج مبـتكرة للـتعاون مـع املـنظمات غري احلكومية وتعزيز احلشد والربط الشبكي ألصحاب                      •

 ؛لوماتاملصلحة، من أجل نقل التكنولوجيا واالستفادة من املعارف التقليدية وإدارة املع
إجـراء حصر لربامج التعاون الثنائية واملتعددة األطراف وكذلك مصادر وقنوات التمويل األخرى املتاحة لتنفيذ            •

وجيـري إعداد هذا احلصر  . ٣-م أ/ ٩ و١-م أ/ ٢٥ و١-م أ/٢٤االتفاقيـة وفقـاً ألحكـام االتفاقيـة واملقـررات           
علومات املالية عن تردي األراضي، والذي يشمل عـلى شـكل نظـام ال مركـزي إلدارة املعارف يسمى جهاز امل       

أيضـاً قـاعدة بيانـات عـن املمارسـات اجليدة واملشاريع واالحتياجات املالية للبلدان األطراف النامية املتأثرة عند               
 .وضع برامج العمل والقيام باألنشطة األخرى املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 احلد من الفقر، هدف إمنائي رئيسي -باء 

تمثل أحد املبادئ األساسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أن تردي األراضي يعد أحد أسباب الفقر ي 
وبناء على ذلك، فإن االلتزام العاملي املتجدد بتخفيف الفقر، كما يتضح من إعالن األلفية الذي أصدره . الريفي ونتيجة له

 يتيح فرصاً مشجعة لتنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف -اية األمم املتحدة  حتت رع٢٠٠٠سبتمرب /زعماء العامل يف أيلول
 .املتأثرة، عن طريق ربط برامج العمل الوطنية باستراتيجيات احلد من الفقر

غري أن تعبئة املوارد . وحـددت وكـاالت التـنمية الثـنائية واملـتعددة األطراف عملية احلد من الفقر كهدف أويل لتدخالا           
كافحـة تـردي األراضـي يظـل حتديـاً كـبرياً، نظـراً للتـناقص العـام يف املسـاعدة اإلمنائيـة الـرمسية، ومـا اقترن بذلك من خفض نسبة                       مل

 .املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة للزراعة والتنمية الريفية
 لواليتها، استراتيجية تشغيلية دف واستجابة هلذه التحديات، اعتمدت اآللية العاملية، على مدى السنوات املاضية، ووفقاً 
 :إىل ما يلي
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ــة         • ــزنة العادي ــتخطيط واملي ــرامج العمــل الوطــنية ملكافحــة التصــحر ضــمن عمــليات ال ــاج أهــداف ب إدم
 للحكومات وكذلك ضمن الدورة الربناجمية املعتادة للجهات املاحنة؛

يل التقـليدي عن طريق املساعدة  استكشـاف الفـرص للحصـول عـلى مـوارد جديـدة وإضـافية إىل جـانب الـتمو                 •
ــئة العامليــة والقطــاع اخلــاص       ــه اهــتمام خــاص إىل مــرفق البي اإلمنائيــة الــرمسية وختفيــف عــبء الــدور، مــع توجي

، واملنظمات غري احلكومية، وكذلك فرص أخرى للتمويل واملساعدة التقنية عن طريق )املؤسسات والشركات(
 التعاون الالمركزي؛

يـة، اسـتخدمت اآلليـة العامليـة مواردهـا اخلاصـة لبـناء شراكات وتوليد أثر مضاعف الستخدام        وحتقيقـاً هلـذه الغا    
 .االستثمارات الكبرية مبرور الوقت من أجل مكافحة تردي األراضي والفقر يف البلدان املتأثرة

 التحديات والفرص: توجيه اتفاقية مكافحة التصحر -جيم 

تفاقية يف خمتلف املناطق أن احتماالت التعبئة الفعالة للموارد تعتمد، ضمن مجلة        يتضـح مـن الـتجربة األخـرية مع تنفيذ اال           
 :أمور، على ما يلي

قـدرة احلكومـات املعنية على إدماج القضايا املتعددة اجلوانب لتردي األراضي ضمن عمليات التخطيط وامليزنة          •
" اإلطار اإليكولوجي"عمل الوطين باخلروج من   وهذا من شأنه أن يسمح لربنامج ال      . اإلمنائية الوطنية والقطاعية  

الصـارم، وبذلـك تنشأ روابط تشغيلية بني برامج العمل الوطنية واألطر األخرى ذات الصلة اليت تتناول ختفيف          
 الفقر والتنمية الزراعية وختفيف عبء الديون وغري ذلك؛

حة التصحر من ناحية، وأطر  التدخل ودورات حتديد صلة بني الدوافع االستراتيجية لربامج العمل الوطنية ملكاف •
الـربجمة للشـركاء يف التـنمية مـن ناحيـة أخـرى، لتيسـري الدعـم املقـدم للمجاالت ذات األولوية يف برامج العمل                    

وتـبني الـتجربة األخرية أن عملية التدخل هذه تعد          . الوطـنية عـن طـريق تدخـالت املـاحنني اجلاريـة أو املخططـة              
سـبة للبـلدان األطـراف الـنامية املـتأثرة، وإمنـا بالنسبة للبلدان األطراف املتقدمة أيضاً، كما        حتديـاً ليـس فقـط بالن      

 ؛اعترف بذلك استعراض أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن إدماج االتفاقيات البيئية
ية مـن أجل التصدي لقضايا مثل  إقامـة روابـط تشـغيلية بـني بـرامج العمـل الوطـنية وبـرامج العمـل دون اإلقلـيم                   •

وسوف تتيح هذه الرابطة أيضاً  . اإلدارة املسـتدامة للـنظم البيئية عرب احلدود واليت تتجاوز نطاق الربامج الوطنية            
 فرصة لالستفادة من بعض إمكانيات التمويل العاملي أو اإلقليمي اليت قد ال تتاح يف أحوال أخرى؛

يــة مكافحــة التصــحر واالتفاقيــات البيــئية األخــرى، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة التــنوع  فعاليــة حتديــد العالقــة بــني اتفاق •
 .البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وحتويل هذه العالقة إىل عالقة عملية

وانــب العــرض ويــلزم وقــت طويــل لعمــلية إدمــاج أهــداف اتفاقيــة مكافحــة التصــحر يف العمــليات ذات الصــلة املتعــلقة جب  
، وإقامة جسور تشغيلية بني برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون        )أي احلكومة والشركاء يف التنمية، كل فيما خيصه       (والطـلب   

اليت تتناول التصحر  (اإلقلـيمية، وإجيـاد تـآزر بـني الـتدخالت عـلى املسـتويات الوطـنية ودون اإلقلـيمية يف إطار االتقاقيات املختلفة                        
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واجلمـود اإلداري الـذي قـد يعـوق يف بعـض األحيـان مـثل هـذه العمـلية تزيد من حدته القدرة                  ).  الـبيولوجي وتغـري املـناخ      والتـنوع 
 :املؤسسية احملدودة على املستوى القطري يف ااالت التالية

مثل (ر وضـع برامج عمل وطنية وبرامج عمل دون إقليمية، استناداً إىل حتليل عريض لألسباب الرئيسية للتصح            •
 االقتصـادية والسياسـة العامـة والسـياقات املؤسسـية الـيت تؤدي إىل تردي األراضي يف                  -السـياقات االجـتماعية     

املـناطق القاحـلة وشـبه القاحـلة واجلافـة شـبه الرطـبة، نتـيجة لـلعوامل املـناخية واسـتراتيجيات البقاء ملستخدمي                        
 ؛)املوارد الطبيعية

  املؤسسية، وكذلك ثغرات االستثمار؛حتديد السياسة العامة واحلواجز •
الــتغيري املؤسســي، ودعــم  /اتســاق السياســة العامــة، والتنســيق /اختــاذ تدابــري عالجيــة مالئمــة مــن حيــث حتســني   •

 .االستثمارات امليدانية

ونظــراً لالفــتقار إىل قــدرة التنســيق املالئمــة وإىل اآلليــات الــيت تتســم بالكفــاءة عــلى املســتويات الوطــنية ودون      
قليمية، يكون هناك اجتاه حلدوث ثغرات أو حاالت تداخل يف تدخالت املاحنني مبا يف ذلك يف جمال بناء القدرات، بينما اإل

 .توجد أعداد غفرية من برامج التدريب والشبكات اليت تعمل بالفعل عرب املناطق املختلفة

بأن عدم كفاية املوارد املالية ) قية مكافحة التصحرال سـيما فـيما بني مؤسسات التنسيق التابعة التفا    (وهـناك اعـتقاد عـام        
وعلى العكس من ذلك، تؤكد اإلدارات  . والتقـنية تعـد عقـبة رئيسـية أمـام تنفيذ برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية                 
 ميكن ملقترحات االستثمار املتعلقة بربنامج التشـغيلية أو املمثـلون امليدانيون للشركاء يف التنمية الذين يتعاملون مع البلدان املتأثرة أنه      

العمل الوطين أن تستفيد من موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية إذا احتلت مكاناً بارزاً بالقدر الكايف على قائمة أوليات التدخالت اليت 
و هذا أمر كانت .  مجيع املستوياتوبعبارة أخرى، يلزم حوار أكثر استباقية على. يتم التفاوض بشأا من خالل القنوات احلكومية

 .اآللية العاملية تشجعه عند القيام بدورها كوسيط للتوفيق

 -مارس /وعـلى هـذا األسـاس، أتـاحت دورة الفـريق العامل املخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف آذار                    
ابعة التفاقية مكافحة التصحر يف البلدان األطراف  فرصـة مفيـدة لتـبادل وجهـات الـنظر بـني نقاط التنسيق الت           ٢٠٠١أبـريل   /نيسـان 

 .النامية واملتقدمة بشأن التقدم احملرز يف ختطيط العمل والعوائق اليت تعترض تعبئة املوارد

وتؤكـد نتـيجة دورة الفـريق العـامل املخصـص النـتائج الـيت توصـلت إليهـا املشاورات دون اإلقليمية واإلقليمية بشأن ج           
ويف أمريكا الالتينية ) بانكوك(ويف آسيا ) مومباسا ومدينة اجلزائر( املـوارد، والـيت مولـتها اآللية العاملية يف أفريقيا      الشـراكات وتعبـئة   

وقـد نظمـت هذه املشاورات بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأعضاء آخرين يف جلنة    . ٢٠٠٠خـالل عـام     ) السـلفادور (
 .إقليمية ذات صلة، عمالً مبقرر الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف) دون( ومنظمات التنفيذ التابعة لآللية العاملية

ولكـن مـن املسـلم بـه أن املتطلـبات اخلاصـة بالبـلدان ميكـن تلبيـتها يف سـياق حـوار على املستوى القطري جيمع                         
حر وكذلك اإلدارات املكلفة اإلدارات احلكومية ذات الصلة، مبا يف ذلك مؤسسات التنسيق التابعة التفاقية مكافحة التص

 ).بالتخطيط والتعاون املايل والتقين، إىل جانب اإلدارات التقنية ذات الصلة
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وال يـزال بـرنامج العمـل الوطـين يف مرحـلة الصـياغة يف كـثري مـن البـلدان، بينما استكمل يف بلدان أخرى، حيث تتناول                    
و هلذا فإنه من . ة بكيفية االنتقال من مرحلة التخطيط على مرحلة العمل   هيـئات التنسـيق الوطـنية قضـايا الـتمويل والتشـغيل املتعـلق             

أي هل حقق املشروع (السـابق ألوانـه، فـيما يتعـلق بتـنفيذ املشـاريع املتعـلقة بـربامج العمـل الوطـنية، إجـراء تقييم ولو مبدئي لألثر                       
أي هل (، ولالستدامة ) إجـراء اخلصـومات املطلوبة؟  أي هـل كـانت املـنافع تـتجاوز الـتكاليف، بعـد        (، ولـلكفاءة    )أهدافـه اإلمنائيـة؟   

 ).؟حيتمل أن تستمر املنافع إىل ما بعد انتهاء املشروع

على النحو الذي توقعته (وبيـنما جتـري مـتابعة فـرص الـبحث عن مصادر جديدة وإضافية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر         
، ينبغي إيالء اهتمام خاص أيضاً إىل التصميم والتنفيذ الصحيحني   )ية أخرى االتفاقيـة، عـن طـريق مرفق البيئية العاملة وآليات ابتكار          

مبا يف ذلك مكافحة تردي (ويستفاد من جتارب املاضي مع مشاريع إدارة املوارد الطبيعية         . للمشـاريع املتعـلقة بربامج العمل الوطنية      
ريع وتقدمي األموال الالزمة هلا يف الوقت املناسب ميكن أن واليت سبقت اتفاقية مكافحة التصحر، أن التنفيذ الناجح للمشا) األراضي

يولـد عناصـر إجيابيـة تـؤدي إىل حتسـني قـدرة اتفاقيـة مكافحـة التصـحر عـلى اسـتيعاب املزيد من املوارد املالية من املساعدة اإلمنائية                 
 .الرمسية ومن مصادر حملية

 ٢٠٠٢-٢٠٠١فترة استعراض عام ألنشطة اآللية العاملية يف ال: اجلزء الثاين

 عـدد مـن البــلدان   ٢٠٠٠/٢٠٠١أو املاليـة املقدمــة يف إطـار اآلليـة العامليـة يف الفـترة      /لقـد اسـتفاد مـن املسـاعدة التقـنية و      
اجلزائـر واألرجنـتني وبوركيـنا فاصـو وشـيلي والصـني وبلدان آسيا الوسطى وكوبا ومجهورية       : اإلقلـيمية، مبـا فيهـا     ) دون(واملـناطق   

قـراطية ومصـر وإثيوبيـا واهلند وإيران وهاييت ومايل وموريتانيا ومنغوليا واملغرب وباكستان والسنغال وتونس وأوغندا    الكونغـو الدمي  
وتتصـل املسـاعدة املقدمـة مـن اآلليـة العاملية بصياغة أو تنفيذ برامج العمل الوطنية يف البلدان املذكورة أعاله، أو برامج        . وزمـبابوي 

رب أفريقيا وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ومشال أفريقيا وغرب آسيا وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا العمـل دون اإلقلـيمية يف غـ    
وترد يف مرفقات هذا التقرير تفاصيل عن نطاق وطرائق تدخالت اآللية العاملية على املستويات القطرية          . الالتيـنية والـبحر الكـارييب     
 .ودون اإلقليمية واإلقليمية

املسندة إىل اآللية العاملية من قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وعلى ووفقاً للوظائف  
ضوء االستعراض األول لسياسات اآللية العاملية وطرائقها التشغيلية وأنشطتها، تطورت استجابة اآللية العاملية لعدد متزايد 

 :من طلبات املساعدة على النحو التايل

 علومات ونشرها؛مجع امل • 
 التحليل وإسداء املشورة عند الطلب؛ • 
 تعزيز اإلجراءات املفضية إىل التعاون والتنسيق؛ • 
 .تيسري تعبئة وتوجيه املوارد املالية • 

 .ويرد أدناه وصف للطرق اليت اضطلعت ا اآللية العاملية ذه الوظائف 
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 مجع املعلومات ونشرها -ألف 

قد أخذ يتحول تدرجيياً إىل نظام ال مركزي ) فيلد(مات املالية لآللية العاملية بشأن تردي األراضي       إن نظـام مصـدر املعـلو       
ويدل . إلدارة املعارف قائم على املشاركة وموجه حنو دعم عملية تعبئة املوارد ألغراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

املسؤولون عن اختاذ القرارات يف كل من البلدان النامية املتأثرة وشركائها يف التنمية من     تـزايد مـا تبديه املؤسسات وممارسو املهنة و        
وقد بدأت األنشطة التجريبية الرامية إىل اختبار . عـلى مـا يتسـم به هذا النظام من أمهية وقيمة مضافة وفعالية           " فيـلد "اهـتمام بـنظام     

 .لية العاملية وأصبحت متاحة للجمهور عموماًوتشغيل هذا النظام حتقق نتائج ملموسة أعلنت عنها اآل

وصيانته والعمل من خالل هذا النظام  " فيلد"وتواصـل اآلليـة العاملية بذل اجلهود من أجل التنفيذ الكامل لنظام              
وسيزداد التشديد من . عـلى تشـجيع إرسـاء ممارسـات فعالـة من حيث الكلفة لتقاسم املعارف بني اجلهات ذات املصلحة               

اعداً على حتليل املوارد بغية تيسري حتسني تدفقات املوارد وإمكانية التنبؤ ا، وهو أمر مفيد بالنسبة لتنفيذ اتفاقية اآلن فص
وهلذه الغاية، سترصد اآللية العاملية عن كثب التقدم احملرز يف املفاوضات احلكومية الدولية . األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 .دي األراضيبشأن القضايا ذات الصلة بتر

 التحليل وإسداء املشورة عند الطلب -باء 

إن املواءمـة الفعالـة بني عرض االستثمار والطلب عليه يف جمال مكافحة تردي األراضي يتطلب التوصل إىل فهم          
صحيح ملا جيري االضطالع به من عمليات وما يتولد من نتائج سواء على املستوى احلكومي أو على مستوى الشركاء يف 

 .لتنمية، وذلك كجزء من اجلهود املبذولة لتبسيط وترشيد أهداف االتفاقيةا

وكجـزء من األعمال التحضريية للمشاورات اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن ج تعبئة املوارد، واستجابة للطلبات احملددة        
إىل ) برامج العمل الوطنية(مرحلة التخطيط املقدمـة مـن احلكومـات للحصـول على مساعدة من اآللية العاملية من أجل االنتقال من         

 يف تيسري عدد من أنشطة الدعم، بالتعاون ٢٠٠٠/٢٠٠١، شرعت اآللية العاملية يف الفترة )االستثمارات امليدانية(مرحلة العمل 
 :مع أعضاء جلنة التيسري التابعة هلا، مبا يف ذلك

أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     ‘ ٢‘لوطـنية؛ و  نطـاق بـرامج العمـل ا      ‘ ١‘إجـراء تقيـيم ملـدى الـترابط بـني            •
‘ ٤‘اخلطط احلكومية أو الوطنية؛ و‘ ٣‘التصـحر بوصـفها اتفاقيـة معـنية بالتـنمية املسـتدامة يف املناطق املتأثرة؛ و       

عة ويف البـلدان الـيت تسـتند فيهـا وثيقـة بـرنامج العمل الوطين، مو               . أُطـر املسـاعدة املقدمـة مـن البـلدان املاحنـة           
متـنوعة مـن األسـباب، إىل مفهوم ضيق للتصحر وتتألف بصورة أساسية من خطة العمل املعتمدة من قبل هيئة                
تنسـيق بـرنامج العمـل الوطـين، يـتيح هـذا النوع من التقييم فرصة لتوسيع منظور برنامج العمل الوطين وبالتايل                  

 .توسيع األساس الذي تستند إليه عملية تعبئة املوارد
إلزالة العوائق اليت تعترض تبسيط وترشيد برنامج العمل الوطين حسبما (قيـيم ملتطلـبات بـناء القـدرات         إجـراء ت   •

، وحتديـد الفـرص املـتاحة لتلبية هذه املتطلبات من خالل برامج وشبكات ومبادرات قائمة أو       )ورد حبـثه أعـاله    
طقة اجلنوب األفريقي برعاية اتمع وقد قطعت هذه األنشطة شوطاً طويالً يف من    . جديـدة تعـىن ببـناء القدرات      

ويف هـذا السـياق، جيري إيالء     . اإلمنـائي للجـنوب األفـريقي بوصـفه هيـئة تنسـيق بـرنامج العمـل دون اإلقلـيمي                  
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اهـتمام خـاص إلقامـة روابـط مبـبادرة تـنمية القـدرات الـيت يدعمهـا مـرفق البيـئة العاملية واليت تعىن مبسألة تردي                  
وهلذه الغاية، . ، فضـالً عن إقامة روابط مببادرات أخرى ثنائية ومتعددة األطراف   األراضـي عـلى وجـه الـتحديد       

مت إنشـاء فـريق عـامل يـتألف مـن اـتمع اإلمنـائي للجـنوب األفـريقي وثالثـة مـن البـلدان األعضـاء وممثـلني عن                 
 .الشركاء اإلمنائيني املهتمني باألمر

مبـــا يف ذلـــك (أســـاس لوضـــع بـــرنامج عمـــل عـــام إجـــراء اســـتعراض لـــتحديد األســـباب اجلذريـــة للتصـــحر ك •
وعلى ). التنسيق املؤسسي، وحتديد جمموعة أساسية من االستثمارات/مواءمة السياسات العامة، والتغيري/إصالح

هـذا األسـاس، سيعرض جدول األعمال املتعلق بالسياسات واملؤسسات كي تنظر فيه احملافل االستشارية املعنية         
مثل تلك احملافل املعنية باستراتيجية احلد من الفقر، واتفاقات (ت وشركائها يف التنمية اليت تشتمل على احلكوما

ويف الوقت نفسه، ستتم ). ختفيـف أعـباء الديـون، والـربجمة القطـرية يف إطـار مـرفق البيـئة العاملية، وما إىل ذلك                    
تصلة بربامج العمل الوطنية مع مواءمـة اموعـة األساسـية املطـلوبة مـن مشـاريع االسـتثمارات ذات األولويـة امل             

وعلى . دورة الـربجمة العاديـة للبـلدان املاحنـة، أو سـيتم تقدميهـا للـنظر فيهـا من خالل آليات التعاون الالمركزية              
مدى السنة املاضية، قدمت اآللية العاملية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مساعدة يف       

 العملية يف الصني، بالتشاور مع إدارة الغابات احلكومية وبدعم من الشركاء يف التنمية، مبا يف  تيسري إجراء هذه  
ذلك مصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية     

 .وشركاء الصني الثنائيني التقليديني
ات االســتثمار احملــددة يف إطــار بــرنامج العمــل الوطــين والــتدخالت اجلاريــة أو إجــراء اســتعراض مقــارن ألولويــ •

وجيري االضطالع ذه العملية يف مايل على سبيل املتابعة . املعـتزمة للشـركاء اإلمنـائيني عـلى املسـتوى القطـري          
صلة دعم  أعـرب خاللـه املـاحنون عن اهتمامهم مبوا    ١٩٩٩الجـتماع مـائدة مسـتديرة نظمـته احلكومـة يف عـام              

مبا يف ذلك مراقبة موارد املياه،   (اـاالت ذات األولويـة احملـددة يف إطـار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                
 ).وإدارة املوارد الطبيعية، وإنشاء نظام للمعلومات البيئية، واخلدمات الصحية

ستويات دون اإلقليمية والقطرية كأداة بـلورة املالمـح العامـة لـلماحنني وتشـجيع تطويـر قواعـد الـبيانات على امل          •
ويف هـذا السياق، تشتمل املعلومات ذات الصلة على التوجهات        . لـلمواءمة بـني عـرض املـوارد والطـلب عـليها           

اإلقليمية، ومدى صلتها مبكافحة تردي األراضي، ) دون/(االستراتيجية لكل من املاحنني على املستويات القطرية
ومـن األمثـلة عـلى تدخـل اآللية العاملية ما يشمل بلورة املالمح              . ، ونـوع الـربامج املعـنية      واملـوارد املاليـة الالزمـة     

العامـة لـلماحنني يف شرق وغرب ومشال أفريقيا ويف اجلنوب األفريقي وآسيا، والدعم الذي تقدمه اآللية العاملية                   
ي، يف سياق التحضري �لكاريلشـبكة املعـلومات بشـأن التصحر واجلفاف يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر ا            

 بشـأن الـنهج املتـبعة إزاء الشراكة    ٢٠٠٠/٢٠٠١حلـلقات العمـل دون اإلقلـيمية واإلقلـيمية املعقـودة يف الفـترة         
 ).١١، الفقرة ٣-م أ/٩املقرر (وتعبئة املوارد ألغراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

قارنة، لفجوات االستثمار وآليات التمويل املرتقب الالزمة لسد هذه     إجـراء حتليل، على ضوء االستعراضات امل       •
الفجــوات، نتــيجة لعمــليات إعــادة تــرتيب الــربامج القائمــة أو االلــتزامات اجلديــدة وفقــاً لــدورة الــربجمة املقبــلة    

 احمللي أواملستوى الوطين  ويف هذا السياق، جيري النظر يف إنشاء صناديق معنية بالتصحر على   . للجهات املاحنة 
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يف كـل مـن بوركيـنا فاصـو والسـنغال وغريمهـا مـن البـلدان وذلك كواحد من اخليارات العديدة لتمويل برامج            
 .تنمية املناطق احمللية

 تعزيز التعاون والتنسيق -جيم 

ــتعاون والتنســيق ضــمن حتالفاــا االســتراتيجية مــع عــدد مــن املؤسســات ســواء يف         ــتعزيز ال ــة ب ــة العاملي ســياق تقــوم اآللي
وتتألف اجلهات الرئيسية . اإلقليمية) دون(استراتيجيات هذه املؤسسات أو يف سياق األنشطة املضطلع ا على املستويات القطرية و

الـيت شـرعت اآلليـة العامليـة يف إقامـة شـراكات اسـتراتيجية معهـا مـن تـلك اجلهـات األعضـاء يف جلـنة التيسـري الـتابعة لآلليـة العاملية                          
ويل للتـنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،        الصـندوق الـد   (

مصرف التنمية : وأمانـة مـرفق البيـئة العامليـة، ومـنظمة األغذيـة والـزراعة، وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومصارف التنمية اإلقليمية                    
اإلقليمية اليت لديها واليات حمددة ) دون(؛ واملنظمات )مية األفـريقي، ومصـرف البـلدان األمريكية للتنمية   اآلسـيوي، ومصـرف التـن    

أو اهتمام حمدد فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ واملؤسسات األعضاء يف الفريق االستشاري للبحوث الزراعية /و
 .ملنظمات غري احلكوميةالدولية؛ والوكاالت الثنائية؛ وأوساط ا

وجتمع هذه . بني مجيع اجلهات املعنية ذات املصلحة" املشاركة البناءة"وقـد اعتمدت اآللية العاملية استراتيجية تعزز عملية        
 بلورة العملية بني األطراف من البلدان املتقدمة، واملؤسسات املتعددة األطراف، والبلدان األطراف املتأثرة، واتمع املدين، من أجل             

وتـنطوي العمـلية عـلى االضـطالع ببعثات مشتركة مع الشركاء الثنائيني واملتعددي     . رؤيـة مشـتركة ملعاجلـة قضـايا األراضـي اجلافـة        
األطراف من أجل تقييم احتياجات البلد املعين أو املنطقة الفرعية املعنية، والشروع يف حوار مع الوزارات املعنية واتمع املدين على          

وتسـاعد هـذه األنشـطة األوليـة يف تيسـري تبادل املعلومات، وحتديد أوجه التداخل يف برامج املاحنني، وتقييم البيئة                .  الوطـين  املسـتوى 
كما أن هذه البعثات متهد الطريق للقيام . التمكيـنية، وتعزيـز مكانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر عـلى املسـتوى الوطـين                    

ففي تونس، على سبيل املثال، أخذت هذه . ية وحتديـد املـناطق الـيت حتتاج إىل قدر كبري من االستثمارات    بـتدخالت بـرناجمية تكميـل     
العمـلية اجلاريـة تفضـي إىل إدمـاج برنامج العمل الوطين يف خطة التنمية الوطنية العاشرة كربنامج من الربامج ذات األولوية سيكون              

 .ن خالل القنوات القائمةبإمكان وكاالت التمويل أن توفر التمويل له م

 .ويبين أدناه نطاق وطرائق تعاون اآللية العاملية مع بعض حلفائها االستراتيجيني 

جتمع جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية بني عدد من الوكاالت املتعددة األطراف، استجابة ألحكام االتفاقية  : جلـنة التيسري   
بغيـة التوصـل بطـريقة منسقة إىل تعزيز الدعم املقدم من هذه الوكاالت لتنفيذ اتفاقية األمم         ومـا تقـرر يف دورات مؤمتـر األطـراف،           

 الصـندوق الـدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم         -وباإلضـافة إىل األعضـاء األصـليني يف جلـنة التيسـري             . املـتحدة ملكافحـة التصـحر     
ضم أيضاً أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وأمانة مرفق البيئة  أصبحت اللجنة اآلن ت-املـتحدة اإلمنـائي والبـنك الـدويل        

املصرف اآلسيوي للتنمية، واملصرف (العامليـة، وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة، ومصارف التنمية اإلقليمية     
 ).األفريقي للتنمية، ومصرف البلدان األمريكية للتنمية

 كمحفل لتبادل اآلراء بشأن القضايا ٢٠٠٠/٢٠٠١ت اجـتماعات جلنة التيسري بصورة تدرجيية خالل الفترة        وقـد تطـور    
مثل استراتيجية (املوضـوعية فيما يتصل حبالة وتوجه تدخالت اآللية العاملية وبشأن القضايا ذات الصلة اليت م أعضاء جلنة التيسري               
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رة األراضي واملياه اخلاصة بأفريقيا، وتقدمي املعلومات عن أنشطة الفريق العامل املخصص اآلليـة العامليـة يف جمـال االتصـاالت، ومباد      
كما تتيح جلنة التيسري الفرصة لطرح أفكار جديدة بشأن "). ١٠+ ريو "املعـين باستعراض برامج العمل الوطنية، واالستعداد ملؤمتر       

). التوجهات االستراتيجية واملزايا النسبية للمؤسسات املعنية، وما إىل ذلك       استناداً إىل   " (اخلطة العملية "التنسـيق، مـثل األخذ بنهج       
ويف الوقـت نفسـه، هـناك جمال أيضاً ملسامهة اآللية العاملية مسامهة إضافية يف أعمال اإلدارات التشغيلية التابعة للمؤسسات األعضاء            

 : ك بعدد من الطرق، منهايف جلنة التيسري، وال سيما مؤسسات التمويل املتعددة األطراف، وذل

 بالتشاور مع الشعب اإلقليمية التابعة ملؤسسات التمويل املتعددة األطراف -تقـدمي املساعدة للحكومات املعنية      •
 مـن أجـل وضع تصورات للمشاريع على أساس األولويات احملددة يف إطار برامج العمل الوطنية اليت قد تود                -

اف هــذه أن تســعى إىل تــنفيذها يف الوقــت املناســب يف ســياق أطــر تعاوــا  مؤسســات الــتمويل املــتعددة األطــر
 القطري أو كجزء من املشاريع املعدة للتنفيذ؛ 

الـتعاون مـع الشـعب التشـغيلية التابعة ملؤسسات التمويل املتعددة األطراف من أجل التوصل، من خالل األخذ                     •
 إىل حتديد ومعاجلة بعض القضايا اليت تتطلب -ليمية اإلق) دون( أي مـن خـالل بـرامج العمـل          -بـنهج إقلـيمي     

. تدخـالت تـتجاوز الـنطاق العـادي ملشـاريع املـناطق الـيت تتلقى دعماً من مؤسسات التمويل املتعددة األطراف                  
مبا يف ذلك جممعات املياه املشتركة أو (وهـذا ينطـبق عـلى اإلدارة املسـتدامة للنظم اإليكولوجية العابرة للحدود        

الــيت كــثرياً مــا تتطــلب مواءمــة السياســات العامــة والتنســيق بــني ) ي أو املــناطق اجلبــلية أو مــوارد الغابــاتاملــراع
 املؤسسات على املستوى دون اإلقليمي؛ 

تيسري بناء الشراكات وتعبئة موارد إضافية أخرى لتكملة املساعدة املالية املقدمة من مؤسسات التمويل املتعددة  •
مث إن جسـر الشـراكة الـذي ميكـن لآللية     . لصـاحل البـلدان واملـنظمات املعـنية      )  واهلـبات  أي القـروض  (األطـراف   

 ال ينطبق على حتديد الفرص احملتملة لتوفري التمويل - أو كوسيط نزيه  -العاملية أن تبنيه بوصفها أداة للمواءمة       
 إنه ينطبق أيضاً على     املشـترك للمشـاريع املسـتهلة مـن قـبل مؤسسـات الـتمويل املـتعددة األطـراف فحسـب بـل                     

الـتدخالت التكميـلية الـيت تـتجاوز عـادة واليـة ومـوارد أيـة مؤسسـة بعينها من بني مؤسسات التمويل املتعددة                        
 . األطراف واليت تنطوي على إمكانات لتقدمي مسامهة إضافية

يع قوي من البنك الدويل ، وبتشج١-م أ/٢٥عـلى سبيل املتابعة للمقرر  : الفـريق االستشـاري للـبحوث الـزراعية الدوليـة          
 يف استكشاف إمكانيات التعاون  ٢٠٠١بوصـفه رئيساً للفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية، شرعت اآللية العاملية يف عام              

 ويف هذا السياق، دعي املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، واملعهد. مـع املؤسسـات األعضـاء يف الفـريق االستشـاري      
مثل املدخالت التقنية يف عمليات (الدويل لبحوث السياسة الغذائية، إىل تقدمي عروض بشأن القضايا اليت هي موضع اهتمام مشترك 

يف الدورة الثامنة للجنة التيسري التابعة لآللية ) برامج العمل دون اإلقليمية وعوائد االستثمار يف األراضي اجلافة  /برامج العمل الوطنية  
 وسـتتم مـتابعة هـذه املناقشـات عـلى املسـتوى امليـداين وكذلك على أساس مواضع حمددة، وسيقوم املركز الدويل للبحوث            .العامليـة 

وسيكون من بني املؤسسات األعضاء يف الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية . الزراعية يف املناطق اجلافة بدور صلة الوصل
 الـدويل للـبحوث الـزراعية يف املـناطق اجلافة، واملعهد الدويل للزراعة املدارية، واملعهد الدويل     الـيت ستشـارك يف هـذه املرحـلة املركـز        

 . لبحوث السياسة الغذائية، واملعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق املدارية شبه اجلافة، واملعهد الدويل للموارد اجلينية النباتية
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يني، بصورة عامة، يقدمون الدعم لآللية العاملية بوصفها ترتيباً مؤسسياً ابتكارياً من إن الشـركاء الثنائ   : الوكـاالت الثـنائية    
وهذا يتجلى يف التربعات للموارد . شأنه أن يساعد يف ترشيد تدفق املوارد وزيادته عند الضرورة من أجل مكافحة تردي األراضي             

والدامنرك وأملانيا والنرويج والسويد وسويسرا، لفترة  كندا: ملتقدمة، وهياحملفزة لآللية العاملية املقدمة من قبل األطراف من البلدان ا
كما أن اآللية العاملية تويل اهتماماً خاصاً، كجزء من وظائفها، إلقامة حوار مستمر مع الوكاالت الثنائية، . ٢٠٠٠/٢٠٠١السنتني 

 . سواء يف املقر أو يف امليدان، بشأن القضايا املوضوعية

ملتابعة للمناقشات اليت جرت خالل االجتماعات املعقودة بني دوريت مؤمتر األطراف، تفاعلت اآللية العاملية           وعـلى سبيل ا    
وعلى املستوى . مـع جهـات تنسيق االتفاقية اليت تعمل يف املقر، فيما يتعلق عادة بالتنسيق وتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات البيئية   

 اتصاالت باملمثلني امليدانيني للوكاالت الثنائية كجزء من جهودها الرامية إىل تعزيز الروابط بني برامج امليـداين، أقامت اآللية العاملية  
بـرامج العمـل دون اإلقلـيمية واألولويـات االسـتراتيجية لـلماحنني ومـا يتصـل ـا مـن مشـاريع وبـرامج قائمة أو قيد                  /العمـل الوطـنية   

مشل الشراكات االستراتيجية بني اآللية العاملية والوكاالت الثنائية لدعم برامج العمل   ومـن األمثـلة امللموسـة على ذلك ما          . اإلعـداد 
دون اإلقلـيمية يف اجلـنوب األفـريقي وآسـيا الوسـطى، والستكشاف املوارد القائمة واحملتملة لالتفاقية، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية         

إال أن اخلربة املكتسبة على مدى السنتني املاضيتني تدل على . ة الكربونالـرمسية العادية ومؤسسات التمويل اخلاص، وتداول أرصد       
 وما يتصل بذلك من متطلبات من حيث إشاعة الوعي وإقامة الروابط االستراتيجية والتنسيق املؤسسي ونظم -أن عمـلية اإلدمـاج      

يف االتفاقية فحسب بل بالنسبة لألطراف من البلدان  ال تزال تشكل حتدياً مستمراً ال بالنسبة للبلدان النامية األطراف         -املعـلومات   
 . املتقدمة أيضاً

ويف هـذا السـياق، كـان الـتفاعل السـابق لآلليـة العامليـة مـع أمانـة جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف                   
بادئ التوجيهية للجنة املساعدة اإلمنائية يف جمال امليـدان االقتصـادي مشـجعاً إىل أقصـى حـد، وقـد اشتمل على مسامهة يف صياغة امل       

وكمـا لوحـظ يف الـتقارير السابقة املقدمة من اآللية العاملية إىل مؤمتر األطراف، فإن إنشاء آلية مماثلة للجنة التيسري     . احلـد مـن الفقـر     
وستواصل . ني هو أمر ستكون لـه قيمة عظيمة ألغـراض تـأمني وجـود تفـاعل أكـثر انـتظاماً بـني اآلليـة العاملية وجمتمع املاحنني الثنائي                   

 . اآللية العاملية حبث سبل ووسائل تنظيم مثل هذا التفاعل

 مبا -هـناك دور ثالثـي األبعـاد متصـور بالنسبة لنخبة من املنظمات دون اإلقليمية يف إطار االتفاقية                   : املـنظمات اإلقلـيمية    
 : وهو يشمل-يتمشى مع واليتها األصلية 

 رامج العمل دون اإلقليمية يف املناطق اجلغرافية ذات الصلة؛تنسيق ب • 
 إرساء األساس للشركاء اإلمنائيني لدعم عملية برجمة برامج العمل الوطنية يف البلدان األعضاء؛ • 
 .توفري حمفل دون إقليمي للحوار على صعيد السياسة العامة ولإلخصاب املتبادل لتجارب التنفيذ • 

وهو تعاون يتعني تعزيزه على النحو الواجب هلذه (نسـبية للـتعاون مـع خنـبة مـن املـنظمات دون اإلقلـيمية        وتتمـثل امليـزة ال    
ــتراوح بــني املوظفــني التقــنيني     ) الغايــة يف فرصــة العمــل بطــريقة متكامــلة بــني خمتــلف اإلدارات احلكوميــة وعــلى مســتويات شــىت ت

وهذا ينطبق مثالً على اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة        . واملسـؤولني عـن رسـم السياسـات العامـة والسـلطات السياسـية             
اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل واالحتـاد االقتصـادي لـدول غـرب أفـريقيا يف منطقة غرب أفريقيا، وعلى اهليئة احلكومية الدولية املعنية            
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تمع اإلمنـائي للجـنوب األفـريقي يف مـنطقة اجلنوب       بالتـنمية يف مـنطقة شـرق أفـريقيا، واحتـاد املغـرب العـريب يف مشـال أفـريقيا، واـ                     
ولقد مت يف هذا السياق بالذات تنظيم عملية تشاور بني أصحاب املصلحة على املستوى دون اإلقليمي مجعت بني ممثلني          . األفـريقي 

أجل حتديد اخلطوط العامة ملسار عن إدارات املالية والتخطيط والزراعة والبيئة، برعاية اتمع اإلمنائي للجنوب األفريقي، وذلك من 
وقد أسفرت هذه العملية عن ظهور إطار    . تـنفيذ اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر عـلى املسـتويني القطـري ودون اإلقليمي                   

يشمل قضايا السياسة العامة والقضايا املؤسسية، وجمموعة أساسية من مشاريع    (شـراكة مـن أجـل مكافحـة تـردي األراضي والفقر             
وسيتم دعم هذا اإلطار مبرفق مايل ). الستثمار، مبا يف ذلك حافظة مشاريع شاملة يف جمال إدارة النظم اإليكولوجية العابرة للحدودا

دون إقلـيمي منشـأ بـأموال ابـتدائية مقدمة من اآللية العاملية ومبساعدة تقنية من جمموعة املاحنني املتعددي األطراف يف منطقة اتمع               
البـنك الـدويل والصـندوق الدويل للتنمية الزراعية واالحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة وفرنسا               (لجـنوب األفـريقي     اإلمنـائي ل  
وجيـري الـنظر يف إنشاء مرفق مماثل لكل من شرق أفريقيا وغرب أفريقيا برعاية اهليئة          . ، والوكالـة األملانيـة للـتعاون الـتقين        )واليابـان 

اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف      /نية بالتـنمية واالحتـاد االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا           احلكوميـة الدوليـة املعـ     
كمـا تـتعاون اآلليـة العامليـة بنشـاط مـع احتـاد املغـرب العريب بشأن تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة مشال                   . مـنطقة السـاحل   

 . أفريقيا

جيـري إيـالء أولويـة عالية إلشراك اتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية حسبما سبق أن       : حلكوميـة الـتعاون مـع املـنظمات غـري ا         
 -واعترافاً ذه األولوية، أعدت اآللية العاملية مبادرة خاصة لدعم املنظمات غري احلكومية . أُبلغت به الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

احملـلية كإطـار للشـراكة يهـدف إىل تعزيـز القـدرات عـلى مسـتوى القاعدة الشعبية،              بـرنامج التـبادل والـتدريب اخلـاص باـتمعات           
وتعترب الشبكة الدولية للمنظمات . ولضـمان إشـراك املـنظمات غـري احلكومية بصورة منتظمة على املستويني الوطين ودون اإلقليمي             

 . غري احلكومية املعنية بالتصحر الشريك األول لآللية العاملية

 مبثابة - بتمويل مشترك من البنك الدويل -املشـروع األول املدعـوم مـن قـبل اآلليـة العامليـة ضمن هذا اإلطار         وقـد كـان      
وقد يسرت االضطالع ذا املشروع  . عمـلية منوذجيـة للتـبادل بـني اـتمعات احمللية تشتمل على مزارعي الشاي يف جنوب أفريقيا                 

 إىل حتسني إمكانية ٢٠٠٠ومل تـؤد هذه العملية التجريبية اليت جرت يف عام  ). بيـئي جمموعـة الرصـد ال  (مـنظمة غـري حكوميـة حمـلية        
وهذه تشمل . الوصـول إىل أسـواق الصـادرات مـن قبل اتمع احمللي الزائر فحسب، بل إا أخذت تولّد أيضاً آثاراً عملية مشجعة          

لـتمكني اتمعات احمللية من املشاركة يف عملية معاجلة  "يا قيـام البـنك الـدويل بتطـبيق منـوذج التـبادل هـذا يف كـل مـن ترتانيـا وكيـن             
كما متت املوافقة على قيام اآللية . ، بتمويل من سويسرا"اإليدز باستخدام األعشاب/املرضـى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

 ). باكستان(وآسيا ) بريو(العاملية بتمويل برامج مماثلة للتبادل بني اتمعات احمللية يف أمريكا الالتينية 

ومثة حتٍد رئيسي يواجه تنفيذ برنامج التبادل والتدريب اخلاص باتمعات احمللية، وهو يتصل بإدارة صناديق املنح الصغرية    
 اليت وهلذه الغاية، تعمل اآللية العاملية على صياغة مذكرة تفاهم حمددة مع الوكاالت املتخصصة . واإلشـراف عـلى األنشـطة امليدانية      

تستطيع االضطالع ذه املهام، كما تعمل يف الوقت نفسه على ربط برنامج التبادل والتدريب اخلاص باتمعات احمللية بربامج هذه 
 . الوكاالت املتصلة بأنشطة املنظمات غري احلكومية واتمعات احمللية
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 تعبئة وتوجيه املوارد املالية -دال 

كتمويل حفاز  ) التـربعات املقدمـة مـن بعض احلكومات واملؤسسات اإلمنائية         (اردهـا الذاتيـة     اسـتخدمت اآلليـة العامليـة مو       
وبعبارة أخرى، يولد الدعم احلفاز املقدم من اآللية العاملية أثراً مضاعفاً بتعزيزه . إلقامة شراكات دف تعبئة مزيد من املوارد املالية   

ركائها اإلمنـائيني ملكافحة تردي األراضي ومكافحة الفقر يف البلدان      عـلى مـر الوقـت اسـتثمارات ضـخمة مـن احلكومـات ومـن شـ                 
وليـس املقصود باآللية العاملية أن تكون مصدراً وحيداً لتمويل اتفاقية مكافحة التصحر؛ فاجلزء األكرب من موارد االستثمار   . املـتأثرة 

ظمات اتمع املدين عن طريق اتفاقات شراكة حمددة يف مكافحـة تـردي األراضـي سـوف حيول مباشرة  إىل احلكومات املتلقية ومن      
ويف هذا السياق، ساعدت املوارد احلفازة لآللية العاملية على تيسري عدد من األنشطة اليت تؤدي إىل تعبئة     . تربم مع الوكاالت املاحنة   

 : فيما تشملهوهذه األنشطة تشمل. املوارد ملكافحة تردي األراضي يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

فوتا (الـتمويل املشـترك والتيسـري حلـلقات عمـل لـلجهات املعـنية عـلى الصـعيد دون اإلقلـيمي يف غـرب أفـريقيا               •
مرفق إعداد وتطوير (ممـا أسـفر عـن تقـدمي منحـتني للـتخطيط مـن مـرفق البيئة العاملية               ) نـيجريا /جـالون، النـيجر   

 مشروعان منتظران ميوالن   ٢٠٠٣ى أن يليهما يف عام       عل ٢٠٠١-٢٠٠٠يف الفقرة   )  اموعـة باء   -املشـاريع   
 من مرفق البيئة العاملية؛

ــنمية   (أو دعــم وضــع أطــر للشــراكات عــلى الصــعيد القطــري   /بــدء و • مــثل الشــراكة بــني الصــني ومصــرف الت
 مع مثل شراكات بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(أو على الصعيد دون اإلقليمي أو اإلقليمي  ) اآلسيوي

، وذلك كمرجع إلقامة قنوات للمشاريع   )الصـندوق الدويل للتنمية الزراعية ومصرف البلدان األمريكية للتنمية        
 ؛اجلاهزة لتلقي التمويل عن طريق وكاالت التمويل املعنية املتعددة األطراف والثنائية

أو ) مثالً الصني(القطري تقـدمي الدعـم لوضـع، أو يف بعـض احلـاالت لـبدء وضـع أطر للشراكات على الصعيد              •
تكون مرجعاً يف إعداد قنوات للمشاريع اجلاهزة ) مـثالً أمـريكا الالتيـنية والكارييب   (دون اإلقلـيمي أو اإلقلـيمي    

 ؛لتلقي الدعم عن طريق وكاالت التمويل املعنية املتعددة األطراف والثنائية
ي ملنحة تقدم يف إطار املساعدة التقنية اإلقليمية       اإلنشـاء املشـترك والـتمويل املشـترك مـع مصرف التنمية اآلسيو             •

وترمي هذه املنحة إىل مساعدة احلكومات على إزالة حواجز حمددة      . ملكافحـة تـردي األراضـي والفقـر يف آسيا         
تعـترض سـبيل إدمـاج اتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف الـتيار الرئيسـي للسياسـة العامـة وعـلى وضـع األساس لقناة                    

 .يذ وجهتها اتفاقية مكافحة التصحرمشاريع جاهزة للتنف
رغـم وجـود أمثـلة ملموسـة عـلى األثـر املضـاعف لعمـليات تدخل اآللية العاملية، ال تزال عملية استيعاب اتفاقية مكافحة                     

.  معينةالتصحر على الصعيد القطري عملية يف مرحلة مبكرة، وهذا هو منشأ الصعوبة يف تقدير املوارد املالية املطلوبة يف فترة زمنية         
، )بالنسبة لبلدان عديدة أخرى ٢٠٠٢ بالنسـبة لـبعض البـلدان املـتأثرة وحبـلول عام         ٢٠٠١أي بـنهاية عـام      (ويف املسـتقبل القـريب      

 .ستكون اآللية العاملية قادرة على مساعدة احلكومات عند طلبها على حتديد أهداف واقعية لتعبئة املوارد

بـئة وتوجيـه املـوارد تعكـس جـاً مـتعدد االجتاهـات يـنطوي عـلى استعراض منهجي                   إن جهـود اآلليـة العامليـة املـبذولة لتع          
تضـطلع بـه اآلليـة العامليـة ألطر التعاون القطري يف الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، وذلك دف حتديد خيارات لدعم برامج           

ثال، فإن هذه العملية جارية يف حالة الصندوق الدويل    وعلى سبيل امل  . برامج العمل دون اإلقليمية ضمن هذه األطر      /العمـل الوطـنية   
-٤٠٠ يف املائة من إمجايل برنامج اإلقراض السنوي البالغ   ٣٠-٢٥مـن املمكـن ختصـيص حنو        للتـنمية الـزراعية واملنـتظر أن يكـون          

يـة مكافحـة التصحر يف    مـليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة ملشـاريع وبـرامج تتصـل اتصـاالً مباشـراً بـأهداف اتفاق                  ٤٥٠
 .البلدان املعنية
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ومن املسلم به أيضاً أن بإمكان اآللية العاملية تقدمي دعم للشعب التشغيلية يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتعبئة املنح  
يمية أو العاملية مبا يعزز االستدامة الـتخطيطية يف مرفق البيئة العاملية ومتويل املشاريع يف هذا املرفق دف معاجلة الشواغل البيئية اإلقل            

وتضطلع اآللية العاملية حالياً بعملية . البيـئية لعمليات التدخل اليت يضطلع ا الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بصدد مكافحة الفقر             
كذلك فإن اجلرد اجلاري و. يف اللجنة التيسريية لآللية العاملية" خطة سري العمل"مماثـلة مـع مؤسسـات متويـل أخـرى يف سـياق ـج             

ملؤسسـات القطاع اخلاص سيشكل األساس لتحديد نقاط التالقي بني ااالت ذات األولوية يف خطط العمل الوطنية وبني الوجهة                
 .االستراتيجية ملصادر التمويل اخلاص هذه

قنوات الربامج واملشاريع اجلاهزة ويسـتتبع الـنهج مـتعدد االجتاهـات أيضـاً تقـدمي الدعـم للبـلدان األطراف املتأثرة يف جمال                
لقد سامهت اآللية العاملية يف . للـتمويل مـن مـرفق البيئة العاملية وذلك على أساس برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية          

مرفق بضـع مناسـبات يف اخلـروج بأفكـار جديـدة بشـأن املشـاريع وشـاركت يف متويل وضع مذكرات مفاهيمية بشأن التمويل من                  
 -مرفق إعداد وتطوير املشاريع (أعقبتها طلبات فازت مبنح التخطيط )  اموعة ألف -مرفق إعداد وتطوير املشاريع     (البيئة العاملية   
ويف هـذه احلـاالت، أُنيطـت باآللية العاملية أيضاً مسؤولية تعبئة التمويل املشترك من مصادر أخرى ملوازاة مسامهات             ). اموعـة بـاء   

اليت تقدمها البنك الدويل وبرنامج األمم (ويف إطـار مـبادرة اإلدارة املتكامـلة لألراضـي واملياه من أجل أفريقيا               . بيـئة العامليـة   مـرفق ال  
 :اختذت اآللية العاملية التدابري التالية) املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملي

مرفق إعداد وتطوير (ن مسامهة أولية ملرفق البيئة العاملية املسامهة يف تطوير املفاهيم؛ والعمل كقناة ملا يتصل ا م •
 ؛) اموعة ألف-املشاريع 

ملرفق البيئة " مشروع متوسط احلجم"املشاركة يف متويل اإلعداد الذي سبق إجنازه والتنفيذ املقبل القتراح بشأن  •
 العاملية أقره هذا املرفق مؤخراً؛

قلــيمية املدعومــة مــن اآلليــة العامليــة بتيســري مــلكية مــبادرة اإلدارة املتكامــلة القيــام يف مناســبة إجــراء األنشــطة اإل •
لألراضـي وامليـاه مـن ِقـبل اجلهـات املعـنية اإلقليمية اليت تضم جهات منها اهليئات احلكومية الدولية ذات الصلة              

 .ومنظمات أحواض األار

طلع على حنو فريد مبهمة يف جمال املفاهيم هي مساعدة توضح هذه التجارب إمكانات اآللية العاملية كشريك مؤسسي يض 
احلكومات يف إقامة جسر بني عمليات برامج العمل الوطنية أو برامج العمل دون اإلقليمية وحلقات العمل املتعلقة باحلوار القطري    

وبذلك تضيف . ن القطري وعرب الوطين الـيت يـنظمها مـرفق البيئة العاملية وجمموعة مشاريع يطورها مرفق البيئة العاملية على الصعيدي               
 .عمليات التدخل اليت تضطلع ا اآللية العاملية قيمة ألنشطة أمانة مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة يف مرفق البيئة العاملية

ية العاملية لالستجابة ويف ضـوء املقررات اليت اختذها جملس مرفق البيئة العاملية مؤخراً توجد حاجة ملواصلة تعزيز قدرة اآلل                  
بطريقة ميكن التنبؤ ا بدرجة ) وما يتصل به من متويل مشترك    (وذلـك بالـنظر إىل الفـرص الناشـئة لتعبـئة مـوارد مرفق البيئة العاملية                 

بل ووسائل وفيما يتعلق مبصادر التمويل األخرى، ستويل اآللية العاملية انتباهاً خاصاً يف املستقبل القريب جداً الستكشاف س         . أكـرب 
لالسـتفادة مـن فـرص الـتمويل يف القطـاع اخلـاص وكذلـك مـن املـوارد الـيت ميكـن تبعئـتها يف سياق بروتوكول كيوتو وآلية التنمية              

 ).انظر اجلزء الرابع، الطريق إىل األمام واخلطوات القادمة(النظيفة 
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 ج متعدد االجتاهات: استراتيجية االتصاالت -هاء 

 األطـراف، قـامت اآلليـة العامليـة بوضـع اسـتراتيجية لالتصـاالت كجزء من استراتيجيتها                  بـناء عـلى طـلب مؤمتـر        
تيسري االتصال باألطراف واجلهات الفاعلة األخرى وزيادة الوعي باالتفاقية وتشجيع املشاركة يف "التشغيلية اليت تستهدف 

 ).١٤، الفقرة ٣-م أ/ ٩املقرر " (تنفيذها

اآللية العاملية إىل املنظومة املفاهيمية ذاا اليت اعتمدت يف تعبئة املوارد، أي أن اتفاقيةً متعددة ويف هذا السياق، يستند ج  
ــتمويل    ــة أن تســتفيد مــن   . القطاعــات تقتضــي اتــباع ــج مــتعدد املصــادر ومــتعدد جهــات ال وبعــبارة أخــرى، ينــبغي لآلليــة العاملي

احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، والوكاالت ( املعنية باالتفاقية استراتيجيات االتصاالت لدى كل جهة من خمتلف اجلهات
، لضمان تضمن هذه االستراتيجيات رسالة ترمي إىل تعزيز         )املتخصصـة، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات املزارعني، وما إليها        

مع شركائها دف وضع رسائل حمددة ترمي إىل      وبـناء على ذلك، سوف تتعاون اآللية العاملية         . أهـداف اتفاقيـة مكافحـة التصـحر       
مواقع على الشبكة، وسي (حتديـد اجلمهـور املسـتهدف حتديـداً دقيقاً من خالل أدوات اتصال مستقلة أو مشتركة حبسب االقتضاء       

تعبئة عـلى أن يكـون الغـرض الـنهائي لذلـك هـو تيسـري إقامة الشراكات و            ) دي روم، وأفـالم وثائقيـة، ومنشـورات، ومـا إىل ذلـك            
 .املوارد

وكمـتابعة للمشاورات السابقة مع الوحدات املعنية يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ويف منظمة األغذية والزراعة وما    
تـال تـلك املشـاورات مـن مناقشـات للموضوع يف أثناء الدورة األخرية للجنة التيسريية لآللية العاملية، قامت اآللية العاملية، من باب               

ويشار إىل هذا . ون، بتيسري البحث عن أمثلة على النجاح ونشرها وذلك يف جمال االستثمار يف املناطق املتأثرة بتردي األراضيالتعا
أما القيمة املضافة للعملية املقترحة اليت ترمي إىل تشجيع ". أمثلة على النجاح يف األراضي القاحلة"النشـاط ألغـراض عمـلية بعـبارة        

فهي ستوفر أيضاً منظورات    . دعمـاً التفاقيـة مكافحـة التصـحر فـال تكمـن يف تنوع مصادر املعلومات فحسب                اسـتثمارات إضـافية     
مؤسسـية خمتـلفة ال باالسـتناد إىل االسـتعراض الـذي يضـطلع به الشركاء اإلمنائيون ألداء مشاريعهم فحسب بل أيضاً باالستناد إىل                     

 .الرئيسية ومنها احلكومات واملستفيدون من املوارد الطبيعيةالتقييمات النوعية اليت تقوم ا اجلهات املعنية 

أمـا املنطـلق السـتعراض أويل قـامت بـه اآلليـة العامليـة مؤخـراً فهـو االفـتراض بأن كثريين من املدافعني عن قضية األراضي             
يف الوكاالت املاحنة بأن االستثمار أو /أو التخطيط و/القاحلة حبسن نية جيدون صعوبة عظيمة يف إقناع زمالئهم يف وزارات املالية و

 .يف تطوير األراضي القاحلة هو عمل جمٍد اقتصادياً

يعـىن االسـتعراض باالسـتنتاجات اليت انتهت إليها الدراسات الطويلة األجل لتنمية األراضي القاحلة، هذه الدراسات اليت                 
واالستنتاجات العامة تفيد بأن . رة عن املناطق األشد رطوبة ال يوجـد إال القـليل مـنها والـيت قـد ال تقـل عـدداً عـن الدراسات املتوف                    

سـكان األراضـي القاحـلة يـتميزون بقـدرة مـلحوظة عـلى املـرونة وقـد جنحـوا يف زيـادة مداخيـلهم بطـرق مستدامة، كما جنحوا يف               
الطرق الفنية واألنشطة اليت واسـتتبع هـذا التوصـل يف داخل املزارع إىل ابتكارات يف جمال            . مواجهـة الكـوارث الطـبيعية إال أشـدها        

تـنطوي عـلى خماطـر مـتدنية وتطوير مصادر للدخل يف خارج املزارع تستثمر يف أحيان كثرية وليس يف مجيع األحيان يف أنشطة يف             
ومـن الواضـح أنه من الضروري وجود اقتصاد زراعي مزدهر، ولكن ذلك وحده ال يكفي لضمان التطوير الناجح       . داخـل املـزارع   

 .القاحلةلألراضي 

وإذ تضـع اآلليـة العامليـة يف اعتبارها احلاجة املستمرة إىل الدعوة إىل االستثمارات يف املناطق املتأثرة بتردي األراضي، فإا      
لــن تقتصــر عــلى مســاعدة احلكومــات عــلى التوصــل إىل مفاهــيم مشــاريعية تتصــل بــربنامج العمــل الوطــين وتعــتمد عــلى الــدروس    
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باعتبارها برناجماً " باألمثلة الناجحة يف جمال األراضي اجلافة "ل ستقوم أيضاً بتعبئة الدعم للمبادرة املتعلقة        املستخلصـة مـن املاضي، ب     
 عمـلياً تكـون نتيجـته مبـثابة رسـالة قويـة يف إطـار اسـتراتيجية اتصـاالت تسـتهدف تشـجيع احلكومـات والشركاء اإلمنائيني                       -حبـثياً   

 .على إيالء األولوية املطلوبة ملكافحة تردي األراضي) مبا فيه املؤسسات(قطاع اخلاص الرمسيني واملنظمات غري احلكومية وال

 اجلوانب املالية واملؤسسية لآللية العاملية: اجلزء الثالث

 التنظيم واملوارد البشرية -ألف 

 فأدى هذا ٢٠٠٠رامج يف عام كمـا جاء يف تقرير اآللية العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة، عني موظفا ب         
وعكست جمموعة املخصصات يف اآللية العاملية أيضاً توصية مؤمتر     . الـتعيني إىل زيـادة كـبرية يف قـدرة اآلليـة العامليـة على االستجابة               

مليات ة لتحديد األولويات يف ع   �غري أنه رغم اجلهود املتواص    . األطـراف يف دورتـه الثالـثة بشـأن تغطيـة مـناطق جغـرافية متـنوعة                
تدخـل اآلليـة العامليـة حتديـداً يـتفق واملـبادئ التوجيهية املذكورة آنفاً، استخدمت املوارد البشرية املتاحة لآللية العاملية استخداماً بلغ             

 .حده األقصى

ن غي زيادة عدد املوظفني م�واتضح أنه كي تتمكن اآللية العاملية من االضطالع مبهامها يف الوقت املناسب وبكفاءة ين 
وإدراكاً لألولوية املوالة ألفريقيا يف االتفاقية يوصى بإضافة وظيفتني جديدتني . الفـئة الفـنية ومـا يتطلـبه ذلـك مـن موظفي دعم هلم          

 خرباء استشاريون عينوا لفترات ٢٠٠١-٢٠٠٠وقد اضطلع ذه املهام يف الفترة . ملوظفي برامج إىل املالك األساسي لآللية العاملية
ويتوخى حالياً إجراء مماثل لتعيني موظف اتصاالت نظراً إىل الدور اهلام الذي تقوم به اآللية العاملية يف    .  من التربعات  طويلة بتمويل 

وقـد أثـريت مسألة املالك فعالً يف سياق تقرير اآللية العاملية الذي قدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة بشأن طلب           . هـذا اـال   
لية العاملية دف زيادا إىل مستوى يتفق واملتطلبات الدنيا لنهوض اآللية العاملية مبهامها وضاً يفي بالطلب املتزايد لتنقيح ميزانية اآل

عـلى املسـاعدة الـيت تقدمهـا كما يظهر ذلك يف الوثائق املقدمة من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
 .ألصلي استضافة اآللية العامليةيف عرض كل منهما ا

 املسامهات يف املوارد املالية لآللية العاملية -باء 

 :إن املوارد املتاحة لآللية العاملية لالضطالع مبسؤولياا تضم ما يلي 

خمصصات حيددها مؤمتر األطراف من امليزانية األساسية التفاقية مكافحة التصحر دف تغطية النفقات اإلدارية  •
 لتشغيلية األساسية لآللية العاملية؛وا

مـثل املنظمات غري احلكومية والقطاع     (تـربعات مـن مـاحنني مـتعددي األطـراف وثـنائيني ومـن مصـادر أخـرى                    •
 لتغطية النفقات اإلدارية والتشغيلية لآللية العاملية فيما يتصل باخلدمات اليت تقدمها اآللية العاملية؛) اخلاص

شـكل صـناديق استئمانية أو موارد من مصادر أخرى ثنائية ومتعددة األطراف        مـوارد حفـازة تـتاح يف         •
 .تستخدمها اآللية العاملية كمساعدة مالية حفازة دعماً لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

 مليون دوالر من دوالرات   ٢,٥ أقـرت مـنحة مسـاعدة تقـنية مـن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مببلغ                 ١٩٩٩يف عـام     
كرمسلة أولية حلساب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة التصحر وذلك )  ماليني دوالر١٠من تعهد جمموعه (يات املتحدة الوال

وقد مكّنت هذه املساعدة املقدمة من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اآللية العاملية . يف انـتظار تعبئة متويل مماثل من ماحنني آخرين        
وال بد من اإلشارة إىل أنه كان مفهوماً      .  مالية للبلدان كمدخالت حفازة لتعبئة املوارد لالستثمارات امليدانية        من ختصيص مساعدة  
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مـن عـرض الصـندوق الـدويل للتـنمية الـزراعية استضـافة اآلليـة العامليـة واملسـامهة يف حسـاب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة              
ويف هذا السياق، يعترب من . ف القسط األول يعتمد على التربعات اليت يقدمها ماحنون آخرونالتصحر أن املزيد من املسامهات خال

املشجع جداً أنه، إضافة إىل التعاون بني اآللية العاملية، والبنك الدويل بشأن مسائل موضوعية، يساهم هذا البنك اآلن أيضاً مسامهة    
. ٢٠٠٠ للسنة املالية ٢٠٠٠يونيه  /اليـات املتحدة ووفق عليها يف حزيران       مـليون دوالر مـن دوالرات الو       ١,٢٥ماليـة مبـنحة تبـلغ       

 .٢٠٠١ويتوقع تقدمي مبلغ مماثل للسنة املالية 

 كمواصــلة ٢٠٠١ و٢٠٠٠ فــرنك سويســري للســنتني ٢٥٠ ٠٠٠ووردت أيضــاً تــربعات مــن حكومــة سويســرا مببــلغ  
 دوالر من دوالرات الواليات     ٦٠٠ ٠٠٠باملسامهة مببلغ يقارب    اختـذت حكومـة النرويج قراراً رمسياً        .  لـلدعم الـذي سـبق تقدميـه       

 ٥٧٥ ٥٣٥ دوالر و٣٥٠ ٠٠٠وسامهت حكومتا الدامنرك والسويد مبا يعادل مبلـغ . املـتحدة يف اآللية العاملية لفترة ثالث سنوات  
. اليا بشأن التربعات لآللية العامليةواملفاوضات جارية مع حكوميت هولندا وإيط. دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحدة على التوايل   

 .وإضافة إىل ذلك، يتوقع أن ينضم آخرون يف األشهر القليلة القادمة إىل املاحنني الثنائيني الذين سامهوا فعالً يف اآللية العاملية

 اإلجراءات التشغيلية واإلدارية -جيم 

 الرابعة تقوم اآللية تدرجيياً، على أساس التجارب   كمـا جـاء يف تقرير اآللية العاملية إىل مؤمتر األطراف يف دورته             
 .الناشئة، بتطوير عملية تدخل موحدة وذلك كجزء من جهودها الرامية إىل تبسيط عملياا

ولـدى اسـتالم طـلب للحصـول عـلى الدعـم تعـد اآللية العاملية مذكرة شروع تستند إما إىل بعثة استطالع توفد إىل البلد             
وهذه الوثيقة وغريها من الوثائق األساسية، إىل جانب اقتراح باحلصول . عنية أو إىل استعراض جيرى يف املكاتباملعـين أو املـنطقة امل   

 .أولية لتدخل اآللية العاملية" خارطة طرق"على مساعدة مالية من اآللية العاملية، تشكل األساس لرسم 

التابع لآللية العاملية الذي أنشئ لتقدمي املشورة بشأن وكجـزء مـن عمـلية االسـتعراض، يستشار الفريق االستشاري التقين         
ويتألف هذا الفريق من . أهداف ونطاق األنشطة اليت يتعني متويلها يف إطار حساب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة التصحر              

ولآلليـة العاملية  . فاقيـة مكافحـة التصـحر     واآلليـة العامليـة، والصـندوق الـدويل للتـنمية الـزراعية، وأمانـة ات              , مـنظمة األغذيـة والـزراعة     
صـالحية دعـوة آخـرين حلضـور اجـتماعات الفـريق االستشاري التقين حبسب االقتضاء، وذلك يعتمد على طبيعة املساعدة املطلوبة             

 اإلضافية املقدمة وتتـلقى البـلدان واملـنظمات احلكوميـة الدوليـة دعمـاً ماليـاً أولياً كموارد حفازة لتعزيز األموال            . وحمورهـا اجلغـرايف   
 .دعماً لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

تشـكل اجـتماعات الفـريق االستشـاري الـتقين الـتابع لآلليـة العامليـة جـزءاً من عملية مستمرة لالستعراضات واملشاورات                        
 .ملية وأعضاء اللجنة التيسرييةالتقنية اليت تشمل أيضاً دورات اللجنة التيسريية لآللية العاملية والتفاعل املستمر بني اآللية العا

وقد مشل ذلك إجراءات مكتبية روتينية ووضع . اسـتمرت طـوال السنة عملية تبسيط اإلجراءات اإلدارية يف اآللية العاملية           
ارف وقد اعتمدت اآللية العاملية يف ذلك على مع. اتفاقـات منوذجيـة للمـنح الـيت تقدمهـا اآللية العاملية دعماً للحكومات واملنظمات            

 . وخربات الشعب ذات الصلة يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الذي تعمل اآللية معه على حنو وثيق على أساس يومي
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 الطريق إىل أمام واخلطوات القادمة: اجلزء الرابع

مؤسسة واعدة يف جمال يـتزايد توافـق اآلراء بـني البـلدان األطـراف يف اتفاقية مكافحة التصحر بشأن أمهية اآللية العاملية ك                 
ويف مناسبة دورة ربيع عام . املسـاعدة يف ترشـيد وحتسـني توزيع املوارد ملعاجلة تردي األراضي من خالل التدخل املتعدد القطاعات        

  لـلفريق العامل املخصص، أكدت البلدان األطراف تقديرها للجهود اليت تبذهلا اآللية العاملية لالضطالع بواليتها، وتقديرها        ٢٠٠١
وسلم . لدور اآللية اإلجيايب يف تعبئة اجلهات املاحنة كما يظهر يف استنتاجات وتوصيات الرئيس املقدمة إىل الفريق العامل املخصص          

يف تـلك الـدورة أيضـاً باملسـؤوليات املـتزايدة لآلليـة العامليـة مـن حيـث تيسـري ورصـد أنشـطة املـتابعة لعمـلية االنسـجام بـني العرض                  
 . بضرورة تعزيز الدعم الذي تقدمه اآللية العاملية للربامج دون اإلقليمية واإلقليميةوالطلب، كما سلم 

وفـيما سـتتابع اآلليـة العامليـة يف املسـتقبل جهودهـا املسـتمرة لتقدمي املساعدة عند الطلب إلدخال برامج العمل الوطنية يف                   
الوكاالت املتخصصة، (فرص استخدام مؤسسات داعمة أخرى جـانيب الطـلب والعـرض يف معادلـة املـوارد املاليـة، سـتنظر أيضاً يف           

ويف الوقـت ذاتـه، سـيزداد أيضـاً تركيـز الـدور التحليلي واالستشاري لآللية العاملية ال على تعزيز دعم       ). اهليـئات احلكوميـة الدوليـة    
وأخرياً، سوف . مصادر التمويلمـرفق البيئة العاملية التفاقية مكافحة التصحر فحسب بل أيضاً على استكشاف مصادر جديدة من   

 .تقوم اآللية العاملية بدور وساطة مستمر يف جمال بناء القدرات وإقامة شبكات املعارف

ومـن املهـم أمهية حامسة تعزيز قدرة اآللية العاملية على االستجابة، وذلك نظراً إىل الفرص الناشئة لتعبئة موارد مرفق البيئة              
تعبـئة ميكـن التنبؤ ا على حنو أفضل، خاصة وأن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية قد           ) يـل مشـترك   ومـا يتصـل بـه مـن متو        (العامليـة   

أصبح اآلن وكالة منفذة بالنسبة إىل مرفق البيئة العاملية ونظراً للبحث اجلاري بشأن افتتاح جمال حموري جديد يف مرفق البيئة العاملية 
يكون مبثابة وحدة فعلية " عقدة ملرفق البيئة العاملية"لعت اآللية العاملية مؤخراً بإنشاء ويف هـذا السياق، اضط . يعـىن بـتردي األراضـي    

تضـم جمموعة صغرية أساسية من املوظفني املؤقتني من الفئة الفنية املدعومني مبجموعة من اخلرباء املؤهلني تأهيالً عالياً واملستخدمني          
 .للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ولوكاالت شريكة أخرىوستوفر هذه العقدة اخلدمات . على أساس التكليف

األخـرى، فـإن الـدروس املسـتقاة من األنشطة االستطالعية األولية ستوفر زاوية            ) املبـتكرة (وفـيما يتعـلق مبصـادر الـتمويل          
 الداخـلي وترتيـبات الشــراكة   مفيـدة للـنظر يف الطـريقة الـيت ميكـن لآلليـة العامليـة أن تقـوم مـن خالهلـا يف املسـتقبل بـتعديل تنظـيمها             

ـدف توفـري اخلدمـات األكـثر فعاليـة مـن حيـث الـتكاليف للبلدان األطراف يف             ) مـع أعضـاء اللجـنة التيسـريية وغريهـم         (املؤسسـية   
 .االتفاقية

 وبغية االستجابة للتحديات ٢٠٠٠/٢٠٠١ شهراً يف فترة السنتني ١٨وبغية تعزيز اإلجنازات اليت حتققت يف أول  
 :ة يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، يلزم ما يلياجلديد

. تعزيـز تـنمية املـوارد البشـرية والتنظـيم الداخـلي يف اآلليـة العاملية استجابة لتزايد الطلبات اخلارجية على الدعم                   •
يف بلدان خمتارة عند " خطة لسري العمل "من خالل ج وضع     (وسـوف يصـاحب ذلك تعزيز التعاون التشغيلي         

 ع أعضاء اللجنة التيسريية، ومؤسسات متخصصة أخرى، ووكاالت تعاون ثنائية معنية؛م) الطلب
القيـام، مـن خـالل التعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأعضاء آخرين يف              •

 املعنية ببناء الشراكات وتعبئة اللجـنة التيسـريية، بتيسـري اإلعـداد والتنظـيم الفـنيني واملـتابعة الجتماعات التنسيق              
 ؛٢٠٠٢ وحىت آخر عام ٢٠٠١املوارد يف بلدان خمتارة بدءاً بنهاية عام 
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وهذا سوف يستند إىل خرائط طرق لبلدان . حتديـد أهـداف لتعبـئة املـوارد يف بلدان خمتارة عند الطلب      •
وسوف تعكس خرائط . ركاءفرادى ترمسها احلكومات مبساعدة من اآللية العاملية، ويتفق عليها مع الش

الطـرق جـدول أعمـال واضـح يف جمـال مكافحـة تردي األراضي والفقر، هذا اجلدول الذي يستمد من           
مصادر منها برامج العمل الوطنية وغريها من أطر التخطيط ذات الصلة، مبا فيها عمليات التدخل على 

ويف .  االستثمارات امليدانية  مسـتوى السياسـة العامـة وعـلى املسـتوى املؤسسـي، وجمموعـة أساسـية مـن                 
أي مصـادر الـتمويل املتاحة   (الوقـت ذاتـه، يـتوقع أن حيـرز تقـدم بـارز يف رسـم صـورة عامـة لـلماحنني                     

وبـناء عـلى هذه األسس، سوف توضع تقديرات جديدة وإضافية لالحتياجات من املوارد    ). ومقدارهـا 
لة هذه االحتياجات مبوارد حيتمل أن تكون    تقـوم اآلليـة العامليـة عـلى أساسـها مبساعدة األقطار يف مقاب             

 ؛ )مصادر املساعدة اإلمنائية الرمسية العادية ومصادر التمويل املبتكرة(متوافرة 
بعـد إجراءات التعديالت الضرورية اليت تقتضيها الظروف احملددة لبلدان أخرى أو مناطق دون إقليمية     •

 هذه األطر اليت تعهدت اآللية العاملية بتيسريها يف       أخـرى، القيـام مبحاكـاة أطـر شراكات تعبئة املوارد،          
 ؛٢٠٠٠/٢٠٠١الفترة 

تشـغيل عقـدة ملرفق البيئة العاملية يف اهليكل التنظيمي احلايل لآللية العاملية متشياً مع الشروط ذات الصلة التفاقية          •
ة اليت اختذها جملس    مكافحـة التصـحر ومقـررات مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة، ويف ضـوء القـرارات ذات الصـل                    

أوالً، مســاعدة اآلليــة العامليــة  : وهلــذه العقــدة هــدف ثالثــي مباشــر . ٢٠٠١مــايو /مــرفق البيــئة العامليــة يف أيــار 
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف توفري املدخالت الفنية احلامسة يف أعمال أمانة مرفق البيئة العاملية استعداداً       

تردي األراضـي؛ ثانيـاً، تعبـئة مـوارد مـرفق البيـئة العامليـة ملقابلة التمويل الذي يقدمه              لالفتـتاح املـرتقب لـنافذة لـ       
ة              ئ ي ب ل مرفق ا ة  مقررات مجعي تظار  ن ة يف ا ي ل قا ت فترة االن ل ة يف ا زراعي ل ة ا نمي ت ل ل لدويل  لصندوق ا ا

ام       ة يف عـ يـ مل عا ل ة        ٢٠٠٢ا نمي ت ل ل لدويل  للصندوق ا ارز  متويـلي بـ لـدور  اً، وضـع األسـاس  ث لـ ا ث ؛ 
زرا  لـ منهجي بدرجة                   ا ة تعاون  مـ ا ق تردي األراضـي، وإ لـ رتقب  ملـ ال احملـوري ا فيذ اـ ن تـ ة يف  عي

ة للمساعدة يف                      عاملي ل ة ا ئ ي ب ل مرفق ا لة مع  مـ عا ل فيذ األخـرى ا ن تـ ل بيق وا تطـ ل مـع وكـاالت ا أكـرب 
تردي األراضي مكافحة  ة إىل  مي را ل مشاريعها ا عزيز جمموعات   ؛ت

 املعنية اإلقليمية بوضع خارطة طرق مشتركة للتعجيل يف    القيـام مـن خـالل التشاور الوثيق مع اجلهات          •
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف      ٥٠٠ودف هو   (تعبئة موارد البيئة العاملية يف أفريقيا       

، ويف آسـيا وأمريكا الالتينية والكارييب اليت    )إطـار مـبادرة األراضـي وامليـاه خـالل فـترة مخـس سـنوات               
 وذلك كجزء ٢٠٠١رشادية هلا ألغراض التمويل من مرفق البيئة العاملية بنهاية عام ستقدر األهداف اإل

 من األنشطة التحضريية ألطر الشراكات ذات الصلة الرامية إىل مكافحة تردي األراضي والفقر؛
ع مرفق البيئة إقامـة حـوار منهجي بدرجة أكرب مع أمانة مرفق البيئة العاملية ووكاالت التطبيق والتنفيذ العاملة م            •

العامليـة وكذلك األوساط املعنية األخرى يف سياق اللجنة التيسريية لآللية العاملية، ويف جملس مرفق البيئة العاملية               
مبنح اآللية العاملية مركز املراقب يف جملس "، الـذي يوصي  ٨، املـرفق، الفقـرة   ١-م أ/٢٥املنـتظر، وفقـاً لـلمقرر     

 ؛"مرفق البيئة العاملية
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ــنمية     اســتع • ــدويل، ومصــارف الت ــزراعية، والبــنك ال ــنمية ال ــتعاون القطــري يف الصــندوق الــدويل للت راض أطــر ال
اإلقلـيمية، وغريها من أعضاء اللجنة التيسريية التابعة لآللية العاملية، وإقامة تعاون منهجي مع أقسامها التشغيلية          

ضي يف برامج اإلقراض يف مؤسسات التمويل طـوال دورات الـربجمة لديها دف تعزيز التركيز على تردي األرا   
 املتعددة األطراف ويف أشكال التمويل القطرية ذات الصلة لدى شركاء إمنائيني آخرين؛

الـتعجيل يف املشاورات مع منظمات التنسيق وغريها من شبكات املنظمات غري احلكومية املعنية التابعة للشبكة                •
 بالتصـحر، وإنشـاء أطـر مناسـبة للتعاون ال على تنفيذ برنامج التبادل      الدوليـة للمـنظمات غـري احلكوميـة املعـنية         

والتدريب على صعيد اتمع احمللي بل أيضاً من أجل ج منظم بدرجة أكرب لتعبئة املوارد لصاحل املنظمات غري   
ملتعددي األطراف احلكومية من مصادر متنوعة منها مرفق البيئة العاملية، واالحتاد األورويب، والشركاء اآلخرين ا

 ؛والثنائيني والقطاع اخلاص
اسـتكمال اجلـرد اجلـاري للمؤسسـات اخلاصـة، وحتديـد نقاط التالقي بني ااالت احملورية يف كل منها         •

واالجتاهـات االسـتراتيجية يف اتفاقيـة مكافحـة التصحر، وفرص دعم أنشطة حمددة تتصل بربامج العمل          
 ؛)دون إقليمية(ة ويف مناطق إقليمية الوطنية واملشاريع يف بلدان خمتار

يف املفاوضــات احلكوميــة ) ٨، الفقــرة ٣-م أ/٩وفقــاً للتوصــية الــواردة يف املقــرر (رصــد الــتقدم احملــرز  •
وسوف يوىل . الدولية ذات الصلة، ومتابعة احلوار مع األوساط املعنية دف حتديد فرص لتعبئة املوارد        

قيع الذي مت مؤخراً على بروتوكول كيوتو واستكشاف فرص جلملة          انتـباه خاص للمتابعة املباشرة للتو     
 أمور منها االجتار بالكربون وآلية التنمية النظيفة؛

ــه   • ــام يف الوقــت ذات بتوضــيح احــتماالت الفــرص االقتصــادية   ) ١٢، الفقــرة ٣-م أ/٩وفقــاً لدعــوة املقــرر  (القي
م تقريـر عـن األعمال امللموسة اليت قامت ا اآللية   وسـوف يقـد  . والـتجارية الناشـئة عـن االتفاقيـة واملتصـلة ـا         

العامليـة يف هـذا الصـدد إىل مؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسـة، وسـيقدم يف الوقـت ذاتـه تقرير مرحلي لتبادل                
 املعلومات بشأن ردود الفعل يف األماكن املعنية املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر يف الفترة ما بني الدورتني؛

أمثـلة النجاح يف  "لة تقـدمي الدعـم لـبحث عمـلي تـتقدمه اآلليـة العامليـة ويـتم عـلى أسـاس الـتعاون بشـأن                  مواصـ  •
يف سـياق اســتراتيجية االتصـاالت يف اآلليـة العامليـة كــأداة لتعبـئة املـوارد واملسـامهة يف إقامــة        " األراضـي القاحـلة  

مستوى توجهها إىل القطاع اخلاص فحسب بل   شـبكات املعارف؛ ويف الوقت ذاته، فإن اآللية العاملية لن ترفع            
ستواصـل أيضـاً مسـاعدة هيـئات التنسـيق يف اتفاقيـة مكافحـة التصـحر عـلى االتصال مع وزارات أخرى تتوىل                   

وهذا من شأنه أن ييسر إدراج قضايا التصحر يف جدول أعمال . مسـؤولية املالية والتخطيط والشؤون القطاعية   
 املتعددة األطراف ويف تصميم مشاريع استثمارية قطاعية؛املفاوضات احلكومية الثنائية و

وضـع خطـة اسـتراتيجية للـتعاون بشـأن نظـم املعـلومات مـع كـل عضـو مـن أعضاء اللجنة التيسريية والشركاء                     •
 .الثنائيني املعنيني

 لآللية العاملية وفقاً لذلك يف وبناء على ما جاء أعاله، يعترب من املهم أمهية حامسة إعادة النظر يف مستوى امليزانية األساسية 
الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف ـدف جمـاراة الطلـبات املتزايدة على املساعدة من اآللية العاملية واحلاجة إىل االستفادة من الفرص                

 .الناشئة لتعبئة املوارد للبلدان املتأثرة من خالل األثر املضاعف للتمويل احلفاز لآللية العاملية
 


