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 )تابع (احملتويات

 الصفحة الفقـرات 
 ٨ ٤٥-١٩ ............................تنفيذ يف أفريقياقضايا موضوعية حمددة تتعلق بعملية ال -ثالثاً 

العملـيات القائمة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات           -ألف
 ٨ ٢٢-١٩ ..................................غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي

 ٨ ٢٦-٢٣ ................................األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء 
ا يف ذلك إبرام    تعبئة املوارد وتنسيقها، على املستويني احمللي والدويل، مب        -جيم

 ٩ ٣٢-٢٧ .......................................................اتفاقات الشراكة
الـروابط وأوجـه الـتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، وحبسب            -دال 

 ١٠ ٣٥-٣٣ ...........................االقتضاء، مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
تدابـري إصـالح األراضي املتدهورة واستخدام نظم اإلنذار املبكر يف            -هاء 

 ١٠ ٣٨-٣٦ ..............................................التخفيف من آثار اجلفاف
 ١١ ٤٢-٣٩ .........................................رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -واو 
إمكانـية حصـول الـبلدان األطراف املتأثرة، وخباصة البلدان النامية            -زاي 

 ١١ ٤٥-٤٣ ....األطراف املتأثرة، على التكنولوجيا واملعارف والدراية الفنية املالئمة
 ١٢ ٦٦-٤٦ ....................................القضايا املواضيعية يف إطار االستعراض العاملي -رابعاً 

 ١٢ ٤٩-٤٦ ........................................................االجتاهات العامة -ألف 
 ١٢ ٥٤-٥٠ ......التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها -باء  

تعبـئة واسـتعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من             -جيم
 ١٣ ٦٠-٥٥ ...............................الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف

نقل التكنولوجيا من أجل مكافحة     طـرق ووسـائل تعزيز الدراية و       -دال 
 ١٤ ٦١    ...............................أو التخفيف من آثار اجلفاف/التصحر و

 ١٤ ٦٦-٦٢ .........................ووسائل حتسني إجراءات تبليغ املعلوماتطرق  -هاء 
 ١٥ ٨٩-٦٧ ..استنتاجات وتوصيات حمددة بشأن اخلطوات التالية يف تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا -خامساً

مل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية      العمليات التشاركية اليت تش    -ألف
 ١٥ ٧٣-٦٨ .................................................ومنظمات اجملتمع احمللي

 ١٦ ٧٥-٧٤ ................................األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء 
تعبئة املوارد والتنسيق على الصعيد الداخلي والدويل، مبا يف ذلك عقد            -جيم

 ١٦ ٨١-٧٦ .........................................................اتفاقات شراكة
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 )تابع (احملتويات

 الصفحة الفقـرات )تابع (-خامساً 
الـروابط وأوجـه الـتآزر مـع االتفاقـيات البيئية األخرى، ومع              -دال 

 ١٧ ٨٣-٨٢ ........................االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية حبسب االقتضاء
تدابـري إصـالح األراضي املتدهورة واستخدام نظم اإلنذار املبكر يف            -هاء 

 ١٨ ٨٦-٨٤ ..............................................التخفيف من آثار اجلفاف
 اف والتصحر؛ نظم اإلنذار املبكر للتخفيف من      رصـد وتقيـيم اجلف     -واو 

 ١٨ ٨٨-٨٧ ............................................................آثار اجلفاف
وصـول الـبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما األطراف من البلدان النامية             -زاي

 ١٨ ٨٩    ........................املتأثرة، إىل التكنولوجيا واملعارف والدراية املالئمة
 االتفاقية على الصعيد    اسـتنتاجات وتوصيات بشأن مسائل خمتارة تتعلق بتنفيذ        -سادساً 

 ١٩ ١٢١- ٩٠ .............................................................................العاملي
 فضال عن نوعية التقارير      املعلومات، وإجراءات تبليغ  االستعراضعملية   -ألف

 ١٩ ٩٥-٩٠ ................................................................وشكلها
كفاءة وفعالية التدابري املتعلقة بالوصول إىل مستخدمي املوارد الطبيعية          -باء 

 ٢٠ ٩٨- ٩٦ ................................................................النهائيني
 سبلارب والدروس املستفادة و   تولـيف أفضـل املمارسـات والتج       -جيم

 سائرووسـائل تشجيع تقاسم اخلربة وتبادل املعلومات بني األطراف و       
 ٢٠ ١٠١- ٩٩ ............................................املؤسسات واملنظمات املعنية

 والتعديالتالقضـايا املستجدة اليت تشكل حتدياً والناشئة عن التنفيذ،           -دال 
 ٢١ ١٠٦-١٠٢ ...............................الالزمة لعملية إعداد وتنفيذ برامج العمل

 ٢١ ١١١-١٠٧ ..........................سبل ووسائل تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا -هاء 
 الوكاالت واملؤسسات   قبلتوصـيات بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من         -واو 

 ٢٢ ١١٦-١١٢ .........................املتعددة األطراف ومن بينها مرفق البيئة العاملية
 ٢٣ ١١٨-١١٧ .........................................االلتزام السياسي وزيادة الوعي -زاي
 ٢٣ ١٢١-١١٩ ...................................................الفقر واهلشاشة البيئية -حاء

 ٢٣ ١٢٢    ................................................................... اختتام الدورة -سابعاً 
 ٢٣ ١٢٢    ................................اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -ألف 
 ٢٣  .............................................................اختتام الدورة -باء  

 املرفق
 ٢٤ ...........................................الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة
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  تنظيم الدورة-أوالً 

 االفتتاح الرمسي -ألف 

، ٢٠٠٥مايو / أيار٢قام السيد حممد حممود ولد الغوث، رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف بون بأملانيا يوم   -١
 .٥-م أ/١باالفتتاح الرمسي للدورة الثالثة للجنة، اليت دعيت لالنعقاد عمالً باملقرر 

 البيانات االفتتاحية والبيانات العامة -باء 

ـ      -٢ مايو، أدىل األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          / أيار ٢ودة يف   يف اجللسـة األوىل املعق
 .ببيان

 والصني  ٧٧مايو، أدىل ببيانات ممثلو جامايكا، باسم جمموعة ال           / أيار ٣ويف اجللستني الثانية والثالثة املعقودتني يف        -٣
ة السورية، باسم جمموعة الدول اآلسيوية، وسوازيلند، باسم ولكسـمربغ، باسـم االحتـاد األورويب، واجلمهورية العربي    

جمموعـة الدول األفريقية، وأرمينيا، باسم جمموعة دول أوروبا الشرقية، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، باسم جمموعة                
بان والواليات  اليت تضم اليا   ((JUSSCANNZ)" جوسكانز"دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، والنرويج، باسم جمموعة         

 ).املتحدة وسويسرا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا

  املسائل التنظيمية-ثانياً 

 إقرار جدول األعمال -ألف 
 ) من جدول األعمال٢البند (

، جدول األعمال كما    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢أقـرت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف جلستها األوىل، املعقودة يف             -٤
 .ICCD/CRIC(3)/1لوثيقة ورد يف ا

 تعيني مقرر اللجنة -باء 
 ) من جدول األعمال١البند (

، السيد إيفغيين غورشكوف من االحتاد الروسي       ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢عينت اللجنة، يف جلستها األوىل املعقودة يف         -٥
 . مقرراً-نائباً للرئيس 

ن املكسيك نائباً للرئيس ليحل حمل السيد فيكتور ديل    وأحاطت اللجنة علماً بتسمية السيد مانويل ريد سيغوفيا م         -٦
 .أخنيل غونزاليز
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 تنظيم العمل -جيم 
 ) من جدول األعمال٢البند (

أقـرت اللجـنة يف جلسـتها األوىل تنظـيم عمـلها للـدورة عـلى الـنحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة                        -٧
ICCD/CRIC(3)/1ة، بالصيغة اليت عدهلا شفوياً أمني اللجن. 

 ونظرت يف التقارير املتعلقة بتنفيذ      ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ إىل   ٢وعقدت جلنة االستعراض أربع عشرة جلسة من         -٨
 .االتفاقية اليت قدمتها البلدان األفريقية األطراف املتأثرة، ويف ما يتصل بذلك من تقارير دون إقليمية ومعلومات إقليمية

دَّمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد    ونظـرت اللجـنة أيضاً يف التقارير املق        -٩
وتنفيذ برامج عمل البلدان األفريقية األطراف املتأثرة، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة عن املوارد املالية اليت وفرهتا أو توفرها                   

والصناديق والربامج ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة،        مبقتضى االتفاقية، كما نظرت يف املعلومات املقدَّمة من األجهزة          
وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، عن أنشطتها الرامية إىل دعم إعداد وتنفيذ برامج العمل                 

 .مبقتضى االتفاقية

حلقات العمل دون اإلقليمية اليت     ، يف الوثائق اليت تتضمن نتائج       ٥-م أ /١كمـا نظرت اللجنة، يف ضوء املقرر         -١٠
 .عقدهتا البلدان األفريقية األطراف املتأثرة

، املعلومات املتاحة عن تعبئة   ٦-م أ /٩ و ٥-م أ /١وباإلضافة إىل ذلك، استعرضت اللجنة، وفقاً ألحكام املقررين          -١١
ت املتعددة األطراف، ونظرت يف     واسـتخدام املـوارد املالـية وغريها من أشكال الدعم اليت وفرهتا الوكاالت واملؤسسا             

التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل، مبا يف ذلك استعراض التنفيذ احملسن اللتزامات االتفاقية،                 
وسـبل ووسائل نقل الدراية الفنية والتكنولوجيا وتعزيز تبادل اخلربات واملعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات               

هـتمة، وسـبل ووسائل حتسني إجراءات إبالغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير الواجب تقدميها إىل مؤمتر                 امل
 . األطراف

األول بشأن إدماج برامج العمل الوطنية ومسامهتها يف جممل عملية القضاء على            : وُعقد حواران تفاعليان عامليان    -١٢
 . ر وأثرمها يف اهلجرة والصراعاتالتصح/الفقر، والثاين بشأن تدهور األراضي

واقترحت الدورة الثالثة للجنة، وفقاً الختصاصاهتا، توصيات ملموسة بشأن اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها يف        -١٣
 .وترد هذه التوصيات يف الفصلني اخلامس والسادس من هذه الوثيقة. تنفيذ االتفاقية
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 احلضـور -دال 

 التالية يف اتفاقية األمم املتحدة ١٣٠ للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ممثلو األطراف ال  حضر الدورة الثالثة -١٤
 :ملكافحة التصحر

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إسرائيل

 أفغانستان
 ألبانيا
 أملانيا

 أنتيغوا وبربودا
 إندونيسيا

 أنغوال
 كستانأوزب

 أوغندا
 ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 
 آيرلندا
 إيطاليا

 باكستان
 باالو

 الربازيل
 بربادوس
 بلجيكا
 بلغاريا
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا
 وسبوركينا فا
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس

  ليشيت-تيمور 
 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 اجلماعة األوروبية
 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطى
 مجهورية ترتانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية
 اجلمهورية السلوفاكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 و الدميقراطــيةمجهوريــة ال
  الشعبية 

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جيبويت
 الرأس األخضر

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 سان تومي وبرينسييب

 ســانت فنســنت وجــزر
 غرينادين  

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 السنغال
 سوازيلند
 السويد
 سويسرا
 سيشيل
 شيلي

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 غابون
 ياغامب
 غانا

 غرينادا
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 غواتيماال
 غينيا

  بيساو-غينيا 
 فرنسا
 الفلبني
 فرتويال
 فنلندا

 فييت نام
 قطر

 قريغيزستان
 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوستاريكا
 كولومبيا

 الكونغو
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليتوانيا
 ليسوتو
  مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 اململكة العربية السعودية
 كـة املتحدة لربيطانيا    اململ

 وآيرلندا الشمالية العظمى  

 منغوليا
 موريتانيا
 موزامبيق
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 اهلند

 هندوراس
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 .وحضر الدورة أيضاً مراقب عن الكرسي الرسويل -١٥

 :ملكاتب والوكاالت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلةً يف الدورةوكانت املنظمات وا -١٦

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

  املتحدةجامعة األمم
 البنك الدويل

 .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 .وكانت ممثلة أيضاً مخس عشرة منظمة حكومية دولية ومخس وعشرون منظمة غري حكومية -١٧

 الوثائق -هاء 

 .ترد يف املرفق قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة للنظر فيها -١٨
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 التنفيذ يف أفريقيا قضايا موضوعية حمددة تتعلق بعملية -ثالثاً 

العملـيات القائمـة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين           -ألف 
 واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي

تسـاعد عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أفريقيا يف تعزيز هنج املشاركة عن طريق اآلليات                   -١٩
ولئن كان التأثري القوي للمنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع         . هوج القائمة على نوع اجلنس    املـتاحة مبا يف ذلك الن     

احملـلي مسألة مسلماً هبا، فإن السلطات على املستويات احمللي واإلقليمي والوطين، والزعماء التقليديني، ومنظمي املشاريع      
 .أو تعزيز إنفاذ القوانني/الزمة لإلدارة املستدامة لألراضي واملبتكرين، يؤدون دوراً هاماً يف حتديد موارد الربامج ال

وتشـجع االتفاقـية تعزيز املشاركة اجملتمعية يف اإلدارة البيئية، ومتكني منظمات اجملتمع احمللي، واملبادرات احمللية               -٢٠
. لقدرات التنظيمية والتقنية واملالية   وال تزال هناك حاجة إىل الدعم املوايت والتوعية على املستوى امليداين لتدعيم ا            . القويـة 

وجيـب أن يستمر بناء القدرات والتوعية على مستوى القاعدة الشعبية يف جتاوز النهج القطاعية وتعزيز اإلدارة املتكاملة                  
 .للموارد الطبيعية

القائمة على  ويف الوقـت ذاتـه، قد يبدو ما تنص عليه اتفاقية مكافحة التصحر من دعوة وتأييد التباع النهوج                    -٢١
 .املشاركة، كالماً مراوغاً ما مل يسانده مستوى مناسب من الدعم املايل

ومـع التركيز على اجملتمع املدين، ينبغي عدم جتاهل الربملانيني وغريهم من املسؤولني املنتخبني؛ فبوسعهم تدعيم                 -٢٢
 .اريةأو السلطة اإلد/تنفيذ التدابري اليت تروَّج عن طريق الشرعية السياسية و

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء 

هناك دالئل مشجعة بدأت تشهدها البلدان األفريقية وتشري إىل أن عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، بصورة                 -٢٣
لبيئة عامـة، والـتدابري اليت تروجها برامج العمل الوطنية، بصورة خاصة، قد استطاعت يف بعض احلاالت أن تؤثر على ا                   

املواتـية عـن طـريق جمموعـة متنوعة من تدابري اإلصالح؛ والتقدم يف التنسيق التشريعي؛ وإجازة املمارسات العرفية؛                   
غري أن عدم كفاية    . واإلصالحات اجلارية لنظم حيازة األراضي من خالل القوانني والسياسات واللوائح اليت ُسنت مؤخراً            

 .رد الطبيعية وبضمان توفري األراضي يبدو موطن ضعف واسع االنتشارتطبيق القوانني املتعلقة بإدارة املوا

ومـن املؤكـد أن هـناك حاجة إىل بذل جهود مستمرة يف البلدان األفريقية إلدماج برامج العمل الوطنية يف                     -٢٤
بط برامج العمل   ور). نيباد(االسـتراتيجيات الوطنـية وأطر التعاون الدولية مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا               

الوطنـية بصورة أفضل بربامج العمل البيئية، وسياسات استخدام األراضي، واستراتيجيات احلد من الفقر، واستراتيجيات               
وفضالً عن ذلك، ال    . االستثمار يسري قدماً يف كل بلد على حدة، لكن اجتاه اإلدماج هذا ال يزال شكلياً أكثر منه عملياً                 

وقد أفيد أن عمل وكاالت التعاون يف كثري من األحيان خارج اإلطار            . يز التنسيق بني القطاعات   تزال هناك حاجة إىل تعز    
املنطقي لدعم برنامج العمل الوطين ال ييسر اجلهود املبذولة لزيادة االتساق، بالرغم من أنه ميكن حتقيق مزيد من االتساق                   

 . إطار برامج العمل الوطنيةبسهولة أكرب عن طريق إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف 
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وال تزال هيئات التنسيق الوطنية يف حاجة إىل تعزيز سلطة رسم السياسات، والدعم املايل والبشري، واالندماج                 -٢٥
ويف عدد كبري من البلدان، حتتاج هذه . يف اهليكل اإلداري على مستوى عال من السلطة يالئم أداء مهام التنسيق واإلدماج  

 .لوصول إىل آليات تنسيق املساعدات اإلمنائيةاهليئات إىل ا

وبـرزت إمكانية االطالع على النظام القانوين واإلملام به على نطاق واسع، وإنفاذه بالشكل املناسب كمسائل                 -٢٦
 .حامسة األمهية لإلدارة املستدامة لألراضي، وأمن احليازة، وإطار تعزيز االستثمار الذي توجد حاجة ماسة إليه

عبـئة املوارد وتنسيقها، على املستويني احمللي والدويل، مبا يف          ت -جيم 
  ذلك إبرام اتفاقات الشراكة

إن اتساع نطاق االعتراف بالتدابري اليت اختذهتا البلدان املتقدمة األطراف، وأسرة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية                 -٢٧
 .تفاقية يف أفريقيايعكس التقدم احملرز يف املرحلة األوىل من تنفيذ اال

فقد التزمت عملية تنفيذ برامج . وال تزال هناك صعوبات كبرية، وخباصة يف جمال احلصول على التمويل اخلارجي -٢٨
العمـل الوطنية، يف أحسن األحوال، بالشروط املتتالية لعمليات الصياغة والتنسيق واإلدماج القائمة على املشاركة، لكن                

ولوحظ أنه، ال يوجد يف     .  مل جتذب يف جمموعها، التمويل الكايف ملكافحة تدهور األراضي         الشـراكات النامجة عن ذلك    
ولوحظ أيضاً أن بعض االستثمارات     . امليدان ما يكفي من األنشطة الرامية إىل القضاء على الفقر وتوفري سبل عيش بديلة             

 .عملية اتفاقية مكافحة التصحركان هلا تأثري يف احلد من الفقر وإن كانت ال حتسب يف اإلطار الرمسي ل

وينبغي . ويـتخذ عدد متزايد من البلدان األفريقية التدابري إلدخال األنشطة املتصلة باالتفاقية يف ميزانياهتا الوطنية               -٢٩
ة إىل  تعزيز هذا االجتاه ألن الرتعة احلالية لتقدمي املعونة عن طريق الدعم املباشر للميزانيات والتمويل اجلماعي تؤكد احلاج                

 . التزام حكومي أقوى بالقطاعات الوثيقة الصلة هبذا اجملال

كما أن الروابط بني اتفاقية     . وينـبغي بذل جهود أكثر انتظاماً إلدماج اتفاقية مكافحة التصحر يف نظم التنسيق             -٣٠
اجلديدة من أجل تنمية مكافحـة التصـحر ومبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي، مثل املبادرات املنفذة يف إطار الشراكة      

أفريقـيا، وبـرجمة وتنفيذ اتفاق كوتونو املربم بني االحتاد األورويب ومثانية وسبعني بلداً من بلدان أفريقيا ومنطقة الكارييب          
 . واحمليط اهلادئ، لن تظهر نتائجها إال إذا كانت هناك عمليات رصد دقيقة تقوم هبا األطراف املتأثرة وشركاؤها

ء الشراكات تقدماً استناداً إىل آليات التنسيق املتاحة، وإن كانت هناك حاجة إىل حتقيق االتساق يف                وحيـرز بنا   -٣١
منـاذج الشراكات هذه، كما أن املساعدة املقدمة من وكاالت التعاون كثرياً ما تكون منفصلة عن مبادرات برامج العمل      

 . لتصحر اليت أنشأهتا بعض البلدانونادراً ما يوجه التمويل إىل الصناديق الوطنية ل. الوطنية

ويوضح ضعف امليزانيات املخصصة للزراعة يف عدد من احلاالت واملناخ السائد يف استراتيجيات احلد من الفقر                 -٣٢
 .اليت يوجهها البنك الدويل التحدي املستمر يف جمال وضع استراتيجية متويل فعالة التفاقية مكافحة التصحر



ICCD/CRIC(3)/9 
Page 10 

 

لتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، ومع      الـروابط وأوجه ا    -دال 
 االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية حبسب االقتضاء

أُحـرز يف أفريقـيا تقدم يف إطار اتفاقية تغري املناخ حنو وضع منهجية مشتركة إلدماج اتفاقيات ريو الثالث يف                     -٣٣
ذل يف بعض البلدان لتقدمي تصور التآزر إىل        وهناك جهود حمدودة تب   . أدوات التخطـيط عـلى املستويني الوطين واحمللي       

املسـتوى األساسي ملستخدمي املوارد الطبيعية حيث تكون املشاكل املتصلة باملناخ وتدهور األراضي والتصحر والتنوع               
 . البيولوجي أوضح من حلوهلا

عوة إىل التآزر بني    وال تسـاعد القـيود املؤسسية على املستوى القطري التعاون بني التخصصات وال تزال الد               -٣٤
اتفاقـيات ريـو دعوة نظرية إىل حد بعيد، وإن كان عدد كبري من البلدان يدرك أن اتباع هنج مشترك، مبا يف ذلك على                

 . مستوى الربامج واملشاريع، سيعزز بوضوح اتساق األطر الوطنية والدولية إلدارة املوارد الطبيعية

ويعوق نقص املوارد الالزمة لربامج العمل الوطنية التالقي        . مالتوللتنسـيق املـتعدد التخصصات تكاليف معا       -٣٥
غري أن الفوائد اليت حتققها الروابط بني       . التدرجيي ألطر الربجمة املتعلقة بإدارة املياه واألراضي واملراعي، والغابات، والطاقة         

 من الفقر الذي جيري الترويج لـه يف        القطاعـات حلماية النظم اإليكولوجية الضعيفة ميكن أن تعزز يف الوقت ذاته احلد            
وتبدو الرغبة يف إدماج برامج العمل الوطنية يف أطر التنمية الوطنية، مثل ورقات             . سـياق األهـداف اإلمنائـية لأللفـية       

 . استراتيجية احلد من الفقر واسعة االنتشار، خالفاً ملعرفة أفضل الوسائل لتحقيق ذلك

هورة واستخدام نظم   تدابـري إصالح األراضي املتد     -هاء 
 اإلنذار املبكر يف التخفيف من آثار اجلفاف

تشـري الـتقارير إىل أن مبادرات إصالح األراضي املتدهورة يف سياق إعادة التحريج، أو اإلنتاجية الزراعية، أو                   -٣٦
و حظر ممارسات الزراعة    الـزراعة املتكاملة وتربية احليوانات، أو مستجمعات مياه األمطار، أو الطاقة املتجددة البديلة، أ             

 . ومن الواضح أن هناك حاجة إىل تطوير املمارسات الناجحة. القائمة على القطع واحلرق قد أسفرت عن نتائج إجيابية

وبناًء على ذلك، فإن تأمني استدامة . وُيـنظر عموماً إىل إصالح األراضي املتدهورة على أنه عملية طويلة األجل        -٣٧
وُيسلّم باحلاجة  . ضافة إىل حتليلها وتقييمها، هي مسائل حامسة األمهية الستمرارية اجلهود واتساقها          املشـاريع الفردية، باإل   

وفضالً عن  . إىل إجراءات متكينية يف هذا امليدان، مبا يف ذلك بناء القدرات وحتسني فرص احلصول على املعلومات العلمية                
مية األراضي اجلافة عن طريق هنج متكاملة تويل االعتبار الواجب      ذلـك، ينـبغي تنفـيذ برامج إقليمية للتنمية الريفية وتن          

للعوامـل اجملتمعية، مثل أمن حيازة األراضي، ومستوى ال مركزية ختطيط وإدارة موارد األراضي، وإمكانية تطوير سبل                 
 . عيش بديلة

ىل إطالق نداءات الختاذ    ويف بعض املناطق، أدى وجود مهاجرين ألسباب بيئية أو الجئني فارين من صراعات إ              -٣٨
تدابـري تكّيف إضافية وحمددة، مبا يف ذلك تطبيق التكنولوجيا املقتصدة للطاقة، وإعادة التحريج، والصناعة املرتلية الصغرية    

 . احلجم من أجل توفري سبل عيش بديلة
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 رصد وتقييم اجلفاف والتصّحر -واو 

 بفعل االفتقار إىل نظم موحدة جلمع البيانات، وعدم كفاية التنسيق           تتعثر عملية إعداد التقارير الوطنية يف أفريقيا       -٣٩
وال يزال التقدم متواضعاً يف جمال تطوير واستخدام املقاييس واملؤشرات،          . بـني املؤسسـات اليت تتوىل حفظ املعلومات       

لتغيريات يف الغطاء النبايت    وقد ثبت أن استخدام نظام املعلومات اجلغرافية فعال يف رصد ا          . وخباصة املؤشرات اإليكولوجية  
 . واستغالل التربة، لكن استخدامه ظل حمدوداً بسبب االحتياجات اخلاصة بالتكنولوجيا املتقدمة واملوارد

فاالنتقال من املعلومات   . وتوفـر امللفـات القطرية أداة مبشرة بالنجاح لعرض البيانات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية             -٤٠
 اإلحصاءات املنسقة املوثوق هبا سيقطع شوطاً كبرياً حنو تعزيز قدرات التقييم اخلاصة هبيئات التنسيق               املتفرقة واملتناثرة إىل  

 . الوطنية، باإلضافة إىل تيسري االستعراض املنفذ يف إطار عملية اتفاقية مكافحة التصحر

الة البلد يف خمتلف القطاعات وهو ما وميكـن أن توفر التقارير الوطنية وامللفات القطرية استعراضاً عاماً سريعاً حل       -٤١
ميكـن أن يؤدي إىل إجراء استعراض ألمهية ومدى كفاية البيانات وحتديد ثغرات املعلومات، واجملاالت اليت ميكن إجراء                  

 . البحوث فيها، واجملاالت اليت ينبغي إجراء حتسينات وبناء القدرات فيها

ياً مشتركاً فيما بني أصحاب املصلحة يف بناء هنج مشترك          ويسـاعد رصـد الربامج واملشاريع رصداً ميدان        -٤٢
كذلك فإن إنشاء نظم للمؤشرات ووصالت للمعلومات من        . وينـبغي تشجيع ذلك يف سياق برامج العمل الوطنية        

 أجل استعماهلا على الصعيد احمللي، بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوطنية للرصد البيئي واجلغرايف، ميكن أن يقدم حلوالً              
 . لتعزيز الرصد األساسي

إمكانـية حصول البلدان األطراف املتأثرة، وخباصة البلدان         -زاي 
النامية األطراف املتأثرة، على التكنولوجيا واملعارف والدراية       

 الفنية املالئمة

لوجيا قوة دفع   ينـبغي أن توفر االستنتاجات اليت خلصت إليها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنو               -٤٣
 . لعملية التنفيذ؛ غري أن اإلسهام العلمي حمدود التأثري يف سياق برامج العمل الوطنية

وبيـنما أُبلغ عن إحراز تقدم تقين يف جماالت مثل حتسني اإلنتاجية الزراعية، والري، وصون التربة، واستحداث                  -٤٤
راكز الدراسات املتميزة يف الشمال ميكن أن تعزز        سـالالت مقاومـة لـلجفاف، فإن إقامة عالقات أكثر منهجية مع م            

وينبغي إيالء اهتمام خاص للوفاء باحتياجات اجملتمعات احمللية إىل املعرفة          . القـدرات يف البلدان األفريقية األطراف املتأثرة      
 . عن طريق استخدام مزيج من املعارف التقليدية وإمكانيات تكنولوجيا املعلومات املتقدمة

ـ   -٤٥ ناء القـدرات إلدارة املعلومات الالزمة يف السياق اآلخذ يف التطور لربامج العمل الوطنية سيشجع على                وإن ب
مجع البيانات ونشرها؛ وتعزيز شبكات املعلومات      : تطويـر أدوات لـإلدارة البيئية االستباقية وهو يشمل اجملاالت التالية          

 اإلنذار املبكر للتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية واجلفاف؛         البيئـية؛ وتقييم الفقر بأسلوب قائم على املشاركة؛ ونظم        
وتيسـري إطـالع اجلمهـور على جمموعة الوثائق والقوانني واألحكام القانونية املتصلة باملوضوع؛ واملعلومات املستمرة                
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 ونشرها واستخدامها مع    وينبغي يف الوقت ذاته تعزيز مجع املعارف التقليدية       . واملنهجـية واحملدثة املتعلقة مبصادر التمويل     
 . نشرها على مجيع الصُُّعد، وخباصة عن طريق التعاون بني اجلنوب واجلنوب

  القضايا املواضيعية يف إطار االستعراض العاملي-رابعاً 

 االجتاهات العامة -ألف 

دان األفريقية إىل بدء تشـري الـدروس املستخلصة يف إطار دورة اإلبالغ الثالثة الراهنة املتعلقة باألطراف من البل         -٤٦
فهذه الدروس تؤكد احلاجة إىل متابعة استنتاجات وتوصيات الدورة األوىل للجنة     . ظهـور تـأثري أفضـل املمارسـات       

أما . اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية وإىل تنفيذ املقررات ذات الصلة اليت اختذها بعد ذلك مؤمتر األطراف يف دورته السادسة                  
 انعقاد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتناولت القضايا املواضيعية قيد االستعراض، فإهنا قد       املـبادالت الـيت جـرت أثناء      

 .أتاحت منطلقاً حتليلياً لعملية تقاسم اخلربات

وينـبغي التشـجيع على إدراج تدابري مكافحة تدهور األراضي يف آليات حمددة مثل آلية التنمية النظيفة التابعة                   -٤٧
 . ذلك بدعم من أمانات اتفاقيات ريو الثالثلربوتوكول كيوتو، و

وتـدرك جلنة االستعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة أن أهداف التنمية املستدامة العاملية اليت نشدها اجملتمع                  -٤٨
 بالسويد، ومؤمتر   الـدويل يف السنوات الثالثني الفاصلة بني مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، املعقود يف ستكهومل               

القمـة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا ينبغي أن تكون أقرب إىل التحقق بفضل االستفادة        
وتدرك اللجنة كذلك أن برامج االتفاقية هي أدوات هامة         . األكمل من عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        

جتديد النظم اإليكولوجية يف األراضي اجلافة، ولتوجيه االستثمارات إىل املناطق الريفية وجعل السياسات             حلماية وإصالح و  
 .املراعية ملصاحل الفقراء تؤثر لصاحل الفئات الضعيفة ذات الدخل املنخفض على املستوى امليداين

يف مؤمتر األطراف الثامن الذي سُيعقد يف      وسـتكتمل الدورة االستعراضية احلالية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية           -٤٩
واستناداً إىل  .  عندما يفرغ أعضاء األطراف املدرجة يف مرفقي التنفيذ اإلقليمي لغري أفريقيا من إعداد التقارير              ٢٠٠٧عام  

قي وتوجيه هذه التجربة، فإن املهمة املطروحة أمام مؤمتر األطراف السابع ومؤمتر األطراف الثامن تتمثل يف وضع إطار تواف        
عملـية التنفـيذ عرب جمموعة متفق عليها من اخليارات املتعلقة بالسياسة العامة وأفضل النهج من أجل نقل اتفاقية األمم                    
املـتحدة ملكافحـة التصـحر مـن مرحلة التخطيط وتطوير املؤسسات إىل مرحلة التدابري امللموسة، واألهداف احملددة                  

 .املوضوعية والنواتج القابلة للقياس

 التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها -باء 

لذا ينبغي  . تتـناول بـرامج العمل الوطنية القضايا املتعلقة باستدامة البيئة وبالطاقات االقتصادية للمناطق الريفية              -٥٠
ورقات استراتيجيات احلد من الفقر     حتسـني مواطن التكامل بني برامج العمل الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية مثل             

وأن جيـري هـذا التحسني عرب عملية إدماج برامج العمل الوطنية يف السياسات الرئيسية، من أجل إتاحة خيارات نافعة                    
وميكن للعملية االستشارية اليت تقوم هبا      . بالكامل ملكافحة التصحر ووضع استراتيجيات بديلة بشأن كسب أسباب العيش         
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 تدعو إليها االتفاقية أن تكون مبثابة املدخل إىل إقامة روابط فعالة مع االتفاقيات والربامج ذات الصلة، من                  الـبلدان واليت  
 .أجل تنسيق عملية اإلدماج املذكورة وإطالق املرحلة العملية لتنفيذ الشراكة

ناء قدرات داعمة يف األجل الطويل      وإزاء احلالة الراهنة لالستثمار املتناقص يف األراضي اجلافة، تدعو احلاجة إىل ب            -٥١
يف جمـال الدعوة، والبحث، ومجع املعلومات، والتفاوض، والرصد والتقييم من أجل إدراج مستوى سياسات أعلى بشأن                 
برامج العمل الوطنية وأولويات هذه الربامج يف أطر التنمية الوطنية، مبا يف ذلك، ورقات استراتيجيات احلد من الفقر على                   

 .وطينالصعيد ال

إذ تتمثل املعوقات املتزايدة يف هشاشة املراعي، والرعي املفرط،         . إن مصري الرعي مسألة هتم أغلبية البلدان املتأثرة        -٥٢
لذا فإن الرعي آخذ بشكل مطرد يف فقدان أفق التحرك املتاح لـه،            . وقلة االستثمار، واتباع ممارسات الرعي غري املالئمة      

 .ن املراعي تدعو إىل االنزعاجنظراً لفقدان نسبة كبرية م

وُيـنظر إىل إعـادة التحريج والتحريج يف سياق التنمية املستدامة للغابات واألراضي اجلافة، على أهنما عنصران                  -٥٣
مهمان يف مكافحة التصحر بالنظر إىل أن تضافر الطاقات وإجياد التكامل بني برامج العمل الوطنية وبرامج الغابات الوطنية                  

وهذه . ضـي اجلافة أو أطر السياسات املماثلة جيب ضمان حتقيقهما عند ختطيط وتنفيذ األنشطة املتصلة بالغابات               يف األرا 
الربامج تتيح أيضاً فرصاً لتوليد الدخل وهي تتصل باستراتيجيات املعاجلة فيما يتعلق بضغط السكان، وندرة املياه، والفقر،                 

 .واهلجرة

ستشعار من بعد بتحديد عملية التصحر ورسم خرائط، مما يسمح بإجراء حتليل    وتسـمح تكنولوجيا الفضاء واال     -٥٤
أما تكنولوجيا االستشعار من بعد، وهي أقل تكلفة نسبياً من          . تشخيصـي أكـرب وزيـادة إمكانات حتديد االجتاهات        

عن طريق إقامة برامج    الدراسـات االستقصائية امليدانية، فيمكن جعلها يف املتناول بقدر أكرب؛ ويكون استخدامها أيسر              
 . مشتركة فيما بني أخصائيي االستشعار من بعد، وعلماء التربة، واملستعملني النهائيني من أجل حتديد جماالت الضعف

تعبـئة واسـتخدام املوارد املالية وأوجه الدعم األخرى من           -جيم 
 جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف

ملكافحة التصحر أداة هامة إلطار عام إمجايل جلهود اجملتمع الدويل الرامية إىل حتقيق             إن اتفاقـية األمـم املتحدة        -٥٥
فعن طريق القيام . األهـداف اإلمنائـية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك تلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة املتعلق باأللفية         

الً إىل أسباب عيش مستدامة ومحاية النظم اإليكولوجية        خاصة باجلمع بني االستجابات الحتياجات اجملموعات األدىن دخ       
يف األراضـي اجلافة، فإن تنفيذ برامج العمل الوطنية يسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف خطة تنفيذ برنامج       

 . جوهانسربغ

ولذلك . ات والنتائج املطلوبة  ولـن يفلح هنج قائم على أداء العمل كاملعتاد بشأن قضية التمويل يف حتقيق التغيري               -٥٦
فإن الشراكة الرائدة القطرية اليت أنشأها مرفق البيئة العاملية وشراكة البنك الدويل اآلخذة يف الظهور واملرحب هبا يف إطار                   

متثالن عالمات على عودة االستثمارات الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر يف            ) TerrAfrica" (تريأفريقا"تطويـر مبادرة    
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ومن الواضح أن األمر يتطلب ربط هذه املخططات بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة            . ملـناطق الريفـية وهـي عودة مطلوبة       ا
وهذه املبادرات، باإلضافة إىل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، ينبغي تنسيقها مع استراتيجيات التنمية             . ملكافحة التصحر 

 .الوطنية

فال مبرور عشر سنوات على بدء نفاذ االتفاقية، بتجديد االلتزام هبا وأن ُيعرب عن ذلك               وجيب القيام، عشية االحت    -٥٧
بـزيادة مقـدار التمويل واستقراره وإمكانية التنبؤ به لصاحل الصكوك اليت وضعت مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر مثل                  

مج عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم     بـرامج العمـل الوطنـية ودون اإلقليمـية واإلقليمـية، والتقارير الوطنية وبرنا             
فهذه الصكوك ضرورية لضمان أن تؤدي املقررات الفعلية اليت تتخذها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة               . والتكنولوجيا

 .العلم والتكنولوجيا إىل أنشطة حمددة تسهم يف محاية البيئة واستئصال الفقر وتوفري األمن الغذائي

ة ماسة إىل قيام املاحنني بتبسيط اإلجراءات وتوفري عمليات شفافة خبصوص الوثائق املطلوبة للحصول      وهناك حاج  -٥٨
إذ ميكن أال حيقق إدماج برامج العمل الوطنية يف السياسات الرئيسية اهلدف املتوخى منه              . على متويل لربامج العمل الوطنية    

 . فية والقطاعات االجتماعية اليت هلا أولويةإذا كانت هناك منافسة مباشرة بني قضايا التنمية الري

وإن عملـية إعداد مشاريع لتقدميها إىل مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة ينبغي أن تشارك فيها جهات الوصل                -٥٩
 .الوطنية املرتبطة باتفاقية مكافحة التصحر

 ملرفق البيئة العاملية وذلك     ١٥الربنامج التنفيذي   وذُكـر أنه ينبغي تبسيط إجراءات املشاريع املضطلع هبا يف إطار             -٦٠
مـن أجـل إتاحة الوصول إىل املوارد، وحتقيق شفافية املعامالت وبناء القدرات، وينبغي توفري الدعم هلا بتجديد املوارد                   

 .جتديداً ُيعتد به

طرق ووسائل تعزيز الدراية الفنية ونقل التكنولوجيا من أجل          -دال 
  التخفيف من آثار اجلفافأو/مكافحة التصحر و

الرفاه البشري وخدمات النظم    "ذكـر أن تقيـيم الـنظم اإليكولوجية يف إطار األلفية وتقريره التوليفي املعنون                -٦١
 االقتصادية  -يتيحان تركيزاً جديراً بالترحيب ومتجدداً على األمهية االجتماعية         " تقرير توليفي عن التصحر   : اإليكولوجية

وتدعو احلاجة إىل إعادة النظر يف االفتراضات الراهنة القائمة يف دوائر           . يكولوجية يف األراضي اجلافة   خلدمـات النظم اإل   
البحث ومتكني مراكز الدراسات املتقدمة من توسيع نطاق حبوثها يف األراضي اجلافة لتشمل اآلثار اخلارجية للتصحر مثل                 

وذكر آخرون أن مفهوم خدمات .  ذلك من العوامل املهددة لألمنالفقـر املستمر، واجملاعات، واهلجرة، واملنازعات وغري   
 .النظم اإليكولوجية مل حيدد بعد وينبغي حتقيق توافق آراء دويل بشأنه

 طرق ووسائل حتسني إجراءات تبليغ املعلومات -هاء 

د من مقررات مؤمتر    فثمة عدد متزاي  . تطـورت إجـراءات تبليغ املعلومات وتزايدت تعقيداً منذ اعتماد االتفاقية           -٦٢
األطراف يتطلب من األطراف، واألمانة، واآللية العاملية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من             
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اجلهـات الفاعلة تقدمي معلومات إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، مما يسهم يف إجياد وضع يصبح فيه االمتثال لبعض                 
 .أمراً متزايد الصعوبةهذه املقررات 

ونظراً لتحول مركز االهتمام من بناء املؤسسات إىل اعتماد برامج عمل وتنفيذها، وبالنظر أيضاً إىل احلاجة إىل                  -٦٣
التشـديد يف التقارير على النهج املوجه حنو حتقيق النتائج، فقد أصبح من الضروري أن تركز التقارير الوطنية بدرجة أكرب      

يت تنشأ عن برامج العمل لكي يتسىن للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف إجراء تقييم فعال                عـلى املسـائل ال    
 .ملدى حتقيق أهداف االتفاقية

ولوحـظ أيضـاً أن احلاجة تدعو إىل زيادة اتساق إجراءات التفاعل بني اهليئتني الفرعيتني وتقاريرمها إىل مؤمتر                   -٦٤
 .ملعلومات املتعلقة بتقييم اآلثار واالستفادة من إجنازات عمليات اإلبالغ اجلاريةاألطراف، مما ييّسر إدارة ا

أمـا عملـية املراجعة القادمة إلجراءات تبليغ املعلومات فينبغي القيام هبا بالتزامن مع استعراض التنفيذ من أجل                   -٦٥
 .جعل االستعراض مدفوعاً يف هناية األمر بالنتائج وموجهاً وجهة عملية

وينـبغي لنظام رصد اتفاقية مكافحة التصحر الذي مل يتم إنشاؤه بعد أن يسفر يف هناية األمر عن وضع أهداف                     -٦٦
 .كمية ذات أطر زمنية ملزمة وحمددة التكاليف فيما يتعلق مبكافحة تدهور األراضي والتصحر من منظور طويل األجل

استنتاجات وتوصيات حمددة بشأن اخلطوات      -خامساً 
 يف تنفيذ االتفاقية يف أفريقياالتالية 

االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير مستمدة من دورة استعراض التقارير األفريقية اليت تغطي الفترة                -٦٧
وهي متثل  . ٢٠٠٢نوفمرب  /الـيت بدأت مع إمتام الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت ُعقدت يف تشرين الثاين               

جتمـيع موجزة لألفكار واالقتراحات واملقترحات املقدمة من وفود شىت أثناء الدورة الثالثة ترمي إىل زيادة تنفيذ                 عملـية   
وحيدد الفصالن اخلامس والسادس اإلجراءات اليت ميكن القيام هبا على الصُُّعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية               . االتفاقية

 .ارات مناسبة بشأهنا من جانب مؤمتر األطراف، طبقاً ألحكام االتفاقيةوالدولية بعد النظر فيها واختاذ قر

العملـيات التشـاركية اليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري           -ألف 
 احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي

د بتوفري موارد   ينـبغي دعـم أنشطة اجملتمع املدين املتعلقة بتنفيذ االتفاقية وأن يكون هذا الدعم على مجيع الُصعُ                 -٦٨
 . ودعم مناسبني

وينـبغي تعزيز االهتمام احمللي باإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا وذلك باتباع هنج تشاركية مبعىن الكلمة يف                  -٦٩
وينبغي أن تسري عملية الالمركزية الفعالة واالهتمام باختاذ        . مجـيع مراحل دورة املشاريع وبتوثيق عمليات التعلّم اجلارية        

املبادرات إلدارة املوارد الطبيعية مع احترام اخلصائص الثقافية جنباً إىل جنب مع تعزيز قدرات أصحاب املصاحل يف اجملتمع                  
املـدين واملـنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي من أجل إعداد وتنفيذ وتقييم برامج إمنائية متكاملة يف املناطق                   
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الوطنية مع القيام يف الوقت نفسه بتوسيع نطاق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وبينهما احمللية يف إطار برامج العمل 
 .وبني اجملتمع احمللي

وينـبغي وضـع مؤشرات للمشاركة تكون حمددة قطرياً وينبغي استخدامها لرصد وتقييم اشتراك شىت اجلهات                 -٧٠
نبغي إشراك هذه اجلهات الفاعلة يف هيئات صنع القرار إىل أقصى حد   وي. الفاعلة من اجملتمع املدين على املستويات املختلفة      

 .ممكن واشراكها على أساس منتظم يف عمليات صنع القرار خبصوص برامج العمل الوطنية ويف عمليات تنفيذها

وجيـب دعـم نظـم الرصد على املستوى احمللي واعتماد مؤشرات متفق عليها اتفاقاً مشتركاً وذلك بإشراك                   -٧١
ـ  نظمات العلمية والتقنية ألن ما ينتج عن ذلك من عملية وضع املعايري من شأنه بالتأكيد أن ميكن مستعملي املوارد على  امل

املسـتوى احمللي من احلصول على املعلومات ذات الصلة واستخدامها لتحسني عملية صنع القرارات على مستوى اجملتمع                 
 .احمللي

عات الضعيفة واملهمشة يف عملية وقف تدهور األراضي وتعزيز إصالح البيئة      وينـبغي قدر اإلمكان إشراك اجلما      -٧٢
وتتوقف االستدامة الطويلة األجل هلذه املشاريع على اهتمام ومشاركة هذه          . وذلك بتهيئة فرص عمل بديلة مدرة للدخل      

 . اجلماعات على مجيع املستويات

ليت قدمت تقارير بغية متكينها من مواصلة تشجيع الُنُهج وينـبغي زيـادة تقـدمي الدعـم إىل البلدان األفريقية ا         -٧٣
 .التشاركية يف هذه البلدان

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء 

. تدعـو احلاجـة بإحلاح إىل زيادة بناء القدرات يف أفريقيا للتشجيع على حتسني األطر التشريعية وزيادة تأثريها                 -٧٤
يات املعلومات احلديثة لتجميع القوانني واللوائح ذات الصلة وتنسيقها وحتديثها وسنها بغية            وجيب االستفادة من تكنولوج   

 .حتسني إمكانيات وصول اجلمهور إىل النظام القانوين واالمتثال له من أجل استخدام املوارد الطبيعية بشكل مستدام

ستحداث آليات لتسوية املنازعات، وخاصة تلك      وينـبغي القيام على الصُُّعد الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي با          -٧٥
املتصـلة بالتنافس على احلصول على املوارد الطبيعية، بغية احلد من آثار هذه املنازعات على البيئة والتخفيف من العوامل                   

نازعات يف وباملثل، ينبغي تعزيز آليات إنفاذ القوانني ونظم حل امل. الـيت تدفع إىل إعادة االستيطان واهلجرة بشكل قسري   
 .إطار برامج العمل الوطنية وإتاحة هذه اآلليات وتوفري سبل اللجوء إليها على نطاق أكرب

تعبئة املوارد والتنسيق على الصعيد الداخلي والدويل، مبا         -جيم 
 يف ذلك عقد اتفاقات شراكة

عد برامج عملها الوطنية بغية متكينها من       ينبغي إتاحة الدعم املايل للبلدان األطراف األفريقية املتأثرة اليت مل تضع ب            -٧٦
 .٢٠٠٥القيام بذلك حبلول هناية عام 
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وجيـب أن تـؤدي جهود البلدان األفريقية الرامية إىل رفع مستوى املوارد املالية احمللية وجذب االستثمارات يف                   -٧٧
لقصري أو املتوسط وأن تتيح حوافز      القطاعـات ذات الصـلة مبكافحة التصحر إىل تعزيز األنشطة املرحبة مالياً يف األجل ا              

 .للقطاع اخلاص وتشجعه على املشاركة

وتتطلـب املهمـة املعقدة املتمثلة يف إدراج اإلدارة املستدامة لألراضي يف اخلطط وامليزانيات الوطنية والقطاعية                 -٧٨
لالزمة للتخطيط والتفاوض على وعـلى مستوى املناطق احمللية ومستوى املاحنني بناء القدرات يف جمال اكتساب املهارات ا        

املشـاريع، وحتقيق التنسيق فيما بني القطاعات وتنمية عمليات الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام من أجل القيام                  
 .باستثمارات يف األراضي اجلافة، بغية الوصول يف هناية األمر إىل تأمني االستدامة املالية لعملية التنفيذ

ض بإدارة املوارد الطبيعية عرب احلدود، ال بد من احلصول على دعم يف شكل رأس مال بشري                 ومـن أجل النهو    -٧٩
وباملثل، جيب دعم إمكانيات شبكات الربامج      . ومـايل من املؤسسات املختصة، يف إطار الربامج دون اإلقليمية واإلقليمية          

 .ى إدارة املعارف يف أفريقيااملواضيعية اليت تعاين يف الوقت احلاضر من نقص يف التمويل لرفع مستو

وال يعتمد التنفيذ الناجح لالتفاقية على االستثمارات يف املشاريع فحسب، بل يعتمد أيضاً على االستثمارات يف                 -٨٠
 .املوارد البشرية من خالل بناء القدرات يف األمد البعيد لتمكني السكان احملليني من التحكم بالعملية

أو املشاريع القابلة للتمويل املصريف اليت ينصب عملها        /اريع اليت تستهدف إجراء البحوث و     وينبغي االهتمام باملش   -٨١
عـلى وقف تدهور األراضي واستئصال الفقر على حنو مناسب يف سياق برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية املنصوص                  

 .عليها يف االتفاقية ويف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

الـروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، وكذلك          -ل دا
 مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية حبسب االقتضاء

جيب أن تكون جهات الوصل الوطنية األفريقية التابعة ملرفق البيئة العاملية يف مركز يسمح هلا بتشجيع أوجه التآزر  -٨٢
تفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة وغريها من املعاهدات البيئية على أساس منهاج            مبزيد من النشاط بني اتفاقيات ريو وا      

مـتكامل إلدارة املـياه واملوارد الطبيعية يراعي سبل العيش املستدامة للفئات األدىن دخالً، والعمل، مع الوكاالت املهتمة      
ت الصلة بربامج العمل الوطنية إىل التمويل يف إطار الربامج   واملنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية على تيسري وصول املشاريع ذا         

 ). ١٥الربنامج التنفيذي (التنفيذية التابعة ملرفق البيئة العاملية، خاصة فيما يتعلق باإلدارة املستدامة لألراضي 

وضع هنج  وجيـب أن تشـمل حلقات العمل اليت تنظمها البلدان بشأن أوجه التآزر مكوناً للتدريب وأن تدعم                   -٨٣
مشترك فيما بني اتفاقيات ريو بصدد اجملال املواضيعي الذي مت تعيينه يف سياق اتفاقية مكافحة التصحر لكوهنا ترتبط بتلبية                   

 .احتياجات مجيع االتفاقيات وتعاجل قضايا التنمية الوطنية
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تدابـري إصالح األراضي املتدهورة واستخدام نظم اإلنذار         -هاء 
  آثار اجلفافاملبكر يف التخفيف من

إذا أريد لتدابري إصالح األراضي املتدهورة أن حتقق النتائج املتوخاة يف األجل الطويل يف أفريقيا، فال بد من تعزيز           -٨٤
 .استمرارية األنشطة وتناسقها بالتشجيع على اتباع هنج عملي

 يشمل تعزيز املؤسسات، وحتسني     وهذا. ويلـزم تأمني استدامة الربامج واملشاريع بتحسني عملية بناء القدرات          -٨٥
أدوات اإلدارة، مبـا يف ذلك أدوات دراسة املشاريع وتقييمها بشكل أفضل، ووضع سياسات متكاملة، وتعزيز مشاركة                 

 . اجلمهور وتنفيذ مشاريع منوذجية بإمكانيات حفازة

 يف املناطق الريفية وتستهدف     وينبغي القيام بانتظام باستحداث أطر حتفز ربط صون األراضي باإلنتاجية والدخل           -٨٦
 .أصحاب املشاريع احملليني

رصـد وتقيـيم اجلفـاف والتصحر؛ نظم اإلنذار املبكر            -واو 
 للتخفيف من آثار اجلفاف

ينـبغي أن تشـمل خـيارات رصد وتقييم األراضي اجلافة يف أفريقيا بشكل أكثر تكامالً على مستوى الطبيعة              -٨٧
 االقتصادي تقييم مدى استدامة الفوائد اليت تتيحها النظم اإليكولوجية لرفاه البشر            -األحيائـية واملسـتوى االجتماعي      

والنشاط االقتصادي، واالستفادة من أفضل املمارسات ونشرها، ووضع سيناريوهات للتخفيف من قابلية التأثر واملخاطر              
 .صيل، واألمراض، واآلفات املهاجرةمثل الفيضانات، واجلفاف، واالنزالقات األرضية، وحرائق الغابات، وضعف احملا

وجيب أن تؤدي نظم البيئة إىل زيادة قدرة ومرونة األطراف من البلدان الضعيفة املتضررة على التصدي للكوارث      -٨٨
الطبيعية والتشجيع على وضع ُنُهج ذات صلة إلدراج عنصر التخفيف من املخاطر يف االستراتيجيات والربامج الوقائية اليت                 

ومن شأن بناء القدرات إلنشاء نظم مركزية للمعلومات اجلغرافية يف البلدان           . ها يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر     يتم وضع 
األفريقية أن يعزز مستويات التأهب، وأن حيد من أثر الكوارث الطبيعية، وأن يرصد النقاط الساخنة احلساسة، وأن ميكن                  

 .من اختاذ قرارات واعية ومن إجراء املساءلة

وصـول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما األطراف من البلدان           -اي ز
 النامية املتأثرة، إىل التكنولوجيا واملعارف والدراية املالئمة

من شأن إجراء جتميع للنُهج القائمة يف جمال وضع املقاييس من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي ونظم املعلومات                  -٨٩
 األفريقية يف وضع مبادئ توجيهية وانتقاء األساس الذي ميكن االستناد إليه لتحقيق أكرب استفادة               البيئية أن يساعد البلدان   

وينبغي ختصيص الوسائل الالزمة لتحسني التعاون بني الشمال واجلنوب ودعم التعاون           . من توحيد املقاييس لعملية التنفيذ    
 .بني اجلنوب واجلنوب
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ئل خمتارة تتعلق   استنتاجات وتوصيات بشأن مسا    -سادساً 
 بتنفيذ االتفاقية على الصعيد العاملي

  فضال عن نوعية التقارير وشكلها املعلومات، تبليغ وإجراءاتاالستعراضعملية  -ألف 

املسؤولة عن التنفيذ اليت مكّنت من النجاح يف إعداد         /ينـبغي أن ُيطلب من مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة          -٩٠
ألفريقية أن تنظر يف توفري دعم كامل وملتزم للمرحلة التالية من دورة اإلبالغ للجنة استعراض تنفيذ               تقاريـر األطـراف ا    

االتفاقية من أجل األعضاء املدرجني يف مرفقات التنفيذ اإلقليمية باالتفاقية من غري البلدان األفريقية، اليت ستعرض جتارهبا                 
 .أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض التنفيذ

وينـبغي أن يتضـمن نـص منقح من دليل املساعدة احلايل، حسب االقتضاء، تركيزاً على الدروس املستفادة                   -٩١
والـتأثريات اإلجيابـية لإلجـراءات املتخذة، وسبل ووسائل تقييم النُهج املنادى هبا، وأن يتضمن عدداً أكرب من أفضل                   

م االرتقاء بنقل املعلومات لدعم متخذي القرارات على مجيع         املمارسـات وتدابـري تعم هبا الفائدة على اجلميع، حبيث يت          
 .الصعد

وقـد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة جلنة العلم والتكنولوجيا، من خالل فريق خربائها، إىل العمل على حتسني                   -٩٢
والتصحر، مع املوجـزات القطـرية، حبيث تتحسن إمكانية التعويل على البيانات الكمية يف رصد وتقييم تردي األراضي               

 االجتماعية لتقدميها إىل األطراف     - الفيزيائية واالقتصادية    -حتديد أشكال، موحدة قدر اإلمكان، للمؤشرات البيولوجية        
 .لكي تعتمدها

 أن تستخلص من النطاق     `١`: وينبغي أن يتوفر ما يلي يف املوجزات القطرية الوطنية للبلدان األطراف املتضررة            -٩٣
 -البيولوجية   البيئية القطرية ما يتصل باألمر من البيانات واإلحصاءات والتقييمات املتعلقة بالبارامترات             احلايل للموجزات 

 وأن حتّدث البيانات وتضعها يف شكل حمدد لضمان إمكانية املقارنة بني النتائج             `٢` االجتماعية؛   - واالقتصادية   الفيزيائية
 اليت يتعني رصدها بعناية     "لنقاط الساخنة ل " أن تتضمن خرائط   `٣`بعملية التنفيذ؛   مبرور السنني يف اجملاالت املتصلة حتديداً       

 أن تركـز على التوجهات مع وضع املقاييس وإبراز الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال اإلدارة                 `٤`أكـرب؛   
 .املستدامة لألراضي ومكافحة التصحر

ان األطراف النامية، ينبغي أن يتضمن جدول أعمال مؤمتر األطراف          ومـن أجل حتسني التقارير الواردة من البلد        -٩٤
 .السابع بنوداً أخرى بشأن املوجزات القطرية لالتفاقية

ومـن شأن عمليات مجع البيانات وتوحيدها وحتليلها يف اجملاالت املشتركة يف التخصصات اليت هلا صلة بتنفيذ                  -٩٥
اق عريض من دوائر أصحاب املصلحة املتعددين على كل من الصعيد           اتفاقـية مكافحـة التصحر أن تليب احتياجات نط        

 .وينبغي بالتايل ضمان التمويل املناسب والقابل للتنبؤ إلعداد التقارير الوطنية. احلكومي والعلمي وغري احلكومي
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 كفاءة وفعالية التدابري املتعلقة بالوصول إىل مستخدمي املوارد الطبيعية النهائيني -باء 

 إدمـاج برامج العمل الوطنية ضمن أطر التنمية الوطنية مبا فيها ورقات استراتيجيات احلد من الفقر يفي بعدة        إن -٩٦
أغـراض وينبغي أن يشكل وسيلة ملموسة ُتلىب هبا املطالب املتعلقة باألرض بطريقة حتليلية وعملية وُتشرك هبا السلطات                  

. لية يف حتديد النهج العالجية املتبعة فيما يتعلق بتدهور األراضي والتصحر          احمللية، واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمل     
وينبغي أيضاً أن   . أمـا املنهجيات واألدوات املتفق عليها فهي ضرورية لتكرار التجربة احلالية وحتديد التوزيع املكاين للفقر              

 .خدمي األراضي واملشاركة يف تقييم الفقريكون رصد الربامج املعنية هبذا الشأن ال مركزياً حىت يشمل انطباعات مست

لذا ينبغي للحكومات الوطنية والوكاالت املاحنة أن تعترف بربامج العمل الوطنية بوصفها أداة للتصدي للفقر يف                 -٩٧
 الريف كما ينبغي أن تلقى هذه الربامج االهتمام الواجب يف أطر التعاون القطري اخلاصة بالبلدان املتضررة، هبدف توجيه                 

 .االستثمار حنو القضاء على الفقر يف الريف والوصول إىل املستخدمني النهائيني للموارد الطبيعية

وينـبغي إيـالء أولوية أكرب إىل دعم الرعي بالترحال يف األراضي اجلافة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                   -٩٨
ارة والتكيف ومن دراية تقليدية باستراتيجيات املواجهة يف        التصحر نظراً ملا يتميز به الرعاة من ممارسات على مستوى اإلد          

لذا ينبغي ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني إبقاء مسألة الرعي واالستخدام املستدام . الظـروف السائدة يف األراضي اجلافة   
 .للمراعي قيد االستعراض

 سبلتولـيف أفضـل املمارسـات والتجارب والدروس املستفادة و          -جيم 
ـ   وسائرائل تشجيع تقاسم اخلربة وتبادل املعلومات بني األطراف       ووس

 املؤسسات واملنظمات املعنية

ينـبغي للرصـد وإدارة املعارف يف إطار االتفاقية أن يعززا اإلطار املرجعي التكاملي الذي يتناول إدارة املوارد                   -٩٩
جيهية أو أدوات للتركيز على الربامج القائمة على        الطبيعـية، وأن يضعا املعايري ويقدما مبادئ عامة ويستحدثا مبادئ تو          

املشـاركة وبـرامج التآزر على أرض الواقع، مع اإلسهام يف تعميم إدراج قضايا األراضي اجلافة يف استراتيجيات التنمية                   
 .الوطنية، مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر

لدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اإلعالن        ، ينبغي مواصلة النظر أثناء ا     ٤-م أ /٨وعمـالً باملقرر     -١٠٠
، وذلك  )"إعالن بون ("املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           املـتعلق بالتعهدات    

رة االستخدام املستدام  مـن خـالل اسـتعراض يقوم به أحد األفرقة جملاالت العمل االستراتيجية الثالثة املتبقية، وهي إدا                
لألراضـي، مبـا يف ذلـك املياه والتربة والنباتات يف املناطق املتضررة؛ واستحداث نظم للزراعة املستدامة ولتربية املاشية                   

 .املستدامة؛ واستحداث مصادر طاقة جديدة ومتجددة

دابري العملية لرصد التقدم احملرز     وقد يرغب مؤمتر األطراف أن ينظر يف مصفوفة من خيارات السياسة العامة والت             -١٠١
يف اجملـاالت االسـتراتيجية الستة لإلعالن رصداً منتظماً، بغية وضع اخلطوط العريضة لقضايا االستدامة وحتديد أهداف                 

 .وسيطة يف إطار منظور طويل األجل
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القضـايا املسـتجدة الـيت تشكل حتدياً والناشئة عن التنفيذ،            -دال 
 لية إعداد وتنفيذ برامج العمل الالزمة لعمالتعديالتو

، فإن إقامة روابط بينها     برامج العمل الوطنية وورقات استراتيجية احلد من الفقر       عـلى الرغم من تشابه أهداف        -١٠٢
وجيب تقدمي الدعم لربامج العمل الوطنية بوصفها عملية متطورة ستسهم تدرجييا يف تعميم إدراج اإلدارة               . يشـكل حتدياً  

وجيب حتقيق هذه   . أو استراتيجيات التنمية الوطنية   /اضـي واملياه يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر و         املسـتدامة لألر  
، وبناء القدرات يف جماالت مجع البيانات        املتعلقة بالتنسيق  املعامالتتكاليف  اإلمكانـية مـن خالل مجلة أمور منها دعم          

 .القطاعات مع مراعاة التوزيع املكاين للفقروالبحوث التحليلية، وبرجمة االستثمارات املشتركة بني 

ويعـد رصد أطر السياسة العامة واألطر التشريعية ذات الصلة، وحتليل الفجوات، واقتراح مبادرات حافزة بناء                 -١٠٣
" خضراء"عـلى ذلـك سعياً إىل تقارب الربجمة، خطوات رئيسية يف عملية دمج برامج العمل الوطنية بغية حتديد أهداف                  

 .لورقات استراتيجية احلد من الفقر) بيئية(

وينبغي أن تتضمن برامج العمل الوطنية املتطورة استراتيجيات للحد من العوامل الدافعة لعمليات اهلجرة وإعادة                -١٠٤
. هاالـتوطني القسرية املرتبطة بالندرة البيئية يف النظم اإليكولوجية اهلشة، وأن تعزز آليات منع املنازعات وإدارهتا وتسويت                

وينبغي وضع آليات لتسوية املنازعات العابرة للحدود، وال سيما ما يرتبط منها باملنافسة على الوصول إىل املوارد الطبيعية،    
 .وذلك على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي للحد من تأثري هذه املنازعات على تدفقات املهاجرين ألسباب بيئية

ي على الصعيد الكلي لعملية تنفيذ االتفاقية تأكيداً أشد على أمهية وجود نظام             وجيـب أن يؤكد اإلطار التشريع      -١٠٥
قـانوين مضـمون، مـن أجل احلد من الفقر عرب تشجيع االستثمارات الداخلية واألجنبية من جهة، ومن أجل تشجيع                    

 .ممارسات االستخدام املستدام لألراضي عرب نظام مأمون وسليم حليازة األراضي

لتشجيع على دعم مبادرات التآزر على مجيع املستويات، قد يطلب مؤمتر األطراف إجراء استعراض أو               وبغـية ا   -١٠٦
تقيـيم ألثـر تدهور األراضي على فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ وقد يدعو إىل تنسيق املعلومات اجلغرافية ونظم                   

ماعي اقتصادي أكثر تكامالً بشأن تكلفة عدم العمل يف التقيـيم، ووضع هنج شامل لنظم اإلنذار املبكر، وإجراء حبث اجت     
جماالت اتفاقيات ريو، وتنظيم التدريب لليد العاملة الالزمة وإتاحة التمويل الكايف من مصادر وطنية، ومن مصادر دولية                 

 .إن اقتضى احلال ذلك

 سبل ووسائل تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا -هاء 

امج املوضوعية لربامج العمل اإلقليمية مبوارد كافية لتمكينها من الوفاء بواليتها يف جمال             الربشبكات  ينبغي تزويد    -١٠٧
توجـيه التكنولوجـيا واملعـرفة والدراية املالئمة لألطراف املهتمة، وتبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات داخل                

 . اخلربةمراكز وفيما بينها، والروابط الالزمة بني مرفقات التنفيذ اإلقليمي
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وينـبغي االهـتمام بالشـراكات بـني القطاعني العام واخلاص وفيما بني عناصر القطاع اخلاص لتشجيع نقل                   -١٠٨
التكنولوجـيا لصاحل املؤسسات الصغرية احلجم يف جماالت منها الطاقات املتجددة، بدعم من آليات متويل ميكن التنبؤ هبا                  

 .ثل الصناديق الدائرة واالئتمانات الصغريةوقادرة على االنتشار على الصعيد احمللي، م

ويف جمـال تيسـري نقل التكنولوجيا من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية املتضررة، تدعو احلاجة إىل املزيد من                    -١٠٩
ى العمـل من جانب البلدان األطراف املتقدمة من أجل صياغة سياسات تفاضلية لتشجيع القطاعني اخلاص والعام فيها عل                 

 .نقل التكنولوجيا إىل البلدان األطراف النامية املتضررة

ويف سـياق التنمية املستدامة، ال بد من بذل املزيد الستحداث حتليل تقين لقيمة عمليات التآزر يف املشاريع، من          -١١٠
 .خالل وضع مؤشرات للتقييم

وضح مع أهداف االتفاقية احملددة يف برنامج       وينبغي أن يكون الدعم املقدم من املاحنني للبحوث متمشياً بشكل أ           -١١١
وينبغي أيضاً دعم برامج الزماالت للعلماء الشبان وامللتحقني بالدراسات العليا، لتحقيق           . عمـل جلنة العلم والتكنولوجيا    

 .االستفادة الكاملة من خمتلف املعاهد األكادميية املتخصصة يف تدهور األراضي والتصحر

ـ      -واو    الوكاالت قبلل تنفيذ االتفاقية من     توصـيات بشـأن متوي
 واملؤسسات املتعددة األطراف ومن بينها مرفق البيئة العاملية

سـيتوقف تـأثري جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف املقام األول على قدرهتا على تقدمي إطار توجيهي للسياسات                   -١١٢
وينبغي أن يصبح ترتيبات الشراكة اململوكة للبلدان       . قيةالعامـة من أجل حتويل التعهدات إىل أعمال يف إطار عملية االتفا           

، من معامل املسار االستراتيجي املبين على توافق اآلراء حنو التنفيذ           ٦-م أ /١واخلاصـة بكـل بلـد، اليت دعا إليها املقرر           
خالل استراتيجيات  ويف الوقت نفسه، ينبغي أن ينسق املاحنون استجاباهتم على الصعيد القطري، مبا يف ذلك من                . الكامل

 . بالتشاور مع البلدان املستفيدة)Chef de file(التنمية الوطنية وباستخدام هنج اجلهات الرائدة 

 اليت أطلقها مرفق البيئة العاملية خطوة هامة إىل األمام يف هذا اجملال، وينبغي دعمها               الشراكة القطرية الرائدة  ومتثل   -١١٣
 . من مصادر أخرى، مبا فيها الوطنية والدولية، يف سياق استراتيجيات التنمية الوطنيةمن خالل ترتيبات التمويل املشترك

وينـبغي أن تضطلع اآللية العاملية وأعضاء جلنة التيسري التابعة هلا بدور مهم يف حتديد نقاط الدخول يف عمليات                    -١١٤
 .وأساليب التمويل الدويل لبلدان حمددة على أساس كل حالة على حدة

وينـبغي تقدمي دعم مايل إىل البلدان النامية األطراف املتضررة، والبلدان األطراف األخرى اليت تشملها مرفقات                 -١١٥
التنفـيذ اإلقلـيمي، غري البلدان األفريقية اليت مل ُتعّد بعد برامج عمل وطنية خاصة هبا حىت تتمكن من إعداد هذه الربامج    

 .٢٠٠٥حبلول هناية عام 
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 لسياسي وزيادة الوعيااللتزام ا -زاي 

، يلزم اختاذ إجراءات على كافة املستويات لتعزيز االلتزام         سنة دولية للصحارى والتصحر    ٢٠٠٦بـإعالن سنة     -١١٦
واألطراف مدعوة إىل تقدمي تقارير . السياسي والدعوة وزيادة الوعي من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي يف سياق االتفاقية

 .األطراف يف دورته الثامنةعن أنشطتها إىل مؤمتر 

 أن يربز األمهية العاملية ملسألة      ٢٠٠٥سبتمرب  /الذي سيعقد يف أيلول   أللفية   ل قمة االستعراضي الؤمتـر   وينـبغي مل   -١١٧
وهدف األلفية ) االستدامة البيئية( السابع هدف األلفية اإلمنائياإلدارة املسـتدامة لألراضـي ومكافحة التصحر يف سياق          

 ).القضاء على الفقر املدقع واجلوع(ول اإلمنائي األ

 الفقر واهلشاشة البيئية �حاء 

تـتفاقم اهلشاشـة البيئية يف حالة عدم احلفاظ على االستدامة البيئية وتعرض فرص كسب الرزق للخطر مما قد                    -١١٨
والفقر واهلشاشة  . دهورةيؤدي إىل وقوع الكوارث الطبيعية، أو اهلجرة أو زيادة احتمال نشوب الرتاعات على املوارد املت              

 .البيئية مترابطان وجيب إبقاؤمها قيد االستعراض

وأمام تسارع وترية تدهور األراضي واجتاهات اهلجرة، جيب إجراء دراسات حتليلية متعددة التخصصات وأحباث               -١١٩
ات اإلنسانية وتيسري   تـتجاوز نطـاق التخصص من أجل حتديد الروابط احلامسة وهتيئة الظروف لنظام إنذار مبكر باألزم               

 .السياسات االستباقية

ولـن تكفـي اسـتراتيجيات إعالة األسر املعيشية وال التعبئة احمللية للتصدي إىل نوع جديد من الضعف مرتبط      -١٢٠
 .بتدهور األراضي يف سياق تغري املناخ دون دعم التدابري التشريعية واإلمنائية الواجبة

  اختتام الدورة-سابعاً 

 تماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاع -ألف 
 ) من جدول األعمال٨البند (

مشروع التقرير املتعلق بدورهتا     ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١املعقودة يف   الرابعة عشرة   اعـتمدت اللجـنة، يف جلستها        -١٢١
 األمانة،مستعيناً ب نهائية  بصيغته املعدلة شفوياً، وأذنت للمقرر بوضع التقرير يف صيغته ال         ) ICCD/CRIC(3)/L.1(الثالـثة   

 .حسب االقتضاء

 اختتام الدورة -باء 

 .اختتم الرئيس الدورة يف هناية جلستها الرابعة عشرة -١٢٢
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة

 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 ICCD/CRIC(3)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

استعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة         
بشـأن تنفـيذ االتفاقـية، مبا يف ذلك بشأن العملية القائمة على             
املشاركة، واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل 

 وتنفيذها

 ICCD/CRIC(3)/2 

تولـيف وحتلـيل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من           
 األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.1 

Synthesis and preliminary analysis of information contained 

in reports submitted by affected African country Parties – 

Corrigendum 

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.1/Corr.1 

الـتقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج           
 العمل اإلقليمي يف أفريقيا

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.2 

Compilation of summaries of reports submitted by African 

country Parties 
 ICCD/CRIC(3)/2/Add.3 (A) and (B) 

لقات العمل دون اإلقليمية اليت نظمت لألطراف من البلدان نتائج ح
 األفريقية املتأثرة

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.4 

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري         
املتخذة من أجل مساعدة األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة يف          

يف ذلك املعلومات املتعلقة باملوارد إعداد برامج العمل وتنفيذها، مبا 
 املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية

 ICCD/CRIC(3)/3 

موجـز توليفي وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة          
 من البلدان املتقدمة األطراف

 ICCD/CRIC(3)/3/Add.1 

Compilation of summaries of reports submitted by developed 

country Parties 
 ICCD/CRIC(3)/3/Add.2 

Compilation of summaries of reports submitted by developed 

country Parties – Part B 
 ICCD/CRIC(3)/3/Add.2 (B) 

استعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج ذات           ICCD/CRIC(3)/4 
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 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

ومن املنظمات احلكومية الدولية    الصـلة يف منظومة األمم املتحدة،       
واملـنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن أنشطتها الداعمة لتنفيذ         

 االتفاقية يف األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

الـنظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل        
عزز لاللتزامات مبقتضى   وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض التنفيذ امل      

 االتفاقية

 ICCD/CRIC(3)/5 

اسـتعراض املعلومـات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية          
وغريهـا مـن أشـكال الدعم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات           
املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق أهداف 

مات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية      االتفاقية، مبا يف ذلك املعلو    
 واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

 ICCD/CRIC(3)/6 

Review of available information regarding the mobilization 
and use of financial resources and other support by 
multilateral agencies and institutions, with a view to 
enhancing their effectiveness and efficiency towards the 
achievement of the objectives of the Convention, including 
information on the activities of the Global Environment 
Facility, the Global Mechanism and its Facilitation Committee 

 - Corrigendum 

 ICCD/CRIC(3)/6/Corr.1 

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا         
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك      /اخلاصة مبكافحة التصحر و   

يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات 
 فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

 ICCD/CRIC(3)/7 

نظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا         ال
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك      /اخلاصة مبكافحة التصحر و   

يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات 
  تصويب-فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر 

 ICCD/CRIC(3)/7/Corr.1 

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا         
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك      /اخلاصة مبكافحة التصحر و   

يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات 
  تصويب�فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر 

 ICCD/CRIC(3)/7/Corr.2 

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات   ICCD/CRIC(3)/8 
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 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 وحتسني نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

 معلومات  -ترتيبات الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        
 أولية للمشاركني

 ICCD/CRIC(3)/INF.1 

List of participants to the third session of the Committee for 

the Review of the Implementation of the Convention 
 ICCD/CRIC(3)/INF.2 

National reporting process of affected country Parties - 

Explanatory Note and Help Guide 
 ICCD/CRIC(3)/INF.3 

National reporting process of developed country Parties - 

Explanatory Note 
 ICCD/CRIC(3)/INF.4 

Status of ratification of the United Nations Convention to 

Combat Desertification 
 ICCD/CRIC(3)/INF.5 

Background information for the regional consultations of 

affected country Parties of the regional implementation annex 

for Asia 

 ICCD/CRIC(3)/INF.6 

Background information for the regional consultations of 

affected country Parties of the regional implementation annex 

for Latin America and the Caribbean 

 ICCD/CRIC(3)/INF.7 

Background information for the regional consultations of 

affected country Parties of the regional implementation annex 

for the Northern Mediterranean 

 ICCD/CRIC(3)/INF.8 

Background information for the regional consultations of 

affected country Parties of the regional implementation annex 

for Central and Eastern Europe 

 ICCD/CRIC(3)/INF.9 

إدماج برامج العمل الوطنيـة وإسهامها فـي جممل عملية القضاء         
 على الفقر

 ICCD/CRIC(3)/Misc.1 

Overview of panel discussions and global interactive 

dialogues during the third session of the Committee for the 

Review of the Implementation of the Convention 

 ICCD/CRIC(3)/Misc.2 

- - - - - 


