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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الدورة الرابعة

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١-١٨نريويب، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

 اآللية العاملية

 نشطة اآللية العاملية وتقدمي التوجيه هلااستعراض التقرير املتعلق بأ
 ، من االتفاقية٢١من املادة ) د(٥عمالً بالفقرة 

 مذكرة من األمني التنفيذي

، ٣-م أ/١٠ و١-م أ/٢٥ و١-م أ/٢٤ من االتفاقية وعمالً باملقررات ٢١من املادة ) د(٥بناء على الفقرة  -١
إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف، نيابة عن رئيس           ُيطلـب من املدير العام لآللية العاملية، أن يقّدم          

 : الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تقريراً حول أنشطة اآللية العاملية يشمل ما يلي

عملـيات وأنشطة اآللية العاملية، مبا يف ذلك فعالية أنشطتها يف تعزيز تعبئة املوارد املالية الكبرية                `١` 
 ان النامية األطراف املتأثرة؛وتوجيهها إىل البلد

تقييم احتماالت توافر األموال مستقبالً لتنفيذ االتفاقية، إضافة إىل تقييم السبل والوسائل الناجعة  `٢` 
 لتوفري هذه األموال وتقدمي املقترحات بشأهنا؛

دويل وكذلك  أنشطة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك ال           `٣` 
 . املنظمات األخرى ذات الصلة يف جمال دعم اآللية العاملية

وعالوة على ذلك، حّدد عدد من املقررات األخرى الصادرة عن مؤمتر األطراف التزامات إضافية لآللية                -٢
 :العاملية فيما يتعلق بإعداد التقارير
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، بإعداد تقارير عن أنشطة     ٣-م أ /٩مقرره  أوصى مؤمتر األطراف املدير العام لآللية العاملية، يف          `١` 
 .جلنة التيسري واملقررات املتخذة والنتائج احملرزة يف تنفيذها

 املتعلق باستعراض ٦-م أ/٥طلـب مؤمتـر األطـراف إىل املدير العام لآللية العاملية، يف مقرره         `٢` 
ن التقدم احملرز يف القيام     سياسـات اآللية العاملية وأساليبها التنفيذية وأنشطتها، إعداد تقارير ع         

 .باألنشطة املنصوص عليها يف املقرر

واألمني التنفيذي التفاقية مكافحة    (طلـب مؤمتـر األطـراف إىل املديـر العام لآللية العاملية              `٣` 
، أن يقوما، وفقاً ألحكام االتفاقية، مبساعدة البلدان األفريقية         ٣-م أ /٥، يف مقرره    ))١(التصحر

، عند الطلب، يف تيسري إرساء عمليات تشاورية هبدف التفاوض بشأن اتفاقات            األطراف املتأثرة 
كما طُلب منهما إعداد تقارير عن دورمها يف تيسري         . شـراكة قائمة على برامج عمل وإبرامها      

 .هذه العمليات وعن النتائج احملرزة

، يف إطار خطة عمل     ٦-م أ /٣ واآللية العاملية، يف مقرره      )٢(طلـب مؤمتـر األطراف من األمانة       `٤` 
اآللـية، وضـع وتنفيذ برنامج عمل مشترك ملدة سنتني، وتقدمي تقرير إىل الدورة السابعة ملؤمتر    
األطـراف يتضـّمن الدعـم الالزم للبلدان النامية األطراف املتأثرة والبلدان األطراف األخرى              

راتيجية مشتركة للتوعية   املشـمولة مبرفقات االتفاقية فيما يتصل بالتنفيذ اإلقليمي، وكذلك است         
 .واإلعالم، وتكليف اآللية العاملية باالضطالع مبهام تعبئة املوارد بفعالية

، أن ينظر يف دورته السابعة يف التقدم الذي أحرزته          ٦-م أ /٢٩وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره       `٥` 
يذ اتفاقية مكافحة   جهـات مـن بيـنها اآللية العاملية، يف مضمار تعبئة املوارد املالية لدعم تنف              

 .التصحر، وال سيما برامج العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة التصحر

، ٥-م أ/١من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف مرفق املقرر          ) ب(١ويف ضـوء الفقرة      -٣
ائق عملها وأنشطتها، اقُترح أن الذي ينص على أن تستعرض اللجنة بانتظام، يف مجلة أمور، سياسات اآللية العاملية وطر             

 أثناء دراستها للتقرير الذي تقدمه اآللية العاملية عن أنشطتها وتعده عمالً            `٤` إىل   `١`تـنظر اللجـنة يف املسائل من        
 .٦-م أ/٢٩ وفقاً ملقرره `٥` من االتفاقية، بينما ينظر مؤمتر األطراف يف املسألة ٢١من املادة ) د(٥بالفقرة 

 . املدير العام لآللية العاملية كما تلقاه األمني التنفيذي مرفقا هبذه الوثيقة دون حترير رمسيويرد تقرير -٤

 

                                                      

تعلقة هبذه املسألة، كما قدمها األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، يف الوثيقة            ترد املعلومات امل   )١(
ICCD/CRIC(4)/2. 

 .املرجع نفسه )٢(
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تقريـر املديـر العام لآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة          
 ملكافحـة التصحر املقدم نيابة عن رئيس الصندوق الدويل         

 فإىل الدورة السابعة ملؤمتر األطرا      للتنمية الزراعية
 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٤ ٧-   ١ .............................................................................خالصة
 ٥ ١١-   ٨ ..............................................................................مقدمة
 ٦ ٥٨- ١٢ .....اإلجنازات واخلربة املكتسبة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف: التقدم احملرز يف التنفيذ -أوالً

 ٦ ٤٧- ١٢ ......................................عمليات اآللية العاملية يف خمتلف املناطق -ألف 
 ١٣ ٥٠- ٤٨ ............................................................اإلعالم واالتصال -باء 
 ١٣ ٥٧- ٥١ .............................إقامة الشبكات والشراكات على الصعيد العاملي -جيم 
 ١٤ ٥٨     .................................................................االستنتاجات -دال 

 ١٤ ٦٥- ٥٩ ..........................................................................البيئة املتغرية -ثانياً
 ١٤ ٦٢- ٥٩ ...............................تطورات السياسات العامة على الصعيد الدويل -ألف 
 ١٥ ٦٤- ٦٣ ...................................آثار ختصيص املوارد على الصعيد القطري -باء 
 ١٦ ٦٥     .................................................................االستنتاجات -جيم 

 ١٦ ٩١- ٦٦ ........................................االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز للمستقبل -ثالثاً
 ١٦ ٦٦     .......................................................................مقدمة -ألف 
 ١٦ ٧١- ٦٧ ..................................................تعزيز برنامج العمل الوطين -باء 
 ١٧ ٧٧- ٧٢ ........................................إعادة النظر يف تعميم منظور االتفاقية -جيم 
 ١٨ ٨١- ٧٨ يف مناطق األراضي القاحلةدعم النُُّهج احمللية لتمويل إدارة األراضي على حنو مستدام  -دال 
 ١٩ ٨٦- ٨٢ ......الدعم املنسق املقدم من أعضاء جلنة التيسري واملنظمات الثنائية -هاء 
 ٢٠ ٩٠- ٨٧ ..................................................شراكات املستقبل -واو 
 ٢١ ٩١     .......................................................االستنتاجات -زاي 

 ٢١ ١٠٣- ٩٢ ........................................تعزيز تركيز عمليات اآللية العاملية -رابعاً
 ٢١ ٩٢     ............................................................. مقدمة -ألف 
 ٢١ ٩٤- ٩٣ .......................................اخلصائص التنفيذية األساسية -اءب 
 ٢١ ٩٣     ........دعم البلدان الشريكة والتعاون على الصعيد اإلقليمي -١  
 ٢٢ ٩٤     ....................جماالت التركيز االستراتيجية واملواضيعية -٢  
 ٢٥ ١٠٢- ٩٥ .....................................................الرصد والتقييم -جيم 
 ٢٥ ٩٦- ٩٥ ............................سياسة اجلودة لدى اآللية العاملية -١  
 ٢٥ ٩٨- ٩٧ ...................... اإلجنازات على الصعيد القطريتعقُّب -٢  
 ٢٥ ٩٩     .................حتسني األداء املؤسسي الشامل لآللية العاملية -٣  
 ٢٦ ١٠٢-١٠٠ ........................................نظام الرصد والتقييم -٤  
 ٢٦ ١٠٣     .......................................................االستنتاجات -دال 
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 خالصة

اءات املفضية  ، اضطلعت اآللية العاملية بواليتها املتمثلة يف دعم اإلجر        ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل فترة السنتني     -١
واهتدت عمليات اآللية العاملية باستراتيجيتها التنفيذية اليت       . وارد املالية قدر ال يستهان به من امل     إىل تعبئة وتوزيع    

وتربز االستراتيجية أمهية تكييف برامج العمل الوطنية مع        ). ICCD/COP(4)/4/Add.1(A)(أقرها مؤمتر األطراف    
 . وإقامة شراكات بني البلدان األطراف املتقدمة والناميةاألطر اإلمنائية الوطنية العامة

 تيسري `١`: وساهم دعم اآللية العاملية لتعبئة املوارد بواسطة إقامة حوارات سياسية وشراكات يف ما يلي         -٢
 االعتراف املشترك بالصالت    `٣` النهوض باإلدارة، و   `٢`إنشـاء بيـئة سياسية وتشريعية ومؤسسية مالئمة، و        

  تعزيز التنسيق بني الوزارات بغية مواءمة السياسات بني قطاعات شىت،           `٤`ني الفقر وتدهور البيئة، و    املباشـرة ب  
 ضـمان ختصـيص املزيد من املوارد إلدارة األراضي على حنو مستدام من طائفة واسعة من املصادر احمللية                   `٥`و

 جمال االتصال واإلعالم، وتوطيد تعاوهنا مع وعالوة على ذلك، قامت اآللية العاملية بتحسني خدماهتا يف        . والدولية
شركاء من داخل جلنة التيسري وخارجها، والتفاعل بنجاح مع القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملنظمات غري 

 .ويرد يف الفصل األول ملخص لعمليات اآللية العاملية. احلكومية

 كما يتجلى يف مصادر من بينها توافق آراء         وتطـرح النهج املتغرية يف ختصيص املوارد من أجل التنمية،          -٣
ووضعت مؤسسات  . مونـتريي، حتديات ال بد من التصدي هلا بنهج واستراتيجيات جديدة تدعم البلدان املتأثرة             

إمنائية متعددة األطراف، من بينها البنك الدويل ومصارف إمنائية إقليمية، فضالً عن وكاالت ماحنة ثنائية سياسات 
 يف جمال ختصيص املوارد، ويتجلى ذلك على الصعيد احمللي يف زيادة التركيز على حتكم البلدان                وإجراءات جديدة 

ويتيح االجتاه املبني بإجياز يف الفصل الثاين للبلدان الشريكة فرصاً إلدماج املسائل املتصلة باتفاقية              . يف سياسـاهتا  
 .ة مكافحة الفقرمكافحة التصحر يف الربامج اإلمنائية العامة كورقات استراتيجي

وتتمـثل استجابة اآللية العاملية هلذا االجتاه يف اتباع استراتيجية موحدة وهنج معزز إزاء تعبئة املوارد فيما يتصل                   -٤
بعناصـر جوهرية من قبيل عمليات برامج العمل الوطنية، ودعم إدماج الصكوك الشاملة املتعلقة بالتمويل الوطين، وتيسري          

ون تعبئة املوارد املالية أكثر مشوالً وأن ُيؤخذ يف االعتبار إنشاء بيئة مالئمة لالستثمار ومتويل               وال بد أن تك   . الشـراكات 
وسيتم حتسني استراتيجية اآللية العاملية وهنجها، كما وردا يف الفصل الثالث، استنادا إىل             . إدارة األراضي على حنو مستدام    

 .٢٠١٠-٢٠٠٦لية العاملية للفترة مداوالت مؤمتر األطراف وسيشكالن أساس خطة عمل اآل

وستقوم اآللية  . وسـيؤثر الـنهج املعزز واالستراتيجية املوحدة لآللية العاملية املزمع اتباعهما على عمليات اآللية              -٥
وستعمل اآللية  . العاملـية على حنو متسق بتخصيص املزيد من املوارد البشرية واملالية ألنشطة أهدافها حمددة بشكل أفضل               

 يف هذا الصدد على توضيح وتدعيم أمناط التعاون، خاصة مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وغريها من املنظمات               العاملـية 
 .األعضاء يف جلنة التيسري، بغية زيادة أوجه التآزر واإلجراءات املتعلقة بدعم البلدان النامية مستقبالً

ألعمال الرئيسية لآللية العاملية بثالثة أنواع      وكما ترد اإلشارة إىل ذلك بإجياز يف الفصل الرابع، ستنفذ ا           -٦
 التدخالت `٢` تقـدمي الدعـم طويـل املدى إىل البلدان الشريكة اليت يهمها األمر، و     `١`: مـن الـتدخالت   
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 التعاون يف العمليات اإلقليمية لدعم التنسيق `٣`االسـتراتيجية صغرية النطاق على املستوى الوطين واإلقليمي، و  
 ". تريأفريكا"على غرار والعمل السياسي 

وستقوم اآللية العاملية عالوة على أعماهلا الرئيسية، بتعزيز أنشطتها املوضوعية واالستراتيجية، قصد تدعيم  -٧
غري أن اآللية العاملية ستحافظ على      . دورها كوسيط يف نقل املعلومات واملعارف هبدف الزيادة من تأثري تدخالهتا          

ين أهنا لن تتزود خبربة داخلية عميقة، وإمنا ستوفر اخلدمات ذات الصلة من مصادر دورها كهيئة تيسري، وهو ما يع  
وهذه األنشطة سوف تدعم وتنشئ أوجه تآزر مع األعمال الرئيسية لآللية العاملية وتزيد على هذا               . خارج اآللية 

 وسياسة جديدة للنوعية وسيدير نظام رصد وتقييم فعال. الـنحو من حتسني خدماهتا املقدمة إىل البلدان الشريكة  
 .تدخالت اآللية العاملية يف املستقبل

 مقدمة

تدعـى اآللية العاملية باعتبارها إحدى اهليئات الفرعية لالتفاقية، وفقا للنظام الداخلي التفاقية مكافحة               -٨
لذي ويتضمن هذا التقرير ا   . ، إىل تقدمي تقارير عن عملياهتا إىل مؤمتر األطراف        )ICCD/COP(1)/11(التصـحر   

 تشرين ٢٨ و١٧سـيقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة املزمع عقدها يف نريويب يف كينيا يف الفترة ما بني                  
 . موجزا ألنشطة اآللية العاملية منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف٢٠٠٥أكتوبر /األول

ييم خارجيتني أجريتا يف عام     واسترشـدت اآللية العاملية مبقررات مؤمتر األطراف وتوصياته وبعملييت تق          -٩
وبينـت هذه اإلسهامات اليت وجهت عمل اآللية العاملية يف مجلة أمور أن اآللية العاملية حتتاج، يف أداء                  . ٢٠٠٣

واليتها يف ما يتعلق بتعبئة املوارد املالية، إىل العمل يف إطار الشراكة مع طائفة واسعة من اهليئات والشركاء على                   
 .مجيع املستويات

يقـوم النهج املعزز لآللية العاملية واستراتيجيتها املوحدة للمستقبل على الوالية اليت أناطتها هبا االتفاقية         و -١٠
وبناء عليه، سيتمثل أساس تدخالت اآللية العاملية يف التركيز القطري  . وعـلى مقـررات مؤمتر األطراف السابقة      

ظمات األعضاء يف جلنة التيسري التابعة هلا والوكاالت املاحنة والتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واملن   
غـري أن تغيرياً ضرورياً يف تركيز اآللية العاملية سيكون له تأثري على عملياهتا فيما يتصل مبواصلة تقدمي   . الثنائـية 

 .خدمات قّيمة إىل البلدان الشريكة على املستوى اإلقليمي أيضاً

ملية يف تدعيم التزاماهتا طويلة املدى إزاء البلدان الشريكة املعنية وزيادة دعمها وستتمثل استجابة اآللية العا -١١
لتحليل وتوليف عمليات تنفيذ االتفاقية وتطبيق صكوك من قبيل برامج العمل الوطنية واملسائل االستراتيجية ذات    

ز موضوعية إضافية كصكوك    وستعمل اآللية العاملية على تكييف خدماهتا وحتسينها بواسطة حماور تركي         . الصـلة 
وستقوم اآللية العاملية،   . الـتمويل، وتطويـر التجارة واألسواق، وخدمات النظم البيئية واحلراجة، والتعليم العام           

عالوة على ذلك، بتوطيد تعاوهنا مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية بتدعيم الشركات بني القطاعني العام 
 .اجلديدة مع املنظمات غري احلكوميةواخلاص ودعم أوجه التفاعل 
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اإلجنازات واخلربة املكتسبة منذ    : التقدم احملرز يف التنفيذ    -أوالً
 الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 عمليات اآللية العاملية يف خمتلف املناطق -ألف 

كس تغريات البيئتني الوطنية    يـتغري هنج اآللية العاملية وعملياهتا باستمرار، استناداً إىل اخلربة، على حنو يع             -١٢
وتدعم اآللية العاملية، وفقاً لواليتها، برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية يف            . والدولـية اللتني تعمل فيهما    

وتسترشد عمليات اآللية العاملية باستراتيجيتها التنفيذية اليت أقرها . أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب
، واليت تربز أمهية تكييف برامج العمل الوطنية مع األطر اإلمنائية           )ICCD/COP(4)/4/Add.1(A)(األطراف  مؤمتر  

 .الوطنية العامة وإقامة شراكات بني البلدان األطراف املتقدمة والنامية

 يف  واسـتخدمت اآللية العاملية برامج العملية الوطنية كوسيلة إلشراك طائفة واسعة من أصحاب املصاحل              -١٣
وجنحت اآللية، مبعونة مؤسسات التنسيق الوطنية التابعة التفاقية مكافحة التصحر، يف إقامة شراكة . حوار سياسي

تشمل وزارات تقنية كوزارات اإلعالم والبيئة والصحة والتنمية االجتماعية ووزارات غري تقنية كوزارات املالية              
تيسري إقامة بيئة سياسية وتشريعية     : لشراكات يف ما يلي   وسامهت احلوارات وا  . والتخطـيط والـتعاون اخلارجي    

ومؤسسية مالئمة؛ و النهوض باإلدارة؛ و االعتراف املشترك بالصالت املباشرة بني الفقر وتدهور البيئة؛ و تعزيز                
التنسـيق بـني الـوزارات بغية مواءمة السياسات بني قطاعات شىت؛ و ضمان ختصيص املزيد من املوارد إلدارة           

 .اضي على حنو مستدام من طائفة واسعة من املصادر احمللية والدوليةاألر

 مشال أفريقيا

بعد أن قامت تونس بإدراج برنامج عملها الوطين يف املخطط العاشر للتنمية االجتماعية االقتصادية، أدت  -١٤
مم املتحدة اإلمنائي وهيئة    خطة متويل برنامج العمل الوطين اليت وضعها كل من تونس واآللية العاملية وبرنامج األ             

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ١٤التعاون التقين األملاين إىل استثمارات يف شكل منح تناهز قيمتها           
وعالوة .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتمويل مشاريع خطة العمل الوطنية          ١٠٠وقـروض بقيمة    

ية مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف متويل وإنشاء مشروع يف إطار صندوق        على ذلك، اشتركت اهليئة العامل    
 مليون دوالر من    ٢٩ باء التابع ملرفق البيئة العاملية، ويقترح هذا املشروع حزمة متويل مبقدار             -إنشـاء املشاريع    

ووافق املرفق على   . ئة العاملية  ماليني من الدوالرات من مرفق البي      ٥دوالرات الواليات املتحدة منها منحة مبقدار       
 .إدراج املشروع يف جمموعة املشاريع قيد اإلجناز

ومبعونة احلكومة التونسية وشركاء اآللية العاملية، بدأت مرحلة جديدة من مراحل برنامج العمل الوطين               -١٥
 األوىل وإىل اعتماد    ، وهتدف هذه املرحلة إىل تدعيم عملية اإلدماج اليت ُختمت يف املرحلة           ٢٠٠٥يف مطلـع عام     

ويشمل ذلك صياغة برامج عمل     . عملية من شأهنا أن تكفل إدراج االحتياجات احمللية يف عملية التخطيط العادية           
دون إقليمية على مستوى املقاطعات من شأهنا أن تشكل وسائل لربط املسائل احمللية لتدهور األراضي وأن تسهل                 

 ).٢٠١١-٢٠٠٦(مية االجتماعية االقتصادية إدماجها يف املخطط الوطين العاشر للتن
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وقٌدمت حافظة املشاريع ذات األولوية يف برنامج العمل املغريب يف منتدى لشراكة التمويل القُطري ُعقد                -١٦
ونتيجة لذلك، تعهدت   . وقٌدم ثالثة ومخسون مشروعا إىل الشركاء اإلمنائيني      . ٢٠٠٤سبتمرب  /يف شـهر أيلـول    

وعالوة على ذلك، اشتركت اآللية .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٥مة إسبانيا بدعم مشروع بقي
 باء التابع ملرفق    -العاملية مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف وضع مشروع يف إطار صندوق إنشاء املشاريع               

 مليون دوالر من دوالرات ١٦ويل قيمتها البيئة العاملية، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية حبزمة مت
أكتوبر /ووافق مرفق البيئة العاملية يف تشرين األول.  ماليني من الدوالرات٦الواليات املتحدة من بينها منح مبقدار 

 . على إدراج املشروع يف جمموعة املشاريع قيد اإلجناز٢٠٠٤

 لربنامج العمل دون اإلقليمي الحتاد املغرب العريب        وعلى املستوى دون اإلقليمي، ركز دعم اآللية العاملية        -١٧
 دوالر من ٧٥٠٠٠عـلى تعزيـز مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ برنامج العمل الوطين، وسامهت اآللية يف تعبئة     

 .دوالرات الواليات املتحدة بواسطة برنامج التعاون املوسع التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 ية والوسطىأفريقيا الغرب

أو مالياً من اآللية العاملية لتنفيذ إجراءات    / بلدا، يف أفريقيا الغربية، دعما تقنياً و       ١٣تلقـت مثانية بلدان من أصل        -١٨
ويف بنن وبوركينا فاسو وتوغو والرأس األخضر والسنغال وغامبيا وغانا ومايل وموريتانيا والنيجر،  . تؤدي إىل تعبئة املوارد   

وأدى ذلك إىل   . ة العاملية على الشراكة الوطنية وإدراج برنامج العمل الوطين يف األطر اإلمنائية الوطنية            ركـز تدخل اآللي   
اتفاق أغلبية أصحاب   ) أ(يف بوركينا فاسو    : وتشمل اإلجنازات يف مجلة أمور    . تدعيم إعداد برنامج تنفيذي بقيادة البلدان     

يف إطار ورقة استراتيجية ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(مج العمل الثالثي السنوات    املصـاحل بشأن الربنامج التنفيذي وإدماجه يف برنا       
الدعم السياسي  ) د(تأمني التمويل ملشروعني، و   ) ج(إقامة شراكات مالية قُطرية؛ و    ) ب(مكافحـة الفقـر؛ ويف السنغال       

لدعم تنفيذ االتفاقية؛ ويف    ختصيص أموال من امليزانية الوطنية       ) ه(الفعال لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر والتوعية بذلك؛ و       
متويل التعاون بني اآللية العاملية     ) ز(تقـدمي مشروع برنامج تنفيذي كي توافق عليه احلكومة؛ ويف توغو            ) و(موريتانـيا   

ومكتـب بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي مما أدى إىل النجاح يف تنفيذ أربعة مشاريع منوذجية يف إطار برنامج التبادل                     
التعاون مع  ) ح(اص باجملتمعات احمللية، وإقامة شراكات وإدماج أهداف االتفاقية يف األطر اإلمنائية؛ ويف بنن              والتدريب اخل 

؛ ويف النيجر   ٢٠٠٥اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل يف جمال إدماج منذ مطلع عام                 
ويف . صحر والتحضري الجتماع تشاوري للماحنني بشأن البيئة والتصحر       املسـامهة يف إنشاء صندوق وطين للبيئة والت       ) ط(

 بيساو، دعمت اآللية العاملية وضع برنامج العمل الوطين بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة              -سـرياليون وغينـيا وغينيا      
 .مرفق البيئة العاملية والشركاء احملليني/اإلمنائي

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف مبلغ قدره ١٣٠ ٠٠٠ية مبقدار ويف بوركينا فاسو، سامهت منحة أول -١٩
 مليون دوالر من دوالرات املتحدة، يف إطار ورقة استراتيجية مكافحة الفقر، لربنامج عمل ثالثي السنوات يشمل ١٧٥

ئدة القطرية اليت   وعالوة على ذلك، ُيتوقع أن تتطلب الشراكة الرا       . طائفـة واسـعة من األنشطة ذات الصلة بالتصحر        
سيموهلا مرفق البيئة العاملية ويشترك يف قيادهتا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ختصيص                

 دوالر من   ٥٠٠ ٠٠٠ ماليـني مـن دوالرات الواليـات املتحدة، دون حساب املبلغ املرصود بالفعل ومقداره                ١٠
 . باء-فيذ مشروع الشراكة الرائدة القطرية يف إطار صندوق إنشاء املشاريع دوالرات الواليات املتحدة لتن



ICCD/CRIC(4)/4 
Page 8 

 

اجلماعة االقتصادية  : وعلى املستوى دون اإلقليمي، أقيم تعاون فعلي مع مؤسسات دون إقليمية من بينها             -٢٠
ئ صندوق املرفق وأنش. لدول غرب أفريقيا واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

واستفادت . دون اإلقليمي الذي تستضيفه اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل             
وسيدعم صندوق املرفق دون اإلقليمي أيضا منظمات غري حكومية من غرب . بلدان بالفعل من دعمه املايل والتقين

دون اإلقليمية ويف إقامة الشراكات والشبكات مع جهات من بينها          أفريقـيا يف وضع برامج عملها االستراتيجية        
 .منظمات غري حكومية من بلدان متقدمة

 ٢٠٠٣يوليه /ويف وسط أفريقيا، دعمت اآللية العاملية تنظيم حلقة عمل يف ليربفيل يف غابون يف شهر متوز -٢١
كة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة       بالـتعاون مـع أمانـة اتفاقية مكافحة التصحر واللجنة الدائمة املشتر           

وقُدم دعم مايل إىل مؤمتر الوزارات املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا نيابة عن الدول األعضاء يف اجلماعة . الساحل
االقتصادية لدول غرب أفريقيا عن طريق صندوق املرفق دون اإلقليمي قصد الشروع يف صياغة برنامج عمل دون        

 من ماليني دوالرات ٢,١، فاق التمويل الذي متت تعبئته لعمليات برامج العمل الوطنية يف املنطقة وإمجاال. إقليمي
 .الواليات املتحدة دون حساب املساعدة التقنية املقدمة

 شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

 مليون دوالر من ١,٢هز قدمت اآللية العاملية، يف منطقة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، متويالً حفزياً ينا -٢٢
 .دوالرات الواليات املتحدة قصد تيسري األنشطة اهلامة املبينة أدناه

وتدعـم اآللية العاملية أنغوال فيما يتعلق بصياغة برنامج عملها الوطين وإدماجه يف األطر اإلمنائية العامة                 -٢٣
لصندوق الدويل للتنمية الزراعية، سيجري ويف إطار العمل عن كثب مع ا. للبلد كورقة استراتيجية احلد من الفقر     

عكـس بواعث قلق اتفاقية مكافحة التصحر يف ورقة أنغوال القطرية املتعلقة باالستراتيجيات واإلمكانات، وهي               
وستراعي الورقة هتديد تدهور األراضي لإلنتاج الزراعي والتخفيف من حدة الفقر وتقترح            . اآلن قـيد الصياغة   

 .طر يف برامج الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مستقبالتدابري للتصدي هلذا اخل

ومـا زال إدمـاج برامج العمل الوطنية املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر يف األطر اإلمنائية والتخطيطية                 -٢٤
. الوطنـية، كاسـتراتيجيات احلد من الفقر، يشكل أساس عمل اآللية العاملية يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي      

 ملساعدهتا على إدماج برامج عملها - هي إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وترتانيا وكينيا -دمت منح إىل مخسة بلدان وقُ
الوطنـية يف ورقات استراتيجيات احلد من الفقر ويف السياسات واالستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، وكذلك               

 .إلقامة شراكات من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية

ادة احلكومة، تعمل اآللية العاملية على دعم إثيوبيا قصد إدماج برنامج عملها الوطين يف برنامج التنمية وبقي -٢٥
وحيظى البلد بدعم من أجل إعداد خطة استثمار مخسية كجزء من عملية اإلدماج يف              . املستدامة واحلد من الفقر   

العاملية مع حكومة النرويج، وهي شريك إثيوبيا       وأوجه تفاعل اآللية    . بـرنامج التنمية املستدامة ومكافحة الفقر     
الرئيسي، ومع شركاء إمنائيني آخرين حتفز الدعم املقدم لتنفيذ برنامج العمل الوطين على حنو أكثر مشوال واتساقا                 

 .وتناسقا
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ينما وتدعـم اآللية العاملية إريتريا قصد إدماج برنامج عملها الوطين يف ورقة استراتيجية مكافحة الفقر ب                -٢٦
تعمل حاليا مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على ضمان اعتراف ورقة إريتريا القطرية املتعلقة باالستراتيجيات 

 .واإلمكانات باخلطر الذي يشكله تدهور األراضي على اإلنتاجية الزراعية وجهود التخفيف من حدة الفقر

دويل تقدمي املزيد من الدعم لعملية اإلدماج عن طريق صندوق          ويف ترتانـيا، تناقش اآللية العاملية مع البنك ال         -٢٧
 .وُحددت املوارد اليت حتتاجها ترتانيا يف إطار هذا الصندوق استنادا إىل عمل اآللية العاملية يف البلد. االستئمان الدامنركي

لى الفقر  وحظيـت حكومة أوغندا بدعم يف سبيل إدماج برنامج عملها الوطين يف خطة عمل القضاء ع                -٢٨
والـيوم أثبتت عملية اإلدماج اليت تقوم هبا أوغندا جناحها وتتيح اآلن أساساً متيناً              . وجعلـه ضـمن أولوياهتـا     

ويف أعقاب عملية اإلدماج، بدأ عدد ملحوظ من املشاريع . لالستثمارات املتعلقة بإدارة األراضي على حنو مستدام
ة التصحر يظهر يف إطار برنامج حتديث الزراعة، وهو برنامج دعم           والربامج اليت تعاجل بواعث قلق اتفاقية مكافح      

 .متعدد املاحنني يرمي إىل دعم النمو والتخفيف من حدة الفقر يف أوغندا

ويف كينـيا، توفـر استراتيجية االنتعاش االقتصادي املتعلقة بإنشاء الثروة واستحداث الوظائف مدخال               -٢٩
وتتيح االستراتيجية، وهي مبثابة ورقة استراتيجية      . نفيذ برنامج العمل الوطين   اسـتراتيجيا لتعبئة املوارد من أجل ت      

مكافحـة الفقر يف كينيا، أساساً متيناً للدعم الذي يقدمه املاحنون ال سيما حبكم تركيز جمتمع املاحنني بصفة أكرب       
 املعنية بإدارة البيئة ملساعدهتا على      وتقدم اآللية العاملية التوجيه إىل السلطة الوطنية      . على التكييف وتنسيق املعونة   

 .جتسيد برنامج العمل الوطين يف استثمارات ملموسة يف إطار استراتيجية االنتعاش االقتصادي

ويف سياق  . وتتلقى غانا الدعم يف سبيل إدماج برنامج عملها الوطين يف ورقة استراتيجية مكافحة الفقر              -٣٠
 الشركاء األساسيني اجتماعا تشاوريا ملناقشة التنسيق بني أصحاب املصاحل          هذه العملية، نظمت اآللية العاملية مع     

 .وزيادة املوارد لتنفيذ برنامج العمل الوطين

وتسىن، بفضل هذا الدعم، إنشاء مرفق      . وقُدمت منحتان إىل أمانة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية         -٣١
ل دون اإلقليمي الذي تشرف عليه اهليئة احلكومية الدولية املعنية          دعـم إقلـيمي للمساعدة يف تنفيذ برنامج العم        

. ويعمل مرفق الدعم دون اإلقليمي على إقامة صالت تكّمل أنشطة الدول األعضاء على املستوى احمللي              . بالتنمية
خلاصة بالطاقة  كما قُدمت منحة إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بغية إنشاء شبكة الربامج املواضيعية اإلقليمية ا              

، بدعم من اآللية العاملية، موقع على اإلنترنت        ٥وأنشئ للربنامج املواضيعي    ). ٥الربنامج املواضيعي   (املـتجددة   
 .وعالوة على ذلك، أِعّدت خطة عمل مخسية وثالثة مقترحات مشاريع. وقرص مدمج مقروء

وأفضت . خلاص يف كينيا وجنوب أفريقيا    وتقـوم اآللـية العاملية بدعم الشراكات بني القطاعني العام وا           -٣٢
النتائج املشجعة اليت خلصت إليها دراسات قامت هبا اآللية العاملية وحكومتا جنوب أفريقيا وكينيا إىل إقامة شراكة 

، أول  ٢٠٠٤مايو  /وأقام نائب رئيس كينيا، يف شهر أيار      . بـني القطاعني العام واخلاص يف البلدين بصفة رمسية        
وأقامت جنوب أفريقيا شراكة مع القطاع اخلاص       . اعني العام واخلاص من أجل مكافحة التصحر      شراكة بني القط  

 مليون راند لدعم مبادرات الطاقة      ٥٠٠ ووقع اتفاق من أجل ختصيص       ٢٠٠٤نوفمرب  /يف شـهر تشـرين الثاين     
 .املتجددة يف إطار برنامج العمل الوطين
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ية املعنية بالتنمية بالدعم من أجل إنشاء آلية أكثر فعالية          وحظـي اإلقليم الفرعي للهيئة احلكومية الدول       -٣٣
للعمل مع املنظمات غري احلكومية، وذلك بفتح شباك للمنظمات غري احلكومية يف إطار مرفق الدعم دون اإلقليمي 

مات غري  كما قُدم الدعم إىل إثيوبيا بالتعاون مع إحدى املنظ        . الـتابع للهيـئة احلكومـية الدولية املعنية بالتنمية        
 .احلكومية قصد اختبار هنج جمتمعي ملعاجلة استصالح األراضي الرطبة واملستجمعات

 آسيا واحمليط اهلادئ

ازداد عـدد أعضاء اتفاق الشراكة االستراتيجية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف بلدان آسيا                 -٣٤
 التنمية اآلسيوي والوكالة الكندية للتنمية الدولية       الوسطى، منذ إبرامه؛ ويتألف حاليا من اآللية العاملية ومصرف        

ومشروع اتفاقية مكافحة التصحر التابع للوكالة األملانية للمساعدة التقنية واملؤسسة السويسرية للتنمية والصندوق 
وتتمثل . منائيالدويل للتنمية الزراعية واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة وبرنامج األمم املتحدة اإل

مـبادرة جديدة هامة قامت هبا بلدان وسط آسيا، بقيادة مصرف التنمية اآلسيوي، يف مبادرة بلدان وسط آسيا                  
 .إلدارة األراضي يف إطار الشراكة الرائدة القطرية اليت أقرها مرفق البيئة العاملية

صرف التنمية اآلسيوي ومشروع اتفاقية     ، قامت اآللية العاملية مبعية م     ٢٠٠٤يناير  /ويف شهر كانون الثاين    -٣٥
مكافحة التصحر التابع للوكالة األملانية للمساعدة التقنية ببعثة إىل بلدان وسط آسيا وأجرت مشاورات مستفيضة    

وجرى متحيص فكرة مبادرة بلدان وسط آسيا إلدارة . فيما يتعلق بتطوير مبادرة بلدان وسط آسيا إلدارة األراضي
ة من االجتماعات التشاورية اليت موهلا مصرف التنمية اآلسيوي واآللية العاملية وحتقق توافق             األراضي خالل سلسل  

 .يف اآلراء بشأن رؤيتها االستراتيجية

وستدعم جمموعة  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(وسُتنفذ مبادرة بلدان وسط آسيا إلدارة األراضي على مدى عشر سنوات             -٣٦
 تدعيم  `١`: وستشمل األنشطة   . رد يف األطر الربناجمية الوطنية اجلاري وضعها      من األنشطة املرحلية ذات األولوية اليت ست      

 بناء قدرات املؤسسات    `٢`األطـر السياسـية والتشريعية واملؤسسية املالئمة لتطبيق إدارة األراضي على حنو مستدام، و             
 . حتديد االستثمارات ذات األولوية واملساعدة التقنية`٣`الرئيسية، و

 مليون دوالر من دوالرات الواليات      ٧٠٠ادرة بلدان آسيا الوسطى إلدارة األراضي إىل تعبئة         وهتدف مب  -٣٧
ويشمل التمويل .  سنوات من البلدان ومرفق البيئة العاملي ومصادر ثنائية ومتعددة األطراف١٠املتحدة على مدى 

واليات املتحدة من املوارد الربناجمية      مليون دوالر من دوالرات ال     ٤٥٠املرصود حاليا لتنفيذ الربامج على التوايل       
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من عملية         ٢٠ سنوات، و  ١٠ملصـرف التنمية اآلسيوي على مدى       

ووافقت أمانة مرفق البيئة العاملية على تطبيق مبادرة صندوق إنشاء          . الـتجديد الثالـثة ملوارد مرفق البيئة العاملية       
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛ وبلغ التمويل ٧٠٠ ٠٠٠، ووفرت ٢٠٠٥مطلع عام  باء يف    -املشـاريع   

 مليون دوالر من    ١,٦املشترك من بلدان آسيا الوسطى ومصرف التنمية اآلسيوي واآللية العاملية ومصادر أخرى             
من املزمع تقدمي   ، و ٢٠٠٥أبريل  /وانطلقت مرحلة تصميم املشروع يف شهر نيسان      . دوالرات الواليـات املتحدة   

 . ٢٠٠٦مايو /املشروع كامال إىل جملس مرفق البيئة العاملية يف شهر أيار
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، أبرمت اآللية العاملية اتفاقا مع حكومة األردن قصد وضع استراتيجية لتعبئة املوارد لتنفيذ              ٢٠٠٤ويف عـام     -٣٨
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف متويل ووضع وملباشرة هذه العملية اشتركت اآللية العاملية مع . برنامج العمل الوطين

ويرمي املشروع إىل   .  ملرفق البيئة العاملية   ١٥ باء يف إطار الربنامج التنفيذي       -مقـترح يتصل بصندوق إنشاء املشاريع       
بيئة العاملية  ووافقت أمانة مرفق ال   . تعزيز خدمات النظام البيئي والنهوض باألطر السياسية والتنظيمية واملؤسسية املالئمة         

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ملباشرة مرحلة التصميم؛ وبلغ التمويل املشترك            ٣٥٠ ٠٠٠على املقترح وقدمت    
 دوالر من   ٣٣٥ ٠٠٠مـن احلكومـة واآللـية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومصادر أخرى ما جمموعه                

 مليون دوالر من دوالرات الواليات      ٣٩,٣التمويل املتوقع هلذا املشروع     ويبلغ جمموع   . دوالرات الواليـات املتحدة   
وسيشكل مشروع مرفق   .  ماليني من دوالرات الواليات املتحدة     ٦,٥املتحدة منها منحة من مرفق البيئة العاملية مبقدار         

 .البيئة العاملية إسهاما ال يستهان به يف استراتيجية تعبئة املوارد اجلاري وضعها

اسـتنادا إىل خربة اآللية العاملية يف اإلدماج وتعبئة املوارد، جيري إعداد مبادرة لبناء القدرات يف إطار                 و -٣٩
وترمي املبادرة إىل تعزيز قدرة أصحاب      . الـربنامج اإلقليمي لتنمية األراضي اجلافة يف غرب آسيا ومشال أفريقيا          

ليمية لتعبئة املوارد من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة        املصـاحل الوطنـيني على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإق         
 .وميول هذه املبادرةَ مؤسسة التنمية السويسرية وصندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط. التصحر

 أمريكا الالتينية والكارييب

مالية مبقدار يناهز  تعبئة موارد `١`: ما فتئت اآللية العاملية تدعم تنفيذ برنامج العمل الوطين يف بريو عن طريق             -٤٠
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من الصندوق االستئماين ملبادلة الديون بني بريو وإيطاليا بغية إنشاء                ٨٠٠ ٠٠٠

وبغية .  إقامة شراكة مالية قطرية ترمي إىل تعزيز التوافق الربناجمي         `٢`مشروع يتفق وأولويات برنامج العمل الوطين، و      
 .  الوطنية، سامهت اآللية العاملية يف إنشاء صندوق وطين للتصحر متوله حكومة هولنداتدعيم عملية التمويل

وقامة اآللية يف إطار التعاون الوثيق مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وحكومة األرجنتني بإدماج  -٤١
، وافق ٢٠٠٤ويف عام . لبلدأولويات اتفاقية مكافحة التصحر يف عمليات الصندوق الدولية للتنمية الزراعية يف ا

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بغية ٢٥الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على حافظة إقراض بقيمة 
وقامت اآللية العاملية، يف . القيام على حنو مباشر بدعم اتفاقية مكافحة التصحر والتنمية الريفية يف منطقة باتاغونيا

 . ماليني يورو إلقليم الوسط الغريب٣,٥ يورو إلنشاء مشروع بقيمة ١٥٠ ٠٠٠ليا، بتعبئة إطار شراكة مع إيطا

وجنحـت خطـة العمـل احلدودية يف اجلمهورية الدومينيكية، بدعم من اآللية العاملية ومنظمة األغذية                 -٤٢
الوطنية بواسطة إنشاء    األطر السياسية واملؤسسية     `١`: والزراعة يف إدماج أولويات اتفاقية مكافحة التصحر يف       

، ووكاالت التعاون الدويل    )من بينها وزارة التخطيط واملالية    (فريق عمل مشترك بني املؤسسات يشمل الوزارات        
كمـنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واآللية العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة الكندية للتنمية               

 املشاريع العابرة للحدود اليت ميوهلا التعاون `٢`ية للمساعدة التقنية واجملتمع املدين املنظم، والدولية والوكالة األملان
 ملرفق  ١٥الثـنائي بني كندا وأملانيا كي تشكل خط أساس ملشروع كامل بني دولتني يف إطار الربنامج التنفيذي                  

 .البيئة العاملية
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ية هلاييت إىل إقامة شراكة رمسية بني برنامج األمم املتحدة          وأدى الدعـم احلفزي الذي تقدمه اآللية العامل        -٤٣
اإلمنائي والوكالة األملانية للمساعدة التقنية ومنظمة األغذية والزراعة اآللية العاملية، وكانت هذه الشراكة عنصرا              

ونتيجة . املؤقت لربنامج البيئة التابع إلطار التعاون       ٢حامسـا يف إدماج اتفاقية مكافحة التصحر كاألولوية رقم          
 .لذلك، أعربت املفوضية األوروبية وهيئات التعاون اإلسباين والكندي عن اهتمامها بدعم الشراكة

ودعمـت اآللـية العاملـية حوارا سياسيا رفيع املستوى يؤدي إىل تدعيم األطر التنظيمية واملؤسسية يف                  -٤٤
، جرى سن واعتماد قانون فدرايل يتعلق بالتنمية       ونتيجة لذلك . املكسيك بواسطة مبادرة تنسيق السياسات العامة     

ويف إطار مشروع تنسيق السياسات العامة، أدى       . الريفية املستدامة ينص على إنشاء نظام وطين ملكافحة التصحر        
) ةيف إطار قانون التنمية الريفية املستدام(التعاون بني اآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف املكسيك        

إىل زيادة املخصصات املالية من امليزانية احمللية، وهو ما أدى تباعا إىل ترشيد الدعم الذي يقدمه الصندوق الدويل                  
 . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٤٠للتنمية الزراعية إىل املكسيك والبالغ مقداره 

ية العاملية، يف إطار التعاون الوثيق مع برنامج        ولدعـم دول الكارييب النامية اجلزرية الصغرية، قامت اآلل         -٤٥
األمم املتحدة للبيئة، بتيسري إنشاء مبادرة شراكة بشأن إدارة األراضي على حنو مستدام، يشارك فيها أيضاً كلّ من 

ظمات الشبكة الدولية للمن(منظمة األغذية والزراعة وأمانة اجلماعة الكاريبية وجامعة غرب األنديز واجملتمع املدين 
 .والوكالة األملانية للتعاون التقين ودول الكارييب النامية اجلزرية الصغرية) غري احلكومية املعنية بالتصحر

وُيمكن إبراز التكامل بني اآللية العاملية ووكاالت مرفق البيئة العاملية بواسطة املبادرات التالية اليت جنحت     -٤٦
 ماليني من   ٦ساهم مرفق البيئة العاملية مببلغ      ) أ: (جناز اليت ُيعىن هبا املرفق    يف االنضمام إىل جمموعة املشاريع قيد اإل      

ُنفذت، ) ب(دوالرات الواليات املتحدة يف مشروع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مشال شرقي الربازيل، و             
 التابع  "PROSALAFA"  ماليني من دوالرات الواليات املتحدة فيما يتصل مبشروع        ٤يف فرتويال، مبادرة قيمتها     

قدمت اآللية العاملية، يف األرجنتني، دعما حفزيا إلجناز مشروع تابع          ) ج(للصـندوق الدويل للتنمية الزراعية، و     
 ماليني من دوالرات الواليات املتحدة، يف إطار شراكة مع برنامج ٦ملرفق البيئة العاملية يف منطقة باتاغونيا، قيمته 

 تكملة حلافظة املشاريع اجلديدة اليت خصصها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية للمنطقة، األمـم املتحدة اإلمنائي،  
دعمت اآللية العاملية، يف إطار شراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وضع مشروع كامل ملرفق البيئة العاملية ) د(و

ويف إطار التكامل مع مبادرة     . يات املتحدة  ماليني من دوالرات الوال    ٤يف منطقة الغران تشاكو أمرييكانو قيمته       
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من جلنة        ٣٥٠ ٠٠٠مـرفق البيـئة العاملية، سامهت اآللية العاملية يف تعبئة           

 ٦تدعم اآللية العاملية برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إجناز مشروع بقيمة  ) ه(البلدان األمريكية للتعاون والتنمية، و
تدعم ) و(ماليـني من دوالرات الواليات املتحدة يف املنطقة دون اإلقليمية لبلدان الكارييب الناطقة باإلنكليزية، و            

اآللـية العاملية مباشرة، يف إطار شراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز التدريب والبحث يف جمال الزراعة                  
 يف خليج فونسيكا ١٥الث دول يف إطار الربنامج التنفيذي     االسـتوائية، أنشـطة تـتعلق مبشروع مشترك بني ث         

 ).السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس(

ومنها . واستكشفت اآللية العاملية إمكانات تعبئة املوارد عن طريق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص -٤٧
ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر      مبادرة يف إطار الشراكة مع اللجنة االقتصاد       `١`: عـلى سـبيل املثال ما يلي      

الكارييب ترمي إىل تعزيز عملية تشاورية بني أصحاب املصاحل يف برنامج العمل دون اإلقليمي اخلاص مبنطقة بونا                 
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منظمة األغذية ( قيام اآللية العاملية، بالتعاون مع عدة شركاء `٢`وشركات التعدين اليت تنفذ عمليات يف املنطقة، و
لوكالة األملانية للمساعدة التقنية ومنظمة الدول األمريكية ومؤسسة إيكوسيكيوريتيز ومصرف أمريكا           والزراعة وا 

بدعم إدماج آليات التعويض عن خدمات النظم       ) الوسطى للتكامل االقتصادي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية      
ة كصناديق إدارة الكربون التابعة للبنك الدويل البيئية يف تنفيذ برنامج العمل الوطين بواسطة آليات التمويل املختلف

 .يف نيكاراغوا ويف املنطقة احلدودية بني بريو وإكوادور

 اإلعالم واالتصال -باء 

تعمـل اآللية العاملية مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأعضاء آخرين يف االتفاقية اإلطارية، على وضع                 -٤٨
 بالسنة الدولية للصحاري والتصحر ٢٠٠٦ت وتظاهرات لالحتفال يف عام استراتيجية إعالم وتوعية تشمل مبادرا

وتندرج هذه العملية يف إطار احملادثات املتعلقة بتكثيف التعاون على مجيع األصعدة على أساس ). ٦-م أ/٣املقرر (
 .برنامج العمل املشترك

الذي وضعته اآللية العاملية يف عام ، خضع جهاز املعلومات املالية اخلاص بتدهور األراضي ٢٠٠٤ويف عام  -٤٩
 سجل حييل بعضها إىل بعض، مبا يف ذلك ١٠ ٠٠٠وبات يتضمن حالياً ما يزيد على .  لعملية حتديث تقين١٩٩٩
 نبذة عن ٤٠٠ تقرير أو إصدار خبصوص تنفيذ االتفاقية فضالً عن أكثر من          ١ ٧٠٠ مشـروع و   ٥ ٥٠٠قـرابة   

مات املالية اخلاص بتدهور األراضي حتليالً مفصالً لتدفقات املساعدة اإلمنائية          ويوفر جهاز املعلو  . املنظمات املمولة 
وبني . الرمسـية التمويلـية باستخدام بيانات معامل ريو اليت تتيحها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي               

وح أن موثوقية البيانات املالية ميكن استقصاء للمشاركني يف جهاز املعلومات املالية أجرته اآللية العاملية مؤخرا بوض
وإذا اسُتعملت معامل ريو على حنو أكثر اتساقا، ستغدو . أن تستفيد إىل حد كبري من حتسني إعداد التقارير الوطنية

 .البيانات املالية الثنائية ومتعددة األطراف أكثر مشوالً

ة العاملية على اإلنترنت ارتفاعاً بنسبة      ، سجل موقع صفحة اآللي    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخـالل الفترة ما بني عامي        -٥٠
 بلداً من ١٤٠ زائر شهرياً مما يزيد على     ١٨ ٠٠٠ و ١٢ ٠٠٠ يف املائـة يف عدد الزوار الذي يتراوح بني متوسط            ٥٠

 . ويبني ذلك بوضوح أمهية وجود قاعدة معلومات مالئمة للمستخدم على شبكة اإلنترنت. مجيع أحناء العامل

  والشراكات على الصعيد العامليإقامة الشبكات -جيم 

نظـراً للقدرة احملدودة اليت تتسم هبا اآللية العاملية من حيث املوارد البشرية وطبيعة مهمتها، تشكل إقامة         -٥١
وهلذا الغرض، تتعاون اآللية العاملية مع جلنة . الشبكات والشراكات عنصراً ال غىن عنه لزيادة التأثري إىل أقصى حد

 . ائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمات غري حكومية ومع القطاع اخلاصاملساعدة اإلمن

وكان لآللية العاملية تعاون وثيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر باالستناد إىل برنامج العمل املشترك، الذي بات  -٥٢
، ال سيما لدعم وضع برامج العمل الوطنية وتنفيذها يف معظم البلدان     مستخدما على حنو متنام كأداة إدارة فعالة ومشتركة       

وإبان ذلك، ال بد من ختم النقاشات املتعلقة بأمناط التعاون وتوزيع األدوار على             . الـيت تستهدفها تدخالت اآللية العاملية     
، بغية تركيز برنامج   ٢٠٠٥ديسمرب  /لمجيع مستويات أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العاملية حبلول شهر كانون األو           

 .العمل املشترك على التدخالت اهلادفة باالستفادة من امليزات النسبية ألمانة االتفاقية واآللية العاملية
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وخبصـوص الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، أنشئ فريق استشاري لآللية العاملية، يرأسه مساعد رئيس    -٥٣
بالتفاعل والتعاون بني اآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، مما أدى إىل            شـعبة إدارة املشاريع، ُيعىن      
ويعمل كل من اآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية حاليا معا يف بلدان             . تعاون أكثر منهجية وانتظاما   

 .يف مجيع املناطق

أكتوبر /ة عن التنفيذ، منذ القرار املتخذ يف تشرين األول        ويعمـل مـرفق البيئة العاملية ووكاالته املسؤول        -٥٤
 مـن أجل حتديد تدهور األراضي كأحد جماالت تركيزه، مع اآللية العاملية يف إطار التكامل، بغية حتقيق                  ٢٠٠٢

أهـداف مشتركة فيما خيص زيادة التمويل احلفزي وإقامة الشراكات واإلدماج، وهو ما يدعمه هنج الشراكات                
 . القطريةالرائدة 

، تدعم اآللية مشاركة املنظمات غري احلكومية يف مكافحة التصحر عن طريق برنامج          ٢٠٠٠ومـنذ عام     -٥٥
وبني استعراض شامل لربنامج التبادل والتدريب اخلاص باجملتمعات        . التـبادل والتدريب اخلاص باجملتمعات احمللية     

مع املدين يف البلدان النامية كي ُتسهم املنظمات غري          أمهية متكني اجملت   ٢٠٠٥-٢٠٠٤احمللـية، أجـري يف الفترة       
 .احلكومية إسهاماً فعاالً ومستداماً يف عملية اتفاقية مكافحة التصحر

. وحظيت اآللية العاملية باهتمام واسع من جانب القطاع اخلاص يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء -٥٦
رورة إقامة شراكات تسهل تعبئة موارد متويل جديدة، بدعم الشراكات بني           وتقوم اآللية العاملية، إقرارا منها بض     

 . القطاعني العام واخلاص

وُيفضـي التعاون الدويل بني اآللية العاملية وفعاليات عاملية أخرى بصورة متنامية إىل املزيد من املشاريع                 -٥٧
اليت تعد اآللية العاملية    " تريأفريكا"ومبادرة  املشـتركة امللموسة كعملية مبادرة بلدان وسط آسيا إلدارة األراضي           

 .واحداً من شركائها

 االستنتاجات -دال

واستطاعت حتسني ارتباطها بالشبكات وتعاوهنا على مجيع       . قدمـت اآللية العاملية منتجات وخدمات متنوعة       -٥٨
ويل إضايف لتغطية تكاليف    وبيـنما سـاعد التمويل األساسي على تغطية تكاليف املوظفني، لزم توفري مت            . املسـتويات 

وتبني أن االستجابة دون متييز ملطالب متنوعة       . عملـيات اآللية العاملية على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي         
 .وغري منظمة أحيانا أمر يتطلب من األمانة الكثري من املوارد البشرية والقدرات اإلدارية والتخطيطية والتسيريية

  املتغرية البيئة- ثانياً

  السياسات العامة على الصعيد الدويلتطورات -ألف

 املوارد مثل األهداف اإلمنائية لأللفية وتغري فهم توزيع على الصعيد العاملي،   اآلراء واالتفاقات    توافق ديولِّ -٥٩
ستراتيجيات  يلزم مواجهتها بُنهج واحتدياتي، ري، يف توافق آراء مونتما ورد املخصصة للتنمية كما ورد ذلك، في     

 صممت بصفتها صكاً قانونياً جامعاً واليت ، مكافحة التصحراتفاقيةوحتتل . لبلدان املتضررةادعم من أجل جديدة 
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 اإلمنائية مميزاً للمسامهة يف إجناز األهداف اإلمنائية الوطنية، فضالً عن األهداف            موقعاًوشـامالً لعـدة قطاعات،      
 .)٣(٧ و١ن ا وخباصة اهلدف،لأللفية

 الفقر والبيئة متشياً ترابط يف إطار السياق الدويل املتغري وتشدد على تؤدي عملها اآللية العاملية انفكت وما -٦٠
 فعالية املساعدات من خالل تعزيز االستراتيجيات اإلمنائية حتسني"غري أن التوصيات الرامية إىل . مع روح االتفاقية

إعالن باريس  "( األولويات القطرية، وإزالة االزدواجية      تناسب مع ات ت  املساعد وجعل للبلدان،   التنفيذيةواألطـر   
 .  بعد إىل هنج أكثر اتساقاً لتعبئة املواردتتحوَّلمل ) الصادر عن احملفل الرفيع املستوى املعين بفعالية املساعدات

 عن فضالًاإلقليمية التنمية ف  اإلمنائية املتعددة األطراف، مبا فيها البنك الدويل ومصاراملؤسسات رتوطّو -٦١
 التجارب املكتسبة يف    نتيجةالوكـاالت املاحنـة الثنائـية، سياسات وإجراءات جديدة يف جمال ختصيص املوارد              

 األساليب اجلديدة اليت تتبعها     فإنوعلى سبيل املثال،    . والتوجيه العاملي يف جمال السياسة العامة      ةالقطريالعمليات  
 بالديون  املثقلةالبلدان الفقرية   تخذة لصاحل    امل اتبادراملعة جملموعة البنك الدويل، و     التاب الدوليةاملؤسسـة اإلمنائية    

 عبءلتخفيف من   ل األخرية   الصفقة مثلوغريهـا مـن حاالت إلغاء الديون العامة لدى اهليئات الدولية املقرضة             
 التصحر من   مكافحةاتفاقية  مام  أفرصاً جديدة   تتيح   أفريقيا،   بلداً ١٨الديون الصادرة عن جمموعة الثمانية لصاحل       

 .مستدامأجل تعزيز متويل استصالح األراضي وإدارهتا على حنو 

 مثل صندوق التنمية    ألغراض التنمية،  التمويل الطويلة األجل للتعاون      أدوات ذلـك، فإن     إىل وإضـافة  -٦٢
 الثنائي التقين واالقتصادي    والتعاون  لصاحل البلدان النامية يف أفريقيا وبلدان حبر الكارييب واحمليط اهلادئ          األورويب
البلدان اليت مع بلدان البحر األبيض املتوسط ومع  الالتينية، ووأمريكا مع البلدان النامية يف آسيا ة األوروبيللجماعة

 ميكن أن تزيد من دعم راسخة صكوك هي، )برنامج املساعدة التقنية لكومنولث الدول املستقلة (انتقاليةمتر مبرحلة 
 والثنائية" اجلديدة "األدوات ابتكارية مثل    مىت مت الربط واجلمع بينها وبني صكوك      يذ اتفاقية مكافحة التصحر     تنف

 .للميزانية الدولية مثل متويل سلة األغذية والدعم املباشر اإلمنائيةالتابعة للمؤسسة 

 على الصعيد القطريختصيص املوارد  آثار -باء

 الوطين، عن طريق الصعيد على ،اإلمنائيةلقطريني والتحديد القطري لألولويات إن النداء املوجه للزعماء ا    -٦٣
 إجراءات ختصيص   اليت تشهدها  الراهنةعكس التغريات   ي ورقات استراتيجية احلد من الفقر،        عديدة من بينها   أمور

 املوارد بصفة متزايدة  ختصيصخيضعونتيجة لذلك، . الثنائيةاملوارد من جانب املنظمات الدولية والوكاالت املاحنة 
وحيث إن  .  داخل احلكومة فضالً عن مفاوضات بني احلكومة واجملتمع الدويل         الوطينإىل مفاوضات على الصعيد     

 بصفته إحدى   يضا األر تدهورب األخذ املاحنة حتدد أولوياهتا بالتناسب مع أولويات البلدان املتلقية، فإن           اجلهـات 
هج  موارد امليزانية العامة احمللية من خالل نُ       ختصيصوتتزايد بشدة أمهية    . صوىاألولويات اإلمنائية يكتسي أمهية ق    

وكنتيجة لذلك، سيتوقف مستوى متويل تنفيذ      .  والدعم العام املباشر للميزانية    األغذيةجديـدة مـثل متويل سلة       
 وإدارة  ألراضياإصالح  مدى استعداد احلكومات السياسي العتبار       مكافحة التصحر بصفة متزايدة على       اتفاقـية 

 . وطنيةةاألرض بصفة مستدامة أولوي
                                                      

 .كفالة االستدامة البيئية: ٧ واجلوع، واملدقعالقضاء على الفقر : ١ )٣(
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 إىل  الرامية وتتطلب حتسني األدوات     لتعبئة املوارد  التطورات إىل تغريات يف هنج اآللية العاملية         هذه وتدعو -٦٤
 متكني الشركاء القطريني املسؤولني     بغيةومثة حاجة إىل دعم أكثر استجابة واستراتيجية        . رفع التحديات مستقبالً  

لكي أو  هذه   الناشئة" سوق التنمية " على ختصيص املوارد يف      للتنافسعـن تنفـيذ االتفاقية من األدوات املالئمة         
 مل تكن   اليت تفاعالت متزايدة مع القطاعات أو اجملاالت        تلك األدوات شمل  تو.  مع القطاعات األخرى   تناسـب ت

 استراتيجية احلد من الفقر     اتورقئمة يف    وباألخص حتديد بنود مال    ، جـزءاً مـن جدول أعمال االتفاقية       عـادة 
 . لتدخالت تتصل بالتصحر

 االستنتاجات -جيم

واعتماد  مالئمة،   ة عامة بيئة سياس إجياد   اتفاقية مكافحة التصحر، ينبغي زيادة التشديد على         سـياق  يف -٦٥
 التوجيه يف جمال خالل وبناء املؤسسات لدعم البلدان املتضررة من       ، تشـريعية، وقضايا احلكم اجليد     إصـالحات 

 العاملية تعزيز العمليات القائمة مثل برنامج لآلليةوستدعم اآلثار االستراتيجية .  املواردبتعبئة العامة املتعلقة ةالسياس
 لتعميم مراعاة منظور االتفاقية يف      منظمةهج  اإلسهام يف استحداث نُ   و االبتكاريةالعمـل الوطـين، والشراكات      

أيضا  الصعيد الوطين آثار على التنمية ولتغيُّر مناخ االستثمارات والتمويل ألغراض. طنية التنمية الوأعمالجداول 
 . فيهااألعضاءيف تعاون اآللية العاملية مع جلنة التيسري واملنظمات 

 مستقبلاملعزز لل والنهج املوحدة االستراتيجية - ثالثاً

 مقدمة -ألف

الدويل و الوطيناالتفاقية وبيئة السياسات املتغرية على الصعيدين يف تنفيذ املكتسبة  السابقة التجارب تدعو -٦٦
القرارات اليت اختذها   ، وإىل   واليتها تستند استنادا راسخا إىل   لآللية العاملية   حمسن  هنج  موحدة وإىل   إىل استراتيجية   

الفروع التالية  وتتناول  .  السالفة الذكر  التقييمعمليات   خمتلف    اليت متخضت عنها   مؤمتـر األطـراف والتوصيات    
 .  وهنج حمسن لآللية العاملية مستقبالًموحدة استراتيجية إلعدادالعناصر األساسية 

  برنامج العمل الوطينتعزيز -باء

وفيما . الوطنية عملها   برامج ، بتنفيذ االتفاقية  التزامها إثبات متضررة، يف إطار     ةعديد بلـدان    وضـعت  -٦٧
، فإن العديد منها مل يتمكن من       للتصحر اجلوانب التقنية    بوجه عام على  الوقوف   من   الربامجمتكنت أكثرية تلك    

 حدة برنامج عمل استراتيجي قابل للتمويل يهدف إىل التخفيف من           إىل فعالةتـرمجة مـبادئ االتفاقـية بصفة        
 .اضي لتدهور األراجلذريةاألسباب 

 إمنائية يف أطر    إدماجها مقارنة ب  ،قائمة بذاهتا  العمل الوطنية كخطط عمل      ُوضعت برامج  عامة، وبصـفة  -٦٨
 ذات الصلة الوطنية العمل برامج أولويات  أيضامل متولو. وطنـية جامعة، مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر       

 . أو يف املفاوضات مع الوكاالت املاحنة ومصارف التنميةالوطنية ات امليزانياتيف مناقشقلة تناوهلا نظراً إىل 
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 يضا توجد يف حاالت عديدة، اختالالت بني حتليل األسباب اجلذرية لتدهور األر            ذلـك،  إىل وإضـافة  -٦٩
اعتماد إصالحات  إىل   تدعو احللول    ماونادراً  .  مشاريع كقائمةق هذه األخرية    وثّعادة ما تُ  و - املقترحة   واحللول

 يف القرارات اليت     تكتسيها ة اليت مهياأل ووضع احلوافز رغم     واملؤسسيةيف أطر السياسات العامة، واألطر التشريعية       
 برامج العمل الوطنية أقل فعالية يف إتاحة التوجيه االستراتيجي          فإن لذلك،نتيجة  كو. يضااألرمستغلّو  يـتخذها   

 . تفاقيةالالتنفيذ 

تتساوى يف   الوطين العمل   برنامجإعداد  " عملية"أن  بات من األوضح     جتربة اآللية العاملية،     واسـتنادا إىل   -٧٠
وبدأ متويل وتنفيذ برامج العمل الوطنية بنجاح يف بلدان أدت فيها . مع ضمان متويل وثيقة الربنامج ذاهتاأمهيـتها   

 .العمليات إىل زيادة التملك والتعهد مبعاجلة أسباب التصحر اجلذرية

جية  استراتيلوضعبني ثالث ومخس سنوات ميكن أن يتراوح  تستغرق وقتاً طويالً أن هلذه العمليات وميكن -٧١
 املنحى الذي العمليويتطلب هذا النهج    .  املوضوعي واملتوقَّع من كال املصدرين الوطين واخلارجي       التمويلحتـدد   

من املفروض غري أنه .  احتياجات البلدان الطويلة املدىتستويف للتمويل موحدةتتبعه اآللية العاملية ُنهجاً استراتيجية 
 اليت  الوطنيةدعم اآللية العاملية للبلدان الساعية لتحسني برامج عملها         ن  أّآل حيـول هذا املنظور املتوسط املدى دو       

 . صعوبة يف التمويل والتنفيذيقتال

  االتفاقية النظر يف تعميم منظورإعادة -جيم

 نمتكِّ يف سياق اتفاقية مكافحة التصحر، عملية       املتعارف عليه ، على النحو     االتفاقية  منظور تعميم ُيعتـرب  -٧٢
ذات األولوية اليت هلا صلة      واألنشطة   ة وأهداف برامج العمل الوطني    االتفاقية،ملتضررة من مراعاة مبادئ     البلدان ا 

 املستدامة لألراضي يف    اإلدارة اهلادفة إىل إدماج     املناسبة يف مجيع السياسات واالستراتيجيات الوطنية       باالتفاقـية 
إدارة األراضي يف التنمية   الذي تؤديه   دور  ال االعتراف ب  زيادةويؤدي ذلك التعميم إىل     . األطـر اإلمنائـية اجلامعة    

 العامة احمللية فضالً عن اإلسهامات املالية الدولية املتاحة على          امليزانيةالنابعة من   ستثمارات  الوميكن أن يزيد من ا    
مثل األمور؛  ُتدار هبا    الطريقة اليت    علىريات  يتغاالتفاقية يعين ضمنياً إدخال     تعميم منظور   و. القطـري الصـعيد   

ختصيص /امليزنة/ وأساليب التخطيط  والتنسيقية،إصـالحات السياسـات العامة والتغريات يف الترتيبات املؤسسية          
 . املوارد، وما يف حكمها

 االستراتيجية والتنفيذية، تعتربه اآللية العاملية عبارة       الناحية يكون ذلك التعميم أكثر استجابة من        وحـىت  -٧٣
 :واملستمرة العملية املنحى اتالعمليعامة ملختلف 

 مبادئ االتفاقية يف أطر السياسات العامة؛/شواغل إدماج � 

  الفاعلة وإقامة شراكات لتنفيذ االتفاقية؛األطراف تعّهد � 

  ونشرها لتنفيذ االتفاقية؛املعارف مجع � 

 . لتنفيذ االتفاقيةوتوزيعها املالية املوارد تعبئة � 
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 أن توجَّه مبعزل عن عمليات السياسات العامة        ميكنستقلة عن بعضها البعض وال       العمليات غري م   وهذه -٧٤
ات بناء على ذلك إىل إدارة،  أوجه التآزر وزيادة االتساق الشامل، حتتاج العمليكفالةوبغية . الوطنية األوسع نطاقاً

 . الوطين على الصعيدتصبح جزءاً ال يتجزأ من صنع القراركما هي حباجة إىل أن 

وتسهم اآللية العاملية يف فعالية .  وصياغتها يف قرارات وطنيةالعمليات مسؤولة عن إدارة خمتلف واحلكومة -٧٥
 حتديد تلك   علىوتساعد اآللية العاملية    .  السياسات عن طريق تيسري تعبئة املوارد      رسم يف   وإدماجهاهـذه اجلهود    

  الرامية إىل تعميم مراعاة منظور     جهودهااملتضررة يف   املوارد، ومجعها وتنظيمها وتوجيهها، داعمة بذلك البلدان        
 .االتفاقية

" موارد "بلفظوبالتايل ال تعين اآللية العاملية      .  املوارد من زيادة املوارد املالية على تعبئة طائفة        وتـتوقف  -٧٦
 : فقط بل كذلكاألموال

 لعامة؛أطر العمل االستراتيجية، وأدوات وخطط السياسات ا: املؤسسية املوارد � 

 األطراف املؤثرة، واملنظمات واملؤسسات؛: البشرية املوارد � 

  واملعلومات؛املعارف موارد � 

 .املالية املوارد � 

وتسلِّم اآللية العاملية بوجود املوارد على خمتلف .  على السواءواخلارجية اآللية العاملية املوارد احمللية وتراعي -٧٧
 أهداف لبلوغ، وتتطور عرب الزمن، وميكن أن جتمَّع وُتنظَّم )دويل والوطين فحسب الالصعيدينال على (املستويات 
 .االتفاقية

 األراضي القاحلةمناطق  مستدام يف حنوهج احمللية لتمويل إدارة األراضي على  النُّدعم -دال

 لتعبئة املوارد احمللية    ّحدومو املالية أيضاً إىل هنج حمسَّن       املوارد العمليات واألساليب املتطورة لتوزيع      تدعو -٧٨
 برامج العمل لتنفيذ تعبئة املوارد  جمالر اآللية العاملية، استناداً إىل جتربتها يف    وستطوِّ.  الوطين الصعيدوالدولية على   

وسترتبط .  برامج العمل الوطنية وخدمتها    عمليات كأداة لدعم    ةالوطنـية، مفهوماً الستراتيجيات التمويل الوطني     
وميكن الستراتيجية متويل   .  االقتصاد الكلي والسياسات األوسع نطاقاً     بعملياتيجيات ارتباطاً وثيقاً    هذه االسترات 

 بني  شاملة تسهم يف توسيع نطاق عمليات التخطيط لتتجاوز قطاعات حمددة وتشمل ترتيبات تنسيق              أنوطنـية   
 بيئة مستقرة، ميكن التنبؤ هبا يئةوهتواهلدف هو حتسني مناخ االستثمار  . خمـتلف مصادر وأدوات وآليات التمويل     

 . إدارة األراضي على حنو مستداميفاالستثمارات من حجم  يف هناية املطاف حىت تزيد ومتكينية

.  احمللية واألجنبية والعامة واخلاصة    - التمويل   مصادر االستراتيجية األدوار املتكاملة ملختلف      وسـتحدد  -٧٩
 واستثمارات اجملتمعات احمللية، والتعاون الثنائي، والبنك الدويل،        ية،الوطن مصـادر التمويل امليزانيات      وتشـمل 
من  احلصول على األموال وأساليبويكتسي فهم سياسات اجلهات املاحنة .  ومرفق البيئة العامليةة األوروبيواجلماعة
لتطورات األخرية امجة عن االنمتويل االتفاقية على  ثاراآلم يَّكما ستق. ثنائية ومتعددة األطراف أمهية حيويةمصادر 
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 املباشر للميزانية واملخصصات القائمة على      والدعملتعاون الدويل مثل التخفيف من حدة الديون،        الـيت شهدها ا   
 .األداء

 الكلي والسياسات الضريبية يف استصالح      االقتصاد املفهوم عناصر إرشادية مثل آثار إصالح        وسيشـمل  -٨٠
 من حوافز االستثمار وحواجزه، عن طريق السياسات، واألطر         كالًجية  كمـا ستستكشف االستراتي   . األراضـي 

 التمويل  إدارةوترتبط القضايا األساسية بعملييت     . السوقوظروف   املالية   احلالة فضالً عن    واملؤسسية،التشـريعية   
وسيشمل . التخطيط العمليات املرافقة للسياسات و    يفوال ميكن فهم عمليات امليزانية إال بالنظر        . العـام وامليزانية  

كما .  توزيع املوارد العامة   على هيكل صنع القرار يف إطار عملية امليزانية         مبوجبهاذلك النظر يف الطرائق اليت يؤثر       
 واخلاص ومصادر   العام يف آلـيات وأدوات متويل أخرى، مبا يف ذلك الشراكات احملتملة بني القطاعني               سـُينظَر 

 .بيئيةالدمات اخلالتمويل االبتكارية مثل دفع مثن 

 بتطوير املفهوم بالتعاون الوثيق مع أعضاء جلنة التيسري         سُيتعهد موارد اآللية العاملية حمدودة،      وحيـث إن   -٨١
 . الصلةيوذوغريهم من الشركاء 

  الثنائيةواملنظمات )٤( املنسق املقدم من أعضاء جلنة التيسريالدعم -هاء

 برامج عمل ٢٠٠٤ التيسري، أنشأت اللجنة يف عام جلنة بني أعضاء  أجل تعزيز حتسني التوافق الربناجميمن -٨٢
 أداة برامج أنن  غري أن حتليل جلنة التيسري يبيِّ     .  اخلارجية ا إىل توصيات تقييماهت   استناداًمشـتركة مع اآللية العاملية      

 خالل إنشاء برنامج    هنجاً جديداً من   التيسريواستحدثت جلنة   . العمـل املشتركة مل تثبت فعاليتها على حنو كافٍ        
.  التخطيط اإلداري ويرمي إىل اإلسهام يف منظور استراتيجي عاملي         من ويقلِّلعمل مشترك عام ميكِّن من املرونة       

 . تغيريدون مع أمانة االتفاقية، ظلت أداة برنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية بالتعاونوفيما يتعلق 

 الوطنية وبرجمة التنمية الوطنية مبوجب ورقات ل العمبرامجى االتساق بني  علاحملّسن هذا التنسيق وسريكز -٨٣
 إىل  االنضمامدعى أعضاء جلنة التيسري أيضاً إىل       وُي.  من أطر السياسات اجلامعة    وغريهااستراتيجية احلد من الفقر     

 وتنسيقاً على   فعاليةأكثر  بصفة  املداوالت اليت تتناول قضايا مواضيعية واستراتيجية من أجل دعم تنفيذ االتفاقية            
 .الصعيدين الوطين واإلقليمي

 أن يؤدي   أيضاًالقيام بعملها على حنو أكثر فعالية، فإنه من األمهية مبكان           يف   العاملية اآللية   تفلح وحـىت  -٨٤
مثل وك.  يف تلك املنظمات املتبعةوالسياساتالتعاون مع أعضاء جلنة التيسري إىل فهم أفضل لإلجراءات واألساليب 

ن جيري تنفيذمها حالياً يف إطار الصندوق       ان اللذ ا اجلديد التنفيذيعـن ذلك إطار العمل االستراتيجي والنموذج        

                                                      

 ،مم املتحدة اإلمنائي الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األالصندوق جلنة التيسري لآللية العاملية من تتألف )٤(
ومنظمة األغذية  ، فضالً عن أمانة اتفاقية مكافحة التصحر،        ةملؤسس ا الثالثاهليئات األعضاء    بصفتهاوالبـنك الدويل،    

 ، الزراعية الدوليةللبحوث األمم املتحدة للبيئة، وأمانة مرفق البيئة العاملية، والفريق االستشاري وبرنامج، )الفاو(والزراعة 
 . ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، اآلسيويالتنميةمصرف التنمية األفريقي، ومصرف خباصة  اإلقليمية، وواملصارف
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 اإلمنائية املؤسسةل آخر هو األساليب واإلجراءات املنقّحة السالفة الذكر لدعم     امثمثة  و. الزراعيةالـدويل للتنمية    
 .الدولية ألقل البلدان منواً

 الفريق  مع جلنة التيسري، وخباصة     داخل بلجنة العلم والتكنولوجيا، ميكن أن ُيسهم التعاون         يتعلق وفـيما  -٨٥
 طريق مزيد من الشراكات    عناالستشـاري للـبحوث الزراعـية الدولـية، يف تعزيز املستوى العلمي لالتفاقية              

 اجلانب العلمي لالتفاقية    وسيسهم ذلك يف حتسني   . للموارداالسـتراتيجية للبحوث املطبقة وما يقابلها من تعبئة         
 .وتنفيذها

 الشراكات العاملية مع الوكاالت الثنائية من خالل خمتلف أشكال عمليات التنسيق وبناء             اآللية وتعاونت -٨٦
 اآللية العاملية جلعل هؤالء وستسعى. لـدى اجلهـات املاحنة يف إطار تنفيذ االتفاقية، وخباصة على الصعيد الوطين       

مبجاالت التركيز  من خالل مبادرات حمددة تتصل      يف املستقبل،    ةى حنو أكثر استراتيجي   الشـركاء ُيسـهمون عل    
 . دون اإلقليميالصعيدواالستراتيجية على املواضيعية 

  املستقبلشراكات -واو

 ولضمان.  مجيع املستويات  على العاملية القيام بدورها بصفتها مؤسسة وساطة للشراكات         اآللية ستواصل -٨٧
شركاء التنمية على الصعيدين الثنائي واملتعدد  ا، ستعتمد اآللية على امليزات املقاَرنة للشركاء مبا يشملأداء واليته 

 . واجملتمع املديناألعمالاألطراف، واحلكومات، ودوائر 

د إىل ح تؤثرشراكات جديدة وفعالة إقامة ر إىل  االقتصاد العاملي املتزايد التغيُّحيتاج ما تقدم، جانب وإىل -٨٨
قطاعات قدرات لعدة  الشاملة راكاتالشَّكما يتطلب تنوُّع الشركاء وطبيعة . تعبـئة املوارد وتوزيعها   كـبري يف    

 .ومهارات جديدة

 بغية  االستراتيجيةالتحالفات  وأشكال جديدة من التعاون     ب اآللية العاملية    ستتكفل ما تقدم،    ضوء وعـلى  -٨٩
 : ما يليذلكوسيشمل . ويل التنميةاالستفادة من التغريات اليت يشهدها جمال مت

  وسائط اإلعالم؛مثل قاعدة الشراكة لتضم أطرافاً جديدة توسيع �

  غري احلكومية؛واملنظماتشراكات القطاعني العام واخلاص  بني إىل إقامة تعاون ابتكاري املبادرة �

 ودفع مثن التعليم  التربعات اخلريية والتجارة و    عن طريق مثالً   مصادر جديدة للتمويل     استكشاف �
 .البيئيةاخلدمات 

 اهليئة املاحنة إىل، وانضمت "تريأفريكا" اآللية العاملية بصفتها شريكاً كامالً يف مبادرة تعمل ذلك ولتحقيق -٩٠
اللجنة الرفيعة  مع   وتعمل   الستعادة مجال املناظر الطبيعية،   العاملـية من أجل التنمية الريفية، وستنضم إىل شراكة          

 اجلديدةوتستند مجيع هذه األعمال     . ا قانون لفقراءاني  كاملعنية بتم وليت شكّلتها بلدان الشمال األورويب      املستوى ا 
ال احلصر،    منها، على سبيل الذكر     التعاون الطويل املدى مع أعضاء جلنة التيسري فضالً عن مؤسسات أخرى           إىل
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 واللجان االقتصادية اإلقليمية أفريقيا،من أجل تنمية ، والشراكة اجلديدة األفريقي الدول األمريكية، واالحتاد منظمة
 .لألمم املتحدةالتابعة 

 االستنتاجات -زاي

 العامة واعتماد ُنهج    استراتيجيتها املكتَسبة،   خربهتا اآللية العاملية، استناداً إىل      لكي تبلور  الوقت   حان لقد -٩١
عملية برامج  لركزي  طابع امل وحفاظاً على ال  . طراف مؤمتر األ  توصياتحمّسنة إىل جانب اإلبقاء على واليتها وعلى        

 إىل التطرقوسيجري . جتاه تعبئة التمويل العاملية باتساق وثبات اتِّباع ُنهج موحدة اآلليةالعمل الوطنية، ستواصل    
لى  املالية دوماً بصفة شاملة ع     املواردوسُينظر إىل تعبئة    . على حنو منتظم  االتفاقية  خمـتلف جوانب تعميم منظور      

.  األخرى  اليت تولدها املوارد اإلجرائية والبشرية واملعرفية      املمكِّنةمع مراعاة الظروف    وخباصة  الصـعيد الوطين،    
وبالتعاون مع  .  الشبكات والتعاون مع أعضاء جلنة التيسري واملنظمات الثنائية        إقامة تعزيـز    وسـيتم السـعي إىل    

التوسع يف  العاملية اآللية ستزيدات األعضاء يف جلنة التيسري، االتفاقية وشركائها، وخباصة مع املنظم    يف   طـراف األ
 بعد الدورة السابعة    ٢٠١٠-٢٠٠٦ لآللية للفترة    اجلديدةاالستراتيجية املوحدة املزمع إدراجها يف خطة األعمال        

 .٢٠٠٥أكتوبر / كينيا، يف تشرين األولبنريويب،ملؤمتر األطراف املزمع عقدها 

 ليات اآللية العاملية عم تركيز تعزيز-رابعاً

 مقدمة -ألف

 الصدد، هذاويف . اهنج حمّسن لآللية العاملية يف عملياهتسيؤثر توّخي  املوحدة املتوخاة واالستراتيجية ستؤثر -٩٢
سياسات وأساليب مؤسسات   ل وفقاً الناميةحتـتاج اآللية إىل تكييف أمناط تعاوهنا وأدواهتا مع احتياجات البلدان            

 تعميم منظور اتفاقية مكافحة التصحر يف الربامج اإلمنائية الوطنية          علىز اآللية العاملية دعمها     وسـتركِّ . الـتمويل 
 إىل واليتها احملددة،    استناداًوستوضح اآللية العاملية،    . ة أحد األنشطة األساسية لتنفيذ برامج العمل الوطني       بصفتها

 وغريها من املنظمات األعضاء يف جلنة التيسري لتحديد         يةاالتفاقالتعاون الوثيق مع أمانة     جمال  دورها، وخباصة يف    
 على  التركيزوإضافة إىل ذلك، ستخصص اآللية العاملية موارد بشرية ومالية بغية           .  النامية مستقبالً  للبلداندعمها  

نشطتها يف جمال  أن تعزِّز اآللية العاملية أويلزم.  واخلدمات االستشاريةاألداءأنشطة أكثر استهدافاً فضالً عن حتسني 
، فضالً عن  ة تطوير استراتيجيات وُنهج مثل برامج العمل الوطني       مزيد على واملساعدة   واستخالص العرب التحلـيل   

 يف هذا   التفاعلوفرص  .  مثل شراكات الربامج القطرية على كل من الصعيدين اإلقليمي والدويل          الشراكةُنهـج   
. "تريأفريكا" بإدارة األراضي و   املعنيةرة بلدان آسيا الوسطى     الصـدد هي باخلصوص العمليات اإلقليمية مثل مباد       

ساعد على تعزيز   ت احملدودة لآللية العاملية أثر أوسع نطاقاً وس       للتدخالتومن خالل هذا العمل التحليلي، سيكون       
 .االتفاقيةتنفيذ 

  التنفيذية األساسيةاخلصائص -باء

 قليمي والتعاون على الصعيد اإلةدعم البلدان الشريك -١

 . لواليتهاوفقاً العاملية، لغرض ختطيط أعماهلا األساسية، ثالث فئات من التدخالت اآللية معدست -٩٣
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هتا على حنو ميكِّن من القيام      ا عملي تنفيذ املعنية،   البلدان اآللية العاملية، يف عدد حمدود من        ستتوىل )أ( 
 ومعاجلة الشراكات،   وإقامةتعميم منظور االتفاقية     أساساً على    وسُتركِّز). أعوام ٥-٣(بـتدخالت طويلة املدى     

 متويل وطنية بغية حتسني تعبئة واستراتيجياتشاملة بيئية قضايا احلكم اجليد، وتطوير املؤسسات، ووضع سياسات 
 .املوارد على الصعيد القطري

ي دعم  على الصعيدين القطري واإلقليمواحملددة األهداف نطاقاً الـتدخالت األصغر     واصـل ست )ب( 
 تعمِّم منظور االتفاقية،   ` ١` أن   نطاقاً رصغ ألسس التدخالت األ   وينبغي. ، حسب الطلب  طائفـة مـن املبادرات    

 . لتعبئة املواردمتكينيةتولِّد بيئة ` ٣` الشراكات، وتبين` ٢`و

 مجلة  يف االتفاقية الصدد، ستراعي اآللية العاملية توصيات الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ            هـذا  ويف 
 . اليت مل تضع بعد برامج عملها الوطنيةأفريقياأمور منها تعبئة املوارد املالية لصاحل البلدان املتضررة يف 

 والدويل عمليات السياسات والشراكات     اإلقليمي اآللـية العاملـية، على الصعيدين        سـتدعم  )ج( 
ارة األراضي وما يف حكمهما واستحداث فهم        وسط آسيا املعنية بإد    بلدان ومبادرة   "تريأفريكا"التنفـيذية، مثل    

 للتنفيذ  املقارنة السياسات العامة واألدوات االستراتيجية ذات الصلة، والُنهج التنفيذية وأسس           دوات أل مشـترك 
 عن طريق املعلومات املستخلَصة والتحاليل،      إسهامهاويف هذا الصدد، ستزيد اآللية العاملية من        . الناجح لالتفاقية 

 منظور نامجة عن عمليات تعميم      مسائل حمددة  مشاورات بني اخلرباء تتناول      تنظيم عن طريق لة أمور   وذلك يف مج  
 يف جمال السياسة العامة ملؤمتر      التوجيهذلك التركيز التحليلي لآللية العاملية يف إعداد        أيضا  كما سيسهم   . االتفاقية
 .األطراف

  االستراتيجية واملواضيعيةجماالت التركيز -٢

 بالنسبة إىل تنفيذ    األمهيةر قليل يف القضايا املواضيعية واالستراتيجية ذات         العاملية سابقاً برت   اآللية سامهت -٩٤
 عملها احليوية إلجناز القضايا املواضيعية واالستراتيجية منومن جهة أخرى، حددت اآللية العاملية طائفة . االتفاقية

إىل  من األنشطة    واسعةوأدى دعم اآللية العاملية لطائفة      .  احملّسن  املوحدة والنهج  االستراتيجيةمسـتقبالً مبوجب    
 على مجيع   ةاالستراتيجيالتنمية   و الوطنية إدماج يف عمليات وضع برامج العمل        حتتاج إىل معارف وجتارب واسعة    

 حتسنيألساسية وزيادة  املواضيعية واالستراتيجية، بغية دعم أعماهلا اجماالت تركيزهاوستعزِّز اآللية العاملية . عدالصُّ
 ومساعدوهم فضالً عن    الربامج مدراء   جماالت تركيز  اإلشراف على خمتلف     وسيتوىل. خدماهتـا لألقطار الشريكة   

تحافظ سلكن ينبغي التشديد على أن اآللية العاملية        . الذكرموظفني إضافيني يف إطار العمليات األساسية السالفة        
ي أهنا لن تستحدث خربات متطورة داخلها، بل ستتيح املعارف واملعلومات  أتيسريصفتها هيئة ب نطاق عملهاعلى 

 تدخالهتا بصفة خاصة اآللية العاملية يف       جماالت التركيز وستدعم  .  االستشـارية من مصادر خارجية     واخلدمـات 
 .الطويلة املدى على النحو املشار إليه أعاله
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  االستراتيجيةجماالت التركيز )أ( 

  واالتصال واملعارف املعلوماتإدارة

، طورت اآللية العاملية استراتيجية إلدارة  ٢٠٠٦-٢٠٠٣ للفترة مـن خطة األعمال      ٣ لـلهدف    وفقـاً  
 هذه االستراتيجية يف إذكاء الوعي بقضايا تدهور األراضي وفرص القيام بذلك            وستسهم. االتصـاالت واملعارف  

 يف القطاعني العام    الداعمة بطائفة واسعة من املؤسسات      والتكفل التفاعل واحلوار بني األطراف املؤثِّرة،       وتيسـري 
األدوات اليت  :  طائفة واسعة من األدوات مثل     وستستخدم. توافق يف اآلراء وإقامة الشراكات    ال وتشجيعواخلاص،  

 اإلقليميخلرباء على الصعيدين    استراتيجية، واستشارات   االواضيعية و امل تحاليلالوتعـتمد على شبكة اإلنترنت،      
 .نشوراتإصدار املو، دويلوال

 تعاوناً مع الشركاء، وخباصة مع أمانة االتفاقية، والصندوق االستراتيجية، اآللية العاملية، عند تنفيذ وسُتقيم 
 . الزراعية والبنك الدويلللتنميةالدويل 

  القطاع اخلاصمشاركة

لدان النامية واملتقدمة النمو،     مع الشركات اخلاصة يف الب     التعاون  استكشاف  اآللية العاملية فرص   سـتعزز  
 العاملية فرص   اآللية وستعزز.  مبا يف ذلك من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص          املؤسسات،فضالً عن   
 منتظم الجتذاب   هنجوسيطوَّر  .  الكربون واملؤسسات، ومبادلة  متويل إضافية لدى الشركات اخلاصة،       استكشاف

 . البلدان املتضررةلدعملدولية يف القطاعني العام واخلاص االستثمارات اهلامة احمللية وا

  املنظمات غري احلكوميةمشاركة

 السابقة، جهودها لدعم اجملتمع املدين من خالل التعاون مع          جتربتها اآللـية العاملية، استناداً إىل       سـتعزز  
واستعادة بتكارية مثل الشراكة     على مجيع املستويات، مبا يف ذلك عن طريق الشراكات اال          احلكوميةاملنظمات غري   

 ة غري احلكومية الدولية والوطنية، وخباصة توعياملنظماتوستسعى اآللية العاملية لتعبئة موارد . مجال املناظر الطبيعية
 ذلك،ولتحقيق  . قدرهتا على تعبئة املعارف احمللية ومهاراهتا التفاوضية      تعزيز   القاحلة، و  املناطقجملتمعات احمللية يف    ا

 .احلكوميةسعى اآللية العاملية الستحداث شراكات مع الشبكات الدولية للمنظمات غري ست

  بني بلدان اجلنوبالتعاون

 يف هذه الدينامية بالقيام بدور حافز للنهوض بأشكال جديدة من واليتها، اآللية العاملية، يف إطار    سُتسهم 
 نشاطاً  أكثرلتضامن اإلقليمي واالستجابة بطريقة      بني بلدان اجلنوب بغية تعزيز أشكال ا       والشـراكات الـتعاون   

 التكامل والتآزر من خالل جهودها      أوجهكما ستسعى اآللية لتعزيز     .  ألقل البلدان منواً   القصـوى لالحتـياجات   
 .املبذولة يف جمال إدارة املعارف
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 املواضيعية جماالت التركيز )ب( 

 والتمويل وأدوات اإلصالح الضرييب االقتصاد،

 االتفاقية يف سوق التنمية مركز يف هذا املوضوع يف حتسني العاملية اهلدف النهائي يف إسهام اآللية    يتمـثل  
 وتوفري واملعارفوستيسر اآللية بصفة خاصة تدفق املعلومات       .  يف توزيع املوارد الوطنية    احملتملةوحتديـد البـنود     

ت االقتصادية الكلية والسياسات الضريبية يف إصالح       إلصالحااألثر احملتمل ل  تقييم  ` ١`: اخلدمات املتعلقة مبا يلي   
فهم ` ٣` التشريعية لالستثمارات من مجيع املصادر،       والبيئةحتلـيل العناصر لتمكني السياسات      ` ٢`األراضـي،   

 وطنية  استراتيجياتاإلسهام يف استحداث    ` ٤` املاحنة الدولية،    اجلهات دوائر   اليت تتبعها السياسـات واألساليب    
 .للتمويل

 ألسواق والتجارةا  إىلالوصول

تمويل ال زيادة تدفق    يف طياته إمكانية   احمللي والوطين    الصعيدين الوصول إىل األسواق والتجارة على       حيمل 
تسليط الضوء على الصالت القائمة بني تنفيذ االتفاقية،        :  العاملية مزدوجاً  اآلليةوسيكون دور   . تنفـيذ االتفاقية  ل

 وتوجيه االستثمارات املواردتجارة يف إطار السياسات الوطنية وتعزيز التركيز على تعبئة  إىل األسواق والوالوصول
منتجات وخدمات األراضي   قدرة  واهلدف هو تعزيز    . القاحلة يف املناطق    املستوى الصغري حنو النمو والتنمية على     

 .ذات الصلةة وعمليات اختاذ القرار ي التجارالسياساتنافسة والتأثري يف على املالقاحلة 

  النظم اإليكولوجية واحلراجةخدمات

خدمات النظم  عن   تتعلق بكيفية النظر يف التعويض       بأنشطة االضـطالع  اآللـية العاملـية إىل       بـادرت  
اجملتمعات احمللية  :  اخلدمات أداة فريدة لعمل طائفة من األطراف املؤثِّرة        وهذه.  كأداة لتعبئة املوارد   اإليكولوجـية 
 األطراف، واحلكومات   واملتعددةكومات احمللية، وقطاع الشركات اخلاصة، واملنظمات الثنائية         واحل ومـنظماهتا، 

ويف هذا الصدد، يؤدي قطاع احلراجة      .  وذات اخلربة العالية   املتميزاملركزية، واملنظمات غري احلكومية ذات املوقع       
 وأمانة  ،منظمة األغذية والزراعة  بالتعاون مع    يف هذا الصدد تطوير هنج حمسَّن لآللية العاملية          وجيري. دوراً هامـاً  

 عن الشراكة يف جمال الغابات       فضالً ،بالغابات وأمانة منتدى األمم املتحدة املعين       ،الـبلدان قليلة الغطاء احلراجي    
 .وغريها من الشركاء

  العامالتعليم

األراضي املستدامة وتعزيز برامج     إدارة   تتناول االبتدائية   املدارس  لصاحل  اآللية العاملية تطوير مناهج    ستعزز 
 مع  ترتانيا، يف أسوة مبا جيري  وتتناسب الربامج السابقة،    .  خالل قضايا إدارة األراضي املستدامة     منتعليم الكبار   

 .  استثمارات يف املستقبلبكوهنالموارد ل املوضوعيتوزيع الهنج التنمية املستدامة الشامل وُتربَّر عمليات 
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 ييم والتقالرصد -جيم

  اآللية العامليةة اجلودة لدىسياس -١

 تلك  ونية اآللية العاملية التزامها بإرضاء األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر           اجلودة لدى  سياسة تتضمن -٩٥
ها على حنو أمشل وأكثر     ء وأدا نتائجهاتدير  سوستقيِّم اآللية و  . السياسات يف حتقيق تقدم مطرد حنو بلوغ االمتياز       

 :  للجودةراعية هدفنيانتظاماً م

  يف البلدان املتضررة؛االتفاقية إسهام اآللية العاملية يف تنفيذ حتسني �

 لتدخُّل اآللية العاملية بصفتها مؤسسة تتفاعل مع فعالية أكثر املسارات والنماذج واألدوات حتديد �
 .طائفة من األطراف الفاعلة

كما . سق وعام لألداء  تمو منسقتحليل   القيام ب  املؤشرات من  املقارنة من خالل املعايري و     أُسس وستمكِّن -٩٦
 خمتلفة، داخل   حاالت على حتديد أكثر التدخالت فعالية لتحقيق األهداف ونقل املمارسات اجليدة يف             سـاعد تس

ر تطوَّسو.  إسهامات يف عملية اختاذ القرار     إتاحةوستمكِّن مقارنة نوعية األداء والتدخالت من       . اآللية وخارجها 
 يف جلنة التيسري، من أجل توضيح األدوار        األعضاء املنظمات   مع اآللية بالتعاون الوثيق      داخـل  اجلـودة ياسـة   س

 .، من بني أمور أخرى وآليات التعاونوالواليات

  اإلجنازات على الصعيد القطريتعقّب -٢

 العملياترز يف سلسلة     التقدم احمل  للوقوف على  العاملية مؤشرات بسيطة وسهلة االستعمال       اآللية ستحدد -٩٧
.  واستخالص الِعَبر  اإلجنازات وتعلُّم املفيد من غريه، وإبراز       ،حتديد نقاط الضعف وتصحيحها   بغية  والقـرارات،   

واستناداً إىل املعلومات املتعلقة بالنتائج، ستتخذ      . املعينوسيشـارك يف تقييم اإلجنازات بالضرورة البلد الشريك         
 .على الصعيد القطريوإجنازاهتا تدير عملياهتا ومواردها على حنو حيسِّن أداءها س وجراءاتاإلاآللية العاملية 

 للتنمية املؤشرات استناداً إىل األهداف اإلمنائية لأللفية وجدول األعمال اجلديد     وآثار نـتائج  وسـتحدَّد  -٩٨
 حتقيق تلك   عنمساءلة اآللية    قياس   السهلال تتصل النواتج بالضرورة باآللية العاملية وقد ال يكون من           و. الدولية

 على  اإلجنازات مسامهة اآللية يف تلك      التمكن، بشكل مقنع، من إثبات     األمهية من   هغري أن . النواتج أو التأثري فيها   
 .األخرى القطرية ويتواءم مع جهود اجلهات املاحنة األولوياتحنو يتناسب مع 

  األداء املؤسسي الشامل لآللية العامليةحتسني -٣

 اجلماعيوسيساعد استخدام اآللية العاملية     .  العاملية بصفتها مؤسسة قائمة على النتائج      اآللـية  سـتعمل  -٩٩
كما سيمكِّن من . ساءلةامل  مشتركة وإرساءللمؤشـرات يف خمتلف املناطق ولألنشطة املواضيعية على تطوير رؤية       

وستساعد .  املواضيعيةتها خمتلف املناطق وأنشط يفالعاملنيإقامة احلوار والشراكة وأوجه التآزر بني موظفي اآللية      
 أو األطراف اآللية على تقييم رضاء املستفيد وإيصال قيمة عمليات اآللية إىل مؤمتر تدخالتمؤشرات قياس نوعية 

.  التخطيط االستراتيجي لآللية   علىوبصفة عامة، فإن االستخدام العام ملؤشرات األداء سيساعد         . عامـة الـناس   
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 يف دورها كمؤسسة وساطة تنحى بشدة إىل كفاءة         شريكاً ذلـك، سـتقيِّم اآللية فعاليتها بصفتها         وإضـافة إىل  
 .املؤسسات األخرى ومعارفها

 نظام الرصد والتقييم -٤

 العمليات األساسية بصفة منتظمة على مر الزمن ويف خمتلف يتعقب الذي اجلودة هنج إدارة من البديهي أن -١٠٠
وسيتضمن نظام الرصد والتقييم عمليات     .  من اإلدارة  يتجزأ ال   جزأ بصفتهما   والتقييمصد   إىل الر  سيؤدياملناطق  
 . وخارجية خمتلطة ويكفل الرقابة اإلدارية املوحدة واملساءلةداخلية

 رد فعل من العاملية، من خالل نظام الرصد والتقييم، التخطيط املفصل بغية متكني املؤسسة اآللية وستقلص -١٠١
 .طلبات التغيري دون فقدان املساءلة والشفافيةمرن على مت

 والرصد يف جماالت البحث     والتكنولوجيا الرصد والتقييم لآللية العاملية بأنشطة جلنة العلم         نظام وسريتبط -١٠٢
 .ة اليت تتعهد هبا اآللية العامليواملواضيعيةوالتقييم واملؤشرات املتعلقة باألعمال الرئيسية واألنشطة االستراتيجية 

 االستنتاجات - دال

 تعين إدارة كما.  العاملية دورها بصفتها جهة مقدِّمة خلدمات املعلومات واملعارف والكفاءاتاآللية ستعزز -١٠٣
 تتكفّل هبا قيادات   ة التمويل الوطني  استراتيجيات مثل برامج العمل الوطنية وإقامة أدوات مثل         ،عمليات الوطنية ال

وستدعو اآللية العاملية   .  إطار من العاملني لتعميم منظور االتفاقية      إنشاءلقطرية بغية    دعم تنمية القدرات ا    الـبلد، 
 اآللية كجزء من تدخالت إىل االسـتعانة خبربات عدد معني من املستشارين الذين سيسهمون مستقبالً يف             أيضـاً 

 .مصادر خارجية للموارد البشريةجموعة االستعانة مب

- - - - - 

 


