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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
               الدورة الرابعة

     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢١-  ١٨      نريويب، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٤      البند 

                 تفاقية من جانب                                                           اسـتعراض املعلومـات املـتاحة بشـأن متويل تنفيذ اال          
                                                                     الوكـاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة          
                                                                  بأنشطة مرفق البيئة العاملية فيما خيص التصحر واليت تتصل مبجاالت تركيزه 

              من االتفاقية  ٢٠         من املادة   )  ب ( ٢                                      األربعة، على النحو احملدد يف الفقرة 

 مذكرة مقدمة من األمانة

 خالصة 

                                           ، بقرار اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية  ٦-   م أ / ٦                                                  رحـب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة، يف مقرره          - ١
                                                                         ببيجني يف الصني، الذي جاء فيه أن مرفق البيئة العاملية ينبغي أن                 ٢٠٠٢        أكتوبر   /                             الصـادر يف شهر تشرين األول     

                        ويف املقرر ذاته، قرر مؤمتر   .                        إذا قرر مؤمتر األطراف ذلكُ                                                    ُيسخر كآلية مالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
               من االتفاقية،   ٢١         واملادة   ٢٠         من املادة   )  ب ( ٢                                                                 األطراف قبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية لالتفاقية عمال بالفقرة 

               عاملية الصادر يف                                         كما رحب مؤمتر األطراف بقرار مرفق البيئة ال  .      ً                                            ووفقـاً لصك مرفق البيئة العاملية بصيغته املنقحة     
  .                                                          ، الذي أقر برنامج عمل جديد بشأن إدارة األراضي على حنو مستدام    ٢٠٠٣     مايو  /        شهر أيار

                ً                                                                                          وعـرض القرار أيضاً ترتيبات إلقامة عالقة عمل مع مرفق البيئة العاملية وطلب إعداد مذكرة تفاهم كي                  - ٢
                                     ألطراف األطراف، قصد مساعدته يف مباحثاته            ودعا مؤمتر ا  .                                               ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته السابعة

                                                                                                                        واختـاذ قرار بشأن ترتيبات إقامة عالقة عمل مع مرفق البيئة العاملية، إىل موافاة األمانة بآرائها بشأن السياسات                  
                                        وتلقت األمانة عدة إسهامات من األطراف        .                                                                واالسـتراتيجيات واألولويـات الـيت سيتفق عليها مؤمتر األطراف         

  .              بة يف هذا اخلصوص              تضمنت آراء صائ
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                                                                              ، اجتمع جملس مرفق البيئة العاملية أربع مرات ونظر يف املسائل ذات الصلة              ٦-    م أ  / ٦                     ومنذ اعتماد املقرر     - ٣
                                                                                                                     بعملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف كل دورة من دوراته، متطرقا إىل مجيع اجلوانب اليت أثارها ذلك القرار،                  

                                               ً                        البيئة العاملية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر فضالً عن مباشرة العمل يف جمال                                مبا يف ذلك مذكرة التفاهم بني مرفق 
             كما بدأ اجمللس    ).   ١٥                 الربنامج التنفيذي  (                                                                    التركيز اخلاص بتدهور األراضي من خالل الربنامج التنفيذي ذي الصلة         

      وتقوم   .                  بتدهور األراضي                                                                                     مشاورات بشأن عملية جتديد موارد املرفق الرابعة وختصيص موارد جملال التركيز اخلاص           
                              ً                                                                                         أمانة مرفق البيئة العاملية أيضاً بتحديد اجتاهات استراتيجية وأولويات برناجمية جملال التركيز يف عملية جتديد موارد                

   ).    ٢٠١٠-    ٢٠٠٧             السنة املالية  (              املرفق الرابعة 
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤  ٤- ١ ............................................................                معلومات أساسية-   ً  أوالً 

  ٤   ١٩- ٥ ..........................................                      لس مرفق البيئة العاملية            أفكار من جم-     ً  ثانياً 

  ٧   ٢٣-  ٢٠                                                                      حبث اجلمعية العامة لألمم املتحدة للتعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية -     ً  ثالثاً 

  ٨   ٣٢-  ٢٤ ...........                                                           تطبيق الربنامج التنفيذي املتعلق بإدارة األراضي على حنو مستدام�     ً  رابعاً 

   ١٠   ٣٩-  ٣٣ .................................................                      االستنتاجات والتوصيات-     ً  خامساً 
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

                                                                     من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحة التصحر بأن تتعهـد األطـراف            ٢٠           من املادة     )  ب ( ٢                   تقضـي الفقــرة      - ١
                                                                                                                               تعزيـز تعبـئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ، مبا يف ذلك متويل جديد وإضايف ملرفق البيئة                      "     ب    

   ".    ً                                                   طبقاً لألحكام ذات الصلة من الصك املنشئ ملرفق البيئة العاملية    ...                دة املتفق عليها                              العاملية لتغطية التكاليف الزائ

                                                                ، إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تقوم، يف الدورة اليت            ٥-    م أ  / ١                               وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       - ٢
                                   لبيئة العاملية، بغية وضع مشاريع                                                                                           سـتعقدها أثـناء مؤمتر األطراف، بالنظر يف التقارير املتعلقة بالتعاون مع مرفق ا             

  .                                                                    مقررات، عند الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف، ويعتمدها حسب االقتضاء

                     ويف هذا الصدد، طلب      .                                                                ترتيبات تتعلق بإقامة عالقة عمل مع مرفق البيئة العاملية          ٦-    م أ  / ٦             وحدد املقرر    - ٣
                                                         مع مدير اهليئة العاملية، مع كبري املوظفني التنفيذيني                                                                    مؤمتـر األطـراف إىل األمني التنفيذي أن يتشاور، بالتعاون         

                                                                                                       ورئيس مرفق البيئة العاملية بغية إعداد مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات واالتفاق بشأهنا كي ينظر فيها مؤمتر األطراف 
              ني ما يتعني على                                                           أن تربم هذه الترتيبات بني األمانة ومرفق البيئة العاملية وأن تب     وطلب   .                         ويعتمدها يف دورته السابعة

   .                                                                                                 مرفق البيئة العاملية القيام به ملراعاة السياسات واالستراتيجيات واألولويات اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف

                                                                               ً                       وطلـب مؤمتـر األطراف إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة تقريراً عن                   - ٤
ّ                                    د أعّدت هذه الوثيقة استجابة إىل ذلك الطلب                                   التدابري املتخذة لتنفيذ هذا املقرر، وق     .    

  أفكار من جملس مرفق البيئة العاملية-     ً ثانيا  

 ٢٠٠٣نوفمرب /اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف تشرين الثاين -ألف 

  ،     ٢٠٠٣       نوفمرب /                                                                           رحب جملس مرفق البيئة العاملية، يف مداوالته خالل اجتماعه املعقود يف شهر تشرين الثاين - ٥
                                                                                                                      مبقـرر مؤمتـر األطراف يف دورته السادسة الذي نص على اعتبار مرفق البيئة العاملية آلية مالية التفاقية مكافحة                   

                                                       من االتفاقية وطلب من كبري املوظفني التنفيذيني ملرفق البيئة   ٢١         واملادة   ٢٠         من املادة   )  ب ( ٢                   التصحر عمال بالفقرة 
                                                                            مدير اآللية العاملية إلعداد مذكرة تفاهم بشأن ترتيبات تيسري التعاون بني                                                    العاملـية التعاون مع األمني التنفيذي و      

                                                                          كما طلب من كبري املوظفني التنفيذيني أن يقدم إىل اجمللس مشروع مذكرة تفاهم كي يقوم   .                      املرفق وأمانة االتفاقية
                     ذكرة التفاهم املزمع                                                                                          باستعراضها والتعليق عليها يف متسع من الوقت حىت يتسىن عكس آراء اجمللس يف مشروع م              

  .    ٢٠٠٥                                                                     عرضها على مؤمتر األطراف كي ينظر فيها يف دورته السابعة املقرر عقدها يف عام 

                                                                                                        وأوصـى اجمللس بأن تتوخى مذكرة التفاهم املزمع صياغتها بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر                - ٦
  .                      كآلية مالية لالتفاقية                                                         توضيح دور اآللية العاملية لالتفاقية ودور مرفق البيئة العاملية
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 ٢٠٠٤مايو / اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف أيار-باء 

         ، تقريرا     ٢٠٠٤     مايو  /                                                                                                  أعدت أمانة مرفق البيئة العاملية، للعلم، خالل اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية يف شهر أيار               - ٧
                   وأشارت اللجنة إىل     .                                           املتعلق بإدارة األراضي على حنو مستدام            ً                                                          مرحلـياً بشـأن تنفيذ برنامج مرفق البيئة العاملية التنفيذي         

                                                                                                                           االهـتمام الكبري بأداء أنشطة يف جمال تدهور األراضي واإلدارة املستدامة كما يبينه كم املشاريع اهلائل اجلاري إعداده يف                   
   .                      ارد يف هذا اجملال عن كثب                                                  وأشار أعضاء كثريون يف اجمللس إىل ضرورة مراقبة كفاية املو  .   ١٥                      إطار الربنامج التنفيذي 

                                                                                                      وأثـريت مسألة االتساق بني أنشطة مرفق البيئة العاملية يف جمال تدهور األراضي خالل مناقشة دارت يف                  - ٨
                                                                                                           اجمللس خبصوص اقتراح مشروع متوسط احلجم يتعلق ببناء القدرات يف جمال إعداد البلدان األفريقية األطراف يف                

                                                                               الوطنية والدراسات القطرية املوجزة، ومشروع اقتراح يف برنامج العمل املتعلق                                             اتفاقية مكافحة التصحر للتقارير     
                                                 وأوصي بالقيام، يف إطار حلقات العمل اإلقليمية         .                                                             ببـناء القـدرات وتوحـيد إدارة األراضي على حنو مستدام          

  .  ات                                    ، بتقدمي معلومات عن أنشطة إدارة الغاب  ١٥                                             والتوجيهات اجلاري وضعها خبصوص الربنامج التنفيذي 

      ٢٠٠٤      نوفمرب  /                                                                                      وطلب اجمللس من أمانة مرفق البيئة العاملية أن تعد الجتماعه املعقود يف شهر تشرين الثاين         - ٩
                                                                         ً                                 مذكرة بشأن املوارد املتوقع ختصيصها يف إطار جمال التركيز اخلاص بتدهور األراضي فضالً عن املوارد املخصصة                

                             ً          وطلب اجمللس من أمانة املرفق أيضاً أن تعد،   .                 البيئة العاملية                                            لتدهور األراضي بواسطة جماالت التركيز األخرى ملرفق
                                ً                                                                            بالتعاون مع الوكاالت املنفذة، حتليالً لنطاق أنشطة تدهور األراضي وحمور تنفيذها واتساقها كي ينظر فيه اجمللس            

  .    ٢٠٠٤      نوفمرب  /                              يف اجتماعه املعقود يف تشرين الثاين

                                                             رة التفاهم وطلب من كبري املوظفني التنفيذيني والرئيس تقدمي                        ً                             وأعـاد اجمللـس أيضاً حبث مسألة مشروع مذك         -  ١٠
                                                                                                              مشـروع مذكـرة إىل اجمللس كي يستعرضه ويعلق عليه يف متسع من الوقت حىت يتسىن عكس آراء اجمللس يف مشروع                     

       لب من    ُ وطُ  .     ٢٠٠٥                                                                                                        مذكـرة التفاهم املزمع تقدميها إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه دورته السابعة املقرر عقدها يف عام                  
   .                                               ً                                        كبري املوظفني التنفيذيني تضمني مذكرة التفاهم توضيحاً لدور اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية

 ٢٠٠٤نوفمرب /اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف تشرين الثاين -جيم 

                يف بندين من        ٢٠٠٤    مرب     نوف /                                                                             نظـر جملـس مرفق البيئة العاملية يف اجتماعه املعقود يف شهر تشرين الثاين              -  ١١
             نطاق واتساق   "                                                                                               جـدول أعمالـه يتصالن باتفاقية مكافحة التصحر، ومها مشروع مذكرة التفاهم وورقة بعنوان               

   ".                                        أنشطة تدهور األراضي يف مرفق البيئة العاملية

               ً                                  ُ                                                 وأحـيط اجمللـس علماً مبستجدات إعداد مذكرة التفاهم كما طُلب يف مقرر مؤمتر األطراف يف دورته                  -  ١٢
                                                                                   وأعرب عدد من األعضاء عن تأييدهم ملقرر مؤمتر األطراف الذي نص على وجوب التوقيع على مذكرة   .     ادسة   الس

                     ورأى أعضاء آخرون أنه   .                                                                        التفاهم بني مؤمتر األطراف واجمللس، على غرار ما حدث يف إطار اتفاقييت ريو األخريني
                        ومبا أن أعضاء اجمللس مل       .                      مرفق البيئة العاملية                                                                         ينـبغي إبـرام مذكرة التفاهم بني أمانيت اتفاقية مكافحة التصحر و           



ICCD/CRIC(4)/5 
Page 6 

 

                           ونتيجة لذلك، طلب اجمللس تقدمي   .                                                                   يتمكنوا من االتفاق باإلمجاع يف املسألة، تقرر استئناف املشاورات بصفة رمسية
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /                                             مشروع كي ينظر فيه خالل اجتماعه املعقود يف حزيران

     نطاق  "                                         ً           عليقات أولية بشأن الورقة املشار إليها سلفاً واملعنونة                                     وخبصوص البند الثاين، أبدى أعضاء اجمللس ت -  ١٣
                                                 وإذ أبرزت تعليقات كثرية أوجه تضارب وغموض يف           ".                                                         واتسـاق أنشطة تدهور األراضي يف مرفق البيئة العاملية        

ُ                                                                                        بعـض حمتويات الوثيقة، ُدعي أعضاء اجمللس إىل تقدمي تعليقات خطية إىل األمانة للمساعدة يف تنقيح الوثيقة                        قبل                      
  .                    االجتماع املقبل للمجلس

 ٢٠٠٥يونيه /اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف حزيران -دال 

                                    ، الوثيقة السالفة الذكر املعنونة         ٢٠٠٥       يونيه   /                                                   استعرض اجمللس، خالل االجتماع املعقود يف شهر حزيران        -  ١٤
     والحظ   .                             حب بالتعديالت اليت أدخلت عليها    ، ور "                                                       نطـاق واتساق أنشطة تدهور األراضي يف مرفق البيئة العاملية   "

                                                                                                                 عـدد من أعضاء اجمللس أن تعريف ومناقشة التكاليف اإلضافية يف الورقة مل يوضحا مبا يكفي الفرق بني الفوائد                   
                                                                                                     احمللية والعاملية يف جمال تدهور األراضي، وأن املقياس املتغري فيما يتعلق بالتكلفة اإلضافية أسلوب جيد ميكن تطبيقه 

  .                      ني توضيح املبادئ األساسية    إىل ح

                                                                                                                 ودعـا عـدد من أعضاء اجمللس إىل زيادة االهتمام بإزالة األحراج وإدارة الغابات على حنو مستدام يف الربنامج                    -  ١٥
                      ً                                                         والحظ أعضاء يف اجمللس أيضاً أمهية احلفاظ على التوازن بني املوارد املخصصة للتصحر            .                     يف الورقة املنقحة     ١٥            التنفـيذي   

                                         وشدد اجمللس على أمهية إدارة املوارد الطبيعية   .                                               إلزالة األحراج يف جمال التركيز اخلاص بتدهور األراضي                 وتلـك املخصصة    
                                                          وأبرز بعض أعضاء اجمللس أن مرفق البيئة العاملية ينبغي           .                                                                     على حنو متكامل ودعم أوجه التآزر بني االتفاقيات البيئية العاملية         

  ُ       ً وطُلب أيضاً   .   ١٥                                                             غريها من االتفاقيات البيئية العاملية يف الربنامج التنفيذي                                                      أن يستجيب ألهداف اتفاقية مكافحة التصحر و      
   .                                                                    أن يراعي املرفق يف التقرير املنقح مشاكل تدهور األراضي يف أمريكا الالتينية

                                                                                             وطلب اجمللس من أمانة مرفق البيئة العاملية أن تواصل، بالتعاون مع الوكاالت املنفذة والوكاالت املسؤولة  -  ١٦
                                                                                                        التنفيذ وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر، العمل على إعداد الورقة، مع مراعاة التعليقات والتعديالت اليت قدمها   عن

   .                                                        أعضاء اجمللس، واتفق على إعادة النظر يف الورقة يف مرحلة الحقة

                 العاملية ملا هلا من                ً                                                                    وتطـرق اجمللس أيضاً إىل عملية التجديد الرابعة ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة        -  ١٧
                                                          وخبصوص املوارد املالية املخصصة جملال التركيز اخلاص بتدهور          .                                             صـلة مبجـال التركيز اخلاص بتدهور األراضي       

                                                                   ً     ً                                         األراضي، كانت األمانة قد أشارت بالفعل إىل أن البلدان النامية قدمت عدداً كبرياً من مقترحات املشاريع، وأن                 
                           واتضح على هذا النحو أن       .                                               ثة ملوارد املرفق قد وزع يف مرحلة جد مبكرة                                              املـبلغ املخصص لعملية التجديد الثال     

                                                                                                    مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ال يكفي لتلبية متطلبات البلدان األطراف بغية تغطية                  ٢٥٠      ختصيص  
                د الرابعة ملوارد                                       ولذا، بني أعضاء اجمللس، خبصوص عملية التجدي  .                                             احتياجات جمال التركيز يف عملية التجديد الثالثة

                                                                                                                    الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، أن املوارد املتاحة جملال التركيز اخلاص بتدهور األراضي ال تكفي لتلبية                 
   .                                                                                   احتياجات البلدان، ودعوا إىل زيادة املوارد املخصصة جملال التركيز يف عملية التجديد الرابعة
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                                                          األمانة وثيقة اشترك يف إعدادها األمني التنفيذي التفاقية                                                 وخبصـوص مشـروع مذكرة التفاهم، قدمت         -  ١٨
                                    وأقر اجمللس بالتوازن الذي حتقق يف مذكرة   .                                                              مكافحة التصحر وكبري املوظفني التنفيذيني ورئيس مرفق البيئة العاملية

  .                              التفاهم بني شىت اهتمامات األمانتني

   غري   .                                        عرب بدقة عن نص املذكرة وطلبوا تغيريه                                                                 وقال عدد من أعضاء اجمللس إن عنوان مذكرة التفاهم ال ي           -  ١٩
                                                                                                                     أن اجمللس اعتمد القرار املتعلق هبذه املسألة، وطلب من كبري املوظفني التنفيذيني ورئيس مرفق البيئة العاملية إحالة                 
                                                                                                     مذكـرة التفاهم إىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر قصد تقدميها إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها يف       

                َّ                   وطلب اجمللس أن تقدَّم إليه مذكرة        .                                                                                دورتـه السابعة ويعتمدها يف إطار دعم التعاون مع االتفاقية وتيسري تنفيذها           
   .                                                         التفاهم، حال اعتمادها من قبل مؤمتر األطراف، كي يوافق عليها

                                       حبـث اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة         -     ً  ثالثاً 
                                         للتعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية

          ومنذ ذلك    .                                                                                       جـرى التفاوض بشأن اتفاقية مكافحة التصحر حتت إشراف اجلمعية العامة لألمم املتحدة             -  ٢٠
                  وخالل مؤمتر القمة     .                                                                                             احلـني، تقوم اجلمعية العامة برصد تنفيذ االتفاقية من خالل تقرير سنوي يعده األمني العام              

                                                ية يف دعم االتفاقية حمط اهتمام دائم من قبل                                                                                   العـاملي للتنمـية املستدامة ويف ما تاله، كان دور مرفق البيئة العامل            
  .                                                    ً                                        اجلمعية العامة، خاصة منذ أن أقر املرفق جمال تركيز جديداً يتعلق بتدهور األراضي وأصبح آليته املالية

 )٢٠٠٣(الدورة الثامنة اخلمسون للجمعية العامة  -ألف 

                              ، تقرير األمني العام بشأن تنفيذ     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠                                             قـدم األمـني التنفيذي إىل اجلمعية العامة، يف       -  ٢١
      ورحبت   .                                                                                                 كما قدم خالصة نتائج مؤمتر األطراف السادس، مبا يف ذلك املقررات الرئيسية اليت اعتمدها املؤمتر                .           االتفاقـية 

          بول املرفق                                                                                                       اجلمعية بسلسلة من املستجدات يف مشاركة املرفق يف تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك قرار مؤمتر األطراف السادس ق         
     وحثت   .                                                                                                               كآلـية مالـية لالتفاقية وقرار جملس املرفق وضع برنامج تنفيذي جديد بشأن إدارة األراضي على حنو مستدام                 

  .                                                                          اجلمعية على إعداد مذكرة تفاهم كي ينظر فيها مؤمتر األطراف وجملس املرفق ويعتمداها

 )٢٠٠٤(الدورة التاسعة اخلمسون للجمعية العامة  -باء 

                                 ، تقرير األمني العام عن تنفيذ          ٢٠٠٤        أكتوبر   /          شرين األول   ٢١                                      مني التنفيذي إىل اجلمعية العامة، يف              قدم األ  -  ٢٢
                                                                                                   وعلى غرار ما حدث خالل الدورة الثامنة واخلمسني، كان موضوع التعاون بني مرفق البيئة العاملية                 .           االتفاقـية 

                  وقد أخذت اجلمعية     .                      يع الرئيسية املطروحة                                                                          واتفاقـية مكافحة التصحر فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية من بني املواض          
                                                                                                       العامة يف اعتبارها العملية املقبلة لتجديد موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، فدعت إىل ختصيص املزيد 

  ز                                                                        ويف هذا الصدد، أبرزت اجلمعية ضرورة توفري ما يكفي من املوارد لتدعيم جمال تركي  .                          من املوارد لتنفيذ االتفاقية
   .                         املرفق اخلاص بتدهور األراضي
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                                                                                                          وخبصـوص ترتيبات العمل بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية، دعت اجلمعية العامة أمانة                -  ٢٣
                                                                                                                 املـرفق وأمانة االتفاقية إىل اإلسراع يف وضع الصيغة النهائية ملشروع مذكرة التفاهم وتقدميه إىل مؤمتر األطراف                 

   .                             لعاملية كي ينظرا فيه ويعتمداه                  وجملس مرفق البيئة ا

  تطبيق الربنامج التنفيذي املتعلق بإدارة األراضي على حنو مستدام�     ً رابعا  

                           عقب إقرار اجلمعية الثانية     ٢٠٠٣     مايو  /   ّ                                                        لعلّ األطراف تذكر أن جملس مرفق البيئة العاملية قام، يف شهر أيار -  ٢٤
                                                       األراضي، باعتماد برنامج تنفيذي جديد بشأن إدارة األراضي                                              ملرفق البيئة العاملية جملال تركيز جديد خاص بتدهور

                                                                                                                 على حنو مستدام كوسيلة لتوطيد دعمه لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، وأن مؤمتر األطراف قد رحب هبذا القرار                 
    ملية                          مع مرفق البيئة العا      ١٥                                                                  وواصـلت أمانة االتفاقية تعاوهنا على تنفيذ الربنامج التنفيذي            .  ٦-    م أ  / ٦            يف مقـرره    

   .                                       ووكاالته املنفذة وتلك املسؤولة عن التنفيذ

                               ً                             ً       ً                  ملرفق البيئة العاملية يوفر إطاراً لوضع أنشطة ميكن أن تستحق متويالً إضافياً من                ١٥                      والـربنامج التنفيذي     -  ٢٥
      دماهتا                                                                                                   املرفق بغية معاجلة األسباب العميقة واآلثار السلبية لتدهور األراضي على استقرار النظم البيئية ووظائفها وخ
  .                                                                                       وعلى موارد رزق الناس ورفاههم االقتصادي بواسطة ممارسات تقوم على إدارة األراضي على حنو مستدام

                                                                                                        وكـان البنك الدويل، كوكالة منفذة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، كوكالة مسؤولة عن التنفيذ،              -  ٢٦
اقان إىل وضع مشروع متوسط احلجم بشأن دعم بناء القدرات فيم                                         ا يتصل بإعداد البلدان األفريقية األطراف يف  ّ                                                        سّب

           ويف السياق    .                                                 ُ                                                االتفاقـية لتقارير وطنية ودراسات قطرية موجزة، وقد ُنفذ املشروع بنجاح رغم التأخري املؤسف             
  .                                                                                             نفسه، قام كل من أمانة املرفق والبنك الدويل مببادرة هامة هتدف إىل تعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

                                                                                                   نة مرفق البيئة العاملية الشراكة الرائدة القطرية بالتعاون مع الوكاالت املنفذة وتلك املسؤولة                        وأقامت أما  -  ٢٧
  .                                                                                                                   عـن التنفـيذ بغية تقدمي الدعم لبلدان خمتارة يف تنفيذ أنشطتها ذات األولوية على الصعيدين الوطين واإلقليمي                 

                                         ويل من املرفق على معاجلة مسائل تدهور                                                                             وتـرمي الشراكة املقترحة إىل مساعدة البلدان املؤهلة للحصول على مت          
    ١٨ ُ                   وُتنفذ الشراكة يف      .                                                                                       األراضي بصفة شاملة ومتكاملة باالستناد إىل األولويات احملددة يف برامج عملها الوطنية           

  .    ً       ً                          بلداً متأثراً بالتصحر أو إزالة األحراج

                            املنظمات، ومن بينها أمانة     ُ                                                                           وُيجري البنك الدويل، يف إطار شراكة مع طائفة واسعة من اجلهات املاحنة و             -  ٢٨
                                                                                                                  اتفاقـية مكافحـة التصحر واآللية العاملية والبلدان الواقعة جنوب الصحراء، مشاورات بشأن مبادرة هامة، هي                

                                                                                ، هبـدف إقامة شراكات ودعم العمل التحليلي وتيسري تقاسم املعارف على الصعيد            )TerrAfrica   " (          تريأفـريكا  "
                       وتقوم املبادرة على فكرة   .                                            استثمارات كبرية يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء                                اإلقليمي وفيما بني الوكاالت وتعبئة 

                                                                                                           احلاجـة املاسـة إىل بذل جهد مجاعي خاص على املدى الطويل يف أفريقيا جنوب الصحراء قصد معاجلة تدهور                   
      تدهور                                                                                                     األراضـي عـلى مجيع املستويات، من املستوى اجملتمعي إىل املستوى القطري فاإلقليمي، وعلى فكرة أن                 

                  ولذا، هتدف املبادرة   .                                                                                         األراضي يساهم يف تفاقم الفقر ويشل اجلهود املبذولة من أجل رفع اإلنتاجية وزيادة الدخل          
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                                                                                                           إىل دمـج إدارة األراضـي على حنو مستدام وتوسيع نطاقها بغية حتسني اإلنتاجية الزراعية وزيادة الدخل الريفي           
  .                     يف إطار تنفيذ االتفاقية                                         وضمان األمن الغذائي ومحاية املوارد الطبيعية 

                                                                                    مبادرة متعددة الشركاء هتدف إىل ختطيط اإلجراءات وتقاسم التجارب، وفضاء ميكن فيه              "         تريأفريكا  "  و -  ٢٩
                                                                                                           ألصـحاب املصاحل امللتزمني والبلدان امللتزمة إقامة شراكات وحتالفات على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري              

                                                        وستمكن املبادرة الشركاء، بعد تنفيذها، من اتباع هنج برناجمي   .              وتوسيع نطاقها                              واحمللي قصد تطبيق احللول الثابتة 
                                                                                                          طويل املدى واجتاه استراتيجي مشترك بغية تطبيق إدارة األراضي على حنو مستدام هبدف التخفيف من حدة الفقر            

                     ية عن اإلطالق الرمسي                           وستتمخض املشاورات اجلار    .                                                                 والقـيام على قاعدة املوارد الطبيعية اليوم ولألجيال القادمة        
   .                                             للمبادرة على هامش الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

                                     ً                                                       ونفذ برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعاً متوسط احلجم للقيام على حنو مبكر بتيسري وضع وتنفيذ برامج  -  ٣٠
           ً     شروع تدريباً يف                                وتلقى املستفيدون من هذا امل      .   ١٥                                                           ومشاريع خاصة بتدهور األراضي يف إطار الربنامج التنفيذي         

                                 ً                                                           جمال معاجلة مسائل تدهور األراضي وفقاً الحتياجاهتم وأولوياهتم وخبصوص وضع وتنفيذ مشاريع مؤهلة للحصول 
              ً       ً     كما تلقوا أيضاً توجيهاً      .                                                                                          على متويل من مرفق البيئة العاملية من شأهنا اإلسهام يف إدارة األراضي على حنو مستدام              

ُ                                              تركيز اخلاص بتدهور األراضي وُشجعوا على تدعيم شراكات بناءة يف إطار                                               يف تصـميم مشاريع مقبلة يف جمال ال                                  
                  ً             وساهم التدريب أيضاً يف توطيد       .                                                                                 بـرامج العمـل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية           

  .   صحر                                                                                     التعاون فيما بني الوكاالت فيما يتعلق مبعاجلة مشكلة تدهور األراضي وتنفيذ اتفاقية مكافحة الت

                                                           املشروع الشامل ألقل البلدان منوا والدول النامية اجلزرية         "                                               ويقـوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتنفيذ         -  ٣١
    وحىت   .                               ومل مير على تنفيذ هذا املشروع سنة   ".                                                                  الصـغرية املتعلق بتنمية القدرات وإقرار اإلدارة املستدامة لألراضي      

          ً      ً                   منها متويالً حتضريياً إلعداد مشاريعها   ٢٨         ، وتلقى    ٤٧            من أصل         ً   بلداً   ٤٥                                        الـيوم، الـتمس املساعدة بصفة رمسية        
   .    ُ                                                                    واعُتمد املشروع النهائي متوسط احلجم ملوريشيوس بصفة رمسية ودخل مرحلة التنفيذ  .            متوسطة احلجم

                                      من ماليني دوالرات الواليات املتحدة،         ٢,١                                                        وبلغ إمجايل األموال املخصصة حىت اليوم لألنشطة الوطنية          -  ٣٢
                             وتوىل تعبئة التمويل املشترك      .                                                   مليون دوالر وتأتى الباقي من التمويل املشترك           ١,١٢                          ا مرفق البيئة العاملية             وفر منه 

                                                                                                                            لألنشـطة الوطنـية والعاملية كل من اآللية العاملية والوكالة الكندية للتنمية الدولية ومعهد الطاقة والبيئة للبلدان                 
                                      وأنشئت وحدة دعم عاملية يف بريتوريا        .                    حكومات وجهات أخرى                                                الفرنكوفونية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و     

ُ                                                                                                جبـنوب أفريقـيا، وُعقد أول اجتماع للجنة االستشارية العاملية خالل االجتماع الثالث للجنة استعراض تنفيذ                                
                                                                                                     ومت التوصـل إىل اتفاق مع أمانة االتفاقية بشأن أفضل أسلوب للربط بني عمليات املشاريع املتوسطة                  .           االتفاقـية 

 ُ                                                                       وُنصحت البلدان بالعمل على العنصرين يف آن واحد قصد تدعيم فوائد التآزر       .                                حلجـم وبـرامج العمل الوطنية      ا
                           وجيري التخطيط لثالث حلقات      .                                                                  ً               واحـترام اآلجال يف إطار التمسك بروح إعالن بون إذا مل يتسن تطبيقه حرفياً             

       بغية     ٢٠٠٥      سبتمرب  /            يوليه وأيلول /          شهري متوز  بني  )                                       باالعتماد على املرفق وعلى التمويل املشترك (                عمل دون إقليمية 
  .                                                                              تعزيز القدرات فيما يتعلق بوضع عمليات املشاريع املتوسطة احلجم وبرامج العمل الوطنية
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  االستنتاجات والتوصيات-     ً خامسا  

    كان            ومل يسبق أن   .                                                          قد ساهم يف تعزيز دعم مرفق البيئة العاملية لتنفيذ االتفاقية ٦-   م أ / ٦              ال شك أن املقرر  -  ٣٣
ّ                                                 الـتعاون بـني االتفاقية واملرفق أقوى مما هو اليوم، ويعود ذلك أساساً إىل تطّورين رئيسيني استجدا يف السنتني                          ً                                                            

                                                                                                       أوهلما قرار مجعية مرفق البيئة العاملية إقرار جمال تركيز جديد خاص بتدهور األراضي وقرار اجمللس يف                  :        املاضيتني
                الذي قبل مؤمتر  ٦-   م أ / ٦                                        لتدعيم تنفيذ االتفاقية؛ وثانيهما املقرر         كوسيلة  ١٥                               أعقاب ذلك وضع الربنامج التنفيذي 

  .                                              األطراف مبوجبه أن يكون املرفق آلية مالية لالتفاقية

                                                                                                 وخبصوص جمال التركيز اخلاص بتدهور األراضي، قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اجتماعها               -  ٣٤
                                                                  متنانه ملرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة والوكاالت املسؤولة                                                          الرابع يف التوصية بأن يعرب مؤمتر األطراف عن ا        

                                وتشمل املشاريع مشروع البنك الدويل   .                                          ُ                        عـن التنفـيذ فيما يتعلق مبشاريع ومبادرات شىت ُنفذت يف هذا السياق    
            فحة التصحر       َ                                                                                                متوسـطَ احلجم املتعلق بدعم بناء القدرات يف جمال إعداد البلدان األفريقية األطراف يف اتفاقية مكا               

                                                                                                                   للتقارير الوطنية والدراسات القطرية املوجزة، الذي أتاح عقد االجتماع الثالث للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛              
                                                                            للمشروع الشامل ألقل البلدان منوا والدول النامية اجلزرية الصغرية املتعلق           "                                      وتنفيذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

َ           ؛ واملشروع متوسط احلجم لربنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلَق          "                املستدامة لألراضي                                  بتنمية القدرات وإقرار اإلدارة                                                          
  .                                                                                         بالدعم العاملي من أجل القيام على حنو مبكر بتيسري وضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة بتدهور األراضي

                        ة لتعزيز إقامة الشراكات                                              والشراكات الرائدة القطرية بوصفها وسائل ممكن     "         تريأفريكا "                           وتشـمل املبادرات مبادرة      -  ٣٥
                                                                                                وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أن تشري إىل مؤمتر األطراف بأن يوصي بالتنسيق بني                  .                         من أجل تنفيذ االتفاقية   

                                                 ويف هذا الصدد، قد يرغب املؤمتر يف حث البلدان           .                                                                        هـذه العمليات وتوسيعها وبأن يعيد التأكيد على حتكم البلدان فيها          
                                                                                                              تأثرة األطراف وشركائها متعددي األطراف على ربط عملها بوضوح بتحديد أولويات برامج العمل الوطنية بغية                          النامية امل 

                                                                                                                           توجيه تنفيذ هذه الصكوك ومواصلة اجلهود املشتركة الرامية إىل إدماج برامج العمل الوطنية هبدف إنشاء خيارات متبادلة                 
  .                         القتصادية يف املناطق القاحلة                                             الفائدة من ناحية االستدامة البيئية واإلمكانات ا

                                                                                              وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف توصية مؤمتر األطراف بدعوة البلدان النامية املتأثرة األطراف،  -  ٣٦
                                                                                                                  إىل القـيام، بدعم من شركائها الثنائيني ومتعددي األطراف، برصد األطر السياسية والتشريعية الفعالة القائمة،               

                                                                                            لقـيام مببادرات حمركة بغية تعزيز التوافق الربناجمي بني برامج العمل الوطنية وغريها من                                     وحتلـيل الـنقائص، وا    
  .                                                                                           العمليات الوطنية املتعلقة بالتنمية واحلد من الفقر كوسيلة للمضي قدما بإدماج برنامج عملها الوطين

                            ماين ملرفق البيئة العاملية، قد                                                                      ومبا أن املشاورات جارية بشأن عملية التجديد الرابعة ملوارد الصندوق االستئ  -  ٣٧
                                                                                                             ترغـب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دعوة مؤمتر األطراف إىل حث املرفق، من باب األولوية القصوى، على                  
ٍ                                                                                           ضمان جتديد كاٍف للموارد املخصصة جملال تركيزه اخلاص بتدهور األراضي وختصيص املزيد من املوارد للربنامج                            

                                                                                 األراضي على حنو مستدام، وتوفري املوارد املالية ألنشطة بناء القدرات يف البلدان املتأثرة                املتعلق بإدارة  ١٥         التنفيذي 
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                                                                                                              األطراف اليت تنفذ االتفاقية، وتيسري التنسيق بني املرفق ومراكز االتفاقية على املستوى احمللي هبدف متكني املرفق                
  .                                           من تلبية احتياجات عملية االتفاقية بصورة أفضل

                                                                                  عراض تنفيذ االتفاقية، إذ تذكر بشىت مقررات مؤمتر األطراف فيما يتعلق بضرورة تعزيز قدرات         وجلنة است -  ٣٨
                                                                                                                       الـبلدان النامية املتأثرة األطراف ودعمها من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وإذ تضع يف اعتبارها قرار                 

                                                 قر بأن إعداد برامج عمل وطنية ودون إقليمية                  ، الذي أ      ٢٠٠٣      مايو   /                                                جملس مرفق البيئة العاملية الصادر يف شهر أيار       
      ، قد    ١٥                       ُ                                                                                       وإقليمية وتقارير وطنية ُيعد من مكونات مشاريع بناء القدرات املزمع متويلها يف إطار الربنامج التنفيذي                

                                                                                                                   ترغـب يف توصية مؤمتر األطراف بأن يطلب من مرفق البيئة العاملية اإلسراع يف معاجلة هذه املسألة، مبا أن عددا                    
 ً                                                                                                              اً مـن األطراف ينبغي أن يعد تقاريره الوطنية وأن يقدمها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اجتماعها                       كـبري 

                                                                                                     وميكـن تكرار جتربة متويل إعداد التقارير األفريقية املقدمة إىل جلنة االستعراض يف اجتماعها الثالث                 .        اخلـامس 
                         ً    وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف   .            هذا الصدد                                           ً                وتوسيع نطاقها كي تشمل مناطق أخرى وتكون مثاالً حيتذى يف         

                             من االتفاقية، إىل مساعدة       ٢٣                                                                   ً                     دعـوة الوكاالت املنفذة للمرفق، بالتشاور الوثيق مع أمانة االتفاقية، وفقاً للمادة             
   .                                                      البلدان النامية األطراف يف االضطالع هبذه األنشطة بصفة شاملة

                                                                 ذ االتفاقية قد أوصت مؤمتر األطراف السادس بأن يطلب من األمني               ّ                                      ولعلّ األطراف تذكر أن جلنة استعراض تنفي       -  ٣٩
                                                                                                                               التنفـيذي القـيام، بالتعاون مع مدير اآللية العاملية، بالتشاور مع كبري املوظفني التنفيذيني ورئيس املرفق من أجل إعداد                   

                              ولبت أمانتا املرفق واالتفاقية     .                                                                                             مذكـرة تفـاهم واملوافقة عليها كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة ويعتمدها              
ُ                                طلـب مؤمتـر األطـراف وأعدتا مشروع مذكرة تفاهم ُعرضت على مؤمتر األطراف                                     وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ   .                                          

  .                                                                                        االتفاقية يف اجتماعها الرابع يف توصية مؤمتر األطراف بالنظر يف املشروع واختاذ القرار املناسب بشأنه

- - - - - 


