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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 

 عزيز تنفيذ  أعوام لت١٠خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة "مشروع 
 )"٢٠١٨-٢٠٠٨(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

 *مذكرة من األمانة

، فريقاً حكومياً دولياً عامالً بني الدورات وطلب إىل هذا الفريق وضع            ٧-م أ /٣أنشـأ مؤمتر األطراف، مبقرره       -١
 . أعوام لتعزيز تنفيذ االتفاقية١٠خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة 

 أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم      ١٠خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة      "فريق من االستشاريني مشروع     وأعـد    -٢
الوارد يف هذه الوثيقة، واستند املشروع إىل اإلطار الذي وضعه الفريق           )" ٢٠١٨-٢٠٠٨(املـتحدة ملكافحـة التصحر      

 واستجابة لطلب قدمه رئيس هذا الفريق، وبالتشاور مع         .احلكومي الدويل العامل بني الدورات يف اجتماعيه األول والثاين        
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الوثيقة عبارة عن  . رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، تتيح األمانة اآلن هذه الوثيقة لألطراف          

 ال تعكس بالضرورة    لذا، فإهنا . مشـروع ورقة عمل وأن قلة الوقت مل تسمح ألعضاء الفريق باملوافقة عليها موافقة تامة              
 .آراء الفريق أو أي من أعضائه

وينـبغي تقـدمي التعليقات على مشروع اخلطة االستراتيجية هذا إىل رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني                  -٣
 الـدورات يف أقرب وقت ممكن ليتسىن لـه إعداد التقرير املرحلي الذي جيب أن يقدمه إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                   

 .عن أعمال هذا الفريق

                                                      

ة بعد األجل احملدد حلاجة رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات إىل إجراء              قدمـت هـذه الوثيق     *
 .مشاورات مستفيضة
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  أعوام لتعزيز تنفيذ١٠خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة "مشروع 
 )"٢٠١٨-٢٠٠٨(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

  Unisféraأعده فريق املشورة األساسي التابع ملركز 
 وشركة االستشارات البيئية املتكاملة يف ناميبيا

 احملتويات

 الصفحة راتـالفق 

 ٣ ٧- ١ ..........................................................معلومات أساسية -والً أ

 ٤ ١٣- ٨ ..............................................................حتليل الوضع -ثانياً 

 ٥ ٦١-١٤ ................................. اهليكل العام املقترح-اخلطة االستراتيجية  -ثالثاً 

 ٥ ١٤   ..........................................................املشروع -ألف 

 ٥ ١٥   ............................................................املهمة -باء  

 ٥ ٢٥-١٦ ............................األهداف االستراتيجية واآلثار املتوقعة -جيم 

 ٧ ٦١-٢٦ .....................................قعةاألهداف التنفيذية والنتائج املتو -دال  

 ١٦  ...............................................................إطار التنفيذ -رابعاً 

 ١٦  ................................................................رصد األداء -خامساً 
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  معلومات أساسية-أوالً 

، أن تقوم وحدة التفتيش ٦-م أ/٢٣قـرر مؤمتـر األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبقرره        -١
وقدم التقرير الذي أعدته وحدة التفتيش      . تفاقيةاملشـتركة التابعة لألمم املتحدة بإجراء استعراض شامل ألنشطة أمانة اال          

وقررت األطراف يف هذه الدورة     . املشـتركة بعـد هذا االستعراض إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه يف دورته السابعة              
ر اسـتعراض تقريـر وحـدة التفتيش املشتركة بالتفصيل يف الفترة الفاصلة بني الدورات، قبل انعقاد الدورة الثامنة ملؤمت                  

، فريقاً حكومياً دولياً عامالً بني      ٧-م أ /٣وهلذا السبب، أنشأ مؤمتر األطراف، مبقرره       . ٢٠٠٧األطـراف يف خريف عام      
 أعوام لتعزيز تنفيذ االتفاقية بتناول      ١٠وطُلب أيضاً إىل هذا الفريق وضع خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة            . الـدورات 

، ُعهد إىل مكتب مؤمتر     ٧-م أ /٣ومتشياً مع املقرر    . وحدة التفتيش املشتركة  أمـور مـنها التوصـيات الواردة يف تقرير          
وتنص هذه االختصاصات على أن     . األطـراف مبهمـة إعداد اختصاصات الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات           

 :تشمل الوثائق اليت يعدها الفريق ما يلي

 التفتيش املشتركة، ويشري إىل أفضل طريقة ميكن هبا       تقريـراً يسـتند إىل استعراض الفريق تقريَر وحدة         )أ( 
 تناول التوصيات الواردة فيه؛

 أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ١٠مشـروع خطـة وإطـار عمل استراتيجيني ملدة          )ب( 
 .التصحر

لنظر إىل حجم املهام املنوطة به      وبا. ٢٠٠٦مايو  /ونظر الفريق يف برنامج عمله يف اجتماعه األول املعقود يف أيار           -٢
. من جهة، والوقت احملدود املتاح الختتام أعماله، من جهة أخرى، قرر الفريق التماس مساعدة خارجية رهناً بتوافر املوارد 

، حدد الفريق أنه سيحتاج أيضاً إىل مساعدة فريق استشاري أساسي يضم ٢٠٠٦يوليه /ويف اجتماعه الثاين املعقود يف متوز   
وعالوة على ذلك، رأى الفريق ضرورة تعيني خنبة من اخلرباء االستشاريني لفترات            . ال يقـل عن خبريين استشاريني     مـا   

 .قصرية قصد إعداد ورقات عمل بشأن مسائل تقنية حمددة تتصل بوضع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني

 العامل بني الدورات فريق املشورة    ، كلف رئيس الفريق احلكومي الدويل     ٢٠٠٦نوفمـرب   /ويف تشـرين الـثاين     -٣
) بتمويل من حكومة الدامنرك   ) (ناميبيا(وشركة االستشارات البيئية املتكاملة     ) كندا( Unisféraاألساسـي الـتابع ملركز      

 .مبساعدة الفريق احلكومي الدويل يف إعداد الوثيقتني املشار إليهما أعاله

 يف مونتريال بكندا، وقدم مركز يونيسفريا       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ و ١٠وعقـد اجـتماع أويل يومي        -٤
ديسمرب / كانون األول  ٨والشـركة الناميبية لالستشارة البيئية املتكاملة تقريراً أولياً إىل رئيس الفريق احلكومي الدويل يف               

التفتيش املشتركة استناداً   وقدم هذا التقرير هنج فريق املشورة األساسي ملتابعة التوصيات الواردة يف تقرير وحدة              . ٢٠٠٦
خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة     "إىل املناقشات األولية اليت أجراها الفريق احلكومي الدويل واملخطط التمهيدي ملشروع            

وطلب . سبتمرب/ أيلول٥الذي وضعه يف )" ٢٠١٨-٢٠٠٨( أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ١٠
 إىل يونيسفريا والشركة الناميبية لالستشارة البيئية املتكاملة إعداد مشروع عمل حمّدث للخطة االستراتيجية              الرئيس بعدئذ 

 .لتقدميه إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة



-4- 

ت بشأن  وتـرمي هذه الوثيقة إىل إعالم اللجنة بعمل فريق املشورة األساسي والتماس تعليقات واستثارة نقاشا               -٥
والستحثاث النقاش، تقدم هذه الوثيقة النهج العام واملربرات        . هيكلية املخطط التمهيدي والنهج العام للخطة االستراتيجية      

وسيضاف أيضاً يف مرحلة    . وستوضع مؤشرات وأهداف حمددة يف إصدارات مقبلة      . اليت اعتمدها فريق املشورة األساسي    
 .لتحديد دور اهليئات التابعة لالتفاقية وكذا رصد األداءالحقة إطار التنفيذ الذي سيتناول با

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املشروع قد أعده فريق املشورة األساسي وأنه ال يعرب عن آراء الفريق احلكومي الدويل  -٦
لك الواردة من   كما سُتدرج ورقات تقنية من إعداد خرباء استشاريني آخرين فضالً عن ت           . العامل بني الدورات أو أعضائه    

 .املصادر املعنية ذات الصلة يف اإلصدارات القادمة ملشروع اخلطة االستراتيجية

 ٣١وينـبغي تقـدمي التعليقات على مشروع اخلطة االستراتيجية التايل يف أقرب وقت ممكن ويف موعد أقصاه                   -٧
ظَّم نشاط مواز أثناء الدورة اخلامسة      وسين.  للنظر فيه على النحو الواجب يف اإلصدار املقبل للخطة         ٢٠٠٧مـارس   /آذار

 .للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لتوفري املزيد من فرص النقاش

  حتليل الوضع-ثانياً 

مؤمتر األمم املتحدة    (١٩٩٢جتمـع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اليت متخضت عن قمة األرض لعام               -٨
، كل اجلوانب املتعلقة بالبيئة واإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار عام ) الربازيلاملعـين بالبيـئة والتنمية، ريو دي جانريو،     

 -واسـتناداً إىل املشاركة من القاعدة إىل القمة وتشجيعاً للمزج بني السياسات البيئية والسياسات االجتماعية                . واحـد 
وبعد مرور  .  التصحر وتردي األراضي واجلفاف    االقتصادية، توفر اتفاقية مكافحة التصحر هيكالً تطورياً ملواجهة حتديات        

عشر سنوات على دخوهلا حيز التنفيذ، ستصبح مجيع البلدان أطرافاً فيها، وهناك اآلن تسليم عام بأن االتفاقية قادرة على                   
 .تقدمي مسامهة دائمة لتحقيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية، واحلد من الفقر بشكل عام

فهي، هتتم أوالً اهتماماً جغرافياً باألراضي اجلافة السترعاء االنتباه         . تفاقـية فريدة من نوعها من نواحي عدة       واال -٩
وهي ثانياً الصك الدويل الوحيد الذي يركز على اإلدارة         . إىل بعـض النظم البيئية وبعض الشعوب األكثر ضعفاً يف العامل          

وثالثاً، فإهنا املعاهدة العاملية الوحيدة اليت      .  إطار السياسات الوطنية الضيق    املسـتدامة لألراضي، وهي قضية تعالَج عادة يف       
تركـز على البلدان النامية، ال سيما يف أفريقيا، وعلى حتسني ظروف عيش سكان الريف يف األراضي اجلافة الذين ميثلون                    

تردي األراضي مشكلة   /اآلن بأن أن التصحر   وقد مت التسليم    . نسـبة كبرية من الفقراء ومن يعانون نقص التغذية يف العامل          
 .بيئية وإمنائية يف آن واحد ومشكلة هلا أبعاد عاملية

وتدل البيانات أكثر فأكثر على أن      . ومـع ذلك، ال يزال يتعني فعل املزيد إلحداث آثار دائمة على أرض الواقع              -١٠
واتفاقية مكافحة  . لفريق احلكومي املعين بتغري املناخ    تـردي األراضي سيزداد سوءاً بتزايد آثار تغري املناخ كما أكد ذلك ا            

لذلك تزداد أمهية تآزر اخلطط والربامج ملكافحة التصحر والتكيف مع          . التصحر صك ال مثيل لـه لتخفيف آثار اجلفاف       
 .تغري املناخ يف ظل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 السنوات األوىل، على غرار العديد من االتفاقات البيئية، على وضع نظام            وركـزت اتفاقية مكافحة التصحر يف      -١١
واآلن وقد  . إدارة دويل ملساعدة البلدان، ال سيما النامية منها، يف وضع سياسات وبرامج لتحقيق هدف االتفاقية املزدوج               

. اً على إحراز تقدم على أرض الواقع      وضعت هذه النظم، فمن املهم حتديد فعاليتها يف تيسري جهود البلدان والتركيز جمدد            
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ويف هـذا الصدد، جيب أن تؤخذ القيود املالية واالقتصادية واملؤسسية اليت تواجهها البلدان النامية املتضررة بعني االعتبار                  
 .ألهنا تعرقل تنفيذ السياسات والربامج بنجاح

ألهداف اإلمنائية لأللفية اليت تلتزم هبا مجيع       ومـن الضـروري أيضاً أن تسهم االتفاقية مسامهة فعلية يف حتقيق ا             -١٢
كما أن اهتمام االتفاقية بأفريقيا يتيح فرصة إلعطاء دفعة جديدة ملعاجلة عدد . البلدان على نطاق واسع وعلى مستوى عال    

 .من املشاكل االجتماعية والبيئية األكرب إحلاحاً يف العامل

 سيما اخنفاض مستوى الدعم السياسي الناتج جزئياً عن قلة التقدم ولكـن االتفاقـية تواجه حتديات متزايدة، ال       -١٣
وباإلضافة إىل اهتمامها القصري املدى     . املـلموس احملـرز عـلى أرض الواقع، وجزئياً عن استقطاهبا الظاهر للمناقشات            

ام به يف إطار النظام الدويل      مبؤسساهتا للحفاظ على فعاليتها، ينبغي لالتفاقية أن تدرس اآلن بعناية الدور الذي ميكنها القي             
وُيعتقد حتديد  . وهذه اخلطة االستراتيجية جزء من هذا اجلهد اجلاري بذله        . إلدارة البيـئة وأن تركـز على مواطن قوهتا        

جمموعـة أولويات متفق عليها على مجيع املستويات املعنية ومؤشراِت َتقدُّم قابلة للقياس وجتديد مجيع األطراف اللتزامها                 
 .بأن يتيحا لالتفاقية حتقيق فوائد إضافية لفائدة األطراف وأصحاب املصلحة احمللينيكفيالن 

  اهليكل العام املقترح- اخلطة االستراتيجية -ثالثاً 

 املشروع -ألف 

تردي األراضي ومنع حدوثه /إن اهلـدف مـن اخلطـة االستراتيجية هو إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر          -١٤
 .ثار اجلفاف على األطراف املتضررة دعماً لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةوالتخفيف من آ

 املهمة -باء 

إن مهمة اخلطة االستراتيجية هي أن تصل إىل مستوى السلطة العاملية يف جمال السياسات والتدابري الرامية إىل قلب  -١٥
من خالل التفوق العلمي والتكنولوجي ووضع      تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف         /اجتـاه التصحر  

 .املعايري والدعوة من أجل حشد املوارد

 األهداف االستراتيجية واآلثار املتوقعة -جيم 

 هي اآلثار املباشرة واآلثار املتوقعة.  أهدافاً طويلة األجل للمسامهة يف حتقيق املشروع  األهداف االستراتيجية متثل   -١٦
 .األولية والثانوية، واآلثار املنتظرة من األهداف االستراتيجيةوغري املباشرة، واآلثار 

 مربرات األهداف االستراتيجية )أ( 

 :األهداف االستراتيجية الثالثة هي -١٧

 عكس االجتاهات الكمية لتردي األراضي؛: حتسني حالة املوارد الطبيعية )أ( 

 ؛آثار إجيابية على السكان املتضررين: حتسني سبل العيش )ب( 
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 .حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً )ج( 

وللتصـحر وتردي األراضي أسباب بشرية مثل أمناط وممارسات استخدام األراضي بطريقة غري مستدامة، مبا يف                 -١٨
 -باب الطبيعية واالجتماعية    وتعترف االتفاقية بالعالقة املعقدة بني األس     . ذلك إزالة األحراج، وأسباب طبيعية مثل اجلفاف      

وهذا جيعل من االتفاقية أداة مهمة لتنمية األراضي اجلافة تنمية مستدامة وحتقيق األهداف             . االقتصـادية وآثـار التصحر    
 هذا باإلضافة إىل أهنا تتصدى لقضايا عاملية وحتقق فوائد عامة بتأثريها على املوارد الربية             . اإلمنائـية لأللفية يف هذه املناطق     

 .واملائية ومن خالل التنوع البيولوجي وتغري املناخ

وعـادة مـا يتسم املناخ يف املناطق اجلافة بقلة سقوط األمطار وارتفاع درجات احلرارة عموماً، مع شدة تقلب      -١٩
ومع مرور الوقت، أنشأ السكان والنظم البيئية يف املناطق اجلافة          . معـدل سـقوط األمطـار حبسـب الـزمان واملكان          

 -بيد أن زيادة عدد السكان وتطلعات اإلنسان اإلمنائية وتغري الظروف االجتماعية . راتيجيات للتكيف مع تقلب املناخاست
االقتصادية عوامل أدت إىل اإلفراط يف استخدام األراضي اجلافة واستخدام األراضي وممارسات إدارهتا بشكل غري مستدام، 

وإضافة إىل ذلك، من املتوقع أن يزيد تغري املناخ تواتر األحوال           .  حالتها ممـا أسـفر عن زيادة تعرضها للجفاف وتدهور        
ويعين انتشار الفقر   . املناخـية املفـرطة مثل اجلفاف، وهو ما يسهم يف زياد هشاشة النظم البيئية اجلافة واجملتمعات احمللية                

 آثار تطاول مدة اجلفاف وهو ما يؤدي يف         والتهمـيش يف املناطق اجلافة أيضاً تقلص املوارد املتاحة للسكان للتخفيف من           
 .الغالب إىل أزمات غذائية وجماعات وتشرد مجاعي للسكان

 ال سيما   -تردي األراضي   /وتأسسـت األعمـال األولية اليت جرت يف إطار االتفاقية على الروابط بني التصحر              -٢٠
تمعات احمللية املتضررة، لكن األعمال األخرية       االقتصادية للمج  - والظروف االجتماعية    -اإلنتاجـية الزراعية املنخفضة     

ومن املسلَّم به اآلن أن الفقر يرتبط       . بينت وجود عالقة مباشرة بني الفقر وتردي األراضي، وباخلصوص يف املناطق اجلافة           
ملوارد وغالباً ارتباطاً شديداً بتردي األراضي يف حلقة مفرغة يفضي فيها الفقر إىل وضع استراتيجيات قصرية األجل إلدارة ا 

وما يستخلص من ذلك هو أن احلد من تردي األراضي والتصحر قد            . ما تكون غري قابلة لإلدامة فيتواصل الفقر أو يتفاقم        
يسـهم مسـامهة كبرية يف التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق فوائد على مستوى اجملتمعات احمللية، وكذلك على املستوى                   

 .القطري

ظم سكان الريف الفقراء حيققون جزءاً كبرياً من دخلهم وسبل رزقهم من خدمات النظم              هذا عالوة على أن مع     -٢١
فحماية األراضي واملوارد املائية، واستصالحها مىت أمكن ذلك أمر ميكن أن يؤدي إىل إنشاء حلقة سليمة ورئيسية                 . البيئية

. قيق األهداف اإلمنائية لأللفية بطريقة مستدامة     للتخفيف من حدة الفقر من املستوى احمللي إىل املستوى الوطين، ومن مث حت            
وال ميكـن حتقـيق ذلـك إال من خالل تنفيذ واٍع ومنهجي الستراتيجيات يتم إعدادها لتوفري بدائل دخل أكثر تنوعاً                     

 .مملستخدمي األراضي املباشرين، مع القيام يف الوقت ذاته ببناء قدراهتم على إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدا

وال بد من التركيز على حوافز السياسة العامة واالستثمار الوطين والدويل املستدام يف تدابري االستصالح لتتواصل                 -٢٢
وميكّن استعمال  . استفادة السكان احملليني من استغالل املوارد الطبيعية مع عدم املساس مبا تتيحه النظم البيئية من خدمات               

 االقتصادي، لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      -نظم البيئية، إضافة إىل الرصد االجتماعي       أدوات من قبيل تقييم خدمات ال     
 .وأهداف اتفاقية مكافحة التصحر
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كمـا جيب أن تعالَج بصورة متكاملة العالقات املعقدة بني تردي األراضي وتغري املناخ وقابلية تضرر اجملتمعات                  -٢٣
 .جلافةاحمللية والنظم البيئية يف املناطق ا

وأنشطة تعزيز تأهب سكان املناطق اجلافة للتصدي للجفاف ليست ضرورية فحسب للحد من تردي األراضي                -٢٤
أو تفاديـه، بل متثل استراتيجيات رئيسية أيضاً للتكيف مع تغري املناخ ومحاية التنوع البيولوجي وجتنب األزمات الغذائية                  

إن التخفيف من آثار اجلفاف يبدو جماالً استراتيجياً الختاذ تدابري تقوم على            وعليه، ف . واحلـد من الفقر يف األراضي اجلافة      
 .التآزر وحتقق فوائد تعم اجلميع

 اآلثار املتوقعة )ب( 

اآلثـار املـتوقعة هـي اآلثار املباشرة وغري املباشرة، واآلثار األولية والثانوية، واآلثار طويلة األجل املنتظرة من                   -٢٥
 :واآلثار الستة املتوقعة هي. يةاألهداف االستراتيج

زيادة إنتاجية األراضي اجلافة على حنو مستدام، للمسامهة يف حتسني سبل العيش واألداء  : ١-١األثـر    •
 االقتصادي الوطين؛

إدارة السلع واخلدمات املستمدة من النظم البيئية واإلبقاء عليها بشكل دائم، مع ضمان        : ٢-١األثـر    •
 ق اجلافة واقتصاداهتا استفادة مثلى؛استفادة سكان املناط

زيـادة تنوع سبل عيش السكان الذين يعيشون يف املناطق اجلافة واملناطق املتضررة من         : ٣-١األثـر    •
 تردي األراضي وحتقيق دخلهم باستغالل األراضي بشكل مناسب؛

ملناطق املتضررة  خفض نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر يف املناطق اجلافة وا           : ٤-١األثـر    •
 من تردي األراضي؛

احلد من قابلية تأيت النظم البيئية والسكان يف األراضي اجلافة بتغري املناخ واجلفاف وذلك              : ٥-١األثر   •
 بتحسني األطر املعيارية وتطبيق خيارات الستخدام األراضي وإدارهتا بشكل مستدام؛

العاملي حبفظ التنوع البيولوجي والتخفيف من      حتقيق فوائد وعوامل تآزر على الصعيد       : ٦-١األثـر    •
 .وطأة تغري املناخ وذلك بتحسني إدارة األراضي واحلد من تردي األراضي أو قلب اجتاهه

 )تدرج الحقاً (املؤشرات واألهداف )ج( 

 األهداف التنفيذية والنتائج املتوقعة -دال 

والنتائج . ساسية واألهداف االستراتيجية املشار إليها آنفاً إىل دعم الوصول إىل الغاية األاألهداف التنفيذيةترمي  -٢٦
 . هي اآلثار القصرية واملتوسطة األجل املرتقب حدوثها يف إطار األهداف التنفيذيةاملتوقعة
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  وضع نظم فعالة إلدارة املعارف- ١اهلدف التنفيذي  -١

 املربرات )أ( 

 احلد من آثار التصحر     لى االتفاقية أن جناح هذا الصك يف      لقـد كان مفهوماً على نطاق واسع وقت التفاوض ع          -٢٧
دعمت البيانات العلمية ذات الصلة بوضع سياسات واختاذ تدابري ملموسة يف            إذا    لن يتحقق إال   وتردي األراضي واجلفاف  

للصك الدويل، إذ إنه سيكون عنصراً أساسياً ) ١٩ إىل ١٧املواد من (أن التعاون التقين والعلمي مت التسليم بو. جمال اإلدارة
استنباط معارف ذات   وأكثرها صلة يف جمال البحوث      املسائل إحلاحاً و  أشد  سـيجمع علماء من خمتلف أحناء العامل ملعاجلة         

 .موثوقة الختاذ القراراتصلة ترسي قاعدة 

بتقييم األعمال   وميكن حتديد بعض مكامن قوة اهليئات العلمية التابعة التفاقية مكافحة التصحر ومواطن ضعفها             -٢٨
ومقارنة باتفاقية األمم املتحدة .  يف اجملال العلمي واستغالل املعرفةالسنوات العشر املاضية  خالل  يف إطار االتفاقية    املـنجزة   

 نسبياً من النتائج    الً قلي اً جلنة العلم والتكنولوجيا عدد    حققتاإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي،           
فيه األطراف بشأن املعلومات العلمية والتكنولوجية بدالً من تقدمي         " تتفاوض"، أساساً بسبب حتوهلا إىل منتدى       امللموسـة 

. علميةتستند إىل أساليب    تقدمي مشورة علمية ملموسة     بحىت اآلن   أهنا مل تكلف    عالوة على   هذا  . وجهـات نظر مستقلة   
وينبغي أن يعكس برنامج عملها طابع      .  تواجه حتديات خاصة بالوالية    اجلهود املبذولة إلصالح اللجنة، فإهنا ال تزال      ورغم  

وإذا أريد للجنة العلم    . االتفاقـية املتعدد التخصصات وأن يركز على االحتياجات العلمية والتكنولوجية لألطراف املنفذة           
األصعدة الدولية والوطنية   والتكنولوجـيا تقـدمي اإلرشادات بشأن قرارات وتدابري السياسة العامة الواجب اختاذها على              

واحمللـية، فيجـب أن تصـبح جلـنة دولية للمعرفة املتفوقة فيما يتعلق جبميع جوانب مكافحة تردي األراضي والتصحر        
 .واجلفاف

وقـد مت التسـليم بوجـوب إجراء دراسة نقدية ملؤسسات أخرى ذات صلة باللجنة، مثل قائمة اخلرباء وفريق                    -٢٩
ألنشطة اإلقليمية، مثل شبكات الربامج املواضيعية، وبرامج العمل دون اإلقليمية، وكذا مراكز            وينـبغي تقييم ا   . اخلـرباء 

وميكن إعادة تنظيم الشبكة    . املعرفة املتفوقة املعينة بالتحديد، وإدراجها ضمن شبكة علمية وتكنولوجية عاملية أكثر فعالية           
 .ورة علمية وجيهة ومتاحة فوراً لألطراف والبلدان املتضررةالعلمية املوسعة التفاقية مكافحة التصحر من أجل تقدمي مش

ومع التسليم بضرورة تطور املعارف باستمرار، فإن ما جيب أن ينصب عليه أساساً اهتمام اخلطة االستراتيجية هو   -٣٠
احة املعارف  ضـمان انطـباق األعمال العلمية والتكنولوجية مباشرة على حل املشاكل يف مستويات اإلدارة املعنية، وإت               

وعليه، فمن الضروري أن تكون املعارف املولَّدة متصلة        . واملعلومـات حيـثما مسـت إليها احلاجة ومىت حدث ذلك          
اإلدارة؛ وأن تكـون مـتاحة فوراً للمستعمل النهائي؛ وأن يكون العلم القائم على املشاركة أنسب لالستجابة                 /بـالعمل 

 .ارف احمللية والتقليدية ومعارف السكان األصليني وإدماجها يف هذا الصددومن الضروري االعتراف باملع. ألوضاع حمددة

وال بـد من بذل جهد حقيقي إلنشاء آلية متينة لتبادل املعارف واملعلومات، ومعلوم أن التبادل بني األقران قد                    -٣١
قة وتعزيزها يف البلدان املتضررة،     وقد يقوم النهوض بشبكات الربامج املواضيعية ومراكز املعرفة املتفو        . يكون أجنح النهوج  

وألقي الضوء على   . عـلى سبيل املثال، بدور رئيس يف التفاعل بني األقران والوصول إىل املستعملني النهائيني املستهدفني              
 .دور التعاون الدويل وإقامة الشراكات وُدعي إىل جتديد االلتزام والدعم
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 النتائج املتوقعة )ب( 

 :يالنتائج املتوقعة ه -٣٢

أصبحت اتفاقية مكافحة التصحر مركزاً للتفوق العلمي والتكنولوجي يف جمال اإلدارة           : ١-١النتيجة   •
املسـتدامة لألراضـي عـرب إصـالح وتبسيط العمليات وبرامج عمل اهليئات التابعة هلا املعنية بالعلم            

ألفرقة املخصصة وشبكات   أي جلنة العلم والتكنولوجيا وقائمة اخلرباء وأفرقة اخلرباء وا        (والتكنولوجـيا   
وحتويلها إىل منهاج علمي    ) الـربامج املواضـيعية وبرامج العمل دون اإلقليمية ومراكز املعرفة املتفوقة          

 مبسط وفعال؛

وضع نظم فعالة لتبادل املعارف على الصعيد القطري وتسهيل التفاعل البناء مع            : ٢-١النتيجة   •
 املستعملني النهائيني وفيما بينهم؛

إدراج قـدرات الرصـد املمتازة على الصعيد العاملي ملراقبة اجتاهات تردي            : ٣-١النتـيجة    •
واملساعدة يف تنفيذ   ") املناطق احلساسة ("األراضي، ودعم حتديد املناطق اليت تعاين مشاكل معيَّنة         

 عمليات حمددة يف جمال اإلدارة بشكل مباشر؛

 مشتركة بني جلنة العلم والتكنولوجيا      التعاون الفعال واملعزَّز ووضع آلية عمل     : ٤-١النتـيجة    •
 .وغريها من وكاالت األمم املتحدة املختصة

 )تدرج الحقاً (املؤشرات واألهداف )ج(  

  هتيئة بيئة مؤاتية ملكافحة التصحر-٢اهلدف التنفيذي  -٢

 املربرات )أ(  

التصحر واجلفاف  /ضياتفاقـية مكافحـة التصـحر أداة للتعاون الدويل هدفها هو احلد من تردي األرا               -٣٣
اعتماد : ويتضمن هذا اإلطار عنصرين متداخلني مها     . والتخفـيف مـن آثـار اجلفاف بتنفيذ إطار عمل مشترك          

استراتيجيات وبرامج وتدابري فعالة لتنفيذ االتفاقية؛ وهتيئة بيئة مؤاتية لتيسري العمل، وهو ما يتطلب إدراج أهداف 
 ".اإلطار الرئيسي"عامة األوسع نطاقاً، املشار إليه أحياناً ب  االتفاقية وهنوجها يف إطار السياسة ال

 البيئة وهتيئة وضع استراتيجيات وبرامج وتدابري فعالة     دعممن حيث   نتائج متواضعة   االتفاقية  وقد حققت    -٣٤
 نامجبر ٨٨وضع  هو   أحد جناحاهتا    وكان.  األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف     تردي  اجتاه قلبالالزمة ل املؤاتية  

ما صعَّب   أن   بيد.  متضرراً وكذا العديد من برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية         بلداً ١٤٠عمـل وطنـياً يف      
 . االستراتيجية والتنفيذيةوضعها موضع التنفيذ هو تفاوت قيمتها

رى، مبا  أخعمليف تنفيذ برامج العمل الوطنية عدم إدماجها يف جماالت أيضاً  أسباب تفاوت النجاح ومن -٣٥
 ورقات استراتيجية احلد من الفقر      وتتسم. األطراف  يف البلدان النامية املتضررة    اإلمنائيفـيها الزراعة والتخطيط     
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ومما يكتسي أمهية كبرية أيضاً   .  بأمهية خاصة   وخطط التنمية املستدامة الوطنية    الوطنية وميزانيات التنمية وخطـط   
وبدون هذا اإلدماج، .  اليت تتناول تغري املناخ والتنوع البيولوجيالـتآزر مـع صكوك بيئية أخرى، مبا فيها تلك         

ويتجلى هذا الوضع يف البلدان . سيظل أثر برامج العمل الوطنية وغريها من استراتيجيات مكافحة التصحر هامشياً
. وكاالت اإلمنائية املتقدمة األطراف حيث مل ُيدرج التصحر إدراجاً تاماً يف برامج املساعدة القطرية اليت تنفذها ال              

 .وجنمت عن ذلك فجوة متويلية كانت هلا آثار مثبطة

. ومن السمات البارزة التفاقية مكافحة التصحر النهج القائم على املشاركة يف وضع السياسات وتنفيذها -٣٦
ت وسـبب االهـتمام الشـديد بعنصـر املشاركة هو االعتراف بأن جناح التنفيذ لن يتحقق إال بتوفري اإلمكانا                  

. للمجـتمعات احمللية، مبن فيها النساء، والتعاون يف العمل مع املعنيني بإدارة األراضي واملزارعني احملليني والرعاة               
 .وهكذا نشأت عمليات تقوم على املشاركة لوضع برامج العمل الوطنية وغريها من االستراتيجيات

لية ووجود حوافز اقتصادية وسياسية     ومـع ذلـك، فإن عدم كفاية اإلمكانات املوفرة للمجتمعات احمل           -٣٧
ومما سيتيح تنفيذ االستراتيجيات والربامج     . معاكسـة ميـثالن حىت اآلن حواجز أمام تنفيذ هذه االستراتيجيات          

والـتدابري املـتعلقة باالتفاقية بنجاح إصالح هيكل احلوافز وتوفري اإلمكانات للمجتمعات احمللية بإدارة األراضي      
 .قرارات بشأهنا على أساس ال مركزيواملوارد واختاذ ال

 النتائج املتوقعة )ب( 

 :النتائج املتوقعة هي كاآليت -٣٨

إعادة هيكلة برامج العمل الوطنية تدرجيياً إلصدارها يف شكل وثائق استراتيجية           : ١-٢النتيجة   ● 
 تكرارية وقائمة على النتائج تدعمها بيانات علمية مرجعية كافية؛

ام البلدان املتضررة األطراف بإدراج برامج عملها الوطنية يف اخلطط اإلمنائية           قي: ٢-٢النتيجة   ● 
 والوطنية وغريها من اخلطط القطاعية ذات الصلة ومنحها األولوية،          اإلقليميةاإلقليمـية ودون    

مشاريعها اإلمنائية وتقدميها /وقـيام البلدان املتقدمة األطراف بإدراج أهداف االتفاقية يف براجمها      
 عم الكايف للبلدان النامية املتضررة األطراف؛الد

تعزيز التآزر يف جمال التنفيذ بني خطط وبرامج العمل الوطنية يف جماالت تغري             : ٣-٢النتـيجة    ● 
 البيولوجي والتصحر لزيادة فعالية الكلفة ودعم أثر عمليات التدخل؛ املناخ والتنوع

قتصادية والسياسية املعاكسة إلدارة األراضي      اال -حتديد احلوافز االجتماعية    : ٤-٢ النتـيجة  ● 
إدارة مستدامة يف البلدان النامية املتضررة األطراف والبلدان املتقدمة األطراف، وعند االقتضاء،            

 تنفيذ السياسات إلزالتها أو حتييد آثارها؛

راضي واملياه دعـم املشاركة الفعالة للمجتمعات احمللية وأصحاب املصلحة بإدارة األ        : ٥-٢النتـيجة    ● 
 .واختاذ قرارات بشأهنما على أساس ال مركزي ومن خالل استراتيجيات أخرى لتوفري اإلمكانات



-11- 

 )تدرج الحقاً (املؤشرات واألهداف )ج( 

  تعزيز القدرات يف اجملتمعات احمللية والبلدان املتضررة-٣اهلدف التنفيذي  -٣

 املربرات )أ( 

حة التصحر وسائر املرفقات املتعلقة باألنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا           من اتفاقية مكاف   ١٩تشدد املادة    -٣٩
وغين عن البيان أن    . على الصعيد اإلقليمي بوجه خاص على ضرورة بناء القدرات لضمان تنفيذ االتفاقية بنجاح            

كن عزو  النـتائج اليت حتققت حىت اآلن كانت متواضعة للحد من التصحر وتردي األراضي وآثار اجلفاف وأنه مي                
 .ذلك أساساً إىل ضعف قدرات األطراف املؤثرة

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، شاركت البلدان يف مبادرات مثل مبادرة تنمية القدرات والتقييمات  -٤٠
الذاتـية للقـدرات الوطنية من أجل إدارة البيئة العاملية اليت هنض هبا مرفق البيئة العاملية بوصفها وسائل لتحليل                   

ومبا أنه قد مت تنفيذ أعمال تقييم من هذا النوع يف عدد            . لقدرات الوطنية واحمللية ملعاجلة اتفاقيات ريو وتنفيذها      ا
كبري من البلدان وحتديد مكامن قوة وضعف القدرات، فال بد من تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل قصد حتسني                 

 .القدرات ودعمها بانتظام

بري احتياجات يف بناء القدرات لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث مجيعها بنجاح           وتتقارب فيما يبدو إىل حد ك      -٤١
واتفاقية مكافحة التصحر جمهزة جتهيزاً جيداً لدعم القدرات على الصعيدين الوطين . وميكن تلبيتها عن طريق التآزر

 .واحمللي بفضل قوة أنشطتها على مستوى اجملتمعات احمللية وطابعها القائم على املشاركة

ففي حالة اتفاقية مكافحة    . وتطويـر قـدرات إدارة البيئة أمر ال ميكن النظر إليه مبعزل عن جممل عملية التنمية                -٤٢
التصـحر، ينـبغي إيالء االهتمام للقضايا الشاملة واألوسع نطاقاً اليت قد تعوق حتقيق اإلدارة املستدامة لألراضي وتعرض                 

فعلى سبيل املثال، تتأثر القدرة على اإلدارة املستدامة لألراضي تأثراً . راتلـلخطر اسـتدامة أي جهود تبذل لتطوير القد        
كما جيب حتديد العوامل اليت تدعم اعتماد       . اإليدز وآثاره على سكان األرياف    /سلبياً بانتشار فريوس نقص املناعة البشري     

 .مستوى صنع القرارأفضل املمارسات على نطاق أوسع يف التنمية الريفية املستدامة ملراعاهتا على 

ومـن مث فإن االستثمارات الالزمة لتحسني قدرات إدارة األراضي بشكل منهجي مرتفعة للغاية، يف مجلة أمور،                  -٤٣
ويف سياق هذه اخلطة االستراتيجية، ينبغي     . وجيب أن تكون االستراتيجيات طويلة األجل وأن ترتبط بتدابري التثقيف العامة          

 .ات على دعم احلكومات يف حتسني الوضع العام إلدارة األراضي إدارة مستدامةأن تركز أنشطة بناء القدر

 النتائج املتوقعة )ب( 

 :النتائج املتوقعة هي -٤٤

تنفيذ هنوج مبتكرة لدعم وتطوير القدرات يف اجملتمعات احمللية والبلدان املتضررة، : ١-٣النتيجة  ● 
تأسيس . ات احمللية وخربة األقران يف جمال التعلممبا يف ذلك من خالل التبادل على مستوى اجملتمع
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وإدراج أفضل املمارسات يف الصكوك ذات الصلة بالسياسة العامة الوطنية والشروع يف تنفيذها             
 على الصعيد الوطين؛

حتديد االحتياجات من القدرات باللجوء إىل هيئات التنسيق الوطنية واستعمال          : ٢-٣النتيجة   ● 
ايت للقـدرات الوطنية، مىت وجدت، وإدراجها يف خطط العمل الوطنية           تقاريـر التقيـيم الـذ     

باالستفادة من إمكانيات تآزر جهود تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي            
 واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

ا وإقامة شراكات   توظيف االستثمارات الرئيسية دعماً لبناء القدرات وتطويره      : ٣-٣النتيجة   ● 
 .فعالة لتعزيز القدرة على اإلدارة املستدامة لألراضي يف البلدان املتضررة

 )تدرج الحقاً (املؤشرات واألهداف )ج( 

  توفري الوسائل املالية والتكنولوجية لضمان تنفيذ فعال-٤اهلدف التنفيذي  -٤

 املربرات )أ( 

وتدعو . قل التكنولوجيا عناصر رئيسية يف اتفاقية مكافحة التصحر       إن حشـد املوارد املالية والبشرية وعمليات ن        -٤٥
االتفاقـية إىل حشـد موارد مالية كافية ويف الوقت املناسب وموارد ميكن التنبؤ هبا لدعم تنفيذ برامج مكافحة التصحر                    

تفاقية هذا بعد   وشددت وحدة التفتيش املشتركة على ضرورة حتقيق هدف اال        ). ٢٠املادة  (والتخفـيف من آثار اجلفاف      
وحسبما جاء يف تقرير وحدة . وهذا الوضع عامل يعوق تنفيذ االتفاقية بفعالية.  سنوات على دخوهلا حيز التنفيذ١٠مرور 

 .التفتيش املشتركة، يؤثر هذا الوضع أيضاً يف سري عمل أمانة االتفاقية واآللية العاملية وحتقيق أنشطتهما بكفاءة

 األطراف  أوالً، مل تلتزم البلدان املتقدمة    . شتركة إىل ثالثة أسباب هلذه الفجوة املالية      وتشـري وحـدة التفتيش امل      -٤٦
ثانياً، حققت البلدان النامية األطراف جناحاً متواضعاً يف . صراحة بتوفري موارد ثابتة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

ثالثاً، مل يدرج الشركاء يف التنمية      .  الوطنية إدراج أهـداف االتفاقية يف خطط التنمية الوطنية ويف حشد املوارد          
 .برامج اتفاقية مكافحة التصحر وأنشطتها يف براجمهم ومشاريعهم

وينبغي االعتراف بأن اإلمكانيات املالية والتكنولوجية يف العديد من البلدان املتضررة ال تكفي يف الوقت                -٤٧
 أهداف التصحر وتردي األراضي بنجاح يف السياسات        وحىت يف حالة إدراج   . احلاضـر لتحقيق أهداف االتفاقية    

وعليه، . اإلمنائية واالقتصادية الرئيسية، سيكون من الصعب على البلدان تعبئة املوارد الالزمة من امليزانيات الوطنية
جيـب إتاحـة إمكانيات مالية وتكنولوجية كافية للبلدان األطراف املتضررة واملنظمات الداعمة، ال سيما على                

 .لصعيد احمللي والدويل واإلقليميا

رفق البيئة العاملية   الثالثة مل معية  اجل ويف أعقاب . التفاقية على مدى العقد األول للتنفيذ     ا متويلوتغريت بيئة    -٤٨
 لالتفاقية جنباًَ إىل جنب  تابعة مرفق البيئة العاملية آلية مالية، أصبح٦-م أ/٦قرر اتفاقية مكافحة التصحر وتطبيقاً مل

 أنشطة مرفق البيئة العاملية ذات الصلة  على موارد مالية إضافية يف إطارهبذه الطريقةالتفاقية حتصل او. آللية العامليةا
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اجمي بني هنج اتفاقية مكافحة     ن استراتيجي وبر  وجود تقارب احلاجة إىل ضمان    كذلك  ظهر  وت. لـتردي األراضي  
 تكامل أدوار مرفق    وختاماً ال يزال األمر يتطلب توضيح     . ضي تردي األرا  إزاءمرفق البيئة العاملية    هنج  التصـحر و  

 .البيئة العاملية واآللية العاملية

حتّدَيني ميثالن   بني املاحنني    وزيادة توافق الربامج فيما    التآزر يف العمل   ال يزال وعـلى الصـعيد القطري،       -٤٩
 رفيع املستوى املعين باالتساق على      لفريق ا ويشدد. فعالية وأثر إجراءات مكافحة تصحر األراضي     يؤثـران على    

 على ضرورة حتسني ")توحيد األداء (""Delivering as One"نطـاق مـنظومة األمم املتحدة يف تقريره املعنون   
مت مبادرات تسوا.  املوارد احملدودة ظليفالزم هذا االتساق و. االتساق بني املاحنني واملتلقني على الصعيد الوطين

 . هذا االتساقدعم القطرية بالفعالية يف امجمن قبيل شراكات الرب

، مبا فيها استثمارات القطاع اخلاص اجلديدة يف العقد القادم املوارد املالية تزداد أمهية دور أن  من املتوقع   و -٥٠
 من تغري املناخ والتكيف     املخصص للحد تمويل  أن ال ضافة إىل   هذا باإل . تمويلجمال ال يف   وأسواق اخلدمات البيئية،  

هود الستغالل هذه املوارد املالية اجلديدة      اجل وجيب بذل    اجلافة،إىل األراضي   حيـتمل أن يوجه أكثر فأكثر       عـه   م
 .وضمان اتساقها مع هنج االتفاقية

قضايا  والدراية الفنية ويةقضايا املالال حتدياً ألن ن نقل التكنولوجيا وتكييفها ميثال   ال يـزال  ،  خلـتام ويف ا  -٥١
وينبغي . ، تعوق نشر التكنولوجيات القائمة واجلديدة     السياسيةقتصادية و االوافز  احل قلةوكذا  امللكـية الفكرية،    

 .استكشاف سبل فعالة إلزالة احلواجز القائمة وإجياد حوافز جديدة لنقل التكنولوجيا وتكييفها

 النتائج املتوقعة )ب( 

 :النتائج املتوقعة هي -٥٢

 مشترك لتوفري موارد مالية كافية      بوضع منهاج ة األطراف    البلدان املتقدم  قيام: ١-٤ النتـيجة  ● 
 ومنع حدوثه تردي األراضي   / اجتاه التصحر   قلب  التنبؤ هبا من أجل    وميكنويف الوقـت املناسب     

 والتخفيف من آثار اجلفاف؛

 املوارد الوطنية والثنائية ومتعددة     حلشد استراتيجيات استثمارية متكاملة     وضع: ٢-٤لنتـيجة   ا ● 
 وتأثريها؛  التدخل تدابري املتضررة لزيادة فعاليةاألطراف يف البلدان األطراف

 ن أدوارمها املتكاملة بفعالية بالتعاو     بتنفيذ  اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية     قيام: ٣-٤النتيجة   ● 
 لتنفيذ أهداف اتفاقية    هاوحشد  اإلمنائيني واألطراف قصد توفري املوارد الكافية      الشـركاء مـع   
 افحة التصحر ودعم عملية االتفاقية؛مك

مصادر باستكشاف  ني اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية والشركاء اإلمنائي      قيام: ٤-٤النتـيجة    ● 
، مبا فيها استثمار القطاع اخلاص واآلليات القائمة على السوق والتربعات اخلريية            مبتكرةمتويل  
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ف من آثار اجلفاف، مبا يف ذلك دعم التكيف مع           ملكافحة التصحر والتخفي    التآزري والـتمويل 
 تغري املناخ واحلد منه إضافة إىل محاية التنوع البيولوجي؛

 متويل كاف وحوافز اقتصادية      توفري  احلصول على التكنولوجيا من خالل     تيسري: ٥-٤النتيجة   ● 
 . جرد االحتياجات التكنولوجية واملوارد املتاحةوينبغي. وسياسية فعالة

 ) الحقاًتدرج (املؤشرات واألهداف )ج( 

 ة فعالةي وضع ترتيبات مؤسس-٥اهلدف التنفيذي  -٥

 املربرات )أ( 

 اجملتمع الدويل إىل    حاجةأحـد املبادئ األساسية اليت أفضت إىل اعتماد اتفاقية مكافحة التصحر هي             إن   -٥٣
بدور  هيئات وعملية إدارة االتفاقية      موتقو.  بفعالية مهاوآثار تردي األراضي واجلفاف   عاجلة أسباب ملصك مجاعي   

 .أساسي يف تيسري التعاون الدويل ودعم األطراف لتنفيذ األهداف املشتركة على الصعيدين اإلقليمي والوطين

وميكن عزو  .  يف جمال تيسري التعاون والتنفيذ الفعال      نتائج متواضعة  االتفاقية يف عقدها األول      وقد حققت  -٥٤
فعلى سبيل املثال اشتد    . هيكل إدارهتا ومؤسساهتا الذي كان دون املستوى األمثل       أداء  هـذا الوضـع جزئياً إىل       

وإنشاء . اهتمام مؤمتر األطراف بالقضايا ذات الصلة بالعملية، مما حّد من فعاليتها يف معاجلة قضايا التنفيذ األساسية
عنصر أساسي لنظام إدارة فعال     ) ميةمثل جلان االستعراض أو اللجان العل     (هياكل وعمليات على الصعيد الدويل      

 .بشرط أن تكفل جمالس اإلدارة عدم استرتاف القضايا اإلجرائية موارد أكثر من الالزم

والحظـت وحـدة التفتـيش املشتركة عدم وجود آلية مؤقتة فعالة الختاذ القرارات بني دورات مؤمتر                  -٥٥
ال التابعة التفاقية مكافحة التصحر توجد يف       كما الحظت أن مراكز االتص    . األطـراف وأوصت بتعزيز املكتب    

وإضافة إىل ذلك، تفتقر مراكز االتصال يف البلدان . الغالب يف وزارات ضعيفة وأن موظفيها يشغلون مناصب دنيا
النامية األطراف إىل القدرات املالية والبشرية للمشاركة بفعالية يف مؤمترات األطراف وعمليات االتفاقية املقترنة              

 .وتفاوتت بذلك مشاركة األطراف ونشأت ثغرة بني قرارات مؤمتر األطراف واالمتثال على الصعيد الوطين. هبا

وتقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوظائف مهمة يف قياس التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر  -٥٦
توقعات لعدم وجود إطار قياسي فعال يقترن       غري أهنا مل حتقق كل ال     . وتسـتخدم كمنرب لتبادل أفضل املمارسات     

 .وجيب تسهيل املناقشات األساسية والتفاعلية يف دورات اللجنة. مببادئ توجيهية واضحة يف جمال تقدمي التقارير

 األطراف تقارير   لكي تقدم و. دويل لتشجيع االمتثال ألحكام صك      اًرئيسيعامالً  تقدمي التقارير   ميـثل   و -٥٧
. تمويلكافية وآليات لل اتمبادئ توجيهية متينة ومؤشرات لألداء وقدر    أن تكون هناك    جيـب   بطـريقة فعالـة     

 ليست متينة مبا فيه الكفاية لتعزيز       ، يف إطار االتفاقية   ، اليت مت اعتمادها   تقدمي التقارير ب املتعلقةواملبادئ التوجيهية   
 قد أفادت يف تقريرها بأن األموال املخصصة وحدة التفتيش املشتركةهذا عالوة على أن . التنفيذ وحتسني االمتثال

 .التفاقيات املماثلة هلاا ال تكفي مقارنة مبا هو متاح يف تقدمي التقارير يف إطار اتفاقية مكافحة التصحرل
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ومشاركة اجملتمع املدين عامل رئيسي أيضاً يف حتقيق أهداف االتفاقية مثل الشفافية والرصد وتبادل أفضل  -٥٨
 كانـت فكرة مبتكرة أن تدعو االتفاقية املنظمات غري احلكومية يف مناقشاهتا إىل املشاركة               قـد و. املمارسـات 

وأشار تقرير وحدة التفتيش املشتركة إىل      . األساسـية يف سـياق مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          
وجيب دعم .  املناقشاتضـرورة تعمـيم وزيـادة شـفافية عملية اختيار املنظمات غري احلكومية للمشاركة يف              

 .مشاركتها على مجيع املستويات من املستوى القطري إىل املستوى الدويل

ورغـم تفاين املوظفني وموظفي جهازي اإلدارة واحترافهم املهين، فقد كان أداء املؤسستني الرئيسيتني التابعتني                -٥٩
فقد أعاق األداَء صعوبةُ حتديد والية      . ثل يف كثري من احلاالت    لالتفاقية، أال ومها األمانة واآللية العاملية، دون املستوى األم        
كما أدى تنازع اآلراء بشأن أدوار ومهام كلتا املنظمتني إىل          . كل منهما بوضوح، مما أسفر عن حدوث توترات مؤسسية        

ش املشتركة يف   وشددت وحدة التفتي  . إكـثار مؤمتر األطراف من الطلبات دون توفري ما يقابلها من موارد مالية وبشرية             
 .تقريرها على ضرورة توفري موارد كافية وإتاحتها بشكل منظور لدعم اإلدارة الفعالة والتخطيط الربناجمي

وأنشئ العديد من املؤسسات يف إطار االتفاقية على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري على مدى  -٦٠
الغرض، ويف بعض األحيان جلان يف خدمة برامج العمل       ومشل ذلك تعيني مراكز اتصال حمددة       . العقـد املنصـرم   

وعالوة على ذلك، ُعينت كيانات إقليمية مثل شبكات الربامج املواضيعية ومراكز املعرفة . الوطنية ووكاالت تنفيذ
وقد توفر هذه املؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية . املتفوقة لتخويل بعض االختصاصات يف جمال مكافحة التصحر

 .قطرية أطراً تآزرية لتنفيذ مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على األجلني املتوسط والطويلوال

 النتائج املتوقعة )ب( 

 :النتائج املتوقعة هي -٦١

يعتمد مؤمتر األطراف خطة استراتيجية وبرنامج عمل مناظراً للتركيز على قضايا : ١-٥النتيجة  ● 
كتب سلطة تشريعية كافية لتعزيز سلطته يف سبيل مواجهة أية طوارئ            امل ختويلوينبغي  . التنفيذ

 عندما ال يكون مؤمتر األطراف منعقداً يف دورة؛

تكليف مسؤولني رفيعي املستوى من الوزارات املختصة بشؤون اتفاقية مكافحة          : ٢-٥النتيجة   ● 
التصال التابعة لالتفاقية وينبغي إمداد مراكز ا.  املتقدمة والنامية األطراف الـبلدان التصـحر يف    

بإمكانـات أكرب لكي تفي بالتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية على النحو الكامل وتسهم يف       
 تطورها بشكل مستمر؛

تنظيم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف إطار فعال لقياس األداء وتنظيم جدول            : ٣-٥النتيجة   ● 
لفريق العامل  ويقوم ا . يعية والتفاعلية إىل أقصى حد     من النقاشات املواض   لالسـتفادة أعماهلـا   

التقارير اليت ُتقدَّم   وشكل  نوعية  ب والنهوضاملخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات،       
 بتقدمي املشورة بشأن املبادئ التوجيهية اجلديدة يف جمال تقدمي التقارير؛           إىل مؤمتـر األطـراف    

  املايل للبلدان النامية األطراف؛وُتعتمد هذه املبادئ ويزيد الدعم
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تضـع أمانة االتفاقية واآللية العاملية برامج عمل فردية ومشتركة كل سنتني            : ٤-٥النتـيجة    ● 
  لكي يعتمدها مؤمتر األطراف؛االستراتيجيةتتماشى مع هذه 

ؤمتر ُتعتمد اإلجراءات املنقحة لكي تشارك املنظمات غري احلكومية يف أنشطة م          : ٥-٥النتيجة   ● 
 من األنشطة، مبا يف ذلك وضع معايري اختيار واضحة وآلية تضمن وجود توازن وغريهااألطراف 

وُيوفَّر دعم مايل منظور لضمان املشاركة املستمرة للمنظمات        . بني املشاركني من خمتلف املناطق    
 غري احلكومية يف الدورات وبني الدورات؛

 .طنية يف البلدان النامية املتضررةتعزَّز هيئات التنسيق الو: ٦-٥النتيجة  ● 

 )تدرج الحقاً (املؤشرات واألهداف )ج( 

  إطار التنفيذ-رابعاً 
 )يدرج الحقاً(

 .حتديد أدوار ومسؤوليات اجلهات الفاعلة وهيئات االتفاقية مبا يتمشى مع األهداف التنفيذية 

  رصد األداء-خامساً 
 )يدرج الحقاً(

- - - - - 

 


