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 استعراض االتفاقيةة نجل
               الدورة السادسة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٧- ٤       مدريد، 

                      من جدول األعمال املؤقت   )  ب ( و  )  أ ( ٣      البند 
              اآللية العاملية
                                             تعلق بأنشطـة اآلليـة العاملية وتقدمي التوجيه هلا          التقرير امل

                                                   استعراض سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها

 التقرير املتعلق بأنشطة اآللية العاملية وتقدمي التوجيه هلا واستعراض
 سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها

 ∗مذكرة من األمانة
 موجز

  ُ                               ، ُيطلب من املدير العام لآللية       ٣-    م أ  /  ١٠    و  ١-    م أ  /  ٢٥    و  ١-    م أ  /  ٢٤                 ً                من االتفاقية وعمالً باملقررات        ٢١           من املادة     )  د ( ٥                     بـناء على الفقرة      - ١
ّ                                                                                              ً                                               العاملية، أن يقّدم إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف، نيابة عن رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تقريراً حول أنشطة اآللية العاملية                                      

  :     يلي       يشمل ما

                                                                                                       ُ                             عمليات وأنشطة اآللية العاملية، مبا يف ذلك فعالية أنشطتها يف تشجيع تعبئة املوارد املالية الوافرة وتوجيهها كما أُشري إىل ذلك                      ) أ ( 
  ؛ ١-   م أ /  ٢٤              من مرفق املقرر   )  أ ( ٤        يف الفرع 

                                            املتصلة بالسبل والوسائل الفعالة لتقدمي                                                   ً                                        مـدى توفـر األمـوال يف املسـتقبل لتنفـيذ االتفاقـية فضالً عن تقييم املقترحات                         تقيـيم     ) ب ( 
            هذه األموال؛

                                                                                                                                   أنشـطة الصـندوق الـدويل للتنمـية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل واملنظمات األخرى ذات الصلة يف دعم                      ) ج ( 
  .             اآللية العاملية

                                                                                اء االستعراض الشامل الثالث لسياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها،                                                                              وقـد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف التقرير املرفق من أجل إجر             - ٢
  . ٦-   م أ / ٥                                                                                ً         من االتفاقية، ومن املقرر أن جيرى هذا االستعراض أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف عمالً باملقرر   ٢١           من املادة  ٧   ً         عمالً بالفقرة 

                                                      

                                                                                                                 تأخـر تقدمي هذه الوثيقة نظرا لضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة                  ∗
  .                   الثامنة ملؤمتر األطراف
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 مم املتحدة ملكافحةتقرير املدير العام لآللية العاملية التفاقية األ
 التصحر املقـدم إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف عن طريق

  رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 احملتويات

       الصفحة      رات    ــ    الفق 

  ٤  ٨-     ١ ...............................................................................           موجز تنفيذي

  ٦   ١٥-     ٩ .......................................................................................     مقدمة

  ٧   ٦٩-    ١٦ .................................................                            التقدم احملرز صوب تعبئة املوارد -   ً أوالً 

  ٧   ٦٤-    ١٦ .........................................           عبئة املوارد                   إنشاء بيئة مالئمة لت -   ألف 
  ٧   ١٩-    ١٧ .........................................................       التعميم - ١  
  ٨   ٢٣-    ٢٠ ................................................              إقامة الشراكات - ٢  
  ٨   ٢٥-    ٢٤ ..................................................            إدارة املعارف - ٣  
  ٩   ٢٦ ...................................                           استراتيجيات التمويل الوطنية - ٤  

                                                                أمـثلة إلجـراءات اآللـية العاملية على الصعيد القطري ودون            - ٥
  ٩   ٦٤-    ٢٧ ............................................                اإلقليمي واإلقليمي

   ١٦   ٧٩-    ٦٥ .............................................     تصاالت                 إدارة املعرفة، واال -    باء  

   ١٦   ٦٦-    ٦٥ ..........................................................     مقدمة - ١
   ١٧   ٧٠-    ٦٧ .............                                  اهلوية املؤسسية واالتصاالت االستراتيجية  :       التوسع - ٢
٣ - BBC World Series "Villages on the Front Line"  

                                                               مسلسـل عـلى قـناة هيئة اإلذاعة الربيطانية العاملية بعنوان          (
   ١٨   ٧٣-    ٧١ .....................................  ")                  القرى تتقدم الصفوف "

   ١٨   ٧٥-    ٧٤ ......                                   بشأن تكاليف عدم الفعل وفرص االستثمار            املؤمتر الدويل  - ٤
                                                         جهـاز املعلومـات املطور اخلاص بتدهور األراضي ومنهجية          - ٥

   ١٨   ٧٧-    ٧٦ ............................                            استعراض جمموعة املشاريع املنسقة
   ١٩   ٧٩-    ٧٨ ..........                                            تصميم استراتيجيات متويل متكاملة ملكافحة التصحر - ٦
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 )تابع (احملتويات

       الصفحة      رات    ــ    الفق 

   ١٩   ٩٨-    ٨٠ ....................                  الربامج االستراتيجية  :                  ويل جديدة ومبتكرة       مصادر مت -    جيم  
   ١٩   ٨٣-    ٨٠ ...........................................................     مقدمة - ١
   ٢٠   ٨٦-    ٨٤ ..................................                          علم االقتصاد ووسائل التمويل - ٢
   ٢٠   ٨٩-    ٨٧ .............................                               تغري املناخ وتعريض اخلدمات البيئية - ٣
   ٢١   ٩٢-    ٩٠ ..................................                         التجارة والوصول إىل األسواق - ٤
   ٢٢   ٩٥-    ٩٣ ...........................................                 إشراك القطاع اخلاص - ٥
   ٢٢   ٩٨-    ٩٦ ...........................................    املدين             مشاركة اجملتمع  - ٦

   ٢٢    ١٠٤-    ٩٩ ..............................................................               الدروس املستخلصة -     ً ثانياً 

   ٢٣    ١١٤-   ١٠٥ .....                                                                        تعزيز الفعالية املؤسساتية لآللية العاملية من أجل تنفيذ االستراتيجية العشرية  -     ً ثالثاً 
                                                                   حتقـيق االنسـجام بـني اآللـية العاملية واالستراتيجية املقترحة لفترة       -   ألف

   ٢٣    ١٠٧-   ١٠٥ ..........................................................           العشر سنوات
   ٢٤    ١١٠-   ١٠٨ ........................................                             جيب القيام به لزيادة التمويل  ما -    باء  
   ٢٤    ١١١ .......................................................             عالقات الشراكة -   جيم 
   ٢٥    ١١٢ ..................................                                       التعاون بني اآللية العاملية وأمانة اتفاقية -    دال  
   ٢٥    ١١٤-   ١١٣ .......................................                               اإلدارة الساعية إىل إحراز النتائج -    هاء  

   ٢٥    ١١٦-   ١١٥ ...........................................................................    خالصة -     ً رابعاً 
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 موجز تنفيذي

      من    ٢١           من املادة     )  د ( ٥                                                ً                  ية تقريره هذا إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف وفقاً للفقرة                                            قـدم املدير العام لآللية العامل      - ١
           ُ        ً                                                وينبغي أن ُينظر أيضاً إىل التقرير يف ضوء تقرير اآللية العاملية             .  ٦-    م أ  / ٥        واملقرر                                            اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،       

                                                                  لتقرير األخري يقع يف فترة تقييم سياسات اآللية العاملية وطرائق                                                                        املقـدم إىل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، مع مراعاة أن ا          
  .              عملها وأنشطتها

        اهليكل                                                                                                         ويف الفترة اليت يغطيها هذا التقرير، استرشدت استراتيجية اآللية العاملية لتعبئة املوارد بالتغريات اليت شهدها      - ٢
                                                     ذا اهليكل املايل بظهور طرائق جديدة لتخصيص املوارد                                   وترتبط التغريات املتعلقة هب     .                وتكيفت معها                          الـدويل لتمويل التنمية   

      وقد مت   .                                     وحتسني التنسيق واالتساق بني املاحنني                                         والتحديد القطري لألولويات اإلمنائية،                                           ترتكـز على تعزيز القيادة القطرية،       
                            ألمم املتحدة لإلصالح الرامية                                ملؤمتر األطراف ومبادرات ا     ٧-    م أ  / ٥    ً                                     ً                   أيضاً تعزيز إعادة تكييف اآللية املالية متاشياً مع املقرر          

  .                                       ، مبا يف ذلك يف جمال اإلدارة البيئية الدولية            صعيد املنظومة                    إىل حتقيق التناسق على 

       وإقامة                                   وتدعو االستراتيجية إىل االستيعاب،      .                          ً                                            واعـتمدت اآللـية العاملـية هنجاً واسع النطاق بشأن تعبئة املوارد            - ٣
                   من أجل اإلدارة                                                   رة املعارف، واستحداث استراتيجيات متويل وطنية                                                     شـراكات بـني أصـحاب املصلحة املتعددين، وإدا        

                                      وقد تعزز هذا النهج واستلهم مبصادر        .                       ُ                      ً                                    املستدامة لألراضي إلجناز أُطر استثمارية تشكل جزءاً ال يتجزأ من الربجمة اإلمنائية           
             ً                  لعاملية، وأيضاً من خالل زيادة                                                                                             جديـدة وابتكارية للتمويل ومببادرات خاصة من خالل وضع الربامج االستراتيجية لآللية ا            

                                                                                                                           التوعية والدعوة عن طريق نشر املعلومات بشأن مبادرات اآللية العاملية وإدارة املعارف فيما خيص متويل اإلدارة املستدامة                 
  .      لألراضي

        بتكارية                                                                       ً                       سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها أن اآللية العاملية حتتاج دائماً أن تكون ا                            وأكد استعراض    - ٤
                                                                                                         وكما يصف هذا التقرير، فإن االستراتيجيات العملية لآللية العاملية أثبتت أهنا فعالة يف سياق البيئة                 .         ً             وهي فعالً ابتكارية   -

  .                           اليت تعمل فيها اآللية العاملية

                 يتجلى يف هذا                           ً     ً                                                                      وقد لقي هذا األمر إقراراً كبرياً بني اهليئات املكونة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وهو               - ٥
                                          من أجل التنسيق الفعال لربامج العمل           ١٩٩٩                                                                                 الـتقرير، على سبيل املثال، من خالل النهج الذي توخته اآللية العاملية سنة              

                                                                      ً                                                     الوطنـية يف شـكل أطـر إمنائية وطنية شاملة واستراتيجيات للحد من الفقر، وأيضاً من خالل هنج االستراتيجية العاملية                    
َ                               يز على استحداث أطر استثمارية شاملة ُتدَمَج يف استراتيجيات التمويل الوطنية                    احلديث املتمثل يف الترك  َ  ُ                                   .  

                                                                                                               وعـلى مـدى السنوات اخلمس املاضية قامت اآللية العاملية بأنشطة يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا                  - ٦
                                   دمت اآللية العاملية خدمات أساسية       وق  .                منطقة فرعية    ١٢     ً     بلداً و    ٢٧                                                      الالتينـية والكارييب، من خالل املشاركة يف أكثر من          

  :                       وتشمل هذه اخلدمات ما يلي  .                                                          لتحقيق تعبئة ناجحة للموارد فيما خيص اإلدارة املستدامة لألراضي

                                                                                                    تقـدمي الدعـم التقين يف جمال استحداث استراتيجيات متويل شاملة جتمع بني مصادر التمويل العامة                   ) أ ( 
                   واخلاصة واالبتكارية؛
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                                                                                      االستشارية االستراتيجية لتوسيع نطاق احلصول على التمويل من املصادر غري التقليدية،                         تقدمي اخلدمات     ) ب ( 
        ً                                                                                                                  وذلك مثالً من خالل التعويض عن اخلدمات البيئية والتنفيذ املتسم بالتآزر لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف والتكيف مع               

  ؛                                                   تغري املناخ والتجارة والقطاع اخلاص واحلراجة واجملتمع املدين

                                                                                                 التعاون مع الشركاء الوطنيني والشركاء من املاحنني والدخول يف شراكات لتسهيل االتساق والتكيف                ) ج ( 
                                                  مع األولويات الوطنية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر؛

                                                                                                  اسـتحداث منتجات معرفية مع الشركاء، ال سيما حتليل جوانب تدهور األراضي، املرتبطة بالتمويل،                ) د ( 
                                                                                          صادية، واإلنفاق العام وعمليات استعراض احلوافظ، والتخطيط املؤسسي، واإلجراءات املتصلة بامليزانية؛             كالسياسة االقت

                                                            ً     ً                                           بناء قدرة النظراء الوطنيني على تسيري عمليات تعبئة املوارد تسيرياً فعاالً، مبا يف ذلك العمليات الوطنية                    ) ه ( 
                   املتعلقة بامليزانية؛

                  ً                        ستشارة اخلرباء، فضالً عن بعثات مشتركة للماحنني؛                        تنظيم اجتماعات ومؤمترات ال  ) و ( 

                                                                                                     الـتفاوض بشأن اتفاقات ملموسة مع املاحنني واملؤسسات املالية فيما يتعلق بتمويل الربامج واملشاريع                ) ز ( 
  .                                                                        احمللية املتصلة بإدارة األراضي على حنو مستدام والنابعة من أطر استثمارية شاملة

                                                               ً          مات املذكورة أعاله موجهة حنو العمليات وتقتضي مفاوضات مطولة وتعاوناً                                           وباعتـبار أن كل خدمة من اخلد       - ٧
      ويقدم   .      ً                                                        ً                                   مكثفاً بني جمموعة متنوعة من الفعاليات، يستلزم حتقيق النجاح أحياناً بذل جهود متضافرة على مدى عدة سنوات

                                           لق بالدور احلفاز الذي تؤديه اآللية العاملية يف                                                                                 هذا التقرير العرب الرئيسية املستخلصة يف تعبئة املوارد بفعالية، ال سيما فيما يتع      
                                                                                                                         التنسـيق وبناء الشراكات؛ ودعم امللكية والزعامة القطريتني؛ وتيسري ما يبذلـه كل من احلكومات والشركاء يف التنمية                 

  ع                                                                                                                وغري ذلك من أصحاب املصلحة الرئيسيني من جهود متضافرة ومنسقة؛ ووضع استراتيجيات التمويل الوطنية؛ والشرو              
                                                                                                                       يف عمليات دون إقليمية أو إقليمية تبين إطار عمل مشترك؛ وإشراك مصادر متويل مبتكرة وجمموعة أوسع من القطاعات؛                  
                                                                                                               وإشـراك أصحاب املصلحة يف اتفاقية مكافحة التصحر يف تطوير املنتجات واخلدمات؛ وصياغة رسائل بسيطة وواضحة                

  .              وشديدة التركيز

         ً     ً                                                                     استعراضاً عاماً لدور اآللية العاملية املتوقع وفعاليتها التنظيمية يف سياق االستراتيجية                                 ويقدم اجلزء األخري من التقرير     - ٨
                                                        ّ         ً            ووضع سياسات اآللية العاملية وطرائقها التشغيلية وأنشطتها اجلّيدة حالياً يسمح هلا      .                                     العشـرية التفاقـية مكافحة التصحر     

                                                ً              ا أن هنج اآللية العاملية يف تعبئة التمويل متسق أساساً مع                                                                          بتنفـيذ برنامج العمل املعروض يف مشروع االستراتيجية، ال سيم         
                                        ً                                                واجتاه اآللية العاملية جاهز للتعزيز استناداً إىل التوجيه االستراتيجي املقدم من مؤمتر              .                                       النهج املقترح يف االستراتيجية املقترحة    

  .                      األطراف يف دورته الثامنة
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 مقدمة

                                                             ة ملكافحة التصحر بوضوح التزامات مجيع اجلهات املعنية يف اتفاقية                                 مـن اتفاقية األمم املتحد       ٢٠                حتـدد املـادة      - ٩
                             وتتألف جممل التمويالت احملددة      .                                                                                        مكافحـة التصحر فيما يتصل بأدوارها ومسؤولياهتا املشتركة واملختلفة يف تعبئة املوارد           

           ِ                     أثرة، ومن ِمنح وقروض تساهلية                                                                                                لتنفـيذ اتفاقـية مكافحة التصحر من متويالت من البلدان األطراف النامية واملتقدمة املت             
                                         ويف هذا السياق، تشكل املهمة املوكلة إىل        .                                                                             ومتويـل جديد وإضايف عن طريق مرفق البيئة العاملية، ومصادر مبتكرة أخرى           

    ادة                                                                                     ً                                   اآللية العاملية واملتمثلة يف دعم اإلجراءات املفضية إىل تعبئة موارد مالية كبرية وتوجيهها جزءاً من جهودها الرامية إىل زي           
ُ                     من االتفاقية، قد ُوضعت يف السياق املناسب  ٢١                                                                   الكفاءة، وهكذا تكون فعالية اآلليات املالية القائمة ، كما ورد يف املادة                   .  

                           من االتفاقية وما تالها       ٢١           من املادة     )  د ( ٥ ُ                                                   ً                    وُيقدم هذا التقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عمالً بالفقرة             -  ١٠
  ،  ٦-   م أ / ٥                                                         ً             ف تطلب تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دوراته، فضالً عن املقرر                             مـن مقررات ملؤمتر األطرا    

                                                                                   أن االستعراض الشامل الثالث لسياسات اآللية العاملية وأساليب عملها وأنشطتها سيجري يف       ]           فيه املؤمتر    [    يالحظ "        الـذي   
 ٢                                              األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة مبقتضى املقرر                                  ، وذلك يف ضوء استعراض          ٢٠٠٧                                       الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف عام       

                                                                                                                    ، هبـدف تقيـيم مـدى استمرارية أمهية اآللية العاملية وتأثريها وفعاليتها وكفاءهتا يف أداء مهام واليتها مبوجب                    ٦-    م أ  /
                 رة مؤمتر األطراف                                                                                                   وينبغي، لدى النظر يف هذا التقرير، أن يؤخذ يف احلسبان تقرير اآللية العاملية املقدم إىل دو                  ".           االتفاقـية 

  .                                                                                 السابعة ألنه يتزامن مع فترة تقييم سياسات اآللية العاملية وطرائقها التشغيلية وأنشطتها

     ً                                                                                                                 ونظراً إىل توافق اآلراء املتزايد بشأن اإلدارة من أجل حتقيق نتائج يف جمال التنمية بوصفها استراتيجية تتيح بلوغ                   -  ١١
                                                                                            ة واملساءلة، ترمي بنية هذا التقرير إىل إبراز النتائج بتقدمي أمثلة ملموسة ملا حققته                                                       األهـداف اإلمنائية لأللفية وتعزيز املراقب     

                                                                                                                              اآللـية العاملية من نتائج كوسيلة إلطالع مؤمتر األطراف على التقدم احملرز يف تعبئة املوارد من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة                    
  .      التصحر

                                                                    استراتيجية اآللية العاملية يف جمال تعبئة املوارد بالتغريات اليت                                                             وخـالل الفترة اليت يغطيها هذا التقرير، استرشدت        -  ١٢
                                                                                                                       حدثـت يف هيكل متويل التنمية الدويل وتكيفت معها، وقد شهد هذا اهليكل الدويل ظهور طرائق جديدة لتوزيع املوارد؛                   

                             يات اإلمنائية، وحتسني التنسيق                                                                                                  وتقـوم هذه االستراتيجية اجلديدة على زيادة امللكية القطرية، وقيام البلدان بتحديد األولو            
  .                 واملواءمة بني املاحنني

                                                                                                                وجيري تعزيز إعادة تنظيم اآللية العاملية يف السياق األوسع إلصالح األمم املتحدة الرامي إىل تعزيز االتساق على                  -  ١٣
                    ً   اآللية العاملية تركيزاً                                  ويف هذا الصدد، تركز عمليات        .                                                                     مسـتوى املنظومة ككل، مبا يف ذلك يف جمال اإلدارة البيئية الدولية           

                                                 واملراد بذلك إبراز احلاجة إىل متويل إدارة األراضي على    ".                 أمم متحدة واحدة  "    ً                                          خاصاً على البلدان الرائدة يف تنفيذ مشروع        
                                                                             لذلك، ستقوم اآللية العاملية بتعزيز عملياهتا بواسطة ترتيبات تعاونية داخل            ".             توحيد األداء  "                               حنـو مستدام يف إطار عمليات       

  .               ً                                  م املتحدة وحتديداً مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   األم

    يف     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٣     ً                                                                                     ونظـراً إىل ما سبق ذكره، أعيد توجيه أهداف خطة عمل اآللية العاملية للفترة ما بني عامي            -  ١٤
               ملتأثرة عن طريق                                                                     شجع اآللية العاملية على املضي يف تعزيز دعمها لألطراف من البلدان النامية ا "       الذي  ٧-    م أ  / ٥             سياق املقرر   

   ".ICCD/CRIC(4)/4                                                               تنفيذ االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز، على حنو ما ورد يف الوثيقة 
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                     ً                                                                                                ويربز هذا التقرير أيضاً التقدم احملرز يف توسيع قاعدة متويل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر عن طريق موارد متويل                   -  ١٥
                                                                          التكيف مع تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري                                                              جديـدة ومبتكرة ومبادرات خاصة، مثل آليات متويل       

                                                                                                                         املناخ، والتجارة والنفاذ إىل األسواق، والتعويض عن اخلدمات البيئية، ومبادرات احلراجة، وتنمية القطاع اخلاص، وتنمية               
                 ً                                 آللية العاملية أيضاً أنشطة التوعية والدعاية عن                                    وخالل فترة التقييم، كثفت ا      .                                              اجملتمع املدين والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب      

      ويقدم   .                                                                                                                طـريق نشر معلومات عن مبادرات اآللية العاملية وإدارة املعارف يف جمال متويل إدارة األراضي على حنو مستدام                 
                        ق االستراتيجية العشرية                                    ً     ً                                                                  اجلزء األخري من هذا التقرير استعراضاً شامالً لدور اآللية العاملية املتوقع وفعاليتها التنظيمية يف سيا              

  .                     التفاقية مكافحة التصحر

  التقدم احملرز صوب تعبئة املوارد-   ً أوال  

  إنشاء بيئة مالئمة لتعبئة املوارد-ألف 

                        ً      ً                                                                                  اعـتمدت اآللية العاملية هنجاً واسعاً يف تعبئة املوارد يدعو إىل التعميم، وإقامة الشراكات بني أصحاب املصلحة                  -  ١٦
  .                                                                                    عـارف، ووضع استراتيجيات متويل وطنية لزيادة االستثمارات يف إدارة األراضي على حنو مستدام                         املـتعددين، وإدارة امل   

                                                                                                                            ويقـوم هـذا الـنهج على إدراك أن ما من كيان ميتلك مبفرده كافة القدرات أو املعارف الالزمة للتصدي لتعقيدات ما                      
                وفيما يلي وصف     .                     اقتصادية وسياسية  -           واجتماعية                                                                           تكتسيه ظاهرتا التصحر واجلفاف من أبعاد أحيائية جيوفيزيائية وزمنية          

  .                  لتلك الدعائم الثالث

 التعميم -١

                                                                                 إىل اآللية العاملية صراحة تقدمي الدعم للبلدان يف إدراج برامج عملها الوطنية              )     ٢٠٠٣   ( ٦-    م أ  / ٥              طلـب املقرر     -  ١٧
                    هذا النداء بتشجيع     )     ٢٠٠٥   ( ٧-    م أ  / ٥                   كذلك، كرر املقرر      .                                                            ضـمن استراتيجيات احلد من الفقر واألطر اإلمنائية الوطنية        

                                                           وبينت التجربة العملية لآللية العاملية على مدى السنوات          .                                                                    اآللـية العاملية على تكثيف تفاعلها مع املؤسسات املالية الدولية         
       على                                                                                                                        الثماين املاضية أنه ال سبيل إىل تعبئة تدفقات كبرية من األموال دون إدراج اتفاقية مكافحة التصحر وإدارة األراضي                 

  .                                                                                              حنو مستدام يف عمليات السياسات والتخطيط وامليزانية الوطنية والدولية ويف األطر اإلمنائية الوطنية العامة

                                                                                                                   وترى اآللية العاملية أن التعميم عملية حوار رشيد وإجراءات على الصعيد الوطين وتركز على حسن إدارة املوارد                  -  ١٨
                                                                     إجياد التزام سياسي يطرح مسأليت تدهور األراضي والتصحر كأولوية                            واهلدف من ذلك هو     .                              الطبيعـية واحلـد من الفقر     

                           ويقتضي النجاح يف التعميم      .                                                                                          وطنية، إىل جانب إجراءات تبعية لتحسني األطر السياسية والتشريعية واملؤسسية والتخطيطية          
  .                                                             ملكية احلكومات للعملية واحلصول على دعم الشركاء يف التعاون اإلمنائي

                                                                                                     العاملية إىل حتقيق نتائج حبفز اإلجراءات الرامية إىل تعميم اتفاقية مكافحة التصحر على املستوى                             وتسـعى اآللية   -  ١٩
                                                                          وستكفل النتائج زيادة التدفقات املالية بقدر كبري عن طريق صياغة أطر            .                                             الوطـين يف عملـيات التخطـيط وامليزانـية        

  .               استثمارية وطنية
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 إقامة الشراكات -٢

                                                                                             ية شراكات من أجل تعبئة املوارد مع أصحاب املصلحة الرئيسيني يف حكومات البلدان املتأثرة                                   أقامت اآللية العامل   -  ٢٠
   ويف   .                                                                                                          بالتصـحر واجلفاف، ومع القطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واجلامعات، وشركاء إمنائيني ثنائيني ومتعددي األطراف             

     ً     ً                                        دوراً مهماً يف حتديد الشركاء املعنيني الذين قد يسامهون                                                              هـذا الصدد، تؤدي الربامج اإلقليمية واالستراتيجية لآللية العاملية  
  .                                            يف توسيع نطاق متويل إدارة األراضي على حنو مستدام

  .                                                                                                                وتقـوم هـذه الشراكات على مبادئ الثقة واإلنصاف والشفافية واملساءلة وإجياد أوجه التآزر والقيمة املضافة                -  ٢١
                                                                    ا التعاون يف تيسري إقامة حوار منظم بشأن أسباب التصحر واجلفاف                                 ّ                                ومتثلـت إحـدى النتائج القّيمة اليت أفضى إليها هذ         

  .                                                                                   األساسية وسبل التصدي هلا، وخباصة اتفاقات متويل برامج ومشاريع إدارة األراضي على حنو مستدام

                         ً           ً                           ّ                             ً                 ووفـرت هذه الشراكات أيضاً منتدى فعاالً لتحديد أنسب الفعاليات لتولّي القيادة يف جماالت حمددة، وحتديداً                -  ٢٢
                          ومتثلت فائدة إضافية أخرى يف   .                                                                                     تولـيد املعارف والتنسيق وتوجيه السياسات وتعزيز املؤسسات ووضع األطر االستثمارية          

                                                                                                                      املسـامهة اليت قدمها كل شريك، حبسب ميزته النسبية اخلاصة، وهو ما يساعد على تفادي االزدواجية واستخدام املوارد                  
  .        ً       استخداماً غري كفء

                                                                                              عاملية بقدر كبري على مدى السنوات التسع املاضية من الشراكات مع الصندوق الدويل للتنمية                                 واستفادت اآللية ال   -  ٢٣
                                                                                                                          الزراعية والبنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية، من قبيل مصريف التنمية اآلسيوي واألفريقي، وصندوق التنمية الدولية               

                                                             تست الشراكة املؤسسية مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية           واك  .                 وكالة ثنائية    ١٧                                         التابع ملنظمة البلدان املصدرة للنفط، و     
       أمهية -                   ماليني من الدوالرات   ١٠                                                                                         وهو الوكالة املضيفة لآللية العاملية ومموهلا الرئيسي الذي بلغت منحته السخية األوىل             -

ُ                                      وعـالوة عـلى ذلك، أقامت اآللية العاملية شراكة عمل متينة مع ُشعب الصندوق ووحداته ا                 .       خاصـة                    إلقليمية والتقنية                                                        
        وستواصل   .                                                                                                          واإلداريـة، وأدت إىل زيادات ال يستهان هبا يف حافظة الصندوق اخلاصة بإدارة األراضي على حنو مستدام                  

                                                                                                                            اآللـية العاملـية تعزيز هذه الشراكة وإشراك الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تدعيم حافظة إدارة األراضي على حنو                   
  .              در متويل مبتكرة                      مستدام ويف البحث عن مصا

 إدارة املعارف -٣

                                                                                                                        بينـت جتـربة اآللية العاملية أن من الواجب تعزيز عمليات التعميم الناجحة بأفضل املعارف التقنية وغري التقنية                   -  ٢٤
                                                                        ويشجع ذلك دوما إجياد فهم مشترك بني الشركاء املعنيني بالطابع متعدد             .                                             املـتاحة فيما يتعلق جبوانب شىت من التصحر       

  .                            الذي يتسم به التصحر واجلفاف     األوجه

                                                                                                      وعـلى سـبيل املـثال، تساعد حتاليل تكاليف تدهور األراضي وتبعاهتا على التنمية الوطنية، وقياس منافع سلع       -  ٢٥
              ، على بلورة      ...                                                                                                     وخدمـات النظام البيئي، واملقايضات واخليارات السياسية يف جمال إدارة األراضي على حنو مستدام، إخل              

ـ                                                                          وإضافة إىل ذلك، تعزز املنتجات املعرفية احملددة النامجة عن الربامج            .                          تأثري على إصالح السياسات                         احلجـج الالزمـة لل
  .                                                                      االستراتيجية لآللية العاملية القاعدة املعرفية املتعلقة مبصادر التمويل اجلديدة
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 استراتيجيات التمويل الوطنية -٤

َ                                     تدعم هنَج اآللية العاملية يف تعبئة األموال الالز  -  ٢٦                                                           مة إلدارة األراضي على حنو مستدام استراتيجيات متويل وطنية تتيح        
                         وتستند االستراتيجيات إىل     .                                                                                               وسـيلة فعالة لتحديد األولويات والقيود والفرص الوطنية ومصادر التمويل الوطنية والدولية           

                          ويكتسي حتديد موارد متويل      .       لدولية                                                                                          بـرامج العمل الوطنية وحتليل عمليات امليزانية احمللية وطرائق تقدمي املساعدة وآلياهتا ا            
 ُ                                                                       وُتمكن عملية وضع استراتيجيات التمويل الوطنية من إشراك مجيع أصحاب            .                                          مبـتكرة وسبل الوصول إليها أمهية حامسة      

  .                                                                               املصلحة املعنيني يف تعبئة التمويالت احمللية والدولية الالزمة إلدارة األراضي على حنو مستدام

 املية على الصعيد القطري ودون اإلقليمي واإلقليميأمثلة إلجراءات اآللية الع -٥

                                                                                                  اختذت اآللية العاملية على مدى السنوات األربع املاضية إجراءات يف أفريقيا، ويف آسيا واحمليط اهلادئ، ويف أمريكا  -  ٢٧
                       بكل بلد أو إقليم                                                                     واإلجراءات املتخذة متنوعة حبكم أن نقطة االنطالق والسياق اخلاصني          .                                 الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

         ُ                                                               ومع ذلك، ُتعرض فيما يلي، بصفة عامة، بعض اخلدمات الرئيسية اليت قدمتها اآللية   .                                أو منطقة خيتلفان من حالة إىل أخرى
  :                                                                    العاملية بغية النجاح يف تعبئة املوارد من أجل إدارة األراضي على حنو مستدام

                                          ملة متزج بني مصادر متويل عامة وخاصة ومبتكرة؛                                          تقدمي الدعم التقين يف وضع استراتيجيات متويل شا  ) أ ( 

                                                                                                   تقـدمي خدمـات استشارية استراتيجية قصد توسيع نطاق الوصول إىل التمويل املقدم من مصادر غري                  ) ب ( 
                 ً                                                                                                         تقلـيدية، وذلـك مـثالً عن طريق التعويض عن اخلدمات البيئية، والتآزر يف تنفيذ االتفاقات البيئية متعددة األطراف،                   

                                                       ري املناخ، والتجارة، والقطاع اخلاص، واحلراجة، واجملتمع املدين؛             والتكيف مع تغ

                                                                                         التعاون مع الشركاء الوطنيني واملاحنني، وإقامة شراكات من أجل تيسري املواءمة والتكيف مع األولويات   ) ج ( 
                               الوطنية التفاقية مكافحة التصحر؛

                             جوانب تدهور األراضي املتصلة                                                                        الـتعاون مـع الشـركاء يف وضع منتجات معرفية، ال سيما حتليل                ) د ( 
                                                                                                          بالتمويل، كالسياسة االقتصادية واإلنفاق العام وعمليات استعراض احلوافظ، ورسم اخلرائط املؤسسية وعمليات امليزانية؛ 

                                                            ً     ً                                           بناء قدرة النظراء الوطنيني على تسيري عمليات تعبئة املوارد تسيرياً فعاالً، مبا يف ذلك العمليات الوطنية                    ) ه ( 
             بامليزانية؛       املتعلقة

                                          ً                        تنظيم اجتماعات ومؤمترات الستشارة اخلرباء، فضالً عن بعثات مشتركة للماحنني؛  ) و ( 

                                                                                                     الـتفاوض بشأن اتفاقات ملموسة مع املاحنني واملؤسسات املالية فيما يتعلق بتمويل الربامج واملشاريع                ) ز ( 
  .            ثمارية شاملة                                                            احمللية املتصلة بإدارة األراضي على حنو مستدام والنابعة من أطر است

                                                                                         ً                 وباعتـبار أن كل خدمة من اخلدمات املذكورة أعاله موجهة حنو العمليات وتقتضي مفاوضات مطولة وتعاوناً                 -  ٢٨
            ويف ما يلي     .      ً                                                                                                   مكثفاً بني جمموعة متنوعة من الفعاليات، يستلزم حتقيق النجاح بذل جهود متضافرة على مدى عدة سنوات               

                          واختريت األمثلة حبيث تعكس      .                                              عدة نتائج رئيسية حققتها اآللية العاملية                                                     بضـعة أمـثلة مفصلة ميكن أن تعطي فكرة عن         
                     ً      ً     ً                                                           لذلـك فهي تقدم تقاطعاً دقيقاً شامالً لنتائج اآللية العاملية على املستوى القطري ودون                .                               مـراحل خمـتلفة يف العملـية      

  .                اإلقليمي واإلقليمي
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              املستوى القطري  ) أ ( 

             حالة إثيوبيا  :       مستدام                               زيادة متويل إدارة األراضي على حنو  ̀  ١̀  

                                                                                                            أدى التعمـيم وإقامـة الشـراكات على حنو فعال يف إثيوبيا إىل إعطاء مسائل إدارة األراضي على حنو مستدام               -  ٢٩
                                                                                                          ً                     وبـرامج العمل الوطنية املزيد من األولوية يف خطة التنمية احلثيثة واملستمرة من أجل القضاء على الفقر، اليت تشكل جزءاً                    

     ٢٥٠                                                      وتفيد تقديرات أولية بأنه ميكن ختصيص ما يربو عن             ).     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦ (                       حلد من الفقر احلالية                            من ورقة استراتيجية ا   
       وسيمثل   .         سنوات  ٥                                                                                                      ملـيون دوالر لالستثمارات املتصلة بإدارة األراضي على حنو مستدام طيلة فترة التنفيذ املمتدة على                

                                     ً     ً      احلد من الفقر األوىل، اليت مل تركز تركيزاً كبرياً على                                                                 ذلك زيادة كبرية مقارنة باملبالغ املخصصة يف سياق ورقة استراتيجية     
  .                                             االستثمارات املتصلة بإدارة األراضي على حنو مستدام

                                                                                                  ، شرعت اآللية العاملية يف إدراج أولويات برامج العمل الوطنية ضمن ورقة استراتيجية احلد من                   ٢٠٠٤         ويف عام    -  ٣٠
        من أجل    )                                          مبا يشمل اإليرادات احمللية ومساعدة املاحنني      (                       يق امليزانية الوطنية                                                        الفقـر كاستراتيجية لتعبئة املوارد املالية عن طر       

    كما   .                         ً      ً       ً                                                        وقدمت اآللية العاملية دعماً مالياً وتقنياً إىل سلطة محاية البيئة اليت نسقت عملية التعميم               .                            تنفيذ برنامج العمل الوطين   
                                   وقادت اآللية العاملية، إضافة إىل ذلك،   .       ملنهجية                                                               قدمت توجيهات بشأن العمل التحليلي وأسدت املشورة خبصوص النهج وا    

                                                                                                                          عملية تشاور شاركت فيها الوكاالت املاحنة والوزارات القطاعية على املستوى االحتادي، مبا يف ذلك وزارة املالية والتنمية                 
  .                                                             االقتصادية، هبدف دعم ختصيص موارد مالية لتنفيذ برنامج العمل الوطين

                                                                                        ملزيد من الدعم من أجل تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج العمل الوطين يف إطار مباردة                                  وقدمـت اآللية العاملية ا     -  ٣١
                                                                       وهي شراكة بني أصحاب مصلحة متعددين تتعلق بإدارة األراضي على حنو مستدام يف -  (Terr Africa)  "            تـري أفريكا  "

       ً            استناداً إىل عملية     "           تري أفريكا  "                 يف إطار مبادرة                                                     واختريت إثيوبيا كأحد البلدان األربعة املدعومة         .                         أفريقـيا جنوب الصحراء   
                          مبا يف ذلك البنك الدويل،      (                                                   ويعمل عدة شركاء ثنائيني ومتعددي األطراف آخرين          .                                         التعمـيم الـيت باشرهتا اآللية العاملية      

          ن التقين،                                                                                                                  وحكومـة الـنرويج، ومصـرف التنمية األفريقي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والوكالة األملانية للتعاو              
                   مع اآللية العاملية     )                                                                                                       وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة              

                                                                   ، على وضع إطار لزيادة االستثمار املخصص ألولويات إدارة األراضي           "          تري أفريكا  "                                     وحكومـة إثيوبيا، من خالل مبادرة       
  .                                                              مل الوطين يف خطة التنمية احلثيثة واملستمرة من أجل القضاء على الفقر                         على حنو مستدام وبرنامج الع

  :                                                                                                               وعلى مدى السنوات األربع املقبلة، ستقدم اآللية العاملية املزيد من الدعم إىل احلكومة اإلثيوبية من خالل ما يلي             -  ٣٢
                                      حنو مستدام ضمن استراتيجيات املساعدة                                                                                  تيسري مشاورات املاحنني بغية توفري املزيد من التمويل إلدارة األراضي على             ̀  ١̀ 

                                                                                    استكشاف مصادر متويل وآليات غري تقليدية ميكن أن تسهم يف متويل برنامج العمل              ̀  ٢̀                                 القطـرية اخلاصـة بإثيوبيا؛ و     
           وضع نظام ̀  ٤̀                                                                                 دعم إدراج برنامج العمل الوطين يف اهلياكل واالستراتيجيات الرئيسية للحكومات احمللية؛ و̀  ٣̀         الوطين؛ و
  .                                                          قصي وقياس تدفقات االستثمار املتصلة بتنفيذ برنامج العمل الوطين      رصد لت

                  حالة بوركينا فاسو   ":                       اإلدارة املستدامة لألراضي "                    تعزيز الشراكة يف جمال  ̀  ٢̀  

                                                                                                             أفضت مخس سنوات من املشاركة املنسقة لآللية العاملية يف بوركينا فاسو والعمل املشترك مع الشركاء امللتزمني                 -  ٣٣
                                                                                                       الوطين والدويل إىل وضع أسس متينة لزيادة املوارد املالية لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار برنامج                    على الصعيدين 

  .    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤                                         عمل ورقات استراتيجية احلد من الفقر للفترة 
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                لبيئة، واملالية،                                                                                         ويسرت املفاوضات بني اآللية العاملية والشركاء املاليني واملؤسسات الوطنية الرئيسية، مثل وزارات ا  -  ٣٤
                                                                                                                             والتنمـية االقتصـادية، والزراعة، والثروة احليوانية، والالمركزية، إدراج برامج العمل الوطنية ومبادئ اإلدارة املستدامة               

  .                                      لألراضي يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر

                      من املوارد املالية         املزيد  )     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤        الفترة   (                                                          ومشـل إطار اإلنفاق املتوسط األجل املؤلف من ثالث سنوات            -  ٣٥
                                                                                           مليون دوالر لتمويل مبادرات يف جمال اإلنتاجية الزراعية؛ واإلدارة املستدامة لألراضي والري؛           ١٧٥                     الـيت بلغـت حنـو       

  .                                                                                                                         وحتسـني الثروة احليوانية واإلدارة املستدامة للمراعي؛ وتدابري حفظ املياه؛ وإعادة التحريج؛ واحلفاظ على املناطق احملمية               
                                                                                           ناء الشراكات بني اآللية العاملية وخمتلف املاحنني الثنائيني واملتعددي األطراف قادرة على جلب مسامهات                    فكانـت جهود ب   

  .          مالية كبرية

                                                                                                            وعـالوة عـلى ذلك، بدأ االنسجام الكلي يف متويل اإلدارة املستدامة لألراضي على الصعيد الوطين يطفو على                   -  ٣٦
                                                                           جتمع بني مبادرات من قبيل برامج الشراكة القطرية يف إطار مرفق البيئة                                                           السطح بسبب وضع استراتيجية تنمية ريفية شاملة      

                                                                                                           العاملـية من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي، وهي برامج يتوالها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويدعمها الصندوق الدويل   
   ).TerrAfrica   " (         تري أفريكا "                                             للتنمية الزراعية، والدعم املقدم بواسطة مبادرة 

                                                                                                     ومتكـن استراتيجية التنمية الريفية حكومة بوركينا فاسو يف الوقت الراهن من تنسيق دعم املاحنني وحتويل املوارد    - ٧ ٣
                                                     وستواصل اآللية العاملية بالتعاون مع شركائها تقدمي         .                                                                         املالـية إىل املناطق اليت ينتشر فيها الفقر ويشتد فيها تردي األراضي           

              ُ   َّ                                                               إطار استثماري ُيضمَّن ورقات استراتيجية احلد من الفقر قصد تنفيذ استراتيجية                                                    الدعـم لبوركيـنا فاسو من أجل وضع         
  .               التنمية الريفية

          حالة تونس  :                               زيادة التمويل من خالل الالمركزية ̀  ٣̀  

                                   ً                                                                              يركـز عمل اآللية العملية يف تونس حالياً على توطيد اإلجنازات السابقة يف جمال تعميم اخلطط دون الوطنية من                    -  ٣٨
                              وأدرجت اخلطط دون الوطنية يف       .                                                                     جود متويل طويل األمد لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                         أجـل ضـمان و    

      وسامهت   .                                        وما يقترن هبا من موارد مالية وطنية        )     ٢٠١١-    ٢٠٠٧ (                                                    املخطـط احلادي عشر للتنمية االجتماعية االقتصادية        
َ                   ة التقنية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف َمأَسَسة التخطيط                                                                          اآللـية العاملـية بعملها املشترك مع الوكالة األملانية للمساعد           َ   َ                                       

  .                           باملشاركة لوضع خطط دون وطنية

                                                                              ً           ً      ً                     ويعـتمد هذا العمل على جناح اآللية العاملية عرب تعميم برنامج العمل الوطين بوصفه إطاراً استراتيجياً حمورياً يف                   -  ٣٩
       وتتجسد    ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢ (                          ية االجتماعية االقتصادية                                                                   معاجلـة قضـايا تـردي األراضي يف سياق املخطط العاشر للتنم           

                                                                                                                األولويـة السياسية احملددة التفاقية مكافحة التصحر وبرنامج العمل الوطين يف إدراج فصل عن اإلدارة املستدامة لألراضي         
ُ                                وعالوة على ذلك، ُرصد يف املخطط العاشر مبلغ           .                      وجهود مكافحة التصحر             لتمويل                                   مليون دوالر من املوارد احمللية         ١٨,٦               

            وباإلضافة إىل   .        ً                                                                                               مشـروعاً ذا أولويـة يف إطار برنامج العمل الوطين، ووضعت هذه املشاريع بتوجيه من اآللية العاملية               ١٥
                                                                مليون دوالر، يف اعتمادات امليزانية الوطنية ملكافحة التصحر            ٤٠٠                  يف املائة، أو       ٢٣                                    ذلـك، حدثت زيادة إمجالية بنسبة       

  .                    مقارنة باملخطط التاسع
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                                                                                                           عمـل اآللية العاملية مع تونس يف الوقت احلايل على استكشاف سبل ممكنة أخرى للتأثري يف عمليات التخطيط                    وت -  ٤٠
                                                                     إن املسامهات املالية لآللية العاملية ودعمها التقين ساعدا على إجياد            .                                                     وحتديـد اعتمادات امليزانية على الصعيد دون الوطين       
                                                                           وطنية، كما أعانا على بناء توافق اآلراء بني الفاعلني الرئيسيني على                                                            إطار مفاهيمي للتخطيط باملشاركة لوضع خطط دون      

                                                                                            ومن املعتزم أن يكتسي إدراج اخلطط دون اإلقليمية أولوية كبرية يف املخطط احلادي عشر، ما                 .                       املستويني الوطين والدويل  
  .         ة الدولية                                                                      جيعل اتفاقية مكافحة التصحر جتلب املزيد من التمويل من املاحنني واملؤسسات املالي

           حالة لبنان  :                                االستراتيجية املالية الوطنية األوىل ̀  ٤̀  

                                             َ     ً      ً                                                        الـنجاح يف استكمال استراتيجية التمويل الوطنية َمعلماً بارزاً يف جهود تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف                   َّ   مـثَّل  -  ٤١
          من املاحنني         املقدم                 ليات التمويل                                                                                      فربسم هذه االستراتيجية، استعمل هنج فعال للتوفيق بني آليات التمويل الوطنية وآ             .        لبـنان 

                                               ويف أثناء وضع االستراتيجية، شرعت اآللية العاملية يف   .                                                                 وآلـيات الـتمويل املبـتكرة وبني أولويات برنامج العمل الوطين        
                                                            ً         فعلى سبيل املثال، يعد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مشروعاً          .                   موارد مالية كبرية                                    مفاوضات مع املاحنني الدوليني حلشد      

                        ً       ً                     وأعدت اآللية العاملية أيضاً مقترحاً متعدد الوكاالت         .                                                     ماليني دوالر لدعم األولويات احملددة يف االستراتيجية         ١٠         بقـيمة   
                                               ماليني دوالر من صندوق األمم املتحدة لتحقيق           ٦,٥                                                                     بالـتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف لبنان للحصول على            

                                  وسيستعمل املبلغ يف إدراج ممارسات       .                                                   يره حكومة إسبانيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                                       األهداف اإلمنائية لأللفية الذي تد    
  .                             َ                                                        اإلدارة املستدامة لألراضي يف عمليَتي التخطيط اإلمنائي على الصعيدين الوطين واحمللي ووضع امليزانية

                           يقدم الدعم املايل من خالل                                                                                         وتركـز اسـتراتيجية التمويل الوطنية بوجه خاص على اللجوء إىل القطاع اخلاص ل              -  ٤٢
ِ     الِكرامة و  )       الكروم   مخر    (    كروم                                       مقترح يركز على تطوير قطاعي زراعة ال                    يف الوقت احلايل        هناك   و  .                         مـبادرات جتارية مبتكرة        

                                                                                                              واهلدف من هذه املبادرة تيسري مشاركة القطاع اخلاص يف تنفيذ برنامج العمل الوطين وإجياد فرص اقتصادية من                   .         بلبـنان 
        التنمية     ً أيضاً                                                                        َّ                       اية أن تـزيد مـن االستثمار الكلي يف اإلدارة املستدامة لألراضي يف الوقت الذي تعزَّز فيه                                 شـأهنا يف الـنه    

                                                                         احمللية يف املناطق املتردية من خالل النهوض بسالسل القيمة املستدامة يف قطاعي                                              االجتماعـية االقتصـادية للمجـتمعات     
  .        واخلمور      الكروم

                                     درجة الوعي بالقضايا املتصلة بتردي                                           وضع استراتيجية التمويل الوطنية                         ذلـك، رفعـت عملية                   باإلضـافة إىل     و -  ٤٣
                   برامج عمل ملموسة      تنفيذ ب                                                                                    األراضي يف الوقت الذي يسرت فيه تعزيز التزام احلكومة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني       

                             دعم من اآللية العاملية وحتت          ً     شهراً ب    ١١                                          ففي لبنان، وضعت االستراتيجية على مدى         .                                     تـتعلق باستراتيجية التمويل الوطين    
                                                                                                                             إشـراف وزارة الـزراعة وبالشـراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة األملانية للمساعدة التقنية ومركز تنمية                  

                                                                                                      وأجيزت املنهجية املعتمدة واالستنتاجات املستخلصة من خالل استعمال أدوات حتليلية صارمة والتشاور مع               .         األراضـي 
  . ة           أصحاب املصلح

                                                                                                                   وأحـد األجزاء اليت ال تتجزأ من رسم استراتيجية التمويل الوطين عملية التشاور اليت شارك فيها كل من وزارة                    -  ٤٤
                                                          ووزارات البيئة، والطاقة، واملياه، والشؤون االجتماعية، وشىت     )                            الذي يعادل وزارة التخطيط    (                                املالية وجملس التنمية والتعمري     

                                                                          باإلضافة إىل ذلك، ستتعزز مشاركة املاحنني الوطنيني يف حوار يتعلق بتنفيذ             .            األكادميية                              منظمات اجملتمع املدين، واألوساط   
                                                                                                            وأحد العناصر الرئيسية يف جناح استراتيجية التمويل الوطين مستوى امللكية الرفيع الذي ال ميكن بلوغه من                  .              االسـتراتيجية 

  .                                         دون املشاركة املنهجية ألصحاب املصلحة الرئيسيني
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                      حالتا إكوادور واملكسيك  :                  السياسات العامة      مواءمة ̀  ٥̀  

َ                         ً                   جنـم مباشرة عن عمل اآللية العاملية يف املكسيك يف جمال مواءمة السياسات العامة َسن احلكومة وإقرارها قانوناً                   -  ٤٥                                                                      
           ألراضي وأثر                                                                  وساعد التدخل على حتسني اإلطار السياسايت الكلي لإلدارة املستدامة ل        .       ً                                  احتادياً بشأن التنمية الريفية املستدامة    

                                                         مث إن اخلربة املكتسبة يف التحليل املنهجي جلميع السياسات           .                                                           يف عمليات إصالح امليزانية ودورات التخطيط اإلمنائي الريفي       
                                                                                                                              ذات العالقة اليت ميكن أن تؤثر يف إدارة املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة واقتراح حتسينات على اإلطار السياسايت الكلي                  

     ً                                                                                    ً              متيناً ملساعدة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب األخرى على حتسني اإلطار السياسايت املؤايت دعماً                        ً     شـكلت أساساً    
  .                      لإلدارة املستدامة لألراضي

    ُ                                                                                                      واضطُلع بالعمل يف املكسيك بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع لربنامج        -  ٤٦
  .                                     وقدمت اآللية العاملية الدعم التقين واملايل  .       للبيئة            األمم املتحدة 

        ً                                                                                                         واسـتناداً إىل املعرفة املكتسبة يف املكسيك، اشتركت اآللية العاملية مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم              -  ٤٧
                         لية العاملية من أجل وضع                                                                                                   املـتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة يف تكرار هذه املبادرة يف إكوادور من خالل دعم اآل               

                                                                                        وستساعد اآللية العاملية وشركاؤها حكومة إكوادور على ضمان أن تتماشى اخلطة الوطنية              .                          اسـتراتيجية متويـل وطين    
                                                                                                                              اجلديـدة املتعلقة بالتنمية واستراتيجية التنمية الريفية مع مبادئ اإلدارة املستدامة لألراضي ومع املعايري وأفضل املمارسات                

  .                                                                         ري إعداد جمموعة من أدوات دعم البلدان يف القيام بنفسها مبواءمة سياساهتا العامة  وجي  .        الدولية

     خامتة ̀  ٦̀  

                                                                                                                    تقدم األمثلة املذكورة أعاله حملة عامة عن النهوج املشتركة وإن كانت خمتلفة اليت اعتمدهتا اآللية العاملية من أجل                   -  ٤٨
         وجتسد هذه   .                                          ُ    اقتصادية وسياسية حمددة تؤثر يف اإلجراءات القُطرية                                                  حشد املوارد بوصفها نتيجة لسياقات إقليمية واجتماعية 

                                   وجيري تنفيذ أنشطة مماثلة، أو هي        .                                                                                        األمثلة األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا اآللية العاملية، وقد أفضت إىل نتائج ملموسة            
                                        ديدة شاملة لتعبئة املوارد املالية من                                                                               ً               يف طور اإلعداد، سواء بوصفها مبادرات معززة من املرحلة الثانية أو بوصفها ردوداً ج             

                  إثيوبيا واألرجنتني    :                                    ً                                    والبلدان التالية أمساؤها مدرجة حالياً يف برنامج عمل اآللية العاملية           .                                أجـل اإلدارة املستدامة لألراضي    
  ا                                                                                                                     واألردن وإريـتريا وإكـوادور وأوغـندا وباكسـتان والربازيل وبوركينا فاسو وبريو وتونس واجلزائر وجنوب أفريقي                

                                                                                                                  وسـوازيلند وسـوريا وغانا وغواتيماال وقريغيزستان وكازاخستان والكامريون وكينيا ولبنان ومايل واملغرب واملكسيك              
  .                             وموزامبيق ونيكاراغوا وهندوراس

                              املستويان دون اإلقليمي واإلقليمي  ) ب ( 

                       حالة بلدان آسيا الوسطى  :                                                    شراكة استراتيجية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر ̀  ١̀  

    ١٠                                                                                                            قـادت اآللية العاملية عملية بناء شراكة يف آسيا الوسطى بلغت ذروهتا بوضع برنامج استثماري على مدى                   -  ٤٩
                                                                                 ووضع الربنامج، املسمى مبادرة بلدان آسيا الوسطى إلدارة األراضي، بالتعاون مع             .               مليار دوالر     ١,٥                  سـنوات بقـيمة     

  .                             ملكافحة التصحر يف آسيا الوسطى                                                مصرف التنمية اآلسيوي وبدعم من الشراكة االستراتيجية
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    ١٠                                                                                                               واملـبادرة عـبارة عن شراكة سامهت فيها بلدان وجهات ماحنة متعددة يف إطار مرفق البيئة العاملية ومدهتا                    -  ٥٠
  .                                                                                                                  سنوات وتسعى إىل جتديد القدرات اإلنتاجية لألراضي وضمان مستقبل بشري وبيئي لبلدان آسيا الوسطى قابل للتكيف               

                          ً       مليون دوالر، وقد وفرت جزءاً         ١٥٥               ما مقداره        ٢٠٠٦       نوفمرب   /                                         ريع اجلارية اليت استهلت يف تشرين الثاين                       وتبلغ قيمة املشا  
   ).           ماليني دوالر   ١١٠ (        واملاحنون   )             مليون دوالر  ٢٠ (                     ومرفق البيئة العاملية   )             مليون دوالر  ٢٥ (                       منه بلدان املنطقة نفسها 

                                                      ية اتفاق الشراكة االستراتيجية الذي مجع بني اآللية العاملية                                               وللتصدي ألسباب التصحر بفعالية، وضعت اآللية العامل -  ٥١
                                                                                                                 ومصـرف التنمـية اآلسيوي ومشروع اتفاقية مكافحة التصحر لوكالة األملانية للمساعدة التقنية والوكالة الكندية للتنمية     

                             عاون، واملركز الدويل للبحوث                                                                                         ومنذئذ، أصبح الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والوكالة السويسرية للتنمية والت           .        الدولية
                                                                                                       ً                         الزراعية يف املناطق القاحلة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل، أطرافاً يف اتفاق                 

  .                   الشراكة االستراتيجية

      وأجرت   .             آسيا الوسطى                                                    ً                                 ومنذ وضع الشراكة االستراتيجية، استهلت هذه األخرية عدداً من األنشطة املشتركة يف              -  ٥٢
 ُ            وُنظمت بعثات    .                                        ً                                                            اآللـية العاملـية ومصرف التنمية اآلسيوي حتليالً الستيعاب التحديات والفرص يف معاجلة تردي األراضي              

  .                                                                                                                          استشـارية مشتركة مع الشركاء، ووفرت اآللية العاملية بناء القدرات جلهات االتصال ملساعدهتا على إدارة عملية التشاور                
        وأفضت     ٢٠٠٣                                                                                        التحضريية السبيل أمام منتدى طشقند دون اإلقليمي الذي نظمته اآللية العاملية يف عام                             ومهدت هذه األنشطة  

ِ                                     إىل إنشاء إطار العمل املشترك لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر الذي ضِمن التزام اجلهات املاحنة على األجل الطويل                                                               .  

  .                                                          شاء أفرقة وطنية عاملة معنية باتفاقية مكافحة التصحر                                                                 وقـادت مفاوضات اآللية العاملية مع رؤساء الدول إىل إن          -  ٥٣
                 كما عملت اآللية     .                                                                                                        وحتولـت هذه األفرقة اليوم إىل اللجنة التوجيهية الوطنية ملبادرة بلدان آسيا الوسطى إلدارة األراضي              

                        اقية مكافحة التصحر يف                                                                                                        العاملية بشكل وثيق مع مصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة للتنمية الزراعية إلدراج اتف             
                         مليون دوالر على مدى        ٤٥٠                                                                      وأمثرت هذه العملية نتائج ملحوظة، أي ختصيص مصرف التنمية اآلسيوي             .                أطرها الربناجمية 

                           مليون دوالر لطاجيكستان      ٢٠                            ماليني دوالر لقريغيزستان و     ٥                                                           سـنوات، وبرنامج األمم املتحدة للتنمية الزراعية حنو            ١٠
  .                   اليني دوالر لكازاخستان   م  ١٠          سنوات، و ٥        على مدى 

                                                                                                                  ونتيجة هلذه اجلهود، هناك اليوم تدفق كبري للموارد املالية اليت تستعمل يف مكافحة تردي األراضي بفعالية واحلد                  -  ٥٤
                                                                                                                    وتبني حالة آسيا الوسطى إمكان تعاون البلدان مع اجلهات املاحنة الدولية على العمل البناء على تنفيذ اتفاقية                   .            مـن الفقر  
                 ً      ً                                                                                       لتصحر وتقدم منوذجاً عاملياً للتعاون على حل املشاكل، كما أقرت بذلك الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                         مكافحة ا 

  .                                       االتفاقية اليت عقدت يف بوينس آيرس باألرجنتني

                                                                    حلقة العمل الدولية بشأن الالمركزية والتنمية الدولية يف املناطق          "      حالة    :                              الـتعاون بـني بلدان اجلنوب      ̀  ٢̀ 
  )SolArid   " (       القاحلة

                                                                                                                    قطـع بـرنامج التعاون اجلديد بني بلدان اجلنوب الذي وضعته اآللية العاملية، واملسمى حلقة العمل الدولية بشأن                   -  ٥٥
                           ومتثل أحد التطورات املهمة      .         ً                           ، أشواطاً طويلة يف السنتني األخريتني      )SolArid (                                                  الالمركزية والتنمية الدولية يف املناطق القاحلة       

         بلدان                                         ، وهو منظمة حكومية دولية تتألف من       )CEN-SAD (                                       آللية العاملية وجتمع الساحل والصحراء                                يف توقـيع اتفـاق بني ا      
  .                                                                                                         الصحراء والساحل، إلنشاء جتمع للجهات املاحنة اجلديدة والتقليدية، من أجل توجيه االستثمار للتنمية الريفية املستدامة
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                                                        ة الدولية يف املناطق القاحلة بأن التعاون بني بلدان                                                                       وإذ تعـترف حلقـة العمل الدولية بشأن الالمركزية والتنمي          -  ٥٦
                ً                  ، فقد وفرت إطاراً لشبكة دائمة       ) ٦-    م أ  / ٥       املقرر   (                                                                      اجلنوب حيتاج إىل املزيد من الدعم املتسق يف شكل بناء قدرات ومتويل             

                          ددة لبلدان الساحل فيما                                                                                                        لتبادل اخلرباء يف استراتيجيات تعبئة املوارد لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر كما توضح األبعاد احمل             
              بوركينا فاسو    :                     والبلدان املعنية هي    .                                                                  وجيمع الربنامج بني بلدان منطقيت الصحراء والساحل يف إطار تعاوين           .                 يتعلق باالتفاقية 

  .                                                                                     وتشاد وتونس واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية والسنغال ومايل واملغرب وموريتانيا والنيجر

                    يف مراكش باملغرب        ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ١٦       إىل     ١٣                                    حلقة عمل دولية يف الفترة من                              ونظمت بواسطة الربنامج   -  ٥٧
                               وقدمت حلقة العمل مبادئ توجيهية    ".                         السعي حنو التآزر والتضامن  :                                            الالمركزية والتنمية احمللية يف املناطق القاحلة   "        بشـأن   

                          الذي يركز على الدراسات      "              ناطق القاحلة                                                                حلقة العمل الدولية بشأن الالمركزية والتنمية الدولية يف امل         "                 لـربنامج عمـل     
  .                                                                            االستراتيجية والالمركزية والتنمية احمللية والتنمية املستدامة لنظام الواحات البيئي

                     مركزة على تبادل        ٢٠٠٧                 ُ                                                                 ومتابعة للموضوع، ُنظمت سلسلة من املنتديات اإللكترونية وستستمر على مدى عام             -  ٥٨
                                                                               رب الوطنية الناجحة يف إطار حلقة العمل الدولية بشأن الالمركزية والتنمية                                                     املعلومـات والـدروس املستخلصة من التجا      

  ،  "         جتربة مايل   :                                    الالمركزية وإدارة املوارد الطبيعية    "                                     وكان موضوع املنتدى اإللكتروين األول        .                                الدولـية يف املـناطق القاحلة     
      أبريل  /        نيسان   ٢٣                              ، وقد نظما يف الفترتني من        "          املغربية        التجربة  :                                                     التنمية الريفية املتكاملة وإدارة املوارد الطبيعية      "              والثانية عن   

  .            على التوايل    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٣١     إىل   ١٥      ومن     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ٢٨   إىل 

           يف باماكو،    "                                                      متكني املرأة من االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي        "                                         وباملـثل، عقـدت حلقة عمل دولية عن          -  ٥٩
                                                                      ومجعت حلقة العمل خرباء يف قضايا اجلنسانية وإدارة املوارد الطبيعية            .     ٢٠٠٧      ونيه   ي /         حزيران  ٨       إىل    ٥                     مبايل، يف الفترة من     

                                                                                                                    وسـاعدت على حتديد النهوج واملنهجيات إلقامة شراكات متعددة الفاعلني ومبتكرة تعزز قدرة الشبكات النسائية على                
                                  املستدامة لألراضي حمل تركيز خاص يف                                      فقد أصبحت األبعاد اجلنسانية لإلدارة      .                                        االسـتثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي     

  .             اآللية العاملية

  )TerrAfrica   " (         تري أفريكا "       مبادرة  ̀  ٣̀  

                                                                                                          أفضـى عمل اآللية العاملية يف إثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وغانا إىل اختيار هذه البلدان كبلدان رائدة يف إطار    -  ٦٠
                            ، بريادة البلدان املعنية،     )TerrAfrica   " (          تري أفريكا  "               ية و مبادرة                       وتدعم اآللية العامل     ). TerrAfrica   " (            تـري أفريكا   "          مـبادرة   

                                                                                             ً                       حكومـات هذه البلدان األربعة من أجل وضع أطر شاملة لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي بوصفها أساساً حلشد                  
                        راضي التدرج باالستثمارات                                          وسيسهل اإلطار االستثماري لإلدارة املستدامة لأل  .                                       املـوارد وتنسيق دعم املاحنني هلذه اإلدارة   

  .                                                                                                  يف هذا اجملال من خالل تعبئة خمتلف اآلليات املالية، مبا فيها برنامج االستثمار االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية

                                                              أداة سياساتية واستراتيجية قوية يف حشد الدعم وكم هائل من األموال   "           تري أفريكا  "                               ومن املتوقع أن تكون مبادرة       -  ٦١
                                                          وبناء على ذلك قامت اآللية العاملية بدور رئيسي يف ضمان أن تليب   .                                      املوارد لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر                 وغريهـا مـن     

                                                                                         وبذا تكمل املبادرة جهود اآللية العاملية يف تعزيز اإلجراءات املفضية إىل تعبئة املوارد               .                                    الشراكات احتياجات تنفيذ االتفاقية   
  .               لتنفيذ االتفاقية
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                   وأدت اآللية الدور     .         وتنفيذها  "           تري أفريكا  "                             ً                      لعاملـية بالعديد من األنشطة دعماً إلطالق مبادرة                            وقامـت اآللـية ا     -  ٦٢
                                                                                  ً      ً                                  الرئيسـي يف وضع استراتيجية املشاركة القطرية يف إطار املبادرة، تشكل هذه االستراتيجية دليالً جامعاً عن كيفية إدارة                  

   ً                                                              يضاً أدوات لتعزيز الفهم املوحد ملفهوم تعميم اإلدارة املستدامة                                 ووضعت اآللية العاملية أ     .                                   عملـية املشاركة يف إطار املبادرة     
                                                                                                             ومن املتوقع استعمال األدوات واملبادئ التوجيهية يف تعزيز القدرات يف جمال تعميم اإلدارة املستدامة لألراضي                 .       لألراضي

                         ً    دارة املستدامة لألراضي متويالً                                                                          كما تعمل اآللية العاملية على وضع مبادئ توجيهية من أجل متويل اإل             .                    على الصعيد القطري  
  .                                                                  يتسم بالفعالية وإطار سياسايت شامل بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة

                                                  ، فقد شاركت يف االجتماعات املنظمة يف إطار هذه          "          تري أفريكا  "                            ً     ً                 وملـا كانت اآللية العاملية شريكاً فعاالً ملبادرة          -  ٦٣
                الشراكة اجلديدة   "                                                         د شاركت اآللية العاملية، على سبيل املثال، حتت رعاية            فق  .                                         املبادرة وسامهت يف استضافتها ويف متويلها     

                   ويف تنظيم مشاورات     ٢٠٠٥      سبتمرب  /                                              ، يف متويل اجتماع جوهانسربغ الذي عقد يف أيلول      )     نيباد   " (                         مـن أجل تنمية أفريقيا    
                             لعاملية يف تنظيم دورة خاصة                                                        وتعاونت اآللية العاملية مع أمانة مرفق البيئة ا         .     ٢٠٠٦       يونيه   /                             رومـا الـيت جرت يف حزيران      

  .                                                                                                 للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة يف بوركينا فاسو إلقرار برنامج االستثمار االستراتيجي يف هذا االجتماع

     خامتة ̀  ٤̀  

     طتها                                                      ً     ً                                                       بينـت أنشطة اآللية العاملية دون اإلقليمية واإلقليمية، أيضاً، سبالً فعالة ميكن تعبئة موارد مالية كبرية بواس                 -  ٦٤
                                                                             وتشمل املبادرات دون اإلقليمية اليت جيري بالفعل تنفيذها، أو هي على وشك استهالهلا ما   .                             لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

                                                                   يف بلدان جملس التعاون اخلليجي والدول العربية اجملاورة؛ والتنفيذ           ) SALAM (                                   اإلدارة املستدامة لألراضي القاحلة       :      يـلي 
                                                                                       ملتعددة األطراف يف جنوب شرقي آسيا والصني؛ والشراكة من أجل متويل اإلدارة املستدامة                                            الـتآزري لالتفاقات البيئية ا    
                                                                                     دون اإلقليمية؛ والشراكة االستراتيجية من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي يف جنويب            (IGAD)                           لألراضـي يف منطقة إيغاد      

                                                        كة من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي يف الدول اجلزرية                                                                               أفريقيا؛ ومبادرة مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية؛ ومبادرة الشرا       
                                                                                                                         الصغرية النامية يف منطقة الكارييب؛ وبرنامج النهوض باالستثمار وبناء القدرات من أجل متويل اإلدارة املستدامة لألراضي                

                            ية بشأن أفريقيا والكارييب                                                                                                   يف ميسوأمريكا؛ وإدراج االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  ضمن إطار اتفاق املفوضية األوروب            
  .           واحمليط اهلادئ

  إدارة املعرفة، واالتصاالت-باء 

 مقدمة -١

  .                                                                                                                إن إدارة املعـرفة، واالتصـاالت، عامل مهم يف املساعدة على تعزيز أثر عمليات اآللية العاملية إىل أقصى حد                   -  ٦٥
                                               تصاالت وما يقترن هبا من أدوات اتصاالت ونظم                                                      ، رمست اآللية العاملية استراتيجية يف جمال اال        ٣-    م أ  / ٩        ً          واستجابةً للمقرر   

  .                                                            إلدارة املعلومات لزيادة الوعي باالتفاقية وتعزيز تنفيذها بفعالية

                    الستعمال استراتيجية          مثالية                           لآللية العاملية فرصة     2006                                                        وأتاحـت السـنة الدولـية للصحارى والتصحر يف عام            -  ٦٦
  :                         النتائج الرئيسية ما يلي   ومن  .                              ً      ً وأدوات االتصاالت اجلديدة استعماالً مفيداً
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                                                    ً                                                   التوسـع عرب اختاذ اآللية العاملية هوية مرئية جديدة وموقعاً أفضل على اإلنترنت والتسويق اإللكتروين                 ) أ ( 
                                                                                                                 والنشـرات اإلخبارية بواسطة الربيد اإللكتروين واملنتديات اإللكترونية ووسائل االتصال على اخلط وجمتمعات املمارسة              

        إلعالمية؛                  واملنشورات واملواد ا

                                       مسلسـل على قناة هيئة اإلذاعة الربيطانية     (BBC World Series "Villages on the Front Line "  و   ) ب ( 
  ؛  ")                  القرى تتقدم الصفوف "               العاملية بعنوان 

                                                                                                   مؤمتـر دويل بشـأن تكاليف عدم الفعل وفرص االستثمار يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة                و  ) ج ( 
            شبه الرطبة؛

                                                                                                      شور رئيسي مشترك بني اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية مبناسبة اليوم الدويل للصحارى والتصحر                من و  ) د ( 
  ؛ "                                                 حشد املوارد وحالة متويل األنشطة املتعلقة بتردي األراضي "                                         واجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية بشأن 

                                 منهجيات رسم خرائط متويل املاحنني                                                                 وضـع جهـاز املعلومات املالية اجلديد عن تدهور األراضي و           و  )  ه  ( 
  .                     التفاقية مكافحة التصحر

 اهلوية املؤسسية واالتصاالت االستراتيجية: التوسع -٢

                                                                                                              يعمل فريق االتصاالت على استعمال قنوات مبتكرة إلذكاء الوعي وتبادل املعلومات وحفز احلوار وتوليد املعرفة                -  ٦٧
َ                                    وقد أقَدرت اإلبداعات اآللية العاملية على        .                                      من تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر                                                  هبـدف متكـني الفئات املعنية باآللية العاملية              

  .                                                           الوصول إىل مجاهري مل تكن تشارك يف النقاش حول تردي األراضي والتصحر

                                                                                هوية مرئية لآللية العاملية وإطالق موقعها على اإلنترنت لتشجيعهما على تعزيز                        ً         بالقيام مؤخراً بوضع                 وقـد أشيد     -  ٦٨
                                                                    وأثبتت استراتيجية التسوق اإللكتروين والنشرات اإلخبارية عرب الربيد          .                                   اآللية وعملها يف جمال حشد املوارد                  فهـم هنـج     

       ومنظمة       شخص  ٤     ٠٠٠                                                                                           اإللكـتروين فعاليتهما يف الوصول إىل املزيد من الفئات املعنية، وينعكس ذلك يف تلقي أكثر من          
  .                النشرات اإلخبارية

                                                                              ت املمارسة القائمة على اإلنترنت، مثل املنتديات اإللكترونية، حتظى بالشعبية                                       وعالوة على ذلك، كانت جمتمعا     -  ٦٩
                                                                                                                            لدى الفئات املعنية باتفاقية مكافحة التصحر لوجاهة املوضوع وللطريقة اليت تيسر هبا التفاعالت السهلة والفعالة من حيث                 

       ً     مشاركاً من   ٨٠                        نسانية واألراضي الذي مجع                                                                  ومن األمثلة على ذلك جمتمع املمارسة النموذجي املعين بقضايا اجل           .          الـتكلفة 
                                          وباملثل، ساعد امللف الصحفي الذي وضع يف         .                                                                                  بلـدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية يف إطار حوار منظم أدارته اآللية العاملية           

  .                                    على توضيح دور اآللية العاملية وعملياهتا                         ورقات وكتيبات وصحف وقائع             واملؤلف من     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       الفترة 

                                                                                                               د املتزايد للطلبات على مبادرات اآللية العاملية املفيدة والناجحة اليت ينبغي تكرارها يف مناطق أخرى مؤشر                     والعد -  ٧٠
                                                                          ً      ً                                        واضـح على أن هذه األدوات اإلعالمية حتقق األثر املرغوب وأن اآللية العاملية حترز تقدماً راسخاً حنو حتقيق تطلعها بأن                    

                                                                                ة استراتيجية يف جمال التمويل وتوليد املعرفة املناسبة بشأن القضايا املتعلقة                     ً                                    تصـبح مركزاً للتميز يف توفري خدمات استشاري       
  .                                                        باإلدارة املستدامة لألراضي بغرض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر
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٣ - " Villages on the Front Line"BBC World Series )    مسلسل على قناة هيئة اإلذاعة                           
  ) "    صفوف              القرى تتقدم ال "                         الربيطانية العاملية بعنوان 

  ُ                                                                    وأُنتج بالتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم                                                       اشتركت اآللية العاملية يف متويل هذا املسلسل         -  ٧١
                                                                                                                                    املـتحدة للبيـئة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون واملعهد الدويل للبيئة والتنمية واملنظمة الدولية حلفظ الطبيعة وقناة                 

  .       وغري ذلك  ) One Planet Pictures   " (                 وان بالنيت بيكتشرز " و  ) Web-TV (    يت يف   -     ويب

                                                                                                             وتضـمن املسلسـل مثانـية أفالم وثائقية بينت كيف تتخذ اجملتمعات احمللية املتأثرة إجراءات ملكافحة التصحر                  -  ٧٢
           كا واملغرب                                                                                    والبلدان اليت ظهرت يف هذا املسلسل هي األردن وإسبانيا وترتانيا والصني وكوستاري             .                   وحتسـني سبل عيشهم   
              الذي شارك فيه   ) BBC World Debate   " (                  يب يب سي وورلد ديبيت "   ُ                  واسُتهل املسلسل بربنامج   .                      والنـيجر وهاييت واهلند 

                                                                                                                         رئـيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واملدير العام لآللية العاملية وجمموعة من ستة خرباء من منظمات حكومية وغري                  
  .      حكومية

                            مرة على قناة يب يب سي         ٧٠                       ، أذيعت السلسلة حنو         ٢٠٠٦       ديسمرب   /                 فمرب وكانون األول    نو /                   وبـني تشرين الثاين    -  ٧٣
 TVE Asia (                                   السلسلة على يت يف إي إيزيا باسيفيك  ت       كما وزع  .             بلد وإقليم   ٢٠٠                  ا الناس يف أكثر من ـ             وورلد وشاهده

Pacific .(                االستحسان وصلت                                                                                    وكشفت دراسات استقصائية مستقلة عن أن السلسلة سجلت باستمرار أعلى نسب من               
   ).                           مقارنة جبميع الربامج املستقصاة (                                  يف املائة من بني جمموعة من املشاهدين   ٩٠   إىل 

 ملؤمتر الدويل بشأن تكاليف عدم الفعل وفرص االستثمارا -٤

                                                                                                                  يف إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر، نظمت اللجنة العلمية الفرنسية ملكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة                -  ٧٤
                                                                                                                           ارجية الفرنسية واآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة ووزارة اخلارجية اإليطالية،                اخل

َ                                   وقدم الدعَم كل من البنك الدويل والوكالة          .       ً      ً                                                                 مؤمتـراً دولياً بشأن تكاليف عدم الفعل وفرص االستثمار يف املناطق املتأثرة                     
  .                                                   األملانية للتعاون التقين ومرصد الصحراء الكربى والساحل                         الفرنسية للتنمية والوكالة

                                                                                                           وركـز املؤمتر على التكاليف االقتصادية واالجتماعية لتردي األراضي وطرائق قياسها، وعلى معدالت العائدات               -  ٧٥
      وأظهر    .        ملستهلك                                                                                                       االقتصادية للمشاريع يف املناطق القاحلة وعلى عوامل النجاح واملآزق يف سالسل اإلمداد من املنتج إىل ا               

ٍ          ً          ً       ً                                                           املؤمتر أن االستثمار يف األراضي القاحلة ُمْجٍز اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وأوصى بوضع إطار مشترك لتقييم آثار التصحر                   ْ  ُ                                   
  .                                                                         يف عني املكان وخارجه والنماذج الدقيقة لتحديد العائدات لإلدارة املستدامة لألراضي

                      بتدهور األراضي ومنهجية                          َّ              جهـاز املعلومات املالية املطوَّر اخلاص        - ٥
                               استعراض جمموعة املشاريع املتناسقة

                             َّ                          ً     ً          شهد جهاز املعلومات املالية املطوَّر اخلاص بتدهور األراضي تطوراً كبرياً                                                مـنذ انعقاد مؤمتر األطراف السادس،        -  ٧٦
            من جهاز                                             وبدعم من البنك الدويل، جعل ذلك التطور        .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /ُ  ِّ                                          ُتـوِّج بتدشـني بوابة جديدة يف كانون األول        

              ً   ِّ  ً                                                                                                          املعلومـات مصدراً قيِّماً للمعلومات العالية اجلودة واملوثوقة عن موارد التمويل والفرص املالية وتدفقات االستثمار املتعلقة                
                                                                     وبوجه خاص، فإن اخلربة املكتسبة من مجع املعلومات لالستفادة منها يف             .                                                بتنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      
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                                                                                                     الية قد أتاحت لآللية العاملية إسداء املشورة السديدة للفريق العامل املخصص للمنهجيات التحليلية                                   جهـاز املعلومـات امل    
  .                                 ومناذج اإلبالغ من أجل حتسني اإلبالغ املايل

                                                                                                    وإن مسـامهة اآللـية العاملـية يف عمل الفريق العامل املخصص تقوم إىل حد كبري على التجارب اليت اكتسبتها         -  ٧٧
َ                       ها من العمل املنَجز على مدى عامي                                 والـدروس الـيت استخلصت                                          ففي تلك الفترة، قامت اآللية العاملية     .     ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥               

                                                                                                                       والصـندوق الـدويل للتنمية الزراعية باستعراض جمموعة املشاريع من أجل قياس نطاق تدهور األراضي املتعلق باتفاقية                 
  .                                      موعة قروض ومنح صندوق التنمية الزراعية                                                                        مكافحة التصحر ونصيب األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي من جم         

  .         ً                                ً                                                                                واستناداً إىل هذه التجربة، جيري العمل حالياً على وضع منهجية مشتركة كي تعمل هبا املؤسسات املالية الدولية املهتمة                 
           العاملية،                                                                                                  وتقوم هذه املنهجية على جمموعة من معايري االنتقاء، من بينها رموز األنشطة ذات الصلة كانت قد وضعتها اآللية

  .                                                                                                   باإلضافة إىل معامل ريو اليت وضعتها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  ملكافحة التصحرةتصميم استراتيجيات متويل متكامل -٦

                      ، الذي وضعته اآللية     "   صحر              ملكافحة الت   ة                                تصميم استراتيجيات متويل متكامل    "                      َّ                 إن بـرنامج التعلـيم املنظَّم املسمى         -  ٧٨
                                                                                                                             العاملـية، قد بات وسيلة فعالة لتسهيل تبادل املعارف واالستراتيجيات بني النظراء يف التفاوض على زيادة التمويل املقدم                  

     يف      ٢٠٠٦       سبتمرب   /    ُ                                                                     وقد ُنظمت الدورة التدريبية األوىل للبلدان الناطقة بالفرنسية يف أيلول           .                            التفاقـية مكافحـة التصحر    
                                           ً                       َّ                            ت للجهات رفيعة املستوى اليت تتخذ القرارات حمفالً تقوم فيه بالتمرين املنظَّم على كيفية وضع استراتيجية       فأتاح  .       تونـس 

  .                                                                                     متويل متكاملة من أجل تعبئة التمويل الالزم لتنفيذ األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

            وجيري تنفيذ   .                                ان يف غرب آسيا ومشال أفريقيا                                                       لـية العاملية هذه املبادرة استجابة لطلبات بلد            ت اآل            قـد اختـذ    و -  ٧٩
                                                                                                                       الـربنامج يف إطـار الـربنامج اإلقلـيمي للتنمـية املستدامة يف مناطق األراضي اجلافة يف غرب آسيا ومشال أفريقيـا                    

) The WANA Program (     وتشـارك فـيه كل من األردن وتونس واجلزائر  واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية إيران                                                                                  
  .                                                                                                               ة واجلمهورية العربية السورية والسلطة الفلسطينية والسودان وعمان ولبنان ومصر واملغرب وموريتانيا واليمن                    اإلسـالمي 

                                                                                                                              وتستفيد املبادرة من خربة اآللية العاملية يف تعبئة املوارد وإدخال برامج العمل الوطنية يف صميم عمليات التخطيط الوطنية                  
                                                                                     وبك للتنمية الدولية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مها اجلهتان الرئيسيتان                   وصندوق األ   .                            وأطر العمل اإلمنائية األوسع   

  .                    املمولتان هلذا الربنامج

 الربامج االستراتيجية:                        َ   مصادر متويل جديدة ومبتك رة�جيم 

 مقدمة -١

               ت مل يكن هلا                                                                                                   ال بد من استخدام مصادر متويل جديدة وموارد عامة وخاصة مبتكرة، وال غىن عن إشراك قطاعا                -  ٨٠
                                                                                         فاآللية العاملية وضعت برامج استراتيجية حىت تستفيد من الفرص املتاحة لتعبئة املوارد،              .        ً                             تقلـيدياً دور يف تنفـيذ االتفاقية      

         ً                                                                                                      وذلـك، مـثالً، عـن طريق القطاع اخلاص، وآليات السوق، والتجارة، واملؤسسات اخلاصة، ومنظمات اجملتمع املدين،                 
  .                    املتعلقة بتغري املناخ                        وكذلك خمتلف آليات التمويل
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ُ        فالربامج االستراتيجية، اليت ُعرفت      .                                                                            وليسـت الـربامج قائمة بذاهتا بل إهنا جزء من استراتيجيات متويل وطنية             -  ٨١                          
                                                                                                                           بقدرهتا على زيادة تدفقات االستثمار لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، تدعم عمليات اآللية العاملية على املستويني القطري                

  .                                                              مي، إذ توفر قاعدة معرفية وشبكات وشراكات مع مؤسسات وخرباء رئيسيني     اإلقلي  )    دون ( و

                                                                                   ء الفترة املستعرضة على البحث التحليلي لتقييم اجلدوى واالقتصاد السياسي والبناء املؤسسايت     أثنا             تركز االهتمام  و -  ٨٢
       ً           واتساقاً مع نداء     .                      مع اآللية العاملية                                                                                        لـبعض من تلك املصادر اجلديدة واملبتكرة بغية حتديد املداخل املالئمة وأوجه التكامل            

                                                                                      تقدمي املشورة، بناء على طلب، إىل األطراف بشأن األساليب االبتكارية للتمويل ومصادر               : "                             اآللـية العاملـية مـن أجل      
   ُ              ، قُدمت للبلدان   ]  ٢١           من املادة     )  ب ( ٥        الفقرة  [  "                                                                        املساعدة املالية، وبشأن حتسني تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطين         

ُ                                  دوات استراتيجية وُحزم ابتكارية وخدمات استشارية مالية أ                  .  

                       ً      ً                                                         ك، تشهد بعض اجملاالت تطوراً سريعاً، واآللية العاملية ترصد وتستكشف فرص التعاون بني                              عـالوة عـلى ذل     و -  ٨٣
                                                                          وهذه األنواع من الشراكات ما برحت تشكل مصادر متويل متزايدة األمهية،            .                                       اجلـنوب واجلنوب وإقامة شراكات ثالثية     

ٍ      ً      نظراً ألن البلدان النامية املتضررة، كالصني والربازيل واهلند وجنوب أفريقيا، صارت بدورها جهاٍت ماحنةً ناشئة                                                                                 ً    .  

 لتمويلعلم االقتصاد ووسائل ا -٢

                                                                                                            يرمي برنامج علم االقتصاد ووسائل التمويل إىل بناء املعارف وإنشاء شبكات وشراكات حول املسائل اجلوهرية                -  ٨٤
ـ                                                       وهو يسعى إىل حتقيق ذلك من خالل البحث التطبيقي           .                                                  ائل ذات الصـلة من أجل تعبئة املوارد املالية                          واآللـيات والوس

               وقد أجري عدد     .                                                                                                     والتركيز على املسائل االقتصادية اليت متس سياسات ومتويل األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي            
  .                                  ل التمويل الذي وضعته اآللية العاملية                                                   من التحليالت والتقييمات ضمن برنامج علم االقتصاد ووسائ

                                                                                                                   وأجنـزت اآللـية العاملـية دراسة يف أوغندا عن عمليات وضع امليزانية وأدوات التمويل املراد هبا تعزيز اجلهود                    -  ٨٥
                                                                                                                 التعميمـية اجلـاري بذهلا يف عمليات التخطيط الوطنية، حيث إنه تبني أن البلد سيستفيد أكثر من فرص متويل ممكنة عن           

                                             العمليات اليت تربط اخلطط االستراتيجية بأطر        )  أ   : (                   وركزت الدراسة على    .    ُّ                                       تفهُّم أعمق لعملية وضع امليزانية الوطنية           طريق  
  .                        التمويل واملساعدة اخلارجيني  )  ج (                                تنفيذ أطر العمل ووسائل التمويل؛   )  ب (             ختصيص املوارد؛ 

                                           اتت، بشكل متزايد، مناذج مفضلة للتعاون يف جمال       قد ب                                                   املناهج الشاملة للقطاعات واملناهج املستندة إىل برامج   إن -  ٨٦
                         ً                                                                          وطلبت اآللية العاملية مؤخراً إجراء دراسة تتناول العناصر اجلوهرية يف املناهج الشاملة للقطاعات               .                            التنمـية املالية والتقنية   

             ق عليه وتقدم                                                                                                          بوصـفها سياسة واستراتيجية تركز على قطاع معني دون سواه وهلا برنامج نفقات واحد وإطار إداري متف               
  .                                                         توصيات بشأن املداخل احملتملة اليت ميكن أن تستفيد منها االتفاقية

 وتعويض اخلدمات البيئيةتغري املناخ  -٣

                                                                                                              يرمي الربنامج االستراتيجي املتعلق بتغري املناخ وتعويض اخلدمات البيئية إىل زيادة تدفقات التمويل من أجل تنفيذ           -  ٨٧
   ).                 التخفيف والتكيف  (                                                                       ق فتح قنوات للتمويل وتعويض اخلدمات البيئية املتعلقة بتغري املناخ                                           اتفاقية مكافحة التصحر عن طري    

      ً                                                      ً      ً                                                     وحتديداً، فإن آليات التمويل املتعلقة مبسائل تغري املناخ تشكل مصدراً واعداً بتمويل جديد ميكن احلصول عليه عن طريق                  
                 ً                                     دامة لألراضي، نظراً للصالت الوثيقة اليت تربط بني تغري املناخ                                                         الربامج واملشاريع ذات الصلة باألنشطة املتعلقة باإلدارة املست  

  .             وتدهور األراضي
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                                                 ً                                                                 وبـرنامج تغري املناخ وتعويض اخلدمات البيئية كان رائداً يف إجناز مشاريع يف إكوادور ونيكاراغوا تعلقت بآلية                  -  ٨٨
                                       ٍ         اآللية العاملية بدعم عملية وضع استراتيجيٍة                             وعلى غرار ذلك، تقوم     .                     ً                                     التنمـية النظيفة دعماً لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر       

          وجيري وضع    .                                                                                                            آللـية التنمـية النظـيفة يف املغـرب عن طريق توضيح الروابط القائمة بني تغري املناخ وتدهور األراضي                  
  .                                                       استراتيجيات مشاهبة لتنفيذها يف القرن األفريقي وآسيا الوسطى

                                                                     اتيجية التمويل الوطنية لتنفيذ األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة             ً                                           ودعمـاً إلدماج مصادر التمويل املبتكرة يف استر        -  ٨٩
                                                                                                                       لألراضـي، تعكـف اآللية العاملية على استحداث أدوات للتصدي لتغري املناخ وتعويض اخلدمة البيئية واإلدارة املستدامة                 

                                  ذ املشترك آللية التنمية النظيفة           التنفي (                                                              ً             ومـن أدواهتا معلومات سهلة الفهم بشأن آليات التمويل القائمة حالياً              .         لألراضـي 
                       إىل جانب طرائق متصلة      )                            التكيف وتاليف إزالة األحراج    (                                   وآليات التمويل اآلخذة يف الظهور        )                          وأسواق الكربون التطوعية  

  .                                                                                بذلك، ومعايري االستحقاق، والعالقة باتفاقية مكافحة التصحر، وسبل احلصول على تلك املوارد

 قالتجارة والوصول إىل األسوا -٤

 ُ                                                                                                               أُحـدث برنامج التجارة والوصول إىل األسواق بغية إجياد بيئة مواتية من أجل زيادة فرص حصول األنشطة املتعلقة                -  ٩٠
                                                                                                                        بـاإلدارة املسـتدامة لألراضـي عـلى الـتمويل بشكل عام عن طريق التركيز على التجارة وفرص دخول السوق لزيادة                    

                                                       ديدة من أجل إدخال التجارة يف صميم عمليات تنفيذ االتفاقية                     وقد نشأت شراكات ج     .                                 االسـتثمارات يف األراضـي اجلافة     
                                                                                 وكجزء من دراسة ما لألنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي من آثار يف النظام          .                                    عـلى املستوى الدويل والوطين واحمللي     

                                      الدويل للتجارة والتنمية املستدامة                                                   َّ                                           الـتجاري ويف سبل كسب العيش يف املناطق املتدهورة، نظَّم كل من اآللية العاملية واملركز              
                                                بغية إجياد سبل لتشجيع االستثمار يف األنشطة            ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ١           يناير إىل    /               كانون الثاين    ٢٩     ً                        مؤمتـراً عقد يف الفترة من       

  .                            وأسفر احلوار عن توصيات أساسية  .                                                                  املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي عن طريق التجارة والوصول إىل األسواق

        من أجل    )         األونكتاد (                                                                      مع مبادرة التجارة األحيائية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                                       كمـا تعمل اآللية العاملية       -  ٩١
                                                                                                                      إدراج مـبادئ اإلدارة املستدامة لألراضي يف مدونة املمارسات الناظمة لالستخدام املستدام ملنتجات التنوع األحيائي من                

                                                                                  أ تنفيذ مشروعني رائدين يف إكوادور وأوغندا لدعم االستثمار يف املناطق املتضررة                   وقد بد   .                             خالل تنمية التجارة واألسواق   
                              كما تشارك اآللية العاملية يف      .                                                                                          من التصحر وتدهور األراضي يف إطار الربناجمني الوطنيني للتجارة األحيائية يف هذين البلدين            

                                                       قى التشجيع من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                                                                             الفـريق العامل املخصص لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف الذي يل         
                                                                                                                           والـذي يعمل على تعزيز التعاون بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف جماالت التجارة واألسواق والتدابري التحفيزية                 

  .                  وإشراك القطاع اخلاص

                                               دعم اآللية العاملية أنشطة يف األردن وبوركينا                                                                               ويف شـراكة مع برنامج املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العاملية، ت            -  ٩٢
                                                                                                               فاسـو واجلمهورية العربية السورية وغانا ومايل وهندوراس الغاية منها حتديد األوضاع اليت تقوم اجملتمعات احمللية يف ظلها      

                 ملعارف عند اختاذ     ُ              وسُيسترشد هبذه ا    .                                                                                      بإعـادة اسـتثمار أرباحها التجارية يف األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي           
                             ِّ                                                                                       القـرارات ووضـع السياسات، وستشجِّع على وضع آليات لتحفيز زيادة استثمار اجملتمعات احمللية يف األنشطة املتعلقة                  

                                                                                                وباإلضافة إىل ذلك، تعمل اآللية العاملية مع شبكة األصماغ الطبيعية يف أفريقيا من أجل إجياد                 .                          باإلدارة املستدامة لألراضي  
                                                                                                          زز هبا قطاع الصمغ العريب تعبئة املوارد الالزمة لتمويل األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي عن                                   السـبل اليت قد يع    

  .                                                                             طريق وضع خريطة موارد ودراسات ألصحاب املصاحل يف إثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو ومايل
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 إشراك القطاع اخلاص -٥

                                                                  العاملية إىل زيادة تدفقات التمويل من أجل تنفيذ االتفاقية عن                                                            يهدف برنامج إشراك القطاع اخلاص التابع لآللية         -  ٩٣
  .                                                        ً                  طريق إشراك القطاع اخلاص الوطين واملتعدد اجلنسيات الناشط حملياً يف البلدان املتضررة

                          ً                                                                                     وأقامـت اآللية العاملية شراكةً بني القطاعني العام واخلاص يف جنوب أفريقيا أدت إىل توقيع اتفاق بني حكومة                   -  ٩٤
ِ  ّ                              فريقيا وفرع شركة ِشلّ يف جنوب أفريقيا بقيمة                جنوب أ                    ً                                              مليون دوالر تقريباً لتمويل مبادرات يف إطار برنامج العمل            ٧٠                 
  .                                                                                          ويف كينيا، أدت عملية مشاهبة إىل تكوين الصندوق االستئماين ملكافحة التصحر، الذي سيموله القطاع اخلاص  .      الوطين

             ، قدمت اآللية  )                يف جنوب أفريقيا  ٢٢                منها يف كينيا و  ٢٣ (   كة     شر  ٤٥                 ي سابق شاركت فيه             عمل حتليل         إجناز    بعد و -  ٩٥
  .                                                                                                                      العاملية النصح واإلرشاد يف وضع استراتيجيات لتعبئة املوارد يف البلدين يف سياق وعي الشركات مبسؤوليتها االجتماعية               

               من أجل إنشاء     ٢٠٠٤    نيه   يو /                                                                                    كما يسرت اآللية العاملية إقامة شراكة بني حكومة كينيا ودوائر األعمال التجارية يف حزيران   
  .                         ً                                  وتعمل اآللية العاملية حالياً مع احلكومتني على تنفيذ االستراتيجيات  .                            صندوق استئماين ملكافحة التصحر

 مشاركة اجملتمع املدين -٦

                                                                                                               يعمـل برنامج اآللية العاملية اخلاص باجملتمع املدين على إشراك منظمات اجملتمع املدين من أجل تقوية مشاركتها،                  -  ٩٦
            ُ                                                                                                         هات مناصرة وُمعينة على تقدمي اخلدمات، يف وضع وتنفيذ استراتيجيات التمويل الوطنية وأطر عمل االستثمار املتعلقة                  كج

                                                                          ويتطلب هذا األمر إجراء عمليات تقييم وحتليل وبناء قدرات ووضع منهجيات           .                                       بأنشـطة اإلدارة املسـتدامة لألراضـي      
  ُ  ِّ                  وُييسِّر الربنامج إجراء     .                                          اجملتمع املدين يف تنفيذ أحكام االتفاقية                                                             وأدوات وزيـادة الوعي من أجل زيادة مشاركة منظمات        

                                                                                                           مشـاورات لـتحديد املسـائل والعمليات واملداخل الرئيسية لتمكني منظمات اجملتمع املدين من االخنراط مع احلكومات           
  .               املستدامة لألراضي             ِّ                                                               واملؤسسات واالطِّالع على جتارهبا ومعارفها وتعبئة املوارد الالزمة لتمويل أنشطة اإلدارة 

                                                                                   لية العاملية مع منظمات أعضاء يف الشبكة األوروبية لبحوث التصحر يف سياق شبكة                          ، تتعاون اآل     صدد          يف هذا ال   و -  ٩٧
     ً  بلداً   ٢٢                                                                                      ، وهو مشروع متوله اللجنة األوروبية وهدفه النهوض بشبكات اجملتمع املدين الوطنية يف              )    ِْ  ّ دراْيِنّت (               األراضي اجلافة   
  .                                                                    معاجلة قضايا التصحر يف عمليات وضع السياسات على الصعيدين الوطين والدويل                وبناء قدراهتا على

                                                   كالشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية        ،                                       تكفل اآللية العاملية منظمات رئيسية      ،                  عـالوة عـلى ذلك     و -  ٩٨
                                  ا شاركت اآللية العاملية يف متويل        كم  .            فظ الطبيعة                                                                       بالتصحر واجلفاف والصندوق العاملي حلماية الطبيعة واملنظمة الدولية حل        

      سبتمرب  /        أيلول   ٢٣       إىل     ٢١                             ُ                                                                   منتدى حول التصحر واجملتمع املدين ُنظم أثناء السنة الدولية للصحارى والتصحر، يف الفترة من               
                                                                                    وركز املنتدى على تنسيق العمل بني منظمات اجملتمع املدين واحلكومات قصد وضع قضايا               .        ِ                 يف مونبِليـيه بفرنسا        ٢٠٠٦
  .                                                                                 مكافحة التصحر يف مقدمة األولويات السياسية وتشجيع التنمية االقتصادية يف األراضي اجلافة       اتفاقية

  الدروس املستخلصة-     ً ثانيا  

                                                                           َ                                     لقـد برهنـت جتـربة اآللية العاملية على أن إدماج قضايا التصحر يف صميم السياسات وبناَء الشراكات، ومها                    -  ٩٩
     ً                                                                           طويالً، تشكالن وسيلتني فعالتني لتعبئة املوارد املالية من أجل وضع االتفاقية                                                  ً       عمليتان ال غىن عنهما رغم استغراقهما وقتاً      

    ِّ                 وتبنِّي البلدان هلاتني     .                                                      ً                                                 موضـع التنفـيذ بواسطة اآللية احلالية لتمويل التنمية، خاصةً يف إطار استراتيجيات احلد من الفقر               
ُ                                              العمليتني واضطالُعها بدور الريادة فيهما أمران ال غىن عنهما لتحقيق   .        النجاح              
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                                                                                                            إن حشـد قدر كبري من التمويل ألجل تنفيذ االتفاقية يتطلب من احلكومات والشركاء يف التنمية وغريهم من                   -   ١٠٠
        وتتسارع   .                               ً                                         ً   ِّ  ً     ً                           اجلهات الرئيسية ذات املصاحل جهوداً متضافرة ومنسقة؛ فاآللية العاملية تؤدي دوراً حمفِّزاً حامساً يف هذا الصدد               

ِ    أو ُمناِصرة  (        َ                        ٌ      ٌ         العمليةَ على الصعيد القطري وكالةٌ رائدةٌ                                         وتـرية حتقيق النتائج إذا ساندت                               ِّ       عن طريق القيام بأعمال مكمِّلة       )     ُ  
  .                                                 داخل إطار الدعم الشريك لآللية العاملية يف البلد املعين

                                      ً     ً   ِّ                                                               وهتيـئ استراتيجيات التمويل الوطنية إطاراً شامالً ميكِّن البلدان من حتديد مصادر التمويل وسبل احلصول على                 -   ١٠١
  .                                                                             الالزم لتنفيذ األولويات الوطنية املتفق عليها على األجل املتوسط ضمن خطة عمل منظمة       التمويل

      فيمكن   :                                       ً       ً               اإلقليمية أو دون اإلقليمية اليت تبين إطاراً مشتركاً للعمل فوائد شىت                                     ولتعبـئة املوارد عن طريق العمليات      -   ١٠٢
 ُ                                                 طُرقت من قبل؛ تتقلص تكاليف الصفقات بني البلد                                                                               احلصـول على متويل من مصادر إقليمية أو دون إقليمية مل يسبق أن              

                                                                                                                             واهليئة املاحنة؛ يزداد التعاون على املستوى دون اإلقليمي وتبادل املعارف؛ والفوائد اليت تعود على املاحنني جذابة، ألن هذه                  
  .    طراف                                                                                        العمليات تيسر التنسيق والتوافق داخل دائرة أوسع، يف سياق تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األ

                                                                                                                   ومثة إمكانية متزايدة حلشد مزيد من التمويل من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية عن طريق مصادر متويل غري تقليدية                   -   ١٠٣
                     ً                                                                     وتتيح هذه املصادر فرصاً جديدة حلشد املوارد؛ غري أن إشراكها على حنو شامل سيتطلب من                 .                          باعـتماد أساليب مبتكرة   

                  لذلك فإن النجاح     .                                                         فعاليات مل يسبق هلا االشتراك يف تنفيذ أحكام االتفاقية                                   َّ              احلكومـات الدخول يف شراكات مركَّزة مع        
   .                                                                 سيتوقف إىل حد كبري على إثبات الفائدة والثقة واملساءلة على حنو متبادل

                                                      َ                                          اجلهات ذات املصلحة يف االتفاقية يف أنشطة التواصل واالستفادةَ من مشاركتهم ومعارفهم كأساس                     إشـراك     إن   -   ١٠٤
    ً                                                    وفضالً عن ذلك فمن اجلوهري صياغة بالغات بسيطة وواضحة           .                 ِّ                     جات واخلدمات سيسهِّالن تنفيذ االتفاقية                  لـتطوير املنت  

                                                                                                                            وشـديدة التركيز تنسجم مع استراتيجية العمل املؤسسايت وتليب احتياجات البيئة اليت تعمل فيها اآللية العاملية وتصل إىل                  
  .                    ِ    الفئات املستهدفة من ِقبلها

  املؤسساتية لآللية العاملية من أجل تنفيذ االستراتيجية العشرية تعزيز الفعالية-     ً ثالثا  

  حتقيق االنسجام بني اآللية العاملية واالستراتيجية املقترحة لفترة العشر سنوات-ألف 

                                                                   َ                                                  إن الـتطور احلايل الذي يشهده تنفيذ االتفاقية قد أتاح لآللية العاملية فرصةَ تقييم جتارهبا والشروع يف حوار مع                    -   ١٠٥
                     ويف هذا الشأن، فإن      .                                                                                                    الفـئات الـيت تستهدفها بشأن السبل اجلديدة الكفيلة بتحسني كيفية هنوضها باملهام املسندة إليها              

                             قد مكنت اآللية العاملية من       )                     االستراتيجية العشرية  (                                                                          اخلطة االستراتيجية العشرية وإطار العمل لتعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية          
                         ً      ً          ويتضمن الفرع التايل تقييماً موجزاً ملدى        .                                             اتية يف املسامهة يف حتقيق أهداف االستراتيجية                                      دراسـة دورها وفعاليتها املؤسس    

                                       ً   ومع ذلك فإن اآللية العاملية، بوصفها كياناً      .                                                                                فعالية اآللية العاملية يف تطبيق برنامج العمل املعروض يف مشروع االستراتيجية          
                                                             إىل اإلرشاد االستراتيجي الذي تتلقاه من مؤمتر األطراف يف             ً                                           ً               مـرناً، هـي يف وضـع جيد يؤهلها لتعزيز توجهها استناداً           

  .             دورته الثامنة

  .                                                                                                               ويؤكـد اسـتعراض سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها أن االبتكار كان على الدوام من ميزاهتا                 -   ١٠٦
                                         بة يف اتباعها قد أثبتت فعاليتها على حنو ما                                                                                فاالستراتيجيات واملناهج العملية لتعبئة املوارد اليت كانت اآللية العاملية رأس احلر     
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      ً                      منهجاً إلدراج خطط العمل         ١٩٩٩                                   وقد وضعت اآللية العاملية يف عام         . ُ                                                  ُيسـتدل مـن األمثلة الواردة يف الفروع السابقة        
   طر       ً              وأيضاً يف صميم أ      ر،                                ورقات استراتيجية احلد من الفق                                                  ً                     الوطنـية يف صميم أطر التنمية الوطنية األوسع نطاقاً ويف صميم            

  .                                      برجمة املاحنني كوسيلة من وسائل حشد التمويل

                                                         من خالل التركيز على وضع أطر استثمار شاملة يف صميم                                              ، عـززت اآللـية العاملية املنهج            ٢٠٠٥           ويف عـام     -   ١٠٧
                                                                                                                           اسـتراتيجيات التمويل الوطنية من أجل تنشيط تدفقات مدعومة بالتمويل املتعدد املصادر لفائدة أنشطة اإلدارة املستدامة                

                      ً      ً                                                                       وقـد لقي هذا النهج قبوالً واسعاً لدى الفئات اليت تستهدفها االتفاقية باعتراف مؤمتر األطراف وبدليل تزايد      .        ألراضـي  ل
   .                                                                          عدد الطلبات على خدماته اليت تلقتها اآللية العاملية من البلدان األطراف املتضررة

  ما جيب القيام به لزيادة التمويل-باء 

                                                               ً                                يف االستراتيجية املقترحة لفترة العشر سنوات يؤيد النهج املتبع حالياً يف اآللية العاملية،                                         إن بـرنامج العمل الوارد     -   ١٠٨
                                                        وتركز كل من االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز، على          .                  ً                                         ولكنه يستدعي أيضاً بعض التحسينات حىت يكون تطبيقه أدق        

                                                      قطري وعلى تيسري إبرام اتفاقات بني املاحنني والبلدان                                                                          حنو ما أقره مؤمتر األطراف السابع، على التدخالت على املستوى ال          
  .                                   لتمويل أنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي

                                                ً                       برامج استراتيجية بناء على املوارد املتاحة هلا حالياً للمساعدة على                             يف الوقت الراهن،                               قد وضعت اآللية العاملية،      و -   ١٠٩
                 ً                                        يل اليت تكون واعدةً أكثر من غريها من أجل تكميل تدفقات                                                                  توسـيع نطاق قاعدة التمويل عن طريق حتديد مصادر التمو         

                                     ً                 وقد مت انتقاء الربامج االستراتيجية أساساً بناء على          .                                                                      مسـاعدة التنمية الرمسية لألنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي        
                              ل من مصادر عدة وقنوات شىت                                                                                              قرارات مؤمتر األطراف السابقة اليت طلبت من اآللية العاملية السعي إىل احلصول على متوي             

                                                                                                                           بطـرائق مبتكرة، وذلك من خالل عمليات التآزر مع غريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، خاصة ما يتعلق منها                   
                      وتدرس اآللية العاملية     .                                                                                              بـتغري املـناخ والتنوع األحيائي والوصول إىل األسواق والتجارة والتعاون بني اجلنوب واجلنوب             

ُ                                                                          يل األخرى اليت ُحددت يف االستراتيجية العشرية من أجل تقييم كيفية إدماجها يف الربامج االستراتيجية           مصادر التمو              .  

                                                                                          ً                   ن املتكاملني اللذين تقوم هبما اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية، فإن اآللية العاملية جتري نقاشاً مع                    ً          نظـراً للدوري   و -   ١١٠
                                                                                              عاملية ومع فرقة التنسيق اخلاصة بكل منطقة بشأن الوسيلة اليت قد متكن اآللية العاملية من                                                       املدير العام التنفيذي ملرفق البيئة ال     

                                                                                                                     تقـدمي الدعم األفضل للبلدان األطراف املتضررة عن طريق حتسني أثر متويل األنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي                 
                                            ويف هذا الشأن، تعمل اآللية العاملية بشكل         .            ئة العاملية                                                                      وتدفقـه بشكل عام من خالل إقامة تعاون استراتيجي مع مرفق البي           

                                                                                                                                   وثيق مع أمانة البيئة العاملية ومرفقها ومع وكاالته املنفذة والتنفيذية، ال سيما الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، على وضع                  
  .                                           استراتيجية لتحقيق أهداف االستراتيجية العشرية

  عالقات الشراكة-جيم 

                                                                                                      ة العاملية، مستفيدة يف ذلك من النجاح الذي حققته يف العمل مع أعضاء بعينهم يف جلنة التيسري، إىل                           ستسعى اآللي  -   ١١١
                                                                                                                      إشراك هذه اللجنة برمتها بأسلوب عملي يف دعم منصات الشراكة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية من أجل زيادة متويل             

                                          وهم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية      -                       ملؤسسني يف جلنة التيسري                                                  وستطلب اآللية العاملية من األعضاء الثالثة ا        .         األنشـطة 
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     ً                                  وطبعاً سيتوقف النجاح على إسناد دور        .                                   أداء دور قيادي يف هذا املسعى      -                                              والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
  .                                                  واضح للجنة التيسري يف حتقيق أهداف االستراتيجية العشرية

 لعاملية وأمانة االتفاقية التعاون بني اآللية ا-دال 

                                                                                                                         باإلضافة إىل تعاون اآللية العاملية مع أمانة االتفاقية يف سياق جلنة التيسري، ستقوم اآللية العاملية بأنشطتها املشتركة                  -   ١١٢
             وتعقد اآللية    .                      ِّ                                                                              مـع األمانـة على حنو سيسهِّل توفري اخلدمات بشكل سلس من أجل حتقيق أهداف االستراتيجية العشرية                

  .       ً                                      ً                      ية آماالً كبرية على تعاوهنا مع األمانة يف السري قدماً بتنفيذ أحكام االتفاقية     العامل

 تائجالساعية إىل إحراز ناإلدارة  -هاء 

        ً                                                                                                     استشرافاً للتوجه الرامي إىل إحراز نتائج، املتوخى يف االستراتيجية العشرية، شرعت اآللية العاملية يف ممارسة رائدة         -   ١١٣
                                                         والنظام الداخلي يف اآللية العاملية أداة إدارية فعالة          .                                             ام وضع ميزانية يعتمدان على إحراز نتائج                                 بغرض إرساء هنج إدارة ونظ    

                                                                                  وتشتمل الدورات التخطيطية لآللية العاملية على خطة عمل لفترة ست سنوات تبدأ              .                                       لزيادة الكفاءة والشفافية التنظيميتني   
                                                        يتطابقان مع دورة صناعة القرار ووضع امليزانية يف             ً                                               ، فضـالً عـن بـرنامج عمل وميزانية لفترة سنتني              ٢٠٠٨          يف عـام    

  .           مؤمتر األطراف

                                                                                                                         وسلسلة النتائج اليت سيحققها نظام اإلدارة ووضع امليزانية القائم على النتائج الذي ستعتمده اآللية العاملية تتوافق                 -   ١١٤
                                                لية العاملية يتيح إمكانية االستجابة بسرعة يف                        َّ       ونظام النموذج األوَّيل لآل     .                                                  مع اإلطار املنطقي لالستراتيجية العشرية لالتفاقية     

  .                                                            األخذ بتوجيهات مؤمتر األطراف فيما يتعلق باإلبالغ بناء على النتائج

  خالصة-     ً رابعا  

                                                                                                    ستسـاعد اسـتراتيجية االتفاقية لفترة العشر سنوات على دفع مجيع ذوي املصاحل يف اجتاه إحراز تقدم يف عملية       -   ١١٥
                                                كما ترمي إىل استكشاف مصادر متويل جديدة من أجل       .                                      ىل إجياد بيئة متكينية لوضع السياسات                                التنفـيذ، وتؤكد احلاجة إ    

                          وهو ما يتجلى يف األهداف       .                                                                                        توسـيع نطـاق الـتمويل الـالزم ملواجهة التحديات املتعلقة بتدهور األراضي والتصحر             
ِ                                   االستراتيجية والعملية ويف برنامج عمِل كل هيئة من اهليئات الفرعية املتصلة    .         باالتفاقية                                 

                        ً                                                                                          أجل إيصال التمويل فعلياً من املصادر التقليدية واالبتكارية إىل البلد املعين وعلى املستويات احمللية، ستحتاج                  من و -   ١١٦
                        َّ                                                                                                   اآللـية العاملـية إىل تعهد بنَّاء من مؤمتر األطراف وشركائه وإىل احلصول على دعم مايل بغية حتقيق النتائج املتوخاة من                     

  .    شرية               االستراتيجية الع
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