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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧-٤مدريد، 
 

  من جدول األعمال املؤقت٤البند 
 ن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسساتاستعراض املعلومات املتاحة بشأ

 املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية
 

 استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات 
  بأنشطة مرفق البيئة العامليةاملتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة

 
 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز
تستجيب هذه الوثيقة لطلب وجهه مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي ليقدم إليه تقريراً يف الدورة الثامنة  

 .  بشأن التعاون مع مرفق البيئة العاملية٧-م أ/٦عن تنفيذ املقرر 
مقرر مؤمتر األطراف   : ات والسياسات العامة يف هذا الصدد     وحـدث تطـوران هامان يف جمال املؤسس        

للتوقـيع على مذكرة تفاهم مع جملس مرفق البيئة العاملية؛ ومقرر مرفق البيئة العاملية بتوصية اجلمعية الرابعة ملرفق    
املتحدة ملكافحة التصحر   البيئة العاملية بتعديل النص املُنشئ ملرفق البيئة العاملية املعاد تنظيمه إلدراج اتفاقية األمم              

 .بني االتفاقيات اليت يؤدي فيها مرفق البيئة العاملية دور آلية التمويل
وقـد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية توصية مؤمتر األطراف بسلسلة من اإلجراءات الرامية إىل تعزيز                 

ت بشأن هذا املوضوع يف الدورة اخلامسة للجنة التعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية، مع مراعاة نتائج املداوال
 .استعراض تنفيذ االتفاقية

 تقرير مرفق البيئة العاملية عن استراتيجيات وبرامج ومشاريع ICCD/CRIC(6)/5/Add.1وتتضمن الوثيقة  
 .لتمويل التكاليف اإلضافية املتفق عليها بشأن األنشطة ذات الصلة بالتصحر

                                                      

بأحدث املعلومات عن مداوالت آخر اجتماع جمللس مرفق   تأخـر تقدمي هذه الوثيقة لتزويد األطراف         *
 .البيئة العاملية
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 ٩ ٣٤ - ٢٩ .................................................ملكافحة التصحر  
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  معلومات أساسية-أوالً 

 إىل القيام يف دوراهتا اليت سُتعقد ، جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،٥-م أ/١دعا مؤمتر األطراف، يف مقرره  -١
أثناء دورات مؤمتر األطراف، ببحث التقارير املتعلقة بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية هبدف وضع مشاريع مقررات، 

 .عند االقتضاء، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف، ويعتمدها إذا اقتضى األمر ذلك

ملقرر الذي اختذته اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية املعقودة  با٦-م أ/٦ورحب مؤمتر األطراف يف مقرره  -٢
 يف بيجني بالصني، والذي أعلنت فيه أن مرفق البيئة العاملية جيب أن يكون متاحاً               ٢٠٠٢أكتوبر  /يف تشرين األول  

متر األطراف، يف   وقرر مؤ . كآلـية مالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، إذا ما قرر مؤمتر األطراف ذلك             
كما رحب باملقرر الذي اختذه جملس      . نفس املقرر، قبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية التفاقية مكافحة التصحر          

 . بإنشاء برنامج تشغيلي جديد لإلدارة املستدامة لألراضي٢٠٠٣مايو /مرفق البيئة العاملية يف أيار

عن تقديره جمللس مرفق البيئة العاملية ملواصلة دعمه لتنفيذ         ،  ٧-م أ /٦وأعرب مؤمتر األطراف، يف مقرره       -٣
كما قرر أن يربم مع اجمللس مذكرة التفاهم . االتفاقية وتركيزه على سياسات ومبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي
فق البيئة العاملية ودعا أمانيت مر. ٢٠٠٥يونيه /اليت اقترحها جملس مرفق البيئة العاملية يف اجتماعه املعقود يف حزيران
 .واتفاقية مكافحة التصحر إىل اختاذ ترتيبات مناسبة لتنفيذ املذكرة

كما أوضح مؤمتر األطراف، يف نفس املقرر، بعض طرائق العمل مع جملس مرفق البيئة العاملية، وال سيما                  -٤
راف باملقرر الذي اختذه جملس ويف هذا الصدد، رحب مؤمتر األط     . تلك املتعلقة ببناء القدرات والتكاليف اإلضافية     
، والذي اعترف فيه بأن برامج العمل الوطنية واإلقليمية ٢٠٠٣مايو /مرفق البيئة العاملية يف اجتماعه املعقود يف أيار

ودون اإلقليمـية والـتقارير الوطنية املوضوعة ُتعترب عناصر يف إطار مشاريع بناء القدرات اليت سُتموَّل مبوجب                 
كما دعا مؤمتر األطراف مرفق . املتعلق باإلدارة املستدامة لألراضي) ١٥الربنامج التشغيلي  (١٥لي الربنامج التشغي

البيئة العاملية إىل تنفيذ ذلك املقرر عند تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية األطراف، لتوفري املوارد املالية ألنشطة بناء 
م بتنفيذ االتفاقية، وتيسري التنسيق بني مرفق البيئة العاملية ومراكز          القـدرات يف البلدان األطراف املتأثرة اليت تقو       

التنسيق الوطنية التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لتمكني مرفق البيئة العاملية من االستجابة على حنو                
 .أفضل الحتياجات عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 .اف إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا املقرر يف دورته الثامنةوطلب مؤمتر األطر -٥

 ٧-م أ/٦ تنفيذ املقرر -ثانياً 

 النظر يف التعاون بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وجملس مرفق البيئة العاملية-ألف  
 واجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية  

، واصلت االجتماعات املتتالية للمجلس وكذلك اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة   ٧-م أ /٦ مـنذ اعتماد املقرر    -٦
وأسهمت هذه  . العاملية النظر يف موضوع التعاون بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية             

 .١٥العمليات يف تعزيز تنفيذ االتفاقية، وخباصة تنفيذ الربنامج التشغيلي 
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 ٢٠٠٥نوفمرب /اجتماع تشرين الثاين -١

ُعِقد أول اجتماع جمللس مرفق البيئة العاملية بعد انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف واشنطن العاصمة  -٧
ويف هذا االجتماع، قدمت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين ١٠ إىل   ٨يف الفـترة من     
وخالل .  السابعة ملؤمتر األطراف، وال سيما فيما يتعلق بالتعاون بني مرفق البيئة العاملية واالتفاقيةأهم نتائج الدورة

هـذا االجـتماع، اعـتمد جملس مرفق البيئة العاملية مقرراً بشأن الدعم الذي سيقدمه لالحتفال بالسنة الدولية                  
 الذي مت مبوجبه دعوة مرفق البيئة العاملية ٧-م أ/٦ومن املزمع تقدمي هذا الدعم عمالً باملقرر . للصحارى والتصحر

ويف هذا . إىل النظر يف تقدمي الدعم، يف حدود واليته، لألنشطة اجلارية يف إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر
الصدد، اعترف اجمللس بأن السنة الدولية للصحارى والتصحر تتيح فرصة ال مثيل هلا للمرفق للتوعية بالتهديدات                

 دوالر من ٢٧٥ ٠٠٠ووافق اجمللس على ختصيص مبلغ . التحديات اليت يثريها ترّدي األراضي والتنمية املستدامة   و
 :دوالرات الواليات املتحدة الستخدامها فيما يلي

إجـراء اسـتعراض لتعبئة املوارد وحالة متويل مشاريع التصحر، تشارك يف إعداده أمانة املرفق                )أ( 
 املسؤولة عن التنفيذ واآللية العاملية؛ووكاالته املنفِّذة و

إقامـة منتدى بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار انعقاد مجعية مرفق البيئة العاملية يف عام                 )ب( 
 ؛٢٠٠٦

عقد جلسة خاصة بشأن مؤشرات لإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار املؤمتر العلمي الدويل بشأن  )ج( 
، يف تونس العاصمة، )اليونسكو(الذي تنظمه منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة مستقبل األراضي القاحلة 

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ إىل ١٩تونس يف الفترة من 

املسامهة يف مؤمتر السياسة العامة األخري الذي تعقده جامعة األمم املتحدة يف اجلزائر العاصمة يف                )د( 
والتصحر، من أجل تيسري مشاركة أصحاب املصلحة األساسيني، مبن فيهم النساء           إطار السنة الدولية للصحارى     
 والشباب، من البلدان املتضررة؛

عرض مشاريع املرفق بواسطة الوكاالت املسؤولة عن التنفيذ يف البلدان النامية، أثناء االجتماعات   )ه( 
 . والتصحرواملؤمترات املالئمة املنظَّمة يف سياق السنة الدولية للصحارى

 ٢٠٠٦يونيه /اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف حزيران -٢

، خالل اجتماع ُعِقد يف ٧-م أ/٦نـاقش جملس مرفق البيئة العاملية مذكرة التفاهم املشار إليها يف املقرر          -٨
 من الفئات املعنية    وخالل االجتماع، اقترح عدد   . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩ إىل   ٦واشنطن العاصمة يف الفترة من      

 .إجراء تعديل على الصك املُنشئ ملرفق البيئة العاملية املعاد تنظيمه لعكس التعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية

 . ووافق على مذكرة التفاهم٧-م أ/٦وأخذ جملس مرفق البيئة العاملية علماً باملقرر  -٩



ICCD/CRIC(6)/5 
Page 5 

البيئة العاملية، أخذ اجمللس علماً بالشواغل اليت أثارهتا بعض         وفـيما يـتعلق بتعديل الصك املنشئ ملرفق          -١٠
األوساط املعنية فيما يتعلق بتعيني مرفق البيئة العاملية كآلية مالية التفاقية مكافحة التصحر، على النحو الذي قررته 

بأن على اجمللس أن يوافق     وأعرب عدد من أعضاء اجمللس عن اقتناعهم الراسخ         . اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية    
 بأن يضطلع املرفق بدور اآللية ٦-م أ/٦على تعديل الصك املنشئ ملرفق البيئة العاملية ليعكس مقرر اجلمعية واملقرر 

كما طلبت تلك األوساط املعنية من كبري املوظفني التنفيذيني يف          . املالـية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      
ـ      ية، أن يقدم بالتعاون مع األمني التنفيذي التفاقية األمم ملتحدة ملكافحة التصحر، ورقة عن مـرفق البيـئة العامل

أغسطس /املوضـوع لكي ينظر فيها اجمللس يف اجتماعه املقبل املزمع عقده يف كيب تاون جبنوب أفريقيا، يف آب                 
٢٠٠٦. 

، إعداد  ٢٠٠٦يونيه  /عقود يف حزيران  كما طُلب إىل األمانة، مبوجب مقرر اعتمده اجمللس يف اجتماعه امل           -١١
ورقـة لتحليل اآلثار القانونية والتشغيلية واملالية املترتبة على إجراء تعديل لتعيني مرفق البيئة العاملية كآلية مالية                 
التفاقـية مكافحـة التصـحر، لكـي ينظر فيها جملس مرفق البيئة العاملية يف اجتماعه الذي سيعقد يف كانون                    

 .٢٠٠٦ديسمرب /األول

 اجتماع خاص عقده جملس مرفق البيئة العاملية يف كيب تاون -٣

 يف كيب تاون، جبنوب ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٨ُعقـد اجـتماع خـاص جمللس مرفق البيئة العاملية يف         -١٢
روحة وكانت املسألة األساسية املط. أفريقيا، إلجراء األعمال التحضريية الالزمة للجمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية   

بالنسبة لالتفاقية تعديل الصك املنشئ ملرفق البيئة العاملية لكي يعكس التطورات اليت طرأت على العالقة بني مرفق    
ووافق اجمللس على أنه إذا     . البيـئة العاملية واتفاقية مكافحة التصحر منذ انعقاد اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية            

 .قترح للصك، فإنه سينفذه بنية حسنة ريثما تعتمده اجلمعية املقبلة بصورة رمسيةتوصل إىل اتفاق بشأن التعديل امل

 نظر اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية يف املوضوع -٤

. ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣٠ إىل   ٢٩ُعقدت اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية يف كيب تاون يف الفترة من              -١٣
وأخذت وفود  .  املتحدة ملكافحة التصحر يف اجلمعية وقدمت بياناً يف جلستها العامة          وشاركت أمانة اتفاقية األمم   

وطلبت وفود  . عديدة علماً بأمهية اإلدارة املستدامة لألراضي وطلبت ختصيص موارد إضافية للتصدي للموضوع           
ة لالتفاقية، ورحبت مبقرر    عديدة تعديل صك مرفق البيئة العاملية لكي يعكس تعيني مرفق البيئة العاملية كآلية مالي             

اجمللـس مبطالبة األمانة بإعداد الوثائق الالزمة الختاذ مقرر رمسي بشأن املوضوع خالل اجتماع جملس مرفق البيئة           
 .٢٠٠٦ديسمرب /العاملية يف كانون األول

 ٢٠٠٦ديسمرب /اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف كانون األول -٥

. ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ إىل ٤ق البيئة العاملية يف واشنطن العاصمة يف الفترة مناجتمع جملس مرف -١٤
تعديل الصك املنشئ ملرفق : وكـان الثنني من البنود املدرجة يف جدول األعمال عالقة صرحية ومباشرة باالتفاقية       

واالستراتيجيات املتعلقة مبجالت العمل البيئة العاملية حبيث يراعي متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 
 .الرئيسية
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وفيما يتعلق ببند جدول األعمال الذي يتناول اآلثار املترتبة على تعديل الصك املنشئ ملرفق البيئة العاملية                 -١٥
لعاملية املعاد تنظيمه لكي يعكس تعيني مرفق البيئة العاملية كآلية لتمويل االتفاقية، فقد استعرض جملس مرفق البيئة ا

اآلثار القانونية والتشغيلية واملالية املترتبة على التعديل املقترح ووافق على توصية اجلمعية الرابعة ملرفق البيئة العاملية 
يكون مرفق البيئة العاملية اآللية املالية التفاقية األمم        : " جديدة، نصها كاآليت   ٧بتعديل الصك وذلك بإضافة فقرة      

أو من التصحر وخباصة يف أفريقيا، عمالً /حر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد واملـتحدة ملكافحـة التص   
وينظر اجمللس يف ترتيبات تيسري التعاون بني مرفق البيئة         .  من االتفاقية  ٢١ واملادة   ٢٠من املادة   ) ب(٢بالفقـرة   

 بني البلدان لصاحل البلدان املتأثرة، وال العاملية واتفاقية مكافحة التصحر ويقرها وكذلك يف ترتيبات تعزيز التعاون         
 ".سيما يف أفريقيا

واعـتمد جملـس مرفق البيئة العاملية أيضاً مقرراً بشأن التعديل رحب فيه حبرارة باالعتراف الذي طال                  -١٦
ديل كما اعترف املقرر باآلثار التشغيلية واملالية املترتبة على هذا التع         . انـتظاره بأمهـية موضوع تردي األراضي      

كما أوعز اجمللس إىل األمانة مبمارسة السلطات       . وبضـرورة اعـتماد هذا التعديل يف اجلمعية املقبلة قبل تنفيذه          
القانونـية املنصـوص علـيها يف الصك والقيام يف إطار مذكرة التفاهم بني مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحة           

 البيئة العاملية ملكافحة التصحر يف البلدان املتأثرة وخباصة يف التصـحر، بـتعزيز فعالية املساعدة اليت يقدمها مرفق    
 .أفريقيا

وفيما يتعلق باالستراتيجيات الالزمة جملاالت العمل الرئيسية، فقد وضعت أمانة مرفق البيئة العاملية أهدافاً  -١٧
هو جمال عمل رئيسي، فقد     وفيما يتعلق بتردي األراضي و    . استراتيجية لضمان االستخدام الناجع للموارد املتاحة     

وضـعت أهـداف اسـتراتيجية لتعزيز التغري على نطاق املنظومة وذلك بإزالة عقبات السياسة العامة والعقبات                 
املؤسسية والتقنية والعقبات املتعلقة بالقدرات والتمويل اليت تعترض سبيل اإلدارة املستدامة لألراضي، مع التركيز              

وسيع نطاق املمارسات الناجحة لإلدارة املستدامة لألراضي ملكافحة التصحر         على املستوى القطري؛ وإيضاح وت    
وإزالة الغابات ومنع حدوثهما؛ وتوليد ونشر املعارف اليت تعاجل القضايا الراهنة والناشئة يف جمال اإلدارة املستدامة 

يكولوجية املتكاملة لإلدارة   لألراضـي؛ وإقامة روابط بني أوجه التآزر يف جماالت العمل الرئيسية وهنج النظم اإل             
 .املستدامة لألراضي

 ٢٠٠٧يونيه /اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية يف حزيران -٦

وخالل . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥ إىل   ١٢اجتمع جملس البيئة العاملية يف واشنطن العاصمة يف الفترة من            -١٨
بيان قدم فيه آخر التطورات الرئيسية يف جمال التعاون         االجتماع، أدىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر ب       

بني مرفق البيئة العاملية واالتفاقية، مبا يف ذلك املقرر املتعلق بفتح جمال عمل رئيسي بشأن تردي األراضي، وتنفيذه 
 بعد ذلك تقريراً    وقدم األمني التنفيذي  . لربنامج تشغيلي، ويف النهاية جعل مرفق البيئة العاملية آلية مالية لالتفاقية          

عن النتائج اليت توصلت إليها الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لكوهنا تتعلق بالتعاون بني مرفق البيئة 
 .العاملية واالتفاقية

 ونظر جملس مرفق البيئة العاملية يف بندين هلما عالقة مباشرة باالتفاقية، ومها برنامج االستثمار االستراتيجي -١٩
 مليون  ١٣٧لـإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء، املزود مبنحة من مرفق البيئة العاملية قدرها                
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دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة، واستراتيجيات جماالت العمل الرئيسية ملرفق البيئة العاملية والربنامج                
 .االستراتيجي للجمعية الرابعة ملرفق البيئة العاملية

 ٢٩يشكل برنامج االستثمار االستراتيجي جزءاً من برنامج عمل مرفق البيئة العاملية ويتألف من       )أ( 
ووافق اجمللس على برنامج االستثمار االستراتيجي، رهناً بالتعليقات اليت يبديها          . مقترحاً خاصاً بربامج ومشاريع   

وفيما يتعلق بربنامج االستثمار    . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩أعضـاؤه خـالل االجـتماع أو بعـد ذلـك حىت             
االسـتراتيجي، فقد طلب اجمللس من أمانة مرفق البيئة العاملية اختاذ ترتيبات لكي يتلقى أعضاؤه املشروع النهائي                 

 .لوثائق املشاريع املقرر متويلها يف إطار الربنامج املقدم إىل كبري املوظفني التنفيذيني يف مرفق البيئة العاملية لتعديله

فـيما يتعلق باستراتيجيات جماالت العمل الرئيسية، وافق اجمللس على أن تكون االستراتيجيات              )ب( 
مرفق البيئة  (املـتفق عليها مبثابة األسـاس لتوجيه برجمة املوارد لعملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية                

لشروع يف العمل لوضع أهداف وبرامج استراتيجية لعملية        كما طلب إىل أمانة مرفق البيئة العاملية ا       ) ٤ �العاملية  
، وذلك لتقدمي برجمة استراتيجية مقترحة لعملية التجديد ٢٠٠٨التجديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية يف عام 

 .٢٠٠٩اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية إىل  اجمللس يف أول اجتماع يعقده يف عام 

 ة العامة لألمم املتحدة يف املوضوع يف دورتيها الستني واحلادية والستني نظر اجلمعي�باء 

مت التفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حتت رعاية اجلمعية العامة اليت ترصد تنفيذها من  -٢٠
فق البيئة العاملية الداعم وتتابع اجلمعية العامة عن كثب دور مر. خالل تقرير سنوي يعده األمني العام لألمم املتحدة

لالتفاقـية، منذ انعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، ال سيما وأن مرفق البيئة العاملية قد طرح جمال عمل                   
 .رئيسياً جديداً بشأن تردي األراضي، وأصبح اآللية املالية لالتفاقية

 أعمال اجلمعية العامة يف املوضوع يف دورهتا الستني -١

وقدم األمني التنفيذي   . استعرضت اجلمعية العامة يف دورهتا الستني تقرير األمني العام عن تنفيذ االتفاقية            -٢١
 التقرير الذي سلط الضوء على املقررات اهلامة اليت اعتمدها          ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢إىل اجلمعية العامة يف     

 املتعلق ٧-م أ/٦ تلت ذلك، رحبت اجلمعية العامة بنص املقرر ويف املناقشة اليت. مؤمتر األطراف يف دورته السابعة
باعـتماد مذكـرة تفاهم بني االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن تعزيز التعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة                  

ي األراضي، ويف املقام ودعت اجلمعية العامة مرفق البيئة العاملية إىل تعزيز جمال العمل الرئيسي املتعلق بترد. العاملية
األول التصحر وإزالة الغابات، ومواصلة توفري املوارد ألنشطة بناء القدرات يف البلدان األطراف املتأثرة اليت تنفذ                

 .االتفاقية

 أعمال اجلمعية العامة يف املوضوع يف دورهتا احلادية والستني -٢

 تزويد جماالت العمل الرئيسية ملرفق البيئة العاملية         باحلاجة إىل  ٦١/٢٠٢اعترفت اجلمعية العامة يف القرار       -٢٢
وكررت نداءها املوجه إىل    . مبـوارد كافـية، مبا يف ذلك التركيز على تردي األراضي والتصحر وإزالة الغابات             
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ية، احلكومات بالتعاون مع املنظمات املتعددة األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العامل
 .إلدراج التصحر يف خططها واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة

  نظر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف املوضوع يف دورهتا اخلامسة�جيم 

اطلعت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة على املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية  -٢٣
. ت ومؤسسـات متعددة األطراف، مبا يف ذلك أنشطة مرفق البيئة العاملية يف جمال التصحر              مـن قـبل وكـاال     

وعمالً مبقرر جملس مرفق البيئة العاملية املؤرخ . واستعرضت التقارير عن تنفيذ االتفاقية يف مناطق أخرى غري أفريقيا
 بلداً يف آسيا ٩٠طنية بشأن تنفيذ االتفاقية يف ، مت توفري التمويل لبناء القدرات إلعداد التقارير الو٢٠٠٣مايو /أيار

 .وأمريكا الالتينية والكارييب، ويف وسط وشرق أوروبا، وتعزيز التوعية بأمهية وضعها

وفـيما يـتعلق مبشاركة مرفق البيئة العاملية يف متويل تنفيذ االتفاقية، دعي مرفق البيئة العاملية إىل تعزيز                   -٢٤
تعلقة بتردي األراضي، ويف املقام األول التصحر وإزالة الغابات، ومت تشجيع اجلهات            جمـاالت العمل الرئيسية امل    

املاحنة وجملس مرفق البيئة العاملية على ختصيص املزيد من املوارد املالية جملال العمل الرئيسي هذا يف املرحلة املقبلة                  
 .لتجديد املوارد

متويل كاف ومنظور إلعداد التقارير الوطنية يف إطار عملية ودعت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل توفري  -٢٥
وإذ الحظت أن القيود الزمنية املفروضة على األطراف املتأثرة بسبب      . الـتجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية      

 املنفذة إىل   تأخـر ترتيبات التمويل قد أثرت أحياناً على جودة تقاريرها، فقد دعت مرفق البيئة العاملية ووكاالته               
القيام، بالتعاون مع األمانة، بترشيد إجراءات توفري الدعم املايل الكايف ويف الوقت املناسب لتسهيل إعداد تقارير                
أكـثر موضوعية بنجاح من جانب البلدان النامية املتأثرة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف سياق بناء       

 .تدامة لألراضي وبعد دورهتا الثالثة الراهنة لتقدمي التقاريرالقدرات لرصد اإلدارة املس

وحثت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على التسليم بقدرات القيمة املضافة التآزرية اليت تتيحها االتفاقية               -٢٦
 إطار االتفاقية   عند ختصيص املوارد يف سياق مرفق البيئة العاملية، خاصة بالنظر إىل أمهية قضايا األراضي واملياه يف               

 .لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية واحملافظة على اخلدمات الضرورية للنظام اإليكولوجي

كما الحظت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن املشاريع املمولة دولياً تشكل يف بلدان عديدة حوافز هامة  -٢٧
ية واحمللية للدعم املايل اليت مت حتديدها يف الدورة      ومع ذلك، فإن االحتياجات الوطن    . لتنفـيذ برامج العمل الوطنية    

ويف هذا السياق، تتوقع جلنة استعراض . األوىل لتقدمي التقارير الوطنية مل تلب بعد تلبية كافية يف كثري من احلاالت
بيئة العاملية  تنفـيذ االتفاقية زيادة املوارد املخصصة لتردي األراضي يف إطار العملية املقبلة لتجديد موارد مرفق ال               

 .زيادة كبرية

وإذ الحظت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن التكيف مع تغري املنـاخ أصبح اآلن بنـداً له األولوية يف  -٢٨
جـدول األعمـال، فقد أوصت بالتسليم بإمكانيات االتفاقية للقيام بدور حاسم يف هذا الصدد وذلك بإدخال                 

 هذا الصدد، مت حث مرفق البيئة العاملية على تيسري وصول البلدان األطراف             ويف. تعديالت على اآلليات املالئمة   
املتأثرة، وال سيما تلك الواقعة يف أفريقيا، إىل آليات التمويل املتاحة لتنفيذ مشاريع وبرامج تتعلق بتردي األراضي       
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هودها ملكافحة التصحر، والتصـحر، مـثل صندوق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ، بغية دعم ج        
 .وكذلك تيسري الوصول إىل صندوق التكيف التابع لربوتوكول كيوتو، إذا أتيحت الفرصة

 برنامج االستثمار االستراتيجي/نظر مؤمتر وزراء البيئة األفارقة املعين بتريا أفريقا-دال 

 حـراء،   ملرفق البيئة العاملية لإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا جنوب الص
  يف متويل مسألة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

برنامج االستثمار االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية       /عقـد مؤمتـر وزراء البيئة األفارقة املعين بتريا أفريقا          -٢٩
 ٢٥ إىل   ٢٤فترة من   لـإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء يف واغادوغو، بوركينا فاسو يف ال             

وسلطت كبرية املوظفني التنفيذيني لدى مرفق البيئة العاملية، يف كلمتها الترحيبية، الضوء            . ٢٠٠٧أبريل  /نيسـان 
 يقدم الدعم ملعاجلة هذه البيئة العاملية مرفقعـلى الـتحديات البيئية اليت تواجه أفريقيا وأعادت التأكيد على أن   

 .بتردي األراضي، وهي مشكلة أبرزت احلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة بشأهنااملشاكل، وال سيما فيما يتعلق 

وأدىل األمني التنفيذي ببيان رئيسي ذكر فيه أن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة اعترف بأن اتفاقية                 -٣٠
ويات الفقر واجلوع يف    وإذ أشار إىل ارتفاع مست    . األمـم املتحدة ملكافحة التصحر متثل أداة هامة للتصدي للفقر         

 كوسيلة إلزالة البيئة العاملية مرفقأفريقـيا جـنوب الصحراء، فقد رحب باالستثمار االستراتيجي الذي اقترحه   
العقـبات أمام سياسات اإلدارة املستدامة لألراضي ودعا إىل اتباع عملية تضعها البلدان املعنية بنفسها وتتحكم                

 .فيها

قيق التآزر بني تردي األراضي والتكيف مع تغري املناخ، أثبت األمني التنفيذي            وبالتأكيد على ضرورة حت    -٣١
أن االستثمار يف مكافحة تردي األراضي يشكل يف معظم البلدان النامية، وسيلة فعالة من حيث التكلفة للتكيف                 

 . مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

 للنظر فيه يف اجتماعه الذي البيئة العاملية مرفقاله إىل جملس واعـتمد املؤمتر إعالناً وزارياً من املقرر إرس  -٣٢
 وشركائه بصورة قوية ومستدامة البيئة العاملية مرفقوسلّم اإلعالن بضرورة التزام . ٢٠٠٧يونيه /سيعقد يف حزيران

 اجلهود حلماية   بتوسيع نطاق اإلدارة املستدامة لألراضي على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية، وكذلك بدعم           
املرتفعات، والنظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية األخرى للتغلب على التهديدات املتعددة لتردي األراضي والعمل 

وباإلشارة إىل ما مت التسليم به من جانب مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة . على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
. أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تشكل أداة هامة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةواالحتاد األفريقي وهو 

فقد حث الوزراء اجلهات املاحنة والشركاء يف التنمية على تكييف وتنسيق أنشطتهم لبناء وتقاسم املعارف وتوجيه 
قليمية، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية      االستثمارات لدعم البلدان األفريقية، وكذلك اجلماعات االقتصادية اإل       

كما . أفريقـيا واالحتاد األفريقي يف جهودها لتوسيع نطاق اإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء      
أعادوا التأكيد على اجلهود اجلاري بذهلا يف الوقت احلاضر بشأن املؤسسات وبناء القدرات، املبذولة يف إطار تريا                 

 لدعم وتعزيز الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا البيئة العاملية رفقرنامج االستثمار االستراتيجي ملأفـريقا وب 
 .وقيادة املؤسسات األفريقية يف جدول أعمال اإلدارة املستدامة لألراضي
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ة اتفاقية كما أكد الوزراء على ضرورة تنفيذ برامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف بشكل تآزري، برعاي        -٣٣
األمـم املتحدة ملكافحة التصحر، وبرامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة                

البيئة  مرفقملكافحة التصحر، ودعوا إىل اتباع هنج متضافر للتصدي يف آن واحد هلذه الربامج الواجب متويلها من 
 .العاملية

البيئة  رفق املوافقة على برامج االستثمار االستراتيجي ملالبيئة العاملية مرفقإىل جملس وأخرياً، طلب الوزراء  -٣٤
 .٢٠٠٧يونيه / لإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء يف االجتماع الذي سيعقده يف حزيرانالعاملية

  التوصية-ثالثاً 

السادسة توصية مؤمتر األطراف بسلسلة من اإلجراءات       قد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا          -٣٥
الرامـية إىل تعزيز التعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية، مع مراعاة نتائج املداوالت بشأن هذا املوضوع يف                  

 .الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

_ _ _ _ _ 

 

 

 


