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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  وفقاً لالستراتيجيةتقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها 

  تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية    

  من األمانةمقدمة مذكرة     

  موجز    
بضرورة تسريع عملية مواءمة بـرامج       ١٠-م أ /٢مقرره  مؤمتر األطراف يف    قر  أ  

ـ  طلب من   و  مع االستراتيجية،  اإلقليميةو  ودون اإلقليمية  العمل الوطنية   ةمؤسسات االتفاقي
ناء قدراهتا املؤسسية والتقنية مـن أجـل         البلدان األطراف املتأثرة لب    قدمي الدعم إىل  مواصلة ت 

  .فعال مبا يتوفر لديها من مواردها على حنو تنفيذ ومواءمة برامج العمل
مواصـلة  يف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضاً من مؤسسات االتفاقيـة            و  

ة من أجل إعداد برامج العمـل دون اإلقليميـة واإلقليميـة            تقدمي املساعدة التقنية املناسب   
وتنقيحها ومواءمتها، وطلب من األمني التنفيذي أن يقدم، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ             
االتفاقية، وبالتنسيق مع مرفق البيئة العاملية، تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلاديـة              

  .عشرة عن تنفيذ أحكام املقرر املذكور
 ١٠-م أ /١٣ كذلك إىل نظر مؤمتر األطراف يف املقرر         ١٠-م أ /٢ويشري املقرر     

بشأن تقييم تنفيذ االتفاقية، وباألخص ضرورة مواصلة حتليل عملية املواءمة واسـتعراض            
  .هذه املسألة يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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 وما ورد فيه من مسائل      ١٠-م أ /٢ملقرر  وتتضمن هذه الوثيقة تقريراً عن تنفيذ ا        
، كما تقترح استنتاجات وتوصيات لكي تنظـر        ١٠-م أ /١٣منبثقة عن املقرر     ذات صلة 

  .فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ٥  ٣٢-٧  ...................................عملية مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية  - ثانياً  

دعم بناء القدرات املؤسسية والتقنية من أجل إعـداد بـرامج العمـل               - ألف     
  ٥  ٢٣-٧  .......................................وتنقيحها ومواءمتها وتنفيذها

  ١٠  ٢٤  ....األسباب الكامنة وراء بطء تنفيذ عملية مواءمة برامج العمل الوطنية  -  باء     
 يف متويـل    تقييم التقدم احملرز واخلربات املكتسبة مع مرفق البيئة العامليـة           -  جيم     

  ١٢  ٣٢-٢٥  .........................................مواءمة برامج العمل الوطنية
  ١٥  ٥٥-٣٣  ...........................دعم تنفيذ االتفاقية وبرامج العمل واتفاقات الشراكة  - ثالثاً  

حتليل األسباب الكامنة وراء إبرام عدد حمدود فقط من اتفاقات الشراكة             - ألف     
  ١٥  ٣٩-٣٣  ......................................لدعم عملية تنفيذ برامج العمل

ليت تواجهها البلدان األطراف املتأثرة يف إعداد وتنفيـذ  حتليل الصعوبات ا   -  باء     
  ١٦  ٤٦-٤٠  .............................................أطر االستثمار املتكاملة

حتليل األسباب اليت ُيعزى إليها كون أغلبية االستثمارات القطريـة ذات             - جيم     
الصلة باالتفاقية ال ُينظر إليها بأهنا تسهم يف تنفيذ برامج العمل الوطنيـة             

  ١٧  ٥٥-٤٧  ................................ يف هذا التنفيذتسهم فعالً كوهنا ال أو
  ١٩  ٦٤-٥٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

  ١٩  ٦٣-٥٦  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٠  ٦٤  .........................................................التوصيات  -  باء     
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  مقدمة  -أوالً  
على أن تضطلع   ) االتفاقية( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        ٩تنص املادة     -١

وفاء بالتزاماهتا، بأمور منها إعداد وتنفيذ برامج عمـل         البلدان األطراف املتأثرة، يف معرض ال     
وطنية باستخدام برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية وباالستناد إليها، حيثما            

  .فحة التصحر وختفيف آثار اجلفافأمكن، باعتبارها العنصر الرئيسي الستراتيجية مكا
اخلطـة وإطـار العمـل      ،  ٨-م أ /٣ همقـرر وقد اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب        -٢

 )٢٠١٨-٢٠٠٨(مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             للسنوات العشر  نياالستراتيجي
 من القيود اليت متنـع اإلعمـال الفعـال          وتقر االستراتيجية بأن هناك عدداً    ). االستراتيجية(

يـة عمليـة    لالتفاقية، وتنص على استخدام هنج لإلدارة القائمة على النتائج لدعم زيادة فعال           
وحتث أيضاً البلدان األطراف املتأثرة على مواءمة برامج عملها مع االستراتيجية بسبل            . التنفيذ
تناول النتائج املقترحة يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة وإعادة النظـر يف أنـشطتها              منها  

  .التنفيذية لضمان امتثاهلا هلذه النتائج
دورته العاشرة يف تقرير الدورة التاسعة للجنـة        وبعد أن نظر مؤمتر األطراف خالل         -٣

، وباألخص يف التوصيات املتعلقة بعمليات مواءمة برامج العمـل          )١(استعراض تنفيذ االتفاقية  
 تسريع عملية    الذي يقر بضرورة   ١٠-م أ /٢اعتمد املقرر    الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية،   

  .مع االستراتيجيةمواءمة برامج العمل 
 مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه من مؤسسات االتفاقية مواصلة تقدمي املـساعدة             وطلب  -٤

وطلـب  . التقنية املناسبة من أجل إعداد برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية وتنقيحها ومواءمتها         
أيضاً من األمني التنفيذي أن يقدم، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وبالتنسيق مع مرفـق                

  .، تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة عن تنفيذ أحكام املقررةبيئة العامليال
بشأن  ١٠-م أ /١٣املقرر   أيضاً إىل نظر مؤمتر األطراف يف        ١٠-م أ /٢ويشري املقرر     -٥

تقييم تنفيذ االتفاقية، وباألخص ضرورة مواصلة حتليل عملية املواءمة واستعراض هذه املسألة            
  :لتناول املسائل التاليةورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الد

  ضعف معدل تنفيذ برامج العمل الوطنية؛األسباب الكامنة وراء   )أ(  
إمكانيـة  استكـشاف  ود فقط من اتفاقات الشراكة   و إبرام عدد حمد   سبب  )ب(  

  زيادة هذه االتفاقات؛
  وتنفيذ أطر االستثمار املتكاملة؛إعداد  الصعوبات اليت تواجهها األطراف يف  )ج(  
أغلبية االستثمارات القطرية ذات الصلة باالتفاقية      الذي ُيعزى إليه كون     سبب  ال  )د(  

  . أو كوهنا ال تسهم فعالً يف هذا التنفيذال ُينظر إليها بأهنا تسهم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية
__________ 

  .١٢٦-١١٦ و٤٠-٢٩، الفقرات ICCD/CRIC(9)/16انظر الوثيقة  )١(
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مـسائل  وما ورد فيه من      ١٠-م أ /٢ر  عن تنفيذ املقر  تقريراً  هذه الوثيقة   وتتضمن    -٦
وتقدم تفاصيل عن الدعم املقدم لربامج العمـل،        . ١٠-م أ /١٣عن املقرر   منبثقة  ذات صلة   

التقدم احملرز منذ الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما خيص مواءمـة             وتعرض  
 تنظـر فيهـا جلنـة      لالستراتيجية، وتقترح استنتاجات وتوصيات لكـي      برامج العمل وفقاً  

  .استعراض تنفيذ االتفاقية

  عملية مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية  -ثانياً  

د برامج العمل وتنقيحهـا     ا من أجل إعد    والتقنية املؤسسيةت  دعم بناء القدرا    -ألف  
  ومواءمتها وتنفيذها

 ١٠-م أ /٢ملقـرر   التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وا        أبرز    -٧
ضرورة مواصلة دعم بناء القدرات املؤسسية والتقنية من أجل زيـادة زخـم عمليـة               كالمها  

 مع هذه   ومتاشياً.  لوالية كل منها   املواءمة، ودعيا مؤسسات االتفاقية إىل تقدمي هذا الدعم وفقاً        
إطار حدود املوارد   لية العاملية، بالتعاون مع شركاء آخرين وبالعمل يف         الوالية، شرعت أمانة اآل   

 مـن   ٤٥ من االتفاقيـة والفقـرة       ١١وعمالً باملادة   . املتوافرة، يف برنامج لدعم بناء القدرات     
العمليات تناول  أيضاً  جرى  ومع هذا،   . ، ُمنحت األولوية لربامج العمل الوطنية     ٨-م أ /٣ املقرر

  .املتوافرة مرة أخرىاملتعلقة بربامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية، مع مراعاة املوارد 
املستقاة بصورة مباشرة   البيانات اجملمَّعة من آخر التقارير واملعلومات       ويستشف من     -٨

يف عملية مواءمة   إحراز تقدم عام    استفسارات األمانة   من البلدان األطراف املتأثرة عن طريق       
 أبلغ عن    بلداً ٢٧ن   قد واءم برامج عمله الوطنية، وأ       بلداً ١١ن األرقام أن    وتبّي. برامج العمل 

  . بدأ يف العملية أو على وشك أن يبدأ فيها بلدا٤٠ًإحراز تقدم جيد، وأن أكثر من 
وتظل عملية مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية عملية حمفوفة بتحـديات              -٩

ء كبرية ومل جتر بعد مواءمة أي برنامج عمل دون إقليمي أو إقليمي؛ واألسباب الكامنـة ورا              
ورغم ذلك، ُيحرز بعـض     . ذلك عديدة وأمهها االفتقار إىل التنسيق املناسب واملوارد الكافية        

  . أدناه٣-ألف- وثانيا٢ً-ألف-التقدم مثلما يبني بالتفصيل يف الفرعني ثانياً

  الوطنيةدعم برامج العمل   -١  
االتفاقية إىل  لجنة استعراض تنفيذ    لمنذ الدورة التاسعة    (فيما خيص الفترة املستعرضة       -١٠
زت األمانة واآللية العاملية بشكل أكرب على عملية املواءمة، مع إيالء اهتمام خاص             ، ركّ )اآلن

  :بناء القدرات املؤسسية والتقنية لدعم عملية املواءمة من خالل ما يليملسألة 
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أو دون  /تنظيم حلقات عمل بشأن بناء القدرات على املستوى اإلقليمي و           )أ(  
ُنظمت حلقات العمل هذه، املصممة من أجل تقدمي معلومـات           ٢٠١١يف عام   و. اإلقليمي

جلهات التنسيق الوطنية بشأن األساس املفاهيمي والقانوين والعلمي لعملية املواءمة وأسـلوب     
، )منطقة احمليط اهلادئ  /لصاحل آسيا (، وبايل   )لصاحل أفريقيا (يف اجلزائر العاصمة    وذلك  إجرائها،  

لصاحل منطقـة األنـديز ومنطقـة البحـر         (، ومكسيكو   ) أمريكا الوسطى  لصاحل(وغواتيماال  
اجلزائر  وغطت حلقتا العمل املنظمتان يف       ).لصاحل أوروبا الوسطى والشرقية   (، وبون   )الكارييب

عملية مواءمة  وكان النشاطان يهدفان إىل بدء      العاصمة وبايل املرفقني األول والثاين بكاملهما،       
وركزت حلقتا العمل املنظمتان يف غواتيماال ومكسيكو علـى         .  املناطق الربامج الوطنية يف هذه   

تعزيز القدرات من أجل وضع برامج عمل وطنية ودون إقليمية ومواءمتها، يف حـني ركـزت         
  حلقة العمل اخلاصة بأوروبا الوسطى والشرقية على برامج العمل الوطنية واإلقليمية؛

اللجنـة   ية وعن طريقها، مبا فيهـا       قليماإلالعمل مع بعض الكيانات دون        )ب(  
اجلماعة االقتصادية لدول   ل، و الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساح        

، يف أمريكـا الالتينيـة      الشبكة الكاريبية للتنمية الريفية املتكاملة    غرب أفريقيا، يف أفريقيا، و    
رامج العمل الوطنية يف فرادى البلدان يف        بعملية مواءمة ب   ومنطقة البحر الكارييب، للدفع قدماً    

  .هذه املناطق دون اإلقليمية
 على منح مجيع البلدان املؤهلـة       ةمرفق البيئة العاملي  ، وافق جملس    ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -١١

) دوالر( دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة        ١٥٠ ٠٠٠األطراف يف االتفاقية ما يصل إىل       
وتقـرَّر أن   . كينية لإلبالغ الوطين ومواءمة برامج العمل الوطنيـة       من أجل دعم األنشطة التم    

وكالـة  بإمكان األطراف االستفادة من هذه األموال إما باحلصول عليها مباشرة، عن طريـق              
  .املشروع اجلامع لربنامج األمم املتحدة للبيئة أو باالنضمام إىل ةالبيئة العامليملشاريع مرفق منفذة 
 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،     ة مع اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملي      ومن خالل العمل    -١٢

، وهو مشروع يرمي    للبيئة وسامهت فيه  املشروع اجلامع لربنامج األمم املتحدة       دعمت األمانة 
إىل تقدمي الدعم لعملييت اإلبالغ ومواءمة برامج العمل الوطنية يف البلدان األطراف املتـأثرة              

 من البلدان    بلداً ٥٢طي هذا املشروع، الذي سينفذه برنامج األمم املتحدة للبيئة،          ويغ. املؤهلة
  .األطراف املتأثرة

وباالستناد إىل إطار املشروع اجلامع، عملت األمانة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة               -١٣
آخـر    بلداً ٢٠ من أجل وضع مشروع متوسط احلجم لتقدمي الدعم إىل           ةومرفق البيئة العاملي  

األطراف املتأثرة املؤهلة يف جمال بناء القدرات املؤسسية والتقنية الالزمة لعملـيت             من البلدان 
وستتلقى مجيع البلدان األطراف املـشاركة يف إطـار   . اإلبالغ ومواءمة برامج العمل الوطنية  

على املستوى الوطين فيما خيـص        دوالر لدعم جهودها   ٥٠ ٠٠٠مبلغ  كليهما  املشروعني  
  .الغ ومواءمة برامج العمل الوطنيةاإلب



ICCD/CRIC(11)/6 

7 GE.13-60174 

 اليت أوضحت أهنا تود     فمجيع البلدان األطرا  إىل  وقد قدمت األمانة املساعدة التقنية        -١٤
وكالة منفـذة   عن طريق    إما بشكل مباشر أو      ة،احلصول على التمويل من مرفق البيئة العاملي      

املـساعدة اسـتعراض    ومشلـت   . املرفق، واليت طلبت املساعدة من أجل ذلك      ملشاريع هذا   
 لذلك، والتعاون مع مرفق البيئة لألطراف وفقاًاملشورة املشاريع اليت أعدهتا األطراف، وإسداء 

 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل ضمان أن تتلقى األطراف األمـوال يف أسـرع            ةالعاملي
  . وقت ممكن

  زمنياً ، برناجماً ١٠-م أ /١قرر  يف امل أُسندت إليها    للوالية اليت    ووضعت األمانة، وفقاً    -١٥
وتأجَّـل  . ٢٠١٣-٢٠١٢لعقد حلقات عمل دون إقليمية بشأن بناء القدرات لفترة السنتني  

 على النحو   ةعن قصد تنفيذ هذا الربنامج ليتسىن للبلدان االستفادة من دعم مرفق البيئة العاملي            
ومـن  .  األنـشطة  راء هذه املبني أعاله من أجل مواصلة الزخم على املستوى الوطين بعد إج          

، ٢٠١٣املخطط له أن ُتعقد على األقل سبع حلقات عمل دون إقليمية حبلول خريف عـام                
وللمساعدة يف ضمان أن تليب حلقـات  . ٢٠١٤وأربع حلقات عمل أخرى حبلول ربيع عام  

 العمل هذه االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات اليت حددهتا األطراف املعنية، طلبت األمانـة            
  . لذلك معلومات حمدَّثة من األطراف، وصممت حمتويات حلقات العمل وفقاًمسبقاً
ودعمت األمانة واآللية العاملية إعداد وثائق تقنية إضافية لتقدمي معلومات عن عملية              -١٦

 على املواقع الشبكية، يف حني جيري تنقيح البعض    وقد أتيح بعض هذه الوثائق مسبقاً     . املواءمة
، وأخرياً. دامه خالل حلقات العمل القادمة، ونشره على املواقع الشبكية الحقاً         اآلخر الستخ 

هناك خمططات لوضع جمموعة أدوات أساسية بشأن مواءمة برامج العمل وإتاحتها للبلـدان             
  .األطراف املتأثرة حبلول موعد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  دون اإلقليميةدعم برامج العمل   -٢  
راعاة التوصيات الواردة يف التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ            مب  -١٧

ألف أعاله، دعمت األمانة سلسلة من حلقات العمـل دون          -نة يف الفرع ثانياً   االتفاقية، واملبيّ 
وروعي يف  .  ركزت على تعزيز مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية        ٢٠١١اإلقليمية يف عام    

مـسألة   إلتاحة معاجلة    تناول حماور ذات بعد إقليمي ودون إقليمي       العمل هذه    حلقاتتنظيم  
ومع أن هـذه اجلهـود      . املناطق دون اإلقليمية  خمتلف  مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية يف       
وحدها ال ميكن أن تكفي لضمان مواءمة برامج العمل         خلّفت ارتياحاً لدى األطراف، فهي      

علـى تنـاول    حلقات العمل هذه    اقتصرت  دودية الوقت واملوارد،     حمل ونظراً. دون اإلقليمية 
األسس املفاهيمية والقانونية ملواءمة برامج العمل دون اإلقليمية مع التطرق يف الوقت نفـسه              

وبرامج العمل دون اإلقليمية اليت استفادت من حلقـات         . إىل اآللية الالزمة لضمان املواءمة    
املرفـق  (طق دون اإلقليمية يف أفريقيا الغربيـة والوسـطى       العمل هذه هي تلك اخلاصة باملنا     

) املرفـق الثـاين   (جنوب شرق آسـيا ، واملناطق دون اإلقليمية يف مشال شرق آسيا و      )األول
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واملنـاطق دون  ، )داخل منطقة غران تشاكو أمريكـانو     (األنديز، واملخروط اجلنويب     منطقةو
  ).املرفق الثالث(اإلقليمية يف البحر الكارييب 

وما زالت هذه العملية املتعلقة بتقدمي الدعم التقين جارية مبا أنه مل ُتـستكمل بعـد                  -١٨
وتتعدد حتديات بناء القدرات يف هذا      . مواءمة أي برنامج عمل دون إقليمي مع االستراتيجية       

  :الصدد ويصعب حلها، وهي تشمل مسائل تتعلق مبا يلي
  ؛اإلدارة  )أ(  
  التنسيق؛  )ب(  
  إىل اخلربة التقنية والعلمية؛االفتقار   )ج(  
  .االفتقار إىل وسط مؤسسي مناسب  )د(  

 ، سعياً ٢٠١٤ و ٢٠١٣دون اإلقليمية يف عامي     األنشطة  وستنظم األمانة سلسلة من       -١٩
منها إىل تقدمي مزيد من املساعدة ملعاجلة هذه املسائل املتعلقة ببناء القدرات من أجل دعـم                

وستركز حلقات العمل هذه على بناء القدرات لـدعم         . يةمواءمة برامج العمل دون اإلقليم    
متها، مع التركيز على التنظيم العملي لعملية       ءإعداد برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية وموا      

واهلدف من ذلك هو ضمان أن تستمر وُتستكمل عملية مواءمة برامج العمـل دون    . املواءمة
 برنامج عمل دون إقليمي يف       دون اإلقليمية مسبقاً   اإلقليمية مع مراعاة أن لدى معظم املناطق      

  .)٢(مرحلة ما من مراحل اإلعداد
 يف مناطق خمتلفة إسداء املشورة التقنيـة بـشأن          وتواصل وحدات التنسيق اإلقليمي     -٢٠

مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية بوسائل منها العمل مع اللجان اإلقليمية حيثما وجـدت،              
  .نة وبشأن مواءمتهانية بشأن تنقيح برامج عمل دون إقليمية معّيوتقدمي املشورة التق

يرتبط باألشـواط   وهناك تأخر طبيعي يف عملية مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية،             -٢١
 ١١ويتماشى ذلك مع املادة     . برامج العمل الوطنية من حيث إعدادها ومواءمتها      اليت قطعتها   

 املرفقات اخلمسة اليت تـبني دور بـرامج العمـل دون            من االتفاقية، واملواد ذات الصلة من     
  .اإلقليمية يف استكمال الربامج الوطنية وزيادة فعاليتها

  اإلقليميةدعم برامج العمل   -٣  
فيما خيص الفترة املستعرضة، أولت البلدان األطراف واألمانة األولوية ملواءمة برامج             -٢٢

الذي حترزه أثر التقدم ونتيجة لذلك، . ألف أعاله-العمل الوطنية، مثلما يبني ذلك الفرع ثانياً   
. العمل اإلقليميـة  بصورة منطقية على زخم عملية برامج       عملية مواءمة برامج العمل الوطنية      

  .وتنطبق هذه الصورة العامة على املرفقات اخلمسة مجيعها
__________ 

)٢( ICCD/CRIC(10)/10. 
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قليميـة  وعلى عكس برامج العمل الوطنية، ال حتظى برامج العمل دون اإلقليمية واإل         -٢٣
 لدعم إعـداد     عملها املستعرضةلكن األمانة واصلت خالل الفترة      . بأي دعم مايل مضمون   

  :ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل ما يلي. برامج العمل اإلقليمية وعملية مواءمتها
يف أفريقيا جيري العمل مع اللجنة اإلقليمية ألفريقيا هبدف استعراض برنامج             )أ(  

وكان الشغل الشاغل يف هذه الفترة هـو طريقـة   .  يف هناية املطافواءمتهالعمل اإلقليمي وم  
ويشكل االفتقار إىل املوارد وسوء التنسيق      . معاجلة ضعف شبكات الربنامج املواضيعية الست     

واإلدارة حتديني رئيسيني ينبغي التصدي هلما، إىل جانب قضايا اإلرادة الـسياسية القويـة،              
  ريد للجهود املبذولة من أجل تقدمي الدعم أن حتقق نتائج مهمة؛وتويل زمام األمور، إذا أُ

. يف آسيا، ساعدت األمانة يف استعراض برنامج العمل اإلقليمي وحتديثـه            )ب(  
ويؤمل أن تنظر األطراف املعنية يف هذه النسخة األخرية مـن برنـامج العمـل اإلقليمـي                 

ده قبل انعقاد الدورة احلاديـة      يف االجتماع اإلقليمي اآلسيوي املزمع عق     ) ٢٠١٨-٢٠١٣(
أو املؤسسي لعمليـة برنـامج العمـل        /وقد بات تقدمي الدعم التقين و     . عشرة ملؤمتر األطراف  

 أصعب ألنه ليس لدى آسيا أي جلنة إقليمية أو أي هيئة إقليمية معترف هبا منشأة                اإلقليمي أمراً 
ولـذا، حاولـت األمانـة      .  املذكور من قبل البلدان األطراف ملعاجلة املسائل املتعلقة بالربنامج       

حـىت  مساعدة املنطقة يف هذا الصدد، ألن وجود آلية للتنسيق والتعاون اإلقليميني أمر أساسي              
 عن هذا تبحث األمانة مـع عـدة         وفضالً. ذاتهيف حد   بالنسبة لوجود برنامج العمل اإلقليمي      

  دي هلذه العملية؛أطراف يف املنطقة إمكانية أن تقدم هذه األطراف بعض الدعم املا
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب جيري إجناز الكثري مـن العمـل               )ج(  

. اإلقليمـي  تدعم متويل تنفيذ برنامج العمـل        لوضع استراتيجية مالية متكاملة من شأهنا أن      
  مع اللجنة التنفيذية اإلقليمية لضمان حتقيـق      ل عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمي     وجيري العم 

  ذلك يف املستقبل القريب؛
ُعقدت حلقة عمل بشأن مواءمة برامج العمل، مبا فيهـا برنـامج العمـل                )د(  

. اإلقليمي، يف أوروبا الوسطى والشرقية مباشرة قبل انعقاد الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف             
، ومنذئذ ُعني مسؤول تقين، يوجد يف األمانة يف بون، للعمل بشكل مباشر مع هذه األطـراف               

 .دعم جهود املنطقة من أجل تصميم ووضع برامج عمل وطنية متوائمة          األمر الذي أتاح حتسني     
ومن املقرر تنظيم حلقة عمل تركز على التنظيم العملي لعملية مواءمة برامج العمـل لـصاحل                

، ٢٠١٢ديـسمرب   /ويف اجتماع ُعقد يف كانون األول     . ٢٠١٣املنطقة يف وقت الحق يف عام       
خلارطة العناصر الرئيسية   ومكتيب هيئتيه الفرعيتني    نطقة يف مكتب مؤمتر األطراف      ناقش ممثلو امل  

 للخطة املقترحة، سُتشكَّل فرقة عمل      ووفقاً. طريق إعداد برنامج العمل اإلقليمي اخلاص باملنطقة      
معنية بإعداد برنامج العمل اإلقليمي خالل االجتماع اإلقليمي املزمع عقده قبل انعقاد الـدورة              

ومـن املقـرر تقـدمي      . ٢٠١٣نيسان  /ادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أبريل       احل
  .العناصر األولية لربنامج العمل اإلقليمي ومناقشتها يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
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  برامج العمل الوطنيةعملية مواءمة  تنفيذ بطءالكامنة وراء األسباب   -باء  
التقارير الوطنية األخرية والسابقة املقدمة     إىل  األمانة  رجعت  لتقييم،  عند إعداد هذا ا     -٢٤

إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وتقارير األمانة السابقة املقدمة إىل هذه اللجنة وإىل مؤمتر              
عنية أثناء حلقـات    البلدان األطراف امل  على  مباشرة  طرحتها  استفسارات  وأثارت  األطراف،  

دون اإلقليمية املعقودة بشأن مواءمة برامج العمل ومـن خـالل دراسـة             العمل اإلقليمية و  
وباالستناد إىل هذه املصادر وتقارير املوظفني العـاملني يف         . استقصائية شاملة بشأن العملية   

ومالحظاهتم، ُحددت األسباب التالية باعتبارها األسـباب        املعنية   وحدات التنسيق اإلقليمي  
، علـى   )٨انظر الفقرة   ( تنفيذ عملية مواءمة برامج العمل الوطنية        الرئيسية الكامنة وراء بطء   

  :الرغم من وجود تباين بني فرادى البلدان
وإىل منظـورات واسـتراتيجيات متعـددة        االفتقار بشكل عام إىل رؤية      )أ(  

   فيما يتعلق باملواءمة؛القطاعات مفصلة ومتسقة
أثرة إىل القاعدة العلمية املطلوبة     االفتقار التام يف بعض البلدان األطراف املت        )ب(  

ما يؤدي إىل عزوفها عن إجراء  اقتصادية وتكنولوجيا، -وإىل ما يلزم من معلومات اجتماعية 
  على النحو املناسب؛ خشية أال تتمكن أبداً من استكماهلا عملية املواءمة

. النقص يف القدرات املؤسسية والبشرية وضعفها يف العديد مـن البلـدان             )ج(  
   وآفة مستمرة أمام العملية؛ كبرياًيشكل هذا حتدياًو

عجز يف القيادة السياسية وعدم القدرة على إقناع احلكومات بأمهية ضبط             )د(  
   األراضي؛تدهور/التصحر

فهم برنامج العمل الوطين كأداة لتعبئة املوارد وليس كإطـار اسـتراتيجي              )ه(  
وعلى صعيد املؤسسات والقدرات     اهليكليةالسياسة  أوجه القصور يف    معاجلة  للمساعدة على   
  قضايا اإلدارة املستدامة لألراضي والتنمية املستدامة؛يف سياق تناول 

 غالبـاً فهو  العملية وتعزيزها،   إطار إداري ومؤسسي لدعم     يف حالة وجود      )و(  
  لدفع العملية إىل األمام؛خمتالً وغري فعال وغري كاٍف ، ألسباب خمتلفة، يكون ما

فائدة املواءمة بالنسبة   وعدم التيقن إزاء     زالت بلدان عديدة تشعر بالشك       ما  )ز(  
من شركاء  املستقاة   أو   ويف ظل حمدودية املوارد املخصصة داخلياً     . لتنفيذ برامج عملها الوطنية   

أن مواءمة برامج العمل الوطنية ال تضمن احلصول على متويل يف          تعترب هذه البلدان    خارجيني،  
وذُِكر أيضاً يف رأي آخر أن مثة تركيزاً مبالغاً على املواءمة           . ل تنفيذ االتفاقية  املستقبل من أج  

  التنفيذ الفعال؛بدالً من 
هناك غموض لدى العديد من البلدان بشأن طبيعة عملية مواءمـة بـرامج               )ح(  

  العمل الوطنية وهدفها وفائدهتا؛
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رارات السياسية  مستوى وعي صناع الق   يؤدي هذا الغموض إىل تفاقم تدين         )ط(  
 يف هذه الظروف عـن      عموماًاضى  غُيتوهلذا  . األولوياتهبذا املوضوع وعدم إدراجه ضمن      

  جدول أعمال التنمية الوطين يف بعض البلدان؛وال توىل أمهية يف سياق برامج العمل الوطنية 
 يف إدماج بـرامج      شديداً  سلبياً يف بعض البلدان، يؤثر أيضاً الغموض تأثرياً        )ي(  

ساسية، على أن هذا اإلدماج خطوة أساسية   عمل الوطنية يف اخلطط والسياسات القطاعية األ      ال
  الفعالة؛للمواءمة 
يف عملية مواءمة بـرامج     تناوهلا  بعض األطراف ترى أن القضايا اليت ينبغي          )ك(  

 الواقع، بالنظر إىل مستوى ما هو       بصورة بعيدة عن  ة ومعقدة   العمل الوطنية هي قضايا واسع    
  اح من قدرات ومتويل؛مت

أثر برامج العمل الوطنية على الشواغل اإلمنائيـة        على  هناك أدلة غري كافية       )ل(  
اإلرادة الـسياسية  حلشد األمن الغذائي واملائي، حتقيق األساسية، كالتخفيف من حدة الفقر و     

  صانعي السياسات بصفة عامة؛حتفيز اجلدية و
دور التآزر وأمهيته يف إطار مواءمـة       تاماً  فهماً  مل يفهم العديد من البلدان        )م(  

ونتيجة لذلك، مل تبذل أطراف عديدة سوى القليل من اجلهود اجلدية           . برامج العمل الوطنية  
  ملعاجلة مسألة التآزر مع اتفاقييت ريو األخريني على املستوى الوطين؛

جلهـات  تتعلق القضايا ذات الصلة باالتفاقية مبجموعة كبرية من السياسات وا           )ن(  
ويف العديد من احلاالت، يوجد ترابط قليل بني هذه السياسات، وتنسيق داخلـي            . الفاعلة الوطنية 

   على تنفيذ عملية املواءمة؛وال ميكن هلذا أن يؤثر إال سلباً. ضعيف بني هذه اجلهات الفاعلة
أن مـسألة   األطراف املتأثرة املؤهلـة      البلداناألغلبية الساحقة من    اعتربت    )س(  

وإىل جانب أن االتفاقية ال تتلقى سـوى        .  يف هذا السياق   أساسيعامل  تمويل غري الكايف    ال
ومستمرة مالية هامة   تدفقات  إجياد  مل تنجح يف    فهي  ،  ة من مرفق البيئة العاملي    متويل قليل نسبياً  

 باألموال األكـرب قـدراً    ذلك  وميكن مقارنة   . مكرسة بالتحديد للتنفيذ على املستوى الوطين     
   اليت ميكن للبلدان أن حتصل عليها يف إطار اتفاقييت ريو األخريني؛بكثري

 يف عملية مواءمـة بـرامج       األطراف املتأثرة املؤهلة   البلدان مل تشرع معظم    )ع(  
اعتماد االستراتيجية، مشرية إىل قلة املـوارد       على  الوقت  إال بعد مرور بعض     العمل الوطنية   

وحىت يف حالة تـوافر بعـض       . اعتبارها األسباب الرئيسية  املالية وغريها من املوارد الالزمة ب     
وتـشعر هـذه    .  أهنا غري كافية وأنه يتعذر التنبؤ هبا يف الوقت املناسب          األموال، يتضح غالباً  

 ونتيجة لذلك ترى ؛للتنفيذخيصص أي متويل مستدام إزاء عدم حصوهلا على  األطراف بالقلق   
  ؛التنفيذ لن يستفيد شيئاً من املواءمةأن 

املؤسسة الوحيدة املعنية مبواءمة برامج العمل الوطنية يف بعض البلدان هـي              )ف(  
جهة التنسيق الوطنية، لكن ليس هلذه اجلهة أي صلة يف الواقع باملؤسسات العامة األخـرى               

  ذات الصلة، اليت ال بد من التعاون معها إذا أُريد حتقيق مواءمة فعالة؛ 
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، تكون جهة التنـسيق الوطنيـة       ملتأثرة املؤهلة األطراف ا  البلدانيف بعض     )ص(  
 بالعمـل حبيـث ال ميكنـه         عن العديد من القضايا األخرى ومنهكاً       مسؤوالً  واحداً شخصاً

  ؛ "املسألة الثانوية"االهتمام هبذه 
يف العديد من البلدان ُينظر إىل عملية املواءمة كأمر جديد ومستقل عن مجيع     )ق(  

وقد أدى هذا إىل فكرة أن هذه العملية تنافس مجيع العمليـات            . العمليات اإلمنائية األخرى  
  ألغراض أخرى؛أصالً األخرى يف املوارد الشحيحة بشدة واملخصصة 

هناك افتقار شديد إىل الوعي على مجيع املـستويات،         يف العديد من البلدان       )ر(  
  ؛مما حيرم العملية من الدعم املستنري الالزم للدفع هبا قدماً

دت بعض البلدان املاحنة القليل من االهتمام أو عدم االهتمام بدعم تنفيذ            أب  )ش(  
 البلدانعملية مواءمة برامج العمل الوطنية ويؤثر هذا يف حد ذاته بقدر كبري يف موقف بعض                

عدم قدرهتا على املشاركة يف العملية دون احلصول على تشري إىل  اليت   األطراف املتأثرة املؤهلة  
  .هذا الدعم

متويل مواءمـة   يف   ةمع مرفق البيئة العاملي   املكتسبة  تقييم التقدم احملرز واخلربات       -مجي  
  برامج العمل الوطنية

ميع جل) ١١انظر الفقرة    (ةقرار جملس مرفق البيئة العاملي    أتاح  ،  ٢٠١٠يوليه  /يف متوز   -٢٥
كينيـة  التمُيرصد لألنـشطة     دوالر   ١٥٠ ٠٠٠ احلصول على مبلغ     البلدان األطراف املؤهلة  

من أجل دعم تقدمي هذه األطراف لتقاريرهـا الوطنيـة وصـياغة            بتدهور األراضي   املتعلقة  
 ةوهذه هي املرة األوىل اليت خيصص فيها مرفق البيئة العاملي         . مواءمة برامج عملها الوطنية    أو/و

  .التمويل بشكل مباشر لدعم مواءمة برامج العمل الوطنية على الصعيد العاملي
يت البلدان األطراف املؤهلة إىل استخدام خيار من اخليارات الثالثة التاليـة            وقد ُدع   -٢٦

  :عند االستفادة من هذه األموال
  طريقة الوصول املباشر؛  )أ(  
  ؛ةالبيئة العامليمرفق طريقة وكالة   )ب(  
  .طريقة املشروع اجلامع  )ج(  

 مـن    طرفـاً  ٩٣انة بأن    األم ةويف وقت إعداد هذا التقرير، أخرب مرفق البيئة العاملي          -٢٧
 منـها باسـتخدام طريقـة       ١٠ -  طلب االستفادة من هذه األموال      مؤهالً  طرفاً ١٤٤ بني

 باستخدام طريقـة    ٧٢؛ و ة باستخدام طريقة وكالة مرفق البيئة العاملي      ١١الوصول املباشر، و  
  .املشروع اجلامع
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دام طريقـة    اليت قدمت طلبـها باسـتخ       طرفاً ٧٢ومن بني األطراف البالغ عددها        -٢٨
 ٥٢املشروع اجلامع األصلي سُيغطي  املشروع اجلامع الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة للبيئة،         

  . آخر طرفا٢٠ًتوسط احلجم املشروع امل يف حني سيغطي طرفاً
البلدان تواجهها  دراسة استقصائية بشأن التحديات والقيود اليت       "وقد أجرت األمانة      -٢٩

 تشرين ٣٠قدمي تقاريرها الوطنية إىل اتفاقية مكافحة التصحر حبلول األطراف اليت مل تستطع ت   
، ومشلـت   "٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة   عملية اإلبالغ واالستعراض  ، أثناء   ٢٠١٢أكتوبر  /األول

هذه الدراسة االستقصائية البلدان األطراف املؤهلة للحصول على التمويل من مرفـق البيئـة        
وباالستناد إىل  . ية احلصول على هذه األموال حىت اآلن      عملوتناولت أيضاً بالتحليل    ؛  ةالعاملي
 التالية بشأن أثر هذا الدعم التمويلي على عمليـة          ت، اسُتخلصت االستنتاجا  اخلطواتهذه  

  :مواءمة برامج العمل الوطنية
 بـأن   ةرحبت مجيع البلدان األطراف املتلقية بقرار جملس مرفق البيئة العاملي           )أ(  

   مواءمة برامج العمل الوطنية؛يقدم بعض الدعم لعملية
حلقات العمـل املوسـعة     املرفق سلسلة من     رحبت األطراف أيضاً بتنظيم     )ب(  
   املرفق؛ت فهم عملية احلصول على متويال املعنية، األمر الذي حّسنللفئات

 مـن الـزخم     يف الواقع مزيداً  سيعطي  بينت معظم الردود أن هذا التمويل         )ج(  
عمل الوطنية مبا أن بإمكان جهات التنسيق الوطنية وصانعي القرارات          لعملية مواءمة برامج ال   

  اآلن االعتماد على بعض املساعدة املالية؛
أشارت بعض األطراف إىل التباين اهلائل بني األموال اليت يقـدمها املرفـق       )د(  

رض نفسه   واألموال املقدمة للغ    األراضي ة بتدهور املتعلقجماالت التركيز   يف  لألنشطة التمكينية   
  يف إطار اتفاقييت ريو األخريني؛

اختارت معظم البلدان احلصول على التمويل باستخدام طريقة املشروع اجلامع            )ه(  
 أقـل، وذلـك ببـساطة ألن        أو املشروع املتوسط احلجم رغم أن هذين اخليارين يقدمان متويالً         

ومل تنظـر   . اً من الوقـت   عملية بطيئة ومعقدة تستغرق كثري    استخدام أي من اخليارين اآلخرين      
  يف خيار الوصول املباشر ألهنا تفتقر إىل القدرة على إعداد ملف املشاريع املطلوب؛األطراف 
اشتكت بعض األطراف املتلقية من أنه حىت عند استخدام خيار املـشروع              )و(  

  اجلامع أو املشروع املتوسط احلجم، حيتاج تسلم األموال إىل وقت طويل بشكل مفرط؛ 
املتاحة والتشجيع املقدم من األمانة واملرفق      الثالثة  على الرغم من اخليارات       )ز(  

 من   كبرياً ويظهر هذا قدراً  . ، ظلت بعض البلدان األطراف عازفة عن طلب هذا التمويل         معاً
  ؛ةالتعامل مع مرفق البيئة العاملياإلقبال على عدم 

يت ي كافية الستكمال عمل   املبالغ غري مفاده أن   أعربت بلدان كثرية عن رأي        )ح(  
  اإلبالغ الوطين وعملية مواءمة برامج العمل الوطنية؛
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املتعلقـة  الشروط الشكلية واملشاكل اإلجرائية    بكثرة  أفادت أطراف أخرى      )ط(  
يف حني أن املبلغ الذي سُيحصل      شاقة وعسرية   على التمويل، مما جيعل العملية جد       باحلصول  

  لوقت؛عليه ال يستحق هذا اجلهد وهذا ا
 تفتقـر إىل    أوضحت بعض األطراف أن خيارات احلصول على التمويـل          )ي(  
جمربة على استخدام اخليارات الثالثة املعروضة أو ببساطة عدم تلقي          وأشارت إىل أهنا    ،  املرونة

  أي متويل؛
ـ              )ك(    ةخبصوص احلصول على التمويل عن طريق وكالة ملرفـق البيئـة العاملي

رأي مفاده أنـه    وع املتوسط احلجم، أعربت بعض األطراف عن        واملشروع اجلامع أو املشر   
بد للوكاالت املنفذة ملشاريع مرفق البيئة العاملية أن تتحلى بقدر أكرب من املرونة يف تلبيـة                 ال

  احتياجات األطراف املتلقية؛
،  على وجه التحديـد املشروع اجلامع أو املشروع املتوسط احلجم     فيما خيص     )ل(  

راف أهنا ال تستطيع أن تتوقع الكثري من الدعم امللموس مـن الوكـاالت              أوضحت بعض األط  
الدعم املقـدم  يف املسألة اجلوهرية فهي تعترب أن . برامج العمل الوطنية املنفذة فيما يتصل مبواءمة     

   يف إطار هذه املشاريع؛من برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال بناء القدرات مل تعاجل جدياً
 ةتحويل األموال من مرفق البيئة العاملي     تتعلق ب بعض األطراف مشاكل    واجه    )م(  

والبريوقراطية جعلت مـن الـصعب إنـشاء        املرتبطة باملصارف   الداخلية  أوجه القصور   ألن  
  . كل بلدمن احلساب الوحيد املطلوب 

واالستنتاج العام الذي ينبغي استخالصه من النقاط املذكورة أعاله هو أنـه علـى                -٣٠
 مواءمة   عمليةَ ةمرفق البيئة العاملي  لدعم   من أن مجيع األطراف اليت ردت أبدت ارتياحها          الرغم

  :، ومنها ما يلي جدياًهناك العديد من املسائل اليت تتطلب اهتماماًفبرامج العمل الوطنية، 
  قدر الدعم املايل املقدم؛  )أ(  
  فعالية اإلجراء املستخدم؛  )ب(  
ميكن أن  برنامج األمم املتحدة للتنمية     تقد أن مشاريع    الذي ُيع األثر  حمدودية    )ج(  

  مواءمة برامج العمل الوطنية؛حتدثه يف عملية 
لوصـول إىل   الـيت تتـيح ا    االفتقار الشديد يف بعض البلدان إىل القدرات          )د(  
  ؛ةمرفق البيئة العامليخدمات 
ـ     الشعور الذي يساور العديد من البلدان األطراف بأن         )ه(   ن ه يكاد يكـون م

  .ةمستويات البريوقراطية يف مرفق البيئة العاملياملستحيل أن تتمكن لوحدها من جتاوز خمتلف 
وهناك أيضاً مشاكل تتعلق ببعض البلدان اليت تطلب التمويل يف وقت جد متـأخر،                -٣١

وما زالت بلدان أخرى تفتقر إىل . وبلدان أخرى ليست لديها حىت اآلن معلومات عن العملية    
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داخلي بني جهات التنسيق الوطنية املعنية باالتفاقية وجهات التنـسيق الـسياسية            التنسيق ال 
  .ةالبيئة العاملياملعنية مبرفق والتنفيذية الوطنية 

وتشكل مجيع املسائل املذكورة أعاله حتديات ينبغي معاجلتها على وجه السرعة إذا              -٣٢
ءمة برامج العمل الوطنيـة أن حيقـق         لعملية موا  ة العاملي ةأُريد للدعم الذي يقدمه مرفق البيئ     

من والنجاح يف ذلك إال التصدي هلذه التحديات ولن يتسىن . النتائج املرغوب فيها بشكل تام
 والبلدان املعنية،   ةخالل قدر أكرب بكثري من التنسيق والتشارك والتعاون بني مرفق البيئة العاملي           

  .ومن خالل حتسني األطراف املؤهلة لقدراهتا الداخلية

  دعم تنفيذ االتفاقية وبرامج العمل واتفاقات الشراكة  -ثالثاً  

لدعم فقط من اتفاقات الشراكة     حمدود  إبرام عدد   الكامنة وراء   سباب  حتليل األ   -ألف  
  تنفيذ برامج العملعملية 

 اليت  ٢٤اسُتخدم يف إعداد هذا التحليل األسلوب والنهج الوارد وصفهما يف الفقرة              -٣٣
من أجل  دى معظم األطراف استراتيجية إلقامة شراكات على املستوى الوطين          لتبني أنه ليس    

   .متينة لكنها تظل ظرفيةوقد ُبذلت جهود . تنفيذ برامج العملدعم عملية 
مـسألة  تنـاول   ُتوال تتلقى برامج العمل الوطنية سوى دعم سياسي حمـدود، وال              -٣٤

 يف  صريح إال نـادراً   ولوية على حنو    أو توىل األ  األراضي واجلفاف   وتدهور  التصحر  مكافحة  
ويفيد الـشركاء   . اخلطط اإلمنائية الوطنية اليت تستقطب التمويل من اجلهات املاحنة اخلارجية         

صريح كجزء من اخلطط اإلمنائية الوطنيـة       على حنو   األولوية  توىل  اإلمنائيون بأن القضايا اليت     
  .والتمويلملهتمني ميكن أن تكون أوفر حظاً يف استقطاب الشركاء ااألوسع 

الالزمة إلجـراء تغـيريات     التدخل  التنسيق الوطنية عادة إمكانية     وال تتاح جلهات      -٣٥
 للتعاون مـع  جذرية على العمليات الوطنية للتخطيط اإلمنائي أو رفع املستويات املتدنية حالياً   

 صفوف  ويؤدي ما ينتج عن ذلك من وعي حمدود يف        . جلان املالية والتخطيط الوطين   /وزارات
األراضي على األمد املتوسط    تدهور  الشركاء احملتملني واملسؤولني احلكوميني بفوائد مكافحة       
، مما جيعـل    وضعف املوارد البشرية  والطويل إىل قلة التعاون بني الوزارات وقلة االستثمارات         

  .  أكثر تعقيداًعملية إقامة الشراكات أمراً
لية مفرطة يف البريوقراطية ومعقدة وغري شاملة       عمبأهنا  عملية إقامة شراكات    وتتسم    -٣٦

العمل يف إطار شـراكات     من أن يؤدي    وتشعر بعض األطراف بالقلق     . على املستوى الوطين  
  .هات التنسيقاملسند جلعبء العمل إىل زيادة 
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وهناك قدرة حمدودة   . أي فهم مشترك لطريقة حتديد الشراكات وإقامتها      وال يوجد     -٣٧
على حتديد الشركاء املمكنني أو االتفاق معهم حول الفائدة املتبادلـة           لدى جهات التنسيق    

  .األراضيتدهور طويل من أجل مكافحة المد األإلقامة شراكات وااللتزام هبا على 
الـدعم  لالستفادة من كافة أصحاب املصلحة يف إجيـاد         وقد ُبذلت جهود حمدودة       -٣٨

ورغم أن مـشاركة منظمـات      .  شراكات أهم  تتيح إبرام األوسع الالزم لتهيئة بيئة متكينية      
  مطـرداً  اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية قد عرفت منـواً           

للقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين     احلقيقي  فإن الدور   ،  )٣(خالل فترة تنفيذ االستراتيجية   
ت اجملتمع املدين وغريها من أصحاب وبإمكان منظما.  ُيعط حق قدره  يف الشراكات الفعالة مل   

املصلحة احملليني املشاركة بشكل أفضل يف الدعوة إىل تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي وقيادة             
  .التغيري يف سلوك مستخدمي األراضي

 أمر أساسي لكن    اإشراك القطاع اخلاص واُتفق على أهن     مسألة  وقد ُسلط الضوء على       -٣٩
  .كاتحذر القطاع العام أديا إىل عرقلة إقامة شرا/طاع اخلاص وحيطةقلة احلوافز املقدمة للق

وتنفيذ أطـر   إعداد  يف  البلدان األطراف املتأثرة    تواجهها  حتليل الصعوبات اليت      -باء  
  االستثمار املتكاملة

إتاحة اهلدف النهائي من استراتيجية التمويل املتكاملة وإطار االستثمار املتكامل هو             -٤٠
وتتمثل األهداف العاجلـة    . لألراضيومستدام وميكن التنبؤ به لإلدارة املستدامة       متويل كاٍف   
مبزيد من الفعالية، وحـشد مـوارد جديـدة         ما هو متاح من مصادر ووسائل       يف استخدام   

  .)٤(وإضافية، من خالل إنشاء بيئة متكينية
وهناك غموض لدى بعض األطراف بشأن ما هو متوقع من عمليـة اسـتراتيجية                -٤١

التمويل املتكاملة وإطار االستثمار املتكامل والطريقة اليت تكمِّل هبا هذه العملية مواءمة برامج             
  . وتنفيذها، والسبب وراء ذلك العمل الوطنية

الترتيب الذي ينبغي اتباعه يف إعداد برامج العمل        وليست تلك األطراف متيقنة من        -٤٢
عمليـة  فهي تعتقـد أن     . ر االستثمار املتكاملة  الوطنية واستراتيجيات التمويل املتكاملة وأط    

مواءمة برامج العمل الوطنية وعملية إعداد استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االسـتثمار            
  . تعوزمها الكفاءة وتنطويان على ازدواجيةاملتكاملة

__________ 

)٣( ICCD/CRIC(11)/3. 
)٤ ( Global Mechanism of the UNCCD (2008) ‘Integrated financing Strategy for Sustainable Land 

Management’, available at <http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ 

ifs_eweb.pdf>.  
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طول الوقت الذي سيستغرقه إعـداد اسـتراتيجيات        إزاء  وتشعر األطراف بالقلق      -٤٣
املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة مبا أن التنفيذ يتوقف يف الوقت الذي حتاول فيـه              التمويل  

 أطر االستثمار القائمة متاماً   ال تتماشى   ويف الوقت نفسه،    . األطراف حتديد القدرات واملوارد   
احتمال أن  من  ونتيجة لذلك، هناك قلق     .  اليت كانت موضع مواءمة    مع برامج العمل الوطنية   

 استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة املوضوعة بعناية تنفيـذ           تعرقل حىت 
  .برامج العمل الوطنية والعكس بالعكس

املتلقاة كدعم من   وشعرت األطراف بالقلق إزاء عدم كفاية مستويات املوارد املالية            -٤٤
  .ستثمار املتكاملةستراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االنتيجة الاآللية العاملية و

ورأت عدة جهات   . وأشارت األطراف إىل أن أسلوب عمل اآللية العاملية قد تطور           -٤٥
من جهات التنسيق الوطنية أنه ينبغي لآللية أن تعود إىل دورها السابق كجهة حتشد األموال               

  ".ميسرة"وليس كجهة 
املتكاملة وإطـار   وليس هناك وضوح لدى األطراف بشأن دور استراتيجية التمويل            -٤٦

  .االستثمار املتكامل فيما خيص برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية

 أغلبية االستثمارات القطرية ذات الصلة    اليت ُيعزى إليها كون      سباباألحتليل    -جيم  
 أو كوهنـا     ال ُينظر إليها بأهنا تسهم يف تنفيذ برامج العمل الوطنيـة           باالتفاقية

  عالً يف هذا التنفيذتسهم ف ال
من أجل تنفيذ االتفاقية وبرامج العمل الوطنية بنجاح، ال بد مـن إدمـاج اإلدارة                 -٤٧

وهناك أنشطة مهمة على صـعيد      . املستدامة لألراضي يف جمموعة من السياسات والقطاعات      
األراضي واجلفاف لكنها موزعـة بـني       وتدهور  البلدان األطراف املتأثرة ملكافحة التصحر      

  .لعملية برامج العمل الوطنيةتلقائياً ال ُتنسب وبالتايل سياسات والقطاعات، ال
وقد كان بإمكان معظم برامج العمل الوطنية اإلحاطة باجلوانب التقنيـة الواسـعة               -٤٨

 األراضي وبعض العناصر االستراتيجية، يف حني استقطبت هنج برناجميـة يف            تدهور/للتصحر
وقدر مزايا قصرية األمد    اليت تنطوي على    دارة املياه والغابات،    جماالت أخرى، مثل الزراعة وإ    

ويبدو أن هذه   .  أكرب على املستوى القطري     سياسياً دعماًأهم من اآلثار امللموسة واملباشرة،      
أو يف أهـداف    ) الزراعة وتغري املناخ والتنمية الريفيـة     (يف قطاعات أخرى    املسامهة لالتفاقية   

  .من االستثماراتاألكرب يت تستقطب احلصة إمنائية وطنية أوسع هي ال
معظم االستثمارات املتعلقة باالتفاقية عن طريق العمليات الوطنية للتخطيط         وُنفذت    -٤٩

اإلمنائي أو نتيجة مناقشات ثنائية بني الشركاء اإلمنائيني على أساس قطـاعي، دون إحالـة               
  .صرحية إىل االتفاقية أو برنامج العمل الوطين
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القليل من األدلة على تعهد واسع النطاق بدعم التنفيذ يف حد ذاته بعد مرحلة وهناك    -٥٠
  .مواءمة برامج العمل الوطنية

األراضي واجلفـاف واإلدارة    وتدهور  التصحر  ال ُيشكّل   وبالنسبة ملعظم األطراف،      -٥١
ديـة  ، األمر الذي ُيفسر حمدو    يف حد ذاهتا أولويات وطنية    أموراً تكتسي   املستدامة لألراضي   

  . وإدراك أمهيتهابرامج العمل الوطنيةدعم 
. املزايا العاملية لالتفاقية وعملية برامج العمل الوطنية التمويل الثنـائي إدراك ويعيق عدم    -٥٢

الشركاء اإلمنائيني املوجودين يف البلـدان األطـراف        وعي  مستوى  ويالحظ وجود ضعف يف     
منـائيني  اإلولدى معظـم الـشركاء   . هذه الربامجبربامج العمل الوطنية وعملية مواءمة    املتأثرة  

  .أولوياهتم القطاعية اخلاصة إىل جانب األولويات اليت حتددها البلدان األطراف املتأثرة
وال تعترب برامج العمل الوطنية يف إطار االتفاقية وال وثائق اسـتراتيجيات التمويـل                -٥٣

معاجلة هذه املـشكلة    وتنسيق االستثمارات   املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة وسيلة مناسبة ل      
اسـتثمارات  ستثمارات ذات الصلة باالتفاقية     اال تعتربال  ونتيجة لذلك،   . املتعددة القطاعات 

  .، وإمنا يف حتقيق أهداف وغايات أخرىتسهم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية
 خيص التنفيذ على    عدم إحراز التقدم يف جمال التآزر بني اتفاقيات ريو فيما         وما زال     -٥٤

وإىل صعوبات تتعلـق    املستوى القطري يعيق حتديد الشراكات ويؤدي إىل اللبس والتداخل          
ويف الواقـع، حتـسب     . اإلبالغ عن االسـتثمارات   باحملاسبة املزدوجة أو املنقوصة يف سياق       

 االستثمارات اليت تساهم يف حتقيق أهداف االتفاقية ضمن األهداف املتعلقـة بـتغري املنـاخ       
وتؤكد . أمهية من الناحية السياسية   ، وهي أهداف تعترب أرفع شأناً وأكثر        التنوع البيولوجي  أو

بعض األطراف أن بعض االستثمارات تدعم بالفعل تنفيذ االتفاقية وإن مل تكن مصممة مـن    
وتشمل هذه االستثمارات اسـتثمارات يف جمـاالت مثـل إدارة           . أجل ذلك كهدف معلن   

  .ذائيالغابات واألمن الغ
ومن بني اتفاقيات ريو الثالث، تتلقى اتفاقية مكافحة التصحر أقل متويل من مرفـق                -٥٥

وتفيد . اًحجم االستثمارات يف برامج العمل الوطنية ضعيف      يبقى  ونتيجة لذلك،   . ةالبيئة العاملي 
على املستوى القطري، ويرجع حتقيق تآزر فعال بعض البلدان أن هناك صعوبات كبرية تواجه 

اتفاقية مكافحة إىل  ة إىل التفاوت الكبري بني التمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملي       اًئيك جز ذل
اتفاقييت ريو األخريني رغم أن العملية اخلامسة لتجديد موارد         إىل  التصحر وذلك الذي يقدمه     

 يف مرفق البيئة العاملية تتضمن عدة تعديالت مهمة، مثل توزيع املوارد على فـرادى البلـدان        
  .إطار نظام توزيع املوارد الشفاف



ICCD/CRIC(11)/6 

19 GE.13-60174 

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
لقد أُحرز تقدم مهم يف عملية املواءمة، لكن هذه العملية ما زالت بطيئة إىل حد                 -٥٦

ؤشر يف املرفق الثالث من      يف املائة من املواءمة املنصوص عليها كم       ٨٠نسبة  يف ضوء   كبري  
  .٩-م أ/١٣املقرر 
ليسوا لدى الشركاء احملتملني العديد من اخليارات لالستثمار ويبدو أن معظمهم             -٥٧

  .بإمكانات برامج العمل الوطنية أو القيمة املضافة للمواءمةعلى علم تام 
على الرغم من احلماس املعرب عنه بشأن برامج العمل الوطنية ودون اإلقليميـة           -٥٨

هـدف املواءمـة   يف لبس يالحظ وجود األطراف املتأثرة، واإلقليمية على صعيد البلدان   
للتنفيذ بعـد   املنتظم   ال سيما يف ظل عدم وضوح فرص االستثمار والدعم املايل            ،وفائدهتا

  .مرحلة املواءمة
وتـدهور  اإلحاطة باجلوانب التقنية للتصحر     يف  معظم برامج العمل الوطنية     جنح    -٥٩

وميكن الستراتيجية التمويل املتكاملة أن حتـدد       . األراضي وبعض العناصر االستراتيجية   
استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر    لكن برامج العمل الوطنية و    . مصادر التمويل احملتملة  

، ال تقـدم بـشكل مـستقل الـدعم املبـسط            يف حالتها الراهنة  االستثمار املتكاملة،   
  .املايل للبلدان املستهدفة/والعملي

 مـن مرفـق البيئـة    فاقية ال تتلقى سوى متويل قليل نسبياً    االتعالوة على كون      -٦٠
املكرسة بالتحديـد   فهي ال تتلقى إال قدراً حمدوداً من التدفقات اهلامة واملتواصلة           ،  ةالعاملي

ويف الوقت الذي أكد فيه حتليل اآللية العاملية للتـدفقات          . للتنفيذ على املستوى الوطين   
ــذي  ــدف التنفي ــة واهل ــ٥املالي ــذي تت ــان ، ال  ICCD/CRIC(11)/11ضمنه الوثيقت

 ووكـاالت   استراتيجية التمويل املتكاملة  ، الدور املهم الذي تؤديه    ICCD/CRIC(11)/12و
أن التمويل احمللـي    التحليل  هذا  التعاون الثنائي يف متويل اتفاقية مكافحة التصحر، أظهر         

 مرحلة للتنفيذ بعد تظم  وتكتسي إتاحة متويل من   . يعادل أو يفوق التمويل اخلارجي    غالباً ما   
  .أمهية حامسة فيما يتصل بتسريع وترية هذه املواءمةاملواءمة 

ال بد لربامج العمل الوطنية أن ُتدَرج على حنو أفضل يف جداول أعمال التنميـة                 -٦١
مثـل الزراعـة وامليـاه وإدارة        -وجماالت السياسة العامة املتعلقة بالقطاعات احليويـة        

قطرياً بدعم عالٍ على الصعيد السياسي وعلى صعيد الـسياسات          اليت حتظى    - الغابات
  .العامة واليت ما فتئت تكتسب زمخاً

  .لدى معظم البلدان قدرة حمدودة على حتديد الشراكات املناسبة وإقامتها  -٦٢
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على العمل مع منظمات اجملتمع املدين املناسبة       اليت تشجع   هناك ندرة يف احلوافر       -٦٣
  .الشركاتوالشركاء من قطاع 

  التوصيات  -باء  
إىل قد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظر يف تقدمي التوصـيات التاليـة                 -٦٤

  :يف دورته احلادية عشرةنظر فيها يلمؤمتر األطراف 
أن يستعرض مؤمتر األطراف عملية مواءمة برامج العمل يف سياق تقييم             )أ(  

   لذلك؛ُتعدَّل وفقاً من أن عملية املواءمة ، وأن يتأكداالستراتيجية يف منتصف املدة
 استعراض تنفيذ االتفاقية على تعريف واضح ال لبس فيـه           أن تتفق جلنة    )ب(  

استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة،      لعمليات برامج العمل الوطنية و    
  ؛بهمجيع أصحاب املصلحة على علم مع احلرص على أن يكون 

 بـشأن التخطـيط      تـشاركياً  عتمد البلدان األطراف املتأثرة هنجاً    أن ت   )ج(  
من قبيل الفجوات   مع تبيان ما تواجهه من حتديات       التنفيذي وحتديد فرص حشد املوارد،      

حتقيق التآزر بني   فضالً عن أسلوب منهجي حيال      املوجودة يف القدرات التقنية والبشرية،      
  يد البلدان األطراف؛اتفاقيات ريو على الصعيد العاملي وعلى صع

أن تواصل املنظمات الشريكة، ال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،             )د(  
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنـامج           

 ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم      األغذية العاملي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،       
والثقافة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، أعماهلا املتعلقة باملسامهة بشكل متسق علـى            
نطاق منظومة األمم املتحدة بكاملها يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر ومواجهة التحديات       

مراعـاة  احملدودة وتعمـيم    املوارد  باستخدام  لضمان حتقيق أقصى تأثري     باألراضي  املتعلقة  
إدارة البيئـة التـابع     االستعانة بفريق   األراضي من خالل    يت أو تقليص تدهور     هدف تثب 

  لربنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من الشركاء املناسبني يف منظومة األمم املتحدة؛
أن يقدم الشركاء اإلمنائيون، واملؤسسات املالية، ال سيما مرفق البيئـة             )ه(  
اريع يف سياق برامج العمل دون اإلقليميـة واإلقليميـة          املشلتهيئة    خاصاً ، دعماً ةالعاملي

  وبالتايل دعم تنفيذها؛
الشركاء اإلمنائيون، واملؤسسات املالية، ال سيما مرفق البيئـة         يتيح  أن    )و(  
بناء قدرات جهات التنسيق الوطنية يف جمال الدعوة إىل إدماج بـرامج            ل، إمكانية   ةالعاملي

ليات الوطنية للتخطيط اإلمنائي، ويف جمال إقامة شراكات العمل الوطنية بشكل تام يف العم
  لتسهيل التنفيذ؛
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 أكرب علـى األمهيـة والـضرورة        أن يركز الشركاء اإلمنائيون تركيزاً      )ز(  
  القصوى لدعم مواءمة برامج العمل الوطنية والتنفيذ الفعال؛

 اجملتمع املدين، مبـا فيـه قطـاع   طاقات أن تشارك األطراف يف تسخري       )ح(  
  األعمال لدعم التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

 وقد يطلب القطاع اخلـاص      .أن تقدم األطراف حوافز أكرب لالستثمار       )ط(  
قائمة على السوق، وأن ينضم قطاع األعمال إىل جلـان التنـسيق            حوافز  حوافز مالية و  

  دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية؛، وإىل  حيثما ُوجدت،املشتركة بني الوكاالت
علـى رؤيـة    فق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كخطوة أساسية،        أن تت   )ي(  

أهداف اإلدارة املستدامة   يف ضوء   طويلة األمد بشأن عملية مواءمة برامج العمل الوطنية         
خطة عاملية حلشد املـوارد والقـدرات       وضع  ، ينبغي   ولتحقيق اهلدف املذكور  . لألراضي
  على املستوى الوطين؛للتنفيذ الالزمة 
احلصول على  يف  أن تقدم اآللية العاملية املزيد من الدعم ملساعدة البلدان            )ك(  

  ؛ةالتمويل من مرفق البيئة العاملي
الدعوة وتتعاون  أنشطتها يف جمال    أمانة اتفاقية مكافحة التصحر     تعزز  أن    )ل(  

 موارد  لعملية السادسة لتجديد   يف إطار األعمال التحضريية ل     ةمع أمانة مرفق البيئة العاملي    
 باالحتياجات املالية لتنفيذ بـرامج      كون األطراف يف املرفق أكثر إملاماً     تاملرفق لضمان أن    

  .للغرض نفسهدعم تقدمي مزيد من التمويل عن طريق املرفق تالعمل الوطنية وبالتايل 

        


