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

  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

حة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية      اسـتعراض املعلومات املتا   
وغريهـا مـن أشكال الدعم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات          
املـتعددة األطـراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق          
 أهـداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق         

 تيسري التابعة هلا       البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة ال

 ملخص

أجـرت جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة استعراضاً شامالً للمعلومات املتاحة عن تعبئة                 -١
واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز 

يق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية             فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتق   
وُعرضت معلومات مؤونة هبذا الشأن على األطراف، أثناء الدورة الرابعة للجنة،           . العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا    

 .فحة التصحر ومرفق البيئة العامليةتركز بشكل خاص على التطورات األخرية يف العالقة بني اتفاقية مكا

برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ       بشأن   ٧-م أ /٩لمقرر  وقـد أعّد هذا التقرير وفقاً ل       -٢
 اليت ضّمت مجيع املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال ICCD/CRIC(3)/6وينبغي قراءته مقترناً بالوثيقة . االتفاقية

وتستعرض . قدمة من الوكاالت واملؤسسات، مبا يف ذلك أعضاء جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية            املوارد املالية امل  
 . هذه الوثيقة التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية
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 ٣ ١٧-٣ .......................................رفق البيئة العامليةالتمويل املقدم من م -ثانياً 

 ٣ ٧-٣ ..................استعراض السياسة العامة جمللس مرفق البيئة العاملية -ألف  

 ٤ ١١-٨ ............................استعراض السياسة العامة ملؤمتر األطراف -باء  

 ٥ ١٧-١٢ ........................................١٥متويل الربنامج التشغيلي  -جيم  

 ٦ ٣٢-١٨ ...............................................التمويل بواسطة اآللية العاملية -ثالثاً 
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  مقدمة ومعلومات أساسية-أوالً 

، بشأن برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ         ٧-م أ /٩قـرر مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -١
استعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد       "االتفاقية، أن يدرج يف جدول أعمال اللجنة بنداً عنوانه          

 وغريها من أشكال الدعم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا املالية
باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري 

 ".التابعة هلا

كما ). ICCD/CRIC(3)/6( هذه املسألة إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية           وقُّدم تقرير شامل عن    -٢
، واختذ مؤمتر   )ICCD/CRIC(4)/5 و ICCD/CRIC(4)/4(استعرضت اللجنة النوع نفسه من املعلومات يف دورهتا الرابعة          

كل وكالة ومؤسسة متعددة وستقدم .  هبذا الشأن، بناء على توصية اللجنة٦-م أ/٦ و٧-م أ/٥األطراف املقررين 
والغرض من هذا   ). ICCD/CRIC(5)/7( للجنة   اخلامسةعن األنشطة إىل الدورة      هي   األطـراف معنـية تقريرها    

الـتقرير هـو عـرض أبرز التطورات بشأن هذه املسألة منذ انعقاد الدورة الرابعة للجنة والدورة السابعة ملؤمتر                   
 ).اآللية(واآللية العاملية ) املرفق(ويل املقدم من مرفق البيئة العاملية األطراف، وخباصة فيما يتعلق بالتم

  التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية-ثانياً 

 استعراض السياسة العامة جمللس مرفق البيئة العاملية -ألف 

يف (اض تنفيذ االتفاقية    ُعقـد اجتماعان جمللس مرفق البيئة العاملية منذ انعقاد الدورة الرابعة للجنة استعر             -٣
وكالمها ُعقدا يف ) ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩ إىل ٧ ويف الفترة من ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٨الفترة من 

 . واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكية

ليت يضطلع ، استعرض اجمللس عالقته مع االتفاقيات ا٢٠٠٥نوفمرب /ويف االجتماع املعقود يف تشرين الثاين -٤
وفيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، استجاب اجمللس لدعوة وجهها           . املـرفق بدور آلية مالية هلا     

مؤمتر األطراف يف دورته السابعة إىل املرفق للنظر يف دعم األنشطة اجلارية يف إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر، يف                   
 .شأن الدعم الذي ينبغي أن يقدمه املرفق يف سياق االحتفال بالسنة الدوليةحدود واليته، فاعتمد مقرراً ب

واعترف اجمللس يف مقرره هذا بأن السنة الدولية للصحارى والتصحر تتيح فرصة ال مثيل هلا أمام املرفق                  -٥
ل التصدي  للمسـامهة يف تنمـية الوعـي العاملي بالتهديدات اليت يشكلها تردي األراضي والسبل املتاحة من أج                

 دوالر من   ٢٧٥ ٠٠٠ووافق اجمللس على ختصيص مبلغ      . للـتحديات املتعلقة بتردي األراضي والتنمية املستدامة      
 :دوالرات الواليات املتحدة كمبادرة خاصة لدعم األنشطة التالية

إجـراء اسـتعراض لتعبئة املوارد وحالة متويل مشاريع التصحر، تشارك يف إعداده أمانة املرفق                )أ( 
 والوكاالت املنفذة واملسؤولة عن التنفيذ واآللية العاملية؛

 ؛٢٠٠٦ إقامة منتدى بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار انعقاد مجعية مرفق البيئة العاملية يف عام  )ب( 
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عقد جلسة خاصة بشأن مؤشراٍت لإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار املؤمتر العلمي الدويل بشأن  )ج( 
 ؛)اليونسكو(تقبل األراضي القاحلة، الذي تنظمه منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة مس

املسامهة يف مؤمتر السياسة العامة النهائي الذي تعقده جامعة األمم املتحدة يف اجلزائر العاصمة يف    )د( 
حة األساسيني، مبا يف ذلك النساء إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر، من أجل تيسري مشاركة أصحاب املصل

 والشباب، من البلدان املتضررة؛

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

ووافق . ، استعرض اجمللس من جديد عالقاته مع االتفاقيات٢٠٠٦يونيه /رانويف االجتماع املعقود يف حزي -٦
 .على مذكرة التفاهم بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملرفق بشأن تعزيز التعاون

 والحـظ اجمللس أن األمني التنفيذي لالتفاقية قد أثار مع كبري املوظفني التنفيذيني يف املرفق مسألة تعديل        -٧
الصـك املنشـئ ملرفق البيئة العاملية كي يعكس تعيني املرفق كآلية مالية لالتفاقية، ومذكرة التفاهم بني االتفاقية           

وطُلب من كبري املوظفني التنفيذيني مواصلة احلوار مع األمني التنفيذي لالتفاقية وطرح أي مقترحات              . واملـرفق 
 أعضاء اجمللس عن اقتناعهم الراسخ بأن على اجمللس أن يوافق   وأعرب العديد من  . تنتج من هذا احلوار على اجمللس     

تشرين (عـلى تعديـل صـك مـرفق البيئة العاملية ليتضمن صياغة مالئمة تعكس قرار اجلمعية الثانية للمرفق                   
 اللذان ينصان على أن يضطلع املرفق بدور آلية مالية التفاقية األمم            ٦-م أ /٦واملقـرر   ) ٢٠٠٢أكـتوبر   /األول
 . ة ملكافحة التصحراملتحد

 استعراض السياسة العامة ملؤمتر األطراف -باء 

اسـُتعرض الـتعاون بـني اتفاقية مكافحة التصحر واملرفق استعراضاً شامالً أثناء الدورة السابعة ملؤمتر                 -٨
تركيزه على األطراف، الذي أعرب يف بدايتها عن تقديره جمللس املرفق ملا يقدمه من دعم متواصل لتنفيذ االتفاقية و

واألهم من ذلك أن مؤمتر األطراف قرر أن يربم مع اجمللس           . تعزيز سياسات ومبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي     
كما . ، وأن يعتمدها٢٠٠٥يونيه /مذكرة التفاهم بالصيغة اليت اقترحها اجمللس يف االجتماع الذي عقده يف حزيران

 .لترتيبات املالئمة لتنفيذ مذكرة التفاهمدعا أمانيت املرفق واالتفاقية إىل اختاذ ا

وأوضـح مؤمتر األطراف بعض طرائق العمل مع اجمللس، وال سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتكاليف                 -٩
مايو /ورحب مؤمتر األطراف يف هذا الصدد باملقرر الذي اختذه جملس املرفق يف اجتماعه املعقود يف أيار               . الـزائدة 
فيه بأن برامج العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية والتقارير الوطنية تعترب عناصر يف             والذي اعترف   ،  ٢٠٠٣

 ودعا . بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي    ١٥إطـار مشاريع بناء القدرات اليت ستمول مبوجب الربنامج التشغيلي           
تاحة موارد مالية  كما دعا املرفق إىل إ.ساعدة األطراف من البلدان النامية مبتنفيذ ذلك املقرر    إىل  أمانـة املـرفق     

 وتيسري التنسيق بني املرفق وجهات الوصل       ،التفاقيةا اليت تنفذ  املتضررةألنشطة بناء القدرات يف البلدان األطراف       
 .ة الحتياجات عملية االتفاقي بشكل أفضلالتابعة لالتفاقية على الصعيد القطري بغية متكني املرفق من االستجابة
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والذي ،  ٢٠٠٣مايو  /ب مؤمتر األطراف باملقرر الذي اختذه جملس املرفق يف اجتماعه املعقود يف أيار            ورح -١٠
مت االتفـاق فيه على زيادة شفافية عملية حتديد التكاليف الزائدة وتيسري تطبيقها العملي يف إطار تنفيذ الربنامج                  

 .ة على النحو املناسبتطبيق مبدأ التكلفة الزائدإىل ضمان ودعا املرفق . ١٥التشغيلي 

وأخـرياً، رحب مؤمتر األطراف مبواصلة تنفيذ مشاريع تردي األراضي اليت تضطلع بتنفيذها أمانة املرفق                -١١
وأوصى بالتنسيق بني هذه العمليات ودراسة توسيعها إذا ما . نفسها والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 .ثبت جناحها

 ١٥ج التشغيلي متويل الربنام -جيم 

 للمرفق جيعل يف صيغة تطبيقه تعيني تردي األراضي بوصفه          ١٥قد يتذكر األطراف أن الربنامج التشغيلي        -١٢
 معاجلة ، من أجل أنشطة ميكن أن تستحق متويالً إضافياً من املرفق    الستحداثطاراً  فهـو يضع إ   . جمـال تركـيز   

لى استقرار النظم البيئية ووظائفها وخدماهتا وعلى موارد رزق  واآلثار السلبية لتدهور األراضي عاجلذريةاألسباب 
 .ألراضياإلدارة املستدامة لالناس ورفاههم االقتصادي بواسطة ممارسات تقوم على 

ويف معظم احلاالت، تتألف املشاريع من جزأين       . وخيصـص املـرفق األموال استناداً إىل جماالت التركيز         -١٣
ويرتبط بالتمويل األساسي الذي تقدمه احلكومات      (سني موارد رزق الناس     أحدمهـا يركـز على حت     : مـترابطني 

واآلخر يساهم يف املنظومة البيئية     ) واملـنظمات غري احلكومية واملؤسسات الثنائية، والقطاع اخلاص وما إىل ذلك          
). ق وجهات ماحنة أخرىويرتبط بالتمويل الزائد املستحق لدعم املرفق، والذي يشترك عادةً يف متويله املرف(العاملية 

وقد دأب املرفق، منذ قيامه، على متويل مكافحة تردي األراضي من خالل متويل األنشطة اليت هتدف إىل احلّد من                   
، وافقت مجعية   ٢٠٠٢ويف عام   . املخاطر يف جماالت تركيز أخرى كالتنوع البيولوجي وتغري املناخ واملياه الدولية          

، وافق جملس ٢٠٠٣مايو /ويف أيار). التصحر وإزالة الغابات( بتردي األراضي املرفق على جمال تركيز جديد خاص
 .١٥املرفق على الربنامج التشغيلي 

 مليون دوالر   ٥٠٠املرفق على مستوى برجمة مقترح جمموعه       عملية التجديد الثالثة ملوارد     وقـد وافقت     -١٤
 مليون دوالر كأموال    ٢٥٠ملبلغ، ُخصص   ومن جمموع هذا ا   . لدعـم أنشطة منع تردي األراضي والسيطرة عليه       

 مليون دوالر ٢٥٠وُخصص مبلغ ) التصحر وإزالة الغابات(جديدة وإضافية جملال التركيز اخلاص بتردي األراضي   
املتـبقي لألنشطة املتعلقة بتردي األراضي املتوخاة ضمن املستويات املرجعية املتفق عليها جملاالت التركيز األخرى         

 .لدى املرفق

يف جماالت تركيز متداخلة يف مسائل أخرى باعتباره مسألة وفيما يتعلق باملوارد املخصصة لتردي األراضي  -١٥
 وتغري املناخ، فقد أجري حتليل شامل حلوافظ مشاريع املرحلة           البيولوجي واملياه الدولية   بالتنوعاملـرفق اخلاصـة     

واتضح حتقق زيادة   ) ٢٠٠٦يونيه  / إىل حزيران  ١٩٩١ام  من ع (التجريبية للمرفق ومراحله األوىل والثانية والثالثة       
ويعرب هذا النمو عن االعتراف املتزايد بتردي األراضي        . سـريعة يف عـدد املشاريع خالل املرحلة الثالثة للمرفق         

حات باعتباره مسألة بيئية عاملية هامة ألهنا تشكل هتديداً جاداً للتراث العاملي املشترك، كالتنوع البيولوجي واملسا              



ICCD/CRIC(5)/7 
Page 6 

 

 مليون دوالر   ١٩٧,٣ففي املرحلة الثالثة للمرفق، ُخصص مبلغ       . املائـية الدولية وأمناط املناخ العاملية واإلقليمية      
 .ألنشطة املشاريع اليت تعىن هبذا اجملال

التصحر (أمـا بالنسبة لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار جمال التركيز اخلاص بتردي األراضي                -١٦
 ١٥لدى املرفق، فمن اجلدير بالذكر أن الطلب على املشاريع الداخلة يف نطاق الربنامج التشغيلي     ) لغاباتوإزالة ا 

ومتّت املوافقة على مجيع املوارد املخصصة جملال . كان هائالً منذ املوافقة على جمال التركيز اخلاص بتردي األراضي     
. وجرى توزيعها على شكل مشاريع وبرامج )  مليون دوالر  ٢٥٠(التركيز املذكور يف إطار املرحلة الثالثة للمرفق        

وال يـزال هـناك الكثري من املشاريع قيد اإلعداد اليت ستتطلب متويالً يف إطار املرحلة الرابعة للمرفق، مما يؤكد ضخامة                     
 .ة هذا الطلبومثة شواغل إزاء مدى توفر املوارد لتلبي.  يف املستقبل أيضا١٥ًالطلب على موارد الربنامج التشغيلي 

 ٤٥٨ويشري هذا االستعراض إىل أن املرفق قد خصص، يف أثناء عملية جتديد موارده الثالثة، ما جمموعه                  -١٧
 ١ ٧٥٧ملـيون دوالر ألنشطة مكافحة تردي األراضي والسيطرة عليه، وزاد حصته من التمويل املشترك مببلغ                

 .موارد رزق الناس يف مناطق اإلنتاج الريفيةمليون دوالر لألنشطة اليت تركز بشكل أساسي على حتسني 

  التمويل بواسطة اآللية العاملية-ثالثاً 

هدف اآللية العاملية هو دعم االستثمارات الكبرية يف اإلدارة املستدامة لألراضي من خالل تقدمي املعلومات  -١٨
 من ٢١ودورها كما تعّرفه املادة  . التصحرواملشـورة واملوارد احملفزة، وفقاً ملبادئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           

نقل التكنولوجيا، ألغراض  اليت تؤدي إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية، مبا يف ذلك االتفاقية هو تشجيع األفعال
. املتضررةتساهلية أو غري ذلك من الشروط، إىل األطراف من البلدان النامية الشروط الأو / ومن خالل تقدمي املنح

 الـنهج الـذي اتبعـته اآللـية يف االضطالع بواليتها املؤسسية يف األعوام اخلمسة املاضية فقد استرشد                   وأمـا 
وتشدد هذه  . )ICCD/COP(4)/Add.1(A(( يف دورته الرابعة     باسـتراتيجيتها التنفيذية اليت أقرها مؤمتر األطراف      

ائية الوطنية العامة وإقامة شراكات بني البلدان       تكييف برامج العمل الوطنية مع األطر اإلمن      االستراتيجية على أمهية    
 ويف أثناء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، عرضت اآللية استراتيجيتها املوحدة وهنجها            .األطراف املتقدمة والنامية  

ن طريق االستفادة   وهتدف هذه االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز إىل زيادة فعالية تدخالت اآللية ع           . املعزَّز لتعبئة املوارد  
 .من الدعوات إىل فعالية املساعدات وما يترتب عليها من سياسات وطرائق للمعونة يف جمال ختصيص املوارد

وتتيح البنية املالية الدولية املتغرية فرصاً جديدة التفاقية مكافحة التصحر، وهي فرص ينبغي استكشافها               -١٩
دوات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف الطويلة األمد ميكن أن         فأ. بصـورة فعالة، خاصةً على املستوى القطري      

ويف هذا السياق، تشدد استراتيجية     . تدعـم تنفيذ االتفاقية دعماً متزايداً إذا ما ُجمعت وُربطت بأدوات مبتكرة           
ارد امليزانية العامة اآللية على أمهية القيادة القطرية والتحديد القطري لألولويات اإلمنائية، وأمهية املخصصات من مو

وأما مستوى متويل تنفيذ االتفاقية     . احمللية، وضرورة تكييف املاحنني ألولوياهتم مع أولويات البلدان املتلقية للدعم         
واإلدارة املستدامة   متزايدة على مدى استعداد احلكومات السياسي العتبار إصالح األراضي           فسـيتوقف بصورة  

 .لك االستعداد بتخصيص موارد يف امليزانية لذلك وترمجة ذ أولوية وطنيةلألراضي
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ومـن أجل التصدي للتحديات املرتقبة، يتعني وضع هنج شامل لتعبئة املوارد املالية حيرص على هتيئة بيئة                  -٢٠
ويف هذا اإلطار، لن تكتفي اآللية العاملية بعد اآلن بدور          . متكينية لالستثمارات ومتويل اإلدارة املستدامة لألراضي     

وسـيط أو امليّسـر العام، وإمنا ستضطلع بدور متخصص يف التزويد باخلدمات االستشارية املالية بشأن قضايا                 ال
اسـتراتيجية ومواضيعية، كدمج االتفاقية يف السياسة العامة، واالقتصاد واألدوات املالية، وحتليل السياسة العامة              

تعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والتجارة والوصول إىل        والتحلـيل املايل، والتعويض عن خدمات النظم البيئية، وال        
وستكون تدخالت اآللية العاملية ذات توجه إمنائي، وستهدف إىل  . السوق، واجملتمع املدين وإشراك القطاع اخلاص     

وستشتمل عملياهتا القطرية   . بـناء القدرات عوضاً عن مجع املال ملشاريع مبفردها أو التدخالت على نطاق ضيق             
قدمي دعم طويل األمد للبلدان الشريكة ملدة تتراوح بني ثالث وأربع سنوات، إىل جانب تدخالت هادفة                عـلى ت  

 .على املستويني القطري والدويل لتعزيز الروابط والتآزر مع عمليات السياسات العامة ذات الصلة

ألدوات املالية والبنية   ودعـا الكثري من األطراف كذلك إىل وضع برامج تدريب حمددة لتعبئة املوارد وا              -٢١
واستجابةً هلذا الطلب، تعمل اآللية على وضع برنامج تدريب دويل موجه           . املالـية اجلديـدة للـتعاون اإلمنائي      

ملؤسسـات التنسيق وشركائها، يتناول تعبئة املوارد املالية، وإدماج اتفاقية مكافحة التصحر يف السياسة العامة،               
وسُينفذ الربنامج بالتعاون مع املؤسسات واملنظمات الشريكة       . موارد امليزانية وترتيبات املفاوضات بشأن ختصيص     

 .ذات اخلربة والدراية يف هذا اجملال

ويقـع يف صلب االستراتيجية املوحدة والنهج املعزَّز لآللية الترويج الستراتيجيات التمويل الوطنية اليت               -٢٢
ت اليت تتخذ هدفاً واضحاً هو تعبئة املوارد، ينبغي هلا أن           وهذه االستراتيجيا . أثبتـت جناحها يف قطاعات أخرى     

وينبغي هلذه االستراتيجيات، . تكون جزءاً ال يتجزأ من برامج العمل الوطنية وأن تؤدي إىل شراكات متويل قطرية  
كامل يف كي تنفذ بقيادة قطرية، أن حتلل مناخ االستثمار، وحتدد أدوات التمويل ومصادر املال، وأن تعزز أوجه الت

 .التمويل من مصادر خمتلفة، مبا فيها امليزانيات احمللية

وعـّين مؤمتـر األطراف كذلك مفهوم اإلدماج يف السياسة العامة بوصفه أداة فائقة األمهية للتوصل إىل          -٢٣
ملستمر على وال يزال التركيز ا. حتسـني إدمـاج برامج العمل الوطنية يف الربامج اإلمنائية للبلدان النامية املتضررة            
وقد أعادت اآللية النظر يف هنج . اإلدماج الفعال يف السياسة العامة يشكل الدعامة الثانية الستراتيجية اآللية العاملية

. اإلدماج يف السياسة العامة حبيث ال تقتصر الدعوة إليه على البلدان النامية وإمنا تشمل الشركاء يف التنمية أيضاً                 
اليت ) (TerrAfricaتريأفريكا  لية، بالتعاون مع أمانة االتفاقية، مبادرات مثل مبادرة         ويف هـذا الصـدد، تدعم اآل      

 .تنطوي على إمكانيات كبرية لإلدماج يف السياسة العامة وينبغي االقتداء هبا يف مناطق أخرى

، يف سياق دعمها    وستسترشد اآللية العاملية باستراتيجيتها املوحدة وهنجها املعزَّز، اجلاري تنفيذمها حالياً          -٢٤
الطويل األمد للبلدان الشريكة، وكذلك يف سياق تدخالهتا االستراتيجية على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي              

وستكون هذه االستراتيجية األساس خلطة العمل اجلديدة لآللية . اليت هتدف إىل دعم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر
 .٢٠١٠-٢٠٠٧خالل الفترة 

، ستواصل اآللية تركيزها يف املستقبل على عملية برامج العمل الوطنية، ٧-م أ/٥ مباشر على املقرر وكرد -٢٥
ولكـن خطة عملها ستميل أكثر فأكثر إىل اختاذ طابع استراتيجي ومركز، وستشدد بشكل أكرب على التدخالت          
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 تعزيز املوارد املالية املتاحة فحسب      وسُتقام الشراكات والروابط بأسلوب أكثر ابتكاراً، ليس هبدف       . األطول أمداً 
 .وإمنا لتعبئة القطاعات اليت ميكنها املسامهة يف تنفيذ االتفاقية أيضاً

مبادرة ومن األمثلة اجليدة على الطريقة اليت تعتزم هبا اآللية تطوير عملها يف املناطق األخرى مبادرات مثل  -٢٦
ـ   يف أفريقيا جنوب الصحراء    ) (TerrAfricaتريأفريكا  طى، و ي يف آسـيا الوسطى لبلدان آسيا الوس       إدارة األراض

يف منطقيت الساحل   ) SolArid(الكربى، وحلقة العمل الدولية بشأن الالمركزية والتنمية احمللية يف املناطق القاحلة            
الطلب وهتدف مشاركة اآللية يف هذه املبادرات إىل التصدي للحواجز والتباعد بني      . والصحراء الكربى يف أفريقيا   

على االستثمارات لدعم اإلدارة املستدامة لألراضي وبني آليات التمويل الكربى على املستويني احمللي والدويل على 
تعزيز إدماج اإلدارة املستدامة : على ثالثة أبعاد هي) (TerrAfricaتريأفريكا وينطوي دور اآللية يف مبادرة . السواء

مية الوطنية؛ ووضع تصور الستراتيجية مشاركة على املستوى القطري؛         لألراضي يف سياسات واستراتيجيات التن    
التابع لآللية كقاعدة بيانات مرجعية لدعم ) FIELD(واعـتماد نظام مصدر املعلومات املالية عن تردي األراضي        
 .عملية صنع القرار بشأن متويل اإلدارة املستدامة لألراضي

 ٣١، ما جمموعه    ٢٠٠٦-٢٠٠٣ السابقة اليت تشمل الفترة      وقـد ساعدت اآللية، يف إطار خطة عملها        -٢٧
ويف مناطق .  برامج عمل دون إقليمية  ٩ خطة عمل وطنية، وسامهت يف صياغة ومتويل         ١٨بلـداً، ودعمت إجناز     

األردن وأوزبكستان : أخـرى غـري أفريقيا، أمثر التمويل احملفز املقدم من اآللية عن نتائج جيدة يف البلدان التالية            
 وكازاخستان ولبنان يف آسيا؛ واألرجنتني      ن واجلمهورية العربية السورية وطاجيكستان وقريغيزستا     نمانستاوترك

 . والربازيل وبريو واجلمهورية الدومينيكية وهاييت يف أمريكا الالتينية والكارييب

مج العمل الوطنيـة  بلداً من أجل إعداد برا٥٣، منحاً صغرية إىل ٢٠٠٠وقدمت اآللية العاملية، منذ عام  -٢٨
، بلغ ) بلداً يف أمريكا الالتينية والكارييب٢٤ بلداً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و٢٥ بلـدان يف أفريقـيا، و    ٤(

 مليون دوالر   ٢,٨وباإلضافة إىل ذلك، قدمت اآللية      .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١,٢جمموعها  
اإلقليمية، احلكومية وغري احلكومية، كموارد حمفّزة للمشاركة يف متويل تنفيذ          أخرى إىل املنظمات الوطنية ودون      

 .األنشطة املدرجة يف برامج العمل الوطنية القائمة

ويف ضوء مقررات مؤمتر األطراف والدور املتكامل بني اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية يف تعبئة املوارد                 -٢٩
وأّدى ذلك إىل   .  اآللية دمج مبادرات املرفق يف العمليات الوطنية ودون اإلقليمية         بغرض التمويل املشترك، يّسرت   

 التابع للمرفق، وشاركت اآللية يف متويل هذه املبادرات       ١٥ مبادرة يف إطار الربنامج التشغيلي       ٢٠حتديد وصياغة   
 .أو يّسرت تعبئة املوارد املشتركة لتمويلها

ية لربامج العمل الوطنية، باشرت اآللية إجراءات مبتكرة لتعبئة املوارد من ومن أجل توسيع القاعدة التمويل -٣٠
وعالوة على ذلك، حددت اآللية فرصاً لزيادة       . القطـاع اخلـاص يف عـدة بلدان، مثل كينيا وجنوب أفريقيا           

 .االستثمارات من املؤسسات وهيئات القطاع اخلاص

حتفيز تعبئة استثمارات كبرية ألنشطة اإلدارة املستدامة       وقـد أسهمت مجيع املبادرات املذكورة أعاله يف          -٣١
وحسب املعلومات الواردة من األطراف إىل . لألراضي من حكومات البلدان النامية املتضررة وشركائها يف التنمية



ICCD/CRIC(5)/7 
Page 9 

ت متعددة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية التابعة ملؤمتر األطراف، واستناداً إىل املعلومات اإلضافية الواردة من وكاال
األطـراف ومن جلنة املساعدة اإلمنائية مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإن اجلهات املاحنة املتعددة                
األطراف تقدم أكثر من ثلثي جمموع االستثمارات يف األنشطة املتعلقة باالتفاقية، بينما تقدم اجلهات املاحنة الثنائية  

و هذا النمط مؤكداً من استعراضات حوافظ املشاريع اليت اضطلع هبا مؤخراً البنك             ويبد. حنـو ربع ذلك اجملموع    
الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية، فضالً عن األرقام األخرية اليت نشرهتا جلنة املساعدة 

 . ملساعدات املعنية باالتفاقيةاإلمنائية مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن أنشطة ا

ومبـا أن جـودة هـذه اإلحصاءات تعتمد على دقة التقارير اليت يقدمها األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية       -٣٢
 لتحسني إجراءات   ٧-م أ /٨وقابليـتها لـلمقارنة، فإن عمل الفريق العامل املخصص الذي أنشئ مبوجب املقرر              

التقارير بشأن تنفيذ االتفاقية، ستكون لـه أمهية حامسة يف توجيه          توصـيل املعلومات، إىل جانب جودة وشكل        
وستقدم اآللية العاملية، اليت ُدعيت إلسداء      . التقيـيمات اليت ستجرى يف املستقبل للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية          

نشطة املتعلقة املشـورة إىل الفريق العامل املخصص، مدخالت وتوصيات بشأن املنهجيات الفعالة لإلبالغ عن األ             
فخربهتا يف مجع املعلومات املالية ذات الصلة وتصنيفها وتوزيعها من خالل نظام مصدر املعلومات املالية . باالتفاقية

، وتعاوهنا املستمر مع العديد من أعضاء جلنة التيسري يف حتليل ما يتصل بذلك من )FIELD(عـن تردي األراضي     
 .املشاريع، سيكون هلما أثر بالغ يف هذه العمليةاجتاهات االستثمار واستعراض حوافظ 

  االستنتاجات والتوصيات�رابعاً 

فريق حكومي دويل استعرض مؤمتر األطراف يف دورته السابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة وقرر إنشاء  -٣٣
ر عمل  مشروع خطة وإطا   ووضع    استعراضاً كامالً  التقرير استعراُضواليته  خمصـص عـامل بـني الـدورات         

تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم استناداً إىل نتائج ذلك االستعراض وغريه من املدخالت هبدف  أعوام ١٠استراتيجيني ملدة 
وسينظر الفريق . توصيات تقرير وحدة التفتيش املشتركةإىل ، يف مجلة أمور،     متطرقاًاملـتحدة ملكافحـة التصحر      

 األطراف على دمج أهداف االتفاقية يف خطط واستراتيجيات         العـامل يف قضـايا هامة مثل كيفية تعزيز قدرات         
التنمية اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛ وكيفية إشراك اجملتمع الدويل يف وضع املعايري وحتديد مؤشرات التقدم؛               

عامل أيضاً  وسيدرس الفريق ال  . كيفية جعل االتفاقية مركز امتياز يف املعارف العلمية والتقنية وأفضل املمارسات          و
ملوارد القائمة وتعبئة املوارد اجلديدة لتنفيذ      ا توجيهحتسني  قضـية تعبئة املوارد من خالل البحث يف كيفية ضمان           

  بناء قدرات البلدان النامية األطراف املتضررة من أجل الوصول إىل املوارد املالية، وال سيما مرفق؛ وكيفية االتفاقية
ألنشطة املوجهة  توفري املوارد   ؛ وكيفية حتسني    ة مكافحة التصحر وتردي األراضي    البيـئة العاملـية، لتمويل أنشط     

 .مكافحة التصحر وتردي األراضي، وال سيما من خالل مرفق البيئة العاملية

وقـد اعـترف الفريق العامل يف مداوالته املبكرة بأنه ينبغي تناول قضية متويل تنفيذ االتفاقية من خالل            -٣٤
ويبدو أن مثة تأكيداً على احلاجة إىل استجابة أكثر         . رمي إىل بناء توافق استراتيجي يف اآلراء      عملـية متواصـلة ت    

 من االتفاقية، وهو ما توصلت إليه عملية جلنة  ٦تنظـيماً وقابلـية للتنبؤ من ِقَبل البلدان األطراف مبوجب املادة            
 .استعراض تنفيذ االتفاقية من قبل

- - - - - 


