اتفاقية اﻷمم املتحدة ملكافحة التصحر
في البلدان التي تعاني

من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر ،وبخاصة في أفريقيا

إن اﻷطراف في هذه اﻻتفاقية،
إذ تؤكد أن البشر الذين يعيشون في املناطق املتأثرة أو املهدﱠدة هم في مركز اﻻهتمام في عملية مكافحة التصحر والتخفيف من
آثار اجلفاف،
وإذ تعبر عن القلق امللح للمجتمع الدولي ،مبا في ذلك الدول واملنظمات الدولية ،إزاﺀ اﻵثار الضارة املترتبة على التصحر واجلفاف،
وإذ تدرك أن املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة تشكل مجتمعة نسبة كبيرة من مساحة أراضي الكرة اﻷرضية
وأنها املوئل ومصدر الرزق بالنسبة لقطاع كبير من سكانها،
وإذ تسلم بأن التصحر واجلفاف هما مشكلتان ذواتا بعد عاملــي مــن حيــث أنهمـا تؤثران في جميع أقاليم العالم ،كما تسلم
بأنه يلزم عمل مشترك من جانب اجملتمع الدولي ملكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار اجلفاف،
وإذ تﻻحظ التركز البالغ للبلدان النامية ،وﻻ سيما أقل البلدان منوا ،فيما بني البلدان التي تعاني من اجلفاف الشديد و/أو من
التصحر ،والعواقب املأساوية بصفة خاصة لهاتني الظاهرتني في أفريقيا،
وإذ تﻻحظ أيضا أن التصحر ينجم عن تفاعﻻت معقدة بني عوامل فيزيائية وأحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية،
وإذ تضع في اعتبارها أثر التجارة واجلوانب ذات الصلة من العﻻقات اﻻقتصادية الدولية على قدرة البلدان املتأثرة على مكافحة
التصحر مكافحة كافية،
وإذ تدرك أن النمو اﻻقتصادي املستدام والتنمية اﻻجتماعية واستئصال الفقر هي من أولويات البلدان النامية املتأثرة ،وﻻ سيما في
أفريقيا ،وأنها ﻻ بد منها لتحقيق أهداف اﻻستدامة،
وإذ تضع في اعتبارها أن التصحر واجلفاف يؤثران على التنمية املستدامة عن طريق ترابطهما مع مشاكل اجتماعية هامة مثل
الفقر وسوﺀ الصحة والتغذية ،ونقص اﻷمن الغذائي ،واملشاكل الناجمة عن الهجرة ،ونزوح اﻷشخاص والديناميات السكانية،
وإذ تقدر أهمية اجلهود املبذولة واخلبرات املكتسبة في املاضي من جانب الدول واملنظمات الدولية في مجال مكافحة التصحر
وتخفيف آثار اجلفاف ،وﻻ سيما في تنفيذ خطة العمل من أجل مكافحة التصحر التي اع ُتمدت في مؤمتر اﻷمم املتحدة املعني
بالتصحر املعقود في عام ،1977
وإذ تدرك أنه ،على الرغم من اجلهود التي بُذلت في املاضي ،فإن التقدم احملرز في مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف لم يكن
الصعد في إطار التنمية املستدامة،
على مستوى التوقعات وأنه يلزم اﻷخذ بنهج جديد أكثر فعالية على جميع ﱡ
وإذ تسلم بصحة وأهمية القرارات التي اع ُتمدت في مؤمتر اﻷمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية ،وﻻ سيما جدول أعمال القرن 21
والفصل  12منه ،التي توفر أساسا ملكافحة التصحر،
وإذ تؤكد من جديد في ضوﺀ ذلك التزامات البلدان املتقدمة ،على النحو الذي ترد به في الفقرة  ٪13من الفصل  33من جدول أعمال
القرن .21
وإذ تشير إلى قرار اجلمعية العامة  ،47/188١وﻻ سيما اﻷولوية التي يوليها ﻷفريقيا ،وإلى سائر قرارات اﻷمم املتحدة ومقرراتها
وبرامجها ذات الصلة بالتصحر واجلفاف ،فضﻻ عن اﻹعﻻنات ذات الصلة الصادرة عن البلدان اﻷفريقية والبلدان من أقاليم أخرى،
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وإذ تعيد تأكيد إعﻻن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص ،في املبدأ  2منه ،على أن الدول متلك ،وفقا مليثاق اﻷمم املتحدة ومبادئ
القانون الدولي ،احلق السيادي في استغﻻل مواردها وفقا لسياساتها البيئية واﻻمنائية ،وأنها مسؤولة عن ضمان أﻻ تسبب
اﻷنشطة التي تدخل في نطاق وﻻيتها أو سيطرتها أضرارا لبيئة دول أخرى أو ملناطق واقعة خارج حدود والوﻻية الوطنية،
وإذ تسلم بأن احلكومات الوطنية تؤدي دورا حاسما في مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف وأن التقدم في هذا املضمار يتوقف
على التنفيذ احمللي لبرامج عمل في املناطق املتأثرة،
وإذ تسلم أيضا ً بأهمية وضرورة التعاون والشراكة على الصعيد الدولي في مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف،
وإذ تسلﱢم كذلك ،أهمية أن توفﱠر للبلدان النامية املتأثرة ،وخاصة في أفريقيا ،وسائل فعالة تشمل ،في جملة أمور ،موارد مالية
كبيرة رمبا في ذلك متويل جديد وإضافي ،والوصول إلى التكنولوجيات ،والتي بدونها سيكون من الصعب عليها أن تنفذ التزاماتها
مبوجب هذه اﻻتفاقية تنفيذا كامﻻ.
وإذ تعرب عن القلق بشأن أثر التصحر واجلفاف على البلدان املتأثرة في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز،
وإذ تشدد على الدور الهام الذي تؤديه املرأة في اﻷقاليم املتأثرة بالتصحر و/أو اجلفاف ،وﻻ سيما في املناطق الريفية بالبلدان النامية،
وأهمية ضمان املشاركة الكاملة للرجال والنساﺀ على السواﺀ على كل املستويات في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار
اجلفاف،
وإذ تشدد على الدور اخلاص للمنظمات غير احلكومية واجملموعات الرئيسية اﻷخرى في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار
اجلفاف،
وإذ تضع في اعتبارها العﻻقة بني التصحر واملشاكل البيئية اﻷخرى ذات البعد العاملي التي تواجه اجملتمع الدولي واجملتمعات
الوطنية،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا املساهمة التي ميكن أن تقدمها مكافحة التصحر في حتقيق أهداف اﻻتفاقية اﻻطارية لﻷمم املتحدة
بشأن تغير املناخ واتفاقية التنوع اﻷحيائي )البيولوجي( وغيرهما من اﻻتفاقيات البيئية ذات الصلة،
وإذ تعتقد أن استراتيجيات مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ستكون فعالة إلى أقصى حد إذا قامت على أساس مراقبة
منهجية سليمة ومعرفة علمية دقيقة ،وإذا ما أُعيد تقييمها باستمرار،
وإذ تدرك احلاجة امللحة إلى حتسني فعالية وتنسيق التعاون الدولي لتسهيل تنفيذ اخلطط واﻷولويات الوطنية،
وقد عقدت العزم على أن تتخذ إجراﺀات مناسبة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ملنفعة اﻷجيال احلاضرة واملقبلة،
اتفقت على ما يلي:
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الباب األول
املقدمة
املادة 1
املصطلحات املستخدمة
ﻷغراض هذه اﻻتفاقية:
( )aيعني مصطلح “التصحر” تردي اﻷراضي في املناطق القاحلة ،وشبه القاحلة ،واجلافة شبه الرطبة ،نتيجة عوامل مختلفة من
بينها اﻻختﻻفات املناخية واﻷنشطة البشرية؛
( )bيتضمن مصطلح “مكافحة التصحر” اﻷنشطة التي تشكل جزﺀا من التنمية املتكاملة لﻷراضي في املناطق القاحلة وشبه
القاحلة واجلافة شبه الرطبة من أجل التنمية املستدامة ،والتي ترمي إلى:
• منع و/أو خفض تردي اﻷراضي؛
• وإعادة تأهيل اﻷراضي التي تردت جزئيا؛
حرت؛
• واستصﻻح اﻷراضي التي تص ﱠ
( )cيعني مصطلح “اجلفاف” الظاهرة التي حتدث طبيعيا وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون
املستويات الطبيعية املسجلة ،مما يسبب اختﻻﻻ هيدرولوجيا خطيرا يؤثر تأثيرا سيئا على نظم اﻹنتاج ملوارد اﻷراضي؛
( )dيعني مصطلح “تخفيف آثار اجلفاف” اﻷنشطة املتصلة بالتنبؤ باجلفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف اجملتمع والنظم
الطبيعية إزاﺀ اجلفاف من حيث صلته مبكافحة التصحر؛
( )eيعني مصطلح “اﻷراضي” النظام اﻹنتاجي  -اﻷحيائي اﻷرضي الذي يشمل التربة ،والغطاﺀ النباتي ،والكائنات احلية اﻷخرى،
والعمليات اﻹيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام؛
( )fيعني مصطلح “تردي اﻷراضي” ما يحدث في املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان
لﻹنتاجية والتنوع اﻷحيائيني أو اﻻقتصاديني ﻷراضي احملاصيل البعلية ،وأراضي احملاصيل املروية ،أو مراتع املاشية واملراعي
والغابات واﻷحراج ،نتيجة ﻻستخدامات اﻷراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ،مبا في ذلك العمليات الناجمة عن
اﻷنشطة البشرية وأمناط السكنى ،مثل:
• تعرية التربة بفعل الرياح و/أو املياه؛
• تدهور اخلواص الفيزيائية والكيميائية واﻷحيائية أو اﻻقتصادية للتربة؛
• الفقدان الطويل اﻷجل للغطاﺀ النباتي الطبيعي؛
( )gيعني مصطلح “املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة” املناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى
البخر-نتح في النطاق من  0.05إلى  0.65مع استثناﺀ املناطق القطبية وشبه القطبية؛
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( )hيعني مصطلح “املناطق املتأثرة” املناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو اجلافة شبه الرطبة املتأثرة أو املهدﱠدة بالتصحر؛
( )iيعني مصطلح “البلدان املتأثرة” البلدان التي تشمل أراضيها ،كليا أو جزئيا ،مناطق متأثرة؛
( )jيعني مصطلح “منظمة التكامل اﻻقتصادي اﻻقليمية” منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقة معينة لها اختصاص
فيما يتعلق باملسائل التي تنظمها هذه اﻻتفاقية ،ومخوﱠلة حسب اﻷصول ،وفقا ﻹجراﺀاتها الداخلية ،سلطة توقيع هذه
اﻻتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو املوافقة عليها أو اﻻنضمام إليها؛
( )kيعني مصطلح “اﻷطراف من البلدان املتقدمة” البلدان املتقدمة اﻷطراف ومنظمات التكامل اﻻقتصادي اﻻقليمية التي تتألف
من بلدان متقدمة.

املادة 2
الهدف

  1الهدف من هذه اﻻتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف في البلدان التي تعاني من اجلفاف الشديد و/أو من
التصحر ،وبخاصة في أفريقيا ،وذلك عن طريق اتخاذ إجراﺀات فعالة على جميع اﻷصعدة ،مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة،
في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن  ،21بهدف اﻹسهام في حتقيق التنمية املستدامة في املناطق املتأثرة.
  2سينطوي حتقيق هذا الهدف على اﻷخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة اﻷجل تركز في آن واحد ،في املناطق املتأثرة ،على حتسني
إنتاجية اﻷراضي ،وإعادة تأهيلها ،وحفظ املوارد من اﻷراضي واملوارد املائية وإدارتها إدارة مستدامة ،مما يؤدي إلى حتسني أحوال
املعيشة ،وﻻ سيما على مستوى اجملتمعات احمللية.

املادة 3
املبادئ

حتقيقا لهدف هذه اﻻتفاقية وتنفيذا ﻷحكامها ،تسترشد اﻷطراف بجملة أمور منها ما يلي:
( )aينبغي لﻷطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات املتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف
قائما على مشاركة السكان واجملتمعات احمللية وأن يجري إيجاد بيئة متكينية على املستويات اﻷعلى لتسهيل العمل على
الصعيدين الوطني واحمللي؛
الصعد دون اﻻقليمي
( )bينبغي لﻷطراف أن تعمل ،بروح من التضامن والشراكة الدوليني ،على حتسني التعاون والتنسيق على ﱡ
واﻻقليمي والدولي ،وحتسني تركيز املوارد املالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم؛
( )cينبغي لﻷطراف أن تطور ،بروح من الشراكة ،التعاون فيما بني كل مستويات احلكومة واجملتمعات احمللية واملنظمات غير
احلكومية وحائزي اﻷراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة اﻷراضي واملوارد املائية الشحيحة في املناطق املتأثرة والعمل
من أجل استخدامها على نحو مستدام؛
( )dينبغي لﻷطراف أن تضع في كامل اعتبارها اﻻحتياجات والظروف اخلاصة لﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وﻻ سيما أقلها
منوا.
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الباب الثاني
أحكام عامة
املادة 4
اﻻلتزامات العامة
  1تنفذ اﻷطراف التزاماتها مبوجب هذه اﻻتفاقية ،منفردة أو مجتمعة ،إما عن طريق الترتيبات الثنائية واملتعددة اﻷطراف القائمة أو
املرتقبة ،أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات ،حيثما كان مناسبا ،مؤكدة على احلاجة إلى تنسيق اجلهود ووضع استراتيجية
متسقة طويلة اﻷجل على جميع املستويات.
  2تقوم اﻷطراف ،في سعيها إلى حتقيق هدف هذه اﻻتفاقية ،مبا يلي:
( )aاعتماد نهج متكامل يتناول اجلوانب الفيزيائية واﻷحيائية واﻻجتماعية  -اﻻقتصادية لعمليات التصحر واجلفاف؛
( )bإيﻻﺀ اﻻهتمام الواجب ،داخل الهيئات الدولية واﻹقليمية ذات الصلة ،حلالة اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة فيما يتعلق
بالتجارة الدولية ،وترتيبات التسويق ،والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية متكينية تفضي إلى تعزيز التنمية املستدامة؛
( )cإدماج استراتيجيات استئصال الفقر في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
( )dتعزيز التعاون فيما بني اﻷطراف من البلدان املتأثرة في ميادين احلماية البيئية وحفظ املوارد من اﻷراضي واملوارد املائية ،من حيث
صلتها بالتصحر واجلفاف؛
( )eتعزيز التعاون دون اﻻقليمي واﻹقليمي والدولي؛
( )fالتعاون في إطار املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة؛
( )gحتديد اﻵليات املؤسسية ،حيثما كان مناسبا ،مع مراعاة احلاجة إلى جتنب اﻻزدواج؛
( )hالنهوض باستخدام اﻵليات والترتيبات الثنائية واملتعددة اﻷطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى اﻷطراف
من البلدان النامية املتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف.
  3تكون اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة مؤهلة لتلقي املساعدة في تنفيذ اﻻتفاقية.

املادة 5
التزامات اﻷطراف من البلدان املتأثرة
تتعهد اﻷطراف من البلدان املتأثرة ،باﻹضافة إلى التزاماتها عمﻻ باملادة  ،٤مبا يلي:
( )aإيﻻﺀ اﻷولوية الواجبة ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ،وتخصيص موارد كافية وفقا لظروفها وقدراتها؛
( )bوضع استراتيجيات وأولويات ،في إطار خطط و/أو سياسات التنمية املستدامة ،ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
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( )cمعاجلة اﻷسباب اﻷساسية للتصحر وإيﻻﺀ اهتمام خاص للعوامل اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية التي تسهم في عمليات
التصحر؛
( )dتعزيز وعي السكان احملليني ،وﻻ سيما النساﺀ والشباب ،وتيسير مشاركتهم ،بدعم من املنظمات غير احلكومية ،في اجلهود
الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
( )eتوفير بيئة متكينية عن طريق القيام ،حيثما كان مناسبا ،بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك ،في حالة عدم
وجودها ،وبسن قوانني جديدة ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة اﻷجل.

املادة 6
التزامات اﻷطراف من البلدان املتقدمة
تتعهد اﻷطراف من البلدان املتقدمة بأن تقوم ،باﻻضافة إلى التزاماتها العامة عمﻻ باملادة  4مبا يلي:
( )aأن تدعم بنشاط ،حسبما يُتفق عليه ،منفردة أو مجتمعة ،جهود اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وخاصة املوجود منها
في أفريقيا ،وأقل البلدان منوا ،في مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
( )bأن تقدم موارد مالية كبيرة ،وأشكال دعم أخرى ملساعدة اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وخاصة املوجود منها في أفريقيا،
على أن تضع وتنفذ بفعالية اخلطط واﻻستراتيجيات الطويلة اﻷجل اخلاصة بها ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
( )cأن تعزز تعبئة متويل جديد وإضافي عمﻻ بالفقرة ) 2ب( من املادة 20؛
( )dأن تشجع تعبئة متويل من القطاع اخلاص وغيره من املصادر غير احلكومية؛
( )eأن تعزز وتيسر إمكانية وصول اﻷطراف من البلدان املتأثرة ،وخاصة اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،إلى التكنولوجيا
واملعرفة والدراية العملية املناسبة.

املادة 7
إيﻻﺀ اﻷولوية ﻷفريقيا
تعطي اﻷطراف ،في معرض تنفيذ أحكام هذه اﻻتفاقية ،اﻷولوية لﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة ،في ضوﺀ احلالة اخلاصة
السائدة في هذه املنطقة ،وذلك دون إغفال اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة في اﻷقاليم اﻷخرى.

املادة 8
عﻻقة هذه اﻻتفاقية باﻻتفاقيات اﻷخرى
  1تشجع اﻷطراف تنسيق اﻷنشطة املضطلع بها مبوجب هذه اﻻتفاقية ،ومبوجب اﻻتفاقات الدولية اﻷخرى ذات الصلة ،إذا كانت هي
أطرافا فيها ،وﻻ سيما اﻻتفاقية اﻹطارية لﻷمم املتحدة بشأن تغير املناخ واتفاقية التنوع اﻷحيائي )البيولوجي( ،من أجل حتقيق
أقصى فائدة من اﻷنشطة املضطلع بها مبوجب كل اتفاق مع جتنب ازدواج اجلهود .وتشجع اﻷطراف تنفيذ برامج مشتركة ،وﻻ
سيما في ميادين البحث والتدريب واملراقبة املنهجية وجمع وتبادل املعلومات ،بقدر ما ميكن أن تسهم هذه اﻷنشطة في حتقيق
أهداف اﻻتفاقات املعنية.
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  2ﻻ تؤثر أحكام هذه اﻻتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو إقليمي أو دولي دخل طرفا فيه قبل بدﺀ 
نفاذ هذه اﻻتفاقية بالنسبة له.

الباب الثالث
برامج العمل و التعاون العلمي والتقني والتدابير الداعمة
الفرع   :1برامج  العمل

املادة 9
النهج اﻷساسي

  1على اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،هي وأي طرف من البلدان املتأثرة اﻷخرى في اطار مرفق التنفيذ اﻻقليمي اخلاص به أو
يكون ،خﻻف ذلك ،قد أخطر اﻷمانة الدائمة كتابة بعزمه على إعداد برنامج عمل وطني ،أن تقوم ،حسبما يكون مناسبا  -في
معرض الوفاﺀ بالتزاماتها عمﻻ باملادة  - 5بإعداد ونشر وتنفيذ برامج عمل وطنية ،مع اﻻنتفاع واﻻفادة بقدر اﻻمكان مما يوجد من
خطط وبرامج ناجحة ذات صلة ،وكذلك برامج عمل دون إقليمية وإقليمية ،باعتبارها العنصر الرئيسي ﻻستراتيجية مكافحة
التصحر وتخفيف آثار اجلفاف .ويجري حتديث هذه  هذه البرامج عن طريق عملية مشاركة مستمرة على أساس الدروس املستفادة
من العمل امليداني ،فضﻻ عن نتائج البحوث .ويجب أن يُربط إعداد برامج العمل الوطنية ربطا وثيقا باجلهود اﻷخرى الرامية إلى
صياغة سياسات وطنية من أجل التنمية املستدامة.
  2عند تقدمي املساعدة بأشكالها اخملتلفة من جانب اﻷطراف من البلدان املتقدمة مبوجب أحكام املادة  ،٦تُعطى اﻷولوية للقيام،
حسبا يُتفق عليه ،بدعم برامج العمل الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية لﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وخاصة املوجود
منها في أفريقيا ،إما بصورة مباشرة أو عن طريق املنظمات املتعددة اﻷطراف ذات الصلة أو كليهما.
  3تشجع اﻷطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة اﻷمم املتحدة ،وغيرها من املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة ،واملؤسسات
اﻷكادميية ،واﻷوساط العلمية ،واملنظمات غير احلكومية التي ميكنها التعاون ،وفقا لوﻻياتها وقدراتها ،على تقدمي الدعم لوضع
برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها.

املادة 10
برامج العمل الوطنية
  1الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية ملكافحة
التصحر وتخفيف آثار اجلفاف.
  2حتدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من احلكومات واجملتمعات احمللية ومستعملي اﻷراضي ،وحتدد كذلك املوارد املتاحة والﻻزمة.
ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية ،في جملة أمور ،ما يلي:
( )aأن تشتمل على استراتيجيات طويلة اﻷجل ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ،وتشدد على التنفيذ وتتسم بالتكامل مع
السياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة؛
( )bأن تسمح بإجراﺀ تعديﻻت استجاب ًة للتغيرات في الظروف ،وأن تكون مرنة على الصعيد احمللي مبا يكفي جملابهة اﻷوضاع
اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية واﻷحيائية واجليوفيزيائية اخملتلفة؛
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( )cأن تولي اهتماما خاصا لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة لﻷراضي التي لم تترد بعد ،أو املتردية   بشكل طفيف فقط؛
( )dأن تعزز القدرات الوطنية في مجال اﻷرصاد املناخية واجلوية والهيدرولوجيا ووسائل حتقيق اﻹنذار املبكر من اجلفاف؛
( )eأن تروج السياسات وتعزز اﻷطر املؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق ،بروح من الشراكة ،بني أوساط املانحني ،واحلكومات
على جميع املستويات ،والسكان احملليني ،واجلماعات احمللية ،وتيسر وصول السكان احملليني إلى املعلومات والتكنولوجيا
المﻻئمة؛
( )fأن تتيح املشاركة الفعالة على اﻷصعدة احمللية والوطنية واﻻقليمية من جانب املنظمات غيراحلكومية والسكان احملليني،
نساﺀ ورجاﻻ على السواﺀ ،وﻻ سيما مستعملو املوارد ،مبا في ذلك املزارعون واملشتغلون بالرعي واملنظمات املمثلة لهم ،في
تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية؛
( )gأن تتطلب القيام ،على نحو منتظم ،باستعراض تنفيذها وبتقدمي تقارير مرحلية عنها.
  3ميكن أن تتضمن برامج العمل الوطنية ،في جملة أمور ،بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب ملواجهة اجلفاف وتخفيف آثاره:
( )aالقيام بإنشاﺀ و/أو تعزيز  -حسبما كان مناسبا  -نظم اﻹنذار املبكر ،مبا في ذلك املرافق احمللية والوطنية ونظم مشتركة على
الصعيدين دون اﻻقليمي واﻻقليمي ،وآليات ملساعدة النازحني لعوامل بيئية؛
الصعد احمللية والوطنية ودون
( )bتعزيز التأهب ملواجهة حاﻻت اجلفاف وإدارتها ،مبا في ذلك ايجاد خطط لطوارئ اجلفاف على ﱡ
اﻻقليمية واﻻقليمية ،تضع في اﻻعتبار التنبؤات املناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى أخرى على السواﺀ؛
( )cالقيام بإنشاﺀ و/أو تعزيز  -حسبما كان مناسبا  -نظم لﻷمن الغذائي ،مبا في ذلك مرافق التخزين والتسويق ،وﻻ سيما في
املناطق الريفية؛
( )dإقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش ميكن أن توفر الدخل في املناطق املعرضة للجفاف؛
( )eإقامة برامج للري املستدام من أجل احملاصيل واملاشية على السواﺀ.
  4مع مراعاة الظروف واﻻحتياجات التي ينفرد بها كل طرف من البلدان املتأثرة ،تتضمن برامج العمل الوطنية ،حسبما كان
مناسبا ،في جملة أمور ،تدابير في بعض أو كل امليادين التالية ذات اﻷولوية ،من حيث صلتها مبكافحة التصحر وتخفيف آثار
اجلفاف في املناطق املتأثرة وصلتها بسكانها :تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وحتسني البيئة اﻻقتصادية الوطنية بغية دعم
البرامج الرامية إلــى استئصال شأفة الفقر وإلى ضمان اﻷمن الغذائي؛ والديناميات السكانية؛ واﻹدارة املستدامة للموارد
الطبيعية؛ واملمارسات الزراعية املستدامة؛ وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاﺀة؛ واﻷطر املؤسسية والقانونية؛
وتقوية القدرات في مجالي التقييم واملراقبة املنهجية ،مبا في ذلك اخلدمات الهيدرولوجية وخدمات اﻷرصاد اجلوية ،وبناﺀ القدرات،
والتثقيف وتوعية اجلمهور.
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املادة 11
برامج العمل دون اﻹقليمية واﻹقليمية
تتشاور اﻷطراف من البلدان املتأثرة وتتعاون لتعد ،حسبما كان مناسبا ،وفقا ملرفقات التنفيذ اﻹقليمية ذات الصلة ،برامج عمل
دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاﺀة البرامج الوطنية .وتنطبق أحكام املادة  ،10مع إدخال ما يلزم من تعديﻻت،
على البرامج دون اﻹقليمية واﻹقليمية .وميكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا عليها ﻹدارة املوارد الطبيعية
العابرة للحدود إدارة مستدامة ،والتعاون العلمي والتقني ،وتقوية املؤسسات ذات الصلة.

املادة 12
التعاون الدولي
تتعاون اﻷطراف من البلدان املتأثرة ،جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى واجملتمع الدولي ،لضمان العمل على ايجاد بيئة دولية متكينية
في تنفيذ اﻻتفاقية .وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في اجملال العلمي،
وجمع ونشر املعلومات ،واملوارد املالية.

املادة 13
دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل
  1شمل تدابير دعم برامج العمل ،في جملة أمور ،عمﻻ باملادة  9ما يلي:
( )aالتعاون املالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل ،مبا يسمح بالتخطيط الﻻزم الطويل اﻷجل؛
( )bصياغة واستخدام آليات التعاون التي متكن على نحو أفضل من تقدمي الدعم على الصعيد احمللي ،مبا في ذلك العمل عن طريق
املنظمات غير احلكومية ،من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسبا؛
( )cزيادة املرونة في تصميم املشاريع ومتويلها وتنفيذها مبا يتمشى مع النهج التجريبي التكراري املشار بتطبيقه في العمل
القائم على املشاركة على مستوى اجملتمعات احمللية؛
( )dالقيام ،حسبما يكون مناسبا ،باتخاذ إجراﺀات إدارية وإجراﺀات خاصة بامليزانية تزيد من كفاﺀة التعاون وبرامج الدعم.
  2عند تقدمي هذا الدعم إلى اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،تُعطى اﻷولوية لﻷطراف من البلدان اﻷفريقية ولﻷطراف من أقل
البلدان منوا.

املادة 14
التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل
  1تتعاون اﻷطراف املتعاقدة معا تعاونا وثيقا ،بصورة مباشرة وعن طريق املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة ،في صياغة
وتنفيذ برامج العمل.
  2تنشئ اﻷطراف آليات تشغيلية ،وﻻ سيما على الصعيدين الوطني وامليداني ،لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بني اﻷطراف من
البلدان املتقدمة ،واﻷطراف من البلدان النامية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات الصلة ،بغية تفادي
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اﻻزدواج وتنسيق التدخﻻت وال ﱡنهج ،وزيادة أثر املساعدة إلى أقصى حد .وتُولى اﻷولوية في اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة إلى
تنسيق اﻷنشطة املتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاﺀة استخدام املوارد إلى أقصى حد ،وضمان تقدمي املساعدة التي تتسم
باﻻستجابة ،وحتسني تسهيل تنفيذ برامج العمل واﻷولويات الوطنية مبوجب هذه اﻻتفاقية.

املادة 15
مرفقات التنفيذ اﻻقليمية
تُنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتُكيﱠف مبا يتناسب مع العوامل اﻻجتماعية-اﻻقتصادية واجلغرافية واملناخية
املنطبقة على اﻷطراف من البلدان املتأثرة أو على اﻷقاليم املتأثرة ،وكذلك مع مستوى تنميتها .وترد املبادئ التوجيهية ﻹعداد برامج
العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة ﻷقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ اﻻقليمية.

الفرع  :2التعاون العلمي والتقني
املادة 16
جمع املعلومات وحتليلها وتبادلها
تتفق اﻷطراف ،حسب قدرات كل منها ،على أن تُدمج وتنسق جمع وحتليل وتبادل البيانات واملعلومات ذات الصلة ،القصيرة اﻷجل
والطويلة اﻷجل ،لضمان املراقبة املنهجية لتردي اﻷراضي في املناطق املتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار اجلفاف
والتصحر .وهذا من شأنه أن يساعد ،في جملة أمور ،على حتقيق اﻹنذار املبكر والتخطيط املسبق لفترات التغير املناخي املعاكس
وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب املستعملني على جميع املستويات ،مبن فيهم على وجه اخلصوص السكان
احملليون .ولهذه الغاية ،تقوم اﻷطراف مبا يلي حسبما يكون مناسبا:
( )aتيسير ودعم عمل الشبكة العاملية للمؤسسات واملرافق اخلاصة بجمع املعلومات وحتليلها وتبادلها ،وكذلك اخلاصة باملراقبة
املنهجية على جميع املستويات ،والتي يتحقق فيها ،في جملة أمور ،ما يلي:
•
•
•
•

أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة؛
أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة ،مبا في ذلك في املناطق النائية؛
أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا احلديثة جلمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي اﻷراضي؛
أن تربط مراكز البيانات واملعلومات الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية على نحو أوثق مبصادر املعلومات العاملية؛

( )bضمان استجابة عملية جمع املعلومات وحتليلها وتبادلها ﻻحتياجات اجملتمعات احمللية  واحتياجات صانعي القرارات ،بغية حل
املشاكل احملددة ،وضمان إشراك اجملتمعات احمللية في هذه اﻷنشطة؛
( )cدعم ومواصلة تطوير البرامج واملشاريع الثنائية واملتعددة اﻷطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم ومتويل أنشطة جمع
البيانات واملعلومات وحتليلها وتبادلها ،مبا في ذلك ،في جملة أمور ،مجموعات متكاملة من املؤشرات الفيزيائية واﻷحيائية
واﻻجتماعية واﻻقتصادية؛
( )dاﻻستفادة الكاملة من اخلبرة الفنية للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية اخملتصة ،وﻻ سيما في نشر
املعلومات واخلبرات ذات الصلة بني الفئات املستهدفة في املناطق اخملتلفة؛
( )eإعطاﺀ الوزن الكامل جلمع وحتليل وتبادل البيانات اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية ،وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية
واﻷحيائية؛
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( )fتبادل املعلومات ذات الصلة مبكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ،من جميع املصادر املتاحة بشكل علني عام ،واتاحتها
اتاحة كاملة وعلنية وسريعة؛
( )gالقيام ،رهنا مبراعاة تشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية ،بتبادل املعلومات املتعلقة باملعارف احمللية والتقليدية ،مع ضمان
حمايتها بصورة وافية ،وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها ،على أساس منصف وبشروط يُتفق عليها بصورة
متبادلة ،للسكان احملليني املعنيني.

املادة 17
البحث والتطوير
  1تتعهد اﻷطراف ،حسب قدرات كل منها ،بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف
وذلك عن طريق املؤسسات املناسبة الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية والدولية .ولهذه الغاية ،تدعم اﻷطراف أنشطة البحوث
التي:
( )aتسهم في زيادة املعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر واجلفاف فضﻻ عن آثار العوامل املسبﱢبة ،الطبيعية منها
والبشرية ،والتمييز بينها ،بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ،وحتقيق حتسني اﻻنتاجية فضﻻ عن استخدام املوارد
وإدارتها بطريقة مستدامة؛
( )bتستجيب ﻷهداف محددة جيدا وتتناول اﻻحتياجات احملددة للسكان احملليني وتفضي إلى تعيني وتنفيذ احللول التي حتسن
مستويات معيشة الناس في املناطق املتأثرة؛
( )cحتمي وتدمج وتعزز وتثبت املعارف والدراية العملية واملمارسات التقليدية واحمللية بحيث تضمن ،رهنا بالتشريعات و/أو
السياسات الوطنية لكل منها ،أن يستفيد ،على أساس منصف وبشروط يُتفق عليها بصورة متبادلة ،أصحاب تلك املعارف
استفادة مباشرة من أي استخدام جتاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك املعارف؛
( )dتطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية في اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وﻻ سيما في أفريقيا ،مبا
في ذلك تنمية املهارات احمللية ،وتقوية القدرات املناسبة ،وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة ،مع إيﻻﺀ 
اهتمام خاص للبحوث اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية املتعددة التخصصات والقائمة على املشاركة؛
( )eتأخذ في اﻻعتبار العﻻقات بني الفقر ،والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية ،والتصحر ،حيثما تكون لتلك العﻻقات صلة
باملوضوع؛
( )fتُشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بني منظمات البحوث الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية والدولية ،في كﻻ القطاعني
العام واخلاص ،من أجل تطوير تكنولوجيات ُمحسنة للتنمية املستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها،
عن طريق مشاركة السكان احملليني واجملتمعات احمللية مشاركة فعالة؛
( )gتزيد من توافر موارد املياه في املناطق املتأثرة ،بواسطة وسائل من بينها التكوين اﻻصطناعي للسحاب.
  2ينبغي أن تُدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة ملناطق ومناطق فرعية معينة ،على نحو يعبر عن اختﻻف اﻷوضاع
احمللية .ويستعرض مؤمتر اﻷطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة جلنة العلم والتكنولوجيا.
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املادة 18
نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها
  1تتعهد اﻷطراف ،بشروط يُتفق عليها بصورة متبادلة ،ووفقا لتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية اخملتلفة ،بتعزيز ومتويل و/أو
تيسير متويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا والصاحلة اقتصاديا واملقبولة اجتماعيا ذات الصلة
مبكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف ،بغية املساهمة في حتقيق التنمية املستدامة في املناطق املتأثرة .ويُضطلع بهذا
التعاون على أساس ثنائي أو متعدد اﻷطراف ،حسبما كان مناسبا ،مع اﻻستفادة الكاملة من اخلبرة الفنية للمنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غير احلكومية .وتقوم اﻷطراف بصفة خاصة مبا يلي:
الصعد الوطنية ودون اﻻقليمية
( )aاﻻستخدام الكامل لنظم املعلومات ومراكز تبادل املعلومات ذات الصلة القائمة على ﱡ
واﻻقليمية والدولية من أجل نشر املعلومات عن التكنولوجيات املتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي
ميكن بها حيازتها؛
( )bتيسير إمكانية الوصول ،خاصة لﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العملي
لتلبية اﻻحتياجات احملددة للسكان احملليني ،مع إيﻻﺀ اهتمام خاص لﻷثر اﻻجتماعي والثقافي واﻻقتصادي والبيئي لهذه
التكنولوجيات ،وذلك بشروط مواتية ،مبا في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية ،حسبما يُتفق عليه بصورة متبادلة ،ومع مراعاة
احلاجة إلى حماية حقوق امللكية الفكرية؛
( )cتسهيل التعاون التكنولوجي فيما بني اﻷطراف من البلدان املتأثرة عن طريق املساعدة املالية أو غير ذلك من الوسائل
املناسبة؛
( )dتوسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،مبا في ذلك املشاريع املشتركة حيثما يكون لذلك
صلة باملوضوع ،وﻻ سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة؛
( )eاتخاذ تدابير مناسبة ﻻيجاد أوضاع وحوافز ،مالية أو غير مالية ،في السوق احمللية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف
التكنولوجيا واملعارف والدراية العملية واملمارسات املناسبة ،مبا في ذلك تدابير لضمان احلماية المﻻئمة الفعالة حلقوق
امللكية الفكرية.
  2على اﻷطراف ،حسب قدرات كل منها ،ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية اخملتلفة ،أن حتمي وتشجع وتستخدم بصفة
خاصة التكنولوجيا واملعارف والدراية العملية واملمارسات التقليدية واحمللية ذات الصلة ،ولهذه الغاية تتعهد مبا يلي:
( )aأن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات واملعارف والدراية العملية واملمارسات واستخداماتها املمكنة مبشاركة السكان
احملليني ،وأن تنشر هذه املعلومات ،حيثما يكون مناسبا ،بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات
الصلة؛
( )bأن تكفل حماية هذه التكنولوجيات واملعارف والدراية العملية واملمارسات على نحو مﻻئم وتكفل استفادة السكان احملليني
بصورة مباشرة ،على أساس منصف وعلى النحو الذي يُتفق عليه بصورة متبادلة ،من أي استخدام جتاري لها أو من أي تطوير
تكنولوجي مستمد منها؛
( )cأن تشجع وتدعم بنشاط حتسني ونشر هذه التكنولوجيات واملعارف والدراية العملية واملمارسات ،أو تطوير تكنولوجيات
جديدة تقوم عليها؛
( )dأن تقوم حسبما يكون مناسبا ،بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات واملعارف والدراية العملية واملمارسات ﻻستخدامها على
نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا احلديثة ،حسبما يكون مناسبا.
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الفرع  :3التدابير الداعمة
املادة 19
بناﺀ القدرات والتعليم والتوعية العامة
  1تسلم اﻷطراف بأهمية بناﺀ القدرات  -أي بناﺀ املؤسسات والتدريب وتطوير القدرات احمللية والوطنية ذات الصلة  -في جهود
مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف .وتشجع ،حسبما يكون مناسبا ،بناﺀ القدرات:
الصعد ،وخاصة على الصعيد احمللي ،وﻻ سيما النساﺀ والشباب ،مع
( )aعن طريق املشاركة الكاملة للسكان احملليني على كافة ﱡ
تعاون املنظمات غير احلكومية واملنظمات احمللية؛
( )bبواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر واجلفاف؛
( )cبواسطة إنشاﺀ و/أو تعزيز خدمات الدعم واﻹرشاد ،لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية،
وبواسطة تدريب العاملني امليدانيني وأعضاﺀ املنظمات الريفية على ال ﱡنهج القائمة على املشاركة فيما يتعلق بحفظ املوارد
الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام؛
( )dبواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان احملليني ودرايتهم العملية في برامج التعاون التقني ،حيثما كان ذلك ممكنا؛
( )eبواسطة القيام ،حيثما يلزم ذلك ،بتكييف التكنولوجيا واﻷساليب التقليدية السليمة بيئيا ذات الصلة في الزراعة والنشاط
الرعوي مبا يتناسب مع اﻷوضاع اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية احلديثة؛
( )fبواسطة توفير التدريب املناسب والتكنولوجيا املناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة ،وﻻ سيما موارد الطاقة
املتجددة ،مبا يهدف بصورة خاصة إلى تقليل اﻻعتماد على اﻷخشاب كوقود؛
( )gعن طريق التعاون ،على النحو الذي يُتفق عليه بصورة متبادلة ،لتعزيز قدرة اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة على وضع
وتنفيذ برامج في ميدان جمع وحتليل وتبادل املعلومات ً
عمﻻ باملادة 16
( )hعن طريق اﻷخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة ،مبا في ذلك التدريب على مهارات جديدة؛
( )iبواسطة تدريب صانعي القرارات واملديرين واملوظفني املسؤولني عن جمع وحتليل البيانات ،على نشر واستخدام معلومات
اﻹنذار املبكر بشأن أوضاع اجلفاف واﻻنتاج الغذائي؛
( )jعن طريق تشغيل املؤسسات واﻷطر القانونية الوطنية القائمة تشغيﻻ أكثر فعالية والقيام ،عند اﻻقتضاﺀ ،باستحداث
مؤسسات وأطر جديدة إلى جانب تعزيز التخطيط واﻹدارة اﻻستراتيجيني؛
( )kبواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناﺀ القدرات في البلدان املتأثرة اﻷطراف عن طريق عملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة
اﻷجل.
  2تجُ ري اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،بالتعاون مع اﻷطراف اﻷخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية
اخملتصة ،حسبما يكون مناسبا ،استعراضا متعدد التخصصات للقدرات واملرافق املتاحة على الصعيدين احمللي والوطني وإمكانات
تعزيزها.
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  3تتعاون اﻷطراف بعضها مع بعض وعن طريق املنظمات احلكومية الدولية اخملتصة ،وكذلك مع املنظمات غير احلكومية ،في
تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان املتأثرة اﻷطراف وكذلك ،عند اﻻقتضاﺀ ،في البلدان اﻷطراف غير املتأثرة ،لتعزيز
فهم أسباب وآثار التصحر واجلفاف وأهمية حتقيق هدف هذه اﻻتفاقية .ولهذه الغاية ،تقوم اﻷطراف مبا يلي:
( )aتنظيم حمﻻت توعية لعامة اجلمهور؛
( )bالقيام ،على أساس دائم ،بتشجيع حصول اجلمهور على املعلومات ذات الصلة ،فضﻻ عن مشاركة اجلمهور على نطاق واسع
في أنشطة التثقيف والتوعية؛
( )cتشجيع إنشاﺀ الرابطات التي تسهم في التوعية العامة؛
( )dإعداد وتبادل املواد التعليمية ومواد التوعية العامة ،باللغات احمللية حيثما أمكن ،وتبادل وإعارة اخلبراﺀ لتدريب موظفي اﻷطراف
من البلدان النامية املتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة ،واﻻستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة
املتاحة لدى الهيئات الدولية اخملتصة؛
( )eتقييم اﻻحتياجات التثقيفية في املناطق املتأثرة ،ووضع مناهج دراسية مﻻئمة ،والتوسع حسب الضرورة في البرامج
التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار واتاحة الفرص للجميع ،وخاصة الفتيات والنساﺀ ،بشأن التعرف على املوارد الطبيعية في
املناطق املتأثرة وحفظها فضﻻ عن استخدامها وإدارتها على نحو مستدام؛
( )fوضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على املشاركة تدمج التوعية بالتصحر واجلفاف في النظم التعليمية وبرامج
التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي.
  4ينشئ مؤمتر اﻷطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب اﻻقليمية ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف .وتقوم
سمى لهذا الغرض ،من أجل تدريب املوظفني العلميني والتقنيني واﻻداريني وتعزيز
بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تُنشأ أو ت ُ ﱠ
املؤسسات القائمة املسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان املتأثرة اﻷطراف ،حيثما كان مناسبا ،بغية تنسيق البرامج وتنظيم
تبادل اخلبرات فيما بينها .وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات الصلة
تفاديا ﻻزدواج اجلهود.

املادة 20
املوارد املالية
  1بالنظر إلى اﻷهمية احملورية للتمويل في حتقيق هدف اﻻتفاقية ،تقوم اﻷطراف ،واضعة قدراتها في احلسبان ،ببذل كل جهد
لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف.
  2وفي هذا الصدد ،تتعهد اﻷطراف من البلدان املتقدمة ،في الوقت الذي تعطى فيه اﻷولوية لﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة
مع عدم إهمال اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة في املناطق اﻷخرى ،وفقا للمادة  7بأن تقوم مبا يلي:
( )aتعبئة موارد مالية كبيرة ،مبا في ذلك منح وقروض تساهلية ،من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر
وتخفيف آثار اجلفاف؛
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( )bتعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها ،مبا في ذلك متويل جديد واضافي من مرفق
البيئة العاملية لتغطية التكاليف الزائدة املتفق عليها لتلك اﻷنشطة املتعلقة بالتصحر التي تتصل مبجاﻻت تركيزه اﻷربعة،
طبقا لﻷحكام ذات الصلة من الصك املنشئ ملرفق البيئة العاملية؛
( )cالقيام ،عن طريق التعاون الدولي ،بتيسير نقل التكنولوجيا واملعارف والدراية العملية؛
( )dاستكشاف أساليب وحوافز مبتكرة ،بالتعاون مع اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،من أجل تعبئة وتوجيه املوارد ،مبا في
ذلك موارد املؤسسات واملنظمات غير احلكومية والكيانات اﻷخرى التابعة للقطاع اخلاص ،وﻻ سيما عمليات مبادﻻت الديون
وغيرها من الوسائل املبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباﺀ الديون اخلارجية الواقعة على كاهل اﻷطراف
من البلدان النامية املتأثرة ،وخاصة املوجود منها في أفريقيا.
  3تتعهد اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،واضعة قدراتها في احلسبان ،بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل
الوطنية لديها.
  4على اﻷطراف أن تسعى ،عند تعبئة موارد مالية ،إلى حتقيق اﻻستخدام الكامل والتحسني النوعي املستمر جلميع مصادر وآليات
التمويل الوطنية والثنائية واملتعددة اﻷطراف ،باستخدام إحتادات مالية ،وبرامج مشتركة ومتويل موازٍ ،وعليها أن تسعى إلى اشراك
مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع اخلاص ،مبا في ذلك املصادر واﻵليات التابعة للمنظمات غير احلكومية .وحتقيقا لهذه الغاية،
تستخدم اﻷطراف بالكامل اﻵليات التشغيلية املستحدثة عمﻻ باملادة .14
  5من أجل تعبئة املوارد املالية الﻻزمة لﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ،تقوم
اﻷطراف مبا يلي:
( )aترشيد وتعزيز إدارة املوارد اخملصصة بالفعل ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية
وكفاﺀة ،وتقييم أوجه جناحها وقصورها ،وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ،حيثما كان ضروريا ،إعادة
توجيه البرامج في ضوﺀ النهج الطويل اﻷجل املتكامل املعتمد ً
عمﻻ بهذه اﻻتفاقية؛
( )bإيﻻﺀ ما ينبغي من اﻷولوية واﻻهتمام داخل مجالس إدارة املؤسسات واملرافق والصناديق املالية املتعددة اﻷطراف ،مبا في ذلك
مصارف وصناديق التنمية اﻻقليمية ،لدعم اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة وخاصة املوجود منها في أفريقيا ،في اﻻضطﻻع
بأنشطة تنهض بتنفيذ اﻻتفاقية ،وﻻ سيما برامج العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ اﻻقليمية؛
( )cبحث طرق ميكن بها تعزيز التعاون اﻻقليمي ودون اﻻقليمي بغية دعم اجلهود املضطلع بها على الصعيد الوطني.
  6تشجع اﻷطراف اﻷخرى على أن تقدم ،على أساس طوعي ،املعارف والدراية العملية والتقنيات املتصلة بالتصحر و/أو املوارد املالية
إلى اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة.
  7إن قيام اﻷطراف من البلدان املتقدمة بالوفاﺀ بالتزاماتها مبوجب اﻻتفاقية ،مبا في ذلك بوجه خاص اﻻلتزامات املتعلقة باملوارد
املالية ونقل التكنولوجيا ،سيساعد كثيرا على حتقيق التنفيذ الكامل من جانب اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وخاصة
املوجود منها في أفريقيا ،ﻻلتزاماتها مبوجب اﻻتفاقية .وينبغي لﻷطراف من البلدان املتقدمة ،عند الوفاﺀ بالتزاماتها ،أن تضع في
احلسبان بالكامل أن التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما اﻷولويتان اﻷوليان لﻷطراف من البلدان النامية
املتأثرة ،وخاصة املوجود منها في أفريقيا.
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املادة 21
اﻵليات املالية
  1يعزز مؤمتر اﻷطراف إتاحة اﻵليات املالية ويشجع هذه اﻵليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل
لﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وخاصة املوجود منها في أفريقيا ،بغية تنفيذ اﻻتفاقية .وحتقيقا لهذه الغاية ،ينظر املؤمتر في
أن يعتمد ،في جملة أمور ،ن ُ ُهجا وسياسات حتقق ما يلي:
الصعد الوطني ودون اﻻقليمي واﻻقليمي والعاملي لﻷنشطة املضطلع بها عمﻻ باﻷحكام
( )aتيسير توفير التمويل الضروري على ﱡ
ذات الصلة من اﻻتفاقية؛
( )bالنهوض ب ُن ُهج وآليات وترتيبات التمويل املتعدد املصادر ،وتقييمها ،مبا يتفق مع املادة ٪٤؛
( )cتزويد اﻷطراف املهتمة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات الصلة ،على أساس منتظم ،مبعلومات
بشأن املصادر املتاحة لﻷموال وبشأن أمناط التمويل من أجل تيسير التنسيق فيما بينها؛
( )dتيسير القيام ،حسبما يكون مناسبا ،بإقامة آليات ،مثل صناديق التصحر الوطنية ،مبا في ذلك اﻵليات التي تنطوي على
مشاركة منظمات غير حكومية ،بغية توجيه املوارد املالية بصورة سريعة وذات كفاﺀة إلى املستوى احمللي في البلدان اﻷطراف
النامية املتأثرة؛
( )eتعزيز الصناديق واﻵليات املالية القائمة على الصعيدين دون اﻻقليمي واﻻقليمي ،وخاصة في أفريقيا ،بغية دعم تنفيذ
اﻻتفاقية دعما أكثر فعالية.
  2يشجع مؤمتر اﻷطراف أيضا القيام ،عن طريق شتى اﻵليات داخل منظومة اﻷمم املتحدة وعن طريق املؤسسات املالية املتعددة
الصعد الوطني ودون اﻻقليمي واﻻقليمي إلى اﻷنشطة التي متك ﱢن اﻷطراف من البلدان النامية من
اﻷطراف ،بتقدمي الدعم على ُ
الوفاﺀ بالتزاماتها مبوجب اﻻتفاقية.
  3تستخدم اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وحيثما يكون ضروريا ،تنشئ و/أو تعزز آليات تنسيق وطنية ،مدمجة في برامج
التنمية الوطنية ،تكفل استعمال جميع املوارد املالية املتاحة بكفاﺀة .وتستخدم أيضا العمليات القائمة على املشاركة ،والتي
تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع اخلاص ،في جمع اﻷموال وفي وضع البرامج فضﻻ عن تنفيذها
وفي ضمان إمكانية وصول اجملموعات على الصعيد احمللي إلى التمويل .وميكن تعزيز هذه اﻻجراﺀات عن طريق التنسيق احملسن
والبرمجة املرنة من جانب مقدمي املساعدة.
  4بغية زيادة فعالية وكفاﺀة اﻵليات املالية القائمة ،تُنشأ مبوجب هذا “آلية عاملية” للنهوض باﻻجراﺀات التي تؤدي إلى تعبئة
وتوجيه موارد مالية كبيرة ،مبا في ذلك نقل التكنولوجيا ،كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ،إلى اﻷطراف من
البلدان النامية املتأثرة .وتعمل هذه اﻵلية العاملية حتت سلطة وتوجيه مؤمتر اﻷطراف وتكون مسؤولة أمامه.
يعينها على
  5يعني مؤمتر اﻷطراف ،في دورته العادية اﻷولى ،منظمة ﻻيواﺀ اﻵلية العاملية .ويتفق مؤمتر اﻷطراف واملنظمة التي ﱢ
طرائق لهـذه اﻵليـة العاملية تكفل قيـام هـذه اﻵلية ،في جملة أمور ،مبا يلي:
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( )aتعيني برامج التعاون الثنائي واملتعدد اﻷطراف ذات الصلة املتاحة لتنفيذ اﻻتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج؛
( )bتقدمي املشورة ،بناﺀ على طلب ،إلى اﻷطراف بشأن اﻷساليب املبتكرة للتمويل ومصادر املساعدة املالية ،وبشأن حتسني تنسيق
أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛
( )cتزويد اﻷطراف املهتمة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات الصلة باملعلومات عن املصادر املتاحة
لﻷموال وعن أمناط التمويل ،بغية تيسير التنسيق فيما بينها؛
( )dتقدمي تقارير إلى مؤمتر اﻷطراف ،ابتداﺀ من دورته العادية الثانية ،عن أنشطتها.
  6يضع مؤمتر اﻷطراف في دورته اﻷولى ترتيبات مناسبة مع املنظمة التي يكون قد عينها باستضافة اﻵلية العاملية من أجل
العمليات اﻹدارية لهذه اﻵلية ،مع اﻻعتماد بقدر اﻹمكان على موارد امليزانية واملوارد البشرية املوجودة.
  7يستعرض مؤمتر اﻷطراف في دورته العادية الثالثة سياسات اﻵلية العاملية املسؤولة أمامه عمﻻ بالفقرة  ٤وكذلك طرائق
تشغيلها وأنشطتها ،على أن توضع في احلسبان أحكام املادة  .٧وعلى أساس هذا اﻻستعراض ،يبحث املؤمتر ويتخذ إجراﺀات
مناسبة.

الباب الرابع
املؤسسات

  1ينشأ مبوجب هذا مؤمتر لﻷطراف.

املادة 22
مؤمتر اﻷطراف

   2مؤمتر اﻷطراف هو الهيئة العليا لﻻتفاقية .ويتخذ املؤمتر ،في حدود وﻻيته ،القرارات الﻻزمة لتعزيز تنفيذ اﻻتفاقية بصورة فعالة.
ويقوم مؤمتر اﻷطراف ،بوجه خاص ،مبا يلي:
الصعد الوطني ودون
( )aيستعرض بانتظام تنفيذ اﻻتفاقية وأداﺀ الترتيبات املؤسسية ملهامها في ضوﺀ اخلبرة املكتسبة على ﱡ
اﻹقليمي واﻹقليمي والدولي وعلى أساس تطور املعرفة العلمية والتكنولوجية؛
( )bيشجع وييسر تبادل املعلومات عن التدابير التي تتخذها اﻷطراف ،ويحدد شكل وفترات إرسال املعلومات التي يتعني تقدميها
عمﻻ باملادة  ٢٦كما يحدد اجلدول الزمني لهذا اﻹرسال ،ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها؛
( )cينشئ من الهيئات الفرعية ما يُع َتبر ضروريا لتنفيذ اﻻتفاقية؛
( )dيستعرض التقارير املقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه لها؛
( )eيتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له وﻷي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق اﻵراﺀ؛
( )fيعتمد التعديﻻت التي تُدخل على اﻻتفاقية عمﻻ باملادتني  30و31
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( )gيوافق على برنامج وميزانية ﻷنشطته ،مبا في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ،ويضع الترتيبات الضرورية من
أجل متويلها؛
( )hيلتمس ،حسبما يكون مناسبا ،تعاون الهيئات أو الوكاﻻت اخملتصة ،سواﺀ كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير
حكومية ،وينتفع من اخلدمات واملعلومات التي تقدمها؛
( )iيشجع ويعزز العﻻقة مع اﻻتفاقيات اﻷخرى ذات الصلة مع جتنب ازدواجية اجلهود؛
( )jميارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف املتوخى من اﻻتفاقية.
  3يعتمد مؤمتر اﻷطراف ،في دورته اﻷولى بتوافق اﻵراﺀ ،نظامه الداخلي الذي يشمل إجراﺀات صنع القرارات في املسائل التي ﻻ
تشملها بالفعل إجراﺀات صنع القرارات املنصوص عليها في اﻻتفاقية .ويجوز أن تتضمن هذه اﻹجراﺀات أغلبيات محددة ﻻزمة
ﻻعتماد قرارات معينة.
  4تدعو اﻷمانة املؤقتة املشار اليها في املادة  ٣٥إلى عقد الدورة اﻷولى ملؤمتر اﻷطراف ،على أﻻ يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة
من تاريخ بدﺀ نفاذ اﻻتفاقية .ويجري ،ما لم يقرر مؤمتر اﻷطراف خﻻف ذلك ،عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس
سنوي ،وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتني.
  5تُعقد دورات غير عادية ملؤمتر اﻷطراف في أي وقت آخر قد يقرره هذا املؤمتر في دورة عادية ،أو بناﺀ على طلب كتابي من أي طرف،
بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد اﻷطراف على اﻷقل ،في غضون ثﻻثة أشهر من تاريخ قيام اﻷمانة الدائمة بإبﻻغ
الطلب إلى اﻷطراف.
  6ينتخب مؤمتر اﻷطراف في كل دورة عادية مكتبا .ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف املكتب .ويُولى اﻻعتبار الواجب عند
تعيني املكتب لضرورة ضمان التوزيع اجلغرافي العادل والتمثيل الكافي لﻷطراف من البلدان املتأثرة ،وبخاصة املوجود منها في
أفريقيا.
  7يجوز لﻷمم املتحدة ووكاﻻتها املتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز املراقب لديها من غير اﻷطراف في اﻻتفاقية أن تمُ ث ﱠل
بصفة مراقب في دورات مؤمتر اﻷطراف .ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ،سواﺀ كانت وطنية أو دولية ،حكومية أو غير
حكومية ،ذات اختصاص في املسائل املشمولة باﻻتفاقية ،وتكون قد أبلغت اﻷمانة الدائمة برغبتها في أن تمُ ث ﱠل بصفة مراقب في
دورة من دورات مؤمتر اﻷطراف ،ما لم يعترض على ذلك ما ﻻ يقل عن ثلث عدد اﻷطراف احلاضرين .ويخضع قبول واشتراك املراقبني
للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤمتر اﻷطراف.
  8يجوز ملؤمتر اﻷطراف أن يطلب إلى املنظمات الوطنية والدولية اخملتصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة باملوضوع أن تزوده
باملعلومات املتصلة بالفقرة ( )gمن املادة  ،16وبالفقرة  )c( 1من املادة  ،17والفقرة  )b( 2من املادة .18
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املادة 23
اﻷمانة الدائمة
  1تنشأ مبوجب هذا أمانة دائمة.
  2تكون وظائف اﻷمانة الدائمة ما يلي:
( )aوضع ترتيبات لدورات مؤمتر اﻷطراف ودورات هيئاته الفرعية املنشأة مبوجب اﻻتفاقية  وتقدمي اخلدمات الﻻزمة إليها؛
( )bجتميع وإرسال التقارير املقدمة إليها؛
( )cتيسير تقدمي املساعدة إلى اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،بناﺀ على طلبها ،وبخاصة املوجود منها في أفريقيا ،في جتميع
وإرسال املعلومات املطلوبة مبوجب اﻻتفاقية؛
( )dتنسيق أنشطتها مع أمانات الهيئات واﻻتفاقيات الدولية اﻷخرى ذات الصلة؛
( )eالدخول ،حسب توجيه مؤمتر اﻷطراف ،فيما قد يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل اﻷداﺀ الفعال لوظائفها؛
( )fإعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها مبوجب اﻻتفاقية وتقدمي هذه التقارير إلى مؤمتر اﻷطراف؛
( )gأداﺀ أي وظائف أخرى من وظائف اﻷمانة قد يحددها مؤمتر اﻷطراف.
  3يسمي مؤمتر اﻷطراف ،في دورته اﻷولى ،أمانة دائمة ،ويضع الترتيبات الﻻزمة ملمارستها عملها.

املادة 24
جلنة العلم والتكنولوجيا
  1تنشأ مبوجب هذا جلنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية ملؤمتر اﻷطراف .لكي تقدم إليه املعلومات واملشورة بشأن املسائل
العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف .وجتتمع هذه اللجنة باﻻقتران مع الدوارت العادية ملؤمتر
اﻷطراف وتكون متعدة التخصصات ويكون باب اﻻشتراك فيها مفتوحا أمام جميع اﻷطراف .وتتألف اللجنة من ممثلني حكومني
مختصني في ميادين اخلبرة الفنية ذات الصلة .ويبت مؤمتر اﻷطراف في دورته اﻷول في اختصاصات اللجنة.
  2يضع مؤمتر اﻷطراف قائمة بأسماﺀ خبراﺀ مستقلني من ذوي اخلبرة الفنية والتمرس في امليادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه
القائمة .وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من اﻷطراف ،على أن توضع في احلسبان احلاجة إلى نهج متعدد التخصصات
والتمثيل اجلغرافي العريض.
  3يجوز ملؤمتر اﻷطراف ،حسبما يكون ضروريا ،أن يعني أفرقة مخصصة لكي تقدم إليه ،عن طريق اللجنة ،املعلومات واملشورة بشأن
قضايا محددة تتعلق بآخر ما وصل إليه التقدم في ميادين العلم والتكنولوجيا املتصلة مبكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف.
وتتألف هذه اﻷفرقة من خبراﺀ تؤخذ أسماؤهم من القائمة ،على أن توضع في احلسبان احلاجة إلى نهج متعدد التخصصات
والتمثيل اجلغرافي العريض .ويكون هؤﻻﺀ اخلبراﺀ من ذوي اخللفيات العلمية واخلبرة امليدانية ويعينهم مؤمتر اﻷطراف بناﺀ على
توصية اللجنة .ويبت مؤمتر اﻷطراف في اختصاصات هذه اﻷفرقة وطرائق عملها.
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املادة 25
الربط الشبكي بني املؤسسات والوكاﻻت والهيئات
   1تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا ،حتت إشراف مؤمتر اﻷطراف ،بوضع ترتيبات ﻻجراﺀ استقصاﺀ وتقييم للشبكات واملؤسسات
والوكاﻻت والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما .وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ اﻻتفاقية.
   2تقـدم جلنـة العلـم والتكنولوجيا ،بناﺀ على نتائج اﻻستقصاﺀ والتقييم املشار إليهما في الفقرة  ،1توصيات إلى مؤمتر اﻷطراف
بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بني الوحدات على الصعيدين احمللي والوطني واﻷصعدة اﻷخرى بغية ضمان تناول
احتياجات املواضيع املنصوص عليها في املواد  16إلى .19
  3يقوم مؤمتر اﻷطراف ،آخذا ً هذه التوصيات في احلسبان ،مبا يلي:
( )aحتديد الوحدات الوطنية ودون اﻻقليمية واﻹقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ،ويوصي باجراﺀات
تشغيلية ،وبإطار زمني ،لها؛
( )bويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة املستويات.

الباب اخلامس
اإلجراءات
املادة 26
إرسال املعلومات
  1يرسل كل طرف إلى مؤمتر اﻷطراف ،عن طريق اﻷمانة الدائمة ،تقارير عن التدابير التي اتخذها من أجل تنفيذ هذه اﻻتفاقية كيما
ينظر فيها املؤمتر في دوراته العادية .ويحدد مؤمتر اﻷطراف اجلدول الزمني لتقدمي هذه التقارير كما يحدد شكلها.
  2تقــدم اﻷطراف من البلدان املتأثرة بيانا تصف فيـــه اﻻستراتيجيات املوضوعة عمﻻ باملادة  ٥وأي معلومات ذات صلة بشأن
تنفيذها.
  3تقدم اﻷطراف من البلدان املتأثرة التي تنفذ برامج عمل مبوجب املواد  ٣الى ) ٪بيانا وصفيا مفصﻻ عن برامجها وتنفيذها.
  4يجوز ﻷي مجموعة من البلدان اﻷطراف املتأثرة أن تو ﱢجه رسالة مشتركة بشأن التدابير املتخذة على الصعيد دون اﻹقليمي و/أو
اﻹقليمي في إطار برامج العمل.
  5تقدم اﻷطراف من البلدان املتقدمة تقارير عن التدابير املتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ،مبا في ذلك معلومات
عن املوارد املالية التي قدمتها أو تقوم بتقدميها مبوجب اﻻتفاقية.
  6تقوم اﻷمانــة الدائمــة في أقرب وقت ممكن بإحالة املعلومات املرسلة عمﻻ بالفقرات  ١إلى  ،٤إلى مؤمتر اﻷطراف وإلى أية هيئة
فرعية ذات صلة.
  7ييسر مؤمتر اﻷطراف تقدمي الدعم التقني واملالي إلى اﻷطراف من البلدان النامية املتأثرة ،وبخاصة في أفريقيا ،بناﺀ على طلبها،
ﱢ
في مجال جتميع وإرسال املعلومات وفقا لهذه املادة ،فضﻻ عن حتديد اﻻحتياجات التقنية واملالية املرتبطة ببرامج العمل.
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املادة 27
تدابير حل املسائل املتعلقة بالتنفيذ
ينظر مؤمتر اﻷطراف في وضع إجراﺀات وآليات مؤسسية حلل املسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ اﻻتفاقية ،ويعتمد هذه
اﻹجراﺀات واﻵليات.

املادة 28
تسوية املنازعات

  1تقوم اﻷطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق اﻻتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل
السلمية التي تختارها.
  2عند التصديق على اﻻتفاقية أو قبولها أو املوافقة عليها أو اﻻنضمام اليها ،أو في أي وقت ﻻحق ،يجوز ﻷي طرف ﻻ يكون منظمة
تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع أنه يعترف ،فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير اﻻتفاقية أو
تطبيقها ،بإحدى أو كلتا الوسيلتني التاليتني لتسوية املنازعات ،بوصفهما وسيلتني إلزاميتني في مواجهة أي طرف يقبل اﻻلتزام
نفسه:
( )aالتحكيم وفقا لﻹجراﺀات املعتمدة من جانب مؤمتر اﻷطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عمليا؛
( )bعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
  3يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يصدر إعﻻنا له ذات اﻷثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا لﻹجراﺀ 
املشار إليه في الفقرة .)a( 2
  4يظل اﻹعﻻن الصادر عمﻻ بالفقرة  2ساريا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقا ﻷحكامه أو بعد انقضاﺀ ثﻻثة أشهر من إيداع
إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع.
  5ﻻ يؤثر انقضاﺀ سريان اﻹعﻻن أو تقدمي إشعار باﻹلغاﺀ أو إعﻻن جديد ،بأي حال من اﻷحوال ،على الدعاوى املنظورة أمام هيئة حتكيم
أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خﻻف ذلك.
  6إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس اﻹجراﺀ أو أي إجراﺀ عمﻻ بالفقرة  2وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خﻻل مدة إثني عشر شهرا
بعد قيام أحد الطرفني بإخطار الطرف اﻵخر بوجود نزاع بينهما ،يُعرض النزاع للتوفيق بناﺀ على طلب أي من طرفي النزاع ،وفقا
لﻹجراﺀات املعتمدة من جانب مؤمتر اﻷطراف في مرفق من املرفقات في أقرب وقت ممكن عمليا.

املادة 29
مركز املرفقات
  1تشكل املرفقات جزﺀا ﻻ يتجزأ من اﻻتفاقية ،وأية إشارة إلى هذه اﻻتفاقية تشكل ،أيضا إشارة إلى مرفقاتها ،ما لم يُنص صراحة
على خﻻف ذلك.
  2تفسر اﻷطراف أحكام املرفقات على نحو يكون متسقا ً مع حقوقها والتزاماتها مبوجب مواد هذه اﻻتفاقية.
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املادة 30
إدخال تعديﻻت على اﻻتفاقية
  1يجوز ﻷي طرف أن يقترح إدخال تعديﻻت على اﻻتفاقية.
  2تُعتمد تعديﻻت اﻻتفاقية في دورة عادية من دورات مؤمتر اﻷطراف .وتقوم اﻷمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى
اﻷطراف قبل انعقاد اﻻجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على اﻷقل .وتقوم اﻷمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديﻻت
املقترحة إلى املوقعني على اﻻتفاقية.
  3تبذل اﻷطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لﻻتفاقية بتوافق اﻵراﺀ .فإذا اس ُتنفدت كل اجلهود الرامية
إلى حتقيق توافق اﻵراﺀ دون التوصل إلى اتفاق ،يُعتمد التعديل ،كحل أخير ،بأغلبية قدرها ثلثا أصوات اﻷطراف احلاضرين واملصوتني
في اﻻجتماع .وتقوم اﻷمانة الدائمة بإرسال التعديل املعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع اﻷطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو
قبوله أو املوافقة عليه أو اﻻنضمام إليه.
  4تودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو اﻻنضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع .ويبدأ نفاذ التعديل املعتمد عمﻻ
بالفقرة  3بالنسبة إلى اﻷطراف التي قبلت التعديل ،في اليوم التسعني من تاريخ استﻻم الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو
انضمام من جانب ما ﻻ يقل عن ثلثي اﻷطراف في اﻻتفاقية التي كانت أطرافا وقت اعتماد التعديل.
  5يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل
املذكور أو قبوله له أو موافقته عليه أو انضمامه إليه لدى الوديع.
  6ﻷغراض هذه املادة واملادة  31تعني عبارة “اﻷطراف احلاضرين واملصوتني” اﻷطراف احلاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

املادة 31
اعتماد وتعديل املرفقات
  1يُقترح ويُعتمد أي مرفق إضافي لﻻتفاقية وأي تعديل ﻷي مرفق وفقا لﻻجراﺀ اخلاص بتعديل اﻻتفاقية املبني في املادة  .30شريطة
أن تكون اﻷغلبية املنصوص عليها في تلك املادة ،عند اعتماد مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ اقليمي ،شامل ًة
ﻷغلبية قدرها ثلثا أصوات اﻷطراف احلاضرين واملصوتني من اﻹقليم املعني .ويقوم الوديع بإبﻻغ جميع اﻷطراف باعتماد أي مرفق أو
تعديله.
  2يبدأ سريان أي مرفق ،خﻻف مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل ملرفق ما ،خﻻف تعديل ﻷي مرفق تنفيذ اقليمي ،يكون قد اع ُتمد
وفقا للفقرة  1بالنسبة إلى جميع اﻷطراف في اﻻتفاقية ،بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبﻻغ تلك اﻷطراف باعتماد هذا
املرفق أو هذا التعديل ،باستثناﺀ اﻷطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خﻻل تلك الفترة بعدم قبولها لهذا املرفق أو التعديل.
ويبدأ سريان هذا املرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى اﻷطراف التي تسحب إخطارها بعدم القبول ،في اليوم التسعني من تاريخ
تلقي الوديع لسحب هذا اﻹخطار.
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  3يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو أي تعديل ﻷي مرفق تنفيذ اقليمي ،يكون قد اع ُتمد وفقا للفقرة  1بالنسبة إلى
جميع اﻷطراف في اﻻتفاقية ،بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بابﻻغ اﻷطراف باعتماد هذا املرفق أو هذا التعديل ،إﻻ فيما
يتعلق مبا يلي:
( )aأي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خﻻل فترة الستة اﻷشهر هذه بعدم قبوله ملرفق التنفيذ اﻹقليمي اﻹضافي هذا أو
لتعديل مرفق التنفيذ اﻻقليمي؛ وفي هذه احلالة ،يبدأ سريان هذا املرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى اﻷطراف التي تسحب
إخطارها بعدم القبول ،في اليوم التسعني من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا اﻹخطار؛
( )bأي طرف يكون قد أصدر إعﻻنا فيما يتعلق مبرفقات التنفيذ اﻹقليمية اﻹضافية أو التعديﻻت املدخلة على مرفقات التنفيذ
اﻻقليمية ،وفقا للفقرة  4من املادة  34وفي هذه احلالة ،يبدأ سريان هذا املرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم
التسعني من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه املتعلق بهذا املرفق أو التعديل ،لدى الوديع.
  4إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق ما على إدخال تعديﻻت على اﻻتفاقية ،ﻻ يبدأ سريان ذلك املرفق أو التعديل إﻻ عندما يبدأ
سريان التعديل املدخل على اﻻتفاقية.

املادة 32
حق التصويت
  1يكون لكل طرف في اﻻتفاقية صوت واحد ،باستثناﺀ ما هو منصوص عليه في الفقرة .2
  2متارس منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمية ،في املسائل الداخلة في إطار اختصاصها ،حقها في التصويت بعدد من اﻷصوات
مساو لعدد الدول اﻷعضاﺀ فيها التي هي أطراف في اﻻتفاقية .وﻻ متارس هذه املنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من
الدول اﻷعضاﺀ فيها حقها والعكس بالعكس.

الباب السادس
أحكام ختامية
املادة 33
التوقيع
يُفتح باب التوقيع على هذه اﻻتفاقية في باريس ،في  14-15تشرين اﻷول/أكتوبر  1994أمام الدول اﻷعضاﺀ في اﻷمم املتحدة أو في أي
وكالة من وكاﻻتها املتخصصة أو اﻷطراف في النظام اﻷساسي حملكمة العدل الدولية ،وأمام منظمات التكامل اﻻقتصادي
اﻹقليمية .ويظل باب التوقيع على اﻻتفاقية مفتوحا بعد ذلك في مقر اﻷمم املتحدة بنيويورك حتى  13تشرين اﻷول/أكتوبر .1995

املادة 34
التصديق والقبول واملوافقة واﻻنضمام
  1تخضع اﻻتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة أو اﻻنضمام من جانب الدول ومنظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمية .ويُفتح
باب اﻻنضمام إلى اﻻتفاقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها .وتُودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو
اﻻنضمام لدى الوديع.
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  2تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في اﻻتفاقية دون أن يكون أي من الدول اﻷعضاﺀ فيها طرفا فيها ملزَمة
بجميع اﻻلتزامات املترتبة على اﻻتفاقية .وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول اﻷعضاﺀ في هذه املنظمة طرفا في اﻻتفاقية
أيضا ،تبت املنظمة والدول اﻷعضاﺀ فيها في مسؤوليات كل منها عن أداﺀ التزاماتها مبوجب اﻻتفاقية .وفي هذه احلاﻻت ،ﻻ يكون من
حق املنظمة والدول اﻷعضاﺀ فيها أن متارس في آن واحد احلقوق املنصوص عليها في هذه اﻻتفاقية.
  3تعلن منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمية ،في صكوك تصديقها على اﻻتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو
انضمامها إليها ،مدى اختصاصها فيما يتعلق باملسائل التي تنظمها اﻻتفاقية .وتقوم هذه املنظمات أيضا على وجه السرعة
بإبﻻغ الوديع بأي تعديل جوهري ملدى اختصاصها ،ويبلغ الوديع بدوره اﻷطراف بذلك.
  4يجوز ﻷحد اﻷطراف أن يعلن ،في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه :أﻻ يبدأ ،بالنسبة له ،سريان أي مرفق تنفيذ
اقليمي اضافي أو تعديل ﻷي مرفق تنفيذ اقليمي إﻻ لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك.

املادة 35
الترتيبات املؤقتة
تضطلع اﻷمانة التي أنشأتها اجلمعية العامة لﻷمم املتحدة في قرارها  47/188املؤرخ  22كانون اﻷول/ديسمبر  1992بوظائف اﻷمانة
املشار إليها في املادة  23على أساس مؤقت إلى حني انتهاﺀ الدورة اﻷولى ملؤمتر اﻷطراف.

املادة 36
بدﺀ النفاذ
  1يبدأ نفاذ اﻻتفاقية في اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك اخلمسني للتصديق على اﻻتفاقية أو لقبولها أو املوافقة عليها أو
اﻻنضمام إليها.
  2يبدأ نفاذ اﻻتفاقية ،بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على اﻻتفاقية أو تقبلهـا أو توافـق عليها
أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو اﻻنضمام ،في اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذه
الدولة أو منظمة التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
  3ﻷغراض الفقرتني  1و 2أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي اقليمية ﻻ يُعد إضافة للصكوك املودعة من جانب الدول
اﻷعضاﺀ في هذه املنظمة.

ﻻ يجوز إبداﺀ حتفظات على هذه اﻻتفاقية.

املادة 37
التحفظات
املادة 38
اﻻنسحاب

  1يجوز ﻷي طرف ،في أي وقت بعد ثﻻث سنوات من تاريخ بدﺀ نفاذ اﻻتفاقية بالنسبة إليه ،أن ينسحب من اﻻتفاقية ،بتقدمي إخطار
كتابي إلى الوديع.
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  2يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاﺀ سنة واحدة على تاريخ استﻻم الوديع ﻹخطار اﻻنسحاب ،أو في أي تاريخ
ﻻحق لذلك يُحدد في إخطار اﻻنسحاب.

املادة 39
الوديع

يكون اﻷمني العام لﻷمم املتحدة هو الوديع لﻻتفاقية.

املادة 40
حجية النصوص

يودع أصل هذه اﻻتفاقية ،التي تتساوى في احلجية نصوصها اﻻسبانية واﻻنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ،لدى
اﻷمني العام لﻷمم املتحدة.
وإثباتا ملا تقدم ،قام املوقعون أدناه ،املفوضون بذلك حسب اﻷصول ،بالتوقيع على هذه اﻻتفاقية.
ُحررت في باريس في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه من سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعني.

املرفق األول

مرفق التنفيذ اإلقليمي إلفريقيا

املادة 1
النطاق
ينطبق هذا املرفق على افريقيا ،بالنسبة لكل طرف ومبا يتفق مع اﻻتفاقية ،وبخاصة املادة  7منها ،وذلك لغرض مكافحة التصحر
و/أو تخفيف آثار اجلفاف في مناطقها القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة.

املادة 2
الغرض
الغرض من هذا املرفق هو القيام ،على اﻷصعدة الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية في افريقيا ،وفي ضوﺀ اﻷوضاع اخلاصة ﻷفريقيا،
مبا يلي:
( )aتعيني التدابير والترتيبات ،مبا في ذلك طبيعـة وعمليات املساعدة التي تقدمها اﻷطراف من البلدان املتقدمة ،وفقا لﻷحكام
ذات الصلة من اﻻتفاقية؛
( )bكفالة التنفيذ الفعال والعملي لﻻتفاقية بغية معاجلة اﻷوضاع التي تنفرد بها افريقيا؛
( )cالنهوض بالعمليات واﻷنشطة املتعلقة مبكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف في املناطق القاحلة وشبه القاحلة
واجلافة شبه الرطبة في افريقيا.

املادة 3
اﻷوضاع اخلاصة ﻹقليم أفريقيا
يتعني على اﻷطراف ،في معرض تنفيذ التزاماتها مبوجب هذه اﻻتفاقية ،أن تعمد ،في تنفيذ هذا املرفق ،إلى اعتماد نهج أساسي
يأخذ في اﻻعتبار اﻷوضاع التالية اخلاصة ﻷفريقيا:
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( )aارتفاع نسبة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطب
( )bكبر عدد البلدان املتضررة والسكان املتضررين من التصحر ومن تواتر اجلفاف الشديد على  فترات متكررة؛
( )cكبر عدد البلدان املتأثرة التي هي بلدان غير ساحلية؛
( )dتفشي الفقر على نطاق واسع في معظم البلدان املتأثرة وكبر عدد أقل البلدان منوا بينها؛ وحاجتها إلى مبالغ كبيرة من
املساعدة اخلارجية في شكل منح وقروض تقدﱠم بشروط تساهليﱠة في سعيها لتحقيق أهدافها اﻹمنائية؛
( )eصعوبة اﻷوضاع اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية ،التي يزيد من حدتها تدهور وتقلب معدﻻت التبادل التجاري ،واملديونية اخلارجية
وعدم اﻻستقرار السياسي ،مما يحفز على الهجرات الداخلية واﻻقليمية والدولية؛
( )fشدة اعتماد السكان على املوارد الطبيعية في كسب عيشهم ،اﻷمر الذي يتفاقم بفعل آثار اﻻجتاهات والعوامل الدميوغرافية
وضعف القاعدة التكنولوجية ،وممارسات اﻻنتاج القائمة على أساس غير مستدام ،مما يساهم في تدهور املوارد تدهورا خطيرا؛
( )gعدم كفاية اﻷطر املؤسسية والقانونية ،وضعف قاعدة الهياكل اﻷساسية ،وعدم كفاية القدرة العلمية والتقنية
والتعليمية ،مما يؤدي إلى احتياجات كبيرة من بناﺀ القدرات؛
( )hالدور املركزي ﻻجراﺀات مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف في اﻷولويات اﻹمنائية الوطنية للبلدان اﻻفريقية املتأثرة.

املادة 4
تعهدات والتزامات اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية
  1تتعهد اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية ،وفقا لقدرات كل منها ،مبا يلي:
( )aاعتماد مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف كاستراتيجية مركزية في جهودها الرامية ﻻستئصال شأفة الفقر؛
( )bتعزيز التعاون والتكامل اﻻقليميني ،بروح من التضامن والشراكة املستندة إلى املصلحة املشتركة ،في برامج وأنشطة
مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف؛
( )cترشيد وتعزيز املؤسسات القائمة املعنية بالتصحر واجلفاف ،واشراك املؤسسات القائمة اﻷخرى ،حسبما يكون مناسبا ،بغية
زيادة فعاليتها وضمان استخدام املوارد بكفاﺀة أكبر؛
( )dتعزيز تبادل املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيات واملعارف والدراية العملية واملمارسات المﻻئمة فيما بينها؛
( )eوضع خطط طوارئ لتخفيف آثار اجلفاف في املناطق املتدهورة بفعل التصحر و/أو اجلفاف.
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  2تهدف اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية املتأثرة ،عمﻻ باﻻلتزامات العامة واﻻلتزامات احملددة املنصوص عليها في املادتني  ٤و ٥من
اﻻتفاقية ،إلى حتقيق ما يلي:
( )aتخصيص اعتمادات مالية مناسبة من ميزانياتها الوطنية تتفق مع أوضاعها وقدراتها الوطنية وتعكس اﻷولوية اجلديدة التي
أولتها افريقيا لظاهرة التصحر و/أو اجلفاف؛
( )bمواصلة وتعزيز اﻻصﻻحات اجلارية حاليا صوب زيادة الﻻمركزية وحيازة املوارد فضﻻ عن تعزيز مشاركة السكان احملليني
واجملتمعات احمللية؛
( )cتعيني وتعبئة موارد مالية وطنية جديدة واضافية ،والتوسع ،على سبيل اﻷولوية ،في القدرات واملرافق الوطنية القائمة
لتعبئة املوارد املالية احمللية.

املادة 5
تعهدات والتزامات اﻷطراف من البلدان املتقدمة
  1تعطي اﻷطراف من البلدان املتقدمة ،في معرض وفائها بالتزاماتها عمﻻ باملواد  ٤و ٦و ٧من اﻻتفاقية ،اﻷولوية لﻷطراف من
البلدان اﻻفريقية املتأثرة ،وتقوم ،في هذا السياق ،مبا يلي:
( )aمساعدتها على مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف ،بطرق منها توفير و/أو تيسير الوصول إلى املوارد املالية و/أو املوارد
اﻷخرى ،وتعزيز ومتويل و/أو تيسير متويل نقل وتكييف التكنولوجيات والدراية العملية البيئية المﻻئمة والوصول اليها ،على
النحو الذي يُتﱠفق عليه بصورة متبادلة ووفقا للسياسات الوطنية ،مع مراعاة اعتماد استئصال الفقر كاستراتيجية مركزية؛
( )bمواصلة تخصيص موارد هامة و/أو زيادة املوارد ملكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف؛
( )cمساعدتها على تقوية قدراتها لتمكينها من حتسني أطرها املؤسسية ،فضﻻ عن قدراتها العلمية والتقنية ،وقدرات جمع
وحتليل املعلومات ،والبحث والتطوير لغرض مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف.
  2يجوز لﻷطراف من البلدان اﻷخرى أن تقدم ،على أساس طوعي ،التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املتعلقة بالتصحر و/أو
املوارد املالية ،إلى اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية املتأثرة .ويؤدي التعاون الدولي إلى تيسير نقل هذه املعرفة والدراية العملية
واﻷساليب التقنية.

املادة 6
إطار التخطيط اﻻستراتيجي للتنمية املستدامة
  1يجب أن تكون برامج العمل الوطنية جزﺀا محوريا ﻻ يتجزأ من عملية أوسع نطاقا لصياغة السياسات الوطنية للتنمية
املستدامة لﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة.
  2يُضطلع بعملية تشاور ومشاركة تشمل املستويات المﻻئمة من احلكومة والسكان احملليني واجملتمعات احمللية واملنظمات غير
احلكومية لتوفير التوجيه بشأن وضع استراتيجية مرنة التخطيط على نحو يتيح أقصى مشاركة من جانب السكان احملليني
واجملتمعات احمللية .ويجوز اشراك وكاﻻت املساعدة الثنائية واملتعددة اﻷطراف ،حسبما يكون مناسبا ،في هذه العملية بناﺀ على
طلب البلد اﻻفريقي الطرف املتأثر.
28

املادة 7
اجلدول الزمني ﻻعداد برامج العمل
ريثما يبدأ نفاذ هذه اﻻتفاقية ،يكون على اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية أن تتولى بالقدر املمكن ،بالتعاون مع أعضاﺀ اجملتمع الدولي
اﻵخرين ،حسبما يكون مناسبا ،التطبيق املؤقت لتلك اﻷحكام من اﻻتفاقية املتعلقة باعداد برامج العمل الوطنية ودون اﻻقليمية
واﻻقليمية.

املادة 8
مضمون برامج العمل الوطنية
  1يجب أن تؤكد اﻻستراتيجية العامة لبرامج العمل الوطنية ،اتساقا مع املادة  10من اﻻتفاقية ،على برامج التنمية احمللية
املتكاملة للمناطق املتأثرة ،باﻻستناد إلى اﻵليات القائمة على املشاركة وإلى ادماج استراتيجيات استئصال شأفة الفقر في جهود
مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف .ويجب أن تهدف البرامج إلى تعزيز قدرة السلطات احمللية وكفالة املشاركة اﻻيجابية من
جانب السكان احملليني واجملتمعات واجلماعات احمللية ،مع التشديد على التعليم والتدريب ،وتعبئة املنظمات غير احلكومية ذات اخلبرة
الفنية املثبتة ،وتعزيز الهياكل احلكومية الﻻمركزية.
  2تشمل برامج العمل الوطنية ،حسبما يكون مناسبا ،السمات العامة التالية:
( )aاﻻستفادة ،عند وضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية ،من اخلبرات السابقة في مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف ،مع
أخذ اﻷوضاع اﻻجتماعية واﻻقتصادية واﻻيكولوجية في احلسبان؛
( )bحتديد العوامل التي تسهم في التصحر و/أو اجلفاف ،واملوارد والقدرات املتاحة والﻻزمة ،ووضع سياسات مﻻئمة وإيجاد
اﻻستجابات والتدابير املؤسسية وغيرها من اﻻستجابات والتدابير الضرورية ملكافحة هاتني الظاهرتني و/أو تخفيف آثارهما؛
( )cزيادة مشاركة السكان احملليني واجملتمعات احمللية ،مبا في ذلك النساﺀ والزراع واملشتغلون بالرعي ،وإسناد مسؤولية أكبر إليهم
في مجال اﻻدارة؛
  3يجب أن تشمل برامج العمل الوطنية ،حسبما كان مناسبا ،ما يلي:
( )aتدابير حتسني البيئة اﻻقتصادية بغية استئصال شأفة الفقر:
• زيادة الدخل وفرص العمل ،وﻻ سيما ﻷفقر أفراد اجملتمع ،عن طريق:
تنمية أسواق منتجات املزارع والثروة احليوانية؛إنشاﺀ أدوات مالية تناسب اﻻحتياجات احمللية؛تشجيع التنويع في الزراعة واقامة مشاريع زراعية؛تنمية اﻷنشطة اﻻقتصادية من النوع شبه الزراعي أو غير الزراعي؛• حتسني اﻵفاق املرتقبة الطويلة اﻷجل لﻻقتصادات الريفية ،عن طريق توفير:
حوافز اﻻستثمار اﻻنتاجي وسبل احلصول على وسائل اﻻنتاج؛سياسات سعرية وضريبية وممارسات جتارية تشجع النمو؛29

• حتديد وتطبيق سياسات خاصة بالسكان والهجرة من شأنها تخفيف الضغط السكاني على اﻷراضي؛
• ترويج استخدام احملاصيل املقاومة للجفاف وتطبيق نظم زراعة اﻷراضي اجلافة املتكاملة وذلك ﻷغراض اﻷمن الغذائي؛
( )bتدابير حفظ املوارد الطبيعية:
• كفالة اﻻدارة املتكاملة واملستدامة للموارد الطبيعية ،مبا في ذلك:
 اﻷراضي الزراعية وأراضي املراعي؛ الغطاﺀ النباتي واحلياة البرية؛ الغابات؛ املوارد املائية؛ التنوع اﻷحيائي.• توفير التدريب فيما يتعلق بحمﻻت التوعية العامة والتعليم البيئي وتعزيز هذه احلمﻻت ونشر املعرفة بالتقنيات
املتعلقة باﻻدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛
• كفالة تنمية مصادر الطاقة املتنوعة واستخدامها بكفاﺀة ،والنهوض مبصادر الطاقة البديلة ،وبخاصة الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والغاز اﻷحيائي ،ووضع ترتيبات محددة لنقل واحتياز وتكييف التكنولوجيا ذات الصلة لتخفيف
الضغط على املوارد الطبيعية الهشة؛
( )cتدابير حتسني التنظيم املؤسسي:
• حتديد أدوار ومسؤوليات احلكومة املركزية والسلطات احمللية في إطار سياسة لتخطيط استعمال اﻷراضي؛
• تشجيع انتهاج سياسة لتحقيق الﻻمركزية النشطة ،تسند املسؤولية عن اﻻدارة وصنع القرارات إلى السلطات احمللية،
وتشجيع املبادرات واضطﻻع اجملتمعات احمللية باملسؤولية ،وإنشاﺀ هياكل أساسية محلية؛
• القيام ،حسبما يكون مناسبا ،بتكييف اﻻطار املؤسسي والتنظيمي ﻻدارة املوارد الطبيعية بغية توفير اﻷمان حليازة
السكان احملليني لﻷراضي؛
( )dتدابير حتسني املعرفة بالتصحر:
• تتشجيع البحث وكذلك جمع وجتهيز وتبادل املعلومات بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واﻻجتماعية  -اﻻقتصادية
للتصحر؛
• حتسني القدرات الوطنية في مجال البحث وفي جمع وجتهيز وتبادل وحتليل املعلومات بغية زيادة الفهم وترجمة نتائج
التحليل إلى واقع تنفيذي؛
• تشجيع الدراسة املتوسطة اﻷجل والطويلة اﻷجل ملا يلي:
اﻻجتاهات اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية والثقافية في املناطق املتأثرة؛اﻻجتاهات الكيفية والكمية في مجال املوارد الطبيعية؛-التفاعل بني املناخ والتصحر؛
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( )eتدابير رصد وتقييم آثار اجلفاف:
• استحداث استراتيجيات لتقييم آثار التغير املناخي الطبيعي على اجلفاف والتصحر اﻻقليميني و/أو استخدام تنبؤات
التقلبات املناخية من فصل إلى فصل ومن سنة إلى أخرى في اجلهود الرامية إلى تخفيف آثار اجلفاف؛
• حتسني القدرة على اﻻنذار املبكر وعلى اﻻستجابة ،وادارة جهود اﻻغاثة واملعونة الغذائية في حاﻻت الطوارئ بكفاﺀة،
وحتسني نظم تخزين وتوزيع اﻷغذية ،ومخططات حماية املاشية ،واﻷشغال العامة ،وسبل العيش البديلة في املناطق
املعرضة للجفاف؛
• رصد وتقييم التردي اﻻيكولوجي لتوفير معلومات موثوق بها ومناسبة من حيث التوقيت بشأن عملية وديناميات تردي
املوارد بغية تيسير حتسني عمليات صياغة السياسات واﻻستجابات.

املادة 9
إعداد برامج العمل الوطنية ومؤشرات التنفيذ والتقييم
يسمي كل طرف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة هيئة تنسيق وطني مﻻئمة للعمل كجهة حفازة في مجال اعــداد وتنفيـذ وتقييـم
ﱠ
برنامج العمل الوطني اخلاص به .وتقوم هذه الهيئة التنسيقية ،وفي ضوﺀ املادة  3وحسبما يكون مناسبا ،مبا يلي:
( )aالقيام بتحديد واستعراض لﻹجراﺀات ،بدﺀا بعملية تشاور ذات دفع محلي ،تشمل السكان احملليني واجملتمعات احمللية وبالتعاون
مع السلطات اﻻدارية احمللية واﻷطراف من البلدان املتقدمة ،واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ،على
أساس املشاورات اﻷولية للمعنيني على الصعيد الوطني؛
( )bتعيني وحتليل العوائق واﻻحتياجات والثغرات التي تؤثر على التنمية وعلى استخدام اﻷراضي على نحو مستدام والتوصية
بتدابير عملية لتفادي اﻻزدواج عن طريق اﻻستخدام الكامل للجهود اجلارية ذات الصلة وتعزيز تنفيذ النتائج؛
( )cتيسير وتصميم وصياغة أنشطة املشاريع على أساس ن ُ ُهج تفاعلية ومرنة من أجل ضمان املشاركة اﻻيجابية للسكان في
املناطق املتأثرة ،وتقليل اﻵثار السلبية لهذه اﻷنشطة إلى أدنى حد ممكن ،وتعيني متطلبات املساعدة املالية والتعاون التقني
وحتديد أولوياتها؛
( )dوضع مؤشرات مناسبة ،ميكن قياسها كميا وميكن التحقق منها بسهولة ،لضمان تقدير وتقييم برامج العمل الوطنية التي
تشمل اﻻجراﺀات املتخذة في اﻵجال القصيرة واملتوسطة والطويلة وكذلك تقدير وتقييم تنفيذ هذه البرامج؛
( )eإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ برامج العمل الوطنية؛

املادة 10
اﻹطار التنظيمي لبرامج العمل دون اﻻقليمية
  1عمﻻ باملادة  4من اﻻتفاقية ،تتعاون اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية في اعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية لوسط افريقيا
وشرقها وشمالها وجنوبها وغربها ويجوز ،في هذا الصدد ،أن تسند اﻷطراف إلى املنظمات احلكومية الدولية دون اﻻقليمية ذات
الصلة املسؤوليات التالية:
( )aالعمل كجهات وصل لﻷنشطة التحضيرية وتنسيق تنفيذ برامج العمل دون اﻻقليمية؛
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( )bاملساعدة في إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها؛
( )cتيسير تبادل املعلومات واخلبرة والدراية العملية وكذلك اسداﺀ املشورة بشأن مراجعة التشريعات الوطنية؛
( )dالنهوض بأي مسؤوليات أخرى تتعلق بتنفيذ برامج العمل دون اﻻقليمية؛
  2يجوز أن تقدم املؤسسات دون اﻻقليمية املتخصصة الدعم ،عند الطلب ،و/أو أن تُسند إليها مسؤولية تنسيق اﻷنشطة في
ميدان اختصاص كل منها.

املادة 11
مضمون وإعداد برامج العمل دون اﻻقليمية
تركز برامج العمل دون اﻻقليمية على القضايا التي يكون من اﻷفضل تناولها على الصعيد دون اﻻقليمي .وحتدد برامج العمل دون
اﻻقليمية ،حيثما كان ضروريا ،اﻵليات الﻻزمة ﻻدارة املوارد الطبيعية املشتركة .ويجب أن تتصدى هذه اﻵليات بصورة فعالة
للمشاكل العابرة للحدود واملرتبطة بالتصحر و/أو باجلفاف وأن توفر الدعم للتنفيذ املتناسق لبرامج العمل الوطنية .وتركز
مجاﻻت اﻷولوية لبرامج العمل دون اﻻقليمية ،حسبما يكون مناسبا ،على ما يلي:
( )aالبرامج املشتركة لﻻدارة املستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود ،عن طريق اﻵليات الثنائية واملتعددة اﻷطراف ،حسبما
يكون مناسبا؛
( )bتنسيق البرامج الرامية إلى تطوير مصادر طاقة بديلة؛
( )cالتعاون في مواجهة ومكافحة اﻵفات وكذلك اﻷمراض النباتية واحليوانية؛
( )dأنشطة بناﺀ القدرات والتعليم والتوعية العامة التي يكون من اﻷفضل اﻻضطﻻع بها أو دعمها على الصعيد دون اﻻقليمي؛
( )eالتعاون العلمي والتقني ،وخاصة في ميادين اﻷرصاد املناخية واجلوية والهيدرولوجيا ،مبا في ذلك إقامة شبكات جلمع البيانات
وتقييمها ،وتقاسم املعلومات ورصد املشاريع ،وتنسيق أنشطة البحث والتطوير وحتديد أولوياتها؛
( )fنظم اﻹنذار املبكر والتخطيط املشترك لتخفيف آثار اجلفاف ،مبا في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي للمشاكل الناجمة عن
الهجرات املدفوعة بعوامل بيئية؛
( )gاستكشاف طرق تقاسم اخلبرات ،وخاصة فيما يتعلق مبشاركة السكان احملليني واجملتمعات احمللية ،وإيجاد بيئة متكينية
لتحسني إدارة استخدام اﻷراضي وﻻستخدام التكنولوجيات المﻻئمة؛
( )hتعزيز قدرة املنظمات دون اﻹقليمية على تنسيق وتوفير اخلدمات التقنية ،وكذلك إقامة مراكز ومؤسسات دون اقليمية وإعادة
توجيهها وتعزيزها؛
( )iوضع سياسات في امليادين التي تؤثر على املناطق املتأثرة والسكان املتأثرين ،مثل التجارة ،مبا في ذلك سياسات لتنسيق نظم
التسويق اﻻقليمي وللهياكل اﻷساسية املشتركة.
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املادة 12
اﻹطار التنظيمي لبرنامج العمل اﻻقليمي
  1عمﻻ باملادة  11من اﻻتفاقية ،حتدد اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية ،بصورة مشتركة ،اﻻجراﺀات املتعلقة بإعداد وتنفيذ برنامج
العمل اﻻقليمي.
  2يجوز أن توفر اﻷطراف الدعم املناسب للمؤسسات واملنظمات اﻻقليمية اﻻفريقية ذات الصلة بغية متكينها من مساعدة
اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية على الوفاﺀ مبسؤولياتها مبوجب اﻻتفاقية.

املادة 13
مضمون برنامج العمل اﻻقليمي
يشمل برنامج العمل اﻻقليمي تدابير تتعلق مبكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف في اجملاﻻت التالية ذات اﻷولوية ،حسبما
كان مناسبا:
( )aتطوير التعاون والتنسيق اﻻقليميني لبرامج العمل دون اﻻقليمية بغية التوصل الى توافق آراﺀ اقليمي بشأن مجاﻻت
السياسة الرئيسية بطرق منها إجراﺀ مشاورات منتظمة بني املنظمات دون اﻻقليمية؛
( )bتعزيز بناﺀ القدرات في اﻷنشطة التي يكون من اﻷفضل تنفيذها على الصعيد اﻻقليمي؛
( )cالتماس حلول مع اجملتمع الدولي للقضايا اﻻقتصادية واﻻجتماعية العاملية التي لها تأثير على املناطق املتأثرة على نحو يضع
في احلسبان الفقرة ( 2)bمن املادة  4من اﻻتفاقية؛
( )dالقيام ،فيما بني اﻷطراف من البلدان املتأثرة في أفريقيا وأقاليمها الفرعية ،وكذلك مع اﻷقاليم املتأثرة اﻷخرى ،بتعزيز تبادل
املعلومات واﻷساليب التقنية المﻻئمة والدراية العملية التقنية واخلبرات ذات الصلة؛ وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي،
وﻻ سيما في ميادين اﻷرصاد املناخية واجلوية ،والهيدرولوجيا ،وتنمية املوارد املائية ومصادر الطاقة البديلة؛ وتنسيق أنشطة
البحث دون اﻻقليمية واﻻقليمية وحتديد اﻷولويات اﻻقليمية للبحث والتطوير؛
( )eتنسيق شبكات املراقبة والتقييم املنهجيني وتبادل املعلومات ،وكذلك ادماجها في الشبكات العاملية؛
( )fتنسيق وتعزيز نظم اﻻنذار املبكر وخطط الطوارئ في حاﻻت اجلفاف على الصعيدين دون اﻻقليمي واﻻقليمي.

املادة 14
املوارد املالية
  1عمﻻ باملادة  20من اﻻتفاقية والفقرة  2من املادة  4تسعى اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة إلى توفير اطار اقتصادي كلي
يفضي إلى تعبئة املوارد املالية وتضع سياسات وإجراﺀات لتوجيه املوارد بصورة أكثر فعالية إلى البرامج اﻻمنائية احمللية ،مبا في ذلك
عن طريق املنظمات غير احلكومية ،حسبما يكون مناسبا.
الصعد الوطني
  2عمﻻ بالفقرتني  4و 5من املادة  21من اﻻتفاقية ،تتفق اﻷطراف على وضع قائمة حصرية مبصادر التمويل ،على ﱡ
واﻻقليمي والدولي ،تكفل اﻻستخدام الرشيد للموارد املوجودة وحتديد الثغرات في تخصيص املوارد لتيسير تنفيذ برامج العمل.
ويجب استعراض وحتديث القائمة احلصرية بصورة منتظمة.
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  3متشيا مع املادة  7من اﻻتفاقية ،على اﻷطراف من البلدان املتقدمة أن تواصل تخصيص موارد كبيرة و/أو زيادة املوارد وفضﻻ عن
اﻷشكال اﻷخرى من املساعدة لصالح اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة على أساس اتفاقات وترتيبات الشراكة املشار إليها في
املادة  ،18على أن تولي ،في جملة أمور ،اﻻهتمام الواجب للمسائل املتصلة بالديون والتجارة الدولية وترتيبات التسويق وفقا للفقرة
( 2)bمن املادة  2من اﻻتفاقية.

املادة 15
اﻵليات املالية
  1متشيا مع املادة  7من اﻻتفاقية التي تؤكد على إيﻻﺀ اﻷولوية لﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة ،ومراعاة للحالة اخلاصة
السائدة في هذه املنطقة ،تولي اﻷطراف اهتماما خاصا لتنفيذ أحكام الفقرة  )d( 1و( )eمن املادة  21من اﻻتفاقية في أفريقيا ،وﻻ
سيما عن طريق ما يلي:
( )aتيسير إنشاﺀ آليات ،مثل صناديق التصحر الوطنية ،لتوجيه املوارد املالية إلى املستوى احمللي؛
( )bتعزيز الصناديق واﻵليات املالية املوجودة على الصعيدين دون اﻻقليمي واﻻقليمي.
  2متشيا مع املادتني  20و 21من اﻻتفاقية ،تقوم اﻷطراف التي هي أيضا أعضاﺀ في مجالس إدارات املؤسسات املالية اﻻقليمية ودون
اﻻقليمية ذات الصلة ،مبا في ذلك مصرف التنمية اﻻفريقي وصندوق التنمية اﻷفريقي ،بتعزيز اجلهود التي ترمي إلى إيﻻﺀ اﻷولوية
واﻻهتمام الواجبني ﻷنشطة هذه املؤسسات التي حتقق تقدما في تنفيذ هذا املرفق.
  3تبسط اﻷطراف ،بالقدر املمكن ،إجراﺀات توجيه اﻷموال إلى اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية املتأثرة.
ﱢ

املادة 16
املساعدة والتعاون في اجملال التقني
تتعهد اﻷطراف ،وفقا لقدرات كل منها ،بترشيد تقدمي املساعدة التقنية إلى اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية وبترشيد التعـاون
معهـا ،بغيـة زيـادة فعالية املشاريع والبرامج عن طريق القيام ،في جملة أمور ،مبا يلي:
( )aاحلد من تكاليف تدابير الدعم واملساندة ،وﻻ سيما التكاليف العامة؛ وعلى أي حال ،يجب أﻻ متثل هذه التكاليف إﻻ نسبة
مئوية منخفضة على نحو مﻻئم من مجموع تكاليف املشروع بغية زيادة كفاﺀة املشروع إلى أقصى حد؛
( )bإعطاﺀ اﻷفضلية ﻻستخدام خبراﺀ وطنيني ذوي كفاﺀة أو ،حيثما كان ضروريا ،خبراﺀ ذوي كفاﺀة من داخل اﻹقليم الفرعي و/أو
اﻻقليم في تصميم املشاريع وإعدادها وتنفيذها؛ وكذلك إعطاﺀ اﻷفضلية لتعزيز اخلبرة الفنية احمللية في احلاﻻت التي ﻻ تكون
فيها موجودة؛
( )cالقيام ،على نحو فعال ،بإدارة وتنسيق املساعدة التقنية التي يتعني ،تقدميها ،فضﻻ عن استخدامها بكفاﺀة.

املادة 17
نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا وحيازتها وتكييفها والوصول إليها
تتعهد اﻷطراف ،في معرض تنفيذ املادة  18من اﻻتفاقية املتعلقة بنقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها ،بأن تعطي
اﻷولوية لﻷطراف من البلدان اﻻفريقية .وأن تستحدث معها ،حسبما كان ضروريا ،مناذج جديدة للشراكة والتعاون بغية تعزيز بناﺀ 
القدرات في ميادين البحث والتطوير العلميني وجمع ونشر املعلومات لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة
التصحر وتخفيف آثار اجلفاف.
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املادة 18
التنسيق واتفاقات الشراكة
  1تقوم اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية بتنسيق إعداد برامج العمل الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية والتفاوض بشأنها وتنفيذها.
ويجوز أن تشرك في هذه العملية ،حسبما كان مناسبا ،أطرافا أخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات
الصلة.
  2يكون الهدف هذا التنسيق هو ضمان اتساق التعاون املالي والتقني مع اﻻتفاقية وتوفير اﻻستمرارية الﻻزمة في استخدام املوارد
وادارتها.
الصعد الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية .ويجوز لعمليات التشاور
  3تنظم اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية عمليات تشاور على ﱡ
هذه أن:
( )aتفيد كمحفل للتفاوض وعقد اتفاقات شراكة على أساس برامج العمل الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية؛
( )bحتدد مساهمة اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية واﻷعضاﺀ اﻵخرين في أفرقة التشاور في البرامج وحتديد أولويات التنفيذ
واﻻتفاقات املتعلقة به ،ومؤشرات التقييم ،فضﻻ عن ترتيبات التمويل اخلاصة بالتنفيذ.
  4يجوز لﻷمانــة الدائمـة أن تقـوم ،بنـاﺀ على طلب اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية وعمﻻ باملادة  23من اﻻتفاقية ،بتيسير الدعوة
إلى عقد عمليات التشاور هذه عن طريق ما يلي:
( )aإسداﺀ املشورة بشأن تنظيم ترتيبات التشاور الفعالة ،باﻻعتماد على اخلبرات املكتسبة من الترتيبات اﻷخرى التي من هذا
القبيل؛
( )bتقدمي املعلومات إلى الوكاﻻت الثنائية واملتعددة اﻷطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات أو عمليات التشاور ،وتشجيع اشتراكها
بصورة فعالة في هذا الصدد؛
( )cتقدمي املعلومات اﻷخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال إقامة أو حتسني هذه الترتيبات.
  5تقوم هيئات التنسيق دون اﻻقليمية واﻻقليمية ،في جملة أمور ،مبا يلي:
( )aالتوصية بالتعديﻻت املناسبة على اتفاقات الشراكة؛
( )bرصد وتقييم تنفيذ البرامج دون اﻻقليمية واﻻقليمية املتفق عليها وتقدمي تقارير عن هذا التنفيذ؛
( )cاستهداف ضمان اﻻتصال والتعاون بكفاﺀة فيما بني اﻷطراف من البلدان اﻷفريقية.
  6تكون املشاركة في أفرقة التشاور ،حسبما يكون مناسبا ،مفتوحة أمام احلكومات ،واجملموعات واجلهات املانحة املهتمة،
واﻷجهزة والصناديق والبرامج ذات الصلة في منظومة اﻷمم املتحدة ،واملنظمات دون اﻻقليمية واﻻقليمية ذات الصلة ،وممثلي
املنظمات غير احلكومية ذات الصلة .ويحدد املشتركون في كل فريق تشاور طرائق ادارته وعمله.
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جع اﻷطراف من البلدان املتقدمة على أن تقيم ،مببادرة منها ذاتها ،عملية تشاور وتنسيق غير
  7عمﻻ باملادة  14من اﻻتفاقية ،تش ﱠ
الصعد القطرية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية وأن تشترك ،بناﺀ على طلب بلد أفريقي متأثر طرف ،أو منظمة
رسمية فيما بينها ،على ﱡ
دون إقليمية أو إقليمية مختصة ،في عملية تشاور قطرية أو دون إقليمية أو إقليمية تتولى تقييم احتياجات املساعدة وتستجيب
لها بغية تيسير التنفيذ.

املادة 19
ترتيبات املتابعة
تضطلع اﻷطراف من البلدان اﻻفريقية مبتابعة هذا املرفق وفقا لﻻتفاقية كما يلي:
( )aعلى الصعيد الوطني ،تقوم بذلك عن طريق آلية يحدد كل بلد افريقي طرف متأثر تشكيلها وتشمل ممثلي اجملتمعات احمللية
وتعمل حتت اشراف هيئة التنسيق الوطنية املشار إليها في املادة 9؛
( )bعلى الصعيد دون اﻻقليمي ،تقوم بذلك عن طريق جلنة تشاور علمية وتقنية متعددة  التخصصات تقوم اﻷطراف من البلدان
اﻷفريقية في املنطقة دون اﻻقليمية بتحديد تشكيلها؛
( )cعلى الصعيد اﻻقليمي ،تقوم بذلك عن طريق آليات تحُ دد وفقا لﻷحكام ذات الصلة من املعاهدة املنشئة للجماعة اﻻقتصادية
اﻻفريقية ،وعن طريق جلنة استشارية علمية وتقنية أفريقية.

املرفق الثاني
مرفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا
املادة 1
الغرض
الغرض من هذا املرفق هو توفير املبادئ التوجيهية والترتيبات الضرورية من أجل التنفيذ الفعال لﻻتفاقية في البلدان اﻷطراف
املتأثرة في إقليم آسيا في ضوﺀ أوضاعه اخلاصة.

املادة 2
اﻷوضاع اخلاصة ﻹقليم آسيا
تضع اﻷطراف في اعتبارها ،عند تنفيذ التزاماتها مبوجب اﻻتفاقية ،حسبما يكون مناسبا ،اﻷوضاع اخلاصة التالية التي  تنطبق
بدرجات متفاوتة على اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم:
( )aإرتفاع نسبــة املناطــق املتأثــرة بالتصحر واجلفاف أو املعرضة لهما من أراضيها ،والتنوع الكبير لهذه املناطق فيما يتعلق
باملناخ ،والطبوغرافيا ،واستخدام اﻷراضي ،والنظم اﻻجتماعية  -اﻻقتصادية؛
( )bالضغط الشديد على املوارد الطبيعية للحصول على سبل العيش؛
( )cوجود نظم انتاج تتصل مباشرة بالفقر املتفشي ،مما يؤدي إلى تدهور اﻷراضي والضغط على املوارد املائية الشحيحة؛
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( )dشدة التأثر بأوضاع اﻻقتصاد العاملي واملشاكل اﻻجتماعية مثل الفقر ،وسوﺀ الصحة والتغذية ،ونقص اﻷمن الغذائي،
والهجرة ،ونزوح اﻷشخاص ،والديناميات السكانية؛
( )eالتوسع احلادث في قدراتها وأطرها املؤسسية اخلاصة مبعاجلة مشاكل التصحر واجلفاف القطرية ولكن مع عدم كفاية هذه
القدرات واﻷطر حتى اﻵن؛
( )fحاجة هذه البلدان إلى التعاون الدولي بغية بلوغ أهداف التنمية املستدامة املتصلة مبكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛

املادة 3
إطار برامج العمل الوطنية
  1تكون برامج العمل الوطنية جزﺀا ﻻ يتجزأ من السياسات الوطنية اﻷوسع نطاقا املتعلقة بالتنمية املستدامة لدى اﻷطراف من
البلدان املتأثرة في آسيا.
  2تضع اﻷطراف من البلدان املتأثرة ،حسبما يكون مناسبا ،برامج عمل وطنية عمﻻ باملواد  9إلى  11من اﻻتفاقية ،مع إيﻻﺀ اهتمام
خاص للفقرة  )f( 2من املادة  10ويجوز ،حسبما يكون مناسبا ،اشراك وكاﻻت التعاون الثنائي واملتعدد اﻷطراف في هذه العملية بناﺀ 
على طلب البلد الطرف املتأثر املعني.

املادة 4
برامج العمل الوطنية
  1يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة في املنطقة ،عند إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية ،أن تضطلع ،في جملة أمور ،على نحو
يتمشى مع ظروف وسياسات كل منها ،وحسبما يكون مناسبا ،مبا يلي:
( )aتعيني الهيئات املناسبة املسؤولة عن إعداد وتنسيق وتنفيذ برامج عملها؛
( )bاشراك السكان املتأثرين ،مبا في ذلك اجملتمعات احمللية ،في وضع وتنسيق وتنفيذ برامج عملها عن طريق عملية تشاور ذات دفع
محلي ،بالتعاون مع السلطات احمللية واملنظمات الوطنية وغير احلكومية ذات الصلة؛
( )cاستقصاﺀ حالة البيئة في املناطق املتأثرة لتقييم أسباب وآثار التصحر وحتديد مجاﻻت العمل ذات اﻷولوية؛
( )dالقيام ،مبشاركة السكان املتأثرين ،بتقييم البرامج السابقة واحلالية ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف ،بغية تصميم
استراتيجية ووضع تفاصيل أنشطة برامج عملها؛
( )eاعداد برامج تقنية ومالية على أساس املعلومات املستمدة من اﻷنشطة املشار إليها في الفقرات الفرعية )أ( الى )د(؛
( )fاستحداث واستخدام اجراﺀات ومعايير لتقييم تنفيذ برامج عملها؛
( )gالنهوض باﻻدارة املتكاملة ﻷحواض الصرف ،وحفظ موارد التربة ،وتعزيز موارد املياه واستخدامها بكفاﺀة؛
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( )hتعزيز و/أو انشاﺀ نظم معلومات وتقييم ومتابعة وانذار مبكر في املناطق املعرضة للتصحر واجلفاف ،على أن توضع في
احلسبان العوامل املناخية واجلوية والهيدرولوجية واﻷحيائية وغيرها من العوامل ذات الصلة؛
( )iالقيام ،بروح قوامها الشراكة ،في احلاﻻت التي تشتمل على تعاون دولي ،مبا في ذلك تقدمي مساعدة مالية وتقنية ،بصياغة
الترتيبات املناسبة الداعمة لبرامج عملها؛
  2متشيا مع املادة  10من اﻻتفاقية ،تؤكد اﻻستراتيجية العامة لبرامج العمل الوطنية على برامج التنمية احمللية املتكاملة من
أجل املناطق املتأثرة ،باﻻستناد إلى آليات قائمة على املشاركة وإلى ادماج استراتيجيات استئصال شأفة الفقر في جهود مكافحة
التصحر وتخفيف آثار اجلفاف .وتجُ ﱠمع التدابير القطاعية الواردة في برامج العمل في ميادين ذات أولوية تراعي التنوع الكبير في
املناطق املتأثرة في اﻹقليم واملشار إليه في املادة .)a( 2

املادة 5
برامج العمل دون اﻻقليمية واملشتركة
  1عمﻻ باملادة  11من اﻻتفاقية ،يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة في آسيا أن تتفق فيما بينها على التعاون والتشاور مع أطراف
أخرى ،حسبما يكون مناسبا ،وإعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية أو مشتركة ،حسبما يكون مناسبا ،بغية استكمال برامج
العمل الوطنية وزيادة الفعالية في تنفيذها .وفي أي من احلالتني ،يجوز لﻷطراف ذات الصلة اﻻتفاق معا على أن تنيط مبنظمات دون
اقليمية ،مبا في ذلك املنظمات الثنائية ،أو وطنية ،أو مؤسسات متخصصة ،املسؤوليات املتعلقة بإعداد وتنسيق وتنفيذ البرامج.
ويجوز أيضا لهذه املنظمات أو املؤسسات أن تعمل كجهات وصل فيما يتعلق بتعزيز وتنسيق اﻻجراﺀات ً
عمﻻ باملواد  16إلى  18من
اﻻتفاقية.
  2تقوم اﻷطراف من البلدان املتأثرة في املنطقة ،حسبما يكون مناسبا ،عند اعداد وتنفيذ برامج العمل دون اﻻقليمية أو املشتركة،
مبا يلي:
( )aالقيام ،بالتعاون مع املؤسسات الوطنية ،بتحديد اﻷلويات املتعلقة مبكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف والتي ميكن أن تفي
بها هذه البرامج على وجه أفضل ،وكذلك اﻷنشطة ذات الصلة التي ميكن تنفيذها بصورة فعالة عن طريقها؛
( )bتقييم القدرات واﻷنشطة التشغيلية للمؤسسات اﻻقليمية ودون اﻻقليمية والوطنية ذات الصلة؛
( )cتقييم البرامج القائمة املتعلقة بالتصحر واجلفاف لدى جميع أو بعض اﻷطراف في اﻹقليم أو اﻹقليم الفرعي وعﻻقتها
ببرامج العمل الوطنية؛
( )dالقيام ،بروح قوامها الشراكة ،في احلاﻻت التي تشتمل على تعاون دولي ،مبا في ذلك تقدمي مساعدة مالية وتقنية ،بصياغة
ترتيبات ثنائية و/أو متعددة اﻷطراف مناسبة داعمة للبرامج.
  3يجوز أن تشتمل برامج العمل دون اﻻقليمية أو املشتركة على برامج مشتركة ُمتفق عليها من أجل اﻻدارة املستدامة للموارد
الطبيعية العابرة للحدود فيما يتعلق بالتصحر واجلفاف ،وأولويات للتنسيق وغير ذلك من اﻷنشطة في ميادين بناﺀ القدرات،
والتعاون العلمي والتقني ،وبشكل خاص نظم اﻻنذار املبكر من اجلفاف وتقاسم املعلومات ،ووسائل تعزيز املنظمات أو املؤسسات
دون اﻻقليمية واملنظمات أو املؤسسات اﻷخرى ذات الصلة.
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املادة 6
اﻷنشطة اﻻقليمية
يجوز في اﻷنشطة اﻻقليمية املتعلقة بدعم برامج العمل دون اﻻقليمية أو املشتركة أن تشمل ،في جملة أمور ،تدابير ترمي الى
الصعد الوطني ودون اﻻقليمي واﻻقليمي ،وإلى دعم تنفيذ املواد   16إلى   19من
تعزيز مؤسسات وآليات التنسيق والتعاون على ﱡ
اﻻتفاقية .ويجوز أن تشمل هذه اﻷنشطة ما يلي:
( )aالنهوض بشبكات التعاون التقني وتعزيزها؛
( )bإعداد قوائم حصرية بالتكنولوجيات واملعرفة والدراية العملية واملمارسات ،وكذلك بالتكنولوجيات والدراية العملية
التقليدية واحمللية ،والنهوض بنشرها واستخدامها؛
( )cتقييم اﻻحتياجات من نقل التكنولوجيا والنهوض بتكييف هذه التكنولوجيات واستخدامها؛
الصعد ،وتعزيز التدريب والبحث والتطوير ،وبناﺀ نظم من
( )dتشجيع برامج التوعية العامة والنهوض ببناﺀ القدرات على جميع ﱡ
أجل تنمية املوارد البشرية.

املادة 7
املوارد واﻵليات املالية
  1تقوم اﻷطراف ،نظرا إلى أهمية مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف في إقليم آسيا ،بتعزيز تعبئة موارد مالية كبيرة وتعزيز
توافر آليات ماليةً ،
عمﻻ باملادتني  20و 21من اﻻتفاقية.
  2تقوم اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم بصورة فردية أو مشتركة ،طبقا لﻻتفاقية وعلى أساس آلية التنسيق املنصوص
عليها في املادة  8ووفقا لسياساتها اﻹمنائية الوطنية ،مبا يلي:
( )aاعتماد تدابير ترمي إلى ترشيد وتعزيز آليات توفير اﻷموال عن طريق اﻻستثمار العام واخلاص بقصد حتقيق نتائج محددة في
العمل الرامي إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
( )bحتديد اﻻحتياجات من التعاون الدولي دعما للجهود الوطنية ،وخاصة اﻻحتياجات املالية والتقنية والتكنولوجية؛
( )cتعزيز اشتراك مؤسسات التعاون املالي الثنائية و/أو املتعددة اﻷطراف بقصد ضمان تنفيذ اﻻتفاقية.
  3تقوم اﻷطراف ،قدر اﻹمكان ،بتبسيط إجراﺀات توجيه اﻷموال إلى اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم.

املادة 8
آليات التعاون والتنسيق
  1يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة أن تقوم ،عن طريق الهيئات املناسبة املسماة عمﻻ بالفقرة  )a( 1من املادة  4واﻷطراف اﻷخرى
في اﻹقليم ،حسبما يكون مناسبا ،بإنشاﺀ آلية من أجل جملة أغراض منها اﻷغراض التالية:
( )aتبادل املعلومات واخلبرة واملعرفة والدراية العملية؛
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( )bالتعاون وتنسيق اﻻجراﺀات ،مبا في ذلك الترتيبات الثنائية واملتعددة اﻷطراف ،على الصعيدين دون اﻻقليمي واﻻقليمي؛
( )cالنهوض بالتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي واملالي ،عمﻻ باملواد  5إلى 7؛
( )dحتديد اﻻحتياجات من التعاون اخلارجي؛
( )eمتابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل.
  2يجوز أيضا لﻷطراف من البلدان املتأثــرة أن تقــوم ،عن طريق الهيئات املناسبة املسماة عمﻻ بالفقرة  )a( 1من املادة  4واﻷطراف
اﻷخرى في اﻹقليم ،أن تتشاور وأن تنسق ،حسبما يكون مناسبا ،بخصوص برامج العمل الوطنية ودون اﻻقليمية واملشتركة .ويجوز
لها أن تشرك في هذه العملية ،حسبما يكون مناسبا ،اﻷطراف اﻷخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ذات
الصلة .وينبغي أن يسعى هذا التنسيق ،في جملة أمور ،إلى ضمان اﻻتفاق على فرص التعاون الدولي وفقا للمادتني  20و 21من
اﻻتفاقية وتعزيز التعاون التقني وتوجيه املوارد كيما تُستخدم على نحو فعال.
  3تعقد اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم اجتماعات تنسيق دورية ويجوز أن تقوم اﻷمانة الدائمة ،بناﺀ على طلب هذه
اﻷطراف ،وعمﻻ باملادة  23من اﻻتفاقية ،بتيسير عقد اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي:
( )aإسداﺀ املشورة بشأن تنظيم ترتيبات التنسيق الفعالة ،باﻻعتماد على اخلبرات املكتسبة من التريبات اﻷخرى التي من هذا
القبيل؛
( )bتقدمي املعلومات إلى الوكاﻻت الثنائية واملتعددة اﻷطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق ،وتشجيع اشتراكها بصورة
فعالة في هذا الصدد؛
( )cتقدمي املعلومات اﻷخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال تنفيذ أو حتسني عمليات التنسيق.

املرفق الثالث
مرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أمريكة الالتينية و الكاريبي
املادة 1
الغرض
الغرض من هذا املرفق هو توفير املبادئ التوجيهية العامة من أجل تنفيذ اﻻتفاقية في إقليم أمريكا الﻻتينية والكاريبي ،في ضوﺀ 
أوضاعه اخلاصة.

املادة 2
اﻷوضاع اخلاصة ﻹقليم أمريكا الﻻتينية والكاريبي
تضع اﻷطراف في اﻻعتبار ،وفقا ﻷحكام اﻻتفاقية ،اﻷوضاع اخلاصة التالية لﻹقليم:
ويﻻحظ فيها وجود خصائص
( )aوجود مساحات شاسعة ُمعرﱠضة للتأثر الشديد بالتصحر و/أو اجلفاف وقد تأثرت بهما بشدةُ ،
متنوعة تبعا للمنطقة التي يحدث فيها ذلك ،وهذه العملية التراكمية واﻵخذة في اﻻشتداد تترتب عليها آثار سلبية
اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية تشتد خطورتها نظرا إلى أنه يوجد في هذا اﻹقليم أحد أكبر مصادر التنوع اﻷحيائي في
العالم؛
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( )bاﻻستخدام املتواتر ملمارسات إمنائية غير مستدامة في املناطق املتأثرة نتيجة لتفاعﻻت معقدة فيما بني عوامل فيزيائية
وأحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ،مبا في ذلك عوامل اقتصادية دولية مثل املديونية اخلارجية وتدهور
معدﻻت التبادل التجاري وممارسات جتارية تؤثر على أسواق املنتجات الزراعية والسمكية واحلراجية؛
( )cحدوث انخفاض حاد في انتاجية النظم اﻻيكولوجية جاﺀ كنتيجة رئيسية للتصحر واجلفاف ،ويتخذ شكل تناقص احملاصيل
الزراعية واملنتجات احليوانية واحلراجية ،وفقدان التنوع اﻷحيائي؛ ومن وجهة النظر اﻻجتماعية ،تتمثل النتائج في انتشار
الفقر ،والهجرة ،ونزوح السكان داخليا ،وتدهور نوعية حياة السكان؛ ولذلك سيتعني على اﻹقليم أن يعتمد نهجا متكامﻻ
بشأن مشاكل التصحر واجلفاف عن طريق تعزيز مناذج التنمية املستدامة ،املتمشية مع احلالة البيئية واﻻقتصادية
واﻻجتماعية في كل بلد.

املادة 3
برامج العمل
  1طبقا لﻻتفاقية ،وﻻ سيما املواد  9إلى  11منها ،تقوم اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم ،حسبما يكون مناسبا وفقا
لسياساتها اﻻمنائية الوطنية ،بإعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية ملكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف كجزﺀ ﻻ يتجزأ من
سياساتها الوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة .وميكن إعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية وإقليمية وفقا ﻻحتياجات املنطقة.
  2يكون على اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم ،عند إعداد برامج العمل الوطنية اخلاصة بها ،أن تولي اهتماما خاصا للفقرة
الفرعية  )f( 2من املادة  10من اﻻتفاقية.

املادة 4
مضمون برامج العمل الوطنية
يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم ،في ضوﺀ حالة كل منها ،أن تضع في احلسبان ،في جملة أمور ،القضايا املوضوعية
التالية عند وضع استراتيجيات العمل الوطنية اخلاصة بها ملكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف ،عمﻻ باملادة  5من اﻻتفاقية:
( )aزيـادة كــل مــن القـدرات ،والتعليـم والتوعيـة العامــة ،والتعـاون التقنـــي والعلمــي والتكنولوجي ،واملوارد واﻵليات
املالية؛
( )bاستئصال شأفة الفقر وحتسني نوعية احلياة البشرية؛
( )cحتقيق اﻷمن الغذائي والتنمية واﻻدارة املستدامتني لﻷنشطة الزراعية واحليوانية واحلراجية واملتعددة اﻷغراض؛
( )dاﻻدارة املستدامة للموارد الطبيعية ،وﻻ سيما اﻻدارة الرشيدة ﻷحواض الصرف؛
( )eاﻻدارة املستدامة للموارد الطبيعية في املناطق املرتفعة؛
( )fادارة وحفظ موارد التربة بصورة رشيدة ،واستغﻻل موارد املياه واستخدامها بكفاﺀة؛
( )gصياغة وتطبيق خطط طوارئ لتخفيف آثار اجلفاف؛
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( )hتعزيز و/أو انشاﺀ نظم معلومات وتقييم ومتابعة وإنذار مبكر في املناطق املعرضة للتصحر واجلفاف ،على أن توضع في
احلسبان العوامل اخلاصة باملناخ واﻷرصاد اجلوية والعوامل الهيدرولوجية واﻷحيائية والعوامل املتعلقة بالتربة والعوامل
اﻻقتصادية واﻻجتماعية؛
( )iتنمية وادارة واستخدام شتى مصادر الطاقة بكفاﺀة ،مبا في ذلك التشجيع على ايجاد مصادر بديلة؛
( )jحفظ التنوع اﻷحيائي واستخدامه على نحو مستدام ،وفقا ﻷحكام اتفاقية التنوع اﻷحيائي (البيولوجي)؛
( )kوضع اجلوانب الدميوغرافية املتصلة بعمليات التصحر واجلفاف في اﻻعتبار؛
( )lإقامة أو تعزيز أُطر مؤسسية وقانونية متك ﱢن من تطبيق اﻻتفاقية وتهدف ،في جملة أمور ،إلى اضفاﺀ طابع ﻻ مركزي على
الهياكل والوظائف اﻻدارية املتعلقة بالتصحر واجلفاف ،مع اشتراك اجملتمعات احمللية املتأثرة واجملتمع بصفة عامة.

املادة 5
التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي
طبقا لﻻتفاقية ،وﻻ سيما املواد  16إلى  18منها ،وباﻻستناد إلى آلية التنسيق املنصوص عليها في املادة  7تقوم اﻷطراف من
البلدان املتأثرة ،فرادى أو مجتمعة ،مبا يلي:
( )aالنهوض بتعزيز شبكات التعاون التقني ونظم املعلومات الوطنية ودون اﻻقليمية واﻻقليمية ،فضﻻ عن إدماجها ،حسبما
يكون مناسبا ،في املصادر العاملية للمعلومات؛
( )bإعداد قائمة حصرية بالتكنولوجيات والدراية العملية املتاحة ،وتشجيع نشرها واستخدامها؛
( )cترويج استخدام التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية واملمارسات التقليدية عمﻻ بالفقرة الفرعية  )b( 2من املادة  18من
اﻻتفاقية؛
( )dحتديد اﻻحتياجات من نقل التكنولوجيا؛
( )eالنهوض بتطوير التكنولوجيات املوجودة واجلديدة السليمة بيئيا ذات الصلة وتكييفها واعتمادها ونقلها.

املادة 6
املوارد واﻵليات املالية
طبقا لﻻتفاقية ،وبخاصة املادتان  20و 21منها ،وباﻻستناد إلى آليات التنسيق املنصوص عليها في املادة   ،7تقوم اﻷطراف من
البلدان املتأثرة في اﻹقليم فرادى أو مجتمعة ،وفقا لسياساتها اﻻمنائية الوطنية ،مبا يلي:
( )aاعتماد التدابير الﻻزمة لترشيد وتعزيز آليات توفير اﻷموال عن طريق اﻻستثمار العام واخلاص ،بغية حتقيق نتائج محددة في
جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛
( )bحتديد اﻻحتياجات من التعاون الدولي دعما للجهود الوطنية؛
( )cتعزيز مشاركة مؤسسات التعاون املالي الثنائي و/أو املتعدد اﻷطراف بغية ضمان تنفيذ اﻻتفاقية.
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املادة 7
اﻹطار املؤسسي
ً
  1إعماﻻ ﻷحكام هذا املرفق ،تقوم اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم مبا يلي:
( )aإنشاﺀ و/أو تعزيز جهات الوصل الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف؛
( )bإقامة آلية للتنسيق بني جهات الوصل الوطنية حتقيقا لﻷغراض التالية:
• تبادل املعلومات واخلبرات؛
• تنسيق اﻷنشطة على الصعيدين دون اﻻقليمي واﻻقليمي؛
• تعزيز التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي واملالي؛
• حتديد اﻻحتياجات من التعاون اخلارجي؛
• متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل؛
  2تعقد اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم اجتماعات تنسيق دورية ويجوز أن تقوم اﻷمانة الدائمة ،بناﺀ على طلب هذه اﻷطراف
وعمﻻ باملادة  23من اﻻتفاقية ،بتيسير عقد اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي:
( )aإسداﺀ املشورة بشأن تنظيم ترتيبات التنسيق الفعالة ،باﻻعتماد على اخلبرات املكتسبة من الترتيبات اﻷخرى التي من هذا
القبيل؛
( )bتقدمي املعلومات إلى الوكاﻻت الثنائية واملتعددة اﻷطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق ،وتشجيع اشتراكها بصورة
فعالة في هذا الصدد؛
( )cتقدمي املعلومات اﻷخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال إقامة أو حتسني عمليات التنسيق.

املرفق الرابع
مرفق التنفيذ اإلقليمي لشمال البحر األبيض املتوسط
املادة 1
الغرض
الغرض من هذا املرفق هو توفير املبادئ التوجيهية والترتيبات الضرورية من أجل التنفيذ الفعال لﻻتفاقية في اﻷطراف من البلدان
املتأثرة في إقليم شمالي البحر اﻷبيض املتوسط في ضوﺀ اﻷوضاع اخلاصة لهذا اﻹقليم.

املادة 2
اﻷوضاع اخلاصة ﻹقليم شمالي البحر اﻷبيض املتوسط
تشمل اﻷوضاع اخلاصة ﻹقليم شمال البحر املتوسط املشار اليه في املادة  1ما يلي:
( )aاﻷوضاع املناخية شبه اجلافة التي تؤثر على مناطق كبيرة ،وحاﻻت اجلفاف املوسمي ،والتفاوت الشديد جدا في سقوط
اﻷمطار ،وسقوط اﻷمطار الفجائي والشديد الكثافة؛
( )bرداﺀة التربة وارتفاع قابليتها للتعرية ،وقابليتها لتكوين قشرة صلبة سطحية؛
( )cوعورة التضاريس ،مع وجود منحدرات حادة والتنوع الكبير ملعاملها الطبيعية؛
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( )dاخلسائر الواسعة النطاق في الغطاﺀ احلراجي بسبب احلرائق املتواترة احلدوث؛
( )eاﻷوضاع املتأزمة في الزراعة التقليدية وما يرتبط بها من هجر اﻷراضي وتردي التربة وهياكل حفظ املياه؛
( )fاﻻستغﻻل غير املستدام ملوارد املياه مما يسفر عن أضرار بيئية خطيرة ،مبا في ذلك التلوث الكيميائي ملستودعات املياه اجلوفية
ومتلحها واستنزافها؛
( )gتركز النشاط اﻻقتصادي في املناطق الساحلية نتيجة للنمو احلضري واﻷنشطة الصناعية والسياحة والزراعة املروية.

املادة 3
إطار التخطيط اﻻستراتيجي للتنمية املستدامة
  1تكون برامج العمل الوطنية جزﺀا محوريا ً ﻻ يتجزأ من اطار التخطيط اﻻستراتيجي للتنمية املستدامة في البلدان اﻷطراف
املتأثرة في شمالي البحر اﻷبيض املتوسط.
  2يُضطلَع بعملية تشاور قائمة على املشاركة ،تشمل املستويات المﻻئمة من احلكومة واجملتمعات احمللية واملنظمات غير
احلكومية لتوفير التوجيه بشأن وضع استراتيجية مرنة التخطيط مبا يتيح أقصى مشاركة محلية عمﻻ بالفقرة  )f( 2من املادة 10
من اﻻتفاقية.

املادة 4
اﻻلتزام باعداد برامج عمل وطنية وجداول زمنية لها
تعد اﻷطراف من البلدان املتأثرة في إقليم شمالي البحر اﻷبيض املتوسط برامج عمل وطنية وكذلك ،حسبما يكون مناسبا،
برامج عمل دون اقليمية أو اقليمية أو مشتركة .ويتم اﻻنتهاﺀ من اعداد هذه البرامج بأسرع ما في اﻻمكان عمليا.

املادة 5
إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها
يقوم كل طرف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم ،عند اعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها ،عمﻻ باملادتني  9و 10من اﻻتفاقية ،مبا
يلي ،حسبما يكون مناسبا:
( )aتعيني الهيئات املناسبة املسؤولة عن إعداد وتنسيق وتنفيذ برنامجه؛
( )bاشراك السكان املتأثرين ،مبا في ذلك اجملتمعات احمللية ،في وضع وتنسيق وتنفيذ البرنامج عن طريق عملية تشاور ذات دفع
محلي ،بالتعاون مع السلطات احمللية واملنظمات غير احلكومية ذات الصلة؛
( )cاستقصاﺀ حالة البيئة في املناطق املتأثرة لتقييم أسباب التصحر وعواقبه وحتديد مجاﻻت العمل ذات اﻷولوية؛
( )dتقييم البرامج السابقة واحلالية ،مبشاركة السكان املتأثرين ،بغية تصميم استراتيجية ووضع تفاصيل اﻷنشطة في برنامج
العمل؛
( )eاعداد برامج تقنية ومالية على أساس املعلومات املكتسبة من اﻷنشطة املبينة في الفقرات الفرعية ( )dالى ()a؛
( )fاستحداث واستخدام اجراﺀات ومعايير لرصد وتقييم تنفيذ البرنامج.
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املادة 6
مضمون برامج العمل الوطنية
يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم أن تدرج ،في برامج عملها الوطنية ،تدابير تتعلق مبا يلي:
( )aاجملاﻻت التشريعية واملؤسسية واﻹدارية؛
( )bأمناط استخدام اﻷراضي ،وادارة موارد املياه ،وحفظ التربة ،واحلراجة ،واﻷنشطة الزراعية ،وادارة املراعي ومراتع املاشية؛
( )cادارة وحفظ احلياة البرية وغيرها من أشكال التنوع اﻷحيائي؛
( )dاحلماية من حرائق الغابات؛
( )eتعزيز سبل العيش البديلة؛
( )fالبحث والتدريب والتوعية العامة.

املادة 7
برامج العمل دون اﻻقليمية واﻻقليمية واملشتركة
  1يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم ،وفقا للمادة  11من اﻻتفاقية ،أن تقوم بإعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية و/أو
اقليمية بغية تكملة وزيادة كفاﺀة برامج العمل الوطنية .ويجوز باملثل لطرفني أو أكثر من البلدان املتأثرة في اﻹقليم اﻻتفاق على
إعداد برنامج عمل مشترك فيما بينها.
  2تنطبق أحكام املادتني  5و 6مع ما يلزم من تعديل ،على اعداد وتنفيذ برامج العمل دون اﻻقليمية واﻻقليمية واملشتركة.
وباﻻضافة الى ذلك ,يجوز أن تشمل هذه البرامج اﻻضطﻻع بأنشطة بحث وتطوير بشأن نخبة من النظم اﻻيكولوجية في املناطق
املتأثرة.
  3تضطلع اﻷطراف من البلدان املتأثرة في اﻹقليم ،عند إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اﻻقليمية أو اﻻقليمية أو املشتركة ،مبا يلي،
حسبما يكون مناسبا:
( )aالقيام ،بالتعاون مع املؤسسات الوطنية ،بتحديد اﻷهداف املتعلقة بالتصحر التي ميكن أن تفي بها هذه البرامج على وجه
أفضل ،فضﻻ عن اﻷنشطة ذات الصلة التي ميكن تنفيذها عن طريقها بصورة فعالة؛
( )bتقييم القدرات واﻷنشطة التشغيلية للمؤسسات اﻻقليمية ودون اﻻقليمية والوطنية ذات الصلة؛
( )cتقييم البرامج القائمة املتعلقة بالتصحر فيما بني اﻷطراف في اﻹقليم وعﻻقتها ببرامج العمل الوطنية.

املادة 8
تنسيق برامج العمل دون اﻻقليمية واﻻقليمية واملشتركة
يجوز لﻷطراف من البلدان املتأثرة التي تعد برامج عمل دون اقليمية أو اقليمية أو مشتركة أن تنشئ جلنة تنسيق تتألف من ممثلي
كل طرف من البلدان املتأثرة املعنية ﻻستعراض التقدم احملرز في مكافحة التصحر وحتقيق التناسق بني برامج العمل الوطنية
ووضع توصيات في شتى مراحل اعداد وتنفيذ برامج العمــل دون اﻻقليمية واﻻقليمية واملشتركة ،وأن تعمل كجهة وصل لتعزيز
وتنسيق التعاون التقني عمﻻ باملواد  16إلى  19من اﻻتفاقية.
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املادة 9
عدم اﻷهلية للمساعدة املالية
اﻷطراف من البلدان املتقدمة املتأثرة غير مؤهلة ،ﻷن تتلقى ،في معرض تنفيذ برامج العمل دون اﻻقليمية واﻻقليمية واملشتركة،
مساعدة مالية مبوجب هذه اﻻتفاقية.

املادة 10
التنسيق مع اﻷقاليم الفرعية واﻷقاليم اﻷخرى
يجوز إعداد وتنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية مشتركة في إقليم شمالي البحر اﻷبيض املتوسط بالتعاون مع برامج عمل
املناطق دون اﻻقليمية أو املناطق اﻷخرى ،وﻻ سيما مع برامج العمل في إقليم شمالي افريقيا الفرعي.

املرفق اخلامس
مرفق بشأن التنفيذ اإلقليمي في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
املادة 1
الغرض
الغرض من هذا املرفق هو وضع مبادئ توجيهية وترتيبات من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذا ً فعاال ً في البلدان األطراف املتأثرة
في إقليم أوروبا الوسطى والشرقية ،في ضوء األوضاع التي ينفرد بها ذلك اإلقليم.

املادة 2
األوضاع التي ينفرد بها إقليم أوروبا الوسطى والشرقية
تشمل األوضاع التي ينفرد بها إقليم أوروبا الوسطى والشرقية املشار إليها في املادة  ،1وهي أوضاع تسود بدرجات متفاوتة في
البلدان األطراف املتأثرة في اإلقليم ،ما يلي:
( )aمشاكل وحتديات محددة تتصل بعملية االنتقال االقتصادي اجلارية حالياً ،مبا في ذلك مشاكل اقتصادية كلية ومالية وضرورة
تعزيز اإلطار االجتماعي والسياسي لإلصالحات االقتصادية والسوقية؛
( )bتنوع أشكال تدهور األرض والتربة في مختلف النظم اإليكولوجية باإلقليم ،مبا في ذلك آثار اجلفاف ومخاطر التصحر في
املناطق املعرَّضة لتحات التربة بفعل املياه والرياح؛
( )cتأزم األوضاع في الزراعة نتيجة جلملة أمور ،منها استنفاد األراضي الصاحلة للزراعة ،ومشاكل متصلة بعدم مالءمة شبكات
الري ،والتدهور التدريجي للتربة وملنشآت حفظ املياه؛
( )dاستغالل املوارد املائية استغالال ً غير مستدام على نحو يفضي إلى إحلاق ضرر خطير بالبيئة ،مبا في ذلك التلوث الكيميائي
والتملح واستنفاد مستودعات املياه اجلوفية؛
( )eحدوث خسائر في الغطاء احلرجي بفعل العوامل املناخية ،نتيجة لتلوث الهواء وكثرة احلرائق في الغابات؛
( )fاتباع ممارسات إمنائية غير مستدامة في املناطق املتأثرة نتيجة حلدوث تفاعالت معقدة فيما بني العوامل الطبيعية
والبيولوجية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية؛
( )gمخاطر تنامي الشدائد االقتصادية وتدهور األوضاع االجتماعية في املناطق املتأثرة بتدهور التربة والتصحر واجلفاف؛
( )hضرورة إعادة النظر في أهداف البحوث وفي اإلطار السياسي والتشريعي لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛
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( )iفتح أبواب اإلقليم أمام التعاون الدولي على نطاق أوسع والسعي إلى بلوغ األهداف العريضة للتنمية املستدامة.

املادة 3
برامج العمل
  1تشكل برامج العمل جزءاً ال يتجزأ من إطار السياسة العامة للتنمية املستدامة ،وتتصدى على النحو املناسب لشتى أشكال
تدهور التربة والتصحر واجلفاف التي تتأثر بها األطراف في اإلقليم.
  2يتم االضطالع بعملية استشارية قائمة على املشاركة ،تشترك فيها احلكومة واجملتمعات احمللية واملنظمات غير احلكومية
مبستوياتها املناسبة ،بغية التوجيه بشأن استراتيجية ذات تخطيط مرن مبا يتيح أقصى قدر من املشاركة احمللية ،عمال ً بأحكام
الفقرة  )f(2من املادة  10من االتفاقية .ويجوز أن تشارك في هذه العملية ،حسب االقتضاء ،وكاالت التعاون الثنائي واملتعدد األطراف
بناء على طلب البلد الطرف املتأثر املعني.

املادة 4
إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها
يتولى كل بلد من البلدان األطراف املتأثرة في اإلقليم ،لدى إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها عمال ً بأحكام املادتني  9و 10من
االتفاقية ،القيام ،حسب االقتضاء ،مبا يلي:
( )aتعيني الهيئات املناسبة التي تتولى إعداد برنامج البلد وتنسيقه وتنفيذه؛
( )bإشراك السكان املتأثرين ،مبن فيهم أفراد اجملتمعات احمللية ،في وضع البرنامج وتنسيقه وتنفيذه من خالل عملية استشارية
يكون محركها محلياً ،مع تعاون السلطات احمللية واملنظمات غير احلكومية ذات الصلة؛
( )cاستقصاء حالة البيئة في املناطق املتأثرة لتقدير أسباب التصحر ونتائجه وحتديد مجاالت العمل ذات األولوية؛
( )dالقيام ،مبشاركة السكان املتأثرين ،بتقييم البرامج ماضيا ً وحاضرا ً بغية تصميم استراتيجية وصياغة إجراءات في برنامج
العمل؛
( )eإعداد برامج تقنية ومالية استنادا ً إلى ما يتم احلصول عليه من معلومات من خالل األنشطة الوارد ذكرها في الفقرات
الفرعية من (أ) إلى (د) أعاله؛
( )fوضع واستخدام إجراءات ومعايير أساسية لرصد وتقييم تنفيذ البرنامج.

املادة 5
برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية واملشتركة
  1يجوز للبلدان األطراف املتأثرة في اإلقليم أن تقوم ،وفقا ً ألحكام املادتني  11و 12من االتفاقية ،بإعداد وتنفيذ برامج عمل دون
إقليمية أو إقليمية أو كليها تتميما ً لبرامج العمل الوطنية وزيادةً لفعاليتها وكفاءتها .ويجوز كذلك لبلدين أو أكثر من البلدان
األطراف املتأثرة في اإلقليم أن يتفقا على إعداد برنامج عمل مشترك بينهما أو فيما بينهم.
  2ويجوز إعداد هذه البرامج وتنفيذها بالتعاون مع أطراف أو أقاليم أخرى .ويكون الهدف من هذا التعاون إيجاد بيئة دولية مواتية
وتيسير الدعم املالي أو التقني أو كليهما أو غير ذلك من أشكال املساعدة على التصدي لقضايا التصحر واجلفاف بقدر أكبر من
الفعالية على مختلف األصعدة.
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  3تسري أحكام املادتني  3و ،4مع إجراء ما يلزم من تعديل ،على إعداد وتنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية ومشتركة .وقد
تشمل هذه البرامج ،إضافة إلى ذلك ،االضطالع بأنشطة بحث واستحداث فيما يتعلق بنظم إيكولوجية مختارة في املناطق
املتأثرة.
  4وتتولى البلدان األطراف املتأثرة في اإلقليم ،لدى إعدادها وتنفيذها برامج عمل دون إقليمـية أو إقليمية أو مشتركة ،القيام،
حسب االقتضاء ،مبا يلي:
( )aالتعاون مع املؤسسات الوطنية على حتديد األهداف الوطنية املتصلة بالتصحر التي ميكن بلوغها بشكل أفضل بواسطة
فعال من خاللها؛
هذه البرامج ،وحتديد األنشطة ذات الصلة التي ميكن االضطالع بها بشكل ّ
( )bتقييم القدرات واألنشطة التشغيلية للمؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ذات الصلة؛
( )cتقدير البرامج القائمة حاليا ً واملتصلة بالتصحر فيما بني أطراف اإلقليم وعالقة هذه البرامج ببرامج العمل الوطنية؛
( )dالنظر في العمل على تنسيق برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية واملشتركة ،مبا في ذلك ،حسب االقتضاء ،إنشاء جلان
تنسيق تتألف من ممثلني لكل بلد معني من البلدان األطراف املتأثرة وتتولى استعراض ما أُحرز من تقدم في مكافحة التصحر،
واملواءمة بني برامج العمل الوطنية ،وتقدمي توصيات في شتى مراحل إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية أو اإلقليمية أو
املشتركة ،والعمل كجهات وصل من أجل تعزيز التعاون التقني وتنسيقه عمال ً بأحكام املواد من  16إلى  19من االتفاقية.

املادة 6
التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي
تتولى األطراف في اإلقليم ،فرادى أو باالشتراك فيما بينهـا ،القيام ،متشيا ً مع هدف االتفاقية ومبادئها ،مبا يلي:
( )aالتشجيع على تعزيز شبكات التعاون العلمي والتقني ،وعلى تعزيز مؤشرات الرصد ونظم املعلومات على جميع األصعدة،
فضال ً عن إدماجها ،حسب االقتضاء ،في شبكات املعلومات العاملية؛
( )bالتشجيع على تطوير ما هو قائم من التكنولوجيات السليمة بيئيا ً ذات الصلة بالتصحر وعلى استحداث اجلديد منها ،وعلى
تكييف هذه التكنولوجيات ونقلها داخل املنطقة وخارجها.

املادة 7
املوارد واآلليات املالية
تتولى البلدان األطراف املتأثرة في اإلقليم ،فرادى أو باالشتراك فيما بينها ،القيام ،متشيا ً مع هدف االتفاقية ومبادئها ،مبا يلي:
( )aاعتماد تدابير لترشيد وتعزيز آليات اإلمداد باألموال من خالل االستثمار العام واخلاص بغية حتقيق نتائج ملموسة في العمل
على مكافحة تدهور التربة والتصحر والتخفيف من آثار اجلفاف؛
( )bحتديد متطلبات التعاون الدولي دعما ً للجهود الوطنية ،مبا يكفل ،على وجه اخلصوص ،إيجاد بيئة مواتية لالستثمارات
فعال ،مبا في ذلك
والتشجيع على انتهاج سياسات استثمارية نشطة واتباع نهج متكامل بغية مكافحة التصحر على نحو ّ
التحديد املبكر ملا تسببه هذه العملية من مشاكل؛
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( )cالسعي إلى إشراك الشركاء الثنائيني أو املتعددي األطراف أو كليهم ومؤسسات التعاون املالي ضمانا ً لتنفيذ أحكام
االتفاقية ،مبا في ذلك األنشطة البرنامجية التي تراعي االحتياجات احملددة للبلدان األطراف املتأثرة في اإلقليم؛
( )dتقدير ما حلكم املادة  )a(2من أثر محتمل في تنفيذ أحكام املواد  6و 13و 20وغيرها من أحكام االتفاقية ذات الصلة.

املادة 8
اإلطار املؤسسي
  1تتولى األطراف في املنطقة ،إنفاذا ً ألحكام هذا املرفق ،القيام مبا يلي:
( )aإنشاء و/أو تعزيز جهات الوصل الوطنية بغية تنسيق العمل على مكافحة التصحر أو التخفيف من آثار اجلفاف أو كليهما؛
( )bالنظر فيما يتعني وضعه من آليات بغية تعزيز التعاون اإلقليمي ،حسب االقتضاء.
  2لألمانة الدائمة أن تقوم ،بناء على طلب األطراف في املنطقة وعمال ً بأحكام املادة  23من االتفاقية ،بتيسير الدعوة إلى عقد
اجتماعات تنسيق في اإلقليم ،وذلك عن طريق ما يلي:
vإ سداء املشورة بشأن تنظيم ترتيبات تنسيق فعالة ،مع االستفادة من اخلبرة املكتسبة من ترتيبات أخرى من هذا القبيل؛
( )bتقدمي غير ذلك من املعلومات التي قد تكون مفيدة في إرساء عمليات التنسيق أو حتسينها.
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