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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

   من جدول األعمال املؤقت )أ(٦البند 
  للسنوات العـشر اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان     

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(   من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  تقرير عن تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية  العشر من أجل   

  من أجل  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  *ر مقدم من األمني التنفيذي عن تنفيذ االستراتيجيةتقري
  إضافة

  مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية

  موجز
 البلدان األطراف املتأثرة على مواءمة برامج عملها وأنشطتها التنفيذيـة األخـرى ذات              ٨-م أ /٣حث مؤمتر األطراف يف مقرره        -١

 ذلك، أوصت األطراف، يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بتحسني مواءمة             وباإلضافة إىل . الصلة باالتفاقية مع االستراتيجية   
برامج العمل وطلبت دعماً مالياً وتقنياً مشتركاً من اآللية العاملية واألمانة، تبعاً لوالية كل منهما، من أجل االضطالع باألنشطة الالزمة لتنفيذ                     

  .هذه التوصية
طراف املذكور أعاله، أعدت األمانة مشروع مبادئ توجيهية ملواءمة برامج العمل، واتبعت يف ذلك عمليـة                واستجابة لطلب األ    -٢

  .تفاعلية مشلت عقد مناقشات يف سلسلة من حلقات العمل دون اإلقليمية وإجراء استعراض هنائي يف اجتماع مشترك بني الوكاالت
 الوثيقة إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه واعتماد احملتمل، متهيداً لتنفيذ برامج العمـل              ويقدَّم مشروع املبادئ التوجيهية الوارد يف هذه        -٣

  .بطريقة متواءمة يف إطار متماسك ومتناسق

                                                      

الوثيقة ملراعاة التعليقات اليت أبدهتا البلدان األطراف يف حلقات العمل دون اإلقليمية املتعلقة             تأخر تقدمي هذه      *
 .٢٠٠٩أغسطس /يونيه إىل آب/مبواءمة برامج العمل واملعقودة يف الفترة من حزيران
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أساسيةتمعلوما  - أوالً 

  ٤  ١٨- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـمقدمـ  - ثانياً 

  ٤  ١١- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية استخدام املبادئ التوجيهية   - ألف   

  ٥  ١٥- ١٢  . . . . . توضيح املصطلحات الرئيسية املستخدمة يف املبادئ التوجيهية    - باء   

  ٦  ١٨- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغرض واألهداف والنتائج املتوقعة   -  جيم  
  ٦  ٥٢- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع املبادئ التوجيهية  - ثالثاً 

  ٦  ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنهجية املقترحة   - ألف   
  ٦  ٢٨- ٢٠  . . . . . . . . . . . . التوجيهات األساسية للمواءمة مع األهداف التنفيذية    - باء   
  ١٠  ٣٨- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادئ التوجيهية لتنقيح برامج العمل الوطنية   -  جيم  
  ١٢  ٥٢- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل   - دال   

  ١٦  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 

  املرفقات

  املرفق

ات إعداد األحكام العامة لالتفاقية فيما يتعلق بربامج العمل والدروس املستفادة من عملي  -  األول
  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتنفيذ برامج العمل املاضية

  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صياغة املبادئ التوجيهية  - الثاين 
  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسم بياين ملسارات املواءمة  - الثالث 
  ٢٥  . . . . . . . . . أداة لدعم اختاذ القرارات تساعد يف حتقيق املواءمة مع األهداف التنفيذية اخلمسة  - الرابع 
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنقيح تطلباتأداة لدعم اختاذ القرارات تساعد يف حتديد م  - اخلامس
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   معلومات أساسية- أوالً 
، )االسـتراتيجية (توفر اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية               - ١

وقد حث مؤمتر األطراف يف هذا      . ، األساس القانوين ملواءمة برامج العمل     ٨- م أ /٣مدا مبوجب املقرر    اللذان اعتُ 
البلدان األطراف النامية املتأثرة، وأي بلد طرف آخر متأثر يف إطار مرفق التنفيذ اإلقليمي اخلاص ) ٥فقرة ال(املقرر 

به، على مواءمة برامج عملها وأنشطتها التنفيذية األخرى ذات الصلة باالتفاقية مع االستراتيجية، بوسائل من بينها 
  .اخلمسة وتنقيح أنشطتها التنفيذية لضمان امتثاهلا هلذه النتائجإطار األهداف التنفيذية تناول النتائج املذكورة يف 

، سلم مؤمتر األطراف أيضاً حباجة األطراف إىل إعادة موءامة برامج عملها            )٤٥الفقرة  (ويف املقرر نفسه      - ٢
نية، التقنيـة   الوطنية مع االستراتيجية، ودعا األطراف، مبساعدة من اآللية العاملية، إىل حشد املوارد الدولية والوط             

ويف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،       . منها واملالية، ملساعدة البلدان يف عملية إعادة املواءمة هذه        
أوصت األطراف بتعزيز مواءمة تنفيذ برامج العمل، وطلبت دعماً مالياً وتقنيا مشتركاً من اآللية العاملية واألمانة،                

  .تنفيذ األنشطة الالزمةتبعاً لوالية كل منهما، ل

 من االستراتيجية إىل البلدان األطراف املتأثرة أن تنقح برامج عملـها            ٢-٢وباإلضافة إىل ذلك، تطلب النتيجة        - ٣
اقتصادية، وإدراجها يف    -واجتماعية  مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية      الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية       

 إىل بلدان األطراف املتأثرة أن تدرج برامج عملـها الوطنيـة            ٣- ٢ لالستثمار؛ وتطلب النتيجة  سياق أُطر متكاملة    
ومسائل اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطـط والـسياسات                 

  .القطاعية واالستثمارية

وصيات حمددة من الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ ومت تكميل أحكام مقرر مؤمتر األطراف املذكور أعاله بت        - ٤
برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف إطـار خطـط            إدراج   جرى التشديد على ضرورة   ) أ: (االتفاقية حيث 

يهيـة  عوجلت مسألة تطبيق ورصد املبـادئ التوج   ) ب ()٢١الفقرة  (تيجية احلد من الفقر     إمنائية شاملة مثل ورقات استرا    
منطقـة دون   خالهلا ألطراف تنتمي إىل     أوصي باستحداث عملية ميكن من      ) ج ()٨٦الفقرة  (دة واملوحدة لإلبالغ    اجلدي

منطقة ما تنسيق املعلومات املتاحة على الصعيد الوطين من أجل إعداد برامج دون إقليمية وإقليمية، حسب                إىل  إقليمية أو   
جرى التشديد أيضاً على أن احلاجة إىل استحداث نظـام          ) د) (١٠٢الفقرة  (ملقبلة  االقتضاء، يف سياق اآلليات اإلقليمية ا     

كما أوصت جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية        ). ١٠٩الفقرة  (مؤشرات ينبغي أن تقترن مبواءمة برامج العمل        
  .روس املستفادة من جتارب املواءمة املماثلةاألوىل باستخدام خطوط األساس االقتصادية والبيوفيزيائية احملسنة، وكذلك الد

واتبعت يف . أعدت األمانة مبادئ توجيهية ملواءمة برامج العمل مع االستراتيجيةبالذات، ويف هذا السياق   - ٥
يف اخلطوة األوىل، أعد ثالثة خـرباء       . صياغة هذه املبادئ التوجيهية عملية اشتملت على مخس خطوات رئيسية         

مشروع مبادئ توجيهية نوقش    ) عن مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب       (  استشاريني إقليميني 
عرضت نتيجة   استُ ،ويف اخلطوة الثالثة  ). انظر املرفق الثاين  (يف اخلطوة الثانية يف سلسلة حلقات عمل دون إقليمية          

النهائية قبل تقـدميها إىل     صيغتها  هية يف   هذه العملية يف اجتماع مشترك بني الوكاالت بغية وضع املبادئ التوجي          
ومن املتوقع أن تقوم البلدان األطراف املتأثرة، بعـد الـدورة           . يف دورته التاسعة  لكي ينظر فيها    مؤمتر األطراف   
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وأن تقدم مالحظات تعقيبيـة     املواءمة  التاسعة ملؤمتر األطراف، باستخدام هذه املبادئ التوجيهية يف تنفيذ عملية           
  .أجل مواصلة حتسني هذه العمليةإضافية من 

   مقدمة- ثانياً 
   كيفية استخدام املبادئ التوجيهية- ألف 

دون ويراد باملبادئ التوجيهية التالية مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف مواءمة برامج عملها الوطنيـة                 - ٦
ويوضـح   . ٨- م أ/٣الصلة من املقرر اإلقليمية واإلقليمية ملكافحة التصحر مع االستراتيجية، طبقاً لألحكام ذات          

الفرع األول من املبادئ التوجيهية تعريف املواءمة والتنقيح، ويقدم معلومات أساسية، ويعرض الغرض من عملية               
املواءمة وأهدافها ونتائجها املتوقعة، بينما يصف الفرع الثاين املنهجية املستخدمة واملبادئ التوجيهية العامة واحملددة 

  . بيقها ملواءمة برامج العمل، وفقاً لكل مستوى وحالةالواجب تط

خمتلف األحكام القانونية لالتفاقية املتعلقة بعمليات      ) أ(عن  موجزة  ويقدم املرفق األول معلومات أساسية        - ٧
مقـررات  خمتلف  ) ج(الدروس املستفادة من إعداد وتنفيذ اجليل األول من برامج العمل، و          ) ب(برامج العمل، و  

ضـعت املبـادئ    وقد وُ . استعراض البيئة اخلارجية املتغرية لالتفاقية    ) د(ألطراف املتعلقة بربامج العمل، و    مؤمتر ا 
  مدت بعد عملية واسعة من استعراض املؤلفات وحتليلها، والتشاور على الـصعيد دون اإلقليمـي           التوجيهية واعتُ 
  . وبني الوكاالت

ونظراً . لة للتطبيق يف حاالت حمددة بالذات وعلى وجه اإلمجالوُيراد هبذه املبادئ التوجيهية أن تكون قاب  - ٨
  :، تصنف املبادئ التوجيهية هذه الربامج يف أربع فئات وتنفيذهابرامج العملحالة تطوير للتباين الكبري يف 

  برامج العمل اليت مل جير إعدادها بعد؛  )أ(  
  برامج العمل قيد اإلعداد؛  )ب(  
ل إعدادها ولكنها تواجه صعوبات يف التنفيذ؛ وحتتاج برامج العمل هذه           برامج العمل اليت اكتم     )ج(  

  للتحسني لكي متتثل امتثاالً أفضل لألهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية؛
فذت تنفيذاً فعاالً؛ وتعكس برامج العمل هذه جيداً األهداف برامج العمل اليت اكتمل إعدادها وُن  )د(  

  .يجية، ومن مث فهي ال حتتاج إال ملواءمة أنشطتها مع هذه األهداف التنفيذيةالتنفيذية اخلمسة لالسترات

  : ويقدم املرفق الثالث خمططاً يعرض خمتلف فئات برامج العمل ومسار مواءمتها، الذي ينقسم إىل ثالث مراحل  -٩

  ؛)٢ و١الفئتان (إعداد برامج العمل أو وضعها يف صيغتها النهائية   )أ(  
  ؛)٣الفئة (ج العمل إذا كان تنفيذها حمدوداً أو متوقفاً تنقيح برام  )ب(  
  ).٤الفئة (مواءمة برامج العمل اجلاري تنفيذها مع االستراتيجية   )ج(  
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ويف هذا الصدد، يقدم املرفق الرابع أداة لـدعم  .  حمددة لكل مرحلة من هذه املراحل  تووضعت توجيها   - ١٠
مع األهداف التنفيذية اخلمسة، بينما يقدم املرفق اخلامس أداة لـدعم           اختاذ القرارات للمساعدة يف حتقيق املواءمة       

  .اختاذ القرارات للمساعدة يف حتديد احتياجات التنقيح

وجيدر بالذكر أن املبادئ التوجيهية األساسية املوضوعة لتحقيق املواءمة مع األهداف التنفيذية تنطبق على   - ١١
  . دون اإلقليمية واإلقليميةالعمل مجيع فئات برامج العمل، مبا فيها برامج 

   توضيح املصطلحات الرئيسية املستخدمة يف املبادئ التوجيهية- باء 

  .يف سياق هذه املبادئ التوجيهية، أقيم متييز بني عملييت مواءمة برامج العمل وتنقيحها  - ١٢

  مواءمة برامج العمل - ١

 برامج العمل واألنشطة التنفيذية األخـرى ذات الـصلة          ، يقصد باملواءمة ضرورة امتثال    ٨-م أ /٣وفقاً للمقرر     - ١٣
مجيـع بـرامج    التحقق من   وهذا يعين أنه يتعني     . جملاالت النتائج الواردة يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية        

ي أن يفضي ذلـك     وينبغ. باألهداف التنفيذية اخلمسة مث بكل نشاط مرتبط باهلدف التنفيذي الذي يتناوله          مبقارنتها  العمل  
إىل إدراج مجيع األنشطة القائمة املتصلة باألهداف التنفيذية اخلمسة يف جدول االستعراض العام مع تسليط الضوء علـى                  

ويف احلاالت اليت تتضمن فيها برامج العمل املتطلبات املذكورة يف إطار األهـداف التنفيذيـة               . أوجه التداخل والثغرات  
أما إذا كانت برامج العمل ال تتضمن هذه املتطلبات فإن على الطرف أن             .  األنشطة املقررة  اخلمسة، ال توجد حاجة لتغيري    

  .)انظر األداة املقترحة واملرفق الرابع. (املناسبةالتصحيحية يتخذ التدابري 

  تنقيح برامج العمل - ٢

لربامج أطراً دينامية   على تنقيح برامج العمل لضمان أن تكون ا       ) ١٠ و ٩املادتان  (تنص أحكام االتفاقية      - ١٤
   ويف سياق االستراتيجية، يرد التنقيح كشرط يف النتيجـتني          .ادةتستجيب للبيئات املتغرية وتراعي الدروس املستف     

إدراج بـرامج العمـل يف      ) ب(وضع برامج العمل يف شكل وثائق استراتيجية، و       ) أ( اللتني تطلبان    ٣- ٢ و ٢- ٢
  . سياسات القطاعية واالستثمارية املناسبةختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطط وال

وباإلضافة إىل العناصر املذكورة أعاله، جيدر بالذكر أن عملييت املواءمة والتنقيح ينبغي أن ترتكزا علـى                  - ١٥
وإذا كان شرط الرصد    .  واإلبالغ ، والرصد والتقييم  ، والتنفيذ ،التخطيطمراحل  دورة برناجمية متكاملة تربط بني      

يف تطبيق مؤشرات األداء اليت تربط بني األنشطة واألهداف التنفيذية، فإن هـذا             ة املواءمة   يف حال ثل  يتموالتقييم  
  تـربط بـني األنـشطة      الـيت   الشرط يتمثل يف حالة التنقيح يف توفري األساس املرجعي لتطبيق مؤشرات األثـر              

  . واألهداف االستراتيجية
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   الغرض واألهداف والنتائج املتوقعة- جيم 

املواءمة والتنقيح عمليتان حامستا األمهية تسامهان يف حتقيق الرؤية اجلديدة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة                - ١٦
تردي /إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر"أال وهي  (٢٠١٨- ٢٠٠٨التصحر واملفصلة يف استراتيجيتها للفترة 

طق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيـق االسـتدامة          األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف املنا        
  وتتمثل الغايات النهائية يف حتسني الظروف والطرائق لتنفيـذ بـرامج العمـل الوطنيـة واإلقليميـة                 "). البيئية

  .ودون اإلقليمية

ف التنفيذية   لعملية املواءمة فهو حتديد أنشطة برامج العمل اليت تؤدي إىل حتقيق األهدا            اهلدف املباشر أما    - ١٧
ويف املقابل، يتمثل اهلدف من عملية التنقيح يف حتديد األنشطة الرئيسية           . اخلمسة لالستراتيجية وإعطاؤها األولوية   

  .  التقييم السليم لألداء والتأثري منتمكنيالاليت من شأهنا تعزيز التنفيذ الفعال لربامج العمل و

أن تكون برامج العمل اليت متت مواءمتـها ُمـسايرة          ) أ( : فهي من هاتني العمليتني   النتائج املتوقعة وأما    - ١٨
أو اإلقليمية ومدرجة يف أطر التخطيط وامليزنة والتنفيذ الوطنية والقطاعية          /بوضوح لألولويات اإلمنائية الوطنية و    

  . راضيإنشاء إطار استثماري متكامل لتعزيز هنج وممارسات اإلدارة املستدامة لألأن تتوخى ) ب(ذات الصلة، و

   مشروع املبادئ التوجيهية- ثالثاً 
   املنهجية املقترحة- ألف 

 ٨- م أ /٣تستند املنهجية املقترحة ملواءمة برامج العمل وتنقيحها إىل األحكام الرئيسية لالتفاقية واملقرر               - ١٩
ة استعراض  وغريه من املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف، والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن جلن              

تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة وعن جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية األوىل، واستعراض األدوات               
، واآللية  )فيما خيص برنامج الشراكة القطرية    (الرئيسية لإلدارة املستدامة لألراضي اليت وضعها مرفق البيئة العاملية          

  فيمـا خيـص أُطـر االسـتثمار         (TerrAfrica، وبرنـامج    )ية االستثمار املتكاملة  فيما خيص استراتيج  (العاملية  
  ).االستراتيجية القطرية

   التوجيهات األساسية للمواءمة مع األهداف التنفيذية- باء 

وإذا . على حنو ما جاء يف املقدمة، ُيراد بالتوجيهات األساسية التالية تطبيقها على مجيع بـرامج العمـل               - ٢٠
   ٤ضي يف عملية التنقيح فإن البلدان املُندرجـة يف الفئـة            يتعني عليها املُ   ٣- ١لدان املندرجة يف الفئات     كانت الب 

ويوفِّر املرفقان الرابع واخلـامس أدوات تـساعد يف         . التوجيهات األساسية املبيَّنة أدناه   مراعاة    يتعني عليها إالّ  ال  
وينبغي . ألي برنامج عمل باألهداف التنفيذية ونتائجها املتوقعةمن كيفية ارتباط العناصر الرئيسية املقارن التحقق 

وترمـي العناصـر التاليـة إىل    . أن يؤدي ذلك إىل وضع جدول عام ُيسلِّط الضوء على أوجه االمتثال والثغرات 
وميكن . املساعدة على سّد الثغرات باقتراح أنشطة ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف التنفيذية والنتائج املتوقعة              

  . استخدام القائمة التالية لتختار منها األطراف ما يناسب حالتها واحتياجاهتا اخلاصة
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يرمي إىل التأثري بفعالية يف العمليـات واجلهـات         ) الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف    (١اهلدف التنفيذي     - ٢١
  تردي األراضـي واجلفـاف علـى       /تصحرالفاعلة الدولية والوطنية واحمللية ذات الصلة ملعاجلة املسائل املتعلقة بال         

  . حنو مناسب

 وُيراد ١ويندرج صوغ استراتيجية اتصال وتثقيف وطنية ودون إقليمية وإقليمية يف إطار اهلدف التنفيذي   - ٢٢
لالطالع على عنصر االتصال يرجى الرجوع إىل استراتيجية االتصال الشاملة . (به اإلسهام يف حتقيق نتائجه املتوقعة

  :وميكن أن تتضمن األنشطة اليت ينبغي النظر فيها ما يلي"). مسائل األراضي"ة بشأن لالتفاقي

ولكي تعكس العملية آراء طائفة واسعة من املؤسـسات         . حتديد اجملموعات املستهَدفة وتعبئتها     )أ(  
ومات املركزية مجيع وزارات احلك ) كلما كان ذلك مناسباً وممكناً    (واجلهات الفاعلة جيب أن ُتشرك بطريقة فعالة        

الزراعة، املواشي، احلراجة، مصائد األمساك، البيئـة، االقتـصاد، املاليـة           (واحمللية والوكاالت العامة ذات الصلة      
، وكذلك مالكي األراضي )والتجارة، الشؤون الداخلية واإلدارة احمللية، العلم والتكنولوجيا، التعليم، وما إىل ذلك

، واملنظمات اجملتمعية، ومنظمات القطاع اخلاص،      ) اخلاصة والبلدية واحلكومية   األراضي(ومستأجريها أو مديريها    
والسلطات التقليدية اإلقليمية واحمللية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات البحثية واألكادميية، والـشركاء يف             

  التنمية، ووسائط اإلعالم؛
  فة؛حتديد الرسائل الرئيسية وفقاً للمجموعات املُستهَد  )ب(  
حتديد طرائق وُنهج االتصال املُراد تطبيقها؛ وينبغي اتباع هنج قائم على املشاركة وشامل للجميع   )ج(  

  يف حتديد أدوار ومسؤوليات اجلهات الفاعلة املُراد إشراكها؛
فرد أو  " (بطل ذو شعبية  "‘ ١‘: استعراض أدوات االتصال القائمة وحتديد أدوات جديدة ممكنة         )د(  
  الالزمـة لنجـاح    واهليبـة   وينبغي أن تتوافر لديه مسـات القيـادة         . تع بسلطة اجتماعية وسياسية   يتم) جمموعة

  وينبغي أن يكون اجلمهور الرئيسي املُستهَدف هو السكان املتـأثرون وواضـعو            . أنشطة الترويج لربنامج العمل   
  .االستراتيجيةرويج تولنشر الرسائل ) حافةاإلذاعة والتلفزيون والص(وسائط اإلعالم ‘ ٢‘السياسات؛ و

يرمي إىل دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة ) أُطر السياسات العامة (٢اهلدف التنفيذي   - ٢٣
وأنشطة املواءمة ذات األولوية اليت ُيرجَّح أن تـساهم يف حتقيـق          . تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف    /التصحر

  : هي٢ف التنفيذي النتائج املتوقعة يف إطار اهلد

تقييم السياسة الراهنة واألوضاع املؤسسية والتقدم احملرز يف إطار جماالت األولويات االستراتيجية   )أ(  
  :وميكن أن يتضمن هذا النشاط ما يلي. إلعالن بون

حتليل نطاق وحدود السياسات واألطر التنظيمية الوطنية واإلقليمية ذات الصلة باإلدارة املستدامة   ‘١‘
، واملناطق احملمية،    املتكاملة للمياه  دارةاإللألراضي، مع إيالء االهتمام لقضايا حيازة األراضي، و       

  وأنشطة الرعي بوصفها ممارسة متكيِّفة مع املناخ وما إىل ذلك؛
  حتليل تطور اإلطار املؤسسي لإلدارة املستدامة لألراضي؛  ‘٢‘
  :الرامية إىل ما يليوقطاعات لالشاملة لبناء أو توطيد اآلليات املؤسسية   )ب(  
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  تعزيز بناء برامج التنسيق والشراكة على املستويات احمللية والقطرية واإلقليمية؛  ‘١‘
تيسري الشروع يف تعميم برامج العمل وحتقيق ال مركزيتها من أجل التصدي على حنو أفـضل                  ‘٢‘

ـ               دان إدارة األراضـي    للمشاكل اخلاصة بكل جمال من اجملاالت واغتنام الفرص املتاحـة يف مي
  . والتنمية احمللية

استعراض اُألطر التشريعية والتنظيمية الوطنية واإلقليمية لإلدارة املستدامة لألراضي وتنـسيقها             )ج(  
  . وتنقيحها وتروجيها

ة الوصول إىل مرتبة السلطة العاملية يف جمال املعرف       : "هو) العلم والتكنولوجيا واملعرفة   (٣اهلدف التنفيذي     - ٢٤
وتتمثل املواضيع واألنـشطة ذات     ". تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف    /العلمية والتكنولوجيا املتعلقة بالتصحر   

  : ونتائجه املتوقَّعة يف ما يلي٣األولوية اليت من شأهنا أن تساهم يف حتقيق اهلدف التنفيذي 

لمعارف القائمة ومـصادرها    االستعراض النقدي ل  : إنشاء ُنظم وأدوات حمسَّنة إلدارة املعارف       )أ(  
، من أجل حتسني الوصول إىل املعلومات )السياسات واالستراتيجيات واألنشطة واهلياكل األساسية(وآليات إدارهتا 

وُيفترض أن  . على نطاق العامل وداخل املناطق والبلدان باقتراح إنشاء نظام متكامل يعمل بكامل طاقته            " املهَملة"
 جلمع املعلومات والبيانـات وختزينـها       منسَّقة/ إىل تطوير أدوات وإجراءات مشتركة     يؤدي ذلك، سريعاً نسبياً،   

  .وحتليلها ونشرها
إقامة أساس للرصد السليم لبيئة التطور وحتليل االجتاهات وتأثريها يف هياكل الُنظم اإليكولوجية            )ب(  
وير احملليـة واإلقليميـة وبنـاء       وميكن حتقيق ذلك من خالل التعبئة الذكية ملؤسسات البحث والتط         . ووظائفها

  :واهلدف من هذا اإلجراء ذي األولوية يف األجل املتوسط هو اإلسهام يف ما يلي. الشراكات معها
  اإلقليمية احملددة لظواهر تردي األراضي واجلفاف؛/فهم األسباب والنتائج والتأثريات احمللية  ‘١‘
ثل الُنظم اإليكولوجية الرئيسية لدراسة تطور العوامل إقامة شبكة من مواقع املراقبة الوطنية اليت مت  ‘٢‘

وال سـيما تقيـيم     ( االقتصادية الرئيسية دراسة مستمرة ومتعمِّقة       - البيوفيزيائية واالجتماعية   
  ؛)تأثريات تغري املناخ والنشاط البشري

  ان؛تقييم تأثريات تردي األراضي واجلفاف يف االقتصاد الكلي للبلدان وُسبل معيشة السك  ‘٣‘
املراقبة الوطنيـة  مواقع هبدف الربط بني خمتلف (إقامة برنامج تعاوين إقليمي لرصد وتقييم البيئة         ‘٤‘

  ؛)واستخدام ُسبل املراقبة الفضائية، حيثما وكلما أمكن، لوصف احلاالت اإلقليمية
اقيات ريو وغريها االرتقاء بالقدرات التقنية هليئات التنسيق الوطنية ومراكز االتصال الوطنية التف  )ج(  

وميكن القيام بـذلك مـن      . من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، عن طريق توفري دعم علمي مؤسسي ومنسق           
  :خالل إنشاء جلنة استشارية علمية وطنية أو إقليمية موحدة تشمل واليتها ما يلي

  تخدامها؛حتديد املعارف احمللية والدولية ذات الصلة وتيسري الوصول إليها واس  ‘١‘
  توفري الدعم والتوجيه من أجل اختاذ قرارات مستنرية؛  ‘٢‘
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  .تيسري التنسيق والعمل املتضافر بني خمتلف االتفاقيات  ‘٣‘
توثيق أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي؛ ويركز اهلدف احملدد هلذا اإلجراء ذي األولوية   )د(  

ومجعها وحتليلها وتوثيقها يف جمال منع تردي األراضي ومكافحتـه          يف األجل القصري على تتّبع التجارب الناجحة        
وُيفترض أن يؤدي ذلك إىل ). مبا يف ذلك املعارف التقليدية    (وكذلك يف جمال آليات التنبؤ باجلفاف والتعامل معه         

  . وضع أدوات مناسبة ونقل املعارف وتطبيقها بنجاح على نطاق أوسع

حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حـدوث         : "هو) اتبناء القدر  (٤اهلدف التنفيذي     - ٢٥
وفيما يلي األنشطة ذات األولوية اليت ميكن أن ". تردي األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف/التصحر

  :٤تساهم يف حتقيق النتائج املتوقَّعة من اهلدف التنفيذي 

تـردي  /قدرات الوطنية، ستتمثل املهمة يف استعراض حالة عناصر التصحر        يف حالة إجناز التقييم الذايت لل       - ٢٦
  :وميكن أيضاً االسترشاد بالعناصر التالية يف تنفيذ هذا النشاط. األراضي واجلفاف

يستهدف مقـدمي خـدمات التخطـيط والبحـث        (التحقق من إدراج برنامج لبناء القدرات         )أ(  
ومن إيالء االهتمام الواجب لـضرورة تـوفري        ) تويني املركزي واحمللي  واملشورة، واملسؤولني احلكوميني على املس    

تدريب مركَّز ملوظفي مكاتب التمويل واحلكومات احمللية ومتخذي القـرارات بـشأن دور األرض يف التنميـة                 
  االقتصادية واألمهية احلامسة لربنامج العمل الوطين بالنسبة للتنمية املستدامة؛

يستهدف حمو األميـة اإليكولوجيـة واإلشـراف        (ج للتعلّم حموره الناس     التحقق من اقتراح هن     )ب(  
  يرمي بوجه خاص إىل بلوغ اجلهات غري احلكومية صاحبة املصلحة وبرامج تنمية املناطق احمللية؛ ) اإليكولوجي

  للتحقق٨- م أ/١ و٧- م أ/١االستعراض املقارن للتقييم الذايت القائم للقدرات الوطنية واملقررين   )ج(  
  :مما يلي

  ُحسن معاجلة إدارة حيـازة األراضـي وكـذلك القـدرات املؤسـسية والبـشرية املتعلقـة              ‘١‘
  بتحقيق الالمركزية؛

فيما يتعلق (النظر يف املسائل املتعلقة بتعزيز قدرة مراكز االتصال الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية   ‘٢‘
  ، بـالنظر إىل تأثريهـا يف عمليـات         )شريةباملكانة، والدعم من خمصصات امليزانية، واملوارد الب      

  وضع السياسات؛
  علـى  (وجود شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل دعـم تنفيـذ بـرامج العمـل                   ‘٣‘

  ؛)مجيع املستويات
اختاذ الترتيبات الالزمة لتدعيم القدرة على اتباع ُنهج شاملة للقطاعات وتعزيز أوجه التآزر بني                ‘٤‘

  .الث وغريها من الصكوك ذات الصلةاتفاقيات ريو الث

ويف احلاالت اليت مل جيرِ فيها بعد إعداد التقييم الذايت للقدرات الوطنية، ينبغي إجراء هذا التقييم باالستناد   - ٢٧
  .٨- م أ/١ و٧- م أ/١إىل التوجيهات املقدَّمة يف املقررين 
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تعبئة املوارد املالية والتكنولوجيـة     " إىل   يدعو األطراف ) التمويل ونقل التكنولوجيا   (٥اهلدف التنفيذي     - ٢٨
؛ "الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة تأثريها وفعاليتـها             

  :وينبغي االضطالع بذلك عن طريق ما يلي

امليزنية لكـل بلـد     مزامنة ختطيط برنامج العمل الوطين مع برنامج ختطيط التنمية العام ودورة              )أ(  
  ؛)تغطي هذه الدورة يف معظم احلاالت فترة مخس سنوات(

توجـد  (تشخيص الوضع املايل، ويتطلب ذلك بوجه عام مزجياً من عمليات االستعراض املقارن       )ب(  
، )عوائق التمويل يف جماالت كثرية منها السياسة العامة والقانون واملؤسسات والوصول إىل املعارف وما إىل ذلك               

  :وُيحلِّل مدى استهداف ما يلي
األدوات القائمة على السوق، واألدوات الـضريبية،       (واألدوات  ) الداخلية واخلارجية (املصادر    ‘١‘

  ؛)وخمططات التأمني، والتجارة
  خمتلف فئات العوائق؛  ‘٢‘
  االجتاهات يف التدفقات املالية؛  ‘٣‘
  طرائق التمويل؛  ‘٤‘
  .أو املؤثرة فيه/يل والعوامل احملرِّكة حلشد التمو  ‘٥‘
وصوغ إطار استراتيجي متويلي متكامل ينبغي أن يتضمن مزجياً مثالياً من مجيع مصادر وطرائق                )ج(  

  . التمويل القائمة

   املبادئ التوجيهية لتنقيح برامج العمل الوطنية–جيم 

التنقيح، وهي تصنف برامج العمل على حنو ما جاء يف املقدمة، متّيز املبادئ التوجيهية بني عملييت املواءمة و  - ٢٩
ويرمي هذا الفرع إىل تقدمي توجيهات لألطراف . وفقاً حلالة تطويرها وتنفيذها) انظر املرفق الثالث(يف أربع فئات 

وجيدر باملالحظـة أن  . ، ويتعني عليها بالتايل الشروع يف تنقيح برامج عملها        ٣ أو   ٢ أو   ١اليت تندرج يف الفئات     
 من  ٣- ٢ و ٢- ٢عها ُيتوقع منها أن تعطي أولوية عالية للمتطلبات احملددة الواردة يف النتيجتني             الفئات الثالث مجي  

 وغريمها ١٠ و٩ أن تراعي املادتني ٢ و١وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على البلدان املندرجة يف الفئتني . االستراتيجية
  .  النهائيةأو وضعها يف صيغتها/من أحكام االتفاقية يف إعداد برامج عملها و

  ٢- ٢متطلبات النتيجة  - ١

 إىل تنقيح برامج العمل الوطنية لوضعها يف شكل وثائق اسـتراتيجية باالسـتناد إىل               ٢- ٢تدعو النتيجة     - ٣٠
واهلدف من هذه النتيجة .  اقتصادية، وإدراجها يف أطر استثمار متكاملة- معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية 

  . الرصد والتقييم، وكذلك بني ختصيص املوارد وتعبئتها/احل التخطيط والتنفيذ واإلبالغهو حتسني الربط بني مر
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وملا كانت مؤشرات األثر ومؤشرات األداء جزءاً من املبادئ التوجيهية اجلديـدة لإلبـالغ يف إطـار                   - ٣١
، فإن  )راتيجية والتنفيذية للمساعدة يف رصد وتقييم التقدم احملرز بالقياس إىل حتقيق األهداف االست          (االستراتيجية  

  . تنقيح برامج العمل ينبغي أن يهدف إىل تيسري تطبيق املبادئ التوجيهية اجلديدة لإلبالغ

 اقتصادية - ويف هذا الصدد، من املهم إعادة التأكيد على أمهية الوصول إىل بيانات بيوفيزيائية واجتماعية   - ٣٢
 توثيق األداء واألثر احملقق يف تنفيذ برامج العمـل، يف           سليمة واستخدامها لدعم وضع خطوط األساس، وكذلك      

ويف حال تعذر تقدمي خطـوط أسـاس        ). كل سنتني أو كل أربع سنوات     (سياق األطر الزمنية لإلبالغ الدوري      
 اقتصادية، ينبغي أن يصبح إنشاء نظامٍ للرصد وإلدارة البيانات نشاطاً ذا أولوية عاليـة               - بيوفيزبائية واجتماعية   

  . رنامج العمل املنقحضمن ب

اليت تدعو األطراف إىل تنقيح برامج عملـها         (٢- ٢وجيدر بالذكر أيضاً أن األهداف احملددة يف النتيجة           - ٣٣
زادت يف توضيحها توصية مقدمة من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا ) لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية

، وهي توصية تنص على أن برامج العمـل         )٨٦، الفقرة   ICCD/CRIC(7)/5يرجى الرجوع إىل الوثيقة     (السابعة  
ينبغي أن حتدد أهدافاً وأن تضع معلومات أساسية ومؤشرات وإطاراً زمنياً، وأن حتدد جمموعة األنشطة املزمع القيام 

  .هبا لبلوغ تلك األهداف، ومؤشرات لقياس التقدم احملرز يف بلوغها

، يوصى باستخدام األدوات القائمة ذات الـصلة، مثـل إطـار            ٢- ٢تيجة  وعند التصدي ملتطلبات الن     - ٣٤
إطار االستثمار القطري املرتبط هبا لإلدارة واالستثمار املتكامل الذي وضعته اآللية العاملية، أو أداة الدعم القطري          

  . يف سياق منطقة أفريقيا جنوب الصحراءTerrAfricaبرنامج أنشأه املستدامة لألراضي الذي 

  ٣- ٢متطلبات النتيجة  - ٢

 البلدان األطراف املتأثرة إىل إدراج برامج عملها الوطنية ومسائل اإلدارة املـستدامة             ٣- ٢تدعو النتيجة     - ٣٥
وجيدر . لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطط والسياسات القطاعية واالستثمارية             

ستعمالن مبعىن واحد يف هـذه       يُ "mainstreaming"" تعميم" و "integration"" إدراج"باملالحظة أن مصطلحي    
لـد؛  مزامنة برنامج العمل الوطين مع دورات التخطيط وامليزنة يف الب         ) أ(واهلدف من اإلدراج هو ضمان      . الوثيقة

 جتـب   االعتراف باإلدارة املستدامة لألراضي عنصراً أساسياً     ) ج(قطاعات؛ و التخطيط والتنفيذ الشامل لل   ) ب(و
  . تخصيص اعتمادات امليزانيةلمراعاته يف اآلليات الوطنية للتخطيط و

وألغراض عملية التنقيح، يعين ذلك أن األنشطة املقررة لربنامج العمل الوطين جيب أن تتناول العناصـر                  - ٣٦
ك، يتعني وضـع  وباإلضافة إىل ذل  . الرئيسية للتخطيط اإلمنائي الوطين واخلطط القطاعية واالستثمارية ذات الصلة        

  . استراتيجية تروج إلدراج عناصر برنامج العمل الوطين يف هذه اخلطط

  :وفيما يلي عينة من املواضيع واألنشطة اليت ميكن أخذها يف االعتبار يف عملية تنقيح برامج العمل  - ٣٧

صة برنـامج   وخبا(حتديد اجملاالت واملواضيع ذات األولوية اليت يستند إليها حتويل برامج العمل              )أ(  
  إىل وثيقة ختطيط استراتيجية؛) العمل الوطين
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وضع آليات للتخطيط املتكامـل     وصوغ رؤية مشتركة تساعد يف حتديد أهداف طويلة األجل،            ‘١‘
لألنشطة، وختصيص املوارد، وحتقيق النتائج، ورصد وتقييم دورات األداء واألثـر، وتـشجيع             

  التنسيق والشراكة بني القطاعات؛
االقتصاد الوطين وسبل معيشة الناس، وتقييم إسهام اإلدارة املستدامة         تعترض  العوائق اليت   تقييم    ‘٢‘

  ألراضي يف االقتصاد وسبل املعيشة هذه؛ل
تغري املناخ، التنوع البيولوجي، إدارة األراضـي      (الوطنية األخرى   لبيئية  تعزيز التآزر مع اخلطط ا      ‘٣‘

دامة للغابـات، اإلدارة املتكاملـة لألراضـي وامليـاه،        الرطبة واملناطق الساحلية، اإلدارة املست    
  السيادة الغذائية، احلفاظ على سبل املعيشة التقليدية للنـاس، ومـا    /استراتيجيات األمن الغذائي  

  .إىل ذلك
رسائل قوية ومقنعة لدعم إدراج برامج العمل الوطنية يف خطـط وسياسـات التنميـة               صوغ    )ب(  

سليم يوثق مسامهة اإلدارة املستدامة لألراضي يف توليد اقتصادي  - اجتماعي إىل حتليل واالستثمار الوطنية املستندة 
وينبغي ربط ذلك ربطاً متيناً بوثيقة استراتيجية       . الثروة واحلد من الفقر وختفيف وطأة الرتاعات واملشاكل األمنية        

  . اإلبالغ الوطنية اليت سبقت مناقشتها يف فرع املواءمة

 أن ضمان النجاح يف ترمجة برامج العمل الوطنية إىل وثائق استراتيجية وإدراجها         على تشديدومن املهم ال    - ٣٨
يف سياسات وخطط التنمية واالستثمار، إمنا يستوجب تطوير هياكل أساسية فعالة للبحث والتطوير من أجل توليد 

  . املعلومات والبيانات املطلوبة

  لتوجيهية إلعداد برامج العمالبادئ امل - دال 

 إذا   الـنص  ومشروع(تتمثل املهمة فيما يتعلق بربنامج عمل وطين قيد اإلعداد يف مقارنة العملية اجلارية                - ٣٩
لـضمان  ) وخباصة اعتماد هنج برنـاجمي    (بأحكام االستراتيجية مث القيام بالتعديالت املناسبة الالزمة        ) كان متاحاً 

بدأ إعداده بعد، فإن املهمة أبسط بكثري وتنحصر يف االعتماد وفيما يتعلق بربنامج عمل وطين مل ي. االمتثال الكامل
  . الكامل لتوجيهات االستراتيجية

  وجماالت التركيز اإلرشاديةيف النماذج التحوالت  - ١

قدرة األطراف املعنية علـى     يتوقف عموماً على    عمليات املواءمة   جناح  ؤلفات أن   امليتبني من استعراض      - ٤٠
املاضي، واألخذ مبا ثبتت جناعته وإمهال ما ثبـت فـشله فيمـا يتعلـق باملعـارف               استخالص العرب من جتارب     

كما يتوقف  . املالية، وبناء القدرات  الشؤون  ، واالقتصاد و  واحلوكمةوالتكنولوجيات، واملؤسسات، والسياسات    
أ يف عـدد مـن      جناح عمليات املواءمة على قدرة األطراف على االعتراف بالتغريات اخلارجية اإلجيابية اليت تطر            

  . وأخذها يف االعتبارامليادين املتصلة بالتنمية 

وفيما يلي استعراض لبعض التغريات املفاهيمية الرئيسية احلادثة يف ميادين حامسة األمهية بالنسبة لتصميم                - ٤١
 ونشأت عن كل استعراض توصيات حمددة بشأن اختيار جماالت العمل ذات األولوية حبيث .برامج العمل وتنفيذها
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وقد أُدرجت هذه التوصيات يف الفـروع       . تتفق مع األهداف االستراتيجية والتنفيذية لالستراتيجية وتستجيب هلا       
  .ذات الصلة من املبادئ التوجيهية

: أساساً لتحديد واختيار جماالت التركيز ذات األولوية      وترد فيما يلي املقدمات والفرضيات اليت تشكل          - ٤٢
تعترب العملية املنهجية لتحديد املعلومات والبيانات العلمية والتقنية املناسبة واملوثوقة وإمكانية احلـصول عليهـا               

 وقد بينـت  . واستخدامها عامالً حامساً لتحسني نوعية عمليات إعداد برامج العمل وتنفيذها ورصدها وتقييمها           
  :الدروس املستفادة من استعراضات برامج العمل فضالً عن االستراتيجية وجود حاجة ملحة إىل حتسني ما يلي

  ؛)الوظائف واخلدمات(نظمها اإليكولوجية املختلفة " صحة"رصد وتقييم تطور البيئة، والسيما   )أ(
افة إىل العوائق والعقبات فهم طبيعة ظاهرة تردي األراضي وأسباهبا اجلذرية ونتائجها وآثارها إض  )ب(

  اليت تعترض محاية موارد األراضي واستخدامها املستدام، وإدراجها كعناصر يف برامج العمل؛
ويف " التنمية االقتصادية"تقدير أمهية املسامهة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملوارد األراضي يف   )ج(

  سبل معيشة السكان؛
م بني ظواهر تردي األراضي وتغري املناخ وفقدان التنـوع البيولـوجي،            التعبري عن الترابط القائ     )د(

  وحتديد املزيد من الفرص امللموسة والواعدة من أجل حتقيق التآزر؛
  .توثيق الصالت بني األهداف اإلمنائية والبيئية على املستويات احمللي والوطين والعاملي  )ه(

  : كما تدعو إليه االستراتيجية القيام مبايلي"للنهج الربناجمي"وسيقتضي التطبيق الفعال   - ٤٣

حتسني أدوات شاملة للقطاعات تتعلق بالتخطيط والربجمة وامليزنة والرصد والتقييم فضالً           /وضع  )أ(
لتيسري إدراج هنـج  ) مبا يتسق مع األهداف ذات الصلة املبينة يف االستراتيجية       (عن مؤشرات األداء واألثر املناسبة      

  ستدامة لألراضي يف خطط التنمية االقتصادية واحلد من الفقر؛وأنشطة اإلدارة امل
حتسني وترشيد األطر السياساتية والتنظيمية القائمة لتهيئة بيئة تساعد بدرجة أكرب على االستثمار   )ب(

  يف عمليات اإلدارة املستدامة لألراضي؛
نامج مصمم خصيصاً لواقع    ، وبر )املؤسسية والبشرية (وضع استراتيجية متماسكة لبناء القدرات        )ج(

  .واحتياجات البلدان املتأثرة ومناطقها

وسيعتمد جناح عملية املواءمة اعتماداً كبرياً على إنشاء نظام فعال إلدارة املعارف واالتصاالت، وهو نظام   - ٤٤
  : ضروري لتحقيق العناصر التالية مبزيد من الفعالية

   املصلحة، وبناء الثقة وإقامة شراكات فعالة؛الوصول إىل جمموعة واسعة من اجلهات صاحبة  )أ(
  .استخدام املعارف التقليدية والدراية الفنية القائمة  )ب(
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  التغيريات يف املفاهيم الرئيسية - ٢

  املعارف والتكنولوجيا  )أ(  

  :ييف العقدين املاضيني من أجل حتسني ما يل) ال سيما على املستوى العاملي(ُبذلت جهود حتليلية كبرية   - ٤٥

  تقييم حالة البيئة العاملية؛  )أ(
  فهم بنية النظم اإليكولوجية الرئيسية ووظائفها وتطورها؛  )ب(
  .إدراك التهديدات واملخاطر والنتائج املرتبطة باالجتاهات احلالية  )ج(

 حنو يستهدف مجيعها إدارة قاعدة املوارد الطبيعية على(ونشأ عن هذه العمليات عدد من املفاهيم اجلديدة   - ٤٦
وفيما يلي موجز لبعض التغريات املفاهيمية الرئيـسية        . ، وخضعت املفاهيم القدمية لعملية تعديل وحتسني      )أفضل

  :امللحوظة

وجود اجتاهات جديدة للبحوث تركز بدرجة أكرب على فهم األسباب اجلذرية املتعددة واملترابطة   )أ(
 االقتصادي - على املستويات االجتماعي (ها وتأثرياهتا  وطبيعتها ونتائجالتصحر وتردي األراضي واجلفافلظاهرة 

ومن املتوقع أن تساعد اجلهـود البحثيـة        . ، عوضاً عن النظر يف األعراض دون غريها       )واإليكولوجي واملؤسسي 
حتسني عملية تصميم برامج ‘ ١‘: اجلديدة اجلارية يف إجياد بيانات ذات نوعية جيدة ستكون ضرورية لتحقيق اآليت

إرشاد وتوجيه عمليات التخطيط وصنع القرارات على حنو أفضل يف جمال اإلدارة املتكاملة             ‘ ٢‘تنفيذها،  العمل و 
  للموارد الطبيعية؛

وجود صناديق جديدة للبحوث تعزز أيضاً اتباع استراتيجية وهنج أكثر توازناً ملكافحة ظـاهرة                )ب(
عوضاً عـن   ) ائف وخدمات الُنظُم اإليكولوجية   مع زيادة التركيز على منع حدوثها ومحاية وظ       (تردي األراضي   

  التركيز على خيار اإلصالح فقط؛
 تتجه حنو االنتقال من عمليات التدخل املعزولة واإلفرادية إىل ُنُهج مربجمة          وجود ممارسات إمنائية    )ج(

 وأن حتسن الربط تعزز التخطيط الطويل األمد، والتنسيق الشامل للقطاعات، ونظم التمويل املتكاملة،من شأهنا أن 
وقد أدى هذا التحول إىل وضع عدد من املفـاهيم          . بني عناصر حتديد األولويات وختصيص املوارد وتقييم التأثري       

  ) على األرجح األكثـر شـيوعاً     (وُيترجم مفهوم اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية       . واألدوات اإلدارية اجلديدة  
املياه، واإلدارة املستدامة لألراضي، واإلدارة املستدامة للغابات، والـنظم         اإلدارة املتكاملة لألراضي و   : كما يلي 

وتتضح اجتاهات مماثلة يف زيادة استخدام املناظر الطبيعية أو مستجمعات املياه     . الزراعية احلرجية الرعوية املتكاملة   
  . كوحدات عملية من أجل إدارة املوارد الطبيعية

إدارة ‘ ١‘: املوصى هبا يف املبادئ التوجيهية األساسية بصورة رئيسية ما يلي         وتتناول اإلجراءات املركزة      - ٤٧
إنشاء بنية حتتية للبحث والتطوير للمساعدة على رصد تطور البيئة وتوجيه عمليات صنع القـرار،        ‘ ٢‘املعارف،  

  .تعزيز القدرات التقنية لألطراف يف جمال التنسيق والتنفيذ‘ ٣‘



ICCD/COP(9)/2/Add.1 
Page 15 

 

  واحلوكمةالسياسات واملؤسسات   )ب(  

عملت البحوث يف جمال السياسات والتطوير املؤسسي على حتليل وتوثيق نطاق وحدود النماذج والنهج                - ٤٨
وبينت هذه البحوث أن االفتقار إىل نتائج هامة ودائمة مستخلـصة مـن             . اإلمنائية املستخدمة يف العقود األخرية    

  :قد أفضى إىل ما يلي) ركزية وقائمة على العرض وغري شفافةاملستندة إىل ُنُهج إدارة م(النماذج اإلمنائية السابقة 

التحول من الُنُهج القطاعية أو دون القطاعية الفردية إىل شراكات استراتيجية شاملة للقطاعات               )أ(
  :وقائمة على تعدد اجلهات صاحبة املصلحة من أجل اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية

وبأطر سياساتية وتنظيمية متسقة وطنية أو إقليمية من أجل اإلدارة          مع االرتباط برؤية مشتركة       ‘١‘
  املستدامة لألراضي؛

واالستناد إىل هنج متسق وفعال يدرج اإلدارة املستدامة لألراضي يف آليات وطنيـة وقطاعيـة                 ‘٢‘
  للتخطيط اإلمنائي وامليزنة؛

نفاذ والتضارب إىل تـشريعات     التحول من أطر قانونية وتنظيمية تتسم بعدم املالءمة وسوء اإل           )ب(
توافر نظم حيـازة ال مركزيـة،       ‘ ٢‘إدارة املوارد البشرية القائمة على املشاركة،       ‘ ١‘موجهة حنو احلوافز تعزز     

وضع وإدارة برامج إلدارة األراضي والـُنظُم اإليكولوجيـة تلـيب           ‘ ٣‘واإلدارة احمللية ألصول املوارد الطبيعية،      
  أفضل؛االحتياجات احمللية بشكل 

التحول من الوضع الراهن الذي يتسم مبلكية املؤسسة الرائدة لعمليات برامج العمل، إىل ملكية                )ج(
  :حقيقية شاملة للقطاعات تضطلع هبا مجيع اجلهات الرئيسة صاحبة املصلحة

  االنتقال من امللكية على مستوى التخطيط إىل امللكية على مستوى التنفيذ؛
ثقافية تراعي املساواة بني اجلنسني وتنطوي على مـشاركة فعالـة للمـرأة             تأكيد اعتماد ُنُهج      )د(

  والفئات املهمشة األخرى؛
للتخطيط والربجمة وختصيص املوارد والبحث والتطوير واإلبالغ        تأكيد احلاجة إىل ُنظُم وأدوات      )ه(

  تكون ذات صبغة مؤسسية وحموسبة ومتكاملة وقائمة على املشاركة،
  . املنهجي للتأثريات ونشر التجارب الناجحةتأكيد التوثيق  )و(

وضع أطر سياساتية وقانونية متكينيـة،      ‘ ١‘وتعاجل اإلجراءات املركزة املوصى هبا املسائل املتعلقة مبا يلي            - ٤٩
  .وضع استراتيجيات إبالغ مناسبة‘ ٣‘تعزيز التنسيق الشامل للقطاعات، ‘ ٢‘

  االقتصاد والتمويل  )ج(  

  : التدرجيية التاليةلوحظت التغيريات  - ٥٠

املركزية وغري الشفافة لشؤون امليزانية إىل نظام إدارة قائم على الشفافية  التحول من ثقافة اإلدارة  )أ(
  والتتبع واملساءلة والكفاءة؛
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  :إصالح السياسات االقتصادية غري املناسبة اليت كانت تثين عن االستثمار يف إدارة املوارد الطبيعية  )ب(
   االستثمار باعتماد حوافز ضريبية وتشريعية ابتكارية؛حتسني مناخ  

تكييف السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل تعبئة املوارد املالية مع االجتاهـات والـشروط               )ج(
  اجلديدة للتمويل على املستويني احمللي والدويل؛ 

 طويل األجل ومنـسق     اعتماد هنج برناجمي وشامل للقطاعات يوفر األساس الالزم لتقدمي متويل           )د(
  لألولويات املتفق عليها؛

  :وضع استراتيجية متكاملة لالستثمار من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي  )ه(
  حتديد العوائق الرئيسية اليت تعترض اإلدارة املستدامة لألراضي وإزالتها؛  ‘١‘
  .التمويل اجلديدة واالبتكاريةالتركيز بدرجة أكرب على تعبئة املوارد احمللية واالستفادة من مصادر   ‘٢‘

  :وقد عاجلت اإلجراءات املركزة املوصى هبا يف مرحلة الحقة املسائل املتعلقة مبا يلي  - ٥١

  القيمة االقتصادية لألراضي واحلاجة إىل توثيق مسامهتها يف االقتصاد ومعيشة السكان؛  )أ(
  .االستراتيجية املتكاملة لالستثمار  )ب(

  بناء القدرات  )د(  

حددت الدروس املستفادة من إعداد برامج العمل وتنفيذها االفتقار إىل القدرات عائقاً رئيـسياً أمـام                  - ٥٢
ومثة حاجة إىل   . وأكدت هذه النتائج حتليالت مماثلة أُجريت يف مجيع القطاعات اإلمنائية تقريباً          . النجاح يف التنفيذ  

 املشاريع بطريقة إفرادية وجمزأة إىل اتباع ُنُهج لبناء         االنتقال من مرحلة تكريس جهود بناء القدرات املوجهة حنو        
القدرات شاملة للقطاعات واستراتيجية متيز بني االحتياجات من القدرات على مـستوى النظـام واملؤسـسات                

 االقتصادي واملايل وإدارة املعارف - العلمي والتكنولوجي والسياسايت واالجتماعي   ( واألفراد، ويف مجيع اجملاالت     
  .، وتليب تلك االحتياجات)تطوير املؤسسي واحلوكمةوال

   االستنتاجات والتوصيات-  رابعاً
قد يرغب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف النظر يف استعراض واعتماد هذه املبادئ التوجيهية من أجل   - ٥٣

  :املواءمة بني برامج العمل واالستراتيجية وقد ينظر أيضاً فيما يلي

لدان األطراف املتأثرة اليت مل تبدأ بعد هذه العملية على البدء مبواءمة تنفيذ بـرامج               أن حيث الب    )أ(
العمل الوطنية يف أقرب وقت ممكن لكي تكفل أيضاً استناد عملية اإلبالغ املقبلة إىل االمتثال للنتـائج املرجـوة                   

  لألهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية؛
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 إقامة شراكة وثيقة مع املنظمات دون اإلقليميـة واإلقليميـة           أن يطلب إىل األمانة، من خالل       )ب(
والدولية ذات الصلة، أن توفر املساعدة التقنية للبلدان األطراف املتأثرة يف استعراض برامج العمل واملواءمة بينها                

  على مجيع املستويات؛
ية إىل البلدان األطراف املتأثرة     أن يطلب إىل اآللية العاملية، وفقاً لواليتها، أن تقدم املساعدة املال            )ج(

يف وضع أطر استثمار متكاملة باالقتران مع عملية االستعراض واملواءمة هبدف تعزيز عملية تعبئة املوارد من أجل                 
  تنفيذ برامج العمل بصورة متوائمة؛

 املـساعدة  أن يدعو البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات التمويلية ومرفق البيئة العاملية إىل توفري     )د(
  املالية املطلوبة للبلدان األطراف املتأثرة، وفقاً الحتياجاهتـا، يف اسـتعراض ومواءمـة بـرامج العمـل علـى                   

  .مجيع املستويات
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  املرفق األول

  األحكام العامة لالتفاقية فيما يتعلق بربامج العمل والدروس 
  املستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ برامج العمل املاضية

كام االتفاقية املتعلقة بربامج العمل الوطنية، وبرامج العمل دون اإلقليمية، وبرامج العمل اإلقليمية             ترد أح  - ١
 من املرفق ١٣ إىل ٨املواد من :  من االتفاقية، ويف املواد التالية من مرفقاهتا للتنفيذ اإلقليمي١١ و١٠ و٩يف املواد 

 ١٠ و٨ و٧ إىل ٣ من املرفق الثالث، واملواد من ٥ إىل ٣واد من  من املرفق الثاين، وامل٦ إىل ٣األول، واملواد من  
  . من املرفق اخلامس٥ إىل ٣من املرفق الرابع، واملواد من 

  املـشاركة والتـشاور والـشراكة،      ) أ: (وتدعو املبادئ األساسية اليت تؤكد هذه األحكام إىل مـايلي           - ٢
 برامج عمل دون إقليمية وبرامج عمل     ورامج وطنية   من خطط وب  وناجح ومناسب   ما هو قائم    االستناد إىل   ) ب(

حتديث برامج العمل عن طريق مواصلة العملية القائمة على املشاركة باالستناد إىل الدروس املستفادة ) ج(إقليمية، 
  .من األنشطة املنفذة يف هذا اجملال إضافة إىل نتائج البحوث

جماالت التركيز ذات األولوية واملبادئ التوجيهية      "شأن  وتقدم األحكام األساسية لالتفاقية مشورة عامة ب        - ٣
الالزمة لتنسيق عملية صياغة برامج العمل وتنفيذها، فيما تبني مرفقات التنفيذ اإلقليمي األهداف احملددة              " العملية

ى الرجوع لالطالع على مزيد من التفاصيل يرج(لكل منطقة، والتدابري اليت يتعني إدراجها يف برامج العمل الوطنية 
  ).>www.unccd.int<: إىل املوقع الشبكي لالتفاقية

 من االتفاقية، ُيطلب إىل كل طرف يف االتفاقية تقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذها من ٢٦ووفقاً للمادة  - ٤
  .أربع دورات لتقدمي التقاريروقد ُنظمت إىل اليوم . أجل تنفيذ األحكام املشار إليها أعاله

   الدروس املستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ برامج العمل- أوالً 
  :تظهر النتائج العامة املستخلصة من دورات تقدمي التقارير عن برامج العمل الوطنية ما يلي  - ٥

عملية التنفيذ،  أن عدداً كبرياً من األطراف املتأثرة قد أهنت إعداد برامج عملها الوطنية وبدأت                )أ(
وأن بعض هذه األطراف قد ذهبت إىل أبعد من ذلك فقامت بتنقيح برنامج العمل الوطين لبيان التوجهات اجلديدة 
  الناجتة عن مقررات مؤمتر األطراف، واالستفادة من الفرص الـيت تتيحهـا البيئـة املـتغرية علـى املـستويني                    

  العاملي واإلقليمي؛ 
ة يف نوعية وثائق برنامج العمل الوطين ويف حالة إعدادها داخل كـل             أن هناك اختالفات كبري     )ب(

وقد واجهت الغالبية العظمى من عمليات إعداد برامج العمل الوطنية مجلة صعوبات، . منطقة ومن منطقة ألخرى   
 إىل االفتقـار ‘ ٢‘االفتقار إىل رؤية وإىل منظورات واستراتيجيات متعددة القطاعات مفصلة ومتسقة،       ‘ ١‘منها،  

  نقص وضعف القدرات املؤسـسية والبـشرية،       ‘ ٣‘ اقتصادية،   - قاعدة علمية موثوقة وإىل معلومات اجتماعية       
حتول ‘ ٥‘تردي األراضي، /عجز يف القيادة السياسية وعدم القدرة على إقناع احلكومات بأمهية ضبط التصحر‘ ٤‘

عبئة املوارد عوضاً عن إطار استراتيجي للمـساعدة        يف اهلدف والنهج، وبالتايل جعل برنامج العمل الوطين أداة لت         
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املؤسسي وعلى مستوى القدرات يف الصالت اليت تربط  املستوى  وأوجه القصور علىالسياسة اهليكليةمعاجلة على 
  بني تردي األراضي والفقر؛ 

االنعزال ‘ ٢‘، ندرة املوارد املالية‘ ١‘أن هناك تقدماً بسيطاً بوجه عام يف التنفيذ والتأثري بسبب          )ج(
عن األطر والعمليات الوطنية الرئيسية املتعلقة بتخطيط التنمية وامليزنة، وعدم القدرة على االعتماد على املشاريع               

عدم وجود إطار قانوين فعال وسياسـات حليـازة         ‘ ٣‘واملبادرات اليت سبقت برامج العمل الوطنية ومواءمتها،        
اد سياسات اقتصادية توفر احلماية من املـؤثرات اخلارجيـة وإخفاقـات    االفتقار إىل حافز العتم  ‘ ٤‘األراضي،  
نقص الوعي لـدى   ‘ ٦‘مشاركة اجملتمعات احمللية واملستخدمني النهائيني على حنو حمدود وسطحي،          ‘ ٥‘السوق،  

  عي؛عدد من املسؤولني احلكوميني والسلطات احمللية، واالفتقار إىل تصور عام للحاجة امللحة إىل العمل اجلما
وتعترب . أن هناك عدداً من التجارب الناجحة املنعزلة واحمللية مل جير توثيقه وتبادله بالقدر الكايف               )د(

الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام أداة قّيمة حمتملة، لكنها مل تنجح حىت اآلن إال على نطاق حمدود يف عدد                   
  قليل من البلدان؛

تعـد اجلوانـب    ‘ ١‘: من االستعراض املذكور أعاله هي اآلتية     أن الدروس الرئيسية املستفادة       )ه(
والبلدان اليت أجنزت برامج عملها الوطنية هي البلدان        . املؤسسية حامسة األمهية لنجاح تنفيذ برنامج العمل الوطين       

ها وال تزال بلدان أخرى تسعى جاهدة لوضع صيغة هنائية لربامج عمل          . اليت لديها قدرات مؤسسية راسخة جيداً     
متثل اإلرادة السياسية والقيادة أيضاً شرطاً مسبقاً للنجـاح يف التخطـيط            ‘ ٢‘ الوطنية أو لبدء أي مرحلة تنفيذ،     

صاحبة املصلحة غري   ضرورة توجيه اهتمام أكرب لدور اجلهات       ‘ ٣‘والتعميم والتنفيذ، ولذلك ال بد من تعزيزها،        
   والتطوير واملؤسـسات األكادمييـة،      البحثمؤسسات  ص و التقليدية، مثل منظمات القطاع املدين والقطاع اخلا      

احلاجة إىل توثيق املعلومات التفصيلية املتعلقة بربامج تنمية املناطق احمللية الناجحة بصورة منهجية وإدراجها يف ‘ ٤‘
تبـار  ينبغي اع‘ ٥‘عملية إعداد برنامج العمل الوطين لكي يتسىن تطبيقها على نطاق أوسع والنسج على منواهلا،            

  .أوجه التآزر مع األطر البيئية الشقيقة واملبادرات املناظرة يف األمم املتحدة أولوية من األولويات وحتقيقها بالكامل

ويظهر استعراض برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية املعاصرة وجود اجتاهات متماثلـة                - ٦
  :ترضت وضع برامج العمل تلك وتنفيذها املعوقاُت التاليةواع. لكن التقدم احملرز يف التنفيذ أقل بكثري

اعتربت األطراف الوطنية املعنية أن ملكيـة عمليـات بـرامج العمـل دون              . مسائل احلوكمة   )أ(
ويف معظم احلاالت مل حتـدد      . برامج العمل اإلقليمية غري كافية وأن آليات التنسيق املعتمدة تعمل خبلل          /اإلقليمية

  ؛)الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي( مستويات التخطيط الثالثة بوضوح الصالت بني
لوحظ يف حالة برامج العمل اإلقليمية أن معظم العناصر الرئيسية          . نقص املوارد املالية والبشرية     )ب(

 يف  ويبدو أن متويل الربامج اإلقليمية ال حيظى باهتمام ُيذكر        ". مخول"هي يف حالة    ) مثل شبكة الربامج املواضيعية   (
  أولويات البلدان والشركاء اإلمنائيني؛ 

  تفتقر أكثرية املؤسسات الرائدة املعينة إىل القدرات املطلوبـة لتعبئـة املـوارد             . مسائل اإلدارة   )ج(
  .الفنية واملالية
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  :برامج العمل اإلقليمية/وترد فيما يلي الدروس الرئيسية املستفادة من عمليات برامج العمل دون اإلقليمية  - ٧

جيب وصف الصالت وأوجه التكامل القائمة بني مستويات التخطيط الثالثة، باستخدام مبدأي              )أ(
  القيمة املضافة والتبعية؛

  جيب تعزيز املنهجية املعدة للربط الشبكي بني الربامج املواضيعية على املستوى اإلقليمي؛  )ب(
ويلزم حتديد معـايري صـارمة   . ةجيب استعراض قدرة ودور مؤسسات التنفيذ الرائدة بعني ناقد    )ج(

  الختيار مؤسسات رائدة جديدة؛
وتقتـضي  . يلزم توجيه املزيد من االهتمام إىل مشكالت مثل التنبؤ باجلفاف والتأهب ملواجهته             )د(

التعـاون علـى املـستوى دون       ) مبا يف ذلك اجلفاف واألزمات الغذائية وما إىل ذلك        (املشاكل العابرة للحدود    
غي أن تكون عملية املواءمة بني برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليميـة حـافزاً         اإلقليمي، وينب 

  .لتجديد التفكري يف أفضل السبل الكفيلة مبعاجلة هذه املشاكل اليت ميكن أن تؤثر يف عدة بلدان يف آن واحد

مقررات مؤمتر األطراف الرئيسية وتقييمات جلنة استعراض        -  ثانياً
   االتفاقية املتعلقة بإعداد برامج العمل وتنفيذهاتنفيذ

على ضوء نتائج االستعراضات الدورية لربامج العمل، اختذ مؤمتر األطراف عدداً من املقررات الرامية إىل                 - ٨
، ٧- م أ /١، و ٤- م أ /٨وتعترب املقـررات    . تزويد األطراف بإرشادات إضافية لتحسني أساليب اإلعداد والتنفيذ       

ررات مرجعية ألهنا جاءت مبا هو جديد من الزخم والتوجيه والتماسك يف مواصلة وضع بـرامج                 مق ٨- م أ /١و
واألهم من ذلك كله أن هذه املقررات أكدت من جديد االجتاه           . وتنفيذها) حتسني جمال التركيز واحملتوى   (العمل  

وإضافة إىل ذلك، تقـدم     ". فة الفقر محاية النظم اإليكولوجية املهددة واستئصال شأ     "الرئيسي لالتفاقية املتمثل يف     
تقارير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املتتابعة موجزاً جتميعياً للنتائج احملققة وما يتصل هبا من إرشادات على مدى                 

  .السنوات العشر املاضية

   البيئة املتغرية لالتفاقية-  ثالثاً
ى وضع برامج العمل وتنفيذها، كانـت البيئـة      يف الوقت الذي كانت فيه أمانة االتفاقية تلح داخلياً عل           - ٩

. اخلارجية لالتفاقية تشهد تطورات سريعة ومستدامة تؤثر يف جماالت إدارة املعارف والسياسة اإلمنائية والتمويـل        
وقد أدى هذا التطور يف البيئة اخلارجية إىل تفاقم بعض التحديات املتكررة اليت تواجهها االتفاقية، وطرح حتديات 

 وفوق كل ذلك، أتاح عدداً من الفرص اجلديدة للتصدي على حنو أفضل حللقة الوصل بني تردي األراضي جديدة،
  .والفقر والتنمية االقتصادية

وعلى صعيد املعرفة والتكنولوجيا، فإن االستعراضات العديدة اليت أُجريت فيما يتعلق بتطـور الـنظم                 - ١٠
تقييم تردي  (، وحالة تردي األراضي     )يم النظم اإليكولوجية يف األلفية    على سبيل املثال تقي   (اإليكولوجية يف العامل    

تقارير اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة      (، وطبيعة هتديدات التغريات املناخية ونطاقها       )األراضي يف األراضي اجلافة   
قد ) والتكنولوجيا يف اجملال الزراعيالتقييم الدويل لتطوير العلم (، والعالقة بني العلوم الزراعية والبيئية )بتغري املناخ



ICCD/COP(9)/2/Add.1 
Page 21 

 

ساعدت على زيادة فهم وتقدير حجم اخلطر الذي تشكله ظاهرة تردي األراضي، واحلاجة امللحة إىل اتباع هنج                 
  .إلدارة املوارد الطبيعية يقوم على أساس الربجمة واملشاركة والشمول والتكامل

ار املشتركة النامجـة عـن األزمـات اإليكولوجيـة          وعلى صعيد السياسة اإلمنائية والتمويل، أدت اآلث        - ١١
اجلارية اليت تعانيها اقتصادات البلدان النامية إىل دفع اجملتمع الدويل إىل جتديد التزاماته  واالقتصادية واملالية والغذائية

ـ      (بزيادة حجم وفعالية املساعدة اإلمنائية اليت يقدمها مبوجب اتفاقات          ) أ(   ، )رامونتريي ورومـا وبـاريس وأك
  التصدي جلميع التهديـدات البيئيـة العامليـة علـى حنـو أكثـر              ) ج(إنشاء نظام جتاري أكثر إنصافاً،      ) ب(

  . متاسكاً وحسماً

، واحلد من الفقـر     )األزمات الغذائية (فمن زاوية السياسة العامة، أدى ذلك إىل زيادة االهتمام بالزراعة             - ١٢
، إضافة إىل ضرورة التحول حنو ُنُهج متكاملة للتنمية والشراكة          )غري املناخ ت(، والبيئة   )األهداف اإلمنائية لأللفية  (
ومن زاوية التمويل، ركزت التغيريات على هيكل التمويل، واالنتقال من هنج ). وال سيما بني االتفاقيات الشقيقة(

مثل تسديد تكاليف   (ة جديدة   املشاريع إىل هنج الربامج، والتنسيق الفعال بني اجلهات املاحنة، وإنشاء آليات متويلي           
  .استراتيجيات التمويل املتكاملة، وما يتصل بذلك من حتول حنو )اخلدمات البيئية وسوق الكربون
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  املرفق الثاين

  صياغة املبادئ التوجيهية
واحد من آسيا   (أوالً، قام ثالثة خرباء استشاريني      . شهدت عملية صياغة املبادئ التوجيهية عدة مراحل        

بصياغة مشروع املبادئ التوجيهية، مث نوقش ) نطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب والثالث من أفريقياوآخر من م
وقُدمت النتائج يف اجتماع مشترك بني ). انظر اجلدول أدناه(املشروع أثناء سلسلة من االجتماعات دون اإلقليمية 

وسُتستهل عملية املواءمة   . ة اليت تعقد يف األرجنتني    الوكاالت قبل أن تعرض على مؤمتر األطراف يف دورته التاسع         
بعد دورة مؤمتر األطراف، على أن تطبق املبادئ التوجيهية داخل البلدان، وسُتستخدم املالحظات التعقيبية علـى   

  .هذه التجربة يف التوسع يف بلورة املبادئ التوجيهية

  املبادئ التوجيهيةاجلدول الزمين حللقات العمل املخصصة للتشاور بشأن إعداد 
  التاريخ  املنطقة  

حلقة عمل لبلدان شرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي يف          
  يونيه/ حزيران٢- ١  كامباال، أوغندا 

يف أعقاب  (حلقة عمل لبلدان غرب أفريقيا يف واغادوغو        
حلقة العمل املعقودة يف إطار اآللية العاملية بـشأن أطـر           

  )االستثمار املتكاملة
  أفريقيا  يونيه/ حزيران٢٧- ٢٦

يف أعقـاب   (حلقة عمل لبلدان مشال أفريقيا يف تـونس         
  أغسطس/ آب٢- ١  )االجتماع اإلقليمي ألفريقيا

حلقة عمل ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خمصصة 
  يونيه/ حزيران١٨- ١٧  ر الكارييب يف كينغستون، جامايكالبلدان البح

منطقة أمريكا الالتينيـة    
حلقة عمل ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خمصصة   والبحر الكارييب

يف أعقاب االجتماع (لبلدان أمريكا الالتينية يف مونتيفيديو 
  )اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  يوليه/ متوز٧- ٦

حلقة عمل لبلدان وسط وشرق أوروبا يف بانيـا لوكـا             وسط وشرق أوروبا
يف أعقاب االجتماع اإلقليمي لوسط     ) (ة واهلرسك البوسن(

  )وشرق أوروبا
  يوليه/ متوز٢٤

حلقة عمل آلسيا وبلدان منطقة احمليط اهلادئ يف بانكوك          احمليط اهلادئ/آسيا منطقة
  يوليه/ متوز١٢- ١١  )يف أعقاب االجتماع اإلقليمي آلسيا(

االجتماع املشترك بـني    
  الوكاالت

يف أعقـاب   (حدة يف تـونس     اجتماع وكاالت األمم املت   
  يوليه/ متوز٣١  )االجتماع اإلقليمي ألفريقيا
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  املرفق الثالث

  رسم بياين ملسارات املواءمة
.  مع السيناريوهات الرئيسية األربعة    عملية املواءمة العامة  يظهر الرسم البياين الوارد أدناه كيفية تكييف          

، )٢ و ١الفئتان  ( إعداد برامج العمل أو وضع صيغتها النهائية         )أ: (وتقسم عملية املواءمة العامة إىل ثالث مراحل      
املواءمة مع االستراتيجية فيما خيص ) ج(، )٣الفئة (تنقيح برامج العمل عندما يكون التنفيذ حمدوداً أو متوقفاً ) ب(

  ).٤الفئة (برامج العمل اليت جيري تنفيذها حالياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعداد

  ١الفئة 
  بعدمل يبدأ التنفيذ

  ٢الفئة 
 قيد اإلعداد

 املواءمة التنقيح

  ٣الفئة 
 تنفيذ حمدود

 ٤الفئة
 نشطتنفيذ 

 واألحكام  ١٠ و ٩املادتان  
الواردة يف مرفقات االتفاقية    
  إضافة إىل مقـرر مـؤمتر     

   األطراف ذي الصلة   
 )رفق األولانظر امل(

املواءمة مع األهداف 
 التنفيذية

 

 ٣-٢ و٢-٢النتيجتان 

املواءمة مع األهداف 
 التنفيذية

 

املواءمة مع األهداف 
 التنفيذية

 ٣-٢ و٢-٢النتيجتان 
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 لذ حمدود لربنامج العمتنفي

 حيتاج إىل تنقيح

 ال حيتاج إىل التنقيح

 إىل ٨أحكام املواد من 
 تفاقية ال من ا١٠

االستراتيجية املالية 
 املتكاملة

 أدوات التنفيذ

اهلدف 
 ١ التنفيذي

اهلدف 
 ٢ التنفيذي

 

اهلدف 
 ٣ التنفيذي

اهلدف 
 ٤ التنفيذي

اهلدف 
 ٥ التنفيذي

 ٣- ٢النتيجة 

 ٢- ٢النتيجة 

حقيق سياسات وطنية لت
 التنمية املستدامة

 د وينفذـمعتم
 بنشاط

برنامج العمل مل يبدأ 
 إعداده أو قيد اإلعداد
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  املرفق الرابع

  أداة لدعم اختاذ القرارات تساعد يف حتقيق املواءمة مع األهداف التنفيذية اخلمسة
ترمي أداة دعم اختاذ القرارات الواردة أدناه إىل مساعدة البلدان األطراف املتأثرة على مواءمـة بـرامج                   - ١

  .نفيذية اخلمسة من خالل حتديد النشاط الذي ينطبق على اهلدف التنفيذيعملها مع األهداف الت

. وكخطوة أوىل، ينبغي بيان األنشطة الواردة يف برنامج العمل يف صفوف جدول البيانات الوارد أدنـاه                 - ٢
رب يف  بوضع إشارة ض  (وتتمثل اخلطوة الثانية يف بيان اهلدف الذي يسهم فيه النشاط من بني األهداف التنفيذية               

أما . ، أو بيان ما إذا كان النشاط ال يسهم يف حتقيق أي هدف من األهداف التنفيذية              )العمود أو األعمدة املناسبة   
اخلطوة الثالثة، فهي حتليل األنشطة اليت تندرج يف كل هدف من األهداف التنفيذية لتحديد ما إذا كانت كافيـة               

  . لتحقيق اهلدف التنفيذي

ال يتناول أي   
 فيذيهدف تن

يتناول اهلدف 
 ١التنفيذي 

يتناول اهلدف 
 ٢التنفيذي 

يتناول اهلدف 
  ٣التنفيذي 

يتناول اهلدف 
  ٤التنفيذي 

يتناول اهلدف 
  ٥التنفيذي 

              ١النشاط 
              ٢النشاط 
              ٣النشاط 
              ...النشاط 
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  املرفق اخلامس

  )١(التنقيحأداة لدعم اختاذ القرارات تساعد يف حتديد متطلبات 
  )٢- ٢النتيجة (٢األسئلة الرئيسية املتعلقة باهلدف التنفيذي 

   استعراض االمتثال - ١
  وثيقة استراتيجية  -   

هل يعد برنامج العمل الوطين احلايل وثيقة استراتيجية على النحو 
  ؟٨- م أ/٣احملدد يف املقرر 

 يف حال النفي، ما هي اخلطوات اليت حتتاجون إىل اختاذها لتحقيق
  امتثاله؟

   خطوط األساس- ٢
   اقتصادية- اجتماعية  - 
  بيوفيزيائية - 

   اقتصادية؟- هل يستند إىل معلومات أساسية اجتماعية 
  هل يستند إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية؟

كيف ميكنكم إدراج معلومات أساسـية يف إطـار متكامـل           
  لالستثمار؟

ر؟ وهل يراعى يف برنامج هل لدى البلد نظام لتقييم رصد التصح   تقييم الرصد- ٣
  العمل الوطين؟

 ؟)القوة العاملة، التمويل، الدعم التقين(هل أجري حتليل لالحتياجات    التقييم الذايت الوطين- ٤
 الصالت بـني بـرامج العمـل الوطنيـة        - ٥

  واإلقليمية ودون اإلقليمية
  هل هناك صلة بينها؟

  هل حتدد أولويات التعاون اإلقليمي؟
  كم مرة جيري هذا االستعراض؟  راض برنامج العمل الوطين عملية استع- ٦

  من يشارك يف االستعراض؟
  هل يتناول برنامج العمل الوطين االحتياجات احمللية والوطنية؟

   املؤشرات- ٧
   اقتصادية- اجتماعية  - 
  بيوفيزيائية - 

هل ُحددت لكل فئة واسعة جمموعة من املؤشـرات وأسـاس           
معلومات تتعلق بالعوامـل    للقياس؟ هل توجد قواعد بيانات و     

 االقتصادية؟ ما هو مـصدرها؟ هـل        - الفيزيائية واالجتماعية   
  ميكنكم استخدام ذلك كخط أساس؟

   األهداف واملهل الزمنية- ٨
  اإلطار الزمين   -   

  هل ُحدد إطار زمين؟ هل التمويل مرتبط بإطار زمين؟
  هل يتضمن برنامج العمل الوطين أهدافاً ومهالً زمنية؟

  تراتيجية التمويلاس  - ٩
  االستعانة مبصادر  -   
  أولويات االستثمار  -   

 ؟هل لدى البلد استراتيجية متكاملة لتمويل تنفيذ برنامج العمل الوطين
هل يتلقى برنامج العمل الوطين التمويل من احلكومة املركزية أم          

  من احلكومات اإلقليمية أم من حكومات الواليات؟
  ج العمل الوطين؟هل ُحددت األولويات يف برنام

                                                      

    للمقـرر  هذه أداة ترمي إىل مساعدة البلدان على تقييم احلاجة إىل تنقيح برنامج العمل الوطين لكي ميتثـل                 )١(
، وتعين اإلجابة بالنفي عن هذه األسئلة أن تنقيح برنامج العمل "معامل" هي ١٤ و١٢و ١١و ١٠و ٧  و٢ و١واألسئلة . ٨-م أ/٣

 ).انظر الرسم البياين املشار إليه أعاله(ويف حال اإلجياب ميكن بدء عملية املواءمة . الوطين مطلوب
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  )٣- ٢النتيجة  (٢األسئلة الرئيسية املتعلقة باهلدف التنفيذي 

هل أُدرج برنامج العمل الوطين يف االسـتراتيجية اإلمنائيـة             اإلدراج يف اخلطط اإلمنائية الوطنية- ١٠
  الوطنية مقروناً مبيزانية وأهداف ومهل زمنية؟

تغري املنـاخ،   :  الصالت مع برامج أخرى    - ١١
األمن الغذائي، وندرة امليـاه، ومحايـة       و

  الغابات

هل روعيت يف سياق برنامج العمل الوطين برامج أخرى مثل          
التخفيف من وطأة الفقر، وتغري املناخ، واألمن الغذائي، وندرة 

  املياه، ومحاية الغابات، أو غري ذلك؟
  هل توجد صالت مؤسسية؟

   التعاون الشامل لعدة قطاعات- ١٢
  التداخل  -   
  الواليات   -   

هل توجد جلنة تنسيق وطنية تضم ممثلني جلميـع الـوزارات           
 الرئيسية؟ يف حال اإلجياب، ما عدد املرات اليت جيتمعون فيها؟

ما مدى التداخل أو التضارب بني واليات الوزارات الرئيسية؟ 
هل من املرجح تذليل الصعوبات احملتملة عن طريق التنـسيق          

  الشامل لعدة قطاعات؟
  من هي اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية - ١٣

هل تشارك يف استعراض برنامج العمل         -   
  الوطين وتنفيذه؟    

هل شارك يف صياغة برنامج العمل الوطين وتنفيـذه ممثلـون           
لوكاالت حكومية ومجيع الفئات الرئيسية، مبا فيها املنظمات        
غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعيـة، ونقابـات العمـال،         

ظمات النسائية، واألوساط األكادميية، وكيانات القطاع      واملن
  اخلاص؟

هل توجد آلية مؤسسية إلدراج مجيع هذه العناصر الفاعلـة،          
  مثل جلنة وطنية؟

   إطار التشريعات والسياسات- ١٤
  بيئة متكينية    -   

هل توجد بيئة متكينية مواتية لتنفيذ برنامج العمل الـوطين؟          
  تحسينها؟ما الذي يلزم القيام به ل

ما مدى مشاركة األوساط العلمية والتكنولوجية يف مكافحة           دور العلم والتكنولوجيا؟- ١٥
  تردي األراضي واجلفاف؟/التصحر

هل يشارك قطاع البحث والتطوير بنشاط يف إجيـاد حلـول           
  التصحر واجلفاف؟/ملشاكل تردي األراضي

   مصادر التمويل- ١٦
  أين وكيف؟: خمصصات امليزانية  -   

  ل تشارك اآللية العاملية يف تعبئة املوارد؟ه
هل سبق لكم تلقي أي أموال من وكاالت ثنائية أو متعـددة           

وهل جرى تلقي أموال من حكومة وطنية أو إقليمية . األطراف
  أو حملية؟

هل ترصد األموال عن طريق ميزانية وزارة خمتصة أو صندوق          
  مكرس هلذا الغرض؟

 -  -  -  -  -  


