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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
               الدورة الثالثة

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١- ٢     بون، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٥      البند 

                                                                 اسـتعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية         
                                                           وغريهـا مـن أشكال الدعم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات          

                هتا باجتاه حتقيق                                                     املـتعددة األطـراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاء       
                                                                 أهـداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق          

                                                                     البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

 خالصة

                                                            ، الذي مبوجبه قرر مؤمتر األطراف أن يدرج يف جدول أعمال            ٦-    م أ  / ٩ ُ                   ً               أُعـد هذا التقرير وفقاً للمقرر        
                                                       استعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد        "                                  ً            للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بنداً عن                         الـدورة الثالثة  

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

                                                                                                     والغرض من هذا التقرير هو عرض أبرز التطورات فيما يتعلق بتعبئة واستعمال املوارد املقدمة من                  ".              الـتابعة هلا  
             لضمان أن                                                                                                      املصـادر املتعددة األطراف، بطريقة متكاملة، بغية مساعدة األطراف على زيادة توضيح استراتيجيتها            

              والتقرير ليس    .                                                                                                      يتوافر لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر التمويل الكايف واملتسق والذي ميكن التنبؤ به             
  .    ً                                                                              بديالً يستعاض به عن التقارير اليت قد ترغب هذه املؤسسات يف تقدميها إىل اللجنة خبصوص األنشطة

                                                ل هذه السنوات ركزت األطراف يف االتفاقية على           وخال  .                                              وقـد مرت عشر سنوات منذ اعتماد االتفاقية        
                             واألطراف جاهزة اآلن لالنتقال      .                                                                                   إعداد برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وهي أطر تنفيذ االتفاقية          

ُ                                         من إعداد هذه الربامج إىل تنفيذها فعالً، مع مراعاة القيود الواقعة على املوارد واليت ُسلط الضوء عليها يف الت                        قرير                                   ً                                           
  .                        الشامل للدورة األوىل للجنة
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                                                                   ُ                        ودون إغفال احلاجة إىل الدعم الثنائي من البلدان املتقدمة األطراف، الذي طُلب يف إطار أحكام حمددة يف  
                                                                                                    االتفاقية، جرى التسليم على أعلى مستوى بأن تعبئة املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من الوكاالت 

                                                    ً                                   األطراف ضرورية ال لبلوغ أهداف االتفاقية فحسب وإمنا أيضاً لبلوغ األهداف املتعلقة                                  واملؤسسـات املـتعددة   
  ،    ٢٤٢ /  ٥٨                                                  وأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من جديد، يف قرارها   .                                      باستئصال الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية

                                      تنفيذ االتفاقية لبلوغ األهداف اإلمنائية                                                                  أن االتفاقية أداة مهمة الستئصال الفقر، وخباصة يف أفريقيا، وسلمت بأمهية
  .                 ً                                                        املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

  .                                                    ُ                                                ومن املعلومات اجملمعة عند إعداد هذا التقرير يتبني أنه أُحرز تقدم يف إعطاء زخم جديد لتنفيذ االتفاقية       
     ً      ً                                                                        كامالً وفعاالً ال يزال يواجه عقبات شىت بعد عشر سنوات من توقيعها، وجيب على                                           ً     بيد أن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً    

                                                                                                        األطـراف والوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف أن تعزز جهودها من أجل اختاذ إجراءات حمددة تفضي إىل                
                         تدفقات املساعدة اإلمنائية                                   وبالنظر إىل االجتاه التناقصي امللحوظ يف  .                                         نتائج وفوائد ملموسة لصاحل اجملتمعات املتأثرة

                                                                                                          الرمسية املوجهة إىل الزراعة والتنمية الريفية منذ أوائل التسعينيات ميكن للبلدان املتقدمة األطراف أن تضطلع بدور   
                                                                                                               إجيـايب وأن تؤكـد قـيادهتا يف هذا الصدد باالنضمام إىل الوكاالت املتعددة األطراف يف متويل تنفيذ االتفاقية                   

  .                                                                      د يف الدعم الثنائي لربامج العمل يف األراضي اجلافة الريفية املشمولة باالتفاقية               وباالخنراط من جدي

                                                                      ً     ً                               ويشكل إنشاء جمال تركيز جديد ملرفق البيئة العاملية بشأن تدهور األراضي تطوراً مهماً يف تعبئة املوارد                 
                              الربنامج التنفيذي املعين باإلدارة                                                 ويف هذا السياق، وبالنظر إىل االستجابة اهلائلة إلنشاء   .                           مـن أجل تنفيذ االتفاقية    

                                                               ً             ، يف إطار مرفق البيئة العاملية، وإىل عدم كفاية املوارد املتاحة حالياً             )  ١٥                   الربنامج التنفيذي    (                    املسـتدامة لألراضي    
                                                                                                                لتلبية هذا املطلب، قد ترغب األطراف يف االتفاقية واملرفق يف جتديد كبري للموارد املخصصة جملال التركيز املتعلق                 

  . ٤  -                                                                       ور األراضي إىل مستوى يتجاوز مبلغ اخلمسمائة مليون دوالر أمريكي يف سياق املرفق     بتده

                                                                                           ولتوسيع نطاق األساس املايل لتنفيذ االتفاقية ميكن لآللية العاملية مواصلة استكشاف مصادر متويل جديدة   
                            املباشر، وخمططات االجتار برخص                                                                        وابتكارية مثل دفع مقابل اخلدمات البيئية، ومبادلة الديون، واالستثمار األجنيب

                                                                                   وميكن لألطراف يف االتفاقية اإلسهام يف حتقيق هذه الغاية باملساعدة يف حتديد وتعزيز               .                        إطالق انبعاثات الكربون  
                      ومن املتوقع كذلك أن      .                                                                                   الفـرص التجارية لسلع وخدمات األراضي اجلافة بالتعاون مع منظمات القطاع اخلاص           

               وميكن ألعضاء جلنة   .                                                               لآللية العاملية خبصوص تعبئة املوارد إشراك البلدان املتقدمة األطراف                       تيسر االستراتيجية املقبلة
                                                                                                                    التيسـري الـتابعة لآللـية العاملية زيادة فعالية وكفاءة أنشطتهم بتطبيق هنج استراتيجي متكامل لتحقيق أهداف                 

                                     جية مشتركة لألنشطة املتعلقة بتدهور                                                                      وتتضمن خيارات التقدم حنو بلوغ هذه الغاية وضع رؤية استراتي           .         االتفاقية
                                                                                                       األراضـي فـيما بـني أعضاء جلنة التيسري يف إطار خطة أعمال اآللية العاملية، وإدراجها يف خمتلف خطط العمل           

  .                     ُ                                      املشتركة اليت ينبغي أن ُتستخدم باعتبارها أدوات ختطيط استراتيجي

                                  إىل تقدمي مزيد من الدعم اجلوهري                                                                 واألطراف وكذلك الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف مدعوة         
                                      ً                         وال بد من اإلشادة بالتقدم الذي حدث مؤخراً والذي من املمكن أن يكون   .                                    لتعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية

                                                                                                        مصدر إهلام جلميع الشركاء يف االتفاقية لإلفادة منها على أفضل وجه باعتبارها أداة أساسية للمحافظة على النظم     
                                              وبذلك ستحقق االتفاقية قدرهتا على اإلسهام يف         .                                           راضي اجلافة وإصالحها مع ختفيف حدة الفقر                    اإليكولوجية لأل 

                                                                                                                     التنمية املستدامة، وهي قدرة اعترف هبا كل من مؤمتر األطراف يف االتفاقية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                 
  .                          واجلمعية العامة لألمم املتحدة
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤   ١٤- ١ .........................................................              معلومات أساسية -   ً  أوالً 

                                                                           عـرض عام حلالة تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم             -     ً  ثانياً 
  ٦   ٣٦-  ١٥ .......................                                         املقدمة من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف

                                                                     تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من           -   ألف
  ٦   ٢٧-  ١٩ ...............................               تيسري التابعة هلا                     اآللية العاملية وجلنة ال

                                                                     تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من           -   باء
  ٨   ٣١-  ٢٨ .................................................                   مرفق البيئة العاملية

                                                             تنسيق أنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مع أنشطة  -   جيم
                                                                   أمانـات اهليـئات واالتفاقيات الدولية املعنية األخرى ومع أنشطة          

  ٩   ٣٦-  ٣٢ .......................................................            آللية العاملية ا

                                                                          ملخص التقدم احملرز حنو حتيقق أهداف االتفاقية، والقيود املواجهة، والفرص           -     ً ثالثاً
                                                                                املتاحة لتعزيز فعالية وكفاءة الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم املقدمة من            

   ١٠   ٥٥-  ٣٧ ...................................                               الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف

   ١٤   ٦٥-  ٥٦ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً رابعاً
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

              ، إىل أن تقوم،  ٦-   م أ / ١                                                                    دعا مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر األطراف، يف مقرره  - ١
                                                                                                                        بالتعاون مع املنظمات املتعددة األطراف ذات الصلة، مبا فيها الوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية، واآللية                

                                                                                                         ة، باستخدام اآلليات االستشارية ذات التوجه القطري من أجل حتديد أفضل اخليارات املتاحة إلدماج برامج                     العاملي
       كما حث   .                                                                                     ً                العمل الوطنية ضمن أطر التنمية الوطنية وتعبئة املوارد املالية الالزمة على حنو أكثر تنسيقاً وقابلية للتنبؤ

                                                      اقية من أجل زيادة تدعيم متاسك مساعداهتا اجلارية الثنائية                                     على استخدام عملية استعراض تنفيذ االتف "          األطـراف   
                                                                                                                   واملـتعددة األطـراف يف إطـار تنفيذ االتفاقية، وعلى العمل بنشاط على إدماج النتائج اليت ختلص إليها عملية                   

   ".                                                                    االستعراض يف ما تعتمده من إجراءات ويف برجمة تدابري تقدمي املساعدة يف املستقبل

                                                      بغية مساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف حبثها جلوانب  ٦-   م أ / ٩        ً          قرير عمالً باملقرر       ُ              وقد أُعد هذا الت    - ٢
  .                                                                                  عملية تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بتعبئة املوارد ويف أي عملية الحقة خاصة باختاذ القرارات

  .     اذها                        الذكرى العاشرة لبدء نف    ٢٠٠٦                                                         وقـد مـرت عشر سنوات منذ اعتماد االتفاقية، وستحل يف عام      - ٣
                                                                                                                وخالل هذه السنوات ركزت البلدان النامية األطراف، يف املقام األول، على إعداد برامج العمل وهي أطر تنفيذ                 

  .                                                            ً واألطراف جاهزة اآلن لالنتقال من إعداد هذه الربامج إىل تنفيذها فعالً  .         االتفاقية

                                   ة واستعمال املوارد املالية وغريها                                                                                ويف الوقت نفسه جرى، على حنو ثابت، االعتراف على أعلى مستوى بأن تعبئ             - ٤
                                                                                                                   مـن أشـكال الدعـم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف أمران ضروريان ال لتحقيق أهداف االتفاقية                  

  .              ً                                                                                      فحسب وإمنا أيضاً لتحقيق عدة أهداف تتعلق مباشرة باستئصال الفقر وبنود أخرى تتضمنها األهداف اإلمنائية لأللفية

   ٧                                                                                               ن خطة تنفيذ جوهانسربغ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة تنص يف الفقرة                         والواقع أ  - ٥
                                                                                                                  عـلى أن استئصـال الفقر ميثل التحدي العاملي األكرب الذي يواجهه العامل اليوم، وهو شرط ال غىن عنه لتحقيق                    

                                            التدابري املتضافرة والعملية الالزمة ستتضمن                             كما تشري اخلطة إىل أن        .                                               التنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان النامية     
                                                            مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف والفيضانات مبا يف ذلك من  "                                إجراءات على مجيع املستويات من أجل 

   ".                                                                                          خالل توفري املوارد املالية الكافية واليت ميكن التنبؤ هبا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                       من خطة تنفيذ جوهانسربغ، على أنه         ٢٤                                                       ر القمة العاملي للتنمية املستدامة، من خالل الفقرة                  وشدد مؤمت  - ٦
                    وعلى أن بلوغ هذا       ".                                                                                                ال بد من إدارة قاعدة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة ومتكاملة لتحقيق التنمية املستدامة             "

                                        عاجلة أسباب التصحر وتدهور األرض وذلك                                                     تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مل       "                    اهلدف يتطلب تعزيز    
              وحدد أن هذا      ".                                                                                        مـن أجـل احملافظة على األرض وإصالحها، ومعاجلة مشكلة الفقر الناجم عن تدهور األرض              

                                             تعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ هبا        "                                                                     سيتطلب مجلة أمور منها اختاذ إجراءات على مجيع املستويات من أجل            
   ".                        القدرات على مجيع األصعدة                       ونقل التكنولوجيات وبناء

                                                                                       اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية الختاذ إجراءات بشأن توصيات جملس مرفق البيئة               "  ٤١                   كما تدعو الفقرة     - ٧
                                                      أحد جماالت تركيز املرفق وكوسيلة لدعم مرفق البيئة العاملية   )                        التصحر وإزالة الغابات   (                              العاملية العتبار تدهور األرض     
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                                                                                                   جح التفاقية مكافحة التصحر وأن جيعل بالتايل مرفق البيئة العاملية آلية مالية لالتفاقية مع االعتراف باألدوار             للتنفيذ النا
   ".                                                                                              التكاملية ملرفق البيئة العاملية واآللية العاملية لتوفري وتعبئة املوارد من أجل وضع وتنفيذ برامج العمل

                                                        م مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة بأن اتفاقية             بتسلي "   ،   ٦-    م أ  / ٢                                 ورحـب مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٨
                                          أمهية تنفيذ االتفاقية لتحقيق األهداف اإلمنائية  "           ، وأكد على  "                                             مكافحة التصحر واحدة من أدوات القضاء على الفقر

        من أجل                                                                                        بالدعوة املوجهة من مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لتعزيز تنفيذ االتفاقية             "             ، كما رحب     "        لأللفـية 
   ".                                                                 التصدي للفقر بطرق عدة منها تعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ هبا

                                        باملقرر الذي اختذه مؤمتر القمة العاملي       "   ،   ٦-    م أ  / ٦                                                 وباإلضافة إىل ذلك رحب مؤمتر األطراف، يف املقرر          - ٩
                                   يقوم هبا مرفق البيئة العاملية                                                                    ، والذي اعترف فيه، ضمن مجلة أمور، باألدوار املتكاملة اليت              [...]                   للتنمية املستدامة   

                                                                                                                      واآللية العاملية لالتفاقية يف توفري املوارد وتعبئتها وطلب فيه إىل اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية أن تنظر يف جعل           
   ".                                       مرفق البيئة العاملية آلية مالية لالتفاقية

                                   التنمية، مبن فيهم وكاالت األمم                     مجيع الشركاء يف   "   ،   ٦-    م أ  / ٢                    ً                   وحـث مؤمتر األطراف أيضاً، يف مقرره         -  ١٠
   ".                                                                                               املتحدة ومؤسسات بريتون وودز، على االستفادة من االتفاقية يف استراتيجياهتم لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

                                      ، بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة         ٢٤٢ /  ٥٨                                                             وأيدت هذا التوجه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار           -  ١١
                                                           إذ تؤكد من جديد على أن االتفاقية أداة مهمة الستئصال           "                                             وجاء يف هذا القرار أن اجلمعية العامة          .              ملكافحة التصحر 

                                                                                            ً                                 الفقـر، وخباصـة يف أفريقـيا، وإذ تسلم بأمهية تنفيذ االتفاقية لبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها                    
         بريتون                                     صناديق وبرامج األمم املتحدة، ومؤسسات   "       حتث    ، "                                                      األهـداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية        

                                                                                                   وودز، والبلدان املاحنة وسائر الوكاالت اإلمنائية على دمج إجراءات دعم االتفاقية يف صلب استراتيجياهتا مبا يدعم 
   ".     أللفية                                     ً                                                   بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن ا

                ً                                                                                       وجتـدر اإلشارة أيضاً إىل اإلعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاقية األمم                -  ١٢
                                                      ، الذي شدد فيه وزراء ورؤساء وفود الدول األطراف          ) ٤-    م أ  / ٨          ، املقرر    "         إعالن بون   ("                        املتحدة ملكافحة التصحر    

                                                         رورة تعزيز اجلهود اخلاصة من أجل مكافحة ومنع التصحر               على ض  "                                             والـدول املشاركة بصفة مراقب يف االتفاقية        
                                      من القرن احلادي والعشرين، هبدف التصدي     )     ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (                                             أو ختفـيف آثـار اجلفاف خالل العقد األول           / و

   ".                                                                                         للحالة اخلطرية السائدة يف خمتلف البلدان األطراف من بني البلدان النامية املتضررة، وخباصة يف أفريقيا

    ُ                                                                                          ما ذُكر أعاله فإن االعتراف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر باعتبارها أداة أساسية                           وبـناء على     -  ١٣
                                                                                                                           ملكافحـة الفقر، باإلضافة إىل اختيار تدهور األراضي ليكون جمال تركيز ملرفق البيئة العاملية واعتماد الربنامج التنفيذي                 

                                                           مكافحة التصحر والفقر يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية وأن                                                                     املتعلق به، أمور ميكنها أن تعزز إىل حد بعيد إجراءات              ١٥
  .          االتفاقية                                                                                           تبني بوضوح األمهية اليت يوليها اجملتمع الدويل لزيادة تعزيز فعالية وكفاءة تعبئة املوارد من أجل تنفيذ

                كال الدعم املقدم      ً                                                                            ودعماً هلذه اجلهود يتتبع هذا التقرير أنشطة تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أش -  ١٤
  .                                  من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف
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                                            عـرض عـام حلالة تعبئة واستعمال املوارد         -     ً  ثانياً 
                                            املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من       

                                الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف

                         شطة إىل الدورة الثالثة                                                                                     بالنظر إىل أن كل وكالة ومؤسسة متعددة األطراف معنية ستقدم تقريرها عن األن             -  ١٥
                 وباألحرى، فإن هذا   .                                                                                      للجـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية فإن الغرض من هذا التقرير ليس مناقشة هذه املعلومات      

                                                                                                              التقرير يعرض أبرز التطورات احلديثة بشأن املوضوع على حنو متكامل بغية مساعدة األطراف على زيادة توضيح                
                                                                                 االتفاقية التمويل الكايف واملتسق والذي ميكن التنبؤ به من أجل دعم برامج                                                    استراتيجيتها لضمان أن يتوافر لتنفيذ    

                                  التعاون املايل لتوفري إمكانية التنبؤ  "                                  من االتفاقية، اليت تؤكد على ضرورة   ١٣         من املادة   )  أ ( ١                    العمل مبوجب الفقرة   
    ".                                                لربامج العمل، مبا يسمح بالتخطيط الالزم الطويل األجل

  .     ُ                                                                       رية طُلب إىل الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف تعزيز جهودها يف تنفيذ االتفاقية                  ويف األعوام األخ   -  ١٦
                                   دورها وهو حشد املوارد املالية الالزمة  "                                                                    وهذا هو احلال فيما يتعلق باآللية العاملية اليت طلب إليها األطراف أن تعزز 

         ، من خالل  "                                 طاق قاعدة التمويل لتنفيذ االتفاقية                                                           لدعم عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وتوسيع ن
                                                                                         حشد موارد جديدة للتمويل مثل رؤوس األموال اخلاصة، واالستثمار األجنيب املباشر، والتمويل           "                  وسائل من بينها    

  . )١ ( "                                                  من املؤسسات املتعددة األطراف، واهلبات من املؤسسات اخلاصة

                                                      بيئة العاملية، الذي استجاب باختيار تدهور األراضي، وبصفة                      ً                    وكان هذا هو احلال أيضاً فيما يتعلق مبرفق ال -  ١٧
                            ، وباعتماد الربنامج التنفيذي  )٢ (                                                   ً                             رئيسية التصحر وإزالة الغابات، ليكون جمال تركيز جديداً للتمويل يف إطار املرفق        

   متر                                 ، وهو عرض قبله فيما بعد مؤ       )٤ (                                                                    كمـا عرضـت مجعـية املـرفق إتاحة املرفق كآلية مالية لالتفاقية              .  )٣ (  ١٥
  . )٥ (      األطراف

                ً                                        ً                                  وجتدر اإلشارة أيضاً إىل بعض املبادرات الواعدة اليت اختذهتا مؤخراً وكاالت متعددة األطراف خمتلفة، مثل  -  ١٨
                                                               ، ومرفق البيئة العاملية من خالل الشراكات الرائدة القطرية؛ وعملية  )TerrAfrica (                             البنك الدويل مببادرته تريأفريكا 
                                                                                            وتتضمن إشراك أمانة االتفاقية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا يف تعزيز تعبئة                                          التنسيق املشتركة اليت ظهرت     

  .                                        املوارد املالية من أجل حتقيق أهداف االتفاقية

                                                             تعبـئة واسـتعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم           -    ألف 
                                               املقدمة من اآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

 لعامليةاآللية ا -١

                                                                                                  كانـت سياسـات اآللـية العاملـية وأنشطتها وطرائق عملها موضوع عملييت تقييم متكاملتني جرى                 -  ١٩
                                                         ويستند هذا القسم الفرعي إىل املعلومات واإلرشادات اليت          .  )٦ (                                              استعراضـهما يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف      

                                                 لى املفاهيم االستراتيجية اليت تسترشد هبا اآللية                                                                        وفرهتا هاتان العمليتان، كما وفرها مؤمتر األطراف، وهو يركز ع         
  . )٧ (                                                                                                       العاملية يف االضطالع بواليتها لتعبئة وتوجيه املوارد املالية من أجل زيادة كفاءة اآلليات املالية القائمة وفعاليتها
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               ن جلنة التيسري                                                  ً                                           وهنـج اآللية العاملية يف االضطالع بواليتها املؤسسية وفقاً لتوجيهات مؤمتر األطراف وبدعم م              -  ٢٠
                                      وتسعى اآللية العاملية إىل إدماج االتفاقية   .  )٨ (                                     اإلدماج وإقامة الشراكات واألثر املضاعف    :                                  يقوم على تطبيق املبادئ التالية    

                                                                                                     يف االجتاه الرئيسي من خالل دمج أهداف برامج العمل يف التخطيط احلكومي للبلدان املتأثرة بالتصحر وعملياهتا اخلاصة 
                                      ويقدم عرض للقضايا املتعلقة باإلدماج       .                                                              ذلك يف أطر التعاون اإلمنائي املعتمدة من خمتلف اجلهات املاحنة                         بامليزانـية، وك  

 ICCD/CRIC(3)/MISC.1, National action programmes mainstreaming and     ً                       مزيداً من املعلومات يف الوثيقة

their contribution to overall poverty eradication .   يسـري إقامة الشراكات تتوافر، يف املقام               واشـتراطات ت                                     
  .                                                                                 األول، يف سياق عمل جلنة التيسري، الذي يتم تناوله مبزيد من التفصيل يف القسم الفرعي التايل

  .                                                                                                          وتقـوم اآللية العاملية بتفعيل األثر املضاعف من خالل توفري موارد حفازة تسهم يف تعبئة موارد إضافية                 -  ٢١
                                                 دوالر أمريكي يف شكل أموال حفازة من اآللية           ٨٠     ٠٠٠                            اآللية العاملية، أدى توفري                   ً                ففي تونس، طبقاً ملا أوردته      

  .                                                                                   مليون دوالر أمريكي يف شكل استثمارات من جهات ماحنة ثنائية ومتعددة األطراف              ٢٤                          العاملية إىل تيسري تعبئة     
                             دوالر أمريكي يف جنوب أفريقيا   ٥٠     ٠٠٠                                        ً      ً                         وبطريقة مماثلة تفيد التقارير بأن استثماراً حفازاً من اآللية العاملية قدره 

        دوالر     ١١٠     ٠٠٠                              ويف غرب أفريقيا أفضى مبلغ        .                                مليون دوالر أمريكي حىت اآلن       ٨٠                             يسر تعبئة مبلغ آخر قدره      
                                                                                                                    أمريكي يف شكل موارد حفازة من اآللية العاملية إىل متكني النيجر ونيجرييا بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة،                  

            ماليني دوالر   ١٠               ، منحة مقدارها     ٢٠٠٤     مايو  /                                       ة املوارد الطبيعية عرب احلدود تلقي، يف أيار                   من إقامة مشروع إلدار
                           دوالر أمريكي، عن طريق        ١٣٠     ٠٠٠                                         ويف بوركينا فاسو يسر دعم حفاز قدره          .                                  أمريكي من مرفق البيئة العاملية    

ُ           تنظيم اجتماع مائدة مستديرة ُعقد يف آذار                            نامج العمل الوطين هلذا البلد                         ، دمج األنشطة الرئيسية لرب    ٢٠٠٤     مارس  /                           
                                      مليون دوالر أمريكي يتعلق مبكافحة         ١٧٥                                                                         يف اسـتراتيجية احلد من الفقر، مما أفضى إىل تعبئة مبلغ مقداره حنو              

                          ً                                                                      كما أدت اآللية العاملية دوراً يف دعم إعداد مبادرة بلدان آسيا الوسطى بشأن إدارة األراضي اليت كانت        .       التصحر
  .                                         باعتبارها إحدى الشراكات الرائدة القطرية    ٢٠٠٤     مايو  /        يف أيار                  قيد اإلعداد يف املرفق

    وقد   .                           ً                                                                     واضطلعت اآللية العاملية أيضاً بعدد من املبادرات الرامية إىل توسيع القاعدة التمويلية لتنفيذ االتفاقية -  ٢٢
      خمططات                                                                                                    كثفـت جهودهـا لتعبئة مصادر متويل ابتكارية، بالعمل مع الشركات واملؤسسات اخلاصة والنظر يف                

                                          ويف هذا االجتاه تقوم اآللية العاملية اآلن         .                                                                   لالجتـار برخص إطالق انبعاثات الكربون ويف حتقيق المركزية التعاون         
                                                                        كما استهلت اآللية العاملية اتصاالت أولية مع عدد من شركات ومؤسسات             .                                       بـإعداد استراتيجيتها لتعبئة املوارد    

   .  ة                                        املرافق اإليطالية بغية تعبئة موارد ابتكاري

                          وقد حددت اآللية العاملية      .                                                                           ومجـع املعلومـات ونشرها جمال آخر للمشاركة االستراتيجية لآللية العاملية           -  ٢٣
                                    وملعاجلة هذه املسألة استنبطت اآللية       .                                           ً                                    االفـتقار إىل قاعدة معارف متينة باعتباره عامالً يعوق عملية تعبئة املوارد           

                                                                          راضي، وهو قاعدة بيانات شاملة بشأن مصادر التمويل املتعلقة بالتصحر،                                                        العاملية جهاز املعلومات املالية عن تدهور األ      
    كما   .              ذات الصلة                                                                                                      واالجتاهات املالية، وموجزات املشاريع والبلدان واملنظمات، وطائفة من التقارير التقنية والسياساتية          

  .           دات الوطنية                                                                           أجرت اآللية العاملية دراسات اقتصادية لتقدير تكلفة تدهور األراضي بالنسبة لالقتصا
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 جلنة التيسري -٢

                                                               أعضاء جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية على توطيد أواصر          "   ،   ٦-    م أ  / ٥                             حث مؤمتر األطراف، يف املقرر       -  ٢٤
                                                                                                                      الـتعاون مـع اآللية العاملية وتعزيز دعمها بغية حتسني تقارب الربامج لدى تنفيذ أنشطتها يف إطار اتفاقية األمم                   

                                                                                                   حر، وال سيما فيما يتعلق بدور وكاالت التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية يف إعداد األنشطة                                   املتحدة ملكافحة التص  
  . )٩ ( "                                                                                       واملشاريع املتصلة بالربنامج التنفيذي اجلديد ملرفق البيئة العاملية بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي

                                       املية وكل عضو من أعضاء جلنة التيسري                                                                     واستجابة لإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف قامت اآللية الع         -  ٢٥
      ُ        اليت أُقرت       ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣                                                    متوافقة مع خطة أعمال اآللية العاملية للفترة             ٢٠٠٤                                بإعداد خطط عمل مشتركة لعام      
                                                                          وتعدد خطط العمل املشتركة املبادرات موضوع الشراكات بني اآللية العاملية            .                                 يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف    

     ً          ونظراً ألن عدة     .     ٢٠٠٥                                                       وهذه الوثائق تكرارية ومن املزمع تنقيحها يف أوائل           .           نة التيسري                       وكل عضو من أعضاء جل    
                           إعداد خطة عمل مشتركة       ١٢-                                                ُ                               شراكات تتضمن أكثر من عضو من أعضاء جلنة التيسري، اقُترح يف جلنة التيسري              

  .      اإلقليم /                                    بني الوكاالت لتجميع املعلومات حبسب البلد

                                                  البلدان األطراف املشاركة يف جمالس إدارة املؤسسات        "               ً    ؤمتر األطراف أيضاً             دعا م   ٦-    م أ  / ٥             ويف املقـرر     -  ٢٦
                                                                                                        املمثلة يف جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية إىل تشجيع االتساق بني أطرها السياسية واالستراتيجية وأهداف اتفاقية 

                        بأن يضع البنك الدويل     ١٢-                                               وبالتوافق مع هذه الدعوة أوصت جلنة التيسري           ".                                 األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر     
                                                               واملصارف اإلقليمية، من خالل جمالس إدارهتا، استراتيجية لتعبئة          )       اإليفاد (                                        والصـندوق الـدويل للتنمية الزراعية       
  .                                     املوارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ االتفاقية

                    ة هذا التعاون إعداد         ومن أمثل  .                                                                 وقد أفضى التعاون بني أعضاء جلنة التيسري إىل عدد من املشاريع واملبادرات -  ٢٧
                                                                                     ، اليت استهلها البنك الدويل وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واآللية             )TerrAfrica (                  مبادرة تريأفريكا   
                                                                  وهذه املبادرة جهد حفاز يستهدف حتقيق زيادة ضخمة يف االستثمار يف مبادرات   .     ٢٠٠٤      يونيه  /                العاملية يف حزيران

                                                                      وهي مبادرة شراكة ستتضمن البنك الدويل والبلدان املستفيدة ومؤسسات           .              يف أفريقيا                          اإلدارة املستدامة لألراضي  
   .                                متعددة األطراف وجهات ماحنة ثنائية

                                                      تعبـئة واسـتعمال املوارد املالية وغريها من أشكال          -    باء 
                                    الدعم املقدمة من مرفق البيئة العاملية

                                      من أجل تنفيذ جمال التركيز اخلاص         ١٥                نامج التنفيذي                                       اعتمد مرفق البيئة العاملية الرب         ٢٠٠٣      مايو   /       يف أيار  -  ٢٨
                                                          احلد من أسباب تدهور األراضي وآثاره السلبية على بنية          "       هو     ١٥                         وهدف الربنامج التنفيذي      .                 بـتدهور األراضي  

                                                                                                       النظم اإليكولوجية وسالمتها الوظيفية من خالل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي كإسهام يف حتسني أسباب              
                                                                   ومع أن حتقيق هدف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، املنصوص            .    )١٠ ( "                      ناس ورفاههم االقتصادي           معيشة ال 

      من    ٣٣                ، فإن الفقرة      ١٥                                                                     من االتفاقية، غري منصوص عليه صراحة يف هدف الربنامج التنفيذي             ٢                  علـيه يف املادة     
      ً                                       متسقاً مع أولويات برامج العمل يف إطار                                                                           الربنامج تذكر أن الدعم الذي يوفره مرفق البيئة العاملية سيكون          "       وثيقة  
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                                                                                                                   اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر ومع أولويات برامج اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار اتفاقية التنوع                 
   ".                                                     البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                تحدة، عند تناول تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة                                          سـلمت اجلمعية العامة لألمم امل          ٢٠٠٤        مـارس    /        ويف آذار  -  ٢٩
                                                                                                بااللتزام الشديد الذي أظهره اجملتمع الدويل يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واجلمعية              "                 ملكافحة التصحر،   

   ً            يضاً بدور مؤمتر  أ "      وسلمت   "              من االتفاقية  ٢١                                                             ً         الثانية ملرفق البيئة العاملية جبعل املرفق آلية مالية لالتفاقية عمالً باملادة 
                                                                                                                      األطـراف يف االتفاقـية، بوصـفه أعلى هيئة لصنع القرار، فيما يتعلق بتقدمي التوجيه يف املسائل املتعلقة بتطبيق                   
                                                                                                                        االتفاقية، ويف تشجيع اآلليات املالية على السعي إىل توفري أكرب قدر من املوارد للبلدان النامية املتأثرة مع احترام                  

  .   )١١ ( "                      والية كل آلية من اآلليات

                               ، بضرورة تعزيز الروابط بني آلية     ٢٠٠٤     مايو  /                                                     وسلم جملس مرفق البيئة العاملية، يف اجتماعه املعقود يف أيار -  ٣٠
                                                                                  وبني عملية وأهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لضمان تنسيق اجلهود              ١٥                            تنفـيذ الربنامج التنفيذي     

           ُ                                     ً                  ة املرفق أن ُتعد، بالتعاون مع الوكاالت املنفذة، حتليالً للنطاق                       طلب إىل أمان   "                                   وحتقيق تكاملها بصورة تامة، حيث      
      نوفمرب  /                                                                                           وحمور التنفيذ واالتساق فيما بني األنشطة اخلاصة بتدهور األراضي بغية تقدميه إىل اجتماعه يف تشرين الثاين

      يونيه  /         حزيران      ُ                                                                               وقـد أُعد تقرير عن املسألة ولكن مل تتسن مناقشته وسيعاد تقدميه يف اجتماعه يف                .    )١٢ ( "    ٢٠٠٤
  .                                        بعد النظر يف التعليقات األخرى ألعضاء اجمللس    ٢٠٠٥

                                                  ً                                         وقد أثار إنشاء جمال التركيز اخلاص بتدهور األراضي عدداً من املسائل، وأبرز هذه املسائل مستوى متويل  -  ٣١
  .              نشطة املستحقة              وطبيعة األ   ٤  -                           ومرفق البيئة العاملية      ٣  -                                   يف إطار مرفق البيئة العاملية         ١٥                       الـربنامج التنفـيذي     

  .                                     ً       وجيري تناول هاتني املسألتني يف الفصل ثالثاً أدناه

                                                           تنسيق أنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         -    جيم 
                                                           مـع أنشـطة أمانات اهليئات واالتفاقيات الدولية املعنية         

                              األخرى ومع أنشطة اآللية العاملية

                        اعتماد برنامج عمل مشترك  "                                اآللية العاملية وأمانة االتفاقية     ، إىل ٦-   م أ / ٥                         طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره  -  ٣٢
                                                                                                                يف إطـار خطـة أعمـال اآللية العاملية بغية زيادة تأثري املوارد واألنشطة إىل أقصى حد وجتنب ازدواج األعمال                  

   ".                                                                                            وتداخلها، واستخدام خربات كل منظمة وقيمتها املضافة وشبكتها بطريقة تعاونية لدى تنفيذ برامج العمل

                                                                         ً                       واستجابة هلذا الطلب اعتمدت اآللية العاملية وأمانة االتفاقية برنامج عمل مشتركاً ووضعتا طرائق للتعاون  -  ٣٣
    وقد   .                                                          ، خدمات املشورة على صعيد السياسات إىل اآللية العاملية                       ضمن أمور أخرى                                  تقدم أمانة االتفاقية مبوجبها،     

      ً                                                     ري دعماً خلطة أعمال اآللية العاملية ويف إعداد استراتيجية                           ً                                   اضطلعت األمانة أيضاً بدور نشط يف دورات جلنة التيس        
  .                          إعالمية مشتركة للجنة التيسري

                                               ً                                            ً   ولتوضيح عالقة العمل بني االتفاقية واملرفق جتري حالياً مناقشات بني أمانتيهما إلعداد مذكرة تفاهم وفقاً  -  ٣٤
                                          بالتعاون مع املدير العام لآللية العاملية، أن                   من األمني التنفيذي،  "                            الذي يطلب فيه مؤمتر األطراف  ٦-   م أ / ٦       للمقرر 

      [...]                                                                                                                 يتشـاور مع كبري املوظفني التنفيذيني ورئيس مرفق البيئة العاملية بغية إعداد مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات                 
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  ت                                                                                                     واملوافقة عليها لعرضها على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة للنظر فيها واعتمادها ويرجو أن تربم هذه الترتيبا
                                                                                                                          بـني األمانـة ومرفق البيئة العاملية وأن حتدد بإفاضة ما يتعني على مرفق البيئة العاملية القيام به ملراعاة السياسات                 

   ".                                                  واالستراتيجيات واألولويات اليت وافق عليها مؤمتر األطراف

         يف تشرين        ً                                                                                    وإحلاقـاً للمراسـالت املتـبادلة بشأن هذا املوضوع طلب جملس املرفق، يف دورته املعقودة                 -  ٣٥
        ، مبسودة     ٢٠٠٥     مارس  /                                 ً                                 ، إىل أمانة املرفق موافاة اجمللس جمدداً، يف موعد أقصاه هناية آذار            ٢٠٠٤         نوفمـرب    /       الـثاين 

                                            وسينظر اجمللس يف هذه املسودة يف اجتماعه يف          .                                                                  مذكـرة تفاهم تبني ترتيبات تيسري التعاون بني املرفق واالتفاقية         
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

                                                                                    نامج األمم املتحدة اإلمنائي يوسع نطاق دوره كوكالة منفذة للمرفق يف جمال اإلدارة                                  وبالـنظر إىل أن بر     -  ٣٦
                                    ويف هذا السياق دعمت األمانة جهود        .                                                                         املستدامة لألراضي فقد أبرمت أمانة االتفاقية مذكرة تفاهم مع الربنامج         

                               ينت أمانة االتفاقية والصندوق                           وعالوة على ذلك فقد ب      .                                                          الربنامج الرامية إىل تعزيز التنسيق على املستوى القطري       
                                                                 بوضوح تكامل أدوارمها يف جمال بناء القدرات وإشراك أصحاب املصلحة يف رصد   )       اإليفاد (                       الدويل للتنمية الزراعية 

  .                              مبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي

                                                  مـلخص الـتقدم احملـرز حنو حتقيق أهداف االتفاقية،        -     ً ثالثاً
                    تعزيز فعالية وكفاءة                                 والقيود املواجهة، والفرص املتاحة ل

                                                      الدعـم املـايل وغـريه من أشكال الدعم املقدمة من           
                                الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف

                                                                                                   يلخص هذا الفصل التقدم الذي أحرزته الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف يف تعزيز فعالية وكفاءة             -  ٣٧
                                                  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر منذ الدورة                                                                    املسـامهات املالية وغريها من أشكال املسامهات املقدمة لدعم ا         

                   ً                                                            وهو يسلط الضوء أيضاً على بعض القيود ذات الصلة والفرص املتاحة لتحسني الدعم           .                        السادسـة ملؤمتر األطراف   
  .                             املقدم من هذه الوكاالت واملؤسسات

                                العاملية والدورة السادسة ملؤمتر                                                                                      وبعـد مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة واجلمعية الثانية ملرفق البيئة              -  ٣٨
                                                                                                         األطـراف لوحـظ زخم جديد من حيث تعبئة املوارد وحتسني التنسيق فيما بني الوكاالت واملؤسسات املتعددة                 

                                                                           وينعكس هذا يف قيام مرفق البيئة العاملية باختيار تدهور األراضي ليكون             .                                    األطـراف حنو حتقيق أهداف االتفاقية     
      ويتبني   .                    مليون دوالر أمريكي   ٢٥٠                         ، املمول باعتماد أويل قدره   ١٥                 الربنامج التنفيذي                ً             جمال تركيز جديداً واعتماد     

                    ً                                                                             هذا الزخم اجلديد أيضاً من حتسني التنسيق بني أعضاء جلنة التيسري واآللية العاملية من خالل خطط العمل املشتركة 
  .                           والشراكات الرائدة القطرية(TerrAfrica)                             واملبادرات األخرى مثل تريأفريكا 

                                                                                                           وقـد سـاعدت أمانـة االتفاقية واآللية العاملية يف تدعيم هذا الزخم اجلديد بالعمل على حنو وثيق مع                    -  ٣٩
       واتساق   .                                                                                            الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف يف تعزيز تقارب األهداف واإلجراءات بشأن تدهور األراضي           

                                             يتعني حتقيق زيادة مقابلة يف التقارب بني                         بيد أنه ال يزال     .                          ً            ً     ً             الـنهج هـذا، الذي ظهر حديثاً، يشكل تقدماً مهماً         
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                                                                                                        أهـداف وإجـراءات الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف وبني أهداف وإجراءات اجلهات املاحنة الثنائية يف              
  .                                                                             سياق تنفيذ االتفاقية لضمان أن يتوافر ألهداف االتفاقية دعم كامل الفعالية والكفاءة

                                                               ة املوارد من املصادر املتعددة األطراف لتنفيذ االتفاقية ينبغي وضعه يف                       ً        والتقدم الذي حدث مؤخراً يف تعبئ -  ٤٠
      ُ               وكما ذُكر يف تقرير      .                                                                                               مـنظور االجتاه التناقصي العام يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للزراعة والقطاع الريفي            

          يف املائة   ٥٠                      والتنمية الريفية بنحو                                     فقد اخنفضت املوارد املتاحة للزراعة       )       اإليفاد (                                   الصندوق الدويل للتنمية الزراعية     
                ويف الوقت نفسه      ).     ١٩٩٩                                بليون دوالر أمريكي يف عام          ٢,٥       إىل       ١٩٨٨                                بليون دوالر أمريكي يف عام          ٤,٩    من   (

     ً               وطبقاً لصندوق النقد   .                                                                                             تقلصت املوارد احمللية املخصصة للزراعة والتنمية الريفية يف عديد من البلدان النامية املتأثرة        
                يف املائة إىل       ٦,٢       ، من       ١٩٩٨    و     ١٩٩٠                                                         فضت حصة الزراعة يف النفقات احلكومية، فيما بني عامي                        الدويل فقد اخن  

          يف املائة    ٣,٢                           يف املائة يف جنوب آسيا، ومن    ٥,٤             يف املائة إىل    ٨,٤                                      يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء، ومن    ٣,٩
  .                               يف املائة يف غرب آسيا ومشال أفريقيا     ١,١             يف املائة إىل    ٤,١                                 يف املائة يف أمريكا الالتينية، ومن    ١,٩   إىل 

                      املعونة املقدمة ألهداف    "                                                                               والحظـت مـنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف تقريرها املعنون              -  ٤١
                                                                                       ، أنه لئن كانت برامج العمل الوطنية حمددة باعتبارها اآللية ذات األولوية لتنفيذ              )    ٢٠٠٠-    ١٩٩٨ (               اتفاقيات ريو   

                                                                                              حدة ملكافحة التصحر، فإن أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية مل مييزوا، عند تقدير دعمهم لتنفيذ                                    اتفاقـية األمـم املت    
                                                                                                               االتفاقية، بني املوارد املخصصة لتنفيذ هذه الربامج واملوارد املكرسة بشكل أعم لألنشطة املتصلة باألراضي اجلافة               

                                                    ية هو أن تؤدي دورها على حنو تام بوصفها الصك                                                وبالتايل يظل هناك حتد تواجهه االتفاق       .    )١٣ (                    أو التنمية الريفية  
  .                                                               األساسي لتعبئة وتوجيه وتنسيق املوارد واألنشطة من أجل مكافحة التصحر

  :                                                                                    ً                     والصـعوبات الـيت تعترض سبيل تعزيز فعالية وكفاءة الدعم املايل لتنفيذ االتفاقية تتضمن قيوداً مثل                -  ٤٢
                                                      وارد لالتفاقية بصورة حمددة، والثغرات اليت ما زالت                                                             االفـتقار إىل تفسـري مشـترك خبصوص معايري ختصيص امل          

            ً                                                                                             موجودة، وفقاً ملا أوردته البلدان املتقدمة األطراف، يف قواعد مجع البيانات والقواعد البحثية بشأن نطاق التصحر     
     عاملي                                                                                                   وجيري اآلن االضطالع بعدد من املبادرات املصممة لسد هذه الثغرة املعرفية، ومن بينها التقييم ال                .        ومـداه 

                                                                                                               للتصـحر يف إطـار تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، وتقييم تدهور األراضي اجلافة، وبرنامج جماهبة حتديات                 
  .                                                                                     التصحر واجلفاف والفقر والزراعة وهو برنامج تابع للفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية

                                                  أ عائق كبري عن مستوى التمويل احلايل، املتاح يف                                                                   وفيما يتعلق مبستوى املوارد املتاحة لتنفيذ االتفاقية ينش        -  ٤٣
                                                                     ، جملال التركيز اخلاص بتدهور األراضي والذي يبدو أنه غري كاف، على حنو جسيم،  ٣  -                         إطار مرفق البيئة العاملية 

                   ، أنه مل حيدث إال         ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                                            وقد أوضحت أمانة املرفق جمللسه، يف اجتماعه يف تشرين الثاين           .                 لتلبية املتطلبات 
     ً                                                                                                     شهراً من العمليات أن وصلت املوارد احملددة للمشاريع املعتمدة واجلاري إعدادها إىل املبلغ املربمج جملال                  ١٨     بعد  

                           ومعظم املشاريع اليت تنضم اآلن   .                    مليون دوالر أمريكي   ٢٥٠      وهو  ٣  -                                       التركـيز اخلاص بتدهور األراضي يف املرفق    
                                      وميكن توقع أن يكون طلب التمويل        ٤  -                      نفيذ يف إطار املرفق                                                         إىل جمموعـة املشاريع قيد اإلعداد ستصبح جاهزة للت        
  .    )١٤ ( ٣  -                                          أكرب إىل حد بعيد مما كان عليه يف إطار املرفق  ٤  -                                                 اخلاص مبجال التركيز هذا يف إطار مرفق البيئة العاملية 

          اجملال قيد                                                                                    أشار عدة أعضاء يف جملس املرفق إىل ضرورة إبقاء مدى كفاية املوارد يف هذا                    ٢٠٠٤      مايو   /          ويف أيـار  
                                                                                                   وبالنظر إىل الدور اهلام للمرفق يف حتفيز تعبئة املوارد لتنفيذ االتفاقية، من خالل جمال التركيز                 .    )١٥ (          االسـتعراض 

  .                                                  اخلاص بتدهور األراضي فإن هذه املسألة تكتسي أمهية واضحة
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              ر أمريكي، مت                مليون دوال     ٢٥٠          وقدره     ١٥                                                          وباإلضـافة إىل املبلغ املخصص من خالل الربنامج التنفيذي           -  ٤٤
ٍ                     ختصيص مبلغ مساٍو يف إطار املرفق                                                                       ملسألة تدهور األراضي باعتبارها مسألة شاملة مندرجة يف جماالت تركيز  ٣  -             

                                         وتكمن بعض القيود يف صعوبة تتبغ حركة         .                                                                      املرفق األخرى اخلاصة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي واملياه الدولية        
                                                                       ا مطالب عملية الربجمة اخلاصة باالتفاقية ويف صعوبة تقييم مدى مالءمة                                                    هـذه األمـوال ويف الطريقة اليت تليب هب        

                                                      وتعوق أوجه عدم اليقني هذه اجلهود الرامية إىل حتسني           .                                                           األنشطة املمولة فيما يتعلق باألولويات يف تنفيذ االتفاقية       
  .                                        التنسيق واالتساق بني عملييت املرفق واالتفاقية

                                                                    حاجة إىل توضيح، وهو ما إذا كان إعداد التقارير وبرامج العمل املتعلقة                            ومثة تطور آخر يتعلق باملرفق يف -  ٤٥
                  ومن خالل مقرر      ١٥              َّ  ً                                                                              باالتفاقـية متضمَّناً يف مشاريع بناء القدرات املستحقة للتمويل يف إطار الربنامج التنفيذي              

                  جملس املرفق إىل           ، أشار     ٢٠٠٣      مايو   /                                                            من جدول األعمال، تضمنه امللخص املشترك للرؤساء يف أيار          ٧             بشأن البند   
                      وينص هذا املقرر على أن   .   ١٥                                                 َّ                           أن أطر تنفيذ االتفاقية وكذلك التقارير الوطنية ستموَّل يف إطار الربنامج التنفيذي 

       َّ                                                                                                              اجمللـس سـلَّم بأن عمليات إعداد برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، والتقارير الوطنية، تعترب من                 
  .                          َّ                       اريع بناء القدرات اليت ستموَّل ضمن الربنامج التنفيذي                         العناصر املكونة، يف إطار مش

        ً                ُ                                                                                  واسـتناداً إىل هذا املقرر اقُترح مشروعان لبناء القدرات على املرفق لتمويلهما، أحدمها يدعمه برنامج                -  ٤٦
                                       وأجريت مناقشات بشأن هذين املشروعني يف       .    )١٧ (                             واآلخر يدعمه البنك الدويل       )١٦ (                          األمـم املـتحدة اإلمنـائي     

                                                    وخالل هذه املناقشات بدا أن بعض أعضاء اجمللس يغفلون مقرر   .     ٢٠٠٤     مايو  /                         جملس املرفق املعقود يف أيار      اجتماع
                   وهذا أمر يربر ضرورة   .                                                والذي جعل هذه املشاريع مستحقة للتمويل من املرفق    ٢٠٠٣     مايو  /                  اجمللس الصادر يف أيار

                                               هذه املسألة من أمهية كربى بالنسبة للبلدان النامية      ً             ونظراً ملا تتسم به   .                                  ً        أن يبحـث جملس املرفق هذه املسألة جمدداً      
                  وأن خيصص ما يكفي     ٢٠٠٣     مايو  /                                         ً                        األطراف فقد يرغب جملس املرفق يف أن يكون متسقاً مع مقرره الصادر يف أيار

                                                                      ومن املتوقع أن تبني الوثيقة املنقحة اخلاصة بالنطاق واالتساق، اليت           .                                               مـن املوارد لربامج العمل والتقارير الوطنية      
  .                     ، التطورات يف هذا اجملال    ٢٠٠٥      يونيه  /                                        ستطرح للنقاش يف اجتماع جملس املرفق يف حزيران

                                                                                                             ويف حني أنه يتعني أن يوضح جملس املرفق مسألة استحقاق األنشطة املتعلقة باالتفاقية فإن آخر املداوالت بشأن                  -  ٤٧
                                                  ا لتمويل مبادرات بناء القدرات املتعلقة بقيام                                   ً                                                  هـذه القضـية تترك الباب مفتوحاً لبحث مسألة املصادر اليت ميكن التنبؤ هب             

  .                                                                                                                  األطراف يف االتفاقية من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بإعداد برامج العمل والتقارير الوطنية

                 دد هذه العالقة،       وستح  .                                                                                   ومثة جانب هام يف هذا السياق هو إقامة عالقة رمسية بني عملييت االتفاقية واملرفق              -  ٤٨
                                                                                                                     الـيت ما زال يتعني إضفاء الصبغة الرمسية عليها من خالل مذكرة تفاهم، الكيفية اليت سيأخذ فيها املرفق سياسات                   

                                                                          وبالنظر إىل أمهية املرفق كآلية مالية داعمة لتنفيذ االتفاقية يتعني أن             .                                                 االتفاقـية واستراتيجياهتا وأولوياهتا يف االعتبار     
                                                                                         ملرفق واالتفاقية بطريقة تكفل إيالء االعتبار الواجب لألهداف واألولويات املنبثقة عن االتفاقية                             تقـام العالقـة بني ا     

  .                   ومقررات مؤمتر األطراف
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                                                                                                    وعلى مستوى املشاريع ميكن زيادة حتسني التنسيق واالتساق بني املشاريع املمولة من املرفق وبني عملية                -  ٤٩
            مؤشرات هلذا   /                                                   دة للبيئة على حنو متواصل بإعداد مبادئ توجيهية                                                        االتفاقـية مـن خـالل قيام برنامج األمم املتح         

                                               ً            املؤشرات الختيار مشاريع لكي ميوهلا املرفق، وميكن أيضاً أن          /        ُ                                 وميكن أن ُتستخدم هذه املبادئ التوجيهية       .      الغرض
          التفاقية يف                                                                                                     تتضمن، كمعايري، عوامل مثل مستوى مشاركة مركز تنسيق االتفاقية أو هيئة التنسيق الوطنية املعنية با         

  .                                                                                                      إعداد املشاريع ومستوى التوافق بني املبادرة املقترحة والتدابري احملبذة الواردة يف برنامج العمل الوطين للبلد املعين

                                            اعتماد هنج براجمي يف سياق الشراكات الرائدة     ١٥                                                       ومـن التطورات الواعدة يف تفعيل الربنامج التنفيذي          -  ٥٠
                                                                    ويستهدف هذا النهج الرباجمي حتقيق إصالحات سياساتية وتنظيمية ومؤسسية،       .    رفق                                 القطرية اليت استهلتها أمانة امل    

                                                        ً                                                 وبـناء القـدرات، واالستثمار بطريقة شاملة على أرض الواقع بدالً من متويل مشاريع املستوى امليداين كل على          
                متكامل واالضطالع                                                                                         وهنج الشراكات الرائدة القطرية متسق مع مبادئ االتفاقية اليت تشدد على اتباع هنج                .    حدة

  .                                          مببادرات ذات توجه قطري يف جمال تنفيذ االتفاقية

                                                                                                 وخبصـوص التعاون فيما بني أعضاء جلنة التيسري تكمن فرصة أخرى يف استخدام خطط العمل املشتركة                -  ٥١
                                                                                                        القائمـة كأساس لوضع رؤية استراتيجية ألنشطة التصدي لتدهور األراضي فيما بني أعضاء جلنة التيسري يف إطار        

                                                                            ً                                   خطـة أعمـال اآللـية العاملـية، وإدراجها يف خمتلف خطط العمل املشتركة، اليت ال تعترب حالياً أدوات ختطيط                    
                                                ً                                                     ومن شأن اعتماد هذا النهج االستراتيجي أن يسهم كثرياً يف تعزيز فعالية وكفاءة الدعم املقدم من                  .            اسـتراتيجي 

  .                                      أعضاء جلنة التيسري لتحقيق أهداف االتفاقية

  .                                                                                          تعزيز مشاركة الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف أن يسهم يف التنفيذ الفعال لالتفاقية                     ومن شأن    -  ٥٢
    ُ                                                                                                           ولـن ُتكفـل فعالـية هذا اإلسهام واستدامته إال إذا دعمت األطراف بنشاط املبادرات اليت تتخذها الوكاالت                  

                  تشجع األطراف أجهزة  "          نص على أن                    من االتفاقية اليت ت ٩           من املادة  ٣                            ً            واملؤسسات املتعددة األطراف طبقاً للفقرة     
           اليت ميكنها        [...]                                                                                             وصـناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة،              

   ".             ً                                                                     التعاون، وفقاً لوالياهتا وقدراهتا، على تقدمي الدعم لوضع برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها

                                                فرصة للعمل املتضافر من جانب مجيع األطراف على      �٤              موارد املرفق                                       وتتـيح العملية املفضية إىل جتديد        -  ٥٣
  .                                                                   جملال التركيز اخلاص بتدهور األراضي بغية حتقيق أهداف االتفاقية            )١٨ (                                   التوصل إىل ختصيص مستوى متويل مالئم     

  .                   زمة لتنفيذ االتفاقية                                                                                      وبالنظر إىل التأثري احلفاز ملوارد املرفق فإن من شأن هذا أن يعزز إىل حد بعيد تعبئة املوارد الال

                                                                                                           وتكمن فرصة أخرى يف تنويع املوارد املتاحة لتنفيذ االتفاقية من خالل تنمية جماالت التآزر التنفيذية مع                 -  ٥٤
                                              ومبزيد من التحديد ميكن لألطراف والوكاالت واملؤسسات   .                                                 عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                                            لدان املتأثرة بالتصحر واليت ترغب يف احلصول على موارد املرفق املتاحة للتكيف مع تغري                       املتعددة األطراف دعم الب
                                                   وباإلضافة إىل ذلك ميكن لألطراف والوكاالت واملؤسسات         .                                                    املـناخ يف إطـار جمال التركيز اخلاص بتغري املناخ         

                      ت الكربون يف األراضي                                                                                        املـتعددة األطـراف وضـع استراتيجيات لتعزيز تطوير خمططات متويل احلد من انبعاثا             
                                                       ً      ً                                 واملدفوعات ملخططات اخلدمات البيئية يف قطاع الكربون تبدو هنجاً واعداً الجتذاب املوارد اخلاصة               .    )١٩ (     اجلافة

                                                                     بيد أن االفتقار إىل البيانات الدقيقة واملعرفة العلمية بشأن عزل            .                                                والثنائـية واملتعددة األطراف يف األراضي اجلافة      
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                                                                                      افة، وندرة اخلربات وقنوات املعلومات الالزمة لتسويق اخلدمات البيئية لألراضي اجلافة،                                 الكربون يف األراضي اجل   
  .                                                              عائقان يعترضان سبيل تطوير هذه املخططات يف املناطق املتأثرة بالتصحر

                                                        ، ال بد من إجياد وسائل جديدة لتعبئة املوارد احمللية، مبا فيها  )٢٠ (     ً        ُ                          وأخـرياً، وكمـا ذُكر يف تقرير حديث        -  ٥٥
                                                   وميكن لالستثمارات األجنبية املباشرة أن توفر مصدر         .                                                      دخـرات واالستثمار اخلاص يف البلدان األطراف املتأثرة         امل

       وتتضمن   .                                                                                                    متويل، بشرط أن تكون هناك أحوال مناسبة الجتذاب هذه االستثمارات أو أن يتم توفري هذه األحوال               
                                                        ة املادية املالئمة، واإلدارة املستقرة، والسياسات واألطر                                                                  هذه األحوال توافر املوارد البشرية املاهرة، والبىن األساسي       

                                                             ً                             وإىل جانب هذه األحوال، ميكن لتحرير التجارة الزراعية أن يتيح فرصاً الجتذاب مزيد من                .                     القانونـية املناسبة  
  .                                           االستثمارات املباشرة يف املناطق املتأثرة بالتصحر

  االستنتاجات والتوصيات�     ً رابعا  

                                       ُ                                                        لومات اجملمعة عند إعداد هذا التقرير أنه أُحرز تقدم يف إعطاء زخم جديد لتنفيذ اتفاقية                              يتـبني من املع    -  ٥٦
                                              ً     ً      ً                           بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ال يزال يواجه                .                               األمـم املتحدة ملكافحة التصحر    

                                   االت واملؤسسات املتعددة األطراف أن                                                                          عقبات شىت بعد عشر سنوات من توقيعها وأنه جيب على األطراف والوك           
              ومثة حاجة إىل     .                                                                                               تعـزز جهودها لتنفيذ إجراءات حمددة تفضي إىل نتائج وفوائد ملموسة لصاحل اجملتمعات املتأثرة             

                                                             والعملية التكرارية اخلاصة بإدماج برامج العمل الوطنية يف          .                                                         االنـتقال من إعداد برامج العمل الوطنية إىل تنفيذها        
  .                                        يسي ومتويلها عملية أساسية لتنفيذ االتفاقية          االجتاه الرئ

        ً                                                                                      واستناداً إىل املعلومات اجملمعة عند إعداد هذا التقرير، وإىل الفرص والقيود اليت مت حتديدها، تعرض األمور  -  ٥٧
  .                                                                     التالية على الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لكي تنظر فيها

                                                                           امللحوظ يف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة إىل الزراعة والتنمية                                          وبالـنظر إىل االجتاه التناقصي       -  ٥٨
                                                                   ، ميكن للبلدان املتقدمة األطراف أن تضطلع بدور أقوى وأن تؤكد               ١٩٩٤                                          الريفـية منذ اعتماد االتفاقية يف عام        

                              ملة للموارد الطبيعية يف األراضي                                                                          قيادهتا يف متويل تنفيذ االتفاقية باالخنراط من جديد يف الدعم الثنائي للربامج املتكا
  .                           اجلافة الريفية مبوجب االتفاقية

                                                                                                             وينـبغي إضـفاء الصبغة الرمسية على العالقة بني مرفق البيئة العاملية واالتفاقية، من خالل إبرام مذكرة                  -  ٥٩
          مدى وجود                                             ومن الضروري يف هذا الصدد زيادة توضيح          .            ً                                           تفاهم، وفقاً ملا طلبته الدورة السادسة ملؤمتر األطراف       

                         وحيث إن املرفق آلية مالية   .                                                                           روابط تنفيذية ألنشطة التصدي لتدهور األراضي، املمولة من املرفق، بأهداف االتفاقية
                                                            ً                                                    لالتفاقية ينبغي أن يكون استخدام موارده ألغراض االتفاقية متوافقاً مع السياسات واألولويات الربناجمية ومعايري              

                                                                 وباإلضافة إىل ذلك ينبغي اعتماد إجراءات للتحديد املشترك إلمجايل           .   اف                                     االسـتحقاق الـيت يقررها مؤمتر األطر      
  .                                          املتطلبات التمويلية من املرفق ألغراض االتفاقية
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                                                وحمدودية املوارد املتاحة لتلبية هذا املطلب،         ١٥                                                           وبالـنظر إىل االستجابة اهلائلة إلنشاء الربنامج التنفيذي          -  ٦٠
            ً     ً                                                        واملرفق جتديداً كبرياً للموارد املكرسة جملال التركيز اخلاص بتدهور األراضي                                                ينبغي أن تكفل األطراف يف االتفاقية       

                   ً          ، وهو ما سيكون مماثالً للموارد  ٤  -                                                                إىل مسـتوى يتجاوز مبلغ اخلمسمائة مليون دوالر أمريكي يف سياق املرفق   
  . ٣  -               يف نطاق املرفق                                                                            املخصصة التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

     ٢٠   و ٦                                                           فرصة للبلدان املتقدمة األطراف للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املواد  ٤  -                            ويوفـر جتديد موارد املرفق      -  ٦١
                                                   وباإلضافة إىل ذلك فإن من شأن تعبئة موارد ثنائية        .                                                                مـن االتفاقية بتعبئة موارد مالية كبرية لتنفيذ االتفاقية           ٢١ و

                                                                         القطري، مثل الشراكات الرائدة القطرية، أن توفر طريقة أخرى تعزز هبا البلدان                                  لدعـم العملـيات ذات التوجه       
  .                                    املتقدمة األطراف دعمها لتنفيذ االتفاقية

                                                                                                       ولتوسيع نطاق األساس املايل لتنفيذ االتفاقية ميكن لآللية العاملية مواصلة استكشاف سبل لتعبئة مصادر               -  ٦٢
                                                                  يئية، ومبادلة الديون، واالستثمار األجنيب املباشر، وخمططات االجتار                                                      متويـل ابتكارية مثل دفع مقابل اخلدمات الب       

      مشترك                                                                وميكن للشركاء يف االتفاقية اختاذ إجراءات يف هذا الصدد بإنشاء برنامج   .                           برخص إطالق انبعاثات الكربون
                   لب ويوفر معلومات                                                                                                لالجتار يف رخص إطالق انبعاثات الكربون يف األراضي اجلافة يقوم بدور الوسيط بني العرض والط              

     وميكن   .                                                                                                        دقـيقة ويهدف إىل تقليل املخاطر وتكاليف املعامالت املرتبطة باالستثمار يف عزل الكربون يف األراضي اجلافة            
                      وخدمات األراضي اجلافة                                                                                   للمسـاعدات املقدمة من األطراف إىل اآللية العاملية يف حتديد وتعزيز الفرص التجارية لسلع    

  .                                  ، أن تعزز اإلسهام يف حتقيق هذه الغاية ٦-   م أ / ١            ً         ع اخلاص، وفقاً للمقرر                         بالتعاون مع منظمات القطا

                                                                                                       وقـد ترغـب جلنة التيسري يف النظر يف وضع خطة استراتيجية مشتركة بالتوافق مع خطة أعمال اآللية                   -  ٦٣
            يذ االتفاقية                                                                              وميكن أن تتمثل خطوة أوىل يف إعداد برنامج مشترك لإلبالغ باملوارد واألنشطة املخصصة لتنف  .        العاملية

  .                                                                       يصنف الدعم املقدم لربامج العمل باعتباره اآللية ذات األولوية لتنفيذ االتفاقية

                                                                                                   كذلك ميكن لألطراف وللوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف أن تنظر يف سبل ووسائل سد ثغرة املعارف                -  ٦٤
  ً                                    ضاً حتسني نشر املعلومات القائمة، مبا فيها                ومن الضروري أي   .                                                              الـيت تعـوق عملية تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية          

        ويف هذا    .                                                  وميكن النظر يف حتديد أفضل قنوات لنشر املعلومات         .                                                 املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات وقصص النجاح     
  .              ُ                                                                             الصدد، ميكن أن ُتستخدم استراتيجية االتصال اجلديدة اخلاصة بلجنة التيسري كأداة لتوصيل هذه املعلومات

                                                                                   بـناء على هذه التوصيات ميكن لألطراف وللوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف أن تزيد                وبـالعمل  -  ٦٥
                                 وال بد من اإلشادة بالتقدم الذي حتقق   .     ً                                                                      كـثرياً مـن كفاءة وفعالية تعبئة املوارد من أجل حتقيق أهداف االتفاقية           

                             على أفضل وجه من االتفاقية          ً                                                                               مؤخـراً والـذي ينـبغي أن يكون مصدر إهلام لكل الشركاء يف االتفاقية لإلفادة                
                                                                                                      باعتـبارها أداة أساسـية لتخفيف حدة الفقر حيثما يكون واسع االنتشار، يف األراضي اجلافة الريفية، واإلسهام     

  .                               ً      َّ                                                                    بالتايل يف التنمية املستدامة، وفقاً ملا سلَّم به مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واجلمعية العامة لألمم املتحدة
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 احلواشي
 

  . ٤   و ١           ، الفقرتان  ٦-   م أ / ٥      املقرر    ) ١ (

) ٢ (  Beijing Declaration of the Second GEF Assembly, paragraph 1and Appendix - Decision 

of the Second Global Environment Facility Assembly, paragraph 1, 18 October 200.  

) ٣ (  Paragraph 11, Joint Summary of the Chairs, GEF Council Meeting, 20 May 2003.  

) ٤ (  Beijing Declaration of the Second GEF Assembly, paragraph 2, 18 October 2002.  

  . ٤         ، الفقرة  ٦-   م أ / ٦      املقرر   ) ٥ (

      من    ٢١              من املادة     ٧            ً              القيام، عمالً بالفقرة     -                اآللية العاملية                                               اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر،          ) ٦ (
        اتفاقية   ، ICCD/CRIC(2)/5 .                                                                                  االتفاقية، باستعراض سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها، وتقدمي التوجيه إليها

                                                                  التقرير اخلتامي املقدم إىل مرفق املنح اإلمنائية التابع للبنك          -                                      لتصحر، تقييم مستقل لآللية العاملية                             األمم املتحدة ملكافحة ا   
  .ICCD/COP(6)/MISC.1      الدويل 

  . ١-   م أ /  ٢٤                                              من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملقرر   ٢١           من املادة  ٤       الفقرة   ) ٧ (

) ٨ (  GM, How does the GM Operate?, http://www.gm-unccd.org/English/About/GMOperates.htm.  

                              ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )      اإليفاد (                                                             تـتألف جلنة التيسيري من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية           ) ٩ (
                                                                                                                             والبنك الدويل، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وأمانة مرفق البيئة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية                

                                                                                                          ة، وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي والفريق االستشاري                       والـزراع 
   .                        للبحوث الزراعية الدولية

  .  ٣١       الفقرة   ،  GEF OP 15  :     املصدر  )  ١٠ (

  .    ٢٠٠٤     مارس /    آذار    ١١ .   ٢٤٢/  ٥٨       القرار  )  ١١ (

  . ٢      املقرر  )  ١٢ (

                          املقدمة ألهداف اتفاقيات ريو    نة    املعو  ،  )    ٢٠٠٢ (                  يف امليدان االقتصادي           والتنميـة          الـتعاون          مـنظمة   )  ١٣ (
                    املستدامة، جوهانسربغ،         للتنمية                                                       مـن أمانـة جلـنة املساعدة اإلمنائية يف مؤمتر القمة العاملي            مسـامهة   .(1998-2000)

  .    ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب

  .    نفسه      املرجع  )  ١٤ (
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 )تابع(احلواشي 

 Joint Summary of the Chairs, GEF Council Meeting May 19-21, 2004. Referring  :     املصدر  )  ١٥ (

to document GEF/C.23/Inf.13/Add.1, Progress Report on Implementation of the GEF Operational 

Program on Sustainable Land Management.  

) ١٦  (  LDC and SIDS Targeted Portfolio Approach for Capacity-building and Mainstreaming 

of Sustainable Land Management (SLM.  

) ١٧  (  Medium Size Project (MSP): Supporting Capacity Building for the Elaboration of 

National Reports and Country Profiles by African Parties to the UNCCD.  

         األطراف يف      بوسع"                                                الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أن       تقرير     من    ١٣٠       الفقرة     تنص  )  ١٨ (
                                    بدعم من األمانة، بعملية تقييم وحتديد،         القيام،                                                             بدعم من مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية والوكاالت الشريكة،           االتفاقية،

                                                                   الزمة لتنفيذ برامج العمل، وخباصة برامج العمل الوطنية، بغية صياغة خطة   ال       املالية                              على أساس إرشادي، ملستوى املوارد 
   ".                                                   لتخصيص املوارد قبل انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف      واضحة

        التقرير  �                    مستقل لآللية العاملية       تقييم                                   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،   يف             هذه اإلمكانية    ُ     اقُترحت  )  ١٩ (

  .ICCD/COP(6)/MISC.1                                   ق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل                   اخلتامي املقدم إىل مرف

                                                               الزراعية، وثيقة مواضيعية معروضة على الدورة اخلامسة والعشرين جمللس         للتنمية        الـدويل            الصـندوق   )  ٢٠ (
  . ٦         ، الصفحة     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط  ٢٠-  ١٩                      البعد الريفي، روما، �             متويل التنمية  –       احملافظني

 ـ ـ ـ ـ ـ


