
 اتفاقية مكافحة
 التصحر

             األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-61173    040507    080507 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا
 اخلامسـة، املعقودة يف بوينس آيرس يف الفترة

 ٢٠٠٧مارس /آذار ٢١ إىل ١٢من 

 احملتويات

       الصفحة         الفقرات  
  ٣  ٣- ١ .....................................................................            تنظيم الدورة -   ً أوالً

  ٣  ١ ..........................................................            احتفال ترحيب -   ألف
  ٣  ٣- ٢ .........................................                              االفتتاح الرمسي والبيانات العامة -   باء

  ٣   ١٩- ٤ ..................................................................                املسائل التنظيمية -     ً ثانياً
  ٣  ٥- ٤ .....................................                              إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -   ألف
  ٤  ٦ .......................................................                تعيني مقرر اللجنة -   باء
  ٤   ١٤- ٧ .............................................................  مل         تنظيم الع -   جيم
  ٥   ١٨-  ١٥ ..................................................................     احلضور -   دال
  ٧   ١٩ ...................................................................       الوثائق -   هاء

  ٧    ١٤١-  ٢٠ .........................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً ثالثاً
                                    ً                                     مـا ميكـن اختـاذه مـن خطـوات إضافية تنفيذاً لالتفاقية يف أقاليم               -   ألف

  ٧   ٧٣-  ٢١ ...............................................................          غري أفريقيا 
   ١٣    ١٤١-  ٧٤ ......................................                                تنفيذ االتفاقية على املستوى العاملي -   باء

 

Distr. 
GENERAL 
 
ICCD/CRIC(5)/11 
24 April 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/CRIC(5)/11 
Page 2 

 

 )تابع (احملتويات

       الصفحة         الفقرات  
   ٢١    ١٤٧-   ١٤٢ ...............................................................                استنتاجات الدورة -     ً رابعاً

                                                                        اعـتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك االستنتاجات            -   ألف
   ٢١    ١٤٢ .............................................................         والتوصيات

   ٢١    ١٤٧-   ١٤٣ ...........................................................             اختتام الدورة -   باء

 املرفقات

   ٢٣ .............     امسة                                                                     النقاط الرئيسية لتبادل اآلراء يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخل -    األول

   ٣٣ ........................                                                             الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة -     الثاين
 



ICCD/CRIC(5)/11 
Page 3 

  تنظيم الدورة-   ً أوال  

 احتفال ترحيب -ألف 

                                 الفتتاح الدورة اخلامسة للجنة         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٢                                        ُ                 أدىل األمـني التنفيذي بكلمة يف احتفال ترحيب أُقيم يف            - ١
                ً                                                                              وأدىل بكلمات أيضاً وزير البيئة والتنمية املستدامة يف األرجنتني، الدكتورة رومينا بيكولويت،              .  ة                         اسـتعراض تنفيذ االتفاقي   

  .                                                       ونائب رئيس مجهورية األرجنتني، سعادة السيد دون دانيال سكيويل

 االفتتاح الرمسي والبيانات العامة -باء 

                                            االفتتاح الرمسي للدورة اخلامسة للجنة، اليت                                                                            قـام السـيد فرانكلني مور، رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ب            - ٢
  .    مارس /      آذار  ١٢                              ، يف بوينس آيرس باألرجنتني يف يوم  ٥-   م أ / ١ُ        ً        ُعقدت عمالً باملقرر 

                                                                           مارس، أدىل ببيانات ممثلو باكستان باسم اجملموعة اآلسيوية والصني، وأملانيا           /       آذار   ١٢                                ويف اجللسة الثانية املعقودة يف       - ٣
                                                                                              واجلمهورية العربية السورية باسم جمموعة الدول اآلسيوية، وإكوادور باسم جمموعة دول أمريكا                                      باسـم االحتـاد األورويب،      

  .                                   ، وأوغندا باسم جمموعة الدول األفريقية(JUSSCANNZ)  "       جسكانز "                                          الالتينية والبحر الكارييب، وكندا باسم جمموعة 

  املسائل التنظيمية-     ً ثانيا  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف 
 ) من جدول األعمال١البند (

                                         مـارس جـدول األعمـال كما ورد يف الوثيقة     /      آذار  ١٢                                              أقـرت اللجـنة يف جلسـتها األوىل املعقـودة يف        - ٤
ICCD/CRIC(5)/1بصيغته املصوبة شفوياً، وذلك على النحو التايل ،                      ً                     :  

                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١

                 تعيني مقرر اللجنة - ٢

      من    ٢٦            وباملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و  )  أ ( ٢                          ً              قية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة                           استعراض تنفيذ االتفا   - ٣
  : ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                   ً         االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة 

                                                                                     استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا عن              ) أ (  
                                                               لقائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف                                                     تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية ا       

                           إعداد برامج العمل وتنفيذها

                                                                                      استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من أجل              ) ب (  
                  يذها، مبا يف ذلك                                                                                           مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف إعداد برامج العمل وتنف            

                                                                    املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية



ICCD/CRIC(5)/11 
Page 4 

 

                                                                                 اسـتعراض املعلومـات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة              ) ج (  
          تبذله من                                                                                            األمـم املتحدة، ومن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن ما              

                                                                        أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا

                                                                                                     الـنظر يف الـتعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض                  - ٤
                                                التنفيذ املعزز لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

                                                                              تاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدم من                                     اسـتعراض املعلومـات امل     - ٥
                                                                                                     الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا           

             التابعة هلا                                                                            يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري

   أو  /                                                                                                الـنظر يف السـبل والوسـائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر و          - ٦
                                                                                         التخفـيف مـن آثـار اجلفـاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل      

                                            املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة

                                                                       َّ                بل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني التقارير اليت تقدَّم إىل                           الـنظر يف الس    - ٧
                ً      ً مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً

                                                                         النظر يف التقرير املؤقت املتعلق حبالة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر - ٨

  .           والتوصيات                                                       اعتماد تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات - ٩

                                                                                                        وأقـرت اللجـنة يف اجللسـة نفسـها تنظـيم عمـلها للـدورة عـلى النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة             - ٥
ICCD/CRIC(5)/1بالصيغة اليت عدهلا شفوياً رئيس اللجنة ،            ً                        .  

 تعيني مقرر اللجنة -باء 
 ) من جدول األعمال٢البند (

                                                       مارس نائبة رئيسها، السيدة خيسيل بيخا بالينت، من         /       آذار  ٤ ١                                               عينـت اللجنة يف جلستها اخلامسة املعقودة يف          - ٦
  .                     أوروغواي، مقررة للجنة

 تنظيم العمل -جيم 

                                                          مارس، ونظرت يف التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية اليت         /       آذار   ٢١       إىل     ١٢          جلسة من     ١٦                      وعقدت جلنة االستعراض     - ٧
  .                                                     فيما يتصل بذلك من تقارير دون إقليمية ومعلومات إقليمية                                                     قدمتها البلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا، و
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                 ً                                                                                            ونظـرت اللجـنة أيضاً يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد            - ٨
                 املقدمة عن املوارد                                                                                                  وتنفـيذ بـرامج عمل وطنية للبلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا، مبا يف ذلك املعلومات          

             َّ                                                                                                             املالـية الـيت وفَّرهتا أو توفرها مبقتضى االتفاقية، كما نظرت يف املعلومات املقدمة من األجهزة والصناديق والربامج ذات                   
                                                                                                                        الصلة يف منظومة األمم املتحدة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، عن أنشطتها الرامية إىل                 

  .                                           وتنفيذ برامج العمل الوطنية مبقتضى االتفاقية         دعم إعداد

                          ً                                           ، يف الوثائق اليت تتضمن وصفاً لنتائج حلقات العمل دون اإلقليمية            ٥-    م أ  / ١                                   كما نظرت اللجنة، يف ضوء املقرر        - ٩
  .                                                     اليت عقدهتا البلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا

                                                      األقصى من تبادل أفضل املمارسات، والتجارب، والدروس                               ، ويف سبيل بلوغ احلد       ٧-    م أ  / ٧     ً              ووفقـاً لـلمقرر      -  ١٠
                             ُ  ِّ                                                                                           املستخلصـة بني األطراف واملراقبني، ُنظِّمت سبعة أفرقة مناقشة لتغطية قضايا إقليمية وعاملية على النحو الوارد وصفه يف                  

  . ٤-   م أ / ٨                                            ، ولتغطية اجملاالت االستراتيجية املذكورة يف املقرر  ٥-   م أ / ١                         املوضوعات املذكورة يف املقرر 

                                                                  ، استعرضت اللجنة املعلومات املتاحة عن تعبئة واستخدام املوارد          ٦-    م أ  / ٩    و  ٥-    م أ  / ١     ً                    ووفقـاً ألحكام املقررين      -  ١١
                                                                                                                   املالية وغريها من أشكال الدعم اليت وفرهتا الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، ونظرت يف التعديالت الالزم إدخاهلا               

                                    ُ  َّ                                    الوطنية، مبا يف ذلك استعراض التنفيذ املُحسَّن اللتزامات االتفاقية، وسبل ووسائل                                               عـلى عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل        
                                                                                                                      تعزيـز نقل الدراية الفنية والتكنولوجيا وتشاطر اخلربات وتبادل املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة،               

  .                               ير الواجب تقدميها إىل مؤمتر األطراف                                                              وسبل ووسائل حتسني إجراءات إبالغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقار

ُ                                         وُعقـد حـوار تفاعلي عاملي حول موضوع          -  ١٢                                                               االستثمارات يف املناطق الريفية يف سياق مكافحة تردي األراضي          " 
   ".       والتصحر

  .                                                                        وترد يف املرفق األول أبرز النقاط يف عمليات تبادل اآلراء يف الدورة اخلامسة للجنة -  ١٣

              ً                                                                     ا اخلامسة، وفقاً الختصاصاهتا، توصيات بشأن اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها يف                                      واقترحـت اللجنة يف دورهت     -  ١٤
   ).                 انظر الفصل الثالث (               تنفيذ االتفاقية 

 احلضور -دال 

                                     التالية يف اتفاقية األمم املتحدة         ١٣٩                                                                              حضـر الـدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ممثلو األطراف ال                -  ١٥
  :             ملكافحة التصحر

             االحتاد الروسي
        إثيوبيا

         أذربيجان
        األرجنتني
      األردن
        أرمينيا
        إريتريا
        إسبانيا

        إسرائيل
          أفغانستان
        إكوادور
        ألبانيا
       أملانيا

                أنتيغوا وبربودا
          إندونيسيا
      أنغوال

         أوروغواي
          أوزبكستان

       أوغندا
         أوكرانيا

  )       اإلسالمية  -        مجهورية (      إيران 
        إيطاليا

         باراغواي
        باكستان
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     باالو
        الربازيل
   وس     برباد

        الربتغال
       بلجيكا
        بلغاريا
     بليز

        بنغالديش
     بنما
    بنن

         بوتسوانا
             بوركينا فاسو

        بوروندي
               البوسنة واهلرسك

        بوليفيا
    بريو

       بيالروس
       تايلند

           تركمانستان
      تركيا

                 ترينيداد وتوباغو
     تشاد
     توغو
       توفالو
     تونس
     ليشيت  -         تيمور
       اجلزائر

          جزر القمر
        جزر كوك

           جزر مارشال
                اجلماعة األوروبية

                    ريية العربية الليبية     اجلماه
                  اجلمهورية التشيكية

                     مجهورية ترتانيا املتحدة
                     اجلمهورية الدومينيكية

                         اجلمهورية العربية السورية
             مجهورية كوريا

                          مجهورية الكونغو الدميقراطية
                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 

             جنوب أفريقيا
       جورجيا
        الدامنرك
         دومينيكا
        رومانيا
       زامبيا

        زمبابوي
      ساموا
                ن تومي وبرينسييب  سا

                         سانت فنسنت وجزر غرينادين
           سانت لوسيا
         سري النكا
          السلفادور
         سلوفاكيا
         سلوفينيا
        السنغال
         سوازيلند
        سورينام
       سويسرا
      سيشيل
     شيلي
     الصني

          طاجيكستان
      غابون
       غامبيا
        غرينادا

         غواتيماال
      غينيا

                غينيا االستوائية
        بيساو-      غينيا 
      فرنسا

  )           البوليفارية  -        مجهورية (      فرتويال 
       فنلندا
     فيجي

         فييت نام
    قطر

          قريغيزستان
          كازاخستان

     كندا
 

     كوبا
           كوت ديفوار
          كوستاريكا
         كولومبيا
       كرييباس
      كينيا
      التفيا
      لبنان

       ليسوتو
    مايل

        ماليزيا
       مدغشقر
    مصر
      املغرب

       املكسيك
     مالوي

                        اململكة العربية السعودية
                                   اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى    

                    وآيرلندا الشمالية  
        منغوليا
     مبيق    موزا

        مولدوفا
       ميامنار

                        واليات ميكرونيزيا املوحدة
        ناميبيا
        النرويج
       النمسا
      نيبال
       النيجر
       نيجرييا

          نيكاراغوا
     نيوي
     هاييت
     اهلند

        هندوراس
       هولندا

                        الواليات املتحدة األمريكية
        اليابان
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  .                ً                         وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسويل -  ١٦

   :                                                    ت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف الدورة                             وكانت املنظمات واملكاتب والوكاال -  ١٧

                         اتفاقية التنوع البيولوجي
                                  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

                               الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
                          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
                          برنامج األمم املتحدة للبيئة

                                        مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
                      ركز األمم املتحدة لإلعالم م

            البنك الدويل
                            املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

   ..                          ً          منظمة غري حكومية ممثلة أيضاً يف الدورة  ٣٧                                    وكانت إحدى عشرة منظمة حكومية دولية و -  ١٨

 الوثائق -هاء 

  .                                                              ترد يف املرفق الثاين قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة للنظر فيها -  ١٩

 تاجات والتوصيات االستن-     ً ثالثا  

ّ                    االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير هي جتميع موجز لألفكار واالقتراحات واملقترحات املقّدمة من               -  ٢٠                                                                                        
 ُ                        وُيحدد هـذا التقرير ما      .                                                                                                       وفود شىت أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والرامية إىل زيادة تنفيذ االتفاقية             

ُ                                                                                        من إجراءات على الُصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية بعد أن ينظر فيها مؤمتر األطراف                                    ميكـن القـيام به                        
  .                                ً               ويتخذ املقررات املناسبة بشأهنا وفقاً ألحكام االتفاقية

                                    ً                             ما ميكن اختاذه من خطوات إضافية تنفيذا  لالتفاقية يف أقاليم غري أفريقيا -ألف 

 شمل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعيةالعمليات التشاركية اليت ت -١

ّ       ُ                                               ينـبغي ألعمال املتابعة اخلاصة بالسنة الدولية للصحاري والتصّحر أن ُتتابع االجتاه الذي بدأ أثناء السنة املذكورة        -  ٢١                                                       
                                      تفاقية، على أال تقتصر هذه املشاركة           ُ  ِّ                                                                             وأن ُتيسِّـر املشاركة يف تنفيذ االتفاقية ويف مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ اال             

                                                              ً                                                           عـلى املـنظمات غـري احلكومية املعنية بالشؤون البيئية، بل أن تشمل أيضاً املنظمات غري احلكومية الناشطة يف امليدان                    
  .                                                 االقتصادي واملنظمات اجملتمعية ورابطات التنمية احمللية-         االجتماعي 

                                                           وإشراكهم كشرحية من شرائح اجملتمع املدين املشاركة يف هيئات                                                      وينـبغي متكني املزارعني بوصفهم فئة رئيسية         -  ٢٢
  .                االتفاقية وأعماهلا
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                                                                                                       وينـبغي لألطـراف واحلكومـات والوكاالت املاحنة أن تنظر يف تكريس مبالغ خاصة لدعم وتعزيز مشاركة                  -  ٢٣
                              ، وخباصة من البلدان النامية، يف                                                                           املـنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية وغريها من عناصر اجملتمع املدين، كاملزارعني  

ّ                      عملـية االتفاقـية، وزيادة مشاركتها يف مكافحة تردي األراضي والتصّحر واجلفاف                                            إن تزويد املنظمات غري احلكومية       .                                                           
                                                                ُ                ً                                       واملـنظمات اجملتمعـية واجملـتمع املدين مبزيد من املعلومات املفيدة بإمكانه أن ُيساعد اجملتمع كثرياً على مقاومة الضغط                   

  .                        ً      ً ل املوارد الطبيعية استغالالً مفرطاً     الستغال

ّ                                                                                               إن الـتّدخالت الناجحة على الصعيد اجلزئي على مستوى برامج املناطق احمللية يف إطار برامج العمل الوطنية، إذا     -  ٢٤       
                                                                                 ّ                                     مـا مت توثـيقها وتشاطرها على النحو الصحيح، ميكن استخدامها يف رفع مستوى األنشطة، مما سيمكّنها من التأثري يف                    

  .           سات الوطنية     السيا

ُ                                   األ طر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -٢   

ُ                                                 ال بـد مـن إيالء األولوية لترويج ممارسات الزراعة املستدامة، من خالل تعزيز اُألطر التشريعية الوطنية القائمة                   -  ٢٥                                                                    
  .                                                 وتنمية قدرة املؤسسات الوطنية على تنفيذ هذه التدابري

                                                      ً                             دونات التنظيمية اليت تسعى إىل معاجلة الطبيعة اجلزئية غالباً للتشريعات البيئية                                                 إن القوانـني التشريعية الوطنية وامل      -  ٢٦
                                                                        ُ                                                القائمة ينبغي هلا، قدر اإلمكان، أن تكون مؤيدة لتحسني استحقاقات احليازة، وأن ُتساعد على التقليل من احلوافز السلبية             

                ُ                              لصعيد احمللي، وأن ُتشجع على اختاذ تدابري تستهدف        ُ                         ُ                                    اليت ُتشجع على االستغالل املفرط للُنظم اإليكولوجية احلساسة على ا         
  .     ً                                       حتديداً تناول االلتزامات املعقودة مبقتضى االتفاقية

ّ       ً                                                                                   وينـبغي لألطـراف أن ُتكّرس جهداً، رمبا بدعم من جلنة العلم والتكنولوجيا، يف سبيل استعراض قضايا حامسة                   -  ٢٧   ُ                 
   .   َّ     ُ                حمدَّدة، كُنظم حيازة األراضي

                                              ً         ً            ً                        غي لألطراف أن تستخدم التشريع الوطين القائم حالياً استخداماً أكثر اتساقاً، حىت وإن مل                                   وعالوة على ذلك، ينب    -  ٢٨
   .                        ً                                                            يكن يستهدف التصحر حتديداً، ملا ميثله من إمكانات كبرية يف الوفاء بااللتزامات مبقتضى االتفاقية

             ُ               رب قطاعات شىت، ُيشارك فيها                                      ُ  ّ                                             وينبغي هليئات التنسيق الوطنية أن ُتنفّذ عملية تشمل أصحاب مصلحة متعددين ع            -  ٢٩
                                                             ومن األمهية أن يكون جلهات الوصل اليت ختدم هذه اهليئات ما             .                                                             العديـد من الوزارات، من بينها وزارتا املالية والتخطيط        

  .                                                                           يكفي من السلطة واملوارد للتأثري يف إدارة وتنسيق حوافظ املشاريع فيما بني الوزارات

ُ          وال بد من إيالء األولوية لُألطر        -  ٣٠                                   وينبغي أن تكون قضايا االتفاقية       .                                           احلافزة على هنوض القطاع اخلاص بدور داعم                             
                                                                                                ً       ً                         ممثلة يف حمافل التجارة الدولية، ألن القضايا التجارية املتصلة باملنتجات الزراعية وغري الزراعية تؤدي دوراً رئيسياً يف إجياد                  

ّ           شية وصوالً إىل استعادة األرض عافيتها وحتّسن اإلنتاجية                                                         األوضاع الالزمة للنمو االقتصادي والزراعة املستدامة وتربية املا                            ً        .  

 تعبئة املوارد والتنسيق على الصعيدين احمللي والدويل، مبا يف ذلك عقد اتفاقات شراكة -٣

  ُ                                                                                                           يف ُمستهل العقد الثاين لالتفاقية، ويف ضوء االستنتاجات الواضحة اليت خلصت إليها وحدة التفتيش املشتركة يف                 -  ٣١
                                                                                                 دعـى البلدان املتقدمة األطراف والوكاالت إىل تقدمي املوارد املالية الكافية ويف الوقت املناسب وبصورة قابلة            ُ    تقريـرها، تُ  
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                                                                                                                   للتنبؤ، مبا يف ذلك املوارد اجلديدة واإلضافية من مرفق البيئة العاملية لتنفيذ األنشطة املتصلة باالتفاقية، مع عدم إمهال أي من   
ِ            تِحقة للمساعدة                          مرفقات التنفيذ اإلقليمي املس  .  

                                                                                                                     إن مـرفق البيئة العاملية مدعو إىل تعزيز ميدان العمل الرئيسي ملكافحة تدهور األراضي، ال سيما التصحر وإزالة                   -  ٣٢
                                                                                                                          احلـراج؛ وعـالوة على ذلك، يدعى املاحنون وجملس مرفق البيئة العاملية إىل ختصيص املزيد من املوارد املالية هلذا امليدان                    

  .                 ميم املوارد املقبلة                الرئيسي يف فترة جت

                                                                                                                  إن البلدان األطراف املتضررة مدعوة إىل زيادة االنتظام يف ختصيص اعتمادات يف امليزانيات احمللية من أجل التنمية                  -  ٣٣
ُ                                                 الريفية، وإىل زيادة التركيز على الطرائق اجلديدة إليصال املعونة، من قبيل التمكني لُألطر الوطنية للميزانيات والتشريعات                                                                                             

        ً                                                                                                   رة، نظـراً ملـا تقدمـه من مساندة ضرورية يف توجيه االستثمارات من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي من خالل                   واإلدا
   .                                                                ورقات استراتيجية احلد من الفقر ودعم امليزانيات والتمويل بسلة عمالت

ّ          وينـبغي للبلدان املتضررة أن ُتعمم قضايا التصّحر        -  ٣٤                      ت األساسية للمساعدة                                        اإلدارة املستدامة لألراضي بني القطاعا     /                          ُ               
                                        ُ                              وينبغي بالتايل لوزاريت املالية والتخطيط أن ُتشاركا يف تعميم أنشطة            .                                                  يف املناقشات مع املاحنني الثنائيني ومتعددي األطراف      

  .                      اإلدارة املستدامة لألراضي

               ً     كيما يتسىن أيضاً                                                                                                  ويتعني على اآللية العاملية أن تنهض بدور أنشط يف حشد املوارد واحلفاظ على التوازن اجلغرايف               -  ٣٥
        ولزيادة   .                                                   ُ                                                                للـبلدان ذات القـدرات األقـل أن تستفيد من املوارد، اليت ُيقال إهنا متاحة بوفرة لكن يتعذر حصوهلا عليها                   

                                                                                                                               الشفافية، فإن البلدان املتقدمة األطراف مدعوة إىل العمل بالتعاون مع اآللية العاملية يف سبيل تأمني موارد جديدة وإضافية                  
  .                                                           م مفهوم اإلدارة املستدامة لألراضي يف األطر الربناجمية للجهات املاحنة           من خالل تعمي

                      ُ  ّ                  ً                                               ً                          وعلى اآللية العاملية أن ُتحّبذ حشد املوارد وفقاً للوالية املسندة إليها مبوجب االتفاقية وما صدر الحقاً عن مؤمتر                   -  ٣٦
                   إن التوجهات اجلديدة   .  ّ             غّير يف النموذج                                                             وال بد من توضيح العوامل املفضية إىل ما سبق شرحه من ت             .                   األطراف من مقررات  

َ                                           لآللية العاملية، هلا أمهيتها، لكن ينبغي هلا أال ُتضر بالتركيز املقرر، حيث إن اآللية العاملية مل توَضع من أجل إيالء األولوية                                                                   ُ                                          
  .             لبناء القدرات

  .                           دور الوسيط وباين القدرات                                                                                      وينـبغي متكـني اآللية العاملية من االضطالع بواليتها بكفاءة، وتتمثل يف القيام ب              -  ٣٧
                                   ً                                                                                    وينـبغي لآللية العاملية أن تصبح تدرجيياً مركز استراتيجية تعبئة املوارد يف االتفاقية، مع مراعاة التآزر الواجب مع مشروع         

  ً ياً     تفاد  )   ١٥                   الربنامج التشغيلي    (                                                                                               اسـتراتيجية ميدان العمل الرئيسي ملرفق البيئة العاملية من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي              
  .                         لتداخل وجتزؤ األدوات املالية

َ  ِّ ُ                                              واآللية العاملية مدعوة لزيادة اإلفادة من عملية صياغة السياسات اليت ُيَحرِّكُها الطلب واجلارية يف سياق مرفقات                 -  ٣٨  ُ                                                               
  .                                        ً                               التنفيذ اإلقليمي وخطط العمل الوطنية تيسرياً الستجابة البلدان املتقدمة األطراف

                                                                                     ذي تضطلع به بلدان آسيا الوسطى إىل جانب مرفق البيئة العاملية، ومصرف التنمية                     ّ                       ومـن املسلّم به أن العمل ال       -  ٣٩
             مبادرة بلدان  "                                                                                                                اآلسيوي وشركاء التعاون اإلمنائي، يف جمال إطالق شراكة الربجمة القطرية املتعددة ملرفق البيئة العاملية املعنونة                

  .         ً                   كون مرشداً للعمل يف مناطق أخرى                                                       آسيا الوسطى إلدارة األراضي، يشكل منوذجا ناجحا من شأنه أن ي
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 ُ                                                                                                     وي قدر اجلهد الذي تبذله اآللية العاملية، وينبغي دعمه وتعزيزه من قبل املاحنني من أجل الوفاء بواليتها املتمثلة يف  -٤٠
 .تيسري تعبئة وإيصال املوارد إىل األطراف هبدف مكافحة التصحر

                                                          أن تنقل آراءها إىل كل عضو منها يف جملس مرفق البيئة               و   ١٥                                                 وينـبغي لألطـراف أن تدرس الربنامج التشغيلي          -  ٤١
                                                                                                                              العاملـية أو جهـة الوصـل اخلاصة بكل منها قبل أن يستكمل مرفق البيئة العاملية استراتيجية اإلدارة املستدامة لألراضي                    

  .    ٢٠٠٧      يونيه  /                                                   واستراتيجيات املناطق األخرى يف اجتماعه القادم يف حزيران

                                                                                    التربعات املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف ووكاالت التمويل متعددة األطراف وغري               َّ                    وتوجَّه دعوة إىل زيادة      -  ٤٢
  .                                                                                                         احلكومية إىل عمليات االتفاقية، وزيادة احلافظة املالية املكرسة لإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار مرفق البيئة العاملية

                                                         لتطلب إنشاء صندوق حمدد ملكافحة التصحر بغية تلبية                                                                وتغتنم بلدان آسيا واحمليط اهلادئ األطراف هذه املناسبة        -  ٤٣
                                                                       ً                                                     االحتياجات اخلاصة لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ الشريكة، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، حيث                 

                             االتفاقية عن املبالغ ذات                                                                           ً                           إنـه يتعذر، يف إطار جهود التعاون الدويل القائمة، متييز املبالغ املخصصة حصرياً لبلوغ أهداف              
  .              األهداف العاملية

  .                                       ً                                                         إن اتفاقات الشراكة ال تقدر حق قدرها أيضاً إىل درجة يغيب فيها عن ذهننا بعض املبادرات اهلامة اليت تقدمها -  ٤٤

                                                                        الـروابط والـتآزر مع االتفاقيات البيئة األخرى، وحبسب االقتضاء، مع            - ٤
                             استراتيجيات التنمية الوطنية 

                                                                                                                التسليم بأن اتفاقية مكافحة التصحر قد تكون أداة رئيسية للتكيف مع تغري املناخ عرب القيام بتعديالت على                     جيب   -  ٤٥
                                                                                                     ومن شأن البحث علميا يف الروابط القائمة مع التنوع البيولوجي، واحتباس الكربون ومحاية األراضي                .                 اآللـيات املالئمة  

                                                                 افظة على األراضي واملياه من أمهية مركزية الستراتيجيات التآزر املتعلقة                                               الرطـبة أن ميأل الفراغ املعريف بشأن ما لقضايا احمل  
  .                                         ً حبماية البيئة، وبالتكيف مع تغري املناخ حتديداً

                                                                                                                 وينبغي النظر إىل قضايا إدارة األراضي واملياه واحملافظة على الغابات يف النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة على                 -  ٤٦
                                                                                               االتفاقية ومرتبطة باألطر ذات الصلة واملوازية إذا أريد التقليل من االزدواجية بني املؤسسات                                           أهنـا عناصر أساسية لتنفيذ      

  .                    ً                                            ويصدق هذا القول أيضاً على اإلجراءات اليت يرعاها مرفق البيئة العاملية  .                    والعمليات إىل أدىن حد

             ولذلك السبب    .                لعضوية املتميزة                                                                               ولالتفاقـات البيئية املتعددة األطراف أهداف وواليات متميزة وأهم من ذلك ا            -  ٤٧
                                                                                 ً                                           جيـب احـترام الوضـع القـانوين املستقل لتلك اهليئات واالتفاقيات، على حنو ما أشار إليه مؤخراً قرار اجلمعية العامة                    

  .                                  بشأن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر   ٢٠٢ /  ٦١

                               ارد مالية جديدة وإضافية عرب                                                                                          وينـبغي مسـاعدة البلدان النامية، ال سيما البلدان األفريقية، يف احلصول على مو              -  ٤٨
                                                                                                                     الـتكامل مع مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة من أجل النجاح يف التصدي لتردي األراضي                  

                                                                                           وينبغي وضع هيكل على الصعيد الوطين جيمع بني اتفاقيات ريو الثالث من أجل توحيد قواها وجلب           .               وعكـس مسارها  
  .                       ضوء طبيعتها التكاملية                     موارد مالية متزايدة يف
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                                                                                                                        ورغم أن التشديد كان على مواطن التآزر والترابط بني اتفاقيات ريو، فإن التآزر بني مجيع صكوك التنمية املستدامة                   -  ٤٩
                                                                     وبتحديد أكثر، جيب التشديد كذلك على الروابط مع اتفاقية رامسار            .           لـه أمهيته   )                                        مثل ورقات استراتيجيات احلد من الفقر      (

  .         والتصحر                                                                            ضي الرطبة ألن األراضي الرطبة تقوم بدور املوائل الواقية اليت حتمي بفعالية من اجلفاف         بشأن األرا

                                       فعلى سبيل املثال ينبغي دراسة اآلثار        .                                                                            وال ينـبغي للـتآزر أن حيد من نطاق صنع القرار لدى السلطات الوطنية              -  ٥٠
  .                                      احمللي على أساس النموذجني السلوكي واملؤسسي                                                        املترتبة على التآزر بني االتفاقيات يف صنع القرار على الصعيد 

              ولضمان ملكية    .                                                                         ً      ً    ً              ومثة حاجة إىل بناء القدرات للتآزر على املستوى البنيوي واملؤسسي والبشري وطنياً وحملياً معاً              -  ٥١
                                                                                                                       االتفاقـية وتنفـيذها الفعـال، جيب على فقراء األرياف، الذين هم األكثر عرضة للخطر، أن يشاركوا يف عملية وضع                    

  .                          ستراتيجيات الروابط والتآزر ا

                                               َُ        ِ                                                  وعـلى الصعيد الوطين ينبغي التفاقيات ريو الثالث أن ُتَنسق من ِقبل الوزارة ذاهتا أو أن تكون هلا هيئة تنسيقية،       -  ٥٢
  .           عند االقتضاء

  .                                                                          ومن املهم لتنفيذ االتفاقية إجياد جواب ملسألة أين ينتهي الرابط وأين يبدأ التآزر -  ٥٣

                                                                                                ناء نظام مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل اقتسام عادل ومنصف ملزايا معرفة املوارد                                   وينـبغي لعملـية ب     -  ٥٤
  .                                                                                                           اجلينية وما يرتبط هبا من معرفة تقليدية أن تشكل أساس املعرفة التقليدية يف ذلك اجملال بالنسبة التفاقية مكافحة التصحر

                                                              تلقى القدر ذاته من االلتزام السياسي والتمويل الذي يقدم                                                                 وعلى الصعيد الوطين، ينبغي لربامج العمل الوطنية أن          -  ٥٥
                                                                                                              إىل السياسـات واخلطط اإلمنائية األخرى وينبغي هلا أن تتآزر مع هذه السياسات واخلطط من أجل إضافة قيمة إىل برامج          

  .             العمل الوطنية

  .         تنفيذها                                                                       وينبغي للخطة االستراتيجية للسنوات العشر أن تركز على املواضيع األساسية وعلى -  ٥٦

                       ّ            ُ               ّ              تدابـري إصالح األراضي املترّدية واستخدام ُنظم اإلنذار املبكّر يف           - ٥
                      التخفيف من آثار اجلفاف

ّ                                                                                            مع اإلقرار بأن ترّدي األراضي قضية متداخلة اجملاالت، فال بد من تناول اجملاالت احملددة يف إعالن بون بصفتها                   -  ٥٧                 
   .                                    ذات طبيعة متعددة القطاعات والتخصصات

                                                                                             ي إيالء األولوية للسياسات واألنشطة الوقائية يف جماالت الزراعة واحلراجة وحيازة األراضي وترويج التجارة      وينبغ -  ٥٨
  .                                        ُ                                         الزراعية، ولصياغة مبادرات مشاريعية حمددة ُتعاجل مباشرة قضايا الزراعة واحلراجة واملراعي

َ                                                            وإذا مـا أُريـَد إلنتاج الغذاء أن يتضاعف يف السنوات اخلمسني القاد             -  ٥٩                                         مة يف الوقت الذي ستفرض فيه الطلبات                ُ  
             ً                                                                                                             املنافسـة ضغوطاً أكرب على األراضي وطاقتها اإلنتاجية، فإن بإمكان االتفاقية أن تكون أداة هامة يف التشجيع على وضع                   
                                                                                                                          اللوائـح املناسـبة الـناظمة للسـوق واألخذ مبدونات لقواعد السلوك فيما يتعلق باإلدارة املستدامة لألراضي والعدالة                  

                                                                                                                      تماعـية يف سـياق مرفقات التنفيذ اإلقليمي، بدعم من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمم املتحدة                     االج
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                                                               ً          غري أن الترويج ملمارسات الزراعة املستدامة يستدعي بناء القدرات، فضالً            .                                             لألغذية والزراعة وغريمها من الوكاالت املعنية     
  .       د الوطين                                  عن تعزيز املؤسسات القائمة على الصعي

                                                                                                                    وبغية التقليل من الضغط على املوارد احلرجية، بوصفها أحد املصادر احمللية الرئيسية للطاقة بالنسبة للجزء األكرب                 -  ٦٠
                        ُ         ً                                                                                     من سكان املناطق املتضررة، ُيوصى أيضاً بالتشديد على تطوير مصادر جديدة ومتجددة للطاقة كالوقود احليوي املستدام،                

   .                         اص باالستثمار يف هذه اجملاالت    ُ                    كما ُيوصى بقيام القطاع اخل

                                                                                                                 وال بد من تفعيل كفاءة الطاقة وزيادهتا من خالل إصالح قطاع الطاقة والتشجيع على حفظ الطاقة وإجياد مصادر                   -  ٦١
ُ              جديدة هلا، من خالل جهود مشتركة من القطاعني العام واخلاص والتقليل من االعتماد على الوقود اُألحفوري بأنواعه                                                                                     .  

                                                    واألمانة، بصفتها اجلهة اليت تتوىل خدمة جلنة العلم          .                                               اآلن مـن تـرمجة التنفيذ إىل عمل على األرض                   وال بـد     -  ٦٢
  .                                                               والتكنولوجيا، مدعوة إىل تيسري املبادرات املفضية إىل نقل التكنولوجيات

              تعزيز سبل                                                                                                       وينـبغي توجـيه طائفة من املبادرات إىل تعزيز االستخدام واإلدارة املستدامني للمراعي، مبا يف ذلك                -  ٦٣
                                                                                                                     العـيش اآلمن يف قطاع املاشية الرعوية، والدعم عرب برامج البحث يف جمال التربية الفعالة للحيوانات الرعوية، والتوازن يف         

  .                                                 تقدمي احلوافز والروادع بغية خفض عدد الرعاة يف املراعي

                                  ناطق اإليكولوجية اجلغرافية وقياس                                                                                ومثـة حاجة إىل حتديد اجلوانب الرئيسية لتردي األراضي الناشئة يف خمتلف امل             -  ٦٤
                                                                     وميكن حتقيق ذلك من خالل وضع نظم معلومات إلدارة املوارد الطبيعية             .                                             مـدى شـدهتا من أجل إجياد احللول املناسبة        

                                                                                                                     بـاجلمع بـني املعـارف التقليدية للجماعات احمللية والتكنولوجيا اجلديدة إضافة إىل وضع نظام تشاركي شامل للرصد                  
ّ                                                                                 ي إيالء األولوية للمؤشرات املوّجهة إىل النتائج على املستوى الوطين مع إدراج املؤشرات اإلحيائية الطبيعية                    وينبغ  .         والتقييم                            

  .                    واالقتصادية االجتماعية

                              ويف هذا الصدد، يوصى بتعزيز       .                                          ً       ً                               وتعـد اإلدارة التشـاركية لـلموارد الطبيعية حالً رئيسياً ملنع تردي األراضي             -  ٦٥
                                                                                            راضي يف اجملتمعات احمللية، وتعزيز مؤسساهتا التقليدية وإضفاء الطابع القانوين عليها وتيسري                                          األعـراف املـتعلقة حبيازة األ     

  .                      وصوهلا إىل املوارد املالية

ُ               ِّ                              ُنظم اإلنذار املبكِّر للتخفيف من آثار اجلفاف         :                        ُّ      رصـد وتقييم اجلفاف والتصحُّر     - ٦
              راف املتأثرة،                                                                     وحصـول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان النامية األط         

                                               على التكنولوجيا واملعارف والدراية الفنية املالئمة

                                                                                                                       ينبغي تطوير وتعزيز القدرات التكنولوجية والعلمية والبحثية احمللية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف البلدان               -  ٦٦
ّ                ُّ النامية املتأثرة بترّدي التربة والتصحُّر                    .  

                                                                     ات لتبادل املعلومات تضم كافة اجلهات اليت هلا دور تؤديه كاحلكومة                      ُ    ُ                         وينـبغي أن ُتنشـأ ُنظـم للنشر وشبك         -  ٦٧
  .                                                                            واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية واملؤسسات العلمية
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  ة                                          ِّ                                 توسيع شبكات حمطات األرصاد اجلوية لإلنذار املبكِّر باملخاطر الطبيعية املتصل          /                               وينـبغي إتاحـة موارد إلنشاء      -  ٦٨
  .                                                   ُّ        ُّ باملناخ على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي لتيسري الترصُّد والتنبُّؤ

                                                                                                          وينـبغي تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب وبني الشمال واجلنوب والتعاون ثالثي األضالع يف جماالت االستثمار                 -  ٦٩
             دون إقليمية   /                          ل إنشاء ترتيبات إقليمية                                          وينبغي تعزيز التعاون اإلقليمي من خال       .                                           والتجارة، والتكنولوجيا، والبحث والتطوير   

  .                                                                                                وتعزيز التعاون فيما بني املؤسسات الوطنية واإلقليمية ودعم ترتيبات التعاون اإلقليمي وتيسريه عند االقتضاء

                                                                                                             وجيب على جلنة العلم والتكنولوجيا أن تليب احتياجات األطراف بشكل أفضل ولعلها يف هذا الصدد تستفيد من                  -  ٧٠
           ً                                                وينبغي أيضاً أن تساعد يف حتديد وتوحيد األهداف املوضوعية           .                                   مـن اخلـرباء املستقلني يف مداوالهتا                         مشـاركة املـزيد     

                                                              ً                      مث إن الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية               .                                  واملؤشرات الواقعية سهلة التطبيق   
    ِّ                               ِّ                           يوفِّر ألصحاب املصلحة مبادئ توجيهية متكِّنهم من احلصول على                               َّ                                وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف، ميكن أن        

   .                                  معلومات أفضل وجتعلهم على دراية أكرب

ّ                                                                          وينبغي أن تتناول توّجهات التعاون العلمي والتقين يف املستقبل قضية استغالل املعارف املتاحة             -  ٧١                      والواقع أن النتائج     .                    
ّ                                           اليت متّخض عنها القدر الكبري من البحوث اليت أ                                        ُّ                                        جريت يف العقود املاضية بشأن التصحُّر، يف السياق األورويب بالذات، مبا                

                            ُ                                                                            ً                يف ذلك بيانات مستوى القاعدة وُنظم املعلومات اجلغرافية والتحليل املواضيعي أو الدراسات القطاعية، رمبا تتالشى نظراً                
                                         ؤولة عن عملية اختاذ القرارات بالنسبة                                                                                        لعـدم وجود نظام سليم لألرشفة أو آلية لنقل املعارف املتراكمة إىل اجلهات املس             

   .                      إلدارة املوارد الطبيعية

                                                                                                                  ويقتضـي إنشـاء نظـم فعالـة للرصـد والتقييم إرادة سياسية إضافة إىل الوصول إىل التكنولوجيا املالئمة،                    -  ٧٢
                       لتكنولوجيا ونقلها إىل                                                                     ومثة حاجة إىل هتيئة بيئة للسياسة الدولية من أجل توفري هذه ا             .                                    ال سيما تكنولوجيا الفضاء املتطورة    

  .                      البلدان األطراف املتضررة

                                                                                                                   وينـبغي للجـنة العلم والتكنولوجيا أن تضاعف جهودها الرامية إىل إقامة روابط مع األوساط العلمية من أجل                   -  ٧٣
        ، وتقدمي                                                                                                         االسـتفادة الكاملـة من مبادرات العلماء ذات الصلة مثل املبادرات املتخذة يف جماالت احملافظة على التربة واملياه     

  .                              الدعم التقين إىل البلدان املتضررة

 تنفيذ االتفاقية على املستوى العاملي -باء 

                                          ً                         استعراض عملية وإجراءات تبليغ املعلومات فضال  عن نوعية التقارير وشكلها  -١

ّ             لة بترّدي التربة،   ُ                                                                                                   ُتعترب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عملية استعراض نظراء بالنسبة لعدد من القضايا احلرجة املتص              -  ٧٤       
                                                َّ                                                                لكـن هـذه املهمة جيب أن حتظى بالدعم من خالل اإلبالغ املعزَّز، وجيب تشجيع قدرة أكرب على الرصد على املستوى                    

                                                                                                   وسـتكون نتائج عمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات أساسية لوالية وشكل جلنة استعراض تنفيذ          .        الوطـين 
  .               ً االتفاقية مستقبالً
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                                                                                                إىل وجود صعوبات يف مجع البيانات وإدارهتا وتقاسم املعلومات على املستوى الوطين، فإن أمانة االتفاقية            وبالنظر -  ٧٥
  .         ِّ                                                                                           ميكن أن حتدِّد خيارات تتاح عن طريق املؤسسات الدولية لتسهيل توفري تكنولوجيا املعلومات للبلدان األطراف املتأثرة

  .                                                                      تنفيذ االتفاقية بالنسبة لكل بلد طرف وبالنسبة للمناطق بأسرها                                                        ويعتـرب التبليغ الوطين أداة مهمة يف استعراض        -  ٧٦
                                                                                                                             وجيـب أن يوفـر قدرة أفضل على مقارنة املعلومات املالية بني األرقام الواردة يف تقارير اجلهات املاحنة وتلك الواردة يف                     

  .                             تقارير البلدان األطراف املتأثرة

                                                                         قدمة يف إطار االتفاقية إعداد التقارير القائمة على املؤشرات واملصنفة                       ِّ                                  وينبغي أن يسهِّل اجليل الثاين من التقارير امل        -  ٧٧
     ً                 ً                                                                                                      زمنياً والواضحة إقليمياً على أساس بيانات موثوق هبا ومجع املعلومات على مدى الزمن وفيما بني البلدان، وتوفر التركيز                  

          ّ                                   التدابري املّتخذة وسبل ووسائل تقييم النهوج                                                                                    املالئم على ما يتحقق وعلى الدروس املستخلصة واآلثار اإلجيابية املترتبة على            
     ُ                                                                                                                  اليت ُينادى باتباعها واملساعدة يف رفع مستوى حتديد أفضل املمارسات والتدابري اليت تعود بالربح على مجيع األطراف حىت                  

  .    َّ                   ً           ّ                           يتعزَّز نقل املعلومات دعماً ملا يتخذه صّناع القرار على مجيع املستويات

                                                                                    يـدة على أساس سليم وكذلك حتسني التقارير الواردة من البلدان األطراف املتأثرة                                           وإلرسـاء دورة التبلـيغ اجلد      -  ٧٨
ِ                         واملتقدمة، ينبغي أن تقترح جلنة العلم والتكنولوجيا مجلة من معايري األداء واملؤشرات آخذة يف االعتبار العمل الذي أُِجنز حول                    ُ                                                                                                       

  ُ                                               ت ُتعىن بعملية التبليغ يف إطار االتفاقية مبا يف ذلك                                                          كمـا ينبغي للفريق العامل املخصص أن يتقدم مبقترحا          .                هـذا املوضـوع   
  .                                                                                                  املالمح القطرية، وذلك بغية حتقيق االتفاق حول معايري األداء واملؤشرات لرصد التقدم باالستناد إىل خط أساس ثابت

           االعتبار           ُ                                                   غري أنه ال ُيقبل اعتماد مقاييس ومؤشرات عاملية ال تأخذ يف            .                                       ومن املهم وضع مقاييس ومؤشرات وطنية      -  ٧٩
                                                                              وعالوة على ذلك، ال ينبغي للمقاييس واملؤشرات أن تؤدي إىل التزامات جديدة              .                  ً       ً         ً     األوضاع اخلاصة حملياً ووطنياً وإقليمياً    

  .                                                               ً                                               للبلدان النامية دون توفري موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية، وفقاً لاللتزامات اليت تعهدت البلدان املتقدمة بالوفاء هبا

                                                                                                       ارير الوطنية اليت تعتمد على مجع البيانات وتوحيدها وحتليلها يف امليادين املتعددة التخصصات املتصلة                          وينبغي للتق  -  ٨٠
                            ِّ  ُ                                                                                           بتنفـيذ االتفاقـية أن تنشئ وتعزِّز ُنظم املعلومات البيئية الوطنية وتفي باحتياجات جمموعة عريضة من أصحاب املصلحة                  

  .     كومية                                             املتعددين على املستويات احلكومية والعلمية وغري احل

                                                                                                                           وهكذا  ينبغي ضمان التمويل الكايف واملمكن التنبؤ به للتقارير الوطنية يف إطار التجميم الرابع ملوارد مرفق البيئة                   -  ٨١
                    إن القيود الزمنية     .     ٢٠٠٣      مايو   /            ً                                                                                   العاملية وفقاً لالستنتاجات اليت خلص إليها اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية املعقود يف أيار             

َ          الـيت ُتفَرض على               وبعد جتاوز    .                                                                                            األطراف املتأثرة بسبب تأخر ترتيبات التمويل أثرت يف بعض األحيان على جودة التقارير                 ُ  
                          ُ                                     ِّ                                                                       دورة التبليغ الثالثة هذه، ُيدعى مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفِّذة إىل القيام، بالتعاون مع األمانة، بترشيد إجراءات توفري                  

                                                                                           ة تسهيل اإلعداد الناجح لتقارير موضوعية مقدمة من البلدان النامية املتأثرة والبلدان                                                  الدعم املايل الكايف وجيد التوقيت بغي     
  .                                                                                  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف سياق بناء القدرات على رصد اإلدارة املستدامة لألراضي

                         ينظر يف إصدار توجيه                                                                                           ويف ضـوء نتائج التقرير املرحلي للفريق العامل املخصص، يتعني على مؤمتر األطراف أن              -  ٨٢
             ّ                                                                                                                  بشـأن نسخة منقّحة لدليل املساعدة احلايل على إعداد التقارير الوطنية أو مبادئ توجيهية جديدة للتبليغ يف إطار اتفاقية                   

  .             مكافحة التصحر
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               ُ                                                                                        ومـن اجملـاالت الـيت ُيتوقع أن يسهم فيها الفريق العامل املخصص املقترحات بشأن التمويل املمكن التنبؤ به،          -  ٨٣
         َّ                                                                                                               سـامهة املـنظَّمة املقدمة من اجملتمع العلمي واجملتمع املدين يف إطار عملية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتعزيز طرائق                      وامل

  .                    التقييم الذايت القطري

                                               ِ                            كفاءة وفعالية التدابري املتوخاة للوصول إىل املستعم لني النهائيني للموارد الطبيعية  -٢

ّ                 قائمة على املشاركة متثِّل حالً رئيسياً ملنع ترّدي األراضي                                           إن إدارة املـوارد الطبيعـية ال       -  ٨٤               ُ     ويف هذا السياق ُيوصى   .                     ِّ    ً       ً       
         ُ                                                                                                              بتشـجيع الُنظم العرفية حليازة األراضي يف اجملتمعات احمللية ودعم وتقنني مؤسساهتا التقليدية وتيسري حصوهلا على املوارد                 

  .                                   هبا السلطات احمللية للحصول على إيرادات                                                 كما أنه من األساسي إجياد فهم أفضل للكيفية اليت تعمل   .       املالية

                                                                                                                       إن القدرات الرامية إىل إزالة احلواجز الرئيسية والتوسع يف نظام التوعية االجتماعية لربامج العمل الوطنية متنوعة                 -  ٨٥
               نبغي أن تشمل    ّ                                                              أّما عملية بناء القدرات اخلاصة باإلدارة املستدامة لألراضي في          .             ً                               ولكنها عموماً غري كافية يف البلدان األصغر      

                                                                                                        عملـية وضـع التشريعات ورسم السياسات، وتطبيق املمارسات املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي على املستوى احمللي    
                                                                   وينبغي أن ميتد ليشمل الدعم الرامي إىل تطوير الشروط اإلطارية الالزمة      .                                               وحتسني القدرة على استيعاب االبتكارات التقنية     

  .                                                املضمونة واإلدارة السديدة البلدان األطراف املتأثرة                   مبا يف ذلك االستحقاقات

                              ُّ                    ً                                                                 إن العمـل على مواصلة حتديد التوزُّع املكاين للفقر مقروناً بالتشديد على وجود وحدات معنية باملناظر الطبيعية                  -  ٨٦
               غري احلكومية                    ُ               ُ                                                                    لتقيـيم األثـر الذي ُيحدثه اإلنسان يف ُنظم األراضي جيب أن جيري مبشاركة السلطات احمللية واملنظمات                

ُ                           واملعلومات املرجتعة من اجملتمعات احمللية لتطبيق ُنُهج تعاجل تردي التربة والتصحر  ُ                                         .  

                                                                                                          وجيـب التركـيز على تعزيز معارف السكان األصليني للنهوض بقدرة كل أسرة على حتقيق اإلدارة املستدامة                  -  ٨٧
  .                                 للموارد الطبيعية وحتسني أسباب الرزق

                                                                                               خذ يف الظهور حنو زيادة التركيز على ختفيف الفقر والعناية املتزايدة بالسكان احملليني الذين                                   وجيب تشجيع االجتاه اآل    -  ٨٨
  .                                                     ِّ                                        يعتمدون على املوارد الطبيعية لكسب قوهتم، وبذل جهود متجدِّدة إلشراك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص

                                                             تولـيفة بأفضل املمارسات والتجارب والدروس املستخلصة وسبل         - ٣
                                                          ل التشجيع على تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني                ووسـائ 

                                          األطراف ومجيع املؤسسات واملنظمات املهتمة األخرى

                                  وحيث إنه من الصعب توثيق، ومن        .                                                                             جيب دعم اإلدارة السديدة للبيئة واحملاسبة على إدارهتا باملعلومات والبيانات          -  ٨٩
                                                                رة عن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واملقررات الالحقة اليت اختذها مؤمتر                                              مث يستحيل تقييم، متابعة التوصيات السابقة الصاد

                                                                                                               األطراف، يتعني على الفريق العامل املخصص والفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات أن ينظرا ويقترحا طرائق فعالة       
  .                      تيجية الستة يف إعالن بون                                                                 التكلفة لتقييم التقدم احملرز يف املواضيع األساسية السبعة واجملاالت االسترا

                                                                                ً                                   بـيد أنـه ال ينبغي أن يكون الدعم املايل الالزم لبناء القدرات وإدارة ورصد املعلومات بديالً عن االستثمارات                    -  ٩٠
  .                        املطلوبة يف املناطق املتأثرة
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            آلية الستغالل                                                           ِّ                              وجيـب على الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات أن ينادي باتِّباع سياسة متكينية داعمة و      -  ٩١
ّ                                         التكنولوجـيات املالئمة واملعارف التقليدية واملبادرات املبَتكرة من أجل معاجلة ترّدي األراضي والتصحر يف سياق أوسع                                َ                                                    .  

                                                                                                                      كمـا أن على مجيع األطراف بذل جهود متجددة لتنشيط املؤسسات التقنية لبناء الشبكات التابعة لالتفاقية واالستغالل                 
  .                            ت الربامج املواضيعية ذات الصلة                     األفضل للعالقات مع شبكا

                             ً                                          القضـايا الناشـئة اليت تشكل حتدياً النامجة عن التنفيذ، والتعديالت            - ٤
                                          الالزمة على عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل

                                                                                                                    ال بـد لربامج العمل الوطنية من إقامة روابط مع جماالت الدعم الدولية الرئيسية واجلمع بينها، كاألمن الغذائي                   -  ٩٢
                                                                                                         من الفقر يف األرياف، والتكيف مع تغري املناخ، والتخطيط اإلقليمي، واتقاء الكوارث الطبيعية أو اهلجرات القسرية،          واحلد  

  .                                              ً                                                   لكي تصبح هذه الربامج أدوات أكثر دينامية وتكراراً يف عملية وضع السياسات يف إطار اإلدارة املستدامة لألراضي

                                                                   السياسات العامة واإلصالحات يف حيازة األراضي رئيسية لربامج العمل               ً                                    وغالـباً ما تكون التغيريات اهليكلية يف         -  ٩٣
                                                  وجيب أن تندمج برامج العمل الوطنية مع اإلدارة          .                                                                       الوطنية لكي تصبح وحدة أساسية يف استراتيجية بيئية وطنية متماسكة         

  .            ية ال إضعافها                                                                              املستدامة لألراضي يف سياسات تنسيق وطنية جديدة بطريقة حتقق التآزر لربامج العمل الوطن

                             وميكن لالستعراض أن يبىن على       .                                                                              وتتطلـب بـرامج العمـل الوطنية عملية استعراض للمحافظة على ديناميتها            -  ٩٤
                                                        وقد ترغب بعض البلدان املتأثرة يف القيام، على أساس           .                                                              الـتطورات يف السياسـات واخلطط والربامج الوطنية واإلقليمية        

                      غري أن تكاليف عملية      .                                                      ية لتقدمي استعراض متعمق حلجم هذه الروابط ونطاقها                                                 جتـرييب، بتقيـيم بيئي استراتيجي لالتفاق      
  .                                                                                               التنسيق يف العديد من البلدان اليت تدعو إليها االتفاقية ال بد من التطرق هلا، مبا يف ذلك تقدمي الدعم املايل

  ً                       مساً يف االستفادة من املهارات                                                                  ً        وتعتـرب دراسات التدابري املقترحة بشأن مشاركة القطاع اخلاص والرحبية عامالً حا     -  ٩٥
                                                                                                   إن االستجابة للنداءات املتزايدة إىل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وإىل املسؤولية االجتماعية               .                      اإلداريـة والتقنـية   

  .                              ً     ً                     للشركات من املتوقع أن تلعب دوراً هاماً يف توسع عملية التنفيذ

                                                              تأثرة بالتصحر واجلفاف من خالل برامج تراعي التوزيع املكاين                                                         ويتبدى عكس اجتاهات تردي التربة يف املناطق امل        -  ٩٦
  .                                                                                                     للفقر، بوصفه املسألة الرئيسية للنجاح يف دمج اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه يف استراتيجيات التنمية الوطنية

  .           نات االستصالح                                                                          ويف تناول موضوع استصالح األراضي، جيب أن تعطى األولوية ملعاجلة األراضي اليت حتمل إمكا -  ٩٧

                                           وما ينجم عن ذلك من تدفق ضرائب بيئية          "            تغرمي امللوث  "                                                       وجيـب التوسع يف دفع اخلدمات البيئية، وتطبيق مبدأ           -  ٩٨
    كما   .                             ً                                                                                    عـلى صناديق خمصصة للبيئة، دعماً ألغراض مثل إعادة التحريج، ومحاية التربة أو برامج إصالح مستجمعات املياه                

                                                                                باملخططات الضريبية والتفويضية ال بد وأن تشجع على املمارسات املستدامة ملالك األراضي                                     أن احلوافز االقتصادية املرتبطة     
  .          ومستخدميها

                                                                                                      ويـتعني التشديد على القيمة اليت تضيفها وحدات التنسيق اإلقليمية، ويقترح يف هذا الصدد دعم تلك الوحدات        -  ٩٩
  .                   من ميزانية االتفاقية
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 ية والتكنولوجياسبل ووسائل تعزيز نقل املعارف الفن -٥

                                                                                                                    ينبغي مضاعفة اجلهود من أجل تنفيذ الشراكة العاملية من أجل التنمية بفعالية، كما هي حمددة يف إعالن األلفية،                   -   ١٠٠
                                                                                                                     وتوافـق آراء مونـتريي بشـأن متويـل التنمية، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، والتشغيل الفعال لصندوق التضامن العاملي              

  .            ملكافحة الفقر

                                                                                                اجة إىل ترابط العمل واالستراتيجية على الصعيد املتعدد األطراف بشأن التكنولوجيا، وجيب أن يركز                    وهـناك ح   -   ١٠١
  .                                                                                 ذلك على اجلهود املبذولة إلزالة احلواجز اليت حتول دون اعتماد تكنولوجيات التنمية املستدامة

  .                           التكنولوجيا وبناء القدرات                                                                  وينبغي أن يكون هناك تنفيذ فوري فعال وكامل خلطة بايل االستراتيجية لدعم -   ١٠٢

                                                                                                                     وينبغي هتيئة بيئة دولية دينامية ومتكينية داعمة للتعاون الدويل يف جماالت عمليات نقل التكنولوجيا بطريقة مالئمة                 -   ١٠٣
  .                                                          وفعالة التكلفة للنهوض باملعارف وتقاسم اخلربات وتبادل املعلومات

                                                                   خالل زيادة التعاون وتوفري املوارد التقنية والتكنولوجية للبلدان                                       ً     ً               ومـن املهـم تنفيذ االتفاقيات تنفيذاً كامالً من           -   ١٠٤
  .                                                                                        األطراف املتأثرة من أجل االضطالع باألنشطة ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية لدى كل منها

         نولوجيات                                                                                                       وينـبغي تضـييق الفجـوة الرقمـية الفاصلة بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة لتسخري طاقات تك             -   ١٠٥
  .                                                                                ُ                ً       ً املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية من خالل توفري ونقل التكنولوجيا بشروط ميكن حتملها وُيتفق عليها اتفاقاً متبادالً

  .           ً                       وينبغي أيضاً تقدمي الدعم املايل والتقين

                     ة واملالئمة والفعالة                                                                                                  وينـبغي إقرار خيارات مبتكرة لتمويل التنفيذ التجرييب الواسع النطاق للتكنولوجيات املتقدم            -   ١٠٦
                                                                                                                           الـتكلفة القـادرة عـلى التكيف يف البلدان النامية، مبا يف ذلك التطرق لدور مؤسسات التمويل الدولية يف رفع سقف                     

                                                                                                            وبالنسبة ألفريقيا يعد دور برنامج االستثمار االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية من أجل اإلدارة املستدامة                .               االستثمار اخلاص 
  .      ً                                      ، هاماً، وهناك حاجة إىل شرحه بوضوح والتعريف به(TerraAfrica)  "           تريا أفريكا "    درة            لألراضي ومبا

                                                                                  ً                  وينـبغي تقـدمي الدعم للبلدان النامية من أجل البحث والتطوير يف التكنولوجيات اجلديدة، فضالً عن تطويع أو     -   ١٠٧
  .                                                           تقييم التكنولوجيات القائمة وتكييفها مع األوضاع القطرية احملددة

                                                                                                         لنسـبة ألفريقيا تتمثل األدوات الرئيسية للتعاون الدويل يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وغريها من           وبا -   ١٠٨
  .                                                                          الشراكات يف شكل تعاون، حيتاج إىل تعزيز، فيما بني بلدان اجلنوب وبني الشمال واجلنوب

                                  عزيز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي                                                                 وملكافحـة تردي األراضي واجلفاف والتصحر، تعهدت البلدان األفريقية بت   -   ١٠٩
                                                                                                                    والـدويل، وال سـيما يف جمـاالت مجع املعلومات وحتليلها وتبادهلا، والبحث والتطوير، ويف نقل التكنولوجيا وحيازهتا                  

                            ً                                                                  وتعهـدت البلدان األفريقية أيضاً بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة؛ ورصد               .                       وتكيـيفها وتطويـرها   
                                                                                                              ت املالـية املناسبة من ميزانياهتا الوطنية لتنفيذ االتفاقية، وتعزيز اإلصالحات الرامية إىل زيادة حتقيق الالمركزية                  االعـتمادا 

  .                                                            ومشاركة اجملتمعات احمللية يف وقف تردي األراضي والتصحر وتغيري مسارمها
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                               لتصحر يف البلدان النامية من خالل                                                                               وينـبغي إنشـاء مراكز امتياز فريدة من نوعها يف اجملاالت املتصلة مبكافحة ا             -   ١١٠
                                                                          من النوع الرفيع وسبل افتراضية للبحث، لنشر املعرفة واالبتكار وتطبيق            "                 جامعات افتراضية  "             وميكن إنشاء     .               التعاون الدويل 
  .           التكنولوجيا

  .          تأتية منها                                                                                       وينبغي تناول احلاجة إىل محاية املعارف التقليدية والدراية وتطبيقها وتطويرها وتقاسم املنافع امل -   ١١١

                                                                                                     ومثة حاجة إىل االعتراف بأمهية دور معارف وممارسات السكان األصليني، وإدخال تكنولوجيات جديدة بطرق               -   ١١٢
   .                                                  وجيب دعم تبادل املعلومات واملمارسات بني اجملتمعات احمللية  .                              ِّ  غري متلفة ميكن الوصول إليها وقيِّمة

                           وينبغي عند أي إشارة إىل       .                                          ها التقليدية اليت تشكل ثروهتا الرئيسية                                              وجيب ضمان حقوق اجملتمعات احمللية يف معارف       -   ١١٣
                                                                                                                                     املعارف التقليدية يف إطار االتفاقية بيان أهنا ال تنطبق على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد اجلينية؛ بل ينبغي لالتفاقية أن                   

  .                           ار اتفاقية التنوع البيولوجي                                                               تعتمد على نتائج العملية اجلارية إلنشاء نظام للوصول واالستفادة يف إط

                                                                                ً       ً                            ويعتـرب أداء دور اسـتباقي مـن قبل جلنة العلم والتكنولوجيا وشبكة الربامج املواضيعية عامالً ضرورياً لتعميم                   -   ١١٤
  .                                                                                    التكنولوجيا واملعرفة والدراية الفنية من املستويني الدويل واإلقليمي إىل املستويني الوطين واحمللي

                                                                                ز الشبكة املواضيعية اإلقليمية خلطط العمل اإلقليمية كوسيلة لتشجيع التعاون اإلقليمي يف                         ومثـة حاجـة إىل تعزي      -   ١١٥
  .                                            التكنولوجيات املناسبة وتبادل املعلومات العلمية

                                                          ً                                                        ويعتـرب جتـدد التزام اجملتمع الدويل، وخباصة املؤسسات املالية، ضرورياً لدعم اجلهود الوطنية اليت تبذهلا البلدان                  -   ١١٦
ـ                                                                                                  ويف هذا السياق، ينبغي إطالق محلة عاملية لتدريب املوارد البشرية، ال سيما يف جمال التنمية                 .               ناء القـدرات                 النامـية لب

  .        املستدامة

                                                                                                        وينـبغي بـذل املزيد من اجلهود املباشرة لالستفادة من القدرات العاملية يف اجملاالت العلمية، والبحث والتطوير،        -   ١١٧
                                                                        غي حتديد حاجات وأولويات البلدان النامية يف جمال البحث والتطوير، وكذلك                          ويف هذا الصدد، ينب     .                   ملكافحـة التصـحر   

                                                                                                                          تعـيني فرص التخصص املمكنة لبلدان ومناطق بعينها، مثل البحوث الزراعية اليت تعترب فائقة األمهية لنجاح برامج العمل                  
  .                              الوطنية يف معظم البلدان النامية

                                          ؛ وعليها أن تتصدر املسامهات املوجهة إىل        )      سنة   ٢٠ (                  ر إىل مدى أبعد                                                  وينـبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تنظ       -   ١١٨
  .                                                                            وينبغي النظر يف ضوء ذلك يف أمور مثل الوقود البيولوجي، وتردي األراضي، وتغري املناخ  .        التنفيذ

ّ                 ً                             وينبغي أن يشمل إصالح جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف عملية حيّركها الطلب انطالقاً من القاعدة إىل                -   ١١٩          أعلى يف                                                           
  .                                                      إطار االتفاقية، واالحتياجات احمللية إىل البحوث والتكنولوجيا

                                    ً     ً          وينبغي لسياسات استصالح األراضي استصالحاً فعاالً أن         .                                                    وينبغي التسليم باألولويات اليت حيركها اجملتمع احمللي       -   ١٢٠
   .                                                                 ً تشمل مستخدمي هذه األراضي الذين يتخذون قرارات بشأهنا عدة مرات يومياً
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  .                         ً                                وينبغي لألطراف أن ختصص جزءاً من ميزانياهتا لتطوير التكنولوجيا -   ١٢١

ّ                                                                             أمـا التكنولوجـيات السليمة بيئياً امليّسرة واملعقولة الكلفة فال بد من حتديد أولويتها ألغراض مكافحة التصحر              -   ١٢٢     ً                              
           مثل الطاقة  (               ض التكنولوجيات                                       وينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تعر  .                                              والتخفـيف من آثار اجلفاف، ال سيما يف أفريقيا    

  .                                                          من خالل مؤمتر األطراف كي يتبني للمندوبون الفرص والتحديات بوضوح  )        املتجددة

                                                                                                           أمـا احلصـول عـلى التكنولوجيا فيجب أن يعتمد على مشاركة مستمرة من القطاع اخلاص، على أن تنشئ                    -   ١٢٣
  .            نمية الريفية                                                           اإلدارات الوطنية يف الوقت ذاته برامج وحوافز موجهة خاصة إىل الت

                                                                                                                وينـبغي التشجيع على تنسيق اجلهود احلالية اجملزأة واالستغالل الواسع لنتائج املشاريع التجريبية، وذلك بتقدمي                -   ١٢٤
  .                                                                                 دعم تقين ومايل أكرب لألدوات الراهنة يف عملية االتفاقية على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي

                                                                                 أن تفي بالتزاماهتا القائمة مبوجب االتفاقية وأن تقدم إىل البلدان النامية                                                    وينـبغي لألطـراف من البلدان املتقدمة       -   ١٢٥
                                                            ّ                                                          موارد كافية يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هبا، وكذلك تكنولوجيا فّعالة التكلفة وناجحة ومناسبة، وذلك كي تعكس                 

  .                                                                 االجتاه ومتنع تردي األراضي وختفف من آثار اجلفاف بإنشاء نظم لإلنذار املبكر

                                                                توصيات بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من قبل الوكاالت واملؤسسات          - ٦
                                            املتعددة األطراف، مبا فيها مرفق البيئة العاملية

                                                   ً       ً                                                          يعترب تناول قضايا األراضي واملياه يف إطار االتفاقية أمراً ضرورياً لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وللمحافظة على                 -   ١٢٦
                                                                                             ولوجي؛ ولذلك فإن قدرة االتفاقية على توفري قيمة مضافة بفضل التآزر ال بد من التسليم                                             اخلدمات الضرورية للنظام اإليك   

                                           ّ        ّ          ويف هذا الصدد، ينبغي ألمانة مرفق البيئة العاملّية أن تبّين على حنو   .                                                 هبا يف أمناط ختصيص املوارد يف سياق مرفق البيئة العاملية
ّ                                                  جـلّي كـيف تتصل املشاريع اليت تقع خارج إطار الربنامج                                          واليت تسهم يف اإلدارة املستدامة لألراضي   ١٥               التشغيلي رقم   

  .     ً      ً                اتصاالً فعلياً بعملية االتفاقية

                                                                                                  وهناك اعتراف بإعالن باريس وبالطرائق اجلديدة لتخصيص املوارد للمساعدة اإلمنائية فيما وراء البحار، ولكن ال  -   ١٢٧
                                               لذي يؤدي إىل قلة التمويل يف مواجهة التحدي العاملي                                                              بد من التصدي جبهود مشتركة من مجيع األطراف للعجز السياسي ا       

                                                 وقد برزت هذه الضرورة يف تقرير وحدة التفتيش          .                                                                   املتشـابك الذي ميثله فقر الريف وتردي النظام اإلكولوجي لألراضي         
  .                                                                          املشترك، وال بد من تناوهلا يف سياق أعمال الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات

                                                                                                          مويل املتاحة لتنفيذ املشاريع والربامج املتصلة بتردي األراضي والتصحر، مبا فيها مرفق البيئة العاملية،                             أما آليات الت   -   ١٢٨
                                                                                                                           وصندوق التكيف بربوتوكول كيوتو، وآلية التنمية النظيفة، فينبغي أن تكون ميسرة للبلدان األطراف املتأثرة، ال سيما يف                 

  .      التصحر                                           أفريقيا، وأن تدعم جهودها الرامية إىل مكافحة 

                                                                                                                وجرى التسليم بأمهية التآزر يف التمكني لالتفاقية للسحب من األموال املتوفرة يف اتفاقيات أخرى ذات صلة مثل                  -   ١٢٩
                              ً                                                    وينبغي أال تكون هذه األموال بديالً عن ضرورة تعبئة أموال حمددة لتنفيذ برامج               .                                     إمكانـات احلصول على أموال التكيف     

  .      تفاقية                               العمل الوطنية القائمة يف إطار اال
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                                                                                                             أمـا تعزيـز الشـراكات بني بلدان اجلنوب، مبا فيها الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، والشراكات بني                   -   ١٣٠
                                  ً                                                                         الشـمال واجلنوب، فيجب مواصلته منهجياً ألغراض تعبئة املوارد بكفاءة وفعالية من أجل مكافحة التصحر وختفيف آثار      

  .     اجلفاف

                                                                  لتقدمي قروض بسيطة لألنشطة املدرة للدخل، ال سيما للنساء اللوايت يشكلن                           وتوجد حاجة ماسة لوضع خمططات -   ١٣١
  .                          ً               الفئة االجتماعية األشد تأثراً بالتصحر واجلفاف

                    ويف هذا السياق، ال      .                                                                                     واتفقت اآلراء على ضرورة حتديد االستراتيجيات على أساس أولوياهتا وتبسيط اإلجراءات           -   ١٣٢
                                                                                     مة بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من أشكال التمويل أن يغفل مسألة تردي                                                  ينبغي للتنسيق اجلاري للسياسات العا    

  .                                                                             ً      ً        ً                 الـتربة، والتصحر، واجلفاف، ألن األثر السليب هلذه األخطار ومعه تقلب املناخ يكتسب بعداً عاملياً متزايداً                /        األراضـي 
  .            ً      تواجه ديوناً ضخمة                     ً     ً                    ً             واالقتراض ال يشكل خياراً مفضالً لدى أقل البلدان منواً والبلدان اليت

                                                                                              ً                       وفـيما يـتعلق بطرائق تنسيق املعونة، جيب احلفاظ احملافظة على اآللية الرائدة لتعبئة املوارد وتوسيعها نظراً إىل                   -   ١٣٣
                                                                                                                  أمهيـتها الـبالغة، ال سيما للبلدان األفريقية اليت تسعى إىل احلصول على الدعم واملشاركة الكاملني من قبل األطراف من           

  .   دمة            البلدان املتق

 االلتزام السياسي والتوعية -٧

                                                                                  باعتبارها السنة الدولية للصحارى والتصحر، يلزم القيام بأعمال متابعة هلا               ٢٠٠٦                               إضـافة إىل إجناز أنشطة سنة        -   ١٣٤
                                                                   ً                                                 على مجيع املستويات بغية تشجيع املشاركة السياسية والدعوة والتوعية تروجياً إلقامة حتالف من اجلهات صاحبة املصلحة                

                                                                                                  وال بـد من التوثيق املنهجي لتكاليف التقاعس عن العمل وملردود االستثمار يف اإلدارة املستدامة                 .               اق االتفاقـية         يف سـي  
  .      لألراضي

                                                                                                              واألطراف مدعوة إىل تقدمي إرشادات يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف بشأن املسامهة املرجوة اليت تقدمها عملية                 -   ١٣٥
                                                           الستعراض الزراعة، والتنمية الريفية، واألراضي، واجلفاف           ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨         ملستدامة                                          االتفاقـية يف دورة جلـنة التنمـية ا        

  .       والتصحر

                                                                                                           وجيـب أن تكـون جهـة التنسيق، يف سياق هيئة التنسيق الوطنية، قادرة على التشجيع على تفاعل أنشط بني                -   ١٣٦
          ً                        وطنية نزوالً إىل املستفيدين احملليني          ً                      وبدءاً من جهة التنسيق ال      .                                                       اإلدارات هبدف التوصل إىل رؤية مشتركة وأعمال مشتركة       

                                                           ً                                                            النهائيني من املوارد، ينبغي للجهات صاحبة املصلحة أن تتخذ موقفاً يستجيب حلالة تردي األراضي املتفاقمة بإحساس من                 
  .                                                         ً              ً امللكية واملسؤولية، كما ينبغي لتلك اجلهات أن تكون أكثر اطالعاً ومشاركة ومتثيالً

                                                                                 ة وأشكال اتصال أخرى تصور النجاح يف مكافحة التصحر، كما ينبغي إتاحة ذلك                                        وينـبغي وضع أفالم وثائقي     -   ١٣٧
  .                 كله لألطراف املعنية
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 االستثمار يف التنمية الريفية  -٨

                        ً       ً   ُ                                                                           يتطلـب احلـد من الفقر توجهاً مشتركاً للُنهج اليت ترمي إىل حتسني املعيشة الريفية وتعزيز النمو االقتصادي يف                -   ١٣٨
                                                                                                    مللكية القطرية والتنسيق واالنسجام واحملاسبة املتبادلة مع الشركاء فينبغي أن تساعد البلدان األطراف                أما ا   .                  املـناطق الريفية  

  .                                                                                       املتأثرة على ممارسة دور قيادي يف تعزيز التنمية الريفية ومحاية النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة

                                         معونات أجنبية يف منطقة الساحل ألهنا                                                                         وينـبغي حماكـاة خمططـات التشجري اليت يديرها املزارعون وتدعمها           -   ١٣٩
  .                                                             ً       استعادت الغطاء النبايت وجنحت يف إعادة بناء نظم إنتاج أكثر تعقيداً ومرونة

                                                                        ً                                        إن تغـري املـناخ، الذي يرجح أن يفاقم عملية التصحر، قد يكون يف الوقت ذاته حمركاً للفرص االقتصادية يف                     -   ١٤٠
ّ                                                  ية الرامية إىل احلّد من االنبعاثات وزيادة مصارف غازات الدفيئة                           ً                          األراضـي اجلافة، نظراً إىل االلتزامات الدول               ويستخدم   .                 

                                                                                                                        سـكان األراضـي اجلافـة معظم املناطق اجلافة شبه الرطبة وشبه القاحلة، ولكن الكثري من املساحات الشاسعة القاحلة                   
               ً   اضي األكثر تعرضاً                                             واألراضي القاحلة والشديدة اجلفاف هي األر       .                                             وشـديدة اجلفاف هي مساحات يصعب استخدامها      

                                                                                                            ألشـعة الشـمس وهـي مسـاحات شاسعة ال يطلبها أحد وتعكس أشعة الشمس للحصول على طاقة متجددة ميكن                    
                                                                 وميكن أن تكون األراضي اجلافة القاحلة وبعض األراضي اجلافة شبه            .                                                   تصديرها، ولذلك فهي تقلل من االنبعاثات العاملية      

                            فاألشجار تنمو على مياه جوفية   .                                  جه استخدام أخرى تتطلب هذه املساحات                                             القاحلة صاحلة للتحريج، وهو ما ال ينافس أو      
ّ       أو على مياه األمطار اجملّمعة     /                    متدنـية النوعية و                                                                          وهذه األشجار حتبس الكربون املوجود يف اجلو يف كتلتها األحيائية وبعد             .                      

                                      رغم تدين إنتاجية هذه األراضي اجلافة                                      ً                                 والكميات احملبوسة ميكن أن تبلغ حجماً يكفي إلجياد منافع عاملية             .               ذلك يف تربتها  
  .                    بسبب مساحاهتا الشاسعة

                                                                                                          وعـلى غـرار ذلك، فإن مساحات األراضي اجلافة حتمل إمكانيات هائلة ميكن أن تيسر حتويلها إألى حمميات                   -   ١٤١
             يكولوجية وما                                                                                                  طبيعية، وحمميات جمتمعية، وزراعية برية، وإنتاج حملي للتنوع البيولوجي، وغري ذلك من أشكال السياحة اإل    

  .                                                                      يتصل هبا من تطورات تشكل مصادر للدخل تراعي نوع اجلنس يف أوساط السكان احملليني

  استنتاجات الدورة-     ً رابعا  

                                                                اعـتماد تقريـر جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك             -    ألف 
                     االستنتاجات والتوصيات

 ) من جدول األعمال٩البند (

                         ، مشروع التقرير عن دورهتا     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١                     رابعة عشرة املعقودة يف                                  اعـتمدت اللجـنة يف جلسـتها ال      -   ١٤٢
  .                     ً                                                     ، بصيغته املعدلة شفوياً، وأذنت للمقرر أن يضعه يف صيغته النهائية مبساعدة األمانة(ICCD/CRIC/5/L.1)       اخلامسة 

 اختتام الدورة  -باء 

                                                      اليا، السيد برونو ديتوري ووزيرة البيئة والتنمية                                                                        أدىل ببيان كل من وكيل وزارة البيئة واألراضي والبحار يف إيط           -   ١٤٣
  .                                         املستدامة يف األرجنتني الدكتور رومينا بيكولوين
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  .                                                          وأدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ببيان -   ١٤٤

  ،  )                  بة عن االحتاد األورويب   نيا (          ، وأملانيا  )       والصني  ٧٧                    نيابة عن جمموعة ال    (                                          كما أدىل ببيانات ممثلو كل من باكستان         -   ١٤٥
                                        نيابة عن رئاسة الدورة السابعة ملؤمتر       (           ، وكينيا    )                           نيابة عن اجملموعة األفريقية    (                                             واجلمهوريـة العربـية السـورية، وأوغندا        

  ،  )                                            نيابة عن جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب      (             ، وهندوراس    )                                   نـيابة عن جمموعة أوروبا الشرقية      (               ، وألبانـيا     )        األطـراف 
  .       ونيجرييا

   ).        سوازيلند   " (                 فريق العمل البيئي "                                    كما أدىل ببيان ممثل املنظمة غري احلكومية  -  ٤٦ ١

  .                                                                    وأعلن الرئيس اختتام أعمال الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -   ١٤٧
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 املرفق األول

 النقاط الرئيسية لتبادل اآلراء يف جلنة استعراض تنفيذ
 االتفاقية يف دورهتا اخلامسة

                                                     قضـايا مواضـيعية حمددة تتعلق بعملية التنفيذ يف         -   ً أوالً 
                   املناطق خالف أفريقيا

                                                            العمليات القائمة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات    -    ألف 
                              غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي

              ً             ية األكثر جتاوباً مع األولويات                                                       ُ                   إن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من بني اتفاقيات رُيو مجيعها، هي االتفاق - ١
       وتساعد   .         ّ                                                                       ومن املسلّم به بصفة متزايدة أن التصحر يف املناطق املتأثرة يترجم إىل الفقر              .                                 الـيت تـتحدد للمجتمعات احمللية     

                                                                                                                    سياسـات الالمركـزية وتقاسـم اإلدارة البيئية مع منظمات اجملتمع احمللي أو مع السكان األصليني يف جين مثار ختطيط                    
                                                                           وتدعم االستثمارات احلكومية املباشرة يف بعض األحيان التدابري القائمة على            .                              األراضـي املـتعدد األغراض              اسـتخدام 

   .                                                           املشاركة حلفظ التربة أو محالت التحريج الشعبية يف املناطق الريفية

         ً             ية وانتهاًء بالدوائر                                ً                                   ً                         وحتقق مشاركة أصحاب املصلحة بدءاً بالسلطات املركزية أو االحتادية ومروراً باجملالس اإلقليم            - ٢
                                   ً       ً                  ً                                                           أو الـبلديات واملـنظمات الشعبية توازناً ثقافياً وميكن أن توفر فرصاً إضافية يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          

                                                                                                                  ومن شأن اختاذ تدابري قانونية أو تنظيمية وتطبيق احلوافز ونقل التكنولوجيا وجتميع املوارد أن تساعد يف إجياد                   .         التصـحر 
  .                                                                تعاون ال مركزية والتشجيع على إقامة حتالف للتنفيذ بني أصحاب املصلحة     آليات

                                     ُ                          ً                                                ويسـتجيب املاحنون للمبادرات التشاركية املُحكمة الصياغة، إال أن بلداناً عديدة ال تزال تسجل نتائج متجزئة                 - ٣
                                     نت الربامج املتلفزة واملدرسية وسيلة            وملا كا   .                                                                             وتبايـنات كبرية يف إشراك العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين لصاحل االتفاقية           

    أما   .                                                                                                   ً     ً                      فعالـة، فـإن زيادة التوعية بإدارة املوارد الطبيعية وقضايا الزراعة، وال سيما بني الشباب، ال تزال متثل هدفاً مهماً                   
   .                                                                                مشاركة النساء والشباب واملنظمات غري احلكومية فال تنال ما يكفي من التسهيل أو التوثيق

                                                                                     واألنظمة اجملتمعية املتعلقة باستخدام املوارد وأنشطة البحث واإلرشاد املدفوعة بالطلب اليت تقوم                وتشترك القواعد  - ٤
                                                                                                                     هبـا الوكاالت احلكومية يف زيادة فعالية ختصيص املوارد للمزارعني، شريطة أن يؤدي تقاسم املعارف واملعلومات اجلارية                 

   .                                   إىل توضيح الفرص املتاحة لتوليد الدخل

                                           وميثل التمكني من خالل ضمان حيازة األراضي         .                                                   اهلامة يف إدارة استخدام األراضي مسألة احليازة                    ومـن املسائل   - ٥
                                                                               ً                                         والعملـيات القائمـة على املشاركة وحتقيق الالمركزية الفعلية واحلوافز الضريبية استثماراً يف مكاسب االستدامة األطول                

                                                  ن أن يطرحها التمكني للحكومة املركزية من حيث           ً                                                               أجـالً حلمايـة أسـباب الـرزق واملوارد، رغم التحديات اليت ميك            
  .               الرقابة اإلدارية
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 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -باء 

                                                                                                        يتصدر حتسني أنظمة حيازة األراضي واختاذ تدابري تشريعية وقانونية ومبادئ توجيهية أنشطة التمكني املضطلع هبا          - ٦
                                                   ً                       ولعل التوعية بأسباب الرزق وقضايا الرفاهية تشكل سبيالً أفضل للتشجيع            .  ة                                             يف إطار برامج العمل الوطنية يف بلدان كثري       

   .                                       ً                 على حتديث القوانني البيئية وإنفاذها وفقاً ملتطلبات االتفاقية

     ُ                                                                                                   وقـد أُحرز تقدم من خالل زيادة صالحيات مراكز التنسيق الوطنية وحتسني االتساق يف خمصصات امليزانية يف                  - ٧
                                                                                       قة عاملة مشتركة بني الوزارات أو جلان برملانية وحتالفات بني أصحاب املصلحة قدمت يف                                          بعـض احلـاالت، وإنشاء أفر     

  .                                         وتتضافر جهود احلكومات الوطنية واحمللية اليوم  .                                               بعض األحيان الدعم لتوسيع نطاق التعريف باالتفاقية

                     نظمة اخلاصة باألخشاب        ُ                                                                                 وقـد أُصـدر العديـد من القوانني واملراسيم احلكومية وتدابري التخطيط العمراين واأل              - ٨
                                                                                                              واملدونـات الضريبية وآليات التسعري من أجل دعم حفظ األراضي واملياه، كما مت األخذ مبمارسات مستدامة يف اجملاالت             

   .                           االستراتيجية األخرى إلعالن بون

                         راضي فرصة ملعاجلة مسائل                                                                                                ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، تتيح القوانني اجلديدة املتعلقة مبلكية األ             - ٩
                                                                                    ً                 وتكفل الروابط املؤسسية بني اإلطار املعياري وبرامج العمل الوطنية وإقامة شبكات تقنية مزيداً من                .                 تـردي األراضـي   
  .                االتساق يف التنفيذ

                                                             تعبئة املوارد والتنسيق على الصعيدين احمللي والدويل، مبا يف          -    جيم 
                        ذلك إبرام اتفاقات شراكة

                                                                                         احلصول على التزامات من احلكومات برصد خمصصات يف امليزانية أو توفري االئتمان الزراعي أو          ُ              أُحـرز تقدم يف    -  ١٠
       وتضطلع   .                                                                        وتتزايد باطراد املخصصات املباشرة حلماية البيئة يف ميزانيات عدة دول           .                                    دفـع مثن خدمات النظم اإليكولوجية     

      وتؤدي    ".            تغرمي امللوث  " و  "              املستخدم يدفع  "     ً         طبيقاً ملبدأي                                                                   احلكومات مبسؤولية متزايدة يف جمال التمويل وتقاسم التكاليف، ت        
   .                                                                  ً       ً                     أنشطة الدعوة اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية دوراً رئيسياً يف تعبئة املوارد احمللية

             يف اختبار هنوج                                                                                       وجنحت أطر الشراكة املتعددة البلدان واالهتمامات، وخباصة يف آسيا الوسطى وأمريكيا اجلنوبية،     -  ١١
        ُ    وتساعد أُطر    .                                                                                                          لتوسـيع مصـادر الـتمويل وتعزيز التنسيق بني املاحنني ومواءمة األولويات ونقل املعارف وبناء القدرات               

   .                                                           الشراكة هذه على إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف برامج املاحنني

    وقد   .                                     تفاقية على الصعيدين الوطين والدويل                        َّ                                                  ومـن ناحية أخرى، ال خيصَّص بصفة منهجية متويل أو آليات لتنفيذ اال             -  ١٢
                 ولكن توجد حاالت     . ُ                                                                                                ُوضع إطار مؤسسي للحوار بني الشركاء يف التنمية ومصارف التنمية والسلطات احلكومية والبلديات            

ٍ                                                                   كثرية مل يتم فيها الوفاء بشكل كاٍف باالحتياجات الوطنية واحمللية إىل الدعم املايل احملددة يف التقارير الوطنية     .     األوىل                              

                                                                                                                  وتسلط جتربة بلدان جنوب أوروبا الضوء على أمهية الدعم املايل للهياكل اإلقليمية من أجل الوفاء بأهداف محاية                  -  ١٣
   .                                                                                                            البيئة حلفظ التربة واملياه واستصالح الغابات يف األراضي اجلافة، مبساعدة أنشطة الدعوة الدولية املنفذة يف إطار االتفاقية
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                                                                                                  ملتقدمة األطراف بشكل متزايد بالتعاون مع اآللية العاملية وأعضاء جلنة التيسري والوكاالت املعنية                              وتعمل البلدان ا   -  ١٤
                                                                                                                     األخـرى عـلى دعم اختاذ التدابري يف خمتلف اجملاالت املواضيعية باالشتراك مع حكومات البلدان األطراف املتأثرة وممثلي                  

   .           اجملتمع املدين

                                                                     عر عدم االرتياح إزاء توزيع األموال اخلاصة بتردي األراضي يف إطار                        ً                           ومـع ذلـك، كـثرياً ما يعرب عن مشا          -  ١٥
   .                                                                                                           التجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية وصعوبة اإلجراءات املتعلقة باحلصول على املوارد غري املضمونة بصفة متزايدة

                              التنسيق بني جهود املؤسسات                                                                   ً               واختـذت األطراف، ضمن أطر التعاون اإلقليمي، مبادرات قيمة ترمي حتديداً إىل            -  ١٦
                                                                                                               العلمية والبحثية والتدريبية وأهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واالخنراط يف التعاون العلمي أو استغالل أفضل  

                                                                                                               بيد أن احتياجات هذه األطر من املوارد يف إطار االتفاقية ال تلقى ما يكفي من االهتمام، وهذه مسألة ميكن                     .         املمارسات
                                                                                                                       ستعراضـها باالقـتران مـع نظـر الفـريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات يف القضايا اليت تطرحها جلنة العلم                      ا

  .            والتكنولوجيا

                                                                   الـروابط وأوجـه الـتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى، وعند            -    دال 
                                       االقتضاء مع استراتيجيات التنمية الوطنية

                                                           بني املؤسسات واملنشأة كأدوات ذات صلة باالتفاقية يف ختطيط                                                      يف حـاالت عديـدة، أثـرت آليات التشاور           -  ١٧
                                                                                                                    اسـتخدام أراضي على الصعيد الوطين، وعززت أوجه التآزر، وأتاحت حمافل لوضع إجراءات مشتركة مع اتفاقية األمم                 

    ).       رامسار        اتفاقية  (                                                                                   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو اتفاقية التنوع البيولوجي أو اتفاقية األراضي الرطبة 

                                                                                                             وتشـجع برامج العمل الوطنية على البحوث املتعددة التخصصات بشأن النظم اإليكولوجية املتأثرة مع النهوض                -  ١٨
                                وقد دعم العمل العلمي املتعلق       .                                                                                      بالتخطيط الذي يراعي حاجات اجملتمع يف املناطق الريفية ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية           

  .           أساس جترييب                              مبؤشرات التأثري هذه التطورات على

                                                                                                               وتشمل التحديات املطروحة الباقية انعدام التزامن فيما بني السياسات الوطنية وعدم وجود بيانات أساسية تضفي             -  ١٩
                                                                                        وتدعو احلاجة إىل بذل املزيد من االهتمام للمسائل احلرجة اليت تنطوي عليها االتفاقيات               .                              شـرعية عـلى ضرورة التآزر     
  . ف                           الثالث كتعرية التربة أو اجلفا

                                                                                                       وبإمكان هيئات التنسيق الوطنية اليت تعمل مع اللجان املشتركة بني القطاعات والعمليات التشريعية أن ختفف من      -  ٢٠
  .                                            ً                                      املصاعب اليت تواجه يف سبيل حتقيق ختطيط أكثر تكامالً وتقلل من التداخل وتعزز القضايا اجلامعة

                                                 د من ثغرات وإمكانات لزيادة التآزر يف تنفيذ                                                                        وحـددت عملـيات التقيـيم الـذايت للقدرات الوطنية ما يوج            -  ٢١
                                                                                                                االتفاقـيات عـلى مسـتوى الربامج واملشاريع، وخباصة يف قطاعات التحريج وحتسني استخدام األراضي وإعادة تأهيل                 

  .                                                                                                 املراعي، كما أيدت وضع أدوات تتيح تقييم اآلثار وحتديد أولويات التنوع األحيائي ووضع مبادئ توجيهية تقنية

                                                                                                            ق الدول اجلزرية النامية الصغرية املساعدة اليت تقدم هلا على أساس جترييب من أجل تصميم أطر للتآزر من                       وتستح -  ٢٢
  .                                                                                                  أجل تنفيذ اتفاقيات ريو من خالل الربط ما بني العناصر اليت تتناول التكنولوجيا، والتوعية العامة والتثقيف
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                                                 ية هلذه االتفاقيات أن يسدي املشورة بشأن سبل ووسائل                                                         وميكـن لفريق االتصال املشترك التابع لألمانات التنفيذ        -  ٢٣
                                                                                                                             توطـيد الـروابط بني برامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبرامج العمل الوطنية اخلاصة                   

  .                                                         بالتكيف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                             املتردية ونظم اإلنذار املبكر                               تدابـري استصـالح األراضي       -    هاء 
                      للتخفيف من آثار اجلفاف

                                   واضطلعت بعض األطراف بأنشطة تشمل       .                                                                     إن تـردي الـتربة وفقداهنا للخصوبة مها مثار قلق واسع االنتشار            -  ٢٤
                                                                                                                    استصـالح ماليـني اهلكـتارات وإعـادة التحريج على نطاق واسع، مع التركيز على املمارسات املستدامة يف الزراعة                   

  يف   "                املواقع الساخنة  "                             ومت حتديد املناطق احلرجة أو        .                                ُ                           م األراضـي وتشجيع النهج العلمي يف ُنظم الرصد السليمة                  واسـتخدا 
  ُ                                                                      وُينظر إىل املنتزهات الوطنية املقامة باالقتران مع السياحة اإليكولوجية           .                                                      املناطق القاحلة أو شبه القاحلة وإيالء االهتمام هبا       

  .           ً          بوصفها فرصاً لدر الدخل

                                                                                                    ل اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي حفظ املياه والتربة، وتعزيز احلراجة الزراعية، وإدارة مستجمعات               وتشـم  -  ٢٥
                                                                                           ُ                              املـياه، واختـاذ تدابـري لتخفيف الضغط عن األراضي الزراعية وما يرتبط بذلك من تقليص رقعة املناطق اليت ُيفرط يف                     

                                                  ً              ويع مصادر الطاقة، مبا يف ذلك الوقود األحيائي، اهتماماً أكرب                                                          وأوليت الكفاءة يف استخدام الطاقة من خالل تن         .          زراعـتها 
  .               ً                                                     وإن مل يكن كافياً لتحقيق أهداف من بينها خفض الواردات من الوقود األحفوري

                                                                                                              وال تزال اهلياكل األساسية ملكافحة تآكل التربة، وحتسني مجع املياه، ونظم معاجلة املياه وشبكات الري، وإعادة                 -  ٢٦
                                             االجتماعية تتصدى للتحديات الرئيسية اليت      -                                                    املمارسات الزراعية، وجمموعات احلوافز االقتصادية                         الـتحريج، وحتسـني   

                                                                                                                               تواجـه برامج العمل الوطنية، مثل تعرية التربة السطحية واخنفاض مستوى املياه اجلوفية والتملح غري املباشر وتزايد قلوية                  
                                              ُ                وتتخذ بلدان كثرية تدابري لتقليص رقعة املناطق اليت ُيفرط يف            .          لكيميائية                                                         الـتربة وزوال الغطاء النبايت وتلوث التربة باملواد ا        

  .                رعيها أو زراعتها

                                                                                                            إن إعـادة حتريج املناطق احلرجة ملستجمعات املياه جيب أن حتظى على سبيل األولوية باهتمام من أجل احلفاظ                   -  ٢٧
                                              ية املتكاملة، وضع تآكل التربة، والفيضانات                                                                                عـلى خدمـات النظام اإليكولوجي للجبال، وتأمني احلماية للمناظر الطبيع          
  .                                                            والسماح بوجود مصارف أكرب للكربون يف اجلو ومحاية التنوع البيولوجي

                                                                                                         ويف سـياق ارتفاع النمو السكاين وتزايد مساحات األراضي اخلصبة اليت تستويل عليها املناطق احلضرية، جيب                 -  ٢٨
                                                         ناطق احلضرية والنقل، وخباصة يف األراضي اجلافة، لإلقالل قدر                                                              إجـراء مـراجعة شـاملة لتخطيط اهلياكل األساسية للم         

  .                                                                      اإلمكان من زيادة كتم التربة وانضغاطها وتاليف إزالة األراضي الصاحلة للزراعية

                                          ُ                                                               ويف إطار جماالت العمل االستراتيجية إلعالن بون، أُجريت دراسات بشأن إنتاجية النظم اإليكولوجية، والصناعة             -  ٢٩
                                                                                                           نـتاج الزراعي واحليواين، وإدارة املناطق اجلبلية ومستجمعات املياه، ومكافحة تلوث املياه والتربة، وذلك                              الزراعـية، واإل  

    ُ     وقد ُنفذ    .                                                                       وقطعت بعض البلدان خطوات رائدة يف مشاريع متعلقة بالطاقة املتجددة           .                                   ً     باالشتراك مع الربامج اإلقليمية أحياناً    
                                                                        يف إطار خمتلف الوزارات املعنية دون الكثري من التنسيق املؤسسي مع                                                             العديـد مـن األنشطة ذات الصلة يف هذه اجملاالت         

   ..                           عملية اتفاقية مكافحة التصحر
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ّ                            وجيب أن توضع نظم متكاملة بشأن بارامترات ومؤشرات تقييم خماطر اجلفاف والتصّحر ووضع مقاييس هلشاشة         -  ٣٠                                                                      
ّ                                    األوضـاع لدعم إطار استراتيجي هدفه احلّد من قابلية التأثر بالتغي                   ومن خالل   .                                          ريات البيئية املفاجئة واملتدرجة على السواء                                    

                 ّ                                                                                           توضـيح الصـالت السببّية مبقاييس متعددة، يتمكن أصحاب املصلحة اإلقليميون واحملليون من التدخل يف جمال األراضي            
  .        بوعي أكرب

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -واو 

                                              لتصحر، بات وضع خطوط أساس موضوعية وأهداف                                                                   بعد انقضاء عشر سنوات على بدء تنفيذ اتفاقية مكافحة ا          -  ٣١
                                                                                                                      قابلـة للقياس تدعمها مؤشرات آثار تسمح بتقييم التغريات والتقدم احملرز يشكل ضرورة واضحة على الصعيدين الوطين                 

   ار                                                            ُ                         ً                            والـدويل، ذلك أن الروابط بني اتفاقية مكافحة التصحر والتدابري املُبلغ عنها ليست واضحة دائماً، ألسباب أمهها االفتق         
  .                                إىل جمموعة شاملة من مؤشرات التقييم

           وينبغي أن    .                                                                                                   ويدعم مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة باتفاقية مكافحة التصحر نظم الرصد الوطنية              -  ٣٢
                                                                                             ً                تقـوم تدابـري احلـد من تردي األراضي على جمموعة موحدة من املؤشرات من أجل إدارة حفظ املناطق احلساسة بيئياً،            

  .                                         جماالت إعادة التحريج وتعرية التربة ومتلحها       وخباصة يف

                                                                                                               ومـن األمـور املثرية للجزع تفاقم أثر الكوارث الطبيعية بسبب تردي األراضي وإزالة األحراج يف مجيع النظم                   -  ٣٣
           إىل هذه     ُ   وُيلجأ  .                                                                                            وجتمع نظم اإلنذار املبكر بشكل متزايد بني تقييم اجلفاف وتأثري تغري املناخ واألمن الغذائي               .           اإليكولوجية

                                    وحيصل السكان املتأثرون، مبا يف ذلك        .                                          ومت حتديث نظم مجع البيانات دون توحيدها        .           ً                          النظم أيضاً يف سبيل اتقاء الكوارث     
                                                                                                                جمـتمعات السكان األصليني، على تدريب مؤسسي على أساليب التشخيص املتعلقة بإدارة مستجمعات املياه أو شبكات                

  .                                     ً ثار البيئية يف املناطق احلساسة إيكولوجياً                            وازداد انتشار ممارسة تقييم اآل  .     الري

                                                                        حصـول الـبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما األطراف من البلدان النامية         -    زاي 
                                                          املتأثرة، على التكنولوجيا واملعارف والدراية العملية املناسبة

     وبدأ   .                             ة االقتصادية لألصول البيئية                                           ً                                        أتـاح تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية زمخاً ملواصلة التقييم املنهجي للقيم            -  ٣٤
  .                                                                 ً       ً               تنفيذ مشاريع لدفع مثن خدمات النظم اإليكولوجية، األمر الذي يتيح حافزاً إضافياً على حفظ املوارد

  .                                                                                                          وتتضـمن محالت التوعية ونظم التعليم على مجيع املستويات تدابري للتكيف مع تغري املناخ والتصدي للتصحر                -  ٣٥
  ُ                 وأُعرب عن التأييد     .   ُ                                   وقُدمت للسلطات احمللية دورات تدريبية      .                              املقدمة للسكان املعارف احمللية                                وتـراعي املبادئ التوجيهية     

  .                                            َِ                           لتشجيع البحث املتعدد االختصاصات ووضع برامج للِمَنح الدراسية يف إطار االتفاقية

                       يصال النتائج يف إطار                                                                                                ومت يف هذا الصدد التعبري عن القلق إزاء كيفية حتسني فعالية شبكات الربامج املواضيعية وإ               -  ٣٦
  .                                                                                 الشبكات، وقد تدعو احلاجة إىل إجراء تقييمات هلذا الغرض يف سياق مرفقات التنفيذ اإلقليمية
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                                                                     ً                                             بـيد أن مجع البيانات عن تردي األراضي بصورة جديرة بالثقة ال يزال يطرح حتدياً يف بلدان كثرية، وال بد من                      -  ٣٧
                                                         ويف هذا الصدد، ينبغي أن يوىل حتديد املؤشرات وتوحيدها           .           رة بالثقة                                                 بذل مزيد من اجلهود لوضع واعتماد مؤشرات جدي       

  .                                وتطبيقها ما يستحقه من اهتمام كبري

  قضايا التنفيذ يف إطار االستعراض العاملي-     ً ثانيا  

 االجتاهات العامة -ألف 

                        اض لتقارير البلدان يف                                                                                               إن االستنتاجات والتوصيات اليت يتضمنها الفصل الثالث من هذا التقرير مستقاة من استعر             -  ٣٨
                                                                                                                          مـناطق خـالف أفريقـيا تغطـي الفترة اليت بدأت بعد إهناء الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف تشرين                     

                      ُ ِّ                                                                        وهي تعكس املسامهات اليت قُدِّمت أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل                .     ٢٠٠٢       نوفمرب   /       الـثاين 
                                                                                                      تضمن الفصل الثالث التدابري احملتمل اختاذها واملمكن أن تنظر فيها جلنة استعراض االتفاقية يف دورهتا                 وي  .                 النهوض بتنفيذها 

  .                                                                   السادسة بغية تقدمي مشاريع مقررات يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

              يقيا االجتاهات                                                            ُّ                                   وتؤكـد حصـيلة اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر يف مناطق خالف أفر                -  ٣٩
                                                                                                                              واالستنتاجات اليت مت اخلروج هبا من استعراض التطورات يف أفريقيا الذي اكتمل أثناء الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ                  

  .ICCD/CRIC(3)/9                                               ً          وعلى هذا النحو ميكن االطالع على هذا التقرير مقترناً بالوثيقة   .         االتفاقية

ُ  ِّ                    وقد ُسجِّل تقدم متواضع يف       .                          ُ                   التفاقية ذات عالقة بكافة الُنظم اإليكولوجية                     ّ                      وتعتـرب الـتدابري املّتخذة يف إطار ا        -  ٤٠     
     ولكن   .                                                                                                                    التقارير الوطنية بشأن حتسني اإلطار القانوين وتعميم برامج العمل الوطنية وتعزيز املؤسسات ومباشرة أنشطة رائدة              

                                                  اط الطقس الشاذة فإن التقدم يف تنفيذ اتفاقية                                                                                        بالـنظر إىل ازدياد التردي البيئي املتزايد وتنامي األراضي القاحلة بسبب أمن           
                        ُّ                                                                                                  األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر يف إطار مرفقات التنفيذ اإلقليمية من املرفق الثاين إىل اخلامس هو تقدم حقيقي ولكنه غري                   

  .       كاف بعد

                  إىل اخلربة املكتسبة           ً  واستناداً    .                  ِّ                                                                 وهـذا االسـتعراض مكمِّـل لدورة الرصد الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية             -  ٤١
        ً                                                                                                          واعـتماداً عـلى حصيلة الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات والفريق العامل املخصص بشأن حتسني اإلجراءات                 
                            ً                                                                                             املتعلقة بتبليغ املعلومات، فضالً عن نوعية وشكل التقارير الواجب تقدميها إىل مؤمتر األطراف، رمبا يود مؤمتر األطراف يف                  

     وميكن   .                                                                                        ُّ  أن يقوم بتقييم للتحديات والفرص عشية بداية العقد الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر                دورته الثامنة يف 
                  ِّ       ً                                                                                                   ملؤمتـر األطـراف أن يوفِّر مزيداً من التوجيه فيما يتعلق بعملية التنفيذ من خالل جمموعة متفق عليها من االستراتيجيات                    

                             ِّ                                       تفاقية من املرحلة املؤسسية املبكِّرة إىل حتقيق املزيد من األهداف امللموسة                                                  واألهـداف واملنهجـيات حىت يتم االنتقال باال       
  .                                           والغايات املرتبطة هبا والنتائج القابلة للقياس

          إىل وجود         التقارير     وتشري   .                                             متزايد يف مجيع املناطق اليت يشملها االستعراض        إلجهاد               اإليكولوجية        النظم         تـتعرض  و -  ٤٢
                             تفاقية األمم املتحدة ملكافحة     ال            املتأثرة          البلدان                                ويوجد تفاوت كبري يف استجابات        .     ناطق          يف مجيع امل          متطرفة        جوية         اهـر     ظو

  ة       اإلمنائي            من األهداف  ٧     اهلدف  (                                               البيئية بذل جهود متجددة ملنع تردي األراضي              االستدامة                  ويتطلـب ضـمان       .         التصـحر 
   ).      لأللفية
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            الطبيعية        املوارد                         توسط إىل استرتاف لطاقة                                                               آسـيا كمركز إنتاج عاملي حيقق معدل منو أعلى من امل                 ظهـور       وأدى -  ٤٣
                            ويف الظروف الراهنة، تتخطى      .                   الصاحلة للزراعة         واألراضي                                                                   احملـدودة، وخباصة فيما يتعلق باملوارد املتاحة من املياه العذبة           

       واتباع             اإليكولوجية                         ومن شأن حتقيق الكفاءة       .  ً اً    جارف                           ً       وقد ثبت أن التصحر يشكل خطراً          ".        البيئية             احتـياجاهتا  "          املـنطقة   
                                            املنطقة من معدل استخراج املوارد الطبيعية                 أن تنتقل                                    بتكرة وهنوج معتمدة على السوق       م             اقتصادية   -                    سياسـات اجتماعية    

   ".       األخضر     النمو   "    منوذج   إىل                          احلايل الذي ال ميكن استمراره 

  ،       متطرفة           مناخية      اهر   وظو                   ً     املناطق احلساسة بيئياً،            ً        األقل دخالً على             اجلماعات        تعدي                ً     الالتينية أيضاً          أمريكا       وتشهد -  ٤٤
                                                                القارة، أدى اخنفاض معدل هطول األمطار وهبوط منسوب املياه               مناطق         ويف بعض     .                     انزالقات أرضية ضخمة             وفيضانات و 

  يف        فآخذة           األنديز،                                                             أما األهنار اجلليدية، وهي مصادر املياه الرئيسية يف منطقة            .                   يف سرعة التصحر       حادة                     اجلوفـية إىل زيادة     
  .                  مشكلة ندرة املياه     تفاقم     من     يزيد                                                تلوث املنبعث من املناطق الصناعية أو مناطق التعدين          كما أن ال  .       االحنسار

                  انتظام األمطار      عدم                                                                                 أوروبا الواقعة مشايل البحر األبيض املتوسط ومنطقة وسط وشرق أوروبا، يؤدي                  منطقة    ويف -  ٤٥
  .                           ً        ً     ثل الفيضانات املباغتة، خطراً متزايداً        م                اهليدروجيولوجية،                                                            إىل زيـادة حـدة اجلفاف وحرائق الغابات، وتشكل األخطار           

           القضايا     هذه                                                                            األراضي والتغيري يف نظام احليازة بالتصدي لقضايا تردي األراضي ومعاجلة                   استخدام                     وتسمح عمليات ختطيط    
                                           التلوث، أو املناطق العسكرية السابقة          أصاهبا                  صالح األراضي اليت       است                              وتشمل برامج العمل الوطنية       .                   على مجيع املستويات  
  .                 أو املناجم املهجورة

           التنسيق             استراتيجيات                      والتحات الساحلي،         تطرفة                                                      اجلزرية الصغرية النامية، املهددة باألمناط اجلوية امل            الدول       وتفضل -  ٤٦
                                           وتضع هذه الدول مؤشرات للجفاف، والتحات        .      املياه                                                                اإلقلـيمي واإلدارة املـتكاملة للمـناطق الساحلية ومستجمعات          

      زالت                                                                         وتدعو إىل زيادة استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لرصد االتفاقية لكنها ما          األرضية      ياالت                الداخلي، واالهن  /       الساحلي
                                يف هذا السياق ضرورة تكييف          تدرك     وهي    .                                                                              تفـتقر إىل آليات نقل التكنولوجيا وحتتاج إىل قدر كبري من تعزيز القدرات            

  . "           يف التشاور      املغاالة "                                 عملية اإلبالغ مع ظروفها احملددة وجتنب 

 وتنفيذهاالوطنية التعديالت على عملية إعداد برامج العمل  - باء

              على املستوى          االتفاقية                                                                                عملـية مسـتمرة، وإن كانت جزئية، للوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف                    سـياق    يف -  ٤٧
                 ية القدرة مشكلتني                                   وإن ظلت التقلبات املالية وعدم كفا      الوطين،                                        بعض التقدم امللحوظ يف وضع برامج العمل    ُ   أُحرز        الوطين،  
                        العمل املستمر إلدماج      إىل    و  ،                                                                   الوطنية احلاجة إىل تغيريات داخلية لزيادة فعالية االستراتيجيات             العمل             وتربز برامج     .      كبريتني

  .                                                 برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية الوطنية

        أداة      يعترب                    دة خاصة به لكنه                                                                            بـرنامج العمـل الوطـين يف بعض احلاالت على دعم من ميزانية حمد                   حيصـل     وال -  ٤٨
                         وهو يعزز تدفقات الدعم      .           القائمة        املشاريع                                                       لتحسني كفاءة التشريعات أو السياسات أو الربامج أو                  متكاملة                اسـتراتيجية   

          اإلمكانات       تفعيل               ً                                                         املناطق تأثراً بغية معاجلة القضايا املتصلة باالستدامة البيئية، و            أشد                                       املـايل إىل األنشطة ذات األولوية وإىل        
  .        الزراعية         خارج جمال                                 استراتيجيات لتوفري أسباب العيش     تأمني                           االقتصادية للمناطق الريفية و

             البيانات،        وإدارة                                                                             على الصيغ السابقة لربامج العمل الوطنية على الدمج، وحتليل الثغرات،                      الـتعديالت          وتركـز  -  ٤٩
  .                          علم والبحث ومتخذي القرارات    ال     دوائر                                                     والتغيريات يف األطر التشريعية واملؤسسية، وحتسني التفاعل بني 
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            للوقاية من                   العمل الوطين          برنامج                                                                                تزايد التقلبات املناخية، يتزايد االعتراف بأمهية التدابري املتخذة يف إطار              ظل    ويف -  ٥٠
  .                                        أو حرائق الغابات، أو الفيضانات املباغتة        الرملية،                      مثل اجلفاف، أو العواصف              وختفيف آثارها                  الكوارث الطبيعية 

             التعاون بني       لتحقيق                                                                            العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية يف كثري من األحيان أداة فعالة              بـرامج          وتعتـرب  -  ٥١
                                             الرصد احملددة املواصفات، وشبكات االتصاالت،              ومنهجيات                                           وتوفر هذه الربامج قوائم اجلرد والتدريب         .               بلـدان اجلنوب  

ّ                                      تعّوق فعالياهتا بشكل خطري مما يؤدي إىل إخفاق                        وإن كانت قيود املوارد         الرائدة،                   وتسمح بوضع املشاريع              التنفيذ يف      مرحلة  
  .             بلوغ التوقعات

                                          املالية وغري ذلك من الدعم املقدم من              املوارد          واستخدام           تعبـئة  -     جيم
         األطراف       املتعددة                 الوكاالت واملؤسسات 

          األطراف         البلدان             ، قد ترغب                                              حلماية البيئة يف عدد من ميزانيات الدول               املباشرة         نفقات    ال              من تزايد           الـرغم        عـلى  -  ٥٢
                                                 إىل تبسيط إجراءات وصول األطراف من البلدان               الداعية                                                                املـتقدمة والوكـاالت الدولية يف االستجابة للنداءات املتكررة          

  .                                              واملطلوب هو املشاريع القطرية وليس مشاريع الوكاالت  .         املتاحة       التمويل                         النامية املتأثرة إىل مصادر 

                   النظيفة املستخدمة       الطاقة                                 تغري املناخ، أو من الروابط مع       ل                                  االتفاقية من التآزر مع التكيف                        تستفيد عملية      أن        وينبغي -  ٥٣
                                             ِّ             جمموعة من العوامل اليت ميكن أن تتيح إمكانات مبشِّرة               وهناك  .                                                           يف حتقـيق التنمية، أو من إقامة اقتصاد منخفض الكربون         

  .              شد أموال جديدة حل

        واليت        صالحها،   است و                                     املوارد الطبيعية، ومحاية األراضي        فظ        تعلقة حب                             بإعداد خمتلف املشاريع امل            األطـراف          وتقـوم  -  ٥٤
                         غري أن مصري هذه املشاريع غري   .                   التنوع البيولوجي    محاية    أو                                                        تـتزامن يف كثري من األحيان مع التخفيف من آثار تغري املناخ    

  .       العاملية                         لرابعة ملوارد مرفق البيئة                         يف إطار عملية التجديد ا  ١٥       شغيلي             للربنامج الت      املتاحة       األموال       دودية          ً  مؤكد نظراً حمل

                 وكذلك لزيادة            االتفاقية،                                                                             إىل اآللية العاملية للتركيز على واليتها الرئيسية، على النحو احملدد يف                   نداءات       ووجهت -  ٥٥
  .                                      خمتلف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية    إطار                                                ونطاق املساعدة اليت تقدمها لدعم العملية النامية يف     حجم 

            غري أن تلبية   .      الوطين                   تنفيذ برنامج العمل     على       هام       هي حمفز                                       ً        كبري من البلدان أن املشاريع املمولة دولياً          عدد   رب    ويعت -  ٥٦
       بعد يف                          مل تتحقق على حنو كاف                                    فيما يتعلق بالدعم املايل          األوىل                                                           االحتـياجات الوطنية واحمللية احملددة يف التقارير الوطنية         

         التجديد  ُ                                                          ُيتوقع حدوث زيادة كبرية يف املوارد املخصصة لتردي األراضي يف إطار   ق،     السيا       ويف هذا   .                 عدد كبري من احلاالت
  .                                القادم ملوارد مرفق البيئة العاملية

                         هذه التدابري من حيث             وبفعالية                                                                    االقتصادية للتدابري الوقائية املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي               باألمهية         ً   وتسـليماً  -  ٥٧
                                                          من أجل دعم االستراتيجيات املالية الوطنية اليت تشمل التخطيط         لالتفاقية              تمويل الدولية                                    الـتكلفة، ينـبغي زيادة مصادر ال    

                 األمهية ملواصلة       حامسة               عمليات الدمج       إن    .        املبتكرة                                                  األراضي، وتنسيق السياسات القطاعية، واآلليات                السـتخدام          املنسـق   
  .                                                 التركيز االستراتيجي على مكافحة تردي األراضي والتصحر
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  .                             يف تعبئة التمويل الوطين واحمللي ً اً ز ا    حف ً اً                              اخلارجية، وإن كانت حمدودة، دور  ات     ملساعد ا    ؤدي   وت -  ٥٨

            مثل مصارف        األطراف،                                                                           يف مناطق أخرى غري أفريقيا بأن الدور الذي تقوم به الوكاالت املتعددة                  البلدان        وتعترف -  ٥٩
                                                        زراعية، يف الدعوة إىل توزيع املوارد اإلمنائية ميكن أن              ال        للتنمية                                                               التنمية أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو الصندوق الدويل          

              تعزز مباشرة       لألنشطة                                                                                مرفقات التنفيذ اإلقليمية لالتفاقية، وتدعو هذه البلدان إىل إنشاء حافظة                  إطـار                      يعـزز الـتقدم يف      
  .                                             االستثمار امليداين يف اجملاالت اهلامة لتنفيذ االتفاقية

                                                                           دة للمناطق الريفية تتصل بأسواق الكربون وآليات سوقية أخرى لدفع مثن                                            وال ميكن استغالل مصادر متويل جدي      -  ٦٠
                                                                                                   ً                            خدمات بيئية أو إلنتاج الوقود األحيائي ضمن إطار االتفاقية دون اختاذ جمموعة كاملة من التدابري الداعمة ابتداًء من بناء                   

  .                   القطاعني العام واخلاص              ً                                                         القدرات وانتهاًء باملخططات التنظيمية وعمليات نقل التكنولوجيا والشراكة بني 

 كافحةمل والتكنولوجيا ووسائل تعزيز نقل الدراية سبل - دال
  اجلفافآثارأو التخفيف من /التصحر و 

               ً     اليت تضفي مزيداً          املشورة                                                                             ألن ينظر مؤمتر األطراف يف تزويد جلنة العلم والتكنولوجيا بوسائل تقدمي                  الوقت     حان -  ٦١
                                                             جمال تبادل املعلومات التقنية الالزم لتقدمي اخلدمات، على          يف                        وجيب تدعيم التنسيق      .                       واالستمرارية على عملها         احلجية      من  

          مبواصلة   ة       اإلقليمي                                                وينبغي يف هذا الصدد السماح لوحدات التنسيق          .                            مرفقات التنفيذ اإلقليمي       سياق                      املسـتوى العاملي ويف     
  .                أنشطتها وتعديلها

    على            األولوية،     سبيل                                عدد من برامج العمل الوطنية، على       اشتمل  و  .                                   تكون مسامهة الدوائر العلمية كبرية   أن        وينبغي -  ٦٢
                                                جرد للمناطق املتأثرة، ومعلومات مركزية عن             وقوائم      ُ                              ُ                                   إنشـاء ُنظم لقواعد البيانات، مبا يف ذلك ُنظم املعلومات اجلغرافية،            

ّ  كّمي                  ِّ         استخدام األراضي يكمِّلها حتليل     .   ُ   ن ُبعد ع         ُ                  ونوعي، وُنظم رصد يف املوقع و 

َ     ، قد يلحظ املرء على سبيل املثال أن التقدم احملَرز يف      جلديدة                 بالتكنولوجيات ا    تعلق ي       وفيما -  ٦٣                 حتلية املياه قد          تكنولوجيا                                          
                                                           أن تكون قابلة للنقل كخيار سليم للبلدان اليت تعاين                     التكنولوجيا                               يف املائة، حبيث أوشكت هذه         ٥٠  ّ                   خفّض التكلفة بنسبة    

  .             من ندرة املياه

                                                     ً                                ون العضوي يف التربة وعمليات تردي التربة ذات الصلة كثرياً ما يتسبب فيه تدخل                                         إن فقـدان جممعـات الكرب      -  ٦٤
                                                                                                                      اإلنسـان يف املـناطق احلراجية أو األراضي الزراعية أو املراعي، العمليات املفضية إىل االستصالح الواجب للحفاظ على                  

  .                                                                 سالمة التربة هي من القضايا اليت ال يسع جلنة العلم والتكنولوجيا جتاهلها

  ووسائل حتسني إجراءات تبليغ املعلوماتسبل - هاء

                     واملشاريع املتوسطة         اإلمنائي                                                                             عملية مرفق البيئة العاملية الذي أجري عن طريق برنامج األمم املتحدة                  تقييم        أثبـت  -  ٦٥
               فاقية احلاجة إىل                                                 الزراعية لدعم بناء القدرات الالزمة لرصد االت           للتنمية                                                  احلجم املشتركة بني البنك الدويل والصندوق الدويل        

                        مث فإن قابلية التقارير    ومن   ،                                   ً ومل يكن االمتثال لدليل املساعدة منتظماً  .           ً            ً           أوضح أيضاً أن هناك جماالً للتحسني       لكنه            هذا الدعم   
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  .                           يف نوعية هذه التقارير                    هناك تباين كبري   و                   ال ميكن حتقيقها          مسألة               تغطية والشكل                                          الوطنـية للمقارنة من حيث املضمون وال      
   .               تسبب إشكالية       البلدان   عرب                          جتميع البيانات واملقارنة  ة    مسأل       كما أن 

                   يف امليادين ذات          لألراضي     ً                                                              واضحاً بني تنفيذ برنامج العمل الوطين واإلدارة املستدامة العامة                     التميـيز           يـبدو     وال -  ٦٦
              قيد عملية وضع                         وينبغي عدم االستهانة بتع   .             معامل ريو      وجود                                                              الصـلة، وخباصـة يف تقارير البلدان األطراف املتقدمة، رغم           

  .                                            أن تكون املقترحات املقدمة يف هذا الشأن واقعية ب             االتفاقية وجي ة ط ش ن أ        ميادين                  املعايري واملؤشرات يف 

                      للمقارنة وميكن أن           القابلة                                                                                    التقارير بصورة عامة وصفية أكثر منها حتليلية، وتفتقر إىل البيانات الكمية                   تـزال     وال -  ٦٧
َ  احملَرز                     املتعلقة بالتقدم                                        تكون أكثر فائدة يف توفري املعلومات                                                          وينبغي أن تكون النتائج املتحققة يف جمال التبسيط          .                أو بالنتائج    

               يف الشكل فيما      مرونة                أن تكون هناك             من املستصوب  و  .                            ّ                        بنود املبادئ التوجيهية املنقّحة لتقدمي التقارير         أحد               حصر البيانات  و
  .                                  يتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية

                 املصلحة وحلقة        أصحاب                                            ً      ً                           ية تقدمي التقارير اخلاصة باالتفاقية تشمل تقييماً قائماً على املشاركة مع                  عمل   ألن       ً ونظراً -  ٦٨
                      للسماح بإجراء عملية  ا                ميكن التنبؤ هب                           يف التوقيت احملدد وبطريقة                                         على التقارير، فإن حتويل األموال        ة  دق ا ص م                عمـل وطنية لل   
  .         النوعية   حتسني      سهم يف               من شأنه أن ي            رصد وطين دقيق
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 رفق الثاينامل

 الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة

            رمز الوثيقة                عنواهنا أو بياهنا

 ICCD/CRIC(5)/1                         جدول األعمال املؤقت وشروحه  :                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

            االتفاقية،                                                                       استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف آسيا عن تنفيذ     
                                                                                 مبـا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج             

                                   احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

ICCD/CRIC(5)/2 

                                                                                    التولـيف والتحلـيل األويل لـلمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان             
                      األطراف املتأثرة يف آسيا

ICCD/CRIC(5)/2/Add.1 

 ICCD/CRIC(5)/2/Add.2                                                                     التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف آسيا

 ICCD/CRIC(5)/2/Add.3                                                    نتائج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف آسيا

    بحر                                                                                  استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية وال          
                                                                                    الكارييب عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن             

                                                          اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

ICCD/CRIC(5)/3 

                                                                                    التولـيف والتحلـيل األويل لـلمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان             
                             ريكا الالتينية والبحر الكارييب                   األطراف املتأثرة يف أم

ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 

                                                                                    الـتقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أمريكا             
                        الالتينية والبحر الكارييب

ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 

                                                                                نـتائج االجـتماع اإلقلـيمي للـبلدان األطـراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية             
      كارييب         والبحر ال

ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 

                                                                                  اسـتعراض الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض             
                                                                                 املتوسـط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة، مبا يف            
                                                                           ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف     

                           إعداد برامج العمل وتنفيذها

ICCD/CRIC(5)/4 

                                                                                    التولـيف والتحلـيل األويل لـلمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان             
                                                                             األطـراف املـتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية            

                                وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 

                                                                        يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف البلدان                         الـتقدم احملرز  
                                                        مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية                              األطـراف املـتأثرة يف    

                                  وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/4/Add.2 
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            رمز الوثيقة                عنواهنا أو بياهنا

              األبيض املتوسط                 مشال البحر                                                        نتائج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف      
                                                          وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/4/Add.3 

                                                                                   اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من            
                                                                                أجل مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف إعداد برامج            

                                                                           نفـيذها، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو                       العمـل وت  
                                                                               تقدمها مبقتضى االتفاقية، والتوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف تلك          

         التقارير

ICCD/CRIC(5)/5* 
 Corr.1-2و

                                                                             استعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة          
                                                                          ألمـم املـتحدة، ومـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             ا

                                                                                  األخـرى، بشـأن ما تبذله من أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف              
                             املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا

ICCD/CRIC(5)/6 

         أشكال                                                                           استعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من         
                                                                               الدعـم املقدم من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها           
                                                                                وكفاءهتـا باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة            

                                                          مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

ICCD/CRIC(5)/7 

ـ                                                               ائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة                                   الـنظر يف السـبل والوس
                                                         أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل          /                 مبكافحة التصحر و  

                                                                       الكفـيلة بـتعزيز تقاسـم اخلربات وتبادل املعلومات بني األطراف واملؤسسات       
                واملنظمات املهتمة

ICCD/CRIC(5)/8 

                                    سني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني                                              الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتح      
                 َّ                    ً      ً التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً

ICCD/CRIC(5)/9 
 Corr.1و

 ICCD/CRIC(5)/10                                                           التقرير املتعلق حبالة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر

        معلومات   .  ة                                                                      الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقي        
               أولية للمشاركني

ICCD/CRIC(5)/INF.1 

 ICCD/CRIC(5)/INF.2                                                            قائمة باملشاركني يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                      مذكرة توضيحية ودليل     :                                                      عملـية اإلبـالغ الوطين من البلدان األطراف املتأثرة        
         للمساعدة

ICCD/CRIC(5)/INF.3 

 ICCD/CRIC(5)/INF.4              مذكرة توضيحية  :                      لبلدان األطراف املتقدمة                      عملية اإلبالغ الوطين من ا

 ICCD/CRIC(5)/INF.5                                                   حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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            رمز الوثيقة                عنواهنا أو بياهنا

                                                                         اخلطة واإلطار االستراتيجيان للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم          "       مشروع  
   )"    ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                     املتحدة ملكافحة التصحر 

ICCD/CRIC(5)/INF.6 

  ICCD/CRIC(5)/Misc.1                                                             جتميع ملخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف آسيا
 Add.1و

                                                                           جتمـيع ملخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية   
               والبحر الكارييب

ICCD/CRIC(5)/Misc.2  
 Add.1و

                                               من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر                                          جتمـيع ملخصـات التقارير املقدمة     
                                                                     األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/Misc.3 

 ICCD/CRIC(5)/Misc.4                                                       جتميع ملخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة 
 Amend.1 وAdd.1و

 ICCD/CRIC(5)/Misc.5/Rev.1  .                    قائمة مؤقتة باملشاركني
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