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(A)     GE.06-65861    220107    220107 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
               الدورة اخلامسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١-  ١٢            بوينس آيرس، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٣      البند 

          ً            ؤسسية، عمالً بالفقرتني                                          استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا امل     
                  من االتفاقية،     ٢٦           ، واملادة     ٢٢               مـن املـادة       )  ب ( ٢ و  )  أ ( ٢

  ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                ً                 وكذلك عمالً بالفقرة 
                                                                اسـتعراض الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من           

                                                                 املناطق خالف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التقارير          
                                         ئمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة                           عـن العملـية القا    

                                                            والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها
                                                                            استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة عن تنفيذ           

                                                                               االتفاقـية، مبـا يف ذلك التقارير عن العملية القائمة على املشاركة، وعن             
                                              ة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها                      اخلربات املكتسب

 مذكرة من إعداد األمانة

 إضافة

 نتائج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة

 موجز

                                                                                               عقدت مراكز التنسيق املعنية بإعداد التقارير الوطنية يف البلدان األطراف يف آسيا واحمليط اهلادئ اجتماعها  
     إىل  ٧                                                                                            ابع إلعداد مسامهتها اإلقليمية للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف الفترة من                        اإلقلـيمي الس  

     ً                                    بلداً من البلدان األطراف يف املنطقة،         ٣٨                              وقد حضر االجتماع ممثلون عن        .                          أغسطس يف بانكوك، تايلند    /     آب   ١١
      وتعرض   .                              حلكومية واملنظمات غري احلكومية                                                                       وممثلون عن منظمات األمم املتحدة وعن غريها من املنظمات الدولية ا          

   .                                                    هذه الوثيقة االستنتاجات والتوصيات اليت خرج هبا االجتماع
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٢- ١ ........................................................................        الوالية-   ً  أوالً 

  ٣   ٥٩- ٣ ...........                                                         االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ-     ً  ثانياً 

  ٣  ٧- ٣ ......................................................               تنظيم االجتماع-    ألف  

  ٤   ٥٩- ٨ ...............................................                      االستنتاجات والتوصيات-    باء  
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  الوالية-   ً أوال  

                                                   املتعلق باإلجراءات اإلضافية أو اآلليات املؤسسية        ٥-    م أ  / ١                                        طلـب مؤمتـر األطـراف، مبقتضى مقرره          - ١
           أن تستفيد    )   ١٥                املرفق، الفقرة    (                                                                                 للمساعدة يف استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من األمانة            

                                                      أو دون اإلقليمي لنشر املعلومات املستمدة من حتليلها         /                                                اهلـا وأنشطتها اجلارية على املستوى اإلقليمي و                مـن أعم  
                                                                                                                األويل والسـعي للحصـول عـلى ردود الفعـل بغـية إغـناء قـاعدة أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                     

) ICCD/COP(5)/11/Add.1.(   

                                                    املتعلق بربنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض          ٧-    م أ  / ٩                                       ومبقتضـى املقرر اآلنف الذكر، واملقرر        - ٢
                                                                 ، نظمت األمانة اجتماعات إقليمية للبلدان األطراف املتأثرة من          )ICCD/COP(7)/16/Add.1 (                     تنفـيذ االتفاقـية     

                        وتتضمن هذه الوثيقة ردود   .                                 ً                                            املناطق املوجودة خارج أفريقيا حتضرياً للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  .              ُ                                                                   لفعل الالزمة املُحصل عليها من خالل االجتماعات اإلقليمية للبلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة ا

                                                 االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف       -     ً  ثانياً  
                       منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 تنظيم االجتماع -ألف 

                                  ن األطراف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ                                                                    عقـدت مراكز التنسيق املعنية بإعداد التقارير الوطنية يف البلدا         - ٣
                                                                                                      اجتماعها اإلقليمي السابع إلعداد مسامهتها اإلقليمية للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من 

  .                      أغسطس يف بانكوك بتايلند /     آب   ١١     إىل  ٧

                    عن شكرهم للجنة                                                                                  وأعـرب املشـاركون عـن امتناهنم حلكومة تايلند عن حسن ضيافتها هلم وعربوا              - ٤
   .                                                                                        االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة عن مشاركتها يف استضافة االجتماع

ِ                            وقد انُتِخب املسؤولون التالية أمساؤهم - ٥                            رئيسة لالجتماع؛ والسيد خالد   )       الفلبني (                      السيدة بريناديتاس مولري   :       ُ 
  )      بوتان (     ً                              نائباً للرئيسة؛ والسيد شينشو نوربو   )       تايلند (                   أبيشارت جونغسكال      ً                 نائباً للرئيسة؛ والسيد  )      سوريا (      الشرع 
  .                                                        وقد اعتمد املشاركون جدول األعمال املؤقت الذي اقترحته األمانة  .      ً مقرراً

                                ممثلني عن منظمات األمم املتحدة     ٨     ً                                      بلداً من البلدان األطراف يف املنطقة، و         ٣٨                       وحضـر االجتماع ممثلو      - ٦
   .                             ممثلني عن املنظمات غري احلكومية ٧                     ات الدولية احلكومية، و                 وعن غريها من املنظم

     ُ                                                  ُ                                       وقد قُدمت التقارير الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية اليت سُتعرض على الدورة اخلامسة للجنة استعراض  - ٧
ّ                        وسّجل املشاركون يف االجتما     .                                                                        تنفيذ االتفاقية، ومتت املوافقة على االستنتاجات والتوصيات املتعلقة هبا                 ع غياب    

ُ                               البلدان املاحنة اليت ُوجهت إليها الدعوة حلضور االجتماع                    .   
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 االستنتاجات والتوصيات -باء 

 العمليات القائمة على املشاركة وإشراك اجملتمع املدين يف عملية صياغة التقرير الوطين -١

                          يما يتعلق بعملية صياغة                                                                                      تعـترف بلدان املنطقة األطراف يف االتفاقية بأمهية النهج القائم على املشاركة ف             - ٨
                                                غري أن التحدي يكمن يف تطوير قدرة مجيع أصحاب املصلحة   .                                                    التقرير الوطين وإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية    

   .                                          املعنيني على املشاركة الفعالة يف هذه العمليات

             إلعالم وأنشطة                    ً                                                                    وأبلغـت األطراف أيضاً عن زيادة مشاركة اجملتمعات احمللية يف عملية االتفاقية بفضل ا              - ٩
   .                                                                         التوعية اليت تكفلت هبا املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية على املستوى احمللي

                   فرغم القيود املزمنة   .                      ّ                                                     ومت االعتراف بالدور القّيم الذي لعبته األوساط العلمية واألكادميية على نطاق واسع -  ١٠
   .     ً       ً     ً                قنياً وعلمياً كبرياً هلذه العمليات                                              ً   املفروضة على امليزانية، ظلت هذه األوساط تقدم دعماً ت

                                                                                                     وال بد من زيادة تشجيع مشاركة القطاع اخلاص إللقاء الضوء على فرص االستثمار املرحبة اليت توفرها                 -  ١١
  .                      اإلدارة املستدامة لألراضي

       قدراهتن                                                                                                    وبالنظر إىل الدور اهلام الذي تضطلع به النساء يف اإلدارة املستدامة لألراضي، جيب مواصلة بناء                 -  ١٢
ّ                                        لتشاركن مشاركة فّعالة يف صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية                 .  

 األطر التشريعية واملؤسسية -٢

       وأبلغت   .                                  ً                                                              أفادت أطراف املنطقة بأهنا وضعت أطراً تشريعية ومؤسسية مناسبة لتنفيذ برامج العمل الوطنية             -  ١٣
  .                                       دراجها ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية                                                                  األطـراف كذلك عن التقدم احملرز يف تبسيط برامج العمل الوطنية إل         

  .                                           ّ                              وقد أنشأت معظم البلدان هيئات تنسيق وطنية وعّينت مراكز تنسيق وطنية خاصة هبا

                                                                                                           إال أن هـذه األطر القانونية واملؤسسات مل تؤد إىل اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ برامج العمل الوطنية                  -  ١٤
   .                         اسب مع احتياجات االتفاقية                                      بفعالية، وال بد من مث من تقييمها لكي تتن

 تعبئة املوارد على املستوى الوطين واملستوى الدويل لتنفيذ االتفاقية -٣

                                                                                               حـددت مجيع األطراف أن عدم كفاية املوارد املالية يشكل العقبة األساسية أمام صياغة التقارير الوطنية     -  ١٥
  .             فاقية بفعالية        من االت ٦                                                وتنفيذ برامج العمل الوطنية، ودعت إىل تنفيذ املادة 

        وتستحدث   .                                                                                            وتبحـث بلدان كبرية عن خيارات لتعبئة املوارد املالية، من خالل املصادر الوطنية واحمللية              -  ١٦
   .                                                   وتعقد شراكات على املستويات الثنائية واملتعددة األطراف  "       تآزرية "                        بعض البلدان استراتيجيات 
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                                                 تعزيز احلصول على املوارد املالية عن طريق إنشاء إطار                                               ومع االعتراف بالدور الذي تؤديه اآللية العاملية يف  -  ١٧
                                                                              ً                      عمل دون إقليمي يف آسيا الوسطى لبناء القدرات على املستوى الوطين، تشري التقارير أيضاً إىل عدم كفاية األموال 

  .                                             اليت مجعت عن طريق اآللية العاملية لتنفيذ االتفاقية

                                                   ة الدعم املايل، مبا يف ذلك دعم بناء قدرات البلدان األقل                 ً                            ومتـت التوصية أيضاً بإيالء اهتمام خاص لزياد    -  ١٨
  .   ً                                                                      منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق حبافظة اإلدارة املستدامة لألراضي

  ّ                                                                                                         وعـّبرت األطراف عن تطلعاهتا إىل أن يقوم مرفق البيئة العاملية بدوره كآلية متويل يف توفري االعتمادات                  -  ١٩
   .                    لدعم تنفيذ االتفاقية              املالية الالزمة 

                                                                                                     غـري أن األطراف تواجه مشاكل يف احلصول على اعتمادات من مرفق البيئة العاملية لضيق نطاق تفسري                  -  ٢٠
                                                 ً                       ويسفر ذلك عن تطبيق صارم ملفهوم التكلفة اإلضافية فضالً عن املتطلبات             .                                أسـباب تدهور األراضي والتصحر    

                       ً                                              عالوة على ذلك، يتعني أيضاً إعادة النظر يف اإلجراءات اليت تتطلبها            و  .                                             الشاقة لدورة مشاريع مرفق البيئة العاملية     
   .                                                     الوكاالت املعنية بالتنفيذ من أجل اإلسراع بعملية التمويل

                                                                                                   وإذ تقـر البلدان األطراف بأن معاجلة مشكلة تدهور األراضي والتصحر أمر أساسي لتحقيق األهداف                -  ٢١
                                                                      شغاالهتا خالل اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية املقرر عقدها يف                                                            اإلمنائـية لأللفـية، فإهنـا حتـث على إثارة ان          

  .                      كيب تاون، جنوب أفريقيا

ّ                                                                           وعـلى مؤمتـر األطـراف أن يتخذ مقّررات للتصدي للمشاكل املرتبطة بتعبئة املوارد املخصصة لتنفيذ                 -  ٢٢                            
  .        االتفاقية

ّ                                                         وحّددت األطراف مزايا احلصول على برنامج املنح الصغرية ال         -  ٢٣                                                  تابع ملرفق البيئة العاملية الذي ميكن أن ينفذ          
   .                                  عمليات أكثر فائدة على املستوى احمللي

                 ً                                                                                     وحـددت األطراف أيضاً أن هناك حاجة للتنسيق على املستوى الوطين بني مرفق البيئة العاملية ومراكز                 -  ٢٤
   .         فعالية                                                                       تنسيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل تعبئة املوارد على حنو أكثر

                                                                                              وحبثـت األطراف كذلك خيارات لسبل جديدة للتمويل وشددت على ضرورة االعتماد على الذات يف                -  ٢٥
   .                                                                             تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية، وذلك من خالل تبادل أفضل املمارسات يف املنطقة

                                                            الـروابط وأوجـه التآزر مع االتفاقيات البيئية املتعددة          - ٤
                   ستراتيجيات الوطنية                األطراف األخرى واال

                                                                                                           رحـب عدد من البلدان األطراف بالدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية ألنشطة التقييم الذايت للقدرة                 -  ٢٦
                                                                                                                     الوطنـية باعتـبارها أداة مفيدة يف حتديد ما يعتري قدراهتا من ثغرات واحتياجات من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو                   

  .                                  باملناخ والتنوع البيولوجي والتصحر                                   الثالث بفعالية، وهي االتفاقات املتعلقة
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                                                                                                   والحظـت عدة أطراف أن إدماج مبادئ اإلدارة املستدامة لألراضي يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية               -  ٢٧
   .                  ً                                                                         جيب أن يكون مصحوباً بأنشطة التوعية لتعزيز أمهيتها كأولوية وطنية على أعلى مستويات اختاذ القرار

                                                                   االت املشتركة مع اتفاقيات ريو األخرى وذلك هبدف توليد املزيد من                                       وأوصـت األطـراف بتحديد اجمل      -  ٢٨
ّ                                                                                   املوارد لتنفيذ تعّهداهتا على املستوى القطري، وحثت على إنشاء أو تقوية، حسب االقتضاء، آليات تنسيق مشتركة                  

   .                                                                   بني الوكاالت تعىن بالتنمية املستدامة على املستوى الوطين لتحقيق هذا الغرض

 ملتخذة لتنفيذ اجملاالت اليت حددها إعالن بونالتدابري ا -٥

                                                                                                      واعترفـت الـبلدان بـأن تدهور األراضي مسألة شاملة، وأشارت يف تقاريرها إىل أن تدابري التصدي                  -  ٢٩
                                                 جيب أن تكون ذات طابع متعدد القطاعات ومتعدد          )  ٤-    م أ  / ٨       املقرر   (                                      لـلمجاالت الـيت حددهـا إعالن بون         

  .                      االختصاصات وعابر للحدود

    وقد   .                                                                                اجهت األطراف صعوبات يف مجع البيانات وإدارهتا ويف تقاسم املعلومات على املستويات الوطنية  وو -  ٣٠
  ُ                                                                                                    اقُترح أن حتدد أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اخليارات اليت تتيحها املؤسسات الدولية لتشجيع تبادل 

   .                 املعلومات واملعارف

                                                                   اذها إىل التصدي للممارسات الزراعية غري املستدامة والرعي املفرط                                             وتـرمي معظـم التدابري اليت مت اخت        -  ٣١
                                                                                                             وتدهور املراعي وإزالة الغابات من خالل تعزيز اإلطار التشريعي القائم وتطوير قدرات املؤسسات من أجل تنفيذ            

  .           تلك التدابري

                            يسية على السياسة اهليكلية                                                                             وتتراوح تدابري اإلصالح اليت اختذهتا البلدان األطراف بني إدخال تعديالت رئ           -  ٣٢
                                                                                                          يف جماالت الزراعة واحلراجة، وحيازة األراضي وتشجيع جتارة املنتجات الزراعية، ووضع مبادرات ملشاريع حمددة              

   .                                                          تتصدى بشكل مباشر للقضايا املتعلقة بالزراعة واحلراجة واملراعي

                                وإدارة املراعي بشكل مستدام، مبا                                                           وكان الغرض من جمموعة املبادرات املتخذة هو التشجيع على استخدام -  ٣٣
                                                                                                                يف ذلـك النهوض بسبل رزق آمنة يف قطاع رعي املاشية، وتقدمي الدعم عن طريق برامج األحباث املتعلقة بتربية                   
ّ                                                                              املواشـي وحيوانات الرعي على حنو فّعال والعرض املتوازن للحوافز واملثبطات اليت هتدف إىل ختفيض عدد مريب                                                

    .                    املواشي يف أراضي الرعي

                                                                                                وقليلة هي األطراف اليت أفادت باجلهود املبذولة لربط مكافحة التصحر ومبادرات إدارة األراضي بتطوير        -  ٣٤
                                                                                غري أنه مت أثناء املناقشات التأكيد على أن سياسات اإلدارة املستدامة لألراضي              .                                مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة   

                                                          ة مثل الوقود احليوي، وأن تدفع القطاع اخلاص لالستثمار                                                             ميكن أن تشجع تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجدد       
   .            يف هذه اجملاالت
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                                                                                                      وقد يتعني على البلدان األطراف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أن تتخذ اخلطوات الالزمة إليالء اهتمام                 -  ٣٥
               دة خالل اجلولة                                                                                               خـاص لإلمكانيات اليت توفرها اإلدارة املستدامة لألراضي يف توليد موارد طاقة جديدة ومتجد             

   .                         القادمة من تقدمي التقارير

                                                                                                           وأشارت بعض األطراف إىل إمكانية ربط خياراهتا املالية بأنشطة املشاريع اليت تنفذ يف إطار آلية التنمية                 -  ٣٦
   .                                      النظيفة املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر -٦

                                                         املكونات الفيزيائية احليوية واملكونات االقتصادية لتدهور                                                 أبـرزت األطـراف مدى أمهية رصد وتقييم          -  ٣٧
                                                                                                                     األراضـي والتصـحر بالنسبة للوقاية وإدارة املخاطر يف إطار استراتيجياهتا الشاملة لتنفيذ برامج العمل الوطنية                

  .       بفعالية

   يم                                                                                                وحثـت األطـراف جلنة العلم والتكنولوجيا على وضع مبادئ توجيهية ملعايري ومؤشرات رصد وتقي               -  ٣٨
  .                                    االقتصادية ومؤشرات التنوع البيولوجي-                                          اجلفاف والتصحر، مبا يف ذلك املؤشرات االجتماعية 

   ّ               َ                                                                                       وحثّت األطراف األمانةَ على اختاذ التدابري لتعزيز الروابط بني جلنة العلم والتكنولوجيا وشبكات الربامج               -  ٣٩
                                       العلم والتكنولوجيا بإسداء النصح لشبكات                                                           َ  املواضيعية، فيما يتعلق برصد وتقييم اجلفاف والتصحر، وأوصت جلنةَ 

  .                                                                                   الربامج املواضيعية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باخلربات املفيدة عن عمليات رصد وتقييم أخرى

  احلصول على التكنولوجيا والدراية العملية ودعمهما-٧

          ومع ذلك مت   .                  العملية ودعمهما                                                                 مل تتطرق التقارير باستفاضة إىل مسألة احلصول على التكنولوجيا والدراية -  ٤٠
  .                       ُ                                                                 حتديد عدة مشاريع لتطبيق ُنهج وتكنولوجيات مثبتة، على نطاق واسع للتصدي للتصحر وتدهور األراضي

                                                                                                  وأشـار عـدد من األطراف إىل املمارسات السليمة يف استخدام التكنولوجيات املوجودة، مبا يف ذلك                 -  ٤١
                                                          زراعية، وال سيما يف املناطق املتصحرة، وحفظ املياه وبعض جوانب                                               املعـارف احمللية يف حتسني إنتاجية األراضي ال       

ّ     احلراجة الزراعية الفّعالة                    .  

                                                                                                   وال تـزال الصـعوبات يف احلصـول على اخلدمات التقنية والتكنولوجيا تشكل العائق األساسي لبعض                 -  ٤٢
                  يا والنقل املالئم                                                                             وقد أوصت األطراف بتحسني العمل الشبكي وتبادل املعلومات خبصوص التكنولوج           .         األطـراف 

   ّ                          وحثّت األطراف على االستفادة من   .                                                                ألحدث التكنولوجيات باعتبار ذلك خيارات ميكن أن تذلل هذه الصعوبات  
                  للجنة االقتصادية                                                                                                  الدعـم الذي تقدمه وحدة التنسيق اإلقليمي التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وا             

                                                      وغريها من وكاالت األمم املتحدة، والوكاالت الدولية                         بعة لألمم املتحدة                             آلسيا واحمليط اهلادئ التا                واالجتماعـية 
  .                                                    والشركاء الثنائيني للحصول على املساعدة واخلدمات التقنية
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 استعراض برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية -٨

                            اقشاته املسائل املرتبطة بربامج                                                              دعت األطراف الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات أن يدرج يف من -  ٤٣
                                                                                                                العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، وذلك من أجل إدراج أنشطة هذه الربامج يف مشروع إطار العمل                 

  .                 االستراتيجي العشري

                                                                                                        وقـد اعترفت األطراف بالدور اهلام الذي تؤديه وحدة التنسيق اإلقليمي يف تقدمي املساعدة هلا من أجل                  -  ٤٤
   .                                                     التفاقية، وحثت على تعزيز وحدة التنسيق اإلقليمي اآلسيوية       تنفيذ ا

                                                                                                           واعترفت األطراف يف املنطقة بالتقدم احملرز يف إطار برامج العمل دون اإلقليمية، مثل مبادرة بلدان آسيا                 -  ٤٥
      ت إىل           ً                          ولكن عدداً من البلدان األطراف دع       .                                                                 الوسطى بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي، وبرنامج العمل اإلقليمي       

ّ                     بذل اجلهود جلعل برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية أداة فّعالة لتنفيذ االتفاقية                                                                     .   

                                                                                                     وأوصـى االجتماع بوضع برنامج عمل دون إقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ الفرعية إلبراز القضايا احملددة                -  ٤٦
                                                   ة الصغرية النامية، وحث املنظمات املاحنة واملنظمات                                                                    املـتعلقة بـاإلدارة املستدامة لألراضي بالنسبة للدول اجلزري        

   .                                                               احلكومية الدولية على تقدمي مساعدهتا لوضع برنامج العمل دون اإلقليمي

                  ً                                                                                   وأشار االجتماع أيضاً إىل ما ميكن حتقيقه من مكاسب من إقامة برنامج عمل دون إقليمي لشمال شرق                  -  ٤٧
  .                                آسيا ملكافحة التصحر وتدهور األراضي

                                                                                           ف استعراض لربنامج العمل اإلقليمي عن ضرورة مشاركة األوساط العلمية بنشاط أكرب األوساط                وكش -  ٤٨
ّ                                     العلمية بنشاط أكرب لتحسني فّعالية استخدام شبكات الربامج املواضيعية                                  وأوصت األطراف بأن تضطلع جلنة العلم   .                          

                                     إىل تعزيز برامج العمل دون اإلقليمية                                                                            والتكنولوجيا وفريق اخلرباء بدور أقوى يف إدماج وتنسيق اجلهود اليت تؤدي          
   .                        وشبكات الربامج املواضيعية

                                                                                                   وأبرزت األطراف إمكانات شبكات الربامج املواضيعية يف جمال تقاسم املعلومات وإدارة املعارف، مبا يف               -  ٤٩
   .                                                      ذلك من خالل تعميم املمارسات السليمة ملكافحة تدهور األراضي

                                                               ن اإلقليمية واإلقليمية والدولية، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا                                         ويـتابع العديـد مـن املؤسسات دو        -  ٥٠
   ُ                                      واقُترح على األطراف أن تتحرى عن فرص         .                                                                    وبرنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي، أنشطة ذات الصلة يف املنطقة         

  .                                                                                        ربط جهودها باملبادرات املوجودة األخرى لتعزيز أوجه التآزر من أجل تبادل املعلومات ومجع البيانات

                  ً                                                                                    وناقشـت األطراف أيضاً إمكانية استخدام برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي ملعاجلة               - ١ ٥
  .                                                  املسائل املتعلقة بالتصحر العابر للحدود وتدهور األراضي

                                                                                                         ودعت األطراف كذلك اآللية العاملية، ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات والبلدان املاحنة األخرى إىل توفري              -  ٥٢
   .                                                                  املوارد الالزمة لدعم برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي
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  التوعية-٩

                                                                                           ال جيب أن تقتصر مبادرات التوعية، خاصة تلك املتعلقة باملركز السياسي لالتفاقية، على اجملتمعات احمللية  -  ٥٣
                             على املستوى الوطين، والربملانيني،                ً                                                   فقط، بل جيب أيضاً أن تكون متعددة املستويات وأن تشمل واضعي السياسيات 

   .                                         واملديرين االقتصاديني واملاليني، والقطاع اخلاص

                                                                                                    وأشارت األطراف إىل ضرورة إذكاء الوعي السياسي بأمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على               -  ٥٤
  .            املستوى الدويل

                                             ة لألراضي يف األنظمة التعليمية الرمسية وغري                                                                    وينبغي التشجيع على إدراج مسألة التوعية باإلدارة املستدام        -  ٥٥
   .                             الرمسية، واستعمال وسائل اإلعالم

                                ً                       حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، فضال  عن نوعية وشكل التقارير -١٠

                                                                                                  اسـتعرض االجـتماع الـتقدم الـذي أحرزه الفريق العامل املخصص واملعين بتحسني إجراءات تبليغ                 -  ٥٦
                                                                             وشكل التقارير ووافق على االستنتاجات اليت خرج هبا الفريق العامل املخصص،                        ً                  املعلومـات، فضـالً عن نوعية       

                                                                                                             وأوصـى مـع ذلك بإتاحة فترة أطول من الوقت إلجراء مشاورات على نطاق أوسع حىت يتسىن للفريق العامل                   
  .               املخصص إمتام عمله

                  قة استخدامهما يف                                                                                     واعترفـت الدول بفائدة دليل املساعدة وصرحت مع ذلك بأن شكله ومنهجيته بطري             -  ٥٧
                                                                                                             الوقت احلاضر إلعداد التقارير الوطنية ال يتناوالن خصوصيات األوضاع يف جزر احمليط اهلادئ الواقعة يف املنطقة                

  .                                                        اآلسيوية، ويتعني أن خيضع للتقييم، وإن أمكن، جعله أكثر مرونة

َ                             وأفادت األطراف أيضاً بأن النماذج املستخَدمة لتقدمي التقارير جيب أن تك -  ٥٨                            ون أكثر مرونة من أجل إدماج                   ً                  
ِ                                                          أفضِل املمارسات واالستفادة من الدروس املستخلصة من تنفيذ االتفاقية    .  

      وأوصت   .                                                                                             ومل يـتم توحـيد املؤشـرات املعيارية لرصد التصحر وتدهور األراضي وتتبع عملية التنفيذ               -  ٥٩
                              اء يف وضع املؤشرات الضرورية                                                                                 األطـراف بأن يكفل مؤمتر األطراف اختاذ خطوات إجيابية إلشراك العلماء واخلرب           

                       وذلك عن طريق جلنة العلم   )                                                               مؤشـرات الـتأثري، ومؤشـرات العملـيات ومؤشرات األداء وغريها        (           واملالئمـة   
   .                     والتكنولوجيا إن أمكن

_ _ _ _ _ 


