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(A)   GE.07-62499  300807  300807 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧-٤مدريد، 
 من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 

 استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية
 تعلق بالتنفيذ املعزَّز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقيةالتقرير امل

 التقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية
 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز
، تستند هذه الوثيقة إىل االقتراحات الواردة من األطراف بشأن خيارات ٧-م أ/٤وفقاً ملقرر مؤمتر األطراف  
ات والتدابري العملية لرصد التقدم احملرز يف جماالت التنفيذ االستراتيجية رصداً منتظماً بغية حتديد أهداف وسيطة السياس

من منظور طويل األجل، كما تستند إىل معلومات حديثة بشأن التدابري اليت اختذهتا البلدان األطراف املتأثرة يف بعض                  
 .عالن املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االتفاقيةجماالت العمل االستراتيجية احملددة يف اإل

أمـا وقـد انقضـت سبع سنوات على اعتماد اإلعالن، فإنه يوصي بأن تشارك األطراف بكل جهدها يف                    
 .استحداث منهجية متفق عليها بشأن رصد وتقييم التصحر لتمكني البلدان املتأثرة من الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقية

ويف الـدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، قد ترغب األطراف يف البت يف مسألة إعداد هنج ومنهجية منسقْين لتقييم تنفيذ                   
كما ُتدعى األطراف إىل البت يف مسألة البدء يف عمليات تشاورية هتدف إىل حتديد . أنشطة جماالت العمل االستراتيجية

قياس التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف سياق جهودها          أهداف وسيطة وقابلة للتحديد الكمي، وذلك ل      
 .الرامية إىل التنفيذ املعزَّز لالتفاقية

 مدخالت أعدهتا اآللية العاملية استجابة ملقـرر مؤمتـر األطراف ICCD/CRIC(6)/6/Add.1وتتضمن الوثيقة  
 . بالتعاون مع أعضاء جلنة تيسري تنفيذ االتفاقية٧-م أ/٤
 

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب قصر الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                * 
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة راتـالفق 

 استعراض عام لإلعالن املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات           -أوالً 
 ٣ ١ .......................................................الناشئة عن االتفاقية 

 ٣ ٢ ...............................التقدم احملرز يف إكمال برامج العمل الوطنية -ثانياً 

 تراتيجية حددها  الـتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف أربعة جماالت عمل اس           -ثالثاً 
 ٧ ٣٢-٣ ................................................................إعالن بون 

 اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي يف املناطق املتأثرة، مبا يف ذلك  -ألف  
 ٧ ٩-٥ .......................................املياه والتربة والغطاء النبايت  

 ٨ ١٨-١٠ .........استحداث نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي -باء  

 ٩ ٢١-١٩ .............................تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة -جيم  

 اسـتحداث نظم لإلنذار املبكر فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنبؤ           -دال  
 ٩ ٢٨-٢٢ ..........................................................باجلفاف  

 ١٠ ٣٢-٢٩ ..........................................مالحظات واستنتاجات -هاء  

 االقتراحات املتعلقة خبيارات السياسة العامة والتدابري العملية لرصد التقدم          -رابعاً 
  منتظماً بغية حتديد أهداف     احملـرز يف جمـاالت العمل االستراتيجية رصداً        
 ١١ ٤٨-٣٣ ...........................................وسيطة من منظور طويل األجل 

 ١١ ٣٤-٣٣ ...........................جتميع االقتراحات الواردة من األطراف -ألف  

 مالحظـات حول نظم الرصد من أجل تقييم التدابري اليت اختذهتا            -باء  
 ١١ ٤٥-٣٥ ..................................................البلدان املتضررة  

 ١٤ ٤٨-٤٦ .....................................................استنتاجات وتوصيات -خامساً 
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اسـتعراض عام لإلعالن املتعلق بالتعهدات الرامية إىل         - أوالً
 تعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة عن االتفاقية

اإلعالن املتعلق بالتعهدات الرامية إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات         "٤-م أ /٨اعـتمد مؤمتر األطراف مبقرره       -١
 ١٠حدد إعالن بون تدابري معينة وإطاراً زمنياً مدته وقد ". إعالن بون"واملعروف أيضاً ب  " الناشـئة عن االتفاقية   

كمـا ُشجعت البلدان األطراف املتأثرة على أن تركز جهودها على جماالت العمل   ). ٢٠١٠-٢٠٠١(سـنوات   
 :االستراتيجية، اليت تشمل اآليت

 ة والغطاء النبايت؛اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي يف املناطق املتأثرة، مبا يف ذلك املياه والترب )أ( 

 استغالل املراعي وإدارهتا على حنو مستدام؛ )ب( 

 استحداث نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي؛ )ج( 

 تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة؛ )د( 

 إعادة التحريج وتكثيف برامج حفظ التربة؛/إطالق برامج التحريج  )ه( 

 فما يتعلق باألمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف؛استحداث نظم لإلنذار املبكر  )و( 

 .رصد التصحر وتقييمه )ز( 

  التقدم احملرز يف إكمال برامج العمل الوطنية-ثانياً 

 ١ويبني اجلدول .  من البلدان املتأثرة قد اعتمدت برامج عمل وطنية    ٩٦ كانت   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١يف   -٢
 .احلالة حسب املناطق

 ٢٠٠٧مايو /  أيار٣١عمل الوطنية يف  حالة برامج ال-١اجلدول 

 أفريقيا
 

 اعتماد برنامج العمل الوطين/تاريخ إكمال
االنضمام إىل /تاريخ التصديق على

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

 البلد
 إثيوبيا ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٨نوفمرب /تشرين الثاين

 إريتريا ١٩٩٦أغسطس / آب١٤ ٢٠٠١سبتمرب /أيلول
 أوغندا ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ ١٩٩٩كتوبر أ/تشرين األول
 بنن  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧ ١٩٩٩نوفمرب /تشرين الثاين
 بوتسوانا ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١١ ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

 بوركينا فاسو ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٩يوليه /متوز
 بوروندي ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٦ ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
 تشاد ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٧ ٢٠٠٠أبريل /اننيس
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 أفريقيا
 

 اعتماد برنامج العمل الوطين/تاريخ إكمال
االنضمام إىل /تاريخ التصديق على

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

 البلد
 توغو ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

 تونس ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١١ ١٩٩٨يونيه /حزيران
 اجلزائر ١٩٩٦مايو / أيار٢٢ ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

 لليبيةاجلماهريية العربية ا ١٩٩٦يوليه / متوز٢٢ ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ ٢٠٠٦مايو /أيار
 مجهورية ترتانيا املتحدة ١٩٩٧يونيه / حزيران١٩ ١٩٩٩أغسطس /آب

 جنوب أفريقيا ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٣٠ ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
 جيبويت ١٩٩٧يونيه / حزيران١٢ ٢٠٠١يونيه /حزيران
 الرأس األخصر ١٩٩٥مايو / أيار٨ ١٩٩٨مارس /آذار
 زامبيا ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٩ ٢٠٠٢فرباير /شباط
 زميبابوي ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣ ١٩٩٨فرباير /شباط
 السنغال ١٩٩٥يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٨أغسطس /آب
 سوازيلند ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٧ ٢٠٠٠يوليه /متوز

 السودان ١٩٩٥ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤ ٢٠٠٠أبريل /نيسان
 غامبيا ١٩٩٦يونيه / حزيران١١ ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
 غانا ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٧ ٢٠٠٢فرباير /شباط
 غينيا ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٣ ٢٠٠٦مايو / أيار

 غينيا االستوائية ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٦ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
  بساو-غينيا ١٩٩٥أكتوبر /ول تشرين األ٢٧ ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
 الكامريون ١٩٩٧مايو / أيار٢٩ ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

 الكونغو ١٩٩٩يوليه / متوز١٢ ٢٠٠٦مارس /آذار
 كينيا ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٢فرباير /شباط

 ليسوتو  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٢ ١٩٩٩يناير /كانون الثاين
 مايل ١٩٩٥توبر أك/ تشرين األول٣١ ١٩٩٨مايو /أيار

 مدغشقر ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
 مصر ١٩٩٥يوليه / متوز٧ ٢٠٠٥يونيه /حزيران
 املغرب ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢ ٢٠٠١يونيه /حزيران
 مالوي  ١٩٩٦يونيه/ حزيران١٣ ٢٠٠١مارس /آذار
 موريتانيا ١٩٩٦أغسطس / آب٧ ٢٠٠٢يوليه /متوز
 موزمبيق ١٩٩٧مارس / آذار١٣ ٢٠٠٢مايو /أيار
 ناميبيا ١٩٩٧مايو / أيار١٦ ١٩٩٤يوليه /متوز
 النيجر ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٩ ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
 نيجرييا ١٩٩٧يوليه / متوز٨ ٢٠٠٠أغسطس / آب
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 آسيا

 
 اعتماد برنامج العمل الوطين/تاريخ إكمال

االنضمام إىل /تاريخ التصديق على
 اقية مكافحة التصحراتف

 
 البلد

 اإلمارات العربية املتحدة ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
 إندونيسيا ١٩٩٨أغسطس / آب٣١ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

 أوزبكستان ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣١ ١٩٩٩أغسطس /آب
 ) اإلسالمية-هورية مج(إيران  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٩ ٢٠٠٢أبريل /نيسان
 باكستان ١٩٩٧فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

 باالو ١٩٩٩يونيه / حزيران١٥ ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
 تايلند ٢٠٠١مارس / آذار٧ ٢٠٠٤مارس /آذار
 تركمانستان ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٨ ١٩٩٧أغسطس /آب
 توفالو ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٤ ٢٠٠٦يوليه /متوز
 اجلمهورية العربية السورية ١٩٩٧يونيه / حزيران١٠ ٢٠٠٢مايو /أيار

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٩ ٢٠٠٦يونيه /حزيران
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٩٩سبتمرب /أيلول

 سري النكا ١٩٩٨ ديسمرب/  كانون األول٩ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
 الصني ١٩٩٧فرباير / شباط١٨ ١٩٩٦مايو /أيار
 طاجيكستان ١٩٩٧يوليه / متوز١٦ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣٠

 عمان ١٩٩٦يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
 الفلبني ٢٠٠٠فرباير / شباط١٠ ٢٠٠٤أغسطس /آب

 مفييت نا ١٩٩٨أغسطس / آب٢٥ ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول
 قريغيزستان ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٩ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨

 كازاخستان ١٩٩٧يوليه / متوز٩ ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
 لبنان ١٩٩٦مايو / أيار١٦ ٢٠٠٣يونيه /حزيران

 اململكة العربية السعودية ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٥مارس / آذار٧
 منغوليا ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣ ١٩٩٦يوليه /متوز

 ميامنار ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢ ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول
 نيبال ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١٥ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
 نيوي ١٩٩٨أغسطس / آب١٤ ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 اهلند ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠١سبتمرب /أيلول
 اليمن ١٩٩٧يناير /كانون الثاين ١٤ ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين
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 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 

 اعتماد برنامج العمل الوطين/تاريخ إكمال
االنضمام إىل /تاريخ التصديق على

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

 البلد
 األرجنتني ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٦ ١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين
 إكوادور ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٣مرب نوف/تشرين الثاين

 باراغواي ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٥ ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٧
 الربازيل ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٤أغسطس /آب

 بنما ١٩٩٦أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
 بوليفيا ١٩٩٦أغسطس / آب١ ١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين

 بريو ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٩ ٢٠٠١ يوليه/متوز
 السلفادور ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٣
 شيلي ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١١ ١٩٩٧يوليه / متوز١٧
 غرينادا ١٩٩٧مايو / أيار٢٨ ٢٠٠٦مايو /أيار
 غواتيماال ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٠ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥
 غيانا ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٦ ٢٠٠٦مايو /أيار
 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩ ٢٠٠٤أغسطس /آب

 كوبا ١٩٩٧مارس / آذار١٣ ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين
 كوستاريكا ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٥ ٢٠٠٤مايو /أيار
 كولومبيا ١٩٩٩يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٣

 املكسيك ١٩٩٥أبريل / نيسان٣ ١٩٩٧
 نيكاراغوا ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 هندوراس ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٥

 
 أوروبا

 
 اعتماد برنامج العمل الوطين/تاريخ إكمال

االنضمام إىل /تاريخ التصديق على
 اتفاقية مكافحة التصحر

 
 البلد

 أرمينيا ١٩٩٧وليه ي/ متوز٢ ٢٠٠٢مارس /آذار
 إيطاليا ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٣ ٢٠٠٠فرباير / شباط١٥

 الربتغال ١٩٩٦أبريل / نيسان١ ١٩٩٩
 تركيا ١٩٩٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٦مايو /أيار
 جورجيا ١٩٩٩يوليه / متوز٢٣ *٢٠٠٣أبريل / نيسان٢
 رومانيا ١٩٩٨أغسطس / آب١٩ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ 

 مولدوفا ١٩٩٩مارس / آذار١٠ ٢٠٠٠ل أبري/ نيسان١٣
 اليونان ١٩٩٧مايو / أيار٥ ٢٠٠١يوليه / متوز٢٩
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الـتقدم احملـرز يف تنفـيذ األنشطة يف أربعة جماالت عمل             -ثالثاً 
 استراتيجية حددها إعالن بون

ومع مراعاة  . يـتعلق هـذا التحليل باملعلومات احلديثة اليت أوردهتا البلدان املتأثرة يف تقاريرها الوطنية              -٣
الـتقارير السابقة املقدمة إىل دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ينظر هذا التقرير يف جماالت     

 :العمل االستراتيجية األربعة التالية

 يت؛اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي يف املناطق املتأثرة، مبا يف ذلك املياه والتربة والغطاء النبا )أ( 

 استحداث نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي؛ )ب( 

 تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة؛ )ج( 

 .استحداث نظم لإلنذار املبكر فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف )د( 

ات الرئيسية  وقد تضمنت تقارير األطراف اإلجنازات الرئيسية واملعوقات املستدل عليها وكذلك التوجه           -٤
 .املتبعة يف األقاليم املعنية

اإلدارة املسـتدامة الستخدام األراضي يف املناطق املتأثرة، مبا يف ذلك            -ألف 
 املياه والتربة والغطاء النبايت

من التطورات البارزة اليت أعقبت إدراج مرفق البيئة العاملية تدهور األراضي ضمن جماالت تركيزه زيادة                -٥
وتفيد معظم البلدان . اليت عدلت استراتيجياهتا مبا يتماشى مع برامج إدارة األراضي على حنو مستدامعدد األطراف 

وتتجه أغلب األنشطة إىل معاجلة . بأهنـا وضعت مقترحات مشاريع ضمن نطاق إدارة األراضي على حنو مستدام    
 . األحراجاملمارسات الزراعية غري املستدامة والرعي املفرط وتدهور املراعي وإزالة

وتتسـم عناصـر األنشـطة بكوهنا واسعة النطاق إذ تشمل حتسني اإلنتاج الزراعي يف املناطق الزراعية                  -٦
املهمشة، وحفظ التربة عن طريق تطبيق املمارسات اليت متنع تآكل التربة، وحفظ املياه عن طريق استخدام موارد                 

ح الغابات، وزراعة أحزمة واقية للحماية من العواصف        الري بكفاءة، والتوسع يف جتميع مياه األمطار، واستصال       
ويتمثل أحد أهم التغيريات اإلجيابية اليت شهدهتا بعض البلدان يف زيادة مشاركة أصحاب املصلحة             . الغـبارية والرملية  

 .من اجملتمع املدين واملنظمات األهلية يف سياسات اإلصالح الزراعي

مادها تدابري تشريعية جديدة لتطوير أفضل املمارسات الزراعية، ومد         وتشـري بعض البلدان األطراف إىل اعت       -٧
املزارعني بإعانات للري، وحتسني نظم إدارة املياه وشبكات الري، وإنشاء برنامج الستخدام األراضي اليت أُعيد تأهيلها                

ستعمال وسائل اقتصادية   كما يالَحظ ا  . يهـدف إىل التحفيز على اإلنتاج الزراعي القادر على املنافسة وحفظ التربة           
 .ومالية حلفز اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية
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وتشري أطراف أخرى إىل اجلهود اليت تبذهلا من أجل جتميع مياه األمطار الستخدامها يف األغراض املرتلية                 -٨
 .والري وأحياناً لتربية األمساك

ها أن اإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه      وتشـري االسـتنتاجات املستخلصة من التقارير إىل حقيقة مفاد          -٩
 .مسألة عامة مشتركة بني القطاعات يتعني أخذها يف احلسبان لتعزيز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ومحايتها

  استحداث نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي-باء 

لدان األطراف املتأثرة تعي وعياً تاماً ضخامة مشاكل        ُيظهـر حتلـيل للتقارير الوطنية قُدم مؤخراً أن الب          -١٠
ونظراً ألن هذه املسألة تقع يف صميم جهود التخفيف . تدهور األراضي، خاصة يف املناطق الزراعية ومناطق الرعي

 .من وطأة الفقر يف املناطق الريفية املهمشة، فقد بدأ كثري من األطراف يف اختاذ تدابري لتبديد هذا القلق

. وُيالحظ أيضاً أن بعض البلدان قد اعتمدت إصالحات مفضية إىل نظم اقتصادية أكثر توجهاً حنو السوق -١١
وتـتراوح اإلصالحات املعتمدة بني التغيريات البنيوية الكربى على صعيد السياسات يف جماالت الزراعة وحيازة               

ع حمددة تتناول نظم اإلنتاج الزراعي      األراضـي وتشـجيع التجارة الزراعية من ناحية، وتصميم مبادرات ملشاري          
 .وإنتاج مزارع املاشية الواسعة من ناحية أخرى

وهتدف املبادرة الواردة يف التقارير إىل تشجيع استخدام وإدارة املراعي الطبيعية على حنو مستدام، مبا يف                 -١٢
عم من خالل برامج األحباث ذلك تشجيع وسائل مضمونة لكسب العيش يف قطاع الرعي وتربية املاشية وتقدمي الد

اليت تتناول التربية الفّعالة حليوانات املراعي وتقدمي جمموعة متوازنة من احلوافز واملثبطات الرامية إىل خفض عدد                
 .الرعاة يف املراعي

وقد ُحدد نظام حيازة األراضي بوصفه مسألة حامسة يف االستراتيجية الكاملة ملكافحة التصحر يف املناطق           -١٣
 . راعية ألنه يقر مبلكية اجملتمعات احمللية لألراضيالز

وجاء يف عدة تقارير أن املضي يف إصالحات حيازة األراضي سيحسِّن بشكل كبري نظم اإلنتاج الزراعي                 -١٤
 .املستدامة يف تلك املناطق

ستخدام نظام  وتذكـر بعض البلدان صعوبات وقيوداً تتمثل يف أنه مل يعد بإمكاهنا، يف اقتصاد السوق، ا                -١٥
الدورة الزراعية القدمي، أو تنفيذ طرق حرث حماِفظة على التربة، أو الزراعة الشريطية الكنتورية، أو إدارة العناصر 

 .الغذائية يف التربة، أو غريها من تدابري حفظ التربة، واليت من شأهنا احليلولة دون املزيد من تدهور األراضي

اإلنتاج الزراعي وتربية املواشي على نطاق واسع ُتوجه بصورة متزايدة حنو     وتشري عدة بلدان إىل أن نظم        -١٦
ويف هذا الصدد، حتاول بعض البلدان أيضاً تطوير البستنة واحلراجة          . الـتجارة باملنـتجات ذات املـزايا السوقية       

املنتجات الزراعـية، بيـنما جتـري بلـدان أخرى جتارب على املنتجات احلرجية أو تقوم بتحسني إنتاجية تلك      
 .ونوعيتها
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وتتمـثل التحديات الرئيسية اليت تواجه نظم الزراعة وتربية املواشي السائدة يف معظم البلدان يف ضرورة          -١٧
حتسـني وحتديث بىن اإلنتاج الصغرية، وضمان حيازة األراضي، واإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية، ويف إعطاء               

 .األولوية ألنشطة حتقيق األمن الغذائي

أفضـت سياسات تطبيق الالمركزية، يف بعض احلاالت، إىل نقل االختصاصات إىل اهليئات احمللية            وقـد  -١٨
وتركزت اجلهود على إجياد بيئة مواتية واعتماد ُنهج شاملة ومتكاملة إلدارة املوارد            . املعنية بإدارة املوارد الطبيعية   

 .الطبيعية تراعي الشروط املسبقة املتصلة حبفظ التربة

  تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة-جيم 

من البلدان عن مبادرات احلد من التصحر من حيث ارتباطها بتطوير مصادر الطاقة             قليلة  مل تبلغ إال قلة      -١٩
وبالرغم من أن بعض البلدان قد اعتربت مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة من العناصر الرئيسية . اجلديدة واملتجددة

كما . منائية، مل حتدد بشكل صريح حىت اآلن عالقة مباشرة بني برامج العمل الوطنية وتنمية الطاقة              يف جهودها اإل  
تعتـرب إدارة مـوارد الطاقـة عـلى حنو مستدام جماالً حيظى بأولوية عليا يف سياق برامج التعاون دون اإلقليمي           

 .واإلقليمي

درات مكافحة تدهور األراضي واملساعي اخلاصة وأشار بعض األطراف إىل جهود ترمي إىل الربط بني مبا -٢٠
على سبيل املثال، ال يزال نطاق احلراجة الزراعية واملزارع احلرجية، اليت تشكل        . بإجيـاد مصادر بديلة من الطاقة     

 .اجلتروفا حمصوهلا الرئيسي، يتوسع يف بعض البلدان هبدف استخالص وقود أحيائي

من تدابري للربط بني جهودها يف هذا اجملال وبني التدابري املتعلقة بآلية وأشارت بلدان أخرى إىل ما اختذته  -٢١
) زراعة أنواع من األشجار سريعة النمو(بروتوكول كيوتو للتنمية النظيفة عن طريق دعم مبادرات إعادة التحريج 

 .واحلراجة الزراعية

 ؤ باجلفاف استحداث نظم لإلنذار املبكر فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنب-دال 

وتتناول أغلبية  . ال تقـدم بعض التقارير معلومات كافية عن هذا اجملال من جماالت العمل االستراتيجية              -٢٢
 .املعلومات املتاحة اإلجراءات التشريعية املتخذة وتطوير مشاريع معينة يف جماالت قطاعية تتعلق مبكافحة التصحر

نظم لإلنذار املبكر فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنبؤ        وتتضـمن بعض التقارير معلومات عن استحداث         -٢٣
ومتنح البلدان املتأثرة هذه املسألة األولوية يف جهودها الرامية إىل ختفيف آثار اجلفاف، إذ تالحظ أن                . باجلفـاف 

زمات إىل نظام اإلنذار املبكر الصاحل للعمل يتيح هلا الفرصة لتحويل استراتيجيات ختفيف آثار اجلفاف من إدارة األ
 .إدارة املخاطر

 االقتصادية، والقانونية، واملؤسسية، واملالية،     -االجتماعية  (وتذكـر بعـض الـتقارير القيود املختلفة          -٢٤
اليت تقلل بصورة كبرية من فعالية التدابري املتخذة الستصالح األراضي          ) والبشـرية، واللوجستية وحىت السياسية    

 .املتدهورة ولتخفيف آثار اجلفاف



ICCD/CRIC(6)/3 
Page 10 

 

كما كان العمل بنظم لإلنذار املبكر من أولويات البلدان اليت أصبحت يف السنوات األخرية عرضة بشكل  -٢٥
فقد قامت بلدان عديدة بتحديث وتوسيع نظمها       . مـتزايد للفيضـانات واألعاصـري واجلفاف وحرائق الغابات        

اف واإلبالغ عنها ومن مث التخفيف من       وساهم ذلك حتسني توقع آثار اجلف     . لتسجيل البيانات املناخية واخلرائطية   
 .حدهتا

وتشري عدة بلدان، للمرة األوىل، إىل أنشطة التحريج وإعادة التحريج باعتبارها أفضل سبيل الستصالح               -٢٦
. ويصف عدد قليل من البلدان أيضاً إجراءات رامية إىل التخفيف من آثار تدهور التربة ومنعها. األراضي املتدهورة

تمراراً لألعمال اليت أُبلغ عنها يف التقارير املاضية، تشري عدة بلدان إىل إنشاء مناطق حممية وتوسيعها                وباملثل، واس 
 .وحتسني إدارهتا لتشجيع استصالح األراضي املتدهورة

وقد أحرز بعض التقدم األويل يف جمايل استصالح األراضي املتدهورة وإنشاء نظم لإلنذار املبكر، وذلك                -٢٧
ـ      كما ساعد إنشاء شبكات إقليمية مبساعدة وحدات التنسيق اإلقليمية التابعة  . يف آثار اجلفاف  مـن أجـل ختف

لالتفاقية على تعزيز تبادل املعلومات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية هبدف زيادة القدرات واستحداث نظم فعالة               
ت يف هذا اجملال وإىل الوصول إىل املعلومات        وتذكر بلدان كثرية احلاجة إىل زيادات كبرية للقدرا       . لإلنذار املبكر 

 .العلمية املتاحة على حنو أيسر

وتشمل أهم املبادرات، اليت تناولتها التقارير وتردد ذكرها أكثر من غريها، إعادة التحريج، واستصالح               -٢٨
ة هلبوب الرياح، األراضـي املـتدهورة، وحفظ التربة ومحاية السهول، وإنشاء مصدَّات للرياح يف املناطق املعرض       

واحلـراجة الزراعـية، وحتسني أراضي الرعي وإدارة الكوارث، وذلك كله هبدف إدارة املوارد الطبيعية على حنو           
ويف مواجهة ندرة املوارد املائية، وضعت عدة بلدان استراتيجيات حلفظ املياه اجلوفية، اليت يكثر عليها              . مسـتدام 

وطبقت عدة بلدان أطراف تقنيات جلمع املياه       . مي األنشطة الزراعية  الطلـب بسبب سرعة التوسع العمراين وتنا      
 .وشيدت آباراً ارتشاحية وقامت بتغطية التربة بغطاء عضوي واٍق الستبقاء املياه يف املناطق املزروعة

  مالحظات واستنتاجات-هاء 

نفذة يف جماالت العمل    عـلى الـرغم من أن التقارير املقدمة ال تورد تفاصيل كثرية خبصوص األنشطة امل               -٢٩
االستراتيجية املتبقية احملددة يف إعالن بون، فقد ذكرت البلدان بوضوح أن مكافحة التصحر، ال سيما يف عالقتها                 

 .هبدف احلد من الفقر، تعترب إحدى األولويات يف البلدان النامية املتأثرة

اف أنه يف معظم البلدان النامية املتأثرة ُتنفذ حالياً   وتبّين التقارير املقدمة إىل الدورات السابقة ملؤمتر األطر        -٣٠
أنشطة يف عدد من جماالت العمل االستراتيجية بدعم من بعض وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ومبشاركة فعالة                

 .من منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية أخرى رائدة يف هذا اجملال

 نظـم قياس اآلثار املترتبة على برامج مكافحة التصحر يف معظم البلدان، فمن   ونظـراً لعـدم مالءمـة      -٣١
حيث هتدف . الضروري مواصلة الدعم الستحداث نظم للمعلومات ونظم لرصد وتقييم مشاريع مكافحة التصحر

 .هذه البلدان إىل االلتزام بأرفع املعايري يف جمال الرصد البيئي
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 اليت طرأت على املستوي املؤسسي إحراز تقدم يف أساليب إدارة املوارد وبصورة عامة، يسرت التحسينات -٣٢
وتوضح الدروس املستفادة من هذه التجارب      . الطبيعية حنو هنج أكثر ميالً إىل الالمركزية بإشراك اجملتمعات احمللية         

 .ز يف سبيل التنمية املستدامةأن قيام اجملتمعات احمللية بإدارة املوارد الطبيعية شرط مسبق ال غىن عنه ألي تقدم ُيحر

االقتراحات املتعلقة خبيارات السياسة العامة والتدابري العملية        -رابعاً 
لرصـد الـتقدم احملرز يف جماالت العمل االستراتيجية رصداً          

 منتظماً بغية حتديد أهداف وسيطة من منظور طويل األجل

  جتميع االقتراحات الواردة من األطراف-ألف 

 من البلدان األطراف املتأثرة وجلنة العلم       ٣٠، قدمت   ٧-م أ /٤يل املتابعة ملقرر مؤمتر األطراف      عـلى سب   -٣٣
والتكنولوجيا وإحدى املنظمات الدولية اقتراحات بشأن مقاييس ومؤشرات وكذلك بشأن خيارات السياسة العامة 

 .اً منتظماًوالتدابري العملية لرصد التقدم احملرز يف جماالت العمل االستراتيجية رصد

وتأخذ املعلومات املتعلقة باملقاييس واملؤشرات يف احلسبان التقارير املقدمة من فريق اخلرباء التابع للجنة               -٣٤
العـلم والتكنولوجـيا ومـن مشروع تقييم تدهور التربة يف األراضي اجلافة التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذية             

ومبا أن الكثري   ). ٢انظر اجلدول   (القتراحات اخلطية الواردة من األطراف      وجرى إعداد جتميع ل   ). الفاو(والزراعة  
 .من البلدان قدم اقتراحات متماثلة أو شديدة الترابط فقد ُجمعت االقتراحات يف فئات

  مالحظات حول نظم الرصد من أجل تقييم التدابري اليت اختذهتا البلدان املتضررة-باء 

راف املتأثرة إىل التدابري املتخذة لتنفيذ األنشطة يف جماالت العمل االستراتيجية           أشارت أغلبية البلدان األط    -٣٥
 .مبوجب إعالن بون

وجيـري يف معظم احلاالت إحراز تقدم كما ُيمنح اهتمام أكرب لألنشطة ذات األولوية احملددة يف إعالن                  -٣٦
خط أساس ونظم رصد يعول عليها يف إال أنه يظل من الصعب قياس التقدم احملرز وذلك بسبب عدم وجود            . بون

 .تقييم احلالة الفعلية لعمليات التنفيذ

كما مل ُتعاجلَ   . ونـادراً ما تتطرق التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة إىل مناقشة منهجيات تقييم التصحر ورصده               -٣٧
 االقتصادية املتصلة   -البيولوجية واالجتماعية   اجلهود املبذولة حىت اآلن جلمع البيانات واملعلومات بشأن العوامل الفيزيائية و          

 . بآثار التصحر معاجلة كاملة يف التقارير الوطنية واالقتراحات اخلطية الواردة من البلدان األطراف

وقـد اعـترف تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية بضرورة وضع برنامج ممنهج وشامل للرصد يؤدي إىل                 -٣٨
 .داقية علمية فيما خيص حالة التصحراستحداث خط أساس متسق وذي مص

وعليه يعترب الرصد الطويل األمد أمراً ضرورياً للتمييز بني الدور الذي تؤديه أفعال البشر وما ينجم عن                  -٣٩
 .تقلبية املناخ
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  موجز االقتراحات الواردة من األطراف-٢اجلدول 
 خيارات السياسات التدابري العملية األهداف الوسيطة

 :يل األجل للغطاء النبايتالرصد الطو
 
 

استحداث نظام معلومات جغرافية وتقنيات 
 لرسم اخلرائط

 
رصد نوعية وكمية موارد املياه السطحية      

 واجلوفية وأمناط واجتاهات استخدامها
 

 رصد التقلبات يف منسوب املياه اجلوفية
 

 رصد التآكل الناجم عن الرياح واملياه
 

يف ذلك عن   إنشاء نظم لإلنذار املبكر، مبا      
 طريق تقوية نظم اإلنذار املبكر التقليدية

 
إخضـاع أنشطة إزالة األحراج والتحريج      

 لرصد وتقييم على أساس املشاركة
 

 اجلمع بني تقييم اخلرباء واملعارف احمللية
 
 
 

إدارة املـوارد الطبيعـية على حنو مستدام        
 استناداً إىل األنشطة املدرة للدخل

 
 

اد على النظم   رصـد مدى ونوعية االعتم    
 اجملتمعية والعرفية يف برامج إعادة التأهيل

 
 

بناء القدرات والتدريب العلمي والتقين يف      
 اجملاالت االستراتيجية املستهدفة

 
تضمني الربامج الوطنية أنشطة حمددة زمنياً      

 وذات أهداف حمددة
 
 
 
 

حتديد مالمح االستدامة فيما خيص املشاريع
 

 يات البيئية الدوليةالتنفيذ املشترك لالتفاق
 
 

اسـتحداث جمـاالت للتعاون بشأن      
 جماالت األولوية الرئيسية

 
 التخطيط واملشاورات األقاليمية

 
 

 تقوية التنسيق بني أصحاب املصلحة
 
 

 متكني مراكز االتصال
 
 
 

ـ  راك اجملـتمع املدين يف املبادرات      إش
 الوطنية الرئيسية

 
 
 
 

 تطبيق نتائج البحوث احلديثة
 

 إنشاء عالقات تآزر
 

وضـع مقـترحات لتنفـيذ األنشطة يف        
جمـاالت العمـل االستراتيجية وتسهيل      
 احلصول على متويل من مرفق البيئة العاملية

 
حتديد مؤشرات موثوقة من أجل فهم      

ذلك على  أفضـل للتصـحر، مبا يف       
 املستوى احمللي

 
تنمية القدرة على إجراء تقييم لالستدامة، 

 مبا يف ذلك على املستوى احمللي
 

استعراض اجملاالت الرئيسية للسياسات    
 بواسطة هيئات التنسيق الوطنية

 
 
 
 

اسـتحداث أدوات مناسـبة إلدماج      
ــتراتيجية يف  ــل االس ــاالت العم جم

 االستراتيجيات الوطنية للتنمية
 
 

تعزيز التعاون الوطين واإلقليمي 
 وفيما بني بلدان اجلنوب

 
 
 
 

 تعزيز املشاركة
 
 

تعريف االستدامة؛ املوجز القطري
 
 
 

 تعزيز بناء الشراكات
 
 
 
 
 
 زير التعاون العلمي والفينتع
 
 
 

مرفق البيئة (تعزيز تعبئة املوارد 
 ...)العاملية، األموال اخلاصة 

 
 

إنشـاء وتعزيـز نظم للتقييم      
والرصـد عن طريق هنج يقوم      

 على املشاركة
 

 بناء القدرات
 
 

حتديد مقاييس ومعايري األداء    
عـن طـريق تنقـيح اخلطط       
والـربامج والسياسات القائمة   

ارة متكاملة للنظم   من أجل إد  
اإليكولوجية يف األراضي اجلافة

 
تنسـيق ومواءمـة جماالت العمل      
ــع    ــبعة م ــتراتيجية الس االس
االسـتراتيجيات الوطنـية للتنمية     
وجمـاالت السياسة العامة األخرى     

 ذات الصلة
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 خيارات السياسات التدابري العملية األهداف الوسيطة
وضع آليات تقييم وطنية تشمل املستويات      

 الوطنية واإلقليمية واحمللية
 
 

 تشكيل بعثات استعراض إقليمية
 

العمـل عـلى إقامة مراكز اتصال حملية        
 وتشكيل أفرقة لالستشارات التقنية

 
 تكييف املعايري واملؤشرات مع األوضاع احمللية

 
  بصورة سلسةدعم عمليات نقل التكنولوجيا

 
 وضع آلية واضحة لتقاسم املنافع

 
 توفري الدعم التقين واملايل

 
حتسـني الدلـيل املنهجي إلعداد التقارير       
الوطنـية وتقـدمي معلومات أفضل بشأن       

 التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن بون
 

العمـل املشـترك مـع شبكات الربامج        
 املواضيعية

 
م تقديـر تكاليف املشاريع وتكييفها وتقيي     
مدى قابليتها لالستمرار على املدى الطويل

 
استعراض الربامج الوطنية وتضمينها أنشطة 

 حمددة زمنيا وذات أهداف حمددة

ـ  ر الصالت بني التصحر والفقر،     تقدي
وتـأثري ذلـك عـلى االستراتيجيات       

 الوطنية للتنمية
 

حتديـد فـرص االستثمار يف املناطق       
 املعرضة للتصحر

ترتيـب أولويـات املشاريع     
اجلاهزة للتنفيذ حبسب ارتباطها 

 بإعالن بون

، بوركينا ) اإلسالمية-مجهورية (أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إيران : ون اليت قدمت اقتراحات هيالبلدان الثالث :مالحظة
فريقيا الوسطى، زامبيا، سان تومي وبرينسييب،      أفاسـو، بـريو، تركمانسـتان، تركيا، جزر القمر، مجهورية           

ن، كولومبيا، الكونغو، ليسوتو،    السلفادور، سوازيلند، سورينام، عمان، غانا، غواتيماال، فييت نام، الكامريو        
 .ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، ميامنار، نيبال

وملعاجلة النقص يف نظم الرصد املوثوقة، يبدو من الضروري فعل ما هو أكثر من جمرد مجع للبيانات من                   -٤٠
االت العمل االستراتيجية الواردة يف إعالن بون، ُيقترح        فمن أجل التعزيز العملي لالستدامة يف جم      . مصادر خمتلفة 

 .والغرض هو متكني املستخدمني النهائيني من تطبيقها بيسر. البدء بتحديد مؤشرات مستدامة على املستوى احمللي

 حلماية  وال بـد من أن جتمع أية مؤشرات لالستدامة الفيزيائية والبيولوجية بني تدابري لتعزيز اإلنتاجية وتدابري                -٤١
وهكذا، فإنه ال غىن عن اجلمع بني مفاهيم الباحثني الذين يركزون على            . املـوارد الطبيعية وتدابري للقبول االجتماعي     

 .املؤشرات املتعلقة بنوعية املوارد ومفاهيم الباحثني الذين يشددون على التدابري املتعلقة باإلنتاجية االقتصادية
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التربة يف األراضي اجلافة يف استحداث أدوات لوضع املؤشرات من أجل      وقد أسهم مشروع تقييم تدهور       -٤٢
ومع ذلك، يظل من الصعب تنسيق . املساعدة يف تلبية احلاجة ملؤشرات موثوقة تسهم يف حتسني فهم مغزى التصحر

  األحيائي -زيائي  العملية، والعقبة األساسية اليت حددها اخلرباء أنفسهم هي عدم القدرة على الربط الفعال للعنصر الفي              
 .إلدارة األراضي بالعناصر االقتصادية واالجتماعية والسياساتية لالستدامة

. وقـد خلص بعض الباحثني إىل أن اجلزء األكرب من مؤشرات االستدامة قد اسُتحدث على نطاق دويل                 -٤٣
 أن املنهجيات ال    وقلـيلة هي تلك اليت استهدفت مستخدمي األراضي أو اسُتحدثت على نطاقات تناسبهم، كما             

وتقترح دراسة حالة بشأن كلهاري، تتناول إدارة استخدام األراضي على حنو . تستند إىل هنج يقوم على املشاركة
مسـتدام، وضع إطار منهجي إلعداد مؤشرات لالستدامة ميكن ملستخدمي األراضي تطبيقها بيسر وبدقة لتعزيز               

 النتائج أن الُنهج القائمة على املشاركة قادرة على إبراز جمموعة           وتبني. إدارة استخدام األراضي على حنو مستدام     
 . األحيائية على حد سواء- االقتصادية والفيزيائية -كبرية من املؤشرات اليت تشمل املعايري االجتماعية 

 بالكامل وقد نبَّه تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية أيضاً إىل ضرورة أن تتقصى احلكومات واجملتمع الدويل        -٤٤
فمن املعتاد أن تتجاهل سياسات     . "تأثري استراتيجيات احلد من الفقر على خدمات النظم اإليكولوجية والتصحر         

وحىت لو ُضّمنت تلك الروابط، فإن القيم االقتصادية هي         . احلد من الفقر الروابط بني الفقر والنظم اإليكولوجية       
 ".اليت تؤخذ يف االعتبار دون غريها

دعـوة خـرباء اتفاقـية مكافحة التصحر، خاصة من يسهمون منهم يف أعمال يف جلنة العلم                 وميكـن    -٤٥
والتكنولوجيا، باالتصال مع خرباء نشطني يف جمال تقييم تدهور التربة يف األراضي اجلافة، لكي يواصلوا النظر يف                 

اردة يف إعالن بون، مع أخذ      مسـألة إعداد مؤشرات مركزة لتقييم التغيريات يف جماالت العمل االستراتيجية الو           
 .املبادرات األخرى ذات الصلة يف احلسبان

  استنتاجات وتوصيات-خامساً 

اتفقـت األطراف يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف على احلاجة إىل خيارات واضحة يف جمال السياسة                 -٤٦
 .الواردة يف إعالن بونالعامة وتدابري عملية لرصد التقدم احملرز يف جماالت العمل االستراتيجية 

وتشـري االقتراحات املقدمة من البلدان األطراف إىل أن اجملاالت املواضيعية والقطاعية السبعة احملددة يف                -٤٧
كما أكدت  . إعـالن بون ال تزال ضمن األنشطة اليت تتصدر األولويات واجلاري تنفيذها على املستوى القطري              

 اجلهود على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها يف معاجلة كل هذه            األطـراف يف تقاريـرها العزم على تكثيف       
 .اجملاالت معاً ويف معاجلتها يف آن واحد

 :وقد يود األطراف، أثناء مداوالهتم يف مؤمترهم الثامن، القيام مبا يلي -٤٨

جية السبعة  تشجيع البلدان املتأثرة على منح األولوية لتنفيذ األنشطة يف جماالت العمل االستراتي            )أ( 
 مىت أُدجمت بالكامل يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
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والبلدان النامية  ) على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف    (تشـجيع شركاء التعاون الرئيسيني       )ب( 
عن طريق املتأثرة على بدء عمليات تشاورية تؤدي إىل متويل جماالت العمل االستراتيجية ذات األولوية، مبا يف ذلك 

 أُطر االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛

، جملاالت ٢٠١٨-٢٠٠٨دعـوة البلدان األطراف املتأثرة إىل مواصلة منح أولوية عليا، خالل الفترة        )ج( 
 العمل االستراتيجية السبعة كما وردت يف إعالن بون من أجل معاجلة الوضع اخلطري السائد يف البلدان املتأثرة؛

 الـبلدان األطراف املتأثرة إىل مواصلة تضمني تقاريرها الوطنية معلومات مناسبة تتعلق             دعـوة  )د( 
 بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية، على سبيل املتابعة إلعالن بون؛

الطلـب مـن األمانة أن تقوم مستعينةً بفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا ومنظمة                 )ه( 
غذية والزراعة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى ذات الصلة، بتيسري عملية إعداد               األ

هنج ومنهجية منسقني لتقييم تنفيذ األنشطة يف جماالت العمل االستراتيجية يف سياق مبادئ توجيهية منقحة إلعداد 
، آخذة يف احلسبان التوصيات ذات الصلة الواردة يف         الـتقارير، وباقـتراح أهداف وسيطة قابلة للتقدير الكمي        

 اإلطار االستراتيجي العشر لتعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر؛/مشروع اخلطة

الطلب كذلك من إىل األمانة أن تقدم إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف تقريرا عن التقدم احملرز  )و( 
 .طة يف جماالت العمل االستراتيجية احملددة يف إعالن بونبشأن التدابري العملية لرصد تنفيذ األنش

_ _ _ _ _ 

 


