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 ٨-م أ/٣املقرر 

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

 ألطراف،إن مؤمتر ا

 ،Add.2 وAdd.1 وICCD/COP(8)/10 الوثائق وقد استعرض 

  أن تنفـيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية               وإذ يؤكـد   
 يقتضي جهوداً من مجيع األطراف، مع مراعاة خمتلف االلتزامات املندرجة يف إطار االتفاقية،) ٢٠١٨-٢٠٠٨(

 بـأن لألطـراف مسؤوليات رئيسية يف حتقيق أهداف االتفاقية واستراتيجياهتا التنفيذية، وفقاً            قـر وإذ ي  
 ألولوياهتا الوطنية وبروح التضامن والشراكة الدوليني،

تردي األراضي / عـلى أمهية تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً، باعتبارها أداة ملنع حدوث التصحر     وإذ يشـدد   
 اجتاهه، وكذلك للمسامهة يف احلد من الفقر مع تشجيع التنمية املستدامة، والسيطرة عليه وعكس 

 التغريات اليت حدثت منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، ال سيما فيما يتعلق بالتهديدات وإذ يضع يف اعتباره 
 تردي األراضي واجلفاف، /املتزايدة اليت يشكلها التصحر

 إىل املوارد الكافية لتخصيصها وفقاً لربنامج عملها اجلديد الذي           حباجة االتفاقية ومؤسساهتا   وإذ يسـلم   
يأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج، واملستند إىل اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل                

 ملستويات، ، بغية االستجابة للتحديات واالحتياجات اجلديدة على مجيع ا)٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 احلاجـة، يف سياق اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ               وإذ يـدرك   
، إىل موارد مالية هامة وكافية ومتاحة يف الوقت املناسب وإىل أشكال دعم أخرى              )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقـية   

 على تنفيذ االتفاقية، لتلبية احتياجات البلدان النامية األطراف املتأثرة ملساعدهتا 

 أن االتفاقية، وأمانتها ومؤسساهتا األخرى، واهليئات الداعمة، مبا فيها اآللية العاملية،            وإذ يضع يف اعتباره    
 واآلليات املالية لالتفاقية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، ينبغي أن تتعاون وتنسق أنشطتها يف هذا الصدد،

يق احلكومي الدويل العامل بني الدورات إلجنازه واليته وتقدميه خلطة وإطار            بالفر وإذ يشـيد مع التقدير     
 ، )٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 اعتماد االستراتيجية الواردة يف مرفق هذا املقرر بوصفها اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني             يقرر -١ 
 ؛"االستراتيجية"، ويشار إليها فيما يلي باسم )٢٠١٨-٢٠٠٨( من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية للسنوات العشر

  اإلرشادات احملددة اإلضافية املتعلقة بتفعيل إطار التنفيذ على النحو املبني فيما يلي؛يقرر أيضاً -٢ 
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)  سنوات٤(ت  إىل خمـتلف هيئات االتفاقية وضع برامج عملها اخلاصة املتعددة السنوا        يطلـب  -٣ 
استناداً إىل هنج اإلدارة القائمة على النتائج، وذلك على حنو ينسجم مع االستراتيجية، وإبالغ جلنة استعراض تنفيذ 

ويتعني . وسيتخذ مؤمتر األطراف املقررات املناسبة استناداً إىل توصيات اللجنة        . االتفاقية بالتقدم احملرز يف تنفيذها    
 مل املتعددة السنوات على مؤمتر األطراف من أجل اعتمادها؛عرض مجيع مشاريع برامج الع

  األطراف-ألف 

 إىل األطراف اختاذ إجراءات لتفعيل تنفيذ االستراتيجية، وفقاً ألولوياهتا الوطنية، وبروح            يطلب -٤ 
 التضامن والشراكة الدوليني؛

 إطار مرفق التنفيذ اإلقليمي      البلدان النامية األطراف املتأثرة، وأي بلد طرف آخر متأثر يف          حيث -٥ 
اخلاص به، على مواءمة برامج عملها وأنشطتها التنفيذية األخرى ذات الصلة باالتفاقية مع االستراتيجية، بوسائل               

 من بينها معاجلة النتائج يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة؛

 استناداً إىل املبادئ التوجيهية     إىل األطراف اإلبالغ بالتقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية،       يطلب   -٦ 
 املتعلقة باإلبالغ اليت ستبحث يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

  جلنة العلم والتكنولوجيا-باء 

إىل األمني التنفيذي إعداد مشروع برنامج عمل لسنتني حمدد التكاليف بغيـة تقدميه إىل             يطلب   -٧ 
 مؤمتر األطراف وجلنـة العلم والتكنولوجيا، وذلك على حنو يتفـق جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتشاور مع مكتيب    

 مـع االسـتراتيجية ويـأخذ بـنهج اإلدارة القائمة على النتائج، على أن جترى املشاورات على النحو املبني يف                    
 ؛٨-م أ/١٢املقرر 

مج عملها  إىل جلنة العلم والتكنولوجيا إدراج بند يتعلق بالنظر يف مشروع برنا          يطلـب كذلك     -٨ 
لفترة السنتني احملدد التكاليف يف جدول أعمال دورهتا التاسعة، باتباع هنج اإلدارة القائمة على النتائج وعلى حنو                 

 ينسجم مع االستراتيجية؛

 املتعلقني بإعادة صياغة عمل جلنة العلم       ٨-م أ /١٨ و ٨-م أ /١٣بـأن املقررين    حيـيط عـلماً      -٩ 
 رهتـا التاسـعة، سيسـامهان يف تنفيذ االستراتيجية، وخاصة اهلدف          والتكنولوجـيا ومبوضـوع مناقشـات دو      

 التنفيذي الثالث؛

إىل جلنة العلم والتكنولوجيا إسداء املشورة يف إطار املناقشة اليت ستجريها جلنة استعراض             يطلب   -١٠ 
قياس التقدم احملرز يف    تنفيذ االتفاقية بشأن تقدمي التقارير إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف حول أفضل طريقة ل             

تنفيذ األهداف االستراتيجية األول والثاين والثالث احملددة يف االستراتيجية، وذلك باالستناد، يف مجلة ما ميكن أن                
 تستند إليه، إىل مداوالت دورهتا التاسعة ونتائجها؛
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لسنتني احملدد   إىل جلنة العلم والتكنولوجيا تقدمي مشروع برنامج عملها لفترة ا          يطلـب أيضـاً    -١١ 
 التكاليف إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيه واعتماده؛

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-جيم 

 أن تكون جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مسؤولة عن استعراض تنفيذ األطراف وهيئات              يقـرر  -١٢ 
 االتفاقية لالستراتيجية؛

ذي إعداد مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للجنة استعراض تنفيذ           إىل األمني التنفي   يطلـب  -١٣ 
االتفاقـية، بالتشـاور مع مكتيب مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على حنو يتفق مع االستراتيجية                 

 ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج؛

االتفاقية دورة استثنائية تعىن بالنظر يف       أن تكون الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ         يقـرر  -١٤ 
 يف هذا السياق أن     أيضاً ويقرر،  ٨-م أ /٩املسـائل املنهجية من أجل املضي يف تنفيذ االستراتيجية، وفقاً للمقرر            

 تعقد الدورة القادمة للجنة العلم والتكنولوجيا باالقتران مع الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

 أن تعقد االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بصورة تفاعلية باألساس، مع           رحيقت -١٥ 
تسـليط الضوء على جمموعة من التوصيات اهلادفة لكل مسألة أساسية كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها،                 

 حسب االقتضاء؛

حات املتعلقة باستعراض األداء وتقييم     إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إمتام وضع املقتر       يطلب   -١٦ 
تنفـيذ االتفاقـية، وخباصة االستراتيجية، مع تضمني التوصيات املنبثقة من جلنة العلم والتكنولوجيا ملناقشتها يف                

 الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

  اآللية العاملية-دال 

اظ على هنج اإلدارة القائمة على       إىل اآللـية العاملية تنقيح خطة عملها احلالية، مع احلف          يطلـب  -١٧ 
واستكماله ) أربع سنوات (النـتائج، ومواءمـتها مع االستراتيجية، وإعداد مشروع خطة عمل متعددة السنوات             

 بربنامج عمل لفترة سنتني يكون حمدد التكاليف؛

ا لفترة  كذلك إىل اآللية العاملية تقدمي مشروع خطة عملها املتعددة السنوات وبرنامج عملهيطلب -١٨ 
السنتني املقترحني إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل استعراضهما؛ مث إىل الدورة التاسعة                

 ملؤمتر األطراف كي ينظر فيهما ويعتمدمها؛

 اآللية العاملية على تشجيع اإلجراءات اليت تفضي إىل حشد املوارد الدولية والوطنية اليت              حيـث  -١٩ 
 البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز تنفيذ االتفاقية عن طريق االستراتيجية، مع احلفاظ على التوازن اجلغرايف               حتتاجها

 حبيـث يتسـىن للبلدان اليت تتوفر لديها قدرات أقل أن تستفيد أيضاً من هذه املوارد اجلديدة واإلضافية الدولية                   
 منها والوطنية؛
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  األمانة-هاء 

واستكماله ) أربع سنوات(التنفيذي إعداد مشروع خطة عمل متعددة السنوات  إىل األمني يطلب -٢٠ 
 بـربنامج عمـل لفترة سنتني يكون حمدد التكاليف، على حنو يتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة                  

 على النتائج؛

ج العمل لفترة    إىل األمني التنفيذي تقدمي خطة العمل املتعددة السنوات وبرنام         يطلـب أيضـاً    -٢١ 
السنتني املقترحني إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل استعراضهما، مث إىل الدورة التاسعة                

 ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيهما واعتمادمها؛

إذكاء  األمني التنفيذي إىل النظر يف املشاركة يف حوار سياسايت حول االستراتيجية من أجل يدعو -٢٢ 
الوعـي هبا يف صفوف واضعي قرارات السياسة العامة ذوي الصلة وتشجيعهم على تبنيها، وذلك بوسائل منها                 

 االستفادة من الفرص اليت تتيحها الدورتان السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛

إىل الدورة السابعة للجنة استعراض  إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير عن تنفيذ االستراتيجية يطلب -٢٣ 
 تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

  التنسيق بني األمانة واآللية العاملية-واو 

األمني التنفيذي واآللية العاملية، كل يف إطار واليته، بتنفيذ االستراتيجية بغية ضمان             إىليوعـز    -٢٤ 
وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، بدءاً من مستوى املقر ووصوالً إىل املستوى االتساق والتكامل يف تقدمي اخلدمات، 

 القطري؛

 ٢٢ إىل األمني التنفيذي واآللية العاملية تقدمي مشروع برنامج عمل مشترك، وفقاً للفقرة              يطلب -٢٥ 
رة التاسعة ملؤمتر األطراف من من االستراتيجية، إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتقدميه إىل الدو

 أجل النظر فيه؛

إىل األمني التنفيذي واآللية العاملية إدراج مؤشرات للتعاون الناجح يف برنامج           يطلـب أيضـاً      -٢٦ 
عملهما املشترك املستند إىل هنج اإلدارة القائمة على النتائج، وذلك بغية تعزيز فعالية اخلدمات التآزرية اليت تقدمها 

 اآللية العاملية؛األمانة و

وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدة تقييماً لآللية العاملية مشفوعاً    أن جتري يطلـب كذلـك      -٢٧ 
 :بتوصيات لتقدميه إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف كي ينظر فيها، استناداً إىل االختصاصات التالية

 بصيغتها املبينة يف االتفاقية واملقررات ذات الصلة        تقييم عمل ومهام اآللية العاملية وفقاً لواليتها       )أ( 
 ملؤمتر األطراف؛
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حتديد أي لبس يف الترتيبات املؤسسية وإجراءات املساءلة الواردة يف االتفاقية ويف مذكرة التفاهم  )ب( 
 بني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واالتفاقية، بغية ضمان فعالية عمل هيئات االتفاقية؛

ييم مدى التواؤم بني برنامج اآللية العاملية وبرنامج األمانة، ومدى تطابق برنامج اآللية العاملية              تق )ج( 
 مع توجيهات مؤمتر األطراف؛

 تقييم وسائل االتصال وطرائق العمل بني اآللية العاملية واألمانة؛ )د( 

لهما املشترك على النحو     األمانة واآللية العاملية، يف هذا السياق، على وضع برنامج عم          يشـجع  -٢٨ 
  من االستراتيجية كي تنظر فيه وحدة التفتيش املشتركة يف التقييم الذي ستجريه؛٢٢املبني يف الفقرة 

بأن ويسلم كذلك   بـأن التنسيق اإلقليمي عنصر هام يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية،           يسـلّم    -٢٩ 
 ملستجدة ولقدرات املناطق وقضاياها اخلاصة؛آليات التنسيق جيب أن تستجيب لالحتياجات القائمة وا

 كل منطقة إىل وضع مقترح بشأن اآلليات اليت تيّسر التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية،              يدعـو  -٣٠ 
بالتعاون مع األمني التنفيذي واآللية العاملية، مع مراعاة أموٍر من بينها أنشطة التنسيق اإلقليمي القائمة، واألدوات، 

لـتمويل مـن جانب اجلهات املاحنة والتمويل اإلقليمي، وإتاحة بيانات مفصلة عن االحتياجات من   وترتيـبات ا  
املوظفني، وإمكانيات االستضافة، وغري ذلك من املوارد املالية الالزمة، وحتديد مهامها ونتيجتها وترتيبات اإلبالغ 

بيانات قبل انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وتطبيق االستراتيجية، وتقدمي هذه ال        
 من أجل النظر فيها يف سياق امليزانية وبرنامج العمل؛

إىل األمني التنفيذي جتميع املقترحات اإلقليمية وأساليب تفعيلها، وتقدميها إىل الدورة           يطلـب    -٣١ 
 التاسعة ملؤمتر األطراف للنظر فيها؛

إىل األمني التنفيذي أن يضطلع مبا يلي، مع مراعاة آراء اآللية         اً  يطلب أيض ويف هـذا السـياق،       -٣٢ 
 :العاملية بشأن ترتيباهتا اإلقليمية

 استعراض ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية يف إطار كٍل من األمانة واآللية العاملية بغية حتسينها؛ )أ( 

مي باالستناد إىل االستعراض املذكور وضع خيارات مدعومة بأدلة لتحسني ترتيبات التنسيق اإلقلي )ب( 
 ؛٣٠أعاله واملقترحات الواردة من املناطق وفقاً للفقرة 

 تقدمي املعلومات املطلوبة إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف للنظر فيها؛ )ج( 

مواصلة دعم وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة وتعزيزها عند اإلمكان بواسطة الصندوق     يقـرر    -٣٣ 
 ودون احلكم على نتائجها ٣٢ و٣١ و٣٠ميـلي، يف أثـناء سري عملية االستعراض املشار إليها يف الفقرات           التك

اجلهات املاحنة واألطراف يف املناطق املعنية على توفري األموال هلذه الغاية، حسب قدراهتا الوطنية              يشجع  و. مسبقاً
 وعند االقتضاء؛
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  مرفق البيئة العاملية-زاي 

ن تنفيذ االستراتيجية يقتضي حشد املوارد املالية الكافية اليت ميكن التنبؤ هبا واملالئمة             بأيسـلّم    -٣٤ 
مرفق البيئة العاملية، يف    يدعو  التوقيت على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، من أجل تنفيذها تنفيذاً فعاالً و            

ن أجل تسهيل حصول البلدان النامية على التمويل هذا السياق، إىل النظر يف تبسيط إجراءات التمويل املتبعة لديه م
 املقدم من املرفق، وإبالغ مؤمتر األطراف بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛

 مرفق البيئة العاملية إىل أخذ االستراتيجية يف احلسبان أثناء التخطيط والربجمة لفترة جتديد              يدعـو  -٣٥ 
 نفيذاً فعاالً؛املوارد التالية، بغية تيسري تنفيذ االتفاقية ت

  اجملتمع املدين-حاء 

إىل األطراف توعية السكان احملليني، ال سيما النساء والشباب، ومنظمات اجملتمع املدين،            يطلب   -٣٦ 
 وإشراكهم يف تنفيذ االستراتيجية وفقاً للهدف التنفيذي األول؛

ات اجملتمع املدين عند إعداد      إىل األمني التنفيذي مراعاة املسامهات املقدمة من منظم        يطلب أيضاً  -٣٧ 
اجتماعات معـايري االختـيار الواجـب استيفاؤها حلصول هذه املنظمات على الدعم املايل الالزم ملشاركتها يف      

 االتفاقية وأعماهلا، وفقاً للنظام الداخلي ملؤمتر األطراف؛

  دورات التخطيط وامليزنة-طاء 

أن ُتقدم املشاريع يف    ويقرر أيضاً   لنحو املبّين أدناه    إجراء دورات التخطيط وامليزنة على ا     يقـرر    -٣٨ 
إطار دورة التخطيط األوىل إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وأن جيري النظر فيها بالتوازي مع                 

 :املشاريع املقدمة يف إطار الدورة األوىل للميزانية يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 :يطدورة التخط )أ( 

تضـع كل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واألمانة واآللية العاملية               `١`
 وفقاً ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج؛) أربع سنوات(خطط عمل متعددة السنوات 

املة املتعددة ُتقدم خطط العمل املتعددة السنوات إىل األمانة من أجل إدماجها يف خطة العمل الش `٢`
 السنوات لالتفاقية؛

ُتحـّدث خطط العمل املتعددة السنوات بانتظام لكل دورة من دورات مؤمتر األطراف لتغطية               `٣`
 الفترتني الالحقتني الفاصلتني بني الدورات؛

 باإلضافة إىل ذلك، توضع تقديرات للتكاليف املتصلة بربنامج العمل كل سنتني؛ `٤`

 :دورة امليزانية )ب( 

 مدة دورة امليزانية سنتان؛ `١`
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تعـّد األمانة امليزانية وتضّمنها برامج العمل لكل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض               `٢`
 تنفيذ االتفاقية واألمانة واآللية العاملية مع ذكر تكاليفها املقدرة ملدة سنتني؛

  رصد األداء ووضع املؤشرات-ياء 

دان املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي إىل وضع مؤشرات ذات صلة على           األطراف والبل يدعـو    -٣٩ 
الصعيدين الوطين واإلقليمي لتنفيذ االستراتيجية، كي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة               

 يف سياق وضع املبادئ التوجيهية لإلبالغ اخلاصة باألطراف؛

  جتميع هذه املؤشرات بغية تنسيقها حسب االقتضاء؛إىل األمني التنفيذييطلب  -٤٠ 

إىل األمني التنفيذي ضمان إدماج التوصيات املنبثقة من الدورة التاسعة للجنة العلم يطلب كذلك  -٤١ 
والتكنولوجـيا اسـتناداً إىل مناقشات الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن وضع مبادئ توجيهية           

  مع االستراتيجية؛لإلبالغ تنسجم

أن تضـع األطراف يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف الطرائق واملعايري واالختصاصات            يقـرر    -٤٢ 
املالئمـة إلجراء تقييم مستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة، وأن ُينجز هذا التقييم لعرضه على الدورة احلادية                 

 عشرة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيه؛

ـ  -٤٣   أن مؤمتر األطراف سيكون اهليئة الرئيسية لتقييم واستعراض التنفيذ العام لالستراتيجية،            ديؤك
وتساعده يف هذا الصدد كلٌ من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، مع إشراك مكتب مؤمتر           

 األطراف حسب االقتضاء، وفقاً لوالية كل منها؛

 اخلطوات التالية/ االستراتيجية تقدير تكاليف اخلطة-كاف 

 البلدان األطراف املتقدمة، وفقاً اللتزاماهتا املتمايزة يف إطار االتفاقية، على النظر يف إعطاء يشجع -٤٤ 
البلدان النامية  ويشجع كذلك   األولوية يف سياساهتا وبراجمها اخلاصة بالتعاون للحاجة إىل دعم تنفيذ االستراتيجية            

 ر يف إعطاء هذه املسألة أولوية يف ترتيباهتا اخلاصة باملساعدة والتعاون؛املتأثرة على النظ

األطراف ويدعو  حباجة األطراف إىل إعادة مواءمة برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية،           يسلّم   -٤٥ 
 بلدان يف هذه العملية؛مبساعدة من اآللية العاملية إىل حشد املوارد الدولية والوطنية، الفنية منها واملالية، ملساعدة ال

الـبلدان األطراف املتقدمة واحلكومات األخرى واملنظمات املتعددة األطراف والقطاع          يدعـو    -٤٦ 
 .اخلاص واملنظمات املختصة إىل إتاحة املوارد للبلدان النامية املتأثرة من أجل تنفيذ االستراتيجية

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 مرفق

 ستراتيجيةاال

  مقدمة-أوالً 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن مؤمتر قمة ريو، وهي صك فريد من نوعه أتاح توجيه                 انبثقت -١
 أضعف النظم اإليكولوجية والسكان يف      يوجد هبا بعض  اجلافة اليت   يف املناطق   االهتمام إىل مسألة تردي األراضي      

من العامل بأسره، وهناك    اً   أطراف تضمخوهلا حيز التنفيذ، أصبحت االتفاقية      فبعد مرور عشر سنوات على د     . العامل
تسـليم مـتزايد بأن هذا الصك كفيل بأن يسهم إسهاماً دائماً يف حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر على                    

 . الصعيد العاملي

امل حتول دون إعماهلا على النحو      وبعد مرور عقد من الزمن على بدء تنفيذ االتفاقية، ُيسلّم بأن مثة عو             -٢
ويتصـدر هذه العوامل مسألة عدم كفاية التمويل، مقارنة مع اتفاقييت ريو األخريني، وضعف األساس               . األمـثل 

العـلمي، وعدم كفاية الدعوة والتوعية يف أوساط الفئات املعنية، وأوجه الضعف املؤسسي، والصعوبات املتعلقة               
 . بني األطرافبالتوصل إىل توافق يف اآلراء 

تقوم فيه االتفاقية اليوم قد شهد تغرياً كبرياً منذ تاريخ التفاوض الذي وعالوة على ذلك، فإن احمليط العام  -٣
 . بشأهنا أول األمر، وهي تواجه فرصاً ومعوقات خمتلفة ستحدد تنفيذها يف العقد املقبل

مة ريو يف سياق اعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية، فمن جهة، تغري حميط السياسات تغرياً كبرياً منذ مؤمتر ق -٤
ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وزيادة الدعم املقدم إىل أفريقيا والبلدان األقل تقدماً، وتعزيز االلتزام      

يد أعداد الالجئني بتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، وآفاق حترير التجارة الزراعية على الصعيد العاملي، وتزا
 . واملهاجرين ألسباب بيئية، األمر الذي يسلط مزيداً من األضواء على آثار الفقر وتردي البيئة

تقييم النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة يف األلفية، األمر لأعمال إجناز وتطور احمليط العلمي أيضاً يف ظل  -٥
ية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بتردي األراضي يف املناطق الذي أسهم يف حتسني فهم االجتاهات البيوفيزيائ

أسهم تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية كما . اجلافة يف العامل، وأثر ذلك على سالمة البشر والنظم اإليكولوجية       
 .فة والسكانيف حتديد الثغرات الرئيسية يف البيانات واملعرفة املتعلقة بالنظم اإليكولوجية لألراضي اجلا

لية بدور اآل مرفق البيئة العاملية اضطالع يف ظلوشهدت البيئة التمويلية أيضاً تغرياً عميقاً يف العقد األخري،  -٦
بعد عقد من الركود، وتراجع املوارد املتاحة       مرة أخرى   تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية     تزايد  الية لالتفاقية، و  امل

وقام املاحنون بإعادة تركيز استراتيجياهتم التمويلية على دعم األولويات القطرية باالستناد . للتنمية الريفية والزراعة
وأخرياً، نشأت . البلدانإىل الورقات االستراتيجية للحد من الفقر وغريها من وسائل التخطيط اإلمنائي اليت تقودها 

 .اإليكولوجية والتمويل املتعلق بالكربونوسائل متويلية مبتكرة ومتنوعة، منها مبدأ الدفع مقابل اخلدمات 
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وتـنطلق اخلطـة االستراتيجية من هذا احمليط العام اجلديد ومن تقييم أوجه جناح االتفاقية والعوامل اليت              -٧
وتتيح اخلطة االستراتيجية فرصة فريدة لتناول بعض من التحديات . تعرقلها يف الوقت الذي تدخل فيه عقدها الثاين

 تواجهها االتفاقية، وتعزيز أوجه القوة فيها، واغتنام الفرص اليت يتيحها احمليط السياسي واملايل              الرئيسـية الـيت   
 . اجلديد، وبلورة قاسم مشترك جديد وحيوي جلميع أصحاب املصلحة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  العام التصور- ثانياً

تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف /ية لقلب اجتاه التصحرهو إقامة شراكة عاملمن املستقبل إن اهلدف  -٨
 .من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئية

  األهداف االستراتيجية واآلثار املتوقعة- ثالثاً

شركاء يف االتفاقية يف أعماهلم إطاراً يسترشد به أصحاب املصلحة والالتالية  "األهداف االستراتيجية"متثل  -٩
وسيسهم بلوغ هذه األهداف الطويلة األجل يف . ، مبا يف ذلك يف إذكاء اإلرادة السياسية٢٠١٨-٢٠٠٨يف الفترة 

 األجل املقصودة من بلوغ األهداف ة الطويلاآلثارهي "  املتوقعةالتأثريات"و. )١( السالف الذكر العامحتقيق التصور
 .االستراتيجية

 املتأثرينحتسني سبل عيش السكان : ١ االستراتيجي اهلدف

تردي /حتسني وزيادة تنويع سبل عيش السكان الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالتصحر           : ١-١األثـر املتوقع    
 .  من الدخل الذي تدره اإلدارة املستدامة لألراضيةستفادمشلهم باالاألراضي واجلفاف و

 .وتقلب املناخ واجلفاف السكان املتضررين اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً بتغري تقليل تأثر: ٢-١األثر املتوقع 

 .تردي األراضي واجلفاف/ بأحوال التصحرتقليص عدد السكان املتأثرين سلباً: )٢(١ -املؤشر سني 

 .زياد نسبة األسر اليت يفوق مستوى معيشتها خط الفقر يف املناطق املتأثرة: ٢ -املؤشر سني 

 تقلـيص نسـبة السـكان الذين ال يصل استهالكهم للطاقة الغذائية إىل احلد األدىن يف               : ٣ -سـني   املؤشـر   
 . املناطق املتأثرة

                                                      

 .مدة عشر سنوات أو أكثر" الطويلة األجل"ألغراض هذه اخلطة االستراتيجية، يقصد بعبارة  )١(
م املؤشرات الواردة يف اخلطة االستراتيجية لتبيان أنواع املؤشرات اليت يتعني وضعها لتوفري معلومات قدَُّت )٢(

ويتعني أن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا بتمحيص هذه املؤشرات العاملية، استناداً إىل . املتأثرةبشأن االجتاهات يف املناطق 
الفصل السابع،  : انظر ما يلي  . ٢-٣ات البيانات األساسية يف سياق النتيجة       املصادر احلالية للبيانات، هبدف حتديد اجتاه     

 .١رصد األداء، الفقرة 
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 حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة: ٢اهلدف االستراتيجي 

ق املتأثرة حتسيناً حتسني إنتاجية األراضي والسلع واخلدمات املستمدة من النظم البيئية يف املناط: ١-٢األثر املتوقع 
 . مستداماً، مبا يسهم يف النهوض بسبل العيش

 . تقليص ضعف النظم اإليكولوجية املتأثرة حيال تغري املناخ وتقلبه وحيال اجلفاف: ٢-٢األثر املتوقع 

 .تردي األراضي وباجلفاف/تقليص املساحة اإلمجالية للمناطق املتأثرة بالتصحر: ٤ -املؤشر سني 

 . زيادة صايف اإلنتاجية األولية يف املناطق املتأثرة: ٥ �املؤشر سني 

 حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً: ٣اهلدف االستراتيجي 

تردي األراضي يف حفظ التنوع     /إسـهام اإلدارة املستدامة لألراضي ومكافحة التصحر      : ١-٣األثـر املـتوقع     
 .الً مستداماً ويف التخفيف من آثار تغري املناخالبيولوجي واستغالله استغال

 .يف املناطق املتأثرة) التربة والكتلة األحيائية(الكربون خمزونات زيادة : ٦ -املؤشر سني 

إعمال اإلدارة املستدامة يف مناطق النظم اإليكولوجية احلرجية والزراعية ويف النظم اإليكولوجية : ٧ -املؤشر سني 
 .للزراعة املائية

تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة             : ٤اهلدف االستراتيجي   
 الوطنية والدولية

إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية للبلدان النامية األطراف املتأثرة، وحيثما            : ١-٤األثر املتوقع   
 .ن وسط وشرق أوروبا، يف سياق تنفيذ االتفاقيةيكون ذلك مناسباً يف بلدا

 .حميط السياسات العامة لكفالة تنفيذ االتفاقية على مجيع الصعدزيادة هتيئة : ٢-٤األثر املتوقع 

تردي األراضي ولتخفيف آثار    /زيـادة مستوى وتنوع التمويل املتاح ملكافحة التصحر       : )٣(٨ -املؤشـر سـني     
 .اجلفاف

 .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف يف سياق سياسات وتدابري التنمية/ل مسأليت التصحرتناو: ٩ -املؤشر سني 

                                                      

: انظر ما يلي  . (حتـتاج املؤشرات املتعلقة بالتنفيذ على مستوى األطراف إىل زيادة بلورهتا ومتحيصها            )٣(
 .)١رصد األداء، الفقرة  الفرع السابع،
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  املهمة- رابعاً

حتديـد إطـار عاملي لدعم وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابري وطنية وإقليمية ترمي إىل منع حدوث                  -١٠
اف باالعتماد على التفوق العلمي     تردي األراضي والسيطرة عليه وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلف         /التصـحر 

 .والتكنولوجي، وإذكاء الوعي العام، ووضع املعايري، والدعوة وتعبئة املوارد، مبا يسهم يف احلد من الفقر

  األهداف التنفيذية والنتائج املتوقعة- خامساً

 يف اتفاقية األمم    التالية إطاراً يسترشد به مجيع أصحاب املصلحة والشركاء       " األهـداف التنفيذية  "متـثل    -١١
واألهداف العام  دعم حتقيق التصور بغية )٤(املـتحدة ملكافحـة التصـحر يف أعماهلم يف األجل القصري واملتوسط    

 األجل املقصودة من بلوغ األهداف      ة واملتوسط ة القصري اآلثارهي  " النتائج"و. رها ذك الـيت سلف  االسـتراتيجية   
 . التنفيذية

 كاء الوعي والتثقيفالدعوة وإذ: ١اهلدف التنفيذي 

 يف العملـيات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة               بفعالـية الـتأثري   
 .تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/بالتصحر

عال مبسائل  إبـالغ الفـئات املعنـية الرئيسية على الصعيد الدويل والوطين واحمللي على حنو ف              : ١-١النتـيجة   
 ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ   /تـردي األراضـي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ           /التصـحر 

 .التنوع البيولوجي

 الدولية ذات الصلة باملوضوع، مبا      احملافلتردي األراضي واجلفاف يف إطار      /تناول مسائل التصحر  : ٢-١النتيجة  
ة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً            املتعلقة بالتجار  احملافليف ذلك   

 .مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر

 منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها من           مشاركةزيـادة   : ٣-١النتـيجة   
تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتا     / العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر      أصحاب املصلحة، يف  

 .املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

 إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي 

 .فتردي األراضي وختفيف آثار اجلفا/لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحرهتيئة بيئة مؤاتية دعم 

تردي األراضي  /تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر         : ١-٢النتـيجة   
 . واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

                                                      

 .مدة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات" الطويلة األجل" بعبارة ألغراض هذه اخلطة االستراتيجية، يقصد )٤(
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مج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية قـيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برا    : ٢-٢النتـيجة   
 . مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية ومسائل اإلدارة املستدامة لألراضي            : ٣-٢النتـيجة   
 .  األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثماريةوتردي

صلب  أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف بإدماجقيام البلدان األطراف املتقدمة : ٤-٢النتيجة 
 .ط القطاعية واالستثمارية الوطنيةلتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطاخلاصة باها يعمشار/براجمها

تردي األراضي، والتنوع /اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر: ٥-٢النتيجة 
 .البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

 ملعرفةالعلم والتكنولوجيا وا: ٣اهلدف التنفيذي 

تردي األراضي وختفيف آثار    /عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر       الوصول إىل مستوى السلطة ال    
 .اجلفاف

زيائية يكفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوف            : ١-٣النتيجة  
 . ان املتأثرةواالجتماعية واالقتصادية يف البلد

ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية       يوضـع إطـار مرجعي أساسي       : ٢-٣النتـيجة   
 .واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

هتا يف املناطق املتأثرة هبدف     حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعال      : ٣-٣النتـيجة   
 .حتسني اختاذ القرارات

حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي             : ٤-٣النتـيجة   
 .املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون  )٥(ر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية     توافر نظم فعالة لتشاط   : ٥-٣النتيجة  
اإلقلـيمي والوطـين هبـدف دعـم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل                 

 .املمارسات والتجارب الناجحة

تردي األراضي / الصلة مبوضوع التصحر الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذاتمشاركة: ٦-٣النتيجة 
 .واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

                                                      

 .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية )٥(
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 بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي 

تردي األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف من      /حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التصحر        
 . آثار اجلفاف

ذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك         قـيام البلدان اليت أجرت التقييم ال      : ١-٤النتـيجة   
تردي األراضي / لتناول مسائل التصحر)٦(هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي

 . اجلفاف على الصعيد الوطين واحملليو

  إجراءاجاهتا املتعلقة بالقدرات يف  شـروع الـبلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتي           : ٢-٤النتـيجة   
تردي األراضي  /عمليات التقييم ذات الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتصحر              

 .واجلفاف على الصعيد الوطين واحمللي

 التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي 

نائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق        تعبـئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والث      
 .ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها

قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية  : ١-٥النتيجة  
 .واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل

ميكن التنبؤ هبا كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية : ٢-٥ة النتيج
 .تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف/دعماً للمبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر

وارد املالية على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق       بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة امل      : ٣-٥النتـيجة   
اإلدارة املستدامة لألراضي لدى    /االتفاقيةربنامج  املالـية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج ل           

 .جمالس إدارة هذه املؤسسات

ردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ت/كافحة التصحرملحتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة      : ٤-٥النتيجة  
ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من              
آلـيات الـتمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً                

 . اجلوعمستداماً، واحلد من الفقر و

                                                      

لالطالع على وصف ملختلف املستويات اليت ميكن تطوير القدرات فيها، انظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                )٦(
 .`٦`، الصفحة ٢٠٠٥، )Resource Kit for National Capacity Self-Assessment" (دليل التقييم الذايت للقدرات الوطنية"
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تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسب، واحلوافز            : ٥-٥النتـيجة   
 سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان          االقتصـادية والسياسـية الفعالـة والدعم التقين، وال        

 . الشمال واجلنوب

  إطار التنفيذ- سادساً

االتفاقية يف  ب املعنيني هذا اجلزء أدوار ومسؤوليات سائر املؤسسات والشركاء وأصحاب املصلحة           حيـدد  -١٢
 .حتقيق األهداف السالفة الذكر

  جلنة العلم والتكنولوجيا-ألف 

وُتسند .  املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة عنصراً حمورياً يف اخلطة االستراتيجية٣ميثل اهلدف التنفيذي  -١٣
ىل جلنة العلم والتكنولوجيا مسؤولية رئيسية يف حتقيق هذا اهلدف، فضالً عن دور داعم لتحقيق اهلدف التنفيذي                 إ
ولكـي تقـوم اللجـنة هبذه الوالية، يتعني تعزيزها ليتسىن هلا تقييم املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية                 . ١

األراضي، وتقدمي املشورة فيما يتصل هبذه املعلومات ودعم تردي /واالقتصادية املتعلقة بفهم أسباب وآثار التصحر
 .تنفيذها، على أساس شامل وموضوعي ومنفتح وشفاف، ومّد مؤمتر األطراف مبا يلزم من معلومات الختاذ قراراته

 :على النحو التايلويتعني إعادة هيكلة اللجنة  -١٤

 الترتيبات املؤسسية )أ( 

دراج يف قائمة اخلرباء مستنداً إىل اخلربة املهنية ويراعي فيه مشاركة           يكون التمثيل يف اللجنة واإل     `١`
طائفـة واسـعة من أصحاب التخصصات والتجربة يف اجملاالت املتعلقة باجلوانب البيوفيزيائية             

وتضع . وُيتقّيد يف ذلك بتكافؤ التمثيل وفقاً لقواعد األمم املتحدة        . واالجتماعـية واالقتصادية  
 .دداً هلذا الغرض حسبما تنص عليه توصيات وحدة التفتيش املشتركةاألطراف إجراء حم

يقـرر مؤمتر األطراف التواتر املناسب الجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك إمكانية    `٢`
تـزامن اجـتماعات هـذه اللجنة مع اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، هبدف كفالة               

ألطراف يف الوقت املناسب باملشورة املتعلقة بالسياسة العامة وفقاً هلذه          االستمرارية ومد مؤمتر ا   
 . اخلطة االستراتيجية

ويعني أيضاً أعضاء   . يعـني مؤمتـر األطراف رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا لوالية مدهتا سنتان            `٣`
ضاء  ألع متدرجوهبدف كفالة تعاقب    . مكتـب جلـنة العلم والتكنولوجيا لوالية مدهتا سنتان        

 الدورة الثامنة ملؤمتر     أثناء املكتـب توخياً لالستمرارية يف عمل اللجنة، يعّين نصف األعضاء يف          
  لوالية  نفسها الدورة    أثناء ويعني خلفهم يف   استثناًء،   األطـراف لواليـة مدهتـا سـنة واحدة        

 .مدهتا سنتان
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 برنامج العمل )ب(  

ة العلم والتكنولوجيا، وحيدد هلا أولويات واضحة  للجناًيعتمد مؤمتر األطراف برنامج عمل مركز `١`
 .استناداً إىل اخلطة االستراتيجية

مؤمتر األطراف توجيه الدعوة، حسب االقتضاء، إىل مؤسسات علمية مرموقة وفرق عمل قد يود  `٢`
 .مؤلفة من خرباء متخصصني للنظر يف مسائل معينة

 :طرائق التنفيذ `٣`

ِعّد جلنة العلم والتك    )أ( نولوجيا برنامج عمل مدته سنتان، باتباع هنج اإلدارة القائمة على          ُت
 . النتائج مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة االستراتيجية

تفضـي اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا إىل نواتج علمية سليمة وتوصيات مركِّزة             )ب(
مرجعية استعرضها األقران وجرى على السياسات العامة استناداً إىل حتليل وجتميع مواد      

نشرها، وهي مواد ُيستند إليها يف صياغة السياسات ويف احلوار الذي جيري على صعيد            
 . مؤمتر األطراف

تعبئ جلنة العلم والتكنولوجيا حتت إشرافها خرباء وشبكات ومؤسسات يف جمال العلم             )ج(
ي، هبدف تعزيز األساس    تردي األراض /والتكنولوجـيا، من املتفوقني يف مسائل التصحر      

 . العلمي والتقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

تعـزز اللجـنة من قدرهتا االستقطابية باستجماع خربة عالية وبوضع نواجتها موضع              )د(
 . استعراض منهجي فيما بني األقران

أولويتني جيري  تركز جلنة العلم والتكنولوجيا يف جدول أعماهلا على أولوية واحدة أو              )ه(
 . استعراضها كل سنتني، حسب اللزوم

تقـوم جلـنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بإنشاء نظم إلدارة              )و(
املعـارف وباإلشـراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة يف نقل املعلومات العلمية             

 .والتقنية من وإىل املؤسسات واألطراف واملستعملني

ـ  )ز( زز جلـنة العلم والتكنولوجيا صالهتا مع شبكات الربامج املواضيعية وغري ذلك من             تع
 ذات الصلة باملوضوع، لتحسني والياهتا حبيث تقدم اإلسهام         ةأنشـطة التنفيذ اإلقليمي   
 .اإلقليمي يف عمل اللجنة
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 :األولويات `٤`

بوضع أدوات وأساليب   تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية،          )أ(
تردي األراضي  /وأسـس مرجعية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية فيما يتعلق بالتصحر        

 . على الصعيد الوطين

تقوم اللجنة، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع منهجيات ومبادئ توجيهية لرصد            )ب(
 .تردي األراضي/وتقييم اجتاهات التصحر

 .وميكن التنبؤ هباكافية فيذ التوصيات السالفة الذكر توفري موارد يتطلب تن: امليزانية )ج(  

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-باء 

 عمليةتؤدي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً حمورياً يف استعراض تنفيذ اخلطة االستراتيجية عن طريق                -١٥
ب تنفيذ االتفاقية، مقدمة بذلك إسهاماً جامعاً يف         وبتوثيق ونشر أفضل املمارسات املستمدة من جتار       ةإبالغ فعال 

تعزيز اللجنة لتحسني الرَّْجع من املعلومات اليت تتيح قياس التقدم احملرز بوجه عام، سيتم و. مجيع األهداف التنفيذية
 .ودعم استمرار التحسن يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية

 :على النحو التايلهيكلة اللجنة وستعاد  -١٦

مواصلة استعراضه للجنة وترتيباهتا املؤسسية يف مدعو إىل مؤمتر األطراف إن : لترتيبات املؤسسيةا )أ( 
 . هذه اخلطة االستراتيجيةأحكام ضوء 

 :املهام )ب(  

 .حتديد أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ونشرها `١`

 .استعراض تنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية `٢`

 .مات األطراف يف تنفيذ االتفاقيةاستعراض إسها `٣`

 .تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها `٤`

 :برنامج العمل )ج( 

 :طرائق التنفيذ `١`

تعتمد اللجنة برنامج عمل متعدد السنوات، باتباع هنج        : التخطـيط املـتعدد السنوات     )أ(
 . الستراتيجيةاإلدارة القائمة على النتائج مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة ا
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يتعني على مؤمتر األطراف، يف سياق استعراضه اجلاري املتعلق باللجنة، أن يستكشف             )ب(
إمكانـية عقد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا دورات متزامنة،   
حسـبما يكون مناسباً، وأن يبت يف التواتر الالزم لتلك الدورات يف ضوء هذه اخلطة               

 .راتيجيةاالست

 :األولويات `٢`

 إبالغ عمليةتعـاد هـيكلة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حبيث تصبح متمحورة حول     )أ(
. قوم على معلومات ميكن مقارنتها فيما بني املناطق وعلى مر الزمن          ت ة وفعال ةمبسـط 

العمل الذي اضطلع به الفريق العامل      مع مراعاة   وُتعـتمد مـبادئ توجيهـية جديدة        
 لربامج العمل الوطنية، وبرامج وينبغي أن يكون اإلبالغ شامالً.  املعين باإلبالغاملخصص

 .العمل دون اإلقليمية، وبرامج العمل اإلقليمية

 .اتقوم اللجنة بصورة منهجية بتوثيق أفضل املمارسات ونشره )ب( 

 االستراتيجية  تسند إىل اللجنة مسؤولية إجراء تقييم منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة            )ج(
 .هذه، باالستناد إىل جمموعة من املؤشرات

 .وميكن التنبؤ هباكافية يتطلب التنفيذ الفعال للتوصيات السالفة الذكر توفري موارد : امليزانية )د(  

  اآللية العاملية-جيم 

وتسند . االستراتيجية املتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا عنصراً حمورياً يف اخلطة          ٥ميثل اهلدف التنفيذي     -١٧
إىل اآللـية العاملـية مسؤولية حمورية يف اإلسهام يف هذا اهلدف، نظراً إىل واليتها املتمثلة يف زيادة فعالية وكفاءة                  

. ٢ و١ني يعم للهدفني التنفيذاوتقوم اآللية أيضاً بدور د. وتوجيههابرية اآلليات املالية القائمة وتعبئة موارد مالية ك
 قدرهتا على تعبئة مصادر التمويل املتاحة واجلديدة وتسهيل احلصول        ، ستعزز اآللية    ا بدورهـا  ولكفالـة قـيامه   
 .على التكنولوجيا

 :على النحو التايلإعادة هيكلة اآللية ستعاد و -١٨

 :الترتيبات املؤسسية )أ( 

 .زراعية بدون تغيريوالصندوق الدويل للتنمية الالعاملية تظل الترتيبات املؤسسية القائمة بني اآللية  `١`

الدويل العاملية والصندوق يقوم مؤمتر األطراف برصد فعالية الترتيبات املؤسسية القائمة بني اآللية  `٢`
 .مبا ينسجم مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة وقيمتها املضافة للتنمية الزراعية،
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 :برنامج العمل )ب(  

مدهتا أربع سنوات، تستكمل بربنامج عمل مدته سنتان، باتباع         خطة استراتيجية   العاملية  تعـتمد اآللية     `١`
 .  مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة االستراتيجية،هنج اإلدارة القائمة على النتائج

 املوحدة والنهج املعزز هبدف حتديد أولويات دورها يف         تهاتقـوم اآللية العاملية بتنقيح استراتيجي      `٢`
الية الالزمة لالستثمارات الرباجمية يف البلدان النامية األطراف املتأثرة، وعند          تعبـئة املـوارد امل    

 : االقتضاء يف البلدان األطراف املتأثرة يف منطقة وسط وشرق أوروبا

تشارك اآللية العاملية إىل جانب املاحنني والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية وغري ذلك من  )أ(
كبرية وكافية   تعزيز األعمال املؤدية إىل تعبئة موارد        باملوضوع يف املختصة  املؤسسـات   
 .يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هباويتم توفريها 

تقـدم اآللية املشورة واملساعدة إىل البلدان النامية األطراف املتأثرة، وعند االقتضاء إىل البلدان    )ب(
أطر متكاملة لالستثمار   األطـراف املتأثرة من منطقة وسط وشرق أوروبا فيما يتصل بوضع            

 . تتيح تعبئة املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل

جديدة للتصدي  متويل  تقـوم اآللـية العاملـية باستكشـاف مصـادر مالية وآليات              )ج(
 تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات         /للتصحر

السـوقية، واملؤسسات التجارية، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من           
آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف حدته، وحفظ التنوع البيولوجي 

 . واستغالله استغالالً مستداماً، ومكافحة اجلوع والفقر

من أجل ) دون اإلقليمي(لصعيد اإلقليمي للتمويل على امناهج تدعم اآللية العاملية وضع  )د(
 .حتسني الفعالية والتنسيق والتوحيد فيما بني املؤسسات املاحنة

 .تضع اآللية العاملية استراتيجية لتنشيط دورها املكمل ملرفق البيئة العاملية `٣`

 :نة التيسريجل `٤`

 ينسجم مع اخلطة    يـرجى من جلنة التيسري تنقيح واليتها واعتماد برنامج عمل مشترك           )أ(
 .االستراتيجية

 ومتكاملة  متسقةيـرجى مـن فرادى األعضاء يف جلنة التيسري أن يضعوا مناهج مالية               )ب(
 . أنشطتهم مع اخلطة االستراتيجية لالتفاقيةلتتمشى 

بربنامج عملها إىل عن املسائل ذات الصلة تقـدم جلنة التيسري على حنو منسق تقاريرها          )ج(
 .تنفيذ االتفاقيةاستعراض نة مؤمتر األطراف وجل
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 وميكن التنبؤ هبا لكفالة التنفيذ املتسق واملنظَّم ملهام         كافيةالضروري توافر موارد    من  : امليزانـية  )ج(  
 . اآللية العاملية يف إطار اخلطة االستراتيجية

  األمانة- دال

التفاقية فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات األساسية،      يتطلـب التنفيذ الناجح هلذه اخلطة االستراتيجية تعزيز مهام أمانة ا           -١٩
مع القدرات واملوارد املتاحة، هبدف دعم األطراف، ومؤمتر        يتفق  والدعـوة، وحتديـد جـداول األعمال، والتمثيل، مبا          
والنتائج  ١وتضطلع األمانة بدور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيذي         . األطراف، واهليئات الفرعية لالتفاقية يف الوفاء بأدوارها      

 .  األهداف التنفيذيةببقية، باإلضافة إىل دورها يف تقدمي الدعم املتعلق ٣ و٢احملددة املتعلقة باهلدفني التنفيذيني 

 :على النحو التايلهيكلة األمانة ستعاد و -٢٠

يش تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفت: الترتيبات املؤسسية )أ( 
 . ذه التوصياتاملشتركة وتقدم تقاريرها بصورة منهجية إىل مؤمتر األطراف فيما يتصل هب

 :برنامج العمل  )ب(  

سنتني، وتتبع هنج لفترة تعتمد األمانة خطة استراتيجية مدهتا أربع سنوات ُتستكمل بربنامج عمل  `١`
 . هذه اخلطة االستراتيجيةاإلدارة القائمة على النتائج مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات 

 : مهام تقدمي اخلدمات والتيسري `٢`

دعم دورات مؤمتر األطراف وجلنة     الالزمة ل دمات  اخلتقدمي  لتنهض األمانة مبهام حمسنة      )أ(
 : بالوسائل التالية ذلك ويتماستعراض تنفيذ االتفاقية، 

 . جيهية اجلديدة التقارير الوطنية باالستناد إىل املبادئ التووتوليفجتميع  `١` 

 .إعداد دراسات حاالت إفرادية وحتديد أفضل املمارسات يف جمال السياسات العامة `٢` 

 . دعم إعداد التقارير الوطنية `٣` 

 : تقوم األمانة بتطوير قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق ما يلي )ب( 

يت تضعها جلنة العلم والتكنولوجيا وتأدية مهامها كوسيط يف         دعم نظم إدارة املعارف ال     `١`
 .جمال املعلومات واملعرفة

دعـم جلنة العلم والتكنولوجيا يف استقطاب وتعبئة القدرات العلمية واملعرفية والتقنية             `٢`
 .ذات الصلة
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شاور على  تدعـم األمانة اجلهود اليت تبذهلا البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز احلوار والت            )ج(
 .أو اإلقليمي واألقاليمي/املستوى دون اإلقليمي و

تقـدم األمانة خدمات حسب الطلب تتعلق مبرفقات التنفيذ اإلقليمي عن طريق تيسري              )د(
 .دون اإلقليمي/التعاون على املستوى اإلقليمي

تراف مع االع لتحديد اآلليات املثلى للتنسيق اإلقليمي،    القـيام بعملية  تيسـر األمانـة       )ه(
الـتجارب اإلجيابية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وآسيا وأفريقيا ووسط            ب

حسـب االحتياجات اليت حتددها هذه املناطق، لدعم تنفيذ هذه          ووشـرق أوروبـا،     
 . الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف تنتهي هذه العمليةاالستراتيجية، على أن 

 : املهام األساسية األخرى `٣` 

تـتوىل األمانة زيادة أنشطتها املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي وحتديد جداول األعمال             )أ(
 . الدولية ذات الصلةيف احملافللتمثيل، حسب االقتضاء، أنشطة او

تنسق األمانة وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لالتصال على الصعيد الدويل، مع تضمينها  )ب(
 . ساسية والنتائج املتوقعةجمموعة من أهداف االتصال األ

تعمـل األمانـة إىل جانب فريق االتصال املشترك على تعزيز التعاون يف عملية تنفيذ                )ج(
اتفاقـيات ريو هبدف التوجه حنو طرائق أكثر حتديداً يف التعاون الفين وفقاً لتوصيات              

 .وحدة التفتيش املشتركة

 : مشاركة منظمات اجملتمع املدين )د(

يف االجتماعات والعمليات اجملتمع املدين نة إجراءات منقحة ملشاركة منظمات تضع األما `١`
املتعلقة باالتفاقية، مبا يف ذلك وضع معايري اختيار واضحة وآلية تضمن وجود توازن بني 

 . املشاركني من خمتلف املناطق مبا يتفق مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة

 .  اجملتمع املدينعم شبكات منظماتتضع األمانة آليات أكثر قوة لد `٢`

حتـث األمانة على زيادة الدعم املقدم وتعمل على توجيه املنح املقدمة لتيسري مشاركة               `٣`
 . يف االجتماعات والعمليات املتعلقة باالتفاقيةمنظمات اجملتمع املدين

يف وكفاءهتا  األمانة أداءميكن التنبؤ هبا لضمان حسن كافية ومن الضروري توافر موارد : امليزانية )ج(  
دمات املطلوبة لتنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية، ضمن إطار لإلدارة القائمة على           اخلتأدية مهامها األساسية وتقدمي     

 . النتائج، وحسبما يرد يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة
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 اآللية العاملية و التنسيق بني األمانة-هاء 

توصية وحدة وفقاً لهام ومسؤوليات وأنشطة كل من األمانة واآللية العاملية،        التمييز بوضوح بني م    بغـية  -٢١
التفتـيش املشـتركة، ولضمان تقدمي اخلدمات على حنو متسق ومتكامل وفقاً للخطة االستراتيجية، تقوم األمانة                

 .رياملستوى القطوانتهاًء بهما ابتداء من املقر  بينتعاونالنسيق والتواآللية العاملية بتعزيز 

 : ذلك ما يليلزمتسوي -٢٢

ن اسنتمدهتا تعرض األمانة واآللية العاملية على مؤمتر األطراف خطة عمل مشتركة : برنامج العمل )أ( 
 .  لدعم األطراف وتبني بوضوح تقسيم العملاً مشتركاً هنجددحت

الفعلية من العمل   تقدم األمانة واآللية العاملية تقارير واضحة وشفافة تبني حصتهما          : املسـاءلة  `١`
وتقدم املنظمتان تقريراً . واستخدام األموال األساسية والتربعات ذات الصلة خبطة العمل املشتركة

ويعهد مؤمتُر األطراف إىل املكتب     . مشتركاً إىل مؤمتر األطراف عن تنفيذ خطة العمل املشتركة        
 .باإلشراف على تنفيذ خطة العمل املشتركة

األمانة واآللية العاملية يف حبث كيفية زيادة كفاءة استخدام املوارد          ن  كل م تشـرع   : الكفـاءة  `٢`
 تنفيذ خطة العمل املشتركة   عملية  البشرية واملالية، وتلتمسان املشورة الفنية بشأن كيفية تنظيم         

 .مبزيد من الفعالية

 :احلوار والتنسيق على الصعيد اإلقليمي )ب(  

ـ    .  آليات مناسبة لتيسري احلوار والتنسيق على الصعيد اإلقليمي        مؤمتر األطراف النظر يف وضع    رجى من   ي
 :عرضه على مؤمتر األطرافل ذلك أن تقوم كل منطقة مبا يلي لزمتسوي

ة هليئة إقليمية من هذا القبيل يف سياق خطيت العمل اجلديدتني لألمانة باشراملاملضافة حتديد القيمة  `١`
 .واآللية العاملية

 . من هذا القبيل يف املنطقةة املؤسسية املالئمة هليئحتديد الترتيبات `٢`

 . يف األجلني القصري واملتوسط هلذه اهليئاتلإلدارة القائمة على النتائجوضع إطار  `٣`

 وحدة التفتيش املشتركة إىل األطراف ومؤمتر األطرافاإلضافية املقدمة من توصيات ال -واو 

ج هذه اخلطة االستراتيجية والتوصيات الفنية      ئمجيع أهداف ونتا   قيقتـؤدي األطـراف دوراً رائداً يف حت        -٢٣
وعالوة على ذلك، تنفذ األطراف التوصيات التالية املتعلقة بالعملية         . لوحدة التفتيش املشتركة اليت أدرجت فيها     

 : تقرير وحدة التفتيش املشتركةيفة ردواال
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للبلدان النامية املتأثرة    الكايف   واملايليـرجى مـن مؤمتر األطراف أن يضمن توفري الدعم التقين             )أ( 
 .٢٦ من املادة ٧املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية، وفقاً للفقرة إرسال لتجميع و

خارج الطارئة  مؤمتر األطراف النظر يف كيفية تناول املكتِب املسائل التشغيلية واملالية           قـد يود     )ب( 
 .د دورات مؤمتر األطرافاعقانفترات 

 فق البيئة العاملية مر-زاي 

وتنسيق هذه اخلطة االستراتيجية يف اعتباره      إىل وضع   مرفق البيئة العاملية    دعوة  مؤمتر األطراف   قـد يود     -٢٤
 .هبدف تيسري التنفيذ الفعال لالتفاقيةهذا األساس عملياته على 

  رصد األداء-سابعاً 

 :املؤشرات -٢٥

ردة يف هذه اخلطة االستراتيجية نوع املؤشرات اليت         مؤشرات األهداف االستراتيجية الوا    وضحُت )أ( 
وقد جرى انتقاء العديد من هذه املؤشرات من بني . يتعني وضعها لتوفري معلومات عن االجتاهات يف املناطق املتأثرة

لأللفية، املتعلق بتردي األراضي، واألهداف اإلمنائية      العاملية الرئيسي   مرفق البيئة   جملال عمل   األهداف االستراتيجية   
إدخال التحسينات على  جلنة العلم والتكنولوجيا اصلويتعني أن تو. ٢٠١٠ لعام اتفاقية التنوع البيولوجيهدف و

احلالية، هبدف حتديد اجتاهات البيانات األساسية املتعلقة       البيانات  ، استناداً إىل مصادر     اإلمجاليةهـذه املؤشرات    
 .٢-٣بالنتيجة 

ة بعاتمإطار  هداف التنفيذية املتعلقة بالتنفيذ على صعيد األطراف يف         يـتعني وضع مؤشرات األ     )ب(  
 .عمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، على أن تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 اليت ؤسسات االتفاقية كجزء من أطر اإلدارة القائمة على النتائجوضع املؤشرات املتعلقة مبتعني ي )ج(  
وستستعرض جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقدم املؤسسات       . مؤمتر األطراف ويعتمدها  ،  ستضعها هذه املؤسسات  
 .يف ضوء هذه املؤشرات

 بعد مضي ست    ، يف منتصف املدة استناداً إىل نظام رصد األداء        ويـتعني أن جيري مؤمتر األطراف تقييماً       -٢٦
ضمن التقييم استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية،         وسيت. اعتماد اخلطة االستراتيجية  على  سنوات  
 .التنفيذتعزيز توصيات بشأن التدابري املناسبة لتحسني األداء ووتقدمي 

دورات إىل   الفرعية تقارير بشأن تنفيذ اخلطة االستراتيجية        اويـتعني أن تقدم مؤسسات االتفاقية وهيئاهت       -٢٧
 .ية ومؤمتر األطراف، باالستناد إىل إطارها القائم على النتائججلنة استعراض تنفيذ االتفاق


