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 الصفحة  املقرر

 ٤ ...................................................تعزيز تنفيذ االتفاقية يف مجيع املناطق ٨-م أ/١

 مـتابعة مـا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باالتفاقية               ٨-م أ/٢
 ٦ .............عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامةواإلعداد للدورتني السادسة  

 اخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجيان للسـنوات العشـر مـن أجل تعزيز تنفيذ                 ٨-م أ/٣
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  املقرر

 إجراءات إضافية أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ            ٨-م أ/٧
 ٣٦ .............................................................تظماًاالتفاقية استعراضاً من 

 ٣٨ .حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف ٨-م أ/٨

 ٤٠ ...........................برنامج عمل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٨-م أ/٩

 ٤٢ ...................تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٨-م أ/١٠

 ٤٣ .................................................................قائمة اخلرباء املستقلني ٨-م أ/١١

 ٤٤ .....................................................سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا ٨-م أ/١٢

 إعـادة صياغة عمل جلنة العلـم والتكنولوجيـا وفقـاً للتوصيات الواردة يف اخلطة            ٨-م أ/١٣
 وإطـار العمـل االسـتراتيجيني للسـنوات العشـر مـن أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية                
 ٤٥ ..ا الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدوراتاللذين وضعهمــ) ٢٠١٨-٢٠٠٨( 

 ٤٧ .....................................إقامة شبكات بني املؤسسات والوكاالت واهليئات ٨-م أ/١٤

 ٤٨ .................................................تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة ٨-م أ/١٥

 ٤٩ .................................برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ٨-م أ/١٦

 ٥٠ ...........................................................التقرير النهائي لفريق اخلرباء ٨-م أ/١٧

 ٥١ ..................................................برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا ٨-م أ/١٨

 ٥٢ .......................................................... من النظام الداخلي٤٧املادة  ٨-م أ/١٩

 ٥٣ .............................اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ ٨-م أ/٢٠

 ٥٤ ......................................املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق ٨-م أ/٢١

 ٥٥ ................................................لد املضيف هلاالعالقات بني األمانة والب ٨-م أ/٢٢
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  املقرر

 ٥٦ ...................................................................وثائق تفويض الوفود ٨-م أ/٢٣

 ٥٧ .....................................جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة ٨-م أ/٢٤

 ٥٨ .............................تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان ٨-م أ/٢٥

 ٥٩ ..............ت الدورة الثامنة ملؤمتر األطرافإعالن املنظمات غري احلكومية اليت حضر ٨-م أ/٢٦

 ٦٠ ............................................برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف ٨-م أ/٢٧

 ٦٢ ....................................تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف ٨-م أ/٢٨

 القرار

 ٦٣ ..........................................اإلعراب عن االمتنان حلكومة إسبانيا وشعبها ٨-م أ/١
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 ٨-م أ/١املقرر 

 يع املناطقتعزيز تنفيذ االتفاقية يف مج

 إن مؤمتر األطراف،

  بشأن تعزيز تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا وإىل استمرار أمهية أحكامه،٧-م أ/ إىل املقرر اإذ يشري 

عن دورهتا  ) اللجنة( التقرير الشامل الذي أعدته جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          وقد استعرض مع التقدير    
رير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف مناطق غري أفريقيا والتوصيات الصادرة          اخلامسة والذي يعتمد على استعراض التقا     

عن حلقات العمل اإلقليمية الثالث اليت عقدت يف مدينة بنما ويف بانكوك وبون وتناولت مرفقات التنفيذ اإلقليمي 
 من الثاين إىل اخلامس،

يف مناطق غري   ) االتفاقية(فحة التصحر    بـأن حصيلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكا         وإذ يقـرُّ   
أفريقيا أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية تؤكد يف كثري من األحيان االجتاهات واالستنتاجات               

 اليت متخضت عنها عملية استعراض التنفيذ يف أفريقيا، اليت أُجنزت أثناء الدورة الثالثة للجنة،

 -وانب الرئيسية لَتَرّدي األراضي الناشئ يف خمتلف املناطق اإليكولوجية        ضـرورة حتديد اجل    وإذ يـدرك   
 اجلغرافـية، وضـرورة قـياس شـدهتا بغية إجياد احللول املناسبة حلماية النظم اإليكولوجية املهددة واستئصال                 

 شأفة الفقر،

باالتفاقية وإىل توحيد  األطراف واملؤسسات الدولية إىل تعزيز عملية إعداد التقارير املتعلقة يدعو -١ 
 إجراءات هذه العملية، إضافة إىل حتسني الرصد والتقييم الشاملني والقائمني على املشاركة؛

 األطـراف واملؤسسات الدولية إىل تعزيز قدراهتا من أجل تبادل املعلومات عن             يدعـو أيضـاً    -٢ 
إطار برامج العمل الوطنية نظراً إلمكانية      الـتدخالت الناجحة على الصعيد اجلزئي يف برامج املناطق احمللية ضمن            
 رفع مستوى هذه التدخالت، مما ميكنها من التأثري يف السياسات الوطنية؛

 البلدان األطراف املتأثرة على أن تيسر مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ              حيـث  -٣ 
 -  املعنية بالشؤون البيئية والشؤون االجتماعيةاملنظمات غري احلكوميةأحكام االتفاقية، ومنهم، بني جهات أخرى، 

 االقتصادية واملنظمات اجملتمعية والرابطات اإلمنائية احمللية، وفقاً للسياسة الوطنية؛

 دعم بناء القدرات - املنظمات الدولية إىل ويدعو - البلدان األطراف املتقدمة على     حيث كذلك  -٤ 
 لة بتنفيذ برامج العمل الوطنية؛بطريقة مستدامة يف مجيع اجملاالت املتص

 البلدان النامية إىل العمل على إجياد بيئة متكينية إلدارة األراضي إدارة مستدامة وإدارة املياه يدعو -٥ 
إدارة متكاملة، ويشمل ذلك اختاذ التدابري االقتصادية، وفقاً ألحكام القانون الدويل، والتنسيق فيما بني السياسات 

 وافق مع السياسات الوطنية؛القطاعية، مبا يت
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 البلدان األطراف املتأثرة واجلهات املاحنة على ضمان مشاركة اجملتمع املدين يف عمليات             يشـجع  -٦ 
 االتفاقية وعلى وضع هذه املسألة يف االعتبار عند حتديد األولويات يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

 حشد وتوفري   - املنظمات املتعددة األطراف إىل      يدعوو - البلدان األطراف املتقدمة على      حيـث  -٧ 
موارد مالية كبرية من مجيع املصادر، وخباصة لصاحل البلدان النامية وغريها من البلدان املؤهلة، عند االقتضاء، من                 

 أجل وضع أهداف االتفاقية موضع التنفيذ؛

احلفاظ على التوازن اجلغرايف     من اآللية العاملية أن تنهض بدور أنشط يف حشد املوارد و           يـرجو  -٨ 
 من اآللية حتسني اإلفادة من عملية وضع ويرجو أيضاًكيما يتسىن أيضاً للبلدان األقل قدرة أن تستفيد من املوارد؛ 

السياسات اليت حيركها الطلب واجلارية يف سياق مرفقات التنفيذ اإلقليمي وبرامج العمل الوطنية لتيسري استجابة               
 ملتقدمة؛البلدان األطراف ا

 األطراف، واملنظمات الدولية، إىل دعم اإلدارة التشاركية للموارد الطبيعية بوصفها أداة            يدعـو  -٩ 
 ملنع تردي األراضي، وإىل تعزيز تبادل النهوج واخلربات يف هذا الشأن؛

 ونقل   جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن تساعد على إجياد بيئة للسياسة الدولية لتوفري            يدعو أيضاً  -١٠ 
التكنولوجـيا املناسبة، ال سيما تكنولوجيا االستشعار عن بعد، إىل البلدان األطراف املتأثرة من أجل إنشاء نظم                 

 رصد وتقييم فعالة؛

جلنة العلم والتكنولوجيا على أن تضاعف جهودها الرامية إىل إقامة روابط مع األوساط             حيـث    -١١ 
بادرات ذات الصلة، املتخذة يف اجملاالت املتصلة باإلدارة املستدامة         العلمـية مـن أجـل االستفادة الكاملة من امل         

 لألراضي واملياه؛

 من األطراف املتأثرة أن تركز برامج عملها على وضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ يف   يـرجو  -١٢ 
 ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(ضوء اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

، يف سياق ما تقدم، من البلدان األطراف املتقدمة أن تساعد البلدان األطراف             يـرجو كذلـك    -١٣ 
 املتأثرة، وخباصة النامية منها وغريها من البلدان املؤهلة، على وضع برامج العمل الوطنية موضع التنفيذ؛

  من املقرر  ٣٢ و ٣١ و ٣٠ات   أن يسـتمر، أثناء عملية االستعراض املشار إليها يف الفقر          يقـرر  -١٤ 
، ومع عدم إسباق احلكم على حصيلتها، يف دعم وحدات التنسيق اإلقليمي احلالية، ويف تعزيزها، حيثما ٨-م أ/٣

أمكن، بواسطة الصندوق التكميلي؛ ويشجع اجلهات املاحنة، كما يشجع األطراف يف املناطق املعنية، وفقاً لقدراهتا 
 . توفري املوارد املالية لتحقيق هذه الغايةالوطنية وعند االقتضاء، على 

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 ٨-م أ/٢املقرر 

متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
 من نتائج تتصل باالتفاقية واإلعداد للدورتني السادسة       

 ستدامة      عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية امل
 إن مؤمتر األطراف،

 املتعلقني مبا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من     ٧-م أ /٢ و ٦-م أ /٢ إىل املقررين    إذ يشري  
 نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومتابعتها،

مسألة التصحر يف أعمال جلنة      الذي يشدد على أمهية      ٦١/٢٠٢إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري كذلك     
التنمية املستدامة، وال سيما يف سياق دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة اللتني تتناوالن جمموعات مواضيعية               

 تتعلق بالزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتصحر، وبأفريقيا،

الوعي الدويل باالتفاقية وااللتزام بتنفيذها،  على ما تتيحه هاتان الدورتان من إمكانية لتعزيز  وإذ يؤكـد   
 وعلى احلاجة إىل القيام بأعمال حتضريية مناسبة التوقيت وجوهرية لكي تساهم االتفاقية يف هذه العملية،

 املتعلقتني مبتابعة ما انتهى إليه      ICCD/COP(8)/5/Add.1 و ICCD/COP(8)/5بالوثيقتني  وإذ حييط علماً     
للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية مكافحة التصحر وبالتحضري للدورتني السادسة عشرة مؤمتر القمة العاملي 

 والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة،

 مبا تتيحه اتفاقية مكافحة التصحر من إمكانية لتعزيز الروابط بني مكافحة التصحر وتردي              وإذ يعـترف   
 امه استخداماً مستداماً، والتكيف مع تغري املناخ، واإلدارةاألراضـي، وصـون التـنوع البـيولوجي واسـتخد      

 املتكاملة للمياه، 

إىل األنشطة اليت يقوم هبا األمني التنفيذي ملتابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي              وإذ يشـري مع التقدير       
ة الدولية للصحارى والتصحر من     للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باالتفاقية وإىل جهوده الالزمة يف أعقاب السن           
 أجل تعزيز االتفاقية ومسامهتها يف الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية والتوعية هبما،

إىل األمني التنفيذي أن يقوم على حنو نشط، بالتعاون مع إدارة األمم املتحدة للشؤون              يطلـب    -١ 
السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشاركة      االقتصـادية واالجتماعية، بالتحضري للدورتني السادسة عشرة و       

فـيهما مـن أجل ضمان املراعاة الواجبة للقضايا األساسية لالتفاقية، وال سيما القضايا املتصلة بتردي األراضي                 
واجلفاف والتصحر وعالقتها بالقضاء على الفقر والتكيف مع تغري املناخ والتنمية املستدامة، يف مداوالت الدورة               

 ستعراضية، لضمان تتويج جممل جولة جلنة التنمية املستدامة بالنجاح؛ اال
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، إىل األمني التنفيذي أن يقوم يف هذا السياق، استناداً إىل اخلطة وإطار العمل               أيضـاً  يطلـب  -٢ 
نة االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية بعرض القضايا التالية، ضمن قضايا أخرى، على جل

 :التنمية املستدامة للنظر فيها

 احلاجة إىل االستثمار يف املمارسات الزراعية املستدامة، مبا يف ذلك اإلدارة املستدامة لألراضي؛ )أ( 

تعزيز تلك السياسات والتدابري، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات على املستوى احمللي، اليت تسهم  )ب( 
 يف إدارة األراضي إدارة مستدامة؛

 زيادة الدعم الوطين والدويل لألطر اليت تعزز فرص حصول السكان املتأثرين على الغذاء واملاء؛  )ج( 

 .مكافحة التصحر بوسائل منها استصالح األراضي املتردية كوسيلة للتكيف مع تغري املناخ )د( 

قليمي حتضرياً   األمـني التنفيذي على املشاركة يف األنشطة املضطلع هبا على الصعيد اإل            يشـجع  -٣ 
للدورتـني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة وعلى االستمرار يف تقدمي ما هو مناسب من                 

 إسهامات فيها؛

 األطراف على إشراك جهات التنسيق الوطنية لالتفاقية واملنظمات غري احلكومية           كذلك يشجع -٤ 
 ادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛ يف األعمال املضطلع هبا يف سياق الدورتني الس

 األطراف، وفقاً للقدرات الوطنية، إىل تقدمي الدعم لألعمال املضطلع هبا يف إطار االتفاقية              يدعو -٥ 
 حتضرياً للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشاركة فيهما؛

ذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة تقريراً عن األنشطة             إىل األمني التنفي   يطلـب  -٦ 
 .املضطلع هبا تنفيذاً هلذا املقرر

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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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،



ICCD/COP(8)/16/Add.1 
Page 25 

 :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
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 ٨-م أ/٤املقرر 

 أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات والتآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة،
 ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة

 إن مؤمتر األطراف،

لذين طُلَب فيهما إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          ال ٦-م أ /١٢ و ٥-م أ /٧ إىل املقررين    إذ ُيشري  
التصـحر أن ُتسهم مع شركاء آخرين يف تعزيز قدرة البلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود على مكافحة التصحر                  

 وتردي األراضي وإزالة الغابات،

 وتطوير أوجه تآزر    دعوته إىل بناء القدرات   ويؤكد من جديد     ٧-م أ /١٢ إىل املقرر    وإذ ُيشـري كذلك    
 تشغيلية على الصعيد الوطين،

  أمهـية اسـتنتاجات الـتقرير التولـيفي عـن التصـحر الـذي أعد يف إطار تقييم النظام                  وإذ َيعـي   
 اإليكولوجي لأللفية،

 ضرورة تعزيز الفهم العلمي املتعدد التخصصات للروابط القائمة بني التنوع األحيائي وتغّير             وإذ ُيـدرك   
ي األراضي بغية حتسني األساس العلمي لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاقيات ريو وإجراءات       املـناخ وتـردّ   

 تنفيذها على الصعيد الوطين،

 إىل أن اتـباع هنوج سوقية على الصعيد الوطين، وفقاً ألحكام القانون الدويل، يف مكافحة                وإذ يشـري   
من مصادر التمويل املمكنة، لكنه يتطلب إجياد بيئة سياساتية         التصحر وترّدي األراضي ميثل مصدراً جديداً هاماً        
 داعمة وما يتصل بذلك من مساعدة مالية وتقنية،

 البلدان األطراف املتأثرة على إقامة روابط بني برامج العمل الوطنية واجملاالت احملركة             ُيشـجع  -١ 
يف مع تغري املناخ وما يرتبط بذلك من مسائل، للدعم الدويل، مثل األمن الغذائي واحلد من الفقر يف الريف، والتك

وختطيط األراضي والوقاية من الكوارث الطبيعية، بغية جعل برامج العمل الوطنية أداة أكثر مرونة وتكراراً لتشجيع 
 عملية وضع سياسات اإلدارة املستدامة لألراضي؛

ددة التخصصات بشأن الُنظم     البلدان األطراف املتأثرة على تعزيز البحوث املتع       ُيشـجع أيضـاً    -٢ 
اإليكولوجـية املتأثرة يف املناطق الريفية واملناطق الساحلية من الدول اجلزرية الصغرية النامية، وفقاً لربامج العمل الوطنية،                 

 عند االقتضاء، لإلسهام يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 مساعدة  -ؤسسات املتعددة األطراف إىل      امل يدعو و - البلدان األطراف املتقدمة على      ُيشجع كذلك  -٣ 
البلدان النامية، ال سيما البلدان األفريقية، وغريها من البلدان املؤهلة، حسب االقتضاء، على احلصول على موارد مالية                 
جديـدة وإضافية، من خالل مجلة أمور، منها التكامل مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى من أجل النجاح           

  التصدي للتصحر وتردي األراضي وعكس مسارمها؛يف



ICCD/COP(8)/16/Add.1 
Page 31 

مجيع األطراف إىل تعزيز اإلدارة املستدامة لألحراج واإلدارة املتكاملة للمياه يف مناطق            يدعـو    -٤ 
مسـتجمعات املـياه البالغة األمهية من أجل احلفاظ على خدمات النظام اإليكولوجي يف املناطق اجلبلية املتأثرة،                 

ـ     اتِّ التربة ودون حدوث الفيضانات، وزيادة حجم مصارف الكربون اجلوية، واحلفاظ على            واحلـيلولة دون حت
 التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً؛

 تلبية احتياجات - املؤسسات املتعددة األطراف إىل يدعو و- البلدان املتقدمة األطراف على حيث -٥ 
األمناط اجلوية املتطرفة وبالتحاتَّ الساحلي، واليت ُتحبذ التنسيق اإلقليمي         الدول اجلزرية الصغرية النامية املهددة ب     

 واستراتيجيات اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية ومستجمعات املياه؛

 أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر إىل مواصلة أعماهلما يف إطار             يدعـو  -٦ 
 البلدان املتقدمة األطراف ُيشّجع التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة، و  برنامج العمل املشترك بشأن   

على اإلسهام على أساس طوعي يف الصندوق التكميلي لتمكني األمانة من اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان وضع                  
 برنامج العمل املشترك موضع التنفيذ الفعال؛

ة على أن تقوم، حيثما اقتضى األمر، بوضع إطار لتعزيز التآزر يف            البلدان األطراف املتأثر   ُيشّجع -٧ 
تنفـيذ خطـط العمل الوطنية للتكيف اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالستراتيجيات       

افحة التصحر، وخطط العمل الوطنية اخلاصة باتفاقية التنوع البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية اخلاصة باتفاقية مك
 مبا يف ذلك يف خمططاهتا املالية؛

فريق االتصال املشترك التابع لألمانتني التنفيذيتني لالتفاقيتني املذكورتني إىل إسداء       يدعـو أيضاً     -٨ 
املشـورة بشـأن سبل ووسائل تعزيز الروابط بني برامج العمل الوطنية، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية                

 لبيولوجي، وخطط العمل الوطنية للتكيف؛اخلاصة بالتنوع ا

 إىل األمني التنفيذي أن ُيقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة تقريراً عن وضع هذا          يطلـب  -٩ 
 .املقرر موضع التنفيذ

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 ٨-م أ/٥املقرر 

 تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية

 متر األطراف،إن مؤ

 ، ٦-م أ/٦ و٦-م أ/٥ إىل مقّرريه إذ يشري 

 اللذين حث فيهما البلدان األطراف املتأثرة على إدماج برامج          ٧-م أ /٥ و ٦-م أ /١ إىل مقرريه    وإذ يشري كذلك   
 امل،العمل الوطنية يف ُصلب ما جيري من مبادرات إمنائية وطنية وعمليات الستئصال الفقر، وعلى تنفيذ أحكامهما بالك

أن أُطر الشراكة املتعددة البلدان واملتعددة أوجه التركيز، ال سيما يف أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا               وإذ يالحظ    
الالتينـية والكارييب، قد جنحت يف اختبار ُنهٍج لتوسيع نطاق مصادر التمويل، وتعزيز التنسيق بني املاحنني، واملواءمة بني                  

 اء القدرات،األولويات، ونقل املعارف، وبن

 إزاء النمط الناشئ للتدهور البيئي املتزايد، واألحداث اجلوية املتطرفة القاسية، وازدياد اجلفاف             وإذ يشعر بالقلق   
 يف ظل أوضاع تغري املناخ احلالية،

لب التربة، والتصحر واجلفاف، إضافة إىل تق     / يف هذا السياق إزاء ما لتردي األراضي       وإذ يساوره أيضاً بالغ القلق     
 املناخ، من أثر سليب آخذ يف بلوغ ُبعد عاملي،

إىل مجيع األطراف أن تتناول مسائل تعبئة املوارد يف ضوء االستنتاجات الواضحة لتقرير وحدة        يطلـب    -١ 
 التفتيش املشتركة حول هذا املوضوع؛

إلجراءات يف سياق    مجيع األطراف إىل القيام، عند ترتيب استراتيجياهتم حبسب األولوية وتبسيط ا           يدعو -٢ 
التربة، والتصحر واجلفاف، يف اجلهود اجلارية للتنسيق بني السياسات العامة          /إعالن باريس، بإدراج مسائل تردي األراضي     

 املتعلقة بتخصيص املوارد من أجل املساعدة اإلمنائية الرمسية؛

مادات يف امليزانيات احمللية من      البلدان األطراف املتأثرة إىل زيادة االتساق يف ختصيص اعت         يدعـو أيضاً   -٣ 
 أجل التنمية الريفية، وإىل املناداة بزيادة التركيز على الطرائق اجلديدة إليصال املعونة؛

إىل البلدان األطراف املتقدمة ووكاالت التمويل املتعددة األطراف وغري احلكومية أن تقدم أيضاً             يطلب   -٤ 
 عمل الوطنية؛مزيداً من التربعات من أجل تنفيذ برامج ال

 الـبلدان األطراف املتقدمة، فيما يتعلق بطرائق تنسيق املعونة، ال سيما يف أفريقيا، على إدراج                حيـث  -٥ 
اإلدارة املستدامة لألراضي يف الربجمة لدى املاحنني وعلى إبقاء وتوسيع اآللية الرائدة لتعبئة املوارد بغية حتسني تنسيق دعمها                  

  من االتفاقية؛٦املادة ومشاركتها الكاملني مبوجب 
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 أن تدعم مالياً    - املؤسسات املتعددة األطراف إىل      ويدعو - البلدان األطراف املتقدمة على      حيث أيضاً  -٦ 
وتقنـياً اجلهود اليت تبذهلا البلدان األطراف النامية املتأثرة وغريها من البلدان األطراف املؤهلة، عند االقتضاء، ضمن أطر                  

مبا يف ذلك وحدات التنسيق اإلقليمي، هبدف زيادة الدعم املقدم للمؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية              التعاون اإلقليمي،   
 مـن أجـل تنفـيذ أهـداف االتفاقية، وخباصة زيادة التعاون العلمي وتبادل أفضل املمارسات على الصعيدين اإلقليمي                  

 .ودون اإلقليمي

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/٦املقرر 

 التعاون مع مرفق البيئة العاملية

 إن مؤمتر األطراف،

 بشأن التعاون مع مرفق البيئة العاملية، اللذين اعتمد مبوجبهما ٧-م أ/٦ و٦-م أ/٦ إىل مقرريه  إذ يشـري   
 شأن زيادة ومرفق البيئة العاملية ب   ) االتفاقية(مذكـرة الـتفاهم بـني اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر              

 التعاون بينهما، 

 بأن تناول قضايا األراضي واملياه ذات الصلة بأهداف هذه االتفاقية هو أمر يسهم يف بلوغ                وإذ يسـلِّم   
 األهداف اإلمنائية لأللفية واحملافظة على اخلدمات الضرورية للنظم اإليكولوجية،

رد مالية من خالل اتفاقات أخرى متعددة إىل أن إمكانية حصول األطراف يف االتفاقية على مواوإذ يشري  
األطراف هم أيضاً أطراف فيها، من قبيل متويل عمليات التكيف مع تغري املناخ، ينبغي أال تكون بديالً عن ضرورة 

 رصد موارد مالية حمددة لتنفيذ برامج العمل الوطنية املندرجة يف إطار االتفاقية، 

 بدعوة مجعية   ٢٠٠٦ديسمرب  /ق البيئة العاملية يف كانون األول      بالقرار الذي اختذه جملس مرف     وإذ يرحـب   
املرفق يف دورهتا الرابعة إىل تعديل صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد تنظيمه حبيث تدَرج اتفاقية األمم املتحدة                  

 ملكافحة التصحر بني االتفاقيات اليت يؤدي فيها مرفق البيئة العاملية دور اآللية املالية،

 من مقررات، من بينها مقرر ٢٠٠٧يونيه / مبا اختذه جملس مرفق البيئة العاملية يف حزيرانوإذ يرحب أيضاً 
تبسـيط إجـراءات دورة املشاريع لتعجيل توافر املوارد لدى البلدان، واعتماد استراتيجية منقحة جملاالت العمل                

جديد املوارد املالية ملرفق البيئة العاملية، واستراتيجية       الرئيسية بشأن تردي األراضي، فيما يتعلق بالعملية الرابعة لت        
الرئيسية الشاملة لعدة قطاعات واملتصلة باإلدارة املستدامة لألحراج، فضالً عن وضع إطار لإلدارة القائمة              جماالت العمل   
 على النتائج،

اجة للحصول على  بـتأهيل مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلروإذ يرحب كذلك 
 متويل مرفق البيئة العاملية يف إطار استراتيجية جماالت العمل الرئيسية لتغري املناخ،

 ما أبدي من شواغل بشأن ختصيص األموال ملكافحة تردي األراضي يف إطار العملية              وإذ يضع يف اعتباره    
 الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية،

عاملية إىل وضع استراتيجية جماالت العمل الرئيسية فيما يتعلق بتردي األراضي  مرفق البيئة اليدعو -١ 
 موضع التنفيذ الفعال والسريع من أجل العملية الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية؛ 
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 القيام يف العملية - جملس مرفق البيئة العاملية إىل ويدعو - البلدان األطراف املتقدمة على  حيـث  -٢ 
خلامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، بتوفري موارد مالية وافية ويف الوقت املطلوب وعلى حنو ميكن التنبؤ به، ا

 مبا يف ذلك موارد مالية جديدة وإضافية، من أجل جمال التركيز الرئيسي املتعلق بتردي األراضي؛

ل البلدان األطراف املتأثرة، وخباصة      مرفق البيئة العاملية إىل تيسري إمكانية حصو       يدعـو أيضـاً    -٣ 
 األفريقية منها، على جممل أموال املرفق املتاحة لتنفيذ املشاريع والربامج املتعلقة بتردي األراضي والتصحر؛

 بـأن وضــع اخلطة وإطار العمل االستراتيجي للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ               ُيسـلِّم  -٤ 
موضع التنفيذ يتطلب حشد موارد مالية وافية وميكن التنبؤ هبا وُتتاح ) جيةاالستراتي) (٢٠١٨ - ٢٠٠٨(االتفاقية 

يف الوقت املطلوب، على الصعيدين الوطين والدويل من أجل وضعها موضع التنفيذ الفعال؛ ويف هذا السياق، يدعو 
 دان النامية على موارد   مـرفق البيـئة العاملية إىل النظر يف تبسيط إجراءاته التمويلية تيسرياً إلمكانية حصول البل              

 املرفق املالية؛

 مـن أمانة مرفق البيئة العاملية أن تقوم، يف ضوء مذكرة التفاهم، مبواصلة إحاطة مؤمتر                يـرجو  -٥ 
األطراف علماً بالطريقة اليت أسهمت هبا املشاريع املندرجة يف جماالت العمل الرئيسية للمرفق غري املشاريع اخلاصة 

  حمدداً يف اإلدارة املستدامة لألراضي؛بتردي األراضي إسهاماً

 مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تنفيذ املقرر الذي اختذه جملس املرفق يف اجتماعه املعقود يف                يدعو -٦ 
، وأقر مبوجبه بأنه عند مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف إطار دورة اإلبالغ التالية، تعترب           ٢٠٠٣مـايو   /أيـار 

مل وطنية أو دون إقليمية أو إقليمية أو إعداد تقارير وطنية عنصراً من عناصر إطار مشاريع بناء                 صياغة برامج ع  
 القدرات، ومن مث مؤهَّلة للتمويل؛

 من اآللية العاملية بالتعاون مع وكاالت مرفق البيئة العاملية املنفِّذة واملشرفة على التنفيذ،              يـرجو  -٧ 
ن األطراف النامية املتأثرة وغريها من البلدان األطراف املؤهلة، عند االقتضاء، يف حتسني املساعدة املقدمة إىل البلدا

حتديـد وحتصـيل التمويل املشترك من اجلهات املاحنة الضروري للتمكني من احلصول على متويل املرفق ملشاريع                 
 ميلي للمرفق؛مكافحة تردي األراضي وفقاً لالستراتيجية، مع التركيز يف الوقت ذاته على الدور التك

َمَدة يرجو أيضاً -٨   من األمني التنفيذي أن يوجِّه نظر جملس مرفق البيئة العاملية إىل االستراتيجية املعَت
 يف دورة مؤمتر األطراف هذه؛

 من األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر وكبري املوظفني التنفيذيني يف مرفق    يـرجو كذلك   -٩ 
رفق بوصفه آلية مالية من آليات االتفاقية أن يقدما إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف تقريراً    رئيس امل /البيئة العاملية 

 .عن تنفيذ هذا املقرر

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/٧املقرر 

 مؤمتر األطراف إجراءات إضافية أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة
 فاقية استعراضاً منتظماًيف استعراض تنفيذ االت

 إن مؤمتر األطراف، 

 ،٧-م أ/٧ و٦-م أ/٧ وإىل املقررين ٥-م أ/١ إىل مقرره إذ يشري 

 ،٦-م أ /١، و ٥-م أ /١٠، و ٥-م أ /٣، و ٤-م أ /١٠، و ٤-م أ /٨، و ١-م أ /١١ املقررات   وإذ يضـع يف اعتباره     
 ،٦-م أ/٤و

جراءات أو اآلليات املؤسسية    طراف بشأن كيفية حتسني اإل     يف اآلراء واملقترحات اليت قدمتها البلدان األ       وقد نظر  
احلالـية وإنشاء أخرى إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، على حنو ما ورد يف               

 دهتا األمانة  والوثيقة اليت أع   ٧-م أ /٧املقـترحات الكتابـية الـيت قدمـتها الـبلدان األطـراف ودعا إىل ذلك املقرر                 
)ICCD/COP(8)/3(، 

 يف املسامهة الواردة عرب العمليتني احلكوميتني الدوليتني اللتني أنشأمها مؤمتر األطراف السابع ومها              وقد نظر أيضاً   
الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات املعين باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ 

 ، والعملية املتصلة بالفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات،)٢٠١٨-٢٠٠٨(التفاقية ا

  جتديد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية ملؤمتر األطراف؛يقرر -١ 

 الية على النحو املبني يف املقرر أن تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبوجب اختصاصاهتا احل    يقرر أيضاً  -٢ 
 ، عند االقتضاء؛٥-م أ/١

، أن يقوم مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة، بالنظر يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ              يقرر كذلك  -٣ 
ت ذات  االتفاقية وتنقيحها عند اللزوم، مع مراعاة اخلطة والدور االستراتيجيني للجنة على النحو املنصوص عليه يف املقررا               

 الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة ويف نتائج الدورتني السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

 أن يعد الرئيس جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالتشاور              يطلـب  -٤ 
 مع األمانة؛

البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات املهتمة والقطاع اخلاص إىل التربع املايل           األطراف، ال سيما     يدعو -٥ 
 من أجل تنظيم هاتني الدورتني الرمسيتني للجنة؛
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 إىل األمني التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع اآللية العاملية، بتوجيه انتباه املاحنني إىل أمهية الدعم                يطلـب  -٦ 
 الوطنية ال سيما من مرفق البيئة العاملية وغريه من املؤسسات املالية، من أجل حتقيق القدرة على           املايل املقدم إلعداد التقارير   

 الرصد على املستوى الوطين يف البلدان األطراف املتأثرة ومن مث حتسني نوعية التقارير الوطنية؛

ذ االتفاقية بستة أسابيع على      إىل األمانة أن تعمم، قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفي           يطلب -٧ 
 .األقل، الوثائق املالئمة لتلك الدورة جبميع اللغات الرمسية

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/٨املقرر 

 حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل 
 التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف

 إن مؤمتر األطراف،

 ، ٥-م أ/١٠، و٥-م أ/٣، و٥-م أ/١، و٤-م أ/١٠، و٢-م أ/٥، و١-م أ/١١ إىل مقــرراته إذ يشــري 
 ، وإىل احلاجة الواضحة إىل اختاذ تدابري لتنفيذ هذه املقررات تنفيذاً كامالً،٧-م أ/٨، و٦-م أ/٤، و٦-م أ/١و

 بتحسني إجراءات تبليغ     باألعمال اليت اضطلع هبا الفريق العامل املخصص املعين         مع التقدير  إذ حييط علماً   
 املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف،

 أن الفـريق العـامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات قد قدَّم استنتاجاته               وإذ يـدرك   
  األطراف،وتوصياته، وأن الدورة الثالثة لتبليغ املعلومات قد استكملت يف الدورة الثامنة ملؤمتر

 بوجوب أن يكون تبسيط واستيعاب النتائج اليت يتم التوصل إليها من مسات املبادئ التوجيهية               وإذ يسلِّم  
املنقَّحة لإلبالغ يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وباستصواب املرونة يف شكل اإلبالغ بالنسبة إىل                

 الدول اجلزرية الصغرية النامية،

ـ     أن تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية قد شكَّل حافزاً لتقييم أكثر منهجية للقيمة االقتصادية ظوإذ يالح
 لألصول البيئية،

 إىل األمني التنفيذي أن يقوم، على ضوء آراء اآللية العاملية، بوضع مشروع مبادئ توجيهية يطلب -١ 
تفاقية، على أن يطلب دعماً خارجياً عند االقتضاء        للتبلـيغ قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ اال         

للكيانات التالية املطلوب منها تقدمي تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف أو تقدمي معلومات بصورة أخرى عن تعزيز 
 :تنفيذ االتفاقية

 البلدان األطراف املتأثرة، مبا يف ذلك املوجز القطري، )أ( 

 البلدان األطراف املتقدمة، )ب( 

 مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنية، )ج( 

 مرفق البيئة العاملية، وفقاً ملذكرة التفاهم بني االتفاقية واملرفق، )د( 

 األمانة،  )ه( 

 اآللية العاملية، )و( 
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وء آراء اآللية العاملية، بتقدمي املشورة بشأن        إىل األمني التنفيذي أن يقوم، على ض       يطلـب أيضاً   -٢ 
وضـع مشروع مفصَّل للمبادئ التوجيهية لإلبالغ وأشكاله وأدلة املساعدة، أو بوضع مشروع املبادئ التوجيهية   

 :هذا، حبسب االقتضاء، للغرضني التاليني

 التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية )أ( 

 علقة بتنفيذ برامج العمل اإلقليمية؛التقارير املت )ب( 

 أن تكون املبادئ التوجيهية لإلبالغ متفقة واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني           يطلـب كذلك   -٣ 
وأن تأخذ يف االعتبار تقرير الفريق العامل       ،  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسـنوات العشـر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية          

 املخصص؛

ر مع األمانات األخرى لفريق االتصال املشترك، وأن تقدم املشورة   إىل األمانة أن تتشاو    يطلـب  -٤ 
بشأن سبل زيادة كفاءة اإلبالغ، على أن تضع يف اعتبارها اإلجراءات وااللتزامات املتعلقة باإلبالغ مبوجب كل                

 .اتفاقية من اتفاقيات ريو

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/٩املقرر 

  عمل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبرنامج

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٢٢من املادة ) ح(و) د(و) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري 

  من االتفاقية،٢٦، وإىل املادة ٢٣من املادة ) ج(و) ب(و) أ(٢ أيضاً إىل الفقرة وإذ يشري 

 أن إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ، بش١-م أ/١١إىل مقرره وإذ يشري كذلك  

بشأن اخلطة وإطار العمل     ٨-م أ /٣ من املقرر    ١٦و١٥و١٤ و ١٣ و ١٢ الفقرات    يف اعتباره   يضـع  وإذ 
 ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

تعراض تنفيذ االتفاقية دورة استثنائية للجنة تعقد بني        أن تكون الدورة السابعة للجنة اس     يقـرر    -١ 
 دورات مؤمتر األطراف للنظر يف املسائل املنهجية من أجل املضي قدماً بتنفيذ االستراتيجية،

 :إدراج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة السابعة للجنةيقرر أيضاً  -٢ 

 :النظر يف برامج العمل التالية )أ(  

 مج العمل املتعدد السنوات لألمانة وبرنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية،برنا `١`  

 برنامج العمل لفترة السنتني للجنة العلم والتكنولوجيا، `٢`  

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، `٣`  

 ؛برنامج العمل املتعدد السنوات لآللية العاملية `٤`  

 ؛٨-م أ/٨مشروع املبادئ التوجيهية املشار إليه يف املقرر  )ب( 

 مؤشرات ورصد االستراتيجية؛ )ج( 

 شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ )د( 
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 إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وقبل انعقاد الدورة السابعة للجنة يطلب -٣ 
ض تنفيذ االتفاقية بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً ووثائق مناسبة لتلك الدورة، على استعرا

 . أعاله٢ و١حنو يعكس القرارين املذكورين يف الفقرتني 

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/١٠املقرر 

 عراض تنفيذ االتفاقيةتاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للجنة است

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري 

 بشأن اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية للمساعدة يف         ٥-م أ /١ إىل مقـرره     وإذ يشـري أيضـاً     
 استعراض تنفيذ االتفاقية،

 الستضافة الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ        العرض الذي قدمته حكومة تركيا     يقبل بامتنان  -١ 
 االتفاقية وتغطية ما يتصل بذلك من تكاليف؛

 إىل  ٢٠ عقد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اسطنبول، بتركيا، يف الفترة من               يقـرر  -٢ 
 ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩

ومة تركيا بغية التوصل إىل ترتيبات ُمْرضية بشأن         إىل األمني التنفيذي أن يتشاور مع حك       يطلب -٣ 
 .استضافة تلك احلكومة للجنة يف تركيا

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/١١املقرر 

 قائمة اخلرباء املستقلني

 ،إن مؤمتر األطراف

  من االتفاقية،٢٤ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري 

 باالستناد إىل العروض    ٧-م أ /١٣خلرباء املستقلني كما نقحتها األمانة وفقاً للمقرر         قائمة ا  وقد استعرض  
 ،ICCD/COP(8)/9املقدمة من األطراف، والتقرير الذي أعدته األمانة والوارد يف الوثيقة 

 تفاقية، الدور اهلام الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية يف تنفيذ االوإذ يضع يف اعتباره 

 تبذهلا األمانة لضمان إتاحة القائمة إلكترونياً، اليت باجلهودوإذ حييط علماً  

  بتوصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن قائمة اخلرباء املستقلني،وإذ حييط علماً أيضاً 

سيق  األطراف على أن تقوم، عن طريق مراكز تنسيقها الوطنية، وحبسب االقتضاء، بالتن            يشجع -١ 
مـع املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا، بتنقيح وحتديث التفاصيل املتعلقة باخلرباء الوطنيني املدرجني فعالً يف               
قـاعدة بـيانات قائمة اخلرباء املستقلني، وأن تقترح مرشحني جدد بغية حتسني التوازن بني اجلنسني ومتثيل مجيع             

 واملـنظمات غري احلكومية، ومجيع األفراد ذوي اخلربة يف االختصاصـات ذات الصـلة، وعـلماء االجـتماع،        
 ميدان التصحر؛

 األطراف اليت مل تقدم بعد ترشيحات اخلرباء إلدراجهم يف القائمة إىل أن تفعل ذلك، عن                يدعو -٢ 
 ف؛طريق القنوات الدبلوماسية العادية، يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل انعقاد الدورة القادمة ملؤمتر األطرا

 من األمانة أن تستمر عن طريق شبكة الربيد اإللكتروين القائمة يف توزيع املعلومات املتعلقة يرجو -٣ 
 .بالقائمة وبالتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وبعمل جلنة العلم والتكنولوجيا

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤  
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 ٨-م أ/١٢املقرر 

 والتكنولوجياسري عمل جلنة العلم 
 إن مؤمتر األطراف،

إذ ُيسلّم باحلاجة إىل تيسري عمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا من خالل أمور من بينها عقد اجتماع يف  
 فترة ما بني الدورات،

 ICCC/COP(8)/CST/4 بـتقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا الوارد يف الوثيقة           وإذ حيـيط عـلماً     
 دهتا اللجنة خالل دورهتا الثامنة،واملالحظات اليت أب

 االستراتيجية وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ           وإذ يضـع يف اعتـباره      
 ، وخباصة إطار التنفيذ للجنة العلم والتكنولوجيا،٨-م أ/٣املشار إليها يف املقرر ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

د ما ال يقل عن اجتماع يف السنة ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا             من األمانة أن تيّسر عق     يطلب -١ 
يف فـترة مـا بني الدورات الستعراض املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف وغري ذلك من املسائل ذات الصلة                   

 املتعلقة بأعمال اللجنة، وال سيما التخطيط للدورة املقبلة للجنة وتنظيمها؛

 العلم والتكنولوجيا القيام، لدى هنوضه بواجباته، بزيادة التعاون          من مكتب جلنة   يطلب كذلك  -٢ 
 مع االتفاقيات والعمليات العلمية األخرى ذات الصلة؛

 النظر يف إمكانية عقد جلنة العلم والتكنولوجيا الجتماع يف فترة ما بني الدورات واجتماع               يقرر -٣ 
 .أقصر ُيعقد بالتزامن مع مؤمتر األطراف

 

 امـة الثالثة  اجللسـة الع   
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ 
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 ٨-م أ/١٣املقرر 
 

 إعادة صياغة عمل جلنة العلـم والتكنولوجيـا وفقـاً للتوصيات الواردة
 يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ

 اللذين وضعهمــا الفريق احلكومي الدويل) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 الدوراتالعامل بني 

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٢٤ إىل املادة إذ يشري 

( اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية وإذ يضـع يف اعتباره    
تعلق ، وال سيما اجلزء ألف من إطار التنفيذ امل        ٨-م أ /٣املشار إليهما يف املقرر     ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨

 بلجنة العلم والتكنولوجيا،

 الوارد يف تلك    ٣ احلاجة إىل تركيز اجلهود من أجل ضمان التنفيذ الكامل للهدف التنفيذي             وإذ يؤكـد   
 اخلطة واملتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة،

ستويات قدرة جلنة العلم والتكنولوجيا على إتاحة فرصة لتقاسم املعارف بصورة فعالة على املوإذ يالحظ  
العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين، من أجل دعم واضعي السياسات وأصحاب املصلحة، بطرق منها حتديد 

 أفضل املمارسات وتبادهلا،

بالقرار الذي اختذه مؤخراً الفريق االستشاري املعين بالبحوث الزراعية الدولية للنظر يف وضع        وإذ يرحب    
حر وغري ذلك من املبادرات ذات الصلة، وإذ يرى أن مثل هذه العمليات ميكن أن    بـرنامج ملواجهة حتديات التص    

  لالستراتيجية،٣تقدم مساعدة ال يستهان هبا يف حتقيق اهلدف التنفيذي 

 بأعمال ونتائج حلقة العمل الدولية اليت أقامتها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن             وإذ يرحـب أيضاً    
، وإذ يالحظ أهنا توفر منوذجاً تنظيمياً       ٢٠٠٦ي يف أروشا، جبمهورية ترتانيا املتحدة، يف عام         املناخ وتردي األراض  

مفيداً لتمكني جلنة العلم والتكنولوجيا من حتقيق اهلدف املتمثل يف أن تكون مرجعاً عاملياً للمعارف العلمية والتقنية 
 فاف،تردي األراضي والتخفيف من آثار اجل/املتعلقة مبكافحة التصحر

واالحتادات  بأنه لتحقيق هذا اهلدف ستستفيد جلنة العلم والتكنولوجيا من مشاركة املؤسسات          وإذ يسلم    
 واألفراد األوسع خربة يف هذه اجملاالت،) مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية(

  باملالحظات الصادرة عن جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة،وإذ حييط علماً 

 :، فيما خيص كل دورة عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا، ما يلييقرر -١ 
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أن يقـوم مكتـب جلنة العلم والتكنولوجيا بتنظيمها يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي                 )أ( 
ة الذي  االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصل         /والـتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     

 خيتاره مؤمتر األطراف؛

 أن تركز على موضوع واحد حمدد يتصل بتنفيذ االستراتيجية ويقرره مؤمتر األطراف مسبقاً؛ )ب( 

فـيما يتعلق باملوضوع ذي األولوية، أن تتيح التفاعل مع الوفود، وتضع توصيات وتقدمها، مع       )ج( 
  مؤمتر األطراف؛االحتاد الرائد بتقدمي تقرير إىل/قيام املؤسسة الرائدة

أن تشـمل العـروض املقدمـة من املؤسسات األخرى، واالتفاقيات البيئية األخرى، واملنظمات غري                )د( 
احلكومية واألفراد ذوي اخلربة يف املوضوع املعين، على حنو ما يقرره مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بالتشاور مع املؤسسة                  

 يه نداء عاملي يتيح كل الفرص املمكنة لتقدمي املسامهات من مجيع املناطق؛االحتاد الرائد، مع ضمان توج/الرائدة

 إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة مكافحة التصحر أن تنظر، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم               يطلب -٢ 
فية لشروط  والتكنولوجيا، يف آليات تسمح بتأمني أموال إضافية لدعم احلضور من البلدان النامية والبلدان املستو             

 مجـيع مـرفقات التنفـيذ مـع ضـمـان دعم مشاركة اخلرباء واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة                 
 املعنيني اآلخرين؛

 أيضاً إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يعد االختصاصات املتعلقة باجتماع جلنة             يطلـب  -٣ 
 االحتاد الرائد؛/بالتشاور مع املؤسسة الرائدةأعاله، ) أ(١العلم والتكنولوجيا، املشار إليه يف الفقرة 

االحتاد الرائد على املساعدة يف تعبئة املوارد الالزمة لعقد اجتماع جلنة           / املؤسسة الرائدة  يشـجع  -٤ 
 .أعاله) أ(١العلم والتكنولوجيا املشار إليه يف الفقرة 

 اجللسـة العامـة الثالثة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ 
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 ٨-م أ/١٤املقرر 

 مة شبكات بني املؤسسات والوكاالت واهليئاتإقا

 إن مؤمتر األطراف،

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،٢٥ إىل املادة إذ يشري 

 ،٥-م أ/١٣، و٤-م أ/١٧، و٣-م أ/١٣، و٢-م أ/١٧، و١-م أ/٢٣ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 

 والوكاالت واهليئات، فائدة إقامة شبكات بني املؤسسات وإذ يضع يف اعتباره 

  باجلهود اليت بذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة وأعضاء احتاده يف هذا الشأن،وإذ يعترف 

 مالءمـة التوصـيات املقدمة من فريق اخلرباء لتدعيم دور املؤسسات العلمية والشبكات              وإذ يالحـظ   
 املتخصصة يف أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر،

 جة إىل حشد الكفاءات العلمية والتقنية حلل مشاكل تردي األراضي، احلاوإذ يالحظ أيضاً 

 اخلطة وإطـار العمـل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية وإذ يضع يف اعتباره 
 املتعلق بالعلم والتكنولوجيا    ٣-٣، وخباصة اهلدف التنفيذي     ٨-م أ /٣املشـار إليها يف املقرر      ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(

 اليت تقضي بضرورة إشراك شبكات ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املعنية          ٦-٣واملعـرفة، والنتـيجة املقترحة      
 بالتصحر واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية،

 إىل مكتـب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يتوىل، بالتعاون مع املؤسسة الرائدة أو االحتاد           يطلـب  -١ 
ع العلمي القادم للجنة العلم والتكنولوجيا تنظيماً مشتركاً، إقامة صالت بالشبكات           الرائد املختار لتنظيم االجتما   

 واملؤسسات والوكاالت واهليئات ملعاجلة األولوية املوضوعية؛

 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بالتعاون مع املؤسسة الرائدة أو             يطلـب كذلـك    -٢ 
تماع العلمي القادم للجنة العلم والتكنولوجيا تنظيماً مشتركاً، بإدخال املنظمات االحتاد الرائد املختار لتنظيم االج

غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين من اجملتمع املدين يف الشبكة، وفقاً للنهج القائم على املشاركة املوصى به 
 .ملكافحة التصحر

 اجللسـة العامـة الثالثة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧  
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 ٨-م أ/١٥املقرر 

 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

 إن مؤمتر األطراف،

  بشأن تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة،٧-م أ/١٩إىل أحكام املقرر إذ يشري  

 املبادرات اخلاصة مبشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة اليت اضطلعت هبا وإذ يالحظ مع التقدير 
 ؤسسات الدولية، بالتعاون مع األمانة،خمتلف املنظمات وامل

 بالتقرير املتعلق بالتقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة والوارد وإذ حييـط علماً 
 ،ICCD/COP(8)/CST/9يف الوثيقة 

ك  على مواصلة األعمال املتعلقة مبشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة وإشرا            يشـجع  -١ 
 خرباء من قائمة اخلرباء املستقلني يف عمليات التقييم؛

إىل األمانة أن تواصل عن كثب متابعة أنشطة مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق              يطلـب    -٢ 
 اجلافة؛

 مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتدعيم صالته بعمل مشروع             يدعو -٣ 
  يف املناطق اجلافة؛تقييم تردي األراضي

 مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة إىل إشراك مراكز التنسيق الوطنية             أيضاً يدعـو  -٤ 
 لالتفاقية وأصحاب املصلحة وأخذ احتياجاهتم يف احلسبان يف أعماله املقبلة؛

تقريراً عن التقدم احملرز إىل األمانة أن تقدم إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا التاسعة يطلب  -٥ 
 .فيما يتعلق مبشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

 اجللسـة العامـة الثالثة     
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 ٨-م أ/١٦املقرر 

 برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ،إن مؤمتر األطراف

 املتعلق بتحسني كفاءة وفعالية جلنة العلم       ٧-م أ /١٥ مـن االتفاقـية واملقرر       ١٩ إىل املـادة     إذ يشـري   
 والتكنولوجيا،

 أن جلـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية، يف أثناء مناقشتها لسبل ووسائل تعزيز نقل الدراية                وإذ يالحـظ   
 والتكنولوجيا، يف دورهتا الثالثة، قد أيدت إعداد مبادرة لربنامج الزماالت،

ضح بني الربنامج املقترح لزماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           باالختالف الوا  وإذ حييط علماً   
 وبرامج الزماالت األخرى القائمة،

  الفوائـد اليت ميكن أن حيققها برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر للبلدان            وإذ يضـع يف اعتـباره      
 النامية األطراف،

 وبالدعم ICCD/COP(8)/CST/5لوجيا الوارد يف الوثيقة  بتقرير مكتب جلنة العلم والتكنووإذ حييط علماً 
 الذي أعربت عنه جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة،

 اخلطة وإطـار العمـل اإلستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية وإذ يضع يف اعتباره 
 اليت تنص   ٣-٣م والتكنولوجيا واملعرفة، والنتيجة      املتعلق بالعل  ٣، وخباصـة اهلدف التنفيذي      ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(

عـلى ضـرورة حتسني املعارف املتعلقة بالعوامل البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية وتفاعلها يف املناطق املتأثرة        
 للسماح بتحسني عملية صنع القرار،

ماالت التفاقية مكافحة    إىل األمانة أن تنشئ، رهناً بتوافر التربعات الالزمة، برنامج ز          يطلـب  -١ 
التصـحر وفقـاً لالختصاصـات املـرفقة بـتقرير مكتـب جلـنة العـلم والتكنولوجـيا الوارد يف الوثيقة                     

ICCD/COP(8)/CST/5. 

 األطراف واملنظمات املهتمة األخرى القادرة على إتاحة األموال الالزمة عن طريق جمموعة يشجع -٢ 
 . والدعم احملدد اهلدف املقدم من املاحنني، على أن تفعل ذلكمتنوعة من املصادر، مبا يف ذلك التربعات

 اجللسـة العامـة الثالثة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧  
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 ٨-م أ/١٧املقرر 

 التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 ،إن مؤمتر األطراف

 ،٧-م أ/١٥، و٦-م أ/١٥، و٥-م أ/١٧إىل مقرراته إذ يشري  

 اء، عمل فريق اخلربوإذ يالحظ مع التقدير 

 إىل  ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1 بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء الوارد يف الوثائق من          وإذ حييط علماً   
Add.9، 

  توصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وتوصيات فريق اخلرباء،وإذ يضع يف اعتباره 

دامه، حبسب االقتضاء، يف     البلدان األطراف على النظر يف التقرير النهائي لفريق اخلرباء واستخ          يشـجع  
 .تنفيذ برامج عملها الوطنية

 
 اجللسـة العامـة الثالثة     
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 ٨-م أ/١٨املقرر 

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا
 إن مؤمتر األطراف،

، بشأن برنامج ٧-م أ/٢٠، و٦-م أ/٢٠، و٥-م أ/١٦، و٤-م أ/١٦، و٣-م أ/١٦ إىل مقرراته    إذ يشري  
 ل جلنة العلم والتكنولوجيا،عم

  بضرورة إتاحة املعارف جلميع صناع القرار، مبن فيهم مستخدمو األراضي،وإذ يسلِّم 

  أيضاً باحلاجة إىل املعارف من أجل مكافحة التصحر والتكيف مع تغّير املناخ،وإذ يسلِّم 

 ICCD/COP(8)/CST/4قة   بـتقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا الوارد يف الوثي         وإذ حيـيط عـلماً     
 وباملالحظات الصادرة عن اللجنة أثناء دورهتا الثامنة،

 ،Add.9 إىل Add.1 وICCD/COP(8)/CST/2 بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء الوارد يف الوثائق أيضاً وإذ حييط علماً 

زيـز تنفيذ االتفاقية من أجـل تع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر وإذ يضع يف اعتباره 
 املتعلق بالعلم والتكنولوجيا    ٣-٣، وخباصة اهلدف التنفيذي     ٨-م أ /٣املشار إليهما يف املقرر     ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(

 ،٤-٣ و٣-٣ و٢-٣ و١-٣، والنتائج واملعرفة

 وفقاً للمقرر والتكنولوجياالعلم  جلنة أن يكون املوضوع ذو األولوية الذي يتعني أن تتصـدى لـه يقرر 
 االقتصادي من   -رصد وتقييم التصحر وتردي األراضي على املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي          "هو   ٨-م أ /١٣

 ".أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه
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 ٨-م أ/١٩املقرر 

  من النظام الداخلي٤٧املادة 

 راف،إن مؤمتر األط

  من النظام الداخلي،٤٧ املتعلق بالنظر يف املادة ٢-م أ/٢١ إىل مقرره إذ يشري 

 ،٢-م أ/٢١، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٤٧ مبشروع نص املادة وإذ حييط علماً 

 ،ICCD/COP(8)/6 بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة وإذ حييط علماً أيضاً 

النظر يف هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف جدول أعمال دورته             من األمانة أن تدرج مسألة       يطلب 
 .التاسعة وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف

 
 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 



ICCD/COP(8)/16/Add.1 
Page 53 

 ٨-م أ/٢٠املقرر 

 سسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذاإلجراءات واآلليات املؤ

 إن مؤمتر األطراف،

 من االتفاقية، اليت تنص على أن ينظر مؤمتر األطراف يف وضع إجراءات وآليات              ٢٧ إىل املادة    إذ يشـري   
 مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وأن يعتمد هذه اإلجراءات واآلليات،

، ٦-م أ/٢٢، اجلزء ألف، و٥-م أ/٢١، اجلزء ألف، و٤-م أ/٢٠ و٣-م أ/٢٠إىل املقـررات إذ يشري أيضاً و 
 ، اجلزء ألف،٧-م أ/٢٢اجلزء ألف، و

 إىل موجـز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمه الرئيس يف الدورات اخلامسة              إذ يشـري كذلـك    و 
 والسادسة والسابعة ملؤمتر األطراف،

  قد تستحق مزيداً ٢٨ و٢٦ واملادتني ٢٢ من املادة ٢ والفقرة   ٢٧بط بني املادة    أن مسألة الروا  إذ يالحـظ    و 
 من الدراسة،

 من االتفاقية، أن يدعو من جديد، أثناء دورته التاسعة،          ٢٧ ألغراض الوفاء بأحكام املادة      يقرر -١ 
ليات املؤسسية حلل مسائل    فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث اإلجراءات واآل           

 التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأن؛

 إىل  ٢٧ أي أطراف ومؤسسات ومنظمات مهتمة، ترغب يف إرسال آرائها بشأن املادة             يدعـو  -٢ 
 ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١األمانة أن تفعل ذلك كتابة يف موعد ال يتجاوز 

ة تشمل جمموعة آراء األطراف الواردة يف وثائق مؤمتر إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديديطلب  -٣ 
األطـراف السـابقة بشـأن هذه املسألة، مبا يف ذلك مشروع يقدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األطراف                  

  أعاله؛٢واختصاصات هذه العملية فضالً عن جمموعة اآلراء املقدمة عمالً بالفقرة 

 خصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة        أن يـتخذ فـريق اخلرباء امل       يقـرر كذلـك    -٤ 
 .أساساً ألعماله
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 ٨-م أ/٢١املقرر 

 املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق

 إن مؤمتر األطراف،

ت التحكيم اليت سيعتمدها مؤمتر      من االتفاقية اليت تتناول إجراءا     ٢٨من املادة   ) أ(٢ إىل الفقرة    إذ يشـري   
 األطراف يف أقرب وقت ممكن عملياً يف مرفق لالتفاقية،

 من االتفاقية، اليت تتناول إجراءات التوفيق اليت سيعتمدها مؤمتر ٢٨ من املادة ٦ إىل الفقرة إذ يشري أيضاًو 
 األطراف يف أقرب وقت ممكن عملياً يف مرفق لالتفاقية،

وجـزات أعمـال فريق اخلرباء املخصص اليت قدمها الرئيس يف الدورات اخلامسة    إىل موإذ يشـري كذلـك     
 والسادسة والسابعة ملؤمتر األطراف،

، اجلزء باء، ٦-م أ/٢٢، اجلزء باء، و٥-م أ/٢١، اجلزء باء، و٤-م أ/٢٠ ، و٣-م أ/٢٠إىل مقرراته إذ يشري و 
 ، اجلزء باء،٧-م أ/٢٢و

 من االتفاقية، أن يدعو من جديد يف دورته التاسعة،          ٢٨ملادة   ألغراض الوفاء بأحكام ا    يقـرر،  -١ 
 :فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث ما يلي وتقدمي توصيات بشأنه

 املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛ )أ( 

 املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق؛ )ب( 

مات مهتمة باألمر ترغب يف إبداء آرائها يف املسألتني املشار           أي أطراف ومؤسسات ومنظ    يدعو -٢ 
 كانون  ٣١ أعاله إىل أن تفعل ذلك كتابةً، وأن ترسل آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز                 ١إليهما يف الفقرة    

 ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

 بشأن هذه    جمموعة اآلراء الواردة   `١`:  إىل األمانـة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل         يطلـب  -٣ 
 نصاً حمّدثاً للمرفقني    `٢` أعاله، و  ٢املسـألة يف الوثـائق السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة عمالً بالفقرة             

  يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(7)/9الواردين يف الوثيقة 

 . ألعماله أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة أساساًيقرر كذلك -٤ 

 اجللسـة العامـة التاسعة     
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 ٨-م أ/٢٢املقرر 

 العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا

 إن مؤمتر األطراف،

  بشأن املوقع اجلغرايف لألمانة الدائمة لإلتفاقية،١-م أ/٥إذ يشري إىل مقرره  

  األمانة والبلد املضيف، بشأن العالقات بني٧-م أ/٢٩ إىل مقرره وإذ يشري أيضاً 

  بشأن العالقات بني األمانة والبلد املضيف،ICCD/COP(8)/12 يف الوثيقة وقد نظر 

، وأن  ٢٠٠٦يونيه  / أن األمانة قد انتقلت إىل حرم األمم املتحدة يف بون بأملانيا، يف حزيران             وإذ يالحظ  
 يانة وإدارة املباين اجلديدة،ترتيبات مؤقتة قد اختذت، منها ترتيبات تتعلق بتقاسم تكاليف ص

 وستفاليا،  -إىل األمانـة أن تواصل تطوير عالقاهتا حبكومة أملانيا، ووالية مشال الراين             يطلـب    -١ 
 ومدينة بون، وكذلك باجلهات املعنية األخرى؛

األمانة على السعي إىل إجياد حلول أكثر فعالية من حيث التكاليف لالجتماعات الرمسية             يشجع   -٢ 
حكومة أملانيا إىل مواصلة املسامهة على      ويدعو   تعقد يف بون، وذلك يف انتظار توفر مرافق كافية للمؤمترات،            اليت

 أساس طوعي يف اجتماعات االتفاقية اليت تعقد يف بون؛

مؤسسات األمم املتحدة الكائنة يف بون وحكومة أملانيا إىل مواصلة املشاورات اليت ترمي             يدعو   -٣ 
 ؛٢٠٠٨سبتمرب /ق يتعلق باملباين قبل هناية أيلولإىل إبرام اتفا

 إىل حكومـة أملانيا أن تواصل استيعاب معظم التكاليف وتويل مسؤولية صيانة وإدارة            يطلـب    -٤ 
 املباين اجلديدة؛

 إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة تقريراً عن التقدم احلرز يف                يطلب أيضاً  -٥ 
 .لبلد املضيفعالقاهتا با

 اجللسـة العامـة التاسعة     
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 ٨-م أ/٢٣املقرر 

 وثائق تفويض الوفود
 إن مؤمتر األطراف، 

  عن وثائق التفويض ويف التوصية الواردة فيه،)١( يف تقرير مكتب الدورة الثامنة ملؤمتر األطرافوقد نظر  

 .كتب الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف على تقرير وثائق التفويض الذي قدمه ميوافق  

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 

                                                      

)١( ICCD/COP(8)/15. 
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 ٨-م أ/٢٤املقرر 

 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة

 إن مؤمتر األطراف، 

ال إعالن مدريد الذي قدمته وزيرة البيئة يف إسبانيا بوصفها رئيسة مؤمتر األطراف عن أعم             وقـد اسـتمع إىل       
 الدورة الثامنة للمؤمتر،

  باإلعالن؛حييط علماً -١ 

 . أن يدرج اإلعالن كمرفق بتقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثامنةيقرر -٢ 

 اجللسـة العامـة التاسعة     
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 ٨-م أ/٢٥املقرر 

 تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان

 األطراف،إن مؤمتر 

دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة " إىل عرض اإلعالن الصادر عن أعضاء الربملان بشأن وقـد استمع   
اجتماع املائدة ، الذي يبني نتائج "تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والتحديات املقبلة: ملكافحة التصحر 

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ و١٢ يف مدريد بإسبانيا يومي املستديرة السابع ألعضاء الربملان، املعقود

  مع التقدير هبذا اإلعالن؛حييط علماً -١

 . إدراج اإلعالن كمرفق بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنةيقرر -٢

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 ٨-م أ/٢٦املقرر 

 الدورة الثامنة ملؤمتر األطرافإعالن املنظمات غري احلكومية اليت حضرت 

 إن مؤمتر األطراف،

  ممثالً من  ٢٤٥ إىل عرض اإلعالن الذي قدمه السيد جورج برايت كواكو عودي باسم             وقـد اسـتمع    
  بلداً حضروا الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،٤٧ منظمة غري حكومية من ٧٣

 مع التقدير باإلعالن؛حييط علماً  -١

 .الن كمرفق بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنةأن يدرج اإلعيقرر  -٢

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 ٨-م أ/٢٧املقرر 

 برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 ،إن مؤمتر األطراف

  من االتفاقية،٢٢ إىل املادة إذ يشري 

، ٦-م أ/٢٩، و٥-م أ/٥، و٤-م أ/٥، و٣-م أ/٤، و٢-م أ/٢، و١-م أ/٩ إىل مقرراتـه وإذ يشري أيضاً 
 املتعلق باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر        ٨-م أ /٣ املتعلقة بربنامج عمله، ومقرره      ٧-م أ /٣٠و

 املتعلق باإلجراءات أو اآلليات املؤسسية      ٨-م أ /٧ومقرره  ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(مـن أجـل تعزيز تنفيذ االتفاقية،        
 يف استعراض تنفيذ االتفاقية، واملقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثامنة ملؤمتر              اإلضافية للمساعدة 

 األطراف،

 إدراج البنود التالية يف جدول أعمال دورته التاسعة، وإذا اقتضى األمر، يف جدول أعمال               يقرر -١ 
 :دورته العاشرة

 ؛٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني  )أ( 

 :استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية )ب( 

 استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف، `١` 

اإلجـراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية              `٢`
 استعراضاً منتظماً؛

 :جلنة العلم والتكنولوجيا )ج( 

 استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف `١` 

 االحتفاظ بقائمة اخلرباء وإنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب مقتضى احلال؛ `٢` 

نظمات واملؤسسات  تعزيـز وتوطـيد العالقـات مـع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع امل              )د( 
 والوكاالت الدولية ذات الصلة؛

الـنظر يف مـتابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة فيما يتصل باتفاقية األمم املتحدة                  )ه( 
 ملكافحة التصحر، ونتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛

 :البنود املعلقة )و( 
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  من النظام الداخلي٤٧ادة امل `١` 

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة حبل مسائل التنفيذ `٢` 

 املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق؛ `٣` 

 ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(التحضري لعقد الصحارى ومكافحة التصحر  )ز( 

 العالقات بني األمانة والبلد املضيف؛ )ح( 

وار التفاعلي مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم الوزراء واملنظمات          إدراج جلسات احل   يقرر -٢ 
 غري احلكومية وأعضاء الربملانات بشأن بنود جدول األعمال اليت هتمهم؛

 إىل األمانة أن تعد جدول أعمال مشروحاً مؤقتاً، باالتفاق مع رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر               يطلب -٣ 
 حكام الواردة يف مقررات الدورة الثامنة ذات الصلة؛األطراف، آخذة يف اعتبارها األ

 إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، قبل موعد انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر              يطلـب أيضاً   -٤ 
 ١األطراف بستة أسابيع على األقل، الوثائق املناسبة لتلك الدورة، على حنو يعكـس املقررات الواردة يف الفقرتني 

 .ه أعال٢و

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 ٨-م أ/٢٨املقرر 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 إن مؤمتر األطراف،

 ، من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،٢٢ من املادة ٤إىل الفقرة إذ يشري  

 ،١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٠/٢٤٣ أيضاً إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري 

 أن تعقد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف بون، يف أملانيا، مبقر أمانة االتفاقية، يف خريف                يقرر -١ 
 ، إذا مل يقدم أي طرف عرضاً الستفاضة الدورة وحتمل التكاليف املالية اإلضافية؛٢٠٠٩عام 

لتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف الترتيبات الالزمة ألي         األمني التنفيذي إىل أن يتخذ با      يدعـو  -٢ 
 عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

 .يرجو من األمني التنفيذي أن يتخذ ما يلزم من تدابري لإلعداد للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف -٣ 

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 
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 ٨-م أ/١ار القر

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة إسبانيا وشعبها

 إن مؤمتر األطراف،

  بدعوة من حكومة إسبانيا،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٣ يف مدريد يف الفترة من وقد اجتمع 

 حلكومة إسبانيا لسماحها بعقد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف        يعـرب عـن بـالغ امتـنانه          -١ 
 مدينة مدريد؛

 إىل حكومـة إسـبانيا أن تنقل إىل شعب إسبانيا امتنان أطراف االتفاقية ملا حظي به                 يطلـب  -٢ 
 .املشاركون من ضيافة وترحيب حار

 اجللسـة العامـة التاسعة     
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ 

- - - - - 


