
Ν. 23(ΙΠ)/99 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 23(111) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ ΞΗΡΑΣΙΑ 

Η/ΚΑΙ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Συνοπτικός 

Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999. τίτλος· 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, 

έννοια

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κατα
πολέμηση της Απερήμωσης, η οποία έγινε στο Παρίσι στις 17 Ιουνίου 1994. 
3. Με τον παρόντα Νόμο, κυρώνεται η Σύμβαση η επικύρωση της οποίας κύρωση 

εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 48.284 και 2^2*°"^ ' 
ημερομηνία 26.8.1998 και της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτί Μέρος ι,' 
θεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II Μέρος π. 
αυτού: 

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι 
και εκείνου του Μέρους II του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο που εκτί
θεται στο Μέρος Ι αυτού. 

(315) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(ΑΡΘΡΟ 3) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

UNITED NATIONS.CONVENTION TO COM3A7 DE3ERTlrlCATlO'N 
IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT ANC/OR 

OEScRTIFiCATlCN, PARTICULARLY IN AFRICA 

Tne Parties to this Convention. 

Ajirming that human beings in affected or threatened areas art at.the ce.-.ce of concerns to combat 
desertificatioa and mitigate the effects of drought. 

Reflecting the urgent concern of the international community, inducing States and international 
organizations, about the adverse impacts of desertification and drought. 

Awarer that arid, semi-arid and dry sub-humid areas together account for a significant' proportion of 
the Earth's land area and are the habitat and source of livelihood for a large segrnentof its population. 

Acknowledging that desertification and drought are problems of global dimension in that they affect 
all regions of the world and'that joint acrioa of the international community is needed to combat 
desertification and/or mitigate the effects of drought 

Noting the high concentration of developing countries, notably the least developed countries, among 
these experiencing serious drought and/or desertification, and the particularly tragic consequences of these 
phenomena in Afiica, 

Noting aho that desertification is caused by complex interactions among physical, biological, political, 
sodal.culcurai and economic factors. 

Considering the impact of trade and relevant aspects of international economic relations on the ability 
of affected-countries to combat desertification adequately. 

Conscious that-sustainable economic growth, social development and poverty eradication are priorities 
of affected developing countries, particularly in Africa, and are essential to meeting sus:xrhaciiicy 
objectives. 

ML-idful that desertification and drought affect sustainable development through their interrelationships 
with important social problems such as poverty, poor health and nutrition, lack of iced security, and t.cac 
arising from migration, displacement of persons and demographic dynamics. 

Asprecictir.* the significance of the past .efforts and experience of States, and incerrjacna! 
organizations in combating desertification ir.d mitigating the effect of drought, particularly in 
implementing the Plan of Action to Combat Desertification which was adopted at th- United N'atic.-s 
Conference on Desertification in 1977. 

Realizing that, despite efforts in the past, progress in combating desertification and mitigating the 
effect of drought has not me: expectations and that a new and more effective approach is needed at all 
levels witftin the framework of sustainable development. 

Recognizing the validity and relevance of decisions adopted at the U'ru'ted Nations Conference en 
Environment and Development, particularly of Agenda 21 and its chapter 12. which provide a basis for 
combating desertification. 
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Reaffirming in this light the commitments of deAe'ioped countries as contained in paragraph 13 of 
chapter 33 of Agenda 21. . 

Recoiling General Assembly resolution 47/133. particularly the priority in it prescribed fcr £frica. and 
all other relevant United Nations resolutions, decisions and programmes on desertification and drought, 
as well as relevant declarations by Airicait countries and those from other regions. 

Reaffirming the Rio Declaration on Environment and Development which stares, in its Principle 2. that 
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law. 
the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental 
policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause 
damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 

Recognizing that national Governments play a critical role in combating desertification and mitigating, 
the effects of drought and that progress in that respect depends on local implementation of action 
programmes in affected areas. 

Recognizing also the importance and necessity of international cooperation and partnership ία. 
combating desertificatioQ and mitigating theeffects of drought. 

Recognizing further the importance of the provision to affected developing countries, particularly in 
Africa, of effective means, inter alia substantial financial resources, including new and additional funding, 
and access to technology, without which it will be difficult for them to implement fully their commitments 
under this Convention. 

Expressing concern over the impact of desertification and drought on affected countries in Central Asia 
and the Tracscaucasus. 

Stressing'"the important role played by women in regions affected by 'dessruficzuot^i^ct drought, 
particularly in rural areas of developing countries, and the importance of ensuring (he full participation 
of both men and women at all levels in programmes to combat desertification and mitigate Che effects of 
drought. 

Emphasizing the special role of non-governmental organizations and other major groups in , 
programmes to combat desertification and mitigate the effects of drought. 

Searing in mind the relationship between desertification and oiher environmental prccienis of global 
dimension facing the international and national communities. 

Bearing edso in mind the contribution chat combating desertification e n maJce to achieving the 
objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Convention on Biological 
Diversity and other related environmental conventions. 

Believing that strategies to combat desertification and mitigate the effects of drought will be most 
effective if they are'based on sound systematic observation and rigorous scientific knowledge and if they 
are continuously re-evaluated. 

Recognizing the urgent need to improve the effectiveness and coordination of international cooperation 
to facilitate the implementation of national plans and priorities. 
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Di'.£rrr.ined to take appropriate action in combatiag/deAenti*e::iii,r< ζ.ιΰ miugating the effects of 
draught for the benefit of present and future generation*, y 

tic-it cgresd as follows: 

PART!: INTRODUCTION 

Article 1. Use of terms 

For the purposes of this Convention: 

(3) "desertification'" means land degradation in arid, semi-arid ami dry sub-humid areas resulting from 
various factors, including climatic variations and human activities; 

(b) "combating deserdficatipa" includes activities which ore part nf $·Λ integrated development of 
land in arid, semi-arid and dry sub-humid areas for sustainable development which ore aimed at: 

(i) prevention and/or reduction of land degradation; 

(ii) rehabilitation of partly degraded land; and 

(iii) reclamation of desertified land; 

(c) "drought" means the naturally occurring phenomenon that exists when precipitation has been 
significantly below normal recorded levels, causing serious hydrologies! imbalances that adversely affect 
land resource produaioa systems; _ . - ' . . . 

(d) "mitigating the effects of drought" means activities related tci the prediction of drought and 
intended to reduce the vulnerability of society and natural systems tu drought as it relates to combating 
desertification; 

(e) "land" means the terrestrial bio-productive system that comprises soil, vegetation, other biota, and 
the ecological and hydrological processes that operate within the system; 

(0 "land degradation" means reduction or joss, in arid, semi-arid and dry sub-humid areas, of the 
biological or economic productivity and complexity of rainfed crupiand. irrigated cropiand. or range, 
pasture, forest and woodlands resulting from land uses, or from a'pnieess or combination of processes, 
including processes arising from human activities and habitation patterns, such as: . 

(i) soil erosion caused by wind and/or water; 

(ii) deterioration of the physical, chemical and biological <:r economic properties of soil; and 

(iii) long-term loss of natural vegetation; 

(e) "arid, semi-arid and dry sub-humid areas'* means areas, other than polar and rub-polar regions, 
in which the ratio of annual predpitadon to potential evapctranspiratiun tails within the range from 0.05 
to 0.65: 
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(h) "affected areas" means arid, semi-arid ane/fir lr/ sub-humid areas affected or threitir.au by 
desertification: 

(i) "affected counaies" means countries whose lands include, irr whole or in.pan. affected areas: 

(j) "regional economic integration 'organization" means an organization constituted by sovereign 
States of a given region which has commence in respect of matters governed by this Convention and has 
been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede 
to this Convention; 

0c) "developed country Farties" means developed country Parties and regional economic integration 
organizations constituted by developed countries. 

Article 2. Objective 

1 Tne objective of this Convention is to combat desertiQcation and mitigate the effects of drought in 
countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, through effective 
action at all levels, supported by international cooperation and partnership arrangements, in the framework 
of an integrated accroach which is consistent win Agenda 21. with a vie* to contributing to the 
achievement of sustainable development in affected areas.-

2. Achieving this objective wilt, involve long-term integrated strategies that focus simultaneously, in 
- affected areas, OQ improved productivity of land, and the rehabilitation, conservation and sustainable 
management of land and water resources, leading to improved Uving conditions, in particular at the 
community leveL 

ArtJcie 3. Principles 

In order to achieve the objective of this Convention "ana to implement its provisions, the Parties shall 
be guided, inter alia, by the* following: 

(a) tine-Parties should ensure that decisions on the design and implementation of programmes to 
combat desertification and/or mitigate the effects of drought are taken with the partidpatioo of populations 
and local communities and thai an enabling environment is created at higher levels to facilitate action at 
national and local levels: 

(b) the Parties should, in a soirit of intemationai ioiidariry and partnership, improve cooperation'and 
coordination at subregional. regional and international levels, and. beaer focus :financial, human, 
organizational and technical resources where they re needed: 

(c) the Paries should develop, in a spirit of par.r.e.-5hip. cooperation among all lev-is of government, 
communities, non-governmental organizations and landholders to establish a berter understanding of the 
nature and value of land and scarce water resources in affected areas and to work towards «A«r sustainable 
use: and 

(d) the Parties should take, into ftiil consideration the special needs and circumstances of affected 
developing country Parties, particularly the least, dev-icped among them. -

http://threitir.au
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FART II: GENERAL PROVISIONS 

Article 4. General obligations 

1. The Parties shall implement their obligations under this Convention, individually or jointly, either 
through existing or prospective bilateral and multilateral arrangements or a combination thereof, as 
appropriate, emphasizing the need to coordinate efforts and develop a coherent long-term strategy at all 
levels. 

2. in pursuing the objective of this Convention, the Parties shall: 

(a) adopt an integrated approach addressing thephysica.'. biological and socio-economic aspects of 
the processes of desertification and drought; 

(b) give due attention, within the relevant international and regional bodies, to the situation of 
affected developing country Parties win regard to international trade, marketing arrx".gements and debt 
with a vie·* to esablishing an enabling international economic environment conducive to the promotion 
of sustainable development; 

(c) integrate strategies for poverty eradication into -efforts to combat desertification and mitigate the 
effects of drought; 

(d) promote cooperation among affected country Parties in the fields of environmental protection and 
the conservation of land-and water resources, as they relate to desertification and drought; 

(e) strengthen subregional. regional and international cooperation: " 

(f) cooperate within relevant intergovemmentai organizations; 

(g) determine institutional mechanisms, if appropriate, keeping in mind the need to avoid duplication; 
and 

(h) promote the use of existing bilateral and multilateral financial mecharisms and arrangements that 
mobilize and channel substantial financial resources to affected developing country Parties in combating 
desertification and mitigating the effects of drought. 

3. Affected developing country Parties are eligible for assistance in the, imcie.'ie.-.taticn'Of the 
Convention. 

Article S. Obligations of affected country Parties 

In addition to their obligations pursuant :o article ■*. affected country ParJes undertake to: 

(a) give due priority to combating desertification and mitigating.the effects of drought, and allocate 
adequate resources in accordance with their circumstances and capabilities: 

(b) establish strategies and priorities, within the framework of sustainable devtlcpmer.t plans and/cr 
policies, to combat desertificau'on and mitigate the effects of drought: 



321 

(c) address the underlying causes of desertification and pay special aur.ition to the socio-economic 
factors contributing to desertification processes; 

(d) promote awareness and faciliate the participation of local populations, particularly women and 
youth, with the-support of non-gen-errimentai organizations, in efforts to combat desertification and 
mitigate the tiiscts of drought; and 

(e) provide an enabling environment by strengthening, as appropriate, relevant existing legislation 
and. where they do cot exist, enacting new laws and establishing long-term polices and action 
programmes. 

Article 6. Obligations of developed country Parties 

In addition to their general obligations pursuant to article 4, developed country Parties undertake to: 

(a> actively support, as agreed, individually or jointly, the efforts of affected developing country 
Parties, panicularly those in Africa, and the least developed countries, to combat desertification and 
mitigate "the effects of drought; 

(b) provide substantial financial resources and other forms of support to assist affected developing 
country Parties, panicularly those in Africa, effectively to develop and implement their own long-lira 
plans and strategies to combat desertification and mitigate the effect of drought; 

(c) promote the mobilization of new and additional funding pursuant to article 20. paragraph 2 (b): 

(d) encourage the mobilization of funding from the private sector and other non-governmental 
sources; and 

(e) promote and facilitate access by affected country Parties, particularly affected developing country 
Parties, to appropriate technology, knowledge and know-how. 

Article 7. Priority for Africa 

In implementing this Convention, the Parties shall give priority to affected African country Paries. 
in the light of the particular situation-prevailing in that region, whiie not neglecting affected developing, 
country Panies in other regions. 

Article S. Relationship with other conventions 

1. The Parties shall encourage the coordination of activities carried out under this Convention and. if they 
are Parties to them, under other relevant international agreements, panicularly the United Nations 
Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity, in order to derive 
mxutnum benefit from activities under each agreement while avoiding duplication of effort. The Parties 
shall encourage the conduct of joint programmes, particularly in the fields of research, training, systematic 
observation and information collection and exchange, to the extent that such activities may contribute ω 
achieving the objectives of the agreements concerned. 
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2. The provisions of this Convention shall not if fee: the'rights'ind cbligctions of any party deriving from 
a bilateral, regional or international agreement into which it his entered prior to the entry into force of 
this Convention for it 

PART III: ACTIONPROGRAMMES, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION 
AND SUPPORTING MEASURES 

Section 1: Action programmes 

Article 9l Basic approach 

I. In carrying out their obligations pursuant to article 5. affected developing country Parties and any 
other affected country Fany in the framework of its regional implementation annex or. otherwise, thai has 
notified the Permanent Secretariat in writing of its intentica to prepare a national action programme, shall, 
as appropriate, prepare, make public and implement national action prcgramrr.es. utilizing and building. 
to the extent possible, on existing relevant successful plans and programmes, and subregiocal and regional 
actioa programmes, is the central element of the strategy to combat desertG.cation and mitigate the effects 
of drought. Such programmes snail be updated through a continuing participatory process on the basis of 
lessons from field action, as well as the results of research. The preparation of national action programmes 
shall be closely interlinked with other efforts to formulate national policies for sustainable development. 

2. In the provision by developed country Parties of different forms of assistance under the terms of article 
6. priority shall be given to supporting, as agreed, national, subregional and regional action programmes 
of affected developing country Parties, particularly those in Africa, either directly or through relevant 
multilateral organizations or both. 

3. The Parties shall encourage organs, funds and programmes of the United Nations system and other 
relevant intergovernmental organizations, academic institutions, the scientific community and non
governmental organizations in a position to cooperate, in accordance with their ciandates and capabilities. 
to support the elaboration, implementation and fcllow-up of action programmes. 

Article 10. National action programmes 

1. Thepurpose of national action programmes is to identify the factors contributing to desertification and 
practical measures "necessary to combat desertification and 'mitigate the effects of drought. 

2. National action programmes shall specify the respective roies of government, local communities and 
Land users and the resources available and needed. They shall, inter alic: 

(a) incorporate long-verm strategies to combat desertification and mitiga:e the effects of drought. 
emphasize implementation and be integrated with national policies for sustainable -development; 

(b) allow for modifications to be made in response to changing circumstances and be sufficiently 
flexible at the local level to cope with different socio-economic, biological and gto-physical conditions; 

(c) give particular attention to the implementation of preventive measures fcrlar.ds that are not yet 
degraded or which are only slightly degraded: 

·_* 
(d) enhance national cumatclogical. meteorological and hydrctogical capabilities and the means to 

provide for drought earl/ warning: 

http://prcgramrr.es
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(e) promote policies and strengthen !asticucioi(̂ J/ frameworks which develop cooperation and 
coordination, in a spirit of parmenhip, berweea the donor community, governments at ail levels. !ccii 
populations and community groups. ar.d facilitate access by local populations to appropriate information 
aad technology; 

(0 provide for effective participation at the local, national and regional levels of coe-governmental 
organizations and local populations, both women and aen, particularly resource users, including fanners 
and .pastonlists and their representative organizations, in policy planning, uedson-makiηg. azd 
implementation and review of national action programmes; and 

(g) require regular review of. and progress reports on. their implementation. 

3. National action programmes may include, uiur alia, some or ail of the following measures to prepare, 
fcr and mitigate the tfftcts of drought: 

(a) establishment and/or sarengxhening. as appropriate, of early waming.systeais. including local and 
oadocai faculties and joint systems at the subregiooal and regional levels, and mechanisms for assisting 
environmentally displaced persons; 

(b) strengthening of drought preparedness and management, including drought contingency plans at 
the local, national, subregional and regional levels, which take into consideration seasonal to intennnual 
cilmaxe prediaions; 

(c) establishment and/or strengthening, as appropriate, of food security systems, including storage 
and marketing facilities, particularly in rural areas; 

(d) establishment of alternative livelihood projects that could provide incomes in drought prone areas; 
and 

. (e) development of sustainable irrigation programmes fcr both crops arid livestock. . 

4. Taking into account the circumstances and requirements specific to each affectedcountry Party, 
national action programmes include, as appropriate, inur alia, measures in some or all of the following 
priority fields as they relate to combating desertification and mitigating the effects of drought in affected 
areas and to their populations: promotion of alternative livelihoods and improvement of national economic 
environments with a view to strengthening programmes limed at the eradication of poverr/ and ax ensuring 
food security; demographic dynamics; sustainable management of natural resources; sustainable agricultural 
practices; development and efficient use of various energy.sources; institutional and legal frameworks; 
strengthening of capabilities for assessment and systematic observation, including hydraiogicai and 
meteorological services, and capacity building, education and public awareness. 

Article 11. Subregional and regional action programmes . 

Affected country Parties shall consult and cooperate to prepare, as appropriate, in accordance with 
relevant regional Implementation annexes, subregional and/or regional action programmes to harmonize. 
complement and increase the efficiency of aatiooal programmes. The provisions of article 10 shall apply 
rrMtcxis ir^taidis to subregional and regional programmes. Such cooperation may include agreed joint 
programmes for the sustainable management of ffansboundary natural resources, scientific and technical 
cooperation, and strengthening of relevant institutions. 
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" Article 12. International' cooperation 

Affected country Parties, in collaboration with other Parties and the international community, should 
cooperate to ensure the promotion of an enabling international environment in the implementation of the 
CoQvenc'oa. Such cooperation should also cover fields of technology transfer as well as scientific research 
and development, inforrnationccllection and dissemination and financial resources. 

Article 13. Support for the elaboration and implementation of action programmes 

1. Measures to support action programmes pursuant to article 9 include, inur alia: 

(a) financialcooperation to provide predictability fcr action programmes, allowing for necessary 
longterm planning;· 

(b) elaboration and use of cooperation mechanisms which better enable support at the local level, 
including action through nongovernmental organizations; in order to promote the replicability of 
successful pilot programme activities where relevant; 

(c) increased flexibility in project design, funding and implementation in keeping win the 
experimental, iterative approach indicated for participatory action at the local community level; and 

(d) as appropriate, administrative and budgetary procedures chat increase 'he zificiency of cooperation 
and of support programmes. " 

2. In providing such support to affected developing country Parties, priority shall be given to African 
countryParties and to least developed country Paries. 

Article 14. Coordination in the elaboration and implementation of action programmes 

1. The Parties shall work closely together, directly and through relevant intergovernmental organizations. 
in the elaboration and implementation of action programmes. 

2. The Parties shall develop operational mechanisms, particularly at the national and field levels, to 
ensure the'fullest possible coordination among developed country ..Parties, developing country Parties and 
relevant intergovernmental and ηοπgovemmehtal organizations, in orderto avoid duplication, harmonize <· 
Interventions and approaches, and maximize the impact of assistance. In affected developing counar/ 
Parties, priority, will be given to coordinating activities related to international cooperation in order to 
maximize the cSTiceatuse of resources, to ensure responsive assistance, and to facilitate the implementa
tion of national action programmes and priorities under this Convention. · 

Article 15. Regional implementation annexes 

Elements for iccorporadoQ in action programmes shall be selected and adapted to the socioeconomic 
geographical and climatic factors applicable to affected country Parties or'regicns. as well as to their level 
of development. Guidelines for the preparation of action programmes and their exact focus and content 
for particular subrcgiocs and regions ire set out in the regional implementation annexes. 
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Section 2: Scientific arid technics! cccperation 

Article 16. Information collection, analysis and exchange 

The Parties agree, according to their respective capabilities, to integrate and coordinate the collection. 
analysis and exchange of relevant short term and long terra data and information to ensure systematic 
observation of land degradadon ia aflecied areas and .to understand beuer and assess the processes and 
e.Tects of drought and desertification. This would help accomplish, inter alio, cany warning and advance 
planning for periods of adverse climatic variation in ι form suited for practical application by users at ail 
levels, including especially local populations. To this end, they shall, as appropriate: ' 

(a) facilitate and strengthen the functioning of the global network of institutions and facilities for the 
couectioo. analysis and exchange of information, as well as for systimatic observation at all levels, which · 
shall, inter glur. 

(i) aim to use compatible standards and systems; 

(il) encompass relevant data and stations, including in remote areas;. . 

(iii) use and disseminate modem technology for data collection, transmission and assessment 
on land degradadon; and 

(iv) link national, subregional and regional data and information centres more closely .with 
global information sources; 

(b) ensure that the collection, analysis and exchange of information address the needs of local 
communities and.those of decision makers, with a view to resolving specific problems, and that local 
communities are involved in these activities; 

(c) support and funher develop bilateral and multilateral programmes, and projects aimed at defining;. 
conducting, assessing and financing the collection, analysis and. exchange of data and information. 
including, inter alia, integrated sets of physical, biological, social and economic indicators; 

(d) make full use of the expertise of competent intergovernmental and nonrgovernmeaul 
organizations, particularly to disseminate relevant information and experiences among iarge: groups in 
different regions; 

(e) give full «eight to the collecticn. analysis and exchange of socioeconomic data, and tneir 
integration with physical and biological data; 

(0 exchange and make fully, openly and prompdy available information from all publicly available 
sources relevant to combating desertification and mitigating the effects of drought; and 

(g) sybject to their respective national legislation and/or polices, exchange information on local and 
traditioaaTlcnowledge. ensuring adequate.protection for it and.providing appropriate return from *c 
beoefits derived from it. on an equitable basis and.on mutually agreed terms, to the.local populations 
coocarned. 
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Article 17. Research and development 

1. The Parties undertake, accarding to their rescectiv^apaoilities. to promote technical and sdentific 
cooperation in the Ceicls of combating desertification'ar.d mitigating the effects of drought through 
icctcpriate national, subregicnai. regional and international institutions. To this end. they shiil support 
research activities that; 

• (a) contribute to increased knowledge of the processes leodingibdeseriificatica and drought and the 
iaspact of. and distincden between, causal factors, both carural and human, with a'view to combating 
desertification and mitigating the effects of drought, and achieving improved productivity as well as 
sustainable use and management cf resources; 

(b) respond to well defined objectives, address the specific azais of local populations and lead to 
the ideatiScation and implementation of solutions that improve the living standards ox.people in affected 
areas; 

(c) protect integrate, enhance and validate traditional and local knowledge, knowhow and practices, 
ensuring, subject to their respective national legislation ar.d/cr policies, that the owners of chat knowledge 
will direcdy benefit un an equitable basis and on mutually agreed terms from any commercial utilization 
of it or from any technological development derived from that knowledge; 

(d) develop and Sweagthea national, subregionai and regional research capabilities in affected 
developing country Parties. particularly irr Africa, including the development of local skills and the 
strengthening of appropriate capadties. espedally in countries with" χ weak research base, giving particular 
iceatioa to multidisdplinary and partidpative sodoeconomic research; 

•'(e) take into account, where relevant, the relationship between poverty, migration caused by 
en\nronmental factors, and desertification; 

(0 promote the conduct of joint research programmes between national, subregionai, regional and 
international research organizations, in both the public and private sectors, for the development of 
improved, affordable and accessible cechhclogies for sustainable development through effective 
pirucipatiGn of local populations and communities; and 

(g) enhance the availability of water resources in affected areas." by means of. ir.tar alia, cloud

seeding. 

2. Research priorities for particular regions and subregions. reflecting different local conditions, should 
be included in action programmes. The Conference of the'Parties1 shallreview •■research priorities' 
periodically on the advice, of the Committee on Science and Technology. 

Article 13. Transfer, acquisition, adaptatibn'and development of technology 

1. The Parties undertake, as mutually agreed! and in accordance with their respective national legislation 
and/or policies, to promote, finance and/cr fadlitate the financing of the'transrer. acquisition, adaptation' 
and development of environmentally sound, economically viable and socially acceptable technologies 
relevant to combating desertification and/or mitigating the effects of drought, with a vie·* to contributing" 
to the achievement of sustainable development in affected areas. Sucn cooperation shall be conducted 
bilaterally or multilaterally. as appropriate, making full use of the expertise of intergovernmental and non
governmental organizations. The Parties shall, in particular: 
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(a) fully udllze relevant existing national, sub^fgional. regional and. international information systems 
md deariag-houses for the dissemination of information on available technologies. 'J-.eir scurcts. their 
environmental cists and the broad Lerms under which they may be acquired; 

(b) faclitate access, in particular by affected developing country Parties, on favourable terms. 
Including on concessional and preferential terms, as mutually agreed, taking into account the need to 
protect Inteflecruai properr/. rights, to technologies most suitable to practical application for specific needs 
of local populations, paying special sneatiqo to the sodal. cultural, economic and environmental impact 
of such technology; 1 

(c) fadlitats technology cooperation among affected country Paries through financial assistance cr 
other appropriate means; 

.(d) extend technology cooperaxioa with affecad developing country" Parties, including, where 
relevant, joint ventures, especially to sectors which foster _al ternative Uveiihcocs; and 

(e) talcs appropriate measures to create domestic market conditions and incentives, fiscal or otherwise. 
conducive to the development, transfer, acquisition and adaptationof suitable technology, knowledge, 
know-how and practices, including measures to ensure adequate and effective protection of intellectual 
property rights. 

2. The Parties shall, according to their respective capabilities, and subject to their respective1 national 
legislation and/or poUdes, protect, promote and use in particular relevant traditional and local technology. 
knowledge, fcoow-how and practices and, to that end. they undertake to: 

(a) make Inventories of such technology, knowledge, know-how and practices and their potential uses 
with the parddpation of local populations, and disseminate such information, where appropriate, in 
cooperation with relevant iniergoveramentaland non-governmental organizations; 

(b) ensure that such technology, knowledge, know-how and practices_ire adequately protested and; 
that local populations benefit directly, on an equitable basis and as mutually agreed, from any commercial 
utilization of them or from any technological development derived therefrom; 

(c) encourage and actively support the improvement and dissemihation of such technology, 
knowledge, know-how and practices cr of the development of new technology based on them; and 

(cf) faclitate. as appropriate, the adaptation of such technology, knowledge, know-how and prarices 
to wide use and integrate them with modem technology, as appropriate. 

Section 3: Supporting measures ·'■; 

Article 19. Capacity building, education and public awareness 

1. The Parties recognize the significance of capacity building — (hat is to say. insdtution building, 
training and development of relevant local and national capacities — in efforts to combat deseraficatioa 
and mitigate (he effects of drought. They shall promote, as appropriate, capacty-buflding: 

(a) through the full parje'patien it ail levels cflccal people, particularly it the local level, esceciaily 
women ind youth. wish (he ccoperition of non-govemmental i"d local organizations; 
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fb) by strengthening training ir.d research capacity at the naiicm! level in the field of desertification 
—d droughc 

(c) by establishing and/or strengthening support and extension szr/iczs to disseminate relevant 
.chr.clcgy methods and techniques more erTecuvely. and by training field agents and members of -oral 
rganizations ia participator/ approaches for the conservation and sustainable use of natural resources; 

(d) oy fostering the use and disseminadaa'of the knowledge, know-how and practices of local people 
.. technical cooperation programmes, wherever possible; 

. ( e ) . by adapting, where necessary, relevant environmentally sound technology and traditional.meheds 
•f agriculture and pastoralism to modern socio-economic conditions; 

(0. by providing appropriate training and technology in the use of alternative energy sources, 
irticularly renewable energy resources, aimed particularly at reducing dependence on wood for fuel; 

(g) through cooperation, as mutually agreed, to strengthen the capacity of affected developing country 
arties to develop and implement programmes in ΙΑΛ field of collection, analysis and exchange of 
acrmaticn pursuant to article 16; 

(h) through innovative ways of promoting alternative livelihoods, including training ia dew skills; 

(i) by training of decisioa makers, managers, and personnel who are responsible for the collection 
ad analysis of data for the dissemination and use of early warning information on drought conditions and 
:<food production; ' 

(j) through more effective operation of existing national institutions and legal frameworks and. where 
:cessary. creation of new ones, along with.strengthening of strategic planning ar.d management; and · 

00 by means of exchange visitor programmes to enhance capacity building in affected country 
arues through a long-term, interactive process of learning and study. 

. Affected developing country Parties shall conduct, in cooperation with other Paries and competent 
.:tergoverarr.er.tal and noa-govemmental organizations, as appropriate, an interdisciplinary review of 
•/ailable capacity and facilities ar the local and national levels, and the potential for strengthening them. 

The Panies shall cooperate with zzch other ar.d through competent intergovernmental crganiwidens. 
.s well as 'V!tn non-governmental organizaticrs. in undertaking and supporting public awareness and 
iucationai programmes in οοοΊ affected and. where relevant, una/feced country Pardes to promote 

•:adersunding of the causes and effects of deserd/icadon and drought and of the importance of meeting 
-.e objective of this Convention. To that end, they shall: 

(a) organize awareness campaigns for the general public; " 

■ (b) promote, on a permanent basis, access by the public to relevant information, and wide public 
articipacoo in educotfoa and awareness activities; 

(c) encourage the establishment of associations that contribute to public awarensss; 
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(d) develop and exchange educational jjGd/public awareness material, where possible in local 
languages, txdungc and second experts to train personnel of a/fec:ed cev!oping country, parties ia 
carrying out relevant education and awareness programmes, ar.d fully utilize relevant educational material 
available in competent international bodies; 

(e) assess educational aesds ia affected areas, elaborate appropriate school curricula arid expand, as 
needed, educational and adult literacy prograraices and opportunities for ill. in particular for girls ar.d 
women, on the Identification, conservation and sustainable use ar.d management of Che natural resources 
of affected areas; and 

(f) develop interdisciplinary parJcpatory programmes integrating desertification and drought 
awareness into educational systems and in nonformal, adult, distance and practical educational 
programmes. 

4. The Conference of the Parties shaB establish and/or strengthen networks of regional education and 
trainiag centres to combat desertificidon and mitigate, the effects of drought. These networks snail be 
coordinated by an institution created cr designated for thai purpose, in order to train scientific, technical 
and management personnel and to strengthen existing institutions respocsibie for education and. training 
in affected country Parties, where appropriate, with a vie·* to harmonizing programmes and to organizing 
exchanges of experience arncng theax. These nerworks shall cooperate closely with relevant intergovern
mental and nongovernmental organizations to avoid duplication of effort. 

Article 20. Financial resources 

1. Given the central importance of financing to the achievement of the objective of the Convention, the 
Parties, taking into account their capabilities, shall make every effort to ensure that adequate financial 
resources are available for programaes to combat desertification and mitigate the effects of drought. 

2. In this connection, developed country Parties, while giving pr.cnty to affected African country Parties 
without neglecting affected developing country Parties in other regions, in accordance with article 7, 
undertake to: 

(a) mobilize substantial financial resources, including grants and concessional loans, in order to 
support the implementation of programmes to combat desertification and mitigate the effects of drought: 

(b) promote the mobilization of adequate, timely and predictable Snarcial resources, including new
and additional funding from the Global Environment Facility of the agreed incremer.tal costs of those 
activities concerning desertificaticn that relate to its four fecal areas, in conformity with the relevant 
provisions of the Instrument establishing the Global Environment Faciliry: 

(c) facilitate through international cooperation ύ'Λ transfer of technology, knowledge and knowhow: 
and 

(d) explore, in cooperation with affected developing country Parties, innovative methods and 
incentives for mobilizing and channelling resources, including those of foundations. nongovernmental 
organizations and other private secxr entities, particjlarly debt swaps and ether innovative means which 
increese financing by reducing the external debt burden of affected developing country Parties, particularly 
those ia Africa. 

http://pr.cn
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3. Affected ceveicpir.g courier/ Parties, taking into .account &ci: capabilities.'undertake to mobilize 
adequate iir.a.Tdai resources for th.e implementation of their national action programmes. 

4. In mobilizing fi.T2r.ci2J resource, the Forties shall seek full use. and continued qualitative 
improvement of ill national, bilateral and multilateral funding sources and mechanisms, using consortia, 
joint programmes and parallel financing, and shall seek to involve private sector funding sources and 
mechanisms, including' those of non-governmental organizations. To this end. the Parties shall fully utilize 
the cperational mechanisms developed pursuant to article 14. 

5. Ια order to mobilize the financial resources necessary for affected developing country Paries to 
combat desertification and mi α gate the effects of drought, the Parties shall: 

(a) rationalize acd strengthen the management of resources already allocated for combating 
desertification and mitigating the effects of drought by using them more effectively and efficiently, 
assessing- their successes arid shoncomings. removing hindrances to their effective use and.'where 
necessary, reorienting programmes in light of the integrated !ocg-:erm approach adopted pursuant to this 
Convention; . . . - - . . . 

(b) give due priority and attention within the governing bodies of multilateral financial institutions. 
facilities and funds, including regioaai development barJcs and funds, to supporting affected developing 
country Parties, particularly those in Africa, in activities which advance implementation of the Convention, 
notably actioa programmes chey undertake in the framework of regional implementation annexes; and 

(c) examine ways in which regional and subregional cooperation can be strengthened to support 
efforts undertaken at the national level. 

6. Other Panies are encouraged to provide, on a voluntary basis, knowledge, know-how and techniques 
related to desertification and/cr financial resources to affected developing country Panies. 

7. The full implementation by affected developing country Parties, particularly those in Africa, of their 
obligations under the Convention will be greatly assisted by tine fulfilment by developed country Parties 
of tineir obligations under the Convention, including in particular those regarding financial resources and 
transfer of technology. In fulfilling their obligations, developed county Parties should take fully into 
account that economic and social development and-poverty eradication ire the first priorities of affected 
developing counrry Parties, particularly those in Africa. 

. Article 21. Financial mechanisms 

I. The Conference of the ?zrdts shall prbrr.012 ύ"' availability of financial mechanisms and shall 
encourage such mechanisms to ses'x to maximize the availability of funding for affected developing 
country Panies. particularly those in Africa, to implement the Cor.ver.tion. To this end. the Conference 
of iw Panies shall consider for adoptionir.ur alia approaches and policies that; 

(a) facilitate, me provision of necessary funding at the national: subregional. regional and global 
level's for activities pursuant to relevant provisions of the Convention; 

(a) promcce multiple-source'funding approaches, mechanisms and irrangemencs and their assessment, 
consistent witn article 20; 

http://fi.T2r.ci2J
http://Cor.ver.tion
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(c) provide CQ ι regular basis. to intertsttjSf Parties and ..relevant intergovernmental and acc-
govemmental organizations, information on available sources of funds and on funding partems in order 
to facilitate coordination among them: 

(d) facilitate the establishment, as appropriate, of mechanisms, such as national desertification funds. 
including those involving the participation of non-govemmestai organizations, to channel financial 
resources rapidly and efficiently to the local level in affected developing country Parties; and 

(e) strengthen existing funds and financial mechanisms at the subregional and regional levels. 
paniculariy in A5ica. to support more effectively the implementation of the Convention. 

2. The Conference of the Parties shall also encourage the provision, through various mechanisms within, 
the United Nations sys^ai and through multilateral financial insu'tutions· of support a the national. 
subregioQ2l and regioaal levels to activities that enable developing country Parties to meet their obligations; 
under the Cocvearion. 

3. Affected developing' country Parties shall utilize, and where, necessary, establish and/or strengthen, 
mtional.coordinating mechanisms, integrated in national development programmes, that would ensure the 
efficient use of ail available financial resources. They shall also utilize participatory processes involving 
non-goversraenial organizations, local groups and the private sectoc, in raising funds, in elaborating as well 
as implementing programmes and in assuring access to funding by groups at the local level. These attibes 
can be mbar.'·^ by improved coordination and flexible programming on the part of those providing 
assisragfy. 

4. In order to increase the effectiveness and efficiency of existing financial mechanisms, a Global 
Mechanism to promote· actiocs leading to the mobilization and channelling of substantial financial 
resources, including for the transfer of technology, on a grant basis, and/or on concessional or other terms. 
to affected developing country Parties, is hereby established. This Global Mechanism shall function, ander 
the authority and guidance'ofthe Conference of the Partiesahd be accountable to iL 

5. The Conference of the Parties shall identify, at its first ordinary session, an organization to house the 
Global Mechanism. The Conference of the Parties and the organization it has identified shall agree upon 
modalities for this Global Mechanism to ensure inter clia that such Mechanism: 

(a) identifies and draws up an inventory of relevant bilateral and multilateral cooperation progrxmmes 
that are available to implement the Convention: 

(b) provides advice, on request, to Parties on Innovative methods of financing and sources of 
financial assistance and on improving the coordination of cooperation activities at the national level: 

(c) provides interested Parties and relevant intergovernmental and ncn-'ovemmental organizations 
with information on available sources of funds and on funding patterns in orier to facilitate coordination 
among them; and 

(d) reports'to the Conference of the Parties, beginning at its second ordinary session, on its aca'vities. 

6. the Conference of the Parties shall, at its first session, make appropriate arrangements with the 
crganizatioo it has ideno'Sed to house the Global Mechanism for the administrative operations of such 
Mechanism, drawing to the extent possible oiLexisting budgetary and human resources. 
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7. The Conference of chs Panics shall, at its third ordinary,session. review the pclicies, operational 
modalities and activities of the Global Mechanism accountable η it pursuant to paragraph -t, takicg into 
account the provision of ardde 7. On the basis of this review, it shail consider and take appropria^: 
action. ' · 

PART [V: INSTITUTIONS 

Article 22. Conference of the Parties 

1. A Conference of the Parties is hereby established. 

2. The Conference of the Parties is the supreme bedy of the Convention. It shall make, withia Its 
mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. In particular, it shall: 

(a) ' regularly review the implementation of the Convention and the functioning of its Instimtiocal 
arrangements in the light of the experience gained at the national, subregional. regional and international ■ 
levels and on the basis of the evolution of scientific and technological knowledge; 

(b) promote ar.d facilitate the exchange of information en measures adopted by the Parties, and 
determine the form and timetable for transmitting the .information to be submitted pursuant to article 25, 
review the reports and make recommendations on them; 

(c) establish such subsidiary bodies is are deemed necessary fcr the implementation of the 
Convention; 

(d) review reports subrnined by its subsidiary bodies and provide guidance to them; 

(e) agree upon and adopt, by consensus,' rules of procedure ar.d financial rales for itself and any 
subsidiary bodies; 

(0 adopt amendments to the Convention pursuant to arJcies 30 and 31; 

(g) approve a programme and budget for its activities, including those of its subsidiary bodies, and 
undertake necessary arrangements, for their financing; 

(h) as appropriate, seek the cooperation of. and utilize the ser/ices of and information provided by. 
compter.: bodies or agencies, whether national or international.-intergovernmental or non-governmental; 

(i) promote and strengthen the relationship with other relevant conventions while avoiding 
duplication cf effort; and' 

• . 
(j) exercise such other functions as may be necessary for the achievement of the objective of the 

Convention. . 

3. The Conference of the Paries shall, at its first session, adept its own rules of procedure, by consensus, 
which shall include decision-making procedures for matters net already covered by dedsion-aukiag 
procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified majorities required for : 

the adoption of particular derisions. 
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4. The firs: session of Lhe Conference of the Par^es/shai] be convened by the interim secretariat t-r^ _ ι 
to in article-3.5 and shail tike plice cct later than one year i£er the date or" entry into force of rj·-
Convention. Unless otherwise decided by the Conference of the Paries, the second, third and fcunh 
ordinary session shall be held yearly, and thereafter, ordinary, sessions shall be held every two years. 

5. Extraordinary sessions of the Conference of the" Panies shall lie held at such other .times as nay be 
dzcidcu either by the Conference of the Parties ia ordinary session cr it the written request of anv Parry 
provided thai, within three months of the request being communicated to the Parties by the Pensineci 
Secretariat, it is supported by at leas: one third of the Parties. 

6. At each ordinary session, the Conference of the Panies shall elect a Bureau.'The structure and 
functions of the Bureau shall be determined in the rules of procedure. In appointing the Bureau, due regard 
shall be paid to the need so ensure equitable geographical distribution and adequate representation of 
affected country Parties, particularly those in.Africa. 

7. The United Nations, its specialized agencies and any State member thereof or observers thereto cct 
Party to the Convention, may be represerited at.sessions of the Conference of the Parties as observers. Aay 
body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which Is qualified 
ia matters covered by the Convention, and which has informed the Permanent Secretarial of its wish CD 
be represented ac a sessioli of the Con/erence of the Parties as an observer, may be so admitted unless at. 
least one third of-she Parties present object The admission and participation.of observers shall be subject 
to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties. 

8. The Conference of the Panies may request competent national and international organizations which 
have relevant expertise to provide it with information relevant to article 16. paragraph (g). article 17.-
paragraph I (c) and article 18. paragraph 2(b). , 

Article 23.. Permanent Sacrstsria't 

1. A Permanent Secretariat is hereby established. 

2. The fundens o7 the Permanent Secretariat shall be: 

(a) to maJce arrangements.for sessions of the Conference of the Paries and its subsidiary bodies 
established under the Convenucn and to provide them with services as required; 

03) to compile ir.d uznsmic recons submitted co it; 

(c) to facilitate assistance co .affected developing country Parties, on request. particularly these ia 
Africa, in the compilation ind commurjeatioa of information required under the Convention; 

(d) to coordinate its activities with the secretariats of other relevant- international bodies and' 
conventions; 

(e) to er.ter. under the guidance of the Conference of the Paries, into such administrative and 
contractual arrar.'err.er.ts as may be required for the effective discharge of its functions; 

(0 to precare rf^ens on the execution of its functions under fcs Convention and present them to 
the Conference of -he Panies: and 
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3. The ZorJtrtr.cz ζ: d e Paries, a: its firs: session.'shall designate a Permanent Secretariat ar.d make 

A r i d a 24. Ccmmir .ee e n Science and T e c h n o l o g y 

1. A Ccrrjzuctt en Scenes and Technology is hereby established is a subsidiary body of the 
CcrJtTzr.cz of d e Paries :o provide it with information and advice on scientific and technological maaers 
reratir.g to combating deseriticaiic.n and mitigating the effects of drought. The Committee shall meet in 
ccrjurcticn ·*ί:ή d e cri'aary sessions of d e Cooferer.ee of the Paries ar.d shall be muitidisciplinary ar.d 
cpea to d e pariripaticn of a·! Paries. Ic shai! be composed of government representatives competent la 
d e reievaat fields of expertise. Tr.e Cotiferer.ee of efts Paries shall decide, a: its firs: session, on d e terms 

2. The Conference cf d e Paries shall establish and maintain a roster of independent tx.-^Tis with 
zz-pzrisz aad experience in d e relevant fields. The roster shall be based on'nominations received la 
 d i n g from the ?z~lts< taxing into account the need for a muIridiscipUnary accroach and broad 

3. The Cor.ferer.ee of d e rirdts may. as necessary, appoint ad hoc panels to provide it. through the 
Ccrcjr.ir.gg, *id iricrmatica ar.d advice on specific Issues regarding the suite of the art in Selds of sdeace 
aad technology reievsar to combating deserification and 'mitigating the effects of drought. These panels 
shail be composed of experts whose names are taxea from the roster, taking into account the need for a 
mdaciscipunary approach and broad geographical representation. These experts shall have scientific 
baexgrcuads l ad fieid experience and shall be appointed by che Conference cf the Pzrdss on the 
recommendation, cf the Committee. The Conference of che Paries shall decide on the terms of reference 
arc d e modalities cf ~crx cf these panels. 

ArJcie 15. Nerwcrfcinc cf inst i tut ions, a g e n c i e s and bodies 

I. T t e Ccrr.mir.ee on Science and Technology shall, under the supervision of the Conference of the 
rzrlzs. —axe provision f:r d e uderaiing of a surey and evaluation of the relevant existing r.eforks. 
i terat ions, agencies and bodies illing to become units of a network. Such a netcrx shall ropcer d e 

t . · C~. i.e bads cf 'de rerdts of d e surey and evaluation referred to in paragraph '.. 'he Comraiuee.cn 
Saenae and Techrdc· snai! make recommendations to de Conference of th.e rzrlts on ways and means 
to facilitate ar.d strer.rden nef*or'cng.of the'units at the local, national and Oder iev=!s. with a view to· 
'earadr.g d a : d e dema'i : -tzts set cut in articles Ιό to Ί? are addressed. 

3. Taxing into account these recommendations* the Conference of the Paries shall: 

.'a!· identify dose nairnal. wbregionai. regional and international units da: ire mes; appropriate for 
r.er:r'<ir.g. and recommend cosraticnai procedures', anda time frame, for them: and 

"V idenifv de unite >set suited' to. facilitating affd streng'dening sacri networking it ail !«re:s. 

http://ZorJtrtr.cz
http://CcrJtTzr.cz
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PARTV:'$L0C = D-J.n = S 

ArJc.'e 25. Ccmmunicsiicn of i.-.fccTiaticn 

1. Each Parr/ shall communicate a the-Confer-r.es of the- rzreis for consideration at itsOrdiear/ 
sessions, through the Permanent Secretariat, reports on tr.e measures w-Jcrt it has LaJce.-. fcr ij-1 
iapiemenLaucn of the Convention. The Conference of the r r i t j shai! determine the timetable fcr 
submission and the format of such reports. 

2. Affected country Paries shall provide a description of the strategies established pursuant to article 5 
asd of any relevant information, oo their implementation. 

3. Affected country Paries which implement action programmes pursuant to articles 9 to \5 shall provide 
a deuiled description of !he programmes and of their implementation. 

4. Any group of affected county Paries may make a jcint communication- on measures taiea at ihe 
rdbregjenai asd/or regional leveis in. CA irame-iOric of action programmes. . <-< 

5. Developed country Paries snail report on measures taken to assist in the preparation and 
implementation, of action programmes, including information en the financial resources '£&·/ have 
provided. or are providing, under the Convention. 

' 6. Information communicaied pursuant to paragraphs I to 4· shall be transmir^d by the Permanent 
Secretariat as scon as possible to the Conference of the ParJes and to any relevant subsidiary body. 

7. Τ>Λ" Conference of the Faroes shall facilitate the provision to affected developing countries, 
particularly those ia Africa, on revest, of technical and financial support in compiling and communicating 
Jcfcnna£ioa in accordance with this article, as well as identifying the technical and financial ceecs 
associated with actionprogrammes. 

Article 27. Measures to resolve questions en irr.plern-entsticn 

The Conference of the Parties shall consider and adept procedures and irtstirutionai mechanisms fcr 
the resoludon of questions that may arise with regard to the implementation of the Convention. 

Article 23. Settlement of disputes 

1. Paries shall settle .any-dispute between them concemi.-.g the interpretation or acp'icz^cn of the. 
Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice. 

2. '*"he.n ratifying, accepting, approving, or acceding :o Che Convention, or a: any time therecfler. a Parr/ 
which is act a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitled 
to the Depositary that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the 
Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute serJement as compulscry in 
relation to any Parry accepting the same obligation: 

(a) arbitration in accordance with procedures adopted by the Conference of the Paries in ac acz:a 
as scon as practicable: w 

http://-Confer-r.es
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(b) submission of the dispute to the letsmat-cnai Ccurt of Juftce. 

3. A Parry which is a regional economic Ir.iegr̂ cioci crgarirricr. may mais a declaration with iiii eriecc 
. ia relation to arbica^cn in accordance wiih me procedure referred to in paragraph 2 (a). 

4. A declaration made pursuant to paragraph 2-shaii remain in feres until it empires in accordance widi 
its.-, terms or until three months .ifter *-nt:en notice of its revocation has been deposited .with the 
Depositary. . . . 

5. The expiry of a dee'laraiicn. a nodes'of revocation cr a new declaration-shall net in any way affect 
prc-cesdisgs pending before an arbitral tribunal or the ir.terr.au'c-:ai Court of Jusuce urdess the Parties to 
tie dispute otherwise agree.' 

6. 1/ the Parties tc a dispute have not accepted.the same or any procedure pursuant to paragraph 2 ar.d 
if they have act been able to settle thieir dispute -ithia rwe:vc months following aotizjeaxien by one Parry 
to ir.Oc.sr that a dispute exists be:-sen them, th.e dispute shall be submitted to'conciliation at Lhe rscuss: 
of aoy Parry to the dispute, in aeecrdar.es with procedures adopted by the Ceaferer.es of the. Parties in ao 
aeoex as scon as practicable. 

Article 23.· Status of sr.r.ax-es 

i. Arjiexes form an integral par. of the Cor.vsr.tica and, tiriess expressly provided otherwise, a reference 
to the Convention also constitutes a refererics io its annexes. · 

2. The Parties shall icterpre: trie provisions 'of !hs annexes in 2 manner thai is in con/orroicy with their 
rights and obligations under. the-articies of this. Convention^ 

Articie 30. Amendments tc the Convention 

i. .Any Parr·/ may propose amend rner.ts' to the Cem/e.nooo. 

2. Amendments to' the Convention shall be adopted at an ordinary session of-the Con/ereoce of the 
?2*lss. The text of any proposed amendment shall be ccrnmu.-ucated to the Parties by the Permanent 
Secretariat at leas: six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Permanent 
Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories :c the Conver/Joo. 

3. .The ParJes ihall make every effort :o reach agreement en any proposed amendment to the Ccnvsr.uon 
by consensus. If ail efforts a: 'Zsrstr^-dS have been exhausted and ao agreement reached, the amendmenc 
shall, as ι las: resort, be adopted by a r-o-ihirds majency vote of the Partes present and voting a: the 
meeting. The adopted amendment shail be communicated by the Permanent-Secretariat to the Depositary. 
who shall circulate it to all ParJej for their ratification, acceptance, approval er accession. 

4. Icstrurnects of ratification, acceptance, approval or accession in respect of an amendment shail be 
deposited with -iie Depositary. An amendment adopted pursuant to paragraph 3 shall enter into fores fcr 
these Parties having accepted it on the nir.etisuh day after the dare of receipt by the Depositary of an 
lestrjraent of ratifjcatica. acceptance, approval cr accession by at leas: two trurcs of uhe ParJes to the 
Ceavenu'oa wfuch were Parties at the urns of the 'adept:on of the amendment. 

http://ir.Oc.sr
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5. The amendment shaii er.ter into icrce for any ether Party on the .jr.e'jeth ύζγ after the dart on which 
that Party deposit with the Depositary its instrument cf rccifiCiiion.. acceptance or spprovj cr. cr 
accession '.ο the said amendment 

6. Fcr the purposes cf 'fas article and article 31. "FarJes present and voting" means Parties present ar.d 
casting'an affirmative or negative vote. '■ . 

Article 31. Adoption and amendment of annexes 

I. Any additional annex to the Convention and any amendment to an annex shall be proposed and 
adopted in accordance with the procedure for amendment of the ■ Convention set forth in aricle 30. 
provided that, in adopting an additional regional implementation annex or amendment to any regional 
implementation annex, the majority provided for in that article shall include a twothirds majority'vote of 
the Parties of the region concerned present and voting. The adoption cr amendment cf an annex shall be 
communicated by the Depositary to all Parties. 

2. Aa annex, other than an additional regional implementation annex, cr an amendment to an annex. 
other than aa amendment to any regional implementation annex, that has been adopted in accordance with 
paragraph I. shall enter into force for all Parties to the Convention six tnonths_ra*er the date of 
cooimunicatioa by the Depcsitar/ to such ParJes of the adoption of.such annex cr amendment, except fcr 
those Parties that have notified the Depcsitar/ in writing within that period of their nonacceptance of such 
ansex or amendment. Such, annex or amendment shail enter into force fcr Parties which withdraw their 

. notification of noaacceptance on the ninetieth day after the. date on which withdrawal of such notification 
has been received by the Depositary. 

3. Aa additional regional implementation annex or amendment to any regional implementation annex that 
has been adopted in accordance with paragraph I. shall enter into force for all raniesto the Convention 
six months after the date of the communication by the Depcsitar/ to such Panics of the adoption of such 
annex or •.amendment, except with respect to: 

(a) any Party 'hat has notified Che Depositary in writing, within such six month period, of its non

acceptance of that additional regional implementation annex or of the amendment to the regional 
implementation annex, in which case such annex or amendment shall enter into force for Parties which 
withdraw their notification of oonacceptance on the ninetieth day after 'he date on which withdrawal of 
such notification has been received by the Depositary; and 

(b) any Party that has made a declaration with respect to addicicr.il regional implementation annexes 
cr amendment» to regional implementation annexes in accordance win article 3. paragraph . in which 
case any such annex or amendment shall enter into force fcr such a Party on the ninetieth day after the 
date of deposit with the Depcsitar/ of it» instrument of rati ficaticn. acceptance, approval or accession with 
respect to such annex or amendment. 

4. .If the adoption cf an annex or an amendment to an annex involves an amendment to the Convention, 
thai annex or amendment to an annex shail net enter into force until such time is the amendment to the 
Convention enters into force. 

Article 32. Richt to vet» 

http://addicicr.il
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2. Regional economic integration organizations. In matters -with;.- tneir competence, shaii exercise their 
rijht :c vote with a number" ci vctes equal to" the number of their member Spates that ire Parties to.the 
Convention. Such in organization shall net exercise ics rig": to vote if my ofits -member States exercises 
its right, and vice versa. 

?A=T VI: FINAL PROVISIONS 

'Article 33.- Signature 

'.This Gcr.vehtic-n shall be opened fcr sigharure at Pons, on 14-15 October 1994. by States Members 
of "the United Nations or any of its specialized agencies Or that are Parties to the Stzrute of the 
International Court of Justice and by regional economic integration organizations. It shall remain open for 
signarure. thereafter, a: the United Nations Headquarters in New Ycrfc until 13 October 1995. 

Article 34. Ratification, a c c e p t a n c e , approval and accession·. 

1. The Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and by 
regional economic integration organizations. It shall be open for accession from the day liter the date on 
which'the Convention is closed for signature. Iru;;rument5-of ratification, acceptance, approval or· accession 
snail be deposited wichi the Depository. .-

2. A_~.y regional economic integration orgariiaticn which becomes ι Party to the Convention without any 
of i'ts member Si tes being'a Parry to the Convention shall be bound by all the obligations under the 
Convention. Where one or core member States of such an organization are also Party, to the Convention, 
the organization and its member Sn.'.rs shall decide on their respective responsibilities fcr the performance 
of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall act 
be endued to exercise'.rights under the Convention ■concurrently: ; 

3. In their insruments of ratification, acceptance approval or accession, regional economic iniegraticn 
organizations shall declare the extent of their competence with respect to the maters governed by the 
Convention. They shall also promptly inform the Depositary, who shall-in ram. inform the Parties, of any 
substantia] modiflcaticη in the extent of their competence. 

4. Γη its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with 
respect to it. any additional regional implementation annex or any .amendment to any regional 
implementation annex shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, 
acceptance, approve: or accession with respect hereto. ' · ■ ■ · ' " . - - ' -

Article 25. interim a r r a n g e m e n t s ' ·'■ 

The secretariat functions referred to in iric 'e 23 wiil be carried out'en .an interim basis by .the . 
secretariat established by the. General Assembly of the United ^ztcrs in its resolution 47/1;3 of 22 
December 19-92. until.the ccmcieccn of the Γ..-: session of the Cor-erer.ee of the -Parties. 

Article 35. Entry into farce 

1. The Ccnvt-ucn shall enter into forae on the ninetieth day after the date of deceit of the fiftieth 
■instrument of ratification, lcaectarce. approval cr accession. 

http://Cor-erer.ee
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2. For each State or regjcnai eccr.orrjc integration crga.-joadcr. ratifying, accepting-, approving Vr 
acceding to the Cocvt.-iticn after 'he deposit of the fifties instrument-cf ratification. icciptar.ee. approval 
cr accessioa. the Conver.tJoa shail enter into force on-the ninetieth day a-*— the dii; of deposit by such 
State cr regional econcrric integration organization of its instrument.of ratification, acceptance., ipprcv;j 
cr acrrssioa. 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2. my- instrument deposited by a regional economic Integration 
orgacizodca shall not be counted is ideational to those deposited, by. States members of the crgariiadac 

Artide 37. Reservations, 

No reservations ccay be aiade to this Convention. 

Artide 33. Withdrawal 

1. At any time after three years from the date en which the Convention has entered into force-fcr a Parr/. 
that Party may withdraw &om the Convention by giving wricea notification to the Depository. 

2. Any such withdrawal shall take'effect upon expiry of one year from the date of ..receipt by-the 
Depcs'tary of the scu'ilcadcn of withdraws!, or on such later dote as may be specified in the cetiGcaiioa 
of withdrawal. 

Article 39. Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall· be the Depository of the Convention. 

Article 40. Authentic texts ~ . · . . . - : . 

The original of the present Convention, of which the Arabic. Chinese. English. French, Russian and ; 
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretory-General of the United Nations. ;' 

IN WITNESS WKE3£OF the undersigned, being duly authorised to that effect have signed the. 
present Convention. 

DONE AT Paris. !>Js 17th day of-Jun-e one thousand nine hundred .and ninety-four. 

http://icciptar.ee
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ANNEX I 

n = GiONAL I.V.r'-E.MENTATJCN'^N.^HX =GR AFRICA 

Article 1. Scope 

This Aionea applies to Africa.'in rriacioa to 52C.n Parry and ir. conic rmity with the Convection, in 
particular its ardcie 7. fcr the purpose cf combating decertification ir.d'cr mitigacir.g the effects of drought 
ia its arid. semi-arid ir.d ±7 sub-humid arsis. 

Article 2. Purpose 

The purpose Of this A.v.ez. at the nccicr.al. subregicr.ai ar.d regional ieveis ia .Africa ar.d in the light 
of its particular conditions, is a: 

(a) Identify treasures and arrangements, including the nature ar.d processes of ass'stacce provided 
by developed ecu,::cry Panics, .in accordance with the relevant provisions of me Convention; 

(b)': provide fcr the efficient and pnedcai impiementaccn <^f the Convention to address conditions 
s^zific to Air.cx and 

:aticn and/cr mitigating the cfTecis 

Article 3. Particular conditions, of the African region 

Γη carrying cue their obligations under the Convention, the Panies shall, in the implementation of this 
Ar_-ei, adopt a basic approach that takes-into consideration the feu owing particular conditions of Acrica: 

(a) the high prepcrden of arid, semi-arid and dry sub-humid areas; 

(b) 'the substantia! number of'countries and populations'adverseiy affected by dereru'ficaticn and by 
the Sequent recurrence of severe drought; · 

(c) the large number of affected countries that are landlocked; 

(d) the widespread peverry prevalent in mes: affected countries, the large number of least developed 
countries .among them, and their need .for significant amounts of i-terr.a! assistance, in the form cf grants 
and leans on concessional terms, to pursue their development-objectives; 

(=) the diffcuU sccio-icorcmic conditions, exacerbated by deteriorating and Hucrjating terms of 
trade. externai indebtedness and peiiu'eai instabiiiry. which induce internal, regional and" ir.tematiocaJ 
migrations; 

(0 .the heavy reliance of peculations or. narura! resources fcr subsistence which, compounded by die 
effects of .'demographic, trends and faeces, a u-cax technological ease and unsustainable production 
practices, contributes to.serious resource degradation; 

(c) prorncce ztZ'Ctsszs and accviu'es relating to cc deseru'fic 
c: drought within the arid, semi-arid and dry sub-ournid areas cf AJric 



341 

(g) the insufficient institutional and iegai fra.-r.e~ cries, the -tiJc infrzstrucrural base and the 
insufficient scientific, technical and educational capzciry. leading to substantial .capacity building 
requirements; and 

(h)- the central role of actons to comb'ai deserufication and/or mitigate (he effects of drought in the 
naconal development priorities of affected African countries. 

Article 4. Ccmrnitmeriis and obligations cf A/rican countr/ Parties 

Ι. Ια accordanc- with their, respecu've capabilities. African country Paries undertake to: 

(a) adopt the combating of desertification and/or the mitigation cf the effects of drought as a central 
strategy in their efforts to eradicate poverty; 

(b) promote regional cooperation and integration, in a spirit of solidarity and partnership based on 
mutual inaeresc in programmes and activities to combat desertification and/or nrdgsze the effects, of 
drought; 

(c) rationalize and sareagthea existing institutions concerned with desertification and drought and 
• involve other existing institutions, as appropriate, in order to make them mere effective and to ensure more 

efficient use of resources; 

(d) promote the exchange of information on appropriate technology, knowledge, know-how and 
practices between and among them; and 

(e) develop contingency pians fcr mitigating the effects of drought in areas degraded by 
desertification and/or drought 

2. Pursuant to the general and specific obligations se: outia articles 4 and 5 of the Conyencicn. affected 
African country Fardes snail aim to: . 

(a) make appropriate financial allocations from their national' budgets consistent with, national 
conditions and capabilities and reflecting the new priority Africa has accorded to the phenomenon of 

- desertification and/or drought: 

(b) sustain and strengthen reforms currently in progress coward greater decentralization icd resource 
tenure as well' as 'reinforce participation cf local populations" and communities: and 

(c) identify and mobilize new and additional national financial resources, and espand. as a carter 
of priority, existing aational capatiiiues and facilities to.mobilize domestic financial resources. 

Article 5. Commitments and obligations of developed country Parties 

I. In fulfilling their obligations pursuant to articles -. 5 and 7 cf trie Convention, developed country 
Parties shall give priority to affected African country Parties and. in this context, shall: 

(a) assist them to combat desertification and/cr mitigate the effects of drought by. inur die. 
providing and/cr facilitating access to financial and/cr ether resources, and promoting, financing and/cr 
facilitating the financing of the sansf—. adaption and jcaes? ;c appropriate environmental technologies 

http://fra.-r.e~
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and is.C'x-haw....is. r.uruai]y_ agreed and in izzz-cizr.cz■•**iih' riaaicnai policies, taxing into acacun: their 
adoption of poverty ertdicaaicn is a central scmtegy-. 

(b) continue a allocate signifies; resources ar.d/cr Increase resources a combat desert;;', aaaic a 
aocycr'ritiugice the'effects of cteughi; and' 

-i (c) issist them in 5rer.gthe.-.ir.g capacities to enable them to improve their instirancna; trame-vcrx;. 
ϋ -el! is their scientific and technical capabilities; information collection and analysis, arte r^r^arai and 
development for the purpose of combaiing desertification ar.d/cr mitigating the effect of drought. 

2. Other country Parties may provide on ι voluntary basis, technology, knowledge s.-.<i krc---Jx-· 
relaxing to deserc'ilcatica and/or financial resources, co affected African censor/ Parties: The' raaifer of 
such kzowledge. cow-how and techniques is facilitated oy international cooperation.' ' 

Articia β. Stratagic planning frimewcri< fcr sustainable davalcprr.ar.t ■ 

!. Naaocal action prognrnrr.es shall be ι central and integral part of 3 broader process of fcrr.baling 
2 a tic· rial policies 'or the sustainable development of affected African country Parties. 

2. A consultative ir.d participatory process involving appropriate levels of government, lecai poptaariens. 
ccrramuaities and can-governmental argarjaatiens shall be'undertaken a provide guidance on ι saraaejy 
with flexible piaaaiag a allow aasimuxr. participaticr. from local populations and communities. Aj 
spprbpriaLe. biTaarai aid tculolaterai assistance agencies may be involved in this process.ai the recuesr. 
of an affected Attcaa country Party. 

Articia 7. Timetable for preparation of aciic'n programmes 

Pending enry into force of this Convention, the African country Parties, in cooperation -ir. other 
members of the international community.-as appropriate.'shall.'tc the exte.-.tpossi'oie. provisicnaJIy apply 
those provisions of uhe Convention relating a the preparation of national, subregior.al and reg:cr.ai action 
programmes. 

" Article 3. Content of national 3cticn precVammes 

i. .Consiiten:;*;iei article 10 of the Co^vsr.ticn. the overall srrategy of national action program-;: ihaa" 

and on integration of strategies' for. poverty eradication'into efforts co acrobat desertification and mitigate 
the effects of drought. The programmes shall aim at strengthening ere capacity of loco: authorities and 
insuring the aco>e invclvtment'of !ccii pc'puiatic;ts. communities and groups.;,ϋί emphasis on edtcciicn 
and raining. mebiuor̂ aen of non-gcvemrr.er.tai organizations witn proven expertise and icrenjtreamg cf 
decanrraiiaed governmental j^ucrares. 

2. Nioonai ictica prograrnrnes shaii. is appropriate, include the fciio-ing general fearurea: 

(a) the ase. ia deveicping and"impiehtenung "national action crograrruT.es. of pas; e-r-ertenoe: in 
conbaaing decertitlcaocn and/or mjtig:o'ng dve ifftc^, of drought. ta*c-g into acooun: ;oc:a·. ec:-crrj: 

http://izzz-cizr.cz
http://prognrnrr.es
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(b) the idestiOcaLoc cf facers contributing re .deserJOcatica and/or brought and'ihe resources/and 
capacities available and required, and the sesing up of appropriate poue'es and instiruu'crjj and other 
responses and measures necessary to combat these phenomena ar.d/cr.mitigate L̂ cir effects; and 

(c) the increase in paru*cipation cf iccal populations and communities, including women, firmer; and 
pastcralists, and delegation to !hem of more responsibility for management.— 

3. National actica programmes shail also, as appropriate, induce the following: 

(a) measures to improve the economic environment, with aview to eradicating poverty: 

(1) increasing incomes and employment opportunities, espedaily for the poorest members of. 
the community, by: developing markets for farm and livestock products; creating Coancai 
icsruments suited to.IcoaJ needs;encouraging ώverxifcation fη agriculture and the 
sertingup of agricultural enterprises: and developing economic. ariyities of a para
agricalaaal or «^agricultural type; 

(ϋ) improving the. Icngierm prospects of rural economies by the creation of: incentives for 
producave investment and.access to the means of prccumioo; and price and tax polices 
and commercial practices that promote growm; .. ~· ; 

(lii) detlaing and applying population and migration policies to reduce population pressure ςη 
• land; and :·. 

(iv) promoting ihz use of drought resistant crops and the application of integrated dryland' 
farming systems for food security purposes; 

(b) measures to conserve natural resources: 

(i) ensuring integrated and sustainable management, cf natural resources, including:, 
agricultural land and pastoral land; vegetation cover.md wildlife; forestsrvaier resources; 
and biological diversity; 

(ii) training with regard to. and strengthening, public awareness and environmental education 
.campaigns and disseminating knowledge of techricues reia '̂ng to thesustainable 
management of sarurairesources; and 

(lii) ensuring the deveepmer.:.and.efficient use of diverse energy sources, the promotion of 
ailemoive sources of energy..pariculoriy solar energy, wind energy and bicgii. and 
specific arrangements for the transfer. acquisition and adaptation of relevant cechnology 
to alleviate the pressure on fragile  natural resources: 

(c). measures to improve institutional organization: , . . .  . 

(i) defining the roies md responsibilities of central government and local iLi.criL'es wjthis 
the framework of a land ess planning policy: 

(ii) encouraging a policy of active decentralization, devolving responsibility for management 
and decisicnmaicng !o local authorities, and encouraging initiajva andL^e assumption, 
cf resconsibilicv bv Iccal communities'and the establishment of local structures: and " 
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(iu) adjusting, ι: appropriate. cr.e instiitiona! ^..-regulatory frame-vcric of narara! ; -=CL-C: 
management Ώ provide security of land teir.'ure fcr lo^i pcpu» neons; 

Co) measures to improve cr.cw'edge or' deserjfi cation: 

(!) promoting r c c : r . and the ccuece'on. processing andexchange of informaLon co the 
sdentii!.:. technical and sccicsror.Grrtic aspects of desertificnuoc; 

(Li) improving rn^onal capabiiities in research and in the collection, processing, eschir.ge ar£ 
analysis of information so is to increase understanding and to maris'ate the results of the 
analysis into cceradGaai terms;, and 

(iii) encouraging the medium and long term szi&f of: socioxor.omjcind cuioiraJ trends. La 
arTeoied areas; quaiitativear.d quaru'tarive trends La nararai resources; and the interaccoa 
berweea cliaate and ceserufjeatioo; and 

(e) measures to monitor and assess the effects of drought: 

(i> ' developing irategies'to evaluate'the impacts of oaruraT "climate variability on regional 
drought and ceserificctica and/or to'utiiiae preciciens of ciimace:variability oa seasonal 
to interannua! time scales in efforts to mitigate the effects of drought; 

(ii) IEproving ear!γ warning and response capacity, efficiently managing emergency relief and 
food aid, and improving food siocicr.g and distribution systems, rrfL'e protection schexes 

■ and public works and alternative livelihoods for'drought"prone areas; and 

(Lii) monitoring and assessing ecological degradation to provide reliable and omeiy information 
on the process and dynamics of resource degradation ":a order to facilitate barter policy 
formulations and responses. 

" Artie 's '3. Preparation cfnational, action ρ re cram rr.es and 
implementation and evaluation indicators 

Each affected African country Party shall designate an appropriate national cocrdinao'ng body to 
funcdon as a catalyst in the preparation, irhpiementadon and evaluation of itsnational 'acaicn programme. 
This coordinating body snail, in the light of article 3 and as appropriate: " '■'  "■ 

(a) undertake an identification and review of actions, beginning^ith a iccaily driven consultation 
process, involving !ccai peculations and communities ardwithTche cooperation or local idrru'nisrrative 
authorities, develops councy Paries andin^rgoverrimen^andnongovernrnenai organiaatiens. on the 
basis cf iriea! consultationscf those concerned a: the national' level; 

Co) identify and analyae ^ ; censraints. r.a<is arid gaps affecting development rid sustainable 'and 
use and recommend practical measures to avoid duplication by making full use of relevant ongoing efforos 
ahd promote Ltr.plementation cf res'uits; ■ ' ■ ' ■ ■ : 

(c) facilitate, design' and formulae project act: vices based en interactive, fleibie approaches in order 
to ensure activeparJciua:ionof the pepuiatico in affected areas, to rnini.Tuie the negative impact of such 
activities, ir.d to idenor/ and priori tire requirements {gr finaroia! issis:a":e and iechricai oocperacor.: 

http://rr.es
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(0) establish pertinent, quir.fi/laiilc and readily verifiable indicators to ensure the aascsamcr.; and 
evaluation of national action.programmes, which encompass actions in me sr.cn. medium and long £rms. 
and of che implementation of such progra.mmes: 2nd 

(e) prepare progress reports on the implementation of.the national action programmes. 

Article 10. Organizational framework of scbregicnal action programmes 

1. Pursuant to article * of the Convention. AAicari country Parties shall cooperate in the preparation and 
implementation of subregionai action progr3ffiir.es.-for central,.,eastern, northern, sou then ar.d wester* 
Airica and. in that regard, may delegate the following .responsibilities to relevant subregionai 
intergovernmental organizations; 

(a) acting as focal points for preparatory activities and coordinating the implementation' cf the 
subregionai acdon programmes; / 

(b) assisting in the preparation and implementaticnof national action programmes; 

(c) facilitating the exchange of information, experience and.snow-how as well as providing advice 
OQ the review cf national legislation; and' . .' ■:Ά 

(d) any other responsibilities relating to the implementation of subregionai action programmes. 

• 2. Specialized subregionai institutions may provide support, upon request, and/or be entrusted win the 
responsibility to" cocniinate activities in their respective Ceids of competence. 

' Article 11. Content and preparation cf subregionai action programmes 

Subregionai action programmes shall focus on issues that are better addressed at the subVe'gional ievei.-

They shall establish, where necessary, mechanisms for the management of snared natural resources. Such, 
mechanisms snail effectively handle transboundary problems associated with desertiii-nation and/or drought · 
and shall provide support for the harmoruous implementation of national, action programmes. Priority areas 
for subregionai action programmes shall, as appropriate, focus σα; 

(a) joint programmes for the sustainable management cf Tarsbcur.dary natural resources through 
bilateral ar.d multilateral mechanisms, as appropriate; 

(b) coordination of programmes to develop "alternative t-cru sources; 

(c) cooperation :n the management and control of pests as we:! as of plant and animal diseases; 

(cf) capacity building, education and public awareness, activities that ire bene: carried out or 
supported at the subregionai lev-!; 

(e) sciemitic and technical cooperation, particular'/ in the ctimatclogicai. meteorological and 
hydrologicoi fields, including ner-orking for dau collection and assessment, information sharing and 
project monitoring, and coordination and prioritization of research ar.d development activities: 

(0 early warning systems and joint planning icx mitigating the ejects cf drought including measures 
to iddr^s the problems resulting rrcm environmentally induced migrations; 

http://quir.fi/laiilc
http://sr.cn
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\gj eipicrotion Of ways of shoring e.pcrienotc. particiiarly regarcig participation cf iced 
pcpulaticas and communities, ar.d crimen of or. enociing jfc.??:zcj?.cr.i for im proved la..d use .man a gemer.t 
and for ^ zi appropriate technologies: 

'(h) strengthening cf the caoaciy of ^cregicna! organizations :c coordinate and provide technical 
services, is wtil as eitaciishmen:, reorientation and strer.gfhenir.g of sucregicnai centres and institutions; 

. ·; (i> development cf policies in Heidi, such as η ώ , , which have {mpectupon a/fected areas and 
populations; includingpolicies for the cccrdinaiicn of regional moricetin?. regimes and for cccucn 

Article 12.· Grcanizai ic .al framework cf the regicr.ai action programme 

I. Pursuer to article 11 of the Convention. ΑΛςοΛ country Parties shall jcintiy determine the procedures 
for preparing and implementing the regional aco'en prcgrocirne. · . . . 

■ 2. The Ponies may .provideappropriate,support to ztlivzr.i African regional institutions and orgarizoriens 
to enable them :o assist African ccur.rv Parties ;o fuiCI their resoensibiiities under ihe Ccnvencico. 

Article 12. Content cf the regional action programme 

The regional action programme includes fcszsizzs reioring to crjmbating deserjiicacioa and/cr 
ncic'soting Che effects of drought in the foncing pricrir/ areas, as appropriate: 

(a) development or" regional cooperation and coordination of subregional action programmes for 
building regional censersus άΰ'<ζγ pcUcy areas, including through reguiarconsultations of subregicrjal 
organizations; 

' (0) promotion of capacity building in activities «hicri are better implemenred at the regional level; 

(c) 'he seecng of solutions with the international community to globai economic and social issues 
■hothave in impact or, iffected areas taxing in:o account anicle 4. paragraph 2 Co) of the Convention: 

(d) promotion among the orTected country Parties of Afhca and ;ts sucregjcns. as *·*·! as ~i;h ether 
a.Tec:ed regions, of exc..cr.ge of ir/crmotior. and appropriate techniques, technical 'cichcw and relevant 
experience; prcmcccn or" scientific and technological cccp<raticnparticu!ar!y in the fieids of climatology, 
sececroicgy·. hydrology, •aie'r resource' development and alternative energy sources; coordination of 
rucregior.cJ ir.d regional researcn ictiviiest and idenuficaocn of regional priorities for researcn and 
ctevclccmerit: · , 

•(e) ccordisabon of ,:er~c::cs for systematic ocsirvoticn ιτΔ assessment md information exc^^inge. 
as *e:J as their integration into world wide neroric: and . 

(0 coordination o: and reinicrcemen; of sucrigionai and regioncJ early aming iy.s;ems and drought 
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Article 14. Financial resources 

1. Pursuant to znide 20 cf the Ccr.vsr.uon and article 4. paragraph 2, affected African country ?&zs 
snail endeavour to provide a rr.^oeccnomic framework conducive to the mobilisation of fir.anciai 
resources and shall develop policies zr.d establish procedures to channel resources more effectively to iocai 
development programmes, including trough non-governmental organizations, as appropriate.'. 

2. Pursuant to arJde 21. paragraphs 4 and 5 of the Convention, the ParJes agrae-to establish" an 
Inventory cf sources cf funding it the national, suhregicnal. regional and international levels co ensure the 
rational use of existing resources and to identify gaps in resource allocation, to facilitate implemenuiicn 
cf trie acrioa programmes. The inventory shall be regularly reviewed and updated. 

3. " Consistent with aride 7 of the Convention, the developed country Parties shall continue to allccau 
significant resources and/or iccreased resources as well as other forms of assistance to affected Africaar 
country Panics on the basis cf parrenhip agreements and amngemests referred to in article 13. giving, 
ir.ur alia, due anectioa to tnacers related to debt, international trade and tncrkeu'ng arrangementsits 
accordance, with article 4. paragraph 2 (b) of the Convention. 

Article 15. Financial mechanisms 

I. Consistent with arac.'e 7 of the Convention underscoring the priority to affected ^African·' country 
Paries and cocsidering the particular situation prevailing" in this region, the ParJes .shall pay sp-eciai 
attention-to the implementation in Africa of the provisions of arJde 21. paragraph 1 (d) and (e> of the 
Convention, notably by: 

(a) fadlitadng the esubushment of mechanisms, such as national desertification funds.tp_chanr.el-
finiaciai resources to the local level; and 

(b) strengthening existing fur.ds and financial mechanisms at the subregional and regional-Jeycis. 

2. Consistent with artides 20 and 21 of the Convention, the ParJes. which are also members cf the I 
governing bodies cf relevant regional and subregiorol financial institutions, including the African. 
Deveiccmect 3a?Jc and the African Development Fund, shall promote efforts..to give due priority and 
acentiou to the activities of those institutions that advance the implementation of this Annex. 

ϊ. The Parties shall streamline, to the extent possible, procedures for channelling funds to affected 
African country ParJes. 

Article 16. Technical assistance and cooperation 

The ParJes ur.cer.ake, in accordance with their respect!·-- capabilities, to rationalize technical 
assistance to. and cooccraticn with. African country ParJes with a view co increasing project ar.u 
pre gramme efTecti veness by. ir.:sr die: 

(a) limiting the costs of support n: ensures and backstopping. especiauy overhead ccscs: in ir.y case. 
such costs shall orjv represent an appropriately'low percentage of the total cost of the project so as a 
zaximize project efficiency: 

http://Ccr.vsr.uon
http://funds.tp_chanr.el
http://ur.cer.ake
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(b) givicg preference a the utiiiaaticn of competent nstiprvai e.-p^rts cr. -

experts from \vithia the sucregion ir.d/cr region, ia project design, preparation 
a the building of \cczl expertise - t . r : ic dees not exist; and 

(c) effectively si waging iad coordinating, as well is efficiently utilizing, technical 2ssisi1r.cs a be 
provided. * · ■ 

Article 17. Transfer, acquisition, adaptat ion and access to 
environmentally sound technology 

In implement:.-: g article IS of Lbs Convention relating to transfer, acquisition, adaptation and 
development of technology, the Parties undertake to 'give priority a African country Parties and, as 
n-ec.Tssary. to develop with thera new models of partnership and cooperate.- with a view to strengthening 
capaeiry building in the fields of scenu'fic research and development and i-worrnation collection and 
disseminadon a enable them a implement their strategies a combat desertification and mitigate the 
effects of drought. 

Article 13. Coordination and par tnersh ip a g r s e - = n t s 

1. .African country Parties shall co-ordinate the preparation, negotiation and implementation of national, 
subregicnal and regional action programmes. They may involve, as appropriate, other Parties and relevant 
intergovernmental and .-.on-governmental organizations in this process. 

2. The objectives of szch coordination shall be a ensure that financial and technical cooperation is 
consistent with the Convention, and to provide the necessary continuity in the use and idministraden cr" 
resources. 

3. .African country Parties shall organize consultative processes at the national, subregior.al and regional 
le-.eis. These ccnsiiiuzive pre·:esses may: 

(a) serve as a forum a negodate and conclude partnership agreements based on national, sucregicnal 
and regional action programmes; and 

Cb) specify the contribution of African country Parties and other members of the consultative groups 
a the programmes and identify priorities ir.c agreements on implementation and evaluation indicators. 
as -e:l as funding arrangements for implementation. 

4. The ?~rmar.ect Secretariat may. at the recuest of .African ccunary Parties, pursuant a article 23 of the 
Convention, facilitate the convocation of such consultative processes by: 

(a) providing advice on the organization of effective consultative an :r.ge.meats, drawing on 
experiences froca other such arrangements; 

Cb) providing information a relevant bilateral and multilateral agencies cenceraing consultative 
mecbegs or processes, and encouraging their active involvement; and 

(c) pro-riding other information that may be relevant in establishing cr improving consultative, 
irrangements. 

-.ere necessary, competent 
and imoiementaticn. and 

file:///vithia
file:///cczl
http://2ssisi1r.cs
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5. TV.e sucr:gicnal and .-tgiurai cccrdinati.-g bcdies snail, in .̂-- c//c: 

(a) recommend appropriate adjustments co partnership agreements; 

(b) mcritcr. assess and repcr- en' ihc implementation of the agreed subregional and regional 
programmes; and - " 

(c) aim to ensure efficient communication and cooperation among African country Ponies. 

6. Participation In the consultative groups shall, as appropriate, be open to Govertuneats. interes;~j 
groups acd doners, relevant organs, funds and programmes of the United Nations system, re!ev«t 
subregionai acd regional organizations, and representatives of relevant non-governmental organizations. 
Participants of each consultative group shall determine the modalities of its management and cperiticc 

7. Pursuant to article 14 of the Convention, developed country Parties are encouraged to develop, on their 
OV»TI initiative, an informal process of consultation and coordination among themselves, at the national, 
subregional and regional levels, and. at the request of an affected African country Parry or of an 
appropriate subregional or regional organization, to participate in a national, subregional .or regional 
consultative process that would evaluate and respond to assistxnee needs in order to facilitate 
implementation. 

Article 19- FoHcw-up arrangements 

FouOw-up of this Annex shaft be carried out "by African country Paries in. accordance with the 
Convention as follows:̂  

(a) at the national level, by i mechanism the~ compcsitionOf which should be determ/ced "by each; 
affected African country Pony and which shall include representatives "of locaT'communitles and shall 
function under the supcrvisioacf the national coordinating body referred to ia article 9t 

(b) u the subregional level, by a multicSscipJinary scientific and technical consultative comminee, 
the composition and modalities of operation of which shall be determined' by the African country Paries 
of the subregioc concerned: and 

(c) at the regional level, by mechanisms defined in accordance with the reievant provisions of the. 
Treory establishing the African Economic Community, and by an Africa- Sclerotic and" TechrJcal 
Advisor/ Ccuvoicee. 
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ANNEX I! 

REGIONAL IMPLEMENTATION A'i*NEX FOR ASIA 

Article 1. P u r p o s e 

The purpose of this Aru-es is co provide guidelines and arrangements for the effecuve implemer.tadca 
of the Convention in the affected country Parties of the Asian region in the light of its particular 
conditions. 

Article 2. Particular condi t ions of the Asian region 

In carrying ouc their obligations under the Convention, the Parties shall, as appropriate. Dies into 
censideradon the following particular conditions which apply in varying'degress to the affected country 
Panies of the region: 

(a) the high proportion of areas in their territories affected by. or vulnerable to. desertification and 
drought and the broad diversity of these areas with regard to climate, topography, land use and sccio-
ecocccnic systems; 

Co) the heavy pressure on natural resources fcr liveLihcc-ds; 

(c) the existence of production systems, directly related to widespread .poverty, leading co land 
degradation and to pressure on scarce.water resources; 

(d) the significant impact of conditions in the world economy and social problems such as poverty,, 
peer-health and nutrition, lack of food security, migration, displaced persons and demographic dynamics; 

(e) their expanding, but still insufficient, capacity ar.d institutional irameworScs to deal with national 
deseruficatioc and drought problems; and 

(0 their need for international cooperation to pursue sustainable development objectives relating to 
combating deserducaiicn and mitigating the effects of drought. 

Articis 3. Framework for national ac-icn programmes 

1. Nadonal action programmes shall be an integral part of broader national policies fcr sustainable 
development of the affected country Parties of the region. 

2. The affected country parties shall, as appropriate, develop national action programmes pursuant to 
arjc!es 9 to 11 of the Convention, paying special attention to arJc'.e 10. paragraph 2 (0. As appropriate, 
bilateral and mululacerai cooperation agencies may be involved in this process at the request of the 
affected country Parry conc^ned. 

Article 4. National 3c;ion p r o g r a m m e s 

I. In preparing and implementing national action programmes, the affected country Partes of the regicn. 
consistent wicii ir.eir rescecuve circumstances and policies, may, inur a'.lc. as impropriate: 
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(a) desigaa^: scprcpriaie oodles responsible for the preparation, cocrdi.-jden and impJe-entauca of 
their action programmes; 

(b) involve affected populations, including local communities, in the elaboration, cocrdinscica and 
implementation cf their action, programmes through a locally driven consultative process, wi-h the 
cocp«sratiGo of local authorities and relevant national and aca-gcverr.mer.taJ Grgaruzaticris; 

(c) sur/ey the state of the environment ia affected areas to assess the causes and. ccr-itcueacae cf 
desertification and to determine priority areas fcr action; 

(d) evaluate, with the participation of affected populations, past and cirrer.t 'programj-tes fcr 
cocabadag desertification and mitigating the effects of drought, in order to design a sn-aiegy a^d elaborate 
acrivides In uheir action programmes; 

(e) prepare technical and financial programmes based on the iafbraacc-a derived ircm the scivit-es 
In subparagraphs (a) to (d); 

(f) develop and utilize procedures and benchmarks fcr evaluating implementation cf their action 
programmes; 

(g) promote the integrated management of drainage basins, the conservation of soil resources, and 
the eahancement and efficient use of water resources; 

(h) strengthen and/or establish Information, evaluation and follow up and early warnings systems ia 
regions prone to desertification and drought, taking account of cHmatolcgieal. meteorological, hydralcgical. 
biological and other relevant factors; and 

0) formulate Is a spirit of parcsership. where-Iniemational. ccoc-eraucn. inchidtng "fmazcisl and 
technical resources, is involved, appropriate arrangements supporting their acticn programmes. 

2. Consistent with article 10 of the Cooveadon. the overall strategy cf national action programses^shill · 
emphasize integrated local development programmes for affected areas, based on participatory meohanisms 
aad on the integration of sa*ategies for poverty eradication into efforts to combat ceseruficaticB and 
naidgate the effects of drought. Sectoral measures in the action programmes shall be grouped in priority 
fields which iaie account of the broad diversify of affected areas in the region referred to in· snide 2 (a). 

Article 5. Sebregicnsl and joint action programmes 

1. Pursuant a ancle 11 of the Ccnveatica. arfec:.̂ d cauncr/ Panes in Asiz may mutually agree a 
consult md coep<rate widi other Pxnes, as appropriate, a prepare and implement suiregior.ai cr joint 
action programmes, as appropriate, la order a complement, and increase effectiveness in the 
implementation of. national acdoa programmes. In tither case, the relevant Panes ma- jointly agree a 
encrust subregjccal. Including bilateral or national organiaacons. or specialized irtstirjcOns. with 
responsibilities relating a the preparation, coordination and implemer.qiion of programmes. Such 
organizations or institutions may also act as fc-cal points fcr the promotion and cccrdi.-.aticn cf arnicas 
pm-suant to articles 15 to 13 of the Convention. 

2. In preparing and implementing subregional or joint action programmes. the affected country Panes 
of the region shall. i-.:ir die. as appropriate; 

http://aca-gcverr.mer.taJ
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(a) identify, ic cc-op-eratian with national LnsrJcudor.s.^e'rities reiatir.g to combating dcsertificaiion 
irxj mitigating the effects of drought which can berter be fne: by sue1! pre gran:-.a. as - t i l is relevant 
activities which couid be effectively carri^ rut through them; 

(b) evaluate the operational capacities and acivitics of relevant regicnai. subregior.al and national 
insri rations; 

(c) assess exJsiir.g programmes relating to desertification and drought among all or some parties of 
the region or subrtgion and their relationship with naucr-al anion programmes; and 

(d) formulate in a spirit of parc-.ersiiip, where-international cocperacica. including financial and 
technical resources, is involved, appropriate bilateral and/or multilateral arrangements suppcrdcg the 
pro gr amines. 

3. Subregional cr joir.t action programmes may include agreed joint programmes fcr the sustainable 
management of trajtscotmdary natural resources relating to desertification, priorities fcr cccrdinaLioa and 
other activities in the Gelds of capacity building, scientific and technical cooperation, particularly drought 
early warning systems and information sharing, and means of strengthening the relevant subregional and 
other orgacizatiocs cr institutions. 

Article 5. Regional aciivitiss 

Regional activities fcr the enhancement of sucregioaal cr joint action programmes may include, inter 
clia, measures to strengthen institutions and mechanisms for coordination and cooperation at the national. 
subregional and regional levels, and to promote the implementation of articles Ιό to 19 of the Ccaventicn. 
These activities may also include: 

(a) promoting and strengthening technical cooperation net'i-cr'c;; 

(b) preparing inventories of technologies. knowledge, know-he- and practices..as we:1, as traditional 
and local technologies and know-how. and promoting their dissemination and use; 

(c) evaluating the requirements fcr technology transfer and promoting the adaptation arc use of such 
techcclogies; and 

(d) encouraging public awareness programmes and promoting cacacir·· building a: ail levels. 
strengthening training, research and deveiopmer.t and building systems fcr human resource development. 

Article 7. Financial r e sou rces and mechan i sms 

1. The Parties shall, in vie·- of the importance of combating desertificaticr. and mitigating the effect of 
drcught in the Asian region, promote the mcciliaation of substantial financial resources and the availability 
of financial mechanisms, pursuant to articles 20 and 21 of the Convention. 

2. Ια con/orrnity with the Convention and on the basis of the coordinating mechanism prc-v-ced fcr ia 
article S and in accordance with their national development policies, affected country Parties z( the region 
shall, individually or jointly: 
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(a) adept measures to ratior-nil;; ar.d i^zf.g'^.iz rr.cc'r.zrdsrr.s to supply funds through public and 
private investment with a view co achieving specific results in action to ccmbci deseru Gertie η and mitigate 
the effects of drought; 

(b) identify international cccperafGn requirements in support of nadonal efforts. particularly financial, 
technical and technological; and '.. 

(c) promote the participation of bilateral and/or multilateral il.-aaciai cooperation instiruu'ens win 
a view to ensuring itnplementauoa of the Convention. 

3. The Parties shall streamline, to the extent possible, procedures fcr channelling-funds to affect 
country Parties in the region. 

Article 3. Cooperation and coordination mechanisms 

1. Affected country Parties, through- the appropriate bodies designated pursuant toarticle 4. paragrach. 
1 (a), and other Paries ia the region, cay. as appropriate, sec up a mechanism fcr-, iriftr ci *c the followbg 
purposes: 

(a) exchange of information, experience, knowledge and lencw-hew; 

(b) cc-operatica and cccrdnaiioc of actions, including bilateral and multilateral arrangements, at the 
subregional and regional levels; 

(c> promotion or* scientific, technical, technological and fiaanda! cc-operatioa*pursuant to articles 5 

U)7; 

(d) identification of er:ern=I cooperation requirements; and 

(e) Λ fonow-up; and evaluation of the implementation of action programmes.. 
2. Affected country Parties, through the appropriate, bodies designated pursuant to article 4. paragraph 
I (a)., and other Parries in the region., may also, as appropriate, consul: and coordinate as regards the 
national, subregiosal and joint action programmes. They may involve, as appropriate, other Farces acd 
relevant intergovernmental acd nea-geveramentai organisations in this process. Such coordination shall. 
inter die, seek to secure agreement.cn epporruaities for international cooperation ie· accordance:· *iii 
articles 20 acd 21 of the Convention, enhance technical cooperation ar.d channel resources so that they 
are used effectively. 

3. Affected country Parties of the region shall hcid periodic coordination meetings, and the Permanent 
Secretariat -nay. at their request, pursuant to article 23 of the Convention, facilitate the convocation cf 
such coordination meetings by: 

(a) providing advice on the organization of effective cccrdi.-atica arrangements, drawing en 
experience from other such arrangements; 

fb) providing iruormatioc to relevant bilateral and multilateral igencies concerning coordination 
meetings, and i.nccuragiog their active involvement; w<l 

(c) providing other information that may be relevant in estneiisrung or improving coordination 

http://agreement.cn
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ANNEX 111 

P.EGiCNAL IMFLEiMENTj&iTjOrl ANNEX 
FOR LATIN AMERICA ΑΝο'τΉΞ CARIEEEAN 

Article 1. Furpcse' 

The purpose of this Annex is to provide general guidelines for the irnpierr.enutJcn of the Ccnvtr.tion 
in the Latin American and Caribbean region, in light of its particular conditions. 

.1 
Article 2. Particular conditions cf the Latin American and Caribbean recicn 

The Parties shall, in accordance with the provisions of the Convention., lice into consideration the 
following particular conditions of the region: 

(a) the existence cf broad expanses vhich are vulnerable and have been severely affected by 
deserificatioa acd/or drought and in which diverse characteristics may be observed» depending on the area 
in which they occur, this cumulative and intensifying process has negative scciai. cjirurai. economic and 
environmental effects which are ai! the mere serious in that the region contains one of the largest rescurces 
of biological diversity in the wcrid; 

(b) Lhe frequent use of unsustainable development practices in affected arecs is a result cf complex 
interactiens among physical. biological, political, scciai. cultural and eccncrrJc factors, including 
international economic factors such as external indebtedness, deteriorating terms of trade and trade 
practices which affect markets for agricultural, fishery and forestry products: and 

(c) a sharp drop in the productivity of ecosystems being the main consequence of desertificatico and 
drought, taking the form of a decline in agricultural. livestock and forestry yields and a loss of biological 
diversity; from the social peine of vie·;/, the results are impoverishment, migration, internal population 
movements, and the deterioration of the quality of life: the region will therefore have to adept an 
integrated accroach to problems of desertification and drought by promoting sustainable development 
models that are in keeping with the environmental, economic and scciai situation in each country. 

Article 3. Action programmes 

1. ;In conformity with the Convention, in particular its arJcies 9 to 11. a..d in accordance with their 
national development policies, affected country Parties of the region shai!. as appropriate, prepare and 
implement national action crogrammes to combat desertification and mitigate the effects of drought as an 
integral part of their national policies fcr sustainable development. Subregic.nal and regional programmes

may be prepared and implemented in accordance with the requirements cf the region. 

2. In the preparation of heir national acticn programmes. aiTected ccur.tr/ r i r ies of the region shall pay 
particular attention to article 10. paragraph 2 (0 of the Convention. 

Article 4. Content cf national acticn programmes 

In he light of their respective situations, the affected country Paties of the region may tike account. 
l-.-'tr cils. of che following thematic issues in developing their national strategies for action to combat 
desertification and/'ormitigate the effects of drought, pursuant to article 5 of the Convention: 

http://ccur.tr/
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(ι) i nereis i.g ciDacities. education and public awareness, technical, scientific ar.d technological, 
cccperaiicn ir.d financial resources md mechanisms; 

(b) eradicating pcverr/ and improving the quality of human life; 

(c) achieving fccd security and systainable.deveicpmsni and management of agricultural, livestock

rearing. forestry ar.d multipurpose activities; 

Cd) sustainable management of natural rsscurcis. especially the rational management of drairug: 
basins; 

(e) sustainable management of narural resources in rughaisitude areas: 

(0 rational management and ccnser/ation of soil resources and ezpicitaticn ar.d efficient use of water

resources; 

(g) formulation and application of emergency plans to mitigate the effects of drought; 

(h) strengthening and/or establishing in/ormau'on, evaiuaiion and followup intf early warring 
systems in areas prone to deserificaticn and drought, talcing account of climatologies!, meteorological, 
hydrolcgical. biological, soil, economic and scciai factors; 

(i) developing, managing and efficiently using diverse sources of energy, including the prcmctics 
of alternative sources; 

fj) conservation and sustainable use of biodiversity in accordance with the provisions of the 
Convention on 3icicgical Diversity; 

00 considerodon of demographic aspects related to desertification and drought; and 

 0) establishing cr strengthening institutional and legal frameworks permitting application of ihe_ 
Convention and aimed. Liar die. at decen«ralizir.g administrative strcowres and functions" relating a 
desertification and drought, with the paricipation of affected communities and sociery in general. 

Article 5. Technical , scientific and technological coopera t ion 

la conformity with the Convention, in particular its articles 16 to 13. and on the basis of the 
coordinating mechanism provided, for in artide 7. affected country Partiesof the region sh;tHv individually 
or jointly: 

(a) promote' the strengthening of technics! cooperation networks and rational, subreglonal and 
regional Wcrmation systems, as veil as their integration, as appropriate, in worldwide sources of 
inform alion; 

(a) prepare an inventory of avaiiabie technologies and knowhow and.promcte their dissemination 
and use; 

(c) promote the use of traditional technology, fncwiedge. knowhow and practices pursuant to article 
13. paragraoh 2 (b). of the Convention; 
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(d), identify tronsisr cf technology requirements: i.-d 

(e) promote the development, adaptation, adoption ^ " ·  ύ*~ϊΓ=.' of r : ! ;vi : : exittin s_~ ei· 
enviroamentnily sound technologies. 

Article S. Financial r e s o u r c e s and m e c h a n i s m s 

In conformity with the Convention, in particular its articles 20 and 21. or. the basis cfthe csct icai r .g 
mechanism provided for in article 7 and in accordance with their riadenai development policies, affected 
country Fanies of the region snail. individually or jointly: 

(a) adept measures to rationolixe xnd strengthen mechanisms 10 supply funds through pubaic m d 
private investment with a view to achieving specific results in action to combat desertification and — :vg·»·

the effects of drought; 

Co) Identify international cooperation requirements in support of national efforts; and 

(c) promote the panic'paticn of bilateral and/or multilateral financiaJ cooperation snscsticss with 
a view to ensuring implenentarioa of the Convention. 

Article 7. Insti tutional framework 

1. In order to give effect to this Annex. affected country Fanies of the region shzii; 

(a) establish and/cr strengthen naticnaJ fccaJ points to coordinate action to combat ceserdiicatlea 
ind/or citigais the effects of drought; and 

(b) set up' a mechanism to coordinate the national focai points for the following purposes: 

. (i) exchanges of information ar.d experiece; 

(ii) coordination of activities at the subregicnal and regional" leveis; 

(iii) promotion of technics.', scientific, technclcgicai and financial cooperation; 

(iv) identification of external cooperation requirements: and 

(*) fo:Iow<jp and evaluation cf the implementation cf action programmes. 

2. Affected country Parties of the region snail held periodic cccrdir 
Secre:aria£ may. at liici: request, pursuant to anicie 23 of the Cor.ve 
such coordination meetings, by: 

(a) providing advice on the organization of effective coordination arrangements, draing oc 
experience from other such arrangements; 

Co) providing information to relevant bilateral and ir.ultilaterai jge..cies concerning coordination 
meetings, and encouraging their active involvement; and 

(c) providing other information that may be relevant in establishing cr improving coordination 
orccesses. 

mien, facilitate the convocation of 
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ANNEX IV 

REGIONAL IMPLEMENTATION ANNEX 
FOR THE NORTHERN MEDITERRANEAN 

Article 1. Purpose 

The purpose of this Annex is to provide guidelines and amngemeaB necessary for the effective 
implementation of '.he Convention in affected courier/ Parties of the oenhera Mediterranean region ia the 
light of its particular conditions. 

Article 2. Particular conditions of toe northern Mediterranean region 

The particular conditions of the northern Mediterranean region referred ίο in article I include: 

(a) semi-arid climatic conditions affecting large areas, seasonal droughts, very high raiafill variability 
and sudden and high-intensity rainfall; 

(b) peer and highly srodicle soils, prone to develop surface crusts; 

(c) uneven relief with, steep slopes md very diversified landscapes; 

(d) extensive fcrest coverage losses dm to frequent wildfires; 

(e) crisis conditions in sraditional agriculture with associated land abandonment and deterioration of 
soil and water conservation sn-ucmres; 

(f)' anscstzinabie exploitation of water resources leading to serious environmental damage, including-
chemical pofluticn, salinizaticn and exhaustion of aquifers; and 

. (j) concentration of economic activity, in coastal areas as a result of urban growth, industrial 
activities,-tourism and irrigated agriculture. 

Article 3. Strategic planning framework for sustainable development 

1. National action programmes shall be a cescal and integral part of (he strategic planning framework . 
fcr sustainable development of the affected country Parties of the nenhem Mediterranean. 

2. A consultative 3nd participatory process, involving appropriate levels of government. local 
communities and con-governmental organisations, shall be undertaken ίο provide guidance en a strategy" 
witii flexible planning ίο alio·- maximum local participation, pursuant to article 10. paragraph 2 (f) of the 
Convention. 

Article 4. Obligation to prepare national action programmes and timetable 

AJTec'-ed country Parties of the cenhem Mediterranean region shall prepare national action 
programmes and. as appropriate, subregionai. regional or joint action programmes. The preparation of such 
programmes shall be nna'iied as scon as practicable. 
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Articie 5. Preparation and implementation cf national action pr-ccrarnrr.es 

In prsparing and implementing national action progmmmefpursuant to articles 9 and 10 of the 
3r.ver.ticn. szch affected country Pirr/ of the region shall, as'-appropriate: 

(a) designate appropriate bodies respor.s;b!e for the preparation, coordination ar.d impiemer.csjticn of 
■3 programme; 

(b) involve affected populations, including IccaJ■communities, in the elaboration, coordination and 
-ciementation of the programme through a locally driven consultative process, with the cooperation of 
-cai authorities and relevant con-governmental organizations; 

(c) survey the sate of :he environment in affected areas to assess the causes and consequences cf 
\serrificailca and to de^rrsice pricriry areas for actio a; 

(a) evaluate, with the participadon of affected populadons. past and current programmes in order to 
Jesign a scraggy and elaborate activities in the action programme; 

(e) prepare technical and Qnar.cial programmes based on the information gained through the activities 
subparagraphs (a) to id); and 

(f) develop and utilize procedures and benchmarks for monitoring and evaluating the implementation 
the programme. 

Article 6. Content of national action programmes 

Affected country Parties of the region may include, in their national action programmes, measures 
ating to: 

(a) legislative, institutional and administrative areas; 

, (b) land use patterns, management of water resources, soil conservation, fcrestry, agricultural 
iviries and pasture and range ma:;agement: 

(c) management and ccnser/aticn of wildlife and other forms cf biological diversify; 

(cf) protection against forest fi^s; 

(e) promotion of alternative livelihoods: and 

(0 research, training and public awarer.es. 

Articie 7. Subrecional, regional and joint action programmes 

- Affected ccur.tr/ Parties of the region may. in accordance with article 11 of the Convention, prepare 
; implement subrcgionaT ino'cr regional lcu'on programmes in order to complement and increase the 
riency of actional action programmes. Two or more affected country'Parties of the region, may 
.lariy agree to prepare a joint action programme between or among uhsm. 

http://pr-ccrarnrr.es
http://3r.ver.ticn
file:///serrificailca
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http://ccur.tr/
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2. The pravisiccs of ankles 5 and 6 ShaJl apply rr^tc:L· ir.nicr.di: :o ;hc prrparzdcn ir.d irnpie.T.er.taac;i 
of subregiotuJ. regional ar.d jcir.t action programmes. In addition, such programme- may include ihs 
conduct of research and development activities'concerning selected ecosystems in affected areas. 

3. la preparing and. implementing subregional. regional cr joint actic.n programmes, affected country 
Parties of the region shall, as appropriate: 

(a) identify, in cooperation with national insarulions, national objectives relating to desertification 
which can teaer be me: by such programmes and relevant activities Ήϊάώ could be effectively carried 
cue through them; 

Co) evaluate the operaticcal capacities and activities of relevant regional, subregjonal and naticr.ai' 
icsncidcns; and ■ 

(c) assess existing programmes relating to desertification among Parties of the region and their 
relationship with national action programmes. 

Article 8. Coordination of subregicnal, regional and joint action programmes 

Affected country Parties preparing a subregional. regional or joint acaon programme may establish 
a coordination cocimiuee ccmocsec! of recreseatatives of each affected country Forty concerned to review 

. ' ■ - . , . · * * ■ * ■ ■ ■ . " - " 

progress- in combating cesertificaaoo, harmonize naaonal acaon programmes, tnajce recommendations ir 
the various stages of preparation and implementation of the sabregionai.. regional or joint aca'cc 
programme, and act as a focal point for the promotion and coordination of technical cccperan'on pursuant 
to articles Id to 19 of the Convention. 

ArtideS. Ncn-eiigibiliry for financial assistance 

to implementing national, subregional. regional and joint ;ictiQn, programmes, a/fected developed 
country Partes of the region are cot. eligible to receive financial assistance under this Convention, 

Article 10. Coordination with other stibreciens and ragionsi 

Subregional. regional and joint acaon programmes in the northern Mediarrmian, region may ibe 
prepared and implemented in collaboration with those of other subregiens or regionsiparacularty with 
those of the subregion of northern Africa. 
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ΜΕΡΟΣ I I 

Ι Υ Μ Ξ Α Ι Η "Γ:.'; Η Ν Ω Μ Ξ Ν Ω 
!Α ΤΗΜ Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ξ - Μ Η ' Ι Η ΤΗ Ζ 
ΤΙΣ Χ Ω Ρ Ε Ι ΞΚΞίΝΕΙ ΠΟΥ ΑΝ" 

Ι Ο £ Α ? Η Ξ Η Ρ Α Ι Ϊ Α Η/ΚΑ, ΑΓ. 
!ώ.!ΑίΤ = ?Α ΣΤΗΝ ACr 

: Συμβαλλόμενα Μέρη αυτής Η

Ν E3NGN 
Α~ ΕΡΗΜΩΣΗ I 

' !W=TnniZOvN 
EPHMGI.. 

ΔΗΛΏΝΟΝΤΑΙ υπεύθυνα στ; ci άνσωποι σης πλη

γε,ίοες ή απειλούμενες περιοχές βρίσκονται στα κέντρο 
ταυ ενδιαφέροντας. y:c την καταπολέμηση της απερή

μωσης <σι την άμβλυνση των συνεπειών της ς ρ ;σας . 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΝΤΑΙ ro άμεσο ενδιαφέρον της διε

θνούς .κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων Κρατών χα: 
Διεθνών Οργανισμών, για τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
οπερήμωοης xcf της ξηροσίας. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ όπ αι άνυδρες. ημ·.άνυδρες <σ: ξηρές. 
ημ:υγρές περιοχές αποτελούν σημαντιχό ποσοστό της 
ξηράς της Γης χα είνα τόπος κατοικίσς και ο πόρος 
ζωής γ·.α ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. 
. Α Ν Α Γ Ν Ο Ρ ! Ζ Ο Ν Τ Α Ι όπ η απερήμωση χ α η ξηροσία 
είνα προβλήματα με παγκόσμιες διαστάσεις, με την 
t w e t c ότι επηρεάζουν όλες ης περιοχές του KGCVCU 
<α ότι χρειάζεται χανή όραση της διεθνούς κρ·.νότητας. 
για την καταπολέμηση της απερήμωσης .ή/χα την άμ

βλυνση των συνεπειών της ξηροσίας. 
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το μεγάλο αριθμό των αναπτυσσό

μενων χωοών. χυρίως των λιγότερο αναπτυγμένων χ ω 

ρών, μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν σοΟσοή ξη

ρασία ή/χα την απερήμωση, καθώς χα τις ιδιαίτερο 
τραγικές επιπτώσεις συτών των φαινομένων στην Α

Φριχη. ν 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ επίσης ότι η απερήμωση προκα

λείται, από πολύπλοκε; αλληλεπιδράσεις 'JZTCI-J Φυσι

ίών. βιολογικών, πολιτικών. <ρινωνιχών. ·τα.''.πστιχών 
<σι αιχονομιχών ncocvc''fiuv. 

Ξ Ξ Ξ Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι την επίδραση του εμπορίου χα των 
σχετικών πλευρών των διεθνών αχανομιχών .σχέσεων, 
στην ικανότητα των πληγεισών χωοών. να καταπολεμούν 
την απερήμωση ικανοποιητικά. 

Σ Υ Ν Ξ Ι Δ Η Τ Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Α Σ όπ η σείΦοακη αιχσνορχή 
χα: η «ctv;jv!Ka ανάπτυξη και π εξάλειψη της φτώχειος 
civci προτεραίο τη ;ες των πληγεισών σνοπτυσσάυενων 
χωοών. t<5tci"oc στην Αοαιχή <οι είναι σημαντικές για 
την επίτευξη των στόχων. 

Κ . Α Τ Α Ν Ο Ω Ν Τ Α Ϊ or, η απερήμωση <α η ξ.ρασισ ε 

πηρεάζουν την αειασαική σνάπμξ.!. μέσω της σλΛη

λεπιόροσης τους με "Γημρντκα κοινωνικά προβλήματα 
όπως η φτώχεια, η κόχη υγεία <α ο υποσιτισμός, η 
έλΛειώη επισιτιστικής ασφαλείας. σθώς χαι εκείνο που 
πααεο;<ο>·*α από τη με ταναστενση.. τ : μετοχ;ν~ση -''-

5ρώπων χα το όημαγασ^ιχό δυναμικό. 
Ε Κ Τ Ι Μ Ω Ν Τ Α Σ τη σημασιο των παλαιοτέρων προσπα

θειών .<α: της εμπειρίας των Κρατών χα :ων διεθνών 
οργανισμών, όσον atsocc την καταπολέμηση της απε

αμωσης χαι την spJAuvpp, των συνεπειών της ξ.ιροαίσς. 
.ό.ΟΛΓεαα αχετ^ά με την εφαρμογή *αυ Ix:5icu ϋ α σ η ς 
;·.ρ την Καταπολέμηση της Αεατ^σης. "3 cncio ^ 

αη;ε?Λ(ίωσης <ε: στη·/ αμϋλυ-Όη τω·̂ ~ συνεπειών της 
ir^stid^ όε·/ α·.τ;πα.<ρ:ηχε σης προσόακίε" <ε· οτ· 

' χρε;άζε*σι μία νεα .<ε; π·.σ αποΓεΛεευατ^.ή προσεγγιστ,. 
σε όλα :α ε.~:~εεα. ετα πλαίσια της αείοοριχής ανά

πτυξης, t . 
ΑΝΑΓΝΓ.ι?ίΖΟ*;ΓΑΐ —ν αξία .<α; τη σχετικότητα των 

αποβάσεων που Ξεαπϊατηκαν «ατα τη Συνάιάσχε^η των 
Ηνωμένων ΞΞνών για το ΠεριΟά.'·,\αν :<ci TTJVΑνάπτυξη, 
ιδιαίτερα αυτές της Ημερήσιας. Διάταξης 21 χαι ταυ 
xiic. \cicu της ;2 . αι απαίες πσρέχουν pic βάση y.a 
την χαταπαλέμηση της απερήμωσης. 

ΕΠΑΝΑοΕΞΑίΩΝ'ΟΝΤΑΐ. σύμαωνα με όλο αυτά. τ.ς 
υποχρεώσε:ς των σνοπτυγυένων χ^.·ρών. όπως πεα;

YpacovTct στην ποοάγραφο >3 ταυ χεΐσλαίου 2G της 
• Ημερήσιας άιάταξης 2;. 

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟ! το αποτέλεσμα της Γενκής Συ

νέλευσης 47/1=5. ιδιοίτεοσ την προτεραιότητα που 
αναφέρεται στην Αφριχη. χαί'ώς xci. όλες τις άλλες

σχετ«ές οποΰάσεις των Ηνωμένων Ξ5νών. συμπερά

σματα χαι πρσγράυ·_:στα σχ£~Λ± με την απερήμωση χαι 
την ξηρασία. <α=ώς χα: τ,ς σχεπχές άιαχηρύξεις από 
τις Αφρικανικές χώρες χαι από άλλες περκοέρεες. 

ΞΠΑΝΑ5£3Α!ΟίΟΝΤΑΣ τη Διακήρυξη ταυ Ρίο yie το 
Περιυά^νον χαι την Ανάπτυξη στην οποία ανοαέρετα;. 
στην Αρχή 2. ότι τα Κράτη έχουν, σύμφωνα με το 
Χάρ τη των Ηνωμένων ΞΞνών xci τ:ς αρχές του όιε5ναύς 
διχαίαυ. το χυρίσαχο διχοίωμα να ΐχμετολΛεύοντα: ταυς 
πόρους τους. σύ^αωνσ με τις περιβοΑλονπχές χαι 
ανοΓΓτυςΛχές τους πολιτικές. χο5ώς xat την ευ=0νη vc 
εξασφα\ϊζαυν o n ot δραστηριότητες μέσα στην επι

κράτεια ή στον έλεγχο ταυς. δεν προκολούν βλά·2η 
στο περιβάλλον άλλων Κρατών ή περιοχών εχτάς των 
ορίων εθνικής επικρατείς. 

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ί Ζ Ο Ν Τ Α Ι oa 'a t εδν,χες Κμϋερνήσεις παί

ζουν χρίσιυο ρόλο στην χσταπολε^ηση της απερήμωσης 
χ ο στην άμβλυνση τω·/ συνεπειών της ξηροσιας χαι ό~ 
η πρόοδος σε συτά το έμα εξαοτάΓαι από την ταπιχή 
εφαρμογή των προγραμμάτων όοάσης στις π^γε ίσες 
περιοχές. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επίσης τπ_σημασία και την ανα

γκαιότητα της όιείναύς συνεργσσίας για την "καταπο

λέμηση της απερήμωσης χαι την άμβλυνση των συνε

πειών της ξηροσϊας. 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ρχάαη τη σημασίο της προϋΛε^ης 

γ·.α τ.ς πληγείσες αναπτυσσόμενες χώοες. '.oici^ac 
στην Αφρική, ρπατελεσυαπχών μέσων, vt'-ziv ολλύ.·· 
χα: σημανΓ.κών οιχοναυίχών ποαων. συμπεριλαμβανο

μένης νέας <αι συμπλπρωμαπχής χρηματοδότησης <σι 
προσβοσης στην τεχνολογία, χωοίς τα cnaia Sa c.vci 

.δύσκολο για αυτές να εαααυόσαυν πλήρως τις 'jnc

χρεώσε:ς τους σύμφωνα με ου— τη Ιμ·μβαση. 
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ τις ανησυχίες τους γ·.ο τις συνέπειες 

της απερήμωσης <αι της ξηροσίας στις πληνείσες χώσε; 
της Κεντρικής Αριας χαι της Υπερχαυκασίσς. 

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ τα σημο/Γ.χρ ρόλο των γυναικών σε 
περιφέρειες που πλήττονται α π ο απεαήμωση ή/χσι ξη

ρασία, ιδιαίτερα στις ρναοπχες περισχετ. των ανσπτμα

σαυενων χωοών χα: τη σημασισ της εξασφά.\!<7ης της 
πλήρους συμμέτοχης ανδρών χαι yijvc:xj;v. σε ολσ τε 
επίπεδα 'ω» <"■:αγράμματων vie την χο'αποΛεμηση ^ ^ 
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άΙΝΟΝΤΑΣ Εμφαση CTOv £;δι.<0 "ρολό" Των μηκυμεο

νη.πκών οργανώσε ι · ' και άλΛων μεγάλων ομάδων, στο 
προ γράμμα τα y>.c την κατοπολεμηση της οπερήμωοτ;ς 
.<c; την άμβλυνση Των συνεπειών της ξηρασίας. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟ'ΑΉ Γη σχεοη μεταξύ της απερήμωσης 
χ at άλλων περιβάλλον τ·Λώ·/ .—αθλημάτων παγκοσμίων 

. διαστάσεων, τα oncta αντιμετωπίζουν' αι όιε3νέίς net οι 
εθν ικές κοινότητες. 

S X O N T A 1 ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟ^'Η τη συμβολή που μπορεί 
να προσφέρε ι η καταπολέμηση της απερήμωσης" στην 
επίτευξη των στόχων της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Ε=νών για ης Κλιματολογικές Μεταβολές, της Σύμβασης 
γιο τη Βιολογική Ποικιλομορφία και άλλων σχετ.κών 
περιβαλλοντικών διακηρύξεων. 

Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι όπ οι στρατηγικές γ;ο την καταπο

λέμηση της απερήμωσης και την άμβλμνση των συνε 

πειών της ξηρασίας 6α ε ί ν α πιο αποτελεσματικές εαν 
βασ ί ζον τα σε ορδή συστηματική nape—ρήση και επ ι 

στημονική γνώση κ α εάν επαναξιολογούνται συνεχώς. 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επείγουσα ανάγχη για β ε λ 

τίωση, της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού 
της διεθνούς συνεργασίας, γιο να διευκολυνθεί η ε 

φαρμογή των εθνικών σχεδίων και προτεοαοτήτων. 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 

γιο την καταπολέμηση της απερήμωσης και την ά μ 

βλυνση των συνεπειών της ξηρασίας προς όφελος της 
πορούσας και των μελλοντικών γενεών. 

Σ Υ Μ Ο Π Ν Η Ι Α Ν ΤΑ ΕΞΗΣ: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ApSpo I 
Χρήση των όρων 

Πα τους .σκοπούς ουτής της Σ'υμασης: 
ία) απερήμωση" σημοίνει υποβοβμιαη της γης. σε 

άνυδρες. μποΛνυόρες και ξηρές υπσυγρές περιοχές, 
η. οποία προκαλείται από διάφορους πσοάγοντες. συ

μπεριλαμβανουένων των κλιματολογικών διαφοροποιή

σεων κα ι των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
(Qi η "κοτπολεμηση της απερήμωσης' συμπεριλαμ

βάνει οραστηριότητ ΐς αι οποίες αποτελούν μέρος της 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης της γης 'ρε άνυδρες, υπο

ρνυόρες /.αι ξηρές υπουγρές περιοχές, για αειφορικη 
ανάπτυξη, με σκοπό. 

(ι) προληωη η.'<α: μείωση της υποβάθμισης της γης. 
ίιι· αποκατάστασης της εν με ρ ει υποβαθμισμένης γης. 
και 
(Ίιΐ; ανάκτηση της απερημωυένης γης 
ίγ) 'ξηροσίο" σημαίνει το φυσικό φανόυενο που πα

ρατηρείται Pray οι βροχοπτώσεις ε ίνα σημσντ·κα χο

μηλοτεοες απο τα μυθολογικά επίπεδο, ποάγμαπου 
παοκαλε: σοβορε υδοολανκεςον ισοροοπιες που ε 

πηρεάζουν όυομεν^ς τα ποοογωγικά συστήματα των 
πόρων της γης 

ίδ ί άμβλυνση των συνεπειών της ξπραοιος' σημοίνε: 
5ραστηριότηες που έχουν ρχεοη μ£ τη

ν πρόληψη της 
ξηροσιας και έχουν άκοπο να μειώσουν την ευπα=ε:σ 
Γης καινωνιος <Ρ: "ω·/ φυσικών συστημάτων στην ς η 

j c j i u οσο ου — ■:■-.■:·. σχέση με τη·.· καταπολέμηση τη·.: 
απερήμωσης 

ί ε ! "γη" ρπμα·.νε; ο εδουικο βίοπαοογωγικό σύστημα 
που περ'λαμνρν·:: το ε.όοοας.τη βλάστηση,άλλο Γ,ί ία 
ov ra κρ: τις ορολογικές <οι υδρολογικές όιαδιΛασίε; 
που λειτουργού·/ υεοα στο σύστημα 

• α Τ! \.ποβο=μ:ση της γης" σημαίνε: τη μείωση ή τη·.· 
σπώλε;α. οτ:ς ονμδρε;. υποσνυδρες * α . ξηρές μο

υγρες περιοχές, της βιολογικής ή Οικονομικής παρρ

γωγικρτητας ·:ο: "της πο,χλομορφίος της τροφοδοτού

μ ε  η ς οπό τη βροχή καλλιεργούμενης γης. της· αρ

δευόμενης καλλιεργούμενης γης ή των βοσκοτόπων 
και των zcz·.*^ εκτάσεων, ώς αποτέλεσμο των χρήσεων 
της γπ.ς Λ σ'πά μ·ίο όιοδικαοία η ouvauccuo διαδικασιών, 
συυπερΰαμΰονομένων <α όιοόικασιών που προέρχονται 
οπο ρνίοώπινες δραστηριότητες και τύπουςKOTOI/

σεως. άπ^ς: 

(ί! δ«~βοωοη TOU εδάφους που προκαλείται οπο τ:·.· 
α··ευο η, και το νερό. 

Πι) υποβρ5μιση των ουσκών. χημικών κσ: "ιολαγκων 
ή οικονομικών ιδιοτήτων του εδάφους *σι 

(in) υακροπροίεσμη ο.τώλε.α της φυσκής βλάστησης 
ίξ) "ο·Λ.δρες. υποάνυορες καπξρές υπουγρές πε

ριοχές" σημάνουν ης περιοχές.Φΐτός των πολικών κρ· 
ημ:πσλ»ών. σης οποίες η αναλογία της ετησ.ας βρο

χόπτωσης προς ·
_
α=ονη εξάτμιση voicnvan κυμοίνετα: 

ζη.ό Ο.ΰό έως 0.55· . 
{π; "πν,νιας περιοχές' σπϋρίγει^τις ξηρές.ημιξπρές 

ή/χρι πς αποξηραμένες ημιυγρές περιοχές που έχουν 
επηρεασθεί ή απελουντα από απερήμωση 

i r ) "πληγείσες χώρες" σημαίνει ης χώρες στο έδοφος 
των οποίων συμπεριλαμβανονοι. συνολικά ή εν μέρε:. 
πληγείσες περιοχές. . . . . . . . . . .

it) "πρκρεοεμ:*ος, οργανιρμός ο«ονομ«ής ολοχλη

ρωσης' σημαίνε: οργανισμός, αποτελούμενος από <υ

ρίάαχα Κράτη«ας 5ε5θμένης_ πεοωέρειος. ο .οποίος 
είνα: αρμόδιος για "έμοτς που δ&ΓΛντοι ςπό συτή τη. 
Συυυσοη <οι έχει £ξουσοόθΓη£εί κοτανληλα. ούμσωγο ; 

με πς συνολικές του. 5iGCJA3Ci£C.Y»a vc υπογρόφΓ.. ^ c 
επ;κυ·οώ/ε:. vc αποδέχετα. να έγκρινε: η να συ.cr/S'.' 
auvewvc με αυτή τη Σύϋΰα.οη:

 :
\ _ ί 

{■.ζ) 'avcaυγ'^έ' 'ες χώρες Μέρη* σημοίνει. τις eve

πτυγμένες χώρες Μεαη και τους περιφε?ε:αχούς ορ

γανισμούς ο»κονομ:χής ολοκλήρωσης, που οπο τελούντα: 
απο αναπτυγμένες χώρες 

Aprop 2 

ί Σ<οπος της Ι υυ ίοσης ουτης είνο: η χοΓοπολέ^ηση 
— ς απερήμωσης *α: η άυ·Ξλ«νση TUV ου·/επε:ών της 
ξηρασίας, οε χωοες που αντμετωπίζουν οο2ορή ξηρασία 
η/και απερήμωση, ιδιοιτεαο ατην Αφρική, υέσω οποτε

λεαυαηκης δοοσης σε σλο τα zrinccc. υποστηριζουεντ; 
c n o διε ϊνε ίς διακανον.συούς συνεργοσίος. ατο .Λα.σ.α 
μιας ολοκληρωμένης προοεγγιοης. η οπο.ο αναφέρεται 
στη·· Ημερησία Πάταξη 21, με ρκοπο τη συμβολή στην 
επίτευξη αε.φοοικης avcnrξης σης πληγείσες περιο

2. Ή επίτευξη ου του του σ<οπου So ρυμπεΡ''νΡΐ:·. 
±c*ocr~zicc-:z ολοκληρωμένες στρατηγικές r . c u j c 
εστιάζονται ταυτόχρονα, ζτ-.ς π.·, π γ ·ε ίσες περιοχές. «■·: 
Ρελτ.ωση της CPCVWY·* ζ τη τρς της γης. \c=ui< ^~· 
στην απα»αΓάρτα·ρη. τη διαηοηση και τη στ.αίερη  " " 

·<ί:θ:ση των εδαϋΐκ^ν ^a: υόαπ·.·ών πο·.'ω·/ προγμο που 
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θα οδηγήσε ι σε βελτίωση rjv συνθηκών ζωής. ·ό:σί:ερα 
σε επίπεδο κο ινότητας 

Αρθρο 3 
Αρχές 

. Tic vc επιτευχθούν ct στόχα·. αυτής της Συμβατής 
:<ct για v c εφαρμοσθούν GI διατάξεις της. TC Μέρη θα 
χατευθύνοντο ι . μεταξύ άλλων. <α cno TC εξής: 

(α) Τα Μέρη πρέπει να διασφαλίζουν en ct αποφάσεις 
σε σχέση us το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμ

μάτων vie την καταπολέμηση της απερήμωσης ή/και 
τ η ν άμβλυνση των συνεπειών της ξηροσίας. λαμβάνονται 
με τη συμμετοχή των πληθυσμών χ α των τοπιχών 
κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν χοι ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον με 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς δυνατότητες , τα οποίο 9c διευκολύνε: τη , 
όοάση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

(β) Τα Μέρη δα πρέπει, με .TVSUUC διεθνούς αλλη

λ ε γ γ ύ η ς και συνεργασίας να βελτιώσουν τη συνεργασία 
κα ι το συντονισμό σε υποπεριφερειακό. περιφερειακό 
χ α δ ι εθνές επίπεδο <α vc εστιάσουν κολύτερα τους 
οικονομικούς, ανθρώπινους. αργανωτκαύς και τεχνικούς 
πόρους, που χρειάζονται. 

(γ) Τα Μέρη 5α πρέπει να αναπτύξουν, σε πνεύμα 
σύμπνοιας, τη συνεργασά μεταξύ όλων των επιπέδων 
των .κυβερνητικών, κοινοτικών, μηκυβερνητικών οργα

νισμών κ α των ιδιοκτητών γης. ώστε να ύπαρξε: με 

γ α λ ύ τ ε ρ η κατανόηση της .δύσης <ot της αξϊσς της γης 
κα ι των σπάνιων υδάτινων πόρων στις πληγείσες πε

ρ ι ο χ έ ς , ώστε vc εργασθούν για τη σωστή τους χρήση. 
(δ) Τα Μέρη Sc πρέπει vc λάβουν πλήρως unciim 

τους πς ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των πληγεισών 
αναπτυσσομένων, χωρών Μερών και ιδιαίτερα των λ ι 

γ ό τ ε ρ α αναπτυγμένων οπό αυτές. 

ΜΕ.=ΟΙ ' ! Ι 
ΓΞ.ΜΙΚΞ1 ϋΑΤΑΞΞ 'Σ 

Άρθρο ι 
Γεν ικές υποχρεώσεις 

ι . Τα Μέρη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 
σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, μεμονωμένο ή από 
κο ινού, ε ί τ ε μέσω των υπαρχόντων ή αναμενόμενων 
άιυεοών και πολυμεοών διακανονισμών είτε μέοώ συν

όυσσμσυ αυτών, κατά περίπτωση, δίνοντας έμφαση στην 
ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών και στην ανά

πτυξη μίσς συνεπούς μακροπρόθεσμης στρατηγικής, σε 
άλσ τα επίπεδα. 

2. Πο. την επίτευξη των στόχων αυτής της Σύμβασης, 
το Μ έ ρ η 3α πρέπει vc : 

(α) θεσπίσουν uic ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα·. 
αντ ιμετωπίζε ι τις φυσικές. Οιολσνικές και «.οινωνκοοι

<οναυ·.κες πλευοές των διαδικασιών της απερήμωσης 
και της ξηρασίας 

(μ) δώσουν την απαραίτητη προσοχή, στο πλοίσια 
των αουοδιων διεθνών <αι περιφερειακών φορέων, στην 
κατάσταση των πληγεισών αναπυσσάμενων χωρών Μέ

ρων, ασσν αφορά το διεθνές εμπόριο, τους διοχονο

ν.συσυς ευπαοίας κ α :ο χρέη. σπο την όποφη της 
κάθιεοωσης ενός διεθνούς οικσναυικσύ περιβάλλοντος. 
το οποίο 2α διευκολύνει την προώθηση της οειφοακής 

(γ) αναπτύσσουν στρατηγ^έςγ ια την εξάλειψη Γης 
φτώχε ιας^ετ /τος των προσπαθειών γιοτην κοταπαλέ

μηση της'απερήμωσης και την άμβλυνση των συνεπειών 
■ της ξηρασίας

(δ) προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των πληγειαών 
χωρών Μερών στους τομείς ' της προστασίας του πε

. ρβόλλόντος και της διοτήρησης των εδαφικών και 
υδάτινων πόρων. καθώς έχουν σχέση με την απερήμωση 
κ α την ξηροσία

(ε) ενισχύουν την υποπεριφερειακή. περιφερειακή και 
διεθνή ouvspvecic

(στ) συνεργάζονται με τους αρμόδιους διοχυβερνη

πχαύς οργανισμούς ' 
(ζ) οοίζουν θεσμκούς μηχανισμούς εόν χρειάζεται, 

έχοντας υπόψη την αποφυγή των επικαλύψεων αρμό

διο τή τω ν 
(η) προωθούν τη χρήοη των υπαρχόντων διμερών Kat 

πολυμερών οικονομικών μηχανισμών κ α διακανονισμών, 
που κινητοποιούν και διοχετεύουν σημαντιχαύς ο ικο

νομικούς πόρους.' προς τις πληγείσες αναπτυσσόμενες 
χώρες Μέρη. για την καταπολέμηση της απερήμωσης 
KC την αμΟλυναη των συνεπειών της "ξηρασίας. 

3. Οι πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη δ ι 

καιούνται βοήθειας. -<ζ-ά την εφσρμογή της Σύμβασης. 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις των πληγέντων 

χωρών Μερών 

t. Εκτός από η ς υποχρεώσεις τους. σύμφωνα με το 
όρθρο &. οι πληγείσες χώρες Μέρη αναλαμβάνουν να: 

(α) δίνουν την ανάλογη προτεραιότητα στην κατα 

πολέμηση της απερήμωσης κ α στην άμβλυνση των 
συνεπειών της impedes <α να κατανέμουν επορκείς 
πόρους, συμφωνά με η ς περιστάσεις κ α τις δυνατότητες 
τους 

/ · (βλ καθιερώνουν στρατηγικές και προτεραιότητες, στα 
/πλα ίσ ια αειφορικών ανοπτυξ.ακών σχεδίων ή/και πολι 

; ηκών γ.α την καταπολέμηση της απερήμωσης και την 

\άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας

(γ) αντιμετωπίζουν πς πιο σημαντικές αιτίες της 
απερήμωσης κ α να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
κο«νωνικοοικονου«αύς παράγοντες που συμβά\λουν 
στις διαδικασίες της απερήμωσης' 

(δ) προωθούν την εημεοωση και να διευκολύνουν 
τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών, ιδιαίτερα των 
γυνσικών και των νέων. ^ε την υποστήριξη μηκυΰεσ

νητικών οργανώσεων, στις προσπάθειες γιο την κατα

πολέμηση της απερήμωσης κ α την άμβλυνση των συ

νεπειών της ξηρασίας 
(ε) ποοασχουν ενα δημιουργικό περιβάλλον, ενισχύο

ντας, κοτά περίπτωση, την υπάρχουσα σχετική νομο

θεσία και. όπου δεν υπάρχει, να θέσουν σε ισχύ νέους 
νομούς και να .θεσπίσουν υοκροπρόθεσμες πολιτικές 
κ α προγράμματα δοασης 

Άρθρο δ 
Υποχρεώσεις των αναπτυγμένων 

χωρώ·· Μεσών 

Ξ.ΤΓ·: των γενικών ρι,ς υποχρεώσεων, αύυφωνα με 
ro c c  c c A οι οναπτυνιΞνες χωοες Μεοη αναλαμβάνουν 
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(c) υποστηρίζουν ενεργά, μεμονωμένα ή από κοινού, 
πς προσπάθειες των πληγέντων αναπτυσσόμενων χω

ρών Μερών, toicircpc στην Αφρική, καθώς και των 
λιγότερο σνσπτυγμένων χωρών, για την καταπολέμηση 
της απερήμωσης χα την άμβλυνση των συνεπειών της 
ξηρασίας 

(β) παρέχουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους και 
άλλους τρόπους υποστήριξης, προς βοήθεια των πλη' 
γεισών αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, ιδιαίτερα της 
Αφρικής, έτσι ώστε να τις καταστήσουν ικανές να 
αναπτύξουν κα» να εξορμήσουν τα μακροπρόθεσμο 
σχέδια και στρατηγικές τους. για την καταπολέμηση 
της απερήμωσης και την άμβλυνση των συνεπειών της 
ξηροσίας· 

(γ) προωθούν την κινητοποίηση νέων «a συμπληρω

ματικών τρόπων χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 
20. παράγραφος 2 (β)' 

(δ) ενθαρρύνουν την κινητοποίηση χρηματοδότησης 
από τον ιδιωτικό τομέα κα άλλες μηκυβερνηρ^ές 
πηγές

(ε) προωθούν κα διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πληγεισών χωρών Μερών, ιδιοίτερα των πληγεισών 
αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, προς την κατάλληλη" 
τεχνολογία, γνώση κα τεχνογνωσία. 

Αρθρο ? 
·' Προτεραιότητα για την Αφρική 

Κατά την εφορμογή αυτής της Σύμβασης τα Μέρη 
9α δίνουν προτεραιότητα σης πληγείσες Αφρικανικές 
χώρες Μερί». λαμβάνοντας υπα*η τις ιδιάζουσες συν

θήκες πού ^εώφοτσύγ σ«αύτη την περιφέρεια, ενώ 
δεν 3α rcpoucXouvrci ot πληγείσες αναπτυσσόμενες 
χώρες Μέρη σε άλλες περιφέρειες. 

ΑρθροΊΓ 
Σχέσεις με άλλες συμβάσεις 

ι . Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 8α ενθαρρύνουν το συ

ντονισμό των δραστήριο τήτων πού διεξάγονται σύμφωνα 
με αυτή τη Σύμβαση και σύμφωνα με άλλες σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες, εάν συμμετέχουν σε αυτές, ιδιαίτερα 
το πλαίσιο Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για πς 
Κλιματκέί Μεταβολές και τη Σύμβαση για τη Βιολογική 
ΠοικιλομορφίαΓ έτσι "ώστε νά ίτατυγχόνεταττο μέγιστο 
όφελος από τις δραστηριότητες της κάθε συμφωνίας, 
ενώ 5α αποφεύγεται η διπλή προσπάθεια. Τα Μέρη θα 
ενβαρούνουν τη διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων, ι 

διαί "ΐοο στους τομείς της έρευνος. της εχπαδευσης. 
της συστηματικής παρατήρησης και της συλλογής *σι 
ανταλλαγής πληροφοαών. μέχρι το σημείο εκείνο που 
αυτές α δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων των εν λόγω συμιοωνιών. 

2. Οι διατάξεις της Σύμβασης δεν So επηρεάζουν τα 
δικαιώυατα και τις υποχρεώσεις κονενός Μέρους, οι 
οποίες προέρχονται από κόπασ διυερη. περκρερειοκή 
η παγκοσμία συμφωνία, η οποία έχει ενεργοποιηθεί ηρ^ 
τεθεί αυτή η Σύμβαση σε ισχύ. για ΓΟ εν λόγω Μέρος. 

ΜΕΡΟΣ ill 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ. 

ΕΠίΣΤΗΜΟΝΙΚΗ "KAJ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗ! ' 

Τμήμο ΐ : Προγράμματα δράσης 

Άρθρο 9 
Βοσκή προσέγγιση ■ 

1. Κατά την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων τους. 
σύμφωνα yr τρ/άρθρο 5. οι πληγείσεςανοπτυασόμενες 
χώρες Μέρη ,κοι οποιαδήποτε άλλη πληγείσα χώρα 
Μέρος, σία nAcicia του Περιφερειακού του Παραρτή

ματος Εφαρμογής ή διαφορετικά, εάν έχει γνωστοΓ.αή

σει προς τη Μόνιμη Γραμματεία γροπτώς την πρόθεση 
του να ετοίμασα ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης. Sel" 
πρέπει κοτά περίπτωση να δημοσιοποιήσει και να .ε, 
φαρμόσει τα εθνικά προγράμματα δράσης, χρησμό». 
ποιώντας και στηριζόμενο, κατά το δυνατό, σε υπάρ:

χαντα σχετικά επιτυχή σχέδια κα προγράμματα και 
υποπεριφεροαχά <α περιφερειακά .προγράμματα δρά

σης, ως κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης κοι,ΐην άμβλυνση "TUV 
συνεπειών της ξηρασίας. Αυτά τα προγράμματα  5c 
εκσυγχρονίζονται μέσω μίας συνεχούς συμμετοχικής 
διαδικασίας, με βάση οσά So μαθαίνονται απά την srti. 
τόπου δράση, κσθώς και από τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Η κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων δράσης 
θα συνδέεται στενά με άλλες προσπάθειες δημιουργίας 
εθνικών πολιτικών για αειφοραη ανάπτυξη. 

2. Όσον αφορά την παροχή διοφόρωντύπων βοήθειας:" 
από τις αναπτυγμένες χώρες Μέρη. σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 6. θα δίνεται προτεραιότητα στη 
στήριξη, όπως συμφωνήθηκε, ^εθνοαί^.'υτίσπεριφερέα

ι?ών και περιφερειακών προγο^Ατων δροσης'τών" 
πληγέντων αναπτυσσόμενων χωρΑβίϊ̂ Μερών. ιδιαίτερα: 
εκείνων* της Αφρικής, είτε άμεσα*"είτε μέσω σχετν.<ώ>ί 
πολυμερών οργανώσεων ή και με τους δύο τρόπους^ 

3. Τα Μέρη ενθαρρύνουν TO" όργανα, ταμεία xci 
προγράμματα ταυ συστήματος Ηνωμένων Εθνών και 
άλλων σχετικών διακυβερνητικών οργανισμών, ακαδη

μαϊκών ιδρυμάτων, της επιστημονικής κοινότητας <ci 
μηκυβερνητικών οργανώσεων, που είναι σε θέση vc 
συνεργασθούν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες κα τις 
δυνατότητες τους. έτσι ώστε να στηρίζουν την εκπό

νηση, εφαρμογή και συνέχιση των προγρομμάτων δρά

σης. 

Αρθρο 10 
Εθνικά προγράμμοτα δράσης 

1. Ο σκοπός των εθνικών ι\ ;ογρομμάτων δράσης 
είνα ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν 
στην απερήμωση <αι των αναγκαίων πρακτικών μέτρων 
γιο την καταπολέμηση της απερήμωσης κα την άυ

βΛυνση των συνεπειών της ξηρασίας. 
2. Ξονικά προγράμματα δράσης δα καθαρίζουν τους 
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αντ ίστο ιχους ρ ό λ ο υ ς
 της κυβέρνησης T'JV τοπικών 

κοινόΓήτων και των χρηστών γης . κο5ώς και τους 
διαθέσιμους *ct απαιτούμενους πόσους. 

Μ ε τ α ξ ύ άλλων So: 
(α) συμπεριλάβουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για 

να αντιμετωπίσουν την απερήμωση <σ: να αμβλύνουν 
τ ις συνέπε ιες της ξηρασίας. Sa δώσουν έμοαση στην 
εφασμογή «at να ενσωματώσουν με τ ις εθνικές πολιτικές 
για αειφορική ανάπτυξη· 

(β) 4φήσουν περιθώρια Ytc τροποποιήσεις οι οποίες 
8α γ ίνοντα ι για να ανταποκρίνοντα ι στ ις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες και Sa ε ίνα ι ευποοσάρμοστα σε ΤΟΠΛΟ επί

πεδο, ώστε να αντιμετωπίζουν τ ι ς διαφορετικές κοίνω

vmaοικονσμιχές. βιολογικές κ α γεωφυσικές συνθήκες 
— (γ) δώσουν ιδ ια ίτερη προσοχή στην εφσρμογή των 

προληπτικών μέτρων για εκτάσε ις που δεν έχουν ακόμη 
υποβαθμισθεί ή έχουν υποβαθμισθεί ελσιρρά" 

(δ) ενισχύσουν τ ις εθνικές κλιματολογικές, μετεωρο

λογ ι κές KCI υδρολογικές ι χανότητες και τα μέσα για 
την πρόληψη της ξηρασίας με έγκα ιρη προειδοποίηση' 

( ε ! προωθήσουν πολιτ ικές κ α θ α ενισχύσουν θεσμιχά 
πλσίσια τα οποϊα οναπτύοσσυν τη συνεογασία χ α το 
συντονισμό, σε πνζϊ^ια συνεργασίας μεταξύ της δω

ρήτρ ιας κοινότητας, των κυβερνήσεων σε όλα τα επί

πεδα των κατά τόπους πλη'θυσνών xci των κοινοτχών 
ομάδων και θα διε:_χόλϋνσύν την πρόαβσοη των κατά 
τ ό π ο υ ς , πληθυσμών σ ε επαρκή πληροφόρηση κ α τ ε 

χνολογία ' 
(στ) πσρέχουν αποτελεσματική συμμετοχή σε τοπικό, 

εθν ικό και περφερε ιακό επίπεδο μηκυβερνητικών ο ρ 

γανισμών και τοπικών πληθυσμών, χάσο ανδίρών όσο 
και γυναικών, και ιδιαίτερα αυτών που κάνουν χρήση 
των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και 
κτηνοτρόφων και των εκπροσώπων οργανώσεων τους. 
σ τ ο σχεδιασμό πολιτικής, τη λήνϋπ αποφάσεων κ α την 
εφσρμογή και αναθεώρηση εθνικών προγραμμάτων όρα

σης και 
(ζ} απαιτούν τακτ ική επανεξέταση και εκθέσεις προό

δου επί της εφαρμογής τους. 
3. Τα εθνικά προγράμματα δράσης μπορούν να πε

ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κάποια ή όλα από τα 
ακόλουθα μέτρα για την ποσετοιμασία Kct αντιμετώπιση 
των συνεπειών της ξηρσοίσς: 

(α) καθιέρωση ή/κσι ενίσχυση, άπου χρειάζεται, των 
συστημάτων έ γ κ α σ η ς ποοειδοποϊησης. συυπεριλσμβά

νοντας τοπικές και εθνικές εγκαταστάσεις KCI κοινά 
συστήματα σε υποπερίΦεαεισχά και περιφερειακό επί

πεδο και μηχανισμούς yic τη βοήθειο των προσφύγων 
λόγω πεαιβολλονηχών συνθηκών 

!β) ενίσχυση της ετοιμότητας και αντιμετώπισης της 
ξηρασίας, συμπεριλομβανουένων υχτρων ενδεχόμενης 
ξηρασίας σε τοπικά, εθνικό, υπσπεριφερειακό και πε

ρίφεοειοκό επίπεδο, τα οποία v c εξετάζουν κλιματο

λογ ικές προβλέψεις σε εποχιοχη βάση ολσ τα χρόνο 
(γ) καθιέρωση ή/κσι ενίσχυση, κατά πεοίπτωση. συ

στημάτων επισιπστικής ασφάλειος. αυμπεοιλομβανομέ

νων και διευκολύνσεων αποθήκευσης κοι εμπορΐος κυ 

ρίως στ;ς ογσοπκές περιοχές 
(ο) καθιέρωση εναλλακτικών ποαγοαυμάτων διαβίω

σης, τα zncic θα απορούσαν νσ εξασφαλίσουν ε ισο

δήματα ..τε . τεοιοχες με ποοδιάθεση στην ξηρασίο <αι 
(ε) ανάπτυξη βιώσιυων πασγραμμοτων άαδευσης τόσο 

για τη cu?;xn n c c a r  γ ή άσο και για το ζωικό κεφάλαιο. 
4. Acsjjjfajf οντάς υπόψη πς συνθήκες χ α τις ειδικές 

απατήσεις σε κάθε πληγείσα χώρα Μέρος, τα εθνικά 
προγράμματα δρα—.ς περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση. 
μεταξύ άλλων, μέτρα για" κάποιον ή όλους οπό τους 
ακόλουθους τομείς προτεραιότητας που έχουν σχέση 
με την καταπολέμηση της απερήμωσης και την αντ ι 

μετώπιση των συνεπειών της ξηρασίας στις πληγείσες 
περιοχές και τους πληθυσμούς τους. Προώθηση ενολ

λοκτικών τρόπων διαβίωσης και βελτίωσης του εθνικού 
οικονομικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ενίσχυση 
προγραμμάτων που στοχέψουν στην εξάλειψη της ψτώ

χετος και την παααχή.επισιτιστικής ασφάλειας, βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών" πόρων, βιώσιμες γεωργικές 
μεθόδους, ανάπτυξη και βιώσιμη χρήση των δισφόρων 
πηγών ενέργειας, "θεσμικά και νομικά πλαίσια, ενίσχυση 
των δυνατοτήτων για αξιολόγηση κ α συστηματική πα

ρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων υδρολογικών και 
μετεωρολογικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
επιμόρφωση καί ενημέρωση του κοινού. 

Άρ=οσ 11 
Υποπερι«ερε :«ά και περίφερειαχά 

ποογράμματα δράσης 

Οι πληγείσες χώρες Μέρη θα συσκέπτονται και 3α 
συνεργάζονται για την προετοιμασία, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα σχετικά περιφερειακά προγράμματα 
εφαρμογής, υποπερκρερειαχών ή/και περιφερειακών 
προγραμμάτων δράσης για την εναρμόνιση, συμπλήρωση 
κ α οϋξηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών προ

γραμμάτων. Οι διατάξεις του άρθρου 10 θα ισχύουν με 
πς απαροϊτητες προσαρμογές σε υποπερίφερειακά χαι 
περιφερειακά προγράμματα Τέτοια συνεργασία μπορεί 
vc περιλαμβάνε; συμφωνημένα καινά προγράμματα για 

 τη. βιώσιμη. διαχείριση όισμεθοριακών φυσικών ..όρων. 
επιστημονική κ α τεχν«ή συνεργσσία κσι ενίσχυση των 
σχετικών θεσμών. 

Άρθρο 12 
ώιεθνής συνεργασία 

Οι πληγείσες χώρες Μέρη. σε συνεργασία με άλλα 
Μέρη και τη διεθνή κοινότητα, θο πρέπει να συνεργά

ζ ο ν τ α γιο να εξασφαλίζουν τη βελτίωση ενός ικανού 
διεθνούς περιβάλλοντος για την εφαομογή της Σύμ

βσσης. Τέτοια συνεργασία θα μπορούσε επίσης να 
καλύπτει τομείς μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς κοι 
επιστημονική έοευνο και ανάπτυξη, συλλογή πληροφο

ριών και διάδοση τους <αι οικονομικούς πόρους. 

Αρθρο 13 · 
Υποστήριξη για την εκπόνηση και εφαρυογή 

προγροιιυάτων δράσης 

ι. Το μέτοα για την υποστήριξη των ποογραμματων 
δοσσης σύμφωνα με το σσθρο 9 περιλαμβάνουν, μεταξύ 

_ άλλων; 
*~ (ο! οικονουικη συνεργασία για εξασφάλιση δυνατό

τητας πρόβλεψης γιο τα προγράμματα δοάσης. ε η τ ο ε 

ποντας τον απαραίτητα ι:αχροπρόθεσμο προγραμμσπ

αμό 
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(στ) ανταλλάξουν και θα χατοστήσουν πλήρως, ευρέως 
και ταχέως διαθέσιμες τις πληροφορίες προερχόμενες 
από όλες τις όημόσα διαθέσιμες πηγές, που 9α προο
ρίζονται για την καταπολέμηση της απερήμωσης κα: 
την άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας κα 

(ζ) ανταλλάσσουν πληροφορίες για τοπική και παρα
δοσιακή γνώση, εξασφαλίζοντας της επορκή προστασία, 
σύμψωνα με την αντίστοιχη τους εθνική νομοθεα'α. 
ή/και πολιτικές, εξασφαλίζοντας κατάλληλη πρόσοδο 
από τα οφέλη που προέρχονται από αυτή. πάνω σε 
ισοδύναμη βάση και σε ομοιβαίως συμφωνηθέντες όρους 
στους ενδιοφ.ερόμενους τοπικούς πληθυσμούς. 

' Αρθρο 17 
Ερευνα και ανάπτυξη 

1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις δυνατό
τητες τους, να προωθήσουν την τεχνική κα* επιστημονκή. 
συνεργασία στους τομείς της καταπολέμησης της α
περήμωσης κα της άμβλυνσης των συνεπειών της 
ξηρασίας, μέσω κατάλληλων εθνιχών, υποπεριφερεισ
χών, περιφερειακών κα διεθνών δεσμών; Για το σκοπό 
αυτόν 3c προωθούν ερευνητικές δραστηριότητες, α. 
οποίες θα: 
_· (α) συνεισφέρουν στην αυξανόμενη γνώση των διερ, 
γασιών που οδηγούν στην~απερήμωση και ξηρασία και" 
στην επίδραση και διάκριση μεταξύ τυχαίων παραγόντων, 
φυσιχών και ανθρώπινων, στοχεύοντας στην καταπο
λέμηση της απερήμωσης κα την άμβλυνση, των συνε
πειών της ξτνχχηα^. επιτυγχάνοντας βελτιωμένη πα
ραγωγικότητα, καθώς επίσης χρήση κοχ διαχείριση των 
πόρων ■" ■' 

(β) ανταποκριθούν σε σαφώς; ορισμένους αντικειμε
νικούς στόχους, θα αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες 
των τοπικών πληθυσμών κα βο οδηγήσουν στην cvo : 
γνώριση και χφορμογή λύσεων πουθα βελτιώαρυν το 
επίπεδο ζωής των α^ρώηων στις πληγείσες περιοχές 

(γ) προστατέψουν, ενοωματώσσυν. προωθήσουν κα 
επικυρώσουν την παραδοσιαιατ «ο» τοπική γνώση, την 
τεχνογνωσία κα τις πρακτικές HOU" υπόκεινται στην 
αντίστοιχη εθνιχή νομοθεσία τους ή «σι στις πολιτικές.. 
εξασφαλίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες αυτής της γνώσης θα 
ωφεληθούν άμεσα σε ισοδύναμη βάση κα σε αμοιβαίους 
συμφωνηθέντες όρσυςαπο οποιαδήποτε;εμπορική χρη
σιμοποίηση αυτής ή, από απααδήποτε τεχνολογική α
νάπτυξη προκύψει από αυτή τη γνώσγ 

(δ) αναπτύξουν κα ενδυναμώσουν τις εθνκές. υπο
περιφερειαιές κα περιφερειακές ερευνηπκές δυνατό
τητες στα Μέρη των σναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα 
στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης και της ονάπτυξης 
των τοπικών ικανοτήτων κα ενισχύσεως των κατάλλη
λων ικανοτήτων, ιδιαίτερα σε χώρες με ασθενή ερευ
νηπκή βάση. δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κανω
νικοοικονομική έρευνα με τη συνεργασία κα τη συμ
μετοχή πολλών επιστημονικών κλάδων 

!ε) λάβουν υπόψη τη σχέση μεταξύ φτώχειας <αι 
μετανάστευσης που προκαλείτα σπό περιβαλλοντικούς 
παράγοντες κα από την απερήμωση' 

(στ) προωθηθούν τη διεξαγωγή κοινών, ερευνητικών 
προγρσμυάτων μετοξύ εθνικών, υποπεριφερειοχών. πε
ριφερειακών και διεθνών ερευνητικών οργανώσεων, τό
σο στο δημόσιο όσο «α στον :<ίιωτ·.κό τομέα, για την 

ανάπτυξη βελτιωμένων, οιχονουιχών και προσιτών τε
■ χνολογιών για αειφορική ανάπτυξη.' μέσω της αποτε

λεσματικής συμυετοχής των τοπκών πληθυσμών κα 
κοινοτήτων κοι 

(ζ) ενισχύσουν τη όιαίεαμότητα υδάτινων πόρων στις 
πληγείσες περιοχές μέσω. μεταξύ των άλλων. του, 
.βομβαρδισμού των νε^ών. , . " 

2. Οι προτεραιότητες στην έρευνα .για συγκεκριμένες 
περιφέρειες και υποπεριφέρειες, που αντικατοπτρίζουν 
διαφορετικές τοπικές συνθήκες. 5α πρέπει να συμπε
ριληφθούν στα προγράμματα δράσης. Κ Συνδιάσκεψη 
των Μερών 3α εξετάζει πς ερευνητικές, προτεραάτητες. 
κατόπιν εισηγήσεως, της, Επιτροπής για την Επιστήμη . 
και Τεχνολογία. 

"ApSco 13 
Μεταβίβαση, απόκτηση, προσαρμογή 

κα ανάπτυξη της τεχνολογίας 

1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν, όπως συμφωνήθηκε από 
κοινού κα σύμφωνα με την αντίσταχη εθ^κή'^τους 
νομοθεσία ή και πς πολιτικές τους. να προωθήσουν, 
χρηματοδοτήσουν ή/ici διευκολύνουν τη χρηματοδό
τηση της μεταφοράς, απόκτησης. πρσοΏρμογής '̂και 
ανάπτυξης από περιβολλοντκής άποψης υγιών, οικο
νομικά βιώαυων κα κοινωνικά αποδεκτών τεχνολογιών 
σχετικά με την καταπολέμηση της απερήμωσης ή/και 
της άμβλυνσης των συνεπειών της ξηρασίας, με σκοπό 
να συνεισφέρουν στην επίτευξη, μιας αειφορικης: ανά
πτυξης στις πληγείσες περιοχές. Αυτή η .συνεργαοία^ 
6α είναι διμερής ή πολυμερής, κατά περίπτωση, κώνο "' 
ντας. χρήση? της πείρας των δωκυβερνητικών κσί μη " 
κυβερνητικών οργανισμών. 

Ειόιχότερα. τα Μέρη θα: 
' (α)· χρησιμοποιήσουν πλήρως τα σχετικό υπάρχοντα 

εθνικά. υποπεριφ£ρε'χ»ά. περιφερειακά κα διεθνή συ
στήματα πληροφόρησης κα γραφεία επεξεργασίας για 
διάδοση πληροφοριών πάνω στις διαθέαμες τεχνολο
γίες, τις πηγές τους. τους κινδύνους "για το περιβάλλον 
κα τους γενικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους 
μπορεί να αποκτηθούν 

(β) διευκολύνουν την πρόσβαση, ιδιαίτερα από τις 
πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. με ευνοϊκούς 
όρους, συμπεριλαμβανοΐίένων των'παραχωρητικών κα 
των προπμησιακών όσων; όπως σμοιβάα συμφωνήθηκε. 
λαμβάνοντας υπόψη : την ανάγκη." για προστασία της 
ιδιοκτησίας των πνευματικών δικαιωμάτων σε τεχνολο
γίες που είνα mo κατάλληλες για προκτίκή εφαρμογή 
γ«α συγκεκριμένες ανάγκες των τοπικών πληθυσμών. 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικά, πολιτιστικό, 
οικονομικό χα περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας τέτοιας 
τεχνολσγίος " " ■ 

ίγ) διευκολύνουν τη συνεργασία της τεχνολογίας 
σνάμεσα στις πληγείσες χώρες Μέρη μέσω οικονομικής 
βοήθειας ή άλλων κατάλληλων μέσων 

!δ) επεχτείνουν την τεχνολογική συνεργασία με πς 
αναπτυσσόμενες πληγείσες χώοες Μέοη. συμπεριλαμ
βανομένων, όπου είναι σχεπ.κό. των κοινοπραξιών, ι
όιαίτξ^α στους τομείς α oncici ενθαρρύνουν εναλλα
κτικούς τρόπους επιβίωσης 

ίε") λάβουν τα κατάλληλα '̂ ετρα να δημιουργήσουν 
συνθήκες εγχώριας σγοεάς <ct κίνητρα δημοσιονομικά 
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π. άλλα. ncu 5α συμβάλλουν στην ανάπτμ'ξη. μετάδοση, 
απόκτηση χαι προσαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας.· 
γνώσης, τεχνογνωσίας χα: πρακτικών. συμπεριλαμβα

νομένων χ α μέτρων για την εξασφάλιση της ι κ α ν ο 

ποιητικής και αποτέλεσμα τικ η ς προστασίας των π ν ε υ 

ματικών δικαιωμάτων. 
2. Τα Μέρη. σύμφωνε με τις αντίστοιχες δυνατότητες. 

τους και σύμφωνα με τ:ς αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες 
τους ή/και πολιτικές. 3α προστατεύουν, θα προωθούν 
και 9α χρησιμοποιούν τη σχετική παραδοσιακή και τοπική 

ι τεχνολογ ία , τη γνώση, την τεχνογνωσία και τις πρα

κτ ικές KCI για ro σκοπό αυτόν Sa αναλάβουν v c : 
(α) καταγράψουν αυτή την τεχνολογία, τη γνώση, την 

τεχνογνωσία κ α τις πρακτικές. καθώς κ α τις ε ν δ ε χ ό 

μενες χρήσεις με τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών 
και να διαδώσουν αυτές T I C πληροφορίες, χετά περ ί 

πτωση, σε συνεργασία με τους σχετικούς διακυβερνη

τ ικούς κ α μηκυβερνηπκούς οσγσνισμσύς 
(0) εξασφαλίσουν όπ τέτοια τεχνολογία, γνώση, τ ε 

χνογνωσία και πρακτικές προστατεύοντα επαρκώς κ α 
ότ ι οι τοπικοί πληθυσμοί ωοελούντσ άμεσα και πάνω 
σε μια ισοόύνσμη βάση. όπως cyaGcic συυφωνήθηκε. 
οπό οποιοδήποτε εμπορική τους χρησιμοποίηση ή c n o 
οπασδήπατε τεχνολογική ανάπτυξη πραέαχετσι από 
άύτές ' 

(γ) ενθαρρύνουν χ α ενεργά vc υπαστηρίξαυν τη 
βελτίωση χ α διάδοση αυτής της τεχνολογίας, γνώσης, 
τεχνογνωσίσς κ α πρακτικών ή την ανάπτυξη της κ α ι 

νούριος τεχνολογίας που βασίζεται πάνω σ αυτές και 
(δ) διευκολύνουν, κατά περίπτωση, τη δέσπιση αυτής 

της τεχνολογ ίας, γνώσης, τεχνογνωσίας κ α προχτικών. 
ώστε vc χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν ευρέως κ α vc τις ενσωμα

τώσουν στη σύγχρονη τεχνολογία, κατά περίπτωση.. 

"· Τμήμα 3: Μέτρα στήριξης 

Άρθρο 19 
Ανάπτυξη δυνατοτήτων, εκπα'δευση 

και ευασθη τα ποίηση 

1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαότητα της α 

νάπτυξης δυνατοτήτων ουτό σημαίνει τη δημιουργία 
δεσμών, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των σχετ ικών 
τοπικών και ε9νικών δυνατοτήτων στις προσπάθειες 
για καταπολέμηση της απερήμωσης κ α άμβλυνση των 
συνεπειών της ξηρασίας. Γι συτά. 5α προωθήσουν την 
κατά περίπτωση ανάπτυξη: 

ic) μέσω πλήρους συμμετοχής ρε άλα τα επίπεδα 
των ντόπιων ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο κ α ειδικότερα 
των γυναικών κ α τω« νέων. με τη συνεργασία των 
μηκυβερνητικών και τσπιχών οογανιομών 

ί β ! ενδυναμώνοντας την εκποίόευση και τη δυνατότητα 
έρευνας σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της απερήμωσης 
και της ξηρασίας· 

(γ) ιδρύοντας ή / *α ενδυναμώνοντας πς υπηρεσίες 
στήριξης κ α εφσουαγών για τη διάδοση των σχετικών 
μεθόδων τεχνολογίας και τεχνικών, mo αποτελεσματικά, 
κ α εχπαιαεύοντας αντιπροσώπους και μέλη των α γ ο ρ 

πχών οργανώσεων, πάνω σε συμμετοχικές προσέγγ ισες 
γ·.σ την προστασία χ α αειιεοαική χρήση των φυσικών 
παοων 

(δ) cv5copuvcvrcr; τη χα π ση <α ί ισδοση της γνώσης. 

τπ,ς τεχνογνωσίσς χ α των πρακτικών τ ω ν ντόπιων σε 
Λιαν ικά προγράμματα συνεργασίας, οπουδήποτε ε ί .α: 
•δυνατά 

! ε ! προσαρμόζοντας, όπου ε ί να απαραίτητα, σχετιχ.

από περιβαλλοντική απα^η υγιή τεχνολογία και ncoa

άοαιεκές μεθόδους γεωργίας κ α χτηνοροοίας στ·.ς 
σύγχρονες χανωνικοαιχρνομικές συν5ηκες 
 (στ) παρέχοντας ιχανή εκπαίδευση και τεχνολογίο 

στη χρήση των εναλλακτικών ncp&j* ενέργειας και 
ιδιαίτερα στους αναεώσιμους πόρους ενέργειος ncu 
στοχεύουν,ρτη μείωση της εξάρτησης απο το ξύλα ως 
κσύοτυο 

(ζ} μέσω συνεργασίας, όπως cuctGcic συμφωνήθηκε, 
για να ενδυνάμωνε: π δυνατότητα των πληγείσων α 

ναπτυσσόμενων χωοών Μερών να αναπτύξουν κ α να 
εφαρμόσουν προγράμματα στον τομέα της συγκέντρω ' 
σης. ανάλυσης κ α ανταλλαγής πληροφοριών, συμφωνά

με το άρθρα ι ό ' ' ,· 
(η) μέσω καινοτομικών τρόπων, την προώξη^ εναλ

λακτικών πόρων ζωής. συμπεριλαμβανομένης και της 
εκπαίδευσης σε νέες δραστήριο τη τες· 

(6) εκπαδεύοντας cτούς που ncipvcuv τις σπσφά

σε:ς. τους ιθύνοντες κ α το προσωπικό οι οποία είναι 
υπεύθυνα γιο τη συγκέντρωση κ α ονάλυση των στο ι 

χείων για τη διάδοση και χρήση των πρόωρων ποοει

δοπαητικών στοιχείων πάνω στις συνθήκες ξηραασς 
και σχετικά με την παραγωγή τροφίμων 

(ι) μέσω μιας πιο αποτελεσματικής λειτουργίσς των 
υπαρχόντων εθνικών θεσμών κα νομικών πλαισίων xct 
άπου ε ί ν α αναγκαίο τη δημιουργία καινούριων, μσζ! με 
την ενδυνάμωση ταυ στρατηγικού σχεδιασμού κ α δια

χείσισης κ α 
dc) μέσω ποογοαμιιάτων ανταλλαγής επισκέιίχων. 

ώστε να προωθηθείη ανάπτυξη δυνατοτήτων στις 
πληγείσες χώρες Μέρη. μέσω νιας μακροπρόθεσμης 
διαδικασίες αλληλεπιδράσεως μετσξύ μάθησης κ α Ji. i 
λέτης . 

2. Οι πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. σε 
συνεργασία με τσ άλλα Μέρη και ης αομόδιες διοκυ

βερνηπκές κ α μηχυβεανητκές οργανώσεις, θα χάνουν 
μια διεπιστημονική ανασκόπηση του υφιστάμενου δ υ 

ναμικού, καθώς κ α των μέσων σε τοπικό KCI εθνικό 
επίπεδο κ α της δυνατότητας ενδυνάυωοής^ταυς. 

3. Το Μέρη θα συνεργασθούν μεταξύ τους και μέσω 
ααυόδιων διακυβερνητικών κα μηκυβεονητικών CCYC

νώσεων. yic την ανάληιϋη χα υποστήριξη εκπαδευπχών 
npovpcuuaTfv και ευαισθητοποίησης του καινού, τόσο 
στις πληγείσες, ασο χα. κατά περίπτωση, στις μη 
πληγείσες χώοες Μέρη γιά την προώθηση της κατα

νόησης· των στιων και των συνεπειών της απερήμωσης 
χαι rnc ξηρασίσς. χαθώς κ α τ ή cr,uaoc εκπλήρωσης 
του ανπκειυενικού στόχου αυτής της Σύυβασης. Τέλος 
θα: 

(α) αογανώσουν εκστρατείες ευασθητρποιησης γ·σ 
το κοινό' 

ίβ) προωθήσουν, πάνω σε μόνιμη βάση. την πρόσβαση 
ταυ κοινού στη σχετίχη πληροφόρηση, καθώς χ α ευρεία 
δημόσια συυμεταχη στην εκπαίδευση κ α στις δραστη

ριότητες ενημέρωσης 
ίγ) ενθοσαυνουν την ιδσυση εταρειών ncu θα συνει

σφέρουν στην ευαισθητοποίηση ταυ χαναΟ 
(δ! δημιουργήσουν *ρι 9c αν ταράξουν εχ.αδευτ:χο 
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υλιχο. κοαώς κα υλικό για την ευασά.τοοίηση του 
<ο»νοϋ. άπου civci δυνατό σης τοπικές διαλέκτους, α

νταλλαγή κα υποστήριξη εμπειρογνωμόνων yto την εκ

παόευαη προσωπικού των πληγεισών αναπτυσσομένων 
χωρών Μερών, για την πραγματοποίηση οχετκών προ

γραμμάτων εχπαίόευσης κα ευαοθητοποίησης. κσΞώς κα 
πλήρη χρησιμοποίηση TCU σχετχ^Ο esnactuweuuAccaO 
ncu υπάρχει ατούς αρμόδιους διεθνείς φορείς' 

(ε) εκτιμήσουν ης εκπαδευττκές ανάγκες σης .πλη

γείσες περιοχές. 3α επεξεργασθούν τα κατάλληλο σχο

λικά, προγράμματα μαθημάτων χα Θα επεκτείνουν, εάν 
χρε:άίετα. εκπαδευηχά προγράμματα. κοΘώς κα προ

γράμματα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού των ε 

νηλίκων, καθώς * α ευκαρίες για όλους, ιδιαίτερα για 
τα κορίτσια «at τις γυναίκες πάνω στην εξακρίβωση, 
προστασίο χα οεκρορική χρήση κ α διαχείριση των φυ

σικών, πόρων των πληγεισών περιοχών, κα 
(στ) δημιουργήσουν φεπιστημονκά προγράμματα ουμ

μετοχής ενσωματώνοντας τη γνώση απερήμωσης .<α 
ξηροσίαςοτα εκπαδευτιχά συστήματα. καθώς χα στα 
ανεπίσημα, για ενήλκους. προκτίχά εκπαιδευτικά προ

γράμματα κ α μαθήματα εξ αποστάσεως/. 
i. Η Συνδιάσκεψη των Μερών Θα δημιούργησα ή/*σι 

5α ενδυναμώσει δίκτυα περιψεαοοχής επιμόρφωσης .<αι 
εχπαδευτιχά κέντρα για. την καταπολέμηση της απε

ρήμωσης και την άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας. 
Το δίκτυα αυτάΘα^ατυντανισεουναπό ένα Ίδρυμα που 
8α δημιουργηθεί και Sa προαρίζετα για την εκπαίδευση 
επιστημονικού, τεχνικού και ααικητιχού προσωπικού και 
το οποίο 5ο ενθαρρύνει τα ήδη υπάρχοντα που civet 
υπεύθυνα για rrjy. επιμόρφωση ear εκπαίδευση των 
πληγεισών χωρών Μέρων με σκοπό την εναρμόνιση 
προγραμμάτων κ α την οργάνωση ανταλΛαγών εμπειρίας 
μεταξύ roue, * α δίκτυα αυτά 6α συνεργασθούν στενά 
με τους σχετικούς δ*ακν^ρνητικούς

: * α ;^<υβερνη

πχούς οργανισμούς, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη 
των προσπαδεών 

Αρθρο 20 
Οικονομικοί πόροι 

!. Λόγω της μεγάλης σημασίας της χρηματοδότησης · 
στην επίτευξη του οντικενενικαύ στόχου της ίύμβααης. 
τα Μέρη. Λαμβάνοντας, υπόψη τις δυνατότητες τους. Sc 
προσπαθήσουν \Λχ*εξααφαλίβουν επαρκείςοικονομιχαύς 
πόρους /to τα.προγράμματα καταπολέμησης της οπερή

μωσης και άμβλυνσης των ,ουνεηε,ών της ξηρασίας. 
2. Στο πλασιο αυτό οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη 

3α δίνουν προτεραιότητα ατις πληγείσες χώρες Μέρη 
της Αφσικής. χωρίς να παραμελούν τις πληγείσες α

ναπτυσσόμενες χώρες Μέρη σε άλλες περιφέαειες. 
σύμφωνα ρε το άρθρο 7. θα αναλάβουν να: 

ίο) <ινη τοπαιήσουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων και των nc

ροχωρητικών οο,νείων με σκοπό την υποστήριξη της 
εφορυογης των προγρσυυάτων για την απερήμωση ·<σι 
την άμβλυνση των συνεπειών ης ξηρασίας' 

!β! προωθήσουν την κινητοποίηση επαρκών, έγκαιρων 
και προβλέψιμων οικονομικών πόρων. συμπεριλαμβανο

μένης νέας κα προσθετής χρηματοδότησης cno το 
Παγκοσυιο ·οαυμα για το Περιβάλλον για το συμφωνηθέν 

οριακό κόστος αυτών των δραστηριοτήτων που αφορούν 
την απερήμωση που έχε: σχέση με τις τέσσερις κύριες 
περιοχές, οε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις 
του Οργάνου που ίδρυσε το Παγκόσμιο Ίδρυμα για το 
Περιβάλλον 

(γ) διευκολύνουν, μέσω της διεθνούς συνεργσσίας τη. ' 
μετοβίβοση της γνώσης και τεχνογνωσίας και ~ 

(δ) διερευνήσουν, σε συνεργασία με τις πληγείσες 
αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. κανούργιες ρεθόόους 
και κίνητρα για την κινητοποίηση και διοχέτευση των 
πόρων. .συμ"περιλσμβα,ναμένων και εχείνων των ιδρυμά

των, των μηκυβερνητίκών οργανώσεων. καθώς κοι 
άλλων επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, αδικάτερα τα 
σνταλλασσάμένσ χρέη ' κ α άλλα νέα μέσα τα' οποία 
αυξάνουν τη χρηματοδότηση, μεώνοντας το εξωτεριχά 
χρέος των πληγεισών αναπτυσσόμενων χωρών Μερών 
και ειδικό τε;α ουτών της Αφρικής. 

3. Οι πληγείοες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. λομ

βόναντας υπόψη τις δυνατότητες τους. αναλαμβάνουν 
την κίνητοποίηση^επαρκών οικονομικών πόρων για την 
εφαρμογή αυτής της Σύμβοσης. ; . ,. 

4. Στην επιστράτευση των ακοναμικών πόρων, τα ' 
Μέρη 3c επιδιώξουν πλήρη χρήση κο* συνεχή ποιοτική^ 
βελτίωση όλων των εθνιχών. διμερών και πέλύμερώνΐΓ 
πόρων χρήματαδότησης και μηχανισμών, χρησιμοποιώ, 
ντας κοινοπραξίες, κοινά προγράμματα και παράλληλη 
χρηματοδότηση και δα επιδιώξουν να συμπεριλάβουν 
πόρους χρηματοδότησης οπό ιδιωτικό, τομέα και μηχα

νισμούς, συμπεριλαμβανομένων και εχείνων των μηκυ

βερνητικών οργανισμών. Τέλος, τα Μέρη δα χρησιμο

ποιήσουν πλήρως τους λειτουργικούς μηχανισμούς που

δημιουργούνται σε συνέχε» του άρθρου 14. 
5. Με σκοπό να κινητοποιήσουν τους οικονομικούς 

πόρους που ετνα απαραίτητοι για πς πληγείσες α ν α 

πτυσσόμενες χώρες Μέρη για να καταπολεμήσουν την. 

απερήμωση χ α να αμβλύνουν τις βυνέπεις οπό την 

ξηρασία, τα Μέρη 3c: . .
(α) οργανώσουν κα θα ενδυναμώσουν τη διαχείριση, 

των πόρων που ήδη διανέμονται γιάυην καταποΛέμηοτΐ·

της απερήμωσης και την άμβλυνση των συνεπειών της" 
ξηρασίας, χρησιμοποιώντας τους περισσότερο αποτε

λΐομαΓΛά κα απσαοπκά. υπαλογίζοντας πς επιτυχές 
τους κα πς ελλείιΰεις τους. παραμερίζοντας τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική τους χρήση κ α όπσυ.είγαιαπα 

ραίτητο επαναπροσανατολίζοντας προγράμματα εν όψει 
της ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης προσέγγισης " 0 ° 

. θεσπίσθηκε σ εφαρμογή ουτής της Σύμβασης
 

(β) δώσουν τη δέουσα προτεραιότητα κ α προσοχή 
εντός των διοικήσεων των πολυυερών χρηματοδοτικών 
ιδρυμάτων, εγκαταστάσεων <α κεφαλαίων, συμπεριλαμ

βανομένων «α των τροπεζών πεοίφερειακής ανάπτυξης 
και τομείων. γιο την υποστήριξη των πληγεισών.ανα

πτυσσόμενων χωρών Μερών κα ιδιαίτερα εχείνων της 
Αφρικής, με δραστηριότητες οι οποίες προχωρούν την 
εφοομογη της Σύμβασης, πςογαουματα δράσης τα οποία 
3α ανολάβουν στα πλοίσια των Παραρτημάτων Περι

ιοεαειακής ΞΛορυογής 
(γ) εξετάσουν τρόπους με τους οποίους η περιφε

οειαιή. κα υπαπεριφερεαχη συνεργοσια μπαοεί να ε ν 

δυνοΛ>θεί. ώστε να υποστηριχθούν οι ποοσποθειες που 
i c γίνουν οε ε3νιχό επίπεδο 
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5. Άλλα Μέρη ε ν Sep ρ Ονο ν rci να πορέχρυν εθελοντικά 
γνώση, τεχνογνωσία *α τεχνικές σχετικά με την απε

ρήμωση η/χα ye τους χρημάτοόοτιχαύς πόρους 
πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. 

7. Η πλήρης τήρηση οπό πληγείσες αναπτυσσόμενες 
χώρες Μέρη. ιόιοτερα από ουτές της Αφρικής, των 
υποχρεώσεων «ους. σύμφωνα με τη Σύμβοση. δα βοη

θηθεί πολύ σπό την τήρηση των υποχρεώσεων, των 
αναπτυγμένων χωρών Μερών σύμφωνο με τη Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιαιτέρως ουτών παυ αφορούν 
τους χρηματοδοτικούς πόρους χα τη μεταφορά τεχνο

λογίας. Κατά την τήρηση των υποχρεώσεων τους οι 
αναπτυγμένες χώρες Μέρη πρέπει να λάβουν πλήρως 
υπόψη τους όπ η οικονομική <αι κοινωνική ανάπτυξη 
κα η εξάλειψη της φτώχειας εϊνα η πρώτη προτεραιό

τητα στις πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. 
ιδιατερα α αυτές της Αφρικής. 

Αρδρο 21 
Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 

1. Η Συνδιόσχεψη των Μερών δα προωθήσει τη 
διάθεση χρηματαόοπκών μηχανισμών και 3α ενθαρρύνει 
να επιδιώξουν τέτοιοι μηχανισμοί vc μεγιστοποιήσουν 
τη όιαδεαμότητα χρηματοδότησης για τις πληγείσες 
αναπτυσσόμενες χώοες Μέρη. ιδιαίτερα εχείνων στην 
Αφρική, για την εφαρμογή της Σύμβασης. Τέλος, η 
Συνδιάσκεψη των Μερών Sc εξετάσει μεταξύ άλλων τη 
δέσπιση προσεγγίσεων και πολιτικών, οι οποίες θα: 

(α) διευκολύνουν την εξασφάλιση της απαραίτητης 
χρηματοδότησης σε εθνικό. υποπεριφ€ρειακό. περιφε

ρειακό και παγκόσμιο επίπεδο Y«C δραστηριότητες σχε

τικά με τις διατάξεις της Σύμβασης' 
(β) προωθήσουν προσεγγίσεις χρηματοδότησης από 

πολλαπλούς πόρους, μηχανισμούς χ α ρυθμίσεις, χαθώς 
και την εκτίμηση τους σύμφωνα με το άρθρο 20" 

(γ) εξασφαλίσουν, σε: ταχπχή βάση. στα ενδιαφερό

μενα Μέρη και στους σχετικούς διοχυβερνηπχούς και 
μηχυβερνητκαύς οργανισμούς, πληροφορίες, σχετικά 
με διαδέσιμες πηγές χεφαλοίων και τρόπους χρηματο

δότησης με σκοπό τη διευκόλυνση συντονισμού μεταξύ 
τους 

(δ) διευκολύνουν την καδιέρωση μηχανισμών, κατά 
περίπτωση, όπως εθνικών κεφαλαίων απερήμωσης, συ

μπεριλαμβανομένων <αι αυτών στους οποίους ενέχοντοι 
μηκυβερνηπχοί αργονισμοί. Yta τη γρήγορη χα απο

τελεσματική διοχέτευση χρηματοδοτών πόρων σε το

πικό επίπεδο, στις πληγείσες αναπτυσσόμενες, χώρες 
Μέρη χ α 

(ε) ενδυναμώσουν τα υπάρχοντα χεφάλαα και τους 
χρήματοδοπκούς μηχανισμούς αχ υποπεριφερειοκά και 
περιφερειακά επίπεδα, ιδιαίτερα στην Αφρική, γιά να 
υποστηρίξουν περισσότερο αποτελεσματικά την εφαρ

μογή της Σύμβοσης. 
2. Η Συνδιάσκεψη, των Μερών Sa ενθαρρύνει επίσης 

την παροχή, μέσω διοοορων μηχανισμών στα πλοίσσ 
του συστήματος των Ηνωμένων εθνών, και μέσω πο

λυπλεύρων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, υποστήριξης σε 
εθνικό, υποπερκίερειαχά χα περιφερειακά επίπεδο, δοα

στηριοτητων που 3α βοηδησουν τις αναπτυσσόμενες 
χώοες Μ»:ρη ν α πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα 
με τη Ιυμβοση 

3. Οι πληγείσες ανοπτυσσόμενες χώςες Μέρη £G 
'χρησιμοποιήσουν χαι όπου είναι απαροίτητο δα δημιουο

οε.·>" γήσουν ή χοι δα ενδυναμώσουν εδικούς μηχανισμούς 
<// ^συντονισμού ncu δα ενσωματώνονται σε εδνιχά·'προ

γράμματα ανάπτυξης, το οποία δα εξασφαλίζουν rrw 
αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματο

δοτικών πάρων. Επίσης, δα χρησιμοποιούν διαδικασίες 
συμμετοχής μηκυβερνητ^ών οργανισμών, τοπχών ο

. μάδων χαι τον ιδιωτικό τομέα στη συγκέντρωση χεαα

λαίων. στην επεξεργασία προγραμμάτων εφαρμογής <CA 
την εξασφάλιση πρόσβασης σε" χρηματοδότηση οπό 
ομάδες σε τοπικό επίπεδο. Ot ενέργειες αυτές μπορούν 
να αυξηθούν με βελπωμένο συντονισμό χοι εμέλ^το 
προγρομμόπσμό από μέρους εκείνων που παρέχουν 
βοήδρα. ■ ,■ 

4. Με σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσμαΓχότητα χα 
αποδοτικότητα, των υπαρχόντων χοηματοδοΰχών μ.

. χανισμών. δημιουργείται ένας Παγκόσμιος Μηχανισμός 
που δα προωδεί ενέργειες που δα οδηγούν στην κι

νητοποίηση χα διοχέτευση των βοσκών χρηματοδοτι

κών πόρων για τη μεταβίβαση της τεχνολογίας, πάνω 
σε βάση επιχορηγήσεων, ή/χαι παροχώρησης' ή με 
άλλους όρους, στις πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες 
Μέρη. Αυτός ο Παγκόσμιος Μηχανισμός 3σ" λειτουργήσει 
υπό τη διχαόοσία και χοδαδήνηση της Συνδιάσκεψης 

. των Μερών κα δα είναι υπόλογος σ" αυτήν. 
5. Η Συνδιάσκεψη των Μερών δα αναγνώρισε; κατά 

την πρώτη· της κανονκή συνεδρίαση έναν οργανισμό 
για να στεγάσει τον Παγκόσμιο Μηχανισμό. Η Συνδιά

σκεψη των Μερών και ο οργανισμός που δα CVCYVU

ρισδεί δα συμφωνήσουν πάνω στην ιδιότητα αυτού του 
Παγκόσμιου Μηχανισμού Yta να εξασφαλισθεί μεταξύ 
των άλλων άτι αυτός ο Μηχανισμός: 

(α) αναγνώριζε: και καταγράφει τα σχετικά διμερή χα 
πολυμερή προγράμματα συνεργασίας τα οποία υπάρχουν 
για να εφαρμοσθεί η Σύμβαση' 

(β) προσφέρει συμβουλές, κατόπιν ατήσε^ς. στα 
Μέρη πάνω σε καινοτομικές μεθόδους χρηματοδότησης 
κα πηγές οικονομικής βοήθειας χ α πάνω στη βελτίωση· 
του συντονισμού των δραστηριοτήτων σε εδνκό επί

πεδο 
(γ) προσφέρει στοιχεία στα ενδιαφερόμενα Μέρη χαι. 

στους σχετιχοϋς διακυβερνητικούς χα μηχυβερνητιχούς 
οργανισμούς, για τους δΥαδέσιμους πόρους χεαολαών 
χ α για τα. πρότυπα χρηματοδότησης, με σκοπό να 
διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ τους. χαι · 

(δ) αναφέρει στη Συνδιάσκεψη των Μερών οχετχα 
με ης δραστηριότητες του. αρχίζοντας κατά τη ίεύτερη 
ταχτική συνείρίαση. 

δ. Η Συνδιάσκεψη των Μερών. *ατά την r.purr, της 
συνεδρίαση, δα κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τον 
οργανισμό που έχει αναγνωρισθεί για να στέγασε: τον 
Παγκόσμιο Μηχανισμό για τις διοικητικές λειτουργίες 
αυτού του Μηχανισμού, γιο τον υπάρχοντα προϋπολο

γισμό χ α το ανθρώπινο δυναμιχώ. 
7: Η Συνδιάσκεψη" των Μερών 6α επανοξετοοΓ. χατο 

την τρίτη ταχτική της συνεδρίαση τις πολιπχές. τους 
λειτουργικούς τρόπους προσαρμογής χα τις δραστη

ριότητες του Παγκόσμιου Μηχσνισμού. που είναι υπό

λογος σ' αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο ·*. Αομ

βονοντος υπόψη τις διατάξεις του άρθρου " =»
ει 

αυτής της επανεξέτασης δα συσχεφδεί χα θο *·'· "'

χαταλληλες ενέργειες. 
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ΜΞ?Οΐ IV 
ΘΕΣΜΟΙ 

"Αρ3ρο 22 
Συνδιάσκεψη των Μερών 

ι. Κ Συνδιάσκεψη των Μερών 3ερ.τίζε": με την 
ncpcOcc. 

2. Η Συνδιάσκεψη των Μερών είνςι το ανώτατο 
όργανο της Σύμβασης. Μέσα στα πλαίσια των εντολών 
της. θα παίρνει αποφάσεις απσρατητες για την προώ

5ηση της αποτελεσματικής της εφαρμογής. 
■' Ιδιαίτερα 6α: . 

(α) εξετάζει κανονικά την εφαρμογή; της Σύμβασης 
και τη λειτουργία των θεσμικών ρυθμίσεων της εν όψει 
της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε εδνκά. υποπεριφε

ρειαχά. περιφερειακά κα διεθνή επίπεδα κα βάσει της 
εξέλιξης., της επκπημον«ής κα τεχνολογικής βάσης" 

(3) προωθεί και 9α διευκολύνει την ανταλλαγή πλη

ροφοριών σχετικά με μέτρα που θεσπίσθηκαν από τα 
Μέρη και 3α αποφασίζει τη μορφή και το χρόνο μετα

βιβάσεως των πληροφοριών που 9α unojJcAAovrci. σύμ

φωνα με το άρθρο 26. 5α εξετάζει ης αναφορές και 
3α κάνεισυστάσεις πάνω C αυτές' 

(γ) δημιουργήσει βοηθητικούς φορείς καθ' όσον θεω

ρούνται αναγκαοι για την εφαρμογή της Σύμβασης . 
[δ) εξετάσει τις αναφορές που υπεβλήθησαν οπό 

τους βοηθητικούς της φορείς και δα τους καθοδηγεί 
(ε) συμφωνήσει και θα θέσπισα ομόφωνα διαδικαστι

κούς και δημοσιονομικούς, κανόνες; toco y c την (δια, 
όσο και για δευτερεύοντες φορείς· 

[στί ScewJca τροποποιήσεις της Σύμβασης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 30 κα 31' 

(ζ) εγκρίνει πρόγραμυα κα προϋπολογισμό για τις 
δραστηριότητες της. συμπεριλαμβανομένων των εργα

σιών των δευτεΒευοντων της φορέων, κα So προβεί 
στις απαρατητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση τους 

(η) επιδιώξει, κατά περίπτωση, τη συνεργασία, κοδώς 
και την παροχή υπηρεσιών κα πληροφοριών αρμόδιων 
φορέων ή οργανισμών, εθνικών, διεθνών, διακυβερνη

τικών κα μη  κυβερνητικών 

Ο) προωθήσει κ α θα ε·Λσχύσσ τη σχέση με άλλες 
συναφείς' συμβάσεις.; αποφεύγοντας την επανάληψη 
προσπαθειών και" » 

(ι) ασκεί λειτουργίες απαραίτητες γιο την επίτευξη 
των στόχων της ίύμβασης: 

3. Η Συνδιάσκεψη των Μερών 3c θεσπίσει oucouvc. 
στην ποώτη της σύνοδο, τους δκούς της διαδικαστικούς 
κανόνες που θα περιλαμβάνουν διαδικασίες λήψης α

ποφάσεων για θέυατα που δεν έχουν ήδη καλυφθεί 
από πς διαδικασίες λήψης αποφάσεων που ορίζει η 
Σύυβσση. Οι διάδικο οίες αυτές Sc περιλαμβάνουν συ

γκεκριμένες πλειοψηφίες που απατούνται για τη λήιΐ̂ ι 
ειδικών αποφάσεων. 

4. Την πρώτη σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Μερών 
θα συγκαλέσει η προσώσινη γρομυατεία. όπως ονοβέ

ρετα στο σαθρό 35. κα 5α λάβει χώρα το αργότερο 
ένα χρο«ο μετά την έναρξη της ισχύος της Σύμβοσης. __ 
Ξκτρς κι αν αποφασισθεί δισφοοετκά από τη Συνδια * 
σκέψη των Μερών, η δεύτερη, τρίτη χα τέταρτη ταχτική 
σύνοδος θα λοβουν χύσσ ανά έτος *c* εφεξ'ζ 3» 
τακτΗΐες σύνοδα θα γίνονται «άθε δύο χρόνιο. 

5. Οι έκτακτες σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Μερών 
θο γίνοντα στο χρόνο που 3α αηοφασίζετα είτε από 
τη Συνδιάσκεψη των Μερών κατά την τοκτιχή της 
σύνοδο ή κατόπιν εγγράφου ατήματος οποιουδήποτε 
Μέρους, υπό την προϋπόθεση όπ τουλάχιστον το ένα 
τρίτο των Μερών θα υποστηρίζει την. πρόταση, εντός 
τριών υηνών από την κοινοποίηση ■ της.  

6: Σε κάθε τακτική σύνοδο, η Συνδιάσκεψη των Μερών 
θα εκλέγει ένα Προεδρείο. Η διάρθρωση κα* α λει

τουργίες του Προεδρείου θα καθορίζοντα στους δια

δικαστικούς κανόνες., Οσ τη συγκρότηση τού/Προε

δρείου θα λαμβάνεται" μπάψη η γεωγραφική κατανομή; 
ούτως ώστε να εκπροσωπούντα Μέρη των ηληγεισών 
χωρών, κα εάικότεαα' της Αφρικής. ·. ·<■ 

7. Τά Ηνωμένα Έθνη. ειδικοί φορείς κα ΚρατηΜέλη 
ή ακόμα κα οργανισμοί που δεν είνα Μέρη της Σύμ

βασης, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούντα σε σο 
νάδους της Συνδιάσκεψης των Μερών ως ακροατές. 
Ό λ α α οργανισμοί ή φορείς, εθνκοί η; διεθνείς, κυ

βερνητικοί ή μηκυβερνηπχοί. πού ασχολούνται με θέ

ματα της Σύμβασης.. So γίνοντα δεκτοί, αρού^έχουν 
ενημέρωσα σχετικά τη Μόνιμη Γρομνατεϊαΐ*εχτρϊ**ι αν 
έχει αντίρρηση το 1/3 τουλάχιστον των Μερών Η 
αποδοχή κα συμμετοχή των ακροατών θα,unalfaprrat 
στους διαδικαστικούς^ κανόνες που θεσπίζει r r i i w a a 

οχεψη των Μερών. 

8: Η Συνδιάσκεψη των Μερών μπορεί να ζήτησα οπό 
τους αρμόδιους εθνικούς χα διεθνείς οργανισμούς με 
σχετική εμπκρία να τους παρέχουν στοιχεία σύνορο 
με τα άρθρο 16 παράγραφος (η), άρθρο 17 παράγραφος 
1(γ> κα άρθρο ?3 παράγραφος 2(0). 

 Αρθρο 23 
Μόνιμη Γραμματεία 

1. Με την παρούσα θεαπϊζετα Μονιμηί^ραμμβτεία. 
2. Τα καθήκοντα της Sc είνα να:  "

s
' 

(α) ρυθμίζει τις συνόδους της Συνδιάσκεψης των 
Μερών κα των δευτερευόντων φορέων^ύμφΰη με 
τη Σύμβαση, κα να τους παρέχει ης απατούμενες 
υπηρεσίες: 

(β) συντάσσει και vc διαβιβάζει εκθέσεις που της 
υποβάλλοντα 

(γ) διευκολύνει την παροχή βοήθειας των πληγειαών, 
αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, κατόπιν· ατήματός 
τους κα ειδικότερα των Αφρικανικών, όσον αφορά τη 
συγκέντρωση κα κοινοποίηση' πληροφοριών.:σύμφωνα 
με τη Σύυβαση 

(δ) συντονίζει Γ.ς δραστηριότητες της με τις γραμ

ματείες άλλων συναφών διεθνών οργσνισμών κα συμ

βάσεων 
(ε) προβαίνει, κάτω οπό την καθοδήγηση της Συν

διάσκειίιης των Μερών, σπς απαραίτητες διαχειριστικές 
και συυβαπκές ρύθκίοχις γιο την εκτέλεση των καθη

κόντων της' 
(στ) σύντασσε: εκθέσεις κα να τις παοουαάζει στη 

Συνδιάσκεψη των Μερών, κα 
(ζ) ασκεί τα καθήκοντα γραμματείας που ορίζει η 

"Συνδιάσκεψη των Μερών 
3. Η Συνδιάσκεψη των Μερών, κατά τη·/ πρώτη της 

σύνοδο, θα ορίσει μία Μόνιυη Γρομυοτεία κα 3α μερι

μνήσει για τη λε:τρυργία της; * 
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Άρθρο 2 i . 
Επιτροπή Επιστήμης xc; Τεχνολογίας 

!. Συστήνετα Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
που θα πορέχει στη Συνδιάσκεψη των Μερών πληρο

φορίες και συμβουλές πάνω σε επιστημονικά κα τε 

χνολογικά θέμοτα γ.c την καταπολέμηση της απερή

μωσης κα την άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας. 
Η Επιτροπή 6α συμμετέχει στις τακτικές συνόδους της 
Συνδιάσκεψης των Μερών χα 5c είναι ανοιχτή στη 
συμμετοχή όλων των Μερών, δα αποτελείτα από κυ

βερνητικούς εκπροσώπους ορμόόιους στους συναφείς 
τομείς. Η Συνδιάσκεψη των Μερών θα αποφασίσει 
σχετικό με ταν καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Επι

τροπής στην πρώτη της σύνοδο. 
2. Η Συνδιάσκεψη των Μερών 6α συντάξει και 6α 

διατηρήσει έναν κατάλογο ανεξάρτητων εμπειρογνω

μόνων μ£ ειδίκευση χα εμπειρία στους σχετικούς τομείς. 
Ο κατάλογος 8α βοσίζετα σε προτάσεις που βα λαμ

βάνονται εγγράφως οπό τα Μέρη. λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη προσέγγισης των διάφορων επιστημονικών 
'κλάδων, αλλά χοι την ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση. 

3. Η Συνδιάσκεψη των Μερών μπορεί, όταν είναι 
αναγκαίο, να ορίσει ειδικές επιτροπές για vc χορηγούν 
πληροφορίες κα συμβουλές μέσω της Ξπιτροπής σε 
ειδικά θέματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
στους τομείς Της επιστήμης όσον αφορά την καταπο

λέμηση της απερήμωσης και τηννσμβλυνση των συνε

πειών της ξηρασίας. Αυτές ο» επιτροπές Se αποτελού

νται άπό άτομα των οποίων τα ονόματα 3α λαμβάνονται 
από τον κατάλογο, λαμβάνοντος υπόψη την ανάγκη 
προσέγγισης των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, αλ

λά και την ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση. Αυτοί οι 
εμπειρογνώμονες 6α έχουν επιστημονικό uncGcSpo και 
εμπειρία στον τοιιέα κα» 3α ορίζοντα από τη Συνδιά

σκεψη των Μερών κατόπιν σύστασης ~ ς Ξπιτροπής. 
Η Συνδιάσκεψη των Μερών 6ο αποφασίσει πάνω στους 
όρους και στις μεθόδους εργασίας αυτών των επιτρο

πών. 

Αρθρο 25 
ϋιχτύωση των ιδρυμάτων, οργσνώσεων κα φορέων 

1. Η Επιτροπή Επιστήμης κα Τεχνολαγίος. υπό την 
επίβλεψη της; Συνδιάσκεψης των Μερών. 3c φροντίσει 
γία την απογρσοή *at την αξιολόγηση των σχετικών 
ϋπορχόντων δικτύων, ιδρυμάτων, οργανώσεων κα φο

ρέων. Ενα τέτοιο δίκτυο Sc στηρίξει την εφορμογή της 
Σύμβασης. 

2. Με βάση τα αποτελέσματα.της απογροφης και της 
αξιολόγησης που αναφερόντα στην παράγραφο ' . Π 
Επιτροπή της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 9c κάνει 
συστάσεις στη Συνδιάσκεψη των Μερών σχετικά με 
τους τρόπους και τα μέσα που 3α διευκολύνουν και 3α 
ενισχύσουν τη δικτύωση των μονάδων σε τοπικό, εθνικό 
και σε άλλα επίπεδα, προκειμένου να διοσφολιστει on 
καλύπτονται οι θεματικές ανάγκες που αναφερόντα 
στα άρθρα 15 εως 19. 

3. Tic να ληφθούν υπόψη ουτες οι συστάσετς. η 
Συνδιάσκεψη των Μερών 3α: 

ία) προσδιορίσει αυτές τις εθνικές, υποπεριαεοειοκες. 
περιφερειοκές κα διεθνείς ucvcctC που ε:να οι πλέον 
κατάλληλες γιο τη δικτύωση ·<α 3ο σύστησε: λειτουρ

.' '/ικες διαδικασίες <α ένα χρονικό πλαίσιο γΓ ουτές KCI 
,/iff3' προσδιορίσει Γ,ς καταλληλότερες μονάδες γιο τη 
οιευκόλυνση και ενίσχυση τέτοιας δικτύωσης σε ά'λα 
τα επίπεδα. 

' Μ£?ΟΣ V 

,.ϋΑϋΚΑΣίΕΣ 

Άρ3ρο 26 
ϋιάδοση πληροφοριών 

1. Κάθε Μέρος 3α υποβάλει στη Συνδιάσκεψη των 
Μερών για θεώρηση κατά ης τακτικές συνόδους, μέσω 
της Μόνιμης Γραμματείος. εκθέσεις πάνω στα μέτρα 
τα οποία ελήφθησαν για την εφορμογή της Σύμβασης. 
Η Συνδιάσκεψη των Μερών 5α καθορίσει το χροναδιά' 
γρομμα για την υποβολή χα τον τύπο τέτοιων εκθέσεων... 

2. Οι πληγείσες χώρες Μέρη 9α υποβάλουν περιγραφή 
των στρατηγικών που καθιέρωσαν σύμφωνα με τα άρθρο 
5 και κάδε σχετική πληροφορία για την εφαρμογή τους. 

3. Οι πληγείσες" χώρες Μέρη. οι οποίες εφαρμόζουν 
προγράμματα δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 15. 
θα υποβάλουν μια λεπτομερή περιγραφή των προγρομ

μα των και της εφαρμογής τους. 
i. Οποιαδήποτε ομάδα πληγέντων χωρών Μερών 

μπορεί να κάνε: μια κοινή ανακοίνωση για τα μέτρο που 
πάρθηκαν σε υποπεριφεραακά ή κα περιφερειακό ε

πίπεδο στα πλαίσια των προγραμμάτων δράσης. 
5. Οι αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη 3c εκθέσουν τα 

μέτρα που πάρθηκαν για να βοηθήσουν στην προετοι

μασία κα εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης, συ

μπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για τους οικονομικούς 
πόρους που έχουν προβλεφθεί ή προβλέπονται cno τη 
Σύμΰοση. 

6. Ci πληροφορίες που ανακοινώνονται σύμφωνα με 
ης παραγράφους 1 έως 4 θα διαβιβάζοντα οπό τη 
Μόνιμη Γραμμοτεία το συντομότερο δυνατόν στη Συν^ 
διάσκεψη των Μερών και στο οποιοδήποτε σχετικό 
βοηθητικό όργανο. 

7. Η Συνδιάσκεψη των Μερών θα διευκολύνει την 
παροχή σε πληγείσες αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη. 
ιδιατέρως της Αφρικής, κατόπιν αιτήσεως, τεχνικής κα 
οικονομικής υποστήριξης, τη σύνταξη και ονακαίνωση 
πληροφοριών σύμφωνο με το παα.όν άρθρο και στον 
προσδιορισμό των τεχνικών και οικονομικών αναγκών 
που συνδέοντα με τα προγράμματα δράσης; 

Αρθρο 27 
Μέτρα επίλυσης των προβλημάτων της εφοομογής 

Η Συνδιάσκεψη των Μερών θα πρέπει να λάβει υπόψη 
και να υιοθετήσει διαδικασίες και λειτουργικούς μηχα

νισμούς για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία 
μπορεί vc προκύψουν κατά την εφαρμογή της Σύμβοσης. 

Αρθρο 23 
Ρύθμιση των διαφορών 

1 

ι. Τα Μέρη 3α ρυθμίσουν οποιαδήποτε διοφωνο 
μεταξύ τους όσον αφορά την cpuwt:a ή την εφαρμογή 
της ΣύμύΌσης διο αέσου διαπραγματεύσεων Γ, άλλων 
ειρηνικών μέσων της επιλογής τους. 
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2. G*cv επικυρώσει, δεχτεί , εγκρίνει η αποδεχτεί τη 
Σύμβαση ή σεοποιονδήποτε χρόνο μετά τούτο, ένο 
Μ έ ρ ο ς το οποίο δεν είναι μιο περιφερειακή οργάνωση 
οικονομικής ολοκλήρωσης, μπορεί να διακηρύξει με ένο 
ε γ γ ρ ο φ ο που υποβολλετοι στο Θεμοτοψύλοχο ότι. όσον 
Οφορά κοθε διοφορό σχετικά μ ε


τ η ν ερυηνείο ή την 

εφαρμογή της Σύμβσσης. αναγνωρίζει £Vcv ή και τους 
δύο από τους ακόλουθους τρόπους ρύθμισης της δ ια

φων ίας ocv υποχρεωτικούς σχετικά με οποιοδήποτε 
Μ έ ρ ο ς που δ έ χ ε τ α την ίδια υποχρέωση: 

(ο) διαιτησία σύμφωνα με μια δκιδικασία που εγκρίνεται 
από τη Συνδιάσκειίιη των Μερών σε ένα παράρτημα. 
το γρηγορότερο δυνατόν. 

(β) υποβολή της διαφωνίος στο Διεθνές Δικαστήριο. 
3. Ενα Μέρας που είναι μια περιφερειακή οργάνωση 

ο ιχονομ«ής ολοκλήρωσης πρέπει να κάνει δήλωση σχε

τ ικά με τη διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρε τα ι στην ποράγρσφα 2(α). 

4. Mtc δήλωση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 6 α ποραμεϊνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη ^ηα. σϋμβωνσ 
προς τους όρους της ή έως τρεις μήνες μετά από την 
κατάθεση γραπτής ανακοίνωσης της ανάκλησης της 
σ τ ο Θεματοφύλακα. 

5. Η λήξη μιας δήλωσης, η ανακοίνωση ανάκλησης 
ή μια κανούργια δήλωση δεν πρέπει _χατά κανέναν 
τρόπο να επηρεάσουν τις νομικές ενέργε ιες που εχ 

κρεμσύν σε δικαστήριο διαιτησίος ή στο Διεθνές Δικα

στήρ ιο , εχτός εάν τα Μέρη που διαφωνούν συμφωνήσουν 
διαφορετ ικά. 

S. Εάν τα Μέρη που διαφωνούν δεν έχουν αποδεχθεί 
τ η ν ίδια ήκάποιο διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 2 
και εάν δεν κατέστης δυνατόν να ρυθμίσουν τη διαφωνία 
τ ο υ ς εντός δώδεκα μηνών οπό τη γνωστοποίηση από 
τ ο έ ν α Μέρος στο άλλο ότ ι υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ 
τους . η, διαφωνία δα υποβληθεί για συμβιβασμό κατόπιν 
α ί τησης οποιουδήποτε διαφωνούντος Μέρους, σύμφωνο 
με τη διαδικασία που θεσπίστηκε and τη ΣυνδιάσκειίΓ, 
των Μερών σε ένα παράρτημα, το γρηγορότερο δ υ 

ν α τ ό ν . 

Αρθρο 29 
Καθεστώς των παραρτημάτων 

»'. Τα παράρτημα το αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της Σύμβασης <© εχτός εάν αριζετα οητώςόιαιοοοεπκά. 
μίσ παραπομπή σε ουτή τη Σύμβαση αποτελεί επίσης 
μία παραπουπή στα ποραοτήμοτα. 

2. Τα Μέρη 3α ερμηνεύσουν τους όρους των παρασ

τημάτων ρύμφωνα με τα δικαιώματα < α ης υποχρεώσεις 
τους βασε: των άρθρων ουτής της Σύμβασης. 

Άρθρο 30 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης 

ι . Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί νο προτείνει τροπο

ποιήσεις της Σύυβσσης. 
2. Τροποποιήσεις της Σύμβαοης Sc θεσπιστούν αε 

μία ταχτική συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Μερών. 
Το κε ίμενο υιός οποιασδήποτε τοοποπαιησης 5c ανα

κοινωθεί στα Μέρη απο τη Μόνιμη Γραμματεία το 
λ ι γ ό τ ε α ο ε ί ι μήνες πριν cno m συνεδρίαση στην οποία 
έγ ι νε π* πρόταση γιο επικύοωση. Η Μόνιμη Γραμματεία 
θα ανακοινώσει επίσης τις προτεινόμενες τροποποιή

σεις στους υπογράφοντες τη Σύμβαση. 
3. Τα Μέρη θα KCTCGCXAC'J·/ χαθε προσπάθεια νο 

συμφωνήσουν ομόφωνα γιο " ο ι α δ ή π ο τ ε προτεινομένη 
τροποποίηση της Σύμβασης. £άν όλες οι προσπάθειες 
για ομοφωνίο εξαντληθούν <οι δεν έχε ι .επιτευχθεί η 
συμφωνία τότε η τροποποίηση., σε έσχατη ονάγκη. Sc 
θεσπιστεί με σύμφωνη ψηφσ των δύο τρίτων των Μερών 
που είναι πορόντα xc i ψηοίζουν κατά τη συνεδρίαση. 
Η επικυρωμένη τροποποίηση 5c ανακοινωθεί από τη 
Μόνιμη Γραμματεία στο Θεματοφύλακα που 5c την 
ανακοινώσει σε όλα τα Μέρη γ·.ο επικύρωση, αποδοχή, 
έγκριση ή συνοίνεση. ; . . ... 

4. Τα έγγρσφο της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 
ή συναίνεσης τα σχετικό με μίο τροποποίηση; που 
εγκρίθηκε συμφώνα με την παοάγροοο. 3. θα αρχίσει 

■ να ισχύει για αυτό τα Μέρη* που τη δέχτηκαν οπό την 
ενενηκοστή ΐ)μζαα της ημερομηνίας της παραλαβής 
από το Θεματοφύλοκα ενός εγγράφου επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης ή συνοϊνεσης τουλάχιστον οπό τα 
δύο τρίτα των Μερών της Σ^νδιάσχειίπς στην οποία 
ήταν Μέρη κατά το χρόνο της επικύρωσης' της τ£?δ

πο ποίησης. 
5. Η τροποποίηση θα ισχύσει ytc οποιοδήποτε άλλο 

Μέρος την ενενηκοστή ημέρσ από την ημερομηνία κατά 
την οποία συτό το Μέρος κατέθεσε στο θεματοφύλαχα 
το έγγραφα της επιχύρωοης. αποδοχής, έγκρισης ή 
συναίνεσης στην ε ν λόγω τροποποίηση. 

δ. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου και του άρθρου 
3 1 . "Μέοη παρόντα κ α ιύηφίζοντα" εννοε ί τα Μέρη. που 
είναι παρόντα και ρίχνουν αρνητική ή θετική ψήφο. 

Άρθρο 31 
Υιοθέτηση κ α τροποποίηση των παραρτημάτων 

ι . Κάθε πρόσθετο παράρτημα της Σύμβασης; κ α κάθε 
τροποποίηση ενός παοορτήμοτος θα προτεϊγεται_κ"ΐ 
θα υιοθετείται σύμφωνα με τη διαδικασία γ ι α τ ο ο π ο 

ποίηοη της Σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 30. 
που ορίζα ότι . υιοθετώντας ένα πρόσθετο παράρτημα 
περιφερειακής εφοομογής ή τροποποίηση σε οποοδή.: 
ποτέ παράρτημα περιφερειακής εφαρμογής, η πλειο

ιΰηφία που ορίζει αυτό το άρθρο περιλαμβάνε: ιί,ήφο 
αποδοχής των δύο τρίτων των _Μερών της σχετικής, 
περιοχής που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Η θέσπιση . 
ή τροποποίηση ενός παραρτήματος θα ανοχαινωθε: από 
τ ο Θεματοφύλακα σε όλο τα Μ«οη. 

2. Ξ να παράρτημα διαφορετικό οπό ένα συμπληρω

ματικό παράρτημα περ«?ερσακής εφσαμογής ή η τρο

ποποίηση ενός παραρτήματος εχτός από τροποποίηση 
σε οποιοδήποτε ποοάρτημα περιφερειακής εφαρμογής, 
που έχει υιοθετηθεί, σύμφωνο με την παράγροφο '·. Sc 
αρχίσει νσ ισχύει για όλσ τα Μέρη της Σύμβασης, έξ: 
μήνες μετά από την ημερομηνίο της ανσκοίνωσης από 
το Θεματοφύλακα, σε αυτά τα Μέρη. της θέίτπαης 
αυτού του ποραρΓήμρτος ή της τροποποίησης, εχτός 
αυτών των Μερών που είχαν ενημερώσει το Θεματο

φύλακα εγγράφως εντός αυτής της περιόδου για τη 
μηαποδοχή απο μέρους τους ενός τέτοιου πορσατή

μ α τ ί ; η τροποποίησης. Τέτοιο ποοάρτημα ή τααπο

ποίηση θα αοχίσει vc ισχύει γισ τα ·Μερη που απέrupcv 
τη δηΛωσή τους της μηαποδοχής την ενενηκοστή 
ημέρα από την ημέοσ που αυτή - 5ηλωση ανάκλησης 
εληιρθη απο το ΘεματαούΑαχα. 



372 

3. Έ··α συμπληρωματικό ,αράρτημα περιφερειακής' 
εφαρμογής ή τροποποίηση σε κάθε ™cpcp—·;α περ ι 

φερε ιακής εφαρυαγής ncu έχει θεσπιστεί σύμφωνα με 
την παράγραφο ι . θα αρχίσει vc ισχύει, για όλα τα 
Wepn της Σύμβασης, έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
της ανακοίνωσης από το Θεματοφύλακα Ρε CUTS τα 
Μέρη της θέσπισης αυτού του παραρτήματος ή της 
τροποποίησης, εχτάς σπς περιπτώσεις που: 

(α) κάποιο Μέρος που έχε ι ειδοποιήσει το Θ ε μ α τ ο 

φύλακα εγγράφως, εντός μιας τέτοιος περιόδου έξι 
μηνών, γιο τη μησποόοχή αυτού του συμπληρωματικού 
παραρτήματος περιφερειακής εφαρμογής ή της τ ρ ο 

ποποίησης του παραρτήματος περιφερειακής εφαρμο 

γής, στην οποία, περίπτωση ένα τέτοιο παράρτημα ή 
τροποποίηση 3α αρχίσει να ισχύει για ί α Μέρη που 
οπέουρον τη όήλωσή τους της μηοποδοχής την ε ν ε 

νηκαστή ημέρο από την ημερομηνία κατά την οποία 
έγινε δ ε κ τ ή από το Θεματοφύλακα, και 

(β) κάποιο Μέρος έχει χάνει , μία δήλωση σε σχέση 
με τα συμπληρωματικά παραρτήματα περιφερειακής ε 

φαρμογής ή τ ις τροποποιήσεις των παραρτημάτων πε

ρ ιφερε ιακής εφοουογής σύμφωνο με το άρθρο 3·* πα

ράγραφος 4. στην οποία περίπτωση κόβε. τέτο ιο πα

ράρτημα ή τροποποίηση θα αρχίσει vc ισχύει γιο αυτό 
τα Μέρος , από την ημερομηνία της κατάθεσης στο 
Θεματοφύλακα των εγγράφων της επικύρωσης, α π ο 

δοχής, έγκρισης η. συναίνεσης σε σχέση με αυτό το 
παράρτημα ή τροποποίηση. Εάν κατά την υιοθέτηση 
ενός παραρτήματος ή μιος τροποποίησης ενός παραρ

τήματος τους γ ίνετα ι μία τροποποίηση της Σύμβασης. 
CUTO το παράρτημα ή η τροποποίηση του παραρτήματος 
δεν 8α αρχίσει να ισχύει μέχρις ότου αρχίσει να ισχύε ι 
η τροποποίηση της Σύμβασης.  · 

■ ■ ■ :  ' . . Αρθρο 22 
 Δικαίωμα ψήφου 

ΐ . Έ κ τ ά ς  α π ό π ς περιπτώσεις που προβλέποντα στην 
παράγραφο 2. κά5ε Μέρος της Σύμβασης 3α έχε ι μία 
ψήφο. 

2. Οι περιφερε ιακές οργανώσεις οικονομικής.ολοκλή

ρωσης, σε δέματα της αρμοδιότητας τους. 6α οσχούν 
το δικαίωμα ' της ψήφου με αριθμό ψήφων ncu θα ε ίνοι 
ίσος ταυ αριθμού των ίΚρατώνΜελών τους που είναι 
Μέση της Σύμβασης. Μία τέτοια οργάνωση δεν 3α ασκεί 
το δικαίωμα ψήφου της. εάν κάποια από τα ΚράτηΜέλη 
της ασκεί το δικαίωμα του και ανηστοαυιως. 

.ν.Ξ=ΟΣ ν ι 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρ=οο 33 
ΥΠΟγΡΟφή 

Η Σύμβαση αυτή 2α ανοιχθεί γιο υπαγοοφη ~ α Παρ ία , 
στις i s  i 5 Οκτωθρίου ϊ39ί. από τα ΚράτηΜελη των 
ιινωμένων Εθνών, ή οποιονδήποτε οπό τους ειδικούς 
GGYCVIGUCUC. τους ή Μέρη του Διεθνούς Δ^αστ^ρ ίου 
Λ οι από τις "περιφερειακές οργανώσεις αιχανουικής ο 

λοκλήρωσης. Θα nGpcui;···:'· ανοιχτή για υπογραφή. 
■_ιε rt.ε·. ro. στο Κεντρικά ΓοΰΦ:ία των Ηνωμένων Εθνών 
οτη Νεα Υόρκη ε ως τη 13η Οκτωβρίου ;SS1 

; y ' Άρ3ρο 34 
<,'·" ' Ξπι^ύρωση. αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση/ ■ 

1. Η Σύμβαση r e υποβληθεί για επικύρωση, αποδοχή, 
έγκριση ή προσχώρηση οπό τα Κράτη και από τις 
περιφερειακές οργανώσεις οικονομικής ολοκήρωσης. 
Θα υποβληθεί για προσχώρηση οπό την επόμενη ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης. Τα έγγραφα.της επικύρωσης, 

αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατεθούν 
στο Θεματοφύλακα. 

2. Κάθε ΰεριφερειοκή οργάνωση οικονομικής ολοκλή 

ρωσης, η orroic γίνεται Μέρας της Σύμβασης χωρίς 
οποιοδήποτε οπό τα ΚράτηΜέλη να είναι Μέρος της 
Σύμβασης. Sc δεσμεύεται για όλες πς υποχρεώσεις

της Σύμβασης. Οταν ένο ή περισσότερα ΚράτηΜέλπ 
μιας τέτοιος οργάνωσης είναι επίσης Μέρη της Σάμ

.βασης. η οργάνωση κοι τα ΚράτηΜέλη της θα απο

φασίσουν γ».α τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους γιο 
την εχτέλεση των υποχρεώσεων τους.βάσει της Σύμ

βοαης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οργάνωση και το 
ΚράτηΜέλη δεν θα δικαιούνται να ασκήσουν τα δ ι 

καίωμα το βάσει της Σύμί3οσης ταυτοχρόνως. 
3. Στα έγγροφά τους της επικύρωσης, αποδοχής, 

έγκρισης ή προσχώρησης, αι περιφερειακές οργανώσεις 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα δηλώσουν την έκταση της 

• ορμοδιότητάς τους σε σχέση με τα θέματα που διέπονται 
από τή Σύμβαση. Θα πρέπει επίσης ομέσως να ένημε

. ρώσουν το Θεματοφύλακα, ο οποίος με τή σειρά του 
6α ενημερώσει το Μέρη. για κάθε σημαντική τροπο

ποίηση σε θέμοτα αρμοδιότητας τους. 
4. Στα έγγραφα τους επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 

ή προσχώρησης, κάθε Μέρος μπορεί να δηλώσει άτ ι . 
σε σχέση με το συμπληρωματικό παράρτημα, περιφε

ρειακής εφαρμογής ή οποιαδήποτε τροποποίηση ο 

ποιουδήποτε παρορτήματος περίΦεραοχής εφαρμογής: 
στο παράρτημα τούτο θα αρχίσει vc ισχύει μόνο από 
την κατάθεση του εγγράφου της επικύρωσης, αποδοχής. 
έγκρισης ή προσχώρησης σχετικά με αυτό. 

Αρθρο 35 
Προσωρινές διατάξεις 

Τά καθήκοντα τηςΓραμματείας που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 θο εκτελούνται σε προσωοινή βάση από τη 
Γραμματεία που θα συγκροτηθεί οπό τη Γενική Συνέ

λευση των Ηνωμένων Εθνών στην cnaocCTj τους 47/ ιΞ3 
της 22ας Δεκεμβρίου 1S92. έως ότου λήξει ή πρώτη 
σύνοδος της Συνδιάσκεψης των Μερών. 

Άρθρο 36 
Ενορξη ισχύος 

1. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την 90η ημέρο μετά 
την ημερουηνίο κατάθεσης του 5Cou εγγράφου επικύ

ρωσης, αποδοχής, έγκρισης η προσχώρησης. 
2. Γιο κάθε Κράτος ή περιφερειοκΰ οργανισμό ΟΙΧΡ

νομικης ολοκλήρωσης που επικυρώνει, αποδέχετα. ε 

γκρίνει η εντάσσεται στη Σύμβοση μετά την κατα^εοη 
ταυ 50ού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισπς 
ή προσχώοησης. η Σύμβοση θα τεθεί σε ισχύ την 
ενενηκοστη ημέαο μετά την .ημερομηνία κατάθεσης απΰ 
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ro εν λόγω Κράτος ή τον περιφερειακό οργανισμό 
οικονομικής ολοκλήρωσης του εγγράφου επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 
. 3. Σύμφωνα με την έννοιο των ncpcypcipu·/ 1 και 2. 
χάθε έγγραφο που κατατίθεται οπό ταν περιφερειακά 
οργανισμό, οικονομικής ολοκλήρωσης δεν £α υπολογι

c5ei ως συμπληρωματικό εκείνων τα oncic κατατίθενται 
από τα ΚράτηΜέλη του οργανισμού. 

ι "Αρθοο 37 
Επιφυλάξεις 

Δεν δυνατά να διατυπωθούν επιφυλάξεις επί της 
παρούσας Σύμβασης. 

"Αρθρο 38 
Αποχώρηση 

t. Οποτεδήποτε μετά την πάροδο τριετίος από την 
.ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβσση τέθηκε σε ισχύ 
για κάποιο Μέρος, το εν λόγω Μέρος μπορεί να 
αποχωρήσει από τη Σύμβαση με γραπτή ανακοίνωση 
στο Θεματοφύλακα. 

2. Κάβε παρόμοια αποχώρηση δα ίσχυα από την 
Ιεκπνοή^ενός έτους από την ημερσμηνία_λήψης οπό. το 
Θεματοφύλακα της κοινοποίησης αποχώρησης ή από 
την τελευταία ημερομηνία η οποία Sc ορίζεται στην 
κοινοποίηση της αποχώρησης. 

Αρθρα 33 
Θεματοφύλακας ; 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 9α 
.εϊναχ σ^3εμΌτοφύλακας.:Γπς Σύμ(ϊαατνς. 

...Άρθρο 4 C . 

Αυθεντικά κείμενα 

Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της όποιας 
το Αραβικό. Κινέζικο. Αγγλικό. Γαλλικό. Ρωσικό και 
Ισπανικό κείμενο θεωρούνται επίσης, αυθεντικά, 9α κα

τατεθεί στα Γενικό Γρομμοτέα των Ηνωμένων Εθνών. 
Σε μαρτυρία των οποίων, CL χότωθι. υπογεγραμμένα, 

δεόντως εξουσοόοτημένοι σχετικά, υπέγραψαν την πα

ρούσα ΣΟυΰοση. 
Έγινε στο Παρίοχ τη δεκάτη εβδόμη Ιουνίου του 

χιλιοστού εννεακσσοστού ενενηκοστσύ τετάρτου έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟθΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ! 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑβΡΙΚΗ 

Αρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 

\w,· 
Τσ Παράρτημα αυτό εφαομόζετα στην Αφρική, σχετικά 

με έκαστο Συμβαλλόμενο Μέσος κα σύμφωνσ με τη 
ΣΟυΒοση. ιδιαίτερα με το άρθοο 7. προκειμένου vc . 
καταπολεμηθεί η απερήμωση ή/και'vc αμβλυνθούν οι 
συνέπειες της ξηρασίας των ημιυγρών περιοχών. 

ACcCC 2 
Σχοπός ■ 

Σκοπός αυτού του ΠσΞσρήμαΓσς σε εθνικό, υποπε

ριφερεισκό κ,αι περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική καΓ 
υπό το φως των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν 
εκεί. είναι: 

(α) Ο προσδιορισμός των μέτρων και διατάξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της μορφής και διαδιχεασς βοή

θειας χορηγούμενης σπό πς αναπτυγμένες χώρες Μέρη. 
σύμφωνα με πς σχετικές διατάξεις της Σύμβασης. 

(β) Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής net πρακτικής 
εφαρμογής της Σύμβασης, η οποία 9α καλύπτειτις 
ειδικές συνθήκες της Αφοικής κ α .· ■ !..■ 

(γ) Η προώθηση δισόικσσιών και δραστηριοτήτων σχε 

τικών με την καταπολέμηση, της απεσημωσης ή/κοι too 
περιορισμού των συνεπειών της ξηρασίος στις ξηρές 
κ α ημχυγρές περιοχές της Αφρικής. 

Άρθρο 3 .'-^ 
Ειδικές συνθήκες .της Αφρικανικής^Ηπ^ρςυ^ 

Κατά την εκτέλεση' των υποχρεώσεων τους με,,βάση 
τη Σύμβαση, τα Μέρη. κατά την εφαρμογή αυτού του 
Παραρτήματος. 3α υιοθετήσουν μια βασική προσέγγιση; 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξής ειδικές συνθήκες ;της 
Αφρικής: 
. (α) την υψηλή αναλόγιο ξηρών, ημιξηρών « a απο , 

ξπρομένων ημιυγρών περιοχών 
■ (0) το σημαντικό cpSuo χωρών κα πληθυαμών.πλη: 
γέντων από την απερήμωση και από τη; συχνή εμφάνιση

μεγάλης ξηρασίας· 
(γ) το μεγάλο αριθμό πληγεισών χωρών,χωρίς πρόσ

βαση στη θάλασσα  .  ^ —

' (δ) την εκτεταμένη οτώχειο που έπικρατεί στις π ε 

ρισσότερες πληγείσες χώρες, το μεγσ*|ισ,.α&ιθυ6:των 
λιγότερο αναπτυγμένων, χωρών μεταξ ί τους κα την ' 
ανάγκη που έχουν για σημαντικά ΠΟΟΌ ^εξωτερικής 
οικονομικής βοήθειος ur.o μορφή επιχορητήοε»Υ *°* 
δανείων με όρους παοσχωρήσεων. προκειμένου να ε 

. ιτιτευχθαύν α αναπτυξ.οκοί τους στόχο* 
(ε) η ς αντίξοες κανωνικαοικονομικές συνθήκες που 

επιδεινώνονται από τις καταστροφικές κα δκ«υμανό_ 
μενες εμπορικές προϋποθέσεις, το .'εξωτερικό χρέος 
KCI την. πολιτική. αστ·;θε;α. γεγονός που συνεπάγεται 
εσωτερική <αι περιφερειακή μετακίνηση πληθυσμών, κα

θώς <α μετανάστευση 
!στ) την ουξημέζη εξσοτηση των πληθυσμών από 

τους φυσικούς πόρους y.c επιβίωση που. συνδυαζόμενη 
π ς συνέπειες των δημογραφικών τάσεων κα παραγό

ντων, την αδύνατη τεχνολογική βάση και ης μη οει

φοοικές πρακτικές ποοαγωγής. συμβάλλει στη σημαντική 
υποβάθμιση των πόθων 

ίζ) τα σνεπαοκή νουικά και θεσμικά πλαίσια, η αδύνατη 
βάση υποδομής και σι ονεπαοκείς τεχνικές κα εκπα

δευτκές δυνατότητες που οδηγούν σε σημαντικές α

παιτήσεις γιο απόκτηση δυνατοτήτων, κα 
(η) τον κεντρικό ρόλο των δραστηριοτήτων για την 

καταπολέμηση της περημωατς η/κα άμβλυνση των 
συνεπειών "της ξηρασας στα πλαϊαα προτεραιοτήτων 
εθνικής ανάπτυξης τω·/ πλανεισών Αφρικανικών χώρων. 
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i . Σύμφωνα με ης σχετ ικές δυνατότητες ταυς οι 
Αφρικάν ικες χώρες Μεοη αναλαμβάνουν VC: 

ί α ! υιοθετήσουν την καταπολέμηση της απερήμωσης 
ή/και την άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίος σον 
κύρια στρατηγ ική των προσπαθειών τους για την ε ξ ά 

λειψη της φτώχε ιας 
(β) προωθήσουν περιφερειακή συνεργασίο * a ε ν ο 

ποίηση υπό το πνεύμα της αλληλεγγύης κ α συνεργασίας 
β σ σ ζ ό μ ε ν η ς στα αμοιβαίο συμφέροντα, βάσε: προγραμ

μάτων και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της 
απερήμωσης ή / κ α την άμβλυνση των συνεπειών τ η ς 
ξηροσίας" 

(γ) οργανώσουν ορθολογικά κ α vc ενισχύσουν τους 
υπάρχοντες θεσμούς σχετικούς με την απερήμωση και 
την ξηρασία. καθώς κ α να προωθήσουν τους λοιπούς 
υπάρχοντες θεσμούς, κατά περίπτωση, προκείμενου v c 
τους καταστήσουν αποτελεσματικότερους κ α να ε ξ ο 

σφολίσουν αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόοων 
(δ) εν Sep ρύ νουν την ανταλλαγή πληροφοοιών; μεταξύ 

τους σχε τ ι κά με την κατάλληλη τεχνολογία, γνώση, 
ΐ ε χνογνωσ ίο και πρακτέες , και 

(ε) .καταρτίσουν προγράμματα πρόβλεψης γιο την 
άμβλυνση των συνεπειών της ξηροσος σε υπαβοθμι

σμένες περ ιοχές λόγω απερήμωσης ή /κα ξηρασίας. 
2. Συμφωνά με τις γεν ικές κ α ' ειόιχές υποχρεώσεις 

που αναφέροντα ι στα άρ5ρα 4 κ α 5 της Σύμβασης, οι 
Αφρικαν ικές 'χώρες προτ ίθεντα να: 

(α) προβούν στις κατάλληλες δημοσιονομικές χ ο ρ η 

γήσε ις από τα κονδύλιο των Κρατικών Προϋπολογισμών 
τους σε συνάρτηση με τις εθνικές συνθήκες χ α δ υ ν α 

τ ό τ η τ ε ς και που αντικατοπτρίζουν τη νέα προτεραιότητα 
την αποϊα έδωσε η Αφρική στο φανάι ι ενο της α π ε ρ ή 

μωσης ή/κα ι ξηρασίας 
(β) διατηρήσουν και να ενισχύσουν μεταρρυθμίσεις εν 

εξελ ί ξ ε ι αυτή τη στιγμή, για μεγαλύτερη αποκέντρωση, 
κατοχή πόρων. καθώς χει να ενδυναμώσουν τη σ υ μ 

μετοχή των τοπικών πληθυσμών κ α κοινοτήτων, κ α 
(γ) εξεύρουν κ α γα κινητοποιήσουν καινούργιους και 

επιπλέον εθνικούς χρηματοδοτικούς πόρους και να 
διευρύνουν κατά προτεραίο τη τα το υπάρχον εθνικό 
δυναμικό και τα μέσα για την κινητοποίηση εγχώριων 
χρηματοδοτ ικών πόρων 

Αρθρο 5 
δεσμεύσε ι ς και υποχρεώσεις των ΐυμΰαΑΛονενων 

avc πτυγμένων χωοών Μερών 

ι . Για να είνοι συνεπείς στις υποχρεώσεις τονις. 
σύυφωνα με τα ,άοθρα 4. 5 και ~ της Σύυβασης. οι 
αναπτυγμένες χώοες Μέρη 5c δώσουν ποοτεοαότητσ 
στις πληγε ίσες Αφρικάνικες χώσες Μέρη . ο ο' αυτά 
το πλοίσιο 3α. . 

i c ! τις βοηθήσουν να καταπολεμήσουν την απερήμωση 
η/και γα αμβλύνουν Γ.ς συνέπειες της ξηροοας προέ 

χοντας υε τσξυ άλλων η.\<α διευκολύνοντας ~ ν . *ροσ

3αση σε χρηματοδοτικούς ή/και άλλους πόρους και 
nccucu ;v Γας. χρπμα rocu τών τας "V'KCI οιευκσ.υναν. ας 
τη χρηματοδότηση της μετπφορας. προοαουο>ης και 

πρΌομσσης σε κατοΛΛηΛες περιβαλλοντικές. ι * .χνυΛυ

' yy
t
*.£~ *

C I τ ε
Χ '

Λ Κ
'
:
^ γνώσεις, όπως έχει συμφωνηθεί a r c . 

' ' /κοινού, λαμβάνοντας υποιϋη την υιοθέτηση της ε ξάλ ί : 

ψης .της φτώχειας σαν κεντρική στρατηγική' 
ίβ) συνεχίσουν να ' διαθέτουν σημαντικούς πόρους 

ή/κα: θα αυξήσουν τους πόρους για την καταπολέμηση 
της απερήμωσης ή/και την άμβλυνση των συνεπειών 
της ξηρασίας, και 

(γ) τ ις βοηθήσουν vc ενισχύσουν το δυνσμιχό τους. 
επιτρέποντας τους να βελτιώσουν το θεσμικό πλαίσιο 
τους . καθώς και το επιστημονικά κσι τεχνικό δυναμικό 
τους . τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών χ α την 
έρευνα κ α ανάπτυξη με σκοπό να καταπολεμηθεί η 
απερήμωση η /κα να αμβλυνθούν οι συνέπειες της 
ξ η ρ α σ ο ς . 

2. Ά λ λ ε ς χώρες Μέρη μποροβν vc παρέχουν, προοι

ρ ε τ » ά . τεχνολογία, γνώση κ α τεχνογνωσία σχετικά με 
την απερήμωση ή/κα τους χρηματοδοτικούς πόρους, 
σε πληγείσες Αφρικανικές χώρες Μέρη. Η μεταφορά 
τέτο ιων.γνώσεων, τεχνογνωσίας και τεχνικών διευκο

λύνε τα ι με τη διεθνή'συνεργασία. 

Αρθρο δ 
Πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού 

για σειφσρική ανάπτυξη 

1. 7 α εθνικά προγράμματα δράσης θσ αποτελούν 
κεν τρ ι κό και αναπόσπαστο μέρος μιος ευρύτερης δια

δικασίας διατύπωσης εθνικών πολιτικών για την αε ιφο

ρική ανάπτυξη πληγεισών Αφρικανικών χωρών Μερών. 
2. θ α αναληφθεί μιά συμβουλευτΛή και συμμετοχική 

oicowcGic που εμπλέχα αρμόδια επίπεδσ της κυβέρ

νησης , τοπικούς πληθυσμούς, κοινότητες και μηκμ

βερνηπκές οργανώσεις για νο παρέχα καθοδήγηση αε 
μια στρατηγική με ευέλικτο σχεδιασμό, ώστε vc ύπαρχε: 
η μέγ ιστη δυνοτή συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών 
και κοινοτήτων. Κατά περίπτωση, μπορούν να εμπλέ/ 
κ ο ν τ ά διμερείς κ α πολυμερείς φορείς στη oicaiKcoic 
αυτή μετά οπό αίτηση μιος πληγείσας Αφοικάνικής 
χώρος Μέρους. 

Αρθρο 7 
Χρονοόιάγραιιμα για την κατάρτιση 

προγρομμάτων δράσης 

Εκκρεμούσης της εφαρμογής της Σύυβοσης. οι Α

φρικαν ικές χώοες Μέρη. σε ουνεργοοία με άλλα μέλη 
της διεθνούς κοινότητας, κατό. πεοίπτωαη. θα εφαρ

μόζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, προσωρινά, τις 
δ ιατάξε ι ς ουτές της Σύμβασης σχετικό με την κατάρτιση 
εθνικών, υπαπεριφερειακών κ α περιφερειακών ncc 

YpcuuCTuv δράσης. 

Άοθρο 3 
Περιεχόμενο εθνικών προγρομυάτων όρασης 

1. Σύμφωνα με το άοθοο 10 της Σύμβασης: η στρα

τηγική γενικά των εθνικών προγρσυμάτων δράσης θα 
τον ίζε ι ολοκληρωμένα προγρομματα τοπικής ανάπτυςηξ 
για πληγείσες περιοχές. βαασμένη σε συμυετοχικούς. 
μηχανισμούς και περίληψη στρατηγικής γ·.α την εξάλειψη 
της φτώχε ιος μέσα σε προσπάθειες v.c την χρταπο
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το εν λόγω Κράτος ή τον περιφερειακό οργανισμό 
ο ιχονου»ής ολοκλήρωσης του εγγράφου επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης

3. Σύμφωνο με την έννοια των παραγράφων \ και 2. 
κάθε έγγραφο που κατοπ'θεται από τον περιφερε.οκό 
οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης δεν 5α υπολογι 

σθεί ως συμπληρωματικό εκείνων τα οποία κατατίθενται 
οπό το Κράτη Μέλη του οργονιομου. 

Άρθρο 37 
Επιφυλάξεις 

Δεν δυνατά vc διατυπωθούν επιφυλάξεις επί της 
παρούσας Σύμβασης. 

"Αρθρο 33

Αποχώρηση 

1. Οποτεδήποτε μετά την πάροδο τριετίας οπό την 
ημερομηνία κοτά την οποία η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ 
γ ια κάποιο Μέρος, τ ο εν λόγω Μέρος μπορεί να 
αποχωρήσει από τη Σύμβαση με γραπτή ανακοίνωση 
στο Θεματοφύλακα. 

2. Κάθε παρόμοια αποχώρηση 6α ισχύει από την 
εχπνοή ενός έτους από την ημερομηνία λήψης από το 
Θεματοφύλαχα της κοινοποίησης αποχώρησης ή σπό 
την τελευταία ινερομηνΐα η onota 8ο αρ ί ζε τα στην 
κοινοποίηση της αποχώρησης. 

Άρθρο 39 
Θεμοτοφΰλοχοο 

Ο Γεν ικός . Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θο 
είναι ο Θεματοφύλακας της Σύμβασης. 

Άρθρο 40 
.' Αυθεντικά* κείμενα 

Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας 
το ApcOuco. Κινέζικο. Αγγλικό. Γαλλικό. Ρωσκό χαι 
Ισπονικό κείμενο θεωρούνται επίσης αυθεντικά. 5c χα

τατεθεί στο Γ ε ν κ ά Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 
Σε μαρτυρία των οποίων, οι χάτωθι υπογεγραμμένοι, 

δεόντως εξουσιοδοτημένοι σχετικά, υπέγραψαν την πα

ρούσα Συμβοση. 
"Εγινε στο flcoicn. τη όεχάτη εβδόμη Ιουνίου του 

χιλ ιοστού εννεαχοσιοστούενενηχρστού τετάρτου έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ncPJacpEI .AKHI Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η ! 

Π Α ΤΗΝ AOP1KH 

ΑοθΡΟ 1 
Πεδίο εαοομογής 

Τα Παρσοτημα αυτό εφαρμόζεται στην Αφρική, σχετικά 
με εχαστα Συμβαλλόμενο Μέρος χαι σύμφωνα με τη 
Ι',Λίβοση. ιέ·.ςίτεοα με το όρθρο 7. προκείμενου vc 
καταπολεμηθεί η απερήμωση π/χα vc ομβλυνθούν ο 
συνέπειες πτις ξηρασίος των ημιμγρών περιοχών 

Αρθρο 2 
Σκοπός" 

Σχοπός CUTOU του .Ηαρσρτήματος σε εθνικό, υποπε

ρκοερειαχά χοι περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική κ α ι " 
υπό το φως των ειδικών ουνθηχών που επικροτούν' . 
εχ'εί: είναι : 

(c) Ο προσδιορισμός των μέτρων και διατάξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της μορφής χοι διαδικασίας, β σ ή 

θεισς χορηγούμενης από τ:ς αναπτυγμένες χώρες Μέρη . 
αΟμαωνα με τις σχετ ικές διατάξεις της Σύμβασης. 

(β) Η εξασφάλιση της αποτέλεσμαπκής ΚΟΓ πρακτικής 
εφαρμογής της Σύμβοσης. η οποία θα καλύπτει ί ι ς 

. ε ιδ ικές συνθήκες της Αφρικής κοι 

(γ) Η προώθηση διαδικασιών κοι δραστηριοτήτων σ χ ε 

τικών με τ?χν καταπολέμηαη της απερήμωσης ή/xc i του 
περιορισμού των συνεπειών της ξηροσιας στις ξηρές 
και Γ,μιυγρές περιοχές της Αφρικής. 

Άρθρο 3 
Ειδικές συνθήκες της Αφρ«αν«ής Ηπείρου 

Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους υε βάση 
τη Σύμβαση, τα Μέρη. χατά την εφαρμογή" αυτού ταυ? 
Πορσοτήματος. θα υιοθετήσουν μια βασική προσέγγιση, 
λαμβάνοντας υπόψη πς εξής ειδικές συνθήκες της 
Αφρικής: 

(α) την υψηλή αναλογία ξηρών, ημιξηρών και α π ο 

ξηραμένων ημιυγρών περιοχών 
(β) τ ο σημαντικό aaSiio χωρών και πληθυσμών π λ η 

γέντων από την απερήμωση και από τη συχνή; εμφάνιση 
μεγάλης ξηρασίας

(γ) το μεγάλο αριθμό πληγεισών χωρών χωρίς πρόσ

βαση στη βάλασαα 
(δ) την εκτεταμένη, φτώχεια που επιχρατεϊ στις π ε  . 

ρισσό.τερες πληγείσες χώρες, το μεγάλο ^οριθμό'των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών μεταξύ τους κ α ΐ  τ η ν ^ 
ανάγκη που έχουν γιο σημαντικά ποσά εξωτερικής^ 
οικονομικής βοήθειας υπό μορφή επιχορηγήσεων και

δσνείων με όρους παραχωρήσεων, προκειμένου νο ε 

πιτευχθούν οι αναπτυξιακοί τους στόχοι" 
(ε) η ς ανρίξοες χαινωνιχοοικανομιχές συνθήκες που 

επιδεινώνονται αν.ό πς καταστροφικές και διακυμαινό

μενες εμπορικές προϋποθέσεις, τ ο εξωτερικά χρέος 
και την πολιτική αστάθεια, γεγονός που συνεπάγεται 
εσωτερική και περιφερειακή μετακίνηση πληθυσμών, κ α 

θώς χαι μετανάστευση 
(στ) την αυξημένη εξάρτηση των πληθυσμών από 

τους φυσικούς πόρους γιο επιβίωση που. συνδυαζόμενη 
πς συνέπειες των δημογραφ ιών τάσεων κ α παραγό

ντων, την αδύνατη τεχνολογική βσση και τις μη α ε ι 

φορικές π ρ ο ι τ κ έ ς παραγωγής, συμβάλλει στη σημοντική 
υποβάθμιση των πόρων 

(ζ) τα ανεπαρκή VCUIKO χαι θεσμικά πλοίσια. η αδύνατη 
βάση υποδομής χσι οι ανεπαρκείς τεχνικές χαι ε χ π α 

δευττχές δυνατότητες που οδηγούν σε σημαντικές α 

παιτήσεις για απόκτηση δυνατοτήτων και 
(η) τον κεντρικό ρόλο τυν δραστηριοτήτων για την 

καώπαλέμηαη της απερήμωσης ή/χαι άμβλυνση των. 
συνεπειών της ξπροαιος στο πλαίσια προτεραιοτήτων 
εθνικής ανάπτυξης

 r : j
'

/ πληγεισών Αφρικανικών χώρων. 



376 

Ά ρ δ ρ ο 4  _ 
Δεσμεύσεις xci υποχρεώσεις των χωρών 

Μερών της Αφρικής 

ι . Σύμφωνα με τις σχετ ικές δυνατότητες τους οι 
Αφρικανικές χώρες Μέρη αναλαμβάνουν vc: 

ία) υιοθετήσουν την καταπολέμηση' της απερήμωσης 
ή/κοι· την άμβλυνση των συνεπειών της ξηροσίας σαν 
κύριαστρατηγική των παοσποδειών τους για την ε ξ ά 

λειψη της φτώχειας 
(β) προωθήσουν περιφερειακή συνεργασία χ α ε ν ο 

ποίηση υπό το πνεύμα της αλληλεγγύης κ α συνεργασίος 
βασιζόμενης στα αμοιβαίο συμφέροντα, βάσει προγραμ 

μάτων xct δραστηριοτήτων γισ την καταπολέμηση της 
απερήμωσης ή/χα την άμβλυνση των συνεπειών της 
ξηροσίας' "^~ 

(γ) οργανώσουν ορθολογικά και να ενισχύσουν τους 
υπάρχοντες θεσμούς σχετιχαύς με την απερήμωση και 
την ξηρασία. κα3ώς και να προωδήσουν τους λοιπούς 
υπάρχοντες δεσμούς, κατά περίπτωση. προχειμέναυ να 
τους καταστήσουν αποτελεσματικότερους και να ε ξ α 

σφαλίσουν αποδατιχότερη χρησιμοποίηση των πόρων 
(δ) ενδαορύναυν τη·/ ονταλλογή πληροφοριών μεταξύ 

τους σχετ ικά με την κατό\\Γ\ΛΓ[ τεχνολογίο. γνώση, 
τεχνογνωσία χ α πρακτικές, και 

(ε) καταρτίσουν προγράμματα πρόβλεψης για την 
άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας σε υποβαθμι 

σμένες περιοχές λόγω απερήμωσης ή / χ α ξηρασίας. 
2. Σύμφωνα με τις γεν ι κές κ α ειδικές υποχρεώσεις 

που αναφέροντα ι στα άρδρα 4 χ α 5 της Σύμβασης, ο» 
Αφρικανικές χώρες προτχδεντα να: 

(c) προβούν στις χατάλληλ ίς δημοσιονομικές χ ο ρ η 

γήσε ις από τα χονδύλια των Κρατιχών Προϋπολογισμών 
τους σε συνάρτηση με τις εθνικές συνδήχες κ α δ υ ν α 

τότητες και που αντικατοπτρίζουν τη νέα προτεραιότητα 
την σποία έδωσε η Αφρική στα φανόμενο της α π ε ρ ή 

μωσης η/και ξηρααας 
(β) διατηρήσουν κ α να ενισχύσουν μεταρρυδμίσεις εν 

εξελ ίξε ι ουτή τη στιγμή. Yta μεγαλύτερη αποκέντρωση, 
κατοχή πόρων; χαδώς χαι να ενδυναμώσουν τη σ υ μ 

μετοχή των τοπιχών πληθυσμών χαι κοινοτήτων, και 
(γ! εξεύρουν xci να κινητοποιήσουν χανούργ ιους και 

επιπλέον εδνιχούς χρπματοδοπχούς πόρους και να 
διευθύνουν κατά αοοτεραότητα το υπάρχον εδνιχό 
ίυναμιχό και τα μέσα για την κινητοποίηση εγχώριων 
χρηματοδοτικών πάρων 

Αρδρα 5 
Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων 

αναπτυγμένων χωρών Μερών 

!. Για vc είνα. συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 
σύμφωνο με τα άρδοα 4. δ και 7 της Σύμβσσης. οι 
αναπτυγμένες χώοεα Μέρη Sc δώσουν προτεραιότητα 
σπς πληγείσες Αφρικανικές χώρες Μέρη και ο' αυτό 
το nAcioio δα: 

ic) τις βοηθήσουν vc καταπολεμήσουν την απερήμωση 
η /χα «α αμβλύνουν πς σ υ ν ε π ε ί ς της ξηροαος παρέ 

χοντας υεταξύ άλλων η/και διευκολύνοντας την πρόσ

βαση σε χρημοτοόοηχούς ή/και άλλους πόρους και 
προωδων τας. χρηματοδοτώντας η/χα διευκολύνοντας 
τη χρηματοδότηση της μετοφοοος.· προσαρμογής και 

πρόσβασης σε κατάλληλες περιβαλλοντικές, τ εχνόλα

. Υ\*ές και τεχνικές γνώσεις, όπως έχε ι συμφωνηθεί οπό 
•yKSbivau. λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση της εξάλ.£

ψης της φτώχειος r e v κεντρική στρατηγική' 
(β) συνεχίσουν να διαθέτουν σημαντικούς πόρους 

ή / χ ο ι ^ α αυξήσουν τους πόρους Yta την καταπολέμηση 
. της απερήμωσης ή/χα την άμβλυνση των συνεπειών 

της ξηρασίας, και 
(γ) τις βοηθήσουν να ενισχύσουν ϊρ .δυναμιχό τους. 

επιτρέποντας τους να βελτιώσουν το δεσμικό πλαίσια 
τους. καθώς xci τα επιστημονιχό χ α τεχνικά δυναμικά 
τους. τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών xar την 
έρευνα χ α ανάπτυξη με σκοπό γα καταπολεμηθεί η 
απερήμωση ή/κα να σμβλυνδούν οι συνέπειες της 
ξηρασίσς. ■ 

2. Αλλες χώρες .Μεοη μπορούν vc παρέχουν, npec:.. 
ρετιχα. τεχνολογία, γνώση χ α τεχνογνωσία σχετικά με 
την απερήμωση ή/χα τους χρηματοδοτ ικούς πορομς: 
σε πληγείσες Αφρικανικές χώρες Μέρη. Η μετοφορό 
τέτοιων^ γνώσεων, τεχνογνωσίας χ α τεχνικών διευκο

λύνεται με τη διεθνή συνεργασία 

Άρθρο6 
Πλαίσιο στρατηγιχού προγραμματισμού . 

για αειφαριχή ανάπτυξη 

t. Τα εδ·Λχά προγράμματα δράσης δα αποτελούν 
κεντρ ικό και αναπόσπαστα μέρος μιας ευρύτερης cic

δικασιος διατύπωσης εδνικών πολιτιχών για την σε ιφο

ρική ανάπτυξη πληγειαών Αφρικανικών χωρών Μερών. 
2. Θα αναληφθεί μιο συμβουλευτική χ α συμμετοχική 

διοόικοσία που εμπλέχει σρμόδια επίπεδα της κυβέρ

νησης, τοπικρύς πληθυσμούς, κο ινότητες και. μηκυ

βερνηπχές οργανώσεις για vc παρέχει .καθοδήγηση σε 
μισ στροτηγιχή.με ευέλικτο σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει 
η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των τοπιχών πληθυσμών 
χαι κοινοτήτων. '<CTZ περίπτωση, μπορούν vc εμπλέ.··' 
κ ο ν τ ά διμερείς και πολυμερείς φορείς στη διαδικασία 
αυτή μετά cna αίτηση μιας πληγείαος Αφρικανικής 
χώρας Μέρους. 

Άρδοο 7 . 
Χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση 

προγρομμάτων όρασης 

Εκκρεμούσης της εφαρμογής της Σύμβασης.. οι Α

■ φρικανικέ* χώρες Μεοη. σε συνεργασίο με άλλα μέλη 
της διεθνούς κοινότητας, κστα περίπτωση, δα εφορ

μόζσυν. κστα το μέτρο του δυνατού, ποασωρινό. τις 
διατάξεις αυτές της Σύμβασης σχετυό με την κατάρτιση 
εδνικών. υπαπεριφερειο:ών κοι περιφερειακών προ

γραμμάτων δράσης. 

Άρδρο 3 
Περιεχόμενο εδνιχών προγρσυματων όρασης 

Ι. Συμφωνά με το άοδρο 10 της Σύμβασης, η. στρα

τηγική YC".ia των εδνικών προγρσυματων δράσης δα 
τονίζει ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης 
γιο πληγείσες περιοχές. βασισμένη σε συμμετοχικούς 
μηχανισμούς <ρι περιληφη στρατηγικής για την εξάλειψη 
της φτώχειας μετά σε προσπάθειες για την \Ζ'ζ~ζ-
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λ έ υ η σ η της απερήμωσης <α την άμβλυνση'των συνε

πειών της ξηρασίας. Tc πο_ογράμματο 5α στοχεύουν 
στην εν ίσχυση της δυνατότητας των τοπικών σρχών 
κ α 3α εξασφαλ ίζουν ενεργό εμπλοκή των τοπκών 
πληθυσμών, με έμφαση στην εκπαίδευση KCI την επ ι 

μορφωσϊ ΐ . κινητοποίηση μη<υβεονητ!χών οργανώσεων 
με αποδεδε ι γμένη εμπειρίσ και ενίσχυση αποκεντρω

μένων κυβερνητ ικών δομών. 
2. Τα cSvtKc προγοάμματα δράσης 5α περιλαμβάνουν., 

κ α τ ά περίπτωση, τα παρακάτω γενιχά χαρακτηριστικά: 
(α) τη χρησιμοποίηση, χατά την. κατάρτιση και εφαρ

μ ο γ ή των ε9νιχών προγραμμάτων δράσης προηγούμενης 
εμπε ιρ ίας στην καταπολέμηση της απερήμωσης ή/και 
σ τ η ν άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας, λαμβά

ν ο ν τ α ς υπόψη κοινωνικές, αχσναμιχές και ακολογιχές 
σ υ ν θ ή κ ε ς 

(0) την επισήμανση των παραγόντων που συμβάλλουν 
στην απερήμωση ή/και την ξηρασίο και τους πόρους 
κα ι δο/αμ ιχά που είναι διαθέσιμο και. που α π α τ ε ί τ α και 
κατάρ πση κατάλληλων πολιτικών. θεσμικών κ α άλλων 
δράσεων κ α μέτρων που ε ί να αποοατητα για την 
καταπολέμηση των φαινομένων συτών ή / κ α την ά μ 

βλυνση των συνεπειών τους κ α 
(γ) την_αύξηση της συμμετοχής των τοπικών πληθυ

σμών? κσι κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των 
γυναιχών. γεωργών και κτηνοτρόφων κ α ανάθεση σ 
α υ τ ο ύ ς περισσότερων ευθυνών στη διαχείριση. 

3. Τα εθνικά προγράμματα δράσης, κατά περίπτωση. 
9α περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

(α) Μ έ τ ρ ο για τηβελτίωση του οικονομικού κλίματος" 
μ ε σκοπό να εξαλε ιφθε ί η φτώχεια: 

{Π
; αύξηση των ευκαιριών γιο αύξηση τόύ εισοδήματος 

κ α απασχόληση, ι&α ϊ τερα των φτωχότερων μελών της 
κο ι νότητας , με τη δημιουργία αγορών για τα" γεώργιχό 
και κτηνοτροφ ικά προϊόντα, τη θέσπιση χρημοτοόστκών 
οργάνων κατάλληλων για τις τοπκές ανάγκες! την 
εν ίσχυση της διαφοροποίησης στη γεωργία κ α τη δ η 

μιουργία γεωργικών επιχειρήσεων, κσι την ανάπτυξη 
οικονομικών δραστήριοτήτων συμπληρωματικών προς 
τη. γεωργ ία 

(Β) βελτ ίωση τ ω * μακροπρόθεσμων προοπτκών των 
αγροτ ικών οικονομιών με τη θέσπιση κίνητρων για πα

ραγωγικές επενδύσε ις και πρόσβαση στα μέσα ncpc  —. 
γωγής . και πολιτ ικές' πμών και φόρων "*at εμπορικές 
πρακτ ικές που προωθούν την ανάπτυξη 

(ίϋ) κοδαρισμό και ειοαρμογη παλιτκών για τον πλη

θυσμό κα ι τη μετανάστευση γιο τη μείωση της πίεσης 
που ασκε ί ο πληθυσμός στη γη και 

(ίν) προώδηση της χρήσης καλλιεργειών ανθεκτικών 
στην ξηρασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημά

των καλλ ι έργε ιας ξερής γης για λόγους επισιτιστικής 
ασφαλε ίας . 

(β) Μέτρα για τη διατήρηση των φυσικών πάρων: 
(i) εξασφάλ ιση ολοκληρωμένης κ α αειφορικής δια

χε ίρ ισης φυσικών πάρων, ούμτίΐΡ'λομβανουένων: των 
γεωργικών γαιών και βοσκοτόπων, της εδσφοκάλυιΐϊΐς 
χ α . τ η ς άγριας ζωής. των δασών, των υδάτινων πόρων 
και της βιολογ ικής ποικιλομορφίας 

(ϋ) εκπαίδευση γ<α την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
του κο ινού και εκστρατε ίας πεοιΟα.ν.σντ>.*ης εκπαίδευ

σης χ α διάδοσης γνώσεων τεχνικώνσχετικών με την 
αε:φοσικη διαχείοιση των φυαχών ..όσων χ α 

(ϋί) εξασφάλιση της ανάπτυξης χ α αποτελεσματικής 
χρήσης των διαφόρων πηγών ενέργειας, προώδηση 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ιδιαίτερο ηλιακής ε 

νέργειας, αιολικής ενέργειας χ α ριοαερίου και ειδικών 
διευδετήσεωννια τη μεταφορά, απόκτηση κ α n p c c c p 

.. μογή σχετικής τεχνολογίας για τη μείωση της πίεσης 
που ασχείτοι' πάγω σε ευαίσθητους φυσικούς πόρους, 

(γ) Μέτοα για.τη βελτίωση της 5εσμικής οργάνωσης: 
(ϊ) καθορισμός των ρόλων και ευδυνών της κεντρικής 

κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, μέσα στα,πλαίαα 
της πολιτικής σχεδιασμού των χρήσεων γης / 
. ίϋ) ενθάρρυνση μιας πολιτικής ενεργούς αποκέντρω

. σης. μεταφέροντας ^ην ευθύνη για τη διαχείριση και 
λήψη αποφάσεων' στ ις ' τοταχές αρχές κ α .ενθάρρυνση 
πρωτοβουλιών και της ανάληψης της ευθύνης από ης 
τοπικές κοινότητες χ α τη δημιουργία τοπικών δομών 
κ α 

(ϋί) ρύθμιση; κατά περίπτωση, του θεσμικού πλαισίου 
κ α των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση των φ υ 

σικών πόρων γιο> να, έξασοολισθεί η κοτοχή γαιών από 
τους τοπικούς πληθυσμούς. .. ■ . "  . · 

(δ) Μέτρο για τη βελτίωση, τωνγνώσεων σχετικά'>
: 

με την απερήμωση: 
(ϊ) προώθηση της έρευνας, συλλογής, επεξεργασίας*; 

κα ανταλλαγής πληροφοριών των επιστημονικών, τ ε  ** 
χνιχών κ α κάνωvwοοικονομικών απόψεων της απε

ρήμωσης

fri) βελτίωση ;ου εθνικού δυνομικοΟ έρευνας και συλ

λογής, επεξεργασίας, ανταλλαγής κ α ανάλυσης πλη

ροφοριών γ β τη βελτίωση των γνώσεων κ α τη μ ε τ α 

τροπή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε λε ι τουρ

γικούς· όρους. 
(S) ενθάρρυνση της μέσο κα μακροπρόθεσμης μ ε 

λ έ τ η ς των κο ινων«οο«α· /ομ«ώνκα πολιτιστικών τ ά 

σεων στις πληγείσες περιοχές, των παοτοών κ α π ο 

σοτικών τάσεων στους φυαχούς πόρους, της αλληλε

πίδρασης του κλίματος κ α της απερήμωσης χ α 
{ε) Μέτρα για την παρακολούθηση κ α εκτίμηση των 

συνεπειών της ξηρασίας: 
(ϊ) κατάρτιση στρατηγικών για την εκτίμηση της επί

δρασης της φυακής κλιματολογικής ποικιλομορφίας 
στην περιφερΓ.ακή ξηρσσ'α και απερήμωση ή/κα χρήση 
προγνώσεων της κλιματολογικής ποικιλομορφίας πάνω 
σε εποχιακές, σε διαχρονικές κλίμακες χρόνου στις 
προσπάθειες να ομβλυνδούν α συνέπειες της. ξηρασίας" 

(ϋ) βελτίωση της δυνατότητας έγκαιρης ειδοποίησης 
και αντίδρασης, η απστεΛεσυατική διαχείριση της βοή

θειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κ α επισιτιστικής 
βοήθειας, η βελτίωση της εναποθήκευσης κ α .διάθεσης 
τροφίμων, προγράμματα προστασίας βοοειδών χ α δ η 

μόσια έργα χα ενολλοκττκές πήγες εισοδήματος για 
περιοχές επιρρεπείς στην lr\pccia και 

(ίϋ) παρακολούθηση χ α εκτίμηση της οικολογικής υ 

ποβάθμισης γιο την παροχή αξιόπιστων κα έγκαιρων 
πληροφορ«ών για τη διευκόλυνση καλύτερης κατάρτισης 
πολιτικής κ α αντίδρασης. 

• '"Αρθρο 9 
· » Ποοετοιμσσια εθνικών προγραμμάτων δράσης 

κ α δ έ κ τ ε ς εφοομογης κ α εκτίμησης 

Κάθε πληγείσα Α φ α κ α ' ί λ η χώρα Μέρος 5c ορίσει 



378 

αρμάάο εθνικό συντονιστικό φορέα που Sc cpa ecv 
xcrcAy—ς για την χοτρρτιση. εφαρμογή χα εχτάιηση 
των εθνικών της προγρσμμάτων όρορης. Αυτός ο συ

ντονιστικός φορέας σύμφωνο με το όρθρο 3 <αι KCTC 
περίπτωση θα: 

!ci αναλάβει να επισήμανε: χαι να εξετάσει όραση, 
αρχίζοντας από μισ τοπικά ορμώμενη συμβουλευτική 
5tcctxcaic. ncu 6c εμπλέκει τοπικούς πληθυσμούς' και 
κοινότητες και με τη συνεργασία τοπικών διοικητικών 
αοχών. αναπτυγμένων χωοών Μερών κα δισκυβερνη

ι.  χών και μηκμβερνητ:χών οργανώσεων; με βάση προ

καταρκτικές διαβουλεύσεις ουτών που εμπλέκοντα  ε 
εθνικό επίπεδο 

(β) αναγνωρίσει και 3α ανολύσει τα εμπόδια, πς 
ανάγκες χ α τα κενά που επηρεάζουν την ανάπτυξη χ α 
την οειφορική χρήση /ης κα δα υποδείξει πρακτικά 
μέτρα για την αποφυγή επαναλήψεων, εκμεταλλευόμενη 
στο έπακρο συνεχιζόμενες προσπάθειες χα θα προώ

θησε: την εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
(γ) διευκολύνε. 5α σχεδιάσει και Sc καθορίσει πς 

δραστηριότητες TCU έργου βασιζόμενη σε σμσιβαίες 
επιδράσεις, ευέλικτες προσεγγίσεις για vc εξασφαλιστεί 
η ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού σης πληγείσες 
περιοχές, να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες 
τέτοιων δραστηριοτήτων, νσ επισημανθούν χα vc τεθούν 
προτεραιότητες στη χρηματοόοπχή βοήθεια χ α την 
τεχνική συνεργασία· 

(δ) καθορίσει συναφείς ποσοτικούς κα αυέσως επα

ληθεύάιμους δείκτες για την εξασφάλιση της επαλή

θευσης κ α εχτνησης των εθΜχών προγραμμάτων δρά

σης, που περιλαμβάνουν βραχύ, μέσο κα μακροπρό

θεσμες δράσεις και της εφαρμογής τέτοιων προγραμ

μάτων και 
(ε) προετοιμάζει «θέσε ι ς προόδου σχετικά με την 

εφαρμογή των ε9νιχών προγραμμάτων δράσης. 

Άρθρο 10 
Οργανωτικό πλαίσιο υπσπεριφεοειακών 

προγραμμάτων δράσης 

1. Σύμφωνα με το άρθρο * της Σύμβασης, οι Αφρι

κανικές χώρες Μέρη 8α συνεργαστούν στην προετοι

μασία χ α εφαρμογή υποπεοιφερειοχών προγραμμάτων 
δράσης για την κεντρική, ανατολική, βόρεια, νόπα και 
δυπχη Αφρ1χή χαι ανααορικό με αυτό μποοεί να ανα

θέτουν τις παρακάτω ευθύνες σε σχετικές υπσπεριφε

ρειακές διακυβερνητικές οργανώσεις να: 
ία) δρουν σε εστιακά.σημεία για πσοπαροσχευαστιχές 

εσγοσίες και vc· συντονίζουν την εφαρμογή των υπσ

περιφεοειακών πρσγοομυατων δράσης 
(β) βοηθούν στην κατάρτιση <οι εφαρμογή του εθνικού 

ποογράμυατος άοάσης 
(γ) διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, ε

μπειριών χοι τεχνογνωσίας, κοθώς και νο παρέχουν 
συμβουλές γιο την ςνοθεώρηση της εθνικής νομοθεσίος 
και 

(ό! όποιες άλλες υπευθυνότητες σχεπχές με την 
εφορυογή των υποπεριφερειοκών προγρομυάτων δρά

σης. 
2. Ειδικευμένα υποπεριφερεσχά ιδούυστο μποββυν 

vc παρέχουν ενίσχυση κατόπιν αιτήσεως ή/*αι ν α ro*'c 

ανατεθεί η ευθύνη .·ο ρυν τονίζουν δραστηριότητες οτον 
αντίστοιχο τουεα της αρυοδιότητας τους. 

/ . Άρθρο 11 
.•Περιεχόμενο κα κατάρτιση υποπεοιφερειακών 

/' προγραμμάτων δράσης 

Τα υποπεριφερειοκσ προγράμματα δράσης θα επικε

ντρώνονται σε θέματα που είναι καλύτερο να αντιμε

τωπισθούν σε υποπεριφεοειαχό επίπεδο. Τα υπαπεοι

φερειοχά προγράμματα δράσης θα κινήσουν, ον είναι 
cncpciτη τα. μηχανισμούς γιο τη διαχείριση των κοινών 
φυσικών ποσών. Ο» μηχανισμοί αυτοί Sc χειριστούν 
αποτελεσματικά CICCUVCPICKC προβλήματα σχετικά με 
την ζ-ιζήίι—εΆ' ή/χα: την ξηροσία χσι θα ενισχύσουν 
την ορμονική εφορυαγη εθνικών πρσγοαυμάτων δράσης. 
Ο προτεραιότητες των υπαπεριφερειοχών προγραμμά

των Sc.επικεντρώνονται, κοτά περίπτωση, στα ncoc

κάτω: 
(ci KCWC προγράυματο γιο οειφσριχη διαχείριση δια

συνοριακών ιουαικών r.cauv μέσω διμερών κα πολύ · 
μερών μηχανισμών, χοτά περίπτωση 

(Q) συντονισμό προγραμμάτων για την ανάπτυξη ε

ναλλακτίκών πηγών ενέργειας 
ίγ) συνεργασίσ στη διαχείριση χαι έλεγχο των εχθρών, 

χαθώς χα των ασθενειών των φυτών χσι ζώων 
ίό)· δραστηριότητες γισ την αύξηση του δυναμικού, 

εκπαίδευσης χ α ευαισθητοποίησης του κοινού που.διε

ξάγοντα χαλύτερα η υποστηρίζονται στο υποπεριφε

ρεισχό επίπεδα 
(ε) επιστημονική κ α τεχνική συνεργασία, ιόισίτερα 

στον κλιματολογικό, μετεωρολογικό κα υδρολογικό το

μέα, συμπεριλαμβανομένης κα δημιουργίας δικτύου γιο 
συλλογή κα επαλήθευση στοιχείων, ανταλλαγή πληρο

φοριών κα παρακολούθηση έργων, συντονισμό κάι χα

τάρτιση προτεραιοτήτων, όραστηριοτήτων. έρευνας χα 
ανάπτυξης 

(στ) συστήματα έγχαοης ειδοποίησης *α καινού σχε

όιασυαύ άμβλυνσης των συνεπειών της ξηροσίσς. συ

μπεριλομίΐονομέ'/ων και των <:f:cu3^ για την ανπμετώ. 
πιση των προβλημάτων που αποροέαυν ana μετανο— 
στεύσεις ncu επιβάλλοντα από το περιβαλ.νον· 

(Ο ανίχνευση τρόπων για την ανταλλαγή εμπειριών, 
ιδιαίτερα σχετκά με τη συμμετοχή τοπικών πληθυσμών 
χα κοινοτήτων χα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που να επιτρέπει βελπωμένη διαχείριση χρήσης γης 
κα χρήση κατάλληλης, τεχνολογίας 

ίη) ενίσχυση της ιχονοτητας υποπεοιφεοεισκών ορ

γανώσεων vc συντονίζουν και να Ησοέχουν τεχ'Λκές 
υπηρεσίες, χοθώς και vc δημιουργούν, vc αποπροσα

νατολίζουν χα νο ενισχύουν, υποπεριαερειαχά κέντρο 
χα ιδρύμοτα κα 

(θ) κατάρτιση πολιτικών σε τουείς όπως το εμπόριο. 
που έχουν αντίκτυπο στις πληγείσες περιοχές κα πλη

θυσμούς, συμπεριλουβανομένων KCI πολιτικών για το 
συντονισμό περιφερειοχαι καθεστώτος εμπορίας χαι 
για μια κοινή υποδομή. 

Αρθρο 12 
Οογανωπχο πλαίσιο του περιβερειοκού 

πραγράυαατος δράσης 

1. Συυφωνρ [it το ρρθΡΟ 11 της Γ.μβοσης. οι Αφρι

χρνιχές χωαες Μέρη θα καθορίσουν από κοινού πς 
·5ιαάικσσιες νια <ατσοτ!θη κα εφσομογη του περιφε

ρειαχου πραγραυματρς ίρασης. 
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2 Γα Μέρη ynopcuv να παρέχουν κατάλληλη ενίσχυση 
στα σχετικά περιφερειακά αφριχανιχά ιδρύματα και ορ

γανώσεις, γιο να μπορούν vc βοηθούν τ·.ς Αφρ;καν·.:<ές 
χώρες Μέρηvc είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

"Αρθρο 13 
Περιεχόμενο του περιφερειακού 

προγράμματος όρασης 

.Το περιφερειακό πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει 
μέτρα σχετικά με την καταπολέμηση της απερήμωσης 
ή/και την άμβλυνση των συνεπειών της ξηροσΐσς στους 
παρακάτω τομείς κατά προτεραιότητα, κατά περίπτωση: 

(α) ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας κα συντο

νισμού υποπεριφερειοχών προγραμμάτων δράσης για 
την ανάπτυξη συναίνεσης, σε σοβαρά θέματα πολιτικής 
και μέσω ταχτιχών γνωματεύσεων υποπεριφερειοχών 
οργανώσεων 

(0) προώοηρη της ανάπτυξης του όυνομιχσύ σε δρα

στηριότητες που εφαρμόζονται καλύτερα σε περιφε

ρειακό επίπεδο 
(γ) αναζήτηση λύσεων μέσα στη διεθνή κοινότητα. 

διεθνώνοιχα νομικών κα εθνικών δεμάτων που επηρεά

ζουν τις πληγείσες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη το 
άρδρο 4. παράγραφος 2(β) της Σύμβασης 

(δ) προώθηση μεταξύ των πληγασών χωρών Μερών 
της Αφριχής <α των υποπεριφερειών της. καθώς και 
των άλλων πληγεισών περιφερειών; της ανταλλαγής 
πληροφοριών και κατάλληλων τεχνιχών. τεχνογνωσίας 
κα σχετικής εσπερίας, προώθηση επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της 
κλιματολογΐσς. μετεωρολογίας, υδρολογίσς. ανάπτυξης 
υδάτινων πόρων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
Συντονισμό'υποπερ«ηερειακών κ α περιφερειακών:ερευ

νητικών δραστήριοτήτων,κα»επισήμανση περιφερειακών 
προτεραιοτήτων στην έρευνα κα* την ανάπτυξη' 

(ε) συντονισμό δικτύων συστηματικής παρακολούθη

σης και εκτίμησης *αι ανταλλαγής πληροφοριών, καδώς 
και ένταξη τους σε παγκόσμια δίχτυα χαι 

{ατ) συντονισμό και ενίσχυση υποπερκρερειαχών και 
περιφερειακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
κα προγραμμάτων πρόβλε^ς ξηρασίας. 

ApSpo U 
Χρηματοδοτικοί πόροι 

Ι Σύμφωνα με το a~'oc 20 της Σύμβασης κα το 
άρθρο ί rtca. 2 του Παραρτήματος αυτού, οι πληγείσες 
Αφρικανικές χώρες Μέρη 3α προσποόήσουν να παρέ

χουν ένα μακροοικονομικό πλασια που συμβάλλει στην 
κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και 3c καθορίσουν 
πολιτικές και διαδιχοσίες για τη διοχέτευση πόρων 
αποτελεσματικότερα σε τοπικά αναπτυξιακά προγράμ

ματα, συμπεριλαμβανομένου κα μέσω μη  κυβερνητιχών 
οργανώσεων, κατά περίπτωση. 

2. Σύμοωνα με το αρδρο 2>. nccavpcaci  και 5 της 
Σύμβασης, το Μέρη σουρώνουν vc καταρτίσουν cvcv 
κατάλογο πηγών χρηματοδότησης σε εθνικό, υποπερι

uioctcAO. περιφερειακό <α διεθνές επίπεδο γιο vc 
εξασφαλιστεί η ορθολογική χρησιμοπαίΐχίΓη των υπαρ

χόντων ncpuv και να επισημανθούν :α κενό στην 

κατανομή των F.CQWJ για να διευκολυνθεί η εφαρμογή, 
των προγραμμάτων δράσης. Ο κατάλογος 3α αναθεω

ρείται τακτικά και Sc ενημερώνεται. 
3. Σύμφωνα με το όρθρο 7 της Σύμβασης, α ανα

πτυγμένες χώρες Μέρη θα συνεχίσουν να δίνουν ση

μαντικούς πόρους ή/χα αυξανόμενους πόρους και άλλες 
μορφές βοήθειας στις πληγείσες Αφρικανικές χώρες 
Μέρη με βάση συμφωνίες συνεργασίας κα διευθετήσεις 
που αναφέρονται στο/, άρθρο ι3 του Παραρτήματος 
αυτού, δίνοντος. μετρξύ άλλων, την προσήκουσα προ

σοχή σε θέματα σχετκα με χρέη. διευθετήσεις' διεθνούς 
εμπορίου χαι εμπορίας, σύμφωνα με τό άρθρο. 4. πα

ράγραφος 2{β) ,ϊης
0 Σύμβασης. 

Αρθρο 55 
Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 

ι . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της;. 
Σύμβασης, ncu υπογραμμίζουν ης πρατεροΛτητες σε 
πληγείσες Αφρικανικές χώρες Mipri λαμβα·Λ3ντας υ 

πόψη την ιδιαίτερη κατάσταση Γΐσυ επ»ρατ»ί στην πε

ριοχή ουτή. τα Μέρη θα λάβουν ιδιαίτερα υπόψη ταύς 
την εφαρμογή στην Αφρική των διατάξεων του άρθρου 
21 παρ.1 (δ) χα (ε) της Σύμβασης. ~" '"' 

Ιάατερα: 
(α) τη διευκόλυνση της δημιουργίος μηχανισμών, όπως 

τα εθνικά κεφάλαια απερήμωσης για τη διοχέτευση. 
πόρων στο τάπ»ό επίπεδο κα 

(β) την ενίσχυση των υπαρχόντων κεφαλαίων κα 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στα υπαπεριφερεχχό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

2. Σύμφωνα με τα άρθρα 20 κ α 2! της Σύμβασης, 
τα Μέρη ncu είναι επίσης μέλη κυβερνητικών φορέων 
συναφών περιφερειοχών xcr υποπεριφερειοχών χρημα

τοδοτικών ιδρυμάτων. συμπερ^αμβανσμένης και.της 
Αφρικανικής.Τράπεζας Ανάπτυξης κα του Tqieou Α

φρικανικήςΑνάπτυξης. 3cπροωθήσουν τιςπροαταιθειες 
για να δοβεί προτεραιότητα χα προσσττ^ στιςδαοοτην. 
ριότητες των ιδρυμάτων αυτών που προωθούν τηγ, 
εφαρμογή του Παραρτήματος αυτού. 

3. Τα Μέρη θα βελτιώσουν, μέχρι του σημείου που 
ετνα δυνατόν, διαδικασίες για ιη διοχέτευση πόρων σε 
πληγείσες Αφρικανικές .χώρες Μέρη.. 

Αρθρο ιό 
Τεχνική βοήθεια .<α· συνεργασία 

Τα Μέρη αναλαμβάνουν σύμφωνα με πς αντίστοιχες 
δυνατότητες

 Γ
ο

υ
ς να οργανώσαυν ορθολογικά τεχνική 

βοήθεια κα συνεργασία με ης Αφρικανικές χώρες Μέρη. 
με σκοπό να αυξήσουν την αποτελεσματικόΓητα του 
έργου κα του προγράμματος, μεταξύ άλλων: 

(α) περιορίζοντας το κόστος μέτρων ενίσχυσης και 
συγκράτησης ιδιαίτερα των γενικών εξόδων. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, τεταο χόστος αντιπροσωπεύει μόνο 
ένα κατάλληλα χομηλο ποσοστό του ολικού κόστους 
του έργου, έτσι ώστε να μεγιστοπαείτα η αποτελε

σματικότητα του έργου 
(β) δίνοντας προτεραοτητα στη χρησιμοποίηση κα

τάλληλων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή. όταν είνα α

παραίτητο, αρυοόιων ειδικών σπα την unc^ssnscscA- .. 

η/και περιφέρεια στο σχε'ισσυο του έργου, την <ατάρ
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ΤΙ ση Apt "POGTOiyCCiC XC! ~ v ανάπτυξη Τ0Π1χών δ ε 

ξ ιοτήτων όταν C C 'J"CC;<OUV XCl 
(γ ! μέσω της αποτελεσματικής δ.αχειαισης. καθώς χ α 

της σωστής χρησιμοποίησης —ς εχ·.··.χ.ς 3οή=ε:σς ncu 
3c παρέχεται. 

Αρθρο 17 
Μεταφορά, απόκτηση, προσαρμογή κ α πρόσβαση 

σε τεχνολογ ίες ncu σέβονται ro περιβάλλον 

Εφαρμόζοντας το άρθρο 13 της Σύμβασης, σχετιχά 
με τη μεταφορά, απόκτηση, πρσσοουσγή *ct ανάπτυξη 
τεχνολογ ίας, τα Μέρη αναλαμβάνουν

 / σ δώσουν προ

τεραιότητα στ ις Αφριχαν.χές χώρες Μέρη <σι όπου είναι 
απαροϊτητο. να καταρτίσουν με ουτές νεο υποδείγματα 
συνεργασίας με σκοπό να ενισχύσουν την ούξηση δ υ 

νατοτήτων τους στους τομείς της επιστημονικής έ ρ ε υ 

νας, κ α ανάπτυξης κ α συλλογής πληροφοριών κσι 
διάδοσης τους για να τους ε π ι τ ρ έ ^ ; α εφορμάσουν 
τ ις στρατηγ ικές τους για την καταπολέμηση της α π ε 

ρήμωσης και άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας. 

"Αρθρα 13 
Συμφωνίες συντονισμού χ α συνεργασίας 

1. Οι Αφρικανικές χώρες Μέρη θα συντονίσουν την 
κατάρτιση, δια,πραγμάτευση και εΦορμογή εθνκών. υ π ο 

αερυρερειακών « a περιφερεισχών προγραμμάτων δ ρ ά 

σης. Μπορεί να εμπλέκουν, κατά περίπτωση, άλλο Μέρη 
set σχετ ικές άσκυβερνηταές κα: μηκυβεονηπχές ο ρ 

γανώσεις, σε αυτή τη άαόιχσσία. 
2. Ο στόχος ενός τέτο ιου συντονισμού civet να 

εξασφάλ ιζα ό τ ι η οικονομική κ α τεχνική συνεργασία 
ε ίναι σύμφωνη με τη Σύμβαση κ 3 vc παρέχει την 
απαιτουμένη συνέχειο στη χρήση χ α διαχείριση των 
πάρων. 

3. Ο» Αφρικανικές χώρες Μέρη So οργανώσουν σε 
oSvtxo. υποπεριφερειακό χ α περιφερειακά επίπεδο σ υ μ 

βουλευτ ικές διαδικασίες. Αυτές οι συμβουλευτικές δ ι α 

δικασίες μποαούν μεταξύ άλλων: 
(c) να χρησιμεύουν σον βήμα γισ διαπραγματεύσεις 

και να κλείσουν συμφωνίες συνεργασίος βασισμένες σε 
εδνικά. υποπερ*φεοειοχά και περιφερειοχά πρσγράυυατα' 

(0) να ορίσουν τη συμμετοχή των Aoptxcvtx'jv χωρών 
Μερών και άλλων μελών των συμβουλευτικών ομάδων 
σε προγράμματα και νοοο ίσουν τις προτεροιότητες και 
συυΦωνίες για δείχτες εφαρμογής χα εχτίμησης. καθώς 
και διευθετήσεις χρημοΓοδάτησης για εΦορμογή. 

Λ. Η Μόνιμη Γραμμοτείο μπορεί, με οίτημα Αφριχανικής 
χώρος Μέρους, σύμφωνα με το άσδρο 23 της Σύμβασης. 
vc διευκολύνε ι την υλοποίηση ουτών των συμβσυλευ

πκών διαδικασιών με: 
ία) παροχή οδηγιών για την οργάνωση οποτελεσμα

πκών συμβουλευτικών ρυθμίσεων με τη νήΦη Εμπειρίας 
από άλλες τέτο ι ες ρυθμίσεις 

(Ρ) ποοοχή πληροφοριών στ.ς σ^ετνές διμερείς ή 
πολυμερείς υπηρεσίες σχετικά με τις συμβουλευτικές 
συναντήσεις ή 5ισό·.κΰσίες κ α ενθάρρυνση της ενεργούς 
συμμετοχής τους και 

(γ) ποοοχή άλλων πλ,.ροφοριών σημαντικών γc την 
χαθ'.εοωαη η βελτίωση των συμβουλευτικών δ>ευθετη

. ΐ. Ταυποπεριφεοειοχρ <α περιφερειακά PUVTCVICTIKC 
cpjerVp πρέπει, μεταξύ άλλων, να: 

(
f
3i υποδείξουν *ο:άλληλες ρυδμίσεις για πς συμ ι ;ω 

νίες συνεργασίος . 
(β) παρακολουθούν, αξιολογούν κ α ανοβέρουν για 

την εΦορμογή τ·ν συμφωνημένων υποπερίΦερειακών 
κ'οι περιφερειακών προγραμμάτων κ οι ■ 

(γ)'αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποτελεσματ ικής 
επικοινωνίας χ α συνεργασίας μεταξύ τ ω * Αφρικανικών 
χωρών Μερών 

5. Η συμμέτοχη στ:ς συμβουλευτικές ομάδες 5α είναι 
ανοιχτή, κατά περίπτωση, σε κυβερνήσεις, ενδ ιαφερό

μενες ομάδες χ α δωρητές, σχετικά όργανα, τομείσ και 
προγράμματα του συστήματος του Ο.Η.Ξ.. σχεπκών με 
υποπερΐφερε:οχες χα περιφερειακές οογονώοεις χ α 
αντιπροσώπους σχετ.χών μηκυβερνητικών ο ρ γ α ν ώ 

σεων. Οι συμμετέχοντες οε καθεμία συμβουλευτιχή ο 

μάδα 3α καθορίζουν τον τοάπο της διαχείρισης και , 
λειτουργίος της. 

7. Σύμοίβνα με το όρθρο u της Σύμβασης, οι α ν α 

πτυγμένες χώρες Μέρη προτρέπονται να καταρτίσουν 
με δική τους πρωτοβουλία μιο άτυπη συμβουλευτική κ α 
συντονιστιχή διοδιχοσία σε εδνιχό. υποπερίφερειοκό κ α 
πεοιφερειοχό επίπεδο χ α χστόπιν α τ ή σ ε ω ς μιας π λ η 

γείσας Αφρικανικής χώρος Μέρους να λαμβάνει μέρος 
η κατάλληλη υποπεοΐϊεοειαχή ή περιφερειακή οργάνωση 
σε μια εθνιχή. υποπεριφερειαχή ή περιφερειοχή CXJU

βουλευταη δισδικοσία που δα εκτιμά και 9α αντ ιδρά 
στις ανάγκες βοήθειος γιο να διευκολύνει την εφαρμογή. 

Αρθρο 19 
Κοδορισμός παρακολούδησης 

Η ποοοχολουδηση αυγού του Παραρτήματος 6α γ ίνετα ι 
οπό πς Αφρικάνικες χώρες Μέρη. σύμφωνο με τη 
Σύμβαση, ως κατωτέρω: 

(α) στο εδνιχό επίπεδο, με ένα μηχανισμό του οποίου 
η σύνθεση θα καθορίζεται από κάθε Αφρικανιχή χώρα 
Μέρος. Ο μηχανισμός αυτός δα περιλαμβάνει αντ ιπρο 

σώπους τοπικών χοινοτήτων και θα λειτουργεί κάτω 
οπό την εποπτεία του εδνιχού συντονιστικού φορέα 
που ανοβέρέτα στο άρθρο ? 

(Ρ) στο υποπερίφερειοκό εηίπζόα. από μια δ ιεπ ιστη

μονική κα τεχνική συμβουλευτική επιτροπή, της οποίος 
η σύνδεση χα ο τρόπος λειτουργίας δο χοδορ ί ζε τα 
οπό την εν λόγω υποπεοιφέρεισ και 

(γ) στο εδνιχό επίπεδο, από μηχανισμούς ncu χοδο

ρ ί ζρντα σύμφωνο με πς σχετικές διατάξεις :ης Συν

θήκης Σύστασης της Αφριχανιχής Οικονομικής Κο ινό 

τητας <α σπό μια Αφρικανική £πιστημανιχή και Τεχνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ηΞΡΙΦδΡΞΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑ 

Άρθρο 1 
Σχοπος 

Σκοπός του "ορορτήματος αυτού είναι να δώσε·, 
χατευθύνσεις <α όιε·.δετηοείς για την αποτελεσματικ.

εφορυογπ της Σ.μμεσης στις πληγείσες χωρες Μέρη 
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της περιοχής της Ασίες υπό ΓΟ φως των ιδιαίτερων 
της συνθηκών. 

Αρ=οθ 2 
ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής της Ασίας 

Κα τα τη συμμόρφωση τους με πς υποχρεώσεις τους 
συμφωνά με τη Σύμβαση, τα Μέρη δα λάβουν υπόψη 
τους. κατά περίπτωση, πς παροκότω ιδισ!τερες συνθήκες 
που επικρατούν σε διάφορο Ρσθμό σε όλες τις πληγείσες 
χωρίς Μέρη της περιοχής: 

(α) το μεγάλο ποσοστό περιοχών της Ασος που 
έχουν πληγεί ή είνα επιρρεπείς στην απερήμωση και 
ξπροσία κ α η μεγάλη ποικιλία των περιοχών αυτών ως 
προς το κλίμα.· την. τοπογραφία, τη χρήση γης κ α TC 
κσινωνιχοοικονομικά συστήματα 

(0) τη μεγάλη πίεση που ασχείτα στους φυσικούς 
πόρους για απόκτηση εισοδήματος" 

(γ) την ύπαρξη συστημάτων παραγωγής που έχουν, 
άμεση σχέση με την ευοέως διαδεδομένη φτώχειο. που 
οδηγούν σε υποβάθμιση της γης κ α άσκηση πιέσεως 
στους λιγοστούς υδάτινους πόρους 

(δ) το σημαντικό αντίχτύπο των συνθηκών που επι

κρατούν στην παγκόσμια οικονομία κα τα κοινωνικά 
προβλήματα, όπως π φτώχεια, η κακή υγεία <α διατροφή, 
η έλλειψη επισιτιστικής ασφάλειας, η μετανάστευση, η 
αλλαγή διανομής και το δημσγραφ«ό δυνσμικό" 

(ε) τις διευρυνόμενες αλλά οκόμα ανεπαρκείς δυνα

τό τη τες και θεσμικά πλαίσια για να αντιμετωπίσουν τα 
εθνικά προβλήματα απερήμωσης κ α ξηρασίας· κ α 

(στ) την ανάγκη τους για διεθνή συνεργασία για την 
επίτευξη στόχων αειφαρικής ανάπτυξης σχετικά με την 
καταπολέμηση, της απερήμωσης κ α την άμβλυνση των 
συνεπειώγήΤης ξηρασίας. 

Αρθρο 3 
Πλαίσιο των εθνικών προγρομμάτων δράσης 

1. Τα εθνικά προγράμματα δράσης 9α αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος ευρύτερων εθνικών πολιτικών για 
οειφορικη ανάπτυξη των .τληγειαών χωρών Μερών της 
περιοχής. . 

2. Οι πληγείσες χώρες Μέρη θα καταρτίσουν, κατά 
περίπτωση^ είϊηκά προγράμματα άράσης^ σύμφωνα με 
τα άρθρα 9 έως Μ της Σύμβασης δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στο άρθρα J0 παρ. 2 (στ). Κατά περίπτωση, 
μπορεί να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή διμερείς και 
πολυμερείς φορείς συνεργασίος. κατόπιν ατήσεως της 
εν λόγω πληγείσας χώοας Μέρους. 

Άρθρο * 
Εθνιχά npoypcLUCTa δράσης 

ι. Κατά την προπαρασκευή κα εφοουογή των εθν:κών 
προγρσμυάτων δράσης, οι πληγείσες χώοες Μέρη της 
περιοχής, σύμφωνα με πς αντίστοιχες συνθήκες και 
πολιτικές τους. μπορούν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση 
να. 

(α) ορίσουν κατάλληλες υπηρεσίες υπεύθυνες γιο την ; 

προπαρασκευή, συντανισυό και εφαρμογή των προ

Y P C J U C των δράσης · · 
(ΰ> :·^πλε;ρυν τους πΛηγεν—ς πληθυσμούς, συυπε

ριλομβάνοντας πς τοπικές κοινότητες, στην επεξερ

γασία, συντονισμό κ α εοορυογή των προγρομμάτων 
δράσης μέσω μισς τοπικής συμβουλευτικής διοδικασίος 
με τη συνεργασία των· τοπικών ορχών κα των σχετικών 
εθνικών χαι μη κυβερνητικών οργανισμών 

ίγ) εξετάσουν την κατάσταση του περιβάλλοντος σπς 
πληγείσες περιοχές, ώστε vc xcScpiocuv πς αιτίες κ α 
συνέπειες της απερήμωσης κα να ορίσουν τις προτε

ραότητες δράσης; 
(δ) αξιολογήσουν, με τη συμυετοχή των πληγέντων 

πληθυσμών, προηγούμενο *οι τρέχοντα προγράμματα 
για την καταπολέμηση της απερήμωσης και τον περιο

ρισμό των συνεπειών της ξηρασίας, με σκοπό την 
κατάρτιση μιας στρα τηγκής κ α την επεξεργασία δρα

στηριοτήτων των προγρσμυάτων δράσης τους' 
(ε) καταρτίσουντεχΛχά. κα οικονομικά προγράμματα 

μπασμένο στην πληροφόρηση που προέρχεται από πς 
δραστηριότητες των υποπαραγράφων (ο> έως (δ)" 

(στ) αναπτύξουν κ α να χρησιμοπαήσουν διαδικασίες 
κ α σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της εφαρμογής 
των προγρομμάτων δράσης 

(ζ) προάγουν την ολοκληρωμένη διαχείριση, των λ ε 

κανών απορροής, τη συντήρηση των εδαφικών πόαων

κ α την αύξηση κα αποτελεσματική χρήση των υδάτινων 
πόρων 

(η) ενισχύσουν ή/κα /α δημιουργήσουν συστήματα 
πληροφόρησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης κα έ 

γκαιρης προειδοποίησης σε περιοχές που κινδυνεύουν 
από απερήμωση κ α ξηρασία 

(θ) διαμορφώσουν σε πνεύμα συνεργασίας, όπου 
χρειάζετα διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων' 
κ α των οικονομικών και τεχνικών πόρων, τις κατάλληλες 
διευθετήσεις, για την υποστήριξη των προγραμμάτων 
δράσης τους. 

2. Σύμφωνο με το άρθρο :0 της Σύμβασης: ή συνολική 
στρατηγική των εθνικών προγραμμάτων δράσης 8ο δώί' 
σει έμφαση σε ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα α 

νάπτυξης γιο πληγείσες περιοχές. βασισμένα σε συμ

μετοχκούς μηχανισμούς κ α στην ένταξη των στρατη

γικών για την εξάλειψη της φτώχειας μέσα στην προ

σπάθεια της καταπολέμησης της απερήμωσης κ α των 
συνεπειών της ςηρασϊας. Τα τομεακά μέτρα μέσα στα 
προγράμματα όρασης θα ομαδοποιηθούν σε περιοχές 
προτεραότητας τα οποία θα λάβουν υπόψη την ευρεία 
ποικιλία των πληγασών εκτάσεων της περιοχής, όπως 
αναφέρετα στο άρθρο 2 (α). 

Άρθοο 5 
Υποπεριφερε.ακα και κανό προγράμματα δράσης 

 1. Συυφωνα με το άρθρο 11 της Σύμβασης, α πλη

γείσες χώρες Μέβΐχ στην Ασία μπορούν με αμοιβαία 
συμιοωνίο να συμβουλεύοντα κα vc συνεργάζαντα με 
ολλα Μέρη vtc την κατάρτιση κα εφαρμογή υποπερι

φερε:ακών ή κοινών προγραμμάτων δράσης, κατά πε

ρίπτωση, γιο να συμπληρωθεί κα να αυξηδεί η αποτε

λεσματικότητα της εοσρμογής των εθνικών προγρομ

μάτων δράσης. Ι ε κάθε περίπτωση, τα ενεχόμενα Μέρη 
5*ιορεί «α συμφωνήσουν οπό κοινού να αναθέσουν σε 
υποπεοΗοεοε:οκές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
κα διμερών η εθνικών η σε ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν α ιδρύματα. _ 
υποχρεώσεις ;χετ;κές με την καταρπση. το συντονισμό 
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κ α την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τέτοιες ο ρ γ α 

νώσεις π ιδρύματα μπορεί να αποτελέσουν εστιακά 
σημείο για την προώθηση χ α το συντονισμό της δράσης, 
σύμφωνο με τα άρθοα 15 έως 13 της Σύμβασης. 

2. Κατά την r r p o n c p c c ^ u i κ α εφσαμογή των υ π ο 

περιφερείοχών ή των κοινών προγραμμάτων δράσης ct 
πληγείσες χώρες Μέρη πρέπει μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση vc : 

!c) επισημάνουν σε συνεργοσία με τα εθνικά ιδρύματα 
τις προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της 

^σίτερημωσης κ α την εξάλειψη των αποτελεσμάτων της 
ξηρασίας που μπορούν να ενισχυθούν καλύτερα με 
τέτο ια προγράμματα. καθώς και με σχετικές δ ρ α σ τ η 

ρ ιότητες που μπορούν να διεξαχθούν αποτελεσματικά 
μέσω των προγραμμάτων cuTciiv 

(β) αξιολογήσουν ης λε ι τουργ ικέςδυνατότητες και 
δ ρ ο σ τ η ρ ό τ η τ ε ς των σχετικών περιφερειακών, υποπε

ρκρερεισχών και ε9νικών ιδρυμάτων 
(γ) εκτιμήσουν τα υφιστάμενα προγράμματα σχετ ικά 

με την απερήμωση κ α <npcoia" 
(δ) διαμορφώσουν σε πνεύμα συνεργασίσς. όπου α 

νέχε τα ι , διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοδοτικών και τεχνικών πόρων, κατάλληλες δ ι 

μερε ίς ή /χα πολυμερείς διευθετήσεις που υποστηρίζουν 
τα προγράμματα. 

3. Τα υποπεριφερειακά ή τα κοινά προγράμματα δ ρ ά 

σης μπορούν να περιλαμβάνουν συμφωνημένα κοινά 
προγράμματα για την αειοορική διαχείριση των δ ιασυ

νοριακών φυσικών πόρων, σχετικά με την απερήμωση, 
προτερα ιότητες για συντονισμό και. άλλες δραστηριό

τη τ ες στους τομείς της ανάπτυξης των δυνατοτήτων, 
της επιστημονικής χ α τεχνικής συνεργασίας, ιδ ιαίτερα 
σχετ ικά με συστήματα πρώιμης προειδοποίησης ξ η ρ α 

σίας χαι ονταλλαγή πληροφοριών χ α μέσα για την 
ενίσχυση των σχετικών υπαπερίφερειαχών. χ α άλλων 
οργανώσεων κ α ιδρυμάτων. 

Αρθρο δ 
Περιφερειακές δραστηριότητες 

Οι περιφερειακές δραστηριότητες για την προώθηση 
των υποπερίφεασοχών ή κανών προγραμμάτων δράσης 
μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα ε ν ί 

σχυσης των 6εσμών και μηχανισμών συντονισμού και 
συνεργασίας σε εθνικό, υποπερίφεοειοκό χ α περ ιφε 

ρειαχό επίπεδο χ α την προαγωγή της εοαρυογής των 
άρθρων 15 χ α 19 της Σύυβσσης. 

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν vc περιλαμβάνουν: 
(α) προώθηση χαι ενίσχυση των διχτύων τεχνικής 

συνεργασίας' 
(β) χαταγραφή τεχνολογιών, γνώσεων, τεχνογνωσίας 

χ α πρακτικών, καθώς χ α παρσδασαχών κ α τοπικών 
τεχνολογ ιών xc i τεχνογνωσίας χ α προώθηση της δ ι ά 

δοσης χ α χρήσης τους 
(γ) αξιολόγηση των οπατήσεων μεταφοράς τ ε χ ν ο 

λογίας χ α προώθηση της ποοσοουογής χ α χρήσης 
τ εχνολογ ιών 

(δ) ενθάρρυνση των προγραμμάτων ευασθητοποίπσης 
του κοινού χ α παοώθηαη της ανάπτυξης δυνατατήίων 
σε όλο τα επίπεδα χαι ενίσχυση π < εχπαδευσης. 
ΐ ρ ε υ ν α ς χ α ανάπτυξης χαι δημιουογία συστημάτων α 

νάπτυξης των ανθρώπινων πάρων 

Άρθοο 7 
Χρηματοδοτικές πηγές χ α μπχαν;σμσ· 

' 1. Τα Μέση Οφείλουν, λόγω της σπουδαιότητας της 
καταπολέμησης της. απερήμωσης « α άμβλυνσης τ^ν 
συνεπε:ών —ς ξηρασίος στη ν περνοή της'Ασίας, να 
προωθούν ~ ν κινητοποίηση σήμαντρων χρηματοδοτι

κών πάρων χ α τη διαθεσιμότητα των χρήμα τοόσ αχών 
μηχανισμών, σύμφωνα με τα άρθαα 20 χα 21 της 
Σύμβασης. 

2. Σύμφωνα με τη Ιύμβοση χ α με βάση το συντανισηκά 
μηχανισμό χα τά το άρθσα 3 χ α συμφωνά με ης εθνικές 
αναπτυξιακές πολιτικές, οι πληγείσες χώοες Μέρη της 
περιοχής .ocrLVouv καθεμία ή συνεργαζόμενες v c 

(α) υιοθετήσουν μέτρα αιτιολόγησης χα να ενισχύσουν 
τους μηχανισμούς πσαοχής πιστώσεων μέσω δημόσιων 
χ α ιδιωτικών επενδύσεων με την ποοοππχη επίτευξης 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων της δσάσης για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης χ α την άμβλυνση των 
συνεπειών της ξηρασίας 

(5) προσδιορίσουν τις απατήσεις διεθνούς σύνεργα

σίσς για ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών, ε ιδκά 
των χρηματοδοαχών. τεχνικών κ α τεχνολογικών χ α 

(γ) προωθήσουν τη συμμετοχή όα^ρών ή/χα πολυ

μερών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων συνεργασίας με την 
προοπτική της εξασφάλισης της εφασυογής της Σύμ

βασης. · 
3. Tc Μέρη οΰείλουν vc βελτιώσουν, κατά re CUVCTCV. 

διαδικασίες διοχέτευσης των πιστώσεων σε πληγείσες 
χώρες Μέρη στην περιοχή. 

Αρθρο 8 
Μηχανισμοί συνεργασίας κ α συντονισμοί 

ι . Οι πληγείσες χώρες .Μέρη μέσω των κατάλληλων 
οργάνων που έχουν οοισθεί σύμφωνα :ιε το άρθρο  . 
παράγραφος ι(α) χ α άλλα Μέρα της πεαΦέρεκτς «πα , 
ρουν να xcaopiacuv τους μηχανισμούς, χατο περίπτωση..' 
για τους οχάλουθαυς σκοπούς μεταξύ άλλων: 

(α) ανταλλαγή πληροφοριών, ε μ π ε ^ ώ ν . γνώσεων κ α 
τεχνογνωσίας' 

(β) συντονισμό χ α συνεργασία στις δοάσεις συμπε

ριλαμβανομένων των διυερών χοι πολυμερών διευθε

τήσεων σε υποπεαΦεαειαχά χ α π ε ο β ε α ε κ κ ά επίπεδο 
(γ) προώθηση της επιστημονικής, τεχνικής, τεχνολο

γικής χ α ακονουιχης συνεργασίας, συυοωνο με τα 
άρθοα 5 χ α 7. 

ία) προσδιορισμός των οπατήσεων εξωτεα«ης σ··

νεογασίος χ α 
(ε) παρακολούθηση χα αξιολόγηση της εφαρμογής 

των προγραμμάτων δμάσης. 
2. Οι πληγείσες χώοες Μέρη. μέσω των κατάλληλων 

οργάνων που έχουν ορισθεί σύμφωνα με :α άαθρο  . 
παοάγρσφος Κα) χ α άλλα Μέρη της περ ιφερε ί ς δύ

νανται να συμβουλεύονται χ α να συντονίζουν avaecax

με TC εθνικά, υποπεαφερειακά χ α κ α ν ό προγρσμυοτσ. 
Δ ύ ν σ ν τ α vc εμπλέξουν. χα:ά περίπτωση, χαι άλλα Μέση 
χ α σχετικούς άσχυβερνητικούς χ α μηκυβερνητικούς 
αυνανισμούς, Ρ^η διαδικασία ουτή. Ξ»ας τ ε ταος συ

ντον ισμός θο προσπαθήσει, μεταξύ άλλων, vc ε ξ α α  κ 

λίσει συμφωνία σχετικά ue τις ε υ χ ο ο ε ς για δ*εθ·η 
ουνεαγοσια σύυοωνα υε τα άαθοα ΞΟ ο ? ' τπς £■_

βάσης, vc .ροωθηαει την τεχνική συνεργασι.: χα θα 
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δ ιοχετεύσε ι τους πόρους, ixci ώστε vc χρησιμοποιηθούν 
απο τελεσμάπκά. 

3. Οι πληγείσες χ ώ ρ ί ; Μέρη. στη
7
/ περιφέρεια. 5α 

κάνουν περιοοιχές συντονιστικές συσκέψεις που 9α 
δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α από τη Μόνιμη Γρομυοτείο της Σύμβο

σης. σύμφωνο με το άρθρο 23 της Σύμβασης με: 
(σ) την ποροχή συμβουλών σχετικά ύε την οργάνωση 

αποτελεσματ ικών συντονιστικών διευθετήσεων, στηρ ι 

ζόμενο ι στην εμπειρία από άλλες τέτοιες διευθετήσεις" 
(β) την πσροχή πληροφοριών σε σχετικούς διμερείς 

κ α πολυμερείς φορείς σχεπχά με ης συντονιστ ικές 
συσκέψεις κ α ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής 
τους ' χ α . 

(γ) την παροχή άλλων πληροφσρών σχετικών με την 
χοθιέρωση η τη βελτίωση των δισδιχασιών συντονισμού. 

/ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 

/ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΕΡΙΟΞΡΕΙΑΚΗΣ ΕοΑΡΜΟΓΗΣ Π Α 
ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ A.MEPiKH ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤ3 ΪΚΗ 

"Αρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός του Παρορτήματσς αυτού ε ί ν α vc δώσει 
γεν ι κές .κατευθύνσεις για την εφορμογή της Σύμβασης 
στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής ί α της Καραϊβικής, 
υπό το «ρως των ώοίτερων συνθηχών τους. 

Αρθρο 2 
Ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής της 
Λατινικής/Αμερικής κ α της Κοοάίβιχής 

Τα Μέρη 3c πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Σύμβασης, να λάβουν υπόψη τους τις πορσχάτω ι ά ιο ' 

τ ε ρ ε ς σον6ήκες της περιοχής: 
(α) η ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων παν είναι ευαίσθητες 

K C I έχουν προσβληθεί σοβαρά ana απερήμωση ή/και 
ξηροσία κ α στις οποίες μπορούν να παρατηρηθούν 
ποικίλα χαρσχτηριστκά. ανάλογα με την περιοχή που 
συμβαίνε ι Αυτή η αθροιστική κ α εντεινόμενη διαδικασία 
έχε ι α ρ ν η τ κ ε ς κοινωνιχές. πολιτιστικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντ ικές συνέπειες που είναι σχόμα σοβαρότε 

ρες , διότ ι η. περιοχή περιέχει έναν από «συς μεγαλύ 

τερους πόρους βιολογικής ποικιλομορφίας στον κόσμο' 
(β) τη συχνή χρήση πρακτίχών μη σειφορικής α ν ά 

πτυξης σε πληγείσες περιοχές σαν αποτέλεσμα περί 

πλοκων σχέσεων μεταξύ φυσικών, βιολογικών, πολ ι τ ι 

κών, κοινωνικών, πολιτιστικών* κ α οικονομικών n c o c 

γόντων. συμπεριλαμβανομένων Kat διεθνών οικονομικών 
παραγόντων, όπως εξωτερικά χρέη. όροι εμπορίας και 
πρακτικές εμπορίσς που επηρεάζουν πς σγορές γεωρ

γικών, αλιευπχών κ α δοσικών προϊόντων και 
(γ) κατακόρυφη πτώση της πορσγωγικότητος των 

οικοσυστημάτων που είναι η κύρια συνέπεια της α π ε 

ρήμωσης κ 3 της ξηροσίας. υπό τη μορφή πτώσης της 
γεωργικής, κτηνοτροφικής * σ δασικής ποσογωγής xc i 
απώλεια βιολογιχής ποικιλομορφίας, οπό χσινωνιολογι 

χης άποψης δε. τα αποτελέσματα είνα: η ένδεια, η _ 
μετανοστευση. η εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού κσι*^" 
η πτώση της ποιότητος ζωής. Η περιοχή για το λόγο 
cuTOv Ξο, πρέπει να υιοθετήσει μιο ολοκληρωμένη π ρ ο 

σέγγιση στα προβλήματα απερήμωσης χ α ξηροσίος με 

την προώθηση προτύπων αειψορικής ανάπτυξης r iou 
να είναι σύμφωνη με την περβολΛοντ ίκή. οικονομική 
κ α κοινωνική κατάσταση της κάθε χώρας. 

Αρθρο 3 
Προγράμματα δράσης 

Ι. Σύμφωνα με τη ΣύμΟαση. ιδ ιαίτερο τα άρθρα 9 
μέχρ ι 11. και σύμφωνα με πς εθνικές τους πολιτικές 
αναπτύξεως, οι πληγείσες χώρες Μέρη της περιφέρειας 
πρέπει, KCTC περίπτωση, να καταρτίσουν «ώ να ε φ α ρ 

μόσουν εθνικά πρργράμματο δράσης για την κσταπο

λέμηση της οπερόμωσης χ α την άμβλυνση των συνε 

πειών της ξηροσίάς σο·/ cvanconccrro μέρος των ε 

θνικών τους πολιτικών γ·α αε:ΐ5θρκη;ονάπτυξη. Μπορούν 
να κατορπσθουν xci να εαοομοστοϋν υποπεριφεοειακά 
και περιφερειακά προγράμματα, σύμφωνα με, τις α π α 

τήσεις της περιφέρειας. 
2. Κατά την κατάρτιση των εβνιχών τους προγραμ

μάτων δράσης, οι πληγείσες χώρες Μέρη της περ ιφέ

ρειας, πρέζν. να δώσουν ιόιοίτερη προσοχή στο άρθρο 
10 πρράγραφσς 2 (στ) της Σύμβασης. 

ApSpO' ί 
Περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων δράσης 

Υπό το φως των αντίστοιχων καταστάσεων τους. α 
πληγείσες χώρες Μέρη της περιφέρειας μπορούν vc 
λάβουν υπόψη τους. μεταξύ άλλων; τις παρακάτω θ ε 

ματ ικές ενότητες κατά την ανάπτυξη των εσνκών τους 
στρατηγικών για δράση σ ^ ε τ κ ά μ ε την καταπολέμηση; 
της απερήμωσης ή/και την άμβλυνση "των συνεπειών 
της ξηρασίας, σύμφωνο με το άρδρο 5. της Σύμβασης: 

(α) αυξανόμενες δυνατότητες, εκπαίδευση, ευαισθη

τοποίηση του κοινού, τεχνική. ε π ι σ χ η | ί θ ν ^ κ α τ ε χ ν ο 

λογική συνεργοσίο κ α οικονομικοί"πόρβι^κα μηχανισμό"' 
(β) εξάλε ιψη της φτώχειας κ α β^\τίω«αη της ποιότητος 

ζωής' :. ' 
(γ) επίτευξη επ ιαποΓΛής ασφαλεισς "τροφίμων κ α 

αειιρορική ανάπτυξη κ α διαχείριση γέωργιχών. κ τ η ν ο 

τροφικών, δασικών κ α δραστηριοτήτων ποικίλων σ τ ό 

χων 
(δ) αειφορική διαχείριση φυσικών πάρων, ιδιαίτερο 

ορθολογιστική διαχείριση των λεκανών απορροής" 
ίε) αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων σε περιοχές 

με υψηλό υψόμετρο' . ^ 
(στ) ορθολογιστική διοχείριση κ α διοτήρηση των πό

ρων του εδάφους, εκμετάλλευση κ α αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων 

(ζ) διατύπωση και εφαρμογή σχεδίων εκτάκτου α ν ά 

γχης για την άμβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας' 
(η) ενίσχυση ή/και δημιουργία συστημάτων πληροφό

ρησης, εχτίυησης και παρακολούθησης κ α πρώιμη προ

ειδοποίηση κινδύνου σε περιοχές που κινδυνεύουν από 
απερήμωση και ξηροσίσ. λαμβάνοντος υπόψη κλιματο

λογικούς, μετεωρολογικούς, μδσολογιχούς. βιολογικούς, 
εδαφικούς, οικονομικούς *ο ι κοινωνικούς παράγοντες' 

!5) ανάπτυξη, διαχείριση κ α αποτελεσματική χρήση 
ποικίλων πηγών ενέργε ιες . συμπεριλαμβανομένης «J» 
της προώθησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας' 

(ι) διατήρηση χ α σε ιοοακή χρηαμοποίηση β ιοπακ ι 

λρυοοφώς. σύμφωνα με πς οια τάξεις της Σύμβασης 
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σχετ ικά ye τη Βιολογική Ποικιλομορφία 
(·α) εξέταση δημογραφικών παραγόντων σχετιχών y£ 

την απερήμωση <σ· την ξηρασία χει 
(ι0) δημιουργία ή ενίσχυση θεσμικού κ α νομιχού πλ'α

c iou ncu να επιτρέπει την εφαρμογή της Σύμβασης .κσ·

που vc αχοπεύει. μεταξύ άλλων, στην οπ.οκέντεωαη 
διοικητικών δομών κ α λειτουργιών σχετικά με την α 

περήμωση net την ξηρασία, με τη συμμετοχή πληγεισών 
κοινοτήτων κ α της κοινωνίας γεντχά. 

Άρθρο 5 
Τεχν«ή7 εττιστημονική κ α τεχνολογική συνεργασίο 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, ιδιαίτερο τα άρθρα ι δ εως 
13 και με βάση το συντονιστικά μηχανισμό ncu e v e 

φ έ ρ ε τ α στο άρθρο 7. οι πληγείσες χώρες Μέρη της 
περιφέρειας είτε μεμονωμένα είτε ana κοινού: 

(α) θα προωθούν την ενίσχυση των δικτύων τεχν ικής 
συνεργασίας κα των εθνικών. υπαπερ«ρερε·.α<ών και 
περιφερειακών συστημάτων πληροφόρησης, καθώς και 
τη συμμετοχή τους. χατά περίπτωση, σε παγκόσμιες 
πηγές πληροφόρησης 

(0) θα ετοιμάζουν κατάλογο διαθέσιμων τεχνολογ ιών 
και τεχνικών γνώσεων κ α προώθηση της διάδοσης κσι 
χρήσης τους

(γ) θα προωθούν τη χρήση.παρσδοσισκής τεχνολογ ίας . 
γνώσεων, τεχνικών γνώσεων και πρακτικών, σύμφωνα 
με τ ο άρθρο 13 παράγραφος 2 (β) της Σύμβασης 

(δ) 6α επισημαίνουν χη μετα?ορά τεχνολογικών α 

π α τ ή σ ε α ν κ α 
(ε ) θο προωθούν την^ ανάπτυξη, προσαρμογή, υ ιοθέ 

τηση και μεταφορά σχετικής υπάρχουσας κ α νέας 
τεχνολογ ίας , φιλικής προς το περιβάλλον. 

"Αρθρο S 
Οικονομικοί πόροι κ α μηχανισμοί

 : 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, ιδιαίτερα με τα άρθρα της 20 
κ α 2 1 . με βάση το συντονιστικό μηχανισμό που σνσφέρετα 
στο άρθρο 7 κ α σύμφωνα με πς εθνικές τους πολιτικές 
για την ανάπτυξη, α πληγείσες χώρες Μέρη της περ ι 

φέρε ιας πρέπα μεμονωμένα ή από κοινού vc: 
fa) uo9cTOtiv μέτρα γιο δικαιολόγηση κ α ενίσχυση 

των μηχανισμών για την πορσχή κεφαλοίων μέσω δ η 

μόσιων κ α ιδιωτικών επενδύσεων, σκοπεύοντας να 
επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στη δράση γία 
την καταπολέμηση της απερήμωσης κ α την άμβλυνση 
των συνεπειών της ξηρασίας* 

(β) επισημαίνουν τις ανάγκες για διεθνή συνεργασία 
για υποστήριξη των εθνικών ποοσπαθε:ών κ α 

(γ) προωθούν τη συμμετοχή διμερών ή/χα πολυμερών 
ιδρυμάτων οικονομικής αυνεογασίσς με σκοπό να ε ξ α 

σφαλ ιστε ί η εφαρμογή της Σύμβασης. 

Άρθοο 7 
Θεσμικό πλοίαο 

1. Π α να εφαρυοστεϊ αυτό το Παράρ τημα. α πληγείσες 
χ ώ ρ ε ς Μέρη της περιφέρειας 5α πρέπει vc: __ 

(α) δημιουργήσουν ή/κα ενισχύσουν εθνικό*σημεϊα 
εστ ιάσεως γ»σ το συντονισμό όοσαης γισ την καταπο

λέμηση της απερήμωσης ή.'.«α την άμβλυνση των σ υ  ( 

νεπειών της ξηροσίας κ α 

(3) δημιουργήσουν έ·.·α μηχανισμό γ·.α το συντονισμό 
: των εθνικών σημείων εστιάσεως για τους π ο ρ ο * ; ^ 

σκοπούς: 
Π) ανταλλαγή πληροφοριών χ α εμπε:οιών. 

'. (ϋ) συντονισμό των όοοστηριοτήτων αε υ π ο π έ σ ε 

ι ' ρειαχό κ α περιφερειακά επίπεδο. 
(ίϋ) προώθηση της τεχνχής. επιστημονικής, τεχν ' 

' λογιχής κ α οικονομικής συνεργασίας. 
(ϊν) επισήμονση των εξωτεριχώγ'ΟΓ.οντήοεων c u v r  

γοσϊος. 
(ν) ποοοκολούθ.,ση κ α εκτίμηση της εφοομογής : ; . , 

πραγρσμμάτων δράσης. 
2. Οι πληγείσες χώρες Μέρη της περιοέοειος £c 

αυνέοχόντα οπό καρού ε:ς καρόν γιο συντονισμό χ~ 
θα μπορούν να διευκολύνονται οπό τη Μόνιμη Fsc-s-

ματεία. με οίτησή τους. σύμιοωνο με το άοθρο 22 —ς 
Σύμβοσης. στη σύγκλιση τέτοιων συσκέ·ψεων συντονι 

σμού ως εξής: 
(α) παρέχοντος συμβουλές σχετ,κά με την οργάνωση 

συτντονιστιχώ·/ αποτελεσμαηκών διευθετήσεων, υε βάση 
την εμπειρία από άλλες τέτο ιες διευθετήσεις 

(β) παρέχοντος πληροφορίες σε σχετικούς διμερείς 
κ α πολυμερείς φορείς όσον οφορά συντονιστικές ο υ 

νσντήσεις κ α υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή 
τους κ α 

(γ} πορέχοντας άλλες πληραυοείες σχετικά με τη 
θεσμοθέτηση ή τη βελτίωση τέτοιων διοδικοαών συ

ντονισμού, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΞΡΕΙΑΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Π Α ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ . 

Αρθρο 1 
Σκοπός 

Ο σκοπός του Ποροοτήμστος cu
r
cu είναι η ποροχη 

των οποροίτητων οδηγιών κ α διευθετήσεων γιο την 
. οπο τεΛεσματιχή εφαρμογή της Σύμβασης σης πληγείσες 

χώρες Μέρη. της περιοέοειος της 5όοε:σς Μεσογείου 
υπό το φως των ιααίτεοών της συνθηκών. 

Αρθρο 2 
 Ιδιαίτερες συνθήκες της πεαοχής 

της θορειας Μεσογείου 

Οι ιδισίτεαες συνθήκες της περιοχής της Βίοε .ος 
Μεσογείου, ncu ονοφέ ιοντο ι στο άοθρσ ι . περιλαμ

βάνουν: 
(c) ημιξηριχές κλιμοτολογιχές συνθπκεΐ ncu ε π η 

ρεάζουν μεγάλες εκτάσεις, εποχιακές ξηροσίες. μεγά

λ ε  αυξομειώσεις στις βοοχοπτώσεις κ α βροχοπτώσεις 
μεγάλης εκτάσεως" 

(β! φτωχό και διοβρώστμα εδάφη με τάση vc σχημο

Γΐζ:υν κρούστα στην επιφάνεια 
ίγ) άνισο ανάγλυφο με απότομες πλάγιες κοι πολύ 

διοΰορετ ΐκά μετοξύ τους τοπία 
(δ) εκτεταμένη οπώλειο δασοκολύώεως λόγω συχνών 

ανεξέλεγκτων πυοκογιών 
ί ε ) χρ ίαυες συνθήκες στην ποροδοσισκή γεωργία  ε 

το cuvoucq ja εγκατάλειψης της γης και φθοράς των 
δουών διατηρήσεως του εδάφουςκα: 'ων u c c r ^ v 
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στ) μη ορθολογική εκμετάλλευση υδάτινων πόρων που 
οδηγεί σε επικίνδυνη περιβαλλοντική καταστροφή, 
συμπεριλαμβανομένης και της χημικής ρύπανσης, 
αλμυρότητας και εξάντλησης των υδροφόρων 
στρωμάτων και 
(ζ) συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε 

παράκτιες περιοχές σαν αποτέλεσμα της αστικής 
αναπτύξεως, των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, του 
τουρισμού και της αρδευόμενης γεωργίας. 

Αρθρο 3 
Πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού 

για αειφορική ανάπτυξη 

1. Τα προγράμματα εθνικής δράσης θα αποτελέσουν 
κεντρικό και αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου 
στρατηγικού σχεδιασμού για αειφορική ανάπτυξη των 
πληγέντων χωρών Μερών της Βόρειας Μεσογείου. 

2. Μία συμβουλευτική και συμμετοχική διαδικασία, 
που ενέχει αρμόδια επίπεδα της κυβερνήσεως, τοπικές 
κοινότητες και μήκυβερνητικές οργανώσεις, θα αρχίσει 
να παρέχο καθοδήγηση για στρατηγική ευέλικτου 
σχεδιασμού για να επιτρέψει μέγιστη τοπική συμμετοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2(στ) της 
Σύμβασης. 

Αρθρο 4 
Υποχρέωση για κατάρτιση εθνικού προγράμματος 

δράσης και χρονοδιαγράμματος 

Οι πληγείσες χώρες Μέρη της περιφέρειας της Βόρειας 
Μεσογείου θα καταρτίζουν εθνικά προγράμματα 
δράσης και. κατά περίπτωση, προγράμματα για 
υποπεριφέρειες. περιφέρειες ή προγράμματα κοινής 
δράσης. Η κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων θα 
οριστικοποιείται το γρηγορότερο πρακτικώς δυνατόν. 

Αρθρο 5 
Προετοιμασία και εφαρμογή εθνικών 

προγραμμάτων δράσης 

Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή εθνικών 
ποργραμμάτων δράσης, σύμφωνα με τα άρθρο 9 και 10 
της Σύμβασης, κάθε πληγείσα χώρα Μέρος της 
περιφέρειας θα πρέπει, κατά περίπτωση: 

(α) να ορίζει κατάλληλους φορείς, υπεύθυνους για την 
κατάρτιση, συντονισμό και εφαρμογή του 
προγράμματος της 

(β) να εμπλέκει τους πληγέντες πληθυσμούς 
συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών κοινοτήτων, 
στην κατάρτιση, συντονισμό και εφαρμογή του 
προγράμματος, μέσω μιας τοπικής συμβουλευτικής 
διαδικασίας με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και 
των συναφών μη κυβερνητικών οργανώσεων' 
(γ) να εξετάζει την κατάσταση του περιβάλλοντος στις 

πληγείσες περιοχές για να εξακριβώσει τα αιτία και τις 
συνέπειες της απερήμωσης και για να ορίσει σε ποιες 
περιοχές θα πραγματοποιηθεί δράση κατά 
προτεραιότητα 

(δ) να εκτιμήσει με τη συμμετοχή των πληγέντων πλη
θυσμών, παλαιότερα και τρέχοντα προγράμματα για να 
σχεδιάσουν μία στρατηγική και να ορίσουν δραστη

ριότητες στο πρόγραμμα δράσης 
(έ)να ετοιμάσει τεχνικά και χρηματοδοτικά προγράμ

f jQ. με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από τις 
αστηριότητες των υποπαραγράφων (α) και (δ) και 

(στ) να ανστττύξει και να χρησιμοποιήσει διαδικασίες 
και σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση και την 
εκτίμηση της εφαρμογής του προγράμματος. 

Αρθρο 6 
Το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων δράσης 

Οι πληγείσες χώρες Μέρη μπορούν να περιλάβουν στα 
εθνικά τους προγράμματα δράσης μέτρα σχετικά με: 

(α) νομοθετικά, θεσμικά και διοικητικά θέματα 
(β) ΧΡΠΟΠ ΥΠζ, διαχείριση υδάτινων πόρων, διατήρηση 

του εδάφους, δασοπονία, γεωργικές δραστηριότητες και 
διαχείριση λειβαδιών και βοσκοτόπων 

(γ) διαχείριση και διατήρηση της άγριας ζωής και 
άλλων μορφών βιολογικής ποικιλομορφίας 

(δ) προστασία από τις πυρκαγιές δασών 
(ε) προαγωγή εναλλακτικών τρόπων εξασφάλισης των 

προς το ζειν και 
(στ) έρευνα, εκπαίδευση και ευασθητοποίηση του 

κοινού 

Αρθρο 7 
Υποπεριφερειακά, περιφερειακά και 

προγράμματα κοινής δράσης 

1. Οι πληγείσες χώρες Μέρη της περιφέρειας 
μπορούν, σύμφωνα με ro άρθρο 11 της Σύμβασης, να 
καταρτίσουν και να εφαρμόσουν υποπεριφερειακά ή/και 
περιφερειακά προγράμματα δράσης για να 
συμπληρώσουν και να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών προγραμμάτων 
δράσης. Δύο ή περισσότερες πληγείσες χώρες Μέρη 
της περιφέρειας μπορούν να συμφωνήσουν παρομοίως 
να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα κοινής δράσης μεταξύ 
τους. 
2. Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 θα εφαρμοσθούν 

σε γενικές γραμμές στην κατάρτιση και εφαρμογή των 
υποπερκρερειακών. περκρερειακών και προγραμμάτων 
κοινής δράσης. Επτπλέον, τέτοια προγράμματα μπορεί 
να περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας και 
δραστηριότητες ανάπτυξης σχετικά με επιλεγμένα 
οικοσυστήματα σε πληγείσες περιοχές. 

3. Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή . 
υποπερκρερειακών, περιφερειακών ή κοινών 
προγραμμμάτων δράσης, οι πληγείσες χώρες Μέρη της 
περιφέρειας, κατά περίπτωση, θα: 

(α) καθορίζουν, σε συνεργασία με εθνικούς 
οργανισμούς, εθνικούς στόχους σχετικά με την 
απερήμωση, που μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με 
τέτοια προγράμματα και σχεπκές δραστηριότητες που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά μέσω 
αυτών 

(β) εκτιμούν τις λειτουργικές δυνατότητες και 
δραστηριότητες των σχεπκών περιφερειακών, 
υποπερκρερειακών και εθνικών ιδρυμάτων και 

(γ) αποτιμούν τα υπάρχοντα προγράμματα τα σχετικά 
με την απερήμωση μεταξύ των Μερών της περιφέρειας 
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