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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٦البند 

جيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز       اخلطة وإطار العمل االستراتي   
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية     

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
مليـة   على أن ُيعزز األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العا         ٩-م أ /٣ينص املقرر     

فعالية وكفاءة آليات التنسيق اإلقليمي من أجل تيسري تنفيذ االتفاقية، على النحو املطلوب             
يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة               

  ).االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

  :ية إىل أمور منها التاليةويف هذا السياق، ُيدعى األمني التنفيذ واملدير العام لالتفاق  
  تيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة داخل املناطق؛  )أ(  

  تعزيز أوجه التآزر بني املؤسسات والربامج واآلليات املعنية؛  )ب(  
  .تقدمي املساعدة التقنية إىل برامج العمل الوطنية  )ج(  
الوظائف الالزمة لوحدات التنسيق    ويطلب املقرر أيضاً إىل األمني التنفيذي توفري          

اإلقليمي يف حدود املوارد املتاحة من امليزانية األساسية، ويطلب إىل اآللية العاملية القيـام              
  .باألمر ذاته، يف حدود املوارد املتاحة، وبناًء على طلبات املناطق
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افة وينص القرار أيضاً على أن يستعرض األمني التنفيذي الترتيبات احلالية الستض            
وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة، وأن يوقّع، حسب االقتضاء، مذكرات تفاهم جديـدة            
مع املؤسسات والبلدان املضيفة، وأن يقوم، مببادرة من البلدان األطـراف مـن أوروبـا               

  .الوسطى والشرقية، بتيسري إنشاء آلية تنسيق إقليمي ألطراف املرفق اخلامس
جراءات املتخذة من األمني التنفيذي واملدير العام       وتعرض هذه الوثيقة تفاصيل اإل      

لآللية العاملية من أجل أداء واليتيهما على النحو املبّين يف املقرر، وتقـدم االسـتنتاجات               
والتوصيات اليت قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر فيها لدى حتديد اإلجـراءات اإلضـافية               

  .الواجب اختاذها
  

  



ICCD/COP(10)/21 

3 GE.11-62588 

  احملتويات
  فحةالص الفقـرات 

  ٥  ٨-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٦  ٤٨-٩  .......دعم وتعزيز فعالية وكفاءة آليات التنسيق اإلقليمي من أجل تنفيذ االتفاقية  - ثانياً  

تيسري التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة داخل املنـاطق املدرجـة يف              - ألف     
  ٦  ١٥-٩  ..........................................................املرفقات

ؤسسات والربامج واآلليـات واجلهـات      تعزيز أوجه التآزر فيما بني امل       -  باء     
  ٨  ٢٢-١٦  ....................................................الشريكة املعنية

  ٩  ٢٨-٢٣  ...............................................دعم اللجان اإلقليمية  - جيم     
  ١٠  ٣٣-٢٩  ....................................تدعيم وحدات التنسيق اإلقليمي  - دال     
  ١٢  ٣٧-٣٤  ............................استعراض حالة شبكات الربامج املواضيعية  -  هاء     
  ١٤  ٤٢-٣٨  ..........................تيسري برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية  -  واو     
  ١٥  ٤٨-٤٣  ..................تقدمي املساعدة التقنية إىل عملية برامج العمل الوطنية  - زاي     

تعاون األمانة واآللية العاملية من أجل دعم التنسيق والتعاون اإلقليميني يف التصدي              - ثالثاً  
لالحتياجات والقدرات والقضايا احملددة القائمة والناشئة بغية بلـوغ األهـداف           

  ١٧  ٥٥-٤٩  ......................................................راتيجيةالتشغيلية لالست
  ١٩  ٨٢-٥٦  ..........استعراض الترتيبات احلالية الستضافة وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة  - رابعاً  

  ٢٠  ٦٣-٥٩  ..........................استعراض وحدة التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا  - ألف     
  ٢١  ٧٠-٦٤  ..................................مذكرة التفاهم مع املؤسسة املضيفة  -  باء     
  ٢٢  ٧٢-٧١  ............................ آسيااستعراض وحدة التنسيق اإلقليمي يف  - جيم     
مذكرة التفاهم مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا             - دال     

  ٢٢  ٧٥-٧٣  .....................................................واحمليط اهلادئ
استعراض وحدة التنسيق اإلقليمي يف أمريكـا الالتينيـة والبحـر       -  هاء     

  ٢٣  ٧٧- ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكارييب
تينيـة والبحـر    مذكرة التفاهم مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الال        -  واو     

  ٢٣  ٨٢- ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكارييب
  ٢٤  ٩٥-٨٣  ............................إقامة ودعم آليات التنسيق اإلقليمي للمرفق اخلامس  - خامساً  

  ٢٤  ٨٧-٨٤  ...........................إنشاء وحدة تنسيق إقليمي للمرفق اخلامس  - ألف     
تعيني موظفني لدعم عملية آليات التنسيق اإلقليمي يف أوروبا الوسـطى             -  باء     

  ٢٦  ٨٨  ..........................................................والشرقية
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إجراءات أخرى لدعم التنسيق اإلقليمي اخلـاص مبنطقـة املرفـق           - جيم     
  ٢٦  ٩٠- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلامس

  ٢٦  ٩٣-٩١  ..........................................ماع الرؤساء اإلقليمينياجت  - دال     
  ٢٧  ٩٤  ....................................................اللجنة اإلقليمية  -  هاء     
  ٢٧  ٩٥  .........................................................االستنتاج  -  واو     

  ٢٧  ٩٩-٩٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  
  ٢٧  ٩٨-٩٦  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٨  ٩٩  .........................................................التوصيات  -  باء     
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  معلومات أساسية  -أوالً   

   ، يف )االتفاقيـة (اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر             -١
، خطة وإطار عمل استراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          ٨-م أ /٣ من املقرر    ١الفقرة  

 من  ٢٩وتسلّم الفقرة   ". االستراتيجية"، ُيعرفان أيضاً باسم     )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
املقرر ذاته بأن التنسيق اإلقليمي عنصر هام يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، وبـأن آليـات               

  .التنسيق جيب أن تستجيب إىل احتياجات املناطق وقدراهتا وقضاياها اخلاصة
ليات الـيت    كالً منطقة وضع مقترح بشأن اآل      ٨-م أ /٣ من املقرر    ٢وتناشد الفقرة     -٢

ة، مع مراعاة يتيّسر التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية، بالتعاون مع األمني التنفيذي واآللية العامل        
أمور من بينها أنشطة التنسيق اإلقليمي القائمة واألدوات وترتيبات التمويـل مـن جانـب               

ـ            ن املـوظفني   اجلهات املاحنة والتمويل اإلقليمي وإتاحة بيانات مفّصلة عن االحتياجـات م
وإمكانيات االستضافة وغري ذلك من املوارد املالية الالزمة، وحتديـد مهامهـا ونتيجتـها              

  .وترتيبات اإلبالغ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وتطبيق االستراتيجية
، فقد دعا األمني التنفيذي     ICCD/COP(9)/3وإذ أحاط مؤمتر األطراف علماً بالوثيقة         -٣

، إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليـات التنـسيق         ٩-م أ /٣ة العاملية، يف مقرره     واملدير العام لآللي  
اإلقليمي من أجل تيسري تنفيذ االتفاقية على النحو املطلوب يف االستراتيجية، وتيسري التعاون             
فيما بني البلدان األطراف املتأثرة داخل املناطق، وتعزيز أوجه التآزر فيما بـني املؤسـسات               

ات املعنية يف منظومة األمم املتحدة ومصارف التنميـة متعـددة األطـراف             والربامج واآللي 
واجلهات املاحنة الثنائية وغريها من اجلهات الفاعلة واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية من أجل   
تيسري برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، والقيام، حسب االقتضاء، بتقـدمي املـساعدة             

  . العمل الوطنيةالتقنية إىل برامج
 أيضاً إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية القيـام           ٩-م أ /٣ويطلب املقرر     -٤

  :بأمور منها التالية
تعزيز التفاعل مع وبني البلدان األطراف املتأثرة واملنظمـات واملؤسـسات            )أ(  

  األخرى، يف حدود املوارد املتاحة؛
 حدود املوارد املتاحة من امليزانيـة األساسـية         توفري وظيفة لكل منطقة يف      )ب(  

  لوحدات التنسيق اإلقليمي، بناًء على طلب املناطق؛
التعاون بنشاط على تنفيذ برنامج العمل املشترك من أجل تعزيز تعاوهنمـا              )ج(  

  .وتقدمي دعم فعال إىل البلدان األطراف املتأثرة
، ٩-م أ /٣ من املقرر    ٥يذي، يف الفقرة    ويطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمني التنف        -٥

استعراض الترتيبات احلالية الستضافة وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة، والقيام عند االقتضاء           
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بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع املؤسسات والبلدان املضيفة بغية احلـد مـن التكـاليف               
اكات علـى املـستويني دون      التشغيلية واستيعاب أعداد إضافية من املوظفني وتعزيز الـشر        

 من املقرر ذاته    ٦وتطلب الفقرة   . اإلقليمي واإلقليمي واستكشاف البدائل، حسب االقتضاء     
أموراً منها قيام املدير التنفيذي، مببادرة من البلدان األطراف من أوروبا الوسطى والـشرقية،              

  .بتيسري إنشاء آلية تنسيق إقليمي ألطراف املرفق اخلامس
هذه الوثيقة األنشطة اليت اضطلع هبا األمني التنفيذي واملدير العـام لآلليـة             وتتناول    -٦

وتقدم معلومات مفّصلة عن جهود األمانة واآللية العامليـة يف       . ٩-م أ /٣العاملية عمالً باملقرر    
  :سبيل تعزيز فعالية آليات التنسيق اإلقليمي، مبا يشمل اجلهود التالية

  لتنسيق اإلقليمي؛توفري املوظفني آلليات ا  )أ(  
  دعم اللجان اإلقليمية؛  )ب(  
  تشجيع التنسيق داخل املناطق؛  )ج(  
  تقدمي املساعدة التقنية إىل عملية مواءمة برامج العمل الوطنية؛  )د(  
  .دعم جهود إنشاء آلية تنسيق إقليمية ألطراف املرفق اخلامس  )ه(  

ته األمانة بـشأن ترتيبـات      وتقدم الوثيقة معلومات عن نتائج االستعراض الذي طلب         -٧
استضافة وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة، وبشأن إجراءات األمانة من أجل دعم مبـادرة             

  .البلدان األطراف من أوروبا الوسطى والشرقية فيما يتعلق بإنشاء آلية تنسيق إقليمي
مـني  وتتوخى هذه الوثيقة توفري أساس وقائعي الستعراض اإلجراءات اليت اختذها األ      -٨

. التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية من أجل تعزيز فعالية وكفاءة آليات التنسيق اإلقليمـي             
وقد ُيحدد مؤمتر األطراف، بعد النظر يف هذا التقرير، إجراءات أخرى يلزم اختاذها من أجل               

  .تعزيز آليات التنسيق اإلقليمي

  ق اإلقليمي من أجل تنفيذ االتفاقيةدعم وتعزيز فعالية وكفاءة آليات التنسي  -ثانياً   

  تيسري التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة داخل املناطق املدرجة يف املرفقات  -ألف   

، يسرت األمانة واآللية العاملية، يف إطار جهودمها الرامية إىل          ٩-م أ /٦وفقاً للمقرر     -٩
، عملية حتديد األولويات اإلقليمية     تشجيع التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة داخل املناطق       

ويّسرت األمانة العملية اليت أتاحـت     . من خالل دعم التبادل بني األطراف داخل كل منطقة        
مشاركة األطراف وخلصت إىل إعداد مشاريع ورقات بشأن األولويات اإلقليميـة جلميـع             
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يهـا مـؤمتر     كي ينظـر ف    ICCD/COP(10)/3وقُدمت هذه األولويات يف الوثيقة      . املرفقات
  ).مؤمتر األطراف العاشر(األطراف يف دورته العاشرة 

ونظّمت األمانة واآللية العاملية، بالتعاون مع حكومة اجلمهورية التشيكية، حلقة عمل   -١٠
. إقليمية لبناء القدرات يف جمال مواءمة برامج العمل الوطنية لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية            

، وأتاحت لألطراف فرصة تقاسم األفكار     ٢٠١٠يونيه  /حزيرانوُنظمت حلقة العمل هذه يف      
  . والتجارب بشأن وضع برامج عملها الوطنية ومواءمتها

وقدمت املنظمتان دعماً وتوجيهاً تقنياً إىل االجتمـاع األول للجنـة االستـشارية               -١١
زائـر العاصـمة يف   اإلقليمية املعنية بتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا، وقد ُعقد هذا االجتماع يف اجل           

، واستضافته حكومة اجلزائر بدعم مايل من االحتـاد األفريقـي           ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
وركز االجتماع على تعاون البلدان األطراف يف املنطقة يف إطار آلية           . واألمانة واآللية العاملية  

  :ومشلت املسائل املثارة ما يلي. تنسيقها اإلقليمي
   اللجنة االستشارية اإلقليمية واجملموعة األفريقية؛عالقات العمل بني  )أ(  
  مسائل متعلقة بالتنسيق على املستويات دون اإلقليمية؛  )ب(  
  شبكات الربامج املواضيعية؛  )ج(  
  التنسيق بني اللجنة االستشارية اإلقليمية واملبادرات األفريقية األخرى؛  )د(  
 باملفاوضات املعقـودة خـالل      التنسيق بني األطراف األفريقية فيما يتعلق       )ه(  

  .دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 االجتماعات اإلقليميـة التحـضريية      ٢٠١١سبتمرب  /ومن املتوقع أن ُتعقد يف أيلول       -١٢

ويـشجع هـذان احملفـالن      . لدورة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وملؤمتر األطراف العاشر       
طراف داخل املناطق يف جوانب منها املسائل املتصلة بلجنة استعراض      املكرسان التعاون بني األ   

 .تنفيذ االتفاقية وبلجنة العلم والتكنولوجيا ومبؤمتر األطراف

وبتعيني موظفني يف كل وحدة تنسيق إقليمي، عززت األمانة واآللية العاملية قدرة تلك               -١٣
 تيسري التعاون بني األطـراف داخـل        الوحدة على تقدمي اخلدمات إىل املناطق يف جماالت منها        

ويف األمانة، كُلِّف أحد املوظفني بدعم عملية آليات التنسيق اإلقليمي للمرفقني الرابـع   . املناطق
  .واخلامس مبا أن هذين املرفقني يفتقران إىل وحدة تنسيق إقليمي يف الوقت احلاضر

ميني بدعم نشر املعلومات داخل     ويّسرت األمانة واآللية العاملية أعمال الرؤساء اإلقلي        -١٤
وُشجعت املشاورات داخل اجملموعات اإلقليمية بشأن القضايا املهمـة         . جمموعاهتم اإلقليمية 

والناشئة، وتضاعفت األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية، من قبيل حلقات العمـل املعقـودة             
ك األنشطة حمافل للتبادل بشأن بناء القدرات من أجل مواءمة برامج العمل الوطنية، باعتبار تل        
  .بني األطراف املنتمية إىل اجملموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية
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  االستنتاج    
إن تعزيز وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة من خالل تزويدها بسكرتري وتـشكيل              -١٥

ـ              امس أمـور   جلنة إقليمية فّعالة ُتعىن باملرفق الثاين وإنشاء وحدة تنسيق إقليمي للمرفـق اخل
  .ستساعد على تعزيز التعاون والتنسيق يف هاتني املنطقتني

  تعزيز أوجه التآزر فيما بني املؤسسات والربامج واآلليات واجلهات الشريكة املعنية  - باء  
اختذت األمانة واآللية العاملية خطوات يف سبيل تعزيز أوجه التآزر بني املؤسـسات               -١٦

شريكة انطالقاً من مقّراهتا وكذلك عن طريق وحدات التنسيق         والربامج واآلليات واجلهات ال   
ووضعت األمانة خطة عمل مشتركة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمل            . اإلقليمي

وهتدف األنشطة املنجزة لتنفيذ هاتني اخلطتني إىل تعزيز أوجه         . مشتركة مع مرفق البيئة العاملية    
ريكة واملؤسسات الوطنية واإلقليمية املـشاركة يف ختطـيط         التآزر بني الربامج واجلهات الش    

وصياغة برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية وعمليات            
وإقامة شراكات وطنية مع مكاتب برنامج األمم املتحـدة         . دمج وتنفيذ برامج العمل الوطنية    

املية، والتعاون مـع الـربامج واجلهـات الـشريكة          اإلمنائي ومراكز تنسيق مرفق البيئة الع     
واملؤسسات واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية، من قبيل مبادرة بلدان آسيا الوسطى بـشأن             
اإلدارة املستدامة لألراضي واجلدار األخضر الكبري يف الساحل األفريقي، أمور تعترب ضرورية            

  .بالفعل لتنفيذ هذه املساعي املشتركة
، عقدت األمانة، بالتعاون مع اآللية العامليـة وحكومـة          ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف    -١٧

اجلمهورية التشيكية، حلقة عمل إقليمية بشأن بناء قدرات األطراف من أوروبـا الوسـطى              
وُوجهت أيضاً دعوة إىل املفوضية األوروبية باعتبارها جهة داعمة لعملية االتفاقية           . والشرقية

وأتاحت مشاركة املفوضية األوروبيـة لتلـك       . ملفوضية هذه الدعوة  يف تلك املنطقة وقبلت ا    
األطراف وللمفوضية ذاهتا فرصة ملناقشة ُسبل ووسائل توثيق تعاوهنا من أجل تعزيـز تنفيـذ       

  .االتفاقية يف أوروبا الوسطى والشرقية
ـ  عراض األداء وتقيـيم التنفيـذ، وال  وتيسرياً لتنفيذ املرحلة األوىل من نظام است     -١٨ يما س

وُيذكر من املعايري   .  مركزاً ١٤اجلانبان املتعلقان بالتدريب وبناء القدرات، قامت األمانة بإشراك         
أو جهات شريكة   /منظمات و  )١( تكون   الرئيسية الختيار هذه املراكز اإلقليمية معياران مها أن       

دة مـستع  )٢(صحر وتردي األراضـي؛ وأن تكـون   دون إقليمية تعمل على معاجلة قضايا الت  
وساعد هذا النهج على تعزيز أوجه التآزر بـني         . ملواصلة دعم العملية كل يف منطقته اإلقليمية      

  . تلك املؤسسات والربامج واآلليات واجلهات الشريكة يف املناطق اإلقليمية املعنية
 حلقة عمل إقليمية وثالث حلقات      ٢٠١١سبتمرب  /أيلولوتقترح األمانة أن ُتنظَّم يف        -١٩

ويتمثل أحد املواضـيع    . قليمية بشأن بناء القدرات من أجل مواءمة برامج العمل        عمل دون إ  
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الرئيسية يف حلقات العمل هذه يف إرساء طرائق التعاون والتنسيق بني املؤسسات والـربامج              
واآلليات واجلهات الشريكة املعنية من أجل وضع برامج عمل دون إقليمية وبرنامج عمـل              

األطراف على حتديد اهليئات والربامج املشاركة يف وضع بـرامج          وساعد هذا األمر    . إقليمي
العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل الوطين وعلى اإلقرار بضرورة التنسيق اإلقليمـي ودون             

  .اإلقليمي املناسب لضمان أن تكون برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية جمدية وفعالة
 وّجهت األمانة دعوات إىل شقيقتيها، أي اتفاقيـة  ويف إطار فريق االتصال املشترك،      -٢٠

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع األحيائي، كي تشاركا يف حلقـات              
العمل دون اإلقليمية املذكورة آنفاً، حبيث تسامهان بآرائهما يف حتسني فهم وحفز وتقويـة              

برامج العمل الوطنية للتكيف واالسـتراتيجيات  أوجه التآزر بني عملية مواءمة برامج العمل و      
  .وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنوع األحيائي

، أصبحت األمانة عضواً يف آليـة التنـسيق اإلقليمـي           ٢٠١١يونيه  /حزيرانويف    -٢١
لوكاالت األمم املتحدة اليت تدعم االحتاد األفريقي يف اجملموعة املواضيعية املتعلقـة بالبيئـة              

وتشمل هذه اآللية برنامج األمم املتحدة للبيئة وجلنة األمـم املتحـدة            .  واحلضرنة والسكان
االقتصادية ألفريقيا واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد األفريقي           

. والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واللجان التنفيذية اإلقليمية ألفريقيا وجهات أخرى           
  . وهي تركز على التعاون والتنسيق اإلقليميني من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا

  االستنتاج    
تؤدي اللجان اإلقليمية، حيثما وجدت، دوراً أكثر نشاطاً يف تعزيز أوجـه التـآزر                -٢٢
وإنشاء وحدة تنسيق إقليمي للمرفق اخلامس ميكن أن تساعد على تعزيز أوجه التـآزر             . تلك
  .روبا الوسطى والشرقيةيف أو

  دعم اللجان اإلقليمية  -جيم   
وتوجـد  . أعلمت األمانة مجيع املناطق باستعدادها لتيسري إنشاء اللجان اإلقليميـة           -٢٣

ومل تتخذ أطـراف    . بالفعل جلنتان إقليميتان ملنطقيت أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب        
 هذا القبيل، يف حني أفادت أطراف املرفقني الرابع         املرفق الثالث أي خطوات إلنشاء جلنة من      

  .واخلامس بأهنا لن تنشئ تلك اللجان يف الوقت احلاضر
وُعقد االجتماع األول للجنة التنسيق اإلقليمية املعنية بتنفيذ االتفاقيـة يف أفريقيـا               -٢٤

تـشرين   يف برعاية مفوضية االحتاد األفريقي واستضافته حكومة اجلزائر يف اجلزائر العاصـمة        
ودعمت األمانة واآللية العاملية هذه العملية ويّسرتاها من خالل املوارد          . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  . اليت عّبأها موظفو وحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا، وبتقدمي املساعدة والتوجيهات التقنية
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  :واتفق املشاركون يف االجتماع على األمور التالية  -٢٥
  نة التنسيق اإلقليمية وواليتها وطرائق عملها ووسائله؛موضوع عمل جل  )أ(  
  مكتب جلنة التنسيق اإلقليمية؛  )ب(  
  صيغة اجتماعات جلنة التنسيق اإلقليمية وطرائقها؛  )ج(  
عالقات العمل بني جلنة التنسيق اإلقليمية واجملموعـة األفريقيـة ووحـدة          )د(  

  التنسيق اإلقليمي؛
   اإلقليمية والرئاسة، وأولويات املنطقة؛برنامج عمل جلنة التنسيق  )ه(  
تنسيق برنامج عمل جلنة التنسيق اإلقليمية مع برنامج عمل وحدة التنـسيق          )و(  

  اإلقليمي ألفريقيا؛
  .التنسيق بني جلنة التنسيق اإلقليمية ومبادرات أفريقية أخرى  )ز(  

ة اإلقليمية على وضـع     ويف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أشرفت اللجنة التنفيذي         -٢٦
، مستفيدة يف ذلك    ٢٠١٢-٢٠١١األوليات اإلقليمية لفترة السنتني     /برنامج العمل اإلقليمي  

ومنذ أن نقلت األمانـة     . من دعم وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب        
لجنـة التنفيذيـة    واآللية العاملية موظفني إىل وحدة التنسيق اإلقليمي هذه، بات باستطاعة ال          

  .اإلقليمية أن تطلب الدعم من وحدة التنسيق اإلقليمي يف أي جمال من جماالت تيسري عملها
وخالل الفترة قيد االستعراض، نظّمت األمانة اجتماعني للتشاور مع رؤساء كـل              -٢٧

ت ، واستمع٢٠١٠يناير /كانون الثاينوُعقد االجتماع األول يف بون يف . اجملموعات اإلقليمية
خالله األمانة واآللية العاملية إىل آراء الرؤساء بشأن املرحلة األوىل من نظام اسـتعراض األداء        

 يف  ٢٠١٠يونيـه   /حزيرانوُعقد االجتماع الثاين يف     . وتقييم التنفيذ وعملية اإلبالغ الرابعة    
شاركون يف  وناقش امل . اجلمهورية التشيكية، بتنظيم من األمانة واآللية العاملية والبلد املضيف        

  .هذا االجتماع تعبئة املوارد وعملية اإلبالغ الرابعة وعمليات مواءمة برامج العمل الوطنية

  االستنتاج    
. ال بد من املضي يف ترسيخ دور اللجان اإلقليمية يف عمليات صنع القرار اإلقليميـة           -٢٨

ؤمتر األطراف  وينبغي أن تنظر األطراف يف عقد اجتماعات هذه اللجان يف أعقاب دورات م            
  .وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا

  تدعيم وحدات التنسيق اإلقليمي  -دال   

بناًء على طلب األطراف املعنية، نقلت األمانة واآللية العاملية موظفني إىل وحـدات               -٢٩
ويف . والبحر الكـارييب  التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية          
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حني أعربت األطراف املدرجة يف املرفق اخلامس عن رغبتها يف أن تكون هلا وحدة تنـسيق                
إقليمي يف املنطقة، كانت املشاورات، يف زمن إعداد هذا التقرير، ال تزال جارية فيما يتعلـق          

  .بالبلد املضيف واملؤسسة املضيفة ملقر هذه الوحدة
حدة تنسيق إقليمي يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، شرعت         ويف انتظار إنشاء و     -٣٠

ويتـوىل  . األمانة يف عملية تعيني موظف يف األمانة يتوىل دعم تنسيق األنشطة يف هذه املنطقة            
وتتألف وحدة وظائف   . أحد املوظفني تقدمي اخلدمات إىل األطراف املدرجة يف املرفق الرابع         

، إىل جانب املدير املكلف واملوظف املعين مبواءمة برامج         التنسيق اإلقليمي من هذين املوظفني    
وهذه الوحدة اليت يقـع مقرهـا يف        . العمل واملوظف املعين ببناء القدرات وسكرتري الفريق      

األمانة مسؤولة عن تنسيق وإدارة وتدبري مجيع األنشطة بني األمانـة ووحـدات التنـسيق               
وهي تقدم الدعم اجلوهري    . ات تنسيق إقليمي  اإلقليمي وكذلك املرفقات اليت تفتقر إىل وحد      

وعينت اآللية . الالزم لالتصال الفعال واجملدي بني املناطق ووحدات التنسيق اإلقليمي واألمانة  
العاملية أيضاً موظفاً يف مقرها يدعمه موظف آخر يف اآللية العاملية بغية تقدمي الـدعم عنـد                 

  . االقتضاء إىل بلدان آسيا الوسطى والشرقية
وجتدر اإلشارة إىل أن البلدان األطراف يف املرفق الرابع اعتربت حبـث اخليـارات                -٣١

 ٢٠١٣-٢٠١٢املتعلقة بإنشاء وحدة تنسيق إقليمي من األولويات اإلقليمية لفترة الـسنتني            
وأعربت احلكومة التركية رمسياً عن اهتمامها باستضافة وحـدة         . ICCD/COP(10)/3)انظر  (

  .وستيسر األمانة هذه العملية حاملا يتخذ قرار حاسم هبذا الشأن. طقةتنسيق إقليمي للمن
وتطبق وحدات التنسيق اإلقليمي برامج عمل حمددٍة وهي مـسؤولة عـن تنـسيق                -٣٢

  . األنشطة كل يف منطقتها
 أدناه احلالة الراهنة لتوزيع املوظفني من قبل األمانة واآللية العامليـة            ١ويبني اجلدول     -٣٣

  . التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييبعلى وحدات
  ١اجلدول 

  توزيع املوظفني يف وحدات التنسيق اإلقليمي
 اآللية العاملية يف وحدات التنسيق اإلقليمية/عدد موظفي األمانة

 املكان وحدة التنسيق اإلقليمي 
عدد موظفي  

 األمانة
عدد موظفي  
 اجملموع اآللية العاملية

 ٣ ١ ٢ تونس أفريقيا
 ٣ ١ ٢ بانكوك آسيا

 ٣ ١ ٢ مكسيكو أمريكا الالتينية والبحر والكارييب
 ٩ ٣ ٦ ال ينطبق اجملموع العام  
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  استعراض حالة شبكات الربامج املواضيعية  -هاء   

  وسـتة يف   ) املرفـق األول  ( شبكة برامج مواضيعية، ستة منها يف أفريقيا         ١٨توجد    -٣٤
    ). املرفق الثالث (وستة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب       ) املرفق الثاين (احمليط اهلادئ   آسيا و 

      ويف. ومل تتمكن هذه الشبكات بصفة عامة منذ إنشائها من حتقيق األهداف احملـددة هلـا              
، باشرت األمانة تقييماً جلميع شبكات الربامج املواضيعية من خـالل وحـدات             ٢٠١٠عام  
  :وتبني النتائج أموراً منها التالية. سيق اإلقليمي اخلاصة هبا وبالتعاون مع املؤسسات املضيفة هلاالتن

  ال توجد منطقة تشتغل فيها مجيع شبكات الربامج املواضيعية؛  )أ(  
شبكتان يف أفريقيا وأربـع يف آسـيا   (تعمل شبكات الربامج املواضيعية املشغلة    )ب(  

  باألساس كشبكات وطنية وليس كشبكات إقليمية؛) ية والبحر الكارييبواثنتان يف أمريكا الالتين
يوجد نقص يف التمويل املستدام ألن مجيع شبكات الربامج املواضيعية متوهلا             )ج(  

بصفة عامة حكومات البلدان اليت تقع فيها املؤسسات املضيفة من املنح الصغرية اليت تقدمها              
   البلدان املاحنة؛من حني إىل آخر الوكاالت املاحنة أو

لذا ال يوجد أي دعم مؤسسي إقليمي وال تدمج شبكات الربامج املواضيعية           )د(  
  ضمن املبادرات اإلقليمية األخرى ذات الصلة؛

كثرياً ما تكون اخلربات ذات الصلة اليت حتصل عليها شـبكات الـربامج               )ه(  
  .املواضيعية حمدودة جداً

 أعاله أن النقائص الكـثرية الـيت        ٣٣ه يف الفقرة    ويبني السيناريو الذي تقدم وصف      -٣٥
تعتري نظام شبكات الربامج املواضيعية احلايل شديدة إىل حد جيعلها تعوق عمليات شبكات             

وجيب إدخال بعض التحويرات اجلديـة      . الربامج املواضيعية وتعرقل تطورها يف هناية املطاف      
  .كي تصبح هذه الشبكات فعالة

  .ناه احلالة الراهنة لتشغيل شبكات الربامج املواضيعية أد٢ويبني اجلدول   -٣٦
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  ٢اجلدول 
  حالة تشغيل شبكات الربامج املواضيعية

 حالة تشغيل شبكات الربامج املواضيعية

 املنطقة
شبكات الربامج  

 املوضوع املواضيعية
ة ـاحلال

 التشغيلية

ــواض   ١ ــبحريات واألح ــار وال ــة لألهن اإلدارة املتكامل
 وجيولوجيةاهليدر

 غري مشغل

 غري مشغل نعاش احلراجة الزراعية وحفظ التربةإ ٢
 مشغل جزئيا االستعمال الرشيد للمراعي وتطوير احملاصيل العلفية ٣
الرصد البيئي، ورسم خرائط املوارد الطبيعية، واالستشعار        ٤

 من بعد، ونظم اإلنذار املبكر 
 غري مشغل

 غري مشغل تكنولوجيات اجلديدة واملتجددةالترويج ملصادر الطاقة وال ٥

يقيا
أفر

 

 مشغل جزئياً تعزيز نظم اإلنتاج الزراعي املستدامة ٦

 مشغل جزئياً رصد وتقييم التصحر ١
احلراجة الزراعية وحفظ التربة يف املناطق القاحلة وشـبه          ٢

 القاحلة واملناطق اجلافة وشبه الرطبة
 مشغل جزئياً

ناطق القاحلة، مبا يف ذلك تثبيت الكثبان       إدارة املراعي يف امل    ٣
 الرملية

 مشغل جزئياً

إدارة املوارد املائية ألغراض الزراعة يف املنـاطق القاحلـة           ٤
 وشبه القاحلة واملناطق اجلافة وشبه الرطبة

 غري مشغل

تعزيز القدرات الالزمة للتخفيف مـن حـدة اجلفـاف           ٥
 وملكافحة التصحر

 غري مشغل
سيا
آ

 
ساعدة الالزمة لتنفيذ املبادرات الربناجمية للتنميـة       تقدمي امل  ٦

 املتكاملة للمناطق احمللية
 مشغل جزئياً

 مشغل جزئياً حتديد واستخدام معامل ومؤشرات التصحر واجلفاف ١
 غري مشغل شبكة معلومات التصحر واجلفاف ٢
 وبرامج الكفاءة يف اسـتخدام      اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه    ٣

 املياه
 غري مشغل

 غري مشغل تعزيز الزراعة احلرجية ومكافحة الفقر ٤
 مشغل جزئياً أفضل املمارسات واملعارف التقليدية والتكنولوجيات ٥

رييب
لكا
حر ا

والب
نية 
التي
كا ال

مري
أ

 غري مشغل تعزيز الطاقة املتجددة املستدامة ٦ 

  االستنتاج    
سية مناسـبة جلميـع شـبكات الـربامج         ال بد من القيام بعملية إعادة بلورة مؤس         -٣٧

املواضيعية، على حنو يتيح متويلها واستدامتها ومالءمتها اإلقليمية، مبا يكفل وفاءها بـالغرض             
  .على حنو فعال
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  تيسري برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية  -واو   

نظمت األمانة حلقات عمل بشأن بناء القدرات علـى الـصعيد اإلقليمـي ودون                -٣٨
 ثالث حلقات عمـل دون  ٢٠١١سبتمرب /أيلولومن املقترح أن ُتنظَّم يف  . قليمي والوطين اإل

إقليمية يف املكسيك واجلزائر وإندونيسيا تشارك فيها جهات التنسيق الوطنية مـن أمريكـا              
اجلنوبية وشرق أفريقيا وآسيا الشرق وجنوب شرق آسيا، وحلقة عمل إقليميـة يف األمانـة           

وستركز حلقات العمل الثالث األوىل على وضع ومواءمة        . طى والشرقية لبلدان أوروبا الوس  
برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية، يف حني ستهتم حلقة العمـل اإلقليميـة               

ومن املزمع عقد املزيد مـن      . اخلاصة بأوروبا الوسطى والشرقية بوضع برنامج العمل الوطين       
لقدرات يف سبيل دعم عملية وضع ومواءمة برامج العمل الوطنيـة           حلقات العمل الرامية إىل بناء ا     

  .٢٠١٣-٢٠١٢ودون اإلقليمية واإلقليمية يف مناطق ومناطق إقليمية أخرى يف فترة السنتني 
، يسرت األمانة واآللية العاملية التنسيق بني أطـراف مجيـع   ٩-م أ/٦وطبقاً للمقرر     -٣٩

وقررت أطراف املرفـق اخلـامس بـدء        . اإلقليميةاملرفقات فيما يتعلق بتحديد األولويات      
مناقشات بشأن أهداف برنامج عملها اإلقليمي خالل االجتماع اإلقليمي التحضريي للدورة           

وقررت البلـدان   . ٢٠١٢احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت سُتعقد يف عام           
شأن احلاجة إىل برنامج عمل دون      األطراف املدرجة يف املرفق الرابع مجع معلومات أساسية ب        

أو برنامج عمل إقليمي، كما قررت تصميم خريطة طريق لوضع برناجمي العمـل             /إقليمي و 
  .٢٠١٣و ٢٠١٢خالل فترة السنتني 

وارتأت أطراف املرفق الثالث عدم التفريق بني األولويات اإلقليمية وبرنامج العمـل              -٤٠
قليمية احملدَّدة للمنطقة هي اليت تشكل جوهر برنامج        وبناًء عليه، فإن األولويات اإل    . اإلقليمي

  .٢٠١٢-٢٠١١العمل اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب لفترة السنتني 
وقامت األمانة بدعم وتيسري إجراء استعراض شامل لربامج العمـل دون اإلقليميـة               -٤١

وعقدت حلقة عمـل    . ٢٠٠٩يه  يول/متوزوبرنامج العمل اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف        
 هبدف معاجلة املـسائل املتـصلة       ٢٠١١سبتمرب  /أيلوللبناء القدرات يف بايل بإندونيسيا يف       

  .بوضع برنامج عمل دون إقليمي لبلدان احمليط اهلادئ

  االستنتاج    

ستقتضي عمليات مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، عالوة             -٤٢
م التقين املقدَّم من األمانة ومن اآلليات العاملية، دعماً مالياً وآليات تنسيق إقليمـي              على الدع 

عتيدة وفعالة والتزاماً حازماً من جانب األطراف املعنية كي تكون هذه العمليـات ُمجديـة               
  .وذات مغزى
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  تقدمي املساعدة التقنية إىل عملية برامج العمل الوطنية  -زاي   

، نفذت األمانة واآللية العاملية سلسلة من       ٩-م أ /١ وباملقرر   ٨-م أ /٣عمالً باملقرر     -٤٣
سيما إىل عمليـة     اإلجراءات الرامية إىل تقدمي املساعدة التقنية إىل برامج العمل الوطنية، وال          

ووضعت سلسلة من الورقات التقنية والنظرية املتعلقة مبواءمة برامج العمل الوطنيـة            . املواءمة
وُتقـدِّم هـذه الورقـات      . ستثمار املتكامل واالستراتيجية املالية املتكاملة    وبعملييت إطار اال  

توجيهات نظرية وتقنية ملساعدة جهات التنسيق الوطنية يف اإلشراف على عملية برامج العمل         
الوطنية والنهوض هبا، واسُتخدمت هذه الورقات يف أنشطة متنوعة ُنظمت وُنفذت على حدة             

وُنشرت هذه الورقات أيـضاً  . عمل املشترك بني األمانة واآللية العامليةأو يف إطار برنامج ال   /و
  .على املوقعني الشبكيني للمنظمتني

ورغم أن املوارد حمدودة بشدة، فقد وضعت األمانة واآللية العاملية، يف إطار برنامج               -٤٤
.  العمل الوطنيـة   ، برناجماً بشأن مواءمة برامج    ٩-م أ /٢العمل املشترك املوافَق عليه يف املقرر       

أو تعزيز عمليـة    /الرامي إىل حفز و   " برنامج الشروع يف مواءمة برامج العمل الوطنية      "وكان  
املواءمة، قد أُطلق رمسياً من خالل مناقشيت مائدة مستديرة أثناء الـدورة التاسـعة للجنـة                

تالية املتعلقة  ويف إطار تنفيذ هذا الربنامج، ُنظمت حلقات العمل ال        . استعراض تنفيذ االتفاقية  
  :ببناء القدرات يف جمال مواءمة برامج العمل الوطنية

  /حزيـران حلقة عمل خاصة بأطراف املرفق اخلامس ُعقدت يف بـراغ يف              )أ(  
   بالتعاون مع حكومة اجلمهورية التشيكية؛٢٠١٠يونيه 

حلقة عمل خاصة بأطراف املرفق الثالث من أمريكا الوسطى ُعقـدت يف              )ب(  
   بالتعاون مع حكومة غواتيماال؛٢٠١١يناير /كانون الثاينالعاصمة يف غواتيماال 

 وأخـرى يف    ٢٠١٠يوليـه   /حلقة عمل يف كولومبو بسري النكا يف متوز         )ج(  
  .٢٠١١يناير /كانون الثاينغواتيماال العاصمة يف 

 دوالر مـن دوالرات     ١٥٠ ٠٠٠وبعد أن قرر جملس مرفق البيئة العاملية توفري مبلغ            -٤٥
لـدعم   )١(يات املتحدة من نظام توزيع املوارد الشفاف يف إطار جولة التمويل اخلامسة           الوال

البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة يف القيام بأنشطة متكينية يف جمايل مواءمة برامج العمل الوطنية              
. واإلبالغ عنها، جيري حالياً توسيع هذا الربنامج حبيث يشمل مجيع البلدان األطراف املتأثرة            

قليميـة  غري أن حمدودية املوارد ستحتم تنفيذه على مراحل، ستشمل أوالها حلقـة عمـل إ             
وثالث حلقات عمل دون إقليمية بشأن بناء قدرات األطراف من أوروبا الوسطى والشرقية             
وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الشرقية وأمريكا اجلنوبية يف جمال مواءمة بـرامج               

  :وتتضمن املواضيع اليت سيجري تناوهلا ما يلي. العمل

__________ 

 .جولة التمويل احلالية ملرفق البيئة العاملية )١(
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  واءمة برامج العمل الوطنية؛املساعدة والتوجيهات التقنية من أجل م  )أ(  

احلصول على متويل مرفق البيئة العاملية يف إطار حمور التركيز املتعلق بتردي              )ب(  
 دوالر  ١٥٠ ٠٠٠األراضي بصفة عامة، وعلى املبلغ املخصص لألنشطة التمكينية ومقداره          

  بصفة خاصة؛

  تعميم برامج العمل الوطنية؛  )ج(  
  مل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية؛أو مواءمة برامج الع/وضع و  )د(  
التبادل بني جهات التنسيق املعنية بكل منطقة إقليمية فيما يتعلق بعمليـات              )ه(  

  مواءمة برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية؛
 ٩-م أ /١٣ُسُبل اإلسراع يف عملية مواءمة برامج العمل مع أخذ املقـرر              )و(  

  .بعني االعتبار
وقدمت األمانة مساعدة تقنية وتوجيهات نظرية بشأن عملية برامج العمل الوطنيـة              -٤٦

إىل أطراف االتفاقية من أقل البلدان منواً، من خالل تنظيم حدث جانيب خالل مؤمتر األمـم                
وركَّز . ٢٠١١مايو /أياراملتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً واملعقود يف اسطنبول بتركيا يف           

ا املؤمتر على أوجه التآزر بني مواءمة برامج العمل الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل             هذ
  .الوطنية للتنوع األحيائي، وبرامج العمل الوطنية للتكيف

وشاركت األمانة واآللية العاملية يف حلقيت عمل دون إقليميـتني متعلقـتني ببنـاء                -٤٧
ة وموجهتني إىل جهات التنسيق يف غرب ووسط القدرات يف جمال مواءمة برامج العمل الوطني

وقدمت األمانة واآللية العاملية مساعدة تقنية إىل هاتني احللقتني اللتني ُعقدتا يف أبوجا             . أفريقيا
وقـدمت  . ٢٠١١يونيه /حزيران ويف بومجبورا ببوروندي يف ٢٠١١مارس  /آذاربنيجرييا يف   

 استعراض مشاريع ورقات بشأن مواءمة      األمانة أيضاً مساعدة إىل بعض األطراف من خالل       
  .برامج العمل الوطنية وبتوفري ورقات توجيهات تقنية هلذه العملية

  االستنتاجات    

تتزايد مساعدة األمانة واآللية العاملية لعملية وضع ومواءمة برامج العمل الوطنيـة،              -٤٨
كثيف العملية هبـدف    وجيب ت . وتلتمس البلدان األطراف املتأثرة هذه املساعدة أكثر فأكثر       

   .٩-م أ١٣ املعروضة يف املقرر CONS-O-5 رالوفاء مبتطلبات املؤش
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تعاون األمانة واآللية العاملية من أجل دعم التنسيق والتعاون اإلقليميني            -ثالثاً   
يف التصدي لالحتياجات والقدرات والقضايا احملددة القائمة والناشـئة         

  راتيجيةبغية بلوغ األهداف التشغيلية لالست

عملت األمانة واآللية العاملية معاً من أجل زيادة الدعم املوجه إىل التنسيق اإلقليمـي            -٤٩
ونقلت املنظمتـان مـوظفني إىل      . من خالل تنفيذ العناصر اإلقليمية لربنامج العمل املشترك       

ـ وحدات التنسيق اإلقليمي املعنية باملناطق املدرجة يف املرفقات األول والثاين وال     ويقـوم  . ثثال
  : التاليةري عملية التنسيق اإلقليمي من خالل تقدمي الدعم يف جماالت منهاهؤالء املوظفون بتيس

  تبادل املعلومات؛  )أ(  

  زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف العملية اإلقليمية؛  )ب(  

  إنشاء جلان إقليمية؛  )ج(  

ن اإلقليميـة والوكـاالت     التفاعل بشأن قضايا االتفاقية بني رؤساء اللجا        )د(  
  .اإلقليمية املختصة

ودعمت األمانة واآللية العاملية، بواسطة وحدة التنسيق اإلقليمي وبالتعاون مع الرئاسة             -٥٠
ومفوضية االحتاد األفريقي، إنشاء اللجنة التشاورية اإلقليمية لتنفيـذ       ) اجلزائر(اإلقليمية األفريقية   

وعملت اهليئتان معاً على وضع إطـار       .  اجتماعها األول  االتفاقية يف أفريقيا كما دعمت عقد     
تعاون جديد مع مصرف التنمية األفريقي، واستكمال خطة العمل اإلقليميـة، واملـشاركة يف              

  .أحداث إقليمية مثل حلقات العمل دون اإلقليمية لبناء القدرات يف جمال مواءمة برامج العمل

عاون اإلقليميني يف آسيا واحمليط اهلـادئ مـن      وسعت اهليئتان إىل تشجيع التنسيق والت       -٥١
خالل العمل مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وإقامة صالت             

. بعملية االتفاقية يف املنطقة مع برامج من قبيل مبادرة آسيا الوسـطى بـشأن إدارة األراضـي            
  .ط اهلادئ بتعيني موظف من اآللية العامليةوُعززت وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا واحملي

ويف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أدت وحدة التنـسيق اإلقليمـي دوراً               -٥٢
فيما يتعلق بقضايا متنوعة منها وضع برنـامج        ) أوروغواي(أساسياً يف دعم الرئاسة اإلقليمية      

  :ة معاً يف اجملاالت التاليةوعمل موظفو األمانة واآللية العاملي. العمل اإلقليمي

ترويج عملية االتفاقية بني املؤسسات والربامج اإلقليمية املختصة مبا يف ذلك             )أ(  
  منتدى وزراء البيئة يف بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛

  تنظيم حلقات عمل ملواءمة برامج العمل الوطنية يف غواتيماال؛  )ب(  

وقد ُعقد هـذا االجتمـاع يف       . تصحر وتغري املناخ  تنظيم اجتماع بشأن ال     )ج(  
 حتضرياً للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم           ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
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تقييم احلالة الراهنة لربامج العمل الوطنية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب             )د(  
  د الثغرات يف سياق االستراتيجية؛هبدف حتدي

  املشاركة يف اجتماعات األفرقة القطرية لألمم املتحدة؛  )ه(  

  .وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )و(  

وما فتئت األمانة واآللية العاملية تعمالن معاً، بواسطة موظفني مكلفني يف املقر، علـى                -٥٣
وأوروبا الوسطى  ) املرفق الرابع (لتعاون اإلقليمي بني أطراف مشال البحر األبيض املتوسط         تعزيز ا 

كذلك دعمت األمانة واآللية العاملية هاتني املنطقتني بتيسري تبـادل          ). املرفق اخلامس (والشرقية  
لوثيقة انظر ا (املعلومات بني األطراف وبدعم رئيسيهما اإلقليميني وبتحديد األولويات اإلقليمية          

ICCD/COP(10)/3(            وشجعتا توثيق التعاون بني أطراف املرفق اخلامس من خالل تيسري تبادل ،
  .اآلراء بشأن عملية مواءمة برامج عملها وتيسري تعاوهنا مع املفوضية األوروبية

 أدناه ما وفرته األمانة واآللية العاملية من موظفني لـدعم التنـسيق             ٣ويبّين اجلدول     -٥٤
  .اإلقليمينيوالتعاون 

  ٣اجلدول 
  الدعم من املوظفني آلليات التنسيق اإلقليمي

  موظفو األمانة واآللية العاملية العاملون يف خدمة آليات التنسيق اإلقليمي
  املكان  الوظيفة  عدد املوظفني  املستوى  املنظمة
  بون/مهام التنسيق اإلقليمي  مسؤول مكلف  ١  ٥-ف  األمانة

 بـرامج العمـل     موظف معين مبواءمة    ١  ٤-ف  
  وبناء القدرات

  بون/مهام التنسيق اإلقليمي

  أفريقيا/وحدة التنسيق اإلقليمي  منسق لوحدة التنسيق اإلقليمي  ١  ٤-ف  
أمريكـا  /وحدة التنسيق اإلقليمي    منسق لوحدة التنسيق اإلقليمي  ١  ٤-ف  

  الالتينية والبحر الكارييب
موظف برامج معين مبهـام التنـسيق         ١  ٤-ف  

  اإلقليمي
  بون/مهام التنسيق اإلقليمي

موظف برامج معين بوحدة التنـسيق        ١  ٣-ف  
  اإلقليمي

  أفريقيا/وحدة التنسيق اٌإلقليمي

  آسيا/وحدة التنسيق اإلقليمي  منسق لوحدة التنسيق اإلقليمي  ١  ٣-ف  
موظف برامج معين بوحدة التنـسيق        ١  ٣-ف  

  اإلقليمي
  آسيا/وحدة التنسيق اإلقليمي

موظف فين   
  دئمبت

موظف برامج مبتدئ معين بوحـدة        ١
  التنسيق اإلقليمي

  املكسيك/وحدة التنسيق اإلقليمي

وحدة /سكرتري ملهام التنسيق اإلقليمي     ١  ٥-ع  
  التنسيق اإلقليمي

  بون/مهام التنسيق اإلقليمي
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  موظفو األمانة واآللية العاملية العاملون يف خدمة آليات التنسيق اإلقليمي
  املكان  الوظيفة  عدد املوظفني  املستوى  املنظمة

  أفريقيا/وحدة التنسيق اإلقليمي  موظف برامج  ١  *مستشار  اآللية العاملية
  آسيا/وحدة التنسيق اإلقليمي  ال ينطبق  ١  *مستشار  
  املكسيك/وحدة التنسيق اإلقليمي  ال ينطبق  ١  *مستشار  
التنسيق العام لوحدات التنـسيق       منسق برامج  ١  ٥-ف  

  اإلقليمي من املقر
تقــدمي الــدعم مــن املقــر إىل   موظف برامج  ١  ٤-ف  

  وحدة التنسيق اإلقليمي/آسيا
ىل أوروبـا   تقدمي الدعم من املقر إ     موظف برامج  ١  ٣-ف  

 الوسطى والشرقية

     ١٦      اجملموع
 وأحلقـوا   ٣- يعـادل ف   تدبوا على مـستوى    طويلة األجل ان   هؤالء مستشارون بعقود    *  

  ).أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب(بوحدات التنسيق اإلقليمي 
عـاون األمانـة     مزيد من املعلومات املتعلقة بت     ICCD/COP(10)/11ويرد يف الوثيقة      -٥٥

  .واآللية العاملية

  استعراض الترتيبات احلالية الستضافة وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة  -رابعاً   
، اليت طلب فيها مؤمتر األطـراف إىل األمـني          ٩-م أ /٣ من املقرر    ٥عمالً بالفقرة     -٥٦

نسيق اإلقليمـي   التنفيذي القيام بأمور منها استعراض الترتيبات احلالية الستضافة وحدات الت         
ويقدم التقرير املفـصل عـن      . القائمة، طلبت األمانة إجراء استعراض شامل يف هذا الصدد        

. ICCD/COP(10)/MISC.1النتائج الكاملة هلذا االستعراض إىل مؤمتر األطراف باعتباره الوثيقة  
  .ويذكر هذا الفصل بأبرز نقاط االستعراض واستنتاجاته

 يوجد  تقييماً ملا  )١(فهو حيتوي   . لى أربعة مواضيع رئيسية   ويقوم هيكل االستعراض ع     -٥٧
حتليل معمق ملذكرات التفـاهم القائمـة مـع          )٢(ويلي ذلك   . من ترتيبات البلدان املضيفة   

حتليالً مقارنـاً لـثالث      )٣(ويقدم االستعراض   . املؤسسات املضيفة والترتيبات الناجتة عنها    
 التنسيق اإلقليمي لبلدان املرفـق اخلـامس        مؤسسات أعربت عن اهتمامها باستضافة وحدة     

بعض التوصيات واالقتراحـات املوجهـة إىل        )٤(وهو يقدم أخرياً    ). انظر الفصل اخلامس  (
  .وحدات التنسيق اإلقليمي فيما يتعلق بسبيل املضي قدماً

وأجري االستعراض بتحليل مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة ووثـائق رمسيـة              -٥٨
أو االتفاقات املوقعة مع البلد املضيف واملؤسسات املـضيفة         / التفاهم و  أخرى مثل مذكرات  

وأُعد أيضاً استبيان قائم على متطلبات      . والتقارير ذات الصلة اليت قدمت إىل مؤمتر األطراف       
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إنشاء وحدة تنسيق إقليمي، وُعقد عدد من االجتماعات مع ممثلي البلدان األطراف يف املناطق  
بالت مع موظفي وحدات التنسيق اإلقليمي واملؤسسات املـضيفة ذات          املعنية، وأجريت مقا  

. وأُجريت مقابالت فردية أخرى ومجعت معلومات إضافية من خالل االسـتبيانات          . الصلة
 .وتشكل املعلومات املستخلصة جوهر التقرير

  أفريقياستعراض وحدة التنسيق اإلقليمي يف ا  -ألف   
فريقيا رمسياً من خالل اتفاق استضافة بني مصرف        أنشئت وحدة التنسيق اإلقليمي أل      -٥٩

    التنمية األفريقية وأمانة االتفاقية يف أعقاب توقيع األمانة اتفاق مقر مع كـوت ديفـوار يف                
وبناء على هذين االتفاقني، استقرت مكاتب وحدة التنسيق اإلقليمي يف مقـر            . ٢٠٠٠عام  

فاق املربم مع مصرف التنمية األفريقي تاريخ       وليس لالت . مصرف التنمية األفريقي يف أبيدجان    
وبسبب انعدام االستقرار   . انقضاء وهو مينح موظفي الوحدة امتيازات وحصانات دبلوماسية       

يف البلد املضيف، ُنقل مقر مصرف التنمية األفريقي بصفة مؤقتة ومعه وحدة التنسيق اإلقليمي        
  .٢٠٠٣إىل تونس العاصمة يف عام 

 املزمع االنتقال بصفة دائمة، فلم يوقّع اتفاق مقر مع تونس، رغـم             ومبا أن من غري     -٦٠
غري أن احلالة السياسية يف كوت ديفوار حتسنت مؤخراً، وأعلن رئـيس            . مرور مثانية أعوام  

. مصرف التنمية األفريقي أن املصرف يستعد إىل العودة إىل أبيدجان يف غضون ثالث سنوات    
  .حدة التنسيق اإلقليمي يف الفترة املقبلةوما زال يتعني تسوية مسألة مكان و

  :ويقدم التقرير اخليارات التالية  -٦١
اإلبقاء على الوضع الراهن على أساس مؤقت إىل حني عودة مصرف التنمية       )أ(  

     وجتدر اإلشارة إىل أن التقرير ُيشدد على أن وحدة التنسيق اإلقليمـي        . األفريقي إىل أبيدجان  
  ت ديفوار أثناء وجودها هناك؛مل تتلق أي دعم من كو

توقيع اتفاق مقر مع تونس تتراوح مدته بني سنتني وثالث سـنوات مـع                )ب(  
إمكانية التجديد، على أن يوضع يف االعتبار أن مصرف التنمية األفريقي ميكن أن يعـود إىل                

ملنقول ويربز التقرير أنه ال توجد يف تونس، فيما عدا مصرف التنمية األفريقي ا         . كوت ديفوار 
مرصـد الـصحراء    (بصفة مؤقتة، سوى مؤسسة واحدة أخرى ذات والية إقليمية أو دولية            

 /ويقّيد هذا األمر وحدة التنسيق اإلقليمي يف إقامة االتـصاالت         ). الكربى ومنطقة الساحل  
  الشراكات اإلقليمية الالزمة ألداء واليتها؛

  :ها ما يلياختيار بلد آخر، وهو ما سيقتضي ترتيبات جديدة من  )ج(  
  إبرام اتفاق مقر جديد؛ '١'
  اختيار مؤسسة مضيفة جديدة وإبرام اتفاق معها؛ '٢'
  تغطية تكلفة النقل؛ '٣'
  .تقييم ما يقدمه هذا اخليار من إضافة '٤'
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وإذا اختري احلل األول، فسيتعني إبرام اتفاق مقر جديد يتضمن أحكاماً تعرِّف صفة وحدة                -٦٢
  .٩-م أ/٣ملسندة إليها يف ضوء االستراتيجية واملقرر التنسيق اإلقليمي ودورها وفقاً للمهام ا

وإذا اختري احلل الثاين أو الثالث، فسيتعني على األمانة إهناء اتفاقها مع كوت ديفوار                -٦٣
  .على النحو املنصوص عليه يف هذا االتفاق

  مذكرة التفاهم مع املؤسسة املضيفة  -باء   
سيق اإلقليمي يف أفريقيا تقع يف مقر مصرف         أعاله أن وحدة التن    ٥٩ذُِكر يف الفقرة      -٦٤

 بني مـصرف التنميـة      ١٩٩٩مايو  /التنمية األفريقي بناًء على مذكرة تفاهم وقعت يف أيار        
وطبقاً ملذكرة التفاهم هذه، يساهم مـصرف       . األفريقي وصندوق التنمية األفريقي واألمانة    

  .توفري املكاتب واللوازم جماناًالتنمية األفريقي مسامهة كبرية يف وحدة التنسيق اإلقليمي ب
وأدى وجود وحدة التنسيق اإلقليمي يف مقر مصرف التنمية األفريقي إىل أمور منها               -٦٥

وشـجع  . ظهور بعض أوجه التآزر بني أنشطة وبرامج املصرف وعملية االتفاقية يف أفريقيا           
 األفريقي والبنك   ذلك زيادة الدعم املقدم لبلوغ أهداف االتفاقية من حافظيت مصرف التنمية          

  .الدويل املخصصتني هلذا القطاع
وتبني دراسة أجرهتا اآللية العاملية مع مصرف التنمية األفريقي أن حافظة املـصرف               -٦٦

 مليار دوالر مـن     ١,٦، مبلغ   ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٠خصصت، على مدى الفترة من عام       
التقرير بأن ُيدعى مـصرف     ويوصي  . دوالرات الواليات املتحدة لإلدارة املستدامة لألراضي     

التنمية األفريقي إىل حضور مؤمتر األطراف العاشر وتقدمي دراسة أحدث عهداً تغطي الفتـرة         
  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٠املمتدة من عام 

 ٢٠١١واعتمد وحدة التنسيق اإلقليمي ومصرف التنمية األفريقي إطار تعاون لعام             -٦٧
ي التقرير بأن تعمل وحدة التنسيق اإلقليمـي        ويوص. يركز على عدد من اجملاالت األساسية     

إدارة األراضي القاحلة واإلدارة املستدامة لألراضي،      /كسلطة تقنية يف جمايل مكافحة التصحر     
وأن تسدي املشورة ملصرف التنمية األفريقي بشأن مبادرات االتفاقية وما قد تنطوي عليه من              

  . وأهدافه السياساتيةفائدة وأمهية بالنسبة إىل برامج املصرف القطاعية
وذكر التقرير أن وجود وحدة التنسيق اإلقليمي يف مقر مصرف التنمية األفريقي له               -٦٨

  :عيبان مها التاليان
  أن مصرف التنمية األفريقي ليس منظمة من منظمات األمم املتحدة؛  )أ(  
أن من غري اليسري وصول بلدان أطراف أفريقية كثرية إىل البلـد املـضيف                )ب(  

  .دون اإلقليمية الشريكة يف عملية االتفاقية/حلايل وأنه يكاد خيلو من املؤسسات اإلقليميةا
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وخيلص التقرير إىل أن من غري الالزم توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مصرف التنمية                -٦٩
زد على ذلـك   . األفريقي مبا أن الدعم املقدم إىل وحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا دعم كافٍ           

  .ة التفاهم القائمة تتيح إدخال تعديالت مبجرد التراسل كتابياً بني األطراف املعنيةأن مذكر
وبالنظر إىل عملية إعادة االستقرار يف كوت ديفوار، اقترحـت بعـض البلـدان                -٧٠

األطراف األفريقية نقل وحدة التنسيق اإلقليمي إىل مؤسسة مضيفة جديدة وبلـد مـضيف              
نة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيـا ومفوضـية االحتـاد          واقُترح يف هذا الصدد جل    . جديد

. األفريقي، وكلتامها يف أديس أبابا بإثيوبيا، ومقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب بكينيا             
وخلص إىل أن األطراف    . أو عيوبه /وحبث التقرير كل خيار من هذه اخليارات مبيناً مزاياه و         

 بدقة، مبيناً أنه ينبغي يف مجيع األحوال احلفاظ على العالقات           ينبغي أن تبحث كل اخليارات    
  .املمتازة مع مصرف التنمية األفريقي

  استعراض وحدة التنسيق اإلقليمي يف آسيا  -جيم   
 يف مقر جلنـة     ٢٠٠٠أنشئت وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام            -٧١

ومل يوقـع   . سيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك بتايلنـد      األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آل    
ومع ذلك، حتافظ وحدة التنسيق اإلقليمي على عالقات عمل         . اتفاق مقر مع حكومة تايلند    

. جيدة مع اهليئات الوطنية املعنية، مبا يف ذلك مركز التنسيق الوطين ووزارة الشؤون اخلارجية             
  .تنسيق اإلقليمي لكنها ال توفر التجهيزاتوتوفر حكومة تايلند الفضاء املكتيب لوحدة ال

وينبغي توقيع اتفاق املقر ذي الصلة الذي يتيح لوحدة التنسيق اإلقليمـي أساسـاً                -٧٢
وسوف يسوي ذلك وضع وحدة التنسيق وميهد هلـا سـبيل           . قانونياً سليماً ألداء وظائفها   

مية كثرية هلا مكاتب    احلصول على االعتراف الكامل من بعثات ووكاالت إقليمية ودون إقلي         
ويؤكد التقرير أن البلد املـضيف يتحلـى بـاإلرادة          . يف بانكوك، مما يتيح إقامة الشراكات     

 .السياسية الالزمة إلبرام اتفاق ويوصي بأن حتذو األمانة حذوه

  مذكرة التفاهم مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  -دال   

يثاق االستضافة بني األمانة وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا          وقع م   -٧٣
     ومن الواضح يف التقرير أن هذا االتفـاق، الـذي          . ٢٠٠٠سبتمرب  /واحمليط اهلادئ يف أيلول   

وتوفر اللجنة القضاء املكـتيب     . مل حيدد له تاريخ انقضاء، يفي بأغراضه وال حيتاج إىل تنقيح          
وتنفرد الوحدة هبذا االمتيـاز  . ناً مجيع التكاليف التشغيلية لوحدة التنسيق اإلقليمي    وتغطي جما 

 هيئة يقع مقرهـا يف اللجنـة        ٣٧من بني وكاالت األمم املتحدة ومؤسساهتا البالغ عددها         
غري أن اللجنة بدأت تتقاضـى      . االقتصادية واالجتماعية، وتتلقى املستوى ذاته من اخلدمات      

  . اء مكتيب إضايف ملوظف من اآللية العامليةتكاليف ختصيص فض
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وتواجه وحدة التنسيق اإلقليمي حدوداً شديدةً يف جمال اللغات، إذ ُيطلـب إليهـا                -٧٤
تقدمي خدمات إىل بلدان أطرف ناطقة بالعربية وبالروسية لكنها تفتقر إىل موظفني ميلكـون              

مانة للوحدة مساعداً تقنيـاً يـتقن       ويوصي التقرير بأن تنتدب األ    . املهارات اللغوية املناسبة  
اإلنكليزية والروسية والعربية وسكرترياً يتقن اإلنكليزية والتايلندية ويكون متعوداً علـى إدارة    

  . ومنهجيات العمل داخل منظومة األمم املتحدة
 ممـا حيـول دون   ٣-وتوجد مشكلة أخرى تتمثل يف كون املنسق موظف برتبة ف    -٧٥

وال بد أيضاً أن تعد وحدة التنسيق اإلقليمي        . مية ورفيعة املستوى  حضوره االجتماعات السا  
وجيب الـسعي إىل تـدعيم      . برنامج عمل سنوياً باستخدام نظام اإلدارة القائمة على النتائج        

أوجه التآزر بني أنشطة اللجنة واالتفاقية وإقامة الشراكات مع املؤسسات اإلقليميـة ودون             
  . اإلقليمية املعنية يف بانكوك

  استعراض وحدة التنسيق اإلقليمي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -هاء   

متثلت نقطة البداية يف إنشاء وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكـا الالتينيـة والبحـر                -٧٦
الكارييب يف تبادل خطابات نوايا بني األمانة وأمانة البيئة واملوارد الطبيعية ومصائد األمساك يف              

 بني األمانة ووزارة البيئة واملـوارد الطبيعـة يف          ١٩٩٩وقع اتفاق املقر يف عام      و. املكسيك
ويشمل هذا االتفاق أموراً منها حتديد مكان وحدة التنسيق اإلقليمـي والـصفة             . املكسيك

  . القانونية لألمانة وامتيازات وحدة التنسيق اإلقليمي وحصاناهتا وإعفاءاهتا القانونية
قط ألن وزارة الشؤون اخلارجية املكسيكية تتمـسك        حيز النفاذ  ومل يدخل االتفاق    -٧٧

ويربز التقرير أن   . بكوهنا السلطة الوحيدة املخولة إلبرام وتوقيع اتفاق مقر نيابة عن احلكومة          
بقاء وحدة التنسيق اإلقليمي يف املكسيك يقتضي توقيع األمانة اتفاق مقر جديـداً يـضمن               

 إىل أن احلكومة املكسيكية منحت الوحدة مساعدةً ماليـةً          وجتدر اإلشارة . صفتها القانونية 
ومل تقـدم أي    . ١٩٩٨ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عـام          ٢٠ ٠٠٠مقدارها  

 قراراً  ٢٠٠٧مساعدة منذ إبداء االعتراض، رغم أن جملس الشيوخ املكسيكي اعتمد يف عام             
  . ٢٠٠٨لسنة املالية يتعلق بتخصيص موارد مالية لوحدة التنسيق اإلقليمي ل

  مذكرة التفاهم مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -واو   

 يف  ١٩٩٨أنشئت وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام             -٧٨
ـ             دة مكسيكو مبوجب مذكرة تفاهم أولية بني األمانة واملكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتح

مث نقل املكتب اإلقليمي إىل     . للبيئة املعين بأمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومقره يف املكسيك        
بنما العاصمة ووقعت مذكرة تفاهم جديدة بني األمانة واللجنة االقتصادية ألمريكية الالتينية            

 املـضيفة  ، أصبحت اللجنة مبوجبها املنظمة٢٠٠٢ أكتوبر/ الكارييب يف  تشرين األول  والبحر
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، وقد أفادت   ٢٠١١وستنتقل اللجنة إىل مقرها اجلديد يف هناية عام         . لوحدة التنسيق اإلقليمي  
وعمالً بالتوصيات الواردة يف التقرير، حبثـت       . بعدم وجود مكان كاٍف الستضافة الوحدة     

تينيـة  األمانة اخليارات الثالثة املمكنة فيما يتعلق مبكان وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكا الال           
ن مقر  البقاء يف املكسيك يف مقر منفصل ع       )١: (يارات هي التالية  والبحر الكارييب، وهذه اخل   

       يمي يف سانتياغو دي شـيلي؛      نقل الوحدة إىل مكتب اللجنة اإلقل      )٢(اللجنة االقتصادية؛ أو    
  .بنمانقل الوحدة إىل مكتب إقليمي أو دون إقليمي من مكاتب األمم املتحدة يف  )٣(أو 
ويعين البقاء يف املكسيك أن وحدة التنسيق اإلقليمي ستضطر إىل استئجار مكتـب               -٧٩

خاص هبا، وهو ما يستدعي أموراً منها توفري أمنها الذايت واالنفصال عن اللجنة االقتـصادية               
. ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وهي املنظمة دون اإلقليميـة الوحيـدة يف املكـسيك             

  . ذا االعتبار األخري تبعات على تنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة مع اللجنةوسيكون هل
واالنتقال إىل مكتب اللجنة اإلقليمي يف سانتياغو ستنجم عنه تكاليف متصلة بنقـل        -٨٠

املكتب واملوظفني، كما سيقتضي تعديل مذكرة التفاهم املربمة مع اللجنة وتوقيع اتفاق مقر             
وجتدر اإلشارة إىل أن السفر إىل سانتياغو أمر        . يف اإلدارية للجنة  مع شيلي ودفع بعض التكال    

  .صعب بالنسبة إىل البلدان األطراف من البحر الكارييب
أما بنما العاصمة فتكاد تبعد املسافة ذاهتا عن معظم بلدان أمريكـا الالتينيـة والبحـر                  -٨١

ة عدداً من املكاتـب اإلقليميـة      وتستضيف بنما العاصم  . الكارييب غري الواقعة يف أمريكا الوسطى     
ودون اإلقليمية اليت ميكن أن تستضيف بدورها وحدة التنسيق اإلقليمي وتتيح بذلك فرصاً إلقامة              

  . ويقتضي هذا اخليار، على غرار اخليارين اآلخرين، إبرام اتفاقات املقر ذات الصلة. الشراكات
 من  ٦ و ٥ الوالية املبينة يف الفقرتني      وعمالً بالتوصيات الواردة يف التقرير، ومتشياً مع        -٨٢

، باشرت األمانة عملية إبرام اتفاقي مقر ومؤسسة مضيفة جديدين لوحـديت            ٩-م أ /٣املقرر  
التنسيق اإلقليمي يف كل من أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وهي بصدد استكمال             

  . اتفاق املقر املتعلق بوحدة التنسيق اإلقليمي يف آسيا

  إقامة ودعم آليات التنسيق اإلقليمي للمرفق اخلامس  - خامساً 

املرفـق  (دعمت األمانة عملية آلية التنسيق اإلقليمي يف أوروبا الوسطى والـشرقية              -٨٣
من خالل تيسري سلسلة من األحداث مبا يف ذلك اجتماعات لألطـراف خـالل              ) اخلامس

. شاورات عن طريق الربيـد اإللكتـروين      الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وم      
ونوقش إنشاء آلية التنسيق اإلقليمي أيضاً يف حلقة عمل بشأن مواءمة برامج العمل الوطنيـة               

 ويف االجتماع اإلقليمي اخلاص باملرفق اخلامس واملعقود ٢٠١٠يوليه /عقدت يف براغ يف متوز
  . يف إطار التحضري ملؤمتر األطراف العاشر



ICCD/COP(10)/21 

25 GE.11-62588 

  حدة تنسيق إقليمي للمرفق اخلامسإنشاء و  -ألف   

     تعترب بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وحدة التنسيق اإلقليمي اخلاصة هبـا جـزءاً               -٨٤
وقد أعرب كل من االحتاد الروسي وجورجيا وصـربيا         . ال يتجزأ من آلية التنسيق اإلقليمي     

بلـدان املؤسـسات    رمسياً عن اهتمامه باستضافة وحدة التنسيق اإلقليمي، وحددت هذه ال         
وطلبت األمانة استعراضاً شامالً للعروض الثالثة، يشمل حتليالً معمقاً للمؤسـسات           . املضيفة

  .  املقترحة الستضافة وحدة التنسيق اإلقليمي
وتـضمن  . وأجري االستعراض والتحليل باالستناد إىل بعض املبـادئ األساسـية           -٨٥

ؤسسات املضيفة املقترحـة يتعلـق باسـتعدادها    االستعراض والتحليل استبياناً موجهاً إىل امل     
وأظهر االستعراض والتحليل أن املؤسـسات      . الستضافة الوحدة ولتزويدها بالدعم املناسب    

املقترحة الستضافة وحدة التنسيق اإلقليمي للمرفق اخلامس تفتقر مجيعها إىل حمـور تركيـز              
       لتنـسيق اإلقليميـة القائمـة،      إقليمي ووالية إقليمية، خبالف املؤسسات املضيفة لوحدات ا       

إذ تعمل اثنتان منها يف نطاق وطين، يف حني مل تتضح بعد صفة املؤسسة الثالثة؛ غري أن األدلة 
  . املتاحة تصب يف اجتاه منظمة غري حكومية

 أدناه النتائج اليت حصلت عليها كل مؤسسة يف أعقـاب عمليـة             ٤ويبني اجلدول     -٨٦
  : خضعت هلااالستعراض والتحليل اليت

  ٤اجلدول 
  حتليل املؤسسات املقترحة 

  معايري االختيار
معهد اجلغرافيا التابع ألكادميية 

  )االحتاد الروسي(العلوم الروسية 
املركز البيئي اإلقليمي 

  )صربيا(للقوقاز 
املركز الوطين للتصحر وتغري املناخ 

  )جورجيا(والرصد 
  املرتبة الثالثة  الثانيةاملرتبة   املرتبة األول  اإلمكانية العملية

  املرتبة األوىل  املرتبة الثالثة   املرتبة الثانية  املعارف 
  املرتبة الثانية  املرتبة الثالثة  املرتبة األوىل  الزعامة
  املرتبة الثانية  املرتبة الثالثة  املرتبة األوىل  الشراكة
  تعادل  تعادل  تعادل  الفرص
  املرتبة الثالثة  يةاملرتبة الثان  املرتبة األوىل  املوارد
  املرتبة الثالثة  املرتبة األوىل  املرتبة الثانية  الوالية
  املرتبة الثانية  املرتبة الثالثة  املرتبة األوىل  التوقيت
  املرتبة الثانية  املرتبة الثالثة  املرتبة األوىل  النتيجة
  منظمة غري حكومية دون إقليمية  مركز وطين   مؤسسة وطنية  الصفة

ت األمانة العروض الرمسية والتقرير املتعلق باالستعراض وما نتج عنه من حتليل            وأحال  -٨٧
  . للعروض إىل األطراف املعنية بناًء على طلبها
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  تعيني موظفني لدعم عملية آليات التنسيق اإلقليمي يف أوروبا الوسطى والشرقية  -باء   

اف أوروبـا الوسـطى      وبناًء على رغبة أطـر     ٩-م أ /٣ من املقرر    ٥عمالً بالفقرة     -٨٨
      .والشرقية، أنشأت األمانة وظيفة موظف برامج مسؤول عن أوروبا الوسـطى والـشرقية            

وإذ تدرك األمانة ما يلزم من الوقت إلمتام التعيني، فقد عينت موظفاً مؤقتاً متفرغاً بالكامـل                
مليـة  ومن املتوقـع أن تبلـغ ع      . وجيري تعيني موظف ثابت متفرغ    . خلدمة أطراف املنطقة  

وسيعمل املوظف املختار انطالقاً مـن      . ٢٠١١أغسطس  /االختيار املرحلة النهائية حبلول آب    
  . مقر األمانة يف انتظار إنشاء وحدة تنسيق إقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية

  إجراءات أخرى لدعم التنسيق اإلقليمي اخلاص مبنطقة املرفق اخلامس  - جيم  

ت األمانة واآللية العاملية، بالتعـاون مـع حكومـة          ، عقد ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران   -٨٩
اجلمهورية التشيكية، حلقة عمل إقليمية بشأن بناء القدرات يف جمال مواءمة بـرامج العمـل    

ومل يكن إنشاء آلية تنسيق إقليمي للمنطقة حمور التركيز  . الوطنية يف أوروبا الوسطى والشرقية    
شت إىل حد ما، مما أفضى إىل االعتراف بضرورة         الرئيسي حللقة العمل هذه، لكن املسألة نوق      

  . إنشاء آلية تنسيق إقليمي فعالة
وناقش املشاركون أيضاً حتديد جهات شريكة على الصعيد اإلقليمي فيمـا يتـصل            -٩٠

بعملية املواءمة والتعاون مع االحتاد األورويب من أجل تدعيم التنفيذ من خالل تعزيز الشراكة              
  . رئيسية املخصصة للحوكمة البيئيةالشرقية ومبادرهتا ال

  اجتماع الرؤساء اإلقليميني   -دال   

) أ(٤٣ ُعقد اجتماع لرؤساء املرفقات يف أعقاب حلقة عمل براغ املذكورة يف الفقرتني             -٩١
ونوقشت يف هذا االجتماع مسألة دعم األمانة جلميع املناطق فيما يتصل بعملية            .  أعاله ٨٨و

. لية مواءمة برامج العمل الوطنية وجولة اإلبالغ الرابعة بصفة خاصةاالتفاقية بصفة عامة وبعم
  . وكانت منطقة املرفق اخلامس ممثلة يف هذا االجتماع بنائب رئيسها

، حددت أطراف املرفق اخلامس أولويات املنطقـة لفتـرة          ٩-م أ /٦ووفقاً للمقرر     -٩٢
سق، ومبساعدة وتنسيق   وحددت األولويات اإلقليمية على حنو من     . ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

  . من األمانة واآللية العاملية
، ستنظم األمانة حلقة عمل إقليمية بشأن بناء القدرات يف          ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   -٩٣

جمال وضع برنامج عمل إقليمي ووضع ومواءمة برامج عمل دون إقليمية ألطـراف املرفـق               
  .تنسيق اإلقليمينيوسينصب التركيز يف هذا الصدد على التعاون وال. اخلامس
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  اللجنة اإلقليمية  -هاء   

بعد مشاورات خمتلفة يسرهتا األمانة، أفادت أطراف أوروبا الوسطى والشرقية بأهنا             -٩٤
   ال حتتاج يف الوقت احلاضر إىل جلنة إقليمية، مبا أن رئيس مرفقها ونائبه يؤديان دوراً فعـاالً                 

  .  مبا يكفي

  االستنتاج  -واو   

 من التقدم يف اجلهود الرامية إىل دعم إنشاء آلية تنسيق إقليمي ملنطقـة              أُحرز شيء   -٩٥
وتواصل األمانة دعم جهود األطـراف يف       . املرفق اخلامس خالل الفترة موضوع االستعراض     

سبيل إنشاء وحدة تنسيق إقليمي باملساعدة على حتديد مؤسسة مناسـبة الستـضافة تلـك     
موظفني من األمانة واآللية العاملية لدعم املنطقـة، ويف         ويتجلى هذا التقدم يف تعيني      . الوحدة

حتديد األولويات اإلقليمية لفترة السنتني، ويف اجلهود املبذولة من أجل وضع برامج عمل دون       
  . إقليمية وبرنامج عمل إقليمي، ويف تعميق التعاون بني األطراف

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

  االستنتاجات  -ألف   

  زيز آليات التنسيق اإلقليميتع  -١  

    على الرغم من تعزيز وحدات التنسيق اإلقليمي وحتديد األولويات اإلقليميـة،            -٩٦
  :ما زال يتعني التصدي للنقاط التالية

اإلسراع يف وضع ومواءمة برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية الـيت             )أ(  
  ق؛اً للتعاون الفعلي داخل املناطيتوفر إطاراً حقيق

تؤدي اللجان اإلقليمية، حيثما وجدت، دوراً نشطاً يف تعزيز عمليـات             )ب(  
  آليات التنسيق اإلقليمي؛

ج املواضيعية إىل تغيري مؤسسي كي تتمكن مـن         ـحتتاج شبكات الربام    )ج(  
  . بلوغ أهدافها

  التعاون بني األمانة واآللية العاملية  -٢  

  :جتدر اإلشارة إىل النقاط التالية  -٩٧
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ُسجل حتسن يف التعاون على الصعيد اإلقليمي، ال سيما يف جمال مواءمة              )أ(  
  برامج العمل الوطنية ودعم وحدات التنسيق اإلقليمي؛

  ال تزال هناك صعوبات متصلة مبحدودية املوارد وبالتنسيق؛  )ب(  
حققت األنشطة املنجزة برعاية مشتركة من األمانـة واآلليـة العامليـة              )ج(  

  . راف جناحاً كبرياًوالبلدان األط

  استعراض وحدات التنسيق اإلقليمي  -٣  

  :ميكن زيادة فعالية وحدات التنسيق اإلقليمي من خالل القيام مبا يلي  -٩٨
  زيادة الدعم املقدم من البلدان األطراف داخل املناطق؛  )أ(  
التصدي ملسأليت القيود اللغوية واالفتقار إىل الدعم يف ميدان األعمـال             )ب(  

  .كرتاريةالس

  التوصيات  -باء   

  :تقترح التوصيات التالية  -٩٩
إسراع األطراف يف مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليميـة يف             )أ(  

  إطار آليات التنسيق اإلقليمي؛
  صياغة اختصاصات اللجان اإلقليمية يف إطار آليات التنسيق اإلقليمي؛  )ب(  
  بإدخال التعديالت املؤسسية الالزمة؛إنعاش شبكات الربامج املواضيعية   )ج(  
زيادة الدعم املقدم من األطراف داخل املناطق إىل وحـدات تنـسيقها              )د(  

  اإلقليمي حرصاً على ضمان فعاليتها؛
إتاحة ما يكفي من املوارد لتعاون األمانة واآللية العاملية علـى الـصعيد               )ه(  
  اإلقليمي؛
 العاملية والبلدان األطـراف يف إطـار        زيادة التعاون بني األمانة واآللية      )و(  

  عمليات ملموسة؛
تقدمي الدعم اإلداري إىل وحدات التنسيق اإلقليمي من خالل تزويدها            )ز(  

  .مبوظفي السكرتارية

        


