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 مؤمتر األطراف

 السابعةالدورة 
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨-١٧نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت) ج(٦البند 

 الربنامج وامليزانية

 إضافة

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني تقرير عن أداء الصندوق اال

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 ملخص تنفيذي

، إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل الدورة السابعة للمؤمتر ٦-م أ/٢٣طلب مؤمتر األطراف، مبقرره     
وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن     . متربشأن وضع الصندوقني االستئمانيني املنشأين مبوجب القواعد املالية للمؤ        

وهي تقدم وصفاً خمتصراً لألنشطة . ٢٠٠٥-٢٠٠٤األنشطة املدعومة يف إطار الصندوق التكميلي يف فترة السنتني 
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠الفعلية واملوارد املستخدمة، فضالً عن تقييم للنتائج اليت حتققت، وذلك حىت 

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بغية تضمينها أحدث املعلومات املمكنة *
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  معلومات أساسية-أوالً

 الوالية -ألف

 على أن يتضمن    (ICCD/COP(1)/11/Add.1)األطراف  من النظام الداخلي ملؤمتر     ) د(١٠تـنص املادة     -١
جدول األعمال املؤقت لكل دورة عادية ملؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، امليزانية املقترحة وكذلك مجيع املسائل 

 .املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية

ريراً إىل مؤمتر األطراف يف      إىل األمني التنفيذي أن يقدم تق      ٦-م أ /٢٣وطلـب مؤمتر األطراف يف مقرره        -٢
وتتضمن هذه الوثيقة   . دورتـه السابعة عن حالة الصندوقني االستئمانيني املنشأين مبوجب القواعد املالية للمؤمتر           

وينبغي قراءهتا  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤معلومـات عـن األنشطة املدعومة يف إطار الصندوق التكميلي يف فترة السنتني              
 . اليت تتضمن استعراضاً عاماً ألداء مجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقيةICCD/COP(7)/2/Add.3مقترنة بالوثيقة 

 نطاق التقرير -باء

 بشأن الربنامج وامليزانية املقترحني     Add.2 و ICCD/COP(7)/2/Add.1تتبع هذه الوثيقة هيكل الوثيقتني       -٣
كذلك تقييماً للنتائج اليت حتققت،     وهي تقدم وصفاً خمتصراً لألنشطة الفعلية و      . ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفـترة السنتني    
وقد . وهذه املعلومات مصحوبة ببيان النفقات للفترة قيد االستعراض       . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠وذلـك حـىت     

 :قّسمت هذه الوثيقة وفقاً للربامج الرئيسية على النحو التايل

 التوجيه التنفيذي والسياسة العامة؛ )أ( 

 ر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية والقضايا العاملية؛الدعم الفين املقدم إىل مؤمت )ب( 

 العلم والتكنولوجيا؛ )ج( 

 تيسري التنفيذ؛ )د( 

 .العالقات اخلارجية واإلعالم  )ه( 

 .وجتدر اإلشارة إىل أنه اضطُلع مبعظم األنشطة بالتعاون مع الشركاء بغية حتقيق النتائج املثلى -٤
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  التكميلي أداء الصندوق-ثانياً

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حالة الصندوق التكميلي يف -١اجلدول 

بدوالرات الواليات 
 إليراداتا املتحدة

 الرصيد املرحل ٦٤٩ ٣٠٠
 املسامهات الواردة ٨ ٢١٠ ٩٠٠
 وفورات العام السابق من االلتزامات وإيرادات الفائدة املصرفية ٦٦ ٢٠٠
 جمموع اإليرادات ٨ ٩٢٦ ٤٠٠
 )شاملة تكاليف دعم الربامج(جمموع النفقات  ٦ ٨٨٠ ٢٠٠
 الرصيد ٢ ٠٤٦ ٢٠٠

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ نفقات الصندوق التكميلي حبسب الربامج، كما كان الوضع يف -٢اجلدول 

بدوالرات الواليات 
 الربنامج املتحدة

 التوجيه التنفيذي والسياسة العامة ٤٧ ٨٠٠
 ىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية والقضايا العامليةالدعم الفين املقدم إ ١ ١٩٩ ٧٠٠
 العلم والتكنولوجيا ٢٩ ٩٠٠
 تيسري التنفيذ ٤ ٠٨٣ ٩٠٠
 العالقات اخلارجية واإلعالم ٤٢٠ ٩٠٠
 اجملموع الفرعي ٥ ٧٨٢ ٢٠٠
 تكاليف دعم الربامج ٧٥١ ٧٠٠
 اجملموع ٦ ٥٣٣ ٩٠٠
 ل العاملاحتياطي رأس املا ٣٤٦ ٣٠٠
 اجملموع الكلي ٦ ٨٨٠ ٢٠٠

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ نفقات الصندوق التكميلي حبسب بنود اإلنفاق، كما كان الوضع يف -٣اجلدول 
بدوالرات الواليات 

 البند املتحدة
 تكاليف املوظفني ١ ٦٢٩ ٧٠٠
 اخلرباء االستشاريون واخلرباء ٦٩٧ ٤٠٠
 سفر املشاركني واملمثلني ٤٤٥ ٤٠٠
 سفر املوظفني ٤٦٣ ٧٠٠
 اخلدمات التعاقدية ١٢٢ ٩٠٠
 مصروفات التشغيل العامة ٢٢ ٣٠٠
 املنح ٢ ٤٠٠ ٨٠٠
 اجملموع الفرعي ٥ ٧٨٢ ٢٠٠
 تكاليف دعم الربامج ٧٥١ ٧٠٠
 اجملموع ٦ ٥٣٣ ٩٠٠
 االحتياطي التشغيلي ٣٤٦ ٣٠٠
 اجملموع الكلي ٦ ٨٨٠ ٢٠٠
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 لعامةالتوجيه التنفيذي والسياسة ا -ألف

قدمـت األمانـة دواعـي مكافحـة التصحر يف اجتماعات شىت رفيعة املستوى على الصعيدين الوطين        -٥
واشتملت هذه االجتماعات على إجراء مشاورات . واإلقليمي بغية تشجيع االلتزام السياسي واملايل بتنفيذ االتفاقية

عة املستوى دون إقليمية وإقليمية واملشاركة يف       مع الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف وعلى عقد مؤمترات رفي        
 .ندوات عملية دولية

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املوظفني ٣٠ ٩٠٠
 تكاليف اخلدمات االستشارية ٦ ١٠٠
٣٧ ٠٠٠  

 التمثيل يف اجتماعات اتفاقيات ريو األخرى

ألخرى املتصلة باملوضوع، مبا فيها دورات استمرت األمانة يف االشتراك هبمة يف اجتماعات اتفاقيات ريو ا -٦
 .مؤمترات األطراف يف هذه االتفاقيات واجتماعات اهليئات االستشارية العلمية والتقنية

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املوظفني ١٠ ٨٠٠

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠التكلفة الكلية للتوجيه التنفيذي والسياسة العامة، حسب الوضع يف  ٤٧ ٨٠٠

 الدعم الفين املقدم إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية والقضايا العاملية -باء

  الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية-١

، أن تقوم الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية باستعراض          ٦-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، مبقرره      -٧
وطلب املؤمتر، يف مجلة أمور، يف املقرر نفسه استعراض بنود خمتارة من جدول األعمال              . تفاقية يف أفريقيا  تنفيذ اال 

 .٤-م أ/٨العاملي مستمدة من عملية التنفيذ وعملية تبليغ املعلومات إىل مؤمتر األطراف ومن تنفيذ املقرر 

.  يف بون بأملانيا   ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ إىل   ٢لفترة من   وُعقدت الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف ا         -٨
واستهلت أعماهلا بإجراء مشاورات مفتوحة ناقشت يف أثنائها البلدان األطراف يف مرافق التنفيذ اخلمسة لالتفاقية آراءها                

ولتيسري هذه  . ءبشأن املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة، وال سيما بنود جدول األعمال العاملي، ونسقت تلك اآلرا               
 .املشاورات، أُعدت وثائق معلومات أساسية عن مناطق حمددة وُوزعت قبل انعقاد دورة اللجنة

وقد ُنظِّمت عروض وأربع ندوات نقاش وحواران تفاعليان َدعمت النظر يف املواضيع املتخصصة والعاملية       -٩
سيط برامج العمل الوطنية ومسامهتها يف      وُوفرت للحوار التفاعلي بشأن تب    . املدرجـة يف جـدول أعمال اللجنة      

استئصـال شأفة الفقر على وجه اإلمجال وثيقة معلومات أساسية تربز العالقة بني تبسيط تلك الربامج وورقات                 
 .استراتيجية احلد من الفقر وتقترح خيارات لتلك العالقة
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  بدوالرات الواليات املتحدة
 تكاليف اخلدمات االستشارية ٨ ٣٠٠
 ملساعدة املؤقتةا ٥ ٣٠٠
 اخلدمات التعاقدية إلعداد الوثائق ٣٧ ٠٠٠
 سفر املوظفني املوجودين خارج بون ١٥ ٢٠٠
 سفر األعضاء املشاركني يف ندوات النقاش ومديري اجللسات ٧ ٣٠٠
٧٣ ١٠٠  

  األعمال التحضريية للدورة السابعة ملؤمتر األطراف-٢

 . يف نريويب بكينيا٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ١٧ف يف الفترة من ُتعقد الدورة السابعة ملؤمتر األطرا -١٠

، أن تضطلع وحدة التفتيش املشتركة التابعة ٦-م أ/٢٣وقـرر مؤمتر األطراف، يف مجلة أمور، يف مقرره       -١١
انيات العادية ومتول هذه الوحدة عادة أنشطتها مبوارد من امليز      . لألمم املتحدة باالستعراض الشامل ألنشطة األمانة     

بيد أنه ملا كانت اتفاقية مكافحة التصحر هي كيان مستقل من حيث امليزانية وال              . للمـنظمات املشـاركة فيها    
تساهم يف ميزانية الوحدة، فإنه طُلب من األمانة تقدمي دعم مايل للسفر وما يتصل به من مصروفات فريق وحدة                   

 .ICCD/COP(7)/4رة السابعة ملؤمتر األطراف يف الوثيقة وقدم تقرير الوحدة إىل الدو. التفتيش املشتركة

 
  بدوالرات الواليات املتحدة

 تكاليف سفر فريق االستعراض التابع لوحدة التفتيش املشتركة ١٦ ٧٠٠

  التعاون مع أمانات اتفاقيات أخرى وتعزيز أوجه التآزر-٣

ستوى اإلدارة للمساعدة يف تعزيز أوجه التآزر أنشئ فريق لالتصال املشترك على م: فريق االتصال املشترك -١٢
 .ووضع هنوج واستراتيجيات مشتركة، بوصف ذلك إطاراً للتعاون بني أمانات اتفاقيات ريو الثالث

األحراج والنظم البيئية   "ومن بني األنشطة اليت اتفق عليها فريق االتصال املشترك عقد حلقة عمل بشأن               -١٣
 نظمتها أمانتا اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية     "زر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث     تعزيـز جماالت التآ   : احلراجـية 

 يف فيتريبو بإيطاليا بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ٢٠٠٤أبريل /التنوع البيولوجي يف نيسان
تارة األطراف يف اتفاقيات ريو الثالث      وقام االجتماع بعقد اجتماع جلهات الوصل لدى البلدان املخ        . تغري املناخ 

 ). لالطالع على تقرير عن هذا النشاطICCD/COP(7)/5يرجى الرجوع إىل الوثيقة (

وُنظمت حلقة العمل مبوجب مذكرة تفاهم وقعتها األمانة ووزارة البيئة اإليطالية بشأن تعزيز أوجه التآزر  -١٤
 . يف تنظيم االجتماع وقدمت الدعم اللوجسيت واملرافقوساعدت جامعة فيتريبو. بني اتفاقيات ريو الثالث
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  بدوالرات الواليات املتحدة
 منحة مقدمة إىل جامعة فيتريبو لتنظيم حلقة العمل ١٦٠ ٠٠٠
 سفر املشاركني ٣١ ٧٠٠
 تكاليف اخلدمات االستشارية ١٢ ٠٠٠
١٢ ٧٠٠   
٢١٦ ٤٠٠  

 عمالً  :البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       بـرنامج العمـل املشترك بني اتفاقية التنوع          -١٥
مبقـررات مؤمترات األطراف يف كل من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، ُوضع                  

ناصر برنامج العمل املتعلقة بوضع     ، تعاونت األمانتان بشأن ع    ٢٠٠٥ويف أثناء عام    . بـرنامج عمل مشترك بني االتفاقيتني     
 .يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة ووضع املعايري واملؤشرات جملاالت قّيمة حمددة) البيولوجي(واجتاهات التنوع األحيائي 

وُيسـر تقدمي دورات تدريبية إىل ممثلي خنبة من البلدان األطراف املتأثرة، وذلك هبدف دعم البلدان يف احلصول                   -١٦
دوات املنهجـية الالزمة إلعداد املشاريع من أجل تقدميها إىل مرفق البيئة العاملية يف إطار براجمه التنفيذية املتصلة                  عـلى األ  

وُعقدت ثالث دورات   . بـربنامج العمـل املشترك، وكذلك مؤخراً الربنامج التنفيذي املعين باإلدارة املستدامة لألراضي            
وُنظمت الدورة الرابعة يف    . ممثلون من البلدان األفريقية واآلسيوية األطراف      شارك فيها    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢تدريبية يف عامي    
 وشارك فيها عشرة مشاركني من البلدان األطراف من أمريكا الالتينية        ٢٠٠٤فرباير  / شـباط  -يـناير   /كـانون الـثاين   

 Insitutuo Agronomico per(وُنظمـت مجيع الدورات بالتعاون مع معهد لولتراماري لالقتصاد الزراعي  . والكـارييب 
l’Oltramare (   مرفق البيئة  /وشارك يف تقدمي التدريب أيضاً خرباء من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          . يف فلورنسـا بإيطاليا

 .العاملية والفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 
  تحدةبدوالرات الواليات امل

 منحة مقدمة إىل معهد لولتراماري لالقتصاد الزراعي من أجل تنظيم حلقة العمل ١٦ ٣٠٠
 سفر املشاركني ٩ ٨٠٠
 تكاليف اخلدمات االستشارية ٢٤ ٤٠٠
 سفر املوظفني  ١ ٣٠٠
٥١ ٨٠٠  

 ومشروع  واسـتمرت األمانة يف متابعة أنشطة مشروع تقييم تردي األراضي يف مناطق األراضي اجلافة              -١٧
تقييم حالة النظام اإليكولوجي لأللفية، مبا يف ذلك املشاركة يف اجتماعات الفريق االستشاري التقين التابع ملشروع 
 .تقييم تردي األراضي يف مناطق األراضي اجلافة، واللجنة التنفيذية وجملس تقييم حالة النظام اإليكولوجي لأللفية
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  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املوظفني ٧ ٠٠٠

 وُمثل. بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية    العامة،   ةوالسياس  التنفيذي التوجيهدعم برنامج   بالربنامج  قـام   و -١٨
جدول من   بنود   عدةالذي نظر يف     ٢٠٠٤نوفمرب  / يف اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية يف تشرين الثاين         الربنامج

اق واتساق طذكرة التفاهم بني مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحة التصحر ون م ذلكاالتفاقية، مبا يف األعمال هتم
 . األراضيترديأنشطة مرفق البيئة العاملية يف ميدان 

  بدوالرات الواليات املتحدة
 تكاليف سفر املوظفني ١٠ ٨٠٠

ك األنشطة املتعلقة بربنامج العمل     يف بون وروما ونيويور    وجودوندعمت املساعدة املؤقتة اليت قدمها املوظفون امل       -١٩
قدم الدعم املايل هلذه    ُيو. تعزيز أوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى     كما دعمت   املشـترك مـع اتفاقية التنوع البيولوجي        

 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيمن ن البلدان املاحنة وماألنشطة 

  بدوالرات الواليات املتحدة
  املؤقتني العاملني مع موظف الربامج يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر يف بونتكاليف املوظفني ٩١ ٨٠٠
 تكاليف املوظفني املؤقتني العاملني مع موظف االتصال يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر ٨٤ ٣٠٠
 يوركتكاليف املوظفني املؤقتني العاملني مع موظف االتصال يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر يف نيو  ٢٥٥ ٣٠٠
٤٣١ ٤٠٠  

 تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف  يفاملساعدة املقدمة إىل األطراف -٤

قدرة اإلدارات الوطنية يف  حتسنيإىل   البحر األبيض املتوسطبلدانالتصحر لب املتعلقةيسعى نظام املعلومات  -٢٠
قد و. تخفيف من آثار اجلفاف املتوسط على وضع تدابري وسياسات فعالة ملكافحة التصحر والالبحر األبيضبلدان 
. بدعم من حكومة إيطاليا وغريها من البلدان األطراف املدرجة يف املرفق الرابع            ٢٠٠٠ يف عام     هذا النظام  هلاسُت

ـ  تقييم إجراء  رح  واقُت. من أنشطة املشروع   ثالثةالفترة  التمويل  لوطلب   عيووضاملتقرير  الدم إىل اجلهة املاحنة     وقُ
 . حىت اآلناملتحققةساعدة يف إعادة توجيه األنشطة وترسيخ النتائج بغرض املللمشروع  متوسط األجل

  بدوالرات الواليات املتحدة
 املنح ٥١ ٠٠٠

 الدعوة للسياسات -٥

 األرجنتني وبنن   قامت يف تنفيذ مشروع عن الشباب والبيئة يف ليسوتو،          املتحققةاسـتناداً إىل النـتائج       -٢١
 مثل إثيوبيا وإريتريا    ،بلدان أطراف أخرى  تقوم  و. اثلةمشاريع مم بوضع  مبيق  والصني وموزا  والـرأس األخضـر   
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 إعداد مقترحات مشاريع بدعم من يوجير. ، بوضع مشاريع مماثلةوبوركيـنا فاسـو وزامبيا وزمبابوي والنيجري     
 .شركاء شىت

  بدوالرات الواليات املتحدة
 "البيئةالشباب و"املنح املقدمة إلعداد وتطوير مشاريع  ٢٠ ٠٠٠
  املساعدة املؤقتة-تكاليف املوظفني  ٤٣ ٤٠٠
 تكاليف اخلدمات االستشارية، واخلدمات التعاقدية ١١٣ ٤٠٠
 سفر املشاركني ١٤ ٣٠٠
 سفر املوظفني  ١١ ٨٠٠
 اجملموع ٢٠٢ ٩٠٠

ماهريي وضمان احلضور اجل   ٢٠٠٦ والتصحر لعام    اريللسنة الدولية للصح   ولضـمان حتسني الصورة الدولية     -٢٢
يف استكشاف إمكانية  برنامج العالقات اخلارجية واإلعالممبساعدة  الربنامج قام عاملياً، هاواإلعالمي املطلوب لنجاح تروجي

الذي  وشارك املوظفون يف مهرجان ديب لصحاري العامل      .  هبذه السنة  إشـراك شخصـيات معروفة دولياً يف االحتفاالت       
إطار فريد من ك يف مجلة أمور، املهرجان، ، وأفادوجائزة زايد الدولية للبيئة عامل الاريمؤسسة صحنظمته بصورة مشتركة   

 . والتصحرارينوعه الستهالل السنة الدولية للصح

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املوظفني ٦ ٧٠٠

حنني واملنظمات ذات  يف املشاورات مع املاالعامة ةوالسياسالتوجيه التنفيذي  برنامج ، مبساعدة الربنامجقام -٢٣
قدت اجتماعات مع حكومات إيطاليا وهولندا واليابان وكذلك مع         وُع. الصلة هبدف دعم تعزيز بناء الشراكات     

 . والبنك الدويل)الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة و الصندوق املشترك للسلع األساسية

  بدوالرات الواليات املتحدة
  االستشاريةتكاليف اخلدمات ٢٩ ٨٠٠
 سفر املوظفني ١٠٢ ١٠٠
١٣١ ٩٠٠   
جممـوع تكلفة الدعم الفين املقدم إىل مؤمتر األطراف، وهيئاته الفرعية، واملشورة             ١ ١٩٩ ٧٠٠

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠القانونية، والقضايا العاملية، حسب الوضع يف 

 العلم والتكنولوجيا -جيم 

ـ مـنذ    -٢٤ جلنة العلم والتكنولوجيا أنشطة أعمال راف، استمرت األمانة يف تيسري متابعة ؤمتر األطمل  السادسةدورةال
 اللجنة وأنشطة هذه  وقامت األمانة بأنشطة متنوعة لدعم برنامج عمل        .  املؤمتر اليت اختذها  ذات الصلة بشـأن القـرارات     

 .فريق اخلرباء
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، طُلب  ٦-م أ /١٥ووفقاً للمقرر   . عضواً ٢٥، أنشئ فريق اخلرباء ويتألف من       ٥-م أ /١٧للمقرر  ووفقاً   -٢٥
والتركيز على القضايا الناشئة عن استعراض التقارير الوطنية        ربنامج عمله   ل وضع أولويات   اخلـرباء  مـن فـريق   

والتقارير ذات الصلة وإسداء املشورة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن                
اخلرباء لفريق لفترة السنتني عمل لويشمل إطار خطة ا. تنفيذ االتفاقيةه الربامج بالنسبة إىل مدى فعالية ومالءمة هذ

 وكذلك تقييم ،تقييم آخر املستجدات يف جمال نظم املقاييس واملؤشرات املشتركة من أجل رصد التصحر وتقييمه            
 . والتوصية بتلك املبادئجل والطويلة األ األجلتوجيهية لكل من نظم اإلنذار املبكر القصريةالبادئ امل

 اجتماعه الثالث يف بكني بالصني يف  الفريقربنامج عمله، عقدلتنفيذ فريق اخلرباء من أجل مواالة مناقشة و -٢٦
شاريع تسعى إىل تنفيذ اجملاالت ذات مبعدت سبعة مقترحات ويف أثناء االجتماع، أُ  . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 

قد ، عُ ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول . ؤمتر األطراف ملدورة السادسة   ال املعتمدة يف    عمل الفريق خطـة   األولويـة يف    
 .االجتماع الرابع لفريق اخلرباء يف إسربا بإيطاليا

  بدوالرات الواليات املتحدة
 االجتماع الثالث لفريق اخلرباء ٢٧ ٢٠٠
  االتفاقيةاشتراك رئيس فريق اخلرباء يف الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ  ٢ ٧٠٠
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠جمموع تكاليف العلم والتكنولوجيا، حسب الوضع يف  ٢٩ ٩٠٠

 تيسري التنفيذ - دال

  يف أفريقيااالتفاقيةدعم تقدمي التقارير بشأن تنفيذ  -١

تنفيذ ب تعلقة امل، التقارير٦-م أ/٩ يف دورهتا الثالثة، عمالً باملقرر  استعراض تنفيذ االتفاقيةنةجلاستعرضت  -٢٧
وأُّمن جزء كبري من    . ايل هلذا الغرض   امل دعمال بلداً أفريقياً طرفاً     مثانية وأربعون طلب  قد  و. االتفاقـية يف أفريقيا   

دعم بناء قدرات البلدان األفريقية األطراف يف        " مشروع متوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية      عـن طريق  األمـوال   
مد املشروع يف   واعُت. "تصحر على إعداد تقاريرها الوطنية وموجزاهتا القطرية      اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة ال      

أو / مساعدة البلدان األفريقية األطراف على تعزيز قدراهتا على إعداد و           منه دفاهلوكان  . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 الذي تبين فيه قدرات ا مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر يف الوقتهت الوفاء بالتزامامن أجلصياغة تقاريرها الوطنية 

دعم إضايف من بلدان ورد و.  تنفيذ هذه االتفاقيةبغية أصحاب املصاحل يت يتعدد فيهاز عملية التشاور البلداهنا وتعّز
 . بلدان أفريقية أطراف غري مشمولة مبشروع مرفق البيئة العاملية املتوسط احلجمةأربعبصفة فردية لفائدة ماحنة 

ووفقاً . أو تقاريرها الوطنية املعتمدة   /طرفاً مشاريع تقاريرها الوطنية و    بلداً أفريقياً    وأربعون   ةوقدم تسع  -٢٨
لطلبات من مؤمتر األطراف، أعدت األمانة، مبساعدة من خرباء خارجيني، خالصة وحتليالً أولياً للتقارير الثمانية               

ومن بني املالحظات   . عرض تنفيذ االتفاقية  واألربعـني اليت وردت يف املوعد احملدد، مبّينة االجتاهات الناشئة يف م           
الرئيسية أنه يف الوقت الذي ظل فيه لدى معظم البلدان األفريقية برامج عمل وطنية لسنوات عدة، مل ُيحرز تقدم                   

واسُتشعرت بعض الصعوبات، وال سيما يف حشد املوارد املالية من أجل تنفيذ برامج عملها              . ملحوظ يف تطبيقها  
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كما ُسلط الضوء على تعزيز قدرات      . اج اتفاقية مكافحة التصحر يف التخطيط االقتصادي الكلي       الوطنية ويف إدر  
 .اجملتمعات احمللية

  بدوالرات الواليات املتحدة
  بلداً أفريقياً طرفاً من أجل إعداد تقاريرها الوطنية٤٨منح مقدمة إىل  ٩٨٠ ٩٠٠
 اقديةتكاليف اخلدمات االستشارية، واخلدمات التع  ٣٧ ٨٠٠
١ ٠١٨ ٧٠٠  

ويف إطار املشروع املتوسط احلجم، ُعقدت ثالث حلقات عمل دون إقليمية هبدف مواالة النظر يف العرب                 -٢٩
وقامت املنظمات دون اإلقليمية املعنية يف واغادوغو       . املستخلصـة واملمارسات اجليدة يف جمال مكافحة التصحر       

. ٢٠٠٥فرباير  /بتنظيم حلقات العمل ابتداء من شباط     ) إثيوبيا(بابا  وأديس أ ) الكامريون(ودواال  ) بوركينا فاسو (
ويف حني أن معظم تكاليف حلقات العمل قد غُطيت من املشروع، ورد دعم إضايف من بلدان ماحنة بصورة فردية 

 .من أجل تكاليف سفر عدد قليل من املشاركني وسفر املوظفني

  بدوالرات الواليات املتحدة
دمـة إىل اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل             مـنحة مق   ٨٧ ٩٠٠

 وجلنة الوزارات املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا، من أجل متويل اجتماعات املنطقة الفرعية
 سفر املشاركني يف حلقات العمل دون اإلقليمية ١٢٠ ١٠٠
 تعاقديةتكاليف اخلدمات اللوجستية، واخلدمات ال ٦٧ ٣٠٠
 تكاليف اخلدمات االستشارية ٣٤ ٣٠٠
 سفر املوظفني  ١٧ ٠٠٠
٣٢٦ ٦٠٠  

  تقدمي املساعدة إىل األطراف للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية-٢

تلقت البلدان األطراف املتأثرة يف آسيا وأمريكا الالتينية والكارييب الدعم يف           : دعـم إعداد برامج العمل الوطنية      -٣٠
وساعد الدعم املقدم هذه البلدان األطراف على مجع البيانات عن حالة التصحر، وعلى             . عداد برامج عملها الوطنية   جمال إ 

تنظـيم اجـتماعات إلذكاء الوعي يف بلداهنا واعتماد برامج العمل الوطنية، واالستعداد إلدراج برامج العمل الوطنية يف                  
 .لبلدان، قُدم الدعم بالتعاون مع اآللية العامليةويف كثري من ا. عمليات التنمية الوطنية الكلية

 اعتماد عملية االنضمام إىل االتفاقية وإذكاء الوعي واجتماعات ، تبعاً للموارد املتاحة، األمانةدعمت وقد -٣١
 .ة العمل الوطنيبرامج
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    الواليات املتحدةبدوالرات
 وتوباغو، جامايكا، جزر    ترينيداد،  بابوا غينيا اجلديدة، بليز   :  إىل مـت دِّقُمـنح     ١٧٤ ٧٠٠

سانت فنسنت  دومينيكا،   الدميقراطية،   الشعبيةالـبهاما، ، مجهورية كوريا      
 صربيا  سورينام،وجـزر غريـنادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا،          

 واجلبل األسود، غرينادا، غيانا، فنـزويال
  اخلدمات االستشارية واخلدمات التعاقديةتكاليف   ٣٥ ٦٠٠
٨ ٤٠٠ 

 ـــــ
  املوظفنيسفر  

٢١٨ ٧٠٠   

  دون اإلقليميالصعيد تعزيز التنسيق والتعاون على -٣

 التصحر بشأن التأهب للجفاف يف البلقان يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  تقنية عملحلقة ُنظمت -٣٢
من وكان اهلدف الرئيسي .  اجلويةألرصادل يف رومانيا بالتعاون مع املنظمة العاملية ٢٠٠٤أكتوبر /يف تشرين األول

 وعملية البحث العلمي والرصد اجلوي على الصعيدين ة الوطنيالعملاجلمع بني عملية تنفيذ برامج هو حلقة العمل 
 .اإلقليميالوطين ودون 

 وطلبدارة اجلفاف على الصعيد دون اإلقليمي يف البلقان         إل باحلاجة إىل إنشاء مركز      االجتماع وسـلّم  -٣٣
 بشأن  فقط للقراءةمدجماًوأعدت األمانة قرصاً .  املركز اختصاصاتاول  تتن ٢٠٠٥ حلقة عمل ثانية يف عام       تنظيم

لعلماء واخلرباء الوطنيني   من جانب ا   نطاقاًكما شددت حلقة العمل على احلاجة إىل مشاركة أوسع          . االجـتماع 
 .أو االستراتيجيات الوطنية/ العمل الوطنية وبرامجنفيذ باجلفاف وعلماء األرصاد اجلوية يف عملية إعداد وتاملعنيني 

    الواليات املتحدةبدوالرات

  املشاركنيسفر   ٤ ٦٠٠

  فقط املدمج للقراءةالقرص إعداد   ٢ ٧٠٠

٧ ٣٠٠   

 اإلقليمي على الصعيد والربط الشبكي التعاون تعزيز -٤

 برامج العمل   طريقن  ع الكارييب،وأمريكا الالتينية و   األطراف املتأثرة من أفريقيا وآسيا       الـبلدان  حتـدد  -٣٤
 هذهنفذ جماالت األولوية    وُت.  والتعاون على الصعيد اإلقليمي    للتنسيقاإلقليمية، اجملاالت املواضيعية ذات األولوية      

 من هنج   تستفيداليت تعزز بناء القدرات، والتعاون يف األنشطة اليت         اإلقليمية   شبكات الربامج املواضيعية     طريقعن  
 . التقنيةوالدرايةإقليمي، وتبادل املعلومات 

 بنيفيما تعزيز التعاون يرمي إىل  اجتماع إقليمي ،٢٠٠٤مايو / أيار١٨ و١٧ بون، أملانيا، يومي يف وُنظم -٣٥
 هي تعزيز   لالجتماعوكانت األهداف العامة    . األراضياملتوسط يف جمال إدارة موارد      البحر األبيض   بلـدان مشال    
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جماالت ذات أولوية   على  االجتماع  وافق  و.  املنطقة يفاون اإلقلـيمي يف إدارة موارد األراضي ودعم تنفيذ االتفاقية           الـتع 
 تعزيز  بشأن شبكات مواضيعية إقليمية، وتنظيم حلقات عمل تقنية إقليمية          إنشاءبشأن  للنهوض بالتعاون العلمي اإلقليمي،     

 . اإلقليمية القائمةاملراكز املرجعيةخدام مراكز التدريب و، باستوالدراية الفنية ت التكنولوجياتبادل

 األولوية األطراف املتأثرة يف أوروبا الوسطى والشرقية جماالت التعاون اإلقليمي ذات            البلدان دتوحـدّ  -٣٦
ت،  اإلقليمي، ودعم بناء القدراالصعيدهبدف تطوير الربط الشبكي العلمي، وتعزيز تبادل املعلومات والوثائق على 

 .الفنيةوتشجيع تبادل التقنيات والدراية 

 شبكات الربامج   ، بإطالق عملية  ٢٠٠٤مايو  / يف أيار  ، البلدان األطراف يف املنطقة    قامت أفريقـيا،  ويف -٣٧
فق على أن يشمل التركيز     واُت. تجددة والنهوض هبا  املديدة و اجللطاقة  ا مصادر   لتطوير اخلامسة   اإلقليميةاملواضيعية  
 :شبكة املسائل التاليةاملوضوعي لل

 واإلمداد هبا يف البلدان النامية املتأثرة       املتجددة القـدرات مـن أجل تعزيز إنتاج الطاقة          بـناء  -
 ؛بالتصحر

  من أجل إنتاج واستخدام الطاقة املتجددة؛وتطبيقها باستحداث التكنولوجيا املالئمة النهوض - 

  بني التصحر وإنتاج الطاقة؛ئمةالقا تبادل ونشر املعلومات بشأن الصالت تعزيز - 

 . التصحراملبذولة ملكافحةهود اجل كجزء من املتجددةالطاقة ب من أجل النهوض املوارد املالية تعبئة - 

 املعين بالطاقات   العامليلمؤمتر  ل باألعمال التحضريية  الشبكة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً      إطالق اجتماع وكان -٣٨
باالجتماع لمؤمتر ل املعنية باإلعداد األفارقة الطاقة وزراء وقامت جمموعة. ٢٠٠٤يونيه /املتجددة املعقود يف حزيران
 االنطالق إشارةرمسياً أعطى وحضر اجتماع الشبكة رئيس اجملموعة الوزارية و  .  الشبكة مباشـرة بعـد إطـالق     

 كانو. باإلمجاعمدها اعتالذي االجتماع التحضريي الوزاري اإلطالق إىل كما أحيلت توصيات اجتماع . لشبكةل
اليت داوالت  مستمداً إىل حد كبري من امل      املعين بالطاقات املتجددة     املؤمترالتركـيز املوضوعي إلسهام االتفاقية يف       

 .االجتماع الوزارييف  وإطالق الشبكةاجتماع دارت يف 

    الواليات املتحدةبدوالرات
 اللوجستية دماتاخل   ٢٦ ٣٠٠
 املنح   ٣ ٠٠٠
  املشاركنيسفر   ٦١ ٩٠٠
  اخلدمات االستشارية واخلدمات التعاقديةتكاليف   ٩ ٢٠٠
  املوظفنيسفر   ٤ ٧٠٠
١٠٥ ١٠٠   
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قد ُعقد   شبكات الربامج املواضيعية األفريقية السادسة املعنية بنظم الزراعة املستدامة           إطالق اجتماع   وإن -٣٩
باحلراجة فريقيا وأمريكا الالتينية املعين أل األقاليمي جتماعاال مباشرة عقب، ٢٠٠٤نوفمرب /بتونس يف تشرين الثاين

، وآليات  ٢٠٠٧-٢٠٠٤يف أولويات الزراعة املستدامة، وخطة العمل للفترة        اإلطالق   اجتماعونظر  . الزراعـية 
 فيما بني نشر املعلومات وتبادل ذات الصلة واختيارها ومتويلها، وآليات االتصال الريادية اإلقليمية املشاريع حتديد

. خدمت كأساس حللقة عمل تالية     أساسية استُ  معلومات خبري استشاري إلعداد وثيقة      ُعيِّنو. أصـحاب املصلحة  
 :ما يلي االجتماع هاحدداليت  األولويةجماالت العمل ذات كان من بني و

 ستدامة؛امل ةزراعالنظم ل شبكة إقامة -

 سبل كسب من أجل حتسني مراعاة اإلقليميةو ة الوطني إعادة توجيه برجمة البحوث الزراعيةتيسري -
 ؛بالتصحر املتأثرة العيش

 ؛القائمة واملبادرات التعاون بني االستراتيجيات تيسري -

 لنظم ة السليمة احمللياإلدارة استناداً إىل اجلافة األراضي القطاعات الزراعية يف    إنعاش تدابري   تعزيز -
 .املستدامة ةالزراع

 الفرع يف إطارأدناه ُتعرض فيه باالشتراك  تنظيم اجتماع شبكات الربامج املواضيعية و     لقة ب املتع تكاليفالو -٤٠
 .فريقيا وأمريكا الالتينية والكارييبأل االجتماع األقاليمي يعرضالذي 

 يف واحلفاظ على التربةة يالزراعباحلراجة  املعنية ٢ الربامج املواضيعية ةشبكيف إطار التعاون فإن  آسيا، ويف -٤١
يناير / الثاين كانونظمت يف    حلقة عمل نُ   عن طريق استمر  قد  املـناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة         

مشروع دليل أعده   يف  ة، و يالزراعاحلراجة   ممارسات عنونظرت حلقة العمل يف دراسة إقليمية       .  يف اهلند  ٢٠٠٥
ويشكل الدليل أداة عملية لتعزيز     .  هبا من تقنيات   يتصل ة يف األراضي القاحلة وما    يلزراععن احلراجة ا  فريق خرباء   

 -االجتماعية  ة وتدجني وجتهيز وتسويق منتجات احلراجة الزراعية ذات الفائدة          ي احلـراجة الزراع   إنـتاج نظـم   
 .وزع داخل املنطقةكمل الدليل وسُي اسُت،العملحلقة وبعد . ، وخباصة على املستوى احمللياالقتصادية

   يات املتحدة الوالبدوالرات
 تنظيم االجتماعمن أجل هلند مقدمة إىل ا منحة   ١٨ ٧٠٠
 ستشاريةاالدمات اخل تكاليف   ٧ ٢٠٠
  املوظفنيسفر   ٥ ٩٠٠
  املشاركنيسفر   ٦ ٤٠٠
٣٨ ٢٠٠   

 ذلكمبا يف سيا بشأن إدارة املراعي يف املناطق القاحلة، آل ٣ املواضيعية الربامج ةتنفيذ شبك ٢٠٠١ يف عام   وبـدأ  -٤٢
 متثيلية ينات الشبكة اختيار مساحات بوصفها ع     ألعضاءومن بني األنشطة ذات األولوية      . املتحركةتثبيت الكثبان الرملية    
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 الفيزيائية  -األحيائية  تكون مالئمة من الناحيتني     اليت  أو ممارسات إدارة املراعي     /ويف هـذه املـناطق، واسـتخدام نظم         
 . وتنفيذهاوختطيطها رياديةيما يتعلق بتلك املساحات، وتصميم مشاريع  فاالقتصادية -االجتماعية و

على التصميم   ٣ الربامج املواضيعية    ة لشبك رياديتصميم مشروع   بشأن   اجتماع   وافق ٢٠٠٢ عام ويف -٤٣
 التربة  وتكييف،  )مواد تغطية األرض  (وضع املهاد   ، و الريادية على قطع أرض خمصصة للمشاريع       املنهجي الختباره 

 املنظمات غري احلكومية البلجيكية والصينية والتزمت. ات للرياح لتثبيت الكثبان الرملية ومحاية املراعيوإقامة مصّد
 جبمهورية إيران   ٢٠٠٢ األول يف عام     الريادي املشروع   وأُطلق.  تلك التجارب  إلجراء الضرورية   وادبالتـربع بامل  
 . قريغيزستانأُجري اختبار مماثل يف، ٢٠٠٤ويف عام . اإلسالمية

    الواليات املتحدةبدوالرات

 الريادي املشروع إلطالق مقدمة إىل قريغيزستان منحة   ١٠ ٢٠٠

 ٤ الربامج املواضيعية    ة يف غواتيماال شبك   ٢٠٠٤نوفمرب  / يف تشرين الثاين   أُطلقتالكارييب،  و أمريكا الالتينية    ويف -٤٤
، ُعقدت حلقات عمل دون إقليمية بشأن       اإلطالق اجتماعوقبل  . قر ومكافحة الف  ةيالزراعباحلراجة  املعنـية بالـنهوض     

 نوقش إىل املبادرات دون اإلقليمية، واستناداً . تشاكو وبونا وهيسبانيوال  يف غران  دون اإلقليمية    املناطقة يف   يالزراعاحلراجة  
 .٤ املواضيعية الربامج ة مقترح أويل بشأن أهداف وهيكل وتشغيل شبكإلطالق اجتماع ايف

 الربامج  ة عمل شبك  برنامج لتنفيذ   الرئيسية االستراتيجية   اخلطوط اجتماع اإلطالق  يف   املشاركون وحدد -٤٥
 : على النحو التايل٤املواضيعية 

 إيكولوجية خمتارة عند وجود فجوات      نظم يف    اليت يتعني تنفيذها   تدابري اإلدارة الوقائية  : الوقاية -
 ؛)مبدأ وقائي(معلومات 

 اإليكولوجية حيث ال يوجد دليل على النظم استدامة لتأمني ا اختاذهاليت يتعني إلجراءاتا: العناية -
 مرونة الطبيعة؛

 استدامة النظم اإليكولوجية    لتأمنياختاذها   اليت يتعني اإلجراءات  :  من حدة االستغالل   التخفيف -
 ؛)متدنيةدليل على مرونة  (الواسع النطاق لالستغالل ت يف اآلونة األخريةاليت تعرض

 هيكل ووظائف النظم اإليكولوجية لتحقيق انتعاش اختاذها اليت يتعني اإلصالح/ االنتعاشإجراءات -
  عالية من مرونة الطبيعة؛مستويات حاد ويوجد دليل على ترديعندما حيدث 

 . اإليكولوجيللنظاموالوظائف األصلية األصلي  اهليكل استعادة: االستعادة -
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    املتحدة الوالياتبدوالرات
 اإلطالق املشاركني حلضور اجتماع سفر   ٣١ ٨٠٠
 منحة   ٤ ٠٠٠
  اخلدمات االستشارية واخلدمات التعاقديةتكاليف   ١٤ ٣٠٠
 سفر املوظفني   ٣ ٤٠٠
٣٥ ٥٠٠   

  التنسيق اإلقليميوحدات -٥

 التنمية األفريقي،   مصرفرييب   التنسيق اإلقليمي ألفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكا       تاوحد ستضيفي -٤٦
 االقتصادية ألمريكا الالتينية    واللجنة،   التابعة لألمم املتحدة   واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ     

شبكات الربامج املواضيعية،   إىل   تلك الوحدات تقدمي الدعم      مهاموتشمل  . ومـنطقة البحر الكارييب، على التوايل     
 أمانة  ، ومتثيل  املؤسسات اإلقليمية  شىت وصياغة وتنفيذ برامج العمل املشتركة مع        الوكاالت،بني  وتيسري التنسيق   

 .  واإلقليميةاإلقليميةاتفاقية مكافحة التصحر يف االجتماعات الوطنية ودون 

 إعداد قرص مدمج    ويفاملكسيك،  ب يف اجتماع بشأن الغابات يف غواداالخارا،        االتفاقية  أمانة وشاركت -٤٧
 إليضاح كيفية استعمال مياه األمطار      دويلالركز  امل مياه أمطار بالتعاون مع      ات فقـط يتناول مستجمع    للقـراءة 

 إعداد يف أمريكا الالتينية والكارييب، ويف ٣ املواضيعية   الـربامج  ةشـبك  يف إطـار أنشـطة       ،والـتدرب علـيه   
، بالتعاون  قريباً سيصدرلكارييب  االالتينية و  بلدان أمريكا    من أجل  ةيالزراعاحلراجة   عن   - لنشرا ألغراض - دليل

 دوالر من دوالرات الواليات ١ ٠٠٠وكلف كل نشاط زهاء . مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وحكومة غواتيماال
 . ةنروجييال املسامهةمن مايل املتحدة بدعم 

    الواليات املتحدةبدوالرات

 يقيا التنسيق اإلقليمي ألفروحدة تكاليف   ٤٦٧ ١٠٠

 آلسيا وحدة التنسيق اإلقليمي تكاليف   ٣٤٠ ٢٠٠

  ومنطقة البحر الكارييبالالتينية وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكا تكاليف   ٢٠٣ ٦٠٠

  التنسيق اإلقليمية وحدموظفي سفر   ٤٨ ٥٠٠

١ ٠٥٩ ٤٠٠   

  الصعيد األقاليميعلى تعزيز التعاون -٦

مباشرة عقب  ،  ٢٠٠٤نوفمرب  / يف تشرين الثاين   بتونسيقيا وأمريكا الالتينية والكارييب     فرأل األقاليمي   املنتدى ُعقد -٤٨
 سياق تنفيذ   يف ة املستدام الزراعةوركَّز املنتدى على النهوض بنظم      . يف أفريقيا  ٦ املواضيعية   الربامج ة شبك اجتماع إطالق 

 إىل اإلمكانات القائمة يف جمال      يستند  مشترك ذيتصميم واعتماد برنامج عمل تنفي    هي   املنتدى   أهداف ت وكان .االتفاقية
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، وبناء شراكات من أجل التنفيذ      املزارعني صغار   مستوى والفقر على    التصحر مكافحة   ويستهدفالـزراعة املسـتدامة،     
 .املعنية تتسق مع برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ة خمتارألنشطةالفعال 

 بلدان اختارهتا وهي اجملاالت اليت ،٢٠٠٦-٢٠٠٥العمل الرئيسية لفترة السنتني  أن تكون جماالت قررتو -٤٩
 :املنطقتني على النحو التايل

 ؛) والداخليةواإلقليميةالثنائية ( والتمويل االئتمان آليات -

 ؛ احمللية والوطنية واإلقليمية والعامليةالُصُعد لتبادل املعلومات واخلربات على استراتيجية -

وانب اجل ورابطات ومنظمات املنتجني، و    ،املنتجني على مشاركة    التأكيد القـدرات، مع     بـناء  -
 ؛قاسواألاملتعلقة ب

 ؛) األسواقسلوسال ةالزراعياملنتجات جتهيز ( يف األسواق، االندماج -

 ؛ املتكاملة للموارد الطبيعيةاإلدارة -

 املتردية؛ املناطق إعادة تأهيل -

 . على التربةاحلفاظ -

 تشمل فيها مشاريع إمنائية أقاليمية إقامة اليت ميكن أن اجملاالت ُرئي للمنطقتني، والنسبية امليزات وُحددت -٥٠
 بشكل خاص  مع التركيز    املزارعني تعاونيات   بني، وتعزيز االتفاقات    الرياديةنشر الدروس املستفادة من املشاريع      

املساعدة املؤسسية  و ،رصدالن ُنظم الزراعة املستدامة، و     التوليفية ع  التقاريرعـلى الوصول إىل األسواق، وإعداد       
 .همصانعي القرار إىل جانب إذكاء وعيمع  املادية واملالية، وتبادل املعلومات واالحتياجاتاملطلوبة 

  املتحدة الواليات بدوالرات

 والتعاقدية اللوجستية اخلدمات  ٢٧ ٠٠٠

  املشاركنيسفر  ١١٣ ٥٠٠

١٤٠ ٥٠٠  

 التآزرأوجه  تعزيز -٧

، ُنظمت حلقة عمل للتآزر على الصعيد الوطين يف         ٢٠٠٤يف عام   :  الـتآزر الوطنـية    عمـل  حلقـات  -٥١
 االتفاقيات يف أولويات لدمجوضع استراتيجيات ل ريو، وات لتحديد جماالت التنفيذ التآزري التفاقي   قريغيزسـتان 

.  بني االتفاقيات   فيما  أوجه التآزر القائمة   تعكس العملـيات اإلمنائية الوطنية، وإعداد مشاريع وأنشطة مستقبلية       
 م يف جمال االتفاقيات على الصعيد الوطين، مبا فيه        ني العامل نيالرئيسي معاً أصحاب املصلحة  ومجعـت حلقة العمل     

 . احملليون واملنظمات غري احلكومية واخلرباء املعنيةالوزارات 
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 التشريعيس  ابني القطاعات، وعدم كفاية األس    فيما  ني الوزارات و  بفيما   التعاون   االفتقار إىل  املشاركون والحظ -٥٢
 آلية مؤسسية لكفالة أوجه التآزر      اتفقوا على أن من الضروري إنشاء     و. والدعـم احلكومي للتنفيذ الناجح التفاقيات ريو      

 مذكرة تفاهم   ع وتوقي ات ريو بإعداد  ياتفاقاملسؤولة عن    العمل الوزارات الثالث     حلقةويف هـذا الصدد، أوصت      . هـذه 
 .  هذه العمليةيف أيضاً أحكاماً عن مشاركة وزارات ومؤسسات أخرى تشملاالتفاقيات، هذه  تنفيذ بشأن

املتعلقة قضايا  ال اخلرباء املستوى املتدين إلذكاء الوعي والتثقيف وتبادل املعلومات بشأن           الحـظ  كمـا  -٥٣
 لبناء القدرات من أجل تنفيذ      وطنيةجة إىل إعداد خطة عمل      باالتفاقيات البيئية العاملية، وسلطوا الضوء على احلا      

 الذايت للقدرات الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية يف أية          بالتقييماملشروع املعين   يف  نظر  وأوصوا بأن يُ  . االتفاقيات
 .  العمل هذه عند إعداد خطة عمل استراتيجية وطنية بشأن بناء القدراتحللقةتوصيات 

 السنواتيف   عمل قريغيزستان أحد منتديات أوجه التآزر الوطنية العديدة اليت ُنظمت            حلقـة  ومثلـت  -٥٤
 التآزر كانت أول فرصة على أوجهعامة، وبالنسبة إىل أكثرية البلدان األطراف، فإن حلقة عمل وبصورة . األخرية

ويف هذا .  املصلحة ذوي الصلةأصحاب واسعة من جمموعةمشتركة بني بصورة الصعيد الوطين ملناقشة االتفاقيات     
أوجه تآزر بني االتفاقيات على الصعيد الوطين، وحتديد        إطالق عملية حتقيق    الصدد، ساعدت حلقات العمل على      

 .  يف املضي قُدماً هبذه العمليةالتاليةاخلطوات 

بني فيما  لتنسيق  تعزيز التعاون وا  من  زيد  إىل امل احلاجة  فإن  نتائج حلقات العمل الوطنية،     تقيـيم    وعـند  -٥٥
تظل  لالتفاقيات،على الصعيد الوطين، وخباصة هيئات التنسيق الوطنية وجهات الوصل          اجلهات الفاعلة الرئيسية    

 بني اخلطط والربامج    صالتضافة إىل ذلك، فإن إقامة      باإلو. أوجه التآزر املاثلة أمام   أحـد الـتحديات الرئيسية      
ضروري من أجل إنشاء إطار تنفيذي هي أمر  الفقر،   من احلدتراتيجيات  ، مبا فيها اس    املختلفة اإلمنائـية الوطنـية   

 .  الفعال لالتفاقياتالتآزريومايل ميكِّن من التنفيذ 

  املتحدة الواليات بدوالرات

ــنحة ١٤ ٧٠٠ ــة  م ــتانإىل مقدم ــية ال قريغيزس ــيف لتغط ــتيةتكال اللوجيس
 إعداد التقريروتكاليف 

  املشاركنيسفر ٦ ٧٠٠

٢١ ٤٠٠  

، يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤ُنظمت خالل فترة السنتني :  على الصعيد احملليالتآزراملتعلقة بتحقيق  العمل حلقات -٥٦
التآزر مع التركيز خباصة على تطوير      حتقيق   غرينادين، حلقتا عمل بشأن      وجزركازاخسـتان وسـانت فنسنت      

 . أوجه التآزرأصحاب املصلحة على الصعيد احمللي يف حتقيق  ملشاركةمنهجيات 

القائمة على  شاريع  املاجملتمعات احمللية يف إعداد     لتحسني اشتراك   ونظـرت حلقتا العمل يف استراتيجيات        -٥٧
إدماج التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو يف عمليات       معرض   والعوائق القائمة يف  اإلمكانيات  الـتآزر مـن جهة، ويف       

لتحسني  اليت نوقشت حتديد استراتيجيات   املسائل    وكان من بني   . من اجلهة األخرى   احملليالصعيد  التخطيط على   
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قائمة على  الفاعلة والعلماء على الصعيد الوطين؛ وإعداد مشاريع         التعاون والتنسيق بني اجملتمعات احمللية واجلهات     
 .احمللي يدوتنفيذها؛ وحتديد احتياجات بناء القدرات وتوفري احلوافز للتنفيذ املتآزر على الصع تآزر على الصعيد احملليال

 ودعمت. على الصعيدين الوطين واحمللي   املختلفة   العمل االتصال بني األطراف الفاعلة       حلقتا وعـززت  -٥٨
 الضوء على أمهية    وسلطتالتآزري،  من أجل التنفيذ ا   احمللي  الصعيد  احللقـتان حتديد احتياجات بناء القدرات على        

تعود  الصعيد احمللي، حىت ميكن لنتائج البحث أن         علىتآزري  تعزيز الصالت القائمة بني البحث العلمي والتنفيذ ال       
تطوير املشاريع التآزرية كما دفعتا إىل األمام عملية . من أجل تيسري نشوء قصص جناح األنشطة احمللية وبالنفع على

 . املشاريع التشاركيةطرائق إلعداد حتديد عن  احمللي، فضالً الصعيدعلى 

  املتحدة الواليات بدوالرات

 حلقة لتنظيم مقدمة إىل كازاخستان وسانت فنسنت وجزر غرينادين منح ٣٣ ٠٠٠
 العمل املعنية بالتآزر على الصعيد احمللي

  املوظفنيسفر ٢٠ ٩٠٠

٥٣ ٩٠٠  

 الشراكات تيسري بناء -٨

 تشمل  قية،االتفا للجنة استعراض تنفيذ     السابقةاستناداً إىل نتائج الدورات     :  التشاورية العمليات تنظـيم  -٥٩
الستراتيجيات الوطنية إدراج هذه الربامج ضمن التيار الرئيسي ل   التحديات الرئيسية يف تنفيذ برامج العمل الوطنية        

قام وبغية االستجابة هلذه التحديات،     .  به  التمويل الكايف والقابل للتنبؤ    وتعبئةلتنمية املستدامة،   اللحد من الفقر و   
مجيع أصحاب   إىل اجلمع بني     العملياتوهتدف هذه   . بالبدء يف عمليات تشاور   أثرة   من البلدان النامية املت    العديـد 

أي السلطات احلكومية   ( الوطين على الصعيد الوطين      العمليف جمال تنفيذ برنامج     املصـلحة الرئيسـيني العاملني      
 . األطرافتعددي املنائيني و، فضالً عن الشركاء الث) والقطاع اخلاص، املدين، والعلماءواجملتمعاحمللية، /واإلقليمية

بوركينا وبليز، وإندونيسيا، وأرمينيا، واألردن، و إثيوبيا،   : البلدان التالية وهي   ، قامت ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عامي ويف -٦٠
 النيجرو ،مدغشقروفييت نام،   وغانا،  وطاجيكستان،  وسري النكا،   ومجهورية مولدوفا،   وجامايكا،  و بـريو، وفاسـو،   

، لربط  وسائل أخرى  بني   منوذلك  تنظيم حلقات عمل وإجراء دراسات أساسية،       عن طريق   ،  يةالتشاوربـتعزيز العملية    
إعداد مشاريع ملموسة   عن طريق   برنامج العمل الوطين    وتنفيذ  بـرنامج العمـل الوطين باالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية،         

 املمكنة لتنفيذ برامج    ة واخلارجي ةيل الداخلي مصادر التمو  بشـأن اجملـاالت ذات األولوية يف برامج العمل الوطنية وحتديد          
خطة التنمية  يف  " مكّون برنامج العمل الوطين   " إعدادهو  من هذه األنشطة يف بعض البلدان       الغرض  وكان   .العمل الوطنية 

إىل مستديرة للماحنني، بينما هدفت هذه األنشطة يف بلدان أخرى  عقد اجتماع مائدةما يتصل بذلك من الوطنية الشاملة و 
 .الجتماع تشاوري للماحنني يركز على تنفيذ برامج العمل الوطنية اإلعداد

 األمانة مساعدة  وقدمت. الدعم بالتعاون الوثيق مع اآللية العاملية     قُدم  أكثرية البلدان األطراف،    ويف حالة    -٦١
للسياسات، وشاركت يف وة والدع االستشاريةاخلدمات تكاليف واللوجيستية تكاليف الودعماً مالياً لتغطية كبرية 

 . بعثات مشتركة مع اآللية العاملية
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  املتحدة الواليات بدوالرات

 ِمَنح ١٠٩ ٩٠٠

 االستشارية اخلدمات تكاليف ٢٥ ٣٠٠

  ذلك البعثات املشتركة مع اآللية العامليةيف املوظفني، مبا سفر ٧١ ٤٠٠

  املشاركنيسفر ٢٧ ٢٠٠
٢٣٣ ٨٠٠  

 ، مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائيبالتعاونشرعت ليسوتو، ، ١٩٩٧يف عام : املشاريع يف صياغة املساعدة -٦٢
الريفية واحلضرية  يف املناطق   املتردية  إىل إصالح البيئة    وهو مشروع يرمي    . البيئي الشبابيف تنفيذ مشروع فيالق     

لنجاح فدرَّب أكثر من مخسة آالف      وكان هذا املشروع قصة من قصص ا      . وخلق أنشطة مولِّدة للدخل للشباب العاطلني     
 .  على صعيد اجملتمعات احملليةالقدراتبناء شاب على اإلدارة البيئية املالئمة، وأوجد فرص عمل، وحقق بناء 

 ،وموزامبيقاألرجنتني، وبنن، والرأس األخضر، والصني، قامت ليسوتو، املتحققة يف   النتائج   أساس وعلى -٦٣
 األمم املتحدة   برنامجع وشرعت يف تنفيذ مشاريع للشباب والبيئة بدعم من          مقترحات مشاري بوضـع   والنـيجر   

وتقوم .  وإيطاليا واالحتاد األفريقي وشركاء آخرينالبوليفاريةاإلمنائي ومتطوعي األمم املتحدة ومجهورية فنـزويال 
 وزامبيابوليفارية   منها إثيوبيا وإريتريا وبوركينا فاسو ومجهورية فنـزويال ال        ،أخرىبلـدان أطـراف عديـدة       

 .بإعداد مشاريع مماثلةوبلدان الكارييب، وزمبابوي والنيجر 

  املتحدة الواليات بدوالرات

  مشاريع الشباب والبيئةوتطوير إلعداد مقدمة ِمَنح ٣٧٨ ١٠٠

 االستشارية اخلدمات تكاليف ١٨ ٢٠٠

  املوظفنيسفر ٤ ٤٠٠

٤٠٠ ٧٠٠  

 فريقياأل خاص برنامج -٩

برنامج خاص ملكافحة تردي عن بدء تنفيذ   إيطالياحكومة أعلنت، ٢٠٠٣ديسـمرب   /ون األول يف كـان   -٦٤
 األمانة على   وساعدت. )نيباد ( والفقر يف أفريقيا يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا            األراضـي 

 .تنفيذ هذه املبادرةالربامج من أجل دعم لإنشاء وحدة 

  حدةاملت الواليات بدوالرات

  املوظفنيسفر ٥ ٨٠٠
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 مرفق البيئة العامليةيف إطار  التدريبية حلقة العمل -١٠

 إىلإتاحة أدوات منهجية إلعداد املشروع بغية تقدميه        الرامية على   تدريبية  الدورة  ال تنظيم   الربنامج دعـم  -٦٥
 . ١٦علومات عن هذه الدورة يف الفقرة مزيد من املرد يو. مرفق البيئة العاملية

  املتحدة الواليات بدوالرات

  املوظفنيسفر ٧ ٨٠٠

 يف جمال اللوجيستيات البحوث الوطين اإليطايل جملس مقدمة إىل منحة ٢٠ ٠٠٠

٢٧ ٨٠٠  

قامت أمانة اتفافية مكافحة التصحر، مبساعدة من حكومة إيطاليا وبالتعاون : لنيجريف ا القدرات بناء دعم -٦٦
، بتيسري تقدمي الدعم إىل اجمللس الوطين للبيئة والتنمية املستدامة يف النيجر            اإلمنائيحدة  األمم املت  برنامجالوثيق مع   

ويستهدف الدعم بناء قدرات اجمللس ومنظمات حكومية وغري حكومية أخرى ُتعىن مبواضيع . ٢٠٠٢منذ هناية عام 
وبناًء على ذلك، ُيتوقع أن حتظى      .  يف النيجر  خمتلفة يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنية املتعلقة بالبيئية والتنمية املستدامة         

قضايا اإلدارة البيئية بعناية أكرب، وستكون مجيع اجلهات الفاعلة املعنية املشتركة يف هذه العملية أفضل قدرة على                 
ار املبادرة  يف إط ريادية   أجل تنفيذ أنشطة     منقُدم تربع إىل النيجر     وباإلضافة إىل ذلك،    . القـيام بدورها يف اإلدارة البيئية     

 .للبيئةالبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة يقودها اخلاصة باألراضي واملياه اليت 

  املتحدة الواليات بدوالرات

 لنيجرإىل ا املقدم املؤسسي الدعم ٢٦٨ ٣٠٠

 ادرة اخلاصة باألراضي واملياهيف سياق املبالريادية األنشطة من أجل لنيجر إىل ا مقدمة منحة ٥٠ ٠٠٠

 االستشاريةاخلدمات  ٢٢ ٥٠٠

 ٢١ ٥٠٠  املوظفنيسفر
٣٦٢ ٣٠٠  
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠، حسب الوضع يف  تيسري التنفيذتكاليفجمموع  ٤ ٠٨٣ ٩٠٠

  اخلارجية واإلعالمالعالقات - هاء

 التصحربالسنة الدولية للصحارى واملتعلقة  تنسيق وتنظيم األنشطة دعم -١

 الدوليةللسنة  حسنة  الترويج لصورة   ضمان  من أجل   : اجلزائريف   أُجريـت مع وزارة البيئة       مشـاورات  -٦٧
ومها أمران  وحضورها يف وسائط اإلعالم     إبرازها بصورة عامة    على الصعيد الدويل ولضمان     للصحارى والتصّحر   

شخصيات إشراك  إمكانيةة مكافحة التصحر لـنجاح الترويج هلا على صعيد العامل، حبثت أمانة اتفاقي   مطلوبـان   
 مشاورات مع مكتب األمني العام      وبعدويف هذا الصدد،    . بالسنة الدولية يف األنشطة املتصلة    عاملياً  ُمعـترف هبا    

 وزير البيئة يف اجلزائر ورئيس مؤسسة الصحارى العاملية متحدثاً          رمحاين،لألمم املتحدة، ُعيِّن معايل السيد شريف       
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 احلائزة اي،ثمانغاري اواألستاذة اجلامعية  السنة الدولية للصحارى والتصحر، وهي مهمة يتقامسها مع سمبافخرياً 
 .٢٠٠٤على جائزة نوبل لعام 

 الدوليةحكومة اجلزائر االضطالع به يف االحتفال بالسنة تعتزم  ذلك، وإقراراً بالدور الذي إىل ضافةباإلو -٦٨
 لينضم إىل اللجنة املشتركة بني ممثليهاالرائدة، ُوجِّهت دعوة إىل أحد هات إحدى اجلللصحارى والتصحر بصفتها 

 يفاجتماعات تنسيق   عدة   تقرر عقد    ،وعلى هذا األساس  .  والتصحر للصحارىالوكـاالت املعنية بالسنة الدولية      
 .بونيف  العاصمة واجلزائر

 شتراك مع جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة      العاملية باال قامت مؤسسة الصحارى    :  لصحارى العامل  ديب مهـرجان  -٦٩
إلطالق منطلقاً فريداً   يف مجلة أمور،     ليشكل،املهرجان   وُصمِّم   ،املهرجان الثاين لثقافات وحضارات صحارى العامل     بتنظيم  

ل  جدونظروا يف رؤساء دول ووزراء وخرباء من مجيع أصقاع العامل املهرجانومجع . السـنة الدولية للصحارى والتصحر   
أن  التنفيذي   األمنيإىل   الذي طُلب فيه     ،ومكَّن هذا احلدث  .  مشل قضايا علمية وثقافية واقتصادية     وابتكاريأعمال متنوع   

مفيداً للنهوض بالسنة طائفة متنوعة من الشركاء، وأتاح حمفالً      التنسيق مع   حتسني  األمـني العام لألمم املتحدة، من       ميـثّل   
الدولية لشعار السنة   السابقة   وتنظيم   تطوير تعاقدية يف    دماتتكّبد تكاليف خل  رى  كما ج . الدولـية للصحارى والتصحر   

 . الشعارتطوير هذا تكاليف إضافية يف تكّبد  وجرى والتصحر،الدولية للصحارى 

  املتحدة الواليات بدوالرات

  املوظفنيسفر ١٧ ٠٠٠

  التعاقديةاخلدمات ٥ ٠٠٠

٢٢ ٠٠٠  

 لوكاالت الرئيسية والتعاون مع ااملشاورات -٢

، مع بلدان خمتارة من منظمة      اخلرباء االستشاريني  أحد كبار  رفيعة املستوى، مبساعدة     مشاورات أُجريت -٧٠
صاحلة  وسائل   حتديدبغية  وأطراف أخرى    هلاالدويل التابع   التعاون  ، وصندوق   )أوبك ( للنفط املصـدِّرة الـبلدان   
املتعلقة ما خيص القضايا     مبا يف ذلك     الصدد،ات املمكنة يف هذا      للتعاون وحتديد اخليار   ُمحّسنإطار عمل   لوضـع   
 . املؤسسية واملاليةباملسائل 

ـ  كمـا  -٧١ األقاليمية  التعاوناليت اعتمدهتا برامج    مشورة خرباء كبار بغية متابعة التوصيات املختلفة         تطُلب
بشأن  - السادس راف مؤمتر األطإطارودة يف املعق -واملائدة املستديرة لرؤساء الدول واحلكومات التابعة لالتفاقية 

 . تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك النهوض بشراكات جديدةإطاراملسائل املتعلقة بتعزيز التعاون األقاليمي يف 

  املتحدة الواليات بدوالرات

 االستشارية اخلدمات تكاليف ٢٩١ ٠٠٠
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  وإنتاجها وتوزيعها  املواد اإلعالميةتطوير -٣

خاصة اتسمت حبضور العاشرة العتماد االتفاقية؛ وُنظمت أحداث السنوية  الذكرى ٢٠٠٤ عام  يفحلّت -٧٢
 اخلاصة األمانة هذه املناسبة واغتنمت. ا التاريخ اهلاملالحتفال هبذعلى نطاق العامل   صحفية   وندواتسياسي بارز   

عرضت على  ف االتفاقيةالتوعية ب قدرات   زيادة نطاق  عامة تشمل أدوات تروجيية جديدة بغية        يةمحلة إعالم إلطالق  
 االتفاقية والتحديات اليت ال تزال      بدء نفاذ منذ  بالفعل  صـانعي القرار وعلى عامة اجلمهور كل من العمل املنجز           

 اإليكولوجيةتعزيز التنمية املستدامة يف النظم      الذي يتناول على حنو حمدد       قانوناً هذا الصك الفريد امللزم      تواجـه 
الذكرى السنوية  كتيب   األمانة فرنسا وسويسرا، أصدرت     ه املناسبة، ومبساعدة سخية من حكوميت     وهبذ. اهلشـة 

ونسخة عام ) UNCCD Anniversary Brochure: Ten Years On( مرور عشر سنوات: التفاقـية مكافحة التصحر 
 ".Skin Erosion"ملصق من  ٢٠٠٤

   الواليات املتحدةبدوالرات

 ية  التعاقداخلدمات ٩٠ ٦٠٠

 االستشارية اخلدمات تكاليف ١٧ ٣٠٠

١٠٧ ٩٠٠  

 / حزيران٣٠، حسب الوضع يف  اخلارجية واإلعالمالعالقاتتكاليف جمموع  ٤٢٠ ٩٠٠
 ٢٠٠٥يونيه 

 والتوصياتاالستنتاجات  - ثالثاً

بأداء الصندوق يف ضوء املعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة، قد تود األطراف أن حتيط علماً بالتقرير املتعلق  -٧٣
 .االستئماين لألنشطة التكميلية

- - - - - 


