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 مؤمتر األطراف
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨-١٧نريويب، 
  من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

 اليفها املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاألساس
 اـ واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبوجدواها

 مذكرة من األمانة

 موجز

 أن كروجدير بالذ.  بشأن وحدات التنسيق اإلقليمي٦-م أ/١١ متابعة املقرر هو الدراسة هذه الغرض من -١
 ومنطقة البحر الكارييب طلبت إنشاء وحدات الالتينيةريكا الـبلدان األطراف النامية املتأثرة يف أفريقيا وآسيا، فضال عن أم    

 برامج العمل   إطارلتزاماهتا على حنو فعال جتاه االتفاقية، وال سيما يف          با لتمكينها من الوفاء     الذكرالتنسيق اإلقليمي السالفة    
 .اإلقليمية ملكافحة التصحر

 فضالًوحدات التنسيق اإلقليمي القائمة، ووظائفها،       األساس املنطقي إلنشاء   يف جزئها األول،     الدراسة، وتذكر -٢
 .عن الترتيبات املؤسسية اجلاري هبا العمل

 تنسيق تطوير   قادرة على  آلية أن عدم وجود     باعتبار الدراسة مسألة التنسيق اإلقليمي يف إطار االتفاقية،         تتناول مث -٣
 .  يف املناطق الثالث املعنيةةلبلدان األطراف املتأثر األنشطةبرامج العمل اإلقليمية ميكن أن يشكل عائقاً أساسياً 

حيمل  األمم املتحدة منظومة أنشطة وكاالت يفالالمركزية ب تأخذ التنسـيق اإلقليمي يف إطار دينامية    تعزيـز  إن -٤
 .ها اإلقليمية األطراف النامية املتأثرة يف جمال برامج عملللبلدانأكفأ  لتقدمي مساعدة متوفرةأن الظروف على االعتقاد ب
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 إدراجه يف امليزانية بغية على نظر مؤمتر األطراف، املعروض تكاليف تشغيل وحدات التنسيق اإلقليمي      جزء ويقدَّر -٥
وميثل هذا املبلغ جمموع الرواتب     .  املتحدة سنوياً  الواليات دوالر من دوالرات     ٥١٧ ٩٠٠ مببلغ   ،األساسـية لالتفاقـية   
 .مساعداهتم/ التنسيق اإلقليمي إضافة إىل مساعديهمداتلوح ةالسنوية للمنسقني الثالث

 على مؤمتر األطراف، الدراسة على استدامة املساعدة املقدمة للبلدان األطراف النامية املتأثرة، تقترح      احلفاظ وبغية -٦
 واملاليةملؤسسية   اإلقليمي القائمة إضافة إىل الترتيبات ا      التنسيقبشأن دور وحدات    اعتماد مقرر   خـالل دورتـه السابعة،      

 .اخلاصة هبا
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٥-  ١ ...............................................................السيــاق -أوالً 

 ٤ ٦    ............................................................األسلوب املتبع -ثانياً 

 ٥ ٢٧-  ٧ .........................األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي -ثالثاً 

 ٥ ١٢-  ٧ .................الطلبات اليت صاغتها البلدان األطراف يف االتفاقية -ألف 
 ٦ ٢٠-١٣ ................................رات اليت اختذها مؤمتر األطرافاملقر -باء 
 ٧ ٢٢-٢١ ......موجز املقترحات اليت قدمتها األطراف والوكاالت املتخصصة -جيم 
 ٩ ٢٧-٢٣ ..................................وظائف وحدات التنسيق اإلقليمي -دال 

 ١١ ٣٧-٢٨ ........................................................الترتيبات املؤسسية -رابعاً 

 ١١ ٣٤-٢٨ ...........................تنظيم وحدات التنسيق اإلقليمي وإدارهتا -ألف 
 ١٢ ٣٧-٣٥ ....................................بات مع الوكاالت املضيفةالترتي -باء 

 ١٣ ٤٩-٣٨ ..........................................................التنسيق اإلقليمي -خامساً 
 ١٣ ٤٣-٣٨ ............................األخذ بالالمركزية يف األنشطة اإلقليمية -ألف 
 ١٤ ٤٩-٤٤ ...............االستخدام األمثل لوحدات التنسيق اإلقليمي القائمة -باء 

 ١٥ ٦٠-٥٠ ............التكاليف اإلرشادية لتشغيل وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة -سادساً 

 ١٨ ٦٦-٦١ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -سابعاً 

 ٢٠ ............................................................................................املراجع
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  السياق� أوالً

 ترتيبات مفيدة   املتأثرة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حيز التنفيذ، اختذت البلدان األطراف            دخول مـنذ  -١
 ، تشكل التزامات تقع على     مستويات خمتلفة  يفمن خالل إعداد برامج عمل      اجلذريـة   لتصـحر   األسـباب   للتصـدي   

 .كاهل األطراف

 البحر الكارييب،   ومنطقة آسيا وأفريقيا فضالً عن أمريكا الالتينية        مناطق األطراف املتأثرة من     البلدان والحظـت  -٢
 التوجيهات اليت تضمنتها االتفاقية إلعداد برامج عمل        أن يف هناية التسعينات،     ُنظّمتاإلقليمية اليت   املشـاورات   خـالل   

 منعلى الصعيد اإلقليمي، ال متكِّنها    حيز التنفيذ    االتفاقية   بدخول به يف املرافق اليت تتعلق       صيغتقليمية، على النحو الذي     إ
 على  بالتراضي تنسيق سياساهتا    تقدر على سؤولياهتا على النحو الوايف، بسبب عدم وجود آلية مؤسسية إقليمية           النهوض مب 

 . للموارد الطبيعية العابرة للحدوداملستدامةاإلدارة ى علاملدى البعيد ملكافحة التصحر و

 التقدم بطلب إىل   البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق الثالث املعنية عقب مشاوراهتا إىل وجوب             خلصت ،ومن مث  -٣
عداد إل يتسىن من املناطق املعنية، حىت      منطقة كل   صعيد على   مبسطةساعدهتا على وضع وحدة تنسيق      ملمؤمتـر األطراف    

أن ومن املفيد   . االتفاقيةأحكام  يف إطار مسار عاملي لتنفيذ      أن يندرجا    ها وتنفيذ التصحربـرامج عملها اإلقليمية ملكافحة      
 .  من املوظفنيدوحمد لعدد الرواتب ات املناطق الثالث يتعلق فقط بتغطية نفقتقّدمت به الطلب الذي أن نوّضح

 أثناءوقرر  . اإلقليميدوراته السابقة، يف مسألة تشغيل وحدات التنسيق         األطراف، قد نظر خالل      مؤمتر وكـان  -٤
 الوظائف  رواتب  التمويل  هذه، ويتضمن ذلك   اإلقليمي السادسة، أن يستمر متويل مبادرة وحدات التنسيق         تهعقـد دور  

ن بنود جدول األعمال     من الصندوق التكميلي، حلني النظر يف هذا البند م         الضروريةالقائمـة واألموال الالزمة لألنشطة      
 . الدورة السابعة ملؤمتر األطرافأثناء

 اإلقليميتقدمي املعلومات الالزمة املتعلقة بوحدات التنسيق       إىل  األطراف  نظر   املعروضة على    الدراسـة  وتسـعى  -٥
 قررت األطراف أن     املالية لالتفاقية، إذا   املشاركة املؤسسية، والتنسيق اإلقليمي ومستوى      والترتيباتالقائمـة، ووظائفها،    

 .الكارييب من مناطق آسيا وأفريقيا إضافة إىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر املتأثرةطلب البلدان يف تنظر بعني العطف 

  األسلوب املتبع� ثانياً

عدة   تتألف من  عملية الدراسة املتعلقة بوحدات التنسيق اإلقليمي، اختارت األمانة         هلذه التحضريية   املرحلة خالل -٦
 : املراحل التاليةاألسلوبوانطالقاً من احلرص على الشفافية واملوضوعية، اتبع . مراحل

 كافة األطراف، وإىل وحدات التنسيق اإلقليمي       إىل) ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول ( إخطـار    إرسـال  )أ( 
 إىل  آرائها نقل، تدعى فيه إىل     ة األخرى املختّص مجيع اهليئات اإلقليمية أو دون اإلقليمية        وإىلالقائمـة، وإىل اآللية العاملية      

 ؛ ٦-م أ/١١األمانة بشأن تلك الوحدات، وفقاً للمقرر 

وبغية كفالة  . لفترة شهرين ) ٢٠٠٤يونيه  /حزيران �مايو  /أيار(ن  مستقلْيتعـيني خـبريين استشاريني       )ب( 
 ؛ الكرة الشمايل واجلنويبنصفيتوازن اآلراء، اختري اخلبريان من 
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وُحلِّلت تلك املعلومات   .  بشأن وحدات التنسيق اإلقليمي    اقتراحاً ٢٩موع، تلقت األمانة حوايل      اجمل يف )ج( 
  إطار الدراسة؛يفاهلامة واسُتخدمت 

 دراسة اجلدوى إىل مجيع األطراف يف االتفاقية        من لية، أُحيلت صيغة أو   ٢٠٠٤أغسطس  / شهر آب  يف )د( 
  والتعليق عليها؛ فيهاللنظر

 يف جدول أعمال اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف        أيضاًلة وحدات التنسيق اإلقليمي      مسأ أُدرجـت   )ه( 
 ٢ من الدراسة ونوقشت مبناسبة اجتماع املكتب املعقود يف          ية الصيغة األول  متوقُّد. ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤املعقـودة يف عامي     

 ؛٢٠٠٥فرباير /شباط

 هامش الدورة الثالثة للجنة استعراض       على التشاورإمكانات  فرص   بعض اجملموعات اإلقليمية     اغتنمت )و( 
  بشأن الدراسة؛اآلراء لتبادل) ٢٠٠٥مايو /أيار(تنفيذ االتفاقية 

 خطياً إىل األمانة حىت تاريخ      أحيلت واالقتراحات اليت    التعليقات هذه الوثيقة يف احلسبان مجيع       تـأخذ  )ز( 
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠

 تنسيق اإلقليمي وحدات الاألساس املنطقي إلنشاء � ثالثاً

  اليت صاغتها البلدان األطراف يف االتفاقيةالطلبات � ألف

 من أفريقيا   األطراف االتفاقية، شددت البلدان     أحكام اإلقليمية األوىل ملتابعة وتنفيذ      االجتماعاتعقد   مبناسـبة  -٧
يف  واليتها   تتمثلدة إقليمية مبسَّطة     على ضرورة إنشاء وح    الكارييبوآسيا إضافة إىل بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر         

 ذات الصلة   االتفاقية ألحكام برامج العمل اإلقليمية على أفضل وجه، وفقاً         إزاء الوفاء بالتزاماهتا    على البلدانمساعدة تلك   
 .املتعلقة بتنفيذها على الصعيد اإلقليميومرفقاهتا 

 الوزاري  للمؤمتررة خالل االجتماع التحضريي      طُـرح مـبدأ وحدات التنسيق اإلقليمي ألول م         أفريقـيا،  ويف -٨
 للدورة األوىل ملؤمتر األطراف، اعتمد     التحضريخالل  مث  . ١٩٩٥األفـريقي السـادس املعـين بالبيئة، الذي ُعقد يف عام            

 يميةاإلقل، قراراً يتعلق بربامج العمل  )١٩٩٧( الذي ُعقد يف واغادوغو، بوركينا فاسو        أفريقيااملشـاركون يف مؤمتر عموم      
 بدور  تضطلع على تلك الوحدة أن      جيبالبلدان األفريقية يف ذلك القرار أنه       واعتربت  . إنشـاء وحـدة تنسيق إقليمي     بو

 .  ملكافحة التصحرة املواضيعية ذات الصلة بربنامج العمل اإلقليميالربامجوالتنسيق بني خمتلف شبكات االتصال أساسي يف 

 هتتم بأن   وأوصت من األمانة تيسري عملية إعداد برنامج العمل اإلقليمي           طلبت البلدان األفريقية   ذلك، وعقـب  -٩
 الشبكات مع مجيع املؤسسات دون      إقامة ذلك الربنامج، من خالل      اليت يغطيها املشاكل الكربى   بوحدة التنسيق اإلقليمي    

 .اجلفاف من حدة آثار  لديها خربة يف اجملاالت ذات الصلة مبكافحة التصحر والتخفيفاليتاإلقليمية واإلقليمية 

 يف املنطقة، يف    ية االتفاق إنفاذمركز تنسيق إقليمي من أجل      تعمل ك  أُثري لزوم إنشاء آلية دعم إقليمية        آسـيا،  ويف -١٠
ووجهت بلدان املنطقة املتأثرة إىل األمانة      . ١٩٩٧مايو  / يف أيار  بيجينغقرار اعُتمد خالل املؤمتر الوزاري األول املعقود يف         

.  مبكافحة التصحر  املعنيةآلية الدعم اإلقليمية    يف   الوظائف املتوخاة    تتوىل إنشاء وحدة تنسيق إقليمي      بغيةدة  طلـب مساع  
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 اخلصائص اجلغرافية والنظم االجتماعية     استنادا إىل  أيضاً   إقليميويف البلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة، يتضح لزوم تنسيق         
 .اقية بشأن تنفيذها على الصعيد اإلقليمي مرفق االتفيفواالقتصادية اليت أُثريت 

 دوليةتيح بصفة خاصة إمكانية إدماج موارد       يقليمي س اإلتنسيق  ال البلدان، فإن إنشاء وحدة      تلكقول   وحسـب  -١١
 أوجه التآزر مع    وسيعزز اإلقليمي   الصعيد األمم املتحدة على     وكاالت إىل النهوض بالتنسيق والتعاون بني خمتلف        هتـدف 

 بغية دعم   ة، مع منظمات إقليمية أخرى ومع مصارف التنمية اإلقليمي        التنسيقذات الصـلة بالبيئة، فضالً عن       االتفاقـات   
 . اإلقليمية واإلقليمية ملكافحة التصحردونخطط العمل 

  ُعقد باألرجنتني  الذي بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومنذ االجتماع اإلقليمي األول           يـتعلق  وفـيما  -١٢
وخالل االجتماع الوزاري املعقود يف عام . إقليمي، أعربـت بلـدان املنطقة عن رغبتها يف إنشاء وحدة تنسيق     )١٩٩٦(

يكون مقرها  على أن    يف إنشاء تلك الوحدة لصاحل املنطقة،        أن تساهم  األمانة إىللـيما، بريو، طلبت البلدان      يف   ١٩٩٨
 املتحدة  األممحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة         برنامج األمم املت   البلدانتلك  دعت  كمـا   . املكسـيك 

ومن جهة أخرى، طلبت البلدان إىل مؤمتر . املبادرة األمم املتحدة إىل دعم تلك وكاالتلألغذيـة والـزراعة وغريها من    
 اإلقليميليمي لوحدة التنسيق     وظيفة األمني التقين اإلق    إدراج اختاذ قرار يهدف إىل      توخياألطراف، خالل دورته الثانية،     

 .٢٠٠١-٢٠٠٠يف امليزانية العادية لألمانة لفترة السنتني 

  اليت اختذها مؤمتر األطرافقراراتامل � باء

 . األطرافملؤمترول أعمال الدورات األربع األخرية ا وحدات التنسيق اإلقليمي يف جدمسألة أُدرجت -١٣

 ُنُهج إقليمية    مبا التباع  ٢٠٠١أكتوبر  / اخلامسة املعقودة يف تشرين األول      أقّر خالل دورته   مؤمتر األطراف وكان   -١٤
وبقيمة اجلهود املبذولة على الصعيد اإلقليمي واليت ُتعرف حالياً  االتفاقية،والتنسـيق اإلقلـيمي من أمهية يف تنفيذ أحكام   

دوق التكميلي إىل أن ينظر مؤمتر األطراف يف  هذه املبادرة من الصنمتويل مواصلة قرروت. وحدات التنسيق اإلقليمي مببادرة
 ). ٥-م أ/٦ املقرر(املسألة  ههذ

حاجة  ، أكد مؤمتر األطراف كذلك    ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول -أغسطس/وخـالل الدورة السادسة املعقودة يف آب       -١٥
 الستحداث النهج،   الـبلدان األطـراف النامـية املتأثرة وغريها من البلدان األطراف، إىل دعم متواصل وفعال التكاليف               

 .والتنسيق اإلقليمي يف جمال تنفيذ االتفاقية

واعترفـت األطـراف بإمكانات التنسيق اإلقليمي يف الربط بني األنشطة اجلارية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة                 -١٦
ميكن أن تؤديه وحدات    ملكافحة التصحر، وأنشطة األطر اإلقليمية األخرى املتعلقة بقضايا التنمية املستدامة، والدور الذي             

 .التنسيق اإلقليمية يف هذا الصدد

اجلهود اليت تبذهلا وحدات التنسيق اإلقليمي  وفيما يتعلق بتنفيذ برامج العمل اإلقليمية، الحظت األطراف بارتياح        -١٧
 .القائمة للمساعدة، إىل جانب أمور أخرى، على وضع برامج وشبكات يف املناطق املختصة هبا
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األطراف أيضا فعالية التكاليف والكفاءة اليت ميكن أن تنتج عن إقامة مواقع وحدات التنسيق اإلقليمي               والحظت   -١٨
 . القائمة يف املناطق املختصة هبا لتوفري املساعدة للبلدان النامية املتأثرة

لعاملية وأي كيانات   واسـتنادا إىل مـا سبق، دعا املؤمتر األطراف، ووحدات التنسيق اإلقليمي القائمة، واآللية ا               -١٩
، بشأن ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١إقليمـية أخـرى أو دون إقليمية خمتصة، إىل تقدمي آرائها خطياً يف موعد ال يتجاوز                 

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن تتضمن العروض املقدمة اآلراء حول األساس           . أفضـل الترتيبات لتعزيز التنسيق اإلقليمي     
إلقليمي وطرائق عملها، وتكاليفها وجدواها، واختصاصاهتا املمكنة، والترتيبات املؤسسية         املـنطقي لوحـدات التنسيق ا     

 .والتعاونية اخلاصة هبا

إىل األمانة تيسري إجراء دراسة جدوى حتدد فيها تكاليف الوظائف احملتملة، والترتيبات املؤسسية، وطرائق      وطُلب -٢٠
 من أجل التنسيق اإلقليمي الفعال التكاليف والكفء، وال سيما عن كيفية            العمـل والترتيبات التعاونية املمكنة للخيارات     

 االسـتخدام األفضـل لوحـدات التنسـيق اإلقلـيمي القائمة وغريها من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية املختصة                 
 ).٦-م أ/١١املقرر (

  املقترحات اليت قدمتها األطراف والوكاالت املتخصصةموجز � جيم

 اإلقليمي التنسيقأنه وإن كانت األطراف تعترف عامة جبدوى       الواردة   اخلطية   اإلسهامات أن ُيالحظ من  ميكـن    -٢١
 . متباينةاملتوخاةيف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، فإنه ميكن أن تكون االجتاهات 

 بلدان من ومخسرة  منها من البلدان األطراف األفريقية املتأثست مسامهة،   تسع وعشرون  قُّدمت اجملمـوع،  ويف -٢٢
 آسيا  يف من بلدان أطراف     أربع و الكارييبمنطقة البحر   و من بلدان أطراف من أمريكا الالتينية        ومخسأطـراف متقدمة،    

 مسامهات من منظمات دولية وإقليمية مثاين عن ذلك، قُدمت  وفضالً.  أوروبا الشرقية  يفومسـامهة واحدة من بلد طرف       
 :وميكن تلخيص اآلراء املعرب عنها على النحو التايل. املتحدةإضافة إىل وكاالت األمم 

ال سيما اإلدماج اجملدي للمسائل     و يف إطار إنفاذ االتفاقية،      الفعال بأمهية التنسيق اإلقليمي     االعـتراف  )أ( 
  اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ين على الصعيدالقطاعاتاملشتركة بني 

  تضطلع به وحدات التنسيق اإلقليمي؛ذيال بأمهية دور التنسيق والتيسري االعتراف )ب( 

 األمانة على الصعيد اإلقليمي من أجل     تتوالها   التيسري اليت    وظائف بعض   يفالالمركزية  ب األخذ لـزوم  )ج( 
  االستجابة الحتياجات البلدان األطراف وغريها من األطراف املتدخلة األخرى؛حتسني

 بني وحدات التنسيق اإلقليمي واملؤسسات دون قليمياإلعلى الصعيد فعالً  الـتعاون القـائم    مـراعاة  )د( 
 الصلة؛اإلقليمية واإلقليمية ذات 

  اإلقليمي واملنظمات اإلقليمية العاملة يف جمال      التنسيقتأكـيد أمهـية الـتعاون بني وحدات         إعـادة     )ه( 
 مكافحة التصحر؛
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احتمال إقامة شبكات بني املنظمات      أن تتناول سيناريوهات     للدراسة إىل أحد األطراف، ينبغي      استناداً )و( 
 تعزز الذكر أن    السابقة الصعيد اإلقليمي بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك، وميكن إلقامة الشبكات            علىالقائمة العاملة   

ناخ،  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل       البيولوجي،أوجـه التآزر بني اتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية التنوع          
  وتعزيز القدرات؛ التكنولوجياوخباصة عن طريق نقل 

 املهام املقترح إناطتها بوحدات التنسيق اإلقليمي انطالقاً من         نفذُتخر، ميكن أن    آ إىل بلد طرف     استناداً )ز( 
 غري مفيد؛ سيكون  فإن إنشاء تلك الوحدات وبالتايلاألمانة يف بون، 

ال سيما املنظمات دون اإلقليمية، حىت تكون قادرة        و القائمة،لوكاالت   البلد ذاته تعزيز قدرة ا     يقـترح  )ح( 
 اإلقليمي؛على دعم برامج العمل 

 - اإلقليمي، الفائدة من إنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي التنسيق يـرى اقتراحان، مع إقرارمها بأمهية    ال )ط( 
  جديدة؛ةبريوقراطيكل  تلك الوحدات ميكن أن يؤدي إىل بروز هياإنشاءواعترب أحدمها أن 

 بوحدات التنسيق اإلقليمي الثالث القائمة،      املتعلقة احلالية   األحكام ينبغي تعزيز    ه بلـد طرف أن    يعتـرب  )ي( 
  الرشيد لألموال املتوفرة؛االستخداممراعاة لضرورة 

ون احملليون،  املوظف( حتمل بعض التكاليف     تستمر يف  أن   املضيفة البلد ذاته أنه ينبغي للوكاالت       يعـتقد  )ك( 
 من  وحدةيف كل   العاملني  ، يف حني ينبغي لألمانة أن متول اإلبقاء على املوظفني احلاليني            )واالتصاالت احلاسوبومعدات  

 ؛مساعدة/وحدات التنسيق اإلقليمي، اليت تتألف من منسق إقليمي ومن مساعد

تنفيذ بدوهنا   يتسّنىية دعم لن    ل وحدات التنسيق اإلقليمي آل     أكثرية البلدان األطراف، تشكّ    وحسـب  )ل( 
  بفعالية؛اإلقليميةبرامج العمل 

  املهام خالل إنشاء تلك الوحدات وكفالةتقاطع بعـض الـبلدان أنـه يستنسـُب تفـادي            يؤكـد  )م( 
 جدوى العملية؛

 اإلقليمي تشكل جزءاً ال يتجزأ من األمانة؛ التنسيق بلـدان أطـراف عديدة على أن وحدات        تشـدد  )ن( 
  وبسرعة؛اقتصادياً من معاجلة املشاكل املماثلة اليت تواجهها أكثرية البلدان على حنو فعال نمتكّن الترتيبات احلالية وتعترب أ

 وحدات التنسيق اإلقليمي من بينها قرهبا اجلغرايف        إنشاء يف   امليزاتأنه يوجد عدد من     واحد   بلد   يعتـرب  )س( 
 البلد أنه بإمكان تلك     ذلكويعترب  .  اجلغرايف والوضعلسياق الثقايف   ل ل فهماً أفض  وفهمها املتأثرةمـن الـبلدان األطراف      

  جمايل التنقل واالتصاالت؛يفالوحدات أن تؤمن تنسيقاً فعاالً يف األقاليم، بتكلفة أقل 

 .اب جنوب شرق أورويفإنشاء وحدة تنسيق إقليمي واحد  بلد طرف يؤيد )ع( 
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  وحدات التنسيق اإلقليميوظائف - دال

 املعنية، باتباع بعض    النامية التنسيق اإلقليمي القائمة إىل تعزيز فعالية اخلدمات املقدمة إىل البلدان            وحدات دفهت -٢٣
فضالً عن تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف      مرفقاهتا   لالتفاقية ويف    الرئيسيالنص  الواردة يف   األحكام  املـبادئ التوجيهية مثل     

 املنظمات دون   ومنت املساعدة التقنية الواردة من البلدان النامية األطراف          الصـعيد اإلقليمي وطلبا    عـلى ذات الصـلة    
لنهوض ل وحدات التنسيق اإلقليمي بصفتها وسائل       وظائفويف هذا اإلطار، ينبغي اعتبار      . اإلقليمـية واإلقليمـية املعنية    
 . دان النامية املتأثرةالتفاقية وبذلك استكمال أنشطة البلا مبوجب تنفيذهاباألنشطة اإلقليمية اليت جيري 

 : الوظائف التاليةتتوىل وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة فإن وعليه، -٢٤

املواءمة بينها   ملكافحة التصحر على الصعيد اإلقليمي بغية        احلالية يف الربامج، واملشاريع واألنشطة      النظر )أ( 
 ل اإلقليمي وتنفيذها؛يف عملية صياغة برامج العمتوافق  عن والبحثعلى ضوء االتفاقية 

 يستحسن تنفيذها على الصعيد اإلقليمي، ومتابعة وتقييم اليت بتعزيز القدرات لصاحل األنشطة  الـنهوض  )ب( 
  اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ ينعلى الصعيداجلارية أنشطة تعزيز القدرات 

ورات تعليمية تستهدف    أفضل لالتفاقية وصياغة منش    فهممتكن اجلمهور من    تثقيفية   بأنشطة   الـنهوض  )ج( 
  واجلفاف؛التصحر خمتلفة وتتناول مكافحة مجاعات

 خالل املساعدة اإلمنائية للقطاعات الرئيسية لشبكة الربامج        من بالبحث العلمي والتعاون التقين      النهوض )د( 
  خرباء املنطقة؛حيددهااملواضيعية اليت 

يف التعاون األقاليمي بغية زيادة اتساق اإلطار        وإسهامها أنشـطة شبكات الربامج املواضيعية       تنسـيق   )ه( 
 ؛املشتركة للموارد الطبيعية املستدامةاالستراتيجي لإلدارة 

 فعالة تسهم يف إنتاج ومجع ونشر البيانات املالئمة اليت          أدوات شبكات املعلومات اإلقليمية إىل      حتويـل  )و( 
 اجلفاف؛مشاريع مكافحة التصحر والتخفيف من آثار وتنفيذ وضع  معنية خمتلفة من أجل أطرافميكن أن تستخدمها 

 متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل اإلقليمية بالتعاون مع         عن إجنـاز برنامج العمل اإلقليمي فضالً        دعـم  )ز( 
  على العالقات الالزمة مع اهليئات دون اإلقليمية والوطنية؛السهر جانبمنظمات قائمة، إىل 

 وتعزيزها وتيسري إبرام اتفاقات شراكة من أجل تنفيذ         األخرى مع املنظمات     بأنشطة التآزر  الـنهوض  )ح( 
  اإلقليمي؛االتفاقية على الصعيد 

  باليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف؛ االحتفالمثل وأنشطة توعية اجلمهور ل محالت تنظيم )ط( 

اته الفرعية فضالً عن االجتماعات      األطراف وعن هيئ   مؤمتر املقررات ذات الصلة الصادرة عن       مـتابعة  )ي( 
 االتفاقية؛اإلقليمية املعنية بتنفيذ 



ICCD/COP(7)/7 
Page 10 

 

برامج تعاون بني البلدان    وتعزيز   األطراف إضافة إىل اقتراح      البلدان الدعم التقين عند الطلب إىل       تقـدمي  )ك( 
  املعنية؛اإلقليميةواملؤسسات 

 اإلقليمي  ينة التصحر ونشرها على الصعيد     ملكافح الناجحةاملعلومات املتعلقة باملمارسات    ب الـنهوض  )ل( 
 ودون اإلقليمي؛

 من الشركاء املعنيني ملواجهة احتياجات أهم األطراف        وغريها يف أنشـطة البلدان األطراف       اإلسـهام  )م( 
  يومياً؛ة العمل اإلقليميبرامجالفاعلة وتنسيق تنفيذ 

 دون اإلقليمي؛ وأعيد اإلقليمي  على الصتنفيذاً أيسر تطوير مبادرات على البلدان مساعدة )ن( 

  يف برامج املبادرات اإلقليمية الرئيسية املعنيةاالتفاقيةأهـداف ومقاصـد     تتجـلى    عـلى أن     السـهر  )س( 
 بالتنمية املستدامة؛

كافحة مل اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، بتيسري وضع مشاريع          الشراكة، اإلسهام يف    فقـط  أفريقـيا    يف )ع( 
  املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛عمل مبوجب خطة التصحر

مكافحة  بشأن  اإلقليمية فقط، دعم تطوير شبكة املعلومات  الكارييب أمـريكا الالتينية ومنطقة البحر       يف )ف( 
  والبحر الكارييب؛الالتينيةاجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا 

  مبادرة أبو ظيب؛لى عرتبةاملت آسيا، دعم اجلوانب اإلقليمية يف )ص( 

  املتعاونة ومنظمات املنطقة، فضالً عن أمانة االتفاقية؛والوكاالتيومي مع البلدان، اتصال  إقامة )ق( 

 املشاركة باسم األمانة وعند االقتضاء يف أنشطة دون إقليمية وإقليمية ذات صلة باالتفاقية؛ )ر( 

  املضيفة؛الوكالةوتنفيذ برنامج عمل مشترك مع وضع  )ش( 

 . وتقدميها إىل األمانةاإلقليمي تقارير عن أنشطة برنامج العمل صياغة )ت( 

لتيسري مركزية   كروابط فرض نفسها    من احملدودة جداً، متكنت وحدات التنسيق اإلقليمي        اإلمكانـات  ورغـم  -٢٥
احملددة  النهوض باملهام  الكارييب، بغية     والبحر الالتينيةبـرامج العمل اإلقليمية يف أفريقيا، وآسيا فضالً عن منطقة أمريكا            

 . هباةاملنوط املعامل

 أميا  اإلقليمي العـروض اخلطية اليت أحالتها بلدان املناطق الثالث، فقد أسهمت وحدات التنسيق              إىل واسـتناداً  -٢٦
بادل فعال للمعلومات   إجراء ت أتاح   األمر الذي    القرار،التفاقية يف أولويات صانعي     لإسـهام يف إدمـاج العملية اإلقليمية        

من  كانومن جهة أخرى تشدد تلك البلدان على أنه  .  األنشطة دون اإلقليمية واإلقليمية    ملختلفإضـافة إىل تنسيق فعال      
 . مع مقر االتفاقية يف بونمباشرةري دائماً  جيلاصت هذه العملية أن تكون أصعب استنباطا لو كان االشأن
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 بالتعاون الوثيق   اإلقليمية صياغة برامج العمل     تؤيدة أن وحدات تنسيقها اإلقليمي       البلدان األفريقي  توضح وعليه، -٢٧
إىل اجلمع بني   وتنفيذ ست شبكات برامج مواضيعية      وأدى وضع   . مـع الوكـاالت دون اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلة        

وترشيد السياسات العامة   اءمة بني   بالتنسيق واملو  التنسيق اإلقليمي    وحدةوقامت  . خمتلف الوكاالت واملنظمات املتخصصة   
 تبادلكما أسهمت يف تعزيز     .  القطاعية ذات األولوية اليت حددها اخلرباء األفارقة       باجملـاالت االسـتراتيجيات املـتعلقة     

وبفضل شبكات الربامج املواضيعية،    . املتخصصةبني خمتلف الوكاالت األفريقية     واخلربات والدراية   املعلومات، والبيانات،   
يف عملية أكفأ وكاالت املعنية املتخصصة من اإلسهام على حنو ال وكالة من كلن لمعلومات ميكّ ل اآلن نظام متكامل     يوجد

السبيل الرئيسي لسري    بصفتهااملنطقة وحدة التنسيق اإلقليمي،     يف  قرار  الويعترب صانعو   .  بـرنامج العمل اإلقليمي    تنفـيذ 
 . الوكاالت القائمةبني  التنسيق توثيقن من  ميكّسياًأسااملعلومات على الصعيد اإلقليمي، عنصراً 

  الترتيبات املؤسسية- رابعاً

  وحدات التنسيق اإلقليمي وإدارهتاتنظيم - ألف

 وحدات التنسيق اإلقليمي، أصبحت هذه األخرية تضطلع يف         بقليل على إقامة   أعوام   مخسةمرور أكثر من     بعـد  -٢٨
 عملها اإلقليمية ملكافحة    برامجنت بلدان املناطق الثالث املعنية من إعداد        وظيفة مكّ  اتفاقية مكافحة التصحر ب    عمليةسياق  

 . صحيحاً إعداداًالتصحر 

.  االتفاقية أمانة ُتعترب وحدات التنسيق اإلقليمي وحدات ال مركزية تتلقى توجيهاهتا من            التنظيمية، الناحية   ومـن  -٢٩
 املباشرة لوحدة التيسري التابعة لألمانة السلطة يف ظل   ،تها اليومية وتعمـل كـل وحدة من تلك الوحدات، يف إدارة أنشط          

 إطار  يف يف بداية السنة برامج عمل وحدات التنسيق اإلقليمي، اليت تبلغ عن أنشطتها              األمانةوُتقر  . املكلفة مبتابعة منطقتها  
 .ل دورة عادية كعقدمبناسبة التقرير الرئيسي ألنشطة األمانة الذي يقدَّم إىل مؤمتر األطراف 

 بعدد املوظفني،   يتعلقوفيما  .  التنسيق اإلقليمي أيضاً دعم األمانة يف املسائل اإلدارية اليت ختصها          وحدات وتتلقى -٣٠
 .مساعدته/ومساعدهاملنسق الرئيسي فإن املتوسط يف كل وحدة هو شخصان، ومها 

 املعنية أن تفلح الثالث البلدان األطراف يف املناطق  قلة عدد املوظفني لدى األمانة، فإنه مل يكن بوسع  إىل ونظـراً  -٣١
 إىل املستوى احلايل، دون الدعم التقين الذي قدمته         هباخـالل سـنوات قليلة يف وضع برامج عملها اإلقليمية والوصول            

 .وحدات التنسيق اإلقليمي

 مكافحة التصحر،   اتفاقية يف عملية     على سبيل املثال يف حالة أفريقيا، وهي منطقة ُتعترب ذات أولوية           نظـرنا  وإذا -٣٢
املنطقة، يف   بلداً   )٥٣( الثالثة واخلمسني     إىل خدماتهؤالء أن يقدموا     وعلى. موظفني من الفئة املهنية   ) ٤(  أربع فلألمانة

 أيضاً أن   م جهات الوصل لربامج العمل دون اإلقليمية وعليه       تشكلدون اإلقليمية اليت    اخلمس  فضـالً عـن املـنظمات       
 .  األشكال إلعداد برنامج العمل اإلقليمي ملكافحة التصحراملتعددة للطلبات اوستجيبي

 بربنامج  الصلة السياق، اضطلعت وحدات التنسيق اإلقليمي بدور أساسي، بالتعهد جبميع الطلبات ذات             هذا ويف -٣٣
 تقوميف املنطقة آلية مؤسسية     وجد  ت أنه ال    علىوجيب التشديد   . العمل اإلقليمي فضالً عن تطوير شبكات برامج مواضيعية       

 . يف تنسيق مكافحة التصحراإلقليميبرنامج العمل الذي يؤديه بالدور االستراتيجي 
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 املشترك، عندما   عملها تطبيق برنامج    على وحدات التنسيق اإلقليمي أيضاً اآللية العاملية واألمانة         تساعدو -٣٤
ويتضمن برنامج العمل اجلاري هذه الفئة من       . املواضيعيةيـتعلق األمـر بأنشطة إقليمية، وخباصة أنشطة الربامج          

 وحدات أجل تيسري تنفيذ برنامج العمل، تستعني اآللية العاملية واألمانة خبدمات            من: "ما يلي يرد  اخلدمات حيث   
 ".اللزومالتنسيق اإلقليمي ذات الصلة باالتفاقية، حسب 

  مع الوكاالت املضيفةالترتيبات - باء

ـ  -٣٥   الثالث  بلدان املناطق املعنية، َيسَّرت األمانة استقبال وحدات التنسيق اإلقليمي         من طلـب ناء عـلى    ب
.  الوحداتعمل حتكمتفاهم  مذكرات  علىالبلدان املضيفةاللزوم عند ومع الوكاالت املضيفة والتوقيع  بالتفاوض

 .سية التالية والوكاالت والبلدان املضيفة الترتيبات املؤساألمانة أقّرتويف هذا الصدد، 

 وحدة مبقرتعلق ت ١٩٩٩ عام األفريقي مذكرة تفاهم يف ة األمانة ومصرف التنميوقّعت - أفريقيا �
 اتفاق وحكومة كوت ديفوار     األمانة وقّعتكما  .  يف أبيجان، كوت ديفوار    اإلقليميالتنسـيق   

 .البلد املضيف

قرها بانكوك، تايلند، مبط اهلادئ  آلسيا واحمليواالجتماعية اللجنة االقتصادية  قبل تسـت  - آسـيا  �
 .٢٠٠٠ يف عام اتفاقاً اللجنة واألمانة يف هذا اإلطار ووقّعت. وحدة التنسيق اإلقليمي

 للبيئة يف   املتحدة وقّع املكتب اإلقليمي لربنامج األمم       - البحر الكارييب    نطقةومأمريكا الالتينية    �
ويف . ١٩٩٩ اتفاق مع البلد املضيف يف عام        يعتاله توق و. ١٩٩٨املكسيك مذكرة تفاهم أوىل يف عام       

 ومنطقة الالتينية اللجنة االقتصادية ألمريكا مبىن إىل، انتقلت وحدة التنسيق اإلقليمي   ٢٠٠٢ عام
 . واألمانة مذكرة تفاهم يف السنة ذاهتااللجنة تعووقّ. البحر الكارييب

 املضيفة اهليئاتقق من أن وجودها داخل       التح أتاحت التنسيق اإلقليمي فترة جتريبية      وحدات وشـهدت  -٣٦
 وحدات التنسيق   مقر اختيار   وميكِّن. يعـزز قدرهتا على االستجابة الحتياجات البلدان املتأثرة يف املناطق الثالث          

وتبعاً لذلك تطورت تلك    . مقرها املادي  تتجاوز جمرد    فوائداإلقلـيمي يف اهليـئات الـثالث السالفة الذكر من           
 تعاون بني وحدات التنسيق اإلقليمي      قاعدة تدرجيياً   لتصبح مع مرور الزمن     املؤسسيةطبـيعة   الترتيـبات ذات ال   

 .  تلك اهليئات املكلفة بقضايا التنمية املستدامة ومكافحة الفقروإدارات

 بربامج املتعلقةة، بالتأثري يف األنشطة ي تلك الوحدات يف اهليئات اإلقليمية قيمة مضافة حقيقوجود ويضفي -٣٧
وينطبق ذلك على أفريقيا حيث توجد      .  املعنية األنشطة بني   ت تلك املنظمات وبإقامة الصال    استهلتهالعمـل اليت    ا

مصرف التنمية  يف   الريفية االتفاقية يف االعتماد املايل املخصص للتنمية        ألهدافإمكانـات تعزيـز الدعم املقدم       
.  التنمية األفريقي  مصرف يف ذلك القطاع بالتعاون مع        فضالً عن األنشطة اليت يضطلع هبا البنك الدويل        ،األفريقي

للجنة ا  يف وأنشطة النهوض بإدارة املوارد الطبيعيةواالجتماعية السياسة االقتصادية مثة صلة بنيوباملثل، ويف آسيا، 
 صلة الكارييبوجد أيضاً يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ت، يف حني ئ واحمليط اهلادآلسيااالقتصادية واالجتماعية 

 . الالتينية ومنطقة البحر الكارييبألمريكا هبا اللجنة االقتصادية تقومالتنمية املستدامة اليت بأنشطة النهوض ب
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  التنسيق اإلقليمي- خامساً

  األنشطة اإلقليميةيف ةمركزيالالب األخذ - ألف

وير عالقات عمل مع وكاالت      التنسيق اإلقليمي القائمة، منذ إنشائها، على تط       وحدات  مجيع ُشـجعت  -٣٨
 املتوفرة لصاحل الكفاءاتمجيع االستفادة من   وإقليمية أخرى قائمة، فضالً عن مراكز االمتياز، بغية          إقليمـية دون  

 . ةبرامج العمل اإلقليمي

  التقنية واملساعدة ألغراض   املساعدةبرامج  يف   ةمركزيالالب األخذ إىل اً األمم املتحدة حالي   منظومة وتتجه -٣٩
 املشتركة وعلى احلاالت الثقافية واجلغرافية املماثلة، اليت        االحتياجاتالتنمية، وفقاً إلطار تعاون إقليمي قائم على        

 .أكثر فعاليةعلى حنو  برامج األمم املتحدة تنفيذمتكِّن من 

 مع هياكل هامة إطار الوظائف املنوطة هبا، يف تطوير عالقات عمل  يف،وبدأت وحدات التنسيق اإلقليمي -٤٠
يف الوقت احلاضر النهوض باالتفاقية من خالل األعمال املرجّوة وكثرياً ما تستهدف .  أخرى وإقليميةدون إقليمية   

 العمل ذات األولوية لربامج العمل جماالتيف لتشاور ل اجتماعات وعقْد الدعم املختلفة يف جماالت االتصال، وسائل
البيئة والتنمية املستدامة، واإلسهامات املوضوعية     ب املعنية األطراف   تعددةامل، وأوجه التآزر مع االتفاقات      ةاإلقليمي

 . املنطقةيف ذات الصلة مبكافحة التصحر وإدارة املوارد الطبيعية املشتركة اليت تنظَّم األحداثيف كربى 

 األمم  منظومة  ألنشطة بعض املنظمات العاملة يف جمال التنمية املستدامة، وخباصة وكاالت          حتليل ويؤكد -٤١
.  من تعزيز التعاون مع البلدان املستفيدةمتكِّناملتحدة واملنظمات الدولية، أن املكاتب الالمركزية والتمثيل اإلقليمي 

لقضاء إىل ا  مكافحة التصحر تشكل أداة هامة تسهم يف اجلهود الرامية           اتفاقية بأن   سلّموحيث إن اجملتمع الدويل     
 النامية  البلدان اإلقليمي أيضاً دور حمدد تضطلع به على الصعيد اإلقليمي لصاحل             التنسيق لوحداتفعـلى الفقر،    

 على املضي قدماً بفضل جمموعة من       البلدانوضع آلية إقليمية أفضل ميكن أن تساعد        هو  ويظل اهلدف   . املـتأثرة 
 .ار اجلفاف يف مكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثاملباشرالتدابري اإلقليمية الالزمة، ذات األثر 

 تتبعها اليت دعم تشغيل وحدات التنسيق اإلقليمي ذات الصلة باالتفاقية مع السياسة العامة         قرار ويتماشى -٤٢
 الدول لتحسني اخلدمات املقدمة إىل وكاالهتا، بعض أنشطة إىل األخذ بالالمركزية يفاألمم املتحدة واهلادفة منظمة 
 لصاحل   ذلك  هذا االجتاه اإلقليمي، مبا يف     وّسعت اليت   الوكاالت بعض   لةأمث ذكرويف هذا اإلطار، ميكن     . األعضاء

 : ومكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفافاألراضي،أنشطة تتصل بتدهور 

. تنمية األراضي القاحلةاملعين ب ركزهمل اً مقر،نريويب، كينيامن   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      اختذ )أ( 
آسيا غرب  و/ وجنوهبا، ويف غرب أفريقيا ووسطها، ويف مشال أفريقيا        أفريقيا ز يف شرق  ملركعن ا ويوجـد ممثلون    

 خدمات على   تقدميوتتمثل الوظائف الرئيسية للمركز يف      .  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     عـن فضـالً   
تدريب املهين، واملساعدة  والالقدرات،، وتعزيز ةصياغة برامج العمل اإلقليمي   على  ساعدة  املالصـعيد الوطين بغية     

وإضافة إىل  .  على تعبئة املوارد احملدِّدة لوضع الربامج      واملساعدةعـلى إقامة الشراكات بني مجيع األطراف املعنية         
 ،االتفاقية مع أمانة    فترة طويلة  منذ   ويتعاون.  ذات الصلة بربامج العمل دون اإلقليمية      األنشطةذلك، يدعم املركز    

وترتبط مجيع هذه األنشطة بالدعم     . واألمانةددة اليت اعتمدها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        بفضـل الترتيبات احمل   



ICCD/COP(7)/7 
Page 14 

 

 مبادرات مشتركة وبرامج أوجه التآزر تتعلق     على تطوير  وبالتعاون   الوطيناملقـدم للـبلدان املتأثرة على الصعيد        
 إمكاناتغري أن   . سيق اإلقليمي وإىل حد اآلن، مل يشارك املركز يف أنشطة وحدات التن         . واجلفـاف بالتصـحر   

 . على الصعيد اإلقليميالتعاونالتعاون يف إطار شبكات الربامج املواضيعية تشكل قاعدة سليمة لتعزيز 

 األساسية  تها أكثرية أنشط  يف الالمركزيةب )الفاو (والزراعة منظمة األمم املتحدة لألغذية      أخذت )ب( 
ويكمن دورها يف حتديد . متثيلها الوطينمكاتب ، فضالً عن اتب االتصالومك اإلقليميةيف مكاتبها اإلقليمية ودون 

  العامة سياسةال لربامج املناطق، واإلبقاء على      االختصاصات توجه متعدد    وتوفري ذات األولوية،    العمـل جمـاالت   
ـ و . نية والدولية  الوط الوكاالتتعاون مع البلدان األعضاء يف الفاو وفيما بينها وتأمني مشاركة           التقين و الوار  احل

ربامج ب املواضيعية ذات الصلة     ج شبكات الربام  بعض تطوير وتنفيذ    علىوتعمل مكاتب الفاو اإلقليمية عن كثب       
يف  واملكتب اإلقليمي للفاو يف أكرا، غانا،        ةألفريقيا اإلقليمي   التنسيقوحدة  وبذلك شاركت   . ةالعمـل اإلقليمي  

 .أفريقيااعة احلراجية وحفظ التربة يف طالق شبكة الربنامج املواضيعي املعين بالزرإ

منطقة احمليط اهلادئ ويف  / يف أفريقيا وأوروبا وآسيا    إقليمية األمم املتحدة للبيئة مكاتب      لـربنامج  )ج( 
لربامج اخلصوصية، واملراكز اليت    ل، ووحدات   مكاتب االتصال  الكارييب، فضالً عن     البحرمنطقة  /أمـريكا الالتينية  

أنشطة تعاون  أنشطة مشتركة أو    تنفيذ   منها   ينطلق املشتركة وأمانات بعض االتفاقات اليت        الربامج لصاحل تتعاون
 من قبل مع وحدات التنسيق اإلقليمي، للبيئةوتتعاون املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة  . مع اتفاقات أخرى  

مواضيعية ذات صلة بربامج العمل  التربة وتطوير شبكات برامج تدهوراخلاصة بإعداد التقارير عـلى  وال سـيما   
 ألفريقيا  اإلقليمي وحدات التنسيق    عمل مكاتبه اإلقليمية،    عن طريق  األمم املتحدة للبيئة،     برنامجودعم  . ةاإلقليمي

تقدمي  الربنامج ووحدات التنسيق اإلقليمي أيضاً       بنييشمل التعاون   و. وألمـريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     
 إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، فضالً عن صياغة  يفر مشاريع مكافحة التصحر     سـاعدة لـتطوي   امل

 وحدة  وكانت . إفرادية عن مكافحة العواصف الغبارية والرملية يف شرق مشال آسيا          حالةتقاريـر مـثل دراسة      
، والثقافة املتحدة للتربية والعلم     ، ومنظمة األمم  للبيئة مع برنامج األمم املتحدة      بالتعاونالتنسيق اإلقليمي آلسيا،    

 والزراعة واحلكومة الصينية، أعدت هذه      األغذيةواللجـنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي ومنظمة         
 جتتاح اخلرباء بأهنا من أفضل الوثائق اليت تناولت العواصف الرملية املدمرة اليت             مجيعالدراسـة اإلفرادية، اليت أقر      

 .آسيالقاحلة وتنال من األسس اإليكولوجية واالقتصادية للعديد من بلدان املناطق ا

املهام  الستيعاب جيب التشديد على أن املكاتب املوزعة لتلك الوكاالت ال تتيح ميزات مقارنة              أنه غـري  -٤٣
اتفاقية عملية   ةفمعرإىل   افتقارها، بسبب    املتوفرة لديها  واردامل استناداً إىل وحـدات التنسيق اإلقليمي     املـنوطة ب  

 .  معرفة مفصلةمكافحة التصحر

  األمثل لوحدات التنسيق اإلقليمي القائمةاالستخدام - باء

، جداًحمدود    موظفني ومنشآت  أن ما يوجد لديها من     التنسيق اإلقليمي القائمة، رغم      وحدات أثبتـت  -٤٤
 وأنشطة هيئات باالتفاقيةشطة ذات الصلة لى إقامة روابط بني األنع االستجابة الحتياجات األطراف وعلىقدرهتا 

وتقوم وحدات التنسيق اإلقليمي بدور     .  األراضي بتدهور املتعلقة   ضمن القضايا أخـرى دون إقليمـية وإقليمية       
 . املواضيعية الالزمة لتنفيذ برامج العمل اإلقليميةالربامجأساسي يف جمال النهوض بشبكات 
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 أسباب   تربره  وجود وحدات التنسيق اإلقليمي    فإناملتأثرة،  ية  املعن بلدان املناطق    بعضقـول    وحسـب  -٤٥
 اإلقليمية الوكاالت املختصة دون مع ه تعاوهنا ووسعت على، أبقت وحدة التنسيق اإلقليمي مثالأفريقياففي . عملية

 غرب   يف منطقة الساحل، واجلماعة االقتصادية لدول      اجلفافمـثل اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة         
 املعنية بالتنمية، واحتاد املغرب     الدوليةواهليئة احلكومية   واجملموعـة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا،       أفريقـيا،   

 . فضالً عن وكاالت إقليمية مثل االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقياألفريقي،العريب، واجلماعة اإلمنائية للجنوب 

 ورابطة اآلسيوي،سيق اإلقليمي تعاوناً وثيقاً مع مؤسسات مثل مصرف التنمية  تقيم وحدة التنآسيا، ويف -٤٦
  وبرنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي،     ،ئاهلادأمم جنوب شرق آسيا، والربنامج اإلقليمي للبيئة يف جنوب احمليط           

 اجلافة واألراضيقاحلة  واملركز العريب لدراسة املناطق ال    وبـرنامج مشال شرق آسيا دون اإلقليمي للتعاون البيئي،        
 .واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة

 أمريكا  هيئة الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، عززت وحدة التنسيق اإلقليمي روابطها مع            أمـريكا  ويف -٤٧
عة الكاريبية ومنظمة    األنديز، واجلما  تنميةالوسطى للبيئة والتنمية، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، ومؤسسة         

 .الدول األمريكية

 جهات  مع املناطق الثالث، قدمت وحدات التنسيق اإلقليمي مساعدة تقنية للبلدان، بالتعاون            هـذه  ويف -٤٨
ألمم املتحدة املتخصصة،   ا وكاالت   مع تعاوهنا   وبتعزيزالوصل اإلقليمية املكلفة بتنسيق شبكات الربامج املواضيعية        

 . البحثومؤسسات اخلاص واملؤسسات اجلامعية القطاع واجلهات الفاعلة يفومية، واملنظمات غري احلك

 مع  أقامتها اليت   هذهأن تطوِّر أو تعزز صالت التعاون       حقاً   اإلقليمي التنسـيق    وحـدات  وباسـتطاعة  -٤٩
ا الصدد، جيب ويف هذ.  األمم املتحدةلوكاالت املكاتب اإلقليمية وكذلك معالوكاالت دون اإلقليمية واإلقليمية، 

 منظمة  فليس لدى أي  .  إشراف اتفاقية مكافحة التصحر    حتت  مع ذلك  اإلقليميوحدات التنسيق   مهام  أن تظـل    
، متقدأن  كنها من   مت آلية تنسيق    ، واليتها أو املساحة اجلغرافية اليت تغطيها      بفضل ، إقليمية شريكة  أودون إقليمية   
بيد .  طابع إقليمي على غرار برنامج العمل اإلقليميذيبرنامج سري  حلسن  املساعدة التقنية الالزمةعند الضرورة،

 من تكوين هوية خاصة ،رغم صغر حجمهاو منذ إنشائها ، متكنت القائمة التنسيق اإلقليميوحداتلوحظ أن أنه 
 لبفضوميكن دفع تعزيز تلك اهلوية      .  بصفتها نظرية هلا    هبا اعتراف الوكاالت اإلقليمية األخرى   من كسب    و هبـا 

 وكل وكالة من الوكاالت     اإلقليمي من أجل تنسيق أفضل لألنشطة القائمة بني وحدات التنسيق           املبذولةاجلهود  
 .سالفة الذكرالاإلقليمية 

  وحدات التنسيق اإلقليمي القائمةلتشغيل اإلرشادية التكاليف - سادساً

 للخدمات والنوعيةئمة اجلوانب الكمية  يراعي حتليل فعالية تكاليف وحدات التنسيق اإلقليمي القاأن جيب -٥٠
 داللة واضحة سواء استهل بعض      املترتبةتكاليف  مقارنة ال ومن مث، فإن لتحليل     . اليت تقدمها يف املناطق املستهدفة    

وتبني جتربة السنوات املاضية فعالً أن ميزانية بعثة .  اإلقليميالتنسيقاألنشطة مقر األمانة يف بون أو إحدى وحدات 
ذلك . االتصاالت إذا راعينا بعض املعايري مثل تكاليف التنقل للبعثات واالجتماعات وتكاليف تتضاعف،ن ميكن أ
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 كلفةيف تدين ال  ينعكس ال   املعنية   الثالث   ها مناطق إحدىوحدات التنسيق اإلقليمي يف     مقار  تنقل انطالقاً من    الأن  
 .لسفرا الوقت الذي يستغرقهكسب هائل على مستوى يف ، بل كذلك فحسب

 اجتماعات مرافق ذلك، ينبغي التذكري بأن لدى الوكاالت املضيفة لوحدات التنسيق اإلقليمي إىل وإضافة -٥١
 أكدت  ،ويف هذا اجملال أيضاً   .  عمل االتفاقية  بربنامج تقنية حملياً تتصل     لقاءات تنظيم   يتيحممـتازة، األمـر الذي      

، ئفريقي واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاد التنمية األمصرفجتارب السنوات املاضية يف موقعي 
 حمدودة  املؤهلني اخلرباء مشاركة   النامجة عن قيات للمؤمترات تكاد تكون منعدمة وأن التكاليف         تكاليف السوْ  أن

 .  هؤالء أساساً من املنطقةبسبب وفودجداً، 

 على - اإلقليمي التنسيق  بعض وحداتدَّر إمكانية عملُتق املساعدة املقدمة إىل األطراف يومياً، جمال ويف -٥٢
 يكن  ملاإلقليمي، يقـالتنس وقبل إنشاء وحدات.  نظرياهتا يف املنطقةدوام يف نفس أوقات - آسياقائمة يف  الةوحدالغرار 

 ليل، لكيمن ال بون إىل مكاتبهم يف ساعة متأخرة يف زمالء يذهباختاذ إجراءات عاجلة، أن ، عند لزوم من النادر
وتشكِّل تلك السرعة يف تسوية .  من صانعي القرار العاملني يف آسيا      غريهايتمكنوا من االتصال جبهات الوصل أو       

 أدى كما. اإلقليمي يقـالتنس وحداتدى  املعنية ميزة مقارنة أخرى لاجلهات الفاعلة يسمح هبا القرب من اليتاملشاكل 
 .ية يف بونص تكاليف املكاملات اهلاتفيإىل تقلذلك 

. مساعدته/كل واحدة من املنسق ومساعده     تألفوت عدد قليل من املوظفني،      اإلقليمي التنسيق ولوحدات -٥٣
إجيار : بنود التالية  التنسيق اإلقليمي ال    كل وحدة من وحدات    حسن سري  لضمان   املتكـبدة  الـنفقات    وتتضـمن 

 .، والنفقات اجلارية ورواتب املوظفنياإلمداداتو واملعداتاملكاتب، ونفقات صيانة املباين، ونفقات االتصال، 

 حمددة ترتيبات    ُوضعت  إىل مجـيع التكاليف الوارد ذكرها أعاله، باستثناء رواتب املوظفني،          بالنسـبة و -٥٤
 االقتصادية  واللجنة األفريقي التنمية  مصرف يتحملففي أفريقيا وآسيا،    . بالـتعاون مـع الوكـاالت املضـيفة       

 البحر  ومنطقةوفيما يتعلق بأمريكا الالتينية     .  الثابتة التكاليف اهلادي القسط األكرب من      احمليطو آلسيا واالجتماعية
 . الكارييب، تشارك األمانة يف تكاليف التشغيل

البند الوحيد املعروض   ات التنسيق اإلقليمي هو     دحو سبق أن البند املتعلق برواتب موظفي        مما ستخلصوُي -٥٥
 يفتربعات يف الصندوق التكميلي،     عن طريق     هذه لت نفقات الرواتب  وِّد اآلن، مُ  وإىل ح . ألطرافا نظر   عـلى 

 .إدماجها يف امليزانية األساسيةب اًانتظار أن يتخذ مؤمتر األطراف قرار

 تربعات تعبئة السابقة اليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن هذا املوضوع، تولت األمانة فعالً القرارات وعقب -٥٦
 تشغيل وحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا      دعموبفضل ذلك الترتيب املؤقت،     . الشركاء املعنيني مالـية مـن بعض      

 العاملية لألرصاد اجلوية واحلكومة اإليطالية، يف حني غطى مصرف التنمية           واملنظمة،  للبيئةبـرنامج األمم املتحدة     
 باستثناء  - االتصال   وسائل استخدامو) احلواسيب والطابعات (، واألثاث، واملعدات    األماكن تكاليف   األفـريقي 

 ت مدته  يف آسيا، قدمت حكومة الصني تربعاً انته       اإلقليميوفيما يتعلق بوحدة التنسيق     . املكاملات اهلاتفية الدولية  
 املكاتب، واألثاث، واملعدات    ئ واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاد    االقتصادية، يف حني وفرت اللجنة      ٢٠٠٤يف عام   

ة واستفادت وحد . الدولية باستثناء املكاملات اهلاتفية     - وسائل االتصال،    واستخدام) طابعـات احلواسـيب وال  (
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 البحر الكارييب يف البداية من دعم حكومات األرجنتني وشيلي وكوبا           ومنطقة اإلقليمي ألمريكا الالتينية     التنسيق
 املكاتب، يف ومعداتالبحر الكارييب األثاث  ومنطقة ألمريكا الالتينية توفر اللجنة االقتصادية وحالياً،. واملكسيك

 . املكتب ونفقات االتصالوإجيار األمانة راتب املنسق، تغطيحني 

وحدات بادرة   مب شبيهة يف مبادرات    ، على التربعات  برمتها التجربة أثبتت أن خطة متويل قائمة        أن غـري  -٥٧
ملوارد البشرية املتواضع يف بون     ا مستوىإىل  ومن جهة أخرى، ونظراً     . لنجاحا لن يكتب هلا  التنسـيق اإلقليمي،    
 يف املتاحة فإنه من غري الواقعي يف هذه املرحلة، ومع مراعاة البيانات            امليزانية، ا تشهده يت ال بسبب الضائقة املالية  

إمكانية ذلك أن .  من بونُتؤخذ اإلقليمي على أساس نقل وظائف سيق أعاله، ملء وظائف وحدات التن٣٢الفقرة 
 يف امليزانية األساسية لالتفاقية سيضمن استمراراً مؤسسياً الزماً لتخطيط اإلقليمي التنسيق  رواتب موظفي وحداتإدماج
 . االتفاقية على حنو مستدامأنشطة

 من وحدات   وحدةكل  لاملساعدة،  / املنسق واملساعد  راتيب املنظور، ُيقترح على األطراف إدماج       هذا ومن -٥٨
) ٦( املوظفني، جملموع ستة رواتبنفقات يف وينعكس هذا االقتراح سنوياً . يزانية األساسيةيف املاإلقليمي التنسيق 

 .  باألرقامهلا التايل تقديراً ١أشخاص، يقدم اجلدول 

 )بدوالرات الواليات املتحدة ( سنوياًاإلقليميرواتب موظفي وحدات التنسيق : ١ اجلدول

 
 اجملموع

منطقة / الالتينيةأمريكا
 كارييبالبحر ال

 
 أفريقيا

 
 آسيا

 
 البند

 )١(الثالثة املنسقني رواتب ١٤٠ ٠٠٠ ١٧٥ ٠٠٠ ١٣٦ ٩٠٠ ٤٥١ ٩٠٠

 الثالث السكرتريات رواتب ١٩ ٠٠٠ ١٧ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٦٦ ٠٠٠

 الكلي اجملموع ١٥٩ ٠٠٠ ١٩٢ ٠٠٠ ١٦٦ ٩٠٠ ٥١٧ ٩٠٠

 .ي اإلقليمالتنسيق  وحداتمقارجدول رواتب األمم املتحدة يف : املصدر )١( 

  الواليات املتحدةدوالرات دوالر من ٥١٧ ٩٠٠ اإلقليمي التنسيق  الرواتب جململ وحداتتكاليف وتبلغ -٥٩
 .يف السنة

املضيفة اليت قبلت املشاركة يف تغطية      اهليئات  مع  القائمة   على الترتيبات    األمانة أن ُتبقي     أيضاً قـترح وُي -٦٠
) نقلت وال االتصاالتتكاليف  (تستمر تغطية النفقات األخرى      نفقات تشغيل وحدات التنسيق اإلقليمي وأن        بعض

 . أدناه التكاليف اإلرشادية لتشغيل وحدات التنسيق اإلقليمي٢ اجلدولويتضمن . من التربعات يف الصندوق التكميلي
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  اإلرشادية لتشغيل وحدات التنسيق اإلقليميالتكاليف -٢ اجلدول
 )دوالرات الواليات املتحدةب(

 
 وعاجملم

منطقة البحر / الالتينيةأمريكا
 الكارييب

 
 أفريقيا

 
 آسيا

 
 البند

 )١(التنقل ٢١ ١٦٠ ٢٩ ٢٢٥ ١١ ٠٥٥ ٦١ ٤٤٠

  االتصاالتتكاليف ٢ ٥٠٠ ٦ ٠٠٠ ٢ ٨٠٠ ١١ ٣٠٠

  املكاتبإجيار )١(رللتذكُّ رللتذكُّ ١٤ ٤٠٠ ١٤ ٤٠٠

  املكاتبصيانة رللتذكُّ رللتذكُّ ٤ ٥٠٠ ٤ ٥٠٠

 واملعدات املكاتب أثاث ٦٠٠ ٢٠٠ ٦٠٠ ١ ٤٠٠

  الكلياجملموع ٢٤ ٢٦٠ ٣٥ ٤٢٥ ٣٣ ٣٥٥ ٩٣ ٠٤٠

 . املتحدة ببوناألمممكتب سفريات :  حساب التنقل جواًأساس )١( 

  االستنتاجات والتوصيات� سابعاً

 بتنفيذ التزاماهتاب الوفاءها على   م االتفاقـية حيز التنفيذ، أثبتت البلدان النامية املتأثرة عز         دخـول  مـنذ  -٦١
 يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر        ة املتأثر األطرافويف هـذا الصدد، أعربت البلدان       . االتفاقـية 

مرفقات التنفيذ اإلقليمي  آليات دعم إقليمية متكنها من إعداد أنشطة منسقة، يف إطار إنشاءالكارييب عن رغبتها يف 
 .إلقليمية، بغية النهوض بربامج عملها الالتفاقية

 الحظت األطراف بارتياح اجلهود اليت تبذهلا وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة           ٦-م أ /١١ويف املقـرر     -٦٢
للمساعدة، إىل جانب أمور أخرى، على وضع برامج وشبكات يف املناطق املختصة هبا بشأن تنفيذ برامج العمل                 

اءة اليت ميكن أن تنتج عن إقامة مواقع وحدات التنسيق          والحظت األطراف أيضاً فعالية التكاليف والكف     . اإلقليمية
 .اإلقليمي القائمة يف املناطق املختصة هبا لتوفري املساعدة للبلدان النامية املتأثرة

 احملرز إىل حد اآلن بدون العمل       التقدم مل تكن لتسجل     ةأن برامج العمل اإلقليمي   ب فعالً   اإلقرار وينـبغي  -٦٣
 . اهليئات النظرية يف مناطقها املعنيةخمتلفسيق اإلقليمي بالتعاون مع  وحدات التنأجنزتهالذي 

 العمل جماالت قطاعية أساسية تشكل قاعدة لربامج      هتيئة املـتخذة إىل حد اآلن يف        الـتدابري  وأسـهمت  -٦٤
انة  األم عمل استكملت على حنو فعال   وكانت وحدات التنسيق اإلقليمي، رغم عدد موظفيها احملدود،         . ةاإلقليمي

وفضالً عن ذلك، شاركت الوحدات     . املتأثرةوأثبتت قدرهتا على االستجابة الحتياجات مساعدة البلدان النامية         
 مسامهة  ،أنشطة املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية األخرى     ب التصحرعلى نطاق واسع يف ربط أنشطتها ملكافحة        

 .املستدامة لألراضي يف املناطق املذكورة السياسات العامة يف جمال اإلدارة اتساق تعزيزبذلك يف 

. أنشطة وحدات التنسيق اإلقليميالنامجة عن نتائج ال من الشركاء اإلقليميني والدوليني من العديد واستفاد -٦٥
 يستلهم اجلزء املخصص    اليت ذلك على خطة عمل املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،              وينطبق

 . اإلقليمي ملكافحة التصحرالربنامجة التصحر على سبيل األولوية من جماالت عمل منها ملكافح
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وقد . اإلقليمي لتقدمي معلومات لألطراف نابعة من املعارف املتوفرة عن وحدات التنسيق  الدراسة وسعت -٦٦
ات التنسيق   بشأن وحد  راًقرَّمأن يعتمد، خالل دورته السابعة،      يف  يرغـب مؤمتـر األطـراف، عقب مداوالته،         

 : يف احلسبان التوصيات التاليةآخذاًاإلقليمي 

 الرواتب املذكورة يف الدراسة، وذلك يف إطار امليزانية         تكاليف بتحمل على االقتراح املتعلق     أن يصادق  �
 ؛ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنويا٥١٧ً ٩٠٠ قدره مبلغ كلي حدوداألساسية ويف 

 املضيفة لوحدات التنسيق اإلقليمي اهليئات القائمة مع الترتيباتاإلبقاء على  يطلب إىل األمانة أن �
  يف متويل بعض نفقات تشغيل تلك الوحدات؛مبشاركتها ذات الصلة

، مع مراعاة الصلة     به  املعروضة على النحو  وظائف وحدات التنسيق اإلقليمي      أن يوافـق عـلى     �
 املؤسسية القائمة مع األمانة؛

 الثامنة عن أنشطة وحدات التنسيق      دورتهخالل  ه   األمانـة إعداد تقرير وتقدمي      يطلـب إىل   أن �
 الشبكات املواضيعية النشطة لدعم اإلقليمي املبذولة التنسيقاإلقليمي وعن التقدم احملرز يف جهود 

 . اإلقليميةالعمليف جمال تنفيذ برامج 
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 املراجع
  مؤمتر األطراف ذات الصلةوثائق � ألف

 ICCD/COP(4)/2/Add.1 لربناجميةا امليزانية

 ICCD/COP(4)/11/Add.1 ٤-م أ/٤ املقرر

 ICCD/COP(5)/2/Add.5 الربناجمية امليزانية

 ICCD/COP(5)/11/Add.1 ٥-م أ/٦ املقرر

 ICCD/COP(6)/2/Add.6  الربناجمية امليزانية

 ICCD/COP(6)/11/Add.1 ٦-م أ/١١ املقرر

 ICCD/COP(6)/INF.4 لبلدان األطراف املتأثرة لاإلقليمية االجتماعات إسهام

، واملادة  ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢ وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة      االتفاقية تنفيذ استعراض
  من االتفاقية٢٦

ICCD/CRIC(2)/2 

 ICCD/CRIC(2)/4  العامليةاآللية

 ICCD/CRIC(2)/5  العامليةاآللية

  أحالتها البلدان األطراف واملؤسسات اخلطية اليتاملسامهات � باء
  الصني
 كندا
 كوبا

 كولومبيا
 لكسمربغ
 ماليزيا
 املغرب

 اإلقليمية للدول املتقدمة غري     اجملموعةائتالف  باسم   (الـنرويج 
 )ة إىل االحتاد األورويبّمضاملن

  األمريكية املتحدة الواليات
 اليابان

 إثيوبيا
 األرجنتني
 األردن

 بربادوس
 بنن

 بوتسوانا
  فاسوبوركينا

 بريو
  السورية العربية اجلمهورية
  ملدوفامجهورية
 )أفريقياباسم  (سوازيلند

 األفريقي التنمية مصرف
  الزراعية يف املناطق القاحلةللبحوث الدويل املركز
 ألفريقيا االقتصادية اللجنة
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ألمريكا االقتصادية اللجنة
  آلسيا واحمليط اهلادئ واالجتماعيةادية  االقتصاللجنة
  أفريقيا الوسطىلدول االقتصادية اللجنة
  يف منطقة الساحلاجلفافاللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة / لدول غريب أفريقيااالقتصادية اجلماعة
 العريب املغرب احتاد

- - - - - 


