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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-٣مدريد، 

  من جدول األعمال املؤقت٩البند 
 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع

 تراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية   اس

 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

تـلخص هذه الوثيقة خمتلف مداوالت مؤمتر األطراف اليت متخضت عن إنشاء الفريق احلكومي الدويل العامل                 -١
اصيل كاملة عن أعضاء الفريق واختصاصاته وحصيلته املتوقعة، واملساعدة اليت تلقاها         كما تعرض تف  . بـني الـدورات   

 . اخلرباء االستشاريون اخلارجيون، وعن أعمال االجتماعات األربعة اليت عقدها الفريق

 ، يف الوثيقتني  ٧-م أ /٣وتـرد الوثـيقة اخلتامـية للفـريق العـامل، الـيت أعدهـا مبوجـب املقرر                   -٢
ICCD/COP(8)/10/Add.1 و Add.2 .       وإضافة إىل ذلك، يرد يف الوثيقةICCD/COP(8)/INF.5    تلخيص لتحليل وضع 

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بوصفه معلومات أساسية لصياغة مشروع اخلطة االستراتيجية

، )"٢٠١٨-٢٠٠٨ (اخلطة واإلطار االستراتيجيان للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية       "ويقـدَّم مشـروع      -٣
 .، إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العتمادهICCD/COP(8)/10/Add.2بصيغته الواردة يف الوثيقة 

                                                      

 تأخـر تقـدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت املتاح بني دورة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ودورة                  *
 .مؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٦-١ ..........................................................معلومات أساسية -أوالً 

 ٤ ١٦-٧ .........مداوالت اجتماعات الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات -ثانياً 

 ٥ ١٧  ........................................................ج والتوصياتالنتائ -ثالثاً 
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  معلومات أساسية-أوالً 

، إجراء استعراض شامل يف دورته السابعة ألنشطة األمانة احملددة ٦-م أ/٢٣قرر مؤمتر األطراف يف مقرره  -١
 من االتفاقية ويف املواد ذات الصلة من مرفقات التنفيذ اإلقليمي ويف املقررات ذات              ٢٣ من املادة    ٢يف الفقـرة    

، أدرج مؤمتر األطراف هذا البند يف برنامج عمله للدورة          ٦-م أ /٢٩ومبوجب املقرر   . ؤمتـر األطراف  الصـلة مل  
وتيسـرياً هلـذه العملـية، طلب مؤمتر األطراف إىل مكتب الدورة السادسة ملؤمتر األطراف أن يضع                 . السـابعة 

 بعة لألمم املتحدة استعراضاً   ، لكي جتري وحدة التفتيش املشتركة التا      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١اختصاصات حبلول   
  من املقرر ذاته، حدد مؤمتر األطراف العناصر اليت ستستند إليها هذه           ١٩ويف الفقرة   . شـامالً ألنشـطة األمانة    

 .االختصاصات

اختصاصات االستعراض بالتشاور مع وحدة التفتيش      مكتـب الدورة السادسة ملؤمتر األطراف       وحـّدد    -٢
املعقودة يف  الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     ة التفتيش املشتركة الناتج عن ذلك إىل        وقُدِّم تقرير وحد  . املشـتركة 

وركّز هذا االستعراض على عدد من القضايا، من بينها أنشطة األمانة           . ٢٠٠٥أكتوبر  /نـريويب يف تشرين األول    
لتصحر يف سياق اتفاقيات ريو    وفقـاً ألحكـام االتفاقية، ودور األمانة املتنامي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا            

 .الثالث، وقضايا حمددة يف التخطيط والربجمة ووضع امليزانية

، الذي قرَّرت مبوجبه ٧-م أ/٣اعتمدت األطراف يف االتفاقية املقرَّر الدورة السابعة ملؤمتر األطراف،     ويف   -٣
مث . حدة التفتيش املشتركة بأكمله   إنشـاء الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات سعياً الستعراض تقرير و           

استراتيجيني لعشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية بتناول مجلة أمور، طُِلب إىل الفريق العامل وضع خطة وإطار عمل 
 .من بينها توصيات تقرير وحدة التفتيش املشتركة

لشروع فيه، مبا فيها تكوين      شرحاً مفصالً لعملية تنظيم عمل الفريق العامل وا        ٧-م أ /٣ويتضمن املقرَّر    -٤
كما يوعز املقرَّر إىل الفريق أن ينجز عمله حبلول         . الفريق ووضع صالحياته وتوجيه اآلراء إليه من مجيع األطراف        

 .، بغية تقدمي استنتاجاته إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف٢٠٠٧يونيه / حزيران١

ورئيسا جلنة العلم   ة السابعة ملؤمتر األطراف،     الدور عضواً، هم رئيس     ١٨وكـان الفـريق يـتألف من         -٥
االتفاقية، وثالثة أعضاء من كل من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، وفقاً ألحكام  والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ

 .٧-م أ/٣ من املقرر ٥الفقرة 

تنص هذه  و.  أعـدَّ مكتـب مؤمتـر األطراف اختصاصات الفريق العامل          ٧-م أ /٣وعمـالً باملقـرَّر      -٦
 :االختصاصات على أن تشمل الوثائق اليت يعدها الفريق ما يلي

تقرير يستند إىل استعراض الفريق تقرير وحدة التفتيش املشتركة، ويشري إىل أفضل طريقة ميكن               )أ( 
 هبا تناول التوصيات الواردة فيه؛ 

ة األمم املتحدة ملكافحة    مشروع خطة وإطار عمل استراتيجيني لعشر سنوات لتعزيز تنفيذ اتفاقي          )ب( 
 . التصحر
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  مداوالت اجتماعات الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات-ثانياً 

وفقـاً الختصاصات الفريق العامل، ينبغي للفريق عقد ثالثة أو أربعة اجتماعات، باالستفادة، كلما أمكن                -٧
فقاً لتوافر املوارد اليت تسعى األمانة لتعبئتها من        أو و /ذلك، من االجتماعات ذات الصلة باتفاقية مكافحة التصحر و        

 .٢٠٠٧ مث اثنان يف عام ٢٠٠٦ومتشياً مع هذا التوصيف، ُعقدت أربعة اجتماعات، اثنان يف عام . خالل التربعات

. ٢٠٠٦مايو /ونظر الفريق العامل يف برنامج عمله، خالل اجتماعه األول املعقود يف بون، بأملانيا يف أيار              -٨
ـ  نظر إىل حجم املهام املنوطة به من جهة والوقت احملدود املتاح الختتام أعماله من جهة أخرى، قرر الفريق                  وبال

 . العامل التماس مساعدة خارجية، رهناً بتوافر املوارد

، حدَّد الفريق العامل أنه سيحتاج أيضاً إىل        ٢٠٠٦يوليه  /ويف اجـتماعه الـثاين املعقود يف بون يف متوز          -٩
وعالوة على ذلك، رأى الفريق ضرورة      . ريق استشاري أساسي يضم ما ال يقل عن خبريين استشاريني         مساعدة ف 

تعيني خنبة من اخلرباء االستشاريني لفترات قصرية قصد إعداد ورقات عمل بشأن مسائل تقنية حمددة تتصل بوضع         
 فريقاً  ٢٠٠٦نوفمرب  /بداية  تشرين الثاين   ويف إطار املتابعة، عّينت الدامنرك يف       . اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني   

وقام هذا الفريق االستشاري بتخدمي الفريق      . )١(استشـارياً أساسياً يتألف من منظمة غري حكومية وخبري مستقل         
. العامل وساعده على صياغة خطته وبرنامج عمله االستراتيجيني، وعلى استعراض تقرير وحدة التفتيش املشتركة             

 تعيني خرباء استشاريني آخرين لفترات قصرية قصد إعداد ورقات عمل بشأن مسائل تقنية وإضـافة إىل ذلك، متَّ   
ومتَّ إعداد ورقات عمل بشأن مسائل تقنية بدعم مايل       . حمـددة تتصـل بوضع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني        

لية، وأملانيا، أحيلت إىل الفريق    إضـايف من املفوضية األوروبية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما          
 .وقدمت سويسرا موارد لألمانة دعماً للعملية. العامل للنظر فيها

 يف مونتريال بكندا، أصدر فيه رئيس       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ و ١٠وُعقـد اجتماع أويل يومي       -١٠
لردود على تقرير وحدة التفتيش     الفـريق العامل توجيهاته إىل الفريق االستشاري األساسي بشأن كيفية جتميعه ا           
 .املشتركة باالستناد إىل العمل الذي قام به الفريق العامل يف االجتماعني األوليني

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨وبطلب من رئيس الفريق العامل، قدم اخلرباء االستشاريون إىل الرئيس يف  -١١
وأجرى .  للتوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركةتقريراً أولياً يقترح هنجاً لعرض دراسة الفريق العامل

اخلرباء االستشاريون، عند إعداد تقريرهم األويل، دراسة وافية جملموعة التعليقات اليت أُعدت للفريق العامل على               
ات اليت  ولدى استعراض ذلك التقرير، أحاط اخلرباء االستشاريون علماً باإلجراء        . تقرير وحدة التفتيش املشتركة   

سبق أن اختذها األمني التنفيذي، الذي كان قد قَِبل العديد من توصيات وحدة التفتيش املشتركة واختذ إجراءات                 
كما أحاط الفريق االستشاري علماً بالتعليقات اليت تقدمت هبا األطراف واجملاالت اليت تستدعي مزيداً من . بشأهنا

 .، أفاد اخلرباء االستشاريون أن بعض التوصيات يلزمها عمل تقين إضايفوأخرياً. املناقشة بني أعضاء الفريق العامل

                                                      

 . الدويل بكندا، وشركة االستشارات البيئية املتكاملة بناميبياUnisféraمركز  )١(
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ووزع رئـيس الفـريق العامل التقرير األويل على أعضاء الفريق، وأُحيلت التعليقات الواردة إىل اخلرباء           -١٢
ني للسنوات  االستشـاريني للنظر فيها على النحو الواجب عند إعداد املشروع املقبل للخطة واإلطار االستراتيجي             

مث قام أحد أعضاء الفريق االستشاري األساسي       . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٥العشر، وهو مشروع قُدِّم إىل الرئيس يف        
 .٢٠٠٧فرباير / شباط١٣ و١٢باستشارات تقنية يف األمانة يومي 

وء تعليقات  وُعمِّمـت على سبيل اإلعالم، أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ويف ض              -١٣
وُدعي املشاركون يف   . (ICCD/CRIC(5)/INF.6)االستراتيجية  أعضاء الفريق العامل، صيغة معدلة ملشروع اخلطة        

الـدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل إبالغ آرائهم بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية إىل اخلرباء                
. أو خطياً إىل الرئيس   /فريق العامل احلاضرين يف تلك الدورة، و      االستشـاريني، ورئيس الفريق العامل وأعضاء ال      

وجـرت اتصـاالت بـني خمـتلف أصحاب املصلحة احلاضرين الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                
مبا األطراف، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات احلكومية الدولية، وأمانة االتفاقية، واآللية العاملية، وغريهم،             (

كما قدم رئيس الفريق العامل . وقد ُنظمت هذه االتصاالت على هامش الدورة. يف ذلك من خالل تظاهرة جانبية
 .إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عرضاً عن وضع عملية الفريق العامل

ألطراف  ، وبعد النظر على النحو الواجب يف مجيع التعليقات الواردة من ا            ٢٠٠٧أبريل  / نيسـان  ٦ويف   -١٤
اخلطة واإلطار  "وأصـحاب املصـلحة، قـدم اخلـرباء االستشاريون إىل رئيس الفريق العامل مشروعاً معّدالً ل                   

وُعمِّم املشروع على األطراف للتعليق )". ٢٠١٨ - ٢٠٠٨(االستراتيجيان للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية 
العامل، وناقشه الفريق العامل يف اجتماعه الثالث، املعقود يف         عليه من خالل ممثلي اجملموعات اإلقليمية يف الفريق         

 . يف وندهوك بناميبيا، إىل جانب التعليقات الواردة٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٨ إىل ٢٦الفترة من 

، واستناداً إىل املناقشات اليت أجراها الفريق العامل أثناء اجتماعه الثالث، قدَّم            ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١ويف   -١٥
 االستشاريون مشروعاً منقحاً للخطة االستراتيجية حىت جيري ممثلو اجملموعات اإلقليمية يف الفريق العامل              اخلـرباء 

 ٢٩وقام الفريق العامل، أثناء اجتماعه الرابع املعقود يف جنيف بسويسرا يف الفترة من              . مزيداً من التشاور بشأهنا   
 .تعليقات الواردة بشأنه، مبناقشة املشروع املذكور وال٢٠٠٧مايو / أيار٣١إىل 

وأجرى الفريق العامل خالل االجتماعني األخريين استعراضاً منتظماً ملشروع اخلطة االستراتيجية والرد املقترح          -١٦
، ترد يف الوثيقتني    ٧-م أ /٣والوثيقة النهائية للفريق العامل، املطلوبة يف املقرر        . عـلى تقريـر وحدة التفتيش املشتركة      

ICCD/COP(8)/10/Add.1 وAdd.2 .          ويرد مرفقاً مبشروع اخلطة االستراتيجية نص يتعلق باملؤشرات املؤقتة لألهداف
التنفـيذية أعـدَّه رئـيس الفريق العامل؛ غري أن املرفق املقترح ليس وثيقة حتظى بتوافق اآلراء، وهو يعكس بالتايل ال                   

 جتميع لتحليل   ،ICCD/COP(8)/INF.5يف الوثيقة   وإضافة إىل ذلك، يرد     . بالضـرورة آراء مجيع أعضاء الفريق العامل      
 .وضع االتفاقية بوصفه معلومات أساسية لصياغة مشروع اخلطة االستراتيجية

  النتائج والتوصيات�ثالثاً 

قـد يـود مؤمتـر األطراف اعتماد اخلطة واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية                 -١٧
 .، وتقدمي توجيهاته بشأن وضعهما موضع التنفيذICCD/COP(8)/10/Add.2الواردين يف الوثيقة 

_ _ _ _ _ 


