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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-٣مدريد، 

  من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 
 الترتيبات اخلاصة بوحدات التنسيق اإلقليمية

 نسيق اإلقليميةالترتيبات اخلاصة بوحدات الت

 *مذكرة من األمانة

 موجز

 فريقاً مفتوح العضوية الستعراض التقارير واملعلومات       ٧ -م أ /١١أنشأ مؤمتر األطراف مبقرره      -١
املـتاحة الواردة من األطراف وغريها من الكيانات، والتقدم بتوصيات إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف             

تسمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وخاصة بشأن كيفية         بشـأن خـيارات التنسيق اإلقليمي امل      
 القائمة وغريها من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات         )RCUs(استخدام وحدات التنسيق اإلقليمي     

 .الصلة أفضل استخدام

 .وتتضمن هذه الوثيقة توصيات الفريق املفتوح العضوية -٢

ر يف دورته الثامنة بشأن دور وحدات التنسيق اإلقليمي وما يتصل هبا من وقد يرغب املؤمتر يف اختاذ مقر     -٣
ترتيـبات مؤسسـية وترتيبات خاصة بامليزانية، آخذاً يف اعتباره أيضاً التوصيات ذات الصلة الواردة يف مشروع           

 .التصحر  أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة١٠اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة 

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضيق الفترة الزمنية املتاحة بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  * 
 .ألطرافوالدورة الثامنة ملؤمتر ا
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٤-١ ........................................................معلومات أساسية -أوالً

 ٣ ١٣-٥ ........................................توصيات الفريق املفتوح العضوية -ثانياً

 ٣ ١٠-٥ ........................................................... مقدمة -ألف 

 ٤ ١١   عناصر ُمستمدة من مقررات سابقة بشأن وحدات التنسيق اإلقليمية -باء 

وإطار العمل  وحـدات التنسـيق اإلقليمية يف إطار مشروع اخلطة           -جيم 
 أعوام ويف إطار تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم        ١٠االسـتراتيجيني ملدة    

 ٥ ١٣-١٢ .............................................املتحدة ملكافحة التصحر
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  معلومات أساسية-أوالًً

موضوع وحدات التنسيق اإلقليمية بند عالق منذ الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف وقد أحِرز تقدم خبصوص                -١
 .األطراف السادسة والسابعة، غري أنه مل ُيتخذ بعد أي قرار هنائي بشأهناهذه املسألة يف دوريت مؤمتر 

 إنشاء فريق مفتوح العضوية الستعراض التقارير واملعلومات        ٧ -م أ /١١وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره       -٢
طراف بشأن  املـتاحة الـواردة من األطراف وغريها من الكيانات، والتقدم بتوصيات إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األ               

خـيارات التنسيق اإلقليمي املتسمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وخاصة بشأن كيفية استخدام وحدات               
التنسيق اإلقليمي القائمة وغريها من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة أفضل استخدام، واختاذ مقرر               

سيق اإلقليمي وما يتصل هبا من ترتيبات مؤسسية وترتيبات خاصة          يف دورة املؤمتر الثامنة بشأن دور وحدات التن       
 .بامليزانية

 من نفس املقرر، وبتوجيه من رئيس مؤمتر األطراف، استعرض الفريق املفتوح العضوية             ٥وعمالً بالفقرة    -٣
دناه من هذه وترد توصيات الفريق يف الفرع أ. يف أحـد اجـتماعاته التقارير واملعلومات املتاحة عن هذه املسألة    

 .الوثيقة لكي ينظر فيها املؤمتر

وقـد ترغـب األطراف يف اختاذ مقرر يف دورة املؤمتر الثامنة بشأن الترتيبات اخلاصة بوحدات التنسيق                  -٤
 .اإلقليمية

  توصيات الفريق املفتوح العضوية-ثانياًً

  مقدمة-ألف

صحر إىل إنشاء آليات تنسيق رامية إىل تنفيذ يدعو الطابع املتعدد القطاعات والشامل ملوضوع مكافحة الت -٥
 .أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً على األصعدة الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

وسلّم املؤمتر يف املناقشات اليت أجراها سابقاً بشأن الترتيبات اخلاصة بوحدات التنسيق اإلقليمي، بأمهية               -٦
 .تقدمي الدعم لربامج العمل على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليميإجياد مرافق دعم كافية، عند اللزوم، ل

ويؤكـد الفـريق املفتوح العضوية االجتاه العام يف منظومة األمم املتحدة، مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة                  -٧
 إطار تعاون ملكافحة التصحر، صوب إضفاء طابع الالمركزية على برامج املساعدة التقنية واملساعدة اإلمنائية ضمن

 أي اجتاه يفسح اجملال أمام تنفيذ       -إقلـيمي مـبين على احتياجات مشتركة وظروف ثقافية وجغرافية متشابكة            
 .االتفاقية على حنو أكثر فعالية

وقـد ذكر تقرير فريق األمني العام رفيع املستوى، املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف                  -٨
، أن األنشطة اليت )Delivering as One" (توحيد األداء"ساعدة اإلنسانية والبيئة، واملعنون جمـاالت التنمية وامل 

تضطلع هبا بعض مؤسسات األمم املتحدة تؤكد احلقيقة القائلة إن املكاتب الالمركزية ومكاتب التمثيل اإلقليمي               
 .تسهم يف توثيق عرى التعاون بني الوكاالت والبلدان املستفيدة
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مرفقات االتفاقية اخلاصة بالتنفيذ على الصعيد اإلقليمي على ضرورة التعاون اإلقليمي، وخصوصاً وتشدد  -٩
 .يف إطار برامج العمل اإلقليمية

ولقد مت التسليم يف هذا السياق بوحدات التنسيق اإلقليمي على أهنا خيار ميكن أن يساعد األطراف من                  -١٠
ا تعهدت به من التزامات مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك إنشاء وتنفيذ شبكات             األقاليم النامية املتأثرة على الوفاء مب     

 .برامج مواضيعية، كما مت التسليم بأن التعاون اإلقليمي ميكن أن خيتلط باختالف الظروف اخلاصة بكل منطقة

  عناصر ُمستمدة من مقررات سابقة بشأن وحدات التنسيق اإلقليمية-باء

عدداً من املقررات بشأن التنسيق اإلقليمي، أخذها الفريق املفتوح العضوية يف   اختـذ مؤمتـر األطـراف        -١١
 :وقام املؤمتر، يف مجلة أمور، مبا يلي. حسبانه أثناء مداوالته

اعـترف حباجة البلدان األطراف النامية املتأثرة وغريها من البلدان األطراف، إىل دعم متواصل               )أ( 
 ؛)٦-م أ/١١املقرر (لنهج والتنسيق اإلقليمي يف جمال تنفيذ االتفاقية وفعال من حيث التكلفة الستحداث ا

الحـظ مـع التقدير اجلهود اليت تعكف على بذهلا حلد اآلن وحدات التنسيق اإلقليمية القائمة                 )ب( 
للمساعدة، إىل جانب أمور أخرى، على وضع برامج وشبكات يف مناطقها من أجل تنفيذ برامج العمل اإلقليمية                 

 ؛)٧-م أ/ ١١ و٦-م أ/١١قرران امل(

الحـظ أيضاً الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة اللتني ميكن حتقيقهما يف إطار تقدمي املساعدة                )ج( 
 ؛)٦ -م أ /١١املقرر (للبلدان النامية املتأثرة من خالل حتديد موقع وحدات التنسيق اإلقليمية القائمة يف املناطق 

ن األطراف من أوروبا الوسطى والشرقية حتري إمكانية إنشاء ترتيبات          أحاط علماً بطلب البلدا    )د( 
 ؛)٧-م أ/ ١١املقرر (تنسيق إقليمية، من مجلتها وحدة تنسيق إقليمية 

اعـترف بإمكانية التنسيق اإلقليمي يف الربط بني األنشطة اجلارية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة                )ه( 
يمية األخرى املتعلقة بقضايا التنمية املستدامة، والدور الذي ميكن أن تؤديه           ملكافحة التصحر، وأنشطة األطر اإلقل    

 ؛)٦-م أ/١١املقرر (وحدات التنسيق اإلقليمية يف هذا الصدد 

باجلهود اليت تبذهلا املؤسسات املضيفة لوحدات التنسيق اإلقليمية وخمتلف البلدان (...) رحـب    )و( 
من أجل دعم أنشطة الوحدات املذكورة، ودعا املنظمات املضيفة إىل          األطـراف والوكـاالت املتعددة األطراف       

 ).٧-م أ/١١املقرر (مواصلة دعمها للتكاليف اجلارية لوحدات التنسيق اإلقليمية 
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  وحدات التنسيق اإلقليمية يف إطار مشروع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني-جيم 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أعوام ويف إطار تعزيز تنفيذ١٠        ملدة 

سـلمت األطـراف بأمهية تنسيق اجلهود الرامية إىل ضمان تنفيذ االتفاقية بفعالية، مبوجب مقرر يقضي                 -١٢
ومن املُتوقع أن يفضي مشروع . بوضع إطار استراتيجي طويل األجل لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 أعوام املقرر أن ينظر فيه املؤمتر يف دورته الثامنة، إىل إمكانية إمعان النظر يف الترتيبات ١٠دة اخلطة االستراتيجية مل
 :ويف هذا الصدد، قد ترغب األطراف يف مراعاة العناصر التالية. اخلاصة بوحدات التنسيق اإلقليمية

 تنفيذ االتفاقية؛ينبغي أن تواصل األمانة دعمها آلليات التنسيق اإلقليمية هبدف تيسري  )أ( 

ميكـن اعتبار وحدات التنسيق اإلقليمية، من وجهة نظر مؤسسية، جزءاً من أمانة ُمشكّلة من                )ب( 
 ومن املمكن حتقيق ذلك بإضفاء طابع الالمركزية على وحدات التسهيل من املقر إىل املناطق؛. جديد

، حاملا يسمح هيكل مالك موظفيها      دعمـاً لدميومة وحدات التنسيق اإلقليمية، ُيطلب إىل األمانة         )ج( 
بذلك، بالتشارك مع اآللية العاملية يف إضفاء طابع الالمركزية على الوظائف ذات الصلة بوحدات التنسيق اإلقليمية،                

 وذلك ضماناً لتقدمي الدعم املايل الكايف يف إطار االتفاقية؛

وهيئات املؤمتر الفرعية واآللية العاملية     بإمكان وحدات التنسيق اإلقليمية املعززة أن تدعم األمانة          )د( 
 يف توخي الفعالية يف تقدمي اخلدمات للبلدان األطراف املتأثرة يف املناطق؛

 أعوام، من املمكن أن تتضمن اخلطة املتوسطة        ١٠حاملا ُيعتمد مشروع اخلطة االستراتيجية ملدة         )ه( 
 .سيق اإلقليمية وبرنامج عمل خاص هبذه الوحداتاألجل اليت ستضعها األمانة اختصاصات جديدة لوحدات التن

ونظـراً لكون الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات عاكف حالياً على مناقشة وظائف وأنشطة                -١٣
األمانة وهيئات املؤمتر الفرعية واآللية العاملية ووحدات التنسيق اإلقليمية، فقد دعا الفريق املفتوح العضوية رئيس               

طراف إىل إحالة هذه التوصيات إىل رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات لكي ينظر فيها   مؤمتـر األ  
 .)١(الفريق أثناء اجتماعاته

- - - - - 

                                                      

استجابة هلذه الدعوة، أحال رئيس مؤمتر األطراف توصيات الفريق املفتوح العضوية إىل رئيس الفريق               )١(
 .٢٠٠٧مايو /  أيار٢١احلكومي الدويل العامل بني الدورات بتاريخ 


