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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل 
 الدورة األوىل    

  ٢٠٠٢نوفمرب    / تشرين الثاين       ٢٩-١٨
 من جدول األعمال املؤقت           ) أ  (٣البند   

 ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية، عمالً بالفقرة 
    منها٢٦من االتفاقية، وباملادة 
 تأثرة يف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية،استعراض التقارير اليت أعدهتا البلدان األطراف امل

 مبا يف ذلك التقارير عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة
   والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

   إضافة
  نواتج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف أفريقيا

   مذكرة مقدمة من األمانة
 توياتاحمل

    الفقرات الصفحة
..............................................................................تنظيم االجتماع          ١٣-١ ٢  -أوال  
....................................................................افتتاح االجتماع          ٢-١ ٢   -ألف  
..........................................انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين                        ٣ ٢   -باء 
..............................................اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال                       ١١-٤ ٢   -جيم   
.............................................................................احلضور      ١٢ ٤   -دال  
..............................................................................الوثائق    ١٣ ٤   -هاء  
............................................................................ملخص املناقشات           ٢٤-١٤ ٥  -ثانيا 
.....................................................................االستنتاجات والتوصيات               ١٠١-٢٥ ٧  -ثالثا 

 املرفقات
...............................................التحضري للدورة األوىل للجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية                                         ١٩ -األول   
..............................................................................................قائمة املشاركني         ٢١  -الثاين  



 ICCD/CRIC(1)/2/Add.3 
 Arabic 
 Page 2 
 
    تنظيم االجتماع-أوال 

 افتتاح االجتماع -ألف
  
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف ويندهوك، ناميبيا، من                           عقد االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضريي للدورة األوىل                      -١

ونظمته بصفة مشتركة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ووزارة البيئة والسياحة                                         . ٢٠٠٢يوليه   / متوز ١٩ إىل   ١٥
 .يج  يف ناميبيا، وقدمت الدعم املايل حكومات أملانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، والنرو                                              

اسُتهل حفل االفتتاح بكلمة ألقاها الدكتور جاكي بادكوك، املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج األمم                                                     -٢
مث   . املتحدة اإلمنائي يف ناميبيا، الذي أشار إىل أنشطة الربنامج اإلمنائي لدعم التنمية املستدامة وختفيف حدة الفقر يف أفريقيا                                                       

 به السيد آما آربا ديالو، األمني التنفيذي ألمانة االتفاقية، الذي قدم نظرة امجالية عن حالة تنفيذ االتفاقية يف                                                أعقبها بيان أدىل        
ليلونغا، نائب وزير البيئة               .ن كما أدىل ببيان رئيسي السيد املوقّر بيتر                    . أفريقيا، وسلط الضوء على الصلة بني الفقر والتصّحر                        

فأوضح أن ناميبيا، نسبة لظروفها                  . لسيد املوقّر فيليمون ماليما، وزير البيئة والسياحة يف ناميبيا                         والسياحة يف ناميبيا، ممثال ا            
 .اجلغرافية اخلاصة، شديد التأثر باجلفاف وتدهور األراضي، وهي تسلّم بالتزاماهتا يف إطار االتفاقية                                               

  
 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين -باء

 
، والسيدة     )أوغندا   (وانُتخب السيد ستيفن موايا              . رئيسا لالجتماع         ) ناميبيا    ( سيم شيكونغو        انتخب املشاركون السيد           -٣

كما انُتخب الدكتور إمساعيل                 . نوابا للرئيس     ) بوروندي    (، والسيد إتيني كايينغيينغي                 )الرأس األخضر      (ماريا لويزا لوبو ليما            
 .مقررا لالجتماع        ) مصر  (محدي حممود الباقوري           

  
  األعمال وتنظيم األعمالاقرار جدول -جيم

 
 .وانعقد املؤمتر بكامل هيئته يف جلسة عامة                    . أقر املشاركون جدول األعمال املؤقت بصيغته اليت اقترحها الرئيس                              -٤

قدم السفري روغاتيني باو، رئيس اجملموعة األفريقية ورئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عرضا عن عملية التنفيذ                                                     -٥
دة يف أفريقيا، وأوجه التآزر مع املبادرات الدولية األخرى، واخليارات االستراتيجية ألفريقيا، والنواتج                                                     على خمتلف األصع         

وعقب عرضه، قدمت أمانة االتفاقية مقدمة عامة للعملية املؤسسية املؤدية إىل الدورة األوىل                                        . املتوقع صدورها من اللجنة          
ة السبع الرئيسية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة، وأوجزت                                   للجنة، وسلطت الضوء فيها على املسائل املواضيعي                    

 . تقريرا اليت قُدمت إىل األمانة             ٤٧الدروس املستفادة من التقارير الوطنية البالغ عددها                       

 :كما استمع االجتماع إىل عروض للتقارير الوطنية من البلدان األفريقية األطراف املتأثرة التالية                                             -٦
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 غينيا   
 بيساو   -ينيا   غ

 كوت ديفوار     
 الكونغو 

 كينيا   
 ليسوتو  

 مايل  
 مدغشقر    

 مصر  
 املغرب  
 مالوي   
 ناميبيا    
 النيجر  
 نيجرييا    

 مجهورية أفريقيا الوسطى           
 مجهورية الكونغو الدميقراطية           

 جيبويت   
 الرأس األخضر      

 رواندا 
 زامبيا  

 زمبابوي    
 سان تومي وبرينسيبـي            

 السنغال   
 سوازيلند   
 السودان   

 غابون   
 غامبيا    
 غانا   

 يا  إثيوب 
 إريتريا    
 أنغوال  
 أوغندا  

 بنن  
 بوتسوانا   

 بوركينا فاسو       
 بوروندي   

 تشاد   
 تنـزانيا    
 توغو  
 تونس  
 اجلزائر   

 اجلماهريية العربية الليبية           
  

غرب أفريقيا، ووسط أفريقيا، ومشال                     (وقدمت عروض يف جمموعات حسب املناطق اجلغرافية دون اإلقليمية األفريقية اخلمس                                          
 ).نوب األفريقي      أفريقيا، وشرق أفريقيا، واجل              

 :استمع االجتماع أيضا إىل التقارير دون اإلقليمية التالية                            -٧

قدمته اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف                         (برنامج العمل دون اإلقليمي لغرب أفريقيا وتشاد                       
 )منطقة الساحل       

 )ية والنقدية لوسط أفريقيا           قدمته اجلماعة االقتصاد            (برنامج العمل دون اإلقليمي لوسط أفريقيا                      

 )قدمه احتاد املغرب العريب          (برنامج العمل دون اإلقليمي الحتاد املغرب العريب                        

 )قدمته اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية                 (برنامج العمل دون اإلقليمي لشرق أفريقيا                      

ة األراضي التابع للجماعة االمنائية للجنوب                    قدمه قطاع البيئة وإدار        (برنامج العمل دون اإلقليمي للجنوب األفريقي                   
 )األفريقي  

 :كذلك استمع االجتماع إىل عروض للتقارير املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف التالية                                         -٨
  

 فرنسا   
 فنلندا  

 هولندا  

 أملانيا   
 إيطاليا    

 اجلماعة األوروبية       
  
مؤسسات األمم املتحدة، والوكاالت الدولية كمـا اسـتمع إىل عـروض مقدمـة مـن املنظمات احلكومية الدولية، و         -٩

 :واملتعددة األطراف التالية
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 البنك األفريقي للتنمية           

 االحتاد األفريقي       

 البنك الدويل      

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي              

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا                  

 برنامج األمم املتحدة للبيئة             

 متطوعو األمم املتحدة           

 لعاملية لألرصاد اجلوية            املنظمة ا   

 املعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة                              

 مرصد الصحراء الكربى والساحل               

، قام ممثل أفريقيا يف جلنة العلم والتكنولوجيا وممثل اآللية العاملية باسداء املشورة وتقدمي                                       ٥-م أ  /١وعمال باملقرر         -١٠
 .معلومات إىل االجتماع          

وخالل االجتماع، عقدت ثالث جلسات حوار تفاعلي بالتركيز على املسائل املواضيعية الرئيسية السبع اليت حددها                                                             -١١
العملية القائمة على املشاركة،              : يف اجللسة األوىل، جرت مناقشة املواضيع املؤسسية الثالث، وهي                           . مؤمتر األطراف اخلامس         

وجرى التركيز يف جلسة احلوار                   . وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى                    والترتيبات التشريعية واملؤسسية، والروابط                   
ويف اجللسة الثالثة، جرى استعراض املسائل                     . الثانية على تعبئة وتنسيق املوارد احمللية، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة                              

اإلنذار املبكّر، والوصول إىل التكنولوجيا                    إصالح األراضي املتدهورة، ونظم الرصد والتقييم و                       : املواضيعية التقنية، وهي         
 .واملعارف والدراية املناسبة         

  
 احلضور -دال

 
 .ترد قائمة احلضور يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة                       -١٢

  
 الوثائق -هاء

 
 :أُتيحت الوثائق التالية لكي ينظر فيها االجتماع                       -١٣
 

ثرة يف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية،                 استعراض التقارير اليت أعدهتا البلدان األطراف املتأ                    
مبا يف ذلك التقارير عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج                                         

 احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها                

ICCD/CRIC(1)/2 



ICCD/CRIC(1)/2/Add.3 
Arabic 
Page 5 
 
 

توليف وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األفريقية                                      
  املتأثرة    األطراف   

ICCD/CRIC(1)/2/Add.1(A) 

التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي يف                                   
 أفريقيا   

ICCD/CRIC(1)/2/Add.1(B)

استعراض التقارير اليت أعدهتا البلدان املتقدمة األطراف عما اختذته من تدابري ملساعدة                                      
ة يف مجيع األقاليم على إعداد وتنفيذ برامج عملها، مبا يف ذلك                                      البلدان األطراف املتأثر         

معلومات عما قدمته البلدان املتقدمة األطراف أو ما هي بصدد تقدميه من موارد مالية                                    
 مبقتضى أحكام االتفاقية             

ICCD/CRIC(1)/6

توليف وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان املتقدمة                            
 ألطراف   ا

ICCD/CRIC(1)/6/Add.1

استعراض املعلومات املقدمة من األجهزة والصناديق والربامج املعنية مبنظومة األمم                                
املتحدة، فضال عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى                                         

 بشأن أنشطتها الرامية إىل دعم إعداد وتنفيذ برامج العمل مبوجب االتفاقية                                    

ICCD/CRIC(1)/7

  
  ملخص املناقشات-ثانيا

 
 بلدا، اليت قدمت تقاريرها الوطنية خالل فترة املوعد النهائي                                 ٤٧من بني البلدان األفريقية األطراف، البالغ عددها                           -١٤

موجزة      بلدا منها يف وندهوك، وقدمت اجلهات احملورية الوطنية املعنية التابعة لالتفاقية ملخصات                                     ٤١احملدد، حضر ممثلون عن           
أما بالنسبة لربامج العمل دون                . وقدم عرضا أيضا ممثل بلد قدم تقريره بعد املوعد النهائي                         . عن التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية              

وقد التزمت جل العروض              . اإلقليمية منها واإلقليمية، فقد جرى عرض مجيع التقارير اليت قدمت ومناقشتها يف االجتماع                                                 
يهية اليت وضعتها األمانة، وركزت على املسائل املواضيعية السبع اليت حددها مؤمتر األطراف اخلامس                                                    املقدمة باملبادئ التوج         

 .الستعراض تنفيذ االتفاقية           

كما قدم ممثلو البلدان املتقدمة األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية، ومؤسسات األمم املتحدة، والوكاالت                                                 -١٥
عن الدعم الذي قدمته إىل البلدان واملناطق دون اإلقليمية األفريقية منذ تقاريرها األوىل                                             الدولية واملتعددة األطراف عروضا                 

وتركز النقاش على تقدمي الدعم مستقبال ألجل تنفيذ برامج                                . ، بإعطاء أمثلة ملموسة على ذلك                   ١٩٩٩اليت قدمت يف عام           
 واملمثلني اآلخرين املقيمني يف أفريقيا بشأن مسار                         العمل القائمة، وعلى احلاجة لتحسني إبالغ سفارات الشركاء يف التنمية                            

 .عملية تنفيذ االتفاقية         

وجرى التركيز أثناء عرض التقارير وخالل جلسة احلوار التفاعلي األوىل على املسائل املؤسسية مثل العملية القائمة                                                            -١٦
 .قيات البيئية األخرى          على املشاركة، واألطر القانونية واملؤسسية، والروابط وأوجه التآزر مع االتفا                              

فيما يتعلق بالعملية القائمة على املشاركة، أبلغت مجيع البلدان عن إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف إعداد                                                         -١٧
بيد أن ممثلي املنظمات غري احلكومية أعربوا عن رغبتهم يف زيادة مشاركتهم يف عملية تنفيذ                                                . برامج العمل الوطنية وتنفيذها             
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ومت االتفاق على أن املشاركة                 . ظ املشاركون أيضا احلاجة لزيادة توعية القطاع اخلاص بغية تعبئة دعمه للعملية                                         والح   . الربامج 
 .ميكن أن تكون أكثر فعالية إذا شددت احلكومات بوضوح أكرب على أهنا تعمل يف خدمة مستعملي املوارد                                                  

تستطيع       ن تقع يف مستوى غري مناسب، ولذلك ال                       وقد أوضحت العروض أن هيئات التنسيق الوطنية يف معظم البلدا                                    -١٨
اضافة إىل ذلك فان اجلهات احملورية الوطنية لالتفاقية اليت تعّينها احلكومات بصفة رمسية ُيلقى                                                    . االضطالع بدورها التنسيقي              

ولذلك أوصى         . ليمة  على عاتقها أكثر مما ينبغي من املسؤوليات على حنو ال ميكنها من تيسري عملية تنفيذ االتفاقية بطريقة س                                                        
 .املشاركون بتقييم فعالية هيئات التنسيق الوطنية واستبانة الطرق والوسائل املناسبة لدعمها يف تنفيذ االتفاقية                                                   

وشددت البلدان األطراف على فوائد ربط عملية تنفيذ االتفاقية بتنفيذ االتفاقات الدولية األخرى بشأن التنمية                                                         -١٩
ويف هذا السياق، اتفق املشاركون على احلاجة                      . نمية الوطنية، مبا يف ذلك زيادة تبادل املعلومات                      املستدامة واستراتيجيات الت           

وخلص إىل استنتاج مفاده أن مفهوم أوجه التآزر                       . إلدراج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات ختفيف حدة الفقر الوطنية                             
 .ال يزال نظريا ومل يصل إىل املستوى احمللي بعد                      

زت جلسة احلوار التفاعلي الثانية على تعبئة املوارد وإبرام اتفاقات الشراكة، واحلاجة لضمان متويل كاف                                                           مث رك    -٢٠
وحىت اآلن، مل تربم سوى اتفاقات شراكة قليلة من جراء القيود على املوارد                                  . وميكن التنبؤ به لتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا                 

اليت أكملت وضع صيغة برامج عملها الوطنية أن تباشر بصفة مشتركة مع البلدان                                            وقيل انه ينبغي للبلدان           . الداخلية واخلارجية        
كما ان عقد        . املتقدمة األطراف املهتمة، العمل يف آلية تشاور قطرية املنحى تستهدف إقامة شراكات طويلة األجل                                        

ملبادرات األخرى بشأن التنمية                اجتماعات منتظمة بني اجلهات احملورية الوطنية لالتفاقية واملسؤولني من االتفاقيات وا                                          
 .املستدامة ميكن أن يساعد على تعزيز أوجه التآزر، واستبانة األنشطة املشتركة، وتعبئة املوارد لتنفيذ هذه األنشطة                                                    

وقد شدد املشاركون على احلاجة إىل احلصول على مزيد من املعلومات عن الفرص احلالية لتعبئة املوارد املوجودة يف                                                     -٢١
ات الربجمة اخلاصة بالشركاء يف التنمية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف، واىل توفر تأثري جمد على عمليات                                                    نطاق دور    

اختاذ القرارات يف البلدان األفريقية األطراف املتأثرة وداخل إطار املؤسسات املالية الدولية وعلى الشركاء يف التنمية على                                                      
 .الصعيد الثنائي     

علق باملسائل العلمية والتكنولوجية، اليت ركزت عليها جلسة احلوار التفاعلي الثالثة، فكانت هناك                                                أما فيما يت      -٢٢
إشارات حمدودة، سواء يف التقارير الوطنية أو يف العروض اليت قُدمت يف االجتماع اإلقليمي، إىل التوصيات املقدمة من جلنة                                                                   

بيد أن املشاركني            . ات، ونظم اإلنذار املبكر، واستخدام املعارف التقليدية                         العلم والتكنولوجيا بشأن العالمات القياسية واملؤشر                     
يف االجتماع أشاروا إىل أنه يف حني أن عددا كبريا من األنشطة العلمية والتقنية ملكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف جيري                                                          

ل املساعدة ال يسمح بتقدمي وصف كاف هلذه                        تنفيذها على الصعيدين الوطين واإلقليمي، فإن شكل االستمارة املقترح يف دلي                                  
 .األنشطة يف التقارير الوطنية، وأوصوا بإدخال تغيريات على دليل املساعدة يف املستقبل                                       

وقد وزع مشروع نص يوجز استنتاجات االجتماع وتوصياته إىل مجيع املشاركني، وأُتيحت هلم الفرصة القتراح                                                             -٢٣
 ).انظر الفصل الثالث        (ثيقة املسائل الرئيسية اليت أثارها املشاركون                      وتبّين الو    . تعديالت وتقدمي تعليقات            

 ببيان شكر تلته السيدة ليليان موشوتا، من                           ٢٠٠٢يوليه    / متوز  ١٩مث اسُتهلت اجللسة اخلتامية لالجتماع املعقودة يف                            -٢٤
. ا الستضافتها الكرمية لالجتماع                  حتالف املرأة يف زامبيا، وأعرب املشاركون من خالله عن تقديرهم العميق حلكومة ناميبي                                              

وتال ذلك بيان أدىل به الدكتور جاكي بادكوك، املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم للربنامج اإلمنائي يف ناميبيا، وكلمة                                                                    
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 البيئة والسياحة          واختتمت السيدة ماريا كابريي، وكيلة وزارة                      . ألقاها السيد آما آربا ديالو، األمني التنفيذي ألمانة االتفاقية                             
 .يف ناميبيا، االجتماع رمسيا              

  
  االستنتاجات والتوصيات-ثالثا

 
 مقدمة

 
إن القضاء على الفقر والتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة يف أفريقيا تعين إجياد فرص عمالة الئقة                                                               -٢٥

وتشكّل زيادة التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة ملعاجلة                             . ووظائف مستدامة، وخصوصا للمرأة والشباب والفئات احملرومة                          
وقد آن األوان يف عملية تنفيذ االتفاقية                      . املسائل احلامسة يف مكافحة التصحر شرطا مسبقا لالستقرار البيئي واالجتماعي                                            
ت والتوصيات التالية           وتشمل االستنتاجا           . لتقدمي دعم منسق لالتفاقية بوصفها أداة للتنمية املستدامة والقضاء على الفقر                                  

جمموعة من السياسات العامة والتدابري ملكافحة عملية التصحر املستمرة ودرء آثارها السلبية على سبل كسب العيش                                                    
 .املستدامة للسكان الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة                      

ض تنفيذ االتفاقية، املعقود يف            إن املشاركني يف املؤمتر اإلقليمي األفريقي التحضريي للدورة األوىل للجنة استعرا                               -٢٦
 ، ٢٠٠٢يوليه   /وندهوك، بناميبيا، يف متوز            

تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا يف ضوء التقارير اليت قدمتها البلدان األفريقية األطراف، والبلدان املتقدمة                                            وقد استعرضوا       
 قليمية واإلقليمية،       األطراف، ومؤسسات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى، واملؤسسات دون اإل                                       

،   ٢٠٠٢فرباير    /إىل نداء أغاديز الذي أطلقه فريق الشخصيات البارزة املعين مبكافحة التصحر يف شباط                                         وإذا يشريون      
واىل استنتاجات مؤمتر االتفاقية الوزاري التحضريي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف برايا، الرأس األخضر،                                                          

 ، ٢٠٠٢مارس     /يف آذار  

على االستنتاجات والتوصيات التالية لتزويد الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية باملدخالت                                             يوافقون    
 :اإلقليمية املطلوبة من القارة األفريقية              

  
 رصد تنفيذ االتفاقية وتقارير اإلبالغ بشأنه -ألف

 
  التقارير الوطنية بشأن عملية تقييم االتفاقية-١

 
 مع التقدير اجلهود اليت بذلتها البلدان األطراف إلعداد التقارير الوطنية وتقدميها يف الوقت املناسب لكي                                          لوحظت    -٢٧

وتستحق مسألة إشراك اجملتمع املدين يف هذا النشاط املتابعة على                           . تستعرضها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا األوىل                          
 .النحو الذي ُدعي إليه يف دليل املساعدة                 

غري أن االمتثال اجلزئي لدليل املساعدة من قبل بعض البلدان، مع اقترانه بعدم كفاية النظر التحليلي يف التقدم احملرز                                                                 -٢٨
يف إطار االتفاقية خالل الفترة قيد االستعراض، قد جعل من الصعب احلصول على صورة واضحة حلالة تنفيذ االتفاقية يف                                                          

ومات احملدودة عن اجلوانب العلمية والتقنية اليت قدمت يف التقارير أدت أيضا إىل صعوبة                                           فضال عن ذلك، فان املعل            . أفريقيا   
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ومع ذلك فإن تقارير عدد قليل من البلدان راعت الشكل املقترح يف دليل املساعدة،                                             . تقييم التقدم احملرز يف هذه اجملاالت              
 .وخصوصا فيما يتعلق باجلوانب العلمية والتقنية                     

. اق، جرى اإلقرار بالدعم الذي قدمته أمانة االتفاقية إىل البلدان األطراف يف إعداد تقاريرها الوطنية                                                 يف هذا السي      -٢٩
وينبغي زيادة املستوى احملدود جدا من املوارد املالية املقدمة إلعداد التقارير لكي تلبـي حاجة البلدان األفريقية األطراف من                                                             

 .مات   حيث مجع البيانات وجتهيزها وإدارة املعلو                   
  

  التقارير دون اإلقليمية-٢
 

اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة                    : نّوه املؤمتر مع التقدير مبسامهة املنظمات األفريقية دون اإلقليمية، وهي                               -٣٠
واجلماعة       اجلفاف يف منطقة الساحل، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية،                                              

اإلمنائية للجنوب األفريقي، واحتاد املغرب العريب، واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وذلك يف إعداد التقارير دون                                                           
فقد ساعدت هذه املؤسسات يف كفالة التنسيق املطلوب إلعداد برامج                                        . اإلقليمية بشأن تنفيذ االتفاقية يف املناطق التابعة هلا                           

ة وتنفيذها يف املناطق التابعة هلا، وأخذت يف االعتبار السمات التكاملية لربامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون                                                         العمل الوطني    
 .اإلقليمية؛ اضافة إىل أنه مت التسليم بدورها يف دفع العمل بشأن املسائل العابرة للحدود                                        

  
  التقرير اإلقليمي-٣

 
ض إقليمي عام ألفريقيا على حنو منتظم، فإن اإلبالغ احلايل يف التقارير            لوحـظ أنـه، يف حـني ُينـتظر تقـدمي استعرا            -٣١

مـن شـبكات الـربامج املواضـيعية يف إطار برامج العمل اإلقليمية ألفريقيا مل يسلط الضوء بقدر كاف على الروابط القائمة           
ومن مث  . دين الوطين ودون اإلقليمي   مـع اجملـاالت املواضـيعية ذات األولويـة بالنسـبة للجـنة العـلم والتكنولوجيا على الصعي                 

ينـبغي لشـبكات الـربامج املواضـيعية أن تعـد وتقـدم، مـن خـالل الـبلدان األفريقـية األطـراف إىل جلـنة العلم والتكنولوجيا،              
 .اجملاالت املواضيعية ذات األولوية على الصعيد اإلقليمي

  
  التقارير من البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات-٤

 ت اإلقليمية والدولية واحلكومية الدوليةوالوكاال
 

أُعرب عن التقدير ملشاركة بعض البلدان املتقدمة األطراف يف عملية تقدمي تقارير اإلبالغ بشأن االتفاقية يف أفريقيا،                                                                    -٣٢
ض على الصعيد         وال ريب يف أن عملية االستعرا               . باعتبارها جزءا ال يتجزأ من اإلعداد املثمر للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                                   

 .اإلقليمي الزمة لبلوغ احلد األقصى يف اجلهود اليت تبذهلا البلدان األفريقية األطراف املتأثرة                                       

كما أعرب املؤمتر عن تقديره للتقارير املفيدة اليت قدمتها البلدان املتقدمة األطراف واليت قدمتها املؤسسات اإلقليمية                                                    -٣٣
بيد أن     .  املقدم إىل البلدان األفريقية األطراف يف االضطالع بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقية                                    والدولية واحلكومية الدولية عن الدعم            

ودعا املؤمتر أمانة االتفاقية إىل مراعاة املقترحات الواردة                          . املعلومات احملددة اليت قدمت عن عملية االتفاقية نفسها غري كافية                          
 .يف هذه التقارير       
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 التوصيات
 

اإلبالغ يف التقارير الوطنية عن التقدم احملرز يف عملية التنفيذ بدعم مايل مناسب وقابل للتنبؤ به،                                                      ينبغي أن حيظى          -٣٤
 . سيما ضمان مشاركة أصحاب املصلحة على مجيع األصعدة، وخاصة على الصعيد احمللي                                             وال 

ة البلدان على إعداد مالمح              وقد ُوّجهت الدعوة إىل أمانة االتفاقية إىل التعاون مع الوكاالت الشريكة يف مساعد                                      -٣٥
وينبغي أن تشمل املالمح حتليل البيانات                    . قطرية تقدم معلومات قّيمة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لتكمل التقارير الوطنية                                 

 .الفنية بشأن مدى تدهور األراضي والتصحر وتأثري اجلفاف                          

 استعراض متعمق لتقارير وطنية منتقاة قدمتها بلدان                           وينبغي أن تقوم األمانة والوكاالت الشريكة بتيسري إجراء                            -٣٦
أفريقية أطراف متأثرة إىل الدورة األوىل للجنة تشجيعا على إجراء تقييم ميداين موضوعي بقدر أكرب لتنفيذ االتفاقية على                                                       

املستدامة والقضاء على            الصعيد الوطين، بغية حتسني االستفادة من الدروس املستخلصة، وترويج االتفاقية بوصفها أداة للتنمية                                                 
 .ينبغي أيضا استكشاف طرق عمل جديدة إلجياد تبادل فعال للدروس املستخلصة                                           . الفقر وإدماجها يف نظم التخطيط الوطنية                  

وناشد االجتماع أمانة االتفاقية بتيسري إجراء تقييم مشترك لعملية تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا من قبل البلدان املتقدمة                                                             -٣٧
والبلدان النامية األطراف واملهتمني من الشركاء املتعددي األطراف، على أن ُتقدم نتائجه إىل مؤمتر األطراف                                                 األطراف     

ونوشدت أمانة االتفاقية أيضا بإعداد تقييم عام أو تقييم أداء لتنفيذ استنتاجات وتوصيات خمتلف املؤمترات اإلقليمية                                                              . السابع  
دف تقدميه لكي ينظر فيه املؤمتر اإلقليمي يف أفريقيا املقرر عقده يف كوتونو، ببنن،                                           ، هب   ١٩٩٧األفريقية اليت عقدت منذ عام                 

 .، حتضريا للدورة السادسة ملؤمتر األطراف                  ٢٠٠٣يف عام     

 .هذا، ويدعو املؤمتر األمانة إىل مراجعة دليل املساعدة وحتديثه بصفة منتظمة                                     -٣٨
  

 شمـل اجملتمـع املدنـي،العمليـات القائمـة علـى املشاركـة التـي ت -باء
 واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات ذات القاعدة اجملتمعية

 
إن إجياد بيئة متكينية لتعزيز الالمركزية ومشاركة اجملتمع املدين سيشجع املنظمات غري احلكومية، واملنظمات ذات                                                        -٣٩

رامج العمل الوطنية وتقدمي مدخالت لعملية إعداد                        القاعدة اجملتمعية، وممثلي األوساط العلمية والبحثية، على دعم إطار ب                            
 .برامج العمل وتنفيذها         

 بشأن التصحر يف اجلنوب األفريقي، وأوصى بتقدمي دعم حمدد اهلدف إىل املبادرة                                     ٢٠٠٢رحب املؤمتر مببادرة عام              -٤٠
لك أن يعزز املشاركة              ومن شأن ذ       . من جانب مجيع أصحاب املصلحة، للتمكني من تكرارها يف أجزاء أخرى من أفريقيا                                             

 .النشطة من جانب اجملتمع املدين يف حتقيق أهداف االتفاقية                          
  
 التوصية

 
توجه الدعوة إىل ممثلي اجملتمع املدين ملواصلة تعزيز إسهامهم يف عمل هيئات التنسيق الوطنية من أجل التنفيذ الكامل                                                     -٤١

 .والفعال لالتفاقية      
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 واملؤسسيةاألطر أو الترتيبات التشريعية  -جيم
 

لقــد وضــعت بعــض الــبلدان ترتيــبات مؤسســية وتشــريعية وتنظيمــية جديــدة، وخباصــة فــيما يــتعلق بــإدارة املــوارد  -٤٢
 .الطبيعية األرضية

وركّز العديد من البلدان            . أنشأت مجيع البلدان هيئات تنسيق متعددة التخصصات، وعّينت جهات حمورية وطنية                                                -٤٣
 . أكرب متثيال، ذات قدر أكرب من االستقالل واملوارد                       األفريقية على احلاجة ملؤسسة             

مت التسليم بأن بعض التحديات الرئيسية تتمثل يف ضعف القدرات املؤسسية، وحاالت التضارب يف السياسات،                                                             -٤٤
 .أو إنفاذها، ومسائل حيازة األراضي                 /وضعف مواءمة القوانني البيئية و             

  
 التوصية

 
لقيام، حسب االقتضاء، بتعزيز هيئات التنسيق الوطنية لتمكينها من االضطالع                                            تشجع البلدان األطراف على ا              -٤٥

 .مبسؤولياهتا بفعالية يف إطار االتفاقية                  
  

 تعبئة وتنسيق املوارد، احمللية منها والدولية، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة -دال
 

  اعتبارات عامة-١
 

قية تدفقا كبريا من املوارد املالية إىل البلدان األفريقية األطراف، من أجل                                   ستتطلب األهداف اإلمنائية والبيئية لالتفا                    -٤٦
تعزيز قدرات املؤسسات لتنفيذ االتفاقية، وتغطية تكاليف تنفيذ األنشطة ذات األولوية لربامج العمل الوطنية وبرامج العمل                                                            

 .دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية               

 الكايف والذي ميكن التنبؤ به قد أعاق تنفيذ االتفاقية، فقد واجهت البلدان األفريقية                                              ويف حني أن عدم توفر التمويل                 -٤٧
يف الوقت نفسه ظروفا اقتصادية متدهورة، وحاالت جفاف متكررة، وزيادة يف حاالت شح األغذية والفقر، وجائحة                                                       

 .ث طبيعية     اإليدز، واملالريا، واالستخدام غري املستدام للموارد الطبيعية، والتعرض لكوار                              

وتقر البلدان األفريقية األطراف، مع التقدير، بالدعم الذي قدمته حىت اآلن البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات                                             -٤٨
ومت اإلعراب أيضا عن التقدير                  . الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف لعملية إعداد برامج العمل يف أفريقيا وتنفيذها                                       

 . الذي قدمه العديد من البلدان املتقدمة األطراف اليت تولت دور الريادة                             الواجب للدعم الفعال        

كما جرى التركيز على احلاجة لتصميم آليات اقتصادية وخدمات بيئية تتيح تدفق االستثمارات العامة واخلاصة                                                                -٤٩
 .ملكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف على مجيع األصعدة                            

طراف أن العديد من البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية                                          والحظت البلدان األفريقية األ               -٥٠
 .املتعددة األطراف مل تكّيف بعد إجراءاهتا لتقدمي موارد الربامج وفقا اللتزاماهتا بصفتها أطرافا يف االتفاقية                                                 
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  دعم تنفيذ االتفاقية من جانب مرفق البيئة العاملية-٢
 

بشدة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومجعية مرفق البيئة العاملية على تعيني املرفق كآلية مالية                                                  حثّ املؤمتر        -٥١
لالتفاقية، من أجل تزويد االتفاقية بتمويل كاف وميكن التنبؤ به لتحقيق أهدافها يف الوقت املناسب وعلى حنو يتسم                                                       

 .ية بالكفاءة، مع التسليم بالدور التكاملي لآللية العامل                   

نّوه املؤمتر بالتعاون بني أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العاملية، وشدد على ضرورة قيام األمني التنفيذي ألمانة                                                               -٥٢
االتفاقية، ورئيس املؤمتر، ورئيس اجملموعة األفريقية باالتفاقية، باالقتران مع البلدان املتقدمة األطراف باالتفاقية، باختاذ مجيع                                                               

 وكذلك اجلمعية         ٢٠٠٢مايو    / والترتيبات الالزمة ملتابعة القرارات اليت اعتمدها جملس مرفق البيئة العاملية األخري يف أيار                                        التدابري 
 .الثانية للمرفق، فيما يتعلق بتمويل االتفاقية يف أفريقيا                          

  
  اآللية العاملية-٣

 
 أنشطتهما على تعبئة املوارد املالية وتدفقها وفقا                      شدد املؤمتر على ضرورة أن تركز اآللية العاملية وجلنة التيسري                         -٥٣

 .لواليتيهما، من أجل التعجيل بعملية تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا                             
  

  املسامهات املطلوبة مليزانية االتفاقية األساسية-٤
 

االتفاقية العادية يف الوقت               الحظ املؤمتر بقلق بالغ أن معظم البلدان األفريقية مل تسدد مسامهاهتا القانونية يف ميزانية                                                 -٥٤
 .احملدد 

  
 التوصيات

 
ينبغي ملؤمتر األطراف السادس، بدعم من املنظمات املتعددة األطراف املهتمة، واآللية العاملية، وأمانة االتفاقية، أن                                                            -٥٥

ة املنحى يف البلدان اليت         يدعو البلدان األطراف املتأثرة والبلدان املتقدمة األطراف إىل القيام طوعا بإنشاء آلية تشاور قطري                                         
وينبغي أن هتدف هذه اآللية إىل إقامة شراكات أطول أجال بغية العمل بصفة مشتركة على                                                       . أكملت برامج عملها الوطنية              

  حتديد أفضل اخليارات لزيادة إدماج االتفاقية يف إطار التنمية الوطنية والقيام، على حنو ميكن التنبؤ به بقدر أكرب، بتعبئة املوارد                                                                  
 .املالية املطلوبة بشدة لتنفيذ برامج العمل الوطنية                  

يرجى من البلدان املتقدمة األطراف أن تقوم باخلطوات السياساتية واإلدارية الالزمة لتمكينها، على النحو املناسب                                                   -٥٦
 .عاله  وحسبما متت الدعوة له، من القيام بدور الريادة واملشاركة بفعالية يف العملية التشاورية املذكورة أ                                            

يناشد الشركاء يف التنمية بإعادة النظر يف إجراءاهتم التمويلية ومتطلبات تقدمي الطلبات بغية وضع إجراء واضح                                                          -٥٧
 .وحمدد ميكن أن ينظر فيه الشركاء يف التنمية املهتمني على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف الذين يدعمون تنفيذ االتفاقية                                                         
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قيام مؤمتر الدول األطراف السادس، يف إطار االستعراض الثاين لسياسات اآللية العاملية                                                  أوصى املؤمتر بضرورة          -٥٨
وطرائقها التشغيلية وأنشطتها، بتقييم أداء اآللية يف تعبئة وتدفق املوارد املالية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، إىل البلدان                                                    

 .األطراف املتأثرة وفقا لواليتها             

مالية كافية لتنفيذ االتفاقية بروح مسَتلهمة من مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من أجل                                              ينبغي تأمني موارد        -٥٩
املسامهة يف القضاء على الفقر يف املناطق الريفية، وخصوصا يف النظم اإليكولوجية القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبة الرطبة                                                             

دان األطراف من القيام بدور جمد يف مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية                                  املعّرضة للخطر يف أقل البلدان منوا، ومتكني البل                
 .أفريقيا   

توجه الدعوة إىل األطراف يف االتفاقية، بدعم من مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية والوكاالت الشريكة، إىل القيام،                                                      -٦٠
ملستوى املوارد املالية املطلوبة من الشركاء يف التنمية، بغية                          بدعم من األمانة، بتيسري إجراء تقييم متسق، على أساس إرشادي،                                   

وضع خطة واضحة لتخصيص املوارد من أجل معاجلة مسائل الدعم وبناء القدرات بطريقة سليمة ويف الوقت املناسب قبل                                                                      
 .انعقاد مؤمتر األطراف السابع            

ة بقدر كبري لتجسيد التزامها بتنفيذ االتفاقية، وإلبراز                           ُتحث الدول النامية املتأثرة على زيادة خمصصاهتا من امليزاني                             -٦١
 .املشاريع أو الربامج ذات األولوية بالنسبة لربامج العمل الوطنية يف مفاوضاهتا املنتظمة مع البلدان املتقدمة األطراف                                                

،   ٢٠٠٢أكتوبر     /ن األول   نوشد مرفق البيئة العاملية بالقيام، يف اجتماع مجعيته الثانية يف بيجني، بالصني، يف تشري                                           -٦٢
التصحر وإزالة          (اختاذ إجراءات بشأن توصيات جملس مرفق البيئة العاملية املتعلقة بتعيني قضية تدهور األراضي                                          ) ١: (يلي مبا 

جعل املرفق آلية         ) ٢(باعتبارها جمال تركيز رئيسي، كوسيلة للدعم املقــدم من املرفق يف تنفيــذ االتفاقية بنجــاح،                                                ) األحراج   
 .الية لالتفاقية مع مراعاة االمتيازات والقرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف باالتفاقية                                      م

وجهت الدعوة إىل البنك األفريقي للتنمية ووكاالت التمويل املتعددة األطراف األخرى إىل تقدمي موارد مالية                                                -٦٣
ان األفريقية األطراف من القيام مبشاريع استثمارية                         وتيسري إجراء دراسات جدوى متهيدية ملشاريع استثمارية بغية متكني البلد                                  

 .أكرب يف سياق تنفيذ االتفاقية              

  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ينبغي جلميع البلدان األفريقية اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد للسنوات                                      -٦٤
، بإرسال قوائم           ٢٠٠٢سبتمرب     /أيلول  ونوشدت أمانة االتفاقية بالقيام، قبل هناية شهر                              . ٢٠٠٢أن تفعل ذلك قبل هناية عام                    

 .٢٠٠٣احلساب إىل فرادى البلدان األطراف توضح فيها املبلغ املطلوب لتغطية الفترة حىت هناية عام                                               
  

 الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى وكذلك، حسب االقتضاء، -هاء
 مع استراتيجيات التنمية الوطنية

 
أحد املهام األساسية للجهات احملورية الوطنية هو كفالة إقامة روابط جمدية، داخل إطار اهليئات                                                يزداد التسليم بأن          -٦٥

احلكومية املعنية، مع األطر االستراتيجية واملبادرات املتعددة األطراف والربامج ذات الصلة اليت جيري التفاوض بشأهنا مع                                                  
 .اجلهات املاحنة على الصعيد الثنائي               
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دة الضغوط بسبب الفقر يف املناطق الريفية وزيادة سوء تأثري تغري املناخ، فمن الالزم أيضا تعزيز أوجه                                                          ويف سياق زيا          -٦٦
التآزر مع الصكوك القانونية األخرى اليت تتناول حفظ واستدامة استخدام املوارد الطبيعية احلامسة للبقاء يف األنظمة                                                   

ويف هذا السياق، ترتبط               . بة والسكان الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة                       اإليكولوجية القاحلة وشبة القاحلة واجلافة شبه الرط                         
خطط عمل التكييف الوطنية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ارتباطا وثيقا بربامج العمل الوطنية، ومن                                                                      

 .قل البلدان منوا املتأثرة        شأن حتسني الروابط أن يزيد من فوائد هذه الربامج، وبصفة خاصة بالنسبة أل                                       

إن أطر التخطيط ذات الصلة موجودة أو جيري إعدادها بالنسبة للمياه واألحراج واألراضي الرطبة والتنوع                                                -٦٧
وباختاذ هنج تآزري، ميكن أن تؤدي اتفاقية مكافحة التصحر، مدعومة باختيار مرفق البيئة العاملية جملال تركيز                                                       . البيولوجي  

هور األراضي، إىل تعزيز هنج متكامل وقائم على املشاركة بقدر أكرب لسبل كسب العيش املستدامة                                                 جديد يتمثل يف تد          
 .وحفظ النظام اإليكولوجي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبة الرطبة                                     

نه ينبغي أن ميّول           ألجل تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات البيئية، يلزم إيضاح الفوائد بالنسبة للقطاع اخلاص، أل                                             -٦٨
 .القطاع اخلاص تنفيذ العديد من املبادرات املقترحة                     

فيما يتعلق باملبادرات املختلفة لألطراف، توجه الدعوة إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر والوكاالت الشريكة للقيام                                                   -٦٩
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية                         على الصعيد الوطين بتنفيذ األنشطة املوجهة إىل تعزيز أوجه التآزر بني اتفاقية                                         

التنوع البيولوجي وحمفل األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة يف ضوء التطورات األخرية يف                                                               
 .إطار مرفق البيئة العاملية           

  
 التوصيات

 
ى التوصيات اليت قدمتها حلقتا عمل أديس أبابا وكوتونو،                                   ُتشجع أمانة االتفاقية على مواصلة جهودها، بناء عل                              -٧٠

، بشأن إدماج أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر ذات األولوية يف استراتيجيات الدعم القطرية                                            ٢٠٠١اللتني عقدتا يف عام           
ادئ واالحتاد األورويب           واستراتيجيات الدعم اإلقليمية التفاق كوتونو للشراكة بني بلدان أفريقيا والبحر الكاريبـي واحمليط اهل                                            

وفضال عن ذلك، ُتشجع البلدان األطراف                        . لربط اجلوانب املتعلقة بالفقر وتدهور األراضي من خالل اتفاق كوتونو للشراكة                                     
 .على إدراج أهداف االتفاقية يف السياسات االمنائية الوطنية واإلقليمية واعطائها األولية                                        

على الصعيد القطري بنظم حفز مناسبة وترتيبات مؤسسية للتنسيق                                   جيب أن ُيدعم البحث عن أوجه التآزر                     -٧١
 .واالستجابة من قبل مؤمترات األطراف باالتفاقيات املعنية وأماناهتا                                 

توجه الدعوة إىل األمانة ملواصلة العمل بشأن املنهجيات املناسبة والدعم الكايف لعقد حلقات عمل بشأن التآزر يف                                                       -٧٢
 .ل وضع املبادئ التوجيهية للتحضري قبل انعقاد مؤمتر األطراف السادس                                  بلدان املنطقة بغية إكما           

ينبغي أن ترتبط اجلهات احملورية التابعة لالتفاقية والتابعة ملرفق البيئة العاملية على الصعيد القطري فيما بينها على حنو                                                      -٧٣
ي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                      أوثق، وأن ترتبط كذلك باجلهات احملورية التابعة التفاقية التنوع البيولوج                              

إلدارة الربامج واملشاريع وإعداد مقترحات املشاريع ملختلف                            ) رامسار   (ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقية                     
 .املنظمات املاحنة على حنو أكثر تكامال                  
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 ف من آثار اجلفافالتدابري اخلاصة باستصالح األراضي املتدهورة والتخفي –واو
 

أو التخفيف      /أجرت البلدان األفريقية األطراف دراسات تشخيصية شاملة عن التجارب السابقة ملكافحة التصحر و                                                 -٧٤
وقد أحرزت نتائج              . من آثار اجلفاف، وأبلغت بعض البلدان عن برامج ومشاريع ملموسة الستصالح األراضي املتدهورة                                                    

اف تدهور التربة من خالل استخدام خمتلف التقنيات، كتدابري اعادة التحريج وحفظ                                                  ملحوظة عن طريق اختاذ تدابري اليق                   
 .غري أن هناك حاجة للمزيد من املعلومات بشأن استدامة هذه املبادرات                                  . املياه 

يوية كشح       من مث فان الربامج واملشاريع التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تعىن بقضايا معاجلة املسائل احل                                                        -٧٥
املياه وادارة املستجمعات املائية وازالة األحراج واجلفاف، وهي مسائل كثريا ما تكون املوضوع الذي ُيعىن به التخطيط                                                        

 .السياسايت    
  
 التوصية

 
وتقتضي احلاجة          . ينبغي تشجيع اجراء املزيد من البحوث لتحديد خيارات مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف                                            -٧٦

ملقدم للمؤسسات البحثية من أجل استحداث هنوج وتكنولوجيات جديدة وتزويدها بالفوائد املستمدة من                                                          زيادة الدعم ا      
كما ينبغي تعميم نتائج البحوث على كافة األطراف                           . التكنولوجيات املناسبة، من خالل تعزيز اآلليات وتبادل املعلومات                             

 .املعنية، ومن ضمنها اجملتمعات الريفية              
  

 ، ونظم الرصد واالنذار املبكر اخلاصة بذلكرجلفاف والتصحتقدير مدى ا -زاي
 

سلّمت األطراف باحلاجة إىل استحداث وتطبيق عالمات قياسية ومؤشرات ألجل رصد وتقدير التغريات احلاصلة                                                             -٧٧
غري أن استخدام خمتلف العالمات القياسية واملؤشرات املختلفة، وكذلك تباين املستويات                                              . يف استخدام األراضي       

كما أن مقاييس رسم اخلرائط                  . الستخدامها، قد أعاق القدرة على املقارنة على األصعدة الوطنية ودون االقليمية واالقليمية                                           
ودرجة االستبانة فيها ختتلف بدرجة كبرية، مما جيعل من الصعب تنسيق تبادل البيانات واملعلومات فيما بني املؤسسات                                                       

لقدرات البشرية واملؤسسية واملالية يف هذه املناطق قيودا على االضطالع بعمليات                                     وتشكّل حمدودية ا       . وكذلك بني املناطق         
 .رصد وتقدير فعالة        

هذا، وقد استحدث عدد من البلدان األطراف نظما لالنذار املبكر من أجل التنبؤ باجلفاف، رغم أن معظم هذه                                                            -٧٨
ان األطراف أن احلاجة ستقتضي حتسني اآلليات من أجل                                وذكرت البلد     . النظم املستحدثة يف أفريقيا تتعلق باألمن الغذائي                     

 .حتديد آثار اجلفاف املتعلق بظاهرة النينو ومن مث ختفيفها                          
  

 التوصيات
 

البلدان األفريقية األطراف مدعوة لتنفيذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا وكذلك الفريق العامل املخصص، من                                                 -٧٩
ة ونظم االنذار املبكر والعالمات القياسية واملؤشرات ألغراض رصد التصحر واجلفاف                                        أجل تعزيز استخدام املعارف التقليدي                

 .وتدهور األراضي يف املنطقة           
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ينبغي للبلدان األطراف أن تواصل تقدير وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية عن طريق استخدام عالمات قياسية                                                               -٨٠
قق منها بسهولة فيما يتعلق بالتنفيذ والتأثري معا، على النحو الذي حددته                                        ومؤشرات ذات صلة وميكن حتديدها كمّيا والتح                          

جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا فيها تلك املتعلقة بقياس مدى مشاركة السكان احملليني واجملتمعات احمللية والفئات الرئيسية                                                          
 .وخصوصا النساء والشباب            

  
  البلدان األطراف الناميةسبل وصول البلدان األطراف املتأثرة، خصوصا -حاء

 إىل التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املناسبة
 
اسُتخدمت طائفة واسعة من التقنيات والتكنولوجيات واملعارف التقليدية يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                                       -٨١

مات على كافة املستويات، وخصوصا فيما                           وتقتضي احلاجة زيادة نطاق التوعية من أجل تأمني تبادل كاف للمعلو                                           . التصحر   
ويلزم العمل على زيادة الدعم املايل والتقين وغريه من أسباب الدعم                                 . بني املنظمات اجملتمعية احمللية واملنظمات غري احلكومية                       

 .مهية  ويعترب الدور الذي تؤديه جلنة العلم والتكنولوجيا يف هذا اجملال على جانب من األ                                      . من أجل نقل التكنولوجيا           
  

 التوصيات
 

من الضروري نشر وتطبيق النتائج وأساليب الدراية العملية املستمدة من املعارف التقليدية وأفضل املمارسات املتبعة                                                       -٨٢
 .من خالل الدمج بينها وبني التكنولوجيات احلديثة، وتكييفها للظروف احمللية عند االقتضاء                                             

 خبريا وعاملا يتبع من             ٢٥لتكنولوجيا، ينبغي متابعة انشاء فريق خاص يضم                          بغية ضمان كفاءة وفعالية جلنة العلم وا                 -٨٣
 .حيث الصالحية للجنة العلم والتكنولوجيا، وباالستناد إىل مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل                                       

 التنوع    توخيا لتعزيز أوجه التفاعل مع اهليئات العلمية التفاقية األمم املتحدة االطارية للتغري املناخي واتفاقية                                                -٨٤
البيولوجي، فانه ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها أن يعمال على حنو وثيق مع فريق اخلرباء احلكومي الدويل                                                  
املعين بتغري املناخ، وكذلك مع هيئات املبادرات األخرى مثل عملية تقدير حالة للنظام االيكولوجي يف األلفية الثالثة وتقدير                                                               

 .، بغية االستفادة من النتائج الواردة من هذه اهليئات                       حالة تدهور األرض         
  

 األولويات على األصعدة الوطنية ودون االقليمية واالقليمية -أوال
 

  على الصعيد الوطين-١
 

اعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب                                 " بشأن     ٤-م أ  /٨طبقا ألحكام االتفاقية، والقرار               -٨٥
، تتابع البلدان األطراف تطبيق التوصيات اليت اعتمدها املؤمتر االقليمي االفريقي اخلامس الذي عقد يف مابوتو،                                                      "االتفاقية   

، واليت تدعو البلدان األفريقية األطراف، إىل مواصلة جهودها هبمة يف تنفيذ االتفاقية،                                           ٢٠٠١أغسطس       /موزامبيق، يف آب       
 الروابط، حسب االقتضاء، بني اجلهات احملورية الوطنية وبني وكاالهتا                                  وخصوصا على الصعيد احمللي، والعمل على تعزيز                   

التعاونية االمنائية، وتعزيز دمج قضية تنفيذ االتفاقية على حنو تكاملي يف اخلطط االمنائية الوطنية واجملاالت السياساتية األخرى                                                              
 .ذات الصلة    
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  على الصعيد دون االقليمي-٢
 

ررة ألربعة برامج عمل دون اقليمية موجودة يف أفريقيا نتيجة لعدم وجود اتفاقات أو                                            يتعثر تنفيذ األنشطة املق           -٨٦
ويتعذر على هذه الربامج حتقيق النتائج املرجوة اذا واصلت عملها باالستناد إىل مبادرات دعم                                                    . ترتيبات كافية للشراكة             

 .خمصصة لغرض أحادي فقط             

  على الصعيد االقليمي-٣
 

تهالل العمل بشأن الشبكات الرباجمية املواضيعية املتبقية، وهي الشبكة اخلاصة بالرصد البيئي،                                              على الرغم من أن اس            -٨٧
وشبكة ترويج مصادر الطاقة املتجددة وشبكة تنمية النظم الزراعية املستدامة، ال يزال قيد االعداد فان اجلهات احملورية                                                            

وعالوة على ذلك، فقد نّوه املؤمتر                     . اسبة والترتيبات اللوجستية              املؤسسية املعنية مدعوة لدعم الشبكات بالبىن التحتية املن                           
باعتماد خطة عمل املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا باعتبارها وسيلة ملكافحة تدهور األراضي يف                                                                

 .املنطقة  
  

 التوصيات
 

السياساتية املعنية بأسباب العيش املستدامة ومحاية                          اعترافا بامكانية خطط عمل التكّيف الوطنية لتعزيز توافق األطر                              -٨٨
املوارد الطبيعية، يف النظم االيكولوجية الضعيفة واملتأثرة، فان احلاجة إىل تضافر الدعم جيب أن تعاجل على حنو أكثر اتساقا،                                                          

 .من خالل املساعدات التقنية واملالية املضمونة                    

 بعد خطط عمل التكيف الوطنية اخلاصة هبا مدعوة ملواصلة اختاذ كافة                                           والبلدان األفريقية األطراف اليت مل تنجز                     -٨٩
 أو قبله،       ٢٠٠٥التدابري الالزمة واالسراع بعملية وضع خططها واعتمادها هبدف وضعهــا يف صيغتها النهائية يف هنايــة عام                                                       

 .٤-م أ  /٨على النحو الذي أوصى به القرار              

 أيضا ملواصلة جهودها من أجل ادماج البلدان األفريقية غري األعضاء يف                                    كما ان املؤسسات دون االقليمية مدعوة                   -٩٠
املنظمات دون االقليمية، حسب االقتضاء، يف اعداد وتنفيذ برامج العمل دون االقليمية واألنشطة املنفذة عرب احلدود واليت                                                                  

االقليمي اخلاص بأفريقيا، وتطلب إىل                    من مرفق التنفيذ        ١٠ختص مخسة مناطق افريقية دون اقليمية، مثلما ورد يف املادة                            
 .األمانة أن تواصل العمل على تيسري هذا الدمج، عند الضرورة                          

يدعو املؤمتر أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائي والبنك االفريقي                                                         -٩١
ألمم املتحدة، إىل مواصلة تقدمي الدعم لتفعيل املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من                                      للتنمية واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة ل                     

أجل تنمية أفريقيا اليت من شأهنا أن تستفيد من االرتباط الوثيق مع تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على الصعيدين الوطين                                                             
 .واالقليمي  

 تعزيز الدعم املايل لشبكات الربامج املواضيعية االقليمية                            ومؤمتر األطراف السادس مدعو أيضا العتماد قرار بشأن                                -٩٢
األفريقية واملؤسسات دون االقليمية من أجل متكينها من النهوض بالتزاماهتا يف تنسيق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                                           
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لتقليدية وأفضل          التصحر يف املناطق اخلاصة بكل منها، وتشجيع تبادل ضروري يف الدروس املستخلصة واملعارف ا                                                    
 .املمارسات، ونشر الدراية العملية والتكنولوجيات املناسبة مبا يتفق مع توجيهات جلنة العلم والتكنولوجيا                                                

  
 املسائل السياساتية العاملية -ياء

 
ة العاملي     تثين األطراف األفريقية على املبادرات اليت يسرت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر اختاذها حتضريا ملؤمتر القم                                                  -٩٣

،   ٢٠٠٢فرباير    /للتنمية املستدامة، وخصوصا اجتماع فريق الشخصيات البارزة الذي عقد يف أغاديز، النيجر، يف شباط                                                   
مارس     /واملؤمتر التحضريي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف اطار االتفاقية يف برايا، الرأس األخضر، يف آذار                                           

٢٠٠٢. 

ر باألعمال التحضريية اليت تقوم هبا البلدان األفريقية األطراف استعدادا ملؤمتر القمة العاملي للتنمية                                                    ويرحب املؤمت      -٩٤
وينبغي هلذا املؤمتر تشجيع دعم تنفيذ االتفاقية من حيث زيادة التنسيق السياسايت ومضاعفة                                            . املستدامة يف جوهانسربغ          

 .التركيز على التنمية الريفية يف املناطق املتأثرة                   

وقد لوحظ أن بامكان برامج االتفاقية أن تسهم يف حتقيق املساواة على الصعيد العاملي، وتعمل يف الوقت نفسه على                                                   -٩٥
تبديد االنشغاالت املتزايدة من أن تؤدي العوملة إىل هتميش ال راّد لـه للنظم االيكولوجية القاحلة وشبه القاحلة واجلافة ودون                                                          

 . حتركه مستلزمات أساسية اقتصادية ومالية دولية أخرى                             الرطبة ناجم عن نظام عاملي               

هذا وان املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا بوسعها أن جتد يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                                      -٩٦
ت الرئيسية الستئصال الفقر                  التصحر ميدانا مؤاتيا لعملها، ألن بامكان االتفاقية أن تسهم، على حنو متكامل، يف األولويا                                                 

 .ومحاية البيئة      
  

 التوصيات
 

يسلّم املؤمتر باحلاجة إىل رفع مستوى الوعي العام على الصعيد العاملي، ويعرب عن تقديره ودعمه التفاقية مكافحة                                                           -٩٧
 .التصحر، ويوصي أمانة االتفاقية بالسعي النشاء آلية لتوجيه هذه األنشطة                                   

ومع أنه      . راجعة خمصصات امليزانية من أجل تعزيز التنمية الريفية احمللية التشاركية واملتكاملة                                          مجيع األطراف مدعوة مل            -٩٨
ينبغي للبلدان األفريقية األطراف أن ختصص حصة أكرب من ميزانياهتا الوطنية هلذا اجملال، فانه ينبغي للبلدان األطراف املتقدمة                                                               

د موارد جديدة واضافية يف املخصصات اليت ُترصد مستقبال ألجل                                   العمل على دمج هذه األولوية من أجل توجيه اعتما                       
 .املساعدة االمنائية الرمسية          

والشركاء يف التنمية مدعوون، إىل جانب أمانة مرفق البيئة العاملية واجلهات احملورية هلذا املرفق يف البلدان األفريقية،                                                        -٩٩
 تعزيز الربامج املتكاملة عن طريق امللكية احمللية احلقيقية ومن أجل                                  ألن يدركوا متاما امكانيات اتفاقية مكافحة التصحر على                           

 .استئصال الفقر       
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ويدعو املؤمتر مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إىل اعالن اتفاقية مكافحة التصحر صكا عامليا الستئصال الفقر                                                         -١٠٠
ناء القدرات على الصعيدين الوطين واحمللي، وخصوصا فيما                            وحتقيق التنمية املستدامة وتأمني موارد مالية كافية ومضمونة وب                         

 .يتعلق بتنفيذها يف أفريقيا            

كما ان أمانة االتفاقية والوكاالت الشريكة مدعوة أيضا لتيسري اجراء دراسة تقديرية دقيقة للدعم املقدم لتنفيذ                                                -١٠١
. ل التنمية والبلدان األفريقية األطراف املتأثرة                   االتفاقية يف مؤمتر األطراف السابع من جانب الشركاء يف الشراكة من أج                                     

وستركّز تلك الدراسة التقديرية املشتركة على املنجزات املتحققة والعقبات املصادفة واالستراتيجيات الالزمة لتعزيز تنفيذ                                                             
 .االتفاقية باعتبارها صكا عامليا للتنمية املستدامة                        
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 املرفق األول
  

 املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقيةالتحضري للدورة األوىل للجنة 
 

 ترشيح نواب الرئيس عن اجملموعة األفريقية -ألف
 
،   ٥-م أ   /١ من مرجعية اختصاصات اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية، بالصيغة املرفقة بالقرار                                                  ٤وفقا للمادة        -١

الوثيقة     (رئيسا للجنة       ) بنن  (لسفري روغاتني بياو           املتعلق بتشكيل مكتب اللجنة، انتخب مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة ا                               
ICCD/COP(5)/11/Corr.1.( 

وسعيا إىل ضمان متابعة فعالة للتوصيات املعتمدة يف االجتماع، وملساعدة السفري بياو يف دوره كرئيس للمجموعة                                                          -٢
 :اطق الفرعية اجلغرافية األفريقية وهم                األفريقية، فقد وافق االجتماع على اختيار مخسة نواب للرئيس ميثلون كل منطقة من املن                                         

 عن غرب أفريقيا          ) السنغال    (السيد بابا ماوادي وادي             

 عن وسط أفريقيا         ) مجهورية أفريقيا الوسطى          (والسيد جان كلود بومبا             

 عن شرق أفريقيا         ) أوغندا   (والسيد ستيفن مووايا           

 عن أفريقيا اجلنوبية          ) سوازيلند   (السيد بونغاين سيمون ماسوكو                
 
، أي عند بدء الدورة األوىل              ٢٠٠٢نوفمرب   / تشرين الثاين       ١٩ا اسم نائب الرئيس عن مشال أفريقيا فسوف يبلّغ عنه حبلول                                   أم

 .للجنة، على أقصى تقدير           
  

 قائمة البلدان اليت ستعرض دراسات حالة أثناء الدورة األوىل -باء
 للجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية

 
 املتعلق بطبيعة االستعراض واملنهجية اليت تستخدمها اللجنة بأن ينفذ االستعراض، الذي يعترب                                        ٥-م أ /١يقضي القرار      -٣

. ممارسة لتقاسم اخلربات واستيعاب الدروس، بأسلوب مواضيعي، مع ايالء املراعاة الواجبة للمناطق واملناطق الفرعية اجلغرافية                                                  
، واستنادا إىل املعلومات الواردة يف التقارير                       )ICCD/CRIC(1)/1لوثيقة    ا(ووفقا جلدول األعمال املؤقت للدورة األوىل للجنة                      

الوطنية من خالل العروض املقدمة أثناء االجتماع والتفاصيل األخرى الواردة يف احلوار التفاعلي، ُرّشحت البلدان األفريقية                                                        
 :األطراف البلدان التالية لعرض دراسات حالة أثناء الدورة                          

 
 وري   املوضوع احمل    البلد 

العمليات التشاركية اليت تضم اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية                                             :١ ناميبيا    
 احمللية 

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية                    :٢ بوركينا فاسو       
مايل وتونس 

 وأوغندا
  ابرام اتفاقات للشراكة           حشد املوارد وتنسيقها، احمللية منها والدولية على السواء، مبا يف ذلك                             :٣
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 وري   املوضوع احمل    البلد 

الروابط وجماالت التفاعل مع االتفاقيات البيئية األخرى واستراتيجيات التنمية الوطنية،                                              :٤ تنـزانيا    
 حسب االقتضاء        

 التدابري الالزمة الستصالح األراضي املتدهورة                   :٥ ليسوتو  
ر من أجل       ار املبكّ    ، واستخدام نظم االنذ          دير مداها     اجلفاف والتصحر وتق          ظاهرة     رصد     :٦ السنغال   

 التخفيف من آثار اجلفاف            
سبل وصول البلدان األطراف املتأثرة، وخباصة البلدان األطراف النامية املتأثرة إىل                                           :٧ مصر  

 التكنولوجيات واملعارف والدرايات العملية                
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 املرفق الثاين
 

 قائمة املشاركني
 

 األطراف
 اجلزائر

 السيد صالح بوراحلة
 راجاملدير العام لألح

 املديرية العامة لألحراج
 وزارة الزراعة والتنمية الريفية

  
 أنغوال

 السيد خواو ليوناردو كاسيندا
 عضو جلنة التنسيق الوطنية

 وزارة مصائد األمساك والبيئة
 

 السيدة كانديدا أرليت فرييرا مينديس
 جامعة أنغوال الوطنية

 وزارة مصائد األمساك والبيئة
  
 بنن

 اوسعادة روغاتني بي
 األمني العام 

 لوزارة اخلارجية والتكامل االفريقي
 

 تشيشي-السيد جول كونتران كابو
 مدير التخطيط االقليمي

 وزارة البيئة والتوطني والتحضر
  

 بوتسوانا
 السيد اديسون نياالالين ووثو

 اجلهة احملورية التفاقية مكافحة التصحر
 ادارة انتاج احملاصيل واألحراج

 وزارة الزراعة
 
 وسوركينا فاب

 السيدة دلفني بريناديت ويدراغو
 املكلفة مبتابعة اتفاقية مكافحة التصحر

 اجمللس الوطين الدارة البيئة
 وزارة البيئة واألطر احلياتية

 بوروندي
 السيد ايتيان كاينجينغي

 املديرية العامة
 مكتب الوزير

 وزارة التخطيط االقليمي والبيئة
  

 جزر الرأس األخضر
 يا لويزا لوبو ليماالسيدة مار

 منسقة مشروع دعم تنفيذ
 اتفاقية مكافحة التصحر

 املديرية العامة للبيئة
 وزارة الزراعة ومصائد األمساك

  
 مجهورية أفريقيا الوسطى
 السيد جان كلود بومبا

 منسق جلنة التوجيه الوطنية
 وزارة املياه واألحراج

 والصيد ومصائد األمساك والسياحة والبيئة
  

 تشاد
 لسيد مايبـي كوماندجيا

 املنسق الوطين
 مكتب تنسيق اتفاقية مكافحة التصحر

 وزارة البيئة واملياه
  

 الكونغو
 السيد بيري باتونغاديو
 املديرية العامة للبيئة

 وزارة صناعة التعدين والبيئة
 

 كوت ديفوار
 السيد ياوبرينارد كويف

 مساعد مدير األطر احلياتية
 اتيةوزارة البيئة واألطر احلي
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 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 السيد جونغانوميب ايتوميساكو

 مهندس أحراج
 وزارة شؤون األراضي والبيئة والسياحة

  
 جيبويت

 السيد حممد موسى حممد
 رئيس دائرة الزراعة واألحراج

 وزارة الزراعة وانتاج احملاصيل والبحار
  

 مصر
 الدكتور عبد املنعم حممد حجازي

 ث الصحراويةرئيس مركز البحو
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 
 الدكتور امساعيل محدي حممد الباجوري

 خبري وطين، اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة التصحر
 أستاذ باحث يف جمال حفظ التربة واملياه

 مركز البحوث الصحراوية
  
 ريترياإ

 السيد مرباهتو اياسو
 املدير العام الدارة 
 تاج احملاصيلاملوارد األرضية وان

 وزارة الزراعة
  

 اثيوبيا
 السيد بريهانو أيالو

 منسق مشروع خطط
 عمل التكيف الوطنية

  
 اجملموعة األوروبية
 السيد ديرك بوتيه
 مسؤول علمي

 املديرية العامة الثانية عشرة للعلوم والبحوث االمنائية
 املفوضية األوروبية

  
 فنلندا

 الدكتور مايت نوميلني

 ن البيئة، وحدة السياسة القطاعيةمستشار يف شؤو
 ادارة التعاون االمنائي الدويل

 وزارة اخلارجية
  

 فرنسا
 السيد توفيق بنونه

 املستشار التقين لألمني التنفيذي
 ملرصد الصحراء والساحل

  
 غابون

 السيد مارشيال أغوندوغو
 منسق الفريق العامل التفاقية

 األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 ة ومحاية الطبيعةوزارة البيئ

  
 غامبيا

 السيد جاتو سيال
 مدير ادارة األحراج
 وزارة مصائد األمساك

 واملوارد الطبيعية
  

 أملانيا
 السيد فولكر يوهانس أويل
 مستشار التعاون االمنائي
 السفارة األملانية يف ناميبيا

 
 السيد هلموت فوهل

 مستشار الربنامج الناميبـي ملكافحة التصحر، ناميبيا
 وكالة األملانية للتعاون التقينال
 

 السيدة رينا هوفمان مستشارة فنية
 للمشروع األملاين املنفذ يف اطار اتفاقية مكافحة التصحر

 الوكالة األملانية للتعاون التقين
  

 غانا
 السيدة زينابو واساي

 نائبة مدير
 املكتب االقليمي الشرقي األعلى

 وكالة محاية البيئة
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 غينيا
  المني دومبوياالسيدة حممد

 مساعد املدير الوطين للبيئة
 وزارة املعارف واجليولوجيا والبيئة

  
 بيساو-غينيا

 السيد لورينكو فاز
 مستشار للوزير

 وزارة املوارد الطبيعية والطاقة
  

 ايطاليا
 السيد فرانكو ميسيلي دي بياس

 منسق البيئة
 املديرية العامة للتعاون

 وزارة اخلارجية
  

 كينيا
 مهفري كابوروالسيد 

 مسؤول مكتب اتفاقية مكافحة التصحر
 اهليئة الوطنية الدارة البيئة

 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية
  

 ليسوتو
 السيدة جني ماليفان

 املديرة مؤقتا لألمانة الوطنية للبيئة
 وزارة البيئة واألجناس وشؤون الشباب

  
 اجلماهريية العربية الليبية
 اهرالسيد طاهر احلاسومي ط

 رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر
 أمانة الزراعة

 السيد خليفة علي اخلطايب خليفة
 عضو اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر

 اهليئة الزراعية
 

 مدغشقر
 السيدة هرييفولولونا راالالرميانا

 اجلهة احملورية الوطنية
 وزارة البيئة

 مالوي
 سيتويب. السيد النغس أ

 طنيةاجلهة احملورية الو
 مكتب املدير
 ادارة األحراج

  
 مايل

 السيد ساليف كانوت
 /األمني الدائم خلطة العمل البيئيةالوطنية
 برنامج العمل الوطين ملكافحة التصحر

 وزارة التنمية الريفية والبيئة
  

 املغرب
 السيد عمر عسكارن

 مفتش عام
 الوزارة املكلفة باملياه واألحراج

 الريفيةمع وزارة الزراعة والتنمية 
 واملياه واألحراج

  
 ناميبيا

 فاخامة بطرس ليلونغا
 نائب وزير البيئة والسياحة

 وزارة البيئة والسياحة
 

 السيدة ماريا كابري
 وكيلة وزارة البيئة والسياحة

 
 السيدة شرييل بيثون

 مديرية الشؤون البيئية
 وزارة البيئة والسياحة

 
 السيدة سيمينانـزا سيمندا

 األمني الدائمالقائمة بأعمال 
 لوزارة البيئة والسياحة

 
 السيد تيوفيلوس نيغيتيال

 نائب مدير
 مديرية الشؤون البيئية
 وزارة البيئة والسياحة
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 السيد سيم تاوكوجنو شيكونغو
 وحدة االتفاقيات

 مديرية الشؤون البيئية
 وزارة البيئة والسياحة

 
 السيد جوزيف هايلوا

 قائم بأعمال مدير
 لسياحةوزارة البيئة وا

 السيد نيكو دي كلريك
 مدير مشروع وضع اليد على األحراج

 مستشار لوزارة البيئة والسياحة
 

 السيد جون ماكغان
 منسق التغري املناخي
 وزارة البيئة والسياحة
 السيد زاك ياسون

 مسؤول اخلدمة اخلارجية
 ادارة التنسيق السياسايت املتعدد األطراف

 اعةوزارة اخلارجية واالعالم واالذ
 

 السيد جوهانس ستوين ستينكامب
 مدير

 مديرية أعمال التوسيع واهلندسة
 وزارة الزراعة واملياه والتنمية الريفية

  
 هولندا

 الدكتور ريناوت دي هو
 ادارة االستغالل املستدام

 للموارد الطبيعية
 املركز الزراعي الدويل

 
 النيجر

 السيد حسان سايل
 األمني التنفيذي
 بيئة التنمية املستدامةاجمللس الوطين ل

 مكتب رئيس الوزراء
 

 الدكتور موسى حسان
 )أفريقيا( عضو مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا
 املعهد الوطين لبحوث اهلندسة الزراعية

 نيجرييا
 الدكتور بوكار حسن

 مساعد مدير مكافحة اجلفاف والتصحر
 الوزارة االحتادية للبيئة

  
 رواندا

 باالسيد اميانوئيل نازارام
 النقطة احملورية لدراسة

 التأثري البيئي يف اطار اتفاقية األمم املتحدة
 ملكافحة التصحر

 وزارة األراضي والبيئة
  

 سان تومي وبرينسيبـي
 السيد هيليدورو كواريسما

 مدير
 وزارة البيئة

  
 السنغال

 السيد بابا موادي وادي
 املسؤول عن الشراكة اجلديدة
 تصحرمن أجل افريقيا ملكافحة ال
 مركز املتابعة االيكولوجية

 وزارة الشباب والبيئة
 والصحة العمومية

  
 السودان

 السيد هاشم حممد احلسن عثمان
 رئيس قسم

 ادارة مراقبة استخدام األراضي والتصحر
 وزارة الزراعة واألحراج

  
 سوازيلند

 السيد بونغاين سيمون ماسوكو
 عامل تربة ختطيط استخدام األراضي

 عة والتعاونياتوزارة الزرا
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 السويد
 السيدة سوزان ماتسون

 سكرترية ثانية
 السفارة السويدية

  
 تنـزانيا

 السيد جورج كافومو
 كبري موظفي ادارة البيئة

 الربنامج الوطين ملكافحة التصحر
 مكتب نائب الرئيس

  
 توغو

 السيد كويف هونكب
 مساعد للنقطة احملورية التفاقية
 ية النباتاتمكافحة التصحر، مديرية محا
 وزارة البيئة واملوارد احلرجية

  
 تونس

 السيد حممد امساعيلي
 اجلهة احملورية التفاقية مكافحة التصحر

 وزارة البيئة والتخطيط االقليمي
 

 السيد نور الدين كايب
 مدير وكبري مهندسي

 املديرية العامة للبىن التحتية
 وزارة التنمية االقتصادية

  
 تركيا

 ريوغلوالسيد ابراهيم ب
 مهندس أحراج

 ادارة األحباث والتخطيط
 املديرية العامة لألشغال

 اهليدروليكية التابعة للدولة
 

 السيدة دليك دميرييل يازجي
 مهندسة بيئة

 ادارة األحباث والتخطيط
 املديرية العامة لألشغال

 اهليدروليكية التابعة للدولة
  

 أوغندا
 السيد ستيفن موايا

 مديريةكبري خرباء التبيؤ يف 
 التوسع الزراعي

 وزارة الزراعة والصناعة احليوانية
 ومصائد األمساك 

  
 زامبيا

 السيدة جورجينا ندكيتيا زولو
 كبرية موظفي التخطيط

 ادارة التخطيط واملعلومات
 وزارة السياحة والبيئة

 واملوارد الطبيعية
  

 زمبابوي
 السيدة موتسا شاسي
 مديرة املوارد الطبيعية

 د الطبيعيةادارة املوار
 وزارة البيئة والسياحة

  
 مكاتب األمانة العامة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة

    واملنظمات ذات الصلة
 برنامج األمم املتحدة االمنائي

 الدكتور جاكي بادوك
 املمثل املقيم، ناميبيا

 

 السيدة تامبا بالدة
 نائبة املمثل املقيم، ناميبيا
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 نالسيدة ميدوري باكستو
 مسؤولة برنامج

 الوحدة املسؤولة عن البيئة، ناميبيا
 

 السيدة مونكايال غومانداكوي
 املنسق االقليمي لغرب ووسط

 افريقيا، بوركينا فاسو
 مركز تطوير األراضي اجلافة

 
 السيدة فرييبتـي نياغا

 مديرة الربنامج االقليمي لشرق
 وجنوب افريقيا، كينيا

 مركز تطوير األراضي اجلافة
  
 لجنة االقتصادية الفريقيا التابعة لألمم املتحدةال

 غيكي-السيد كوامي أوير
 مسؤول البيئة والتنمية

  
 )اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 الدكتور حممد سيساي
 )مرفق البيئة العاملية/اليونيب(مسؤول الربنامج 

 املكتب االقليمي الفريقيا، كينيا

 متطوعو األمم املتحدة
 جان أنغلنيالسيدة 

 اختصاصية للربنامج
 

 الدكتور غانيو ايبايـي
 مسؤول الربنامج، ناميبيا

  
 البنك الدويل

 السيد موكتار توري
 األمني التنفيذي
 املنطقة االفريقية

  
 برنامج الغذاء العاملي

 السيدة مارغوت فاندر فيلدن
 املسؤولة االقليمية لتقييم القابلية للتعرض

 افريقيااملكتب االقليمي لغرب 
  

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 السيد ممادو ساهو
 مسؤول علمي

 شعبة األرصاد اجلوية الزراعية
  

  املنظمات احلكومية الدولية
 البنك االفريقي للتنمية
 السيد فاسانت جوغو

 اختصاصي رئيس يف البيئة
 واحلد من الفقر والتنمية املستدامة

  
 االحتاد االفريقي

 اهيم دياللوالسيد ابر
 ادارة شؤون اجملتمعات احمللية

 
 الدكتور جوثام موسيمي

 القائم بأعمال مدير املكتب
 األفريقي للموارد احليوانية

  
 احتاد املغرب العريب

 السيد عبد السالم كالله
 مستشار

 اجملموعة االقتصادية والنقدية لوسط افريقيا
 السيد بيري راندا
 رئيس ادارة البيئة

  
 دائمة املشتركة فيما بني الدول ملكافحة اللجنة ال

 اجلفاف يف منطقة الساحل
 السيد بريتراند زيدا

 رئيس وحدة دعم استراتيجيات
 وسياسات ادارة املوارد الطبيعية

 
 السيد خاصوم ديي

 مساعد حبوث
 الربنامج الزراعي واالجتماعي واالقتصادي

 معهد الساحل
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 اجملموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا
 السيد آمادو مانغان
 مدير ادارة الزراعة

 والتنمية الريفية
 

 املنظمة االفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد
 السيد مفتاح يونس

 األمني العام
 

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالبيئة
 السيد ماينا كارابا

 رئيس ادارة املوارد الطبيعية والطاقة
 

 اصيل للمناطق املدارية املعهد الدويل لبحوث احمل
 شبه القاحلة

 الدكتور مارك وينسلو
 مستشار التنمية الدولية

 )وهو ميثل برنامج التخوم الصحراوية أيضا(
 

 مرصد الصحراء والساحل
 السيد أبوبكر عيسى

 مدير الربنامج
 

 اجملموعة االمنائية للجنوب االفريقي
 السيد جوبو موالبو

 مدير
 ضيقطاع البيئة وادارة األرا

 
 الربوفيسور بول مارو

 اختصاصي يف االدارة البيئية
 قطاع البيئة وادارة األراضي

 
 السيد ثابو ميفي

 كبري املوظفني الفنيني 
  وحدة تنسيق قطاع املياه

  املنظمات غري احلكومية
 اجلزائر

 الرابطة املعنية بتدارس التجارة واالجراءات 
 املتعلقة بالبيئة والتنمية

 بن شريفالسيد منري  
 

 الكامريون
 كونفدرالية املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة

 والتنمية يف افريقيا الوسطى
 السيدة جاكلني نيكويوك 

 
 ناميبيا

 املؤسسة الناميبية للبحوث الصحراوية
 السيد نيكي غاسيب 
 السيدة مارغريت غوست فو 
 السيد بريتوس كروغر 
 السيد كارل موتاين أريبيب 
 ورة ماري سيليالدكت 
 الدكتور الياس شانيغانا 

 رابطة املرأة الناميبية
 السيدة ماريا دا كونسيكا لورنس 

 وسبوركينا فا
 رابطة املتطوعني من أجل التنمية

 السيد فلورنت ويدراوغو 
  

 نيجرييا
 الفريق النيجريي للدراسة واالجراءات

 البيئة
 السيد اينوش أوكابرا 

  
 السنغال

 طوير البيئة يف العامل الثالثالعمل من أجل ت
 يوبا سوكونا: الدكتور 

  
 أوغندا

 احلركة النسوية األوغندية لغرس األشجار
 السيدة روث موبريو 

  
 زامبيا

 التحالف النسوي الزاميب
  السيدة ليليان موشوتا 
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