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(A)     GE.05-60355    220205    220205 

 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الثالثةالدورة 
 ٢٠٠٥مايو / أيار١١-٢بون، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة 
 من االتفاقية، وكذلك عمـالً ٢٦ وباملادة ٢٢من املادة ) ب(و

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠بالفقرة 

تعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة بشأن اس
تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن العملية القائمة على املشاركة، واخلربات 

 املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

 منها، يقوم مؤمتر ٢٦تحدة ملكافحة التصحر، وباملادة  من اتفاقية األمم امل٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢عمالً بالفقرة    -١
، إنشاء  ٥-م أ /١وقد قرر مؤمتر األطراف، مبقرره      . األطراف باستعراض تنفيـذ االتفاقيـة واستعراض ترتيباهتا املؤسسية      

ض تنفيذ االتفاقية   جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها إحدى اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف بغية مساعدته على استعرا             
 .بانتظام، كما قرر اعتماد اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على النحو الوارد يف مرفق املقرر املذكور

 املتعلق بربنامج عمل    ٦-م أ /٩ املتعلق بإرسال املعلومات، ووفقاً للمقرر       ١-م أ /١١ومبوجـب املقـرر      -٢
التقارير املقدمة من البلدان    قية، ستستعرض اللجنة يف دورهتا الثالثة       الـدورة الثالـثة للجنة استعراض تنفيذ االتفا       

األطراف األفريقية املتأثرة عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة 
مانة توليفاً وحتليالً أولياً هلذه     ووفقا هلذين املقررين، أعدت األ    . والنـتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها       

 توليف وحتليل ICCD/CRIC(3)/2/Add.1ويرد يف الوثيقة . التقارير، مع بيان االجتاهات الناشئة يف تنفيذ االتفاقية
 .٥-م أ/١البلدان األطراف األفريقية املتأثرة، أعدته األمانة مبقتضى املقرر أويل للتقارير الواردة من 

، أعدت  ٥-م أ /١، واملقرر   ١-م أ /١١من املقرر   ) ب(١٠التوجيهية الواردة يف الفقرة     ووفقـاً للمبادئ     -٣
األمانة وثيقة بشأن التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي يف أفريقيا؛                 

 .ICCD/CRIC(3)/2/Add.2وهذه هي الوثيقة 
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وترد يف الوثيقة   . األمانـة بتجمـيع ملخصات للتقارير املقدمة      ، قامـت    ١-م أ /١١ووفقـاً لـلمقرر      -٤
ICCD/CRI/C(3)/2/Add.3ملخصات التقارير الواردة من البلدان األطراف األفريقية املتأثرة . 

 أيضاً من األمانة أن تستفيد من أنشطتها اجلارية على الصعيد اإلقليمي ودون             ٥-م أ /١ويطلـب املقرر     -٥
نشـر املعلومات املستمدة من حتليلها األويل، وأن تلتمس اإلفادة بالرأي بغية إغناء قاعدة أعمال          اإلقلـيمي أو كلـيهما ل     

 اإلفادة بالرأي على الصعيد دون اإلقليمي اليت جرى احلصول عليها         ICCD/CRIC(3)/2/Add.4وترد يف الوثيقة    . اللجـنة 
 فرباير/شباط ١٧ إىل ١٥ ببوركينا فاسو، ومن    يف واغادوغو،  ٢٠٠٥ فرباير/شباط ١١ إىل   ٩يف حلقات عمل ُنظمت من      

 . يف أديس أبابا، بإثيوبيا٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣ إىل ٢١ يف دواال، بالكامريون، ومن ٢٠٠٥

وإدراكـاً لـلمالحظة الـيت سبق أن أبدهتا البلدان األطراف األفريقية النامية املتأثرة، ومفادها أنه ميكن          -٦
ة إذا ما زاد اتساق التمويل الالزم ألنشطة إعداد التقارير، واستجابةً للطلبات العديدة االرتقاء جبودة التقارير الوطني

الـيت قدمتها البلدان األطراف األفريقية النامية املتأثرة، التمست األمانة احلصول على أموال لدعم إعداد التقارير                
وقد حتقق  . ثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    الوطنـية ودون اإلقليمية األفريقية اليت يتعني تقدميها إىل الدورة ال          

دعم بناء القدرات يف جمال إعداد التقارير الوطنية        "ذلـك بفضـل املشروع املتوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية،           
. ٢٠٠٤يونيه  /، الذي جرت املوافقة عليه يف حزيران      "ومالمـح الـبلدان األفريقية األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر         

 أو صياغة /هلـدف من هذا املشروع هو تقدمي الدعم إىل البلدان األطراف األفريقية املتأثرة يف تعزيز قدرهتا على إعداد و                  وا
تقاريرها الوطنية، حبيث تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مع بناء قدرات هذه البلدان وتعزيز عملية التشاور مع                

والوكالة املسؤولة عن تنفيذ هذا املشروع املتوسط احلجم هي . تفاقيةأصحاب املصلحة املتعددين من أجل تنفيذ اال
، بعد خضوع وثيقة املشروع لعدد من التنقيحات، على ٢٠٠٤مايو /البنك الدويل الذي جرى التوقيع معه يف أيار

آللية ؛ ووردت األموال عرب ا    ) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٧٠٠ ٠٠٠مببلغ  (اتفـاق الـتمويل املشترك      
أما اجلهة املنفذة هلذا املشروع، فهي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الذي          . ٢٠٠٤ يونيه/حزيـران العاملـية يف    

).  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٩٠٠ ٠٠٠(وزِّعت من خالله األموال املمنوحة من مرفق البيئة العاملية          
، وحوِّلت الدفعة   ٢٠٠٤ يوليه/متوزن األطراف األفريقية املتأثرة يف      وجرى حتويل الدفعة األوىل من املنح إىل البلدا       

 خطاب  ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلولوقد وقِّع هلذا الغرض يف      . ٢٠٠٤أكتوبر  / وتشرين األول  سبتمرب/أيلولالثانـية يف    
 .مانةاالتفاق بني البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، فضال عن مذكرة تفاهم بني الصندوق واأل

وأسـفر هـذا عن تأجيل املوعد النهائي لتقدمي البلدان األطراف ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية                 -٧
ويف ضوء هذه التطورات اجلديدة، قرر  . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ إىل   مايو/أيار ٣١الدولية األخرى لتقاريرها من     

، إرجاء موعد عقد الدورة الثالثة للجنة استعراض        ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢مكتـب مؤمتر األطراف يف جلسته املعقودة يف         
 منح األمني التنفيذي سلطة     ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٩، كما قرر يف جلسته املعقودة يف        ٢٠٠٥تنفيذ االتفاقية إىل أوائل عام      

ي عقد الدورة الثالثة للجنة     وبناء عليه، قرر األمني التنفيذ    . اختـاذ القـرار بشـأن تاريخ الدورة الثالثة، حسب االقتضاء          
 .٢٠٠٥ مايو/أيار ١١ إىل ٢استعراض تنفيذ االتفاقية يف بون، بأملانيا يف الفترة من 
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