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(A)     GE.05-63009    190905    190905 

                       استعراض تنفيذ االتفاقية  ة  ن جل
               الدورة الرابعة

     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢١-  ١٨      نريويب، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب ( ٢      البند 

 ) ب(و) أ(٢      ً         ة، عمال  بالفقرة استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسي
  من االتفاقية٢٦، واملادة ٢٢من املادة 

 االستعراض اإلمجايل ألنشطة األمانة وللتقدم الذي أحرزته 
 البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية

 مذكرة من األمانة
 موجـز

                                         تفاقية بصفة منتظمة باستعراض التقارير                                         أن تقوم جلنة استعراض تنفيذ اال       ٥-    م أ  / ١                             قرر مؤمتر األطراف يف مقرره       - ١
  .                                                                       والغرض من هذه الوثيقة تقدمي معلومات يف هذا السياق إىل الدورة الرابعة للجنة  .     ُ                             اليت ُتعدها األمانة عن تنفيذ وظائفها

  ر                                                                                                               وتسـتند أنشطة األمانة إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية ومرفقاهتا اخلاصة بالتنفيذ اإلقليمي ومقررات مؤمت                - ٢
                                                                                          ً                ويف الفترة اليت تلت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، انصبت هذه األنشطة على أربعة جماالت رئيسية، وفقاً                  .         األطـراف 

  : ٦-   م أ / ٣       للمقرر 
                                            تقدمي اخلدمات إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛  ) أ ( 
                           الترويج للسياسات والتوعية؛  ) ب ( 
                                   تعزيز التعاون والتنسيق بني املؤسسات؛  ) ج ( 
  .                                                     تقدمي دعم هادف للبلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية  ) د ( 

     ُ                                                                                                          وقـد أُحرز تقدم يف مجيع هذه اجملاالت، وإن كانت املوارد احملدودة املتاحة لألمانة قد حالت بينها وبني أداء                    - ٣
                      السابعة، يف أن ميدها                                                                      وقد يرغب مؤمتر األطراف، لدى النظر يف أنشطة األمانة يف دورته              .                            مهامهـا على النحو األمثل    

  .                                                                                    بتوجيهات بشأن عملها يف خمتلف اجملاالت املتصلة بعملية االتفاقية، مبا يف ذلك اجملاالت املذكورة أعاله
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٥- ١ ..................................................................       مقدمـة -   ً  أوالً 

  ٣   ١٣- ٦ ...........                                                    عرض عام لوظائف األمانة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف -     ً ثانياً

  ٣   ١١- ٦ ...................................................         ات أساسية     معلوم -   ألف 

  ٥   ١٣-  ١٢ ................................................                 التوجه االستراتيجي -   باء 

  ٦   ٩٧-  ١٤ .........                                                        األنشطة الرئيسية املضطلع هبا منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف -     ً ثالثاً

  ٦   ٣٠-  ١٤ ..................                                          تقدمي اخلدمات إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية -   ألف 

  ٨   ٤٠-  ٣١ ........................................                         الترويج للسياسات والتوعية -   باء 

   ١٠   ٦٦-  ٤١ ...................................             يق بني املؤسسات             االتصال والتنس -   جيم 

   ١٤   ٩٧-  ٦٧ .....                                                         الدعم اهلادف املقدم للبلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية -   دال 

   ١٩   ٩٨     ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً رابعاً

 



ICCD/CRIC(4)/2 
Page 3 

  مقدمة �   ً أوال  

                                                                                                    يف ضـوء أحكـام االتفاقـية ومقررات مؤمتر األطراف اليت تشري إىل تقدمي التقارير عن أنشطة األمانة،              - ١
  )  و ( ٢                                                                                                       تستجيب هذه الوثيقة ملختلف ما صدر حىت اآلن من طلبات تقدمي التقارير، وخاصة مبوجب أحكام الفقرة                 

                                   ُ          ً                                                            من االتفاقية اليت تطلب إىل األمانة أن ُتعد تقريراً عن تنفيذ وظائفها مبوجب االتفاقية وتقدمه إىل                   ٢٣             مـن املادة    
                   وقرر مؤمتر األطراف يف   .                              شامل عن برنامج أنشطة األمانة            تقدمي تقرير ٣-   م أ / ٢               كما يطلب املقرر   .            مؤمتر األطراف

                                                                                                     الذي أنشأ مبوجبه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تقوم هذه اللجنة، يف الدورات اليت تعقدها                 ٥-    م أ  / ١       مقرره  
   .                                                                                    أثناء انعقاد مؤمتر األطراف، باستعراض منتظم للتقارير اليت تعدها األمانة عن تنفيذ وظائفها

     ُ                                               ، أن ُتعد، بعد الدورة العادية الثالثة وبعد كل        ١-    م أ  /  ١١                                   متر األطراف إىل األمانة، يف مقرره                 وطلـب مؤ   - ٢
                             وحتاول هذه الوثيقة اليت تأخذ يف   .                                    ً                               دورة عادية الحقة ملؤمتر األطراف، تقريراً يلخص استنتاجات عملية االستعراض

                                      راض تنفيذ االتفاقية، أن تسلط الضوء على                                                              االعتـبار مـداوالت األطراف يف الدورتني األوىل والثالثة للجنة استع   
                                                                                     الرئيسية يف عملية تنفيذ االتفاقية، يف حني يرد تقييم شامل يف تقريري اللجنة عن                                            مسـامهة األمانة يف التطورات      

   ).ICCD/CRIC(3)/9 (         والثالثة   ) ICCD/CRIC(1)/10 (             دورتيها األوىل 

                                  ً        ً        تقدم إليه يف دوراته القادمة تقريراً توليفياً حسب               إىل األمانة أن ٣-   م أ / ٥                         وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره  - ٣
                                                                                                                  كـل منطقة من املناطق الفرعية، هبدف وضع وثيقة مقارنة عن التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف                  

  .ICCD/CRIC(4)/3                                                    ويرد هذا التقرير التوليفي، ضمن أمور أخرى، يف الوثيقة   .               تنفيذ االتفاقية

                                   ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن      ) ٦-    م أ  / ٣    و  ٣-    م أ  / ٥                   وال سيما املقررين     (     خرى                    ويف عدة مقررات أ    - ٤
  "      جيم-     ً  ثالثاً  "                                  وترد املعلومات ذات الصلة يف الفرع     .                                                               تقـدم تقارير عن األنشطة اليت تضطلع هبا مع اآللية العاملية          

  .ICCD/CRIC(4)/4                 أدناه ويف الوثيقة 

                                                           م عن تنفيذ األمانة لوظائفها منذ الدورة السادسة ملؤمتر                                                        والغـرض مـن هذه الوثيقة هو تقدمي عرض عا          - ٥
                                                   ويعرض الفصل الثاين خلفية أنشطة األمانة وتوجهها         .  ٦-    م أ  / ٣                                             األطـراف، باالسـتناد بوجه خاص إىل املقرر         

                ِّ                                                                                               االسـتراتيجي، ويسـلِّط الفصل الثالث الضوء على األنشطة الرئيسية لألمانة، ويقدم الفصل الرابع استنتاجات               
               ً                              وميكن االطالع أيضاً على معلومات عن األنشطة األخرية   .                                       ملواصلة العمل لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف        وتوصيات 

  .ICCD/COP(7)/2/Add.4   وICCD/COP(7)/2/Add.3 (A)                                                  لألمانة يف تقريري أداء امليزانية الواردين يف الوثيقتني 

 طراف عرض عام لوظائف األمانة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األ�     ً ثانيا  

 معلومات أساسية �ألف 

  .     ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول  ٥           أغسطس إىل    /     آب   ٢٥ُ                                                               ُعقدت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف هافانا يف الفترة من            - ٦
                      ً                                                                                           وأدخلـت تلك الدورة عدداً من العناصر اجلديدة على عملية االتفاقية، مبا يف ذلك املقرر املتعلق باختاذ خطوات أخرى يف           

                                                                                    ، واالعتراف بأمهية تنفيذ االتفاقية يف القضاء على الفقر وتنفيذ األهداف اإلمنائية             ) ٦-    م أ  / ١       املقرر   (   ة                        اجتـاه تنفيذ االتفاقي   
    ).  ٦-   م أ / ٦      املقرر  (                                                 ، وقبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية لالتفاقية  ) ٦-   م أ / ٢      املقرر  (       لأللفية 
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                                  االتفاقية، واصلت الدورة السادسة                                                                       وباإلضـافة إىل إدخال العناصر اجلديدة املذكورة أعاله على عملية            - ٧
                                                                                                             ملؤمتـر األطراف عملها بشأن عدة مواضيع رئيسية، مبا فيها تقدمي التوجيه لآللية العاملية، وتنفيذ إعالن التعهدات          

                                               ، والنظر يف وحدات التنسيق اإلقليمي، وتعزيز        ) ٤-    م أ  / ٨       املقرر   (                                                  املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية       
  .                                                                                     ع االتفاقيات واملنظمات األخرى ذات الصلة، واملواضيع ذات األولوية لدى جلنة العلم والتكنولوجيا         العالقات م

   ٦-   م أ / ١            ويؤكد املقرر   .                                                                        وتعكس مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف بلوغ عملية االتفاقية مرحلة النضج - ٨
                                                      تد من املشاريع امليدانية الستصالح األراضي إىل التدابري                                                           ً          الطبيعة املتعددة األبعاد لتنفيذ االتفاقية، اليت تغطي جماالً مي        

                                                                   املتعلق بنتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة على أن           ٦-    م أ  / ٢                                ويشدد هذا املقرر ومعه املقرر        .            التشـريعية 
       اإلمنائي      تحدي                                                                                       تفسري االتفاقية وتنفيذها عملية واسعة النطاق تسعى يف هناية املطاف إىل التصدي على حنو مستدام لل

                            ًً                      وإذا كان تفسري االتفاقية مكرساًً يف أحكامها فإن          .                                                                  الرئيسي الذي حدده اجملتمع الدويل، أال وهو استئصال شأفة الفقر         
                                        ، تقدم خارطة طريق عملية املنحى على مستوى  ٦-   م أ / ١                                                      مقـررات الـدورة السادسة ملؤمتر األطراف، وخباصة املقرر      

  .        ملموسة                                                      قال بعملية االتفاقية من املرحلة التحضريية إىل اختاذ إجراءات                               السياسات العامة بشأن كيفية االنت

                                                                            ُ   ً                         ويف هـذا السياق، تقترح مقررات الدورة السادسة أدوات متنوعة وتدابري مفصلة للمضي قُدماً بتنفيذ                - ٩
     ً      ً             آليةً ماليةً لالتفاقية          ُ             ُ                                                        ولعل ذلك ُيالحظ أكثر ما ُيالحظ يف سياق املوارد املالية، فتعيني مرفق البيئة العاملية    .         االتفاقية

       ومن بني   .                                                                                          ً     ً             يساهم يف توفري التمويل وإمكانية التنبؤ به، وهو أمر ال بد منه للتمكن من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً شامالً           
                                                                                                            التدابري اهلامة األخرى اليت انبثقت عن الدورة السادسة ملؤمتر األطراف تقدمي توجيهات للنهوض بالقطاع اخلاص               

                                                                                           رية يف األراضي اجلافة، واختاذ مزيد من اإلجراءات لتعزيز بناء القدرات، وإشراك املؤسسات                                 وتعزيز الفرص التجا  
                                                    ؛ واالعتراف باالجتماعات اإلقليمية املعقودة يف إطار        ) ٦-    م أ  / ١       املقرر   (                                             العلمـية والربط الشبكي بينها، والتوعية       

                                   طوات املقبلة يف تطوير التنفيذ املتآزر                        ؛ وتقدمي توجيهات بشأن اخل ) ٦-   م أ / ٨      املقرر  (                          كل مرفق من مرفقات التنفيذ 
                                                                                   ؛ وتقدمي توجيهات بشأن اختاذ إجراءات يف خمتلف امليادين املتصلة بالتعاون العلمي             ) ٦-    م أ  /  ١٢       املقرر   (          لالتفاقية  

                                                                                                              والتكـنولوجي مثل املعارف التقليدية، واملعايري واملؤشرات، ونظم اإلنذار املبكر، ورصد وتقييم التصحر وتردي              
    ).  ٦-   م أ /  ١٩     إىل  ٦-   م أ /  ١٦   و ٦-   م أ / ١       ملقررات  ا (       األراضي 

                                                                                                    ولئن كانت مقررات مؤمتر األطراف املذكورة أعاله موجهة إىل األطراف بصفة أساسية فإن العديد منها                -  ١٠
 ُ                                            ُيضاف إىل ذلك أن مؤمتر األطراف، يف مقرره          .                                                            يتضـمن طلبات حمددة موجهة إىل األمانة لكي تتخذ إجراءات         

                                                                                امة بشأن عمل األمانة يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات ملؤمتر األطراف                                ، قدم توجيهات ع    ٦-    م أ  / ٣
                                                                                                                     وهيـئاته الفرعية فيما يتعلق بالترويج للسياسات والرصد والتقييم؛ وأنشطة تنفيذ االتفاقية؛ واملساعدة يف إعداد               

                                       اآللية العاملية؛ وتعزيز أوجه التآزر؛                                                                                     الـتقارير الوطنية؛ والتعاون مع االتفاقيات واملنظمات ذات الصلة، وال سيما            
  .                                                                     ودعم إدماج أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا يف أدوات الربجمة اخلاصة باالتفاقية

                                                       ُ                                             وبوجـه عام، متثل مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف حتديات ُتضاف إىل عمل األمانة، سواء من                 -  ١١
                                       ويف الوقت نفسه، تأثر تنفيذ وظائف األمانة   .             اقها املوضوعي                                             حيث الزيادة الكمية يف املهام أو من حيث توسيع نط

                                                                ّ                 فقد أفضت هذه القيود إىل جتميد ثالثة مناصب رئيسية رفيعة املستوى ومن مثّ إىل                .                                بالقيود الشديدة على امليزانية   
      هذه         واستلزمت  .                                                                                     تقلـيص املـوارد املتاحة من املوظفني لالضطالع بالعمل التحليلي وتقدمي اخلدمات االستشارية       

           ً                                                                                                   القيود أيضاً ختفيض تكاليف السفر واخلدمات االستشارية، ما حد من مشاركة األمانة يف أنشطة تتصل باالتفاقية                
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            َّ                                        ويرد عرض مفصَّل للقيود على امليزانية يف الوثيقة          .                                                         ومن االستعانة باخلربات اخلارجية لتخفيف عبء العمل عنها       
ICCD/COP(7)/2/Add.3.  

 التوجه االستراتيجي -باء 

                                                                                                     على ضوء ما تقدم، سعت األمانة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف إىل تركيز أنشطتها على اجملاالت                 -  ١٢
   .                                                                                                   اليت ختدم األطراف على أفضل وجه يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، آخذة يف االعتبار املوارد احملدودة املتاحة

                                                        اقية ومرفقاهتا اخلاصة بالتنفيذ اإلقليمي ومقررات مؤمتر               ً                                       واسـتناداً إىل األحكـام ذات الصـلة يف االتف          -  ١٣
                                                                         ، ميكن تلخيص التوجه الرئيسي لعمل األمانة منذ الدورة السادسة ملؤمتر            ٦-    م أ  / ٣                              األطـراف، وال سـيما املقرر       

    ا يف                                       ً                    وترد يف الفصل الثالث معلومات أكثر تفصيالً عن األنشطة املضطلع هب  .                                  األطراف باجملاالت األربعة املبينة أدناه
   .                         إطار كل جمال من تلك اجملاالت

                                                   كان تنظيم الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ         .                                                 تقدمي اخلدمات إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية        ) أ ( 
                                                                                                                             االتفاقية، مبا يف ذلك تيسري عملية تقدمي التقارير، النشاط الرئيسي املضطلع به يف الفترة اليت تلت الدورة السادسة ملؤمتر                   

                                                   ومن األعمال اهلامة األخرى اليت اضطلعت هبا األمانة          .                                                         طراف، وهو نشاط شارك فيه قسم كبري من موظفي األمانة           األ
  .                                                                                               متابعة ودعم عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها واألعمال التحضريية للدورة السابعة ملؤمتر األطراف

ّ            زام السياسي بتنفيذ االتفاقية، رّوجت األمانة                    يف سبيل تعزيز االلت    .                              الـترويج للسياسات والتوعية     ) ب (                                
                                                                                              بنشاط ملكافحة التصحر يف احملافل والعمليات الدولية ذات الصلة، وكذلك من خالل عقد اجتماعات مع الشركاء 

                                                                                                 وعـلى صـعيد البلدان األطراف املتأثرة، شجعت األمانة على إدماج برامج العمل الوطنية مبوجب                 .           الرئيسـيني 
                                                                                       اتيجيات التنمية العامة، وعلى توسيع متثيل السلطات السياسية وغريها من اجلهات املعنية يف عملية                االتفاقية يف استر

  ّ              ً                                                           وشّنت األمانة أيضاً محالت إعالمية واضطلعت بأنشطة توعية، مبا يف ذلك يف إطار           .                             االتفاقية على الصعيد الوطين   
                                         وية العاشرة العتماد االتفاقية، واألعمال                                                                          االحـتفال بالـيوم العـاملي ملكافحة التصحر واجلفاف، والذكرى السن          

  .    ٢٠٠٦                                                   التحضريية إلحياء السنة الدولية للصحارى والتصحر يف عام 

                                                          من اجملاالت اليت ركزت عليها األمانة منذ الدورة السادسة           .                                االتصـال والتنسيق بني املؤسسات      ) ج ( 
                                            اقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة،                                                                             ملؤمتـر األطراف تعزيز أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو وغريها من االتف           

                                         ً        وكان تعزيز التنسيق مع اآللية العاملية جانباً         .                                                                  ودعم وضع مبادرات متعددة األطراف، والتعاون يف تنفيذ االتفاقية        
                                                       ُ                       كما سعت األمانة إىل توثيق التعاون مع املنظمات املتخصصة اليت ُتعىن باجلفاف              .     ً                         هامـاً من جوانب هذا العمل     

  .                                  الزراعي واإلنتاجية يف األراضي اجلافة       واإلنتاج

                                          ساعدت األمانة، يف حدود واليتها، البلدان        .                                                      تقدمي دعم هادف للبلدان املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية         ) د ( 
     وأويل   .                                            ً                                                     األطراف املتأثرة، بناء على طلبها، يف املضي قدماً بتنفيذ برامج العمل الوطنية، مبا يف ذلك مواصلة تطويرها

                                                                                                لدعـم التعاون بشأن اجلوانب الفنية واملواضيعية ذات األولوية، وال سيما على الصعيدين دون                            اهـتمام خـاص   
   .                                                                                       اإلقليمي واإلقليمي، وتطوير التنفيذ املتآزر على الصعيدين الوطين واحمللي، وتيسري إقامة الشراكات
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  األنشطة الرئيسية املضطلع هبا منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف-     ً ثالثا  

 تقدمي اخلدمات إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية -ف أل

 الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -١

                                                                                    ، كان على الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تستعرض التقارير             ٦-    م أ  / ٩   ً            عمـالً باملقرر     -  ١٤
                                                      ان األطراف يف املنطقة واستجابة ملقررات مؤمتر األطراف                              وبناء على طلب البلد     .                                      املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا    

ّ                                                   ذات الصلة، قدمت األمانة نسخة حمّدثة من دليل املساعدة وأّمنت الدعم املايل إلعداد التقارير يف البلدان األفريقية                        ّ                              
  .                                                      ً      ً            وللمرة األوىل، أدرجت هذه األطراف يف تقاريرها الوطنية موجزاً قطرياً عن التصحر  .       األطراف

ـ  -  ١٥                     ً                                                                                  دم تسـعة وأربعون بلداً من البلدان األفريقية األطراف تقاريرها، وهي تقارير مت جتميعها وتوليفها                   وق
                                                          وورد املزيد من املسامهات املتصلة حبالة مكافحة التصحر يف           .                                                    وحتليلها لتقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      

     كل     ٢٠٠٥      فرباير  /                          ت دون إقليمية معنية يف شباط                                                     املنطقة من خالل ثالث حلقات عمل دون إقليمية أقامتها منظما
ُ                                         وُجمعت نتائج كل حلقة عمل وُعرضت على نظر األطراف يف الدورة             .                                         مـن إثيوبيا وبوركينا فاسو والكامريون                              ُ  
  .                                    الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

          منظمات    ١٠         تقدمة، و      ً                           بلداً من البلدان األطراف امل       ٢٠                                                 وباإلضـافة إىل البلدان األفريقية األطراف، قدم         -  ١٦
                                                                                  منظمة حكومية دولية أخرى تقاريرها عن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية يف              ١١                                تابعـة ملنظومة األمم املتحدة و     

  .                                                                                               وقامت األمانة بتجميع هذه املسامهات وتوليفها لتقدميها إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  .        أفريقيا

                                                                        األكرب من التمويل للتقارير األفريقية من خالل مشروع متوسط احلجم اضطلع به مرفق               ومت تأمني القسط  -  ١٧
                                                                                             دعم بناء قدرات البلدان األفريقية األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إلعداد              "                       البيئة العاملية باسم    

                                   بصفته الوكالة املشرفة على التنفيذ                                           ، وهو مشروع شارك فيه البنك الدويل         "                                      تقاريـرها الوطنية وموجزاهتا القطرية    
                                           وكانت هذه هي املرة األوىل اليت تنال فيه          .                       بصفته الوكالة املنفذة    )      إيفاد (                                        والصـندوق الـدويل للتنمية الزراعية       

                     ً                                                                 ً               التقارير الوطنية دعماً من خالل مشروع متعدد األطراف، وقد استغرق إجناز الترتيبات املتصلة وقتاً أطول مما كان 
ُ                                                     يجة لذلك، ُمدد املوعد النهائي لتقدمي التقارير وُعقدت الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف    ونت  .       ً متوقعاً                                   ُ           
   .     ٢٠٠٤    ً               بدالً من خريف عام     ٢٠٠٥     مايو  /    أيار

                                                                                                           وبدأت الدورة الثالثة مبشاورات إقليمية بني البلدان األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، وتال               -  ١٨
ُ                           وُعقدت أثناء الدورة أربع      .                                                                                يف املواضيع املتصلة بتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا ويف خنبة من القضايا العاملية                       ذلك النظر     

ُ                                  كما ُعقد على هامش الدورة الثالثة        .                                                                         ندوات نقاش تناولت مواضيع حمددة وحواران تفاعليان بشأن قضايا عاملية              
  .                                  عدد كبري من األنشطة املوازية واجلانبية

     ُ          كما قُدمت أربع   .       صفحة   ٦٥١                                                    ع وعشرون وثيقة يف فترة ما قبل الدورة بلغ جمموع صفحاهتا   ُ       وأُعدت تس -  ١٩
  .                                                                                 وثائق أثناء الدورة ووثيقتان بعد الدورة، إحدامها تقرير شامل يتضمن استنتاجات وتوصيات



ICCD/CRIC(4)/2 
Page 7 

                            ، ومن بلد واحد لـه صفة       )   ١٩١         من أصل    (     ً     ً     بلداً طرفاً       ١٣٠       ً        مشاركاً من       ٣٦٠                         وحضـر الدورة الثالثة      -  ٢٠
             منظمة غري     ٢٥                           منظمة حكومية دولية، و      ١٥                                                          راقـب، ومثاين منظمات ووكاالت متخصصة يف األمم املتحدة، و           امل

                                                                                           وبفضل املسامهات يف الصندوق اخلاص للمشاركة ويف الصندوق التكميلي، متكنت األمانة من تيسري               .         حكومـية 
     ً                         ونظراً لقلة التمويل املتاح هلذا   .    مية    ً                                                    ممثالً من بلدان أطراف نامية وأربعة ممثلني من منظمات غري حكو  ٩٩       مشاركة 

                                                                                                                     الغـرض، وعلى الرغم مما بذلته األمانة من جهود، مل تكن املوارد املالية كافية لتغطية احتياجات التمويل الالزمة                 
                                                                                                           ملشاركة ممثلي مجيع البلدان األطراف املؤهلة لذلك، ومل يتسن دعم سوى أربعة ممثلني من منظمات غري حكومية                 

  .             لدورة الثالثة            للمشاركة يف ا

 تقدمي اخلدمات إىل جلنة العلم والتكنولوجيا -٢

                                                                                                           مـع انـتقال التركـيز يف عملية االتفاقية إىل تنفيذ برامج العمل، سلط مؤمتر األطراف، وال سيما جلنة                    -  ٢١
     ً  ووفقاً   .                                                                                                استعراض تنفيذ االتفاقية، الضوء على احلاجة إىل تقدمي املسامهات والتعاون يف اجملال العلمي والتكنولوجي     

                                                                                                             ملقـررات مؤمتـر األطـراف ذات الصلة، قامت جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها بدور أنشط يف عملية                  
     وكان   .             ّ                                                                              االستعراض وكثّفا العمل يف كثري من اجملاالت األساسية لعملية االتفاقية، وخباصة يف تطوير الرصد والتقييم

  .                        لوجيا وتيسريها واإلعداد هلا                                           دور األمانة هو تنسيق أنشطة جلنة العلم والتكنو

                                                                                                      ومـنذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، قدمت األمانة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا خدمات اهلدف منها                -  ٢٢
ُ                                            وقد اُضطلع يف حدود املوارد املتاحة بأنشطة شىت          .                                                            ضمان املتابعة املناسبة للمقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف             

                                                                                   لم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك تنظيم االجتماع الثالث لفريق اخلرباء واجتماع مكتب                                         لدعـم برنامج عمل جلنة الع     
   .                  اللجنة بني الدورتني

   ُ                                                                  ، طُلب إىل فريق اخلرباء أن حيدد أولويات برنامج عمله وأن يركز على القضايا  ٦-   م أ /  ١٥    ً         وعمالً باملقرر  -  ٢٣
                                                    التقارير الوطنية وغريها من التقارير ذات الصلة،                                                                      املنبـثقة عن األولويات احملددة يف برامج العمل وعن استعراض           

  .                                                                                       وإبالغ مؤمتر األطراف من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا مبدى كفاءة برامج تنفيذ االتفاقية ومالءمتها

ُ                                                               وُعقـد االجـتماع الثالث لفريق اخلرباء يف بيجني يف تشرين األول            -  ٢٤                        وكانت املهمة الرئيسية     .     ٢٠٠٤        أكتوبر   / 
                                              وكانت النتيجة العملية لالجتماع أن أعضاء الفريق   .                                             لنظر بالتفصيل يف املسائل املدرجة يف برنامج العمل            لالجتماع هي ا

  :        ما يلي                     وتركز هذه املشاريع على  .                                                                 حددوا سبعة مشاريع تسعى إىل وضع جماالت عمله ذات األولوية موضع التنفيذ

                       وضع استراتيجية لالتصاالت  ) أ ( 

ُ           ني ُنُهج التآزر                       وضع إطار استراتيجي لتحس  ) ب (   ُ   

                           وضع منهجية تفاعلية للتقييم  ) ج ( 

                      االقتصادية والثقافية -                         الفيزيائية واالجتماعية  -                                               حتديد الثغرات يف املعارف واألنشطة البيولوجية         ) د ( 
              ملكافحة التصحر
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                                                                            وضع منهجيات لرصد التصحر وتقييمه بالتفاعل مع ما يتصل بذلك من جهود أخرى جارية    ) ه ( 

                                  عايري واملؤشرات لرصد التصحر وتقييمه        تقييم امل  ) و ( 

  .                                   وضع مبادئ توجيهية لنظم اإلنذار املبكر  ) ز ( 

               ووافقت املفوضية   .                                                                      ومنذ اجتماع بيجني، روجت األمانة ملشاريع فريق اخلرباء لدى شركاء ماليني حمتملني -  ٢٥
  .    ٢٠٠٥           ثاين من عام                                                                        األوروبية على دعم عمل فريق اخلرباء بتنظيم االجتماع الرابع للفريق يف النصف ال

                    ً                                                                               وقدم فريق اخلرباء، بناًء على طلب مؤمتر األطراف، مسامهته يف االستعراض الذي أجرته جلنة استعراض                -  ٢٦
                     ً                                                     وقدم رئيس الفريق عرضاً أوجز وحلل فيه اجلوانب العلمية والتكنولوجية للتقارير   .                               تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة

   .                                            أن اخلطوات التالية الواجب اختاذها يف هذه اجملاالت                               الوطنية تلته مناقشات موضوعية بش

                                                                                                         وفيما يتعلق باملواضيع ذات األولوية للجنة العلم والتكنولوجيا، واصلت األمانة مجع ما يتصل بذلك من                -  ٢٧
   .                                                 ً                      ممارسات فضلى ودراسات جتريبية وقدمت تقارير عنها بناًء على طلب مؤمتر األطراف

                                                                   ، واصلت األمانة عن كثب متابعة أنشطة تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية  ٦-   م أ /  ١٩                واستجابة للمقرر  -  ٢٨
                                                                                                               وتقييم تردي األراضي اجلافة، مبا يف ذلك تقدمي تعليقات ومسامهات بشأن الوثائق اليت أعدت يف كلتا العمليتني،                 

                       اللجنة التنفيذية ملشروع                                                                           واملشاركة يف اجتماعات الفريق االستشاري التقين ملشروع تقييم تردي األراضي اجلافة، و
                  ً                                              وشاركت األمانة أيضاً يف إعداد التقرير التوليفي بشأن التصحر يف         .                                             تقيـيم النظم اإليكولوجية يف األلفية وجملسه      

                                                                        وقد أجنز هذا العمل اآلن وستعمم التقارير ذات الصلة على األطراف يف              .                                      إطار مشروع تقييم النظم اإليكولوجية    
   .             الوقت املناسب

  التحضريية للدورة السابعة ملؤمتر األطرافاألعمال -٣

                التفاوض على       ٢٠٠٥       يوليه   /                                                                    مشلت األعمال التحضريية للدورة السابعة ملؤمتر األطراف حىت منتصف متوز          -  ٢٩
                ومن األمور اليت     .                                                                                            اتفـاق الـبلد املضيف مع حكومة كينيا والتشاور مع مكتيب األمم املتحدة يف نريويب وجنيف               

                                                                                 لعرض والتسهيالت املتصلة هبا، وتوفري الوثائق، والشؤون األمنية، واملسائل املتصلة                                   نوقشـت غرف االجتماع وا    
   .                              بشروط دخول البلد، والنقل احمللي

ُ                                                     ً                                                 وُشـنت محلة مكثفة جلمع األموال يف البلدان األطراف املتقدمة أمالً يف تأمني موارد مالية كافية لتيسري                  -  ٣٠  
   .                                                 ت غري احلكومية املؤهلة يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف                                     مشاركة ممثلني من البلدان األطراف واملنظما

 الترويج للسياسات والتوعية -باء 

                                                                                                       عـلى الرغم من اعتراف اجملتمع الدويل بأمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف استئصال شأفة                 -  ٣١
                                               ر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، ال يزال                                                                                الفقـر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، على حنو ما أثبتته نتائج مؤمت           

                                             وقد عملت األمانة هبمة على ترويج االتفاقية         .                                        ً     ً                      يتعني ترشيد االتفاقية وبرامج عملها ترشيداً كامالً يف هذا السياق         
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                                                                                                               يف احملـافل والعمليات الدولية ذات الصلة ومن خالل االتصاالت مع فرادى البلدان، بغية تعزيز ترمجة االعتراف                 
   .                                                                                   سياسي باالتفاقية إىل إجراءات ملموسة على املستويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي  ال

                                                                                        ويف إطار منظومة األمم املتحدة، سامهت األمانة مسامهة جوهرية يف دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -  ٣٢
ُ                    ت األطراف التفاقييت ريو اُألخريني، ومنتدى                                                                     واجمللـس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة التنمية املستدامة، ومؤمترا                              

                                                                                                              األمم املتحدة املعين بالغابات، وكذلك يف االجتماعات واألنشطة الرفيعة املستوى املتعلقة بالدول اجلزرية الصغرية              
   .                                                 وتعرب نتائج هذه األنشطة عن أهداف االتفاقية ومقاصدها  .                      النامية ومتويل التنمية

      ، ويف    ٧٧                                                                      يف عدد من األحداث األخرى، مثل قمة اجلنوب الثانية جملموعة ال                ُ                        وُبحثت إمكانات االتفاقية   -  ٣٣
                                            كما أضيفت جوانب رئيسية من االتفاقية إىل         .                                                                مؤمتـرات إقليمـية ومؤمترات قمة شىت تتصل بالتنمية املستدامة         

                  عة بلدان أفريقيا                                                                                                    العملـيات ذات الصلة اليت يقوم هبا كل من منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي وجممو               
   .                                                                               والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ املتعاونة مع االحتاد األورويب والربملان األورويب وهيئات أخرى

     ً                                                                                             وكـثرياً مـا أسهمت مشاركة األمانة يف األحداث والعمليات املذكورة أعاله يف إدراج أحكام متصلة                 -  ٣٤
                                        وإذا كان ميكن اعتبار أن هذه األحكام         .             ث والعمليات                                                      باالتفاقية يف االستنتاجات اليت متخضت عنها تلك األحدا       

         ً                                                               ً                                           تعكـس وعـياً أكرب باالتفاقية وباألدوات اإلمنائية اليت تتيحها فإنه يتوقع منها أيضاً أن تفضي إىل توسيع نطاق                   
  .                              التعاون والدعم لتنفيذ االتفاقية

                             ن يف تنفيذ االتفاقية، عقدت                                                                                ويف سـبيل دعم حتديد السبل والوسائل املمكنة لتعزيز مشاركة هذه البلدا            -  ٣٥
                                                                                                   األمانة اتصاالت ثنائية مع البلدان املاحنة ومتكنت بذلك من التشاور مع اجلهات املعنية يف خمتلف الوزارات املختصة 

                 ً                     وحيثما كان مناسباً، أحيلت الرسائل       .                                                                      وتقدمي معلومات عن األنشطة املضطلع هبا واملخطط هلا يف سياق االتفاقية          
                                               وتناولت املشاورات املعقودة مع البلدان املاحنة        .                                                ن املاحنة إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة                             الـواردة مـن البلدا    

            ومنذ الدورة   .                                     من مرفق التنفيذ اإلقليمي هلذه املنطقة  ١٨                                         ً         األنشطة املضطلع هبا يف أفريقيا بوجه خاص، وفقاً للمادة 
                                                 إثيوبيا والتحضري ملشروع متعدد البلدان بشأن                                                                     السادسـة ملؤمتـر األطراف، يشكل تعيني النرويج جهة رائدة يف          
   .                                                       الصمغ العريب مثالني على حصيلة أنشطة الترويج للسياسات هذه

                                                                                                         وفـيما يتعلق بالترويج للسياسات اخلاصة بالبلدان األطراف املتأثرة، يسرت األمانة إدماج برامج العمل               -  ٣٦
                                           وباإلضافة إىل ذلك، مت باالشتراك مع اآللية         .            ية الوطنية                                                          الوطنـية يف األطر واالستراتيجيات والربامج العامة للتنم       

                                                                                                                        العاملية تعزيز الروابط بني برامج العمل الوطنية واملبادرات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مثل خطة العمل البيئي                
               عاملية، وبرنامج                                                                                                للشـراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومبادرة الشراكة التجريبية القطرية ألمانة مرفق البيئة ال   

                  ً                                          وساعدت األمانة أيضاً يف تعزيز مشاركة السلطات السياسية واألوساط   . (TerrAfrica)                          الشراكة اإلمنائية يف أفريقيا 
   .                                                            األكادميية والربملانيني والقطاع اخلاص يف تنفيذ برامج العمل الوطنية

                                     الصعيد الوطين على إدراج مكافحة                                                                             ويف بلـدان عديـدة، ساعدت مهام الترويج اليت قامت هبا األمانة على             -  ٣٧
   .                                                                                                 التصحر يف جداول وبرامج عمل اهليئات احلكومية واملؤسسات العلمية وغريها من اجلهات املعنية على الصعيد الوطين
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                                                                                                       ويف امليدان اإلعالمي، كثفت األمانة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف أنشطتها يف توفري مواد التوعية                -  ٣٨
ُ      واُضطلع   .     ٢٠٠٤                                                                             لـت جهود خاصة إلحياء الذكرى السنوية العاشرة العتماد االتفاقية يف عام              ُ   وُبذ  .           والتثقـيف    

  :                       باألنشطة اإلعالمية التالية

   "Down to Earth"                         نشر رسالة إخبارية بعنوان   ) أ ( 

                                                                                             حتديـث وطباعة حافظة معلومات لالتفاقية باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية             ) ب ( 
                                 مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية        بالتعاون

                                        نشر جملدين من قصص النجاح يف اجملتمعات احمللية  ) ج ( 

                                                                                                    إعـداد حافظـة التثقيف البيئي بشأن التصحر بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                 ) د ( 
  )        اليونسكو (         والثقافة 

             نشرة الذكرى    :                ت ترويج جديدة              ، تضم أدوا      ٢٠٠٤                                         شن محلة إعالمية، يف إطار احتفاالت عام            ) ه ( 
            ونسخة عام (UNCCD Anniversary Brochure: Ten Years On)                                        السـنوية العاشرة التفاقية مكافحة التصحر  

 "Skin Erosion"       مللصق     ٢٠٠٤

                                                                               تعزيز العالقات مع وسائط اإلعالم وتوفري قاعدة بيانات صحفية إلكترونية وموجزات إعالمية  ) و ( 

                    االتفاقية على الشبكة                 إعادة تصميم موقع   ) ز ( 

                                                                                           تعزيـز خدمات املكتبة والعالقات مع املؤسسات ذات الصلة، مثل اجلامعات األملانية ومكتبات               ) ح ( 
  .                              منظمات األمم املتحدة األخرى يف بون

                                                                                                      وفـيما يـتعلق باألعمال التحضريية للسنة الدولية للصحارى والتصحر، دعت األمانة، باعتبارها اجلهة               -  ٣٩
                                                                                           لدولية، شركاءها املؤسسيني إىل وضع ورقة استراتيجية مشتركة بغية استكشاف اخليارات الصاحلة                          املنسقة للسنة ا  

ُ                                     وقد ُوجهت رسائل رمسية بشأن االحتفال بالسنة   .                                                  ً      ً  وحتديد األنشطة املمكنة لالحتفال بالسنة الدولية احتفاالً ناجحاً     
  .                        جهود من أجل تعبئة املوارد                                                         ً  الدولية إىل مجيع جهات التنسيق الوطنية لالتفاقية، وتبذل حالياً 

ُ                                     وبغـية اإلعالن عن السنة الدولية للصحارى والتصحر بصورة أفضل، ُعني الربوفيسور وانغاري ماهتاي،         -  ٤٠                                                          
                                                                      ، وسعادة السيد شريف رمحاين، وزير التهيئة العمرانية والبيئة يف اجلزائر،        ٢٠٠٤                                    الفائـز جبائزة نوبل للسالم لعام       

   .                    الدولية، على التوايل     ً      ً      ً          ناطقاً فخرياً وسفرياً للسنة 

 االتصال والتنسيق بني املؤسسات -جيم 

                                                                                                     مـنذ الـدورة السادسة ملؤمتر األطراف، تطور التنسيق والتعاون مع املنظمات واملؤسسات ذات الصلة،                -  ٤١
       املتحدة                                                                                             وخباصة مع أمانيت اتفاقييت ريو األخريني، واآللية العاملية، واملؤسسات والوكاالت الرئيسية يف منظومة األمم 

   .                                               وغريها من املنظمات اليت تعىن مبسائل متصلة باالتفاقية
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 التعاون بني أمانات اتفاقيات ريو -١

                                                                                             تقوم أمانات اتفاقيات ريو الثالث، من خالل فريق االتصال املشترك، بالتعاون فيما بينها وبتنسيق هنوجها  -  ٤٢
  .                                             ة عن خيارات تعزيز التعاون بني االتفاقيات الثالث               وأعد الفريق ورق  .                                      من أجل تطوير أوجه التآزر بني االتفاقيات

                                                       ً                                                          وحتدد الورقة عدة جماالت ممكنة للتعاون بني األمانات للمضي قدماً بالتنفيذ املتآزر هلذه االتفاقيات، مبا يف ذلك                  
    يات                                                                                                               بـناء القدرات، والتثقيف والتوعية، والبحث والرصد، ونقل التكنولوجيا، وتقدمي التقارير إىل هيئات االتفاق             

   .      الثالث

                                                                                            ومتخض عمل فريق االتصال املشترك عن نتيجة حمددة أخرى هي تنظيم حلقة عمل بشأن أوجه التآزر يف          -  ٤٣
                                                            وركزت حلقة العمل على عرض هنوج التآزر بني خمتلف األطراف            .     ٢٠٠٤       أبريل   /                                 مدينة فيتربو بإيطاليا يف نيسان    

     ُ         ً       ً                                    ليت اعُتربت مورداً طبيعياً ميكن بتنميته تنمية مستدامة تعزيز                                                  املعنية من خالل الغابات والنظم اإليكولوجية للغابات ا
   .                                                                                 التقارب بني األهداف املنصوص عليها يف كل من هذه االتفاقيات من خالل االضطالع بأنشطة ملموسة

                ً                                                                                         وجيـري الـنظر حالياً يف عدة مبادرات ملتابعة حلقة عمل فيتربو، وال سيما يف توصية صادرة عن فريق                    -  ٤٤
           وقد أسهمت    .                                                                                          عين مبعارف الغابات التقليدية، ويف توصية أخرى تتعلق بدرء حرائق الغابات والتصدي هلا                      فيتربو امل 

                                                                                                               هذه التوصية األخرية يف التعاون بني أمانات االتفاقيات واجمللس االستشاري العاملي لشبكة حرائق الرباري التابعة               
                                                       ن التوصيات املتعلقة باإلدارة املستدامة للغابات تدعم             كما أ   .                                                         السـتراتيجية األمـم املتحدة الدولية للحد من الكوارث        

  .  ٦-    م أ  /  ١٢                                                                                                            العمل التمهيدي املتعلق بالنهج املشترك إزاء البلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود، وهو هنج مرتبط باملقرر                
                راجة الزراعية يف                                                                                       يضاف إىل ذلك أن شبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية املعنية بالزراعة املستدامة يف أفريقيا وباحل
   .                                                                                      منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قد استفادت من الدروس املستخلصة من حلقة عمل فيتربو

   .                                                                                    كما أفضى التعاون بني األمانات الثالث إىل شن محالت إعالمية مشتركة حتت موضوع التنمية املستدامة -  ٤٥

ُ            قية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر، ُحددت                                                       ويف إطار برنامج العمل املشترك بني أمانيت اتفا        -  ٤٦                                              
          ً                    ُ                                                  وجيري حالياً تنفيذ هذا الربنامج وُيتوقع أن ينجح يف جتميع معلومات عن حالة               .     ٢٠٠٥                          أولويـات الربنامج لعام     

  .    ددة      أو امله /                                                                                        التنوع البيولوجي واجتاهاته يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة، وإىل حتديد األراضي ذات القيمة اخلاصة و
   .      ً                                                   ً       ً                           ووفقاً ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، يشكل هذا الربنامج جماالً رئيسياً آخر من جماالت نشاط األمانة

                                ً                                                                             ويف إطار برنامج العمل املشترك أيضاً، وبالتعاون الوثيق مع الوكاالت املشرفة على التنفيذ التابعة ملرفق                -  ٤٧
           ونظرت هذه    .                                                     تدريبية إلعداد املشاريع املراد تقدميها إىل املرفق                                                         البيـئة العاملية، أسهمت األمانة يف تنظيم دورات       

                          وكان اهلدف الرئيسي للدورات   .                                                                      الدورات يف متطلبات الربنامج التنفيذي للمرفق بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي
    وقد   .      لمرفق                                                                                                     التدريبـية هو تزويد املشاركني بالقدرة الالزمة للحصول على التمويل يف إطار الربنامج التنفيذي ل              

  (Istituto Agronomico per L'Oltremare)ُ                                                              ُنظمت الدورات بالتعاون مع معهد االقتصاد الزراعي ملا وراء البحار 
   .                                                                                    وأسهم يف هذه الدورات ممثلون عن الوكاالت املشرفة على التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية  .                    يف فلورانسا بإيطاليا



ICCD/CRIC(4)/2 
Page 12 

 

 ةالتعاون مع اآللية العاملي -٢

ِ                                                                       ، أُِعـد بـرنامج عمل مشترك بني األمانة واآللية العاملية لفترة السنتني             ٦-    م أ  / ٥    و  ٦-    م أ  / ٣    ً                وفقـاً لـلمقررين      -  ٤٨ ُ    
                                                                                                       وحيـدد هـذا الربنامج مبادئ التعاون بني الكيانني، مبا يف ذلك تبادل املعلومات بصورة فعالة وتقدمي                   .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤

     ويبني   .                                                             قررات اليت تعتمدها البلدان مبوجب مرفقات التنفيذ اإلقليمي                                                        اخلدمـات باالستناد إىل مقررات مؤمتر األطراف وامل       
                                                                                                                         الـربنامج طـرائق التعاون، مثل إقامة قنوات دقيقة ومباشرة لتبادل املعلومات، واالعتماد على قدرات وحدات التنسيق                 

                            عاملية واألمانة اتفقتا على                                                   وينص برنامج العمل املشترك على أن اآللية ال         .                                                اإلقلـيمي، والتشاور على تطوير أدوات االتصال      
                                                                        ُ   ِّ                                       تقدمي خدمات مشتركة كلما أمكن ذلك وعلى ضمان أن تكون اخلدمات الفردية املقدمة ُمكمِّلة للمقررات اليت يتخذها                 

  .                                                      مؤمتر األطراف والبلدان األطراف املتأثرة على الصعيد اإلقليمي

           وتركز هذه    .                                اصيله يف برنامج العمل املشترك                                                                        وتوجـه املـبادئ والطرائق التنفيذ املشترك لربنامج أنشطة ترد تف           -  ٤٩
                                                                                    تعبئة املوارد لألنشطة األساسية مبوجب االتفاقية، وتوسيع القاعدة التمويلية لتنفيذ            :                                     األنشطة على ثالثة أهداف رئيسية هي     

  .           ُ                                             االتفاقية، وُنظم املعلومات وتبادل املعارف واستراتيجية االتصال

                                  ً       ً                     ، من خالل برنامج العمل املشترك، دعماً مشتركاً لعدة بلدان              ٢٠٠٤        عام                                        وقدمـت اآللـية العاملية واألمانة يف       -  ٥٠
                                                                                                                             أطراف يف أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف إمتام برامج عملها الوطنية ويف بدء مشاورات قطرية                  

                               وأوفدت بعثات مشتركة إىل بعض       .    ً ركاً    ُ                                               ً             كما ُنفذ عدد من األنشطة دون اإلقليمية واإلقليمية تنفيذاً مشت           .                لبناء الشراكات 
  .                      البلدان األطراف املتقدمة

ِ            ولكنه أُِجل لبعض        ٢٠٠٥          ً                                                                          وكان مقرراً أن يبدأ االستعراض املتوسط األجل لربنامج العمل املشترك يف مطلع عام               -  ٥١ ُ        
                    ً    ومات قوية ليصبح أداةً           ُ                                           ً           ً                               وهكذا، ُيالحظ أنه على الرغم من أن الربنامج يوفر إطاراً استراتيجياً للتنسيق ويتمتع مبق               .        الوقـت 

                          وميكن اعتبار أن التحديني      .           ً    كان حمدوداً      ٢٠٠٥                                                                               فعالـة للـتعاون فإن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة املتفق عليها يف عام               
   .                                                                                 الرئيسيني املقبلني يتمثالن يف مواصلة حتسني تبادل املعلومات وتوضيح توزيع املهام بني الكيانني

                                                                                    ار أن األحكام الواردة يف كثري من مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف تشري إىل                                        ويف هذا الصدد، ميكن اعتب     -  ٥٢
    ".      العرض "                                  بينما تركز اآللية العاملية على جانب   "      الطلب "                                          ترتيبات تعاونية تركز فيها األمانة على جانب 

                            ء جلنة التيسري التابعة هلا                                                                 ، طلب مؤمتر األطراف إىل اآللية العاملية أن تقوم مع أعضا           ٦-    م أ  / ١                  ومبوجـب املقـرر      -  ٥٣
       ، طلب   ٦-    م أ  / ٥              ومبوجب املقرر     .                                                                                              بـتعزيز تعبـئة املوارد لتنفيذ برامج العمل الوطنية باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى             

                ً                                                                                                                 مؤمتـر األطـراف أيضـاً إىل اآللية العاملية أن تركز على تعبئة املوارد املالية، وأن تعزز جانب العرض يف التمويل الثنائي                      
  .                                   د األطراف وبناء القدرات ضمن مجلة أمور      واملتعد

    َّ                                                   ، سلَّط مؤمتر األطراف الضوء على دور األمانة يف تقدمي           ٦-    م أ  / ١                                               وفيما يتعلق باألمانة، وال سيما مبوجب املقرر         -  ٥٤
  م                                        وعلى الصعيد العملي، تتكون معظم مها       .                                                                                 اخلدمـات لـتطوير خمتلف األبعاد الفنية واملواضيعية والعلمية لتنفيذ االتفاقية          

  .                                                                                                                             الدعـم اليت تقوم هبا األمانة من أعمال حتليلية وخدمات استشارية بشأن طائفة من املسائل والعمليات السياساتية والفنية                 
                                         وتتوىل األمانة بصفة أساسية إدارة تدفق        .                                                                                   وتواظب األمانة على اتصاالهتا املستمرة جبهات التنسيق الوطنية يف البلدان املتأثرة          
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                                                                                      فاقية، فتحصل بذلك على معارف وخربات مباشرة بشأن االحتياجات واملكتسبات والتحديات                                   املعلومـات يف إطار االت    
  .                                                                     كما تضطلع بدور هام يف الترويج لالتفاقية على النحو املبني يف الفرع باء أعاله  .                           واإلمكانات يف تنفيذ االتفاقية

                                        عاملية واألمانة من خالل اجلمع بني األنشطة اليت                                                             وعليه، ميكن التوصل إىل نتائج مثلى يف التعاون املقبل بني اآللية ال  -  ٥٥
                                                                                                                            تضطلع هبا األمانة يف جمال الترويج للسياسات وما متلكه من خربات يف املسائل الفنية يف إطار االتفاقية وبني ما تضطلع به                     

  .                                          اآللية العاملية من عمل يف تعبئة املوارد املالية

 التعاون مع املنظمات األخرى -٣

                                                                                                  السادسة ملؤمتر األطراف، سعت األمانة إىل مواصلة تطوير التعاون مع املؤسسات الرئيسية يف منظومة                           منذ الدورة    -  ٥٦
                                                                                                                          األمم املتحدة املعنية مبسائل تتصل مبكافحة التصحر، وال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                 

  .                                     مشاركة هذه املنظمات يف تنفيذ االتفاقية                             وكان اهلدف من هذه األنشطة تعزيز  .             والبنك الدويل

                                                                                                                        وكان من بني اجلوانب اهلامة يف هذا الصدد التعاون يف إطار مرفق البيئة العاملية وجمال عمله الرئيسي املتعلق بتردي                    -  ٥٧
              لبيئة العاملية                                                                                                وشـاركت األمانـة يف أنشطة متصلة باالتفاقية نظمتها الوكاالت املشرفة على التنفيذ التابعة ملرفق ا         .         األراضـي 

                                                                                     وقدمت األمانة بصفة منتظمة تعليقات على املشاريع املقترح عرضها على مرفق البيئة              .                                  ونسـقتها وكـاالت توجيهية حمددة     
                                                                                                                         العاملـية، بغية ضمان حصول األحكام والشروط املقترحة يف سياق عملية االتفاقية على االهتمام الواجب يف مشاريع العمل                  

  .         العاملية                                                                             وخباصة يف إطار الربنامج التنفيذي املعين باإلدارة املستدامة لألراضي التابع ملرفق البيئة                      املتعلقة بتردي األراضي، 

                                                                                                               وباإلضـافة إىل املشروع املتوسط احلجم الذي يدعم إعداد التقارير الوطنية يف أفريقيا واملذكور يف الفرع ألف                  -  ٥٨
  :              ُ                                   التالية اليت أُعدت لعرضها على مرفق البيئة العاملية                                                أعاله، شاركت األمانة يف مجلة أمور منها صياغة املشاريع

                       هنج جامع هادف لتطوير     "                             مرفق البيئة العاملية باسم      /                                               مشـروع موجه من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         ) أ ( 
  "                                                       ً                               القدرات وتعميم اإلدارة املستدامة لألراضي يف أقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية

                    ت جتريبية بني البلدان     شراكا  ) ب ( 

                                                                       ً       ً                     مشـروع بشأن التصدي للعواصف الرملية والترابية يف مشال شرق آسيا ينفذه تنفيذاً مشتركاً مصرف                 ) ج ( 
                                                                                                  التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ؛

                                                                     عمل دون اإلقليمية يف منطقيت غران تشاكو وبونا أمريكانا يف منطقة                                             وضـع مشـاريع لتنفيذ برامج ال        ) د ( 
  .                                                                أمريكا الالتينية والبحر الكارييب هبدف عرضها على مرفق البيئة العاملية

  .                                         عرض مفصل للتعاون مع مرفق البيئة العامليةICCD/CRIC(4)/5               ويرد يف الوثيقة  -  ٥٩

                                                 بتوجيه من البنك الدويل، وتعاونت مع وكاالت        TerrAfrica                                              وشاركت األمانة مشاركة نشطة يف وضع مبادرة         -  ٦٠
  .                                                                                                                  شـىت منها برنامج األمم املتحدة للبيئة ومتطوعي األمم املتحدة بشأن مشاريع حمددة تتصدى للتصحر وتردي األراضي                

  .  ُ                                                    وأُعدت مذكرة تفاهم للتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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                                                                                  لألرصاد اجلوية يف سياق تعزيز القدرة التقنية لعملية االتفاقية ودعم التأهب                                                  واسـتمر التعاون مع املنظمة العاملية      -  ٦١
  .                            ملواجهة اجلفاف يف منطقة البلقان

                                                                                                                        وبغية تعزيز مشاركة املنظمات املعنية بزيادة اإلنتاجية الزراعية وتطوير السلع األساسية يف البلدان النامية يف عملية                -  ٦٢
                                                                                   األنشطة االقتصادية يف األراضي اجلافة، سعت األمانة إىل توطيد عالقتها مع املعهد                                                  االتفاقـية، على حنو يساهم يف تطوير      

                                                                                                                      الـدويل للـبحوث املـتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة وأقامت شراكة جديدة مع الصندوق املشترك للسلع                  
  .       األساسية

ُ                                                             وُعقـدت مذكـرتا تفاهم بني األمانة والكيانني يف تشرين األول           -  ٦٣        ، على      ٢٠٠٥       فرباير   /        وشباط     ٢٠٠٤      توبر    أك / 
                                                                                                             وتبني هاتان املذكرتان املصاحل املشتركة للموقعني عليهما، وتؤكد على تبادل املعلومات والتعاون على املشاريع                .         الـتوايل 

     لدويل                                            وتشري مذكرة التعاون املعقودة مع املعهد ا        .                                                                         اليت حتظى باهتمام متبادل والترويج هلا بصفتها جماالت التعاون الرئيسية         
                                                     ً                                                                        للـبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة أيضاً إىل ما تنطوي عليه برامج املعهد من إمكانات لدعم الوفاء                   

  .                                    باحتياجات بناء القدرات مبوجب االتفاقية

      لداهنا                                                                      ِّ                           وتشـاورت األمانـة بنشـاط مع صندوق التعاون الدويل التابع ملنظمة البلدان املصدِّرة للنفط وعدد من ب       -  ٦٤
                                                                                                      األعضاء بغية حتديد وسائل صاحلة لوضع إطار معزز ملشاركة الصندوق يف عملية االتفاقية وحتديد اخليارات املمكنة يف هذا 

  .                                                     الصدد، مبا يشمل القضايا املتصلة بالشؤون املؤسسية واملالية

    ُ                     ددة ُتعىن مبكافحة التصحر                                                                                      وشـاركت يف الـتعاون بني األمانة واألوساط العلمية يف أملانيا جامعات ومعاهد حم              -  ٦٥
                  ، وهي عبارة عن    Desert*Net                                            وأفضى هذا التعاون إىل إنشاء شبكة باسم          .                                         وتردي األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي    

                                          ُ                              وتشمل األنشطة اجلارية للشبكة إنشاء مركز حبوث ُيعىن باألراضي اجلافة يف             .                                        شـبكة كفـاءات أملانية لبحوث التصحر      
  .             جامعة هامبورغ

                                                                                                            بني الشركاء املؤسسيني اآلخرين عدد من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيسية، مثل االحتاد األفريقي                  ومن -  ٦٦
  .                                                          بصفته جملس إدارة مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 الدعم اهلادف املقدم للبلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية -دال 

                                                                                        ج العمل الوطنية اجلاهزة للتنفيذ، أعربت البلدان األطراف املتأثرة يف اجتماعات مؤمتر                                      مـع تـزايد عـدد برام       -  ٦٧
      وتشمل   .                                                                                                               األطـراف، وال سيما يف اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عن حاجتها إىل مزيد من الدعم الفين املنظم                 

                                                 تعاون بني اجلهات املعنية الرئيسية، وحتسني اتساق                                                                               التحديات املركزية يف هذا الصدد تعزيز تبادل املعلومات، والتنسيق وال         
  .                                                                                              األنشطة واالستراتيجيات على الصعيد الوطين، وتعزيز االلتزام املايل والسياسي بعملية برامج العمل الوطنية

                                                                         ً                                       ومـنذ الـدورة السادسة ملؤمتر األطراف، ساعدت األمانة البلدان األطراف املتأثرة، بناًء على طلبها، يف تعزيز                  -  ٦٨
    كما   .                                                                                                                        القـاعدة املواضـيعية والعلمية لتنفيذ برامج العمل الوطنية وما يتصل هبا من تعاون وال سيما على الصعيد اإلقليمي                

                                                                                                                            دعمـت األمانة تطوير التنفيذ املتآزر على املستويني الوطين واحمللي وإنشاء آليات استشارية تركز على البلدان لدعم بناء                  
  .        الشراكات
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 عي والعلميدعم التعاون املواضي -١

                                                                                                                    لألنشـطة دون اإلقليمـية واإلقليمية واألقاليمية دور هام يف حفز التعاون بشأن القضايا املواضيعية والعلمية بني                  -  ٦٩
                                                 وتشجع هذه األنشطة التعاون املؤسسي، سواء أكان         .                                                                       الـبلدان املتأثرة املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي اخلمسة لالتفاقية        

                                     ً      ً                                                         لف املنظمات املعنية مبوضوع حمدد أو تعاوناً رأسياً بني اجلهات املعنية على املستويات الوطنية ودون                     ً      ً           تعاونـاً أفقياً بني خمت    
                                    ِّ                                                    كما ميكن أن تساهم هذه األنشطة مسامهة قيِّمة يف حتسني القاعدة املعرفية لالتفاقية ودعم                .                                اإلقليمـية واإلقليمية والدولية   
  .                          عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

                                                     ً                       ُ  ُ                    مج العمـل دون اإلقليمية على مساعدة البلدان يف التصدي معاً للمشاكل اليت تعاين منها ُنظُمها                    ِّ          وتركِّـز بـرا    -  ٧٠
       ِّ                                                                                       كما توفِّر هذه الربامج للبلدان األطراف والشركاء يف التعاون واملؤسسات والوكاالت ذات الصلة               .                    اإليكولوجية املشتركة 

  .             ل تدعيم خرباهتا                                                       يف كل منطقة دون إقليمية قناة لتنسيق أنشطتها وربطها من أج

                                                                                                             ومـنذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، استمر تطوير برامج العمل دون اإلقليمية من حيث التنسيق املؤسسي،                 -  ٧١
                                                                                                                              وإن تأخـر التقدم يف تنفيذ املبادرات التجريبية وغريها من النتائج املخطط هلا يف العديد من املناطق دون اإلقليمية بسبب                    

  .           نقص التمويل

  ُ                   وأُدرجت املشاريع ذات     .                                                                              ز تقـدم جيد يف إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي اخلامس ألفريقيا الوسطى              ُ  ِ   وأُحـرِ  -  ٧٢
             َّ                                                                                                                    األولوية املتضمَّنة يف برامج العمل دون اإلقليمية احلالية األربعة يف خطة العمل للمبادرة البيئية التابعة للشراكة اجلديدة من                  

ِ                            أجـل تنمية أفريقيا وُعِرضت يف مؤمتر الشركاء           ُ ِ                   األول الذي ُعِقد يف كانون األول                         ُ                        بغية التماس الدعم من     ٢٠٠٣      ديسمرب  /          
ِ              أما مؤمتر الشركاء الثاين للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا الذي ُعِقد              .                                        ً     ً       شركاء أفريقيا يف التنمية لتنفيذها تنفيذاً فعاالً        ُ                                                                 

                                        ية ودعا إىل إنشاء مرفق إقليمي مقره              ّ                                                   فقد ركّز على مكافحة اجلفاف والتصحر على سبيل األولو             ٢٠٠٥        مـارس    /       يف آذار 
  .                    مصرف التنمية األفريقي

      ٢٠٠٣       سبتمرب   /         ُ                                                               ُ                          ويف آسيا، ُيزمع البدء يف تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي آلسيا الوسطى الذي اعُتمد يف أيلول                -  ٧٣
               املية يهدف إىل                              مشروع ملرفق البيئة الع        ٢٠٠٤  ُ                  وأُجنز يف هناية عام       .                                                    مـن خـالل برنامج مشترك للتدريب وبناء القدرات        

  .          ً                                                                                                                املضي قدماً يف تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي لشمال شرق آسيا الذي يركز على التصدي للعواصف الرملية والترابية                 
ِ  ّ                    أمـا بـرنامج العمل دون اإلقليمي جلنوب آسيا فقد اسُتِهلّ يف متوز               .             ً                      ، وجيري حالياً وضع أنشطة مشتركة         ٢٠٠٤       يوليه   /                                             ُ 

  .    ٢٠٠٥                                                     دون اإلقليمي جلنوب شرق آسيا بعقد حلقيت عمل قبل هناية عام                           وسيبدأ تنفيذ برنامج العمل 

                                                                                                                ويف مـنطقة أمـريكا الالتينية والبحر الكارييب، ساعدت األمانة يف تطوير األنشطة يف إطار برناجمي العمل دون                   -  ٧٤
                            دود بني اجلمهورية الدومينيكية                                                                                      اإلقليميني ملنطقيت غران تشاكو وبونا أمريكانا، ويف إعداد إطار برنامج إسبانيوال العابر للح   

                                                                                                                         وهاييت، ويف هنج اإلدارة املستدامة لألراضي يف بلدان البحر الكارييب اليت تشكل برنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة البحر                  
  .       الكارييب

      إنشاء                                                                                                  ويف أوروبـا، تسـاعد األمانة بلدان جنوب شرق أوروبا يف تعاوهنا مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف         -  ٧٥
  .                           مركز دون إقليمي إلدارة اجلفاف
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                                                                                                                       ويف إطار برامج العمل اإلقليمية، حددت البلدان األطراف يف أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب                 -  ٧٦
         برامج                                                                                                                     اجملـاالت ذات األولوية اليت حيقق فيها التعاون اإلقليمي أقصى فعالية من حيث التكلفة وحيدث قيمة مضافة لعمليات                 

    َّ                                                                                                         وتنفَّذ برامج العمل اإلقليمية من خالل شبكات الربامج املواضيعية، اليت يركز كل منها على جمال ذي أولوية                   .               العمل الوطنية 
                                                        وقد بدأ حىت اآلن تنفيذ مجيع شبكات الربامج املواضيعية           .                                                            حمدد يف برنامج العمل اإلقليمي، هبدف تشجيع أفضل املمارسات        

  .                                                                 وأربع شبكات برامج مواضيعية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب                     الست يف أفريقيا وآسيا 

                                                                  شبكة الربامج املواضيعية اخلامسة بشأن تطوير وتعزيز مصادر الطاقة         ٢٠٠٤      مايو   /              ُ                 ويف أفريقـيا، اسُتهلت يف أيار      -  ٧٧
                                 ية للمؤمتر الدويل ملصادر الطاقة       ُ                              ً      ً                         وُربط االجتماع التدشيين للشبكة ربطاً وثيقاً مع األعمال التحضري          .                   اجلديـدة واملتجددة  

ُ  ِّ            أما شبكة الربامج املواضيعية السادسة املتعلقة بالزراعة املستدامة فقد ُدشِّنت            .     ٢٠٠٤       يونيه   /                             املتجددة الذي عقد يف حزيران                                                                     
  .                                                 بالتزامن مع اجتماع أقاليمي بشأن احلراجة الزراعية    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             يف تشرين الثاين

                                                                                   مج املواضيعية األوىل املتعلقة بالرصد والتقييم مشروع النسخة األوىل خلريطة التصحر                                      ويف آسيا أصدرت شبكة الربا     -  ٧٨
                                           واستكملت شبكة الربامج املواضيعية الثانية       .     ٢٠٠٥                                                          ومـن املقرر عقد اجتماع خلرباء االستعراض يف أواخر عام             .          يف آسـيا  

   ُ                                 وسُينشر الكتيب بعد إجنازه لتوزيعه       .                 األراضي اجلافة                                                                           املـتعلقة باحلراجة الزراعية مشروع كتيبها املتعلق باحلراجة الزراعية يف         
  .                                                                         ً                                                    عـلى املزارعني يف املناطق اجلافة يف البلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة وسيشكل واحداً من األدوات التعليمية لبناء القدرات                 

                                 الثاين يف قريغيزستان يف تشرين                                                                                                     وأعـدت شـبكة الـربامج املواضيعية الثالثة املعنية بإدارة املراعي مشروعها التجرييب امليداين             
  .     ٢٠٠٣                                                           وأنشئ املوقع التجرييب األول يف مجهورية إيران اإلسالمية يف            .     ٢٠٠٤       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين    -          أكـتوبر    /    األول

  .                                                                                   شبكة الربامج املواضيعية السادسة املعنية مببادرات برامج التنمية املتكاملة للمناطق احمللية    ٢٠٠٥      يوليه  / ُ  ِّ        وُدشِّنت يف متوز

ُ                  ومتابعةً لالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الذي ُعقد يف عام          -  ٧٩                                              وملبادرة أبو ظيب لتنفيذ األنشطة ذات األولوية يف     ٢٠٠٣       ً                             
ُ                                    ، اليت اعُتمدت يف االجتماع، ُعقد اجتماع تشاوري إقليمي يف              ٢٠٠٨-    ٢٠٠٣                                           برنامج العمل اإلقليمي اآلسيوي يف الفترة                        ُ        

  .                                   تملة لعرضها على مرفق البيئة العاملية                           للنظر يف تصاميم املشاريع احمل    ٢٠٠٥     مارس  /    آذار

ُ  ّ                                                                   ويف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ُدّشنت بعد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف شبكة الربامج املواضيعية             -  ٨٠                                          
                  طقة، وشبكة الربامج                                                                                               األوىل املعنية باملعايري واملؤشرات وشبكة الربامج املواضيعية الثانية املعنية بنظام معلومات التصحر يف املن 

                                                                                                                         املواضيعية الثالثة املعنية باإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وشبكة الربامج املواضيعية الرابعة املعنية باحلراجة الزراعية ومكافحة 
            ية باملعارف                                     ً                                                                      وتقوم البلدان األطراف يف املنطقة حالياً، بدعم من األمانة، بوضع شبكة الربامج املواضيعية اخلامسة املعن                .      الفقر

  .                                                               التقليدية وشبكة الربامج املواضيعية السادسة املعنية بالطاقة املتجددة

                                                                                                            وحـددت البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية جماالت التعاون اإلقليمي                -  ٨١
                                          لوثائق على الصعيد اإلقليمي، ودعم بناء                                                                                     ذات األولويـة هبدف تطوير الربط الشبكي العلمي، وتعزيز تبادل املعلومات وا           

  .    ُ                                                         واسُتهلت عملية تعاون إقليمي بني البلدان املعنية بعقد حلقيت عمل    .                                                       القـدرات، وتشجيع تبادل التقنيات والدراية العملية      
       وإنشاء    ُّ                                                                                                              واتُّفـق على جمموعة مبادرات لتطوير التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك حتديد جماالت التعاون العلمي ذات األولوية؛                  

                                                                                                                         شـبكات الربامج املواضيعية؛ وإقامة مراكز تدريبية ومرجعية؛ وتنظيم حلقات عمل تقنية إقليمية؛ وتبادل التكنولوجيات               
  .                والدراية العملية



ICCD/CRIC(4)/2 
Page 17 

     ومنذ   .                                                    ِّ          ُ                                     وشـجع الـتعاون األقاليمي عقد شراكات بني بلدان اجلنوب تعزِّز اتساق الُنهج يف إطار عملية االتفاقية           -  ٨٢
              َّ                                                                        متـر األطراف، تركَّز التعاون األقاليمي على تطوير تبادل املعلومات واملبادرات املشتركة يف ميدان                         الـدورة السادسـة ملؤ    

  .               احلراجة الزراعية

                                                                                                             ودأبـت األمانة على االتصال باملؤسسات املعنية بتنسيق برامج العمل دون اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية              -  ٨٣
                                                                            األعضاء والتنسيق بينهم باستخدام وسائل االتصال العادية وتنظيم حلقات                                                   وسعت إىل ضمان كفاءة تقدمي املعلومات إىل      

                                  ً                                                        وقامـت األمانة مع اآللية العاملية أيضاً بتيسري االتصاالت مع اجلهات الفاعلة على الصعيدين دون         .                   عمـل واجـتماعات   
                           هذا الصدد، كان لوحدات      ويف  .                                                                                       اإلقلـيمي واإلقلـيمي ومـع الشركاء املعنيني على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف            

                                                                                                                   التنسـيق اإلقلـيمي لالتفاقـية دور هام يف دعم تطوير برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية حبيث تكون أكثر استجابة           
  .                               الحتياجات البلدان األطراف املتأثرة

                ترمجة قرارات                                                                                                  وفـيما يتعلق بالعمل املقبل على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، يكمن التحدي الرئيسي يف              -  ٨٤
ِ                                                              األعضـاء إىل إجراءات ملموسة واضحة املعامل تأخذ يف االعتبار َمواِطن القوة الراهنة واحتياجات كل بلد ومؤسسة من                      َ                                                    

  .                                                                                       البلدان واملؤسسات املشاركة، وتعزز يف الوقت نفسه التعاون وتبادل املعلومات على الصعيد اإلقليمي

                                                                           عم منهجي لتعزيز إمكانات التعاون على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي                                                ومن املهم يف املستقبل القريب تقدمي د       -  ٨٥
                           ويف هذا الصدد، سيكون من       .                                                                                             ومسـاعدة شبكات التعاون ذات الصلة على تثبيت أقدامها والعمل بكامل طاقتها يف املناطق             

  .                      لع هبا على الصعيد الوطين                                                                            املهم ضمان أن تكون لربامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية صلة مباشرة باألنشطة املضط

                                                                                                               أمـا الدعم املقدم لألنشطة املواضيعية والعلمية األخرى، فعلى حنو ما ورد ذكره يف الفرع جيم أعاله، أسهمت                   -  ٨٦
                       كما شاركت يف وضع مشاريع   .                                              ً                                                األمانة، عند الطلب، يف عملية مراقبة اجلودة متهيداً لتنفيذ عدة مشاريع ملرفق البيئة العاملية          

ّ                                                                 ها أن تساهم إىل حد بعيد يف مكافحة التصحر ورّوجت هلا لدى شركاء التعاون احملتملني واملؤسسات العلمية                          حمددة ميكن                                           
  .               واملالية املناسبة

  .                                                                                                     وواصـلت األمانة دعم مشروع يهدف إىل استصالح األراضي اجلافة من خالل توفري العمل واملوارد للشباب                -  ٨٧
              ّ              ِّ  ً                                        ً              شروع أول ما نفّذه يف ليسوتو حمقِّقاً نتائج مقنعة، مث بدأ تنفيذه بالتعاون أيضاً                                                           ونفـذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هذا امل       

             وجيري اإلعداد    .                                                                                                     مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف كل من األرجنتني وبنن والرأس األخضر والصني وموزامبيق والنيجر              
                                          يف إقامة عالقات عمل بني البلدان األطراف                       وساعدت األمانة     .                                                       لتطبـيق هذا املشروع يف مخسة من بلدان شرق الكارييب         

  .                                                                          املتأثرة واجلهات املعنية لتدشني مشاريع وقدمت مسامهات فنية يف إعداد وثائق املشاريع

   ُ                                                                             ، أُعد مشروع يضم عشرة بلدان بشأن استخدام الصمغ العريب يف استصالح األراضي                 ٢٠٠٤               وخـالل عـام      -  ٨٨
                           وسعت هبذه الصفة إىل ضمان       .                                   وأشرفت األمانة على إعداد املشروع      .       فريقيا                                               والتنمـية االقتصـادية يف املناطق اجلافة يف أ        

                                                                                                                           اسـتجابة املشروع لألهداف الرئيسية لالتفاقية وإىل بناء صالت مع برامج العمل الوطنية يف البلدان املعنية، وإىل اإلشراك                  
                              رى تعىن مبسائل الصمغ العريب،                                           وأجريت اتصاالت مع منظمات متخصصة أخ       .                                         الكامل جلهات التنسيق املعنية يف املشروع     

                                                                                                                     وهي الصندوق املشترك للسلع األساسية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاصيل               
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                 ً                         ، وهو معروض حالياً على اآللية العاملية           ٢٠٠٥   ُ                                    واسُتكملت صياغة املشروع يف مطلع عام         .                                املـناطق املدارية شبه القاحلة    
  .               لترتيبات املالية      لوضع ا

 تطوير التنفيذ املتآزر -٢

      تعزيز   :                                                                                                               تقـوم استراتيجية األمانة إزاء تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات ذات الصلة على أربع ركائز رئيسية هي                 -  ٨٩
                                                                                                                       الـروابط املؤسسـية؛ واختـبار اخليارات التنفيذية، مبا يف ذلك مبادرات بناء القدرات؛ ووضع سياسات واستراتيجيات                 

ُ                                                                              وقد ُعرضت األنشطة املضطلع هبا يف إطار الركيزتني األوىل والثالثة، وإىل حد ما يف                .                                  شـتركة؛ ودعم املبادرات القطرية     م     
                                                             ويرد أدناه وصف ألنشطة األمانة يف تعزيز أوجه التآزر على            .                           ً      ً                             إطـار الركـيزة الثانية، عرضاً موجزاً يف الفرع جيم أعاله          

  .                   ً                         معلومات أكثر تفصيالً عن تطوير التنفيذ املتآزرICCD/COP(7)/5               وترد يف الوثيقة   .              الصعيد القطري

  .     ٢٠٠٤ُ                                                    ُنظمت حلقة عمل وطنية معنية بالتآزر يف قريغيزستان يف عام   :                                        حلقـات العمـل الوطنية املعنية بالتآزر    -  ٩٠
                                                                ُ                                                    وكانـت حلقـة العمـل هذه واحدة من عدة منتديات وطنية معنية بالتآزر ُنظمت يف السنوات األخرية هبدف إحداث                   

                                                                                                         عملـيات قطـرية يسـتطيع هبا واضعو السياسات وغريهم من اجلهات الفاعلة تعزيز أوجه التآزر على الصعيدين الوطين     
  .       وامليداين

                                                          ُ                                              وعـلى وجـه العموم، مثلت معظم حلقات العمل املعنية بالتآزر اليت ُنظمت حىت اآلن فرصة أوىل على الصعيد              -  ٩١
                                                ومسحت حلقات العمل بضمان أن تستجيب االتفاقات         .                   ً   اقشة االتفاقيات معاً                                            الوطين جملموعة واسعة من اجلهات املعنية ملن      

                                                                                                                         البيئـية املتعددة األطراف اليت وضعت فيما بعد لطلب البلدان األطراف املتأثرة نفسها وأن تليب االحتياجات اليت حتددها                  
   .            هذه البلدان

  :                                               وميكن تلخيص النتائج الرئيسية حللقات العمل كما يلي -  ٩٢

                                                                          األهداف الرئيسية لكل اتفاقية وفوائد التنفيذ املتآزر الذي عززته حلقات العمل؛    فهم   ) أ ( 

                                                                                                     تعزيـز عالقـات العمل بني خمتلف اجلهات املعنية، مما أدى إىل حتسني التنسيق والتعاون، ال سيما بني                    ) ب ( 
                        اجلهات املنسقة لالتفاقيات؛

  .  زر                                           حتديد اجملاالت اجلغرافية واملواضيعية للتنفيذ املتآ  ) ج ( 

ُ                                                                  ُنظمت حلقتا عمل بشأن التآزر مع تركيز خاص على املستوى احمللي             :                                           تطوير التنفيذي املتآزر على الصعيد احمللي      -  ٩٣
                                                             ونظرت حلقتا العمل يف االستراتيجيات اليت تكفل حتسني مشاركة           .                                               يف سـانت فنسـنت وجزر غرينادين وكازاخستان       

                                                                             ويف الفرص والعوائق القائمة يف إدماج التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو يف                                                              اجملتمعات احمللية يف إعداد مشاريع التآزر من جهة،       
                                                                          وكان من بني القضايا اليت نوقشت حتديد االستراتيجيات واملنهجيات لالرتقاء            .                                     عملـيات التخطيط على املستوى احمللي     

                                     د الوطين؛ وإعداد مشاريع تآزر على                                                                                         مبستوى التعاون والتنسيق بني اجملتمعات احمللية واجلهات الفاعلة والعلماء على الصعي          
   .                                                                                              الصعيد احمللي وتنفيذها؛ وحتديد احتياجات بناء القدرات وتوفري احلوافز للتنفيذ املتآزر على الصعيد احمللي
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 بناء الشراكات -٣

     خلاصة                                                    ً                                                        يشـكل بناء الشراكات لتنفيذ برامج العمل الوطنية واحداً من األحكام األساسية يف االتفاقية ومرفقاهتا ا                -  ٩٤
                                                                                                          وعلى الرغم من أن التطورات األخرية يف سياق مرفق البيئة العاملية متثل خطوة كبرية إىل األمام يف تأمني                    .                  بالتنفيذ اإلقليمي 

                                              ً                                                                            املوارد املالية، فإن اتفاقية مكافحة التصحر، خالفاً التفاقييت ريو األخريني، مل تستفد من آلية متويل مركزية واضحة املعامل،               
                                                                            ولذلك حتول تركيز تعبئة املوارد املالية من املؤسسات إىل العمليات، إذ ال              .                               تشجيع التمويل املتعدد املصادر                 بل عمدت إىل    

                                                 واآللية العاملية نفسها، لو أهنا مل متتلك موارد          .                                                                         توجـد مؤسسة واحدة تقدم من املوارد ما يتناسب مع االحتياجات احملددة           
                              وأكدت الدورة الثالثة للجنة      .                                  ملية مجع األموال املتعددة اجلوانب                                                         هامـة خاصـة هبـا ملا كانت سوى جهة ميسرة يف ع            

                                                                                                              استعراض تنفيذ االتفاقية أن مواصلة إحراز التقدم حنو زيادة القدرة على التنبؤ باملوارد املالية شرط أساسي من شروط جناح 
   .               تنفيذ االتفاقية

                                                          التعبئة الفعالة للتمويل املتعدد املصادر من أجل تنفيذ                                                                          ونتـيجة لذلك، التمست البلدان النامية املتأثرة آلية لتعزيز           -  ٩٥
               وقامت األمانة،    .                                                                                                     بـرامج العمـل الوطنية، ولتوقيت برجمة مكافحة التصحر على الصعيد الوطين مع أنشطة مجع األموال               
                اإلمنائي، مبساعدة                                                                                                                بالـتعاون الوثـيق مع اآللية العاملية ومع منظمات األمم املتحدة املعنية، وال سيما برنامج األمم املتحدة                  

                            ومنذ الدورة السادسة ملؤمتر      .                                                                                               الـبلدان األطـراف النامـية املـتأثرة على إجراء عمليات تشاورية قطرية لبناء الشراكات              
                          ً                                                                                                 األطراف، مضت عدة بلدان قدماً يف عملية التشاور هذه، وهي إثيوبيا واألردن وأرمينيا وإندونيسيا وبليز وبوركينا فاسو                 

   .                                                         النكا وطاجيكستان وغانا وفييت نام ومدغشقر ومولدوفا والنيجر                   وبريو وجامايكا وسري 

                                                                                                          وعلى الصعيد العملي، متثلت األنشطة اليت شاركت فيها األمانة يف عقد حلقات عمل وإجراء دراسات أساسية                 -  ٩٦
         سة بشأن                                                                                                                    وإعـداد أطـر واسـتراتيجيات لربط برامج العمل الوطنية باستراتيجيات التنمية الوطنية وإعداد مشاريع ملمو               

                                                                                                                      اجملـاالت ذات األولويـة يف برامج العمل الوطنية وحتديد مصادر التمويل الداخلي واخلارجي املمكنة لتنفيذ برامج العمل               
ّ                     مكّون برنامج العمل الوطين "                                                    وكان اهلدف من هذه األنشطة يف بعض البلدان إعداد           .        الوطنية                             خلطة التنمية الوطنية الشاملة   "   

                                                                                     للماحنني ذوي الصلة، بينما هدفت هذه األنشطة يف بلدان أخرى إىل اإلعداد الجتماع                                              وعقـد اجـتماع مائدة مستديرة     
   .                                                 تشاوري للماحنني يركز على تنفيذ برامج العمل الوطنية

         للتمويل،   "            أكثر قابلية "     ً                                                                                  وتـبعاً للـبلدان املعنية، أفضت األنشطة املنفذة إىل ترمجة برامج العمل الوطنية إىل شكل           -  ٩٧
   .                                                                                         افحة التصحر يف إطار التخطيط والربجمة الوطين العام، ووضع طرائق مؤسسية للتنفيذ الفعال وتعزيزها               وتعزيز إدماج مك

  االستنتاجات والتوصيات-     ً رابعا  

   ً                                                                                                      عمـالً مبقـررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، سعت األمانة إىل تركيز أنشطتها على اجملاالت اليت تساعد                  -  ٩٨
               وعند النظر يف     .                                                                           فاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، آخذة يف االعتبار املوارد احملدودة املتاحة                                       األطراف على أفضل وجه يف الو     

  :                                                                                               أنشطة األمانة بعد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، قد ترغب األطراف يف تزويد األمانة بتوجيهات بشأن ما يلي

                                          لتنفيذ اإلقليمي غري البلدان األفريقية يف                                                                    مواصـلة مساعدة البلدان األطراف املتأثرة املشمولة مبرفقات ا          ) أ ( 
                                                                                         التحضري الستعراض تنفيذ االتفاقية يف تلك املناطق يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛



ICCD/CRIC(4)/2 
Page 20 

 

                                                                                                      مواصـلة دعـم إدمـاج أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها يف عمل جلنة استعراض تنفيذ                   ) ب ( 
                                                                     ة التابعة لالتفاقية، مثل برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛                       االتفاقية، ويف أدوات الربجم

                                                                                                         تعزيز وظائفها املتعلقة بالترويج للسياسات والتوعية هبدف تدعيم حتقيق أهداف االتفاقية وتأمني االلتزام               ) ج ( 
                                            السياسي واملايل الالزم للمضي يف تنفيذ االتفاقية؛

                                                                          يات واملنظمات ذات الصلة بغية مواصلة تطوير إمكانات اإلدارة املستدامة                                      مواصـلة تعاوهنا مع االتفاق      ) د ( 
                                                                                                                        لألراضـي من أجل التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو من خالل مجلة أمور منها تعزيز الشراكات اليت تضم الوكاالت املشرفة                   

                                                         على التنفيذ والوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية؛

                             ، مع إيالء االعتبار الواجب         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                  عمل مشترك مع اآللية العاملية لفترة السنتني                      إعداد برنامج     ) ه ( 
                                                                                                                         لـلمهمة الرئيسية امللقاة على عاتق اآللية العاملية يف تعبئة املوارد املالية، ودور األمانة يف استقطاب االلتزام السياسي وتقدمي        

                            املعلومات الفنية واملواضيعية؛

                                                                          املنظمات املعنية األخرى، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي من خالل وحدات                                    مواصـلة تعاوهنـا مع        ) و ( 
                                                         التنسيق اإلقليمي، بغية توسيع قاعدة الدعم لتنفيذ االتفاقية؛

                                                                                                    تعزيـز دعمها للتعاون املواضيعي والعلمي على الصعد دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي؛ ومساعدة               ) ز ( 
                                                                                            لطلب، يف بناء شراكات على الصعيد الوطين بغية إحراز تقدم فعلي يف تنفيذ برامج العمل                                                البلدان األطراف املتأثرة، عند ا    

   .        الوطنية
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