
 

(A)   GE.10-63432    211210    231210 

  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١جنيف، 
  املؤقت األعمال جدول من) ج(٧ البند

ة وشكل التقارير اليت تقدم إىل      حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعي    
  األطراف مؤمتر

حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمة برامج العمـل دون           
  اإلقليمية واإلقليمية مع االستراتيجية من أجل مكافحة التصحر

حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمة برامج العمـل دون               
  ع االستراتيجية من أجل مكافحة التصحراإلقليمية واإلقليمية م

  مذكرة من األمانة    

  موجز

 إخضاع املعلومات اليت تقدمها اهليئات املبلِّغة عن تنفيـذ          ٩-م أ /١١يشترط املقرر    
برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية لالستعراض كجزء من برنامج عمل جلنة اسـتعراض             

، ٩-م أ/١٤وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره      .نفيذتنفيذ االتفاقية املتعلق بتقييم هذا الت     
أن يدرج يف جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة استعراض االتفاقية مسألة تقيـيم التنفيـذ               

  . إىل مؤشرات األداء الواردة يف التقارير املقدمة من اهليئات دون اإلقليمية واإلقليميةاستناداً
ن الضروري تعيني اهليئات املبلِّغة اليت سيعهد إليها         إىل أحكام هذا املقرر، م     واستناداً 

  .تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي
وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن حالة تنفيذ االتفاقية والدور الـذي حيتمـل أن                

ن ضرورة جعلها متماشية    تضطلع به برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف هذا الصدد وع          
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مع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة العـشر سـنوات لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                
وقد ُجّمعت حمتويات هذه الوثيقة من قبل األمانـة اسـتناداً إىل املعـارف              ). االستراتيجية(

ت املؤسسية املتاحة وباالسترشاد بدراسة استقصائية أسهم يف مادهتا موظفون مـن وحـدا            
وهتدف هذه الوثيقة   . التنسيق اإلقليمية بالتشاور مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية        

إىل تقدمي أساس وقائعي إلجراء استعراض أويل ملدى تنفيذ بـرامج العمـل دون اإلقليميـة                
واإلقليمي، وللتوصيات األولية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن تعزيز الـدور احملتمـل             

  .هلاتني األداتني يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن التنفيذ دون اإلقليميـة واإلقليمـي يف      

 اليت حتتوي على حتليل أويل للمعلومات       ICCD/CRIC(9)/6 إىل   ICCD/CRIC(9)/3الوثائق من   
  .بلّغة األخرىالواردة يف التقارير اليت قدمتها األطراف وهيئات امل
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٩-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  تقرير عن حالة تنفيذ االتفاقية والدور احملتمـل لـربامج العمـل دون اإلقليميـة                 - ثانياً  

  ٥  ٥٦-١٠  ..................................................................واإلقليمية     
  ٥  ٢٤-١٠  ............................................................أفريقيا  - ألف     
  ٩  ٣٧-٢٥  ..............................................................آسيا  -  باء     
  ١٣  ٤٩-٣٨  ...........................................ييبأمريكا الالتينية والكار  -  جيم     
  ١٧  ٥٢-٥٠  ................................................مشال البحر املتوسط  - دال    
  ١٨  ٥٦-٥٣  ...........................................أوروبا الوسطى والشرقية  -  هاء   

  ١٩  ٨٥-٥٧  ............ العمل دون اإلقليمية واإلقليميةاستنتاجات دراسة عاملية بشأن برامج - ثالثاً 
  ١٩  ٦٠-٥٧  .............ضرورة إعادة توجيه برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية - ألف     
  ٢٠  ٧٧-٦١  ..........التغريات املطلوبة يف مواءمة وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية  -  باء   
  ٢٣  ٨٥-٧٨  ..............التغريات املطلوبة يف مواءمة وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية  - جيم     

  ٢٥  ٨٩-٨٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  ٢٥  ٨٨-٨٦  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٧  ٨٩  .........................................................التوصيات  -  باء     
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  مقدمة  - الًأو  
تدعم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إعداد البلدان األطراف املتأثرة بـرامج              -١

وإقليمية وتنفيذ هذه الربامج باعتبارها أدوات هامة وضـرورية لتحقيـق            إقليمية دون عمل
  .)١(األهداف املتوخاة منها

فاقية هي يف األساس أطر      عن ذلك، فإن مرافق التنفيذ اإلقليمي اخلمسة لالت        وفضالً  -٢
لتعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي وإلدماجها يف الربامج واألنشطة الرامية إىل مكافحـة        

   .أو التخفيف من آثار اجلفاف/التصحر و
وقد أدى اعتماد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ             -٣

إىل نشوء احلاجة إىل إعادة النظر يف مجيع بـرامج          ) تيجيةاالسترا (٢٠١٨-٢٠٠٨االتفاقية  
وحيث هذا املقـرر البلـدان       .العمل هذه اليت تشكل أحد األدوات الرئيسية لتنفيذ االتفاقية        

األطراف النامية املتأثرة، وأي بلد طرف آخر متأثر، على أن تعمل، يف إطار مرفـق التنفيـذ     
امج عملها وأنشطتها التنفيذية األخرى ذات الصلة       اإلقليمي اخلاص بكل بلد، على مواءمة بر      

 إىل أن تتحرك، مبساعدة من اآللية العاملية،        باالتفاقية مع االستراتيجية؛ ويدعو األطراف أيضاً     
  .لتعبئة املوارد الدولية والوطنية، التقنية منها واملالية، للمساعدة يف عملية املواءمة هذه

      ، )٢(راض تنفيذ االتفاقيـة، يف دورهتـا الـسابعة   ويف هذا الصدد، أوصت جلنة استع      -٤
        بإدراج برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميـة يف خطـط إمنائيـة شـاملة،               ) أ(
واستحداث عمليـة   ) ج(وتطبيق ورصد املبادئ التوجيهية اجلديدة واملوحدة لإلبالغ،        ) ب(

 إقليمية أو إىل منطقة ما تنسيق املعلومـات         ميكن من خالهلا ألطراف تنتمي إىل منطقة دون       
املتاحة على الصعيد الوطين من أجل إعداد برامج عمل دون إقليميـة وإقليميـة، حـسب                

 لعمليـة   واستحداث نظام مؤشرات مالزم وجوباً    ) د(االقتضاء، يف سياق اآلليات اإلقليمية،      
  .مواءمة برامج العمل

 البلدان األطراف املتأثرة وغريهـا مـن        ٩-أم  /٢وباإلضافة إىل ذلك، يدعو املقرر        -٥
 كأداة مرجعية يف عملية     )٣(أصحاب املصلحة املعنيني إىل استخدام املبادئ التوجيهية للمواءمة       
  .مواءمة برامج عملها واألنشطة التنفيذية األخرى املتصلة باالتفاقية

ـ              -٦  )٤(ه التاسـعة  وقد منح مؤمتر األطراف يف مقرراته ذات الصلة اليت اختذها يف دورت
واليات واضحة ومكملة لألمانة واآللية العاملية لتقدمي التوجيه واملـساعدة التقنيـة للبلـدان     

__________ 

 . من االتفاقية١١ و٩ و٤انظر املواد  )١(
 .ICCD/CRIC(7)/5 انظر تقرير الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية كما ورد يف الوثيقة )٢(
 .ICCD/COP(9)/2/Add.1 بالصيغة اليت وردت هبا يف الوثيقة )٣(
 . على وجه اخلصوص٩-م أ/٣ واملقرر ٩- أم/٢املقرر  )٤(
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. األطراف املتأثرة من أجل تسهيل عملية املواءمة على الصعيدين دون اإلقليمـي واإلقليمـي       
لفتـرة   لذلك، عمدت هاتان املؤسستان إىل إدماج هذه املساعدة يف برناجمي عملـهما         وتبعاً

  .)٥(السنتني ويف خطة العمل املتعددة السنوات اليت أقرها مؤمتر األطراف
 أن ختضع املعلومات اليت تقدمها اهليئات املبلِّغة عن تنفيـذ           ٩-م أ /١١ويشترط املقرر     -٧

برامج العمل دون اإلقليمية وإقليمية لالستعراض كجزء من برنامج عمل جلنة استعراض تنفيـذ              
، أن  ٩-م أ /١٤وقرر مؤمتر األطراف أيضا، مبوجب مقرره       . ق بتقييم هذا التنفيذ   االتفاقية املتعل 

 إىل  يدرج يف جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة استعراض االتفاقية مسألة تقييم التنفيذ استناداً            
  .املقدمة من اهليئات دون اإلقليمية واإلقليمية(...) مؤشرات األداء الواردة يف التقارير 

 إىل أحكام هذا املقرر، مثة حاجة واضحة لكي يقدم مؤمتر األطراف إىل جلنة  اداًواستن  -٨
استعراض تنفيذ االتفاقية مزيدا من التوجيه بشأن حمتوى ومنحـى التقـارير دون اإلقليميـة      

 عن كيفية اختيار اهليئات املبلِّغة اليت ستكلف بتقدمي تقـارير عـن تنفيـذ             واإلقليمية، فضالً 
  .ذين املستوينياالتفاقية على ه

وحتتوي هذه الوثيقة على معلومات عن حالة تنفيذ االتفاقية والدور الذي حيتمل أن               -٩
تضطلع به برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف هذا الصدد وضرورة جعلها متوائمة مع              

ة املتاحـة    إىل املعارف املؤسسي   االستراتيجية؛ وُجّمعت هذه املعلومات من قبل األمانة استناداً       
وباالسترشاد بدراسة استقصائية أسهم يف مادهتا موظفون من وحدات التنـسيق اإلقليميـة             

وهتدف هـذه   . بالتشاور، حيثما اقتضى األمر، مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية         
مية الوثيقة إىل تقدمي أساس وقائعي إلجراء استعراض أويل ملدى تنفيذ برامج العمل دون اإلقلي             

واإلقليمية، وهو االستعراض الذي قد تستخدمه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لتقدمي توصيات   
وجيهة ملؤمتر األطراف بغية تعزيز وحتقيق الدور احملتمل هلاتني األداتني يف تنفيـذ االتفاقيـة               

  .واالستراتيجية على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي

يذ االتفاقية والدور احملتمل لـربامج العمـل دون         تقرير عن حالة تنف     -ثانياً   
  اإلقليمية واإلقليمية 

  أفريقيا  -ألف   
اخلطـوط العريـضة    ) املرفق األول لالتفاقيـة   (يقدم مرفق التنفيذ اإلقليمي ألفريقيا        -١٠

 من هذا املرفق، تتعهد البلدان األفريقية       ٤فبموجب املادة   . الستراتيجية عمل أساسية وشاملة   
أو ختفيـف آثـار اجلفـاف       /اعتماد مكافحة التـصحر و    ) أ: (جبملة أمور منها  األطراف  

__________ 

 .٩-م أ/١املقرر  )٥(
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والعمل، بروح مـن    ) ب(كاستراتيجية مركزية يف جهودها الرامية الستئصال شأفة الفقر،         
التضامن والشراكة املستندة إىل املصلحة املشتركة، على تعزيز التعاون والتكامل اإلقليميني يف            

  . أو ختفيف آثار اجلفاف/حر وبرامج وأنشطة مكافحة التص

  برامج العمل دون اإلقليمية  -١  

  غرب أفريقيا    
اعتمدت األطراف من املنطقة دون اإلقليمية لغرب أفريقيـا برنـامج العمـل دون                -١١

 وقُّدم يف هذا اإلطار حىت اآلن ثالثة تقارير إىل جلنة استعراض تنفيذ             ١٩٩٩اإلقليمي يف عام    
 وكان  منفصالًوكان هذا الربنامج دون اإلقليمي برناجماً. ٢٠٠٤عام االتفاقية كان آخرها يف 

، وواجـه    أو منعدماً  إدماجه يف استراتيجيات أو برامج التنمية املستدامة دون اإلقليمية ضئيالً         
ويف الوقت احلاضـر،  . تنفيذه عقبات بسبب عدم كفاية التمويل القصور يف القدرة املؤسسية   

إلقليمية واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واللجنة الدائمة تعد مؤسسات التنسيق دون ا  
املشتركة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل رائدة يف جمال إعادة مواءمـة               

بيد أن هذا النشاط مل يشمل حىت اآلن النظـر       . برنامج العمل دون اإلقليمي مع االستراتيجية     
ومما يكتسي  . حيث صلة ذلك باألهداف التشغيلية لالستراتيجية     يف مؤشرات قياس األداء من      

أمهية أن الدراسة االستقصائية بّينت أن االلتزام مبواصلة مواءمة برنامج العمل دون اإلقليمـي              
  .  للعوائق القائمة حاليا أمام تنفيذ عملية املواءمة هذهقليل أو منعدم، نظراً

  مشال أفريقيا    
، وجيري حاليا تنـسيق عمليـة       ١٩٩٩ دون اإلقليمي يف عام      اعتمد برنامج العمل    -١٢

مواءمة هذا الربنامج مع االستراتيجية حتت إشراف مؤسسة التنسيق دون اإلقليميـة واحتـاد              
ويقتضي هذا االستعراض، يف مجلة أمور، استحداث مؤشرات لـدعم هنـج            . املغرب العريب 

  .تيجية مالية عن استحداث استرااإلدارة القائم على النتائج فضالً

  وسط أفريقيا    
   استحدثت اجملموعة دون اإلقليمية لوسط أفريقيا برنامج عملها دون اإلقليمـي يف               -١٣
ولكن . جلنة غابات أفريقيا الوسطى   / بقيادة اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا      ٢٠٠٧عام  

  .مل يبدأ حىت اآلنمل يبدأ أي تنفيذ بشأنه كما أن العمل بشأن مواءمته مع االستراتيجية 

  شرق أفريقيا    
اعتمدت األطراف من املنطقة دون إقليمية لشرق أفريقيا برنامج عملها دون اإلقليمي              -١٤

. ٢٠٠٤ وكان آخر تقرير قدمته إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف عـام               ١٩٩٩يف عام   
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يت مل تتخـذ حـىت اآلن أي        وجهة التنسيق دون اإلقليمية هي اهليئة احلكومية الدولية للتنمية ال         
  .كما أن التنفيذ مل يبدأ هو اآلخر. إجراء ملواءمة برنامج العمل دون اإلقليمي مع االستراتيجية

  اجلنوب األفريقي    
عمل اجملتمع اإلمنائي للجنوب اإلفريقي على صياغة برنامج العمـل دون اإلقليمـي               -١٥

ة دون اإلقليمية مل تتخذ أي إجراء       على أن األطراف من املنطق    . ١٩٩٧الذي اعتمد يف عام     
ملواءمة برنامج عملها دون اإلقليمي مع االستراتيجية وال يوجد يف الوقت احلاضر أي مسعى              

  . لتنفيذ الربنامج
ويف مجيع املناطق دون اإلقليمية اخلمس يف أفريقيا، كانـت بـرامج العمـل دون                 -١٦

رى ربط صياغة برامج العمـل دون       وقد ج . اإلقليمية توضع وتعتمد على املستوى الوزاري     
اإلقليمي بربامج العمل الوطنية باالعتماد أساسا على جهات التنسيق الوطنيـة األعـضاء يف              

، مل يبدأ أي تنفيذ     وكما ذكر آنفاً  . اللجنة التوجيهية اليت صاغت برامج العمل دون اإلقليمية       
 أفريقيا حيث جيـري تنفيـذ       بعد يف املناطق دون اإلقليمية ألفريقيا باستثناء وحيد هو غرب         

على أن هناك أدلة على أنشطة جيري تنفيذها . اخلطط جزئيا بدعم من جهات التنسيق الوطنية      
كفيلة بأن تسهم فعليا يف حتقيق برنامج العمل دون اإلقليمي حىت وإن مل يكن اهلدف املباشر                

  .لتلك األنشطة هو بلوغ هذه الغاية
  ١اجلدول 

   )أفريقيا(ة املتعلقة بربامج العمل دون اإلقليمية موجز عن القضايا الرئيسي

  اإلقليمية دون املناطق  اإلقليم

برنامج
 

العمل
 

دون
 

اإلقليمي
 

ُنفِّذ
  

مؤشرات
استراتيجية 

االستراتيجية  
 

املالية
  

املواءمة
التقارير  
 

املنقحة
  

  ×  جارية √  ×  جزئي  √  أفريقيا غرب
  ×  جارية × × ×  √  أفريقيا مشال
 × × × × ×  √  ريقياأف وسط
 × × × × ×  √  أفريقيا شرق

أفريقيا
  

 × × × × ×  √  األفريقي اجلنوب

  برنامج العمل اإلقليمي -٢ 
األسس لعملية برنامج العمـل     ) ١٩٩٧واغادوغو،  (وضع مؤمتر الوحدة األفريقية       -١٧

، ، اعتمد املؤمتر الوزاري األفريقـي     ١٩٩٩أكتوبر  /وحبلول تشرين األول   .اإلقليمي ألفريقيا 
أثناء التحضري للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف، قرارا أقر عملية برنامج العمل اإلقليمي وقـضى              

  .بإنشاء ست شبكات لربامج مواضيعية مع تعيني جهة التنسيق املؤسسية لكل منها
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وهتدف شبكات الربامج املواضيعية الست اليت تشكل اإلطار للربنامج اإلقليمـي إىل           -١٨
ت ومنظمات وغريها من الشركاء املعنيني ملزيد من التـشاور والتنـسيق            اجلمع بني مؤسسا  

  :وهذه الشبكات هي. الفعالني من أجل وضع برنامج العمل اإلقليمي وتنفيذه بشكل منسق
اإلدارة املتكاملة للمياه والبحريات واألحواض اهليدروجيولوجية      : ١الشبكة    )أ(  
  ؛الدولية

  ؛زراعية وحفظ التربةإنعاش احلراجة ال: ٢الشبكة   )ب(  
  ؛االستعمال الرشيد للمراعي وتطوير احملاصيل العلفية: ٣الشبكة   )ج(  
الرصد البيئي، ورسم خرائط املوارد الطبيعية، واالستشعار عن        : ٤الشبكة    )د(  

  ؛بعد، ونظم اإلنذار املبكر
  ؛الترويج ملصادر الطاقة والتكنولوجيات اجلديدة واملتجددة: ٥الشبكة   )ه(  
  .تعزيز نظم اإلنتاج الزراعي املستدامة: ٦الشبكة   )و(  

 ٢٠٠٠ يف الفترة من     وكانت شبكات الربامج املواضيعية الست ألفريقيا أطلقت رمسياً         -١٩
وبالرغم من إنشاء برامج العمل وتعيني جهات التنسيق املؤسسية جلميـع هـذه             . ٢٠٠٤إىل  

  .)٦( للغاية حىت اآلن أو حمدوداً، فإن التقدم يف تنفيذها كان منعدماًالشبكات تقريباً
وكانت هناك جمموعة من العوامل أعاقت التشغيل الفعال هلذه الشبكات، ومن ذلك              -٢٠

تفاوت مستويات االلتزام من جانب مؤسسات التنـسيق، وحمدوديـة القـدرات            : ما يلي 
إىل ذلـك،   وباإلضافة  . املؤسسية، وانعدام فعالية الشبكات املواضيعية، وعدم كفاية التمويل       

وبسبب طبيعة التمويل املتاح، فإن النشاط الوحيد اجلاري هو النشاط املركز على املـشاريع              
 أسـاليب وليس على الربامج، وهو ما ينطوي على انعكاسات بالنسبة إلعادة الـتفكري يف              

  .التمويل احلالية من أجل إدماج استراتيجيات متويل املشاريع والربامج معاً
 شبكات الربامج املواضيعية يسبق االستراتيجية، فإن نتيجة ذلك هي          وملا كان وضع    -٢١

عدم امتالك برنامج العمل اإلقليمي أي مؤشرات متطورة لقياس مدى التقدم احملـرز بـشأن      
 مـع األهـداف     األهداف االستراتيجية وال نظام لإلدارة قائم على النتائج يكون متماشـياً          

  . التشغيلية لالستراتيجية

  تاجاتاالستن  -٣  
 بوجـه    فعاالً مل تشّغل برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي تشغيالً           -٢٢
ويف حالة واحدة، حيث خطى برنامج العمل دون اإلقليمي بالفعل خطوة إىل األمام بعد      . عام

__________ 

 املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع ملنظمة الوحدة األفريقية، وهو مؤسسة التنسيق بالنسبة        يعكف حالياً  )٦(
املوارد الطبيعية على صعيد    ، على تنفيذ مشروع ممول من مرفق البيئة العاملية يعاجل مسألة استخدام             ٣للشبكة  

 .الواقع التفاعلي بني املواشي واحلياة الربية
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الصياغة، مل تتحقق أي نتائج تذكر بسبب االفتقار الواضح إىل االلتزام مـن جانـب         مرحلة
 للحـصول   وقد أطلقات املنطقة نداًء ملحاً    .  ذات املصلحة املشاركة يف عملية التنفيذ      اجلهات

، غري  على مزيد من الدعم املباشر من األمانة واآللية العاملية على املستويني العاملي واحمللي معاً             
  . كامالًأن دور هذا الدعم ونطاقه وآليته مل حيدد حتديداً

ض املشاريع والربامج يف املنطقة دون اإلقليمية ذات الصلة         وجتدر اإلشارة إىل وجود بع      -٢٣
بربامج العمل دون اإلقليمية وهي املشاريع والربامج اليت جيري تنفيذها يف خمتلف املنـاطق دون               

  .اإلقليمية بالرغم من عدم إشارة أصحاهبا إىل برامج العمل دون اإلقليمية يف حد ذاهتا
رئيسي لضعف أداء برامج العمل دون اإلقليميـة         عن ذلك، يعزى السبب ال     وفضالً  -٢٤

 إىل البيانات املتاحة مبا يف ذلك ما ورد منها مـن جهـات التنـسيق               واإلقليمية هو، استناداً  
ومثة عوامل أخرى مهمة تـؤثر يف احلالـة      . املؤسسية، إىل االفتقار إىل املوارد البشرية املؤهلة      

  تزام األعضاء نتيجة لعدم حتقق نتائج ملموسـة،        تضاؤل اهتمام وال  ) أ: (الراهنة، منها ما يلي   
واالفتقار إىل عمليات   ) ج(تيجيات وخطط عمل واضحة،     اوعدم وجود أهداف واستر   ) ب(

واالفتقار إىل القدرة لتطوير حتالفات استراتيجية فيمـا بـني          ) د(واضحة الختاذ القرارات،    
الواسعة من جانب الـشركاء      وانعدام املشاركة    )ه(أعضاء الشبكات وغريهم من الشركاء،      

األفارقة بسبب جنوح جهات التنسيق املؤسسية أحيانا إىل التركيز علـى منـاطق التـدخل           
 من األخذ بنـهج برنـاجمي دون        والرتعة للتركيز على هنج مشاريعي بدالً     ) و(اخلاصة هبم،   

ـ ) ح(وضعف االتـصاالت،  ) ز(إقليمي أو إقليمي وباالستراتيجية املتصلة به،       ار إىل واالفتق
  .وضعف الدعم املؤسسايت ألعضاء الشبكات) ط(املوارد وإىل استراتيجية لتعبئة املوارد، 

  آسيا  -باء   
. بالظروف اخلاصة للمنطقة  ) املرفق الثاين لالتفاقية  (يقر مرفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا        -٢٥

ل بـرامج   ويدعو إىل إطالق أنشطة على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي يف شك           
وعالوة على ذلك، ينبغي لعملية إدماج األنشطة املرتبطـة مباشـرة           . عمل منسقة ومتكاملة  

مبكافحة التصحر يف االستراتيجيات األخرى للبيئة وللتنمية املستدامة أن جتمـع بـني هـذه        
  . األنشطة واجلهود الرامية إىل التخفيف من وطأة الفقر يف األرياف

  يميةبرامج العمل دون اإلقل  -١  

  غرب آسيا    
          أقرت األطراف من املنطقـة دون اإلقليميـة برنـامج العمـل دون اإلقليمـي يف            -٢٦
 عن بعض العناصر املتعلقة بالرصد       وغايات فضالً  ويتضمن هذا الربنامج أهدافاً   . ٢٠٠١عام  

ـ                 تعني والتقييم، مبا يف ذلك عدد من املؤشرات، إال أن ذلك ال يليب مطلب االسـتراتيجية وي
ويتعني وضـع   . استعراض مسرية هذا الربنامج باملقارنة مع األهداف التشغيلية لالستراتيجية        
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. استراتيجية مالية حىت وإن جاء بعض التمويل من منظمات ثنائية وأخرى متعددة األطـراف     
ورغم اجلهـود   .  تقدم حىت اآلن أي متويل يذكر      وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومات املعنية مل      

ذلت يف وضع برنامج العمل دون اإلقليمي، فإن هذا الربنامج مل ينفذ بسبب االفتقـار               اليت ب 
وقد أدركت األطراف من املنطقة دون اإلقليمية كل ما سبق ذكره، لذا فهي       . للتمويل أساسا 

  .اآلن بصدد مواءمة برنامج عملها دون اإلقليمي مع االستراتيجية

  جنوب آسيا    
إطار عمل منطقة جنوب آسيا     " يف املنطقة دون اإلقليمية      أعدت سبعة بلدان أطراف     -٢٧

وقـد  . )٧(٢٠٠٤يف عام   " دون اإلقليمية ملكافحة التصحر وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي       
عرض هذا الربنامج بوضوح أهدافا ومنهجية للتنفيذ وجمموعة من النتائج املتوقعـة واحملـددة        

مي مسائل اهليكلة والترتيبات املؤسسية للعمليات،      ويتناول برنامج العمل دون اإلقلي     .بوضوح
 مـع  على أن هذا الربنامج حيتاج ألن يكـون متوائمـاً         .واملؤشرات والرصد، وتعبئة املوارد   

  .وعالوة على ذلك، ال يزال يتعني وضع وتنفيذ استراتيجية مالية شاملة .االستراتيجية

  وسط آسيا    
من األطراف من املنطقة دون اإلقليمية برنامج وأقر جتمع أصحاب املصلحة املتعددين     -٢٨

وقد وضع هذه الربنامج وأُِقـر      . العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحر يف حوض حبر اآلرال        
 ومل حتصل مواءمته مع االستراتيجية، كما أنه ال ميلك استراتيجية           ٨-م أ /٣قبل اعتماد املقرر    

عتقد أن انعدام التمويل هو العقبة الرئيسية الـيت  ومل ينفذ هذا الربنامج بعد، علما بأنه ي    . مالية
  . حتول دون االنتقال إىل املراحل اليت تلي وضع الربنامج

  مشال شرق آسيا    
وضعت األطراف من املنطقة دون اإلقليمية لشمال شرق آسيا برنامج العمـل دون               -٢٩

 الربنـامج جزئيـا،     وجيري تنفيذ هذا  . اإلقليمي ملكافحة التصحر والغبار والعواصف الرملية     
). ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧من (وقُّدمت منذ صياغته ثالثة تقارير إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

بيـد أن الربنـامج ميلـك       . إال أنه مل يتخذ أي إجراء حىت اآلن ملواءمته مع االسـتراتيجية           
  . استراتيجية مالية بدعم من احلكومات واهليئات املاحنة على حد سواء

__________ 

    برنـامج  (يشمل هذا اإلطار اثنني من جماالت الربامج يف نظم اإلنذار املبكر لتدهور األراضـي واجلفـاف            )٧(
برنامج (ستدامة  ، واإلدارة املتكاملة للنظم اإليكولوجية مع التركيز على الزراعة احلرجية الرعوية امل           )١العمل  
 ثالثة جماالت برناجمية شاملة يف شبكات املعلومات، وبناء القـدرات، وحـشد             ويتضمن أيضاً  ).٢العمل  

 .املوارد وبناء الشراكات
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  رق آسياجنوب ش    
وضعت األطراف من املنطقة دون اإلقليمية وأقرت إطارا لربنامج عمل دول إقليمي              -٣٠

ورغم أن الربنـامج  . ٢٠٠٨، مث استعرض هذا الربنامج واعُتمد رمسيا يف عام     ٢٠٠٣يف عام   
 عن املصادر املمكنة لتعبئة املوارد، فـإن العمليـة مل            من املؤشر فضالً   يورد بالتفصيل عدداً  

. ألهـداف التـشغيلية لالسـتراتيجية      بعد؛ فال يزال يتعني مواءمة الربنـامج مـع ا          تكتمل
 ألن عـدم وجـود هـذه        فاالستعراض ينبغي أن يشمل أيضا وضع استراتيجية مالية، نظراً        

  .االستراتيجية اعترب أحد األسباب اليت حالت دون انتقال الربنامج بعد وضعه إىل طور التنفيذ

  جنوب احمليط اهلادئ    
نظرت األطراف من املنطقة دون اإلقليمية جلنوب احمليط اهلادئ يف إمكانية وضـع               -٣١

       لربنـامج العمـل    وهناك إطار جممالً  . برنامج عمل دون إقليمي ولكنها مل تفعل بذلك بعد        
. دون اإلقليمي يتيح فرصة لوضع برنامج عمل دون إقليمي مكتمال وموائما مع االستراتيجية            

      اآلن إكمال وضع هذا الربنامج ومن مث تنفيذه بسبب عـدم تـوفر املـوارد              وقد أُعيق حىت    
 .املالية املطلوبة

   ٢اجلدول 
  )آسيا(موجز عن القضايا الرئيسية املتعلقة بربامج العمل دون اإلقليمية 

  اإلقليمية دون املناطق  اإلقليم

برنامج
 

العمل
 

دون
 

إقليمي
 

ُنفِّذ
  

مؤشرات
استراتيجية 

االستراتيجية  
 

املالية
  

املواءمة
التقارير  
 

املنقحة
  
 × × √ √ ×  √  آسيا غرب

 × × √ √ ×  √  آسيا جنوب

 × × √ √ ×  √  آسيا وسط

 × × √ √ √  √  آسيا شرق مشال

 × × √ √ ×  √  آسيا شرق جنوب

آسيا
  

 × × × × ×  ×  اهلادئ احمليط جنوب

 باستثناء منطقـة    -وع آسيا    إن برامج العمل دون اإلقليمية يف رب       ميكن القول إمجاالً    -٣٢
 قد وضعت يف شكل وثائق استراتيجية وُضّمنت أطر زمنية وأهداف           -جنوب احمليط اهلادئ    

ومؤشرات األثر وأساليب التقدير والتقييم، وهو ما يكسبها ميزة كبري بالنسبة ألي عمليـة              
 بني ففي حالة جنوب ومشال شرق وجنوب شرق آسيا، هناك روابط    . أو مواءمة /استعراض و 

برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية إضافة إىل وجود صلة وثيقة مع األوسـاط             
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وال يزال يتعني معاجلة مـسألة      . العلمية، األمر الذي ال يتعارض مع الربامج اإلقليمية القائمة        
  .ليميةإدراج استراتيجيات التنمية املستدامة دون اإلقليمية األخرى يف برامج العمل دون اإلق

 يف آسيا باسـتثناء     جلميع برامج العمل دون اإلقليمية    ُحددت استراتيجية مالية    ولئن    -٣٣
   منطقة مشال شرق آسيا، فإن التنفيذ قد واجهته صعوبات بسبب االفتقار إىل التمويل، وهـو               

  .  وجود الدعم املايلما يعين أن وجود استراتيجية مالية مل يكفل تلقائياً

  مل اإلقليميبرنامج الع  -٢  
مـشروع  ) ١٩٩٧(لقد نوقش يف مؤمتر بيجني الوزاري بشأن التعاون اإلقليمـي             -٣٤

وفيما يلـي شـبكات     . برنامج العمل اإلقليمي آلسيا ووضعت ورقة إطارية هبذا اخلصوص        
  :الربامج املواضيعية الست اليت تكتسي أولوية يف اهتمامات املنطقة

  ؛رصد وتقييم التصحر: ١الشبكة   )أ(  
احلراجة الزراعية وحفظ التربة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة         : ٢الشبكة    )ب(  

  ؛واملناطق اجلافة وشبه الرطبة
ذلك تثبيـت الكثبـان      مبا يف    ارة املراعي يف املناطق القاحلة،    إد: ٣الشبكة    )ج(  
  ؛الرملية

ة وشـبه    ألغراض الزراعة يف املناطق القاحل     إدارة املوارد املائية  : ٤الشبكة    )د(  
  ؛القاحلة واملناطق اجلافة وشبه الرطبة

من حدة اجلفاف ومكافحـة     تعزيز القدرات الالزمة للتخفيف     : ٥الشبكة    )ه(  
  ؛التصحُّر

يـة  تقدمي املساعدة الالزمة لتنفيذ املبـادرات الربناجميـة للتنم        : ٦الشبكة    )و(  
  .املتكاملة للمناطق احمللية

 كبري رغم التفاوت املالحظ يف نـسبة التقـدم يف            إىل حد  لقد أحرز التنفيذ تقدماً     -٣٥
  . التنفيذ
وقد ُوضعت يف إطار الشبكة األوىل سلسلة من اخلرائط عـن التـصحر وتـدهور                 -٣٦

إال أنه مل ُيحصل بعد على التمويل الالزم لنـشر          . األراضي على املستويني اإلقليمي والوطين    
يف عام  . للمراقبة األرضية للخرائط اإلقليمية   هذه اخلرائط وتأمني الدعم هلا، وال سيما بالنسبة         

، أُطلقت  ٢٠٠٢يف عام   و. ة دليل بشأن احلراجة الزراعية    ، ُنشر يف إطار الشبكة الثاني     ٢٠٠٥
. الشبكة الثالثة بدعم مايل عن طريق مكتب مشاريع وأنشطة أخرى برعاية احلكومة اإليرانية            

 من بلجيكا والصني تشارك بتقدم التمويل       وباإلضافة إىل ذلك، مثة منظمات من اجملتمع املدين       
وأُطلقت الشبكة الرابعة يف عـام    . ملشروع رائد ومواقع جتريبية أقيمت يف إيران وقريغيزستان       

ومل يتحقق منذ ذلك احلـني أي       . ٢٠٠٣، يف حني أُطلقت الشبكة اخلامسة يف عام         ٢٠٠١



ICCD/CRIC(9)/12 

13 GE.10-63432 

تواصل الـشبكي ملبـادرات     أما الشبكة السادسة فقد ساندت ال     . تقدم فيما يتعلق بتنفيذمها   
؛ وأتاحت تبادل املعلومات واخلربة التقنية مع البلـدان األعـضاء؛ ودعمـت             وضعت حملياً 

القرويني يف األرياف املكلفني بإدارة املزارع واألراضي الرعوية؛ واستحدثت وطورت آليات           
سـبة لألفـراد    حملية ووطنية ملعاجلة القضايا املتعلقة حبيازة األراضي؛ وقدمت احلـوافز املنا          

واجملتمعات احمللية لألخذ بأفضل املمارسات يف جمال إدارة األراضي؛ ونظمت حلقات عمـل             
  .على املستوى احمللي ووزعت مواد إعالمية لألفراد واجملتمعات احمللية

  االستنتاجات  -٣  
إن مفتاح جناح شبكات الربامج املواضيعية تكمن يف متتع جهات االتصال املؤسسية،              -٣٧
 جرى تعيينها على مستوى القطري وليس على املستوى دون اإلقليمي، بروح القيـادة              اليت

والتقدم الذي أحرز على صعيد برنامج العمل اإلقليمي، وإن مل يذكر على  . والقدرة املؤسسية 
أنه يف املستوى األمثل مقارنة مع برنامج العمل دون اإلقليمي، هو تقدم كبري بفضل جهـود                

 لشبكات الربامج املواضيعية الست وبفضل الشركاء التعاونيني الذين قـدموا           البلدان املضيفة 
  . الدعم ألنشطة برنامج العمل اإلقليمي

  أمريكا الالتينية والكارييب  -جيم   
املرفـق الثالـث    (يؤكد مرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أمريكا اجلنوبية والكـارييب            -٣٨

واملمارسات غري املستدامة تشمل الـري      . ة املستدامة بشدة على احلاجة إىل التنمي    ) لالتفاقية
املفرط واملمارسات الزراعية غري املناسبة، واألطر القانونية غري املالئمة، واالسـتخدام غـري             

. املناسب للتربة، واألمسدة ومبيدات احلشرات، والرعي املفرط، واالستغالل املكثف للغابات         
جلفاف وحرائق الغابـات، تـؤدي إىل تـدهور         وهذه املمارسات، مقرونة بتكرار حاالت ا     

وبالفعل، فالتراجع احلاد يف إنتاجية النظم اإليكولوجية يقلص جممـل  . األراضي بشكل خطري  
  . إنتاجية االقتصاد ويهدد سبل العيش يف املنطقة

  برامج العمل دون اإلقليمية  -١  

  منطقة أمريكا الوسطى    
برنامج عمل دون إقليمي ولكنها مل تعتمده       صاغت أطراف هذه املنطقة دون إقليمية         -٣٩
وأثناء عملية الصياغة، مل تربط األطراف برنامج العمل دون اإلقليمي هذا بربامج العمل             . بعد

ومل . الوطنية وال بربنامج العمل اإلقليمي يف املنطقة رغم البيئة دون اإلقليمية املواتية لـذلك             
 ً. لتنفيذ برنامج العمـل دون اإلقليمـي إال جزئيـا          تعاجل املتطلبات املالية والبشرية والتقنية    

وباإلضافة إىل ذلك، ال يفي برنامج العمل دون اإلقليمي يف الوقت احلاضر أياًّ من متطلبات               
  . لعملية االستعراض واملواءمةوخيضع هذا الربنامج حالياً. االستراتيجية
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  منطقة البحر الكارييب    
نطقة البحر الكارييب صياغة برنـامج عمـل دون         ال يزال يتعني على األطراف يف م        -٤٠

على أنه واستجابة لنداء صدر عن حمفل وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر            . إقليمي
لتمكني األطراف من حتقيق مزيد من التقـدم يف         ) ٢٠٠٣(الكارييب ألجل التنمية املستدامة     

ة بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي لفائدة      تنفيذ برنامج عمل بربادوس، أنشئت مبادرة الشراك      
وهذه املبادرة، اليت هتدف إىل إتاحة إطار إمجايل التباع هنج منسجم يف      . املنطقة دون اإلقليمية  

  . كامالًتنفيذ االتفاقية ولدعم صياغة وتنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي، مل تنفذ بعد تنفيذاً

  )طقة بونا أمريكانومن(منطقة املخروط اجلنويب واألنديز     
تشمل منطقة بونا أمريكانو دون اإلقليمية مخسة بلدان هي األرجنتني واإلكـوادور              -٤١

وبعد . وبوليفيا وبريو وشيلي، وتضم نظم إيكولوجية يف املرتفعات األنديز املتوسطة والعالية          
ج عمل دون   مشاورات واسعة النطاق فيما بني األطراف يف املنطقة دون اإلقليمية، صيغ برنام           

 تنفيـذه   إقليمي موصوال بربامج العمل الوطنية وبربنامج العمل اإلقليمـي وجيـري حاليـاً            
وقررت بلدان املنطقة دون اإلقليمية إقامة صلة مع برنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة             .جزئياً

اغة تشاكو، واالتصال مبرفق البيئة العاملية ومبؤسسات مالية أخرى جللب الدعم املايل، وصـي            
 بني احلكومات والصناعات املنجمية واجملتمعات احملليـة للـشعوب األصـلية            ‘استراتيجية‘

واألطراف األخرى املهتمة من أجل حتديد فرص االستثمار املمكنة دعما لألوليات احملددة يف             
وإذا كانت املنطقة دون اإلقليمية قد أعلنت عن التزامهـا          . إطار برنامج العمل دون اإلقليمي    

يل برنامج العمل دون اإلقليمي، فإن عملية املواءمة والتنفيذ ال تزال تشكل العقبة الكربى   بتمو
  .أمام حتقيق أهداف االستراتيجية يف املنطقة دون اإلقليمية

  منطقة غران تشاكو أمريكانو    
، شرعت ثالثة بلدان من منطقـة غـران تـشاكو دون اإلقليميـة         ١٩٩٦يف عام     -٤٢

يف وضع برنامج عمل دون إقليمـي يهـدف إىل تعزيـز            ) ي وبوليفيا األرجنتني وباراغوا (
املبادرات الرامية إىل القضاء على الفقر يف املنطقة، واحلفاظ على النظام اإليكولوجي، ووقف             

وقد أقر برنامج العمل دون اإلقليمي هـذا مـن قبـل            . التدهور الشديد يف املوارد الطبيعية    
ومنذ . ٢٠٠١إلقليمية يف اجتماع عقد يف األرجنتني يف عام         السلطات املعنية يف املنطقة دون ا     

ذلك احلني، بذلت األطراف، مسترشدةً بربنامج العمل دون اإلقليمي، جهودا لتعميم هنـج             
. اإلدارة املستدمية لألراضي يف إطار مؤسسي للتعاون، وكذلك لتعزيز ذلك النهج وتطـويره            

كية، الذي وضعته منظمة الدول األمريكية، أُطلق       وبدعم من امليثاق الدميقراطي للبلدان األمري     
التنمية املستدامة واإلدارة املتكاملة من أجـل مكافحـة التـدهور االجتمـاعي             "مشروع  

، مما مسح بإنشاء آلية مؤسسية وتشغيلية لتنفيـذ         "واالقتصادي والبيئي يف منطقة غران تشاكو     
  . برنامج العمل دون اإلقليمي
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  لحدود يف منطقة هيسبانيوال برنامج العمل العابر ل    
 من أجل   ٢٠٠٠بدأت اجلمهورية الدومينيكية وهاييت مشاورات فيما بينهما يف عام            -٤٣

استحداث أداة ختطيط ملواجهة تدهور األراضي واجلفاف يف احلوض املائي املـشترك لنـهر              
 ، هبدف إدراج قضايا، من    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وأجريت مشاورات على مرحلتني يف      . أرتيبونيتو

بينها قضايا الزراعة احلرجية، يف جدول أعمال التعاون األفقي بـني هـاييت واجلمهوريـة               
الدومينيكية وكوبا، وكذلك لتعزيز تبادل املعلومات على املستوى الوطين والثنـائي وعلـى             
مستوى املنطقة دون اإلقليمية لتسهيل عملية تصميم برامج العمل الوطنية لكل واحد من هذه              

 سـيما يف اجلمهوريـة      ، ال  متـسقاً   تطورت ممارسة الزراعة احلرجية تطـوراً      وقد. البلدان
 بيد أن تشغيل هذه املبادرة مل ينطلق بعد بسبب الكوارث الطبيعية اليت عـصفت               الدومينيكية

  .جبزيرة هاييت وباألخص على مدى السنوات األربع املاضية
 نسيب يف األخذ بربامج العمل      ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، كان هناك بطء         -٤٤

دون اإلقليمية؛ بيد أن هناك، يف احلاالت اليت وضعت فيها مثل هذه الربامج وجيري تنفيذها،               
  . تفاوتا واضحا يف النهج ويف مستوى التقدم احملرز

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد استراتيجيات مالية وال متويل حكومي لربامج العمل               -٤٥
 اليت نفذت أساسا بفضل التمويل املتعدد األطراف أو الثنائي املقدم ملشاريع يف             دون اإلقليمية، 

وقد اعترب أن العائق الرئيسي أمام تشغيل برامج العمل دون          . إطار برامج العمل دون اإلقليمية    
ونظرا لبطء وترية التنفيذ، البد من تعزيز هذا االلتزام وذلـك بوضـع     . اإلقليمية هو التمويل  

ات لتسريع املواءمة والتنفيذ الفعليني لربامج العمل دون اإلقليمية؛ والبد أن تتجاوز            استراتيجي
 .ات جمرد توفري املوارد املاليةهذه االستراتيجي

  ٣اجلدول 
  )أمريكا الالتينية والكارييب(موجز عن القضايا الرئيسية املتعلقة بربامج العمل دون اإلقليمية 

  اإلقليمية دون املناطق  اإلقليم

برنامج
 

العمل
 

دون
 

اإلقليمي
 

ُنفِّذ
  

مؤشرات
 

استراتيجية
  

االستراتيجية
 

املالية
  

املواءمة
التقارير  
 

املنقحة
  

 × × × × ×  ×  الكارييب

  × جارية ×  √ جزئي  √  واألنديز املخروطي جنوب
 × × × × ×  √  الوسطى أمريكا

أمريكا  ×  ×  × جارية جارية  √  تشاكو غران
 

الالتينية
 

والكارييب
 

  ×  ×  × جارية جارية   هيسبانيوال منطقة
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   برنامج العمل اإلقليمي -٢ 
      مث قُـّيم واسـتعرض وُحـّدث يف    ١٩٩٨لقد صيغ برنامج العمل اإلقليمي يف عام    -٤٦
ويشمل  . بغية حتسني التنسيق مع برامج العمل الوطنية ومع الربامج دون اإلقليمية           ٢٠٠٣عام  

  :ت وطنية شاملة لعدة مواضيع، هيبرنامج العمل اإلقليمي ست شبكا
 ؛حتديد واستخدام معامل ومؤشرات التصحر واجلفاف :١الشبكة   )أ(  

 ؛شبكة املعلومات بشأن التصحر واجلفاف :٢الشبكة   )ب(  

اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه وبرامج الكفاءة يف استخدام امليـاه           :٣الشبكة    )ج(  
 ؛يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

 ؛تعزيز الزراعة احلرجية وحماربة الفقر :٤الشبكة   )د(  

 ؛أفضل املمارسات واملعارف التقليدية والتكنولوجيات :٥الشبكة   )ه(  

 .تعزيز الطاقة املتجددة املستدامة :٦الشبكة   )و(  

لقد اكتسبت منطقة أمريكا الالتينية والكارييب خالل السنوات العشر املاضية ميـزة              -٤٧
وقد نفذت عدة مبادرات يف املنطقة بغية تصميم  .املسألة املتعلقة باملعايري واملؤشراتنسبية يف 

واعُتمدت الشبكة الثانية باعتبارها الشبكة اإلعالمية للمنطقة، ومشل        . وتطوير الشبكة األوىل  
ولكن مل تصبح الشبكة الثانية بعد أداة اإلدارة         .)٨(برنامج عملها جمموعة كبرية من األنشطة     

وتعتري هذه الشبكة جوانب قصور عديدة تـشمل        . ركزية اليت توختها البلدان األطراف    امل
ضعف حجم املعلومات املتبادلة، والعقبة النامجة عن تعدد اللغات املستخدمة، وتدين مستوى            

أما الشبكة الثالثة فلم تنفذ بسبب عدم       . الفرص املتاحة جلهات التنسيق ومستوى مشاركتها     
وإىل اليوم، مل ينشر سوى ورقـة معلومـات         . وال جهة تنسيق مؤسسية   وجود منسق رمسي    

وقد . أساسية شاملة عن إدارة املياه واملستجمعات املائية يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب           
بيد أنه ال يوجد إىل اليوم أي عرض ملموس لتنسيق          . ٢٠٠٤أطلقت الشبكة الرابعة يف عام      

لشبكة اخلامسة، فقد أُطلق، من خالل شبكة املعلومات بـشأن          أما بالنسبة ل  . عمل الربنامج 
اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، حمفل على االنترنـت بـشأن              
أفضل املمارسات واملعارف التقليدية يهدف إىل املسامهة يف إنشاء وتعزيز شبكة يف صـورة              

ري أن الدعم اإلقليمي من جهات التنسيق       غ. ٢٠٠٦نشاط حتضريي إلطالق الشبكة يف عام       
وقد تقرر البـدء يف     . الوطنية كان دون التطلعات وال يزال يتطلب األمر إقامة هذه الشبكة          

__________ 

من هذه األنشطة استكمال املوجزات القطرية بشأن حالة التصحر وتدهور األراضي، وإقامة حمفـل عـن                 )٨(
الشبكة اخلامسة، ونشر برامج العمل الوطنية ووثـائق أخـرى          املعارف التقليدية من أجل إعداد وإطالق       

بأساليب إلكترونية، واستكمال وتنفيذ االستعدادات إلطالق املوقع الشبكي لـشبكة املعلومـات بـشأن              
 .اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
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، ولكن رغم اجلهود اليت بـذهلا البلـد املقتـرح           ٢٠٠٧-٢٠٠٦تنفيذ الشبكة السادسة يف     
  .ةالستضافة النشاط مل يتسن حىت اآلن تعبئة املوارد املالية الالزم

ويلقى برنامج العمل اإلقليمي الدعم اإلداري من اللجنة التنفيذية اإلقليمية ملنطقـة              -٤٨
أمريكا الالتينية والكارييب، مبسامهات من جهات التنسيق الوطنية وعدد من أصحاب املصلحة           

وكانت وترية   .اآلخرين مبن يف ذلك فرادى اخلرباء وأوساط أكادميية ومنظمات اجملتمع املدين          
 بسبب االفتقار إىل نظام تنفيذ بطيئة مما أدى إىل ضعف سجل التنفيذ وإىل وضع أكثر تعقيداً           ال

صحيح أن التمويل مسألة أساسية بالنـسبة لتنفيـذ          .الستعراض وتقييم مدى فعالية الربامج    
برنامج العمل اإلقليمي، إال أن على األطراف أن تتحمل مزيدا من املسؤولية واالضـطالع              

يف عملية وضع شبكات الربامج املواضيعية فيما يتصل باملوارد البشرية والتقنيـة            بدور قيادي   
 إىل حمدودية القدرات من حيث املوارد البشرية والتقنية واملاليـة           ويرجع ذلك جزئياً   .واملالية

  .إضافة إىل فقدان الدعم احلكومي

  االستنتاجات  -٣ 
مج العمل اإلقليمي، ال عـن طريـق        ال توجد أي استراتيجية مالية وال متويل لربنا         -٤٩

 أي هيكلة واضحة لـإلدارة أو       احلكومات وال عن طريق الوكاالت املاحنة، وال توجد أيضاً        
ويعد وجود موارد مالية ميكن التنبؤ هبا مسألة يف غاية األمهيـة             .آلية مؤسسية لدعم الربنامج   

  .عزيز االستراتيجيةالستعراض وتنفيذ برنامج العمل اإلقليمي على حنو فعال ومن مث ت

  مشال البحر املتوسط  -دال  
ال يوجد حتديد واضح ملناطق دون إقليمية يف مرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقـة مشـال                 -٥٠

وقد اعتمدت اختصاصات برنامج العمل اإلقليمـي        ).املرفق الرابع لالتفاقية  (البحر املتوسط   
 وقت الحق، أعربـت مخـسة       ويف اجتماع عقد يف   . ٢٠٠١على املستوى الوزاري يف عام      

ومبا أن األمر يتعلق ببعض البلدان األطراف       . )٩(أطراف عن رغبتها يف االستمرار كمجموعة     
وبالتـايل أعيـد     ".اجملموعة الفرعية للمرفق الرابع   "يف املرفق فقط، فقد تقرر تسمية اجملموعة        

 العمـل دون    تسمية اختصاصات برنامج العمل اإلقليمي فأطلق عليها اختصاصات برنـامج         
  .اإلقليمي إلبراز الطابع دون اإلقليمي للنشاط

  : هلذه االختصاصات، حددت مثانية جماالت مواضيعية للتعاون، هيووفقاً  -٥١
 اجملاالت اليت تتسم بأكرب قدر من احلساسية من حيث خماطر التصحر؛  )أ(  

والتخفيف املعايري واملؤشرات اإلقليمية املشتركة لعمليات التصدي للتصحر          )ب(  
 منه؛

__________ 

 .إسبانيا وإيطاليا والربتغال وتركيا واليونان )٩(
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 مجع وحتليل وتبادل البيانات التقنية والعلمية؛  )ج(  

 تبادل البيانات واملعلومات؛  )د(  

 مشاركة اجملتمع املدين يف عملية برنامج العمل اإلقليمي؛  )ه(  

املعارف واملمارسات التقليدية اليت تصون نوعية املنظر الطبيعـي لـشمال             )و(  
 البحر املتوسط؛

 . املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة األخرىالترابط مع  )ز(  

وبالرغم من حتديد اجملاالت اهلامة املذكورة أعاله، ال توجد حىت اآلن أية إجراءات               -٥٢
إضافية ملموسة إلنشاء وتنفيذ برامج عمل دون إقليمية مكتملة بني بلدان اجملموعة الفرعيـة              

 .للمرفق الرابع

  لشرقيةأوروبا الوسطى وا  -هاء  
املرفق اخلـامس مـن     (بينما يقر مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية           -٥٣

التصحر واجلفاف يؤثران يف العديد من مناطق اإلقليم، حـىت          /بأن تدهور األراضي  ) االتفاقية
وإن كان بشكل مميز إىل حد ما، إال أنه يوجد أي حتديد ملنـاطق دون إقليميـة يف املرفـق                   

  .وبالتايل، مل يتوخ استحداث أي برنامج عمل دون إقليمي يف إطار املرفق اخلامس. اخلامس
 .وعلى املستوى اإلقليمي، مل يتقرر بعد البت يف مسألة وضع برنامج عمل إقليمـي               -٥٤

على أن األطراف يف املنطقة تعترف بأن وضع آليات وبرامج للتعاون اإلقليمي بغية مواجهـة            
نطقة برمتها، كما هو احلال فيما خيص تقييم وإدارة اجلفاف، ينطوي           القضايا اليت تؤثر يف امل    

، اتفقت األطراف يف منطقـة      ٢٠٠٣ويف االجتماع اإلقليمي املعقود يف عام        .على إجيابيات 
وهي تشمل   .أوروبا الوسطى والشرقية على عدد من املواضيع ذات األولوية للتعاون اإلقليمي          

واتفقـت   .بناء القدرات يف اجملال التكنولـوجي     / والتدريب الترابط الشبكي العلمي،  /التعاون
كذلك على أن التعاون اإلقليمي يف هذه اجملاالت ميكن حتقيقه عن طريق تنظيم عـدد مـن                 
حلقات العمل التقنية وعن طريق إنشاء الشبكات املواضيعية اإلقليمية ومراكـز التـدريب             

  :اإلقليمية واملراكز املرجعية اإلقليمية التالية
التحريج يف املناطق املعتدلة الطقـس املتـأثرة           :                           الشبكة املواضيعية اإلقليمية     ) أ (  
 ؛)رومانيا(باجلفاف 

" نيكوال بوتشكاريف "املعهد العلمي لعلوم التربة      :مركز التدريب اإلقليمي    )ب(  
 ؛)بلغاريا(

للتدريب يف جمـال احلراجـة      " زيكاتار"مركز   :مركز التدريب اإلقليمي    )ج(  
 ؛)أرمينيا(
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استراتيجيات وخطـط احلفـاظ علـى التربـة          :املركز املرجعي اإلقليمي    )د(  
 .)١٠()اجلمهورية التشيكية(

ولتعزيز التعاون األقاليمي، أنشأت أطراف املرفق الرابع وأطراف املرفق اخلـامس يف              -٥٥
              وباإلضافة إىل   ).سلوفينيا( مركز إدارة اجلفاف ملنطقة أوروبا الوسطى والشرقية         ٢٠٠٧عام  

                                                                         املبادرة اإلقليمية بشأن تعبئة املوارد املالية من أجل تعزيز تنفيذ               ٢٠٠٨            قت يف عام     ل      ُ  ذلك، أُط 
   .                                 االتفاقية يف أوروبا الوسطى والشرقية

وأعربت األطراف يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية أيضا عن اهتمامها بإنشاء آلية           -٥٦
  .تنسيق إقليمية ألغراض املرفق اخلامس

  نتاجات دراسة عاملية بشأن برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية است - ثالثاً 

  ضرورة إعادة توجيه برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية -ألف   
، أقرت األطراف بأن أحد األساليب اليت تكفل حتقيـق غـرض         ٨-م أ /٣يف املقرر     -٥٧

 املستوى الوطين ودون اإلقليمي     االستراتيجية لعله يكمن يف التنفيذ الفعال لربامج العمل على        
واإلقليمي؛ ولكن هذه الربامج حتتاج إىل إعادة توجيه لكي حتقق النتائج املتوخـاة يف إطـار               

  . األهداف التشغيلية اخلمسة
وأقر مؤمتر األطراف أيضا بأن رصد تنفيذ االستراتيجية سيتطلب إجيـاد مؤشـرات           -٥٨

ألهداف التشغيلية لالستراتيجية، ومؤشرات األثـر      األداء لقياس مدى التقدم احملرز بالنسبة ل      
مث طلب مؤمتر األطـراف إىل البلـدان         .لقياس التقدم احملرز بالنسبة لألهداف االستراتيجية     

تيجية مـستندة   ااألطراف املتأثرة أن تنقح برامج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استر           
تصادية، وأن تدرج برامج عملها الوطنيـة        اق -إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية      

ومسائل اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي األراضـي يف خططهـا اإلمنائيـة ويف اخلطـط             
  .والسياسات القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

 البلدان األطراف املتأثرة على مواءمة برامج       ٨-م أ /٣ عن ذلك، حيث املقرر      وفضالً  -٥٩
شطة التنفيذية املتصلة باالتفاقية مع االستراتيجية بطرق منـها معاجلـة   عملها وغريها من األن  

  .النتائج املتوخاة يف إطار األهداف التشغيلية اخلمسة
وخالصة القول إن هذا املقرر، حبكم صلته بتنفيذ االستراتيجية، خيلص إىل ضـرورة            -٦٠

 مـع   القائمـة متاشـياً   إعادة توجيه برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمـل اإلقليميـة            
حتويل برامج العمل إىل وثائق استراتيجية ) أ(االستراتيجية يف عدد من اجملاالت الرئيسية، وهي 

__________ 

 .املركز عمله بالفعللقد بدأ هذا  )١٠(
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ووضع مؤشرات األثر لقياس أداء بـرامج       ) ب( مع األهداف التشغيلية لالستراتيجية،      ياًشمتا
واستحداث ) ج(األساسية  االقتصادية والبيوفيزيائية    - العمل بالنسبة إىل البيانات االجتماعية    

  .أداة إبالغ لتسهيل عملية استعراض مدى تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية

  التغريات املطلوبة يف مواءمة وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية  - باء 
اقتـصادية  -لقد بّينت الدراسة االستقصائية أن األطراف تعمل يف ظروف اجتماعيـة            -٦١

 متطلبات االستراتيجية فيما خيص بـرامج العمـل دون اإلقليميـة            وسياسية شىت، وأهنا تنفذ   
ففي أفريقيا، صاغت مجيع املناطق دون اإلقليمية الستة بـرامج عمـل دون              .بدرجات متفاوتة 

إقليمية، إال أن عملية التنفيذ بدأت يف منطقتني دون إقليميتني فقط ومل تبدأ عملية املواءمة إال يف                
آسيا، فصاغت مخس من أصل ست مناطق دون إقليمية برنامج عمل أما يف  .واحدة منها فقط

 مل  مماثالً على أن عدداً   . إىل جانب بعض مؤشرات األثر      استراتيجياً دون إقليمي مستخدمة إطاراً   
 .ينفذ برامج العمل وأن منطقة دون إقليمية واحدة فقط بدأت عملية املواءمة مع االسـتراتيجية 

 والكارييب، وضعت معظم برامج العمل دون اإلقليميـة ونفـذت           ويف منطقة أمريكا الالتينية   
وفيما يتعلق   . وجيري التخطيط لعملية املواءمة    وقد وضعت األهداف االستراتيجية أيضاً     .جزئياً

  .باملرفق الرابع واملرفق اخلامس، ال يوجد حتديد واضح للمناطق دون اإلقليمية
، ٢٠٠٧دون اإلقليمية صيغت قبل عـام       وهناك إقرار بأن العديد من برامج العمل          -٦٢

ولكن احلالة الراهنة لعمليات االستعراض وإعادة التوجيه واملواءمة توحي بشدة بأن مثة حاجة             
إلجراء حتول يف النهج املتعلق باملواءمة والتنفيذ النهائي لربامج العمل دون اإلقليمية إذا ما أريد   

   .٢٠١٨حتقيق أهداف االستراتيجية حبلول عام 
ومثة حتديات وعوائق ما فتئت املناطق دون اإلقليمية حتـددها وهـي ذات صـلة                 -٦٣

وتكتسي أمهية كبرية بالنسبة لعمليات التنقيح واملواءمة والتنفيذ الفعال لربامج العمـل دون             
وعالوة على احلاجة إىل جتديد العزمية السياسية، فإن أوجه اخللـل الـيت تعتـري                .اإلقليمية

  :ة يف حاجة إىل معاجلةاجملاالت التالي
 ؛املوارد البشرية  )أ(  

 املوارد املالية؛  )ب(  

 ؛القدرة املؤسسية  )ج(  

 ؛تبادل املعلومات  )د(  

 .التواصل  )ه(  

 من األثر يف التغيريات املتوقع إدخاهلـا        وستحدث كل واحدة من هذه العراقيل قدراً        -٦٤
  .يف اجملاالت التالية
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   التشغيليةالترتيبات املؤسسية واملبادئ  -١ 
لقد وضعت الترتيبات اإلدارية واملؤسسية لتنفيذ برامج العمـل دون اإلقليميـة يف               -٦٥

وتشكل اللجان التوجيهية التابعة جلهـات التنـسيق         .املناطق دون اإلقليمية األفريقية اخلمس    
يـة  الوطنية العاملة مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات التقن   

والعلمية دون اإلقليمية أساس اهليكلة اإلدارية فضال عن أن كل واحدة مـن املنـاطق دون                
اإلقليمية اختارت جهة اتصال مؤسسية تقع علي عاتقها مسؤولية القيادة يف تنفيذ برنـامج              

  .)١١(العمل دون اإلقليمي
 واملؤسسي لربامج أو اللجان التقنية اإلطار اإلداري/وباملثل، تقدم اللجان التوجيهية و   -٦٦

وتتحمل اللجنة التوجيهية مسؤوليات إدارية ولوجستية ومالية       . العمل دون اإلقليمية يف آسيا    
يف حني تقدم اللجنة التقنية التابعة لكل واحدة من املناطق دون اإلقليمية اإلشـراف علـى                

الـدفع يف   ومع ذلك، فقد فشلت هذه الترتيبات املؤسسية يف         . الربنامج وعلى عملية تقييمه   
اجتاه تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية يف مجيع املناطق دون اإلقليمية باستثناء منطقة واحـدة            

  ). مشال شرق آسيا(
ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، أنشأت املنطقة دون اإلقليمية للكارييب إطارا             -٦٧

 لألراضي، يف حني يتيح مشروع      مؤسسيا للتنفيذ هو مبادرة الشراكة بشأن اإلدارة املستدامة       
قليميـتني  تقييم تدهور التربة يف األراضي اجلافة إطارا تنفيذيا مؤسسيا للمنطقـتني دون اإل            

، مل توضع برامج عمل دون إقليمية ال يف منطقة مشال           وكما ذُكر آنفاً  . األنديز وغران تشاكو  
  .البحر املتوسط وال يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية

     ت الدراسة االستقصائية املشار إليها أعاله أن األطر اإلداريـة واملؤسـسية            وكشف  -٦٨
قائمة إىل حد كبري إال أن مثل هذه األطر مل تثبت أهنا فعالة أو كافية لدفع عمليـة املواءمـة         

، وذلك ألسباب تتفاوت بني االفتقار إىل الدعم وضعف القدرة املؤسسية مـن             والتنفيذ قدماً 
      إىل التنـسيق    وكانت النتيجة بوجه عام هي االفتقار إمجـاالً       . لبشرية واملالية حيث املوارد ا  

أو التداخل مع أنشطة ذات الصلة ملنطقة دون إقليمية أخرى، والقصور يف التكامل الفعلي              /و
فيما يتعلق باملسائل الشاملة لعدة قطاعات والعجز عن إدماج برامج العمل دون اإلقليمية يف              

وينبغي إعادة النظر يف الطرائق اليت تتبعها جهات االتصال املؤسسية          . ائية الوطنية اخلطط اإلمن 
  .هبدف تعزيز قدرهتا على التحلي بالقيادة واالضطالع بواليتها

__________ 

اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول املعنية مبكافحـة        /هذه اهليئات هي اللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا        )١١(
اجلفاف يف منطقة الساحل بالنسبة لغرب أفريقيا، واحتاد املغرب العريب بالنسبة لشمال أفريقيا، واجلماعـة                

 أفريقيا الوسطى بالنسبة لوسط أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية         جلنة غابات /االقتصادية لدول وسط أفريقيا   
 .بالنسبة لشرق أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بالنسبة للجنوب األفريقي) اإليغاد(للتنمية 
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  احلاجة إىل التكامل فيما بني برامج العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية   -٢  
 برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمـل   يف أفريقيا، مل حتدد بوضوح الروابط بني        -٦٩

، إال أنه يف عملية وإذا كان ذلك يشكل حتدياً. اإلقليمية باستثناء يف حالة غرب أفريقيا/الوطين
املواءمة يشكل فرصة إلدماج برامج العمل دون اإلقليمية ضمن برنامج العمل اإلقليمي ومن             

ءاً من عملية مواءمة كل من برنامج العمـل         مث ينبغي أن تكون عملية إقامة هذه الروابط جز        
أما يف املنطقتني دون اإلقليميـة ألمريكـا الالتينيـة          . الوطين وبرنامج العمل دون اإلقليمي    

والكارييب وآسيا، فإن برامج العمل الوطنية تدعم برامج العمل دون اإلقليمية، بالرغم من أن              
العمل دون اإلقليمـي ومواءمتـه مـع        احلاجة لزيادة االنسجام يف عملية استعراض برنامج        

  . االستراتيجية ال تزال قائمة
 ويف  . كـامالً  مج العمل اإلقليمي تنفيذاً   ويف منطقة أفريقيا، ال يزال يتعني تنفيذ برنا         -٧٠

إىل ) جنوب ومشال شرق وجنوب شرق آسـيا (آسيا، سعت ثالث مناطق دون إقليمية فقط        
ويبقـى التنفيـذ    . قليمي وبرامج العمل الوطنية   إحداث االنسجام بني برنامج العمل دون اإل      

يشكل حتديا لعدة أسباب منها االفتقار إىل األموال والقصور يف تكامل هـذه اخلطـط يف                
اخلطط اإلمنائية الوطنية والعجز عن إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف عمليات اإلصـالح             

 واحلاجة إىل ظروف سياسية وتشريعية      االقتصادي، واالفتقار إىل التنسيق فيما بني الوزارات،      
  . ومؤسسية مواتية

وتتيح عملية املواءمة فرصة لتهدئة املخاوف بشأن احلدود الواضحة اليت تفصل بـني        -٧١
واتفق على أن وضع بـرامج عمـل        . برنامج العمل اإلقليمي وبرنامج العمل دون اإلقليمي      
 ميكـن أن يكـسب    سليماًيذها تنفيذاًإقليمية وبرامج عمل دون إقليمية بعد تفكري ملي وتنف       

  .برامج العمل الوطنية قيمة إضافية
قـصور  (وبالنسبة آلسيا، تعود أسباب عدم التصرف إىل مسائل هيكلية متجـذرة              -٧٢

     وهناك رأي سائد مفـاده أنـه       ). اهليكلة املؤسسية وحمدودية القدرات واالفتقار إىل التمويل      
  . ما مل ُتزال بعض العقبات الرئيسيةال جدوى من مواءمة برامج العمل 

  تعبئة املوارد  -٣  
لقد اعتَبرت مجيع املناطق دون اإلقليمي أن تعبئة املوارد هي إحدى احلواجز الرئيسية               -٧٣

ولدى املنطقة دون اإلقليمية لغرب أفريقيـا، وهـي         . أمام تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي     
، استراتيجية مالية ولكنها فشلت حىت اآلن يف حتصيل         املنطقة اليت تضم أكرب عدد من البلدان      

املوارد املطلوبة كما يتبني من الدعم دون اإلقليمي والثنائي واملتعدد األطراف غـري الكـايف               
ـ          . لربنامج العمل دون اإلقليمي    رى علـى   وال تتوفر أّي من املنـاطق دون اإلقليميـة األخ

نه إفيما يتعلق بتعبئة املوارد يف منطقة آسيا، حيث         وهناك جتربة مماثلة    . استراتيجية مالية موثقة  
تيجيات مالية  ابالرغم من إعداد مجيع املناطق دون اإلقليمية باستثناء منطقة احمليط اهلادئ استر           
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مل تفلح أيٌّ منها يف تعبئة املوارد املطلوبة األمر الذي أدى عدم تشغيل أي برنامج دون إقليمي      
موال مرفق البيئة العاملية جيري حتويلها من قبل مصرف التنميـة           ومثة شعور بأن أ   . يف املنطقة 

علـى أن شـروط     . اآلسيوي أو البنك الدويل إلفساح اجملال لرزمات قروض أكثر جاذبية         
التمويل غري جذابة وقاصرة للغاية حبيث تفي مبتطلبات أنـواع بـرامج اإلدارة املـستدامة               

ارييب قد بّينت هـي األخـرى حاجتـها إىل      وكانت منطقة أمريكا الالتينية والك    . لألراضي
التمويل، كما أن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية جعلت مسألة التمويل أحـد الـشروط              

  . لالخنراط جمددا يف عملية برنامج العمل دون اإلقليمي
وحثت عدة أطراف األمانة واآللية العاملية على توفري الدعم املايل من أجـل تعزيـز                 -٧٤

  . تيجية على املستوى دون اإلقليميتنفيذ االسترا
واهلدف . وطورت اآللية العاملية مفهوم االستراتيجيات املالية املتكاملة لتنفيذ االتفاقية          -٧٥

النهائي لالستراتيجيات املالية املتكاملة هو هتيئة بيئة مواتية لتعبئة املوارد الداخلية واخلارجيـة             
وتشري االستراتيجيات  .  اإلدارة املستدامة لألراضي   واالبتكارية إلجياد إطار استثماري ألنشطة    

املالية املتكاملة إىل عملية طويلة األمد يف احلالة اليت تكون فيها احلاجة ملحة إىل تعبئة موارد                
ات موارد بشرية ومالية وهي غري متاحة       جيمالية بسرعة نسبيا، ويتطلب إنفاذ هذه االستراتي      

  . ألحيانبسهولة للبلدان األطراف يف أغلب ا

  تنمية القدرات  -٤  
 يف املائة من املناطق دون اإلقليمية قد أعدت يف الوقت احلاضر برامج             ٨٠إذا كان حنو      -٧٦

عمل دون إقليمية، فإن أكثر من نصف هذه املناطق مل يضع وثائق استراتيجية مزودة مبؤشرات               
نمية القدرة علـى إدراج     ويوحي مستوى عدم االمتثال بأن مثة حاجة إىل ت        . حمددة لقياس األثر  

  .ساعدة املطلوبة لعملة املواءمةهذه العناصر يف برامج العمل دون اإلقليمية كجزء من امل
وقد أحرزت منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ومنطقة آسيا بعض التقدم يف إعـداد               -٧٧

م تنفيـذ   وأشارت األطراف إىل العائق احملتمل أمـا      . وثائق استراتيجية ويف وضع املؤشرات    
وسيكتـسي  . برنامج العمل دون اإلقليمي واملتمثل يف االفتقار إىل املوارد البشرية املؤهلـة           

اإلبالغ الفعال فيما يتعلق باملؤشرات أمهية بالنسبة لفعالية قياس األداء يف تنفيذ االستراتيجية             
  . والتقدم احملرز بشأن أهدافها

  برامج العمل اإلقليميةالتغريات املطلوبة يف مواءمة وتنفيذ   -جيم   

  الترتيبات املؤسسية واملبادئ التشغيلية  -١  
لقد ُعّينت جهة االتصال املؤسسية لكل واحدة من شبكات الربامج املواضيعية الست   -٧٨

وتتحمل جهات االتصال املؤسسية هـذه      . اليت تشكل إطار برنامج العمل اإلقليمي ألفريقيا      
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خلاصة بكل عضو من منظمات القطاعني العام واخلاص        املسؤولية عن تنسيق أنشطة الشبكة ا     
ومل ترق هذه الشبكات، منذ إنشائها، إىل مستوى التطلعات         . واملنظمات الدولية ذات الصلة   

وهناك قلق مـن أن جهـات       . يف أدائها، بل إهنا مل تعد تؤدي عملها يف العديد من احلاالت           
أن احمللي، أي علـى املنطقـة دون        االتصال املؤسسية قد جنحت إىل قصر تركيزها على الش        

وإضافة إىل ذلـك، كانـت      . اإلقليمية املباشرة اليت تتواجد فيها ومن مث قصر نشاطها عليها         
مسائل القيود من حيث القدرات داخل جهات االتصال املؤسسية، وعدم وجود عملية حمددة       

شبكة، وانعدام  بوضوح الختاذ القرارات، وقصور الدعم واملشاركة من جانب الشركاء يف ال          
قنوات االتصال الفعلي، وعدم تواتر االجتماعات مبثابة حواجز أمام زيادة التنسيق املؤسسي            

  .عدم وجود نظام واضح للمساءلةويضاف إىل ذلك . الفعال
وقد طورت منطقة آسيا أيضا شبكات برامج مواضيعية وإطار عمل جلهات االتصال         -٧٩

 إىل حـد   جيداً وتسري هذه الترتيبات سرياً   . ذ برامج العمل  املؤسسية لتنسيق وقيادة عملية تنفي    
ما، السيما بالنظر إىل الدعم القوي الذي قدمته بعض احلكومات يف املنطقة، بـالرغم مـن                

  . وجود بعض أوجه القلق فيما يتعلق مبنطقة جنوب احمليط اهلادئ دون اإلقليمية
ة قليلة من املنظمات الراغبة يف حتمل       ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، هناك قل        -٨٠

مسؤولية تنسيق برنامج العمل اإلقليمي عن طريق الدعم املؤسسي لكل شبكة من شـبكات              
  . الربامج املواضيعية

وبإمكان املناطق األخرى املهتمة بصياغة برامج عمل إقليميـة أن تغتـنم الفرصـة                -٨١
 برامج عمل إقليمية فيمـا يتعلـق        الستخالص بعض الدروس من جتارب املناطق اليت اختذت       

وبوجه عام، ستحتاج جهات االتصال املؤسسية والشبكات الداعمة إىل         . بالترتيبات املؤسسية 
  . تركيز ودعم خاصني عالوة على توضيح لألدوار وإىل آليات واضحة لإلدارة واملساءلة

  تعبئة املوارد  -٢  
 أمام تنفيـذ شـبكات الـربامج        كانت مسألة قصور املوارد املالية حاجزا حقيقيا        -٨٢

ففي أفريقيا وضعت عدة مناطق دون إقليمية خطط عمل ولكنها          . املواضيعية يف مجيع املناطق   
وكان هناك استثناء وحيد هو أنـشطة       . مل تتمكن من الذهاب إىل أبعد من مرحلة الصياغة        

ـ   . الشبكة الثالثة اليت تلقت الدعم من مرفق البيئة العاملية         شغال يف أن هـذا  ويكمن وجه االن
النوع من التمويل وإن كان مرحبا به فهو مييل إىل األخذ بنهج متويلي يركز على املـشاريع                 

 فيما يتعلق بالتمويل املستدام لـربامج        كبرياً حاجزاً/وليس على الربامج وهو ما يشكل شاغالً      
يتعلق بتمويل وعالوة على ذلك، فإن النطاق الذي يبلغه مصرف التنمية األفريقي فيما . العمل

  .املشاريع يف مجيع أحناء املنطقة حمدود
 وأوضحت منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية أيضاً           -٨٣

وتواجه جهات االتـصال الوطنيـة      . احلاجة إىل تعبئة التمويل لتنفيذ برامج العمل اإلقليمية       
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دوى مراقبة التصحر وأثر ذلـك علـى        بشكل عام صعوبات حقيقية يف إقناع حكوماهتا جب       
وغالبا ما تنظر وزارات املالية والتخطيط إىل مسألة اإلدارة املستدامة لألراضي           . اإلنتاج احمللي 

على أهنا ثانوية يف الوقت الذي تعىن فيه العديد من احلكومات مبشاكل متنامية باسـتمرار يف                
  .ل نصيبها من امليزانية الوطنيةاجماالت الصحة والرعاية والتعليم تلح هي األخرى لتن

ومل حتدد اآللية العاملية بعد بوضوح مصادر التمويل لدعم برامج العمـل اإلقليميـة                -٨٤
مباشرة، كما أن املشاكل املتعلقة بتعبئة األموال ال تزال تشكل حاجزا أمام مواءمـة هـذه                

  . الربامج وتنفيذها

  تنمية القدرات  -٣  
إلقليمي يف معظم املناطق، باستثناء منطقة أمريكيا الالتينيـة         سيحتاج برنامج العمل ا     -٨٥

والكارييب، إىل تنقيح إلخراجه يف شكل وثيقة استراتيجية مزودة مبجموعـة مناسـبة مـن               
 احلاجة إىل تقدمي دعـم تقـين        ٨-م أ /٣ويبني مستوى االمتثال ألحكام املقرر      . املؤشرات

 يف برامج العمل اإلقليمية على اعتبار هـذه         وخدمات بناء القدرات بغية إدراج هذه العناصر      
  . العناصر ضرورية لدعم تنفيذ االستراتيجية

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف   

  برامج العمل دون اإلقليمية  -١  
فيما يلي األفكار اليت أتاحها استعراض احلالة الراهنة لتنفيذ برامج العمـل دون               -٨٦

  :ءمتهااإلقليمية وموا
وضعت ثالثة عشرة من أصل مخسة عشرة منطقة دون إقليمية من مناطق              )أ(  

 ٩٢مرفقات التنفيذ اإلقليمي األول والثاين والثالث برنامج عمل دون إقليمي، وهو ما ميثل              
 يف مائة فقط من املناطق دون اإلقليمية اليت وضعت          ٣٠بيد أن   . يف املائة من نسبة االمتثال    

 يف املائة مـن املنـاطق       ٣٦ حاليا على تنفيذها بدرجات متفاوتة، وأن        برنامج عمل يعكف  
  شرعت يف مواءمة براجمها مع االستراتيجية؛

ال يوجد تعريف واضح للمنطقة دون اإلقليميـة يف املـرفقني الرابـع               )ب(  
  .وبالتايل مل يوضع أي برنامج عمل دون إقليمي يف هاتني املنطقتني. واخلامس

  :بيانات املتاحة إىل االستنتاجات التاليةوأدى تقييم ال  -٨٧
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تتمتع عدة مناطق دون إقليمية بقدرات لتخطيط بـرامج ولكـن هنـاك       )أ(  
حواجز كبرية تعترض عمليات االستعراض واملواءمة والتنفيذ الفعلي لربامج العمـل دون            

ف املـوارد   اإلقليمية، ومن هذه احلواجز حمدودية الدعم املايل وعدم القابلية للتنبؤ به وضع           
  املؤسسية والبشرية؛

هناك تباين بني هنج االستراتيجيات املالية املتكاملة، الذي يعرف أنه هنج             )ب(  
          طويل األمد، ونطاق متطلبات التمويل والتوقيت املطلوب لدعم تنفيذ بـرامج العمـل            

  دون اإلقليمية؛
 لتنفيـذ بـرامج     لقد نتج عن القلق املشروع إزاء حمدودية الدعم املايل          )ج(  

العمل دون اإلقليمية إحجام عام من جانب املؤسسات دون اإلقليمية عن االلتزام بوقت             
  معني وجهود معينة حيال استعراض ومواءمة برامج العمل القائمة؛

يعد تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي يف الكثري من احلاالت نشاط قائم              )د(  
رامج العمل دون اإلقليمية القائمة، وضعف التناغم       بذاته الزمه تداخل مباشر مع بعض ب      

وهـذا  . مع الربامج القائمة، وافتقار إىل آليات للربط بعمليات أخرى لتنفيذ اتفاقية ريو           
الوضع يقلل من إمكانية معاجلة املواضيع الشاملة على حنو فعال ومن إمكانية اسـتخدام              

  .املوارد مبزيد من الكفاءة
نفيذ برامج العمل دون اإلقليمية تعّرض مـسألة تعزيـز        احلالة الراهنة لت    )ه(  

فمن شأن الفشل يف تقدمي الدعم املايل والتقين الالزم وإعـادة           . االستراتيجية خلطر كبري  
تنظيم برامج العمل دون اإلقليمية أن يؤدي يف هناية املطاف إىل هتديد قدرة األطراف على               

  . حتقيق أهداف هذه الربامج بشكل كامل

  امج العمل اإلقليميةبر  -٢  
وضعت مجيع املناطق، باستثناء منطقة مشال البحر املتوسـط ومنطقـة أوروبـا               -٨٨

والوسطى والشرقية، برامج عمل إقليمية مزودة بشبكات برامج مواضـيعية كعناصـر            
  :وقد مت التوصل إىل االستنتاجات التالية استنادا إىل البيانات املتاحة. أساسية

    كات الربامج املواضيعية ولكنها مل تنفذ مـا عـدا يف          أطلقت معظم شب    )أ(  
  حاالت قليلة؛

مواءمة برنامج العمل اإلقليمي جارية يف منطقة واحدة فقط من املناطق              )ب(  
  اخلمسة، وهو ما يعرض مساعي تعزيز وحتقيق أهداف االستراتيجية خلطر كبري؛

نها مـن إجـراء     تفتقر عدة جهات اتصال مؤسسية إىل املوارد اليت متك          )ج(  
  االتصاالت والتنسيق وتنفيذ أنشطة شبكة الربامج املواضيعية يف مجيع أحناء مناطقها؛
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اإلطار املؤسسي احلايل الذي حيكم تنفيذ شبكات الـربامج املواضـيعية             )د(  
يعتمد اعتمادا شديدا على العمل الطوعي والتعاون بني أعضائه دون أن تكون له آليـة               

  اءلة؛واضحة للتنسيق واملس
جرى يف بعض احلاالت تنفيذ الربامج اإلقليمية على حنو أدى إىل إحداث       )ه(  

  أثر حمدود على املستوى احمللي وليس على املستوى اإلقليمي؛
بدا وأن التمويل املقدم لشبكات الربامج املواضيعية يركز على املشاريع            )و(  

 متويل مـستدام لتـشغيل      وليس على الربامج، دون أن تكون هناك آلية واضحة لتوفري         
  برامج العمل اإلقليمية؛

  . متويل برامج العمل اإلقليمية غري كاف  )ز(  

  التوصيات  -باء   
  :التوصيات املقدمة هي كما يلي  -٨٩

تشجَّع البلدان األطراف املتأثر اليت مل تضع برنامج عمل دون إقليمـي              )أ(  
 ضمن إطـار االسـتراتيجية ويف       أو برنامج عمل إقليمي على االنتهاء من هذه العملية        /و

  حدود املهلة الزمنية اليت حددهتا هذه االستراتيجية؛
أو تنفيـذها   /ينبغي للبلدان األطراف املتأثرة أن تراعي، لدى وضعها و          )ب(  

     برامج العمل دون اإلقليمية، الربامج دون اإلقليمية القائمة هبدف التنـسيق فيمـا بـني             
  هذه الربامج؛

طراف أن تنسق أكثر مع املنظمات دون اإلقليمية املعنية، عـن           ينبغي لأل   )ج(  
طريق آليات التنسيق اإلقليمية وجلاهنا التنفيذية إن وجدت، وذلك سعيا لتعزيز عمليـة             

  تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي وبرنامج العمل اإلقليمي؛
 ينبغي لألمانة أن تعد مناذج ومبادئ توجيهية لإلبـالغ تـسترشد هبـا              )د(  

املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية يف اإلبالغ عن تنفيـذ برنـامج العمـل دون               
اإلقليمي وبرنامج العمل اإلقليمي، متاشيا مع النماذج واملبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت قد            

  يرغب مؤمتر األطراف يف توجيهها لألطراف؛
العاملية، أن يقدموا الدعم    ينبغي للشركاء يف التنمية، ال سيما مرفق البيئة           )ه(  

التقين واملايل الكايف والقابل للتنبؤ به من أجل تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية يف تلك               
 مؤهلة لتلقي مثل هذا الدعم، مبا يف ذلك الدعم املوجـه             أطرافاً املناطق اليت تضم بلداناً   
  لتنمية القدرات املطلوبة؛
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ن مع اآللية العاملية، على تقدمي املـساعدة        ينبغي لألمانة أن تعمل، بالتعاو      )و(  
يف تطوير تلك االستراتيجيات احملددة القصرية واملتوسطة األجل املتعلقة بـرامج العمـل             

  دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية؛
ينبغي لآللية العاملية أن تنشئ أطرا استثمارية إقليمية مىت طلب منها ذلك       )ز(  

 عملييت استعراض وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليميـة وبـرامج           بغية توجيه التمويل حنو   
  العمل اإلقليمية؛ 

ينبغي لألطراف أن تضع ضمن أولوياهتـا تنفيـذ شـبكات الـربامج               )ح(  
املواضيعية، عن طريق آليات التنسيق اإلقليمية وجلاهنا التنفيذية إن وجدت، هبدف دعـم             

ء اعتبـار خـاص لرصـد وتقيـيم         برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، مـع إيـال        
  .تدهور األراضي على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي/التصحر

        
  


