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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) د(٧البند 

مـن أجـل     نوات العشر اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للس    
  )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
وات العشر من أجـل تعزيـز        للسن نيُيسلّم كل من اخلطة وإطار العمل االستراتيجي        

، اللـذين اعتمـدمها مـؤمتر األطـراف يف          )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية   تنفيذ
، بأن التنسيق اإلقليمي عنصر هام يف تنفيذ االتفاقية، وبأن آليات التنسيق جيب             ٨-م أ /٣ مقرره

ودعـا  . صـة أن تستجيب لالحتياجات القائمة واملستجدة ولقدرات املناطق وقـضاياها اخلا         
، األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر     ٩-م أ /٣األطراف، يف مقرره     مؤمتر

العاملية إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليات التنسيق اإلقليمي من أجل تيسري تنفيذ             واملدير العام لآللية  
، ١٠-م أ /٣ يف مقرره    وطلب مؤمتر األطراف،  . االتفاقية على النحو املطلوب يف االستراتيجية     

 يف مجلة أمور، بتعزيز تعاوهنما على       ،من األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية أن يقوما        
برنامج العمل   يفتنفيذ فعال للقضايا اخلاصة بكل منطقة       الصعيد اإلقليمي عن طريق ضمان      

  .لك املناطقاملشترك، وتيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة يف ت
وتعرض هذه الوثيقة تفاصيل عن اإلجراءات املتخذة من األمني التنفيذي واملـدير         

  .١٠-م أ/٣العام لآللية العاملية من أجل أداء واليتيهما على النحو املبّين يف املقرر 
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  حملتوياتا
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٤  ١٦-٥  .........................................................يةالترتيبات املؤسس  - ثانياً  

  ٤  ٨-٦  ............................................................أفريقيا  - ألف     
  ٥  ١٠-٩  ..............................................................آسيا  -  باء     
  ٥  ١٢-١١  ...........................................أمريكا الالتينية والكارييب  - جيم     
  ٥  ١٣  .........................................مشال البحر األبيض املتوسط  - دال     
  ٦  ١٥-١٤  ...........................................أوروبا الوسطى والشرقية  -  هاء     
  ٦  ١٦  .....................................................مالك املوظفني  -  واو     

  ٦  ٦١-١٧  .................................................دعم تعزيز التعاون اإلقليمي  - ثالثاً  
  ٦  ٢٣-١٨  ....................................الدعم املقدم إىل اللجان اإلقليمية  - ألف     
  ٨  ٤٢-٢٤  .................................دعم تيسري تنفيذ األولويات اإلقليمية  -  باء     
  ١٣  ٥٦-٤٣  ..................تيسري التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق  - جيم     
  ١٦  ٥٩-٥٧  ............دعم تيسري اإلبالغ على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي  - دال     
  ١٨  ٦١-٦٠  .................التعاون مع املؤسسات اإلقليمية دعماً للتنفيذ اإلقليمي  -  هاء     

  ٢٢  ٧١-٦٢  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  ٢٢  ٧٠-٦٢  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٤  ٧١  .........................................................التوصيات  -  باء     
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  معلومات أساسية  -أوالً  
، مبوجب  )االتفاقية(اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            -١

، اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ            ٨-م أ /٣مقرره  
 من ذلك   ٢٩وُيسلم مؤمتر األطراف، يف الفقرة      ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

ر األطراف، يف   واعتمد مؤمت . املقرر، بأمهية التنسيق اإلقليمي يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية       
 الذي دعا فيه األمَني التنفيذي لالتفاقية واملدير العام لآلليـة           ٩-م أ /٣دورته التاسعة، املقرر    

االستراتيجية،  على النحو املطلوب يف ،العاملية إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليات التنسيق اإلقليمي  
املناطق، وتعزيز أوجه التـآزر  تيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة ضمن        من أجل   

فيما بني املؤسسات والربامج واآلليات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومـصارف             
التنمية املتعددة األطراف، واجلهات املاحنة الثنائية، وغريها من اجلهات الفاعلـة واآلليـات             

ة ودون اإلقليمية والقيام، حسب اإلقليمية ودون اإلقليمية من أجل تيسري برامج العمل اإلقليمي
  .االقتضاء، بتقدمي املساعدة التقنية لربامج العمل الوطنية

 ،٩-م أ /٣واستعرض مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، التقدم احملرز يف تنفيذ املقـرر               -٢
ؤمتر وأحاط امل. واضعاً يف اعتباره دور آليات التنسيق اإلقليمي يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية    

 اليت تتضمن االسـتنتاجات والتوصـيات املتعلقـة         ICCD/COP(10)/MISC.1علماً بالوثيقة   
بتحسني فعالية وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب؛ 
 وبإمكانيات إنشاء وحدة للتنسيق اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية؛ وباحلاجة إىل حتسني          

  .قدرة وفعالية وكفاءة وحدات التنسيق اإلقليمي
 ١٠-م أ /٣واستناداً إىل االستعراض املذكور أعاله، اعتمد مؤمتر األطراف املقـرر             -٣

  :الذي قام مبوجبه مبا يلي
طلب إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية أن ُيعّززا تعاوهنما على              )أ(  

 يف برنامج العمـل     تنفيذ فعال للقضايا اخلاصة بكل منطقة     مان  الصعيد اإلقليمي عن طريق ض    
  املشترك، وتيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة يف تلك املناطق؛

دعا األمانة واآللية العاملية إىل العمل بتعاون وتنسيق ضمن إطـار آليـات               )ب(  
حتديد وتنفيذ أولوياهتـا اإلقليميـة      التنسيق اإلقليمي القائمة يف مناطق هذه اآلليات من أجل          

  املشتركة على النحو الذي طُرحت به على مؤمتر األطراف للنظر فيها؛
األمانة واآللية العاملية مواصلة دعم تنفيذ األولويـات اإلقليميـة          إىل  طلب    )ج(  

  حّددهتا خمتلف املناطق، وذلك يف حدود واليتيهما وما يتوافر لديهما من موارد؛ كما
ب إىل األمني التنفيذي أن يدعم، بناًء على طلب من البلدان األطـراف             طل  )د(  

املتأثرة يف املناطق املعنية وبتعاون معها، األداء الفعال لشبكات الربامج املواضيعية رهناً بتوفري             
  البلدان األطراف الدعم املايل والتقين الالزم؛
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قدمي التقارير عن تنفيذ بـرامج   طلب إىل األمانة واآللية العاملية تيسري إعداد وت         )ه(  
العمل دون اإلقليمية واإلقليمية عن طريق مجلة أمور منها تقدمي املساعدة التقنية علـى النحـو                
  .املطلوب إىل املؤسسات اإلقليمية العاملة ككيانات إبالغ على النحو الوارد يف مرفق ذلك املقرر

أن يقـدم تقريـراً إىل مـؤمتر        ،  ١٠-م أ /٣ األمني التنفيذي، يف املقرر      إىلوطُلب    -٤
وحتقيقاً هلـذه   . األطراف يف دورته احلادية عشرة، عن تنفيذ ذلك املقرر وعن النتائج احملرزة           

الغاية، تعرض هذه الوثيقة األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة واآللية العامليـة سـعياً منـهما             
ات كي ينظر فيهـا مـؤمتر       وتقدم الوثيقة أيضاً استنتاجات وتوصي    .  األحكام هلذهلالمتثال  
ألطراف أن حتيط علماً بأن آليات التنسيق اإلقليمي ُتبحث أيضاً يف سياق            وميكن ل . األطراف

ومن مث ميكن قراءة هذه الوثيقة مقترنة بتقريـر الفريـق   . تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة 
  .ICCD/COP(11)/21 بشأن هذا التقييم، الوارد يف الوثيقة دوراتالعامل بني ال

  الترتيبات املؤسسية  -ثانياً  
يوجد من  ما  استعرضت  ،  ١٠-م أ /٣ بالوالية احملددة يف املقرر      عند اضطالع األمانة    -٥

  يف ذلـك   مراعيـة  مضيفة لوحدات التنسيق اإلقليمـي     بلدانمؤسسات مضيفة واتفاقات    
كفـاءة   من حيث صلتها بفعاليـة و      ICCD/COP(10)/MISC.1التوصيات الواردة يف الوثيقة     

واختذت األمانـة أيـضاً     . وحدات التنسيق اإلقليمي يف تيسري التنسيق على الصعيد اإلقليمي        
ويقدم هذا الفصل   . إجراءات من أجل حفز إبرام تلك االتفاقات يف املناطق اليت ال توجد فيها            

  .تفاصيل عن هذه اإلجراءات والنتائج احملققة

  أفريقيا  -ألف  
قليمي ألفريقيا حالياً يف مبىن مصرف التنمية األفريقي،        يوجد مقر وحدة التنسيق اإل      -٦

وخيطط لنقل الوحدة إىل مؤسسة أخرى يف بلد يستـضيف          . الواقع مؤقتاً يف تونس العاصمة    
  .عدداً أكرب من املنظمات واملؤسسات املكلفة بواليات إقليمية

ملتحـدة  وبعد أن حبثت األمانة خيارات شىت، افتتحت مناقشات مع جلنة األمـم ا              -٧
ويقع مقر اللجنة يف أديس أبابا، بإثيوبيا، حيث ميكن أن يزيد وجود عدة    . االقتصادية ألفريقيا 

وُيتوقع أن تنتهي . مؤسسات إقليمية من تسهيل أداء الوحدة دورها يف تيسري التنسيق اإلقليمي
م األمانـة  وحاملا ُيوقع اتفاق االستضافة مع اللجنة، سُترب. ٢٠١٤ حبلول عام   وراتهذه املشا 

  .اتفاق البلد املضيف مع إثيوبيا
وسيؤدي نقل وحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا إىل مقر اللجنة إىل توحيـد نـسيب                -٨

إلجراءات االستضافة املؤسسية للوحدات القائمة، ألن مقر وحدة التنسيق اإلقليمي يف آسيا            
احمليط اهلادئ، ومقـر وحـدة      يوجد يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و        
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التنسيق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب يوجد يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا            
واألمانة عازمة، بنقل وحدة أفريقيا إىل أديس أبابا، على احلفـاظ علـى       . الالتينية والكارييب 

  .العالقات املمتازة اليت تربطها مبصرف التنمية األفريقي

  آسيا  -باء  
ما زالت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ هي املؤسـسة               -٩

يـزال   ، وال )١(وقد أثبت هذا الترتيـب جناعتـه      . اليت تستضيف وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا     
ت األمـم   جداً للوحدة يف أداء مهمة دعم التنسيق اإلقليمي مع البلدان األطراف ووكـاال             مفيداً
  . واملنظمات األخرى، وزيادة فعالية وكفاءة االتصاالت والتعاون يف هناية املطافتحدةامل

، ICCD/COP(10)/MISC.1من الوثيقة   ) أ(١١٠وبناًء على التوصية الواردة يف الفقرة         -١٠
وجهت األمانة رسالة خطية إىل حكومة تايلند تلتمس منها الشروع يف مناقشات بشأن إبرام              

وستواصل األمانة العمل مع حكومة تايلند      . وال تزال هذه العملية جارية    . ق البلد املضيف  اتفا
  .٢٠١٤ إىل اتفاق يف مستهل عام صلهبدف التو

  أمريكا الالتينية والكارييب  -جيم  
، ICCD/COP(10)/MISC.1من الوثيقـة    ) ب(١١٠وفقاً للتوصية الواردة يف الفقرة        -١١

، نظرت األمانة يف مجيـع      ٩-م أ /٣ من املقرر    ٥حة مبوجب الفقرة    ومتشياً مع الوالية املمنو   
وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكا الالتينيـة والكـارييب،        املتاحة ل ؤسسية  املترتيبات  الخيارات  

واسُتنتج أن مقر جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا .  يف مكسيكولوحدةيف ذلك إبقاء ا مبا
ومن مث أُبرم اتفـاق  . سانتياغو، بشيلي، هو األنسب الستضافة الوحدة  الالتينية والكارييب يف    

 ٥وبدأت عملها فعلياً يف     . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٥استضافة مع اللجنة، وُنقلت الوحدة يف       
  .٢٠١٢مارس /آذار
وملا كانت اللجنة قد أبرمت اتفاق بلد مضيف مع شيلي يشمل مجيع مؤسـسات                -١٢

ودة يف مقرها، فليست هناك حاجة إىل إبرام اتفاق بلد مـضيف            منظومة األمم املتحدة املوج   
  .إضايف بشأن الوحدة بني األمانة وشيلي

  مشال البحر األبيض املتوسط  -دال  
كانت بعض البلدان األطراف من هذه املنطقة قد أشارت يف السابق إىل أن إنـشاء                 -١٣

ب تلك البلدان مـساعدة     ولذلك مل تطل  . وحدة تنسيق إقليمي للمنطقة ليس من األولويات      
،  مـؤخراً ورغم هذا املوقف العام، أعربـت حكومـة تركيـا      . األمانة يف إنشاء وحدة    من

__________ 

 .٥٧ إىل ٥٤، الفقرات من ICCD/COP(10)/MISC.1الوثيقة  )١(
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 تنسيقي ألعضاء املنطقة، عن اهتمامها باستـضافة وحـدة للتنـسيق            انعقاد اجتماع  مبناسبة
حدة، وأعربت األمانة بدورها عن استعدادها للمساعدة يف إنشاء هذه الو   . اإلقليمي يف املنطقة  

  .فور التوصل إىل اتفاق عام بني األطراف املعنية بشأن قبول هذا العرض

  أوروبا الوسطى والشرقية  -هاء  
رغم أن هناك اتفاقاً عاماً بني األطراف يف منطقة أوروبا الوسطى والـشرقية علـى                 -١٤

حاجة هذه املنطقة إىل آلية للتنسيق اإلقليمي، مل يستوف أي عرض من العـروض املقدمـة                
  .)٢(الستضافة هذه املؤسسة مجيع الشروط األساسية لفعل ذلك

وقد أكدت األمانة من جديد، عن طريق مراسالت رمسية موجهة إىل األطـراف،               -١٥
، ملساعدة املنطقة علـى     ٩-م أ /٣ من املقرر    ٦التزامها باالضطالع بواليتها، املبينة يف الفقرة       

مانة موظفاً يتوىل مسؤولية تقدمي اخلدمات إىل       ومع ذلك عّينت األ   . إنشاء آلية تنسيق إقليمي   
  . يف مقر األمانة إىل أن ُيحدَّد مكان لآللية٤- املوظف وظيفة من الرتبة فشغلوي. املنطقة

  مالك املوظفني  -واو  
باستثناء حالة وحدة التنسيق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكـارييب، أُبقـي مـالك               -١٦

ومل ينتقل املوظف الذي    . غ عنها يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      املوظفني يف املستويات املبل   
إىل عينته اآللية العاملية يف وحدة أمريكا الالتينية والكارييب إىل شيلي عندما ُنقلـت الوحـدة          

  .ووقت جتميع هذا التقرير، كانت اآللية العاملية تبحث هذه املسألة. ناكه

  دعم تعزيز التعاون اإلقليمي  -ثالثاً  
، بأن آليات التنسيق اإلقليمي   ٩-م أ /٣ من املقرر    ٣يسلّم مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -١٧

ميكن أن تشمل اللجان اإلقليمية، ويطلب إىل األمانة واآللية العاملية، يف هذا السياق، أن تقدما 
ويتضمن هذا الفصل تفاصيل عن اإلجراءات اليت اختـذهتا األمانـة           . الدعم إىل هذه اللجان   

  . العاملية لدعم أداء اللجان اإلقليمية، عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمي لكل منهاآلليةاو

  الدعم املقدم إىل اللجان اإلقليمية  -ألف  

  أفريقيا  -١  
، بعد أن تلقت مـن      ٢٠١٠عقدت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا اجتماعها األول يف عام           -١٨

ياً، عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا، لتيسري هذه         األمانة واآللية العاملية دعماً تقنياً ومال     
__________ 

 .١٠٥، الفقرة ICCD/COP(10)/21الوثيقة  )٢(
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 مـتني   تقينومنذئذ، واصلت األمانة واآللية العاملية، يف حدود مواردمها، تقدمي دعم           . )٣(العملية
وخالل الفترة قيد االستعراض، أي منذ انعقاد الدورة العاشـرة ملـؤمتر            . هلذه اللجنة اإلقليمية  

  :وحدة التنسيق اإلقليمي مع اللجنة اإلقليمية يف اجملاالت التاليةاألطراف إىل اآلن، عملت 
  توفري الدعم ملواءمة برامج العمل دون اإلقليمية؛  )أ(  
ضمان فهم واضح ومشترك لدى اجملموعة األفريقية للمواضـيع الرئيـسية             )ب(  

ا ييسر هلا املدرجة يف جدول أعمال دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، مم         
  اختاذ موقف مشترك من هذه املواضيع؛

تيسري متثيل اجملموعة األفريقية يف األفرقة العاملة املخصـصة السـتعراض             )ج(  
  االستراتيجية يف منتصف املدة، ويف أفرقة االتصال املعنية باملفاوضات؛

حشد املوارد لتنظيم حلقة عمل تدريبية للمفاوضني األفارقة، ُعقـدت يف             )د(  
  ؛٢٠١٢نوفمرب /اغادوغو، ببوركينا فاسو، يف تشرين الثاينو

الشروع يف حشد املوارد، عن طريق رئاسة اجملموعة األفريقية، لدعم عقـد     )ه(  
  اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛

  .اهتامنظمتيسري تبادل املعارف واملعلومات ذات الصلة بني األطراف و  )و(  

  آسيا  -٢  
أشار بعض األطراف، يف آسيا، إىل احلاجة إىل جلنة إقليمية تساعد يف دعم التعاون من                 -١٩

. خالل حتسني التنسيق، غري أن املنطقة مل تتخذ بعد أية خطوات ملموسة إلنشاء تلك اللجنـة               
دما تقـرر   وأبلغت األمانة رئاسة املنطقة باستعدادها لدعم جهود األطراف إذا ما قررت أو عن            

  . إقليميةجلنةإنشاء 
وقامت وحدة التنسيق اإلقليمي، من خالل عملها عن طريق الرئاسة واألطـراف،              -٢٠

  :بتيسري ما يلي
ل التعاون  توفري الدعم وحشد املوارد لعملية مواءمة برامج العمل، من خال           )أ(  

  أخرى؛مع اآللية العاملية ومؤسسات 
ملواضيع الرئيسية املدرجة علـى جـداول       توجيه البلدان األطراف بشأن ا      )ب(  

  أعمال دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف؛
تقدمي اإلرشاد من أجل دمج بـرامج العمـل الوطنيـة دجمـاً فعـاالً يف                  )ج(  

  االستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية الوطنية األخرى؛

__________ 

 .٢٤، الفقرة ICCD/COP(10)/21الوثيقة  )٣(
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نوب، وال سيما على الصعيد     اتفاقات التعاون والشراكة فيما بني بلدان اجل        )د(  
  دون اإلقليمي؛

  .تعزيز فرص التبادل الثنائي واملتعدد األطراف يف إطار االتفاقية  )ه(  

  أمريكا الالتينية والكارييب  -٣  
تواصل األمانة واآللية العاملية، عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمي، العمل عن كثـب              -٢١

وخـالل الفتـرة املـشمولة      . الالتينيـة والكـارييب   مع اللجنة التنفيذية اإلقليمية ألمريكا      
باالستعراض، دعمت الوحدة اللجنة يف تنظيم عدة عمليات استشارية بشأن مسائل حمددة هلا             

ودعمت الوحدة أيضاً اللجنة    .  والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     مصلة بلجنة العل  
ماعات مكتيب جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنـة       التنفيذية اإلقليمية يف املشاركة بفعالية يف اجت      

  .استعراض تنفيذ االتفاقية، ويف نشر املعلومات ذات الصلة على البلدان األطراف

  مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية  -٤  
قررت البلدان األطراف يف منطقيت مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسـطى              -٢٢

ن إنشاء جلنتني إقليميتني ليس شرطاً يف هذا الوقت، معربة عن ارتياحهـا لكـون        والشرقية أ 
ولذلك تـدعم األمانـة    . خدمات الرئيسني ونواب الرئيسني كافية لتيسري التنسيق فيما بينها        

واآللية العاملية اجلهود املبذولة للتنسيق داخل هاتني املنطقتني من خالل العمل عن كثب مـع               
، ٢٠١١أكتـوبر   /ويف تشرين األول  . يسيها عندما تقتضي الظروف ذلك    رئيسيها ونواب رئ  

عّين كل من األمانة واآللية العاملية موظفاً أنيطت به مسؤولية حمددة لدعم البلدان األطـراف               
ويف حالة األمانة، كُلف هذا املوظف كذلك مبـساعدة         . الشرقيةيف منطقة أوروبا الوسطى و    

سيق اإلقليمي يف مقر األمانة على دعم البلـدان األطـراف يف            منسق الوحدة املعنية مبهام التن    
  .منطقة مشال البحر األبيض املتوسط

وميكن أن تؤدي اللجان اإلقليمية دوراً حامساً يف دعم عملية التنسيق اإلقليمي مـن                -٢٣
ولدى . خالل االضطالع بدور مركز توجهه البلدان األطراف لتعزيز آليات التنسيق اإلقليمي          

 التنسيق اإلقليمي عدد حمدود جداً من املوظفني وقدر ضئيل من املوارد، ولذلك فمن              وحدات
 أن تزيد البلدان األطراف مشاركتها عن طريق اللجان اإلقليمية واملؤسـسات            اناألمهية مبك 

  .اإلقليمية القائمة ذات الصلة إذا أريد آلليات التنسيق اإلقليمي أن تكون فعالة أكثر

  تنفيذ األولويات اإلقليميةدعم تيسري   -باء  
رغم أن كل منطقة حددت قضايا بعينها ترغب يف معاجلتها، مثة قواسم مـشتركة                -٢٤

كثرية يف األولويات احملددة، مثل مواءمة برامج العمل الوطنية وتنفيذها وتعزيز القدرات مـن       
 واآللية العامليـة    ويعرض هذا الفرع اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة      . أجل تيسري عملية التنفيذ   

  .١٠-م أ/٣ من املقرر ٣ و٢ املبينتني يف الفقرتني اليتيهماوفقاً لو
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  حتديد األولويات اإلقليمية وتعديل برامج عمل األمانة واآللية العاملية  -١  
يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض، عملت األمانة واآللية العاملية، عـن طريـق               -٢٥

، مع اللجنتني اإلقليميتني ألفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب، ومع         وحدات التنسيق اإلقليمي  
رئاسة جمموعة آسيا، سعياً لتحديد األولويات اإلقليمية يف املرفقات األول والثالث والثـاين             

وفيما يتعلق مبنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، نظمت األمانة واستـضافت يف           .  التوايل على
، اجتماعاً ملمثلي تلك املنطقة يف مكاتـب مـؤمتر          ٢٠١٢ديسمرب  /مقرها، يف كانون األول   
وناقش املمثلون مجلة أمور منها حتديد أولويات املنطقة، واتفقـوا          . األطراف وهيئاته الفرعية  

  . فرقة عمل لإلشراف على وضع برنامج عملهم اإلقليميشكيلأيضاً على ت
قحت األمانة واآللية العاملية وعدلتا     ، ن ١٠-م أ /٣ من املقرر    ٣ و ٢وامتثاالً للفقرتني     -٢٦

. برنامج عمل كل منهما وبرنامج عملهما املشترك، وأدرجتا األولويات اليت حددهتا املناطق           
. وأجري هذا التعديل مع مراعاة املوارد املتاحة لألنشطة الالزمة لتنفيـذ هـذه األولويـات              

  .االضطالع هبا باملوارد املتاحة األمانة واآللية العاملية على األنشطة املمكن ركزت وعليه

  تيسري مواءمة برامج العمل الوطنية  -٢  
.  يف املنـاطق ى قـصو يـة اعُترب كل من مواءمة برامج العمل الوطنية وتنفيذها أولو    -٢٧

واستجابة لذلك، تعاونت األمانة واآللية العاملية على تنظيم سلسلة أوىل من حلقات العمـل              
، شرعت  ٢٠١٣ويف عام   . )٤(٢٠١١سبتمرب  /املناطق، يف أيلول  بشأن عملية املواءمة يف مجيع      

 العاملية، إىل جانب جهات شريكة أخرى تشمل مرفق البيئة العاملية وبرنـامج             ليةاألمانة واآل 
األمم املتحدة للبيئة، واملنظمات دون اإلقليمية ذات الصلة حيثما ُوجدت، يف سلسلة ثانية من            

وُتعقـد  . ات من أجل تيسري مواءمة برامج العمل الوطنية      حلقات العمل تركز على بناء القدر     
 على الصعيد دون اإلقليمي، ومن املقرر تنظيم ست حلقات عمـل            ملذكورةحلقات العمل ا  

  .٢٠١٣أخرى حبلول هناية عام 
تـوفري  : وتكمل األمانة واآللية العاملية هذه اإلجراءات بطرق شىت تشمل ما يلـي             -٢٨

رهناً بتوافر اخلربة التقنية واملـوارد      (ل بلد طرف بناًء على الطلب       املشورة التقنية والدعم لك   
) اجيري استكماهل(؛ وإعداد جمموعة من الوثائق التقنية، مبا يف ذلك أداة تربوية )البشرية واملالية

االستراتيجية املالية املتكاملة؛ وإنشاء مكتب مساعدة على       /بشأن عملية برنامج العمل الوطين    
  . ببوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذاإلنترنت يعىن

وظلت إجراءات األمانة واآللية العاملية املتعلقة بربامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية             -٢٩
واستفادت بعض برامج العمـل     . )٥(حمدودة بسبب عوامل كثرية، وال سيما قلة املوارد املالية        

ـ        دون اإلقليمية بالفعل من املساعدة التقنية       املقـر   ن املقدمة من األمانة واآللية العاملية سواًء م
__________ 

 .١٦-١٠، الفقرات ICCD/CRIC(11)/6الوثيقة  )٤(
 .٢٣-١٧، الفقرات ICCD/CRIC(11)/6الوثيقة  )٥(
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وتوفر األمانة أيضاً التوجيه التقين من أجل مواصـلة    . عن طريق وحدات التنسيق اإلقليمي     أو
  .وضع ومواءمة برامج العمل اإلقليمية اخلاصة بآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية

 العمل دون اإلقليمية واإلقليميـة دون       وال يزال التزام البلدان األطراف بعملية برامج        -٣٠
وال شك أن البلدان األطراف السباقة إىل دفع عملية آليات التنسيق           . املستوى املطلوب عموماً  

اإلقليمية /اإلقليمي ودعم أدائها الفعال ستستفيد من عملية وضع برامج العمل دون اإلقليمية           
  .مواءمتهاو

  دعم بناء القدرات وإقامة الشراكات  -٣  
باإلضافة إىل دعم بناء القدرات لتيسري عملية املواءمة، أطلقت األمانة، يف الـدورة               -٣١

احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، سوق بناء القدرات يف جمال اإلدارة املستدامة              
وهذه السوق مركز افتراضي جامع يعىن جبميع قضايا بناء القدرات ذات الـصلة             . لألراضي
وتتيح جمموعة كبرية من الفرص تشمل إقامـة الـشراكات          . تفاقية واالستراتيجية بتنفيذ اال 

وخـالل  . والزماالت واملنح الدراسية والتدريب العملي والتعلم اإللكتروين والعمل التطوعي        
الفترة املشمولة باالستعراض، نظمت اآللية العاملية عدداً من حلقات العمـل دون اإلقليميـة              

ال حشد املوارد للبلدان األطراف املتأثرة يف أفريقيا وآسـيا وأمريكـا             جم يفلتعزيز القدرات   
  .الالتينية والكارييب ومشال البحر األبيض املتوسط

وتعكف األمانة واآللية العاملية على تعزيز وتطوير تعاوهنما مـع عـدة منظمـات                -٣٢
لك هو دفع هذه   واهلدف من ذ  ).  أدناه ٢انظر اجلدول   (أو دون إقليمية    /ومؤسسات إقليمية و  

اهليئات إىل دعم عملية بناء القدرات على مجيع املستويات، سعياً بوجه عام لتعزيز الـشراكة               
وبدأت هذه اإلجراءات تؤيت أكلها ببطء ألن بعض        .  اإلقليمي واإلقليمي  نعلى الصعيدين دو  

  .تلك املنظمات تدعم بنشاط عملية املواءمة والتنفيذ، فضالً عن عملية اإلبالغ
وطرحت األمانة فكرة تتمثل يف إقامة معرض لبناء القدرات ُيعقد بانتظام يف دورات               -٣٣

وسيبني هذا املعرض للجمهور القدرات احملددة الالزمة لتنفيـذ االتفاقيـة،           . مؤمتر األطراف 
ويشجع يف الوقت ذاته تطبيق القدرات املوجودة، ويساعد على الدفع حنو تطوير القـدرات              

ومن املقرر أن ُينظم أول تلك املعارض يف الدورة الثانية عـشرة ملـؤمتر              . ريةاإلضافية الضرو 
  .األطراف

ويف أفريقيا، تعاونت األمانة واآللية العاملية، عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمي، مـع      -٣٤
ة يف برنـامج    يتفاقيات البيئ ال وا  البيئي قانونالحكومة بوركينا فاسو واالحتاد األفريقي وشعبة       

املفاوضات املتعلقة باالتفاق البيئـي املتعـدد       "ملتحدة للبيئة، على تنظيم تدريب بشأن       األمم ا 
، ٢٠١٢نوفمرب  /وركز هذا التدريب، الذي ُنظم يف واغادوغو، يف تشرين الثاين         ". األطراف

  .على حتسني مهارات املشاركني يف جمال املفاوضات يف إطار عملية االتفاقية
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تنسيق اإلقليمي أداة تساعد على بناء القدرات من خالل         وميكن أن تشكل آليات ال      -٣٥
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وإقامة شراكات ثنائية ومتعددة األطـراف علـى الـصعيد               

وباستثناء أفريقيا وما أبدي من نزوع حنو التعاون األقاليمي بني أوروبا الوسـطى             . اإلقليمي
تخدم األطراف آليات التنسيق اإلقليمي لتيسري       األبيض املتوسط، ال تس    لبحروالشرقية ومشال ا  

  .عملية بناء القدرات وإقامة الشراكات

  التوعية  -٤  
تواصل األمانة واآللية العاملية التركيز على دعم أنشطة التوعية اليت اُعتربت أولوية يف               -٣٦

وكان من بـني تلـك      . ومشلت أغلب اإلجراءات املضطلع هبا مجيع املناطق      . معظم املناطق 
  :اإلجراءات ما يلي

  نشر عدة مواد للتوعية وتعميمها على نطاق واسع؛  )أ(  
  املشاركة يف مقابالت إذاعية وتلفزيونية؛  )ب(  
تقدمي دعم قوي ألنشطة التوعية الوطنية مثل االحتفـال بـاليوم العـاملي               )ج(  

  ملكافحة التصحر، من خالل توفري أشكال شىت من املواد اإلعالمية؛
   يف االحتفال باليوم العاملي للمياه واليوم العاملي للبيئة مع الشركاء؛املشاركة  )د(  
  ؛"النشرة التنبيهية لالتفاقية"مواصلة إنتاج ونشر الوصلة اإلخبارية املعنونة   )ه(  
املشاركة يف اجتماعات املائدة املستديرة لتبـادل اآلراء علـى الـصعيدين        )و(  

  اإلقليمي والعاملي؛
 ومشاورات املنظمات واملؤسسات اإلقليميـة لتعزيـز        حضور اجتماعات   )ز(  

  الوعي باالتفاقية على املستويني السياسايت والتقين؛
  تنظيم حماضرات عامة يف اجلامعات ومؤسسات أخرى؛  )ح(  
  استحداث صفحات إقليمية على موقع االتفاقية الشبكي؛  )ط(  
وصول إىل مجهور   لل) تويتر وفيسبوك (استخدام وسائط اإلعالم االجتماعية       )ي(  

  أوسع على مجيع املستويات؛
إصدار منشورات خاصة تتعلق بقضايا حمددة يف عملية االتفاقية، تـشمل             )ك(  

  .متويل التنفيذ على املستوى القطري
. ٢٠١٢مـارس  /وأطلقت األمانة صيغة جديدة ملوقع االتفاقيـة الـشبكي يف آذار          -٣٧

كل أساساً لعرض أنواع شـىت مـن        ويتضمن هذا املوقع صفحات خمصصة لكل منطقة تش       
املعلومات، تشمل األخبار وقصص النجاح فضالً عن وصف مفصل للخصائص القطرية ذات            

ومل ُتستكمل هذه الصفحات بعد، وستشرك األمانة البلـدان وكـذلك           . الصلة بكل منطقة  
أجرتـه  ووفقاً لتحليل للموقع    . املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف وضع احملتوى وحتديثه       
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األمانة مؤخراً، حتظى هذه الصفحات بأكرب عدد من الزيارات ضمن املوقع، ومن مث يبدو أن               
  .هناك طلباً على مواصلة تطويرها

 ٢٥-٢٣(وُنظمت حلقتا عمل إقليميتان للصحفيني املعنيني بالبيئة، واحدة آلسـيا             -٣٨
 ٣١-٢٩(ا الناطقة بالفرنسية    ، والثانية لبلدان أفريقي   )، مدينة تشيفنغ بالصني   ٢٠١٢مايو  /أيار
وساعدت حلقتا العمل يف بناء قدرات الـصحفيني يف         ). ، اجلزائر العاصمة  ٢٠١٢مايو  /أيار

تدهور األراضي واجلفاف، فضالً عن شبكة من الصحفيني يف كـل           /التصحرقضايا متصلة ب  
. ٢٠١٣ر عام   وُيخطَّط لتنظيم حلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية والكارييب يف أواخ         . منطقة

  .ICCD/COP(11)/2لقيت العمل يف الوثيقة املتعلقة حبتفاصيل الوميكن االطالع على 

  دعم تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف العمليات اإلقليمية  -٥  
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، فرض نقص املوارد املالية قيوداً شـديدة علـى               -٣٩

ملية لتشجيع مشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف االجتماعـات           جهود األمانة واآللية العا   
وال بد من معاجلة مسألة املوارد هذه لـضمان مـشاركة تلـك املنظمـات يف                . اإلقليمية

ومع ذلك، فقد ُدعيت .  التقنية مشاركة مستدامة يف املستقبل    لتماريناالجتماعات اإلقليمية وا  
 -ادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة        منظمات اجملتمع املدين إىل حضور الدورة احل      

  .وُمولت يف حالة أهليتها للحصول على التمويل وعندما مسحت املوارد بذلك
وتتيح سوق بناء القدرات فرصة جديدة وحقيقية ملنظمـات اجملتمـع املـدين لزيـادة                 -٤٠

ص متساوية لالستفادة   وأمام هذه املنظمات فر   . مشاركتها يف عملية االتفاقية على مجيع املستويات      
الـيت تـستهدف   )  أعاله٣١انظر الفقرة (الكاملة من العروض واإلمكانيات املوجودة يف السوق        

  . باعتبارها شريكاً خاصاً، وهذا هو ما أشارت به األمانة على تلك املنظماتظماتتلك املن
نظمة غـري   ويف حالة أمريكا الالتينية والكارييب، دعمت وحدة التنسيق اإلقليمي امل           -٤١

 مقترح سُيقدم إىل االحتـاد األورويب يهـدف إىل   احلكومية العمل من أجل األرض يف إعداد     
وتتابع الوحدة أيـضاً اجتماعـات تلـك        . تعزيز منظمات اجملتمع املدين يف أمريكا الالتينية      

دين وتعاونت األمانة أيضاً مع منظمات اجملتمع امل      .  نشر معلوماهتا يف املنطقة    ماملنظمات، وتدع 
 من خالل ة منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة ا الوسطى والشرقية لتعزيز توعي    املعتمدة يف أوروب  
  .موسعة بذلك قدرة هذه املنظمات على التواصل فيما بينهاتبادل املعلومات، 

  تقاسم املعارف/دعم تيسري وضع نظام إلدارة املعارف  -٦  
وما فتئت وحـدة التنـسيق      . ث بانتظام وضعت األمانة قواعد بيانات قطرية ُتحدَّ       -٤٢

اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب جتمع املعلومات وتنظم قواعد البيانات علـى املـستوى             
. القطري يف جماالت حمددة، مثل املؤسسات العلمية ومؤسسات الرصد واللجـان الربملانيـة            

 مبا فيهـا احلراجـة واحلراجـة        ُنظم قدر كبري من املعلومات وفقاً للمجاالت املواضيعية،        وقد
  .الزراعية واملمارسات الفضلى يف اإلدارة املستدامة لألراضي، يف قواعد بيانات وكتيبات وأدلة
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  تيسري التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق  -جيم  
ىل ، األمانة واآللية العامليـة إ     ١٠-م أ /٣ من املقرر    ١دعا مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -٤٣

تنفيـذ فعـال    تيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق، كوسيلة لضمان            
 املتخذة  اتويربز هذا الفصل اإلجراء   . يف برنامج العمل املشترك   للقضايا اخلاصة بكل منطقة     

  .لتيسري هذا التعاون

  االجتماعات اإلقليمية واالجتماعات األخرى  -١  
، نظمت األمانة وعقدت اجتماعات إقليمية جلميع مرفقات        ٩- أ م/١١وفقاً للمقرر     -٤٤

، مباشرة قبل انعقاد الدورة احلادية عـشرة     ٢٠١٣أبريل  /االتفاقية اخلمسة يف بون، يف نيسان     
أصـحاب  غريهم من ومسحت هذه االجتماعات لألطراف و    . للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

  :لتقاء من أجل ما يلياملصلحة املعنيني على املستوى اإلقليمي باال
 الدورة احلادية عشرة    جدول أعمال املناقشة وتشكيل مواقف إقليمية بشأن        )أ(  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والقضايا اليت ستتناوهلا؛
تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات عن اجلولة الثانية من عمليـة اإلبـالغ              )ب(  

  تعراض األداء وتقييم التنفيذ؛الرابعة، وال سيما فيما يتعلق بنظام اس
  .مناقشة األولويات اإلقليمية للتنفيذ يف املستقبل  )ج(  

وتولت األمانة أيضاً تيسري ودعم تنظيم مشاورات إقليمية جرت كل يوم من أيـام                -٤٥
ت فرصاً إضافية   وأتاحت هذه املشاورا  . الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      

  .للبلدان األطراف املتأثرة ملناقشة سبل ووسائل تكثيف االتصال والتعاون إقليمياً
وتعاونت اآللية العاملية مع األمانة يف مجيع تلك اإلجراءات بتوفري املساعدة التقنيـة               -٤٦

  .واملوظفني التقنيني
احلادية عشرة ملـؤمتر    وسُتعقد اجتماعات إقليمية جلميع املرفقات للتحضري للدورة          -٤٧

  :األطراف، مما سيتيح للمناطق فرصاً للقيام مبا يلي
الدورة احلادية عشرة    جدول أعمال    املناقشة وتشكيل مواقف إقليمية بشأن      )أ(  

  ملؤمتر األطراف والقضايا اليت سيتناوهلا؛
تعزيز التعاون داخل املناطق من خالل اتصاالت مباشرة بني مراكز التنسيق             )ب(  

  طنية؛الو
  .مناقشة قضايا أوسع نطاقاً تتعلق بعملية االتفاقية يف تلك املناطق  )ج(  

 أعاله، قامت األمانة واآللية     ٤٥-٤٢وباإلضافة إىل اإلجراءات املفصلة يف الفقرات         -٤٨
العاملية، من خالل التعاون مع الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، بدعم وتيسري اجتماع              
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وأتاح هذا االجتماع، الذي ُعقـد خـالل        . العلميني والتقنيني من أفريقيا   خاص للمراسلني   
 عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، للدول األطراف فرصة مناقشة نتـائج            اديةالدورة احل 

. الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا ونتائج املؤمتر العلمي الثـاين لالتفاقيـة            
  .تنسيق الوطنية على االستنتاجات الجهاتوأُطلعت 

وخالل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عملت األمانة أيـضاً              -٤٩
على دعم وتيسري اجتماع أقاليمي بني البلدان األطراف يف أوروبا الوسطى والشرقية ومشـال         

بل ووسائل تطـوير    وحبثت البلدان األطراف، يف هذا االجتماع، س      . البحر األبيض املتوسط  
ويف حالة أوروبـا    .  من أجل تيسري حتسني تنفيذ االتفاقية يف كلتا املنطقتني         ميالتعاون األقالي 

الوسطى والشرقية حتديداً، قامت األمانة، سعياً منها ملواصلة تعزيز التعاون بـني األطـراف،             
  .عاله أ٢٥بدعم وتيسري اجتماع ألعضاء املكاتب، على النحو املذكور يف الفقرة 

  دعم تيسري التعاون العملي  -٢  
، عقدت األمانـة    ٩-م أ /١ أعاله، ووفقاً للمقرر     ٢٨ و ٢٧كما ُعرض يف الفقرتني       -٥٠

واآللية العاملية وال تزال تعقد سلسلة من حلقات العمل دون اإلقليمية لدعم بناء القدرات من               
لرئيسية حللقات العمل هذه    ومن األهداف ا  . أجل تيسري مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية      

 بني البلدان األطراف املتأثرة اليت ُتشجَّع بنشاط على تبادل جتارهبا وخرباهتـا،             اصلتيسري التو 
  .فتقيم من مث شراكات وتثري عملية املواءمة على مجيع املستويات

ويشكل إنشاء سوق بناء القدرات يف جمال االتفاقية وسيلة أخرى تشجع من خالهلا               -٥١
وُتخـصَّص  . انة عن وعي التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة داخل مناطقها وخارجها          األم

السوق جزئياً لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب يف كل جانـب مـن            
وتدعو البلدانَ األطراف املتأثرة إىل تقاسم قصص جناحهـا وجتارهبـا    . اتجوانب بناء القدر  
  .يما ما يتعلق منها ببناء القدراتوخرباهتا، وال س

وهناك جمال كبري ملزيد من التعاون العملي بني البلدان األطـراف داخـل املنطقـة                 -٥٢
  :وميكن تعزيز ذلك من خالل ما يلي. الواحدة

  اتباع األطراف هنجاً استباقياً يف السعي هلذا التعاون؛  )أ(  
  هذه العملية؛اضطالع اللجان اإلقليمية بدور ريادي يف دفع   )ب(  
  حتسني تنظيم وأداء آليات التنسيق اإلقليمي؛  )ج(  
  .تنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية وإقامة شبكات الربامج املواضيعية  )د(  

  دعم تيسري التآزر  -٣  
يشكل بناء التآزر بني اتفاقيات ريو على الصعيد الوطين وإدماج برامج العمل الوطنية               -٥٣

ن شجعت فيهما األمانة واآللية العاملية وعززتا التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة            جمالني آخري 
وينصب التركيز يف هذا الصدد على تشجيع البلدان األطـراف علـى تقاسـم          . داخل املناطق 
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.  عن خمتلف النُهج اليت تتبعها لضمان حدوث هذه العمليات على الـصعيد الـوطين          علوماتامل
يا وُتبحث أثناء عمليات مواءمة برامج العمـل الـيت وردت مناقـشتها يف     وُبحثت هذه القضا  

وُتتناول مسائل التآزر كذلك من خالل العمل مع أمـانيت اتفاقيـة            .  أعاله ٢٦ و ٢٥الفقرتني  
واتفاقية التنوع البيولـوجي علـى      ) االتفاقية اإلطارية ( بشأن تغري املناخ     طاريةاألمم املتحدة اإل  

شأن التآزر خالل حلقات عمل مرفق البيئة العاملية املوسعة للفئات املعنية            ب ةتصميم وتنظيم دور  
التنسيق السياسي والتشغيلي   جهات  التنسيق الوطنية التفاقيات ريو الثالث، و     جهات  اليت جتمع   

وتقدم هذه الدورات توصيات صـادرة عـن        .  للمرفق، وممثلي منظمات اجملتمع املدين     بعةالتا
تنفيذ هذه االتفاقيات ميدانياً، بشأن سبل إقامة تـآزر فعلـي علـى    األشخاص الذين يقودون   

وأخرياً، تعمل األمانة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على النظر يف إجـراء             . الصعيد القطري 
  . سينصب فيها التركيز على إقامة التآزر بني هذه العملياتتركةمتارين مش

، نظمـت اآلليـة     ٢٠١٢سبتمرب  /يناير وأيلول /ويف الفترة املمتدة بني كانون الثاين       -٥٤
العاملية سلسلة من حلقات العمل دون اإلقليمية بشأن إدماج التمويل املتصل بتغري املنـاخ يف               

التنسيق الوطنية  جهات  ومجعت حلقات العمل هذه     . استراتيجيات اإلدارة املستدامة لألراضي   
التنسيق التـشغيلي للمرفـق لتبـادل        جهات مكافحة التصحر واالتفاقية اإلطارية و     تفاقيةال

املعارف وتقاسم الدروس املستخلصة بشأن التنفيذ التآزري لالتفـاقيتني، وبـشأن سـبل             
ويف أفريقيـا، ُعقـدت     . االستفادة من آليات التمويل املتصل بتغري املناخ لتعزيز هذه العملية         

نظمة األمم املتحـدة     بالتعاون مع املنظمات دون اإلقليمية ذات الصلة ومع م         العملحلقات  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجلنة األمم املتحـدة االقتـصادية          ) الفاو(لألغذية والزراعة   

وخالل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، نظمت وحدة التنسيق           . ألفريقيا
وعممت اآلليـة   . ذكورة حدثاً موازياً ُتقومست فيه نتائج حلقات العمل امل        ألفريقيااإلقليمي  

  .العاملية هذه املعلومات على مجيع البلدان األطراف

  شبكات الربامج املواضيعية  -٤  
، األمني التنفيذي أن يدعم، ١٠-م أ/٣ من املقرر ٥مؤمتر األطراف، يف الفقرة يدعو    -٥٥

داء الفعـال  بناًء على طلب من البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق املعنية وبتعاون معهـا، األ           
غـري أن  . لشبكات الربامج املواضيعية رهناً بتوفري البلدان األطراف الدعم املايل والتقين الالزم   

  .ذلك الدعم مل ُيقدَّم، ومل يتسن لألمانة من مث االضطالع بالوالية املسندة إليها
 من املشاكل تسمح مبعاجلة كثريكافية ووما مل ُتتح موارد تقنية ومالية ميكن التنبؤ هبا        -٥٦

، لن تتمكن   )ICCD/CRIC(9)/12انظر الوثيقة   (اليت تعترض تشغيل شبكات الربامج املواضيعية       
ويف هذا السياق أيضاً، ميكن أن يكون لوجود        . هذه الشبكات أبداً من أداء الدور املتوخى هلا       

يقيا، جترى  ففي أفر .  تنسيق إقليمي فعالة دور حاسم يف أداء شبكات الربامج املواضيعية          آليات
الـربامج  "حماولة ملعاجلة قضايا شبكات الربامج املواضيعية وبرامج العمل اإلقليمية عن طريق            

مكافحة التصحر مـن أجـل      "للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة اليت تشمل        " الرئيسية
ـ    ".  املستدامة لألراضي يف أفريقيا    دارةاإل امالً فيمـا  ويضفي ذلك على املسألة بعداً إقليمياً ش

  .يتعلق برسم السياسات وتنفيذها
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  دعم تيسري اإلبالغ على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي  -دال  
، دعت األمانة البلدان األطراف املتأثرة يف ١٠-م أ/٣ من املقرر ٧ و٦وفقاً للفقرتني     -٥٧

شـرة ملـؤمتر    اليت مل تكن قد حددت بعد خالل الدورة العا        دون اإلقليمية   املناطق واملناطق   
األطراف كياناً مبلغاً لدعم إعداد تقاريرها دون اإلقليمية واإلقليمية، إىل أن تفعل ذلـك يف               

، أعلم اجلميع األمانة    دون اإلقليمية وباستثناء منطقة آسيا الوسطى     .  عملياً ممكنأقرب وقت   
تقـارير  وحددت أفريقيا وآسيا أيضاً مؤسسات لتيسري إعـداد ال        . اليت اختاروها باملؤسسات  

وأبلغت رئاسة أوروبا الوسطى والشرقية األمانة بأن املنطقة ال متلك برنامج عمـل             . اإلقليمية
  . تشارك من مث يف هذا اجلزء من عملية اإلبالغنإقليمياً أو دون إقليمي ول

وباستثناء االحتاد األفريقي، أبلغت مجيع املؤسسات احملددة األمانـة بافتقارهـا إىل              -٥٨
  .أو دون إقليمي شامل/الية الالزمة إلعداد تقرير إقليمي واملوارد امل

توفري مبلـغ  فقررت أمهية هذه التقارير، وقد أخذت يف االعتبار  واستجابت األمانة،     -٥٩
وأُبلغـت هـذه    .  دوالر لكل مؤسسة تطلب رمسياً مساعدة ماليـة        ١٥ ٠٠٠أقصى قدره   

ّمنه ميزانية ُتبـّين اإلنفـاق املزمـع    املؤسسات هبذا القرار وُدعيت إىل تقدمي طلب رمسي ُتض  
ع مذكرة تفاهم مع األمانة قبـل       يوأُعلمت املؤسسات أيضاً بأهنا ملزمة بتوق     . للمبالغ املطلوبة 

 نتائج عملية املنح، ويورد املؤسـسات احملـددة، واملنـاطق           ١وُيبّين اجلدول   . تلقّي األموال 
  .ل، واملؤسسات اليت تلقت التموي دون اإلقليميةواملناطق

  ١اجلدول 
  التمويل املقدم لدعم عملية اإلبالغ اإلقليمي ودون اإلقليمي

  مالحظة دون اإلقليميةاملنطقة أو املنطقة   مرفق التنفيذ اإلقليمي  الوضع  الكيان املبلّغ
جلنة غابـات وسـط     

  أفريقيا
ــة   ــة حكومي منظم

برنامج عمـل   /دولية
  دون إقليمي

  ُمنحت األموال  وسط أفريقيا  األول

ة االقتــصادية اجلماعــ
  لدول غرب أفريقيا

ــة   ــة حكومي منظم
برنامج عمـل   /دولية

  دون إقليمي

  مل ُيقدَّم أي طلب  غرب أفريقيا  األول

ــامج عمــل دون   )ب(مجاعة دول األنديز برن
  إقليمي

مشاكل تقنيـة يف تلقـي        األنديز  الثالث
  األموال

املركز العريب لدراسات   
املناطق اجلافة واألراضي   

  )أ(القاحلة

ــ ــة منظم ة حكومي
برنامج عمـل   /دولية

  دون إقليمي

مل تتمكن املنظمة من القيام       غرب آسيا  الثاين
بالعملية فاسُتعني مبستـشار    

  بدالً من ذلك
ــة    احتاد املغرب العريب ــة حكومي منظم

برنامج عمـل   /دولية
  دون إقليمي

  مل ُيقدَّم أي طلب  مشال أفريقيا  األول
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  مالحظة دون اإلقليميةاملنطقة أو املنطقة   مرفق التنفيذ اإلقليمي  الوضع  الكيان املبلّغ
منظومة التكامل بـني    

 )ب(دول أمريكا الوسطى
ــامج عمــل دون  برن

  إقليمي
  مل ُيقدَّم أي طلب  أمريكا الوسطى  الثالث

اهليئة احلكومية الدولية   
  للتنمية

ــة   ــة حكومي منظم
برنامج عمـل   /دولية

  دون إقليمي

  ُمنحت األموال  شرق أفريقيا  األول

املركز الدويل للتنميـة    
  املتكاملة للجبال

ــامج عمــل دون  برن
  إقليمي

  ألموالُمنحت ا  جنوب آسيا  الثاين

أمانة برنـامج البيئـة     
اإلقليمي جلنوب احمليط   

  اهلادئ

ــة   ــة حكومي منظم
برنامج عمـل   /دولية

  دون إقليمي

  ُمنحت األموال  احمليط اهلادئ  الثاين

ــة   ــة اإلمنائي اجلماع
  للجنوب األفريقي

ــة   ــة حكومي منظم
برنامج عمـل   /دولية

  دون إقليمي

حالت املتطلبـات الرمسيـة      اجلنوب األفريقي  الثاين
لجنة دون تلقي األمـوال     ل

  مباشرة
ــامج عمــل دون   املستشار املستقل برن

  إقليمي
مل ُيقدم أي طلب، واسُتعني        الوسطىآسيا  الثاين

  )ج(مبستشار
الشبكة الكاريبية للتنمية   

  الريفية املتكاملة
ــامج عمــل دون  برن

  إقليمي
  ُمنحت األموال  الكارييب  الثالث

ــز الــشعوب   مرك
  والغابات

ــامج عمــل دو ن برن
برنامج عمـل   /إقليمي
  إقليمي

  ُمنحت األموال  آسيا وجنوب شرق آسيا  الثالث

  /التصحرمكافحة  شبكة  
 تدهور األراضي واجلفاف  

  يف مشال شرق آسيا

ــامج عمــل دون  برن
  إقليمي

  ُمنحت األموال  مشال شرق آسيا  الثالث

 /منظمة حكومية دوليـة     االحتاد األفريقي
  برنامج عمل إقليمي

  ال تلزم أموال  أفريقيا  األول

رغم أن األطراف يف غرب آسيا حددت املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة                )أ(
الذي أبدى اهتماماً بتنفيذ العملية، مل يتمكن املركز من مباشرة هذا التنفيذ بـسبب التحـديات                

ات، دعمت األمانة عمليـة     ويف هذه احلالة بالذ   . االجتماعية والسياسية السائدة يف بلده املضيف     
  .اإلبالغ باستقدام مستشار للمساعدة يف تيسري إعداد التقرير

يف حاليت مجاعة دول األنديز ومنظومة التكامل بني دول أمريكا الوسطى، استحال نقل األمـوال                 )ب(
 مشاركة املؤسـستني عائقاً أمام  هذه القيود وستظل. بسبب قيود يف األمانة ويف هاتني املؤسستني     

يف عملية االتفاقية ما مل ُيتوصل إىل طريقة تسمح بوضع الترتيبات اإلدارية واملالية ذات الـصلة،                
  .كي يتسىن للمؤسستني تلقي دعم مايل عندما يكون معروضاً

، دون اإلقليميـة مولت األمانة أيضاً خدمات استشارية لدعم إعداد تقرير منطقة آسيا الوسـطى      )ج(
 دون اإلقليمية احملددة غري قادرة على إعداد التقرير يف الوقت املناسب            ذلك أنه تأكد أن املؤسسة    

  .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لتقدميه إىل
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  التعاون مع املؤسسات اإلقليمية دعماً للتنفيذ اإلقليمي  -هاء  
سعت األمانة، يف الفترة املشمولة باالستعراض، عن طريق خمتلف وحـدات التنـسيق       -٦٠

يثما مسحت به املوارد، لتعزيز التزام املؤسسات دون اإلقليمية واإلقليميـة بعمليـة             اإلقليمي وح 
وقد جرى ذلك بطرق منها التعاون النشط مع هيئات شىت وداخلـها ُتعتـرب              . تنفيذ االتفاقية 

وتعزيـز  . هيئات هلا مصلحة يف قضايا اإلدارة املستدامة لألراضي واألهداف العامة لالتفاقيـة           
اشرة مع هذه املؤسسات ال يفضي إىل زيادة إبراز صورة االتفاقية فحسب، بـل              العالقات املب 

يؤدي أيضاً إىل النهوض بعملية التنسيق اإلقليمي وتوسيع نطاق الشراكات عن طريق آليـات              
أو اهليئات واللجان الدائمة    /األحداث و / خمتلف االجتماعات  ٢ويبني اجلدول   . التنسيق اإلقليمي 

  .ليمية اليت شاركت فيها األمانة خالل الفترة املشمولة باالستعراضدون اإلقليمية واإلق

  ٢اجلدول 
  مشاركة األمانة واآللية العاملية يف املنتديات دون اإلقليمية واإلقليمية

اهليئـة  /احلـدث /االجتماع  املنطقة الفرعية
  الدائمة

  املزايا لعملية االتفاقية  التاريخ  املؤسسة املنظمة

  أفريقيا
االجتماع العاشر للـشراكة      ياوسط أفريق

  احلرجية حلوض هنر الكونغو
الشراكة احلرجية حلوض هنر    

  الكونغو
تدهور /الدعوة يف جمال التصحر     ٢٠١٢مارس /آذار

  األراضي واجلفاف
حلقة عمل بشأن مواءمـة       غرب أفريقيا

برامج العمل الوطنيـة يف     
  غرب أفريقيا

اللجنة الدائمة املشتركة بني    
جلفاف يف  الدول ملكافحة ا  
  منطقة الساحل

دعم عملية مواءمة برامج العمل       ٢٠١٣مارس /آذار
  الوطنية يف غرب أفريقيا

االجتماع السادس للجنـة      وسط أفريقيا
غابات وسـط أفريقيـا     
والفريق العامـل التـابع     

  لالتفاقية

ــط   ــات وس ــة غاب جلن
الوكالـة األملانيـة    /أفريقيا

للتعاون الـدويل واآلليـة     
  االتفاقية/العاملية

 التنسيق الوطنيـة    جهاتإعداد    ٢٠١٣مارس /آذار
للدورة احلادية عـشرة للجنـة      

  استعراض تنفيذ االتفاقية
  مناقشة عملية املواءمة

استعراض تنفيذ برنامج العمـل     
  دون اإلقليمي

االجتماع احلادي عـشر      
للجنة التنفيذيـة ملبـادرة     

  أرض أفريقيا

الشراكة اجلديدة من أجـل     
  تنمية أفريقيا

تعزيز أوجه التآزر بني مبـادرة       ٢٠١٣أبريل /نيسان
  أرض أفريقيا وتنفيذ االتفاقية

ــا   ــرق أفريقي ش
  واجلنوب األفريقي

بعثة الـشركاء اإلمنـائيني    
ــشتركة إىل  ــسوق امل ال

املشتركة لشرق أفريقيـا    
  واجلنوب األفريقي

السوق املـشتركة لـشرق     
  أفريقيا واجلنوب األفريقي

دارة املـستدامة   دمج برنامج اإل   ٢٠١٣أبريل /نيسان
لألراضي يف العمليات الزراعيـة     

  اإلقليمية

جمموعــة البلــدان 
  املتحدثة بالربتغالية

االجتماع الوزاري جملموعة   
البلدان املتحدثة بالربتغالية   

  ٢٠+حتضرياً ملؤمتر ريو

جمموعة البلـدان املتحدثـة     
بالربتغالية وحكومة الـرأس    

  األخضر

ائي لتـدهور   الدعوة إىل وقف هن     ٢٠١٢مايو /أيار
  األراضي
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اهليئـة  /احلـدث /االجتماع  املنطقة الفرعية
  الدائمة

  املزايا لعملية االتفاقية  التاريخ  املؤسسة املنظمة

حلقة عمل بشأن مواءمـة       غرب أفريقيا
 برامج العمل دون اإلقليمية

اللجنة االقتـصادية لـدول     
  غرب أفريقيا

اعتماد برنـامج العمـل دون        ٢٠١٢مايو /أيار
  اإلقليمي

ــة   غرب أفريقيا ــات املنتظم االجتماع
للجنة الدائمة املشتركة بني    
الدول ملكافحة اجلفاف يف    

  حلمنطقة السا

اللجنة الدائمة املشتركة بني    
الدول ملكافحة اجلفاف يف    

  منطقة الساحل

  تعزيز الشراكات  ٢٠١٢يوليه /متوز

الدورة الرابعـة عـشرة       
للمؤمتر الوزاري األفريقي   

  املعين بالبيئة

املؤمتر الوزاري األفريقـي    
  املعين بالبيئة

 ٢٠+ النظـر يف نتــائج ريــو    ٢٠١٢سبتمرب /أيلول
  فريقيابالنسبة إىل أ

الدورة العامـة الرابعـة       وسط أفريقيا
للشراكة احلرجية حلـوض    

  هنر الكونغو

الشراكة احلرجية حلوض هنر    
  الكونغو، حكومة تشاد

اإلدارة /تعميم مراعاة االتفاقيـة     ٢٠١٢سبتمرب /أيلول
املستدامة لألراضي يف الـشراكة     

  احلرجية حلوض هنر الكونغو
يـوم مواضـيعي بــشأن     وسط أفريقيا

دارة املتكاملة للموارد   اإل"
الطبيعية يف املناطق الزراعية    

دورة ". يف وسط أفريقيـا   
موازية بـشأن مكافحـة     
  تدهور األراضي والتصحر

الشراكة احلرجية حلوض هنر    
الوكالة الكنديـة   /الكونغو

للتنميــة الدوليــة والفــاو 
وحكومة تـشاد واآلليـة     

  العاملية

ور تـده /تقييم حالة التـصحر     ٢٠١٢سبتمرب /أيلول
األراضي واجلفـاف يف وسـط      

  أفريقيا

ــا   ــرق أفريقي ش
  واجلنوب األفريقي

ــي   ــاع اإلقليم االجتم
للربنامج الشامل للتنميـة    
الزراعية يف أفريقيا التـابع     

لسوق املشتركة لـشرق    ل
  أفريقيا واجلنوب األفريقي

السوق املـشتركة لـشرق     
  أفريقيا واجلنوب األفريقي

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠١٢  

ــشجيع اإل ــستدامة ت دارة امل
لألراضي يف برنـامج الزراعـة      

  اإلقليمي

ــدة    منتدى التنمية األفريقي   ــم املتح ــة األم جلن
  االقتصادية ألفريقيا

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠١٢  

الدعوة يف جمال املسائل املتعلقـة      
  باألراضي

اجتماع األعمال التجارية     
حملفل الـشراكة التـابع     
للربنامج الشامل للتنميـة    

  ية يف أفريقياالزراع

الشراكة اجلديدة من أجـل     
  تنمية أفريقيا

تــــــشرين 
أكتــــوبر /األول
٢٠١٢  

تعزيز أوجه التـآزر والـروابط      
ــستدامة   ــشجيع اإلدارة امل لت

  لألراضي

املؤمتر الوزاري املـشترك      
لالحتاد األفريقـي بـشأن     

  التجارة والزراعة

نوفمرب /تشرين الثاين   االحتاد األفريقي
٢٠١٢  

 يف مبادرة أرض    تعزيز املشاركة 
  أفريقيا

االجتماع العاشـر للجنـة       
  التنفيذية ملبادرة أرض أفريقيا

الشراكة اجلديدة من أجـل     
  تنمية أفريقيا

نوفمرب /تشرين الثاين 
٢٠١٢  

إقامة الشراكات ضـمن إطـار      
  مبادرة أرض أفريقيا

اجتماع كبار املـسؤولني      
مؤمتر طوكيو الدويل   أثناء  

 اخلامس املعين بالتنميـة يف    
  أفريقيا

نوفمرب /تشرين الثاين   االحتاد األفريقي
٢٠١٢  

تدهور /الدعوة يف جمال التصحر   
  األراضي واجلفاف
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اهليئـة  /احلـدث /االجتماع  املنطقة الفرعية
  الدائمة

  املزايا لعملية االتفاقية  التاريخ  املؤسسة املنظمة

حلقة العمـل االفتتاحيـة       وسط أفريقيا
لربنامج األمـم املتحـدة     

الشراكة اجلديدة من   /للبيئة
اللجنـة  /أجل تنمية أفريقيا  

االقتصادية لدول وسـط    
  أفريقيا

مشروع الدعم املؤسـسي    
ل تـشجيع اإلدارة    من أج 

املستدامة لألراضي واملياه   
  يف وسط أفريقيا

اجلماعة االقتصادية لـدول    
الـشراكة  /وسط أفريقيـا  

اجلديدة من أجـل تنميـة      
برنامج األمم املتحدة   /أفريقيا
  للبيئة

  /كــــانون األول
  ٢٠١٢ديسمرب 

  وضع نظام للمؤشرات الرئيسية

االجتماع التاسـع حملفـل       
مية الزراعة   لتن الشاملالربنامج  

يف أفريقيا واجتماع األعمال    
التجارية للربنامج الـشامل    

  لتنمية الزراعة يف أفريقيا

الشراكة اجلديدة من أجـل     
  تنمية أفريقيا

تعزيز أوجه التـآزر والـروابط        ٢٠١٣مارس /آذار
ــستدامة   ــشجيع اإلدارة امل لت

  لألراضي

االجتماع الوزاري اخلامس     
ؤمتر طوكيو الدويل املعين    مل
  التنمية يف أفريقياب

تدهور /الدعوة يف جمال التصحر     ٢٠١٣مارس /آذار  االحتاد األفريقي
  األراضي واجلفاف

االجتماع اإلقليمي العتماد     شرق أفريقيا
الربنامج الـشامل للتنميـة     

  الزراعية يف أفريقيا

اهليئة احلكوميـة الدوليـة     
  للتنمية

تعزيز أوجه التـآزر والـروابط        ٢٠١٣مايو /أيار
 برنامج اإلدارة املـستدامة     لدعم

  لألراضي
إدماج قضايا الزراعة وإدارة      شرق أفريقيا

خماطر األمن الغذائي وبرامج    
بناء القدرة على التـأقلم يف      
اخلطط االستثمارية للربنامج   
الشامل للتنمية الزراعيـة يف     

  أفريقيا

الشراكة اجلديدة من أجـل     
  تنمية أفريقيا

املستدامة لألراضي  إدماج اإلدارة     ٢٠١٣مايو /أيار
كاستراتيجية إلدارة املخاطر يف    

  جمال الزراعة

املنتدى األفريقي للتنميـة      
  الريفية

الشراكة اجلديدة من أجـل     
  تنمية أفريقيا

 /التوعية يف جمال التصحر   /الدعوة  ٢٠١٣مايو /أيار
  تدهور األراضي واجلفاف

ــا  منطقتــــ
الـصحراء  /الساحل

  دون اإلقليميتني

ــات امل ــة االجتماع نتظم
  ملرصد الصحراء والساحل

تعزيز الـشراكة مـع مرصـد         ٢٠١٢مايو /أيار  مرصد الصحراء والساحل
  الصحراء والساحل

حلقة العمـل املوسـعة       شرق أفريقيا
  للفئات املعنية

تشجيع أوجه التآزر وحتـسيس       ٢٠١٣مايو /أيار  مرفق البيئة العاملية
التنسيق الوطنية بأمهيـة    جهات  

   الوطنيةمواءمة برامج العمل
حلقة العمـل املوسـعة       غرب أفريقيا

  للفئات املعنية
ــول  مرفق البيئة العاملية ــبتمرب /أيل س

٢٠١٢  
تشجيع أوجه التآزر وحتـسيس     

 التنسيق الوطنية بأمهيـة     جهات
  مواءمة برامج العمل الوطنية
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اهليئـة  /احلـدث /االجتماع  املنطقة الفرعية
  الدائمة

  املزايا لعملية االتفاقية  التاريخ  املؤسسة املنظمة

  آسيا
االجتماعات السنوية لشمال     مشال شرق آسيا

 /شرق آسيا بشأن التـصحر    
   واجلفافتدهور األراضي

ــول  دائرة الغابات يف كوريا ــبتمرب /أيل س
٢٠١١  

ــل دون  ــامج العم ــذ برن تنفي
  اإلقليمي

اجتماع اخلـرباء الثـاين       احمليط اهلادئ
ملنتدى األمم املتحدة املعين    

  االتفاقية/بالغابات
متويل األنشطة احلرجية يف    

  الدول النامية الصغرية

منتدى األمم املتحدة املعين    
حكومـة  /يةاالتفاق/بالغابات
  فيجي

مبادرات برامج العمل الوطنيـة       ٢٠١٢يوليه /متوز
تدهور األراضي  /بشأن التصحر 

  واجلفاف

حلقة عمل الفاو بـشأن       مشال شرق آسيا
  احلراجة الزراعية

 /نيـحكومة الـص  /الفاو
  منظمات اجملتمع املدين الصينية

تشجيع تنفيذ بـرامج العمـل        ٢٠١٢مايو /أيار
  الوطنية

دى اإلقليمي للجـرأة    املنت  وسط آسيا
  على التبادل

الوكالة األملانيـة للتعـاون     
ات مخس  ـحكوم/دويلـال

  دول يف وسط آسيا

نوفمرب /تشرين الثاين 
٢٠١٢  

 مبادرة بلـدان     مشروع مواصلة
دارة األراضـي يف    إلوسط آسيا   

  دون اإلقليميةاملنطقة 
ــوجي   وسط آسيا ــدى اإليكول املنت

  الدويل ملنطقة حبر قزوين
أربـع  /انستانحكومة تركم 

  دول أخرى يف وسط آسيا
نوفمرب /تشرين الثاين 

٢٠١٢  
القضايا اإليكولوجية النامجة عن    

ــصحر ــدهور األراضــي /الت ت
قلة املياه يف املنطقـة      /واجلفاف

  دون اإلقليمية
املؤمتر الدويل بشأن إعادة      وسط آسيا

تأهيل النظام اإليكولوجي   
  يف حبر اآلرال

حكومات مخـس دول يف     
كاالت األمم  و/وسط آسيا 

املتحدة واملؤسسات الدولية   
  املعنية

ــة     ٢٠١٣مارس /آذار ــزام حكوم ــة الت متابع
  ٢٠+تركمانستان بريو

دورة جلنة األمم املتحـدة       آسيا واحمليط اهلادئ
االقتصادية واالجتماعيـة   

  آلسيا واحمليط اهلادئ

ــدة   ــم املتح ــة األم جلن
االقتــصادية واالجتماعيــة 

  آلسيا واحمليط اهلادئ

متثيل االتفاقيـة يف دورات جلنـة         ٢٠١٣مايو /أيار
ــصادية   ــدة االقت ــم املتح األم
  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

  أمريكا الالتينية والكارييب
االجتماع الوطين الثنـائي      أمريكا الوسطى

بني الواليـات املتحـدة     
األمريكية واملكسيك بشأن   

  التصحر واجلفاف

اللجنة الوطنيـة للغابـات     
وزارة اخلارجيـة   /كباملكسي

  األمريكية

التزام هاتني املؤسستني بعمليـة      ٢٠١١أغسطس /آب
االتفاقيــة املتمثلــة يف تقاســم 
املعارف واخلربات بشأن اإلدارة    

  املستدامة لألراضي
ــة يف   زمنطقة األندي منتــدى وزراء البيئ

  أمريكا الالتينية والكارييب
 -يناير  /كانون الثاين   حكومة إكوادور

  ٢٠١٢ر فرباي/شباط
تعزيز وضع استراتيجية التمويل    

  اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية
حلقة عمل بشأن متويـل       الكارييب

  األنشطة احلرجية
منتدى األمم املتحدة املعين    

  بالغابات
تعميم مراعـاة قـضايا اإلدارة       ٢٠١٢أبريل /نيسان

املستدامة لألراضـي وقـضايا     
  االتفاقية يف عملية املنتدى

الفريق املعين بالبيئة التـابع       املخروط اجلنويب
للسوق املشتركة لبلـدان    

  املخروط اجلنويب

تعميم مراعاة قضايا االتفاقية يف       ٢٠١٢مايو /أيار  وزارة اخلارجية يف األرجنتني
  عملية السوق املشتركة

حلقة عمل مرفـق البيئـة      أمريكا الوسطى
العاملية املوسـعة للفئـات     

  املعنية

تشجيع أوجه التآزر وحتـسيس       ٢٠١٣فرباير /طشبا  مرفق البيئة العاملية
 التنسيق الوطنية بأمهيـة     جهات

  مواءمة برامج العمل الوطنية
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اهليئـة  /احلـدث /االجتماع  املنطقة الفرعية
  الدائمة

  املزايا لعملية االتفاقية  التاريخ  املؤسسة املنظمة

  مشال البحر األبيض املتوسط
مشروع املؤمتر اخلتـامي      

ملركز إدارة اجلفـاف يف     
  جنوب شرق أوروبا

  الوكالة السلوفينية للبيئة
املنظمة العامليـة لألرصـاد     

  اجلوية

تشجيع سياسات إدارة اجلفاف      ٢٠١٢مايو /أيار
يف املنطقة، وتبـادل البيانـات      

  واملعلومات
حلقة العمل بشأن اجلفاف      

   حملة عامة-يف مناخ متغري 
الرابطة الربتغالية لألرصـاد    
ــشؤون   ــة والـ اجلويـ

  اجليوفيزيائية

ــاين  ــشرين الث  /ت
  ٢٠١٢نوفمرب 

  تشجيع سياسات إدارة اجلفاف

إقامة مناطق حرجيـة يف       
راضي اجلافة قادرة على    األ

  مقاومة التغريات العاملية

املديرية العامـة ملكافحـة     
  التصحر وتآكل التربة
  وزارة الغابات واملياه

تشجيع األولويات املواضـيعية      ٢٠١٢مايو /أيار
  املتعلقة باحلراجة
  التعاون مع الفاو

  أوروبا الوسطى والشرقية
العناصر العاملية واإلقليمية     

تفاعـل  : ألمن البيئـي  ل
 السياسات والقانون الدويل

ــدة  ــم املتح ــد األم معه
  للتدريب والبحث

  الترويج ملبادئ االتفاقية ٢٠١٢أبريل /نيسان

حلقة عمل مرفـق البيئـة        
  العاملية املوسعة للفئات املعنية

ــول  مرفق البيئة العاملية ــبتمرب /أيل س
٢٠١٢  

 التنـسيق   جهـات بناء قدرات   
  الوطنية املعنية باالتفاقية

  .، تشري املعلومات إىل املنطقة برمتهادون إقليميةعندما ال ُتذكر أية منطقة   :لحوظةم

وباإلضافة إىل ذلك، وجهت األمانة دعوات إىل مجيع املنظمـات دون اإلقليميـة               -٦١
واإلقليمية املعنية، وقامت، حيثما مسحت املوارد بذلك، بدعم مشاركة منظمات اجملتمع املدين 

والفكرة األساسية  . ية واملناطق يف األنشطة اليت نظمتها على هذين الصعيدين        يف املناطق الفرع  
اليت يقوم عليها هذا النهج هي متتني الشراكة بني البلدان األطراف واألمانة واآلليـة العامليـة                

. ومجيع املؤسسات دون اإلقليمية واإلقليمية دعماً لتنفيذ االتفاقية علـى مجيـع املـستويات       
يف استدامة عملية الشراكة هذه كي يتحقق اهلدف النهائي املتمثل يف وجود            من التحدي   كوي

  .آليات تنسيق إقليمي فعالة تعمل باستمرار لدعم التنفيذ اإلقليمي

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
أُحرز بعض التقدم يف حتسني الترتيبات املؤسسية الستضافة وحـدات التنـسيق              -٦٢
 يف أمريكا الالتينية والكارييب، غري أن ذلـك         ُمرضٍيمي؛ وقد أُجنزت العملية بشكل      اإلقل
وينبغي أن تضاعف األمانة جهودها من أجل التوصـل إىل          . ينطبق على أفريقيا وآسيا    ال
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إبرام تلك الترتيبات ألهنا هامة فعالً للوضع املؤسسي واألداء الفعال لوحدات التنـسيق             
  .اإلقليمي املذكورة

 - يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب        -عندما تكون هناك جلان إقليمية        -٦٣
بد أن تؤدي دوراً أنشط يف املساعدة على إنشاء آليات تنسيق إقليمي متماسكة وفعالـة                ال

واالتفاقية هي بطبيعتها عملية توجهها البلدان األطراف، وال ميكن لوحـدات           . يف مناطقها 
ومـن مث فـإن   . مي، مبواردها احملدودة، أن تقوم إال مبا يف وسـعها ال غـري     التنسيق اإلقلي 

اضطالع اللجان اإلقليمية بدور أنشط لتعزيز كفاءة أداء آليات التنسيق اإلقليمي ميكن أن             
  .يساعد يف زيادة فعالية الوحدات

يمية ينبغي أن تقرر البلدان األطراف يف آسيا ما إذا كانت ستباشر إنشاء جلنة إقل               -٦٤
  .أو حتدد كيفية إنشاء آلية تنسيق إقليمي فعالة يف املنطقة

ينبغي أن تنظر البلدان األطراف يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى             -٦٥
  .والشرقية يف سبل حتسني فعالية آلية التنسيق اإلقليمي

وسـطى  تتلقى البلدان األطراف يف مشال البحر األبيض املتوسـط وأوروبـا ال             -٦٦
  .والشرقية خدماهتا من مقر أمانة االتفاقية يف بون بأملانيا

ميكن أن تتحول اللجان اإلقليمية وآليات التنسيق اإلقليمي اليت تعمل بفعالية إىل              -٦٧
وسائل قّيمة للمساعدة على وضع بعض األدوات ودفع بعض العمليات الضرورية للتنفيذ        

  : اللجان واآلليات أدواراً رئيسية فيما يليوميكن أن تؤدي تلك. على مجيع املستويات
  عملية مواءمة برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  )أ(  
  فعالية أداء شبكات الربامج املواضيعية؛  )ب(  
  التوعية؛  )ج(  
دعم إقامة تعاون ثنائي ومتعدد األطراف على الصعيدين اإلقليمي ودون            )د(  
  اإلقليمي؛
اؤها من خالل تشجيع نقل التكنولوجيـا، وتقاسـم      تعزيز القدرات وبن    )ه(  

اخلربات واملعارف، وتبادل املعلومات عموماً، بدعم إنشاء نظم دون إقليميـة وإقليميـة             
  إلدارة املعارف وتقامسها؛

املشاركة يف عملية اإلبالغ اإلقليمي، وبالتايل دعم عملية إبالغ أمشـل             )و(  
  .على هذا املستوى

استخدام اللجان  إجراءات استباقية يف السعي إىل      بلد طرف    كل   يتخذينبغي أن     -٦٨
إقامة الـشراكات وبنـاء     يف إطار جهود    اإلقليمية وآليات التنسيق اإلقليمي يف منطقته       

القدرات وحشد املوارد واستقطاب مزيد من االهتمام اإلقليمي والعاملي إىل احتياجاتـه            
  .الوطنية فيما يتعلق بعملية التنفيذ
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ضح أن االفتقار إىل املوارد املالية الكافية ال يزال عائقاً كبرياً أمام مشاركة من الوا  -٦٩
منظمات اجملتمع املدين بفعالية يف عمليات االتفاقية علـى املـستويات دون اإلقليمـي              

ودعم مشاركة هذه املنظمات، على األقل علـى الـصعيدين دون           . واإلقليمي والعاملي 
ن تناوهلا جزئياً مبساعدة اللجان اإلقليمية ومـن خـالل           مسألة ميك  ،اإلقليمي واإلقليمي 

  .التعاون داخل آليات التنسيق اإلقليمي
مثة حاجة واضحة إىل أن تشهد االجتماعات اإلقليمية لالتفاقية زيادة مـشاركة              -٧٠

املنظمات واملؤسسات اليت تشكل آليات التنسيق اإلقليمي، مثل منتديات االتصال وتعزيز 
  .لية التنفيذ على الصعيد اإلقليميالتعاون يف عم

  التوصيات  -باء  
  :ُتقترح التوصيات التالية  -٧١

 استضافة  يباتفاقينبغي أن ُتحل على وجه السرعة املسائل املعلقة املتصلة            )أ(  
  وحديت التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا وآسيا؛

تعزيـز  ينبغي أن تضطلع اللجان اإلقليمية القائمة بدور ريادي يف دفع و            )ب(  
  مشاركة آليات التنسيق اإلقليمي بفعالية يف عملية التنفيذ يف املناطق؛

ينبغي أن ُتيّسر آليات التنسيق اإلقليمي تعاوناً عملياً وفعـاالً أكثـر يف               )ج(  
تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك حشد املوارد وبناء القـدرات واإلبـالغ            لاملسائل الرئيسية   

  وإدارة املعارف وتقامسها؛
ينبغي ختصيص موارد حقيقية وكافية وميكن التنبؤ هبا لتشغيل شـبكات             )د(  

  الربامج املواضيعية؛
ينبغي استغالل اللجان اإلقليمية وآليات التنسيق اإلقليمـي اسـتغالالً            )ه(  

أفضل يف سبيل توليد مزيد من الدعم للتنفيذ على املستويات الـوطين ودون اإلقليمـي               
  واإلقليمي؛

حة موارد كافية لتمكني منظمات اجملتمع املدين من املشاركة يف          ينبغي إتا   )و(  
  عملية االتفاقية على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛

ينبغي تعزيز متاسك الكيانات املشاركة يف آليات التنـسيق اإلقليمـي             )ز(  
وتعزيز مسامهاهتا يف عملية االتفاقية على املستوى اإلقليمـي، مـن خـالل اسـتخدام               

  .جتماعات اإلقليمية لالتفاقية كمحافل للتبادل والتعاوناال

        


