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  مقدمة-أوالً 

 الوالية -ألف 

 على أن يتضمن (ICCD/COP(1)/11/Add.1)مـن الـنظام الداخـلي ملؤمتـر األطـراف      ) د (١٠تـنص املـادة      -١
ة املقترحة وكذلك مجيع املسائل جدول األعمال املؤقت لكل دورة عادية ملؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، امليزاني

 .املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية

، ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ املتعلق بالربنامج وامليزانية لفترة السنتني ٤-م أ/٤وقد طلب مؤمتر األطراف يف مقرره  -٢
ك حالــة الصــناديق إىل األمــني التــنفيذي إحاطــته عــلماً يف دورتــه اخلامســة بــاألداء املــايل مليــزانية االتفاقيــة، وكذلــ   

 .االستئمانية املنشأة مبوجب القواعد املالية

 نطاق التقرير -باء 

 تتضــــمن هــــذه الوثيقــــة معــــلومات عــــن األنشــــطة املدعمــــة يف إطــــار الصــــندوق التكميــــلي يف الفــــترة  -٣
ــابقة،       . ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ ــة ســــ ــواردة يف وثيقــــ ــلومات الــــ ــتكمال املعــــ ــلية اســــ ــل وعمــــ ــبع هيكــــ ــي تتــــ وهــــ

ICCD/COP(4)/2/Add.7 . ا األمانة وتقييماً للنتائج املتحققةوتضم هذه الوثيقة وصفاً خمتصراً لألنشطة اليت يسر
ومذكرة عن األنشطة . وتقترن هذه املعلومات ببيان للنفقات خالل الفترة قيد النظر. ٢٠٠١يونيه / حزيران٣حىت 

وقد مت تقسيم هذه الوثيقة . لنفقات يرافقها تقدير ل ٢٠٠١الـيت سـيتم االضـطالع ا خالل النصف الثاين من عام             
 :وفقاً للربامج الرئيسية على النحو التايل

 الدعم الفين املقدم إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية -ألف 

 تيسري التنفيذ والتنسيق حبسب املنطقة -باء 

 العالقات اخلارجية واإلعالم -جيم 

اصـة باملـناطق األنشـطة املـنفذة عـلى املسـتوى الوطين ودون اإلقليمي        ويشـمل كـل فصـل مـن الفصـول اخل           -٤
وجتـدر اإلشـارة إىل أن األنشـطة الـيت تدعمهـا األمانـة تنفذ يف كثري من                 . واإلقلـيمي إضـافة إىل املسـتوى األقالـيمي        

 .األحيان بالتعاون مع شركاء آخرين ثنائيني أو متعددي األطراف، بغية حتقيق نتائج مثلى
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  أداء الصناديق التكميلية- ثانياً

يونيه / حزيران٣٠ معـلومات عـن حالـة الصـناديق التكميـلية وحتـليالً للنفقات حىت             ٢ و ١يوفـر اجلـدوالن      -٥
 .ويلي ذلك تقارير مفصلة عن األداء حبسب الربامج.  حبسب الربامج٢٠٠١

  حالة الصناديق التكميلية- ١اجلدول 
 ٢٠٠١يونيه /ان حزير٣٠ - ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليراد      املبلغ
 ١٩٩٩الرصيد املرحل لعام  ٢ ٥٤٤ ٤٥٧
 املسامهات الواردة ٣ ٣٠٣ ٨٥٩
 مدخرات العام السابق من االلتزامات وحصيلة الفوائد ٤٢٠ ٦٧٤
 ٢٠٠١ه يوني/ حزيران٣٠ - ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١جمموع اإليرادات من  ٦ ٢٦٨ ٩٩٠

 )مبا فيها دعم الربامج(جمموع النفقات الفعلية  
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠ - ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١من  ٥ ١٨٢ ٠٠٥
 الرصيد ١ ٠٨٦ ٩٨٥

 ٣٠ دوالرات مـن دوالرات الواليــات املـتحدة حــىت   ٥ ١٨٢ ٠٠٥وباإلضـافة إىل اإلنفــاق الفعـلي الــبالغ    -٦
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف الستة        ٢ ١٢٤ ٦٠٠اق مبلغ يقدر ب       ، سيجري إنف  ٢٠٠١يونيه  /حزيران

 دوالرات مــن دوالرات ٧ ٣٠٦ ٦٠٥وــذا يصــل جممــوع اإلنفــاق املقــدر إىل . أشــهر األخــرية مــن فــترة الســنتني
مؤمتر وسيطلع  . وسـيجري مجـع املـوارد الالزمـة خـالل السـتة أشـهر األخـرية مـن فـترة السنتني                    . الواليـات املـتحدة   

 .ICCD/COP(5)/2/Add.6األطراف يف دورته اخلامسة على ما بلغه اإليراد اإلمجايل يف الوثيقة 

  اإلنفاق الفعلي للصناديق التكميلية حبسب الربامج يف فترة السنتني- ٢اجلدول 
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠١ - ٢٠٠٠

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 الربنامج الصندوق التكميلي
 الدعم الفين املقدم إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية ٨٣٧ ٥٢٤
 تيسري التنفيذ والتنسيق ٣ ٢٦٩ ٠١٤
 العالقات اخلارجية واإلعالم ٤٧٩ ٣٠٧
 اموع الفرعي ٤ ٥٨٥ ٨٤٥
 )١(تكاليف دعم الربامج ٥٩٦ ١٦٠

 )٢(اموع ٥ ١٨٢ ٠٠٥

 ١٣، طبق عامل دعم برامج بنسبة  ST/SGB/188مبادئ األمم املتحدة التوجيهية      من   ٤٧وفقاً للفقرة    )١( 
وحسب املبلغ استناداً . يف املائة على النفقات على مجيع الصناديق االستئمانية إال يف حالة اإلعفاءات اليت أجازها املراقب    

 .ملتحدةإىل النفقات الفعلية املتكبدة ومت خصمه من هذا احلساب وقيد حلساب األمم ا
 . يف املائة الحتياطي رأس املال العامل١٥ال يتضمن اإلنفاق اإلمجايل نسبة  )٢( 
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  النفقات الفعلية للصناديق التكميلية حبسب غرض اإلنفاق يف فترة- ٣اجلدول 
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠١ - ٢٠٠٠السنتني 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 غرض اإلنفاق اإلنفاق الفعلي
 تكاليف املوظفني ٦٠٧ ٣٠٠
 املستشارون واخلرباء ٢٧٠ ٢٩٥
 سفر املشاركني واملمثلني ١ ٣٦٢ ٩٤٧
 سفر املوظفني ٣٨٢ ٥٧٢
 اخلدمات التعاقدية ٢٩٤ ٦٤٤
 املنح واملسامهات ١ ٦٦٨ ٠٨٧
 اموع الفرعي ٤ ٥٨٥ ٨٤٥
 تكاليف دعم الربامج ٥٩٦ ١٦٠
 اموع ٥ ١٨٢ ٠٠٥

  املقدم إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونيةالدعم الفين -ألف 

  الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف-١

، تكبد  ٢٠٠٠ديسمرب  /مت خـالل الـدورة الـرابعة ملؤمتر األطراف املعقودة يف بون، أملانيا، يف كانون األول                -٧
كما تلقت الدورة الدعم أيضاً يف إطار .  اجلانبيةالتكاليف التالية الستئجار املباين واللوجستيات وخمتلف املناسبات

 .صندوق بون على شكل تربع خاص قدمته احلكومة األملانية

  بدوالرات الواليات املتحدة
 إجيار املباين والتكاليف ذات الصلة ١٧٨ ٦٦٧
 املناسبات اجلانبية ١٢ ٢٤٨
 جمموع تكاليف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف ١٩٠ ٩١٥

 شطة املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا األن-٢

 املعارف التقليدية)  أ(

ومت . ١٩٩٩يوليه /عقد أول اجتماع للفريق املخصص املعين باملعارف التقليدية يف ماتريا، إيطاليا، يف متوز -٨
اع وبناء على نتائج االجتم. ٢٠٠٠ الجتماعه يف عام  ١٩٩٩ختصـيص األمـوال املرصودة الجتماع الفريق يف عام          
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 /وعقـد االجـتماع الـثاين لـلفريق يف مـاتريا، إيطاليا، يف أيار      . أعـاد مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الثالـثة تعيـني الفـريق              
 .٢٠٠٠مايو 

النظر يف وضع معايري مالئمة، وأسس مقارنة ومؤشرات، : وفـيما يـلي أهـم النـتائج الـيت حققها االجتماع        -٩
شـأة مبوجـب االتفاقيـة لـلمعارف التقـليدية واحملـلية يف بـرامج عملها،        وتقيـيم كيفيـة إدراج الشـبكات واآلليـات املن       

 .وتقييم الفوائد االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية للمعارف التقليدية

 .ICCD/COP(4)/CST/2وعرضت نتائج االجتماع على الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف الوثيقة  -١٠

  بدوالرات الواليات املتحدة
 منح مقدمة إىل مركز البحوث اإليطايل املعين باملعـارف التقليدية ٧٦ ٩٢٨

     واحمللية من أجل تنظيم اجتماعي الفريق 
 سفر املشاركني ١٤ ٢٦١
 اخلدمات االستشارية إلعداد الوثائق ٢ ٧٦٩
 سفر املوظفني ٢ ٨٤٣

 إنشاء مركز للبحوث بشأن املعارف التقليدية

اليا، يسرت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إنشاء وتطوير معهد       بـناء عـلى طلب حكومة إيط       -١١
للـبحوث يف مـاتريا، يف إيطاليـا، عـلى أن تكـون مهمـته الرئيسـية دراسة وتوثيق املعارف والتكنولوجيات التقليدية                       

 .واحمللية ملكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف

الر من دوالرات الواليات املتحدة مت تلقيه من حكومة إيطاليا، مت  دو٩٢ ٢٨٥ومـن أصـل مبـلغ جمموعه       -١٢
الـتعاقد مـع مستشـارين لوضع مقترحات بشأن خمتلف اجلوانب املؤسسية والقانونية إلنشاء مركز لدراسة املعارف            

ع وحتليل كمـا قُـدم الدعـم إىل مركـز الـبحوث اإليطـايل املعـين باملعـارف التقـليدية واحملـلية مـن أجـل مجـ              . التقـليدية 
 .املعلومات، وإلنشاء موقع على الشبكة العاملية للمركز املقبل

  بدوالرات الواليات املتحدة
 منح لالستشارات القانونية ٧ ٥٠٠
 منح مقدمة ملركز البحوث اإليطايل املعين باملعارف التقليدية واحمللية ٦٦ ٠٠٠
 جمموع املعارف التقليدية ١٧٠ ٣٠١
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 املخصص لنظم اإلنذار املبكراجتماع الفريق )  ب(

ومت تقدمي نتائج االجتماع األول . اجـتمع الفـريق املخصـص لـنظم اإلنذار املبكر مرتني خالل فترة السنتني      -١٣
ــار    ــا يف أي ــون، أملاني ــود يف ب ــايو /املعق ــران-م ــه / حزي ــة    ٢٠٠٠يوني ــر األطــراف يف الوثيق ــرابعة ملؤمت ــدورة ال  إىل ال

ICCD/COP(4)/CST/4. 

، أعـاد مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الـرابعة تعيـني الفريق املخصص لنظم اإلنذار           ٤-م أ /١٤ باملقـرر    وعمـالً  -١٤
 :املبكر إلجراء املزيد من الدراسة ملا يلي

إجـراء حتـليل نقدي ألداء نظم اإلنذار املبكر والرصد والتقييم، يربط بني املعارف التقليدية ونظم      )أ( 
 ين جتميع البيانات، وتعميم املعلومات وقياس مدى التأهب ملواجهة اجلفاف؛اإلنذار املبكر، وخاصة يف مياد

الطـرق واألسـاليب املتـبعة بالتنـبؤ باجلفـاف ورصـد التصـحر، وال سـيما طـريقة حتليل شدة التأثر                  )ب( 
ت باجلفـاف والتصـحر، وخصوصـاً عـلى املستويات احمللية ودون الوطنية والوطنية، مع إيالء اهتمام خاص للتطورا             

 التكنولوجية اجلديدة؛

إنشـاء آليـات لتيسـري تـبادل املعـلومات بـني املؤسسـات العـلمية والتكنولوجية، مع التركيز بوجه                     )ج( 
 خاص على الشبكات الوطنية ودون اإلقليمية للتنبؤ باجلفاف ورصد التصحر؛

 بنهج تتراوح بني حتديد تدابري أكثر تفصيالً للتأهب ملواجهة اجلفاف والتصحر، من خالل األخذ )د( 
 .احلماية من األخطار وإدارة املخاطر، وهي النهج املعتمدة يف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

وسوف يتم النظر . ٢٠٠١يونيه /يوشيدا، اليابان، يف حزيران-واجـتمع الفـريق املخصص يف مدينة فوجي        -١٥
 .ICCD/COP(5)/CST/4لذي يرد يف الوثيقة يف تقرير الفريق يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، ا

  بدوالرات الواليات املتحدة
 اخلدمات التعاقدية ٣٠ ٦٤٥
 االستشارات من أجل إعداد الوثائق ٥ ٠٠٠
 سفر املشاركني ٣٣ ٢٢٦
 سفر املوظفني ١٠ ٩٣٦

 جمموع نظم اإلنذار املبكر ٧٩ ٨٠٧
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 استقصاء وتقييم الشبكات احلالية)  ج(

ملرحـلة األوىل مـن استقصـاء وتقيـيم الشـبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات احلالية يف عام         اختـتمت ا   -١٦
 قيد وتوفر معلومات أساسية عن      ١ ٠٠٠وأسـفر االستقصـاء عـن توفـري قـاعدة بيانـات تتضمن أكثر من                . ١٩٩٩

 .١٩٩٩وأُنفقت معظم األموال املخصصة لالستقصاء يف عام . املؤسسات اليت استجابت لالستقصاء

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٢٠ ٤٠٠  إلجناز االستقصاء٢٠٠٠منحة مقدمة إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام  

 ٢٠ ٤٠٠ جمموع استقصاء وتقييم الشبكات احلالية 

 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا) د(

يف طـرق حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم   يف جـنيف للـنظر     ٢٠٠١أغسـطس   /سـيتم عقـد اجـتماع يف آب        -١٧
ــه      . والتكــنولوجيا ــتراحات طرحــتها األطــراف ويضــع توصــياته ملؤمتــر األطــراف يف دورت وســينظر االجــتماع يف اق

 .اخلامسة

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٣٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 

 ٣٠ ٠٠٠ ياجمموع حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوج 

 نظام املعلومات عن التصحر خلدمة احتياجات التخطيط يف منطقة البحر املتوسط) ه (

نظَّمـت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر عملية تشاور إلنشاء نظام معلومات عن التصحر خلدمة احتياجات         -١٨
 .ن مـع حكومة إيطاليا بالتعاو١٩٩٨التخطيط يف منطقة البحر املتوسط، وذلك يف مراكش، املغرب، يف عام 

حضره مشاركون من تسعة    . ٢٠٠٠سبتمرب  /وعقـد اجـتماع اسـتهاليل يف كوبنهاغن، الدامنرك، يف أيلول           -١٩
بــلدان أطــراف يف مشــايل الــبحر املتوســط ومشــال أفــريقيا واملفوضــية األوروبيــة ونظــروا وقيمــوا األغــراض واإلطــار    

وأُسندت إىل الوكالة األوروبية . تخطيط يف منطقة البحر املتوسط  املؤسسـي واألنشـطة املقبـلة لعمـلية احـتياجات ال          
وستواصل أمانة . للبيـئة واملؤسسـة اإليطاليـة لألرصـاد اجلويـة التطـبيقية، األعمـال التحضـريية الالزمـة حلـلقة العمل               

 .حر املتوسطاتفاقية مكافحة التصحر أداء دور للتيسري والتنسيق يف أنشطة خدمة احتياجات التخطيط يف منطقة الب
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وعقـدت أول حلقة عمل تقنية ملشروع خدمة احتياجات التخطيط يف منطقة البحر املتوسط يف فلورنسا،               -٢٠
وعـرض املشـاركون يف االجـتماع نظـم املعـلومات الوطـنية التابعة لبلدام من       . ٢٠٠١يونيـه  /إيطاليـا، يف حزيـران    

وكانت إحدى . جات األخرى من املعلومات عن التصحر     حيـث صـلتها بـربنامج العمـل الوطين، ومت تناول االحتيا           
نتائج حلقة العمل وضع عدد من التوصيات، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية الواجب مراعاا يف تنفيذ املشروع، ومت 

وستعقد حلقة . وضع ملخص لربنامج العمل املقبل خلدمة احتياجات التخطيط يف منطقة البحر املتوسط يف املستقبل
 .٢٠٠٢يناير /مل القادمة بشأن إعداد اخلرائط املوضوعية عن التصحر يف تونس يف كانون الثاينالع

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٥ ٧٠٠ سفر املشاركني 
 ١ ٤٧٠ سفر املوظفني 
 ٥٣ ٠١٦ منحة مقدمة إىل الوكالة األوروبية للبيئة 
  ١٢٢ ٥٠٠ منحة مقدمة للمؤسسة اإليطالية لألرصاد اجلوية التطبيقية 
 ١٨٢ ٦٨٦ جمموع شبكة املعلومات عن التصحر خلدمة احتياجات التخطيط يف 
    منطقة البحر املتوسط 

 احللقة الدراسية الدولية بشأن مكافحة التصحر)  و(

 تشرين -أكتوبر /عقـدت حـلقة دراسـية دولية بشأن مكافحة التصحر يف جنامينا، تشاد، يف تشرين األول           -٢١
وقد ركزت هذه احللقة الدراسية على موارد املياه العذبة وإعادة تأهيل املناطق املتدهورة يف . ٢٠٠٠ نوفمرب/الثاين

 .األراضي اجلافة

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٠ ٠٠٠ منحة ملنظمة اليونسكو من أجل ترمجة وطباعة الوثائق  

 ١٠ ٠٠٠ جمموع احللقة الدراسية الدولية بشأن مكافحة التصحر 

 ٤٩٣ ١٩٤ وع األنشطة املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجياجمم 

 املائدة املستديرة للربملانيني:  األنشطة املتعلقة مبؤمتر األطراف الرابع-٣

انعقدت املائدة املستديرة الثالثة ألعضاء الربملانات خالل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف بون، أملانيا، يف  -٢٢
 بلداً وحبثوا يف كيفية النهوض بتنفيذ ١٩وحضر االجتماع ستة وأربعون برملانياً من . ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
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وأصـدر الـربملانيون، نتـيجة لالجـتماع، إعالنـاً يشـدد عـلى ضـرورة توفـر مـوارد ميكـن التنبؤ ا لتمويل               . االتفاقيـة 
 وشدد الربملانيون على الروابط بني الفقر .االتفاقيـة وفـتح نـافذة يف مـرفق البيـئة العاملية للمشاريع املتصلة بالتصحر         

 .ومكافحة التصحر

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٣ ٧١٣ سفر املشاركني  

 املائدة املستديرة للربملانيني:   األنشطة املتعلقة بالدورة اخلامسة للمؤمتر األطراف-٤

ة ملؤمتر األطراف يف جنيف، سويسرا، سـيعقد اجـتماع لفترة يومني ألعضاء الربملانات أثناء الدورة اخلامس      -٢٣
 بــلداً لــبحث كيفيــة ٥١ومــن املــرتقب أن حيضــر هــذا االجــتماع بــرملانيون مــن  . ٢٠٠١أكــتوبر /يف تشــرين األول

وتشمل النتائج املتوقعة هلذا االجتماع النظر يف مسامهة الربملانيني يف إعداد التقرير املتعلق . النهوض بتنفيذ االتفاقية
وسينظرون أيضاً بدورهم يف النهوض بأوجه . ة مكافحـة التصـحر يف القمـة العامليـة للتـنمية املسـتدامة        بتـنفيذ اتفاقيـ   

 .التآزر بني اتفاقيات ريو

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٦٠ ٠٠٠ ٢٠٠١التكاليف املقدرة لسفر املشاركني يف  

 ١٠٣ ٧١٣ جمموع املائدة املستديرة للربملانيني 

 شترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر  برنامج العمل امل-٥

تسـتند هـذه املـبادرة لوضـع بـرنامج عمـل مشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر                     -٢٤
بشـأن التـنوع احليـوي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة إىل املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمترات األطراف يف     

وعقد اجتماع موعة االتصال من أجل برنامج العمل . االتفاقيتني، إضافة إىل مذكرة التعاون املوقعة بني األمانتني
 ٢أبــريل إىل / نيســان٣٠املشــترك بــني اتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي واتفاقيــة مكافحــة التصــحر يف بــون، أملانيــا، مــن  

شـتركة من قبل أمانيت االتفاقيتني وحضره ضباط االتصال  ومت تنظـيم هـذا االجـتماع بصـورة م      . ٢٠٠١مـايو   /أيـار 
 .وممثلون عن املؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية املهتمة بدعم تنفيذ برنامج العمل املشترك على املستوى القطري

وتركزت توصيات االجتماع على مشاريع األنشطة اإلرشادية اليت ستقدم للحصول على دعم مرفق البيئة  -٢٥
ية هلا على املستويني الوطين ودون اإلقليمي، وعلى دور األمانتني يف توفري املساعدة املالية ألنشطة االتفاقيتني،  العامل

 .وإشراك املنظمات غري احلكومية يف هذه العملية
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 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٠ ١١٦ سفر املشاركني 
 ٦ ٥٠٠ االستشارات 

 ٤٦ ٦١٦ اقية التنوع البيولوجيجمموع برنامج العمل املشترك بني اتف 
    واتفاقية مكافحة التصحر 

   االجتماعات األخرى-٦

وقــد . فــرباير/عقـدت بعــض االجــتماعات املتصــلة باتفاقيـة مكافحــة التصــحر يف رومــا، إيطاليـا، يف شــباط    -٢٦
مكافحة التصحر تـناولت هـذه االجـتماعات املشـاركة االجـتماعية يف مكافحة التصحر، وأوجه التآزر بني اتفاقية                

 ).انظر أيضاً الفرع هاء(واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١١ ٩٧٠ سفر املوظفني  

   خدمات دعم الربامج-٧

 . املؤقتةيتم تنظيم واستنساخ وثائق االجتماعات واحللقة العملية عن طريق املساعدة -٢٧

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٨١ ١١٦ ٢٠٠١يونيه / حزيران- ٢٠٠٠يناير /النفقات الفعلية كانون الثاين 
 ٢٢ ٠٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ١٠٣ ١١٦ اموع بالنسبة خلدمات دعم الربنامج 

 ة القانونيةالدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشور 
 ٨٣٧ ٥٢٤ ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠النفقات الفعلية لفترة السنتني حىت  
 ١١٢ ٠٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ٩٤٩ ٥٢٤ اموع 
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  تيسري التنفيذ والتنسيق يف منطقة أفريقيا -باء

  تيسري التنفيذ على املستوى الوطين-١

وى الوطين، على تيسري عمليات عقد املشاورات فيما بني مجيع األطراف الفاعلة ذات مت التركيز على املست -٢٨
وتعكف أغلبية البلدان اليت أقرت براجمها حالياً على بدء هذه          . الصـلة، والـيت ـدف إىل إبـرام اتفاقات للشراكات          

 .األنشطة

توى القطري كي تدعم اتفاقات     ومـن املـتوقع أن يـؤدي نـتاج هـذه األنشـطة إىل تدابـري ملموسة على املس                   -٢٩
 .الشراكات تنفيذ برامج العمل الوطنية من خالل حتديد ااالت الربناجمية ذات األولوية

 التوعية

قُدمـت املسـاعدة إىل هيـئات التنسـيق الوطـنية ومراكـز االتصـال يف تنظـيم حـلقات دراسـة وطـنية للتوعية                    -٣٠
. ٢٠٠٠ديفوار ومدغشقر وموزامبيق ومجهورية الكونغو يف عام وأنشطة املتابعة يف بوروندي والكامريون وكوت 

 .١٩٩٨وكان قد مت االلتزام بتوفري الدعم للحلقات الدراسية يف الكامريون ومدغشقر يف عام 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٨ ٠٠٠ منح مقدمة إىل بوروندي وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو 
 ٥ ٠١٦ دراسية الوطنيةخدمات استشارية لدعم احللقات ال 

وكـان الغـرض مـن هـذا النشاط هو ضمان توعية أصحاب املصلحة املعنيني على املستوى الوطين بأهداف       -٣١
االتفاقيـة وأحكامهـا، وخباصة تلك الفئات املشاركة يف وضع السياسات واملنتفعون باملوارد الطبيعية على املستوى            

باب والربملانيون واملوظفون احلكوميون ذوو املناصب اهلامة، باعتبار أن        الشـعيب مبـن فيهم اموعات النسائية والش       
 .ذلك هو األساس األول لعملية وضع برامج العمل الوطنية

 من جانب بلدان مثل مجهورية أفريقيا الوسطى     ٢٠٠١وخيطـط حالياً للقيام بأنشطة توعية أخرى يف عام           -٣٢
 .ميقراطية ورواندا بيساو ومجهورية الكونغو الد-وغانا وغينيا 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية 
 ٣٠ ٠٠٠ املنح املقدرة 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
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 برامج العمل الوطنية

 أو مت نظمـت اجـتماعات وطـنية إلقـرار بـرامج العمـل الوطـنية مـن أجـل مكافحـة التصـحر ولبدء تنفيذها                  -٣٣
ــنا فاصــو، وبورونــدي، والــرأس األخضــر، وتشــاد، وغامــبيا،       التحضــري هلــا أو تنظــيمها يف كــل مــن بــنن، وبوركي

 .وموريتانيا، واملغرب، والنيجر، وتوغو، وتونس

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٧ ١٦٤ سفر املوظفني 
 ٦٩ ٥٦٩ منح مقدمة لبنن وبوروندي واملغرب والنيجر وتوغو 

أهم اإلجنازات اليت حققتها هذه االجتماعات الوطنية هي موافقة احلكومات يف هذه البلدان على          وكانت   -٣٤
 .أُطر برامج العمل الوطنية كآلية لتنفيذ االتفاقية مبشاركة خمتلف أصحاب املصلحة

 .ويتم التخطيط لعقد حمافل وطنية أخرى من جانب بلدان مثل موريتانيا وتوغو يف اية السنة -٣٥

 والرات الواليات املتحدةبد 
 ٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية  
 ١٠ ٠٠٠ املنح املقدرة 
 ٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني  

 قـامت سـتة بلدان أفريقية أخرى باستكمال براجمها الوطنية، مما جيعل اموع اإلمجايل            ١٩٩٩ومـنذ عـام      -٣٦
وفضـالً عن ذلك، ختطط أربعة بلدان أفريقية        .  بـرناجماً  ١٩أو املقـررة يف أفـريقيا       /ولـربامج العمـل الوطـنية املـنجزة         

 :وأهداف من هذه احملافل هي. ٢٠٠١لالنتهاء من وضع برامج عملها الوطنية قبل اية عام 

إقــرار بــرامج العمــل الوطــنية مــن جــانب احلكومــات املعــنية بوصــفها أداة لتــنفيذ االتفاقيــة عــلى      )أ( 
 القطري؛املستوى 

إدمــاج بــرامج العمــل الوطــنية يف جممــل عمــلية الــتخطيط اإلمنــائي الوطــين وإدخــال بــرامج العمــل   )ب( 
 .الوطنية يف صلب املبادرة اخلاصة باملوارد الطبيعية واستئصال الفقر يف تلك البلدان
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 عقد مشاورات لتنفيذ برامج العمل الوطنية

 .٢٠٠٠فرباير /طنية، كوتونو، بنن، شباطاملشاورات الفنية لتنفيذ برامج العمل الو

بغية تيسري إبرام اتفاقات للشراكة من أجل دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية مت عقد اجتماع موعة خمتارة  -٣٧
من مراكز االتصال األفريقية وممثلي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل واآللية العاملية وأمانة اتفاقية األمم 

 .٢٠٠٠فرباير /املتحدة ملكافحة التصحر يف كوتونو، بنن، يف شباط

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٣ ٥٤٠  منحة مقدمة لبنن لتغطية التكاليف احمللية 
 ١٨ ٩٠٠  سفر املشاركني 
 ١٤ ٢٩٧  سفر املوظفني 

 :ة بشأنوكان النشاط الرئيسي هلذا االجتماع هو نقاش متعدد األطراف بني أصحاب املصلح -٣٨

 دمج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية املستدامة؛ )أ( 

العمـليات التشـاورية يف البـلدان لـبحث املسـألة الرئيسـية املتمثـلة يف تعبـئة املـوارد من أجل تنفيذ                     )ب( 
 .برامج العمل الوطنية

 بـنن، والـرأس األخضر،   :وعـلى سـبيل مـتابعة أعمـال اجـتماع كوتونـو، عقـدت عـدة بـلدان أفـريقية هـي                      -٣٩
وغامبيا، واملغرب، والنيجر، وترتانيا، وتونس، وأوغندا، أو أا تزمع عقد حمافل نقاش وطنية واجتماعات تشاورية 

 .مع البلدان املاحنة، دف إىل تعزيز الشراكات وتعبئة املوارد

لتصحر يف استراتيجيات دعم وعقدت حلقات عمل بشأن ادماج األنشطة ذات األولوية املتصلة مبكافحة ا -٤٠
البلدان يف إطار تنفيذ اتفاقات الشراكة األفريقية وجمموعة دول الكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب وذلك يف 

للممثلني القطريني من شرق وجنوب أفريقيا، ويف كوتونو، بنن، يف          (٢٠٠١أبريل  /أديس أبابا، إثيوبيا، يف نيسان    
وكان املشاركون من العاملني يف مراكز االتصال       ). مثـلني القطـريني لغـرب ووسـط أفريقيا        ، للم ٢٠٠١مـايو   /أيـار 

واملسؤولني الوطنيني عن الترخيص ومن صندوق ) من وزارات البيئة أو الزراعة(الوطنية يف اتفاقية مكافحة التصحر 
 ).من وزاريت املال أو التخطيط(التنمية األورويب 

 لعقد حلقيت العمل هاتني أنه مت اجلمع للمرة األوىل بني ضباط االتصال الوطنيني       وكـانت النتيجة الرئيسية    -٤١
التفاقيـة مكافحـة التصـحر واملسـؤولني الوطـنيني عن الترخيص مع بعضهم بغية مناقشة الطرق والسبل املفضية إىل                
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ضح من املناقشات أن وات. دمـج أنشـطة اتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف اسـتراتيجيات الدعـم القطرية واالتفاق عليها         
 .التعاون الوثيق بني مؤسسات هذه البلدان يتسم بأمهية كبرية يف تعبئة املوارد واألنشطة املتصلة مبكافحة التصحر

وبغيــة تقيــيم األنشــطة الــيت نفذــا البــلدان األطــراف بصــورة مشــتركة كمــا أوصــى بذلــك املشــاركون يف   -٤٢
، أعقـبت كـل حلقة عمل بشأن اتفاق الشراكة بني اتفاقية         ٢٠٠٠ير  فـربا /االجـتماع املعقـود يف كوتونـو يف شـباط         

مكافحـة التصحر وجمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب مشاورات ملدة يوم واحد فيما    
ــرامج عمــلها الوطــنية       ــتهت مــن وضــع ب ــلدان الــيت ان ــلون الب ــتائج الرئيســ . بــني املشــاركني الذيــن ميث ية وكــانت الن

 :لالجتماعات وضع توصيات بشأن

 إدماج برامج العمل الوطنية يف االستراتيجيات االمنائية الوطنية؛ )أ( 

 حشد أصحاب املصلحة ومتكينهم على املستوى احمللي؛ )ب( 

 .تنظيم حمافل استشارية للجهات املاحنة )ج( 

موعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط وكانت نفقات حلقة العمل املشتركة بني اتفاقية مكافحة التصحر وجم -٤٣
 :اهلادئ واملشاورات بني ضباط االتصال الوطنيني على النحو التايل

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٨ ٦٨٤  منحة  
 ٥٣ ٩٠٥  سفر املشاركني 
 ١٣ ٠٨٣  سفر املوظفني 
  ٢ ٠٠٠  منحة إلثيوبيا لتغطية النفقات احمللية 
 ١٢ ١٨٩  ن أجل اللوجستياتنفقات اخلدمات التعاقدية م 

وكـانت تكـاليف حـلقة العمـل املعقـودة يف كوتونـو املشـتركة بني جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط                      -٤٤
 : واملشاورات اجلارية بني ضباط االتصال الوطنيني على النحو التايل٢٠٠١مايو /اهلادئ يف أيار

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٨٦ ٨٠٩ سفر املشاركني 
  ١٥ ٥٩٣ سفر املوظفني 
  ١٢ ٢٥٥ منحة مقدمة لبنن من أجل النفقات احمللية 
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وتخطِّـط بعـض البـلدان مـثل أوغـندا وسـوازيلند لتنظـيم مشـاورات وطـنية لـلجهات املاحنـة قبل اية عام                           -٤٥
يذ التآزري وختطط بلدان أخرى مثل بوركينا فاصو ومايل وأوغندا لتنظيم حلقات عمل وطنية بشأن التنف. ٢٠٠١

التفاقيـات البيـئة املـتعددة األطـراف واملترابطة، دف إجياد عملية تعتمد على البلدان، وحتقيق التآزر على مستوى        
 .امليدان

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية 
 ٤٠ ٠٠٠  املنح املقدرة 
 ١٠ ٠٠٠  التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 

 ٤٨١ ٤ ٠٠٠  جمموع تيسري التنفيذ على املستوى الوطين 

  تيسري التنفيذ على املستوى دون اإلقليمي-٢

 وسط أفريقيا

، ٢٠٠٠يونيه /نظمت اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حلقة عمل يف جنامينا، تشاد، يف حزيران -٤٦
 .لعشرة بلدان أعضاء من بلدان وسط أفريقيا

وكـان هـذا االجتماع فرصة للدول األعضاء يف تلك اجلماعة الستكشاف وحتديد ااالت امللموسة ذات                 -٤٧
االهـتمام املشـترك بالنسـبة هلذه املنطقة الفرعية، واالتفاق على أفضل السبل لتناول املشكالت ذات الطبيعة العابرة      

 املستوى الوطين وحددوا اإلجراءات الفورية واسـتعرض املشـاركون تـنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على         . لـلحدود 
 .الواجب اختاذها لتسريع هذه العملية يف املنطقة الفرعية

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٥ ٦٩٨ منحة للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 

 شرق أفريقيا

ومتت . وع برنامج عمل دون إقليمييف شـرق أفـريقيا أعـدت اهليـئة احلكوميـة الدولية املعنية بالتنمية مشر              -٤٨
مناقشـة هذا املشروع يف اجتماع عقدته األجهزة املسؤولة عن السياسات يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية      

وحدد املشاركون تعبئة املوارد . ٢٠٠٠أكتوبر /مـع خمتـلف أصـحاب املصلحة، يف نريويب، كينيا، يف تشرين األول       
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 العمـل الوطـنية وبـرامج العمـل دون اإلقلـيمية بوصفها هدفاً ذا أولوية تتعني متابعته كعمل         مـن أجـل تـنفيذ بـرامج       
وقـد أُوصي أيضاً بأن تقوم اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بزيادة التوعية  . مـتابعة فـوري حلـلقة العمـل      

 .شاريع برامج العمل دون اإلقليميةعلى املستوى الوزاري بغية تسهيل املشاورات فيما بني الدول بشأن وضع م

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٣٠ ٠٠٠ منحة للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 
 ٤ ٨١٧ سفر املوظفني 

 مشال أفريقيا

ودف األنشطة ذات األولوية اليت     . ١٩٩٩اعـتمد بـرنامج العمـل دون اإلقلـيمي لشـمال أفـريقيا يف عام                 -٤٩
 : هذا الربنامج إىل حتقيق ما يليأُقرت يف إطار

 تعزيز تبادل املعلومات ومجعها؛ )أ( 

 تعزيز قدرة املؤسسات الرئيسية اليت تدعم برنامج العمل دون اإلقليمي؛ )ب( 

 .تعزيز عناصر البحث والتطوير من أجل االستخدام املستدام ملوارد األراضي اجلافة )ج( 

لعمل دون اإلقليمي من جانب البلدان يف مشال أفريقيا، وذلك عن طريق وقُدم الدعم لتيسري تنفيذ برنامج ا -٥٠
تنظـيم حـلقة عمـل دون إقليمية بشأن تعبئة املوارد وبناء الشراكات من أجل تنفيذ االتفاقية يف بلدان مشال أفريقيا           

ه يف اجلزائــر وعقــدت حــلقة العمــل هــذ. مــن جــانب اآلليــة العامليــة، بالتنســيق مــع أمانــة اتفاقيــة مكافحــة التصــحر 
 .٣ويرد بيان بالنفقات املترتبة عليها يف القسم . ٢٠٠٠أكتوبر /العاصمة، يف تشرين األول

 اجلنوب األفريقي

 حـلقة عمـل دون إقليمية ثانية بشأن تعبئة   ٢٠٠٠أكـتوبر  /عقـدت يف مبومباسـا، كيـنيا، يف تشـرين األول         -٥١
لدان أفريقيا الشرقية واجلنوبية، والبلدان األعضاء يف اهليئة املـوارد وبـناء الشـراكات مـن أجـل تـنفيذ االتفاقيـة يف بـ                

احلكوميــة الدوليــة املعــنية بالتــنمية واجلماعــة اإلمنائيــة للجــنوب األفــريقي، ومت تنظــيمها مــن جــانب اآلليــة العامليــة،   
 .بالتنسيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر

 يف اجلزائر وكينيا دراسة خمتلف األساليب والفرص من         وكـانت الغايـة الرئيسـية حلـلقيت العمـل املعقودتـني            -٥٢
 .أجل تعبئة املوارد لربامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية
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 :وتشمل نتائج هذه املشاورات بشأن تعبئة املوارد ما يلي -٥٣

 العمل الوطنية وبرامج استراتيجية واضحة املعامل لتعبئة املوارد املالية والتقنية الالزمة لتنفيذ برامج )أ( 
 العمل دون اإلقليمية؛

حبث طرائق إدخال برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية يف صلب عمليات التدخل               )ب( 
 .والربامج اليت تنهض ا وكاالت التعاون املايل والتقين

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤ ٩٦٤ سفر املوظفني 

 غرب أفريقيا

ء تـنفيذ بـرنامج العمـل دون اإلقلـيمي لغـرب أفـريقيا، بدأت عمليات إعداد برامج العمل اخلاصة                    بغيـة بـد    -٥٤
وباإلضافة إىل ذلك، عقدت اللجنة الدائمة . مبجموعتني من املواضيع املدرجة يف إطار برنامج العمل دون اإلقليمي

ية لدول غرب أفريقيا حلقة عمل بشأن املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل واجلماعة االقتصاد
أوجـه الــتآزر بــني اتفاقيــة مكافحــة التصــحر واتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي واالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــري املــناخ يف  

وكـان الغـرض الرئيسـي مـنها استكشـاف أوجـه الـتآزر بني           . ٢٠٠٠أكـتوبر   /كوناكـري، غيـنيا، يف تشـرين األول       
 :وقد مشلت نتائج حلقة العمل ما يلي. ا على املستوى احمللياالتفاقيات الثالث، وال سيم

 وضع طرائق واضحة املعامل لتنسيق األنشطة على املستوى احمللي فيما بني االتفاقيات الثالث؛ )أ( 

ــنفيذ اجليــد التنســيق       )ب(  طــرح مســائل حمــددة بوضــوح تثــبت تالقــي املصــاحل والقــيمة املضــافة يف الت
 .لالتفاقيات الثالث

 والرات الواليات املتحدةبد 
 ٣ ٦٤٦ سفر املوظفني 

وتشـارك سـتة بـلدان مـن غـرب أفـريقيا يف بـرنامج يهـدف إىل تدعـيم مشـاركة النساء والشباب يف تنفيذ               -٥٥
ويتم تنسيق الربنامج . وسـيتم االضـطالع مبجموعـة األنشـطة مـن جـانب املـنظمات غـري احلكومية احمللية             . االتفاقيـة 

 . مبنطقة الساحل، وهي شبكة من املنظمات غري احلكومية امليدانيةDEFISة وإدارته من جانب شبك
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وستكون النتيجة املتوقعة ظهور جمموعة من أصحاب املصلحة البارزين واملؤهلني للتصدي لتنفيذ االتفاقية  -٥٦
 .يف مناطقهم احمللية

تصحر واجلفاف، اجتماعني يف ونظمت مجاعة الساحل والصحراء، يف إطار وضع استراتيجيتها ملكافحة ال    -٥٧
، مت تسليط األضواء ٢٠٠١فرباير /، ويف اخلرطوم، السودان، يف شباط٢٠٠١يناير /نيامي، النيجر، يف كانون الثاين

 -وقـد مت قـبول مجاعـة الســاحل    . فيهمـا عـلى أحكـام اتفاقيـة مكافحــة التصـحر وحالـة تـنفيذها يف البـلدان املعــنية        
 .األطرافالصحراء بصفة مراقب يف مؤمتر 

وقُـدم الدعـم لرسـم وتـنفيذ عـدة مشـاريع جتريـبية عرب احلدود، دف إجياد الظروف احمللية املواتية وتعزيز              -٥٨
وقـد شـارك يف ذلـك جمـتمعات حملية من اجلزائر وبوتسوانا وبوركينا       . اإلدارة املوحـدة لـلموارد الطـبيعية املشـتركة        

أما املشاريع فهي على .   والسنغال وجنوب أفريقيا وتوغو وتونسفاصو وغانا ومايل وموريشيوس وناميبيا والنيجر
 : النحو التايل

مشروع جترييب لإلدارة اتمعية للمراعي املشتركة عرب احلدود يف منطقة أزواك بني مايل والنيجر              )أ( 
 ؛)إعداد املشروع وتعبئة املوارد(

ام املوارد الطبيعية بني مايل والنيجر وبوركينا مشروع جترييب ملنع وإدارة الرتاعات املتعلقة باستخد )ب( 
 ؛)إعداد املشروع(فاصو 

مشروع جترييب لإلدارة اتمعية للمواقع املاحلة املشتركة للحيوانات الزراعية يف املناطق احلدودية             )ج( 
 ؛)إعداد املشروع وتعبئة املوارد(الواقعة بني مايل وبوركينا فاصو 

 اـتمعية املسـتدامة ملـوارد الـرعي املشـتركة بـني بوركيـنا فاصـو والنيجر         مشـروع جتـرييب لـإلدارة     )د( 
 ؛)إعداد املشروع(

مشـروع جترييب بشأن األنشطة املعتمدة على اتمعات احمللية إلصالح ومحاية األراضي املتدهورة              )ه ( 
 ؛)إعداد املشروع وتعبئة املوارد(يف منطقة تاميشكات مبوريتانيا 

يب بشـأن تعزيـز األنشطة املعتمدة على اتمع احمللي واستراتيجيات تدعيم القدرات      مشـروع جتـري    )و( 
 ؛)تعبئة املوارد( زاوتن بني اجلزائر ومايل -لتحقيق األمن الغذائي للمجتمعات احمللية اليت تقطن منطقة تني 

غانا وتوغو مشـروع جتـرييب لتحسـني سبل معيشة صانعات األواين الفخارية بني بوركينا فاصو و             )ز( 
 ؛)تعبئة املوارد(
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تعبئة ) (كيدال(مشـروع جتـرييب لدعم اتمعات احمللية يف قضايا األمن الغذائي بني مايل واجلزائر        )ح( 
 ؛)املوارد

تعبئة (مشـروع جتـرييب ملكافحـة الكثبان الرملية يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة بني اجلزائر وتونس                 )ط( 
 ؛)املوارد

ييب بشـأن إدارة موارد املياه املشتركة يف املناطق احلدودية الواقعة بني بوركينا فاصو         مشـروع جتـر    )ي( 
 ؛)تعبئة املوارد) (Le Beli(ومايل 

 ؛)تعبئة املوارد(مشروع جترييب إلدارة مستجمعات املياه، ور غورول بني النيجر وبوركينا فاصو  )ك( 

هليدروجيولوجيـة الصـغرية ومناطق الرعي بني مايل   مشـروع جتـرييب بشـأن إدارة البـنية األساسـية ا            )ل( 
 ؛)تعبئة املوارد(وموريتانيا والسنغال 

مشـروع جتـرييب ملـنع وإدارة الرتاعـات املتصـلة باسـتخدام املوارد الطبيعية بني موريتانيا والسنغال                   )م( 
 ؛)إعداد املشروع(

إعداد (رد الطبيعية بني النيجر وتشاد مشـروع جتـرييب ملنع وإدارة الرتاعات املتصلة باستخدام املوا     )ن( 
 ؛)املشروع

إعداد ) (ناميبيا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا( ناميب -مشروع جمتمعي جترييب يف منطقة كاالهاري  )س( 
 ؛)املشروع

مـنح مقدمـة للمـنظمات غـري احلكوميـة املسـؤولة عـن تنفيذ املشروع التجرييب بني بوركينا فاصو                )ع( 
 .وموريتانيا

 ات الواليات املتحدةبدوالر 
 ٢٧١ ٣٣٦  مشروع الدعم املقدم على شكل منح من أجل إعداد وتنفيذ 
    املشاريع التجريبية عرب احلدود 

 ٣٣ ٤٧١ اخلدمات االستشارية 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية 
 ٥٠ ٠٠٠ املنح املقدرة 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 

 ٤٢٣ ٩٣٢ لتيسري التنفيذ على املستوى دون اإلقليمياموع  
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  تيسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي-٣

 برنامج العمل اإلقليمي

كــان حتديــد ســت شــبكات للــربامج اخلاصــة مبواضــيع معيــنة إحــدى نــتائج حــلقات العمــل الســبع اخلاصــة   -٥٩
 وباماكو، ومايل، وأديس أبابا، إثيوبيا،  يف نـريويب، كيـنيا،    ١٩٩٩ و ١٩٩٨مبواضـيع معيـنة الـيت عقـدت يف عـامي            

 .وأبيدجان، كوت ديفوار، وتونس العاصمة، وسادور، النيجر، وهراري، زمبابوي

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٧ ٤٥٠   طباعة تقارير حلقات العمل املعقودة يف-اخلدمات التعاقدية  
 ٢٠٠٠   أبيدجان وسادور وهراري يف عام  

بأملانيـا ثالثة اجتماعات تشاورية بشأن شبكات الربامج اخلاصة مبواضيع معينة ألفريقيا،  وعقـدت يف بـون     -٦٠
أي بشــأن اإلدارة املتكامــلة ألحــواض األــار والــبحريات واألحــواض اهليدروجيولوجيــة الدوليــة، وتعزيــز احلــراجة   

انت أهداف اجتماعات التشاور    وك. الـزراعية وصـون الـتربة واالستخدام الرشيد للمراعي وتنمية احملاصيل العلفية           
هـذه هـي مناقشـة وحتديـد طـرائق اإلعـداد لـبدء نشاط شبكات الربامج اخلاصة مبواضيع معينة مع وضع إطار زمين                

 .مالئم وواضح املعامل لألنشطة ذات األولوية

 بدوالرات الواليات املتحدة 
  ١ ٦٥٠ خدمات تعاقدية 
 ٢٠ ٩٣٨  مشاركني٩سفر  

 اجـتماعات التشـاور حتديـد اإلطـار التـنفيذي للشـبكات الثالث األوىل واقتراح صيغة         وتشـمل أهـم نـتائج      -٦١
 .٢٠٠١-٢٠٠٠ومت أيضاً حتديد خطة عمل للفترة . ألهدافها ومعايريها وأنشطتها

وعقـد االجـتماع مـن أجـل البدء رمسياً بأنشطة الشبكة األوىل للربامج اخلاصة باإلدارة املتكاملة ألحواض                 -٦٢
وحضر .  يف أكرا، غانا  ٢٠٠٠نوفمـرب   /الـبحريات واألحـواض اهليدروجيولوجيـة الدوليـة يف تشـرين الـثاين            األـار و  

االجـتماع ممثـلون عـن املؤسسـات املتخصصـة يف أفـريقيا، وكـان اهلـدف الرئيسـي مـنه وضع واعتماد برنامج عمل             
 .مفصل

يف تطوير األنشطة يف ثالثة جماالت ومن بني أهم نتائج اجتماع بدء األنشطة وضع توصيات باملضي قدماً      -٦٣
 :برناجمية ذات أولوية
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 تعزيز نظم املعلومات املتعلقة باملوارد املائية؛ )أ( 

 بناء القدرات، والتعاون التقين والعلمي؛ )ب( 

 .اجلوانب املؤسسية والتشريعية والتنظيمية )ج( 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٥ ١٨٢ سفر املشاركني 
 ١١ ٤٠٤ عاقدية من أجل الدعم باللوجستيات عن طريقاخلدمات الت 
     املكتب اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 ٥ ٠٥٠ خدمات استشارية 
 ٤ ٨١٧ سفر املوظفني 

وعقـد االجـتماع اإلقلـيمي الـثاين اخلـاص بشـبكات الربامج اخلاصة مبواضيع معينة يف أفريقيا، بشأن تعزيز           -٦٤
وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان .  يف لومـي، توغو ٢٠٠١يونيـه  /لـزراعية وصـون الـتربة، يف حزيـران     احلـراجة ا  

واملؤسسات املتخصصة يف أفريقيا ومراكز اتصال وطنية خمتارة تابعة التفاقية مكافحة التصحر، حيث كان اهلدف               
 .الرئيسي وضع واعتماد برنامج عمل مفصل

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٦ ٢٥٠ مات استشاريةخد 
 ٨ ٩٤٠ سفر املشاركني 

وخيطـط لعقـد اجـتماع للـبدء رمسيـاً بتشـغيل الشـبكة الثالـثة للـربامج اخلاصـة مبواضـيع معيـنة، بشأن تعزيز               -٦٥
وسيحضر .  يف نريويب، كينيا٢٠٠١نوفمرب /االسـتخدام الرشـيد لـلمراعي وتنمية احملاصيل العلفية، يف تشرين الثاين          

ثـلون عـن املؤسسـات املتخصصـة يف أفـريقيا ومراكـز اتصـال وطنية خمتارة تابعة التفاقية مكافحة           هـذا االجـتماع مم    
 .التصحر، حيث الغرض الرئيسي منه هو وضع واعتماد برنامج عمل مفصل

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٠٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للمشاركني 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ١٠ ٠٠٠ يف املقدرة للخدمات التعاقديةالتكال 
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 وحدة التنسيق اإلقليمية

مشـلت نـتائج أنشـطة وحـدة التنسـيق اإلقلـيمية ألفريقيا، اليت استضافها مصرف التنمية األفريقي يف كوت               -٦٦
ديفـوار، دعـم أنشـطة بدء عمليات شبكات الربامج اخلاصة  مبواضيع معينة، وتيسري التنسيق بني الوكاالت ووضع        
خطــط عمــل مشــتركة مــع خمتــلف املؤسســات يف أفــريقيا، باإلضــافة إىل املشــاركة يف االجــتماعات الوطــنية ودون   

 .اإلقليمية واإلقليمية

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٤٥ ٩٩٨ -٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١تكاليف املوظفني من  
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠ 
  ٢٧ ٥٣٢ ٢٠٠١ونيه ي/ حزيران٣٠سفر املنسق اإلقليمي حىت  
 ١١ ٠٨٧ تكاليف املوظفني احملليني عن طريق مصرف التنمية األفريقي لتوفري 
    خدمات األمانة لوحدة التنسيق اإلقليمية 
  ٥٨ ٦٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١تكاليف املوظفني املقدرة حىت  
  ١٠ ٠٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١تكاليف سفر املوظفني املقدرة حىت  

 االجتماعات اإلقليمية ملراكز االتصال األفريقية

ــرين     -٦٧ ــنية األفـــريقية يف اجلزائـــر العاصـــمة يف تشـ عقـــد االجـــتماع اإلقلـــيمي الـــرابع ملراكـــز االتصـــال الوطـ
وأهــم نتــيجة حققهــا االجــتماع هــي إجــراء اســتعراض حلالــة بــرامج العمــل الوطــنية ودون   . ٢٠٠٠أكــتوبر /األول

وقد استفيد من االجتماع أيضاً . مية وإجراء تقييم إمجايل للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية يف املنطقةاإلقليمية واإلقلي
 .يف اإلعداد والتنسيق اإلقليميني للقضايا الرئيسية اليت ستعرض على الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

 باالشتراك مع أمانة اتفاقية مكافحة      ، نظمت اآللية العاملية   ٢٠٠٠وعقب اجتماع مراكز االتصال يف عام        -٦٨
وكانت نتائج هذا االجتماع التشاوري وضع . التصـحر حـلقة عمـل عـن تعبـئة املـوارد ملنطقة مشال أفريقيا الفرعية         

 . استراتيجيات واضحة املعامل لتعبئة املوارد من أجل دعم تنفيذ االتفاقية يف منطقة مشال أفريقيا الفرعية

 تحدةبدوالرات الواليات امل 
 ١٤٤ ٥٩٩ سفر املشاركني 
 ٤ ٠٠٠ منحة مقدمة للجزائر لتغطية النفقات احمللية 
 ١٥ ٣٥٨ سفر املوظفني  
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 يف مابوتو، ٢٠٠١أغسطس /وسيعقد االجتماع اإلقليمي اخلامس ملراكز االتصال الوطنية األفريقية يف آب -٦٩
ة برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية       وأهم النتائج املتوقعة من هذا االجتماع استعراض حال       . موزامبيق

والتقيـيم اإلمجـايل للـتقدم احملـرز يف تـنفيذ االتفاقيـة يف املـنطقة، وخصوصـاً فيما يتعلق باملقررات املتخذة يف الدورة               
ض وسوف يستعر . الـرابعة ملؤمتـر األطراف والتوصيات اليت وضعها الفريق العامل املخصص لفترة ما بني الدورتني              

االجتماع أيضاً القضايا املدرجة على جدول أعمال الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، ويتيح الفرصة لتنسيق مواقف 
 .اموعة

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٢٠٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 
  ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
  ٢٠ ٠٠٠ التكاليف احمللية املقدرة 

 ٨٨٨ ٨٥٥ جمموع تيسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي 

  تيسري التنفيذ على املستوى األقاليمي-٤

خالل احملفل األقاليمي الثاين ألفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب، املعقود يف تيمبوكتو وباماكو، مايل، يف  -٧٠
ات مفصلة وحتديد املشاركني والشركاء فيما  ، قـامت عـدة بـلدان مـن املنطقـتني بـتقدمي اقتراح             ٢٠٠٠مـارس   /آذار

 .يتعلق بالتعاون األقاليمي

وكــانت النتــيجة الرئيســية لالجــتماع هــي وضــع بــرنامج للتــبادل الــتقين والعــلمي واعــتماد إعــالن مــبادئ   -٧١
 يف جمال وحقـق احملفـل نتـيجة هامـة متثـلت يف تعزيـز الـتعاون بـني الشركاء يف أفريقيا وأمريكا الالتينية            . والـتزامات 

كما جرت  . مكافحـة التصـحر واجلفاف عن طريق تبادل اخلربات واملهارات الفنية واملمارسات، ضمن مجلة أمور              
 .مناقشة دور املعارف التقليدية يف اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
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 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٦٨ ٣١٨ سفر املشاركني 
 ٢٤ ٠٥٧ سفر املوظفني 

 ٩٢ ٣٧٥  لتيسري التنفيذ على املستوى األقاليمياموع 

 ١ ٢٥٧ ٥٦٦ ٣٠النفقات الفعلية لتيسري التنفيذ يف منطقة أفريقيا حىت  
 ٢٠٠١يونيه /   حزيران 
 ٦٢٨ ٦٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ١ ٨٨٦ ١٦٦ اموع 
 تيسري التنفيذ والتنسيق يف منطقة آسيا  -جيم

جيـدر عـند الـنظر يف الـربنامج الفـرعي اخلـاص بتيسـري التنفيذ والتنسيق يف منطقة آسيا اإلشارة إىل أنه قبل           -٧٢
ديسمرب /املصادقة على املرفق اإلقليمي لبلدان أوروبا الشرقية والوسطى من جانب مؤمتر األطراف يف كانون األول     

 .شطة الرامية إىل دعم هذه البلدان، كان هذا الربنامج الفرعي يشمل أيضاً تنفيذ بعض األن٢٠٠٠

  تيسري التنفيذ على املستوى الوطين-١

 احللقات الدراسية الوطنية للتوعية

. ٢٠٠١تـزمع الفلـبني وبـابوا غيـنيا اجلديدة عقد حلقات دراسية وطنية للتوعية يف النصف الثاين من عام           -٧٣
لدان الـثالث انضـمت إىل االتفاقيـة مؤخـراً وطلبت     وهـذه البـ  . ويـتم الـنظر حاليـاً يف عقـد حـلقة دراسـية يف تايلـند           

املسـاعدة عـلى تنظـيم احلـلقات الدراسـية مـن أجـل اسـتعراض حالة السياسات الوطنية ملكافحة التصحر، ومعاجلة                       
تدهـور األراضـي، والـتخفيف من آثار اجلفاف واستكشاف التدابري الفعالة لتعزيز آثار تلك السياسات كجزء من               

 .كافحة التصحر على املستوى الوطينتنفيذ اتفاقية م

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني
 ١٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات التعاقدية
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 إعداد التقارير الوطنية

ق أخرى غري حبـث مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الرابعة التقارير الواردة من البلدان األطراف املتأثرة يف مناط            -٧٤
ومت تقدمي الدعم إلعداد التقارير الوطنية يف . ومت وضـع دليـل للمساعدة بغية تيسري إعداد التقارير الوطنية       . أفـريقيا 
 . بلداً يف آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية٢٨

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١١٧ ٨٩٥  بلدا٢٨ًاملنح املقدمة ل   

 لبلدان غرب آسيا يف ٢٠٠٠ بشأن إعداد التقارير الوطنية يف ربيع عام ونظمت حلقات عمل دون إقليمية -٧٥
بريوت، لبنان، ولبلدان وسط آسيا وأوروبا الشرقية يف آملاآتا، كازاخستان، وللبلدان اآلسيوية األخرى يف نيودهلي، 

ويف .  مبواضيع معينة  وقـد اقـترن عقـد اجـتماع نيودهلـي باجـتماع عقـد بشأن الشبكة الثانية للربامج اخلاصة                  . اهلـند 
حـلقات العمـل هـذه استعرضـت مراكـز االتصـال الوطـنية باملشـاركة مع املنظمات دون اإلقليمية املختصة القضايا           

 .الرئيسية يف عملية إعداد التقارير

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤ ٠٠٠ منحة مقدمة إىل لبنان 
 ٦ ٨٣٧ سفر املشاركني 
 ٢ ٠٢٠ اخلدمات االستشارية 
 ٩ ٧٩٢ فر املوظفنيس 

وساعد خبريان استشاريان يف إعداد جمموعة الوثائق اخلاصة بالدورة الرابعة ملؤمتر األطراف ويف استعراض  -٧٦
 .اآلثار املنهجية لعملية إعداد التقارير

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٣ ٨٥٢ اخلدمات االستشارية

ساعدة، باإلضافة إىل عشرة بلدان أطراف أخرى متأثرة يف  بلداً من البلدان اليت حصلت على امل٢٧وقدم  -٧٧
آسـيا وأوروبـا الوسـطى والشـرقية، تقاريـرها يف الوقـت املناسـب إىل مؤمتـر األطراف، وبذلك بلغ جمموع التقارير                      

ئها ووفرت االجتماعات دون اإلقليمية منرباً بسمح للبلدان باإلعراب عن آرا.  تقريراً من بلدان املنطقة٣٧الوطنية 
وأُعد موجز جتميعي للمعلومات حبسب كل منطقة . بشأن ممارسة إعداد التقارير وخباصة مدى فائدة دليل املساعدة

 .فرعية لوثائق الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف
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وسـاهم وضـع الـتقارير الوطـنية يف املـزيد مـن الوعي الوطين والعام مبوضوع التصحر وتعزيز التعاون على                   -٧٨
وعــلى املسـتوى الــدويل كــان الــنظر يف الـتقارير يف مؤمتــر األطــراف ومـن جــانب الفــريق العــامل    . وطــيناملسـتوى ال 

املخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية وسيلة لتزويد الشركاء باملعلومات بشأن املشاكل واحللول املمكنة فيما يتعلق              
 .مبكافحة التصحر يف البلدان يف املنطقتني

 ء القدراتبرامج العمل الوطنية وبنا

حصــلت أرميــنيا وأذربــيجان وجورجيــا وكازاخســتان وقرغيزســتان ومجهوريــة مــلدوفا وطاجيكســتان          -٧٩
ويهـدف الدعم املؤسسي املقدم من      . وتركمانسـتان وأوزبكسـتان عـلى مسـاعدات لـتعزيز مراكـز اتصـاهلا الوطـنية               
 الوطنية، وبدء أو إكمال عملية إعداد مراكـز الدعـم ملراكـز االتصـال الوطـنية إىل تعزيـز دورها يف تنسيق األنشطة           

برامج العمل الوطنية، وإجياد تفاهم أفضل بني أصحاب املصلحة لطبيعة وقيمة األراضي واملوارد املائية الشحيحة يف 
 .املناطق املتأثرة وضرورة العمل جنباً إىل جنب من أجل استخدامها على حنو مستدام

ى الوطـين حافـزاً للتنسـيق، وإعـداد بـرامج العمـل الوطنية وتوسيع               وكـانت املسـاعدة املقدمـة عـلى املسـتو          -٨٠
وقد استفادت . مشـاركة مجيـع أصـحاب املصـلحة، مبـن فيهـم النسـاء والشـباب إضافة إىل املنظمات غري احلكومية                   

 عملية إعداد برامج العمل دون اإلقليمية ملكافحة التصحر يف حوض حبر آرال أيضاً بصورة غري مباشرة من ازدياد               
 :وجتدر اإلشارة إىل النتائج التالية. األنشطة على املستوى الوطين

. يف القوقاز كان الدعم املقدم من األمانة حاسم األمهية يف بدء عملية إعداد برنامج العمل الوطين •
وقـد بـدأت كـل مـن أرميـنيا وأذربـيجان وجورجيـا حبمـالت وطـنية لرفع مستوى الوعي وترمجة                

ومت إبرام عقود من الباطن مع املنظمات غري احلكومية الوطنية لتطوير     .  الرمسية االتفاقية إىل لغاا  
 .التعاون بني القطاع العام والدولة

وبفضل املساعدة املقدمة إىل مجهورية ملدوفيا، مت تنظيم حلقة عمل وحلقات دراسية أسفرت عن  •
ومت إعــداد اســتعراض . اســتكمال بــرنامج العمــل الوطــين مــن جــانب احلكومــة وإقــراره فــيما بعــد

 االقتصـادية الـيت تسـاهم يف التصـحر واسـتخدامه يف إعداد التقرير الوطين          -العوامـل االجـتماعية     
 .للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

ــلف         • ــدة اجــتماعات ملخت ــل وطــين وعقــدت ع ــرنامج عم ــداد مشــروع ب ويف كازاخســتان، مت إع
ومت . ت الوطنية فيما يتعلق مبكافحة التصحر     أصـحاب املصـلحة بغيـة حتديـد القدرات واالحتياجا         

إبـرام عقـد مـن الـباطن مـع مـنظمة غـري حكوميـة لتعمـيم املعـلومات بشأن التصحر على مستوى                         
 .اتمع احمللي
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وقامت املنظمات غري احلكومية، . ويف قريغيزسـتان، مت االنـتهاء مـن إعـداد بـرنامج العمل الوطين              •
 - حــلقات دراســية عــن اجلوانــب االجــتماعية  ٧، بتنظــيم بالــتعاون مــع مركــز االتصــال الوطــين 

وإنشــاء مركــز وطــين  . ومت تنظــيم محــلة لــرفع مســتوى الوعــي يف املــدارس  . االقتصــادية للتصــحر
 .لإلعالم للمنظمات غري احلكومية

ونشر نص برنامج العمل    . ويف طاجيكسـتان، عقـد حمفـل وطـين ومت إقـرار بـرنامج العمـل الوطين                 •
 االقتصادية  -ومت إعداد استعراض للعوامل االجتماعية      . ني الطاجيكيـة واإلنكـليزية    الوطـين باللغـت   

 .اليت تؤدي إىل التصحر ونشره

ويف تركمانستان، مت تنظيم حلقات دراسية عن عملية اتفاقية مكافحة التصحر للمزارعني والنساء  •
ومت إبرام عقد من    . تصحرمشاكل ال ومت توفـري الدعـم املـايل لتيسـري إعـداد ونشر جملة              . والشـباب 

 .الباطن مع ثالث منظمات غري حكومية لتنظيم التدريب وحلقات العمل اإليكولوجية

ــرفع مســتوى الوعــي يف      • ويف أوزبكســتان، قُدمــت املســاعدة مــن أجــل تنظــيم حــلقات دراســية ل
 -ة اــتمعات احملــلية واملــدارس، ومت تنظــيم أربــع حــلقات دراســية الســتعراض اآلثــار االجــتماعي  

 .االقتصادية املترتبة على التصحر واملسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٢١٨ ٠٠٠ منحة مقدمة ألرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأوزبكستان ومجهوريـة 
    ملدوفا وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان 
 ١٦ ٠٠٠ سفر املوظفني 

ــزة لتنظــيم حــلقات عمــل وطــنية      وطلــبت ســب -٨١ ــلدان يف جــنوب شــرق وجــنوب آســيا مســاعدات حاف عة ب
. السـتعراض مشـاريع نصـوص بـرنامج العمـل الوطـين ملكافحـة التصـحر، وتدهـور األراضـي وختفيف آثار اجلفاف                      

. يت ناموكانت البلدان اليت طلبت املساعدة هي بنغالديش وكمبوديا وإندونيسيا وميامنار ونيبال وسري النكا وفي
 .٢٠٠١وسوف تعقد حلقات العمل الوطنية يف النصف الثاين من عام 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٧٠ ٠٠٠ املنح املقدرة 
 ١٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
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 عقد مشاورات إلبرام اتفاقات شراكة

 أجل تنفيذ االتفاقية يف بيجينغ، الصني، عقد اجتماع التنسيق اخلاص باتفاقات الشراكة وتعبئة املوارد من    -٨٢
ــران ــه /يف حزي ــة بشــأن       .٢٠٠١يوني ــنظمات الدولي ــات املاحنــة وامل ــني الصــني، واحلكوم ــدأ االجــتماع حــواراً ب  وب

 .الشراكات احملتمل إبرامها بغية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

يف الصــني بالتنســيق مــع إدارة األحــراج  وأنشــئت آليــة للمــتابعة تقــوم مبوجــبها اجلهــات املاحنــة املــتواجدة    -٨٣
ومـن املنـتظر أن يسـاعد االتصـال املعـزز بني حكومة الصني             . احلكوميـة بشـأن الـتعاون احملـتمل خـالل العـام املقـبل             

والوكـاالت املاحنـة ذات الصلة بشأن املسائل املتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر على تعبئة األموال اإلضافية الالزمة        
 .مج العمل الوطين يف الصنيلتنفيذ برنا

وقدم الربنامج الفرعي آلسيا أيضاً املساعدة وتنسيق السياسات لتقييم التقدم احملرز يف عملية برامج العمل        -٨٤
 .الوطنية يف مناطق أخرى

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٢ ٥٠٦ تكاليف سفر املوظفني 

وا، جلزر جنوب احمليط اهلادئ بشأن دمج األنشطة  يف أبيا، سام ٢٠٠٠مايو  /وعقـدت حـلقة عمل يف أيار       -٨٥
ذات األولويـة املتعـلقة مبكافحـة التصـحر والتخفيف من آثار اجلفاف يف استراتيجيات دعم البلدان يف سياق تنفيذ                  

 .اتفاق املشاركة بني دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب

ات العامـة التفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر وعملية تنفيذ             وناقشـت حـلقة العمـل أهـداف السياسـ          -٨٦
وناقش املشتركون يف حلقة العمل األنشطة ذات   . اتفـاق دول أفـريقيا والكـارييب واحمليـط اهلادئ واالحتاد األورويب           

ذه األنشطة ذات األولوية املتعلقة مبكافحة تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف والتدابري الرامية إىل دمج ه
وأسفرت حلقة العمل عن . األولوية يف اتفاق الشراكة بني دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب

وضـع عـدد مـن التوصـيات، الـيت تسـاعد عـلى تقويـة جهـود البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ لتعزيز التنفيذ الفعال                 
 .ة التصحر والتخفيف من آثار اجلفافللسياسات واألنشطة اهلادفة ملكافح

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٢٢ ٤٧٩ تكاليف سفر املشاركني 
 ٣ ٢١٤ اخلدمات التعاقدية 
 ٩ ٤٠٨ تكاليف سفر املوظفني 
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 أوجه التآزر بني االتفاقيات

عددة األطراف عقـد احملفـل الوطـين بشـأن مكافحـة التصـحر وتعزيـز التـنفيذ التآزري لالتفاقيات البيئية املت                 -٨٧
وسـعى هذا االجتماع إىل تعبئة الدعم اجلماهريي        . ٢٠٠١يونيـه   /واملـترابطة يف أوالن بـاتور، مـنغوليا، يف حزيـران          

واستعرض املشاركون يف . وإشـراك الـناس يف عملية مكافحة التصحر يف منغوليا وحبث غايات السياسات املترابطة     
صحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن       احملفـل جممل عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة الت       

ومتـت دراسة املشاريع امليدانية     ". رامسـار "تغـري املـناخ، واتفاقيـة حفـظ أنـواع احليوانـات الـربية املهاجـرة واتفاقيـة                   
وتركزت .  عن هذه املشاريع االقتصادية العديدة الناشئة-امللموسـة أيضـاً بغيـة حتديـد املـنافع البيـئية واالجـتماعية              

املناقشـات حـول الثروة احليوانية وإدارة املراعي على استئصال الفقر، والتنمية الزراعية الريفية وإجياد فرص لتوليد                 
ووضع احملفل مقترحات بشأن األنشطة يف      . الدخـل، الـيت اعتـربت جـزءاً مـن الغايـات السياسـية اهلامـة ذات الصلة                 

ية يف جمـال احلـراجة الـزراعية وصـون الـتربة يف اـتمعات اليت تعيش يف األراضي اجلافة،                 املسـتقبل ملشـاريع تشـارك     
 .واإلدارة املتكاملة للموارد األرضية واحملميات الطبيعية يف املناطق اجلافة

 حلقات عمل ألصحاب املصلحة بشأن مكافحة التصحر يف مقاطعات يف منغوليا والصني

 حــلقات عمــل متكّــن األطــراف احملــلية ذات الصــلة يف مــناطق ريفيــة خمــتارة يف  يــزمع تقــدمي الدعــم لتنظــيم -٨٨
األراضـي اجلافـة مـن اتـباع طـرق فعالـة ملكافحـة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف عن طريق تعزيز إدارة النظم          

رتقب أن تقدم ومـن املـ  . اإليكولوجيـة، وال سـيما احلـراجة الـزراعية وزراعـة الغابـات املعـتمدة عـلى اـتمع احملـلي                    
نـتائجها إلجـراء املـزيد مـن االسـتعراض هلـا يف حـوارات مسـتمرة فـيما بـني بـلدان مشال شرق آسيا لتعزيز التعاون                 

 .املتبادل يف جماالت مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٥٠ ٠٠٠ املنح املقدرة 
 ١٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات التعاقدية 

 ٦١٦ ٠٠٣ جمموع تيسري التنفيذ على املستوى الوطين 

  تيسري التنفيذ على املستوى دون االقليمي-٢

ــيا الوســطى      -٨٩ ــن دول آس ــلى طــلب مخــس دول م ــناء ع ــيجان وتركمانســتان وطاجيكســتان وقريغيزســتان   (ب أذرب
ع وزاري بشـأن إعـداد برنامج عمل دون إقليمي ملكافحة التصحر يف حوض حبر آرال، يف        مت تنظـيم اجـتما    ) وكازاخسـتان 
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وقـرر الوزراء أن يتم إعداد برنامج عمل دون اقليمي ملكافحة التصحر عن  . ٢٠٠٠يوليـه  /بشـكيك، بقريغيزسـتان يف متـوز    
فاقية مكافحة التصحر املهتمة باملوضوع   طـريق عمـلية التشـاور املناسـبة، مبـا فيهـا مشـاركة البـلدان األطـراف املـتقدمة يف ات                     

وسـيكون مـن أهـم أهـداف بـرنامج العمـل دون االقلـيمي ملكافحـة التصـحر تنسيق واستكمال                     . واملـنظمات الدوليـة املعـنية     
وطـلب الوزراء من أمانة االتفاقية عقد مؤمتر دويل، حسب االقتضاء، دف اعتماد             . وزيـادة كفـاءة بـرامج العمـل الوطـنية         

وتـال هـذا االجـتماع اجـتماع للخـرباء اتفقـوا فيـه عـلى العناصـر الرئيسية                . لعمـل دون االقلـيمي ملكافحـة التصـحر        بـرنامج ا  
، اجتمع الفريق العامل    ٢٠٠١أبريل  /ويف نيسان . لـربنامج العمـل دون االقلـيمي وااالت احملتملة للتعاون يف إطار الربنامج            

واتفق الفريق . ج العمل دون االقليمي ملكافحة التصحر يف آملاآتا، كازاخستان       املؤلـف مـن املنسـقني الوطـنيني املعنيني بربنام         
 .على وجوب استكمال إعداد نص برنامج العمل دون االقليمي يف أقرب وقت ممكن

بدوالرات الواليات املتحدة   
 التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية  ١٠ ٠٠٠ 

مج العمل دون االقليمي لغرب آسيا وأُقر رمسياً يف اجتماع عقد يف وقـد انـتهى وضع الصيغة النهائية لربنا    -٩٠
وتتألف وثيقة برنامج العمل دون االقليمي من ورقة إطارية حتدد . ٢٠٠٠فرباير /اإلمارات العربية املتحدة يف شباط

 .اهليكل التنظيمي لربنامج العمل دون االقليمي واخلطوط العريضة االت النشاط

يات املتحدةبدوالرات الوال  
 تكاليف سفر املوظفني  ٣ ٧٠٦ 

وعقدت حلقة عمل ضمت جزر احمليط اهلادئ بشأن مكافحة تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف  -٩١
وكانت حلقة العمل دف إىل استعراض حالة تنفيذ االتفاقية يف جزر احمليط . ٢٠٠١مايو /يف آبيا، ساموا، يف أيار

ملشـاركون يف حـلقة العمـل مـبادارات بشـأن نظـم ا إلنـذار املـبكر مـن أجل ختفيف آثار اجلفاف           واقـترح ا  . اهلـادئ 
واهلدف من هذه املبادرات . واحلـراجة الـزارعية ومجـع امليـاه بصـفتها تدابـري ذات أولويـة ملكافحـة تدهور األراضي              

 .بني بلدان جزر احمليط اهلادئاملقترحة إنعاش األنشطة على املستوى االقليمي وتعزيز التعاون دون االقليمي 

بدوالرات الواليات املتحدة  
 تكاليف سفر املوظفني  ٩ ٤٠٩ 
 تكاليف سفر املشاركني  ٢٢ ٤٧٩ 
 اخلدمات التعاقدية من أجل الدعم اللوجيسيت احمللي  ٣ ٢١٤ 
 جمموع تيسري التنفيذ على املستوى دون اإلقليمي  ٤٨ ٨٠٨ 
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 وى االقليمي تيسري التنفيذ على املست-٣

 برنامج العمل االقليمي

يتألف برنامج العمل االقليمي آلسيا من ست شبكات للربامج اخلاصة مبواضيع معينة، وهي الشبكات اليت  -٩٢
 .تستهدف التصدي ألخطر ما تواجهه املنطقة من مشاكل متصلة بالتصحر

 حتديــد اخلطــوات التقــنية الالزمــة لوضــع   إىل٢٠٠٠يونيــه /وأدى اجــتماع الشــبكة األوىل يف طوكيــو يف حزيــران  -٩٣
كما ناقش أسس املقارنـة واملؤشرات اخلاصة برصد التصحر وأتاح الفرصة لتبادل األفكار بشأن             . خـريطة اقلـيمية للتصـحر     

 .قيام املؤسسة الصينية املضيفة للشبكة األوىل بنشر موقع هلذه الشبكة على اإلنترنت يف املستقبل

تحدةبدوالرات الواليات امل  
 تكاليف سفر املوظفني  ٥٧ ٣٠٩ 
 سفر املوظفني  ١١ ٩٥٧ 

وقدم فريق للخرباء من املنطقة . وسيستكمل وضع خريطة التصحر االقليمية يف غضون عامني ونصف العام -٩٤
 وستتوىل أمانة اتفاقية األمم.  تقريـراً تقـنياً يصـف نظـم الرصـد والتقيـيم يف بـلد كـل واحـد مـن أعضـاء الفريق            ٢٤

 .املتحدة ملكافحة التصحر نشر وقائع اجتماع طوكيو

ــر عمــليات الشــبكة األوىل للــربامج اخلاصــة مبواضــيع معيــنة يف الصــني بغيــة االضــطالع      -٩٥ وقُــدم الدعــم ملدي
 :باألنشطة التالية املتعلقة ذه الشبكة

 نشر موقع على اإلنترنت وصيانته؛ )أ( 

 قارنة واملؤشرات؛إجراء مشاورات للخرباء بشأن أسس امل )ب( 

 .دراسة العواصف الغبارية يف مشال شرق آسيا ومجع املعلومات عنها )ج( 

بدوالرات الواليات املتحدة  
 منحة مقدمة إىل الصني  ٣١ ٠٠١ 

ــة واملؤشــرات املوحــدة يف أواخــر         -٩٦ ــنطاق بشــأن أســس املقارن ــد مشــاروات للخــرباء حمــدودة ال ــزمع عق  وي
وسيلتقي فريق خرباء من البلدان اآلسيوية متخصصني . ٢٠٠١ديسمرب /وائل كانون األولأو أ نوفمرب/تشرين الثاين

يف تكنولوجية االستشعار عن بعد، إضافة إىل خرباء يابانيني وصينيني، يف بيجني لوضع مشروع اموعة األوىل من 
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ومن مث ترسل أسس    .  اهلادئ أسـس املقارنـة واملؤشـرات املوحـدة مـن أجـل الرصـد والتقييم يف منطقة آسيا واحمليط                  
ويعترب . املقارنة واملؤشرات املتفق عليها إىل البلدان األعضاء األخرى يف الشبكة األوىل الستعراضها والتعليق عليها     

 .اجتماع اخلرباء أن هذه خطوة هامة حنو وضع خريطة اقليمية للتصحر يف آسيا

بدوالرات الواليات املتحدة  
 شاركني املقدرةتكاليف سفر امل  ٣٥ ٠٠٠ 

وبـدأت عمليات الشبكة الثانية ملواضيع الربامج اخلاصة مبواضيع معينة بشأن احلراجة الزراعية آلسيا بعقد                 -٩٧
ودف هذه الشبكة إىل دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تطوير الزراعة يف املناطق القاحلة              . اجتماع يف دهلي، اهلند   

 .لومات واخلربات التقنية على املستوى االقليميوشبه القاحلة وتيسري تبادل املع

بدوالرات الواليات املتحدة  
 سفر املشاركني  ٥٩ ٢٧٨ 
 االستشاريةاخلدمات   ٥ ٢٥٢ 
 سفر املوظفني  ١٣ ٥٩٩ 

وباإلضافة إىل ذلك،  . واسـتعرض اجـتماع دهلـي االقتراح املتعلق بإطار الشبكة الثانية وأنشطتها التشغيلية             -٩٨
وساعد خبري استشاري يف التحضري لالجتماع، مبا يف        . ملشاركون اآلراء مع علماء وموظفي املعهد املضيف      تبادل ا 

 .ذلك إعداد الوثائق املرجعية ذات الصلة

بدوالرات الواليات املتحدة  
 منحة مقدمة للهند  ٨ ٠٠٠ 
 اخلدمات االستشارية  ١٨ ٨٥٣ 

وسيكون اهلدف من . ٢٠٠١ يف اهلند يف النصف الثاين من عام وسـتعقد حـلقة عمل بشأن الشبكة الثانية        -٩٩
حلقة العمل هذه استعراض احلراجة الزراعية يف األراضي اجلافة وممارسات وطرائق صون التربة يف البلدان األعضاء 
 يف الشبكة الثانية وستضع مشروع تقرير عن احلالة بشأن هذا املوضوع وستعرض حلقة العمل أيضاً مشروع إطار 

 .لشبكة املعلومات التابعة للشبكة الثانية، اليت يقصد منها تيسري تبادل املعلومات
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بدوالرات الواليات املتحدة  
 التكاليف املقدرة لسفر املشاركني  ٣٠ ٠٠٠ 
 املقدرة لسفر املوظفنيالتكاليف   ١٠ ٠٠٠ 
 التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية  ٥ ٠٠٠ 

 عمليات شبكة العمل اآلسيوية للربامج اخلاصة مبواضيع معينة بشأن إدارة املراعي وتثبيت وقد بدأت رمسياً -١٠٠
وحضر هذا االجتماع ممثلون من البلدان . ٢٠٠١مايو  /الكثبان الرملية يف يازد، مجهورية إيران اإلسالمية، يف أيار        

مات من الشبكات األخرى، ومشاركون من األعضاء يف الشبكة الثالثة للربامج اخلاصة مبواضيع معينة، ومديرو امله
 .املنظمات الدولية واالقليمية واحلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية وممثلون رمسيون

واختذت حكومة إيران اإلجراءات الالزمة     . وأقـر االجـتماع بـرنامج العمـل واملـبادئ الـتوجيهية التشـغيلية              -١٠١
 .قتها لفترة اخلمس سنوات املقبلةلتشغيل أمانة الشبكة الثالثة بكامل طا

بدوالرات الواليات املتحدة  
 سفر املوظفني  ٤ ٨٣٧ 
 االستشاريةاخلدمات   ٥ ٠٠٠ 
 سفر املشاركني  ٢٣ ٤٨٨ 
 خدمات تعاقدية من أجل التكاليف احمللية  ٣ ٢٧٤ 

 املائية من أجل الزراعة، اليت وواصـلت الشـبكة الـرابعة للـربامج اخلاصـة مبواضيع معينة بشأن إدارة املوارد              -١٠٢
وقدم خبري استشاري . ٢٠٠١نوفمـرب  /تستضـيفها سـوريا، اإلعـداد لـبدء عمـلها املقـرر اسـتهالله يف تشـرين الـثاين                

الـتدريب عـلى القـدرات ألفـرقة العمـل وساعد على حتليل االستبيانات املقدمة من جانب البلدان األطراف املهتمة               
 بوضـع مشـروع لورقة إطارية       ٢٠٠١أغسـطس   /رباء مـن املـزمع عقـده يف آب        وسـيكلف اجـتماع للخـ     . باملوضـوع 

 .للمبادئ التوجيهية التشغيلية للشبكة الرابعة

 بلدان أطراف ١٠وقد أعربت .  يف دمشق٢٠٠١نوفمرب  /وسـيعقد اجـتماع لبدء الشبكة يف تشرين الثاين         -١٠٣
ويتوقع أن يشكل اجتماع بدء .يف هذه الشبكةآسـيوية مـتأثرة حـىت اآلن عـن اهـتمامها يف أن تصـبح أعضاء فاعلة         

الشبكة منرباً للنقاش بشأن املبادئ التوجيهية التشغيلية وكذلك لصياغة املقررات بشأن جماالت األنشطة التجريبية              
 .يف املستقبل
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بدوالرات الواليات املتحدة  
 املقدرةاملنح   ١٥ ٠٠٠ 
 التكاليف املقدرة لسفر املشاركني  ٣٠ ٠٠٠ 
 املقدرة لسفر املوظفنيالتكاليف   ٥ ٠٠٠ 
 التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية  ١٠ ٠٠٠ 

وبغيـة الـنهوض مببادرات املنظمات غري احلكومية يف برنامج العمل االقليمي آلسيا، مت استحداث مشروع                 -١٠٤
اعدة للبيانات املتعلقة بأفضل ، والذي يهدف إىل انشاء ق"سكوب"من جانب املنظمة غري احلكومية اليت حتمل اسم 

وسيتم االنتهاء من . املمارسـات عـن املشـاريع والـربامج املتصـلة بالشـبكات السـت للـربامج اخلاصـة مبواضيع معينة                 
 ودجمهـا يف موقع برنامج العمل االقليمي التفاقية مكافحة         ٢٠٠١نوفمـرب   /إنشـاء قـاعدة الـبيانات يف تشـرين الـثاين          

 .التصحر على اإلنترنت

الرات الواليات املتحدةبدو  
 منحة مقدمة لسكوب  ٥ ٠٠٠ 

 وحدة التنسيق االقليمي

تستضيف اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وحدة التنسيق االقليمي آلسيا يف بانكوك،         -١٠٥
ألنشطة املنفذة يف املنطقة    تايلـند، وتشـارك الوحدة يف تيسري تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، بتوفري املعلومات عن ا              

 .واملساعدة التقنية الرامية إىل تنفيذ األنشطة دون االقليمية والوطنية

بدوالرات الواليات املتحدة  
تكـاليف املوظفـني مـن خـالل اللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ            ١٤٤ ٥٥٢ 

ــام       ــغيلية يف ع ــتكاليف التش ــيمي وال ــبات املنســق االقل املتصــلة مبرت
٢٠٠٠ 

املوظفـني عـن طـريق اللجـنة االقتصـادية واالجـتماعية آلسيـا          تكـاليف    ١٠٣ ٧٩٩ 
واحمليط اهلائ املتصلة مبرتبات املنسق االقليمي والتكاليف التشغيلية 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠، وحىت ٢٠٠١يف عام 
 سفر املنسق االقليمي  ٤ ٧٨٩ 
 اخلدمات االستشارية  ٦ ٠٦٠ 
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١قدر حىت املاملرتب   ٨٠ ٠٠٠ 
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١تكاليف السفر املقدرة حىت   ١٠ ٠٠٠ 
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ويسرت الوحدة إىل حد كبري التعاون مع املؤسسات االقليمية اآلسيوية ومن مث أسهمت يف حتسني اتساق  -١٠٦
 .املبادرات املتعلقة بالسياسات يف ميدان التنمية املستدامة

 جتماع اإلقليمي ملراكز االتصال اآلسيويةاال

 يف بانكوك، ٢٠٠٠نوفمرب /مت تنظـيم االجـتماع اإلقلـيمي الـثاين ملراكز االتصال اآلسيوية يف تشرين الثاين      -١٠٧
وركّـز االجـتماع عـلى إعـداد الـتقارير الوطنية واألعمال التحضريية للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، وعلى                . تايلـند 

 .يت ينبغي اختاذها يف املستقبل بشأن برنامج العمل اإلقليمياخلطوات ال

  بدوالرات الواليات املتحدة
 تكاليف سفر املشاركني ٤٩ ٨٣٩
اخلدمات التعاقدية املقدمة عن طريق اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا ٣ ٠٠٠

     واحمليط اهلادي
 سفر املوظفني ٢٣ ٤٨١
 الوثائق ١١ ٥٠٠

ت اآلليـة العامليــة مشـاورات بشـأن إقامــة الشـراكات مـن أجــل تـنفيذ فعـال لالتفاقيــة باالقـتران مــع         ونظمـ  -١٠٨
 .اجتماع مراكز االتصال

وعقد االجتماع اإلقليمي الرابع ملراكز االتصال الوطنية التابعة التفاقية مكافحة التصحر يف آسيا يف أوالن  -١٠٩
ن القصـد من هذا االجتماع توفري منرب لتقاسم املعلومات وتبادل          وكـا . ٢٠٠١يونيـه   /بـاتور، مـنغوليا، يف حزيـران      

وتركزت املناقشات على مسائل . اآلراء، ولتعزيز توافق اآلراء حول القضايا اهلامة املتصلة بتنفيذ االتفاقية يف آسيا           
والشبكات اإلقليمية مـن قـبيل احلالـة اإلمجاليـة لتـنفيذ االتفاقيـة يف آسـيا، مبـا يف ذلـك تطويـر برامج العمل الوطنية                 

للربامج اخلاصة مبواضيع معينة، واألنشطة دون اإلقليمية املتصلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، والتعاون األقاليمي 
 .بني آسيا وأفريقيا يف مكافحة التصحر، والتحضري للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

  بدوالرات الواليات املتحدة
 ليا لتغطية التكاليف احملليةمنحة مقدمة ملنغو ١٤ ٨٥٠
 سفر املشاركني ٧٨ ٢٧٦
 سفر املوظفني ١٥ ٠٨٢

 جمموع تيسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي ٩٣٢ ١٧٥
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  اجتماعات أخرى-٤

 يف ٢٠٠٠مايو /نظمـت حـلقة عمـل بشـأن تدهـور األراضـي يف بـلدان أوروبـا الوسـطى والشرقية يف أيار                  -١١٠
راض الرئيسية حللقة العمل هذه استعراض مشاكل تدهور األراضي والتخفيف من وكانت األغ. بروكسل، بلجيكا

آثـار اجلفـاف يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية، ومسـاعدة بلدان املنطقة يف عملية االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة            
 .ةملكافحة التصحر ورفع مستوى الوعي باملنافع اليت ميكن حتقيقها من املشاركة يف االتفاقي

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املشاركني ٦٢ ٩٣٩
 اخلدمات االستشارية، وطباعة الوثائق ١٨ ٨١١
 اخلدمات التعاقدية ١٠ ٦٩٧
 سفر املوظفني ٥ ٧٢٤

ــة تيســري           -١١١ ــنطقة وحبــثت كيفي ــور األراضــي يف امل ــدى خطــورة تده ــلى م وســلطت حــلقة العمــل الضــوء ع
وتوصـلت حـلقة العمـل لالسـتنتاج بأنـه مثة حاجة لضمان املشاركة      . االتفاقيـة االسـتجابات املشـتركة ضـمن إطـار      

بشكل أوسع نطاقاً يف االتفاقية من جانب بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، حيث إن االتفاقية تشكل أساساً سليماً 
هــور األراضــي لإلجــراءات الوطــنية واإلقلــيمية املشــتركة مــن جــانب مجيــع البــلدان املــتأثرة مــن أجــل مكافحــة تد    

 .واجلفاف

وعقـدت حـلقة عمـل بشـأن اتفاقيـات البيئة العاملية يف الهاي، هولندا، واستعرضت حلقة العمل خيارات              -١١٢
 .حتقيق أقصى زيادة يف التآزر بني اتفاقيات البيئة العاملية

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املوظفني ٥٩١

ــيوي   -١١٣ ــل اآلسـ ــد احملفـ ــريقي ا-وعقـ ــنغوليا، يف     األفـ ــاتور، مـ ــحر يف أوالن بـ ــة التصـ ــأن مكافحـ ــثالث بشـ لـ
، الستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف كال القارتني ودراسة التدابري امللموسة لتعزيز    ٢٠٠١يونيه  /حزيـران 

مشـلت تنفيذ برامج العمل     . وجـرت مناقشـات بشـأن شـىت القضـايا         . تـنفيذ االتفاقيـة مـن خـالل الـتعاون األقالـيمي           
وطنية والتنفيذ التآزري لالتفاقيات البيئية املترابطة، ونظم اإلنذار املبكر، والتعاون األقاليمي من خالل الشبكات ال

اإلقليمية للربامج اخلاصة مبواضيع معينة، وبناء القدرات، وتنمية املوارد البشرية، ووضع قائمة باخلرباء وقوائم حصر 
 .للمؤسسات



ICCD/COP(5)/2/Add.4 
Page 37 

 

 

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املشاركني ٧٩ ٠٩٢
 منحة لدعم التكاليف اللوجستية ١٤ ٨٥٠
 سفر املوظفني ١١ ٩٠٩

 جمموع املستوى األقاليمي ٢٠٤ ٦١٣

 تيسري التنفيذ يف املنطقة اآلسيوية والنفقات الفعلية لفترة السنتني حىت ١ ٣٧١ ٥٩٩
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠    

 ٢٠٠١ديسمرب / األول كانون٣٠النفقات املقدرة حىت  ٤٣٠ ٠٠٠

 اموع ١ ٨٠١ ٥٩٩

 تيسري التنفيذ والتنسيق يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب -دال 

   تيسري التنفيذ على املستوى الوطين-١

 إعداد التقارير الوطنية

 وقدمت .حبـث مؤمتـر األطـراف، يف دورتـه الـرابعة، تقاريـر األطـراف املتأثرة يف مناطق أخرى غري أفريقيا              -١١٤
 . بلداً من بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب٢٦املساعدات التقنية والدعم املايل إلعداد التقارير الوطنية يف 

  بدوالرات الواليات املتحدة
  بلداً من بلدان أمريكا الالتينية والكارييب٢٦منحة مقدمة إىل  ١٤٢ ٥٣٧

واضطلعوا مبسؤولية  . قليميني البلدان يف إعداد تقاريرها الوطنية     وسـاعد مخسـة من اخلرباء االستشاريني اإل        -١١٥
ونظم اجتماع استغرق يومني للخرباء االستشاريني واملنسقني . إسداء املشورة الفنية بشأن هيكل ومضمون التقارير

 األمم املتحدة للبيئة، الوطنيني يف املكسيك، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب التابع لربنامج
بغية حتليل دليل املساعدة، باإلضافة إىل إجراء استعراض مفصل لتجارب األطراف األفريقية يف جمال إعداد التقارير 

 .الوطنية وإعداد برامج العمل الوطنية
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  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املشاركني ٩ ٢٧١
 فر يف املنطقةاخلدمات االستشارية، مبا يف ذلك الس ٧٨ ٧٦٠
 سفر املوظفني ١٢ ٧٢٢

 .وقدم خبري استشاري املساعدة يف جتميع وتوليف التقارير الوطنية للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف -١١٦

  بدوالرات الواليات املتحدة
 اخلدمات االستشارية ٢٦ ٢١٥

قاريـرها يف الوقت املناسب ملؤمتر      وقدمـت بـلدان أمـريكا الالتيـنية والكـارييب األطـراف الـثالثون مجيعهـا ت                 -١١٧
 .األطراف

وساهم إعداد التقارير الوطنية يف زيادة الوعي الوطين والعام باملشاكل املتصلة بالتصحر ويف تعزيز التعاون  -١١٨
أما على املستوى الدويل، فقد وفر عرض التقارير يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف معلومات . على املستوى الوطين

 .ن الصعوبات اليت تتم مواجهتها، واحللول املمكنة فيما يتعلق مبكافحة التصحر يف البلدان املتأثرة يف املناطقبشأ

 التوعية

قدمـت املسـاعدة هليـئات التنسـيق ومراكـز االتصـال الوطـنية يف تنظـيم حـلقات دراسـة وطنية للتوعية ويف              -١١٩
ــال، وســان فنســنت،    ــتابعة يف جامايكــا، وفرتوي ــنادا، وســانت لوســيا،    أنشــطة امل ــس، وغري ــتس ونيفي  وســانت كي

 ١٩٩٩وسبق أن مت التعهد يف عام . ٢٠٠١وستعقد كولومبيا حلقتها الدراسية للتوعية يف أواخر عام         . وسـورينام 
 .بتقدمي الدعم إىل جامايكا

  بدوالرات الواليات املتحدة
 املنح املقدمة لدعم حلقات الدراسة الوطنية ٤٠ ٠٠٠

هلـدف مـن هـذا النشـاط ضـمان اطـالع أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني عـلى املستوى القطري على                      وكـان ا   -١٢٠
غايـات وأحكـام االتفاقيـة، وال سـيما تلك اموعات اليت تشارك يف صنع السياسات ومستخدمي املوارد الطبيعية      

ملسؤولني احلكوميني، باعتبار   عـلى املستوى الشعيب، مبا يف ذلك اموعات النسائية، والشباب والربملانيون وكبار ا            
 .ذلك األساس الفعلي لعملية وضع برامج العمل الوطنية
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وصــادقت . وأجنــزت حــىت اآلن ســبعة مــن بــلدان أمــريكا الالتيــنية والكــارييب بــرامج العمــل الوطــنية فيهــا   -١٢١
يت يشارك فيها خمتلف حكومـات هـذه البـلدان عـلى إطـار بـرامج العمـل الوطـنية باعتـباره اآلليـة لتـنفيذ االتفاقية ال                    

وختطـط، إضـافة إىل ذلـك، ثالثـة بـلدان لالنـتهاء مـن وضـع بـرامج العمـل الوطـنية فيها خالل                 . أصـحاب املصـلحة   
 .٢٠٠١ عام

 .وتزمع كل من جامايكا وغواتيماال عقد املزيد من املنابر الوطنية -١٢٢

  بدوالرات الواليات املتحدة
 منحة مقدمة جلامايكا ٢٥ ٠٠٠
 نحة مقدمة لغواتيماالم ٢٥ ٠٠٠
 التكاليف املقدرة لسفر املوظفني ٢٠ ٠٠٠
 التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية ٢٠ ٠٠٠

 :أما الغايات املنشودة من هذه املنابر فهي -١٢٣

تشـجيع احلكومـات عـلى إقـرار بـرامج العمـل الوطـنية بصفتها أداة لتنفيذ االتفاقية على املستوى                 )أ( 
 القطري؛

مـج بـرامج العمـل الوطـنية يف عمـلية ختطيـط التـنمية الوطـنية اإلمجاليـة، إضافة إىل تنسيق برامج             د )ب( 
 .العمل الوطنية مع املبادرات األخرى املتعلقة باملوارد الطبيعية واستئصال الفقر يف البلدان ذات الصلة

 املشاورات بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية

 :ية التشاورية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب هيالغايات الرئيسية من العمل -١٢٤

 دمج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية املستدامة؛ )أ( 

بـدء العمـليات التشـاورية لتـناول القضـايا الرئيسـية املتعـلقة بتعبـئة املـوارد بغية دعم تنفيذ برامج                        )ب( 
 .العمل الوطنية

 بشأن تعبئة املوارد من أجل تنفيذ      ٢٠٠٠أكتوبر  /، عقد حلقة عمل يف تشرين األول      ومت، كـنقطة انطالق    -١٢٥
 .اتفاقية مكافحة التصحر يف املنطقة، وذلك دف تدعيم بناء الشراكات
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ويف ضوء التوصيات اليت وضعتها عدة اجتماعات إقليمية ودولية فيما يتعلق بإدراج عملية الربامج الوطنية  -١٢٦
يسـية، فقـد نظمـت أمانـة اتفاقيـة مكافحـة التصـحر بصـورة مشتركة مع أمانة اتفاق بلدان أفريقيا              يف األنشـطة الرئ   

وكان .  ملمثلي البلدان الكاريبية٢٠٠١مايو /والكارييب واحمليط اهلادئ حلقة عمل يف كينغستون، جامايكا، يف أيار
زاريت البيـئة أو الزراعة، واملسؤولني  مـن بـني املشـاركني مراكـز االتصـال الوطـنية التفاقيـة مكافحـة التصـحر مـن و           

 .الوطنيني عن منح األذونات العاملني مع صندوق التنمية األورويب من وزاريت املال أو التخطيط

وكـانت أهـم نـتائج االجـتماع اجلمـع لـلمرة األوىل بـني مراكـز االتصـال الوطـنية التابعة التفاقية مكافحة                   -١٢٧
 األذونـات بغيــة مناقشـة وسـائل الدمـج األفضــل ألنشـطة اتفاقيـة مكافحــة       التصـحر واملسـؤولني الوطـنيني عــن مـنح    

واتضح من املناقشات أن التعاون الوثيق بني مؤسسات   . التصـحر يف اسـتراتيجيات الدعـم القطـرية واالتفاق عليها          
 .هذه البلدان يتسم بأمهية كبرية يف تعبئة املوارد من أجل األنشطة املتصلة مبكافحة التصحر

عقـبت االجـتماع املشـترك بـني اتفاقيـة مكافحة التصحر واتفاق بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ               وأ -١٢٨
. مشاورات استغرقت يوماً واحداً جرت بني املشاركني الذين ميثلون البلدان اليت أجنزت برامج العمل الوطنية فيها            

 :يليوكانت النتائج الرئيسية هلذه املشاورات وضع توصيات بشأن ما 

 دمج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية الوطنية؛ )أ( 

 تعبئة ومتكني أصحاب املصلحة على املستوى احمللي؛ )ب( 

 .تنظيم حمافل تشاورية للجهات املاحنة )ج( 

يط وكـانت تكـاليف االجـتماع املشترك بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاق بلدان أفريقيا والكارييب واحمل                -١٢٩
 واملشاورات اجلارية بني مراكز االتصال الوطنية اليت أعقبته مباشرة على           ٢٠٠١مايو  /اهلـادئ يف جامايكـا يف أيـار       

 :النحو التايل

  بدوالرات الواليات املتحدة
 سفر املشاركني ٢٤ ٧٩٠
 سفر املوظفني ٦ ١٢٦
 منحة مقدمة جلامايكا لتغطية النفقات احمللية ١٢ ٠٠٠

 البـلدان مـثل بوليفيـا وكوبـا والسـلفادور وفرتويـال تنظـيم حلقات عمل وطنية بشأن التنفيذ        وتـزمع بعـض    -١٣٠
املـتآزر لالتفاقـات البيئية املتعددة األطراف واملترابطة، وذلك دف إجياد عملية تعتمد على البلدان لتحقيق التآزر                  

 .على املستوى امليداين



ICCD/COP(5)/2/Add.4 
Page 41 

 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٥٠ ٠٠٠ املنح املقدرة 
 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية 

وتركز اخلطة على . وقـدم الدعم لوضع خطة متكاملة إلدارة املوارد الطبيعية يف حوض ر كوتو يف كوبا       -١٣١
اخلطة أساساً لتنفيذ برنامج العمل اخـتيار مـناطق جتريبية معرضة للجفاف يف حوض النهر، ويتوقع أن تشكل هذه           

 .الوطين يف كوبا

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٥ ٠٠٠ منحة مقدمة لكوبا 

 ٥٣٧ ٤٢١ اموع لتيسري التنفيذ على املستوى الوطين 

  تسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي-٢

 برنامج العمل اإلقليمي

اجلفــاف والتصــحر يف أمــريكا الالتيــنية والكــارييب جــزءاً مــن تشــكل شــبكة املعــلومات اإلقلــيمية املتعــلقة ب -١٣٢
وـدف إىل تـزويد خمتـلف األطـراف املعـنية يف املـنطقة بوسائل لتبادل املعلومات بكفاءة                  . بـرنامج العمـل اإلقلـيمي     

 .ويسر

ــنية          -١٣٣ ــريكا الالتي ــاف والتصــحر ألم ــلقة باجلف ــيمية املتع ــلومات اإلقل ــل شــبكة املع ــلى عم ــنتان ع ومضــت س
اليت تشارك فيها مراكز االتصال إضافة إىل األوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية يف معظم بلدان . الكارييبو

 .ومن شأن املضي يف تطوير الشبكة أن يعزز النتائج اليت سبق حتقيقها ويسمح بالتوسع والتحسني الالزمني. املنطقة

تعزيز هذه الشبكة بطريقة تضمن االتصال املستدام فيما  ٢٠٠١وتشمل مواصلة تطوير الشبكة خالل عام  -١٣٤
 .بني مراكز االتصال

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٣٨ ٠٠٠  املنح املقدرة
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 وحدة التنسيق اإلقليمي

يستضيف املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف املكسيك وحدة التنسيق اإلقليمي ملنطقة أمريكا  -١٣٥
والكـارييب وتقـدم األمانـة، عـن طـريق الوحـدة، املعـلومات عـن األنشـطة املـنفذة يف املنطقة، باإلضافة إىل                        الالتيـنية   

 .املساعدات التقنية الالزمة لتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية والوطنية

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٤٥ ٠٠٠ منحة مقدمة إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة لتغطية تكاليف وحدة 
     التنسيق اإلقليمي

 ١٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 

 االجتماع اإلقليمي ملراكز االتصال يف أمريكا الالتينية والكارييب

عقـد االجـتماع اإلقلـيمي السـادس لبـلدان أمـريكا الالتيـنية والكـارييب األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحدة                    -١٣٦
وركز االجتماع على االستعراض األويل للتقارير .  يف السلفادور٢٠٠٠أكتوبر /ولملكافحة التصحر يف تشرين األ

كما حبث مسائل أخرى مدرجة     . الوطـنية باإلضـافة إىل تطويـر وتـنفيذ األنشطة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية             
 .على جدول أعمال الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٠ ٠٠٠ دمة للسلفادور لتغطية النفقات احملليةحمة مق 
 ٥٩ ٩٩٢ سفر املشاركني 
 ٢ ٠٠٠ تكاليف العمليات اللوجستية 
 ٣ ٧٠٤ اخلدمات االستشارية 
 ٤ ٨١٢ سفر املوظفني 

 يف ال سريينا، شيلي، ويهدف إىل تعزيز املسائل ٢٠٠١أغسطس /ويعقد االجتماع اإلقليمي السابع يف آب -١٣٧
ة بـإعداد بـرامج العمـل الوطـنية، مـن قـبيل اسـتخدام أسـس املقارنـة واملؤشـرات، واالسـتخدام الفعال              اهلامـة املتعـلق   

كما . لـلمعارف التقـليدية ودراسـات احلالة اإلفرادية للمشاريع التجريبية إضافة إىل التعاون فيما بني بلدان املنطقة            
 .خصص لفترة ما بني الدورتنيأنه سيتناول القضايا اليت أثريت خالل اجتماع الفريق العامل امل
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 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٦٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 
 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات التعاقدية 

 اجتماعات أخرى

وقد ضم االجتماع ممثلني عن بلدان . ٢٠٠١يونيه /عقدت حلقة عمل عن متلح التربة، يف كوبا يف حزيران -١٣٨
املـنطقة ملناقشـة مشـاريع حمـددة تسـتهدف التصـدي ملشـاكل معيـنة يف جمال متلح التربة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية                        

 .ومت تعيني خبري استشاري للمساعدة يف إعداد الوثائق وتنظيم حلقة العمل. والكارييب

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٥ ٠٥٠ تشاريةاخلدمات االس 
 ١٠ ٠٠٠ منحة مقدمة لكوبا لتنظيم االجتماع 
 ٢٦ ١٨١ سفر املشاركني 

، حيث يتوقع أن ٢٠٠١سبتمرب /وسـتعقد حـلقة عمـل عـن إدارة مسـتجمعات املياه يف كراكاس يف أيلول          -١٣٩
 .تشارك فيها مراكز االتصال الوطنية التابعة التفاقية مكافحة التصحر يف املنطقة

 اليات املتحدةبدوالرات الو 

 ٨١ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 
 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات التعاقدية 

 ٤٢٠ ٧٣٩  على املستوى اإلقليميالتنفيذجمموع تسري  

 تيسري التنفيذ يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب 
 ٥٨٤ ١٦٠ ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠رة السنتني حىت تاريخ النفقات الفعلية لفت 
 ٣٧٤ ٠٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ٩٥٨ ١٦٠ اموع 
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 تيسري التنفيذ والتنسيق يف منطقة مشال البحر املتوسط -هاء 

  تيسري التنفيذ على املستوى الوطين-١

. تقاريــر البــلدان األطــراف املــتأثرة يف مــناطق أخــرى غــري أفــريقياحبــث مؤمتــر األطــراف يف دورتــه الــرابعة  -١٤٠
وقدمـت البـلدان األطـراف املـتقدمة تقاريـر إىل مؤمتـر األطـراف بشأن دعمها لتنفيذ االتفاقية يف مناطق أخرى غري                        

 .أفريقيا

ــلدان األطــراف       -١٤١ ــتقارير الوطــنية للب ــع وتوليــف ال ــتقدمة، ومت تعيــني خــبري استشــاري للمســاعدة يف جتمي امل
 .باإلضافة إىل تقارير البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر املتوسط

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٦ ١٩٠        اخلدمات االستشارية 

ووضـع الفـريق العـامل املخصـص، بعـد الـنظر يف الـتقارير، توصـيات لألطـراف بشـأن توثيـق الـتعاون بني                           -١٤٢
 .نفيذ االتفاقيةاألطراف املعنية يف سياق ت

  تيسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي-٢

عقـدت االجـتماعات الوزاريـة واجـتماعات مراكز االتصال موعة األطراف املدرجة يف املرفق الرابع يف                  -١٤٣
ونظر املشاركون خالل االجتماعات، يف مواصلة تطوير برنامج العمل   . ٢٠٠٠يونيه  /مورثيـا، إسـبانيا يف حزيـران      

وأُسـندت إىل مراكز االتصال الوطنية والية العمل كلجنة تنسيق إقليمية يف األعمال التحضريية لربنامج               . لـيمي اإلق
 .كما أُقر إنشاء شبكات للربامج اخلاصة مبواضيع معينة تعكس األولويات اإلقليمية. العمل اإلقليمي

طوة إىل األمام، نظراً ألن هناك حالياً وأسهمت هذه االجتماعات يف دفع صياغة برنامج العمل اإلقليمي خ -١٤٤
 .جلنة تنسيق إقليمي منشأة موعة البلدان املدرجة يف املرفق الرابع

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١ ٣٣١         سفر املوظفني  

ونــاقش املشــاركون . ٢٠٠٠ســبتمرب /وعقــد اجــتماع ملراكــز االتصــال يف بروكســل، بــلجيكا، يف أيــلول   -١٤٥
ومت بعد  .  لـلدورة الـرابعة ملؤمتر األطراف، إضافة إىل اجتماعات أفرقة خرباء االحتاد األورويب ذات الصلة               التحضـري 
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املناقشات الدائرة يف اجتماع مراكز االتصال، تنظيم عرض من جانب اللجنة األوروبية للمشاريع الرئيسية املتصلة 
 .٢٠٠٠ نوفمرب/بالتصحر يف منطقة البحر املتوسط يف تشرين الثاين

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٧٤٠         سفر املوظفني 

ــر          -١٤٦ ــرابعة ملؤمت ــلدورة ال ــبادل اآلراء بشــأن التحضــري ل ــذه االجــتماعات الفرصــة للمشــاركني لت ــاحت ه وأت
 .األطراف، وملناقشة الدور احملدد لبلدان مشال البحر املتوسط باعتبارها بلداناً متقدمة متأثرة

األمانـة أيضـاً يف إعـداد وتنظـيم االجـتماع الـوزاري الـرابع موعـة البـلدان املدرجـة يف املــرفق           وسـاعدت   -١٤٧
الـرابع، باإلضـافة إىل االجـتماع الـتقين املتعـلق باملشـاركة االجـتماعية يف مكافحـة التصحر، اللذين عقدا يف روما،            

 .وجه التآزر املشار إليه أدناه وذلك بالتزامن مع االجتماع اخلاص بأ٢٠٠٠فرباير /إيطاليا، يف شباط

مارس /ومت تنظـيم اجـتماع وزاري موعـة البـلدان املدرجـة يف املـرفق الـرابع يف أنكونـا، إيطاليـا، يف آذار            -١٤٨
كما جرت مناقشة موضوع مشاركة     . ونوقش يف هذا االجتماع برنامج عمل اموعة للسنتني القادمتني        . ٢٠٠١

 .رىبلدان مشال البحر املتوسط األخ

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٨١٤         سفر املوظفني 

 ٢ ٨٥٥     جمموع تيسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي 

  األنشطة على املستوى األقاليمي-٣

، حلقة عمل أقاليمية بشأن أوجه التآزر بني اتفاقية األمم ٢٠٠٠فرباير /عقدت يف روما، إيطاليا، يف شباط -١٤٩
افحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املتحدة ملك

وأجـرى املشـاركون مـن البـلدان املدرجـة يف املرفق الرابع ومن بلدان مشال              . واملـبادئ احلـراجية يف الـبحر املتوسـط        
اغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية وبشأن تدعيم التعاون يف هذه أفريقيا تبادالً لآلراء بشأن تعزيز أوجه التآزر يف صي

 .املسألة بني جانيب البحر املتوسط
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 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١٩ ٨٥٤     �سفر املشاركني من بلدان مشال أفريقيا 
 ١ ٧٢٣         سفر املوظفني 

شـأن الـربط بـني االتفاقيات يف خمتلف    وكـانت أهـم نتـيجة أسـفر عـنها هـذا االجـتماع هـي بـدء الـنقاش ب            -١٥٠
 .املناطق احمليطة بالبحر املتوسط

وسعى . ٢٠٠١مايو /وعقد املؤمتر اخلاص مبستقبل البيئة الريفية يف منطقة البحر املتوسط يف تركيا يف أيار         -١٥١
 .داماملشاركون إىل حتديد املخاطر واملشاكل الرئيسية املتصلة باستخدام وإدارة األراضي بشكل مست

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١ ٧٣٩         سفر املوظفني 

وكـانت أهـم النـتائج الـيت أسـفر عـنها املؤمتـر تعزيـز احلـوار والـتعاون بـني اتمعات األكادميية وجمتمعات                       -١٥٢
 .األعمال التجارية، باإلضافة إىل صانعي السياسات، من خمتلف أحناء البحر املتوسط

، يف  "رامسار"ع الـرابع للجـنة األراضـي الرطـبة يف مـنطقة الـبحر املتوسـط الـتابعة التفاقية                    وعقـد االجـتما    -١٥٣
وكـان من بني املسائل اليت متت مناقشتها احلاجة إىل إقامة الروابط بني اتفاقية  . ٢٠٠١يونيـه  /الـربتغال يف حزيـران   

 جتريبية مشتركة على املستوى اإلقليمي ، وإمكانية وضع مشاريع"رامسار"األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية 
 .خالل هذا االجتماع

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١ ٢٩٩ سفر املوظفني 

 ٢٤ ٦١٥ جمموع املستوى األقاليمي 

 تيسري التنفيذ يف منطقة مشال البحر املتوسط 
 ٣٣ ٦٩٠ ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠النفقات الفعلية حىت  
 صفر ٢٠٠١ديسمرب / األول كانون٣١النفقات املقدرة حىت  

 ٣٣ ٦٩٠ اموع 
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 تيسري التنفيذ والتنسيق يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية -واو 

قــبل اعــتماد مــرفق التــنفيذ اإلقلــيمي لبــلدان أوروبــا الوســطى والشــرقية مــن جــانب الــدورة الــرابعة ملؤمتــر   -١٥٤
ية إىل دعم البلدان يف أوروبا الوسطى والشرقية        ، مت تنفيذ األنشطة الرام    ٢٠٠٠ديسمرب  /األطراف يف كانون األول   

 .يف إطار الربنامج الفرعي آلسيا

  تيسري التنفيذ على املستوى الوطين-١

 املساعدة على االنضمام إىل االتفاقية

مت توفـري الدعـم لعملية انضمام بلد واحد يف املنطقة بغية ترمجة نص االتفاقية إىل لغتيه الرمسيتني، البوسنية               -١٥٥
 .والصربية

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٢ ٠٠٠      منحة مقدمة إىل احتاد البوسنة واهلرسك 

 برنامج العمل الوطين

قُـدم الدعـم لعمـلية بـرنامج العمـل الوطـين إىل بـلد واحـد يف املـنطقة بغيـة اسـتكمال إعـداد برنامج العمل                     -١٥٦
 .٢٠٠٢ يف جورجيا يف عام ومن املتوقع أن يتم إقرار برنامج العمل الوطين. الوطين

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١٥ ٠٠٠        منحة مقدمة إىل جورجيا 

 ١٧ ٠٠٠      جمموع التنفيذ على املستوى الوطين 

  تيسري التنفيذ على املستوى اإلقليمي-٢

ت، هنغاريا، نظمـت حـلقة العمـل ألوروبا الوسطى والشرقية بشأن التخفيف من آثار اجلفاف يف بودابس              -١٥٧
 .واستخدمت املنحة املقدمة لنشر وقائع هذه احللقة
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 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤ ٩٩٩      املنحة املقدمة هلنغاريا لتغطية النفقات احمللية 

وسـيقدم الدعـم لتنظـيم اجتماع إقليمي لبلدان من أوروبا الوسطى والشرقية األطراف يف االتفاقية، الذي            -١٥٨
 .٢٠٠١سبتمرب /يف براغ، اجلمهورية التشيكية، يف أيلولسيعقد 

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 
 ٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ٥ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات التعاقدية 

االنضمام إىل االتفاقية من جانب البلدان يف ومـن املـتوقع أن تكـون نتيجة هذا االجتماع استكمال عملية        -١٥٩
للمضــي قدمــاً ملواصــلة تطويــر الــتعاون اإلقلــيمي يف مكافحــة التصــحر ، ممــا يشــكل أساســاً ٢٠٠٢املــنطقة يف عــام 
وسيساعد هذه االجتماع أيضاً البلدان على االتفاق على األساليب املمكنة لتنفيذ االتفاقية على . وتدهور األراضي

 .يناملستوى الوط

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٥٤ ٩٩٩ جمموع تيسري التنفيــذ على املستوى اإلقليمي 

 تيسري التنفيذ يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية 
 ٢١ ٩٩٩ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠النفقات الفعلية حىت  
 ٥٠ ٠٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ٧١ ٩٩٩ اموع 

 ع اإلمجايل لتيسري التنفيذ والتنسيقامو 
 ٣ ٢٦٩ ٠١٤ ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠النفقات الفعلية حىت  
 ١ ٤٨٢ ٦٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ٤ ٧٥١ ٦١٤ اموع اإلمجايل 
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 العالقات اخلارجية واإلعالم -زاي 

 التآزري األنشطة املشتركة بني الوكاالت وأنشطة التنسيق -١

واصـلت أمانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر جهودها الرامية لتعزيز التعاون وبناء أوجه التآزر              -١٦٠
عـلى حنـو فعـال مـع االتفاقيــات، واهليـئات الـتابعة لألمـم املـتحدة، واملــنظمات الدوليـة واحلكوميـة وغـري احلكوميــة            

وحضر موظف  .  مرفق االتصال يف نيويورك على نطاق واسع       واسـتعانت األمانة يف هذا الصدد خبدمات      . األخـرى 
االتصــال االجــتماعات املعقــودة مــع مــرفق البيــئة العامليــة، وكذلــك موظفــو حكومــة الواليــات املــتحدة األمــريكية    

 .واملنظمات غري احلكومية اليت يقع مقرها يف واشنطن العاصمة

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٢٠ ٧٤٨ ويوركمرتب موظف االتصال يف ني 
 ٣٥ ٩٢٩ سفر موظف االتصال يف نيويورك 
 ١٥ ٠٠٠ املرتب املقدر ملوظف االتصال يف نيويورك 
 ١٠ ٠٠٠ نفقات السفر املقدرة ملوظف االتصال يف نيويورك 

ومتـت االسـتعانة باستشارة اخلرباء لتقدمي التقارير عن األنشطة يف سياق مؤمتر أقل البلدان منواً، والنهوض                 -١٦١
بأنشطة اتفاقية مكافحة التصحر ودعم أنشطة وسائل اإلعالم، وتقدمي التقارير ملرفق البيئة العاملية واملسائل املتعلقة      

 .باجلمعية العامة
 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١٦ ٤٧٢ اخلدمات االستشارية، مبا فيها سفر اخلرباء االستشاريني 

لعاملية بشأن التنمية املستدامة الذي تعقده اتفاقية األمم املتحدة     وسـيتم كجـزء مـن عملية التحضري للقمة ا          -١٦٢
وسيجتمع هذا .  يف جنوب أفريقيا، تشكيل فريق من الشخصيات البارزة٢٠٠٢سبتمرب /ملكافحة التصحر يف أيلول

ك يف إطار الفريق ثالث مرات ملناقشة ودراسة ووضع توصيات بشأن الروابط احلامسة األمهية بني الفقر والبيئة، وذل
 .تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 
 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفني 
 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات االستشارية 
 ٢٧٨ ١٤٩ يجمموع األنشطة املشتركة بني الوكاالت والتنسيق التآزر 
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  التنسيق مع املنظمات غري احلكومية-٢

ويعد املمثلون . يعقد ممثلو املنظمات غري احلكومية ليوم واحد حلقة عمل حتضريية قبل كل مؤمتر لألطراف -١٦٣
غري احلكوميني خالل حلقة العمل هذه اسهامام يف جلسيت حوار تدوم كل واحدة منهما نصف يوم وتعقد ضمن 

 .الرمسي ملؤمتر األطرافبرنامج العمل 

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١٠ ٠٠٠     )الفريق العامل املعين بالتصحر" (AG Desertifikation"منحة مقدمة ل   
     من أجل تنظيم حلقة عمـل حتضريية ليـوم واحد قبـل الدورة

     الرابعة ملؤمتر األطراف
 ١٠ ٠٠٠            املنحة املقدرة

 االجـتماع الـثالث للشـبكة الدوليـة للمـنظمات غـري احلكوميـة املعـنية بالتصـحر يف أمريكا الالتينية                      ويعقـد  -١٦٤
 يف هافانـا، كوبا، وذلك لتحليل حالة عملية تنفيذ االتفاقية من وجهة نظر  ٢٠٠١مـايو  /والـبحر الكـارييب يف أيـار      

 الدولية املعنية بالتصحر يف أمريكا الالتينية املنظمات غري احلكومية يف املنطقة وعمل شبكة املنظمات غري احلكومية  
 بلداً من بلدان املنطقة يف هذا االجتماع ١٥وقد شارك سبعة عشر ممثالً من األوساط غري احلكومية يف . والكارييب

 .وقرروا إضفاء هيكل جديد على شبكة أمريكا الالتينية والكارييب

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٢٣ ٩٢٠ سفر املشاركني 
 ٩ ٩٠٠ لتغطية التكاليف اللوجستية" بروناتوراليزا"منحة مقدمة إىل  

أغسطس /وسـتعقد مشـاورات إقلـيمية للمـنظمات غـري احلكوميـة األفـريقية يف مـابوتو، موزامـبيق، يف آب                    -١٦٥
 مكافحة وسيتم يف هذا االجتماع حتليل حالة عملية تنفيذ اتفاقية.  يف إطار اجتماع مراكز االتصال الوطنية٢٠٠١

 .التصحر يف املنطقة من وجهة نظر املنظمات غري احلكومية وإمكانيات تعزيز التعاون بني هذه املنظمات

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٦٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املشاركني 
 ٢٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة لسفر املوظفي 
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توعية باالتفاقية يف البلدان املتقدمة من خالل منظمة    بغية ال " ملـنظمة العمـل مـن أجـل األرض        "وقـدم دعـم      -١٦٦
 .اتمع املدين وغريها من املؤسسات ذات الصلة

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٠ ٠٠٠ "العمل من أجل األرض"منحة مقدمة ملنظمة  

  بشــأن مســؤولية٢٠٠١مــارس /يف غانــا، حــلقة عمــل وطــنية يف آذار" مــنظمة أصــدقاء األرض"وعقــدت  -١٦٧
 .اتمع املدين واحلكومات والوكاالت املاحنة عن مكافحة التصحر يف غانا

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ١٢ ٠٠٠  منحة مقدمة ملنظمة أصدقاء األرض 

 بشأن بناء ٢٠٠١يناير /ونظـم االحتـاد النسـائي يف زامـبيا حـلقة تدريـب وطـنية للمدربني يف كانون الثاين            -١٦٨
لف أصـحاب املصلحة وأطلع املشاركني على نتائج الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف واألعمال          القـدرات بالنسـبة ملختـ     

 .التحضريية اجلارية للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٧ ٨٣٠ منحة مقدمة لالحتاد النسائي يف زامبيا 

 مبناسبة البدء رمسياً ٢٠٠١فرباير /يام يف شباط  مبـنطقة السـاحل لقـاء ملدة سبعة أ         (Defis)ونظمـت شـبكة      -١٦٩
" املركز األخضر األول يف منطقة الساحل     "باألنشـطة امليدانيـة لتـنفيذ اتفاقيـة مكافحـة التصحر، وذلك انطالقاً من               

وكـانت الغايـة الرئيسـية حشـد الدعـم لالتفاقية بتوجيه      . الـذي مت بـناؤه يف واحـة جونكـا يف مشـال بوركيـنا فاصـو         
عـلى املسـتوى الوطـين والـدويل إىل مـبادرات اـتمع املـدين احمللية اليت ميكن أن يكون هلا أثر مستدام على                األنظـار   

 .القرويني يف املناطق املتأثرة باجلفاف يف الساحل

 بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٣ ٠٠٠  مبنطقة الساحل(Defis)املنح املقدمة لشبكة  

سـعى جمتمع املنظمات غري احلكومية إىل توجيه إسهامه بفعالية حنو وضع            وعمـالً بـنص وروح االتفاقيـة، ي        -١٧٠
وتـنفيذ بـرامج العمـل الوطـنية واملسـاعدة عـلى تـنفيذ االتفاقيـة عـن طـريق خمتـلف األنشـطة اخلاصـة ببـناء القدرات                  

 .والتوعية
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 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٥٠ ٠٠٠ النفقات املقدرة املتصلة باملنح 

 ٢٤٦ ٦٥٠ مع املنظمات غري احلكوميةجمموع التنسيق  

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات اتفاقية مكافحة التصحر-٣

عمـالً بأحكـام االتفاقيـة ومقـررات مؤمتـر األطـراف ذات الصـلة، تشـجع أوسـاط املنظمات غري احلكومية                      -١٧١
 .تشجيعاً فعاالً على املشاركة يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٣٢ ٥٩٣ مشاركة ممثلني من أوساط املنظمات غري احلكومية يف الدورة الرابعة 
     ملؤمتر األطراف 
 ١٩ ٧٢٣ مشاركة ممثلني من أوساط املنظمات غري احلكومية يف الفريق العامل 
 ٢٠٠١أبريل / نيسان-مارس /   املخصص يف بون، أملانيا، آذار 
 ٢٤٠ ٠٠٠  ممثالً من أوساط املنظمـات غــري٦٠ملقدرة ملشاركة التكاليف ا 
    احلكومية يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف 
 ٣٩٢ ٣١٦ جمموع مشاركة املنظمات غري احلكوميــة يف اجتماعات اتفاقية 

    مكافحة التصحر

  أنشطة اإلعالم-٤

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    ) اليونسكو( والثقافة   اسـتهلت كل من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم         -١٧٢
التصـحر بصـورة مشـتركة مشـروعاً إلعداد جمموعة معلومات بشأن التصحر يستخدمها معلمو املدارس يف البلدان             

وتغطـي املـنحة تصـور وتصـميم وطـبع وإنـتاج امللصـقات بـثالث لغـات إضافة إىل تكاليف طبع           . املـتأثرة بالتصـحر   
 .ة املعلوماتوتوزيع جمموع

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٤٣ ٧٠٠ املنحة املقدمة لليونسكو 
 ٣ ٤٩٢ اخلدمات التعاقدية 
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ويـتوقع أن تشـمل أنشـطة اإلعـالم بـني مجـلة أمـور نشـر الرسالة اإلخبارية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة                  -١٧٣
ــتذكارية ودعــم     ــتاج املــواد ال ــة وإن مشــاركة الصــحفيني يف الــدورة اخلامســة ملؤمتــر   التصــحر وطــبع املــواد اإلعالمي

 .األطراف

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ١٠ ٠٠٠ التكاليف املقدرة للخدمات التعاقدية للتصميم البياين والترمجة 
 ٢٠ ٠٠٠ جمموعة املعلومات وإنتاج/النفقات املقدرة لطباعة النشرة اإلخبارية 

 متر األطراف   املواد التذكارية للدورة اخلامسة ملؤ
 ١٥ ٠٠٠ النفقات املقدرة لدعم مشاركة وسائل اإلعالم يف الدورة اخلامسة 

     ملؤمتر األطراف

ومن املتوقع أن تؤدي األنشطة اإلعالمية إىل زيادة كبرية يف الوعي العام بشأن عملية اتفاقية األمم املتحدة  -١٧٤
 .يا البيئية األخرى، وخباصة التنوع البيولوجي وتغري املناخملكافحة التصحر، والتصحر يف العامل، والعالقة بالقضا

 بدوالرات الواليات املتحدة 
 ٩٢ ١٩٢ جمموع أنشطة اإلعالم 

 العالقات اخلارجية واإلعالم 
 ٤٧٩ ٣٠٧ ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠النفقات الفعلية حىت  
 ٥٣٠ ٠٠٠ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١النفقات املقدرة حىت  

 ١ ٠٠٩ ٣٠٧ اموع 

- - - - - 


