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  مقدمة-أوالً 

، الـيت تتـناول أنشطة تتعلق بتنفيذ   ICCD/COP(4)/3اسـتعرض مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الـرابعة الوثيقـة             -١
. ٢٠٠٠يونيه / إىل حزيران١٩٩٩سبتمرب /االتفاقية قامت األمانة بدعمها أو شاركت فيها خالل الفترة من أيلول

 ا األمانة أو تعتزم االضطالع ا خالل الفترة  أمـا هـذه املذكـرة فتتضمن معلومات مماثلة عن التدابري اليت تضطلع            
 .٢٠٠١، فضالً عن معلومات أولية تغطي الفترة حىت اية عام ٢٠٠١سبتمرب /يونيه إىل أيلول/من حزيران

ويقصد ا أن تكون مبثابة تكملة متواضعة . وال تضم هذه املذكرة إال معلومات حمدودة عن عملية التنفيذ -٢
ة يف سـياق التقيـيم الشـامل الـذي أجـرته البـلدان األطـراف واملـنظمات الدوليـة واملـنظمات غري               للمعـلومات الـوارد   

وانعقـد اجلـزء األول من دورة     . احلكوميـة املعـنية خـالل دوريت الفـريق العـامل املخصـص املعـين باسـتعراض التـنفيذ                  
، واجلزء ٢٠٠٠ديسمرب /يا يف كانون األوليف بون بأملان) ٤-م أ(الفريق العامل أثناء الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف 

.  يف بون٢٠٠١أبريل / نيسان٦مارس إىل / آذار١٩الـثاين خالل االجتماع الذي عقد بني الدورتني يف الفترة من        
وال يـورد هـذا الـتقرير إال األنشطة احملددة اليت قامت ا األطراف واليت سامهت فيها األمانة عن طريق تقدمي دعم                  

 .ين وعن طريق املشاركةأو تق/مايل و

وميثل الفريق العامل املخصص من نواح كثرية معلماً هاماً يف املرحلة املبكرة من عملية تنفيذ اتفاقية األمم  -٣
فهو ميثل يف الواقع تقييم األطراف اإلمجاعي للقيود والتحديات والردود املمكنة للوفاء  . املـتحدة ملكافحـة التصـحر     
مات مجيـع األطـراف مبوجـب هـذه االتفاقية وتعكس االستنتاجات والتوصيات امللموسة         بشـكل أكـثر فعاليـة بالـتزا       

بشأن اختاذ املزيد من التدابري يف تنفيذ االتفاقية من قبل األطراف توافقاً يف اآلراء ألا تدعو إىل اختاذ تدابري توجد           
توصيات ملؤمتر األطراف تقدمي التوجيهات     وسـتتيح االستنتاجات وال   . متامـاً يف متـناول املؤسسـات اإلمنائيـة القائمـة          

وتتضـمن الفقرات التالية استنتاجات األمانة املوجزة       . املناسـبة مـن أجـل التغـلب عـلى الصـعوبات الـيت مت حتديدهـا                
 .ICCD/COP(4)/AHWG/6بشأن عملية االستعراض استناداً إىل تقرير الفريق العامل املخصص الوارد يف الوثيقة 

ألطراف النامية املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة على حد سواء بأنه يتعني عليها أن تواجه وتقر البلدان ا -٤
عـلى حنو أكثر حسماً حتدي إدماج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف صلب استراتيجيات التنمية املستدامة   

وينـبغي مـن مث التشـجيع على متاسك    . يـة القائمـة مـع احلفـاظ يف الوقـت نفسـه عـلى هويـة العمـلية اخلاصـة باالتفاق                
وميثل . السياسـات العامـة للمؤسسـات الدوليـة واتـباعها جـاً أكثر تنسيقاً من خالل عقد حمافل متعددة األطراف                  

التنســيق عــلى الصــعيد القطــري خطــوة رئيســية حنــو حتقيــق املســتوى املطــلوب مــن تكــامل الــربامج وإنشــاء اآلليــة     
وأما عدم إحراز تقدم يف تعبئة املوارد من أجل البلدان .  منذ حني إلقامة ترتيبات شراكة    االستشارية اليت آن أواا   

الـيت أمتت برامج العمل الوطنية اخلاصة ا فيعترب يف الواقع مبثابة عائق خطري يتطلب اهتماماً فورياً من قبل الدورة               
 .اخلامسة ملؤمتر األطراف
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الثنائيون وضع " املوجهون"قون املقيمون التابعون لألمم املتحدة وويف هـذا السـياق، يـتوقع أن ييسـر املنس        -٥
ترتيـبات شـراكة توجههـا األقطـار تعكـس أيضـاً أولويـات واحـتياجات يف جمـال املـوارد الطـبيعية ولـدى مستعملي                   

 ويف أعقــاب اعــتماد إعــالن االلــتزامات يف الــدورة الــرابعة ملؤمتــر األطــراف قدمــت . األراضــي عــلى الصــعيد احملــلي
توصيات هامة لزيادة توفري التمويل لربامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وخباصة من خالل مرفق البيئة 

 .العاملية وجتديد التزامات أعضاء جلنة التسيري التابعة لآللية العاملية

وة إىل تزويد وفـيما تكـرر توجيـه نـداء للمسـاعدة يف اسـتكمال وضـع بـرامج العمـل الوطـنية وإطـالق دع                       -٦
فــدور . جهــات التنســيق الوطــنية باملســاعدة الالزمــة، مل تغفــل األطــراف أمهيــة الــتعاون دون اإلقلــيمي واإلقلــيمي   

الشــبكات املواضــيعية اإلقلــيمية وغريهــا مــن األنشــطة اإلقلــيمية مســلم بــه، وأقــرت األطــراف بوجــوب تعزيــز هــذه 
 الشبكات واألنشطة أن تسهم أيضاً بطريقة ال مركزية يف   وميكن هلذه . الشـبكات ألـا ميكـن أن تقـوم بدور داعم          

 .تنفيذ املبادرات اليت توجهها جلنة العلم والتكنولوجيا

، لن  ICCD/COP(4)/AHWG/6ونظـراً للطبيعة الشاملة لتقرير الفريق العامل املخصص الوارد يف الوثيقة             -٧
لتقرير يتضمن استنتاجات عملية االستعراض حسبما  متضـي األمانـة إىل مـا هـو أبعـد من هذه التعليقات نظراً ألن ا                

وكذلـك فـإن املعـلومات عن التقرير التوليفي،    . ١-م أ/١١ مـن مقـرر مؤمتـر األطـراف          ١٩طُلـبت أوالً يف الفقـرة       
، ترد يف ٣-م أ/٥ من مقرر مؤمتر األطراف ٢٦املقـدم مـن كـل مـنطقة مـن املـناطق دون اإلقلـيمية مبقتضى الفقرة                  

 .ملتعلق بأبرز اجلوانب واالجتاهات يف عرض تقرير الفريق العامل املخصصاجلزء ثالثاً ا

 من مقرر مؤمتر ٢٨ويدرك األمني التنفيذي لالتفاقية الطلب املوجه إليه وإىل مدير اآللية العاملية يف الفقرة  -٨
ات استشارية تفضي إىل  إلعداد دليل ملساعدة البلدان األطراف النامية املتأثرة على إجراء عملي    ٥-م أ /٣األطراف  

ويعـتقد أن هـذا الدليـل سـيعود بفـائدة أكرب على األطراف إذا استطاع االستفادة من قدر      . إقامـة ترتيـبات شـراكة     
مؤثـر مـن اخلـربات األوليـة، ومـن نـتائج استعراض الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف لتقرير الفريق العامل املخصص،           

ويف .  العاملية فيما يتعلق بالوصول إىل التمويل من أجل معاجلة تردي األراضيومن التطورات الوشيكة ملرفق البيئة    
 من املقرر املذكور، تقريراً عن التدابري اليت ٣٠ و٢٩الوقت نفسه، يقدم األمني التنفيذي، وفقاً ملا جاء يف الفقرتني 

 .نفذا األمانة واآللية العاملية لتيسري إبرام اتفاقات الشراكة

بـناء الشـراكات وتعبـئة املـوارد لتـنفيذ اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحة               "جـتماع التنسـيقي بشـأن       وعقـد اال   -٩
، ومشل ٢٠٠١يونيه / حزيران١٠ إىل ٦يف بيجني يف الفترة من " التصحر يف الصني، وخباصة يف املنطقة الغربية منها

اً مشتركاً بني حكومة الصني واآللية العاملية وكان هذا االجتماع مشروع. القيـام برحلة ميدانية إىل مقاطعة نينغغيا      
واملصـرف اآلسـيوي للتـنمية واألمانـة، الغـرض مـنه هـو القيـام، يف سـياق الـتحدي الكبري الذي يشكله التصحر يف                 

وأظهر االجتماع مستوى عالياً من . الصـني، مبعاجلـة بعض القضايا الرئيسية اليت أثريت يف الفريق العامل املخصص    
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 جانب السلطات املركزية وسلطات املقاطعات الصينية، وأطلق آلية لعملية تشاور ذات توجيه قطري           التحضري من 
إدماج برامج العمل الوطنية يف صلب      : ملعاجلـة بعض القضايا الرئيسية اليت حددت يف الفريق العامل املخصص مثل           
 رداً أكثر تنظيماً على احتياجات عملية القـنوات االستشـارية القائمـة وتشجيع البلدان األطراف املتقدمة على الرد         

 .تنفيذ االتفاقية يف الصني

واسـتجابة لدعـوة األطراف املتكررة إىل املساعدة يف دمج املبادرات الوطنية يف السياسات العامة الرئيسية              -١٠
لكارييب واحمليط  والـتعجيل بعمـلية بناء الشراكات االستشارية املطلوبة، تشاركت األمانة وجمموعة بلدان أفريقيا وا             

 يف كوتونو ٢٠٠١مايو /أبريل وأيار/اهلـادئ واالحتـاد األورويب يف تنظـيم سلسـلة مـن احلـلقات الدراسية يف نيسان                
للجمع بني جهات التنسيق املعنية باتفاقية      ) جامايكا(، وكينغيستون   )ساموا(، وأبيا   )إثيوبيا(، وأديـس أبابـا      )بـنن (

وكان الغرض من هذه االجتماعات هو . سؤولني الوطنيني املعنيني يف كل منطقةاألمم املتحدة ملكافحة التصحر وامل
اسـتحداث أنشـطة ذات أولويـة فـيما يتصـل باتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر وذلك يف سياق تنفيذ اتفاق                         

 االجــتماعات واستعرضــت هــذه. الشــراكة بــني بــلدان أفــريقيا والــبحر الكــارييب واحمليــط اهلــادي واالحتــاد األورويب
الـتحديات املشـتركة الـيت يشكلها التصحر واجلفاف والقضاء على الفقر، وبينت خيارات من استراتيجيات حمددة            

وكـان الـتداول شـامالً ومـثمراً وجـاء يف الوقـت املناسـب وذلك مبشاركة صانعي القرار الرئيسيني مشاركة                     . لـلرد 
مم املتحدة ملكافحة التصحر دجماً تدرجيياً يف التخطيط اإلمنائي    كامـلة وذلـك لضـمان إدماج تدابري تنفيذ اتفاقية األ          

 .األوسع نطاقاً على الصعيدين الوطين واإلقليمي

واهلدف بوجه عام من األنشطة على الصعيد الوطين هو مساعدة البلدان يف مواجهة بعض الصعوبات اليت   -١١
أما حمور التركيز الثاين لدعم البلدان      . اقات الشراكة تعوق تقدم عمليات برامج العمل الوطنية والشروع بإبرام اتف        

وترمي الربامج دون . األطراف املتأثرة ال يزال التعاون اإلقليمي والقيام مببادرات خمتارة على الصعيد دون اإلقليمي
 اإلقليمية فيمكنها أما الربامج. اإلقليمية إىل تعزيز املصاحل املشتركة والتعاون عرب احلدود فيما بني البلدان املتجاورة

تقـدمي خدمـات فعالـة إىل األطراف يف جمال مجع املعلومات وبناء القدرات والبحث والتطوير وتبادل التكنولوجيا،              
بيد أن الدعم املايل هلذه . وخباصـة مـن خـالل شـبكات الـربامج املواضيعية املرنة اليت تعتمد على املؤسسات القائمة              

ى مـن خـالل بـرامج أقالـيمية االضطالع بأنشطة أخرى تسعى إىل تشجيع     وقـد جـر  . األنشـطة أصـبح قضـية مـلحة       
 .احلوار والتعاون بني بلدان اجلنوب

ومتـثَّل حمـور تركيـز رئيسـي آخـر ملسـامهة األمانـة يف الفترة قيد االستعراض يف املساعدة اليت قُدمت لتنفيذ             -١٢
 ٤-م أ/١فت األمانة، وفقاً ملقرر مؤمتر األطراف وقد كُلِّ. عملية االستعراض على الصعيدين اللوجسيت واملوضوعي

بتنظـيم اجـتماع الفريق العامل املخصص خالل الفترة الفاصلة بني الدورتني إلجراء استعراض متعمق لعملية تنفيذ                  
وقـد اجتمع الفريق العامل املخصص خالل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف واختتم استعراضه يف اجتماعه      . االتفاقيـة 
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وسـاعدت األمانـة عـند الطلب يف إعداد التقارير    . ٢٠٠١أبـريل   /نيسـان /مـارس /ترة مـا بـني الدورتـني يف آذار        يف فـ  
 .القطرية عن عملية التنفيذ على الصعيد الوطين

ويسـتمر تقـدمي املسـاعدة، حسـب االقتضـاء، إىل البـلدان اليت مل تكن حىت حينه قد صدقت على االتفاقية                      -١٣
٢٠٠١يونيه / طرفـاً يف حزيران١٧٤والعضوية الواسعة يف االتفاقية اليت بلغت . عل ذلكأو انضمت إليها كي تف/و

، مـنها مجيـع البلدان املتقدمة تشهد على أمهية اإلمكانيات اليت ينطوي عليها هذا الصك يف معاجلة قضايا التصحر          
 . لوجيةوتردي األراضي يف خمتلف األحوال املناخية وعرب طائفة متنوعة من النظم اإليكو

وأمـا الدعـوة يف االتفاقية إىل مشاركة اتمع املدين مشاركة ثابتة فينبغي أن تترجم أيضاً إىل دعم أنشطة               -١٤
ومع أنه من املفهوم أن اآللية العاملية تتيح بعض املوارد ملساعدة املنظمات غري احلكومية              . املـنظمات غـري احلكوميـة     

مانة تتابع بذل جهودها لتمكني املنظمات غري احلكومية من تقدمي مسامهاا اليت تقوم بأنشطة ذات صلة، إال أن األ
 .الضرورية يف مؤمتر األطراف ويف عملية تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات

وباختصـار، وفـرت األطـراف مـن خـالل الفـريق العـامل املخصص الوثائق املتعلقة بالتقدم اجلوهري الذي           -١٥
ومن املتوقع إىل حد كبري أن تضطر    .  األطر الالزمة لتطوير الربامج على مجيع املستويات       حققـته األطراف يف وضع    

الــدورة اخلامســة ملؤمتــر األطــراف إىل صــيغ لترتيــبات الشــراكة مــن أجــل املســامهة يف اســتدامة اجلهــود الــيت تــبذهلا    
 .األطراف املتأثرة على عدة مستويات

 يذ يف أفريقيا التدابري الرامية إىل دعم التنف-ثانياً 

 على الصعيد الوطين

عـلى الصـعيد الوطـين، ونظـراً ألن البلدان األفريقية األطراف قطعت شوطاً متقدماً يف وضع برامج عملها                  -١٦
الوطنية، ركَّزت األمانة معظم جهودها على تيسري عملية التنفيذ مركزة بذلك على آليات التشاور اليت تفضي إىل      

وباإلضافة إىل ذلك، قدمت األمانة . طـلوبة الـيت دعت إليها أحكام االتفاقية ذات الصلة       عقـد اتفاقـات الشـراكة امل      
 .املساعدة أيضا إىل البلدان اليت ال تزال يف طور وضع أو االنتهاء من وضع برامج عملها الوطنية

لرابعة ملؤمتر واسـتعرض الفـريق العـامل املخصـص عمـلية التنفيذ يف أفريقيا على حنو مفصل خالل الدورة ا                  -١٧
 بلدا أفريقيا إىل ٤٢األطراف، ويف اجتماعه يف فترة ما بني الدورتني وذلك على أساس التقارير الوطنية اليت قدمها 

 .الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف
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ونظَّـم معظـم البـلدان األفـريقية حـلقات دراسـية وطـنية للـتوعية، أعقبـتها يف بعـض احلـاالت حمـافل وطنية               -١٨
وفضالً عن ذلك، قرر عدد من البلدان .  رمسيـاً بـبدء عمـلية إعـداد بـرامج العمـل الوطـنية يف تـلك البـلدان                لإليـذان 

حتقيق توافق اآلراء واملصادقة على برامج عملها الوطنية املوضوعة يف صورا النهائية وذلك عن طريق تنظيم حمفل    
 لشركاء اإلمنائينيوطين ثان مشل يف أحيان كثرية إجراء مشاورات غري رمسية مع ا

وهذه .  بـلداً أفريقياً بوضع برامج عمله الوطنية يف صورا النهائية وباملصادقة عليها     ١٩وحـىت اآلن، قـام       -١٩
إثيوبيا، أوغندا، بنن، بوركينا فاصو، تشاد، تونس، مجهورية ترتانيا املتحدة، جيبويت، الرأس األخضر، : البلدان هي

وقامت حكومة كل بلد    . غامبيا، ليسوتو، مايل، مالوي، ناميبيا، النيجر، نيجرييا      زمـبابوي، السـنغال، سوازيلند،      
وفضالً عن ذلك، تعتزم أربعة بلدان . مـن هـذه البـلدان مجيعهـا تقريـبا باعـتماد برامج العمل الوطنية بصورة رمسية             

 .٢٠٠١وضع الصيغة النهائية لربامج عملها الوطنية قبل اية عام 

تقـم سوى قلة من البلدان بتنظيم حمافل ركَّزت على أنشطة التصحر، وعرض برامج ذات           وحـىت اآلن، مل      -٢٠
؛ ١٩٩٩مايل، (أولويـة عـلى الشـركاء يف التـنمية يف إطـار بـرنامج العمـل الوطـين املتعلق باتفاقية مكافحة التصحر            

قد وفرت عمليات الشراكة وأما يف البلدان اليت مل تشهد مناقشات املوائد املستديرة، ف   ). ٢٠٠٠الـرأس األخضـر،     
القائمـة بشـكل جيـد مـع الشـركاء اإلمنـائيني الثـنائيني والدوليني فرصة للبلدان املتأثرة لعرض وإدماج برامج العمل             

 .الوطنية املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر كبند دائم يف املشاورات واملفاوضات اجلارية

ليـة العامليــة بتيســري عقــد اجـتماع اســتهدف حتديــد طــرق   وعـلى ضــوء مــا ذُكـر آنفــاً، قــامت األمانــة، واآل   -٢١
ووسـائل تدعيم تنفيذ االتفاقية عن طريق دمج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية املستدامة أو استهدف    

 ٢٠٠٠فرباير /يف شباط) بنن(وعقد االجتماع يف كوتونو . بدالً من ذلك، بدء عمليات تشـاورية يف البلدان املتأثرة
وحضرته اثنتا عشرة جهة تنسـيق وطنية أفريقية من أكثر البلدان تقدماً يف تنفيذ برامج عملها الوطنية، كما حضره 

 .ممثلون عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر، واآللية العاملية

ة مكافحة التصحر يف القيام ببعثتني مشتركتني مع اآللية         وكمـتابعة هلـذا االجـتماع، شـاركت أمانـة اتفاقي           -٢٢
مكتـب األمـم املتحـدة ملنطقة الساحل السوداين والوكالة األملانية للتعـاون /العامليـة، وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

ة تيسري دف مواصل) ٢٠٠٠نوفمرب /تشـرين الثاين (واملغــرب  ) ٢٠٠٠سـبتمرب  /أيـلول ( إىل تونــس    (GTZ)الـتقين   
ومتت أيضاً مساعدة بلدان . عمـلية التـنفيذ عـن طـريق مسـاعدة البـلدين يف تنظـيم اجـتماعات تشـاورية مع املاحنني          

 .أخرى مثل بنن والنيجر وأوغندا يف بدء هذه العمليات التشاورية، بناء على طلب تلك البلدان

مم املتحدة اإلمنائي، وقعت أمانة     ويف تطـور ذي صـلة، وعـلى أسـاس مقـرر للمجلس التنفيذي لربنامج األ                -٢٣
اتفاقيــة مكافحـــة التصـــحر واملكــتب اإلقلـــيمي ألفـــريقيـا يف بــرنامـج األمــــم املـــتحدة اإلمنــائي مذكـــرة تفـــاهم يف     
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 ـدف االشـتراك يف مسـاعدة البـلدان األفـريقيـة يف تنفيـذ االتفاقية، وعلى وجه التحديد من               ٢٠٠١أبـريل   /نيسـان 
واتفق يف هذا الصدد على جدول زمين .  مع املاحنني تؤدي إىل عقد اتفاقات شراكـة  خـالل تنظـيم عـلميات تشاور      

 .٢٠٠٣-٢٠٠١غري ائي للفترة 

ويف الفترة اليت يتناوهلا التقرير، يسرت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأمانة دول أفريقيا والكارييب واحمليط  -٢٤
 األنشطة ذات األولوية املتصلة مبكافحة التصحر يف استراتيجيات اهلادئ تنظيم حلقيت عمل يف أفريقيا بشأن إدماج

الدعـم القطـرية وذلـك يف سـياق تنفيذ اتفاق الشراكة بني دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب        
 لبلدن ٢٠٠١أبريل /يف نيسان) إثيوبيا(وعقـدت حلقـتا العمل يف أديس أبابا   "). اتفـاق كوتونـو  "املعـروف باسـم    (

وحضرت .  لبلدان غريب ووسط أفريقيا٢٠٠١مايو /يف أيار) بنن(شـرقي أفـريقيا واجلنوب األفريقي، ويف كوتونو        
حــلقيت العمــل جهــات التنســيق الوطــنية املعــنية باتفاقيــة مكافحــة التصــحر واملســؤولون الوطــنيون املعــنيون ــا يف     

عمـل أن إقامة تعاون وثيق بني املؤسسات املعنية هو ذو         وأوضـحت حلقـتا ال    . (EDF)الصـندوق اإلمنـائي األورويب      
أمهيـة كـربى من أجل دمج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية الوطنية وتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ تلك            

 النامجة عن وتقوم أمانتا اتفاقية مكافحة التصحر ودول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ مبتابعة التوصيات. الربامج
 .حلقيت العمل هاتني متابعة مشتركة

وأعقـب حـلقيت العمـل اجتماع تشاوري ليوم واحد بشأن استعراض عملية تنفيذ برامج العمل الوطنية يف       -٢٥
ووضع املشتركون . تـلك البـلدان الـيت وضعت برامج العمل الوطنية اخلاصة ا يف صورا النهائية وصادقت عليها           

ابري اليت يتعني اختاذها على الصعيدين الوطين والدويل لدعم عملية التشاور من أجل التوصل إىل توصيات بشأن التد
 .اتفاقات شراكة مع الشركاء اإلمنائيني

كما ساعدت األمانة يف جمال التوعية بلداناً شىت على تنظيم حلقات دراسية، وحمافل وأنشطة وطنية ترمي  -٢٦
لوطـنية يف بـلدان مـثل بـنن وبوركيـنا فاصـو وبوروندي وتشاد وتوغو وتونس             إىل تعزيـز قـدرات هيـئات التنسـيق ا         

. ومجهورية الكونغو الدميقراطية والرأس األخضر والكامريون وكوت ديفوار ومدغشقر واملغرب وموريتانيا والنيجر
 ترمي ٢٠٠١يونيه /ويف السياق ذاته، اشتركت األمانة يف القيام ببعثة مشتركة مع الربتغال إىل موزامبيق يف حزيران

 .إىل دعم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين

 

 

 على الصعيد دون اإلقليمي



ICCD/COP(5)/3 
Page 8 

 

 

أُجـريت عـلى الصـعيد دون اإلقلـيمي مشـاورات تـرمي إىل وضـع وتـنفيذ بـرامج عمـل دون إقليمية داخل                  -٢٧
لتنسيق املعنية بربامج العمل وجيدر بالذكر يف هذا السياق أن األمانة يسرت اشتراك مجيع جهات ا. املنطقة األفريقية

دون اإلقلـيمية يف البـلدان األفـريقية الـيت تنـتمي إىل جمموعـة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ يف حلقيت العمل        
وقد خلصت حلقتا العمل هاتني إىل وجوب ادماج ااالت . املذكورتني آنفاً اللتني عقدتا يف أديس أبابا وكوتونو

امج العمـل دون اإلقلـيمية يف اسـتراتيجية الدعـم اإلقلـيمية والربنامج اإلرشادي اإلقليمي، اللذين                 ذات األولويـة لـرب    
 .وضعا يف سياق اتفاق كوتونو

ويف غـريب أفـريقيا حيـث تشـترك اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـريب أفـريقيا واللجـنة الدائمـة املشـتركة بني                          -٢٨
 تنسـيق بـرنامج العمل دون اإلقليمي استطاعت ثالث من مثاين      الوكـاالت ملكافحـة اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل يف           

اإلدارة ) ١: (أفـرقة مواضـيعية حـىت اآلن وضـع بـرنامج عمـل حمـدد يف جمـال الـتعاون اخلـاص ا وهذه الربامج هي                   
مراض مكافحة آفات احملاصيل واأل) ٣(املعلومات والتدريب واالتصال؛ ) ٢(املستدامة ملوارد املياه العابرة للحدود؛ 

وفضـالً عن ذلك، اشتركت اجلماعة االقتصادية لدول غريب أفريقيا        . الـيت تصـيب األنـواع يف الغابـات واحليوانـات          
واللجـنة الدائمـة املشـتركة بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل يف تنظـيم حـلقة عمل دون إقليمية يف                          

كشاف أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو، وذلك بدعم بشأن است) غينيا( يف كوناكري   ٢٠٠٠أكتوبر  /تشـرين األول  
 .من اجلماعة األوروبية ومساندة فنية من األمانة

ويف مشــايل أفــريقيا، وضــعت جمموعــة مــن املشــاريع ذات األولويــة يف نطــاق بــرنامج العمــل دون اإلقلــيمي  -٢٩
منائيني لينظر فيها األمني العام    ملكافحـة التصـحر يف مـنطقة املغـرب وقدمـت هـذه املشـاريع إىل خمتـلف الشـركاء اإل                    

 بالتنسيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ٢٠٠٠أكتوبر /ونظمت اآللية العاملية، يف تشرين األول. لالحتاد املغاريب
يف اجلزائر العاصمة، حلقة عمل دون إقليمية بشأن تعبئة املوارد وبناء الشراكات من أجل تنفيذ االتفاقية يف بلدان            

 .ريقيامشايل أف

وقد وضعت حىت اآلن . ويشكل التعاون عرب احلدود خياراً آخر لتنفيذ االتفاقية على الصعيد دون اإلقليمي -٣٠
عشرة مشاريع رائدة عرب احلدود بدعم من األمانة ومنظمات دون إقليمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاء 

واهلدف احملدد هلذه املشاريع هو تعزيز إدارة املوارد . املشاريعمهـتمني آخـرين، وجيـري حاليـاً تنفيذ سبعة من هذه             
ويتمثل هذا النهج يف . الطبيعية املشتركة بطريقة أكثر فعالية، ويئة األوضاع املؤاتية لتحقيق اإلدارة احمللية املتكاملة

 يف مناطق احلدود واليت تتوىل تعزيـز الـتعاون عـن طـريق املشـاريع الـرائدة الـيت تسـتند إىل اتمع احمللي واليت توجد              
. مسـؤوليتها املـنظمات املستندة إىل اتمع احمللي، وإشراف مكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البلدان املعنية      

ــنطقيت املغــرب والســاحل مــثل الســنغال       ــلدان يف م ــنهج عــدة ب ــايل /وتســري عــلى هــذا امل ــتانيا، وم ــتانيا، /موري موري
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وجيري التخطيط  . مايل/بوركينا فاصو، والنيجر  /تونـس، والنـيجر   /بوركيـنا فاصـو، واجلزائـر     /اجلزائـر، ومـايل   /ومـايل 
 .لوضع أربعة مشاريع إضافية

ويف اجلـنوب األفـريقي، حيـث تقـوم اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بتنسيق التعاون على الصعيد دون          -٣١
ات وإقامة الشبكات بوصفها جماالت النشاط الرئيسية       اإلقلـيمي جيـري الـتأكيد عـلى بـناء القدرات وتعزيز املؤسس            

وأُحـرز تقـدم يف بـرنامج مكافحة تردي األراضي والتصحر    . ذات األولويـة يف إطـار بـرنامج العمـل دون اإلقلـيمي          
 .وإعداد مشاريع حمددة بشأن نظم االنذار املبكر يف جمال التصحر

أكــتوبر / يف تشــرين األول(IGAD) املعــنية بالتــنمية ويف شــرقي أفــريقيا، نظمــت اهليــئة احلكوميــة الدوليــة   -٣٢
، بدعـم مـن األمانـة اجـتماعاً دون إقليمي خلرباء اهليئة بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية        )كيـنيا ( يف نـريويب     ٢٠٠٠

وحـدد االجـتماع عـدة قضـايا مـن بيـنها قضية تعبئة املوارد باعتبارها اهلدف ذي            . وبـرنامج العمــل دون اإلقلـيمي      
 .لوية الذي يتعني متابعة حتقيقه، وطلب االجتماع إىل اهليئة دعم املزيد من التوعية على الصعيد الوزارياألو

، اشتركت األمانة واآللية العاملية يف تنظيم حلقة عمل دون إقليمية بشأن ٢٠٠٠أكتوبر /ويف تشرين األول -٣٣
ن األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي   تعبـئة املـوارد مـن أجـل تـنفيذ اتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف البـلدا                  

وكانت النتيجة الرئيسية حللقة العمل هي زيادة ادراك الفرص . واألعضاء يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
 .املتاحة، وأوجه التآزر القائمة بني أجهزة التمويل الثنائية واملتعددة األطراف

بوروندي، ( بلدان ١٠ تقوم اجلماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى، نيابةً عن ويف أفريقيا الوسطى، -٣٤
تشـاد، مجهوريـة أفـريقيا الوسـطى، مجهوريـة الكونغـو الدميقـراطية، روانـدا، سـان تومـي وبرينسـييب، غابون، غينيا                 

ا، كمـتابعة حللقة العمل اليت  ، مبسـاعدة البـلدان األعضـاء فيهـا، بـناء عـلى طلـبه          )االسـتوائية، الكـامريون، الكونغـو     
 ـدف تعزيـز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف بلدان هذه       ٢٠٠٠يونيـه   /نظمـت مبسـاعدة مـن األمانـة يف حزيـران          

 .املنطقة دون اإلقليمية

 على الصعيد اإلقليمي

قليمي الرابع يف على الصعيد اإلقليمي، قامت األمانة باالشتراك مع حكومة اجلزائر بتنظيم مؤمتر أفريقيا اإل -٣٥
واســتعرض املشــتركون يف املؤمتــر عمــلية التــنفيذ عــلى الصــعد  . ٢٠٠٠أكــتوبر /اجلزائــر العاصــمة يف تشــرين األول

الوطـنية ودون اإلقلـيمية واإلقلـيمية واعـتمدوا توصـيات فيما يتعلق بالقضايا اليت يتعني مناقشتها يف الدورة الرابعة                    
 يف ٢٠٠١أغسطس /ؤمتـر اإلقلـيمي اخلـامس جلهات التنسيق األفريقية يف آب    ومـن املقـرر عقـد امل      . ملؤمتـر األطـراف   
 .مابوتو مبوازمبيق
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، اليت عينها (TPNs)وقد بدأ معظم جهات التنسيق املواضيعية الست املعنية بالشبكات الربناجمية املواضيعية  -٣٦
تشغيل الشبكات الربناجمية املواضيعية  ، أنشطتها من أجل     ١٩٩٩مؤمتـر أفـريقيا اإلقليمي الثالث الذي عقد يف عام           

 :وتتمثل هذه املواضيع فيما يلي. اخلاصة بكل منها

 املائية الدولية   -اإلدارة املتكامـلة لألحـواض الدوليـة لألـار والـبحريات واألحـواض اجليولوجيـة                 -
(TPN1)؛ 

 ؛(TPN2)احلراجة الزراعية وحفظ لتربة،  -
 ؛(TPN3)حماصيل األعالف االستعمال الرشيد للمراعي وتنمية  -
الرصـد اإليكولوجـي، ورسـم خـرائط املـوارد الطبيعية، واالستشعار عن بعد ونظم االنذار املبكر                   -

(TPN4)؛ 
 ؛(TPN5)النهوض مبصادر وتكنولوجيات الطاقة اجلديدة واملتجددة  -
 ؛(TPN6)نظم املزارع الزراعية املستدامة  -

 ٢٠٠٠أبريل / نيسان-مارس /اورية عقدت يف بون بأملانيا يف آذارومبوجب توصيات ثالثة اجتماعات تش -٣٧
سـاعدت وحـدة التنسـيق اإلقلـيمية جهـات التنسـيق املواضـيعية واملعنية يف تنظيم اجتماعني لبدء شبكتني برناجميتني               

 وقـد ركـزت التوصـيات على تعزيز نظم املعلومات        . (TPN2) ولومـي بـتوغو      (TPN1)مواضـيعيتني يف أكـرا بغانـا        
ومن . وبـناء القـدرات والتعاون التقين والعلمي باإلضافة إىل التركيز على اجلوانب املؤسسية والتنظيمية والتشريعية    

 .٢٠٠١املزمع عقد اجتماع لبدء تشغيل الشبكة الربناجمية املواضيعية الثالثة قبل اية عام 

، يف أبيدجــان (AfDB)فــريقي للتــنمية أمــا وحــدة التنســيق اإلقلــيمي ألفــريقيا الــيت يستضــيفها املصــرف األ -٣٨
 :بكوت ديفوار فقد اضطلعت باألنشطة التالية أثناء الفترة قيد االستعراض

 جهـات تنسيق مؤسسية مواضيعية من أجل اإلعداد للبدء رمسياً بالشبكات         م لثالث ـم الدع يــ تقد -
 يت اعتمدا االجتماعات؛الربناجمية املواضيعيـة الثـالث يف أفريقيـا ومن مث تنفيذ التوصيات ال

 تقدمي املساعدة التقنية إىل مؤمتري أفريقيا اإلقليميني الرابع واخلامس؛ - 

عقـد جلسـة إحاطـة ملـدة يـوم واحـد بشـأن تـنفيذ االتفاقية ملوظفي املصرف األفريقي للتنمية، يف                       -
  يف أبيدجان بكوت ديفوار؛٢٠٠١أبريل /نيسان

 أفريقيا وإدماج القضايا املتصلة باالتفاقية يف استراتيجيات التنمية تيسري التنسيق بيين الوكاالت يف -
 الرئيسية؛
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 وضع نشرة إخبارية شهرية لوحدة التنسيق اإلقليمية؛ -

تيسري االتصال بني األمانة واملؤسسات األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة باإلضافة إىل  -
 البلدان األفريقية؛

 األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر يف االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية مثل تلك              متـثيل اتفاقيـة    -
 اليت تنظمها مجاعة دول الساحل الصحراوية، واملصرف األفريقي للتنمية؛

إعداد خطط عمل مشتركة مع شىت املؤسسات املتخصصة مثل املصرف األفريقي للتنمية، ومعهد  -
ــتار(األمــم املــتحدة للــتدريب والــبحث    ، (OSS)، ومرصــد الصــحراء الكــربى والســاحل  )اليوني

 .(NESDA)وشبكة البيئة والتنمية املستدامة يف أفريقيا 

  التدابري الرامية إىل دعم التنفيذ يف آسيا-ثالثاً 

 على الصعيد الوطين

ريرها الوطنية  عـلى الصـعيد الوطـين، نظـراً إىل الطلب الذي وجه إىل البلدان األطراف اآلسيوية لتقدمي تقا                  -٣٩
إىل مؤمتـر األطـراف يف دورته الرابعة، ركزت األمانة جزءاً كبرياً من جهودها على مساعدة هذه البلدان يف الوفاء         

 . منها مساعدة مالية يف عملية إعداد التقرير وتقدميه٢٥وقُدم ثالثون تقريراً من هذه البلدان، تلقت . بالتزاماا

دان آسيوية برامج عملها الوطنية وهي الصني وقريغيزستان ومجهورية الو          واعـتمدت حـىت اآلن، تسـعة بل        -٤٠
أمــا مجيــع البــلدان  . الدميقــراطية الشــعبية ومــنغوليا وباكســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان والــيمن  

. لها الوطيناآلسـيوية األخرى فتقوم حالياً بإعداد برامج عملها الوطنية فيما تواصل تركمانستان تنفيذ برنامج عم             
 .٢٠٠١ومن املتوقع أن تستكمل كازاخستان إعداد برنامج عملها الوطين بنهاية عام 

، واصـلت كازاخسـتان وقريغيزسـتان وتركمانسـتان تـنفيذ مشـاريع ترمي إىل تعزيز دور          ٢٠٠٠ويف عـام     -٤١
 واعتمدته باستكشاف وتقوم اليمن حالياً بعد أن انتهت من وضع برنامج عملها الوطين       . جهـات التنسـيق الوطنية    

ويقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة ملنطقة . إمكانيـة عقـد مـائدة مسـتديرة مـن أجل تنفيذه           
 .الساحل السوداين دعماً مباشراً إىل البلدان املتأثرة يف غريب آسيا

يونيه / حزيران١٠ إىل ٦فترة من  آنفـاً، عقـد اجـتماع تنسـيقي يف بيجني يف ال    ١٠وكمـا ذُكـر يف الفقـرة      -٤٢
ومثَّل االجتماع  .  مـن أجـل بـناء الشـراكات وتعبـئة املوارد لصاحل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف الصني                  ٢٠٠١

كما كان . بدايـة حـوار مـع احلكومات املاحنة واملنظمات الدولية بشأن دعم الصني يف تنفيذ برنامج عملها الوطين              
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ريق مشـل اآللية العاملية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر واهليئتني الصينيتني النظريتني هلما         االجـتماع جتسـيداً جلهـد فـ       
ومهـا اللجـنة الوطـنية الصـينية لتـنفيذ اتفاقيـة مكافحة التصحر، وإدارة احلراجة التابعة للدولة، وتلقى املساعدة من                  

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومصرف التنمية اآلسيوي

ركت األمانة يف أنشطة مصرف التنمية اآلسيوي بغية تيسري دعمه لعملية إعداد برامج العمل الوطنية   واشت -٤٣
وباملـثل، أُجـري اتصـال مـع مكـاتب بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي ذات الصلة على مستوى املقر بغية                  . وتـنفيذها 

ن اآلسـيوية عـلى الصعد الوطنية ودون        مناقشـة واستكشـاف سـبل ووسـائل تيسـري املسـاعدة التقـنية الالزمـة للبـلدا                 
 .اإلقليمية واإلقليمية

 اجـــتماع بشـــأن الـــتآزر يف تـــنفيذ ٢٠٠١يونيـــه / حزيـــران٢٠ إىل ١٨وعقـــد يف مـــنغوليا يف الفـــترة مـــن  -٤٤
واسـتهدف االجـتماع تعبـئة دعـم اجلمهـور واملشـاركة الشعبية يف مكافحة التصحر يف منغوليا                  . االتفاقيـات البيـئية   

وعالوة على ذلك، . ات اهليـئات احملـلية صاحبة املصلحة على تناول األهداف املترابطة للسياسة العامة         وتعزيـز قـدر   
استهدفت املناقشات إجراء استعراض عام للجهود الوطنية املبذولة لتيسري تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وما يرتبط 

ونوقشــت . ملشــاريع امليدانيــة املــتعددة األغــراض ــا مــن اتفاقيــات مــتعددة األطــراف، باإلضــافة إىل تقيــيم أنــواع ا  
مقترحات بشأن احلراجة الزراعية القائمة وحفظ التربة على أساس املشاركة يف جمتمعات األراضي اجلافة، واإلدارة 

 .املتكاملة للموارد القائمة على األراضي، واحملميات الطبيعية يف املناطق اجلافة

 على الصعيد دون اإلقليمي

واشتركت يف هذه العملية منظمات دون   .  اجـتماعات دون إقلـيمية لدعـم إعـداد التقارير الوطنية           عقـدت  -٤٥
 .إقليمية

بشأن إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي ملكافحة       " التدريب/حلقة عمل للحوار  "وعقـد اجتماع ونظمت      -٤٦
وسيعقد . دعم من أملانيا ب٢٠٠١التصـحر يف حـوض حبـر آرال وذلـك يف كازاخسـتان يف النصـف األول مـن عـام              

 يف أوزبكسـتان بشـأن دور املنظمات غري احلكومية من آسيا الوسطى يف إعداد               ٢٠٠١سـبتمرب   /اجـتماع يف أيـلول    
 يف اجـتماع يف طاجيكسـتان بشأن إعداد   ٢٠٠١يوليـه  /وستشـارك األمانـة يف متـوز    . بـرنامج العمـل دون اإلقلـيمي      

 آلسـيا الوسـطى، وستساهم يف إدماج       (REAP)لبيـئية اإلقلـيمية     مشـاريع ملكافحـة التصـحر يف إطـار خطـة العمـل ا             
 .برنامج العمل دون اإلقليمي يف أنشطة خطة العمل البيئية اإلقليمية

واشـتركت األمانـة يف أنشـطة تتعـلق بربنامج العمل دون اإلقليمي لغريب آسيا أثناء اجتماع الفريق العامل                 -٤٧
، قدمــت ٢٠٠٠العمــل دون اإلقلــيمي لغــريب آســيا يف ديب يف عــام  وكمــتابعة للمصــادقة عــلى بــرنامج  . املخصــص

ومن املتوقع باإلضافة . اقتراحات مبشاريع إىل منسق برنامج العمل دون اإلقليمي وجرى بناء على ذلك استعراضها
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ية املواضيعية إىل األنشطة الرائدة اليت تنفَّذ يف بلدان شىت القيام جبرد لألنشطة اجلارية فيما يتصل بالشبكات الربناجم
 وجرد بشأن (TPN1)الـتابعة لـربنامج العمـل دون اإلقلـيمي لغـريب آسـيا أي القيـام جبـرد بشـأن إدارة مـوارد املياه                       

 .(TPN2)املسائل املتعلقة بالغطاء النبايت 

 ورعـت األمانـة حمفـالً دون إقلـيمي ميكـن من خالله للبلدان اجلزرية يف احمليط اهلادي استعراض التحديات            -٤٨
وجنح احملفل يف بدء عمليات تبادل وإقامة شبكات بني . واألهداف ذات األولوية املتعلقة بتردي األراضي وباجلفاف

أما فيما يتعلق بالبلدان الكائنة يف احمليط اهلادئ من بلدان أفريقيا والبحر . جهات التنسيق يف املناطق دون اإلقليمية
نة أيضاً بالتعاون املشترك مع أمانة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ الكارييب واحمليط اهلادئ، فقد نظمت األما

اجـتماعاً بـني جهـات التنسـيق املعـنية باتفاقيـة مكافحة التصحر واملسؤولني الوطنيني أصحاب الصالحية يف االحتاد           
قع بني االحتاد األورويب األورويب مـن أجـل حتديد طرائق إلدماج أنشطة برامج العمل الوطنية يف اتفاق كوتونو املو           

ومت .  يف آبيــا بســاموا٢٠٠١مــايو / أيــار٢٥ و٢٤وعقــد االجــتماع يف . ودول أفــريقيا والكــارييب واحمليــط اهلــادئ
 .استعراض عناصر مبادرة دون إقليمية لدعم البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ واملصادقة على تلك العناصر

 على الصعيد اإلقليمي

 اآلسـيوي اإلقلـيمي الـرابع جلهـات التنسـيق الوطـنية التفاقيـة مكافحة التصحر يف آسيا يف        عقـد االجـتماع    -٤٩
وكان الغرض من االجتماع هو تشجيع تبادل املعلومات  . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧ و ٢٦أوالن باتور مبنغوليا يف     

ــبارزة املتعــلقة بتــنفيذ اتفا   ــة مكافحــة التصــحر يف آســيا واآلراء والتوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن القضــايا ال . قي
وتركـزت املناقشـات عـلى مسـائل مـثل الوضـع اإلمجـايل لتـنفيذ االتفاقيـة يف آسيا، والشبكات الربناجمية املواضيعية                      
اإلقلـيمية، واألنشـطة دون اإلقلـيمية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية، والتعاون األقاليمي بني آسيا وأفريقيا يف مكافحة          

 .للدورة اخلامسة ملؤمتر األطرافالتصحر، والتحضري 

 يف يـزد بإيـران تشـغيل الشـبكة الربناجمية املواضيعية الثالثة     ٢٠٠١مـايو  / أيـار ٩ إىل ٧وبـدأ يف الفـترة مـن      -٥٠
وجرى . وتتوىل منظمة املراعي والغابات يف إيران استضافة الشبكة. املعـنية بـإدارة املـراعي وتثـبيت الكثبان الرملية        

وحىت اآلن، قامت بالفعل تسعة بلدان يف املنطقة . البلد املضيف بوصفه مدير مهام الشبكة اإلقليميةالتسليم بالتزام 
واهلـدف مـنها هـو حتسـني إنـتاجية املـراعي يف املناطق القاحلة وشبه           . باإلعـراب رمسيـاً عـن اهـتمامها ـذه الشـبكة           

 .القاحلة

ية املواضـيعية األوىل بشـأن الرصـد والتقييم يف عام    وبعـد أن بـدأت األمانـة رمسيـاً بتشـغيل الشـبكة الـربناجم         -٥١
وبغية تيسري إعداد خريطة تصحر مفيدة تقرر . ، تقـدم حاليـا املسـاعدة يف تـنفيذ بـرنامج عمل هذه الشبكة      ١٩٩٩
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واهلدف الطويل األجل لذلك . إجراء مشاورات للخرباء اهلدف منها هو توحيد املقاييس واملؤشرات يف منطقة آسيا
 . املقاييس واملؤشرات يف مجيع أحناء العاملهو توحيد

ومن أجل التقيد باجلدول الزمين للتعاون اإلقليمي الذي اتفقت عليه األطراف اآلسيوية، تقوم األمانة أيضاً  -٥٢
باسـتعراض اخلطــوات التحضـريية للشـبكات الربناجمية املواضيعية الثالث املتبقية اليت تتناول مواضيعها إدارة موارد                 

، والتنمية املتكاملة للمناطق    (TPN5)، وتعزيـز قـدرات التصـدي لـتأثري اجلفـاف ومكافحـة التصحر               (TPN4)يـاه   امل
ومـن املقرر بدء تشغيل الشبكة الربناجمية املواضيعية الرابعة اليت تتناول إدارة موارد املياه ألغراض   . (TPN6)احملـلية   

وحـىت اآلن، أعـربت عشرة بلدان عن اهتمامها ذه   . يا يف دمشـق بسـور   ٢٠٠١نوفمـرب   /الـزراعة يف تشـرين الـثاين      
ويتوقع أن يقوم . الشبكة من خالل ردها على االستبيان الذي اشتركت يف إعداده املنظمة السورية املضيفة واألمانة

ي  واملركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراض(ICARDA)املركـز الـدويل للـبحوث الـزراعية يف املناطق اجلافة      
وفيما يتعلق بالشبكتني .  بدور داعم نشط يف تناول قضية ذات أمهية أساسية للمنطقة بأكملها(ACSAD)القاحلة 

الـربناجميتني املواضــيعيتني اخلامســة والسادسـة، فــإن مــنغوليا وباكسـتان عــلى الــتوايل ستستضـيفان هــاتني الشــبكتني     
اإلعداد الفين للشبكات الربناجمية املواضيعية يعتمد على توفر إال أن . حسبما تقرر يف الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف

 .املوارد املالية

وأنشئت وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا يف مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة  -٥٣
 اتفاق مؤقت بني أمانة ومت التوصل إىل. ١٩٩٩سبتمرب / أيـلول ١لألمـم املـتحدة، وبـدأت هـذه الوحـدة عمـلها يف        

. اتفاقيـة مكافحــة التصـحر واللجــنة االقتصــادية واالجـتماعية آلســيا واحمليـط اهلــادئ بشــأن إعـارة املنســق اإلقلــيمي     
وحتاول األمانة حالياً إجياد مزيد من الترتيبات مع املنظمات واحلكومات احملتملة يف انتظار صدور مقررات الدورة              

ويف الوقـت ذاتـه، أسـهمت حكومـة الصـني يف توفـري خدمات خبري                . أن هـذه املسـألة    اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف بشـ       
 .للمساعدة يف عمل وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا

 :وتعمل وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا حاليا بكامل طاقتها وتشمل واليتها إجناز عدة مهام من بينها -٥٤

لربناجمية املواضيعية على ربط أنشطتهم خبطط مسـاعدة مديـري مهـام حمـددة وأعضـاء الشـبكات ا        )أ( 
ــناء القــدرات وإعــداد املشــاريع       العمــل الوطــنية ملكافحــة التصــحر، وتقــدمي إســهامات يف الوقــت نفســه يف جمــال ب

 ورصدها؛

ومسـاعدة البـلدان يف إعـداد تقاريـرها الوطـنية ووضــع خطـط عمـلها الوطـنية فـيما يتعـلق بتــنفيذ            )ب( 
 اتفاقية مكافحة التصحر؛
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املؤسسـات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة باتفاقية مكافحة         /وإقامـة االتصـال بالوكـاالت      )ج( 
التصـحر لضـمان أن يكون ألنشطة الشبكات الربناجمية املواضيعية أوجه تآزر مؤسسية مع املبادرات األخرى ذات                 

 الصلة؛

لدولية واهليئات احلكومية الدولية ذات     وأداء دور هـام فيما يتعلق جبهود الوساطة بني املنظمات ا           )د( 
 الصلة يف املنطقة من أجل التضافر يف اختاذ إجراءات للتصدي لقضايا التصحر يف املنطقة؛

وتقـدمي الدعم لتنسيق السياسات العامة فيما يتعلق بإدارة املوارد الطبيعية على الصعيد اإلقليمي،           )ه ( 
 .الجتماعات واملؤمترات املتصلة باالتفاقية اليت تعقد يف املنطقةومتثيل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف ا

  التدابري الرامية إىل دعم التنفيذ يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب-رابعاًَ

 على الصعيد الوطين

ر عـلى الصـعيد الوطـين، قدمـت مجيـع بـلدان مـنطقة أمـريكا الالتيـنية والكـارييب تقاريرها الوطنية إىل مؤمت                        -٥٥
ــباً كــبرياً مــن جهودهــا عــلى مســاعدة هــذه البــلدان يف الوفــاء       ــه الــرابعة، وركــزت األمانــة جان األطــراف يف دورت

 .وقُدم ثالثون تقريراً وطنياً وتقريران إقليميان، وذلك مبساعدة من األمانة عند الطلب. بالتزاماا

لعملية إعداد التقارير، واتسع نطاق هذا وأُجـري أثـناء الـدورة الـرابعة ملؤمتـر األطـراف اسـتعراض مـتعمق           -٥٦
. ٢٠٠١أبريل /االسـتعراض ليشـمل اجـتماع الفـريق العـامل املخصـص يف فـترة مـا بـني الدورتني يف بون يف نيسان             

وقامت مجيع البلدان األطراف اليت قدمت التقارير بإعداد وعرض مجيع أنشطتها ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة 
 .لوطينالتصحر على الصعيد ا

 حلكومـات غريـنادا وسانت كيتس وسانت لوسيا وسانت فنسنت من    ٢٠٠١ومـنحت املسـاعدة يف عـام         -٥٧
وباإلضافة إىل ذلك، نظمت حكومات كولومبيا وسورينام وفنـزويال       . أجـل إعـداد حـلقات دراسية وطنية للتوعية        

 .٢٠٠٠ حلقات دراسية للتوعية كان مقرراً عقدها يف عام ٢٠٠١يف عام 

وحـىت اآلن، اعـتمدت سـبعة بلدان يف املنطقة برامج عملها الوطنية، وهذه البلدان هي األرجنتني وبوليفيا               -٥٨
وواصـلت األمانة، حيثما أمكن ذلك، التشجيع واملساعدة يف إعداد      . وشـيلي وكوبـا وإكـوادور واملكسـيك وبـريو         

ني بدأتا عملية وضع برنامج عملها الوطين خالل هذه الربامج يف عدد من البلدان، مبا فيها غواتيماال وجامايكا اللت
كمـا تـلقت األمانــة طلـبني مــن بـاراغواي وهـندوراس للحصــول عـلى املســاعدة،       . ٢٠٠١النصـف األول مـن عــام   

 .وستقوم األمانة بتزويدمها باخلربة الفنية واملعلومات حيثما تتاح املوارد لذلك



ICCD/COP(5)/3 
Page 16 

 

 

لســلطات يف كــل مــن بوليفيــا وكوبــا مــن أجــل تنظــيم أول  وتشــارك األمانــة يف املناقشــات املســتمرة مــع ا -٥٩
فقـد كـان االفـتقار إىل دعم مايل مناسب هو    . أو الوكـاالت املاحنـة ذات الصـلة   /اجـتماعات شـراكة مـع البـلدان و       

وأجرت األمانة مشاورات مع شركاء حمتملني، منهم بعض   . العقـبة الرئيسـية أمـام عمـلية تنفيذ االتفاقية يف املنطقة           
 .لكن مل يتم لألسف التوصل إىل نتائج إجيابية لذلك حىت اآلن. تاملؤسسا

وسـاعدت األمانـة أيضاً كالً من بوليفيا وكوبا والسلفادور وفنـزويال يف تنظيم حلقات عمل حول التآزر     -٦٠
واجـتذبت حـلقات العمـل هـذه اهـتمام السلطات املعنية         . تظهـر أوجـه الـتكامل والـترابط فـيما بـني اتفاقيـات ريـو               

وأصـحاب املصـلحة يف ذلـك وأوسـاط املـاحنني املوجوديـن يف هـذه البـلدان، واسـتهدفت هـذه احلـلقات إجياد سبل                     
 .جديدة لزيادة فعالية تنفيذ اتفاقات ريو، وال سيما على الصعيد الوطين

 على الصعيد دون اإلقليمي

 وجيري حالياً اختاذ خطوات .قـدم الدعـم أيضـاً لوضـع بـرنامج العمـل دون اإلقلـيمي ملـنطقة غران تشاكو              -٦١
وهـدف املشـروع هو وضع برنامج للتنمية املستدامة للمنطقة اليت تشمل           . لـتأمني متويـل هـذا الـربنامج يف املسـتقبل          

واستندت األنشطة املقترحة إىل ج النظام اإليكولوجي وإدارة املوارد الطبيعية وإىل . األرجنتني وبوليفيا وباراغواي
وأثناء الفترة قيد االستعراض، . لقائمـة عـلى الطـلب املشـترك يف البـلدان املشـتركة يف الـربنامج          األنشـطة املشـتركة ا    

سـعت األمانـة إىل إقامـة تعاون أوثق مع شركاء مثل اآللية العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم         
التـنمية للبـلدان األمـريكية، والصندوق الدويل    واجلهـود جاريـة حاليـاً لـزيادة الـتعاون مـع مصـرف             . املـتحدة للبيـئة   

 .للتنمية الزراعية، والبنك الدويل من أجل زيادة الدعم لتنفيذ االتفاقية

وتتخذ خطوات حاليا   ". البونا"وقُـدم الدعـم أيضـاً إىل عمـلية وضـع بـرنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة                   -٦٢
 تشغيله اليت ترمي إىل تعزيز القدرات، والتثقيف والتوعية وتصميم ويدخل هذا الربنامج حالياً مرحلة. لتأمني متويله

أُطـر تنظـيمية عـلى الصـعيدين الوطين ودون اإلقليمي من أجل تنسيق السياسات العامة واملشاركة احمللية، ال سيما                     
 اإلقليمية  بذل جهود إلثارة اهتمام الوكاالت املالية٢٠٠١وبدأ أثناء عام    . مشـاركة جمـتمعات السـكان األصـليني       

 .ودون اإلقليمية بالربنامج

 

 

 على الصعيد اإلقليمي
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يستضـيف املكـتب اإلقلـيمي لـربنامج األمـم املـتحدة للبيـئة يف املكسـيك وحـدة التنسـيق اإلقليمية ألمريكا                     -٦٣
 :وقد اضطلعت هذه الوحدة باملهام التالية أثناء الفترة قيد االستعراض. الالتينية والكارييب

تشـغيل وصـلة مصـفوفية متصـلة اتصـاالً كـامالً بشـبكة اإلنـترنت، مبـا يف ذلـك صـفحة            تـركيب و  )أ( 
اسـتقبال، ومؤمتـرات إلكـترونية، ومكتـبات إلكـترونية، وبريد إلكتروين، وإمكانية الوصول إىل شبكات املعلومات             

 األخرى؛

 ووضع خطة تشغيل للشبكة؛ )ب( 

لي واملكسـيك يف وضـع منهجية منوذجية من      وتقـدمي مسـاعدة تقـنية إىل حكومـات الـربازيل وشـي             )ج( 
أجـل الـتحديد الكمـي للمؤشـرات الرئيسـية للتـنوع اإلحيـائي النـبايت واحليـواين وإلدراج هـذه املؤشرات يف قاعدة                        

 االقتصادية األخرى املتصلة بتردي األراضي      -بيانـات موزعة مكانياً تضم البيانات املادية واإلحيائية واالجتماعية          
 لقاحلة وشبه القاحلة، وذلك بالتعاون مع معهد التراث الطبيعي؛يف املناطق ا

وإعـداد اقـتراح املشروع املقدم من مرفق البيئة العاملية يف إطار اموعة باء والتفاوض بشأن هذا             )د( 
االقـتراح الـذي يـرمي إىل وضـع منـوذج مؤشـرات للـنظم اإليكولوجيـة لألراضـي اجلافـة يف بـلدان خمتارة من بلدان                       

 مريكا الالتينية؛أ

وتقدمي مساعدة تقنية إىل حكومات أمريكا الوسطى يف إطار اقتراح مشروع يتصل بإدارة مقالب  )ه ( 
 املياه ذات األولوية يف املنطقة وتنميتها تنمية مستدامة، مبا يف ذلك منع تردي األراضي؛

" غران تشاكو أمريكانو  "نطقة  وتقـدمي مسـاعدة تقـنية مـن أجـل تـنفيذ برنامج للتنمية املستدامة مل                )و( 
(Gran Chaco Americano)؛ 

وتقـدمي مسـاعدة فـنية ولوجيسـتية إىل االجـتماع اإلقلـيمي السـادس ألمـريكا الالتينية والكارييب،                  )ز( 
 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٧الذي عقد يف سان سلفادور يف الفترة من 

لى شبكة اإلنترنت، اليت ترسل عن طريق شبكة املعلومات املتعلقة وواصلت األمانة نشر الة اإلخبارية ع -٦٤
 مشـترك يـتألفون مـن جهـات التنسيق الوطنية، والسلطات     ٧٠٠ إىل أكـثر مـن   (DESELAC)بالتصـحر واجلفـاف    

كما ساعدت األمانة من . احلكوميـة، واملـنظمات غـري احلكوميـة، واملؤسسات األكادميية، وممثلي اتمعات املتأثرة           
ومن املتوقع أن يتم خالل . الل تلك الشبكة بلدان املنطقة يف التصدي ملشاكلها فيما يتعلق باالشتراك يف الشبكةخ

 .هذا العام احملافظة على مستوى املعلومات اليت تبث عن طريق الشبكة
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لتصحر واجلفاف،  ومتشـياً مع اجلهود اليت تبذهلا األمانة لتحسني وتوسيع نطاق شبكة املعلومات املتعلقة با              -٦٥
سـيبدأ يف بـربادوس برنامج رائد جديد للتغطية الشاملة من أجل إتاحة الة اإلخبارية على شبكة اإلنترنت جلميع           

واستناداً إىل اخلربات املستمدة من هذا املشروع، ستبدأ برامج مماثلة يف بلدان . املدارس االبتدائية والثانوية يف البلد
 .أخرى من بلدان املنطقة

وأويل فيه اهتمام خاص .  يف ال سريينا بشيلي٢٠٠١أغسطس /وعقـد االجـتماع اإلقلـيمي السـابع يف آب      -٦٦
ملسـائل مـثل املرحـلة التشـغيلية لربامج العمل الوطنية، واستخدام مقاييس ومؤشرات تكنولوجية أو علمية، وكيفية       

تماع استخدام وتطبيق املعارف التقليدية  واستعرض االج . ضـمان تـنفيذ بـرامج العمـل الوطـنية يف الوقـت املناسـب              
 .والتعاون األفقي الذي ميكن لألطراف املهتمة يف املنطقة أن حتققه

الــتدابري الــرامية إىل دعــم التــنفيذ يف مــنطقة مشــايل الــبحر  -خامساً 
 األبيض املتوسط وبلدان أوروبية أخرى

 على الصعيد الوطين

رواتيا طرفني يف اتفاقية مكافحة التصحر وذلك قبل انعقاد الدورة على الصعيد الوطين، أصبحت ألبانيا وك -٦٧
وقـد تنضـم بعض البلدان األخـرى يف      . الـرابعة ملؤمتـر األطـراف، وانضـمت بـلغاريا إىل االتفاقيـة مـنذ ذلـك الوقـت                  

ونظمت . فالبـلقان وبعـض بـلدان أوروبـا الوسطى والشرقية إىل االتفاقية قبل انعقاد الدورة اخلامسة ملؤمتر األطرا      
األمانـة عـدة بعـثات إىل هـذه البـلدان مـن أجـل توعيـة صـانعي القرارات فيها بالفرص اليت تتيحها اتفاقية مكافحة                     

 .التصحر

وختتلف املراحل اليت بلغتها البلدان األطراف املتأثرة يف منطقة مشايل البحر األبيض املتوسط وبلدان أوروبية  -٦٨
فاعـتمدت إسـبانيا املخطـط التمهيدي لربنامج عملها الوطين يف    . ا الوطـنية  أخـرى فـيما يتعـلق بوضـع بـرامج عمـله           

وانتهت رومانيا . ٢٠٠١، وأقرت اليونان برنامج عملها الوطين يف عام )إسبانيا( يف مورسيا ٢٠٠٠يونيه /حزيران
مم املتحدة اإلمنائي وتعمل تركيا حالياً باالشتراك مع برنامج األ. مـن إعـداد الصـيغة النهائية لربنامج عملها الوطين    

وتواصل أذربيجان وجورجيا، مبساعدة مالية من األمانة، وضع برناجمي عملهما . يف إعـداد بـرنامج عمـلها الوطـين      
وتسري إيطاليا والربتغال قُدماً يف تنفيذ      . ومتـر بلدان أخرى أيضاً مبراحل خمتلفة من مراحل عملية التنفيذ          . الوطـنيني 

 . أما مجهورية مولدوفا فهي يف طور بدء تنفيذ برنامج عملها الوطين.برناجمي عملهما الوطنيني

تقاريرها الوطنية إىل ) اليونـان، إيطاليـا، إسـبانيا، الـربتغال وتـركيا     (وقدمـت بـلدان جمموعـة املـرفق الـرابع           -٦٩
ه الرئاسة اإليطالية الـدورة الـرابعة ملؤمتـر األطـراف بوصـفها بـلداناً أطـرافاً مـتأثرة، كمـا قدمت تقريراً إقليميا أعدت                
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ــرابع   ــرفق ال ــة امل ــراف     . موع ــر األط ــرر مؤمت ــلب يف مق ــبما طُ ــلدان أيضــا يف    ٤-م أ/١وحس ــذه الب ــتركت ه ، اش
. وقدمت تقاريرها إىل دوريت الفريق العامل املخصص    . االسـتعراض املـتعمق لعمـلية تـنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر          

ا ومولودفا تقاريرها الوطنية إىل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف  كمـا قدمـت أرميـنيا وأذربـيجان وجورجيـا وروماني          
 .وإىل دوريت الفريق العامل املخصص

 على الصعيد اإلقليمي

على الصعيد اإلقليمي موعة املرفق الرابع، عقد االجتماع الوزاري اخلامس واجتماع جلهات التنسيق يف  -٧٠
تقارير اليت تقدم إىل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، ولالعتماد الرمسي للتحضـري لعمـلية إعـداد ال    ) إسـبانيا (مورسـيا   

كمــا نــاقش اجــتماع مشــترك جلهــات التنســيق واملــنظمات غــري  . لالختصاصــات الــنهائية لــربنامج العمــل اإلقلــيمي
 .احلكومية يف مورسيا اختصاصات برنامج العمل اإلقليمي وأقرها

 يف بروكسل من أجل التحضري ٢٠٠٠سبتمرب /جلهة التنسيق يف أيلولوباإلضـافة إىل ذلـك، عقد اجتماع        -٧١
 .للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، وتقدمي التقارير إىل الفريق العامل املخصص

كمـا نظمـت مديـرية الـبحوث الـتابعة للجـنة األوروبيـة اجـتماعاً تقـوم فيه جهات التنسيق املعنية باتفاقية                        -٧٢
وتركزت املناقشات على . خمتـلف بـرامج العمـل املتضافرة املتعلقة بقضايا التصحر    مكافحـة التصـحر بعـرض نـتائج         

 .كيفية إدماج هذه الربامج يف إطار االتفاقية

وعقـد اجـتماعان آخـران جلهـات التنسيق يف أثناء الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف ويف أثناء اجتماع الفريق          -٧٣
، عقد يف أنكونا بإيطاليا، االجتماع الوزاري السادس     ٢٠٠١مارس  /ويف آذار . أبريل/العـامل املخصـص يف نيسـان      

لـنقل رئاسـة جمموعـة املـرفق الـرابع مـن إيطاليـا إىل اليونـان، ونوقـش يف االجـتماع بـرنامج العمـل اخلاص بالعامني                     
 .٢٠٠١يونيه /وعقد أول اجتماع جلهات التنسيق برئاسة اليونان يف أثينا يف حزيران. املقبلني

 املتعلق مبرفق إضايف لالتفاقية بشأن التنفيذ اإلقليمي يف أوروبا  ٣-م أ /٧افة إىل مقرر مؤمتر األطراف      وإض -٧٤
الوسطى والشرقية، اعتمد يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف املرفق اخلامس بشأن أوروبا الوسطى والشرقية، وسيبدأ 

 يف بــراغ باجلمهوريــة التشــيكية ٢٠٠١ســبتمرب /لولومــن املــزمع أن يعقــد يف أيــ . ٢٠٠١ســبتمرب /نفــاذه يف أيــلول
 .اجتماع للبلدان األطراف يف االتفاقية من أوروبا الوسطى والشرقية

 

  التدابري الرامية إىل دعم التنفيذ على الصعيد الدويل-سادساً 
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الكارييب، الذي   أمريكا الالتينية و   -قـامت حكومـة مـايل، بدعـم من األمانة، بتنظيم احملفل الثاين ألفريقيا                -٧٥
 بلدان عروضاً ملموسة بشأن تبادل ١٠وقـدم أكـثر مـن      .  يف متبكـتو وبـاموكو، مبـايل       ٢٠٠٠مـارس   /عقـد يف آذار   

اخلـربات، مـن خـالل الـتدريب وحـلقات العمـل، بغيـة تدعيم التعاون بني بلدان اجلنوب وتنفيذ الربنامج األقاليمي                  
ودعمـاً هلـذه املـبادرة، أعلنت فرتويال عن مسامهة          . ١٩٩٨ يف عـام     املعـتمد أثـناء احملفـل األول املعقـود يف ريسـيفي           

 .قدرها مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتمويل األنشطة خالل فترة ثالث سنوات

فقد نظمت حكومة الربتغال باالشتراك مع األمانة دورة : ومنذ ذلك احلني، نفِّذ اثنان من األنشطة املقررة -٧٦
بوعني للتدريب على مكافحة تردي التربة اشترك فيهما أحد عشر خبرياً أفريقيا يتحدثون الربتغالية يف استغرقت أس

) ضم كوبا وفرتويال ومايل(وباإلضافة إىل ذلك، عقد اجتماع ثالثي     . سـبتمرب يف الربتغال   / أيـلول  -أغسـطس   /آب
 . يف كوبا٢٠٠١مايو /بشأن ملوحة التربة يف أيار

 ٢٥ إىل ٢١ أفـريقيا الـثالث ملكافحـة التصـحر يف أوالن بـاتور مبنغوليا يف الفترة من                -ا  وعقـد حمفـل آسـي      -٧٧
، السـتعراض تـنفيذ اتفاقيـة مكافحـة التصحر يف كلتا القارتني، واستكشاف تدابري ملموسة              ٢٠٠١يونيـه   /حزيـران 

محفلني األول والثاين اللذين عقدا وكان احملفل الثالث متابعة لل. لتعزيز تنفيذ االتفاقية من خالل التعاون األقاليمي
ويف احملفل الثالث، دارت مناقشات . ١٩٩٧، ويف نيامي بالنيجر يف عام ١٩٩٦أغسطس /يف بيجني بالصني يف آب

بشـأن طائفـة متنوعة من القضايا، مشلت تنفيذ برامج العمل الوطنية، والتنفيذ التآزري لالتفاقيات البيئية املترابطة،        
بكر، والتعاون األقاليمي من خالل الشبكات الربناجمية املواضيعية اإلقليمية، وبناء القدرات وتنمية            ونظم اإلنذار امل  
 .املوارد البشرية

أما إعداد برنامج عمل أقاليمي ملكافحة التصحر يف بلدان آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز وأوروبا الشرقية    -٧٨
ومن املأمول فيه أن يعاد تنشيط . قية مل تنظم إىل االتفاقية بعدفـتعني إبقـاؤه مؤجـالً ألن بعـض بـلدان أوروبـا الشر        

 .هذه املبادرة سرعان ما تنضم بلدان أوروبا الشرقية إىل االتفاقية

وعقـد اجـتماع إقلـيمي للمـنظمات غـري احلكوميـة ملـنطقة الـبحر األبيـض املتوسـط يف مورسـيا بإسبانيا يف                     -٧٩
تفاقيــة وتـبادل اآلراء بشـأن هــذا التـنفيذ يف بـلدان مــنطقة الـبحر األبيــض      يونيــه ملناقشـة تـنفيذ اال  /منتصـف حزيـران  

كمـا اشـتركت أمانة االتفاقية يف االجتماع الرابع للجنة األراضي الرطبة يف منطقة        . املتوسـط املدرجـة يف مـرفقات      
فاقية األراضي الرطبة البحر األبيض املتوسط لتعزيز التعاون بني اتفاقية مكافحة التصحر وجهات التنسيق املعنية بات

وحتديد مشاريع رائدة يف األراضي القاحلة مبنطقة البحر األبيض املتوسط اليت تتضمن مواقع تابعة التفاقية األراضي 
 . الرطبة

 املرفق
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  االجتماعات الوطنية ودون اإلقليمية الرئيسية،
 املعقودة أو املقررة، مبشاركة من األمانة

 ٢٠٠١ديسمرب /ألول كانون ا- ٢٠٠٠يونيه /حزيران

 ٢٠٠٠ أفريقيا 

حـلقة العمـل دون اإلقلـيمية للبلدان األعضاء يف اهليئة      
واجلماعة ) IGAD(احلكوميـة الدوليـة املعـنية بالتنمية         

بشأن اإلجراءات الالزمة   اإلمنائيـة للجـنوب األفـريقي       
ــة القائمــة   ــة  (للوصــول إىل اآلليــات املالي نظمــتها اآللي

 )نة اتفاقية مكافحة التصحرالعاملية بالتنسيق مع أما

 مايو/ أيار٣١-٢٩ نريويب

 يونيه/ حزيران٢١-١٧ برازافيل أيام التوعية الوطنية

مشــــاورة تقــــنية بشــــأن املشــــروع املتعــــلق بالــــنظام  
اإليكولوجــي حلــوض حبــرية تشــاد الــتابع ملــرفق البيــئة  

 العاملية 

 يونيه/ حزيران٢١-١٩ جنامينا

بــلدان أفــريقيا اجــتماع جهــات التنســيق الوطــنية ل
 الوسطى املعنية باتفاقية مكافحة التصحر

 يونيه/ حزيران٢٨-٢٦ جنامينا

اإلطـالق الـرمسي لـربنامج العمـل الوطـين ملكافحة           
 التصحر 

 يونيه/ حزيران٣٠ واغادوغو

 يوليه/ متوز١٢-٩ نواكشوط احملفل الوطين لبدء إعداد برنامج العمل الوطين

 ديسمرب/ كانون األول-سبتمرب /أيلول بورندوي أيام التوعية الوطنية

ــرنامج العمـــل    ــادقة عـــلى بـ احملفـــل الوطـــين للمصـ
 الوطين ملكافحة التصحر

 سبتمرب/ أيلول٩-٦ نيامي

ــرنامج العمـــل    ــادقة عـــلى بـ احملفـــل الوطـــين للمصـ
 الوطين ملكافحة التصحر

 سبتمرب/ أيلول٢٧-٢٦ باجنول

 سبتمرب/ أيلول٣٠-٢٩ برايا احملفل الوطين التشاوري للجهات املاحنة 

االجتماع دون اإلقليمي لغريب أفريقيا بشأن أوجه 
آ ل

 أكتوبر/ تشرين األول٥-١ كوناكري



ICCD/COP(5)/3 
Page 22 

 

 

 التآزر بني اتفاقيات ريو

ــئة احلكوميـــة      ــيمية للهيـ ــل دون اإلقلـ ــلقة العمـ حـ
واجلماعة اإلمنائية للجنوب الدوليـة املعنية بالتنمية    

 بشأن تعبئة املوارداألفريقي 

 أكتوبر/رين األول تش٤-٢ مومباسا

احملفـل دون اإلقليمي لتيسري تنفيذ برنامج العمل دون         
 اإلقليمي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

 أكتوبر/ تشرين األول١٣-٩ نريويب 

مؤمتـر أفـريقيا اإلقلـيمي الـرابع التحضريي للدورة          
 الرابعة ملؤمتر األطراف

 توبرأك/ تشرين األول٢٤-٢٢ اجلزائر العاصمة

حـلقة العمـل دون اإلقلـيمية لشمال أفريقيا بشأن          
 تعبئة املوارد

 أكتوبر/ تشرين األول٢٦-٢٥ اجلزائر العاصمة

اــلس الــوزاري للهيــئة احلكوميــة الدوليــة املعــنية  
 بالتنمية

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-٢١ اخلرطوم

ــات    ــاء دول وحكومـ ــلس رؤسـ ــنة ـ ــة الثامـ القمـ
يئة احلكومية الدولية املعنية    البـلدان األعضاء يف اهل    

 بالتنمية

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤-٢٣ اخلرطوم

االجــتماع اإلقلـــيمي إلطــالق الشـــبكة الـــربناجمية   
ــلة    ــاإلدارة املتكامـــ ــنية بـــ ــيعية األوىل املعـــ املواضـــ
لألحـواض الدوليـة لألار والبحريات واألحواض       

 اجليولوجية املائية الدولية يف أفريقيا

 -نوفمرب / الثاين تشرين٢٩ أكرا

 ديسمرب/ كانون األول١

  ٢٠٠١ 

االجتماع األول للوزراء املكلفني بشؤون البيئة يف 
ــاحل     ــة دول الســ ــاء يف جامعــ ــدول األعضــ -الــ

 الصحراء الكربى

 

 يناير/ كانون الثاين١٢-١١ نيامي

الدورة العادية الثالثة ملؤمتر زعماء ورؤساء الدول 
ــاحل   ــة دول السـ ــاء يف مجاعـ ــحراء -األعضـ  الصـ

 فرباير/ شباط١٣-١٢ اخلرطوم
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 الكربى

حلقة العمل بشأن إدماج األنشطة املتصلة باتفاقية 
مكافحـة التصحر يف استراتيجيات الدعم القطرية       
لـدول أفـريقيا والكـارييب واحمليـط اهلـادئ واالحتاد        

 األورويب يف بلدان شرقي وجنويب أفريقيا

 أبريل/ نيسان٢٦-٢٥ أديس أبابا

ــن شــرقي وجــنويب     التشــاور  ــتارة م ــلدان خم ــع ب م
 أفريقيا الستعراض تنفيذ برامج العمل الوطنية

 أبريل/ نيسان٢٧ أديس أبابا

حلقة العمل بشأن إدماج األنشطة املتصلة باتفاقية 
مكافحـة التصحر يف استراتيجيات الدعم القطرية       
لـدول أفـريقيا والكـارييب واحمليـط اهلـادئ واالحتاد        

 غريب ووسط أفريقيااألورويب يف بلدان 

 مايو/ أيار٣-٢ كوتونو

التشاور مع بلدان خمتارة من غريب ووسط أفريقيا      
 من أجل استعراض تنفيذ برامج العمل الوطنية

 مايو/ أيار٤ كوتونو

مايل، (اجـتماع البـلدان الـثالثة بشـأن متلح التربة           
 )كوبا، فرتويال

 مايو/ أيار٢٥-٢١ )كوبا(هولغوين 

ي إلطــالق الشـــبكة الـــربناجمية  االجــتماع اإلقلـــيم 
املواضيعية الثانية املعقودة يف إطار االتفاقية لتعزيز  

 احلراجة الزراعية وحفظ التربة يف أفريقيا

 يونيه/ حزيران١٥-١٣ لومي

احملفـل الوطـين للمصـادقة عـلى بـرنامج العمـل الوطين            
 ملكافحة التصحر 

 يونيه/ حزيران١٦-١٥ الرباط

 يونيه/ حزيران٢٤-٢١ أوالن باتور لثالث بشأن مكافحة التصحر  أفريقيا ا-حمفل آسيا 

 

 

 

 االجتماعات املقررة  
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حـلقة العمـل الوطـنية بشأن التنفيذ املتآزر لالتفاقيات          
  التنمية املستدامة املترابطة املتعددة األطراف بشأن

 أغسطس/آب باماكو

مؤمتر أفريقيا اإلقليمي اخلامس التحضريي للدورة     
 ملؤمتر األطرافاخلامسة 

 أغسطس/ آب٢٩-٢٧ مابوتو

االجــتماع اإلقلـــيمي إلطــالق الشـــبكة الـــربناجمية   
ــتابعة لالتفاقيــــة واملعــــنية      ــيعية الثالــــثة الــ املواضــ
ــيل    ــنمية حماصـ ــلمراعي وتـ ــيد لـ ــتعمال الرشـ باالسـ

 األعالف يف أفريقيا

 نوفمرب/تشرين الثاين نريويب

 آسيا

  ٢٠٠٠ 

 اتفاقية مكافحة -يـة  البعـثة املشـتركة لآلليـة العامل      
للتصحر للتحضري لالجتماع التشاوري بشأن بناء 

 الشراكات وتعبئة املوارد

 يوليه/ متوز٧-٣ بيجني

االجـتماع الـوزاري بشـأن إعـداد برنامج العمل دون           
 اإلقليمي ملكافحة التصحر يف حوض حبر آرال

 يوليه/ متوز٢١-١٨ بشكيك

 نوفمرب/ تشرين الثاين٨-٧ بانكوك ة االجتماع الثالث جلهات التنسيق اآلسيوي

حـلقة العمـل بشـأن تعبـئة املـوارد مـن أجـل تنفيذ            
 اتفاقية مكافحة التصحر يف آسيا

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٠-٩ بانكوك

االجـتماع األول لـلفريق العـامل املعين بإعداد برنامج          
 حوض حبر العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحر يف     

 آرال

 ديسمرب/ول كانون األ٢٠ بون

  ٢٠٠١ 

ــل دون    ــربنامج العمـ ــة لـ ــنة اإلداريـ ــتماع اللجـ اجـ
 اإلقليمي لغريب آسيا

 مارس/ آذار٢٨ بون

الـتدريب بشــأن بـرنامج العمــل   /حـلقة العمـل لــلحوار  
ل آ ل ملك

 أبريل/ نيسان٢٥-٢٣ أملايت



ICCD/COP(5)/3 
Page 25 

 

 دون اإلقليمي ملكافحة التصحر يف حوض حبر آرال

 االجـــتماع الـــثاين لـــلفريق العـــامل املعـــين بـــإعداد
بـرنامج العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحر يف        

 حوض حبر آرال

 أبريل/ نيسان٢٧-٢٦ أملايت

إطـالق الشبكة الربناجمية املواضيعية الثالثة إلدارة        
 املراعي يف آسيا

 مايو/ أيار٩-٧ يزد

 يونيه/ حزيران١٠-٦ بيجني املشاروات بشأن بناء الشراكات وتعبئة املوارد

ين بالتــنفيذ املــتآزر لالتفاقيــات احملفــل الوطــين املعــ
 البيئية

 يونيه/ حزيرن٢٠-١٨ أوالن باتور

 يونيه/ حزيران٢٥-٢١ أوالن باتور  أفريقيا الثالث-حمفل آسيا 

 يونيه/ حزيران٢٧-٢٦ أوالن باتور االجتماع الرابع جلهات التنسيق اآلسيوية

 االجتماعات املقررة

اتيجي الــدورات التدريــبية عــلى الــتخطيط االســتر
 وإدارة املشاريع يف دول آسيا الوسطى

 أغسطس / آب٤ -يوليه / متوز٢٣ طشقند

اجتماع املنظمات غري احلكومية يف آسيا الوسطى 
ــة    ــيمي ملكافحـ ــل دون االقلـ ــرنامج العمـ ــأن بـ بشـ

 التصحر يف حوض حبر آرال

 سبتمرب /أيلول طشقند

االجـتماع الثالث للفريق العامل املعين بإعداد برنامج        
عمل دون االقليمي ملكافحة التصحر يف حوض حبر        ال

 آرال

 سبتمرب /أيلول جنيف

مشـاورات خـرباء الشبكة الربناجمية املواضيعية األوىل        
بشــأن املقــاييس واملؤشــرات مــن أجــل رصــد وتقيــيم  

 تنفيذ االتفاقية

 نوفمرب /تشرين الثاين بيجني
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اطـالق الشبكة الربناجمية املواضيعية الرابعة ملوارد       
 املياه من أجل الزراعة

 نوفمرب /تشرين الثاين دمشق

ــربناجمية املواضــيعية الثالــثة      ــاورات الشــبكة ال مش
لتصــــــميم وتوزيــــــع قطــــــع األرض املخصصــــــة  
للـتجارب، ومشـاركة املـرأة يف الشـبكة الربناجمية       

 املواضيعية

 ديسمرب /كانون األول يزد

 أمريكا الالتينية والكارييب

٢٠٠٠ 

 مايو/ أيار٣٠-٢٩ كوردوبا مبنطقة غران تشاكواالجتماع اخلاص 

ــنية    ــريكا الالتيــ ــادس ألمــ ــيمي الســ ــر االقلــ املؤمتــ
والكـــارييب التحضـــريي لــــلدورة الـــرابعة ملؤمتــــر    

 األطراف

 أكتوبر / تشرين األول١٩-١٧ سان سلفادور

حــلقة عمــل بشــأن تعبــئة املــوارد مــن أجــل تــنفيذ 
ــنية    ــريكا الالتيـ ــحر يف أمـ ــة التصـ ــة مكافحـ اتفاقيـ

 والكارييب

 أكتوبر / تشرين األول٢٤ سان سلفادور

اجــتماع اللجــنة التــنفيذية االقلــيمية أثــناء الــدورة 
 الرابعة ملؤمتر األطراف

 ديسمرب / كانون األول١٨ بون

٢٠٠١ 

ــة      ــة مكافحـ ــلى اتفاقيـ ــبهاما عـ ــزر الـ ــديق جـ تصـ
 التصحر

 فرباير/ شباط٨ جزر البهاما

 أبريل/ نيسان٣ ونب اجتماع اللجنة التنفيذية االقليمية

ــري     ــنظمات غــ ــبكة املــ ــيمي لشــ ــتماع االقلــ االجــ
احلكوميـة لـلجهود املـبذولة ضـد التصحر وتردي          

 املوارد الطبيعية

 مايو/ أيار١٨-١٧ هافانا

كوبا، (اجـتماع الـدول الثالث بشأن متلُّح التربة         
يل

 مايو/ أيار٢٤-٢١ )كوبا(هولغوين 
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 )مايل، فرتويال

ــط   ــاج األنشـ ــأن إدمـ ــتماع بشـ ــة االجـ ة ذات األولويـ
ــردي األراضــي يف اســتراتيجيات     املتصــلة مبكافحــة ت
الدعـــم القطـــرية لـــدول أفـــريقيا والكـــارييب واحمليـــط  

  االحتاد األورويب-اهلادئ 

 مايو/ أيار٢٩-٢٨ )جامايكا(كينغستون 

 يونيه/ حزيران٩-٣ سانت فنسانت احللقة الدراسية الوطنية للتوعية

 يونيه/ حزيران١٦-١٠ باسيتري عيةاحللقة الدراسية الوطنية للتو

 يونيه/ حزيران٢٢-١٧ سان جورج احللقة الدراسية الوطنية للتوعية

 يونيه/ حزيران٢٢-٢١ كراكاس احللقة الدراسية الوطنية للتوعية

 يونيه/ حزيران٢٩-٢٢ كاستريس احللقة الدراسية الوطنية للتوعية

 االجتماعات املقررة

ــت   آزر عــلى الصــعيد  حــلقة العمــل بشــأن أوجــه ال
 الوطين

 يوليه/ متوز١٨-١٦ ال باز

ــابع     ــيمي السـ ــارييب االقلـ ــنية والكـ ــريكا الالتيـ ــر أمـ مؤمتـ
 التحضريي للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

 أغسطس / آب١٧-١٦ بوغوتا

ــريكا     ــتآزر يف أمـ ــه الـ ــأن أوجـ ــل بشـ ــلقة العمـ حـ
 الوسطى

 سبتمرب / أيلول١٣-١٠ سان سلفادور

 سبتمرب /أيلول كراكاس دارة مقالب املياهاالجتماع املتعلق بإ

 أكتوبر / تشرين األول٨ جنيف اجتماع اللجنة التنفيذية االقليمية

ــتآزر عــلى الصــعيد     حــلقة العمــل بشــأن أوجــه ال
 الوطين

 نوفمرب /تشرين الثاين هافانا
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 بلدان مشايل البحر األبيض املتوسط وبلدان أوروبية أخرى

٢٠٠٠ 

ــوزاري  ــات   االجــتماع ال ــتماع جه  اخلــامس واج
 التنسيق موعة بلدان املرفق الرابع

 يونيه/ حزيران١٦-١٥ مورسيا

مؤمتــر املــنظمات غــري احلكوميــة يف مــنطقة الــبحر  
 األبيض املتوسط بشأن التصحر

 يونيه/ حزيران١٨-١٦ مورسيا

ــلدان املــرفق    اجــتماع جهــات التنســيق موعــة ب
 الرابع

 سبتمرب / أيلول١٩ بروكسل

ض املديــــرية العامــــة للــــبحوث الــــتابعة للجــــنة  عــــر
األوروبيـة ألنشطتها البحثية بشأن التصحر يف منطقة        

 البحر األبيض املتوسط

 نوفمرب /تشرين الثاين بروكسل

اجـتماع جهـات التنسـيق موعة بلدان املرفق الرابع         
 مبناسبة انعقاد الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

 ديسمرب / كانون األول١٥ بون

٢٠٠١ 

االجــتماع الــوزاري الســادس موعــة بــلدان املــرفق   
 الرابع

 مارس / آذار١٦ أنكونا

اجـتماع جهـات التنسـيق موعة بلدان املرفق الرابع         
مبناســبة اجــتماع الفــريق العــامل املخصــص فــيما بــني 

 الدورات

 أبريل / نيسان٦ بون

االجـتماع الرابع للجنة األراضي الرطبة مبنطقة البحر        
 بيض املتوسطاأل

 مايو/ أيار٢٣-٢١ سيسيمربا

 يونيه/ حزيران١٨ أثينا اجتماع جهات التنسيق التابعة لبلدان املرفق الرابع
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 االجتماعات املقررة

اجتماع البلدان األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر 
 من أوروبا الوسطى والشرقية

 سبتمرب / أيلول٤-٣ براغ

ــربنامج   ــلدان  حــلقة العمــل األوىل ل العمــل املوحــد لب
 منطقة البحر األبيض املتوسط

 نوفمرب /تشرين الثاين أثينا

 أكتوبر / تشرين األول٨ جنيف االجتماع الوزاري لبلدان املرفق الرابع

 األنشطة األقاليمية وأنشطة أخرى

٢٠٠٠ 

ــنية     ــريكا الالتيــ ــريقيا وأمــ ــدول أفــ ــثاين لــ ــل الــ احملفــ
 والكارييب بشأن مكافحة التصحر

 مارس / آذار٨-٤ باماكو/وكتومتب

 ديسمرب / كانون األول١٣-١٢ بون اجتماع املائدة املستديرة الثالث ألعضاء الربملانات

٢٠٠١ 

 يونيه/ حزيران٢٥-٢١ أوالن باتور  أفريقيا الثالث-حمفل آسيا 

 أكتوبر / تشرين األول١٠-٩ جنيف اجتماع املائدة املستديرة الرابع ألعضاء الربملانات

- - - - - 


