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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت ) ب(٦البند 
  منر العمل االستراتيجيان للسنوات العشر اخلطة وإطا

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية أجل تعزيز    
  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية 

  حتسني ترتيبات التنسيق اإلقليميمن أجل  أدلة إىلخيارات مستندة 
  ∗مذكرة مقدمة من األمانة

  خالصة
 أن يدعو كل منطقة إىل وضع مقترح ،٨-م أ/٣املتحدة ملكافحة التصحر، يف مقرره قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم   -١

وإىل تقدمي هذه املقترحات     ، واآللية العاملية  ي لتنفيذ االتفاقية، بالتعاون مع األمني التنفيذ      اإلقليميبشأن اآلليات اليت تيسر التنسيق      
  . سياق امليزانية وبرنامج العملالدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيها يفإىل 
، مع مراعاة آراء اآللية العاملية بشأن ترتيباهتـا اإلقليميـة،   يستعرض إىل األمني التنفيذي أن  ٨-م أ /٣كما يطلب املقرر      -٢

لة لتحـسني   ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية يف إطار كل من األمانة واآللية العاملية بغية حتسينها وأن يضع خيارات مدعومة بأد                 
  . ترتيبات التنسيق اإلقليمي وأن يقدمها إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة من أجل النظر فيها

ويرد استعراض ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية واخليارات املدعومة بأدلة يف هذه الوثيقة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف             -٣
  . هذا الصددويتخذ بشأهنا أي إجراء يرغب يف اختاذه يف

 اإلقليمـي لتنفيـذ     تيسري التنـسيق  للمقترحات اإلقليمية بشأن آليات      جتميع   ICCD/COP(9)/Misc.2ويرد يف الوثيقة      -٤
  .٨-م أ/٣ النحو املنصوص عليه يف املقرر االتفاقية، على

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة لوجود حاجة إىل تلقي تعليقات البلدان األطراف املبداة أثناء االجتماعات اإلقليميـة                  ∗
 .٢٠٠٩يوليه /ه ومتوزيوني/املعقودة لالستعداد للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف واجتماعات هيئاته الفرعية املعقودة يف شهري حزيران
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  
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  ٣  ١١- ٣  .......................................................معلومات أساسية  -ثانياً 
  ٥  ٣٧-١٢  ....................................تقييم ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية  -ثاً ثال

  ٥  ١٥-١٤  .................................فهم أهداف الترتيبات اإلقليمية  -ألف  
  ٥  ٢٣-١٦  .....النهج املتبعة حالياً إزاء التنسيق والتنفيذ على املستوى اإلقليمي  -باء   
  ٧  ٢٩-٢٤  ...............................نقاط القوة اليت ُتميز النهج احلالية  -جيم  
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  ١٠  ٣٤-٣٣  ...........التهديدات املرتبطة بعملية تعزيز آليات التنسيق اإلقليمي  -واو   
  ١٠  ٣٧-٣٥  .................................................االستنتاجات  -زاي   
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  ١٢  ٤٤    ........بيان املهمة: آليات التنفيذ والتنسيق على املستوى اإلقليمي  -جيم  

  ١٢  ٤٥    ..األهداف التنفيذية آلليات التنفيذ والتنسيق على املستوى اإلقليمي  -دال 
وارهم يف التنفيذ والتنسيق على املـستوى       الفاعلون األساسيون وأد    -هاء 

  ١٣  ٤٩-٤٦  ......................................................اإلقليمي
اللجان اإلقليمية وشبكات الـربامج  : اهليئات املقترحة آلليات التنسيق اإلقليمي     -خامساً 

  ١٣  ٨٥-٥٠  ...........................................املواضيعية، واملكاتب اإلقليمية
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   مقدمة- أوالً 
، إىل األمـني  ٨- م أ/٣طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبوجب مقـرره     - ١

  : اآللية العاملية بشأن ترتيباهتا اإلقليميةراء آالتنفيذي أن يضطلع مبا يلي، مع مراعاة
  ي احلالية يف إطار كل من األمانة واآللية العاملية بغية حتسينها؛استعراض ترتيبات التنسيق اإلقليم  )أ(  
وضع خيارات مدعومة بأدلة لتحسني ترتيبات التنسيق اإلقليمي باالستناد إىل االستعراض املذكور   )ب(  

  ؛(...)أعاله واملقترحات الواردة من املناطق 
  .ألطراف للنظر فيهاتقدمي املعلومات املطلوبة إىل الدورة التاسعة ملؤمتر ا  )ج(  

 من استعراض ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية يف إطار األمانة واآللية العاملية واخليارات             تتضمن هذه الوثيقة كالً     -٢
.  بشأن ترتيباهتا اإلقليميـة ةاملدعومة بأدلة لتحسني ترتيبات التنسيق اإلقليمي اليت أعدهتا األمانة مع مراعاة آراء اآللية العاملي  

  .ة املقترحات الواردة من مرفقات التنفيذ على املستوى اإلقليمي اخلمسICCD/COP(9)/Misc.2 يف الوثيقة ترد

   معلومات أساسية- ثانياً 
 بأمهية التنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي لتحقيق أهـداف         نشأهتاتسلم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر منذ          -٣

حتسني التعاون والتنسيق على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية "من األطراف ) ب(٣ يف املادة وتطلب االتفاقية. االتفاقية
 ٢٥ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٧ و١٦ و١١تؤكد املـواد   ماك. بغية تعزيز املوارد املالية والبشرية والتنظيمية والتقنية    " والدولية

رئيسية مثل املشاورات بشأن السياسة العامـة وإعـداد   يا قضا على احلاجة إىل تعاون وتنسيق إقليميني فعالني بشأن     ٢٦و
  .البحوث وبناء القدرات واإلبالغيف جمال قدرات العمل، وتبادل املعلومات، وحتسني البرامج 

 العامة يف كل منطقة اليت توجه التنفيذ والتنسيق األوضاعوتعّرف مرفقات التنفيذ اإلقليمي اخلمسة لالتفاقية   - ٤
 املرفقات احلاجة إىل    حددت  ماك. قليمي وتنشئ إطاراً للتعاون التقين والسياسي يف املناطق املتأثرة        على املستوى اإل  

  .آليات تنسيق إقليمي لكي تكون اإلطار التنظيمي جلميع األنشطة واإلطار التنسيقي جلميع اجلهات الفاعلة

ـ وقـد أ  . شدة ب وتدعم البلدان األطراف املتأثرة يف كل منطقة هذا النهج اإلقليمي           - ٥ دت اهليئـات الـسياسية     ك
 . احلاجة إىل آليات تنـسيق إقليمـي       شّددت على وواالقتصادية يف كل منطقة احلاجة إىل تنسيق إقليمي لتنفيذ االتفاقية،           

  .املسألةهذه  مزيداً من املعلومات املفّصلة عن ICCD/CRIC(7)/INF.6وتتضمن الوثيقة 

 بأن مثة عوامل حتول دون إعمال االتفاقيـة         ٨-م أ /٣مبوجب مقرره   امنة  يف دورته الث  سلّم مؤمتر األطراف    وقد    -٦
ستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز      الورداً على ذلك، اعتمدت األطراف اخلطة وإطار العمل ا        . على النحو األمثل  

  .همة، ومخسة أهداف تنفيذيةستراتيجية أربعة، وما اً، وأهدافةثحمّدرؤية  تتضمن  اليت،)االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية 

وبـصفة  .  أيضاً على استعراض وتعزيز آليات التنسيق اإلقليمي       ٨- م أ /٣وحث مؤمتر األطراف يف مقرره        - ٧
كل منطقة إىل "، ودعت "التنسيق اإلقليمي عنصر هام يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية"خاصة، سلّمت األطراف بأن 

  ".تنفيذي واآللية العاملية، بشأن آليات لتيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقيةوضع مقترح، بالتعاون مع األمني ال
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وقدمت األمانة واآللية العاملية إىل األطراف مساعدة لوضع هذه املقترحات، وذلك من خالل الوالية املسندة   - ٨
رض، عقدت األمانة واآللية العاملية وهلذا الغ.  وتنفيذاً لربنامج عمل مشترك متفق عليه   ٨- م أ /٣إليهما مبوجب املقرر    

 لتحديد ٢٠٠٨أكتوبر /أول اجتماع للممثلني عن مرفقات التنفيذ اإلقليمي اخلمسة، يف بون بأملانيا، يف تشرين األول
بني األطراف وهي مشاورات متت على   مااملشاورات فييّسرت  طريق بشأن إجناز هذه العملية، ووخارطةستراتيجية ا

ونتيجـة  .  يف اسطنبول بتركيا٢٠٠٨نوفمرب /ابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف تشرين الثاين      هامش الدورة الس  
ذلك، وخالل انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قامت البلدان املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي 

 مقترحاتبني األطراف املكوِّنة هلا ووضع   ماطاق في إلجراء مشاورات واسعة الن)١(بتشكيل أربعة أفرقة عمل خمصصة
  .إقليمية لكي تتابعها األمانة وتقدمها إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

إعداد وثيقة معلومات أساسية وأدوات  ) أ: (وقدمت األمانة واآللية العاملية املساعدة ألفرقة العمل من خالل          - ٩
بوسائل بني األطراف طوال العملية بكاملها   ماتيسري املشاورات في) ج(العمل؛ عقد اجتماع ألفرقة ) ب(؛ )٢(منهجية

  . اخلارجية ألفرقة العملتوفري اخلربات) و(استبيان؛ وشبكة اإلنترنت حمفل للمناقشة على منها إنشاء 

يكا الالتينيـة  ونتيجة هلذا التقدم، وضعت البلدان املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي ألفريقيا وآسيا وأمر            - ١٠
يف وثيقة حتمل ُجمِّعت ، اليت )٣(ومنطقة البحر الكارييب ووسط وشرق أوروبا الصيغة النهائية ملقترحاهتا على التوايل

  .)٤(على الويب موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرعلى  كاملةًوُنشرت  ICCD/COP(9)/Misc.2الرمز 

فرقة العمل بإعدادها، يف اجتماعات البلدان املشمولة مبرفقات التنفيـذ   اليت قامت أ   املقترحاتواعُتمدت    - ١١
  . )٥(واجتماع هيئاته الفرعية اإلقليمي لالتفاقية استعداداً النعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  

                                                      

ومع ذلك، شارك ممثلون من املرفق الرابع . قرر مرفق التنفيذ اإلقليمي الرابع عدم تشكيل فرقة عمل هلذا الغرض )١(
 .يف اجتماع أفرقة العمل اإلقليمية وسامهوا فيها

ة عـن    املبادئ التوجيهية ملساعدة األطراف يف وضع مقترحات إقليمي        ICCD/CRIC(7)/INF.6تتضمن الوثيقة    )٢(
آليات لتيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية ومعلومات وقائعية عن ترتيبات التنسيق يف إطار األمانة واآللية العاملية على املستويني    

 .دون اإلقليمي واإلقليمي

 يف االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة الواقعة مشال البحر األبيض املتوسط وغريهـا مـن البلـدان                 )٣(
يتطلب إنشاء مكتب إقليمي  ، تقرر أن املرفق الرابع ال٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ إىل ٨األطراف املتأثرة، املعقود يف روما يف الفترة من 

ولذلك مل تقدم البلدان املشمولة     . وأن آليات التنسيق العادية ستواصل تلبية احتياجات اإلجراءات املنسقة للبلدان املتأثرة يف املنطقة            
 . الرابع اقتراحاً عن آليات جديدة لتيسري التنسيق اإلقليميباملرفق

 .http://www.unccd.int/regional/rcm/menu.phpميكن االطالع على املقترحات اإلقليمية بالرجوع إىل املوقع  )٤(

 ١٧-١٣ بانكوك،(؛ آسيا   )يوليه/ متوز ٣ -يونيه  / حزيران ٢٩فيديو،  مونتي(أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      )٥(
  ).يوليه/ متوز٣١-٢٧تونس، (يوليه؛ أفريقيا / متوز٢٤-٢٢، )باجنا لوكا، البوسنة واهلرسك(، أوروبا الوسطى والشرقية )يوليه/متوز
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   تقييم ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية- ثالثاً 
االتفاقية استخداماً واسع النطاق وغالبـاً      لكتابات املتعلقة ب  مجيع ا يف  " التنسيق اإلقليمي "عبارة  ستخدم  ُت  - ١٢
  .أو على املستوى اإلقليمي  مااالتفاقية يف منطقة " تنفيذ"كلمة تستخدم العبارة كمرادف ل  ما

  أساسـاً إىل املنـاطق اخلمـس املعرفـة يف املرفقـات           " اإلقليمـي " لفظـة وألغراض هذه الوثيقة، ُيشار إىل        -١٣
  .لالتفاقية اخلمسة

   فهم أهداف الترتيبات اإلقليمية- ألف 

  :يلي  مامن بينها يتّمم بعضها بعضاً  أهداف  عدةللتنسيق اإلقليمي  - ١٤
  على املستوى اإلقليمي؛  الميكن معاجلتها إ  التنفيذ األنشطة اليت   )أ(  
 لكـن قضايا ميكن تنفيذها على املستويني الوطين أو دون اإلقليمـي، و      معاجلة  دعم األنشطة أو      )ب(  

  على املستوى اإلقليمي؛ متكينية إجراءات مت اختاذ   ما إذا يكون تنفيذها أكثر فعاليةً
قضايا ينبغي تنفيذها علـى املـستويني الـوطين أو دون اإلقليمـي،             معاجلة  نشطة أو   األتنفيذ    )ج(  
  .حالياًري تنفيذها جي  الوبسبب القيود املفروضة على القدرات يف بعض أو مجيع البلدان يف منطقة معينة،   ولكن،

تقدم آليات التنسيق والتنفيذ على املستوى اإلقليمي خدمات لعدد هائل من اجلهات الفاعلة املعنية بتنفيذ             - ١٥
  .)٦( وتنسيقها اإلجراءات اليت تتخذهااتساقاالتفاقية وسياسات وبرامج اإلدارة املستدامة لألراضي لضمان 

  يق والتنفيذ على املستوى اإلقليمي إزاء التنساملتبعة حالياً النهج - باء 

  األمانة - ١

 تقـود ولبلوغ ذلك، . تؤدي األمانة دوراً رئيسياً يف دعم التنفيذ على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي             - ١٦
  :يلي  ماويتضمن ذلك . بني املرفقات  مااألمانة آليات مترابطة متعددة ملساعدة التنسيق في

  قليمية؛اإلعمل القليمية وبرامج اإلعمل دون اليذ برامج تقدمي الدعم إلعداد وتنف  )أ(  
يتـصل   رفقات التنفيذ اإلقليمي وما   مب التابعة للبلدان املشمولة  تيسري اجتماعات مراكز التنسيق الوطنية        )ب(  

  تنفيذ االتفاقية؛استعراض يف ذلك   ا وإعادة توجيه تتعلق بالسياسة العامة، مباستعراض بذلك من عمليات

                                                      

 ق الوطنية، املراسلون املعنيون مراكز التنسي-البلدان األطراف املتأثرة وممثلوها  ) أ: (تشمل هذه اجلهات الفاعلة    )٦(
منظمــات  ) ج(املنظمات الوطنية للعلم والتنمية املعنية بتنفيذ االتفاقيـة؛        ) ب(بالعلم والتكنولوجيا وهيئات التنسيق الوطنية؛      

؛ يميـاًتنفذ برناجمـاً إقلاق إقليمي أو ـلى نطـ ع يت تعمل اجملتمـع املدنـي على مجيع املستويـات، وبصفة خاصة املنظمات ال        
يف ذلك الشركاء يف      مبا دوليةاجلهات الفاعلة ال  ) ه( على املستوى اإلقليمي؛     اليةالعلمية واالقتصادية والسياسية وامل    املؤسسات) د(

 . األمانة واآللية العاملية-مؤسسات االتفاقية ) و(والقطاع اخلاص؛ اإلمنائيني 
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 يف كل مرفق للتنسيق اإلقليمي من أجل العمل بـشأن           ةدمي الدعم لشبكات الربامج املواضيعي    تق  )ج(  
  القضايا اإلقليمية ذات األولوية؛

  .آليات إقليمية إلدارة املعلومات ونقل املعارف  )د(  

ت من الدعم الذي     اً كبري اً، فإن جزء  وفورات احلجم ووفضالً عن ذلك، وبغية حتقيق التآزر         - ١٧ ألمانـة   ا حهيُت
  .إىل جمموعات من البلدان أو إىل مجيع البلدان املشمولة مبرفق ماشامل يقدم يف شكل دعم لفرادى البلدان 

ومع ذلك، واستجابة لطلبات . حىت اآلن، هذه اخلدمات أساساً من خالل مقرها يف بون ،وقدمت األمانة  - ١٨
 املناطقيف تلك   أت األمانة وحدات للتنسيق اإلقليمي      قدمتها بلدان مشمولة باملرفقات األول والثاين والثالث، أنش       

 أرصدة امليزانية على  الالتكميلي التمويل باالعتماد على أنشطة وحدات التنسيق اإلقليمي  احتياجات وُتلىب. الثالثة
  .املرافق، تزود كل مؤسسة مضيفة وحدة التنسيق اإلقليمي باملكاتب وغريها من ةويف كل حال. األساسية

فإن ملرفق اخلامس،   ويف إطار ا  بضمان التنسيق   ) بالتناوب(يقوم الرئيس اإلقليمي     إطار املرفق الرابع،     يفو  - ١٩
  . مباشرة عن الوفاء باحتياجات التنفيذ والتنسيقمقر األمانة يظل مسؤوالً

  اآللية العاملية - ٢

  النامية األطراف املتأثرة، فإن اآلليةدانعمالً بوالية اآللية العاملية املتمثلة يف حشد وتوزيع األموال إىل البل        - ٢٠
تنفيذ الربامج املتعلقـة    من أجل   زيادة التمويل   يف جهودها الرامية إىل     تركز على املستوى القطري وتدعم البلدان       

  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر/باإلدارة املستدامة لألراضي

 فإن مشاركة اآللية العاملية يف أنشطة متعددة األقطار تستند إىل           وفضالً عن العمل اجلاري على املستوى القطري،        -٢١
وهي تسعى أيـضاً إىل حتقيـق أوجـه التـآزر     . مكنة حلشد املوارد وذلك أساساً على املستوى دون اإلقليمي       املفرص  ال

لتنـاول قـضايا    كة  وتعمل اآللية العاملية على التنسيق مع املنظمات املعنية وتقوم بتحديد أنشطة مشتر           . ووفورات احلجم 
وتتخذ اآللية العامليـة،    . )٧(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    / املتعلقني باإلدارة املستدامة لألراضي    التمويل واالستثمار 

  .أحياناً، مبادرات على نطاق إقليم ما، تتعلق مبواضيع مستهدفة متصلة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي

ميكن   الإىل حتقيق عدد من املنجزات اليت       املتعددة األقطار يف خمتلف املناطق      ة العاملية   اآلليمبادرات  أدت  و  - ٢٢
  :واألمثلة النموذجية على ذلك هي. إىل عدد قليل منها يف هذه الوثيقة  الاإلشارة إ
  حشد املوارد لتنفيذ برامج عمل وطنية ودون إقليمية ومبادرات أخرى لإلدارة املستدامة لألراضي؛  )أ(  

  
                                                      

كاللجنة الدائمة املشتركة بني    ( مع منظمات دون إقليمية      ففي أفريقيا، مثالً، عملت اآللية العاملية بصفة خاصة        )٧(
). الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي             

مثل اللجنة االقتصادية ألمريكا (املؤسسات الدولية وعملت اآللية العاملية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بصفة خاصة مع 
 ).الالتينية والبحر الكارييب، ومنظمة احلفظ الدولية
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  دون اإلقليمي؛على الصعيد دعم للومرافق استثمار وضع برامج   )ب(  
لوضع استراتيجيات متويلية وطنيـة ومتكاملـة   لتحديد طرائق  دون إقليمية   عمل  تنظيم حلقات     )ج(  

  يتعلق حبشد املوارد؛  ماوتقاسم الدروس في
املستدامة لألراضـي يف    تنظيم حلقات عمل دون إقليمية بشأن إدماج القضايا املتعلقة باإلدارة             )د(  

  .إلجياد استراتيجيات متويليةمؤاتية اخلطط اإلمنائية الوطنية كجزء من بيئة 

 من الدعم الوطين من خالل براجمها اإلقليمية اخلمسة، أي تلك املتعلقـة             كبرياًوتقدم اآللية العاملية قدراً       - ٢٣
 وأمريكا الالتينية ومنطقـة     ،ا واحمليط اهلادئ  بشرق وجنوب أفريقيا، وغرب ووسط أفريقيا، ومشال أفريقيا، وآسي        

تتمثل يف العمل مع ومـن خـالل        عمل   طريقة    املستوى دون اإلقليمي   وتتبع اآللية العاملية على   . البحر الكارييب 
وبغية دعم األنشطة املنفذة ). أرض أفريقيامن قبيل (مؤسسة اقتصادية أو سياسية قائمة أو من خالل مبادرة قائمة 

، معتمدة يف ذلك على التربعات    ويني القطري ودون اإلقليمي قامت اآللية العاملية بتوظيف مستشارين،          على املست 
املنظمات املضيفة دون اإلقليمية    واخلربات املتاحة لدى    املوارد البشرية   وذلك باالعتماد على    للعمل كمستشارين،   

  .ICCD/CRIC(7)/INF.6) الوارد يف الوثيقة ٢انظر اجلدول (واإلقليمية 

  نقاط القوة اليت ُتميز النهج احلالية –جيم 

ذلك، يركز هذا اجلزء على العمـل       لو.  يف املرفقات األول والثاين والثالث ترتيبات التنسيق اإلقليمي        ترد  - ٢٤
  . املشمولة بتلك املرفقاتاجلاري يف املناطق

  األمانة - ١

  :يتعلق بالقضايا التالية  امترى األمانة أن املكاتب اإلقليمية مفيدة بصفة خاصة في  - ٢٥
  األطراف؛قريبةً من القيمة السياسية املضافة لالتفاقية ووجود األمانة يف املنطقة،   )أ(  
  ؛)٨(إقامة عالقات وشراكات تشغيلية مع الوكالة اليت تستضيف وحدة التنسيق اإلقليمي  )ب(  
  راز تقدم يف تنفيذ االتفاقية؛توفري أساس مناسب لدعم كل منطقة وفقاً لسماهتا املتميزة، إلح  )ج(  
، الـيت   أو املوجودة يف املنطقة   إقامة روابط شبكية مع املنظمات والوكاالت واملؤسسات اإلقليمية           )د(  

  قضايا تتعلق بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي؛تعاجل 
  قنية، واملؤسسات العلمية ووكاالت املاحنني؛الربط الشبكي مع منظمات اجملتمع املدين، واملعاهد الت  )ه(  
  املنطقة؛تكون مالئمة خلاصيات يف كل منطقة، متمايزة  اعتماد هنجٍ  )و(  

                                                      

ففي أفريقيا، مثالً، أدت العالقة القائمة بني وحدة التنسيق اإلقليمي واملؤسسة املضيفة هلا، وهي مصرف  )٨(
 مصرف التنمية األفريقي حنو إجراءات تدعم تنفيذ        التنمية األفريقي، إىل حتقيق أوجه التآزر وساعدت يف توجيه حافظة         

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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يف ذلك احلد من عـدد        ايتعلق خبدمة البلدان ومتثيل االتفاقية، مب       ماالفعالية من حيث التكلفة في      )ز(  
   التيسري املوجودة يف بون؛املوظفني، وتكاليف التشغيل والسفر، باملقارنة مع وحدات

  .إىل ذلك  ماعطل وحبسب اختالف مناطق التوقيت وأيام الفوائد االتصال العملي   )ح(  

تقـديراً  لوحدات التنسيق اإلقليمي وتقدر عملها      الشديد   دعمها   عموماًتبدي البلدان األطراف املتأثرة       - ٢٦
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة حتظى ، تقدم  اونتيجة مل. الكنها تدرك، يف الوقت نفسه، القيود املفروضة عليه ،بالغاً

يف املناقشات اجلارية أكثر تأثرياً وأصبح بإمكان األمانة أن تؤدي دوراً املناطق الثالث  سياسية يف مبصداقيةالتصحر 
  .السياسة العامة مع احلكومات وغريها من املؤسسات بشأن

  اآللية العاملية - ٢

 على اجلانبني املايل واالستثماري للتنفيـذ       املنوطة باآللية العاملية أكثر اختصاصاً حيث تركز      ورغم أو الوالية      - ٢٧
فقد وضعت اتفاقات   . يف أفريقيا   ماسي  الحققت أيضاً إجنازات ملحوظة على املستوى اإلقليمي و       اآللية  اإلقليمي، فإن   

ية يف أفريقيا، وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر          للتعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي مع املنظمات الدول        
  .وأقامت اتصاالت مع عدد كبري من املنظمات السياسية واالقتصادية واملالية املوجودة يف املناطق املعنية. الكارييب وآسيا

من العمل  القائمة قد مكّن     ؤسساتاملبادرات و امليف العمل مع    واملتمثل  النهج الذي اتبعته اآللية العاملية      و  - ٢٨
 شراكات التمويل واالستثمار،عدد كبري من من إقامة يتعلق مببادرات متعددة و  مابشكل فعال من حيث التكلفة في

وهذا النهج املرن ميكن اآللية العاملية مـن        . ترتيبات أوسع نطاقاً  حيث ميكن لكل شراكة أن تتطور لتتخذ شكل         
  .أُتيحت  مااالستجابة بسرعة للفرص كل

 يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       ة واإلقليمي ةدون اإلقليمي الشريكة  ؤسسات  املاستضافة  أثبتت  و  - ٢٩
وغرب ووسط أفريقيا ملستشاري اآللية العاملية، أهنا طريقة فعالة من حيث التكلفة تتبعها اآللية العاملية لتقدمي الدعم 

  . التقين إىل البلدان يف املناطق دون اإلقليمية

  النهج احلاليةنقاط ضعف  - دال 

الكثرية ، على الرغم من املنجزات       أوجه ضعف وقيود كبرية    يعاين النهج الكلي إزاء التنسيق اإلقليمي من        - ٣٠
تزال غالبية الطلبات الواردة من البلدان        الففي أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،         . املتحققة

  : يلي  ماوتتضمن أوجه الضعف بصفة خاصة . ات التنسيق اإلقليمي بدون ردللحصول على الدعم من وحد
فليس هناك تعريف . املقصود بالتنسيق اإلقليمي والتنفيذ اإلقليميبوضوح ما هو االتفاقية تبني ال   )أ(  

رامج وهذا يؤدي إىل اللبس يف ب     . واضح لإلجراءات الواجب اختاذها على املستوى اإلقليمي لتحقيق قيمة مضافة         
  العمل واألهداف؛

وذلـك ألسـباب خمتلفـة،      إىل املستوى املتوقع    يف جمال التعاون اإلقليمي     احملرز  تقدم  يرق ال مل    )ب(  
فقد مت إعداد شبكات لربامج مواضيعية وبرامج عمل إقليمية ولكن معدل            .ومعظمها يتعلق أساساً بانعدام املوارد    

  اإلصالح؛ /ديدة إعادة التوجيهتنفيذها منخفض، ومن املطلوب اآلن يف حاالت ع
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العمليات بدالً  ستند أساساً إىل املدخالت و    ييف املاضي، كان النهج املتبع إزاء التنسيق اإلقليمي           )ج(  
  حنو نتائج حمددة بوضوح؛ من أن يكون موجهاً 

  ة هبا؛ اآللية العاملية أن يكون لديها ترتيبات أو آليات للتنسيق اإلقليمي خاصاختصاصات ليس من   )د(  
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف حني ظل       يف أفريقيا وأمريكا    باألساس  نشطت اآللية العاملية      )ه(  

  .أوروبا الوسطى والشرقية يف نشاطها حمدوداً

أوجه الضعف وتتجلى . بوحدة التنسيق اإلقليمي التابعة لألمانةترتبط حتديداً هناك أوجه ضعف متعددة    و  - ٣١
  :ييل  مايف هذه 

تقسيم واضح للمسؤوليات بني املقر     وعدم وجود   انعدام والية واضحة لوحدة التنسيق اإلقليمي         )أ(  
  اهليكل املؤقت احلايل لألمانة؛إطار يف هذه املسألة قد ُعوجلت  تنسيق اإلقليمي، على الرغم من أنووحدة ال
فوائـد  سوى  الة اليت تستضيفها    الروابط اليت أقامتها وحدات التنسيق اإلقليمي مع الوك       تثمر  مل    )ب(  
  ؛"التأثري على املؤثرين"من حيث   ماسي  الحمدودة، و
املنطقة واليت الروابط اليت أقيمت مع منظمات سياسية واقتصادية ومالية وتقنية يف  يقليلة جداً ه    )ج(  
  تغيريات ملحوظة يف ممارسات العمل أو خطط العمل للمنظمة املعنية؛أدت إىل 
حمدودية و. م املوارد اليت ميكن التنبؤ هبا تأثرياً سلبياً على التخطيط يف األجلني املتوسط والطويل             أثر انعدا   )د(  

املعلومات واالضـطالع   يف نشر    يف حاالت كثرية،      جعلت عمل الوحدة ينحصر    املوارد املتاحة لوحدة التنسيق اإلقليمي    
   .بني املؤسساتتنسيق الستشارية والابالوظائف ع ، واالضطالالنشاط يف جمال الدعوةباملهام الروتينية بدالً من 

   الفرص اليت تتيحها آليات التنسيق اإلقليمي املعززة- هاء 

يتبني من التحليل الوارد أعاله أن باإلمكان قلب اجتاه العديد من أوجه الضعف يف التنفيذ اإلقليمي مـن         - ٣٢
ومن شأن تعزيز آليات التنسيق والتنفيذ على املستوى  .خالل آليات أقوى للتنسيق والتنفيذ على املستوى اإلقليمي

  : أن حيقق الفوائد التاليةالقائمة حالياًاإلقليمي 
زيادة التعاون بني الشركاء العاملني يف قضايا اإلدارة املستدامة لألراضـي وتـردي األراضـي                 )أ(  

حتقيـق  ون به من أنشطة مبا يكفل       منطقة أو منطقة دون إقليمية ما، وتعزيز التنسيق فيما يضطلع         واجلفاف ضمن   
  لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من خالل شراكات جديدة ومعززة؛ التآزر وزيادة الدعم

من خـالل   وخباصة  حتسني اخلدمات املقدمة إىل البلدان يف مجيع املناطق دون زيادة التكاليف،              )ب(  
على املستويني اإلقليمي والقطري لتحقيق التآزر وزيادة حشد املـوارد          زيادة التنسيق بني األمانة واآللية العاملية       

  ستراتيجية؛اللربامج التصحر وتردي األراضي واجلفاف وتنفيذ ا
ستراتيجية بشأن قضايا رئيسية تتعلق بالتـصحر وتـردي         يف جمال املعلومات اال   حتسني التحليل     )ج(  

  بينها؛  ماوفياملناطق نقل املعارف داخل علومات وآليات وزيادة إنتاجها وتعزيز تبادل املاألراضي واجلفاف 
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 املناطقبني البلدان ضمن      مايف ذلك تنسيق األنشطة في      االتنفيذ الفعال لربامج العمل اإلقليمية، مب       )د(  
  ووضع برامج مشتركة يف جماالت مناسبة كبناء القدرات والبحوث؛

  ؛العلمي واخلربات الفنية على املستوى اإلقليمي للتعاون شبكات الربامج املواضيعية كأطرتفعيل ) زيادة(  )ه(  
  . املناطق الدعوة لدى السلطات واملنظمات السياسية واالقتصادية واملالية يف  أنشطةزيادة فعالية  )و(  

   التهديدات املرتبطة بعملية تعزيز آليات التنسيق اإلقليمي- واو 

يتعلق بتعزيـز وحـدات       ماسيما يف     الالتنسيق اإلقليمي و  هناك بعض التهديدات املرتبطة بتعزيز آليات         - ٣٣
  :يلي  ماوهذه التهديدات تتضمن . التنسيق اإلقليمي التابعة لألمانة

 وهو ما قد يـؤدي بـدوره  قد تؤدي زيادة حجم اآلليات اإلقليمية إىل زيادة اهلياكل اإلدارية،           )أ(  
  خفض الفعالية وزيادة تكاليف التشغيل؛  إىل

 إىل   واضحة لوحدة التنسيق اإلقليمي وازدياد املوارد      واليةعدم وجود   ر يف أن يؤدي     هناك خط   )ب(  
اليت خرى  األألمم املتحدة   ا وكاالت     سيما  ال، و االزدواج أو التداخل مع العمل الذي تضطلع به وكاالت أخرى         

  ؛املنطقةتعمل يف 
بط تشغيلية مع العديد من املنظمات إقامة رواإىل حتتاج وحدة التنسيق اإلقليمي، لكي تكون فعالة،   )ج(  

إلقامة حتمسها ُيقلل من   ارمب غري أن إقامة روابط أوثق مع الوكاالت اليت تستضيفها. املنطقةالسياسية واالقتصادية يف 
  بالتايل إىل احلد من تأثريها؛يؤدي وأو يف قدرهتا على القيام بذلك،  أخرىروابط تشغيلية مع وكاالت 

الوكالة املضيفة باملرافق دون أن تـشترك       حمدوداً إذا زودهتا    دة التنسيق اإلقليمي    يكون تأثري وح    )د(  
  .تعاوينمعها يف برنامج عمل 

يؤديان تلقائياً إىل حتقيق وفورات       الأن إضفاء الطابع اإلقليمي، أو الالمركزية،       باملالحظة  در  جتوأخرياً،    - ٣٤
وكل وحدة تنسيق إقليمي حباجـة إىل مكتـب وميزانيـة           . هبافكل آلية إقليمية هلا تكلفة مرتبطة       . يف التكاليف 

  .، هناك خطر يف حدوث زيادة يف التكاليف الصافية صارموبدون إشراف مايل. تشغيلية

   االستنتاجات-  زاي

 املنجزات املتحققة بفضل التنسيق اإلقليمـي لتنفيـذ  تعّدد تبّين األدلة املوضحة أعاله أنه على الرغم من        - ٣٥
 عامالً ، بدون شك  ميثلوهذا  . يبعث على الرضا متاماً     ال فإن هذا التنسيق     ،مم املتحدة ملكافحة التصحر   اتفاقية األ 

إىل وهناك حاجـة واضـحة   . ٨- م أ /٣هو مشار إليه يف املقرر        مااألمثل ك على النحو   نشر االتفاقية   حيول دون   
 عملية تقدمي اخلدمات إىل األطراف وتعزيز       آليات فعالة وناجعة للتنسيق اإلقليمي من أجل تعزيز التعاون وحتسني         

  . املناطقاالتفاقية يف  مكانة

أن تزداد من حيث حجمها ودرجة تعقيدها مـع تنفيـذ            ُيرجح    اليت - منطقة  إن األنشطة املطلوبة يف كل        - ٣٦
صفوف نسق يف   العمل امل  واحلاجة إىل    -  يف ذلك تطبيق نظام اإلبالغ اجلديد ومواءمة برامج العمل          استراتيجية، مب اال
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وقد قدمت وحـدات التنـسيق      . وحدة خمّصصة للتنسيق اإلقليمي   يربران وجود    واسعة من اجلهات الفاعلة   جمموعة  
 بعض اخلدمات يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر            القائمة والعاملة حتت إشراف األمانة    اإلقليمي  
ومراجعته النهج احلايل إصالح ويتبني من األدلة أن    . ضعف عديدة اط  من نق النهج القائم   يعاين  ومع ذلك،   . الكارييب
هو مطلوب من تنسيق وتنفيذ على املستوى         ماستراتيجية أيضاً، سيكون ضرورياً لتقدمي      ال، يف ضوء ا   متعمقبشكل  
يض املزيد تفوأن ينطوي أيضاً على   ينبغي  فحسب، بل   أالّ ينطوي على وظائف التنسيق      وينبغي هلذا النهج    . اإلقليمي

  . تنسيق أقوى للنهج اإلقليمية لألمانة واآللية العامليةوعلى كاتبها اإلقليمية، ملاألمانة املنوطة باألساسية من الوظائف 

واحلث . حنو حتقيق النتائجفعالً يف ضمان تبسيط اآلليات اإلقليمية وتوجيهها أحد التدابري الرئيسية ويتمثل   - ٣٧
تبع حديثاً  املالقائم على النتائج    ويقدم النهج   .  بأهداف األداء هو طريقة لضمان ذلك      على الرصد املستمر املرتبط   

  .  أدوات عملية لرصد ترتيبات التنسيق اإلقليمي وتقييمها بصورة دوريةإزاء تطبيق االتفاقية

  اإلقليمي على املستوى النهج املقترح للتنسيق والتنفيذ - رابعاً
  فهم املصطلحات - ألف

 اليت ينسق من خالهلا     - أو غري الرمسية  / الرمسية و  - قليمي بأهنا جمموعة من القواعد    اإلتنسيق  التعريف آلية   ميكن    -٣٨
وترمي مثل هذه اآلليات إىل تيـسري مـشاركة         . هدف مشترك بلوغ   عملهم حنو     يف منطقة من املناطق    أصحاب املصلحة 

  . متعدد األطراف للتنمية املستدامةالسياسات داخل إطار عمل مصلحة متعددين يف وضع وتنفيذأصحاب 

  :هياكل مادية ينبغي أنهي وعلى العكس من ذلك، املكاتب اإلقليمية   -٣٩

 تكون مفيدة ألية آلية تنسيق إقليمي تنشأ؛  )أ(

الوظـائف  إقليمية وعدد مـن     وظائف  تشكل جزء من عملية الالمركزية اليت جيري عن طريقها إجناز             )ب(
 قية بشكل أكثر فعالية؛الرئيسية ملؤسسات االتفا

 .األمانة واآللية العاملية وتعزيز أدائهماها تقدمللخدمات اليت كفل تكامل أفضل ت  )ج( 

  اإلقليميعلى املستوى  املبادئ املنظمة آلليات التنفيذ والتنسيق - باء

إلجراءات لتنفيـذ االتفاقيـة     يوجه نص االتفاقية، وخباصة االستراتيجية، مجيع ا       :ز إقليمياً يركالت و ق عاملياً اتساال  -٤٠
ويف هذا السياق، ينبغي أن تركز اآلليات على األولويات اإلقليميـة وأن تتكيـف مـع                . وتوفري أساس آلليات التنسيق   
  . االحتياجات واملوارد اإلقليمية

 عمليـات   ينص هذا املبدأ على وجوب اختاذ  القرارات بشكل أقرب ما يكون من اجملتمع احمللي وإجراء                :التبعية  -٤١
يف ضوء اإلمكانيات املتاحة على الصعيدين الوطين       ما ُيسّوغ العمل على مستويات أعلى       ن ما إذا كان مثة      أحتقق دائمة بش  

، ال ينبغي اختاذ إجراءات على الصعيد اإلقليمي إال عندما يكون فعل ذلك أكثر فعالية مـن اإلجـراءات     وحتديداً. واحمللي
كما ال ينبغي اختاذ إجراءات على الصعيد العاملي إال عندما يكون فعل ذلك             . طين أو احمللي  على الصعيد الوطين أو دون الو     

  .على الصعيد اإلقليميمنه أكثر فعالية 
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اإلقليمي استجابة لالحتياجات املعتـرف     على املستوى   ينبغي إنشاء آليات التنفيذ والتنسيق       :التركيز على النتائج    -٤٢
دخل على الصعيد اإلقليمي بالنتيجـة الـيت     وينبغي تعليل كل إجراء وكل مُ     . ة ومتفق عليها  إجناز نتائج هام  من أجل   هبا و 

دخل ونتيجـة علـى     وجيب رصد كل إجراء ومُ    . ا، ويف النهاية من حيث قلبه الجتاه تردي األراضي        ـه حتقيق يساهم يف 
  .الصعيد اإلقليمي

ـ . غرياًـت اإلقليمية ص  بدأ برنامج اإلجراءا  : اإلجنازاتمع   والتطور   البدء صغرياً   -٤٣ ل توسـيع يف املـستقبل      ـوك
ن توسيع وتعزيز الربامج واآلليـات  ـائج، ميك ـنتمن حتقيق   األداء  بقدر ما ُيمكّن    و. مشروط بتحقيق النتائج املتفق عليها    

  . تدرجيياًاإلقليمية

  بيان املهمة  :اإلقليميعلى املستوى آليات التنفيذ والتنسيق  - جيم

   :قترح بيان املهمة التايل كنقطة بدايةاملهمة العاملية واملشاورات اإلقليمية، ُي إىل استناداً  -٤٤

 الحتياجات البلدان املتأثرة يف املنطقة، فإن املهمة هي توفري إطار عمل            اتيجية العاملية، واستجابةً  ر مع االست  متاشياً
كات وضع وتنفيـذ سياسـات وبـرامج    وستدعم هذه الشرا. ر تنفيذ االتفاقية  يعزز شراكات إقليمية فعالة تيسِّ    

تردي األراضـي   /منع التصحر من أجل   وتدابري وطنية وإقليمية، ينفذها القطاعان اخلاص والعام واجملتمع املدين،          
الوعي إذكاء  والسيطرة عليه وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف عن طريق االمتياز التكنولوجي والعلمي، و             

  . عوة وتعبئة املوارد، واملسامهة بذلك يف احلد من الفقرالعام، ووضع املعايري، والد

  اإلقليميعلى املستوى  األهداف التنفيذية آلليات التنفيذ والتنسيق - دال

كون هلا إجنازات   أن ي املكاتب اإلقليمية   ُيتوقع من    هرغم أن (، ستوافق كل آلية إقليمية على أهدافها اخلاصة         أخرياً  -٤٥
متسقة اإلجنازات  تركيز مالئم واتساق عاملي، ولتيسري رصد األداء واإلبالغ، ينبغي أن تكون هذه              بيد أنه لكفالة  ). متسقة
داف التنفيذية اإلقليميـة    ـترح األه ـق إىل هذه األهداف التنفيذية، تُ     واستناداً.  مع األهداف التنفيذية لالستراتيجية    متاماً

  :العامة التالية

 بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة             التأثري :١اهلدف التنفيذي اإلقليمي    
  .تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر

 هتيئة بيئة مواتية على نطاق املنطقـة لتعزيـز احللـول املتعلقـة مبكافحـة                 دعم :٢اهلدف التنفيذي اإلقليمي    
  .راضي وختفيف آثار اجلفافتردي األ/التصحر

الوصول إىل مستوى السلطة اإلقليمية يف جمال املعرفة العلميـة والتقنيـة املتعلقـة               :٣اهلدف التنفيذي اإلقليمي    
  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/بالتصحر

 مبنـع حـدوث     بناء القدرات املتعلقـة   املنطقة يف جمال    حتديد ومعاجلة احتياجات     :٤اهلدف التنفيذي اإلقليمي    
  .تردي األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف/التصحر

تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطـراف يف املنطقـة             :٥اهلدف التنفيذي اإلقليمي    
  .اوحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليته
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  اإلقليميعلى املستوى  األساسيون وأدوارهم يف التنفيذ والتنسيق  الفاعلون- هاء
وينبغـي  . )٩(اإلقليميعلى املستوى ، الفاعل األساسي يف التنفيذ والتنسيق      البلدان األطراف، كما كان دائماً    تعد    -٤٦

  : على حدة، مبا يليةللبلدان األطراف أن تلتزم، يف كل منطق

 الدعم التقين واملايل؛عن طريق ، مبا يف ذلك دعم آليات التنسيق اإلقليمي  )أ( 

  يف مجيع العمليات اإلقليمية للتخطيط ووضع السياسات؛املسامهة تقنياً  )ب(

 .ميع املبادرات واملقررات اإلقليمية القطرية جلتابعةامل  )ج(

 ق اإلقليمي ـي يف التنسي  قليمي واالستراتيجية، تضطلع األمانة بدور جوهر     اإلباالتفاقية ومرفقات التنفيذ    عمال ً و  -٤٧
وستنـشئ األمانـة    .  إذ تكفل إنشاء وتشغيل ما يلزم من اجتماعات وتدفقات للمعلومات وغريها من أدوات التنسيق              -

كما ستتوىل األمانة مسؤولية إبرام االتفاقات مع الوكاالت     . مكاتب إقليمية بتعاون مع اآللية العاملية وبتشاور مع األطراف        
  . يف املنطقة

، قليميةوستشارك يف املكاتب اإل   .  يف التنسيق اإلقليمي    أساسياً  مع واليتها، شريكاً   وستكون اآللية العاملية، متاشياً     -٤٨
  . عن طريق إدارة املهام املتصلة بتعبئة املوارد وبناء الشراكات

ية مع تزايد الروابط مع     تضطلع شبكات الربامج املواضيعية بدور تقين يف املسائل العلمية والتكنولوجية األساس          سو  -٤٩
  .يني ودعمهماملعن املاحنني ومؤسسات األمم املتحدة

اللجان اإلقليمية،   : اهليئات املقترحة آلليات التنسيق اإلقليمي      - خامساً
  وشبكات الربامج املواضيعية، واملكاتب اإلقليمية

وستكون . يبني هذا الفصل الكيفية اليت ستساهم هبا اهليئات اإلقليمية يف النواتج اإلقليمية الواردة يف اجلدول أدناه                 -٥٠
وشبكات الربامج املواضيعية جمتمعـة      )١١(واللجان اإلقليمية  )١٠(البلدان األطراف واألمانة واآللية العاملية واملكاتب اإلقليمية      

  .ردة يف اجلدول أدناهج الواائمسؤولة عن إجناز النت

عزيز ت‘ ١ ‘:ها ملهامها، مبا يليـأدائيف وستقوم اللجان اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية،   -٥١
 اجلـزء    املبينة يف  جتاوز أغلب مواطن الضعف   ‘ ٢‘جيم؛   -  اجلزء الثالث   يف  الترتيبات احلالية على النحو املبني     ةمواطن قو 

وستوضـع  . واو - هاء والثالـث   - لتهديدات املبينة يف اجلزأين الثالث    التصدي ل استغالل الفرص و  ‘ ٣‘ال؛  د - الثالث

                                                      

  .)أو منخفضة التكاليف(صغرية عدمية التكاليف إقليمية طريق جلنة عن تعمل البلدان األطراف   )٩(
  ."قليمية لالتفاقيةاملكاتب اإل" يف املقترحات اإلقليمية، هذه املكاتب بأهنا ،عرفت العديد من املناطق  )١٠(
 يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر مثالً ( وهي تعمل سلفاًيف بعض املناطق، أنشئت اللجنة اإلقليمية سلفاً  )١١(

  .)الكارييب، حيث تسمى اللجنة التنفيذية اإلقليمية
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لجـان اإلقليميـة واملكاتـب اإلقليميـة     إىل المسؤوليات واضحة إسناد برامج عمل قائمة على النتائج لكل منطقة، مع        
  .وشبكات الربامج املواضيعية

ويتوقع أن تكون   . ، سيعتمد هنج تدرجيي لتوسيع نطاق العمل      ؤسسات حالياً  لضعف قدرات بعض هذه امل     ونظراً  -٥٢
  .٢٠١٢ قيد اإلجناز حبلول هناية هاممجيع هذه امل

   اللجنة اإلقليمية- ألف

تكاليف تقدم عن طريقها البلدان األطراف املـشورة للمكاتـب          ة مبسطة وعدمية ال   آلي اللجنة اإلقليمية تكون  وس  -٥٣
  .ولن تكون هناك أية تكاليف إضافية للميزانية األساسية لالتفاقية. ج اإلقليميةتائفيذ الناإلقليمية وتدعم تن

  :وستكون هلا مسؤوليتان عامتان. وستتألف اللجنة اإلقليمية من عدد من األعضاء من البلدان األطراف  -٥٤

قليمـي وشـبكة الـربامج      للمكتـب اإل  العامة   اتسياستعلقة بال التقنية وامل يف اجملاالت   تقدمي املشورة     )أ( 
 املواضيعية، حسب االقتضاء؛

 .ج على الصعيد اإلقليميائمساعدة املكتب اإلقليمي وشبكة الربامج املواضيعية يف إجناز النت  )ب(

 مع االجتماعات اإلقليمية األخرى، وهو ما يعين أنه لن تكون هناك بالتوازيوستقام اجتماعات اللجان اإلقليمية      -٥٥
  . وفيما بني االجتماعات، ستؤدي اللجان اإلقليمية وظيفتها عن طريق الربيد اإللكتروين واإلنترنت. ضافيةتكاليف سفر إ

   شبكات الربامج املواضيعية- باء

 جلنة العلم والتكنولوجيـا، بغيـة     مركزياً استقوم بتوجيهه وستخضع شبكات الربامج املواضيعية لتقييم مستقل،         -٥٦
  .  وروابطها مع آليات التنسيق اإلقليميمهامهاإعادة توجيه واليتها و

 مع االستراتيجية واألولويـات   سية متاشياً ساوستجري إعادة هيكلة شبكات الربامج املواضيعية ملعاجلة القضايا األ          -٥٧
عية وستجري هيكلة شبكة الربامج املواضي    . اإلقليمية، وذلك لتساهم بشكل مباشر يف برامج العمل اإلقليمية لفترة السنتني          

  .  مع االستراتيجيةلتؤيت النتائج متاشياً

وقـد ُيتـاح    .  عن طريق الربيد اإللكتروين واإلنترنت     وستقوم شبكة الربامج املواضيعية بأغلب عملها إلكترونياً        -٥٨
 مـع  اًشبكة الربامج املواضيعية ودراساته االستقصائية عندما يلزم األمر، متاشـي   التابع ل تصال  الجتماعات فريق ا  التمويل  ال

  . امليزانية التشغيلية للمكاتب اإلقليمية

   املكتب اإلقليمي-جيم 

وينبغـي أن يـوفر     . اإلقليميعلى املستوى   ينبغي أن يكون املكتب اإلقليمي القوة الدافعة وراء التنسيق والتنفيذ             -٥٩
 للمكتب اإلقليمي أن يكـون هيئـة        وينبغي. املكتب اإلقليمي روابط العمل بني البلدان األطراف واألمانة واآللية العاملية         

وسيمثل املكتب اإلقليمي، عندما تقتضي الـدواعي       .  التنسيق والروابط  فاعلحفزة، مما يزيد بشكل     تمبسطة وحركية وم  
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ة من حيث الكلفة من     يأكثر فعال ه  التنفيذية، األمانة واآللية التنفيذية يف العمليات القطرية، على سبيل املثال عندما يثبت أن            
  . اك املباشر لألمانة أو اآللية العامليةاإلشر

  :ما يلي عج اإلقليمية، وسيكون مسؤوالًئات من النةجيوسيضطلع املكتب اإلقليمي بدور أساسي يف حتقيق كل نت  -٦٠

يف اجلدول أدناه مع املنطقة، وحتديـد املؤشـرات         املبينة  ج اإلقليمية   ائاإلشراف على عملية تكييف النت      )أ(
 ؛)١٢(واألهداف

 توزيع األدوار يف حتقيق النتائج املبينة يف اجلدول أدناه يف املنطقة؛  )ب(

 .رصد األداء على النحو املبني يف اجلدول أدناه واإلبالغ عن األداء  )ج(

 عن أنشطة التنفيذ املباشرة من أجل حتقيق العديد من النتائج املبينـة يف               أيضاً وسيكون املكتب اإلقليمي مسؤوالً     -٦١
العامـة  تنظيم االجتماعات، وتوزيع ورقـات الـسياسات         :األساسية للمكتب اإلقليمي  هام  وفيما يلي امل  . اهاجلدول أدن 

، وتنظيم الدراسات واالستعراضات، والقيام بالزيـارات القطريـة،         املؤثرة يف حوار مع املنظمات      دخولواملعلومات، وال 
ن واإلشراف عليهم، واستعراض وثائق العمل وبرامج العمـل،  وإعداد األدوات واملبادئ التوجيهية، والتعاقد مع املستشاري 

  .وتصميم نظم إدارة املعارف وتسيريها، ودعم إعداد االستراتيجيات، وتنظيم املنتديات

مجيع البلـدان   يغطي  الدعم واإلشراف، حبيث    مهام  وسيخصص للمكتب اإلقليمي مالك وظيفي ومعدات ألداء          -٦٢
  . واملناطق الفرعية يف منطقته

  .واإلشراف الدعممهام  وسيكون للمكتب اإلقليمي تفويض سلطة من األمانة واآللية العاملية ألداء  -٦٣

  .  كل مكتب إقليمي وواليته وسلطته بوضوح يف شكل بياين ستعده األمانة واآللية العامليةمهامحدد وسُت  -٦٤

   الترتيبات املؤسسية- دال

ذات الصلة هام وستكون اآللية العاملية مسؤولة عن إجناز امل. زأ من األمانة  ال يتج  اً املكتب اإلقليمي جزء   لكشوسي  -٦٥
  . ٥اإلقليمي  التنفيذي من اهلدف

  .  ال يتجزأ من برامج العمل املشتركة لألمانة واآللية العامليةاً برامج عمل املكتب اإلقليمي جزءلكشوست  -٦٦

وستكون للمكتب اإلقليمي   .  األمانة واآللية العاملية   وسيكون للمكتب اإلقليمي تفويض سلطة واضح من كل من          -٦٧
ـ  تابعاً وسيكون منسق املكتب اإلقليمي   .  داخله لقراراصنع  عملية   سلطته و  ّددوالية واضحة، حبيث حت     ألمـني  ا ائبـلن

  . التنفيذي لألمانة عن طريق موظف مسؤول عن التنسيق املباشر يف املكتب اإلقليمي

                                                      

 .سلفاً لتنسيق اإلقليميمقترحات ابإعداد ، بدعم من فرق العمل، )باستثناء منطقة مشال املتوسط( املناطق قامت  )١٢(
  . مع اجلدول أدناهةون متماشيتكوستتطلب خطط العمل يف هذه املقترحات إعادة تشكيل طفيفة وبعض التعديالت ل
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وسـتكون اللجنـة    . ة املشورة للمكتب اإلقليمي نيابة عن البلدان األطراف يف املنطقة         وستسدي اللجنة اإلقليمي    -٦٨
  . اإلقليمية ممثلة جلميع البلدان يف املنطقة وستقدم تقاريرها جلميع األطراف يف املنطقة

، يـساعدها   انة التابعة لألم  وستكون شبكة الربامج اإلقليمية حتت توجيه وحدة إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا            -٧٩
  . املكتب اإلقليمي

   ترتيبات اإلبالغ- هاء

 )١٣(عد كل مكتب إقليمي، إذ يتصرف كوحدة فنية داخل األمانة والربامج اإلقليمية لآللية العاملية، تقـارير               وسُي  -٧٠
ؤشـرات متفـق     مع م  األداء من أجل حتقيق النواتج اإلقليمية، متاشياً      ‘ ١‘وستركز التقارير على    . تتماشى واجلدول أدناه  

تعليل الكفاءة من حيث التكاليف والتدابري املتخـذة        ‘ ٣‘مسامهة املكتب اإلقليمي يف حتقيق النواتج اإلقليمية؛        ‘ ٢‘عليها؛  
  . لزيادة الكفاءة من حيث التكاليف

  . نواتج اآللية العاملية ومشورهتاباالستناد إىل وسيجري إعداد تقارير املكتب اإلقليمي   -٧١

  . كل سنتني لتقدميه إىل مؤمتر األطراف كجزء من تقرير األداء موحداًألمانة تقريراًوستعد ا  -٧٢

وسيشمل هذا تقييم ما إذا كانت مواطن الضعف والتهديدات         . وسيجري تقييم أداء املكتب اإلقليمي بعد سنتني        -٧٣
  األمانة واآللية العاملية، سيجري أيضاً      لربنامج العمل الذي وافقت عليه     ووفقاً. احملددة يف الفصل الثالث أعاله قد عوجلت      

يف االستعراض الدوري للعمل املتواصل تقييم أداء املكتب اإلقليمي، مبا يف ذلك تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االسـتراتيجية                
  .ددةوكذلك يف معاجلة مواطن الضعف والتهديدات احمل

  . قامسها مع األطراف يف املنطقةتجنازاهتا لتوستقدم اللجنة اإلقليمية تقارير سنوية عن مهامها وإ  -٧٤

  االحتياجات من املوظفني - واو

الوظيفي الالزمة ألداء   املالك   األول والثاين والثالث مستويات      اتملرفقجل ا قيمت أفرقة العمل املنشأة أل      - ٧٥
 القدرة املوجودة يف املنطقة؛ ‘١ ‘:وقد أخذ التحليل يف االعتبار ما يلي. املهام املدرجة يف اجلدول أدناه يف منطقتها

النسبة املئوية لألراضي والنسبة املئوية للسكان املتـأثرين مـن تـردي            ‘ ٣‘عدد البلدان املتأثرة يف املنطقة؛      ‘ ٢‘
احتياجات البلدان األطراف ومراكز    ‘ ٥‘تعقيد قضايا تردي األراضي يف املنطقة؛       مدى  ‘ ٤‘األراضي يف املنطقة؛    

  . تنفيذ االستراتيجية‘ ٦‘االتصال الوطنية؛ 

وسيكون هذا جـزء مـن      .  لربامج عملها  ف وفقاً ائالوظمن  للمكاتب اإلقليمية   النهائية  وسُتحدد االحتياجات     -٧٦
ـ وميكن أن   . املناقشة أثناء مؤمتر األطراف بشأن االحتياجات العامة لألمانة واآللية العاملية من الوظائف              اخنفـاض  ؤديي

يف مقر األمانة واآللية العامليـة إىل حتقيـق         بالوظائف املسندة   مركز املكتب اإلقليمي مقارنة     تكاليف الوظائف العادية يف     
  . وفورات صافية

                                                      

  .وحدات األمانة هي اليت حتدد تواتر التقارير، وذلك حسب تواتر تقاريرها  )١٣(
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  .وسيكفل املنسق اإلقليمي التنسيق الفين واإلداري لكل مكتب إقليمي على حدة  -٧٧

 يف امليزانية، ميكن توسيع املكتـب        لالرتفاع العام يف مستويات املالك الوظيفي، واآلثار ذات الصلة املترتبة          ونظراً  -٧٨
املقر من  وميكن أن تكون اخلطوة األوىل هي نقل املوظفني         . اإلقليمي بشكل تدرجيي من حجمه احلايل إىل احلجم املطلوب        

 إىل املكاتب اإلقليمية واختاذ ترتيبات أخرى من قبيل التعيينات اإلقليمية من أجل تعهد أداء الواجبات األساسية املبينـة يف                  
  .)١٤(٢٠١١-٢٠١٠، وبرنامج عملهما املشترك للفترة ٢٠١١-٢٠١٠برناجمي عمل األمانة واآللية العاملية للفترة 

  . وليست للجنة اإلقليمية وشبكة الربامج املواضيعية احتياجات من الوظائف  -٧٩

  احتياجات امليزانية - زاي

 املقـدري   ألمانة واآللية العاملية  امي يف برناجمي عمل     ينبغي أن تدرج اعتمادات امليزانية املخصصة للمكتب اإلقلي         -٨٠
  . السنتنيالتكاليف لفترة

  إليواء ترتيبات ا- حاء

الشرقية، جتري صياغة  وأوروبا الوسطى فيما يتعلق بأوروباف.  احلاليةإليواء احلفاظ على ترتيبات اسيجري مبدئياً  -٨١
 وفيما يتعلق بأفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكـا الالتينيـة والبحـر            .العقود وتتوقع عروض من الوكاالت املستضيفة احملتملة      

  .  احلالية يف غضون سنتني، وإذا لزم األمر سيجري استكشاف بدائلإليواءالكارييب، سيجري استعراض ترتيبات ا

يفة، إبرام مذكرات تفاهم حسب احلاجة بني األمانة واآللية العاملية والوكالة املـض            وحسب االقتضاء، سيجري    -٨٢
  .اآللية العاملية والبلد املضيف/وبني األمانة

  اإلقليميعلى املستوى  جدول نتائج التنفيذ والتنسيق -طاء 

وسيجري .  ال يتجزأ من برامج العمل املشتركة لألمانة واآللية العامليةاً برامج العمل اإلقليمية جزءلكشينبغي أن ت  -٨٣
ق بتعاون وثيق مع اآللية العامليـة واللجنـة         ة تقودها األمانة وتنسَّ   ـة تفاعلي إعداد برامج العمل اإلقليمية عن طريق عملي      

  .اإلقليمية املعنية

وبالرغم من أن األمانة واآلليـة العامليـة   . ويبني اجلدول أدناه النتائج اليت ينبغي حتقيقها يف كل منطقة على حدة          -٨٤
جزء من هذه النتائج اإلقليمية يف كل منطقة من خـالل أعمـال    باملسؤولية العامة عن هذه النتائج، ينبغي حتقيق   انحتتفظ

ويبني اجلدول دور اهليئات اإلقليمية   ). أي املكتب اإلقليمي، واللجنة اإلقليمية، وشبكة الربامج املواضيعية       (اهليئات اإلقليمية   
  . يف كل نتيجة

  : إىل ما يليوقد وضع اجلدول أدناه استناداً  -٨٥

 جها؛ائافها التنفيذية ونتاالستراتيجية وأهد  )أ(

                                                      

  .قدما بشكل منفصل  )١٤(
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 ؛٢٠١١-٢٠١٠ عمل األمانة واآللية العاملية للفترة ا وبرناجم٢٠١٣-٢٠١٠خطة عمل الفترة   )ب(

املقترحات اليت أعدهتا فرق عمل مرفقات التنفيذ اإلقليمي األول والثاين والثالث واخلامس بشأن آليات                )ج(
 ؛تيسري تنسيق تنفيذ االتفاقية إقليمياً

على املستوى  التنسيق والتنفيذ   يف اجملاالت اليت ميكن فيها آلليات        فصول هذا التقرير أعاله والنظر       حتليل  )د(
 . أكربقيمة مضافةأن حتقق اإلقليمي 

  اإلقليميعلى املستوى املقترحة آلليات التنسيق هام امل - اجلدول

  ،ةاألهداف التنفيذية والنتائج املتوقع
 املقترحة آلليات التنسيق اإلقليميهام امل يةعلى النحو الوارد يف االستراتيج

                                                                                                                      التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقـة                  : ١                اهلدف التنفيذي   
  .                               تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب /       بالتصحر

            يد الـدويل                                                 إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الـصع        ١- ١
       تـردي   /                                               والوطين واحمللي على حنو فعال مبـسائل التـصحر        

                                                        األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مـع تغـري          
                                          ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي /     املناخ

                                                           دعم أنشطة التوعية اليت تستهدف املستويات اإلقليمية ودون         -
                  مي مواد إعالميـة                                                اإلقليمية والوطنية واحمللية، مبا يف ذلك تقد      

            لتفاعل ذات                                تردي األراضي واجلفاف وأوجه ا     /            بشأن التصحر 
                                                   ، وفرص االتصال القائمة على اإلنترنـت، ملختلـف              الصلة

             أصحاب املصلحة

                                             املشاركة يف إعداد مواد االتصال ومناسبات التوعية -

                          تردي األراضي واجلفـاف يف      /                       تناول مسائل التصحر    ٢- ١
                             باملوضوع، مبا يف ذلك احملافل                                    إطار احملافل الدولية ذات الصلة    

                                                         ة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفـظ           ني   املع
                                ً        ً                    التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مـستداماً، والتنميـة        

                                          الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر

        مـسائل   /                                                 التوعية والـدعوة التفاقيـة مكافحـة التـصحر         -
                         اإلدارة املستدامة لألراضي    /  اف                  تردي األراضي واجلف   /      التصحر

                                       مسامهات فنية لالجتماعـات والعمليـات            تقدمي            عن طريق   
                       اإلقليمية ودون اإلقليمية

نشر مواد إعالمية تدعو إىل تعبئة املوارد لإلدارة املـستدامة           -
 لألراضي

نشر مواد إعالمية عن نتائج املنتديات والعمليات الدولية اليت          -
 نفيذ برامج العملهلا قدرة على تعبئة املوارد لت

                                                   زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املـدين واألوسـاط          ٣- ١
                                                        العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارهـا مـن أصـحاب          
                                                              املصلحة، يف العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلـا مـسائل         

                                              تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة  /      التصحر
                      وإذكاء الوعي والتثقيف

                                                  ة على مشاركة منظمات اجملتمع املـدين يف عمليـة                املساعد -
                                                           اتفاقية مكافحة التصحر علـى األصـعدة اإلقليميـة ودون          

                  اإلقليمية والوطنية

 نشر مواد إعالمية عن تعبئة املوارد لإلدارة املستدامة لألراضي -

دمات استشارية ومسامهات حتليلية للمؤسسات العلمية      ـخ -
ألراضي على الصعيدين دون    املعنية بتمويل اإلدارة املستدامة ل    

 اإلقليمي واإلقليمي
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  .                            تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف /                                                          دعم هتيئة بيئة مواتية  لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر : ٢              اهلدف التنفيذي 

 تقييم العوامل املـؤثرة سياسـياً ومؤسـسياً وماليـاً           ١-٢
ـ   /واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر    واجز تردي األراضي واحل

اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصـية بالتـدابري         
 املناسبة إلزالة هذه احلواجز

 تنظيم اجتماعات إقليمية -

جتميع املعلومات عن االجتاهات اإلقليميـة ونـواتج جلنـة           -
استعراض تنفيذ االتفاقية يف كل واحد من مرفقات التنفيـذ          

 اإلقليمي

 ية مع تنفيذ االستراتيجيةدعم مواءمة برامج العمل اإلقليم -

 األقاليمي التعاون دعم -

تيـسري وتشجيع النهج اإلقليمية لتقييم احلـوافز املاليـة يف           -
سياق مجلة أمور منها عمليات االستراتيجية املالية املتكاملـة         

 اليت ابتكرهتا اآللية العاملية

 امليـاه،  نـدرة  ملعاجلـة  القـدرات  بناء عن املعلومات نشر -
 قضايا وكذا وتيسريه، واهلجرة اجلنسانية ضاياوالق واحلراجة،
 إطـار  يف قطاعـات،  عدة تشمل اليت الصلة ذات احلوكمة
 العمل برامج

                                                            قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح بـرامج عملـها           ٢- ٢
                                                           الوطنية لوضعها يف شكل وثائق اسـتراتيجية مـستندة إىل          

        إدراجها                                                  معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، و
                            يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

  عملهاخدمات الدعم للبلدان املتأثرة يف مواءمة وتعميم برامج -
 ، بتعاون مع الشركاءوطنيةال

 عمل الوطنية املوجودةدعم البلدان املتأثرة يف تقييم برامج ال -

                                                            قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج بـرامج عملـها           ٣- ٢
                                    رة املستدامة لألراضي وتردي األراضي                          الوطنية ومسائل اإلدا  

                                                        يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطـط والـسياسيات           
                            العامة القطاعية واالستثمارية

دمج برامج العمل الوطنيـة وتـردي       يف  دعم البلدان املتأثرة     -
لتنمية عن طريق التعميم واألنـشطة      اي يف ختطيط    ـاألراض

 ذات الصلة

كاتب اإلقليمية والوطنية ملنظمـات   تيسري التعاون واالتصال مع امل    
وبرامج التعاون املتعددة األطراف الرئيسية لتعزيز دعمها للبلـدان         

اإلدارة املـستدامة   مسائل  ة و العمل الوطني املتأثرة يف دمج برامج     
لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك مـن           

 اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية

                                                             قيام البلدان األطراف املتقدمة بإدماج أهداف اتفاقيـة         ٤- ٢
                                            وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف صلب                     مكافحة التصحر 

                                                    مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي يف سياق دعمهـا         /      براجمها
                                   للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية
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                                                           اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صـعيد بـرامج            ٥- ٢
                                   تردي األراضي، والتنوع البيولوجي،     /                       العمل املتعلقة بالتصحر  

                                                          وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر          
             تدابري التدخل

ية طنول ال معنشر مواد إعالمية عن التنفيذ التآزري لربامج ال        -
وبرامج العمل الوطنية للتكيف؛ وكربون األراضي اجلافة يف إطار         

نية؛ وأفضل املمارسـات بـشأن االسـتخدام        برامج العمل الوط  
 التآزري آلليات متويل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

ج تيسري نشر معلومات ومشورة إقليمية حمـددة عـن النـهُ     -
والفرص اإلقليمية الستثمارات اإلدارة املستدامة لألراضي اليت 
تستهدف آليات التمويل ذات الصلة باالتفاقية اإلطارية بشأن    

 .تغري املناخ وباتفاقية التنوع البيولوجي

دعم البلدان املتأثرة بشأن دمج تدابري التخفيف مـن آثـار            -
 اجلفاف يف برامج عملها

                    تردي األراضي وختفيف    /                                                                                          الوصول إىل مستوى السلطة العاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر             : ٣                اهلدف التنفيذي   
  .          آثار اجلفاف

                                                     فالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجـه             ك  ١- ٣
                                                            الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة        

                             واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

الدعم التقين للبلدان املتأثرة واملنظمات اإلقليمية يف رصـد           -
واستعراض التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف التنفيذية، مبا يف         

  ٥ التنفيذي ذلك اهلدف

 دعم تنظيم اجتماعات إقليمية حمددة -

                                                  وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانـات     ٢- ٣
                                                           املتوافرة بـشأن االجتاهـات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة         

ُ                           ً واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً  ُ                     

-  

                                                        حتسني معرفة العوامـل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة          ٣- ٣
                                                      قتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ           واال

         القرارات

 

                                                      حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املنـاخ           ٤- ٣
                                                        وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية يف املناطق        

                                                 املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

 

                                   ر املعرفة، مبـا فيهـا املعرفـة                                   توافر نظم فعالة لتشاط     ٥- ٣
                                                             التقليدية، على الصعيد العاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي         
                                                  والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، 
                                                     ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسـات والتجـارب         

        الناجحة

                                                             املشاركة يف تطوير وتعهد نظم إدارة معارف اتفاقية مكافحة          -
  :       يف ذلك          التصحر، مبا

o  لنظام     عام ل             دعم وضع تصور      

o         االتصال مع مؤسسات مجع البيانـات اإلقليميـة                                               
                قليمية والوطنية  اإل    دون  و
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o        مجع املعلومات ذات الصلة على األصعدة اإلقليمية                                                
                    واألقاليمية والوطنية

o جتميع وإعداد معلومات خاصة بكل منطقة                                   

                                              ك الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجيـة       ا  شر إ   ٦- ٣
                          تردي األراضي واجلفـاف يف      /                   لصلة مبوضوع التصحر        ذات ا 

                مكافحة التصحر                 دعم تنفيذ اتفاقية

                                                             دعم حتديث قواعد بيانات اتفاقية مكافحة التصحر املتعلقـة          -
                        باملؤسسات العلمية واخلرباء

                                                     الدعوة وإيصال املعلومات واالتصال للشبكات واملؤسسات       -
      وطنية          قليمية وال  اإل    دون                                العلمية والتكنولوجية اإلقليمية و

                                                           متثيل اتفاقية مكافحة التـصحر يف االجتماعـات العلميـة           -
                        قليمية املتصلة باالتفاقية  اإل    دون           اإلقليمية و

 إعداد التقارير اإلقليمية عن الربط الشبكي العلمي -

 دعم تقييم شبكات الربامج املواضيعية ومواصلة تطويرها -

                                تردي األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف  /                     تعلقة مبنع حدوث التصحر                                         حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات امل    : ٤                اهلدف التنفيذي   
  .             من آثار اجلفاف

                                                       قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقـدرات          ١- ٤ -
                                                      الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك هبـدف         
                                               تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي 

            األراضـي         تـردي  /   ُ  ُ                           والُنظُمي لتناول مسائل التـصحر    
              د الوطين واحملليـ                 واجلفاف على الصعي

بناء القدرات ذات الصلة مبواءمة     من  حتياجات   اال دعم حتديد  -
  الوطنية مع االستراتيجية العملبرامج

املؤسسات والوكاالت واهليئات اإلقليميـة ودون      باالتصال   -
 بناء   من حتياجاتالاإلقليمية من أجل حتديد خيارات تلبية ا      

 القدرات

 شروع يف ترتيبات الشراكة لنقل التكنولوجيادعم ال -

                                                        شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمـات            ٢- ٤
                                                             الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف إجراء عمليات التقييم ذات        
                                                           الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قـدرات           

                                      تردي األراضي واجلفاف علـى الـصعيد        /              للتصدي للتصحر 
    حمللي        الوطين وا

 

                                                                                                        تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق  : ٥              اهلدف التنفيذي 
  . ا                         ذلك لزيادة أثرها وفعاليته

                                                          قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطـر متكاملـة           ١- ٥
                   ثنائية واملتعـددة                                                 لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية وال      
                                       األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل

تيسري ورصد فرص دعـم اهلياكـل دون اإلقليميـة لبنـاء        -
 الشراكات

تيسري تبادل املعارف فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلـك            -
 مبادرات حمددة
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مالية متكاملـة    دعم حتديد االحتياجات لوضع استراتيجيات     -
  على الصعيد الوطين وتنفيذها الستثمارأطر متكاملة لو

 دعم بناء شراكات إقليمية لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي -

                                                          تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد ماليـة كـبرية           ٢- ٥
                                  ً                  يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هبا دعماً للمبادرات         و        وكافية  

                     تردي األراضي ومنـع     /                                     احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر     
                          ثه والتخفيف من آثار اجلفاف   حدو

دعم التشاور على الصعيد اإلقليمي مع املؤسسات الثنائيـة          -
ـ     ار يف اإلدارة ـواملتعددة األطراف بـشأن زيـادة االستثم

 املستدامة لألراضي

دعم مؤسسات تنسيق اتفاقية مكافحة التـصحر لـصياغة          -
 برامج اإلدارة املستدامة لألراضي/مقترحات مشاريع

        ً                                       اف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املاليـة                    بذل األطر   ٣- ٥
                                                             على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا        

   /                                                                 فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية        
                                                  اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

 قليمية دعم املشاورات وحلقات العمل الوزارية اإل -

دعم هنج إقليمي لتطوير االستثمارات ذات الصلة مبـسائل           -
اإلدارة املـستدامة   /التصحر وتردي األراضـي واجلفـاف     

لألراضي، يف سياق املقترحات الربناجمية، والتمويل املشترك        
 ملرفق البيئة العاملية وغريه من املرافق والصناديق

ة العاملية  نشر املعلومات بشأن سياسات ومشاريع مرفق البيئ       -
اإلدارة /املتصلة مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفـاف      

 املستدامة لألراضي

                                                        حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكـرة ملكافحـة           ٤- ٥
                                              تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك        /      التصحر

                                                       القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسـسات       
                                 وغري ذلك من آليـات التمويـل                              ومنظمات اجملتمع املدين،    

                                                          املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع     
                         ً        ً                          البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد مـن الفقـر         

      واجلوع

حتديد وتعبئـة   من أجل   تنمية القدرات   لتنظيم حلقات عمل     -
 بتكرالتمويل امل

تـشارية  وتيسري اخلـدمات االس   بتكر  رصد فرص التمويل امل    -
 بتكرللبلدان من أجل استكشاف آليات التمويل امل

رصد الفرص اإلقليمية لتشجيع االستثمار يف اإلدارة املستدامة      -
لألراضي من القطاع اخلاص واملؤسسات ومنظمات اجملتمع       
املدين من أجل تيسري اخلـدمات االستـشارية وخـدمات          

 السمسرة

تيسري تعبئة   شراكات مع املؤسسات اإلقليمية من أجل        إقامة -
 بتكرة املوآليات التمويل مصادر 

أو تيـسري   /دعم مبادرات حتديد االحتياجات التكنولوجية و      -
 مركزية   تعاون الةمنها آليبوسائل نقل التكنولوجيا 
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  ،ةاألهداف التنفيذية والنتائج املتوقع
 املقترحة آلليات التنسيق اإلقليميهام امل يةعلى النحو الوارد يف االستراتيج

 تسهيل حصول البلـدان األطـراف املتـأثرة علـى           ٥-٥
التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسب، واحلوافز االقتصادية       

ة الفعالة والدعم التقين، وال سيما يف إطار التعاون         والسياسي
 فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

 نقل التكنولوجيا عن طريق منتديات إلكترونيـة        تناولدعم   -
 يف سياق مبادرات    ُتنظموحلقات عمل وغريها من الوسائل،      

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أو حلقات عمـل تـصميم           
 تيجيات التمويل املتكاملةاسترا

  االستنتاجات والتوصيات - سادساً
إصالح وتنقيح هامني للنهج احلايل للتنسيق اإلقليمي مـن أجـل تـوفري          إبداء  تشري األدلة إىل أن مثة حاجة إىل          -٨٦

آللية العامليـة إىل    ألمانة وا ا نقل جزء هام من وظائف    واحلل املقترح هو    . التنسيق والتنفيذ الالزمني على الصعيد اإلقليمي     
  .  دجماً أقوىج اإلقليمية للمؤسستنيلنُهااملكاتب اإلقليمية، ودمج 

. ه ورصـد  هوتنـسيق   من أنشطة تيسري التنفيذ     متزايداً ويف إطار هذه املقترحات، ستنجز اهليئات اإلقليمية عدداً         -٨٧
 التواصل وتعزيز االتصاالت بـني االتفاقيـة   وسيؤدي هذا إىل وفورات يف التكاليف، وزيادة املصداقية السياسية، وحتسني 

 األمانـة   ل املهام اإلقليمية من مقـريْ     ـوسيتحقق هذا بنق  . ومجيع أصحاب املصلحة، وال سيما البلدان األطراف املتأثرة       
  . اعمة وهيئات إقليمية دص إقليمياقادرة على االستجابةواآللية العاملية إىل آليات التنفيذ اإلقليمي تدعمها مكاتب مبسطة 

ـ البلدان املـشمولة مب   األمني التنفيذي، بطلب من     كليف  وقد ينظر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف ت          -٨٨  اترفق
  :، بالقيام مبا يليالتنفيذ اإلقليمي وبالتشاور معها

يـات  رفقات التنفيذ اإلقليمي يف إنشاء جلان إقليمية وحتديد بيانات مهام آل          البلدان املشمولة مب  مساعدة    )أ(
 التنسيق اإلقليمي، بغية كفالة إجراءات منسجمة ومتسقة من أصحاب املصلحة على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛

 ؛التنفيذ اإلقليمي اليت طلبت إنشاء مثل هذه اهلياكلاملناطق املشمولة مبرفقات إنشاء مكاتب إقليمية يف   )ب(

تنسيق اإلقليمي، وإبرام مذكرات تفاهم مـع املؤسـسات          احلالية لوحدات ال   إليواءاستعراض ترتيبات ا    )ج(
 املباشرة للمكاتب اإلقليمية وإنشاء شراكات متينـة علـى   شغيليةاملستضيفة للمكاتب اإلقليمية بغية احلد من التكاليف الت       

 الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛

ت اإلقليمية، مبا يف ذلـك      إنشاء روابط مؤسسية واضحة وفعالة مع املؤسسات والربامج واآلليا          )د(
تنسيق فعال يشرك أكرب عدد من أصحاب املصلحة دون القيام باللجان اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية، بغية 

 اإلقليميني واإلقليميني؛

لفترة أربع سـنوات    ) متعددة السنوات (إعداد برامج عمل مقدرة التكاليف لفترة سنتني وخطط عمل            )ه(
ملكاتب اإلقليمية كجزء من برامج عمل وخطط عمل مؤسسات االتفاقية          املتبعة يف ا  دارة القائمة على النتائج      إىل اإل  استناداً

 تشاور مع رؤساء اهليئات الفرعية واملدير العام لآللية العاملية حسب االقتضاء؛بال ،وهيئاهتا الفرعية
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وغريها ظفني  الحتياجاهتا من املو تفاقية، وفقاً جلب املوارد الالزمة لعمل املكاتب اإلقليمية من ميزانية اال          )و(
 من الصندوق التكميلي حسب االقتضاء؛مبوارد وارد تلك امل، وتكملة شغيليةمن التكاليف الت

 .قةقحتغ مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة عن تنفيذ هذه العملية والنتائج املإبال  )ز(

   :طلب إىل املدير العام لآللية العاملية ما يلي النظر يف أن ي يود مؤمتر األطراف أيضاًورمبا  -٨٩

  حسب احلاجة؛،للمكاتب اإلقليمية تقدمي الدعم التقين واملايل، مبا يف ذلك عن طريق توفري املوظفني  )أ(

ملكاتـب  إىل ا لتنفيذ الفعال للمهـام املـسندة       الالزمة ل تعبئة املوارد من أجل تلبية االحتياجات املالية          )ب(
 .ية إنشاء آليات متويل قابلة للتنبؤ هلذه الغايةاإلقليمية، بغ

ة واملنظمات الدولية والقطـاع     تقدم يود مؤمتر األطراف مواصلة النظر يف أن يطلب إىل البلدان األطراف امل            ورمبا  -٩٠
التكميلـي  صندوق  للاخلاص واجملتمع املدين تقدمي الدعم التقين واملايل للمكاتب اإلقليمية، مبا يف ذلك عن طريق تربعات                

  . ومسامهات عينية حسب االقتضاء

- - - - -  

  


