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                           جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
               الدورة الثالثة

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١- ٢     بون، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٣      البند 

                                             ً               استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة       
                 من االتفاقية،    ٢٦            وباملادة     ٢٢               مـن املـادة       )  ب ( و  )  أ ( ٢

  ٥- أ  م  / ١           من املقرر   ١٠                ً                وكذلك عمـالً بالفقرة 

                                                         اسـتعراض الـتقارير املقدمـة من األطراف من البلدان          
                                                              األفريقـية املتأثرة بشأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن          
                                                           العملية القائمة على املشاركة، واخلربات املكتسبة والنتائج      

                                                           احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

 إضافة

  العمل دون اإلقليمية التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج
 ∗وبرنامج العمل اإلقليمي يف أفريقيا

                                                      

  .                                                                                الوثيقة ليتسىن لألمانة أخذ التقارير املتعلقة جبميع برامج العمل دون اإلقليمية يف احلسبان             تأخر نشر هذه  ∗
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 ملخص

                                                                                                                 هـناك أربعـة برامج عمل دون إقليمية ملكافحة التصحر على الصعيد دون اإلقليمي يف مرحلة التنفيذ وبرنامج                   
  .                 واحد يف طور اإلعداد

                          ملشتركة بني الدول ملكافحة                                                                                           ففـي املـنطقة دون اإلقليمية لغرب أفريقيا وتشاد، بذلت كل من اللجنة الدائمة ا               
                                                                                                                     اجلفـاف يف منطقة الساحل واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بصفتهما جهيت االتصال لتنفيذ برنامج العمل دون                 

     وهذه   .                                          للموارد الطبيعية وال سيما أهنار املنطقة                   ً                                                             اإلقليمي، جهوداً كبرية لتعزيز الشراكات الرامية إىل ضمان إدارة مشتركة           
  .                                                                                            ً                 ليسـت تقام بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية وحدها، بل تشمل البلدان الشريكة واملنظمات الدولية أيضاً                           الشـراكات   

                                                                                                                           وللتقدم احملرز يف إطار عملية إحالل الالمركزية يف غرب أفريقيا نتائج إجيابية على املشاركة الفعالة للمجتمعات احمللية يف                  
                                                                     قليمي باألمهية الكبرية للمعايري واملؤشرات يف مكافحة التصحر وقد نص                                        ويعترف برنامج العمل دون اإل      .               مكافحة التصحر 

                                                                     لكن آفة اجلراد الصحراوي أثبتت أن هذه التدابري غري كافية كما أثبتت ضرورة   .                                    على العديد من األنشطة يف هذين اجملالني  
  .                               وضع استراتيجية جديدة يف هذا اجملال

                               فقد وضعت جلنة وزراء الغابات       .                       ً     ً       العمل دون اإلقليمي سرياً حسناً                                                 ويف وسط أفريقيا، تسري عملية إعداد برنامج       
              سياسات الدول                                                                                                                لوسـط أفريقـيا، وهي اهليئة املتخصصة املكلفة بتوفري األمانة التقنية لعملية االتفاقية، خطة للتقريب بني                 

                           إلضافة إىل ذلك اختذ قرار بشأن    وبا  .                      ً                                                   األعضاء واعترف هبا رمسياً بوصفها وثيقة أساسية إلعداد برنامج العمل دون اإلقليمي
               ورغم حشد بعض     .                                                                                                      اآللـية املؤسسية اليت ستتوىل توجيه إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي وكذا خريطة الطريق لتنفيذه              

                                                                                                                              األمـوال إلعـداد برنامج العمل دون اإلقليمي، تظل عدم كفاية املوارد أحد العوائق الرئيسية اليت تعترض التنفيذ العملي                   
  .          يف املنطقة        لالتفاقية

                                                                                                               ويف منطقة املغرب العريب، تعهد احتاد املغرب العريب بالعمل على مشاركة مجيع اجلهات الفاعلية املعنية مبكافحة                  
  .                                                                                                                         التصـحر يف تنفـيذ برنامج العمل دون اإلقليمي، كما جنح يف استنهاض شركاء يف التنمية من أجل تنفيذ هذا الربنامج                    

                                             كما جتدر اإلشارة إىل املناسبات اليت اغتنمها         .                                       ضاء باملشاركة يف تكاليف بعض املشاريع                                        ويـربز التقرير التزام الدول األع     
                          التشغيلي املتعلق باإلدارة            الربنامج                      ً                                                             احتـاد املغـرب العـريب مؤخراً الستحداث أنشطة يف إطار مكافحة التصحر يف سياق                

                                                           بيئية اليت اختذها برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية                                                     ملرفق البيئة العاملية ويف سياق املبادرة ال              التابع       اضي                 املسـتدامة لألر  
  .     ً                                                                وأخرياً، فإن احتاد املغرب العريب يعمل هبمة يف جمال متابعة وتقييم ظاهرة التصحر   ).      نيباد (        أفريقيا 

    وقد   .                                                                                                      ويف شـرق أفريقيا، اختذت تدابري من أجل تنفيذ كل جمال من جماالت برنامج العمل دون اإلقليمي التسعة               
                                                                                                                اهليـئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية بوجه خاص بإشراك اجملتمع املدين، سيما من خالل مشروع إنشاء هيئة                          تعهـدت   

                                      كما استطاعت اهليئة احلكومية الدولية       .                                                                              إقليمية للمنظمات غري احلكومية لضمان تنسيق أنشطة اجملتمع املدين بصورة أفضل          
                                                                             اون مع شركائها تسمح بتنسيق جهود التنمية داخل اهليئة بشكل أفضل بغية                                                          املعنية بالتنمية حشد املوارد ووضع آليات تع      

  .                               تقليص خماطر تداخل اجلهود والتمويل
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                                                                                                             ويف اجلـنوب األفريقي، تأخر تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي بسبب إعادة هيكلة اجلماعة اإلمنائية للجنوب                 
              ويربز التقرير    .                                             تنسيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                                                  األفـريقي، وهي منظمة حكومية دولية دون إقليمية مكلفة ب         

    ومع   .                                                                                                       ضـرورة حتديث برنامج العمل دون اإلقليمي حبيث يأخذ يف االعتبار عناصر جديدة مستمدة من إعادة اهليكلة هذه        
            ذت املبادرة            ُ                                                                                              ذلـك، فقد طُرحت مبادرات جديدة عرب احلدود ملكافحة تدهور التربة بدعم من شركاء تنمية خمتلفني، وأخ                

                                                                 ويؤكد التقرير على األمهية اليت توليها اجلماعة اإلمنائية للجنوب           .                                                              البيئـية املنبثقة عن نيباد يف حسباهنا العديد من املشاريع         
  .                                                                                       األفريقي لتداول املعلومات ونشر أفضل املمارسات، بغية حتسني نوعية مشاريع مكافحة التصحر وآثارها

ُ              وعـلى الصـعيد اإلقليمي، ُدشنت ا                                                                                لشبكات املواضيعية الست اليت تشكل أساس برنامج العمل اإلقليمي أثناء                               
      نوفمرب  /                وتشرين الثاين      ٢٠٠٠       ديسمرب   /                                                                              حلقـات العمـل التقنية اليت نظمتها جهات االتصال املؤسسية بني كانون األول            

٢٠٠٤    :  

                      الكربى العابرة للحدود؛                                                                    اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أحواض األهنار والبحريات واملياه اجلوفية  - ١ 

                                   إنعاش احلراجة الزراعية وحفظ التربة؛ - ٢ 

  .                                            اإلدارة الرشيدة للمراعي وإنعاش احملاصيل العلفية - ٣ 

                                                                               الرصد البيئي، ورسم خرائط املوارد الطبيعية، واالستشعار عن بعد، ونظم اإلنذار املبكر؛ - ٤ 

          ة للبيئة؛                                               تعزيز مصادر الطاقة املتجددة والتكنولوجيات املواتي - ٥ 

  .                                 تعزيز نظم اإلنتاج الزراعي املستدامة - ٦ 

                                                         ِّ                                                ومـن املقـرر إجراء تقييم نقدي ألنشطة جهات االتصال املؤسسية املنسِّقة ولسري عمل الشبكات بغية ضمان                  
                   وجيري إعداد ورقة    .                                                                                                     التنفـيذ الفعال لألنشطة ذات األولوية اليت مت حتديدها أثناء حلقات العمل اليت دشنت تلك األنشطة               

                                                                                                                     مناقشة عن املشروع التمهيدي لربنامج العمل اإلقليمي وستستكمل مبشاركة اجلهات الفاعلة املعنية على املستوى اإلقليمي               
  .                   ودون اإلقليمي والوطين
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 احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 

  ٥  ٤  -   ١ ...................................................................            معلومات عامة -   ً أوالً 

  ٦   ٤٩-   ٥ ......................................                                      التقدم احملرز يف برامج العمل دون اإلقليمية -     ً ثانياً 

  ٦   ١٣-   ٥ ..............................................................           غرب أفريقيا -   ألف 

  ٨   ٢١-  ١٤ .............................................................           وسط أفريقيا -    باء  

   ١٠   ٣١-  ٢٢ ................................................................          مشا أفريقيا -   جيم 

   ١٢   ٤١-  ٣٢ ..............................................................           شرق أفريقيا -    دال  

   ١٤   ٤٩-  ٤٢ .........................................................             اجلنوب األفريقي -    هاء  

   ١٦   ٧٠-  ٥٠ ...........................................                                  التقدم احملرز يف برنامج العمل اإلقليمي -     ً ثالثاً 

   ١٦   ٥٣-  ٥١ .......                 ة أو املزمع اختاذها                                          جماالت التعاون يف إطار الربنامج والتدابري املتخذ -   ألف 

                                                                          العملـية االستشـارية الداعمـة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل اإلقليمي،            -    باء 
   ١٧   ٦٩-  ٥٤ ................................................                        واتفاقات الشراكة املعقودة

                                                ً                        املخصصـات املالية اليت ترصدها العملية االستشارية دعماً إلعداد وتنفيذ           -   جيم
   ٢٠   ٧٠       ..            أو املطلوبتان /            ة املتلقتان و                                            برنامج العمل اإلقليمي واملساعدة املالية والتقني

   ٢١   ٨١-  ٧١ .....................................................................           االستنتاجات -     ً رابعاً 
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  معلومات عامة-   ً أوال  

                                          جراءات تبليغ املعلومات والنظر يف تنفيذ                   املتعلق بإ   ١-    م أ  /  ١١                                           قـرر مؤمتر األطراف باخلصوص، مبوجب مقرره         - ١
                                                      تتقدم، مباشرة أو عن طريق منظمة دون إقليمية أو                                                                                 االتفاقـية، أن مـن حق أي جمموعة من البلدان األطراف املتأثرة أن              

                 ً                     أو اإلقليمي تنفيذاً لالتفاقية، إضافة      /                                                                                   إقليمية خمتصة، ببالغ مشترك بشأن التدابري اليت اختذت على املستوى دون اإلقليمي و            
                           نة أن جتمع املعلومات اليت                                                 وطلب مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه إىل األما         .  ٥                                    ً               إىل التقارير املتعلقة بربامج العمل طبقاً للفقرة        

                                                                                                                      تقدمهـا األجهـزة والصناديق والربامج املعنية التابعة لألمم املتحدة وكذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري                
  .                                                      ً                احلكومية األخرى بشأن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها دعماً لتنفيذ االتفاقية

                                                                     نة الستعراض تنفيذ االتفاقية ملساعدته على استعراض تنفيذ االتفاقية             جل  ٥-    م أ  / ١                               وأنشـأ مؤمتر األطراف بقراره       - ٢
                                                                                                                          بانتظام يف ضوء اخلربات املكتسبة على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، وتيسري تبادل املعلومات عن                

                                          اللجنة املذكورة أن عملية االستعراض تتناول            وجاء يف والية  .                من االتفاقية    ٢٦                               ً              التدابري اليت تعتمدها األطراف، عمالً باملادة       
                                                                                                                       بصفة خاصة التقارير اليت تقدمها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى وأية تقارير أخرى يطلبها                

  .           مؤمتر األطراف

                    تنفيذ االتفاقية،                                               برنامج عمل الدورة الثالثة للجنة استعراض              بشأن    ٦-    م أ  / ٩                                  وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       - ٣
                                                                                                               املعلومـات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة األمم املتحدة، ومن املنظمات احلكومية                       دراسـة 

                                                                                                                          الدولـية واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن ما تبذله من أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف األفريقية                  
  .               النامية املتأثرة

                                                                                                                     وفـيما يـتعلق بعملية برامج العمل دون اإلقليمية يف أفريقيا، استمدت املعلومات اليت تتضمنها هذه الوثيقة من                   - ٤
                                                                                                                     اجملموعـة الثالـثة مـن التقارير املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية اليت هي جهات االتصال خبصوص األنشطة دون                   

                                                                  مة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، واجلماعة                                                 احتـاد املغـرب العريب، واللجنة الدائ        :           اإلقليمـية 
                                                                                                                          االقتصـادية لـدول غرب أفريقيا، وجلنة وزراء الغابات لوسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واهليئة                 

                                       على التقارير الكاملة اليت قدمتها                 وميكن االطالع   .                                                                         احلكومـية الدولية املعنية بالتنمية، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي        
                                            وفيما يتعلق بربنامج العمل اإلقليمي، يعرض         ). http://www.unccd.int (                                                تلـك املـنظمات يف موقع األمانة على الشبكة          

  .    ٢٠٠٢             ً                                                        التقرير أساساً ملدى التقدم احملرز يف العملية منذ التقرير األخري املقدم يف عام 



ICCD/CRIC(3)/2/Add.2 
Page 6 

 

 العمل دون اإلقليمية التقدم احملرز يف برامج -     ً ثانيا  

 غرب أفريقيا -ألف 

 جماالت التعاون يف إطار الربنامج والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها -١

  :                                                              يهدف برنامج العمل دون اإلقليمي لغرب أفريقيا إىل حتقيق هدفني رئيسيني - ٥

                     ارة املوارد املمتدة عرب                                                                           أن يكـون القاسـم املشترك بني برامج ومشاريع اجلهات الفاعلة املشاركة يف إد         ) أ ( 
  .     احلدود

                                            اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة                                               برامج العمل الوطنية للدول األعضاء يف                          أن يـتوىل تنسيق       ) ب ( 
  .                                                       اجلفاف يف منطقة الساحل واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

ُ                                                   وُحددت مثانية جماالت ذات أولوية لربنامج العمل دون اإلقليمي - ٦  :  

                                        اإلدارة املستدامة للموارد املائية املشتركة؛  ) أ ( 

                   أو العابرة للحدود؛ /                                                    اإلدارة املستدامة للموارد النباتية واحليوانية املشتركة و  ) ب ( 

                              اإلدارة املستدامة ملوارد الطاقة؛  ) ج ( 

                                    مكافحة آفات احملاصيل واألنواع احلراجية؛  ) د ( 

                               اإلنذار املبكر وختفيف آثار اجلفاف؛    ) ه ( 

                       التعاون العلمي والتقين؛  ) و ( 

                        اإلعالم والتثقيف واالتصال؛  ) ز ( 

  .                                                 تطوير التبادل التجاري يف املنتجات احمللية داخل املنطقة  ) ح ( 

                                                                                                                         وتـتركز الـتدابري اجلوهـرية املتخذة أثناء الفترة قيد النظر على إدارة املوارد املائية وإدارة النظم اإليكولوجية                   - ٧
  :                             وميكن تلخيص أهم اإلجراءات يف اآليت  .         ار املبكر                         ملرتفعات فوتا دجالون واإلنذ

                                                                                                               وضـع إطـار دائـم للتنسيق واملتابعة مزود بوحدة لتنسيق املوارد املائية يتبع مباشرة األمانة التنفيذية                   �
     مياه                                                                                                    لـلجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ويهدف إىل إجياد إطار للتعاون اإلقليمي من أجل إدارة                

                                                                                    التشاور، واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، وكذا رسم استراتيجيات وطنية وإقليمية                             األحواض املشتركة، ب  
  .                 حلشد املوارد املالية
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  .                                                          هنر النيجر واستغالل البلدان اليت تقع على شاطئيه ملوارده املائية                   وضع هنج تعاوين إلدارة   �

                  يانات اهليدرولوجية                                                                            إنشـاء هيـئة إلدارة حـوض هنـر فولتا بغرض تركيب أجهزة جلمع وإرسال الب             �
                           ً                                                                                واملناخـية اليت قد تصلح أساساً الختاذ القرارات يف جمال اإلدارة الدائمة للموارد املائية حلوض هنر فولتا                

) Volta-HYCOS.(   

                                                                                                        تشجيع اإلجراءات اليت ترمي إىل تطوير التعاون بني بلدان منطقة مرتفعات فوتا دجالون من أجل إدارة                  �
                                                               ويشار بوجه خاص إىل الربامج اإلقليمية لدعم اإلدارة املتكاملة           .            بصورة أفضل                            املوارد املائية للمرتفعات    

   ).GIRENS (                                                 واإلدارة املتكاملة للموارد املائية حلوض النيجر األعلى   ) AGIR (                 للموارد الطبيعية 

  .                                                                         تعزيز اإلدارة املتكاملة لنهر السنغال، وال سيما من خالل منظمة تنمية هنر السنغال  �

  .                                                                     للتشاور وتعزيز القدرات يف إطار اإلدارة املتكاملة للنباتات املائية الزاحفة            وضع إجراءات   �

                                                                                                  إقامـة شبكات للرصد املستمر للتصحر بدعم من مشروع التحول يف جمال األرصاد اجلوية يف أفريقيا                  �
ُ                  الـذي ُدشـن يف عام                                                                                 مع إشراك اإلدارات الوطنية لألرصاد اجلوية يف عملية اتفاقية مكافحة               ٢٠٠٤     

  .  حر    التص

                                                              العملـية االستشـارية الداعمة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل دون      - ٢
                                                                 اإلقليمي، واتفاقات الشراكة املعقودة مع الدول املتقدمة األطراف        

                           أو غريها من الكيانات املهتمة

         القيام                                   ً      ً                                                                   ميـثل برنامج العمل دون اإلقليمي إطاراً دائماً للتنسيق بني دول املنطقة، وقد سهل إنشاء أجهزة ترمي إىل                - ٨
                                                                    وقد حظيت هيئات التعاون هذه بدعم اجملتمع الدويل يف إطار شراكات             .                                                   فيما بعد بتعزيز هذا التشاور على مواضيع حمددة       

  .                     متعددة األطراف وثنائية

                                                                                                                  كما جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل االنتشار التدرجيي للنهج القائم على املشاركة املرتبط بالتقدم الذي أحرزته                  - ٩
    ُ                                                         فقد ُترمجت هذه العملية إىل تزايد الشتراك األطراف احمللية يف            .                                                  ملـنطقة دون اإلقليمية يف عملية إحالل الالمركزية             دول ا 

  .                                                                                             ً إدارة املوارد الطبيعية وما يترتب على ذلك من ظهور عدد متزايد من منظمات املزارعني املعترف هبا قانوناً

                  ة يف املنطقة دون                                                       املخصصـات املالـية الـيت ترصدها البلدان املتأثر         - ٣
             ً                                                            اإلقليمـية دعمـاً لتنفيذ االتفاقية، واملساعدة املالية والتعاون التقين          
                                                           املقدمان واملطلوبان، مع حتديد االحتياجات وترتيبها حبسب أولويتها

  ا                                                                                                                هـناك العديد من املبادرات اليت هتدف إىل حشد املوارد الالزمة ملكافحة التصحر يف املنطقة دون اإلقليمية، منه                  -  ١٠
                                        اليت حتظى بدعم من الربنامج الفرنسي للتعاون   "                                 البيئة العاملية ومكافحة التصحر    "                                            خباصـة املـبادرة اإلقليمية املعروفة باسم        

    ً         وفضالً عن ذلك،   .                           الذي تدعمه احلكومة اإليطالية  "                                                       صندوق مكافحة التصحر من أجل احلد من الفقر يف منطقة الساحل " و
                                                                                    ئمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل مبساعدة البلدان يف عملية                       لجنة الدا                             مسـح دعم اآللية العاملية ل     
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                                                         الستراتيجيات مكافحة التصحر على الصعيدين دون اإلقليمي                                                  ً     ً            إعـداد برامج العمل الوطنية على حنو يضمن متاسكاً عاماً           
  .      والوطين

                                          املضطلع هبا يف إطار مكافحة التصحر بغرض                                                                       وينص برنامج العمل دون اإلقليمي على استعراض مجيع اإلجراءات           -  ١١
                                                                                 واملأمول أن يسمح هذا التنسيق بإدارة مثلى للموارد املخصصة هلذا الغرض وكذا              .                                     السماح بتنسيق أفضل لتلك اإلجراءات    
  .                              حتديد حجم االحتياجات املالية بدقة

 دراسة املعايري واملؤشرات املستخدمة يف قياس التقدم احملرز وتقييمها -٤

  .                                                                                                                ذا الشق تعترف بأمهيته اجلهات املعنية اليت أكدت عليه مرات عدة يف سياق تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي                  ه -  ١٢
َ     ُ                      ّ       ً                                                             وقـد عزز هذا االعتقاَد آفةُ اجلراد الصحراوي اليت حلّت مؤخراً، مما أثبت ضرورة هذا الشق وعدم كفاية التدابري املتخذة                             

  .      حىت اآلن

                                                                               دريب على األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التابع للجنة الدائمة املشتركة بني                                 وقد طرح املركز اإلقليمي للت     -  ١٣
     مركز                                                   بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية و                                                                         الـدول ملكافحـة اجلفـاف يف منطقة الساحل العديد من املبادرات           

       ويتمثل    ".                               ملستمر للتصحر يف غرب أفريقيا                          إقامة شبكات الرصد ا    "                                                       دراسـات تطبيق املعلوماتية يف الزراعة، سيما مشروع         
                                                                                                                       اهلـدف الرئـيس من هذا املشروع يف تعزيز القدرات احمللية والوطنية ودون اإلقليمية يف جمال الوقاية ومكافحة اجلفاف                   

  .                                                        والتصحر وخماطر انعدام األمن الغذائي وتدهور املوارد الطبيعية

 وسط أفريقيا -باء 

 امج والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذهاجماالت التعاون يف إطار الربن -١

                                                                 ، وهي هيئة متخصصة تتوىل األمانة التقنية التفاقية مكافحة التصحر يف                                 وزراء الغابات لوسط أفريقيا              وضعت جلنة    -  ١٤
                                                      ، خطة للتقريب بني سياسات الدول األعضاء تتأسس على            ٢٠٠٣       أغسطس   /                                             مـنطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية منذ آب       

  :                     تراتيجية العشرة اآلتية         احملاور االس

                                      تنسيق السياسات يف جمايل احلراجة والضرائب؛  ) أ ( 

             معرفة املورد؛  ) ب ( 

                                       إدارة النظم اإليكولوجية وإعادة التحريج؛  ) ج ( 

                            احلفاظ على التنوع البيولوجي؛  ) د ( 

                                التنمية املستدامة ملوارد الغابات؛    ) ه ( 

                                    تطوير األنشطة البديلة واحلد من الفقر؛  ) و ( 
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                                                     تعزيز القدرات ومشاركة اجلهات الفاعلة واإلعالم والتدريب؛  ) ز ( 

                البحث والتطوير؛  ) ح ( 

                     تطوير آليات التمويل؛  ) ط ( 

  .                 التعاون والشراكات  ) ي ( 

                                                                     بالتحديد باإلجراءات يف جمال مكافحة التصحر وينص على وضع إجراءات يف          )  ج (                            ويـتعلق احملور االستراتيجي      -  ١٥
  .                                              اإلقليمي ملكافحة التصحر يف املناطق ذات البيئة اهلشة                           جمال الغابات على الصعيد دون 

   :                                                                                 وجيري إعداد برامج لتنفيذ هذه احملاور االستراتيجية، وستليب هذه الربامج أربع أولويات، هي -  ١٦

                                                                                            تقـدمي الدعـم إىل بلـدان املنطقة دون اإلقليمية اليت ليس هلا برنامج عمل وطين يف إعداد برنامج من       ) أ ( 
            هذا القبيل؛

               وحتديد نظم مجع     )             االقتصادية -                                          البيانات الفيزيائية احليوية واالجتماعية      (                                تعزيـز مجع البيانات وإدارهتا        ) ب ( 
                                                         البيانات املنسقة ومعاجلتها جلميع بلدان املنطقة دون اإلقليمية؛

                                                                                                      البحـث عن التمويل من أجل مواصلة عملية وضع برنامج العمل دون اإلقليمي لوسط أفريقيا وبرامج                  ) ج ( 
               العمل الوطنية؛

                                                                                                    توعـية خمـتلف األطـراف املعنية على املستوى دون اإلقليمي باالتفاقية وإشكالية اإلدارة املستدامة                 ) د ( 
  .      لألراضي

                ً              ً     ً                                                                              وجتـدر اإلشارة أخرياً إىل أن اهتماماً خاصاً يوىل لضرورة اتباع هنج قائم على املشاركة يف التعاون على تنفيذ                     -  ١٧
  .                                                  ذلك بإشراك مجيع األطراف املعنية يف املنطقة دون اإلقليمية                           برنامج العمل دون اإلقليمي، و

                                                                العملـية االستشارية الداعمة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل دون         - ٢
                                                               اإلقلـيمي، واتفاقـات الشـراكة املعقودة مع الدول املتقدمة          

                                  األطراف أو غريها من الكيانات املهتمة

                                                                   عديد من أطر التشاور والتنسيق بشأن إشكالية احلفاظ على موارد                                                         يوجد يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية ال        -  ١٨
                                                                                      وقد حددت أسس إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي أثناء املشاورات االستراتيجية اليت              .                               الغابـات واسـتغالهلا املستدام    

                لعاملية واللجنة                                                                               يف ليربفيل بغابون بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية ا               ٢٠٠٣         أغسـطس    /             عقـدت يف آب   
                                                   وأسهم يف هذه املشاورات القائمة عن املشاركة أهم          .                                                                 الدائمـة املشـتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل          

                                                                  ً                                                      العناصـر الفاعلة املشاركة يف مكافحة التصحر يف املنطقة دون اإلقليمية طبقاً للمبادئ الرئيسية التفاقية مكافحة التصحر،             
  :                                                       إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي، وال سيما بواسطة ما يلي               ً    لكنها وضعت أيضاً أسس
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                                                                    إنشاء اآللية املؤسسية اليت ستتوىل توجيه إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي؛  ) أ ( 

             ً           بوصفها أساساً إلعداد                                 وزراء الغابات لوسط أفريقيا                                                    اإلقـرار الرمسي خلطة التقارب اليت وضعتها جلنة           ) ب ( 
     يمي؛                     برنامج العمل دون اإلقل

  .                            وضع خريطة طريق من أجل تنفيذه  ) ج ( 

                                                                     املخصصـات املالـية الـيت ترصدها البلدان املتأثرة يف املنطقة دون             - ٣
             ً                                                            اإلقليمـية دعمـاً لتنفيذ االتفاقية، واملساعدة املالية والتعاون التقين          
                                                           املقدمان واملطلوبان، مع حتديد االحتياجات وترتيبها حبسب أولويتها

                                                                                                  زانية اليت رصدهتا بلدان املنطقة دون اإلقليمية واملنظمات دون اإلقليمية لتنفيذ االتفاقية حمدودة                                إن اعـتمادات املي    -  ١٩
  :                                                                                                بيد أنه، على مستوى التعاون مع الشركاء يف التنمية، ينبغي اإلشارة إىل املساعدة املقدمة من اجلهات التالية  .       حىت اآلن

                                       من أجل إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي؛                    اآللية العاملية، وذلك   :                   على الصعيد اإلقليمي  ) أ ( 

                                                                                       اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية، وذلك إلعداد برامج العمل الوطنية والتقارير             :                     عـلى الصعيد الوطين     ) ب ( 
  .       الوطنية

  .          ً                                                                            وتبذل أيضاً جهود للبحث عن موارد إضافية على املستوى الثنائي ومع شركاء آخرين متعددي األطراف -  ٢٠

 ة املعايري واملؤشرات املستخدمة يف قياس التقدم احملرز وتقييمهادراس -٤

  .   ُ                                                                           مل ُتتخذ يف املرحلة احلالية من العملية أي مبادرة يف هذا الشأن على الصعيد دون اإلقليمي -  ٢١

 مشال أفريقيا -جيم 

 جماالت التعاون يف إطار الربنامج والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها -١

                                                                                                امج العمل دون اإلقليمي املغاريب الذي ينسقه احتاد املغرب العريب، وهو اإلطار املؤسسي للتكامل                            يـتألف بـرن    -  ٢٢
  :                          اإلقليمي، من ستة مكونات، هي

                                                                        الدعم املؤسسي هليئة التنسيق دون اإلقليمية لربنامج العمل دون اإلقليمي املغاريب؛  ) أ ( 

                                        ة بيانات ونظام لنشر املعلومات عن التصحر؛                                            تقييم عملية التصحر يف املغرب العريب وإنشاء قاعد  ) ب ( 

                                                       تعزيز النهج القائم على املشاركة على الصعيد دون اإلقليمي؛  ) ج ( 

                                                    إقامة شبكة إقليمية للرصد املستمر للنظم اإليكولوجية؛  ) د ( 
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                                                                        وضع خطط شاملة لالستعداد ملكافحة آثار اجلفاف واإلغاثة عند حدوث كارثة طبيعية؛    ) ه ( 

  .                                                                  امج تنمية متكاملة عابرة للحدود يف النظم اإليكولوجية املغاربية القاحلة        تنفيذ بر  ) و ( 

                                                                العملـية االستشارية الداعمة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل دون         - ٢
                                                               اإلقلـيمي، واتفاقـات الشـراكة املعقودة مع الدول املتقدمة          

                                  األطراف أو غريها من الكيانات املهتمة

                                                                                    تتم عملية تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي بالتشاور مع مجيع الشركاء ومبشاركة                                           تعهد احتاد املغرب العريب بأن       -  ٢٣
  .                                ً                         اجملتمع املدين ومساندته النشطة، طبقاً للمبادئ األساسية لالتفاقية

  :                                         وجيدر التذكري يف هذا املقام باملبادرات التالية -  ٢٤

               على املشاركة؛                                                      املشروع دون اإلقليمي من أجل تشجيع اللجوء إىل النهج القائم  ) أ ( 

  :                                   إنشاء وحدة تنسيق تقنية مكلفة مبا يلي  ) ب ( 

                                                                                  تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف احتاد املغرب العريب إلعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها؛ -

      سبتمرب  /     أيلول (                                                                                  تنفـيذ أنشطة برنامج العمل دون اإلقليمي كما اعتمده منتدى اجلزائر العاصمة              -
  ؛ )    ١٩٩٩

                                         اون األقاليمي والدويل يف جمال مكافحة التصحر؛          تعزيز التع -

                                                                                                       التعاون الفعال بني احتاد املغرب العريب واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة                 ) ج ( 
                                                                                                                  السـاحل ومرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل الذي يرمي إىل إجياد حيز إقليمي للتشاور بقصد وضع برامج حبث                  

                     جمال مكافحة التصحر؛        وتطوير يف

                                                                                                          توقـيع اتفـاق التعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، الذي يلزم هذه املؤسسة                   ) د ( 
                                                                                                                     الدولـية املتخصصـة يف البحوث املتعلقة باملناطق القاحلة بتقدمي دعمها إىل احتاد املغرب العريب لتنفيذ برنامج العمل دون           

  .       اإلقليمي

                                                             املالـية الـيت ترصدها البلدان املتأثرة يف املنطقة دون                    املخصصـات  - ٣
             ً                                                            اإلقليمـية دعمـاً لتنفيذ االتفاقية، واملساعدة املالية والتعاون التقين          
                                                           املقدمان واملطلوبان، مع حتديد االحتياجات وترتيبها حبسب أولويتها

                                   تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي                                                                                  عـرب العديـد من الشركاء املتعددي األطراف والثنائيني عن رغبتهم يف دعم               -  ٢٥
                معاجلة مستجمعات   (               والبنك الدويل     )                             متويل وحدة التنسيق التقنية    (     ً                                                  مالياً، ومن هؤالء بصفة خاصة البنك اإلسالمي للتنمية         
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   مج                                                                                          وضع نظم وطنية وإقليمية للمتابعة والتقييم ونشر املعلومات عن األنشطة املنفذة يف إطار برا        (                واالحتاد األورويب     )        املـياه 
   ).                                                                              ، واملشروع التجرييب ملكافحة التصحر مع إشراك اجلماعات احمللية املشتغلة بالزراعة والرعي             العمل الوطنية

      ِّ                                                                                                                كمـا وقِّع اتفاق بني اآللية العاملية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر واألمانة العامة الحتاد املغرب العريب يرمي إىل                   -  ٢٦
                                  ُ             وفيما يتعلق مبرفق البيئة العاملية، أُعدت جمموعة من   .                         بلدان احتاد املغرب العريب                                       دعـم تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي يف  

  .                 ُ                                                        املشاريع املؤهلة وقُدمت يف إطار برنامج العمليات اخلاصة باإلدارة املستدامة لألراضي

          ت يف خطة                                                                                                    ووضع احتاد املغرب العريب بالشراكة مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر جمموعة من املشروعات أدرج              -  ٢٧
  .                  يف اجلزائر العاصمة    ٢٠٠٣      ديسمرب  /                                                         عمل املبادرة البيئية التابعة لنيباد، اليت قدمت يف كانون األول

                                                                                                          وجيـدر الـتذكري يف اخلتام بأن البلدان األعضاء تعهدت باملسامهة يف املشروع دون اإلقليمي من أجل تشجيع                   -  ٢٨
  .                                                  داري والتزويد باألخصائيني واملشاركة يف تكاليف العمليات                                                 اللجوء إىل النهج القائم على املشاركة بتوفري الدعم اإل

 دراسة املعايري واملؤشرات املستخدمة يف قياس التقدم احملرز وتقييمها -٤

                                                                                                               خيطـط احتاد املغرب العريب بالتعاون مع مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل لوضع نظم ملتابعة وتقييم آثار                  -  ٢٩
                                                ويستند إىل التآزر بني اهلياكل الوطنية واهليئة         .                                          يف تعزيز األجهزة الوطنية لنشر املعلومات                                     بـرامج مكافحة التصحر ويسهم      

  .                                                                                     دون اإلقليمية املكلفة بتنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي ومرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل

                        قدمة اليت تسمح بتحديد                                                                                         وقـد بذلـت جهود خاصة إلفادة بلدان املنطقة دون اإلقليمية من التكنولوجيات املت              -  ٣٠
                                                                                                                 أسـباب ظاهرة التصحر وتطورها بشكل أفضل بواسطة أمور منها بصفة خاصة وضع خرائط للمناطق املعرضة للتصحر                 

                                  ونشر املعلومات، وإنشاء قواعد                                                                                              واجلفـاف، واملـتابعة والتقييم آلثار اإلجراءات املزمع اختاذها يف برامج العمل الوطنية،            
  .                                           ب العريب العديد من اإلجراءات بشأن هذه املواضيع              واختذ احتاد املغر  .       بيانات

                                                                                                                     كما أعطى التعاون مع اجلهات املذكورة يف املرفق الرابع باتفاقية مكافحة التصحر نتائج يف هذا اجملال، مثل إقامة                   -  ٣١
      من              شبكة البحوث                                                                                                   نظـام للمعلومات من أجل مكافحة التصحر يف البلدان املطلة على البحر األبيض املتوسط ومشروع                

  .                                           الذي يرمي إىل إنشاء شبكة متوسطية لرصد التصحر  ) DESERTNET   (                 أجل مكافحة التصحر

 شرق أفريقيا -دال

 جماالت التعاون يف إطار الربنامج والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها -١

  .ُ                                                                   ُحددت تسعة جماالت للتعاون تتسم باألولوية واختذت تدابري يف كل جمال أو خطط هلا -  ٣٢

                                             طوير املوارد الطبيعية العابرة للحدود وإدارهتا؛ ت  ) أ ( 

                                                                                             هتيئة بيئة مواتية لتنفيذ االتفاقية، وال سيما على الصعد التشريعية واملؤسسية واالقتصادية والسياسية؛  ) ب ( 

                             مجع املعلومات وحتليلها وتبادهلا؛  ) ج ( 
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                البحث والتطوير؛  ) د ( 

                      تثقيف اجلمهور وتوعيته؛    ) ه ( 

                                  دف إىل استحداث مصادر بديلة للطاقة؛             تنسيق برامج هت  ) و ( 

                                                                                                 الـتعاون يف جمـال إدارة ومكافحة احليوانات الضارة واألعشاب الضارة، وناقالت األمراض البشرية                ) ز ( 
                                       واحليوانية، واألمراض النباتية واحليوانية؛

                                                        نظم اإلنذار املبكر والتخطيط املشترك للتخفيف من آثار اجلفاف؛  ) ح ( 

  .             تعزيز القدرات  ) ط ( 

               ، وأنشئ مرفق       ٢٠٠٢       نوفمرب   /                                                                              وقد وضعت خطة لتنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي واستكملت يف تشرين الثاين            -  ٣٣
                                                                                                                             دعـم دون إقلـيمي مبساندة اآللية العاملية من أجل دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية وبرنامج العمل دون اإلقليمي، وهي                    

          ً                                                                 ياق مواتياً أكثر من ذي قبل لتنفيذ برامج التنمية اليت وضعتها اهليئة                     وصار الس   .                                            مبادرة انضم إليها مصرف التنمية األفريقي     
    وجتب   .                                                                                                                  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية بسبب إمتام عملية السالم بني السودان والصومال وبسبب مبادرات أخرى متعددة              

  .                      ني ومنتدى عن اجملتمع املدين           ً                                                           اإلشارة أيضاً إىل أنه أنشئ داخل اهليئة املذكورة مكتب لتعزيز املساواة بني اجلنس

                                                                                                                  ووضـع العديد من الربامج لتحسني تبادل املعلومات بني اجلهات الفاعلة يف منطقة اهليئة احلكومية الدولية املعنية                  -  ٣٤
                                                                                                                                بالتنمـية، مثل نظام املعلومات اإلقليمي املتكامل أو شبكة نظام رصد الدورة اهليدرولوجية لشرق أفريقيا التابع للهيئة أو                  

            ً                                                                           وقـد حتسن كثرياً مجع املعلومات والتحليل ونظم التبادل بفضل أمور منها وضع مشاريع                .                      م معلومـات السـوق         نظـا 
                                                                                                                     لالستشـعار عن بعد، واإلعداد الستخدام بيانات اجليل الثاين من سواتل األرصاد اجلوية يف أفريقيا، واملشروع األفريقي                 

  .                                  لرصد البيئة ألغراض التنمية املستدامة

                                                                                                  سـة عـن التكنولوجيا الزراعية يف املناطق شبه القاحلة يف شرق أفريقيا بغرض وضع نظم حصاد                             وأعـدت درا   -  ٣٥
                                                ً       ووضعت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية أيضاً         .                                                                     مسـتدام يف املناطق القاحلة املوجودة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية          

  .      ً                              مشروعاً للتثقيف والتدريب يف جمال البيئة

ُ                                    كما ُعززت قدرات أمانة اهليئة احلكومية        .                                                      د من حلقات التدريب ووضعت مشاريع لتنمية القدرات                  ونظم العدي  -  ٣٦     
     وجيري   .                                                                                                                   الدولـية املعنية بالتنمية والدول األعضاء فيها باستعمال تكنولوجيات املعلومات وإقامة شبكة تربط بني مكاتبها              

  .                                                 ى متابعة وتقييم برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر                                                           البحث عن موارد لتنفيذ برامج تنمية القدرات وبرامج للتدريب عل
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                                                                العملـية االستشارية الداعمة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل دون         - ٢
                                                               اإلقلـيمي، واتفاقـات الشـراكة املعقودة مع الدول املتقدمة          

                                  األطراف أو غريها من الكيانات املهتمة

                                                 راك اجملتمع املدين بفعالية يف وضع برنامج العمل                                                              أجريـت دراسات ونظمت حلقات عمل وحلقات دراسية إلش         -  ٣٧
                                     ومن املقرر إنشاء هيئة إقليمية من        .                 ً                                                                   دون اإلقلـيمي وفقـاً للمبادئ األساسية املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة التصحر            

                         لدولية املعنية بالتنمية                                                                                      تعمل على تنفيذ االتفاقية يف إطار منتدى اجملتمع املدين التابع للهيئة احلكومية ا                                  املنظمات غري احلكومية    
  .     ً                             ضماناً لتنسيق أفضل ألنشطة اجملتمع املدين

                                                                                                                كمـا وضعت اهليئة املذكورة هياكل للتعاون مع شركائها يف التنمية قصد تنفيذ مشاريعها وبراجمها مثل منتدى                  -  ٣٨
                             داخل اهليئة بتجنب إهدار                                                     وتسمح هذه اهلياكل بتأطري وتنسيق جهود التنمية        .                                             شركاء اهليئة أو استراتيجية الدعم اإلقليمي     

  .                                               املوارد والتداخل، وبالتايل فهي حتسن آثار تلك اجلهود

                                                                     املخصصـات املالـية الـيت ترصدها البلدان املتأثرة يف املنطقة دون             - ٣
             ً                                                            اإلقليمـية دعمـاً لتنفيذ االتفاقية، واملساعدة املالية والتعاون التقين          

                 بها حبسب أولويتها                                          املقدمان واملطلوبان، مع حتديد االحتياجات وترتي

                                                                                                               أنشـأت مجيع الدول األعضاء يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية صناديق وطنية للتصحر، وبعضها وضع                 -  ٣٩
                                                                         فعلى الصعيد دون اإلقليمي، أوشكت اهليئة والدول األعضاء فيها أن تنشئ جهاز دعم   .                           موارد حتت تصرف هذه الصناديق
                                                     ويف هذا الصدد، آلت الدول األعضاء على نفسها وضع           .                                 ية التعاون بني اهليئة وشركائها                                    دون إقليمي سيسمح بزيادة فعال    

  .                                     موارد وطنية مباشرة رهن تصرف هذا اجلهاز

                   ً      ً       ً                                                                                 كمـا تلقـت اهليـئة دعماً مالياً وتقنياً من اآللية العاملية ومن العديد من شركائها يف التنمية املتعددي األطراف               -  ٤٠
  .         والثنائيني

 ري واملؤشرات املستخدمة يف قياس التقدم احملرز وتقييمهادراسة املعاي -٤

ُ                                                                                                              ُنظمـت يف جيبويت حلقة عمل إقليمية عن وضع واستعمال معايري ومؤشرات أداء لتقييم برامج العمل الوطنية،                  -  ٤١
  .                                                      وذلك بدعم مايل وتقين من مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل

 اجلنوب األفريقي -هاء 

  إطار الربنامج والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذهاجماالت التعاون يف -١

                                                                                                             رغـم الصعوبات النامجة عن عملية إعادة اهليكلة اجلارية، استمرت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف وضع                 -  ٤٢
           اإلقليمي،                                                                                               برامج وأنشطة تستهدف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف اجملاالت ذات األولوية اليت حددها برنامج العمل دون

  :   وهي
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              بناء القدرات؛  ) أ ( 

                        تعزيز نظم اإلنذار املبكر؛  ) ب ( 

                                                                           التعاون من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية املشتركة والنظم اإليكولوجية؛  ) ج ( 

                              مجع املعلومات ومعاجلتها وتبادهلا؛  ) د ( 

                                                        إعداد عملية نقل التكنولوجيات املناسبة على الصعيد اجملتمعي؛    ) ه ( 

                            تطوير مصادر الطاقة البديلة؛  ) و ( 

  .           االقتصادية-                 املسائل االجتماعية   ) ز ( 

                من أجل اجلماعة     "                                  اخلطة اإلقليمية اإلرشادية للتنمية    "                                                               بـيد أن من املهم اإلشارة إىل أن إعادة اهليكلة هذه ووضع              -  ٤٣
                       ومن املقرر إجراء هذا      .     سبان                                                                                           اإلمنائـية يتطلـبان حتديـث برنامج العمل دون اإلقليمي لكي يأخذ هذين التطورين يف احل               

  .    ٢٠٠٥               االستعراض يف عام 

  .                                                           وميكن تلخيص أهم إجراءات تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي يف اآليت -  ٤٤

                                                                                                                  إن أول بـرنامج وضـع يف هذا الصدد هو برنامج مكافحة تدهور التربة والتصحر، الذي تتمثل أهم أهدافه يف                     -  ٤٥
                                                                            ر اجلفاف يف املنطقة دون اإلقليمية واستهالل عملية تنسيق بعض األنشطة دون                                                    مكافحـة هاتني اآلفتني والتخفيف من آثا      

  .                  ً                                                ويرمي الربنامج أيضاً إىل دعم الدول األعضاء يف تنفيذ برامج العمل الوطنية  .                     اإلقليمية يف هذه اجملاالت

                             علقة بإدارة املوارد الطبيعية،                                                                              وتدعـم اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي حتديد وتنفيذ املشاريع العابرة للحدود املت   -  ٤٦
                                                          من أجل إدارة مستدامة لألراضي يف حوض ليمبوبو، وهو              ٢٠٠٤                                                      مثل املشروع املتوسط احلجم الذي استهل يف هناية عام          

    وقد   .                                                                                                               مشـروع أجنزه برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بدعم من مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      
                                                                                                                         عديـد من هذه املشاريع العابرة للحدود يف مؤمتر الشركاء املتعلق باملبادرة البيئية اليت اختذهتا نيباد، الذي عقد يف                    ُ        قُـدم ال  

                                                   وجيري استكمال مشروع إلدارة املوارد الطبيعية على مستوى   .     ٢٠٠٣        ديسـمرب   /                                    اجلزائـر العاصـمة يف كـانون األول      
  .          ملي للطبيعة                                          اجملتمعات احمللية األساسية بدعم من الصندوق العا

                                                               العملية االستشارية الداعمة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل دون         - ٢
                                                             اإلقلـيمي، واتفاقـات الشراكة املعقودة مع الدول املتقدمة         

                                  األطراف أو غريها من الكيانات املهتمة

         التصحر                                                                                             تعمـل اجلماعـة اإلمنائـية للجنوب األفريقي بعزم على أن تشارك مجيع اجلهات املنخرطة يف مكافحة           -  ٤٧
                                                        ومن أجل هذا تقرر إنشاء هيئة إقليمية للدعم التقين           .                                                                 مشـاركة نشـطة يف وضـع برنامج العمل دون اإلقليمي وتنفيذه           

                                                                                                   وستكلف هذه اهليئة بتيسري بتنفيذ مشاريع يف هذا اجملال املهم بتحقيق اتساق إقليمي وإدارة مثلى                 .                 إلصـالح األراضـي   
                                 ً                                        نشر املعلومات وأفضل املمارسات طبقاً للمبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية                                 ً        وتشـجع اجلماعـة اإلمنائية أيضاً       .          لـلموارد 
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                               الذي يرمي إىل توثيق التجارب       "                             مشروع التفاعل بشأن التصحر    "                                                       مكافحة التصحر، كما تشهد على ذلك املبادرة املسماة         
  .     لتصحر                                                                           الناجحة يف جمال مكافحة التصحر وتبادهلا بني جهات االتصال الوطنية التفاقية مكافحة ا

                                                                   املخصصـات املالـية اليت ترصدها البلدان املتأثرة يف املنطقة دون            - ٣
             ً                                                            اإلقليمـية دعمـاً لتنفيذ االتفاقية، واملساعدة املالية والتعاون التقين          
                                                           املقدمان واملطلوبان، مع حتديد االحتياجات وترتيبها حبسب أولويتها

                                       مركز األمن الغذائي والتنمية الريفية                        لية العاملية لدى                                                             أنشـئ صندوق تيسري دون إقليمي بدعم تقين ومايل من اآل           -  ٤٨
ـ                       ومع ذلك، فقد وضعت      .                                                 لكن هذا املرفق مل يعد يعمل بسبب زوال املركز          .                                          تابع لـلجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي         ال

                                    كما تستفيد بعض الدول األعضاء يف       .                                                                              املـوارد رهـن تصرف الدول األعضاء من أجل استكمال برامج عملها الوطنية            
               ً    ومجعت أموال أيضاً من   .                                                                                                     اجلماعـة اإلمنائية من دعم مرفق البيئة العاملية لتنمية القدرات يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي              

  .                                                                                                            الشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف من أجل تدشني مشاريع وتنفيذها مثل املرحلة الثانية من برنامج التثقيف بشأن البيئة

 شرات املستخدمة يف قياس التقدم احملرز وتقييمهادراسة املعايري واملؤ -٤

       لكن      ٢٠٠٢                                                                                                         كـان من املقرر االنتهاء من إعداد نشرة إخبارية ثانية عن حالة البيئة يف اجلنوب األفريقي يف عام                    -  ٤٩
  .    ٢٠٠٥     ً                          قيوداً مالية أرجأت نشرها إىل عام 

  التقدم احملرز يف برنامج العمل اإلقليمي-     ً ثالثا  

                                                                                               قرير التقدم احملرز يف عملية برنامج العمل اإلقليمي من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر،                                  يسـتعرض هـذا الت     -  ٥٠
    اليت             ً                                                                                                          ويعـرض تقيـيماً لألنشـطة املضطلع هبا منذ تقدمي التقرير األخري إىل الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                    

   ).       إيطاليا (         يف روما     ٢٠٠٢      نوفمرب  /                    انعقدت يف تشرين الثاين

 جماالت التعاون يف إطار الربنامج والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها - ألف 

             من املرفق     ١٣      ً                 ، وفقاً ألحكام املادة         ١٩٩٧      مارس   /                                                               حدد مؤمتر البلدان األفريقية املعقود يف بوركينا فاسو يف آذار          -  ٥١
ّ                                                         اإلقليمي ألفريقيا اليت تعّرف اجملاالت ذات األولوية اليت يتيح فيها برنامج العم                                                         ل اإلقليمي مزايا نسبية، سبعة جماالت ينبغي                             

  :                                   التعاون فيها على الصعيد اإلقليمي، هي

                                                                                         اإلدارة الرشيدة للموارد املائية يف أحواض األهنار والبحريات واملياه اجلوفية الكربى العابرة للحدود؛  ) أ ( 

                             احلراجة الزراعية وحفظ التربة؛  ) ب ( 

              اصيل العلفية؛                                اإلدارة الرشيدة للمراعي وتشجيع احمل  ) ج ( 

                                                                               الرصد البيئي، ورسم خرائط املوارد الطبيعية، واالستشعار عن بعد، ونظم اإلنذار املبكر؛  ) د ( 

                                                         تعزيز مصادر الطاقة املتجددة والتكنولوجيات املواتية للبيئة؛    ) ه ( 
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                             نظم اإلنتاج الزراعي املستدامة؛  ) و ( 

  .                                            هتيئة بيئة مواتية ملكافحة التصحر وبناء القدرات  ) ز ( 

               املؤمتر الوزاري                                                     مع اتباع توصيات مؤمتر البلدان األفريقية، أنشأ                                                           وبغية وضع برنامج العمل اإلقليمي موضع التنفيذ         -  ٥٢
                                                                                                                          األفريقي التحضريي ملؤمتر األطراف الثالث، الذي شاركت يف تنظيمه أمانة االتفاقية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف كينيا                 

ُ       وُعهد إىل   .                                                 ، ست شبكات برامج مواضيعية تشمل اجملاالت اآلنفة الذكر    ١٩٩٩       أكتوبر   /   ول            تشرين األ  -       سبتمرب   /        يف أيلول   
                                                                                                            وحدة التنسيق اإلقليمية ألفريقيا، التابعة ملصرف التنمية األفريقي، مهمة أساسية تتمثل يف التأكد من تدشني تلك الشبكات 

  .                      لعمل اإلقليمي يف أفريقيا              ً                                             وتشغليها فعلياً لكي تتمكن من املسامهة بفعالية يف تنفيذ برنامج ا

ُ                                  ففضـالً عـن الشـبكات الثالث اليت ُدشنت يف الفترة السابقة           -  ٥٣                 اإلدارة املتكاملة    " ١                     شبكة الربنامج املوضوعي  (    ً                      
                  ، وشبكة الربنامج       ٢٠٠٠       ديسمرب   /              يف كانون األول    "                                                                      لـلموارد املائية يف أحواض األهنار والبحريات واملياه اجلوفية الدولية         

        االستغالل    " ٣                            ، وشبكة الربنامج املوضوعي         ٢٠٠١       يونيه   /         يف حزيران   "                             اجـة الزراعية وحفظ التربة        احلـر    " ٢           املوضـوعي   
                                                 ، فإن شبكات الربامج املواضيعية الثالث املتبقية        )    ٢٠٠١       نوفمرب   /               يف تشرين الثاين    "                                         الرشيد للمراعي وتطوير احملاصيل العلفية    

ُ                           قد ُدشنت أثناء الفترة قيد النظر    :  

                                                                                   ظم الرصد البيئي ورسم خرائط املوارد الطبيعية واالستشعار عن بعد ونظم اإلنذار                                  الشـبكة املعنـية بن      ) أ ( 
     وجرت   .                                                    يف تونس العاصمة بدعم مايل من أملانيا وهولندا            ٢٠٠٢        أكتوبر   /                                   عقد اجتماع التدشني يف تشرين األول       :        املـبكر 

                                فريقية لرسم اخلرائط واالستشعار              املنظمة األ  (                                          مع جهة االتصال املؤسسية هلذه الشبكة            ٢٠٠٤       أبريل   /                 مشاورات يف نيسان  
    وقد   .                                                                                              ، وهي مشاورات مسحت بتجسيد توصيات اجتماع التدشني يف مشاريع جيب أن حيظى وضعها باألولوية               )       عن بعد 

                                            قدم أحد هذه املشاريع إىل مرفق البيئة العاملية؛

                               للبيئة، اليت تتوىل تنسيقها                                                                                    الشبكة املعنية بتعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة والتكنولوجيات املواتية          ) ب ( 
                          منظمة البيئة وتنمية العامل  "                                                                                             الوكالـة الوطنية للطاقات املتجددة يف تونس، بالتعاون الوثيق مع املنظمة غري احلكومية املسماة         

         برعاية     ٢٠٠٤     مايو  /      يف أيار  )      كينيا (                         عقد اجتماع التدشني يف نريويب   :                         اليت يوجد مقرها يف السنغال  ) ENDA/TM   " (      الثالث
                                                                                          متر الوزراء األفارقة املكلفني بقطاع الطاقة، بدعم من اآللية العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛  مؤ

                                                                                                الشـبكة املعنـية بتعزيز نظم االستغالل الزراعي املستدام، اليت تتوىل تنسيقها اهليئة املتخصصة يف تعزيز        ) ج ( 
                                                    ، بوركينا فاسو، التابعة ملنظمة الوحدة األفريقية        )UA/SAFGRAD (                                                      البحـث والتطوير الزراعيني يف املناطق شبه القاحلة         

ُ                  واليت ُدشنت يف تشرين الثاين   .                                             يف تونس العاصمة، بدعم مايل من أملانيا والنرويج    ٢٠٠٤      نوفمرب  /     
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                                                         العملـية االستشـارية الداعمة إلعداد وتنفيذ برنامج العمل     -    باء 
                                  اإلقليمي، واتفاقات الشراكة املعقودة

  :                                                          د من األنشطة لوضع برنامج العمل اإلقليمي وتنفيذه، سيما ما يلي            اضطلع بالعدي -  ٥٤

 األنشطة املتعلقة بشبكات الربامج املواضيعية -١

                                                                                                         شـارك يف أعمال كل اجتماع من اجتماعات التدشني الثالثة أشخاص من مؤسسات إقليمية أفريقية تعمل يف                  -  ٥٥
             وحددت برامج    .                                          مكافحة التصحر، وشركاء آخرون مهتمون                                                               اجملـاالت ذات الصلة، وجهات اتصال وطنية معنية باتفاقية        

                                                                                                    عمـل تـبني األنشطة ذات األولوية اليت جيب االضطالع هبا على األجلني القصري واملتوسط، وكذا أدوار خمتلف اجلهات        
  .       الفاعلة

          الثالثة                                                                                               وأكـدت التوصيات اليت صدرت عن تلك االجتماعات احلاجة إىل جتميع املعلومات املتاحة يف اجملاالت               -  ٥٦
                       ً                                         وترمي هذه الشبكات أساساً إىل االستفادة من اإلمكانات العلمية           .                                                    وتـبادهلا وإقامة عالقات تعاون بني أعضاء الشبكات       

  .                                               والتقنية يف أفريقيا بقصد املسامهة يف تنفيذ االتفاقية

                   تعد وثائق مشاريع                         ً                                                                 وتشري هذه التوصيات أيضاً إىل أن جهات االتصال املؤسسية وأعضاء الشبكات املواضيعية س             -  ٥٧
   ".                                                             مبادرات إقليمية ودون إقليمية لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر "                             يتعني إدراجها يف اجملموعة املسماة 

                                                                                                           وقـد أعـدت منذ ذلك احلني مقترحات تتعلق بربامج عمل الشبكات بشأن الرصد البيئي والطاقات املتجددة،                  -  ٥٨
      مشروع  "                                        مثل مرفق البيئة العاملية وبرنامج       -                      كاء املتعددي األطراف                                                       ومـنها ما هو يف طور اإلعداد، وستعرض على الشر         

  .                     أو الثنائيني املهتمني-                            التابع ملصرف التنمية األفريقي   "                                                            متويل خدمات الطاقة للمستعملني النهائيني للطاقة على نطاق صغري   
                                        املؤمتر الدويل بشأن الطاقات املتجددة                                                                                         كمـا أدرجت الشبكة املتعلقة بالطاقة املتجددة يف برنامج العمل الدويل املعتمد يف            

  .    ٢٠٠٤      يونيه  /        يف حزيران  )       أملانيا (               الذي عقد يف بون 

           ً                                                                                                     واعـتمد أيضاً االجتماع الذي دشنت فيه الشبكة املتعلقة بتعزيز نظم اإلنتاج الزراعي املستدامة املنعقد يف تونس               -  ٥٩
                                      سيسمح بإقامة شراكات مع العديد من                                      برنامج عمل من ثالث سنوات           ٢٠٠٤         نوفمـرب    /                              العاصـمة يف تشـرين الـثاين      

          أمريكا  -                                                    وتطلب كذلك التوصيات الصادرة عن منتدى أفريقيا          .                                                       املؤسسـات العاملـة يف جمال تعزيز الزراعة املستدامة        
                                                                                                                           الالتينـية بشأن املوضوع نفسه تدابري ملموسة لتنفيذ االتفاقية من شأهنا اإلفادة من تبادل اخلربات اليت ختللت أعمال ذلك                   

  .  دى    املنت

                                                                                                               ويف اخلـتام، مـن املنتظر أن تقوم بنفس الشيء اجلهات الفاعلة األخرى دون اإلقليمية واإلقليمية يف الشبكات                   -  ٦٠
  .                                                                                                          املواضيعية اليت سبق تدشينها، بشرط إزالة عدد من القيود املالية واملؤسسية اليت ما فتئت تعرقل حسن سريها منذ تدشينها
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 ريقي وأمانة اتفاقية مكافحة التصحرالتعاون بني مصرف التنمية األف -٢

       وأمانة   )                                                      وهو املؤسسة املضيفة لوحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا       (                                                يف إطـار التعاون بني مصرف التنمية األفريقي          -  ٦١
                                                                                                                          اتفاقية مكافحة التصحر، جتدر اإلشارة إىل أن موظفي تلك الوحدة قد نقلوا إىل تونس العاصمة إثر نقل املصرف إىل هذه                    

  .                               ة، ويواصلون أنشطتهم هناك كما جيب     املدين

                                                                                           ، قام املدير التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، يرافقه موظفو وحدة التنسيق اإلقليمية،                ٢٠٠٤       أبريل   /         ويف نيسان  -  ٦٢
      ١٩٩٩      مايو   /                                                                                                              بـزيارة إىل سـيادة عمر قباج، رئيس املصرف، للعمل معه على تقييم تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة يف أيار                  

  .                                                               بالتعاون بني مصرف التنمية األفريقي وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر        واملتعلقة

                        ويتجسد هذا التعاون يف      .                                                                                    ومتـثل استنتاجات وتوصيات هذا اللقاء خطوة مهمة يف تعزيز التعاون بني املؤسستني             -  ٦٣
  :   اآليت

               شاريع امليدانية                 التصحر من خالل امل /                                                                  رغـبة املصرف املعلنة يف ختصيص موارد كبرية ملكافحة تدهور التربة           •
                 ُّ                                    ويف هذا املضمار، اتُّفق على توثيق التعاون مع جهات االتصال   .                                          الـيت تـتابعها إدارات املصرف التنفيذية     

                                                                                                                 الوطنية التابعة املعنية باتفاقية مكافحة التصحر يف امليدان بغية دعمها بواسطة أنشطة تعزيز القدرات، سيما               
  .             رك فيها املصرف                                          من أجل إعداد وإدارة مشاريع تنمية ريفية يشا

                                         ً                                                               إنشاء صندوق استئماين ميكن أن تشارك فيه أيضاً بلدان أعضاء ال تنتمي إىل املنطقة بقصد تسهيل متويل                  •
  .            تدهور التربة /                                                                  الربامج واملشاريع املنبثقة عن تنفيذ اتفاقيات ريو، وخباصة مكافحة التصحر

  .                                    تعزيز التعاون مع مرفق البيئة العاملية •

                                                                                      وظ باملبادرات الثنائية اجلارية، مثل املبادرة اإليطالية يف جمال مكافحة تدهور التربة يف                           اهتمام املصرف امللح   ●
  .       أفريقيا

                                                                                                     وعـالوة عـلى ذلـك، تعاون املصرف بشكل أساسي مع وحدة التنسيق اإلقليمية على إعداد اجتماع تدشني               -  ٦٤
                                        طاقة للمستعملني النهائيني للطاقة على نطاق                       مشروع متويل خدمات ال    "               وشارك برنامج     .                                    الشـبكة املتعلقة بالطاقة املتجددة    

                                                                                                 بفعالية يف األعمال وهو يستعد لترمجة التوصيات ذات األولوية لشبكة الربنامج املوضوعي هذه إىل مشاريع منوذجية   "    صغري
  .                                                           ملموسة لتشجيع استعمال الطاقات املتجددة يف إطار تنفيذ االتفاقية

           صحر ومرصد                                                الـتعاون بـني أمانـة اتفاقية مكافحة الت         - ٣
                            الصحراء الكربى ومنطقة الساحل

                                         ً                                                                    عمـل مرصـد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل كثرياً منذ الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية على                  -  ٦٥
                                                                                                                    حتسـني التواصـل وتـبادل املعلومات بني خمتلف فئات اجلهات الفاعلة يف أفريقيا، وال سيما جهات االتصال الوطنية،                   

  .                                                           ل املؤسسية للشبكات املواضيعية الست وكذا وحدة التنسيق اإلقليمية           وجهات االتصا



ICCD/CRIC(3)/2/Add.2 
Page 20 

 

      ٢٠٠٤       أبريل   /                                                                                                   وجددت الدورة اخلامسة جمللس إدارة املرصد والدورة الثانية جلمعيته العامة اللتان عقدتا يف نيسان              -  ٦٦
                       يمي ملكافحة التصحر يف                                                                                                      التأكـيد عـلى ضرورة وضع نظام لتبادل املعلومات ونشرها يف إطار متابعة برنامج العمل اإلقل               

  .       أفريقيا

 إصدار النشرة اإلخبارية لوحدة التنسيق اإلقليمية -٤

                                   وهذا اإلصدار األول من النشرة، اليت      .                                                                          صـدرت النشـرة اإلخبارية لوحدة التنسيق اإلقليمية وهي اليوم متداولة           -  ٦٧
                                 ج املواضيعية وميكن االطالع عليها                                                                                    وزعت يف شكل إلكتروين، يقدم معلومات أساسية عن الوحدة وأنشطة شبكات الربام           

                                                                    ويتمثل هدفها األساسي يف دعم تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا من خالل             .                                                      يف موقع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر على اإلنترنت       
  .                                                         تعزيز التعاون اإلقليمي ونشر أفضل املمارسات والدروس املستخلصة

 لدوليةمشاركة وحدة التنسيق اإلقليمية يف االجتماعات ا -٥

                                                                                                            سـهلت وحدة التنسيق اإلقليمية، من خالل مشاركتها يف العديد من االجتماعات اإلقليمية والدولية، األخذ يف                 -  ٦٨
          مثل نيباد  (                                                                                                             االعتـبار على قدر املستطاع إدراج عملية وضع برنامج العمل اإلقليمي وتنفيذه يف املبادرات اجلارية يف أفريقيا            

                                                                                        تعاون وزراء البيئة األفارقة وكذا برنامج عمل مجاعة دول منطقة الساحل والصحراء                                                 واملـبادرة اإليطالـية وبرنامج عمل     
   ).     الكربى

     بشأن   "                                                   معهد الطاقة والبيئة للبلدان الناطقة بالفرنسية      "                  إحدامها نظمها    -                                      كمـا أن املشاركة يف حلقيت التدريب         -  ٦٩
         تشرين    ٢١-  ١١                 نيامي، النيجر،    (         العاملية                                                                                وضـع مشـاريع ملكافحة التصحر مؤهلة للحصول على الدعم من مرفق البيئة              

                                                                                                      ، واألخرى نظمها برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار مرفق البيئة                )    ٢٠٠٣       نوفمرب   /     الثاين
          ً     ً                            متثل مكسباً كبرياً من أجل متابعة وحدة        -  )     ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٣-  ١١                         تونـس العاصمة، تونس،      (           العاملـية   

                                                                                                                   سـيق اإلقليمـية مشـاريع مكافحة تدهور األراضي احملتمل أن تنبثق عن أنشطة شبكات الربامج املواضيعية واملؤهلة                      التن
  .                                       للحصول على الدعم من مرفق البيئة العاملية

                                                ً       املخصصات املالية اليت ترصدها العملية االستشارية دعماً        -    جيم 
  ة                                                         إلعـداد وتنفيذ برنامج العمل اإلقليمي واملساعدة املالي       

             أو املطلوبتان /                   والتقنية املتلقتان و

                           إال أن العملية تلقت خالل       .                                                                                    مل ترصـد البلدان األفريقية األطراف أي موارد مالية حلساب عملية تنفيذ الربنامج             -  ٧٠
    دشني                  وأتاح هذا الدعم ت  .         ً                                                          أو تقنياً من خمتلف الشركاء الثنائيني ومن مصرف التنمية األفريقي         /                     ً      ً       الفترة قيد النظر دعماً مالياً و     

  .                                                                                                      أنشطة الشبكات املواضيعية الثالث املتبقية، كما أتاح لوحدة التنسيق اإلقليمية تيسري العملية على الصعيد اإلقليمي



ICCD/CRIC(3)/2/Add.2 
Page 21 

  االستنتاجات-     ً رابعا  

                                                                                                                 بعد حتليل التقارير اخلمسة اليت قدمتها املنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية اليت تتوىل مهام جهات االتصال                 -  ٧١
َ                 عداد برامج العمل دون اإلقليمية وتنفيذها، ميكن َسوق بعض االعتبارات        لتنسيق إ                                             .  

                                            مشاركة األطراف املعنية، وال سيما اجملتمع املدين، يف                                   ً     ً                تـتعهد كـل املـناطق دون اإلقليمية تعهداً جاداً بضمان        -  ٧٢
                            كة، فقد بذلت املناطق دون                                                               وبغية ضمان تأثري أفضل هلذه املنهجية القائمة على املشار          .                                 مكافحـة التصحر وتدهور التربة    

                                                   وقد أويل اهتمام كبري لتنسيق األنشطة على املستوى          .              ً      ً                                                 اإلقليمية أيضاً جهوداً كبرية لتنمية قدرات اجلهات الفاعلة الرئيسية        
                  ويسمح هذا التعاون   .                                                                                        دون اإلقليمي، ومتيل املؤسسات إىل إضفاء الطابع الرمسي عليه وإدارته بفعالية بوضع هياكل خمصصة   

                 ويف هذا السياق،     .                                                                                                 املـوارد املتاحة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر بصورة أفضل، بتوجيهها وجهة رشيدة ومثلى                     بـإدارة 
  .               عرب شبكات متنوعة  )              أفضل املمارسات (                                                                  تتعهد املناطق دون اإلقليمية بضمان نشر املعلومات ومناذج األنشطة الناجحة 

                                                                مية قد اعترفت بأمهية املتابعة والتقييم ومجع البيانات يف إطار                                                             ومـع أن األغلبـية الساحقة من املناطق دون اإلقلي          -  ٧٣
                                                                                                                   مكافحـة التصـحر واستحدثت العديد من األنشطة يف هذا اإلطار، فإنه جتدر مالحظة أن بعض املناطق دون اإلقليمية                   

  .            ً     ً                           متأخرة تأخراً كبرياً يف هذا القطاع رغم أنه أساسي

          أو إنشاء   /                                                          ارد يف مجيع املناطق دون اإلقليمية من خالل حلقات عمل و                                                      وقـد تولت اآللية العاملية عملية حشد املو        -  ٧٤
                                                                                           ويف اخلتام، فقد اغتنمت معظم املناطق دون اإلقليمية الفرص اليت أتاحها برنامج العمليات               .                             صـناديق تيسري دون إقليمية    

                      لكن مجيع املناطق دون      .                  لصادرة عن نيباد                                                                                            املـتعلق بـاإلدارة املستدامة لألراضي التابع ملرفق البيئة العاملية واملبادرة البيئية ا            
ُ              اإلقليمية مل تستفد بعُد من هذه الفرص                    .  

  :                                                   وبناء على هذه االعتبارات، ميكن استخالص النتائج التالية -  ٧٥

                                                       ً                                               يسـري تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية يف االجتاه الصحيح عموماً رغم الصعوبات اهليكلية والسياسية                 ) أ ( 
          ستهان هبا؛                  واالقتصادية اليت ال ي

  .                                                                                                مسحـت مبادرات وفرص جديدة بإعطاء زخم جديد لعملية تنفيذ بعض برامج العمل دون اإلقليمية                ) ب ( 
                                                                                                                    ويـبدو مـع ذلـك أن املناطق دون اإلقليمية اليت مل تستفد بعد من هذه الفرص ينبغي أن تستفيد منها يف أقرب اآلجال               

       ً                           تأسيساً على التجارب اليت سبق خوضها؛

                                                                                         العمل دون اإلقليمية عادة يف ظل احترام املبدأين األساسيني التفاقية مكافحة التصحر،                            تـنفذ بـرامج     ) ج ( 
                  التعاون واملشاركة؛  :    ومها

                                                                                                  تـبذل جهود ملموسة الستعمال املوارد املتاحة االستعمال األمثل، وخباصة بفضل إنشاء آليات تنسيق                ) د ( 
             ون اإلقليمية؛                                         وجيب تعميم تشغيل هذه اآلليات يف مجيع املناطق د  .       وتوجيه

  .                                                                    كما جيب توزيع أدوات فعالة للمتابعة والتقييم يف جممل املناطق دون اإلقليمية    ) ه ( 
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                                                                                                            وعـلى الصـعيد اإلقليمي، جتسدت عملية إعداد وتنفيذ برنامج العمل اإلقليمي ملكافحة التصحر خالل الفترة                 -  ٧٦
  .                                               املستعرضة يف تدشني الشبكات املواضيعية الثالث املتبقية

                                                                               نشطة األوىل لتنفيذ التوصيات املعتمدة إبان حلقات العمل الثالث األوىل املخصصة                                        ذا كـان قد تعذر إجناز األ        وإ -  ٧٧
                                                                                                             للتدشـني، فـإن األنشطة اخلاصة بالشبكات املتعلقة بالرصد البيئي وبالطاقة املتجددة قد بدأ تنفيذها بفضل حتسني عملية     

                                                   مثل مؤمتر الوزراء األفارقة املكلفني بقطاع الطاقة        (                واتية ألنشطتها                                                       إشـراك جهات االتصال املؤسسية وبفضل هتيئة بيئة م        
      يونيه  /                                                                        أو مؤمتر بون الدويل املتعلق بالطاقات املتجددة الذي عقد يف حزيران               ٢٠٠٤      مايو   /                               الـذي عقـد يف نريويب يف أيار       

   ).                                ، والذي شاركت فيه الشبكة بفعالية    ٢٠٠٤

          لتنسيق      ١٩٩٩                           َّ                      يع جهات االتصال املؤسسية املعيَّنة يف هناية عام                                                        بيد أن من الواجب االعتراف بوجه عام بأن مج         -  ٧٨
                    وتقترح األمانة عقد     .                                                                                               الشـبكات املواضـيعية افتقدت الدعم اإلضايف التقين أو املايل املطلوب لالضطالع مبهامها بفعالية             

                  تها وإجياد احللول                                                                            العشـر يف املؤمترات اإلقليمية القادمة بغرض إجراء تقييم نقدي ألنشط                                     اجـتماع جلهـات االتصـال     
  .                        التصحيحية اليت يلزم فرضها

                                                                                                        ولـيس مـن شك يف أن نظام تبادل املعلومات وتداوهلا املقرر على مستوى وحدة التنسيق اإلقليمي سيسهم يف               -  ٧٩
      يدع                                                        ً               مث إن إصدار النشرة اإلخبارية لوحدة التنسيق اإلقليمية مؤخراً  ميثل مبا ال       .                                          تيسري عمل الشبكات املواضيعية يف أفريقيا     

                                                                             كما أن مؤسسات أفريقية متخصصة كثرية ميكنها اإلسهام يف الشبكات املواضيعية             .    ً           ً                     جمـاالً للشـك تقدماً يف هذا االجتاه       
                                                                          ً        ً                                        لـربنامج العمل اإلقليمي، وشركاء ثنائيني وإقليميني ومتعددي األطراف، أبدوا اهتماماً متزايداً هبذا الربنامج املؤهل ألداء                

  .                                                 اإلجيابية لتكميل جهود الدول واملؤسسات دون اإلقليمية                        دور أساسي يف حفز املبادرات

                                                                                                                 إذن، فقـد بدأت مرحلة جديدة من تطوير العملية على الصعيد اإلقليمي يف جمال تنفيذ التوصيات املقدمة إبان                   -  ٨٠
       ا تلك                                                                                                              اجـتماعات تدشني الشبكات اليت انعقدت، وخباصة يف جمال التفاوض على متويل مشاريع جتريبية تكاملية اقترحته               

                            مشروع متهيدي لربنامج العمل     "                                                                          وبوسـع وحـدة التنسـيق اإلقليمية اآلن إصدار ورقة املناقشة املعنونة               .            االجـتماعات 
  .          َّ             ، اليت ستعمَّم بعد إعدادها "       اإلقليمي

                  ً                                                                                          وستتوىل الوحدة أيضاً متابعة األنشطة اإلقليمية اليت وضعت بالشراكة مع مصرف التنمية األفريقي من أجل تنفيذ             -  ٨١
                                                                                                                    اقـية مكافحـة التصـحر يف أفريقيا، وستستحدث أنشطة أخرى بالتعاون مع شركاء أمانة اتفاقية مكافحة التصحر                     اتف

                                  ً                                                           وستشارك وحدة التنسيق اإلقليمية أيضاً بفعالية يف الترويج للسنة الدولية للصحاري ومكافحة             .                         اإلقليميني ودون اإلقليميني  
  .    ٢٠٠٦             التصحر يف عام 

- - - - - 


