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                           جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
        الثالثة        الدورة
     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١- ٢      بون،
        املؤقت      األعمال        من جدول   )  أ ( ٣       البند

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

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

                                     املقدمـة من األطراف من البلدان                 الـتقارير            اسـتعراض 
                يف ذلك بشأن      مبا                      أن تنفيذ االتفاقية،    ـ                      األفريقية املتأثرة بش  

                                                           العملية القائمة على املشاركة، واخلربات املكتسبة والنتائج      
                               يف إعداد برامج العمل وتنفيذها     احملرزة                      

 إضافة

   ُ  ِّ  يت ن ظ مت العمل دون اإلقليمية الحلقات نتائج
 ∗لألطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

                                                      

ّ         تأّخر إصدار *   .             اليت تتناوهلا      تماعات       عقد االج         التأخري يف        بسبب        الوثيقة      هذه   
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 موجز

                            التقارير الوطنية ومالمح         إعداد                          بناء القدرات يف جمال         دعم "                                               مشروع متوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية،            إطار   يف 
         الصندوق               عنية، وينفذه                                                 يشترك يف متويله البنك الدويل والبلدان امل        ، "      التصحر                                                 الـبلدان األفريقية األطراف يف اتفاقية مكافحة        

   َّ                                             مكَّنت عملية إعداد التقارير الوطنية البلدان            التصحر،                                                                          الـدويل للتنمية الزراعية مبساعدة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           
   َّ               وشكَّلت ثالث حلقات     .  ا                   رير والتصديق عليه   ا    التق     تلك                                 املصلحة مبشاركتهم يف إعداد           أصحاب                            املعنـية من تعزيز قدرات      

ُ                            يمـية ُعقدت يف أفريقيا يف شباط                 دون إقل       عمـل                                    العملية، وترد موجزات األعمال        هذه                      املرحلة األخرية من         ٢٠٠٥       فرباير   /     
  .     ً                          إضافةً إىل التوصيات يف هذه الوثيقة
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 احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 

                                                                      دون اإلقليمية لصاحل مشال أفريقيا وأفريقيا الغربية بشأن الدروس               العمل        حلقـة  -   ً أوالً 
                 تنفيذ االتفاقية،            املتعلقة ب                                       اجليدة يف سياق التقارير الوطنية           رسات     واملما          املستفادة  

  ٤   ٤٢-   ١ ......................    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١١- ٩       فاسو،              دوغو، بوركينا    اغا و

                       املستفادة واملمارسات         الدروس          املتعلقة ب                                         العمل دون اإلقليمية لوسط أفريقيا           حلقة -     ً ثانياً 
                  دواال، الكامريون،         التفاقية، ا                                                 اجليدة يف سياق التقارير الوطنية املقدمة بشأن تنفيذ  

   ١٢   ٥٥-  ٤٣ ..................................................    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١٧-  ١٥

                                                                                حلقـة العمـل دون اإلقليمـية لبلدان اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا املعنية              -     ً ثالثاً 
                                                                               بـالدروس املسـتفادة واملمارسات اجليدة يف سياق التقارير الوطنية عن تنفيذ            

   ١٨   ٨٦-  ٥٦ ....    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط ٣ ٢-  ٢١                                           اتفاقية مكافحة التصحر، أديس أبابا، إثيوبيا 
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                                                             حلقـة العمـل دون اإلقليمية لصاحل مشال أفريقيا وأفريقيا           -   ً أوالً 
                                                        الغربـية بشأن الدروس املستفادة واملمارسات اجليـدة يف        
                                                                 سـياق التقارير الوطنية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، واغادوغو،        

     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١١- ٩              بوركينا فاسو، 

 املداوالت

       الدول                    ُ                                                       السالفة الذكر، اليت ُنظمت بالتعاون بني اللجنة الدائمة املشتركة بني                    اإلقليمية                     حلقة العمل دون          مجعـت  - ١
                               الزراعية وأمانة االتفاقية،           للتنمية                             بدعم من الصندوق الدويل       ،                                                        ملكافحـة اجلفـاف يف منطقة الساحل واحتاد املغرب العريب         

         وأفريقيا   )                                                           واجلماهريية العربية الليبية، ومصر، واملغرب وموريتانيا          ائر،    واجلز       تونس،   (                                        ممـثلني عـن مجيع بلدان مشال أفريقيا         
          بيساو،  -                    وغينيا، وغينيا          وغانا،                                                                        بوركينا فاسو، وتوغو، والرأس األخضر، والسنغال، وسرياليون، وغامبيا،          و      بنن،     (       الغربية

                                   حكومية، ومنظمات دون إقليمية،                            عن ممثلني ملنظمات غري       ً فضالً  )                                                     وكـوت ديفـوار، وليبرييا، ومايل، والنيجر ونيجرييا       
  .           يف التنمية      وشركاء                 وإقليمية، ودولية 

                      بشأن املسائل األساسية           تفاعلي           حوار        إلجراء   ي         ً                    ابتكارياً بتخصيص حيز يوم       ً هنجاً                             برنامج عمل حلقة العمل           واتبع - ٢
                                عن عروض املنظمات اإلقليمية،        ً فضالً  )             اليوم الثاين  (         الغربية           أفريقيا   و  )            اليوم األول  (                               ها عروض بلدان مشال أفريقيا       ت      طرح    اليت

                    معمق بني مجيع فئات          آراء         تبادل                   عن طريق إتاحة               جدواها          املباشرة         احلوارات        وأثبتت     ).              اليوم الثالث  (                      والدولـية والشركاء    
        األطراف         مؤمتر              أبقى عليها                              السبع ذات األولوية اليت        ية       املواضيع         القضايا                           يف حلقة العمل بشأن            احلاضرة                      العناصـر الفاعلـة     

   .                         راض عملية تنفيذ االتفاقية    الستع

            يف تنفيذ          الفاعلة            العناصر       ومجيع       حملليات                              إىل إسهام اجملتمع املدين، وا        يها           اليت تول       األمهية                 البلدان على           ت كافة     وشدد - ٣
                                            أقرت بضرورة حتسني تعريف طبيعة املشاركة              البلدان      ولكن    .                                                         الـربامج واملشـاريع اليت تدخل يف إطار مكافحة التصحر         

ـ                                        على أمهية الدعم املقدم لعمليات         عمل                   كما شددت حلقة ال     .                  التقارير الوطنية             عند إعداد               املعنية،          الفاعلة   ر                   وفـئات العناص
   .         التصحر      ملكافحة                                          املتزايد يف إعداد وتنفيذ املشاريع املتكاملة   ات             وإسهام احمللي         الالمركزية     إحالل 

                              من بلدان مشال أفريقيا وأفريقيا    بري  ك                  والذي يشجعه عدد -           اجلمعيات،     حركة                                 أن الـدور الذي تضطلع به            غـري  - ٤
ٍ                                 ً        كاٍف، بسبب نقص القدرات واملوارد أساساً        غري      يبقى  -          الغربية،            العناصر             دعم تلك                  تتحمل مسؤولية                    وينبغي للدول أن      .    

   .        التنمية  يف      ئها      شركا   مال         استجابة آل                                                 الفاعلة اهلامة يف اجملتمع املدين وأال تعترب مشاركتها جمرد 

   من  و  .               التابعة هلا                تنسيق الوطنية   ال            ً          البلدان رمسياً هيئات            غالبية            أنشأت            لالتفاقية،       ً   ، ووفقاً                      الصـعيد املؤسسي         وعـلى  - ٥
           الالمركزية      حتقيق                                         ً                       تشريعات حراجية وعقارية جديدة أكثر متشياً مع مستلزمات                  البلدان،                   اعتمد العديد من                   ناحـية أخرى    

   ت                       الوقت الراهن وأثبت    يف                             ن هذه اإلجنازات تظل شكلية           غري أ   .        األساسية                اجملتمعات احمللية                                 إجياد اإلحساس باملسؤولية لدى      و
                                املؤسسي لتلك اهليئات على أعلى             الوجود     ُ    وُيعترب  .                                                              وجـود قضية عامة تتعلق بوظيفة هيئات التنسيق الوطنية                   املناقشـات 

  .     شركاء                   تبادل اآلراء مع ال     على                                ييسر مهام التشاور والتنسيق ويشجع              بالنظر إىل أنه         ً إجيابياً             ً  الدولة عنصراً    يات    مستو
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            ألولوية اليت        على ا                                                      ً       ً           دول املنطقة يف التمويل املباشر ألنشطة مكافحة التصحر مؤشراً إجيابياً                   املالئم ل       سهام    اإل       ويشكل - ٦
                         ً          شراكات لتعبئة املوارد فضالً عن           إقامة      يف          العاملية                           الدور الذي تؤديه اآللية           أصبح   و  .                                 تلك الدول ملكافحة هذه اآلفة             تولـيها 

                              ً                 التنمية، جعلت بعض البلدان أيضاً من مكافحة          يف         شركاء    ال         جانب      ومن  .                     واضحني بصورة أكرب      ملية                         إسهام مرفق البيئة العا   
  .         املشاكل    أخطر                                   غري أن نقص املوارد املالية يشكل إحدى    .                                       الثنائي مع بعض البلدان األفريقية           تعاوهنا                       التصـحر أولويـة يف      

                                   وجيري التساؤل بشأن وجاهتها، عندما        تنفيذية       تصحر،                                                                       وليسـت آليات التمويل الوطنية، مثل الصناديق الوطنية ملكافحة ال         
                                                                        العمل الوطنية يف استراتيجيات احلد من الفقر لالستفادة بصفة خاصة                برامج                                             يـتعلق األمر من جهة أخرى بتشجيع إدماج         

  .                    املتاحة يف هذا اإلطار       التمويل         من موارد 

                      تسم باملفارقة وجديرة       ً      جداً وت         متباينة  "     رياد  ال "                     فإن نتائج جتربة             التنمية،   يف         شركاء    ال        عمل                 صـعيد تنسيق         وعـلى  - ٧
                                         البلدان املتقدمة األخرى دعمها لربامج         سحب          أدى، إىل       ً      كثرياً ما                                                ومل يستوعب هذا املفهوم على النحو الوايف و         .        تقيـيم   ال ب

           ة وأنه ال                                                                      املطاف أن املسؤولية األوىل للتنسيق بني الشركاء تقع على احلكوم              هناية                       والحظت حلقة العمل يف       .               العمل الوطنية 
  .              ِّ ضطلع بدور امليسِّر ت        إال أن             جهات الرائدة    لل   ميكن

                                                                        يف اخلطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية أو يف استراتيجيات احلد           الوطين                         إدماج برنامج العمل            ويشـكل  - ٨
                      لوطين يف خطة التنمية        ا         العمل       لربنامج                               وأثبتت أمثلة اإلدماج الناجح       .                                                    الفقر بالنسبة إىل خمتلف البلدان شواغل حقيقية           مـن 

             التنمية على     يف         شركاء    ال                                       ولتخصيص املوارد من جانب الدولة و              الربنامج،     دور                                               االقتصادية واالجتماعية اآلثار اإلجيابية لربوز      
  .      والفقر                                                                   الفعال للعناصر املؤثرة على خمتلف مستوياهتم يف املكافحة املزدوجة للتصحر       اإلسهام           ً    السواء، فضالً عن 

                       استراتيجية احلد من        رقات   ُ                                       املُحددة يف برنامج العمل الوطين ضمن و                  االستراتيجية                 ن إدماج احملاور     ُ         ُيالحظ أ     لكن و - ٩
  .       ً ميدانياً           ً    ً                                                يزال شكلياً حبتاً وال ترافقه آليات تنفيذية لتمويل اإلجراءات املدجمة  ال      الفقر 

  .                     كة التفاقات ريو الثالث                                       اتفاقات ريو من خالل إنشاء أمانة مشتر    بني       لتآزر         ألوجه ا                      إىل جتـارب مهمة        ُ    وأُشـري  -  ١٠
    على             بصفة خاصة                                     منحى عمل معترف به، أن يشجع،            وهو               ات البيئية    ي      االتفاق                                       كـن لتحسني تنسيق عمل مراكز تنسيق          ومي

   .        احليوي      التنوع   أو  /                                 مكافحة التصحر، والتغريات املناخية و     تشمل                     إعداد مشاريع مشتركة 

                                                   خذة إلصالح األراضي املتدهورة من خالل برامج إعادة                        اإلجراءات املت          التقارير              ُ             الصـعيد الوطـين ُتربز             وعـلى  -  ١١
                  الطابع العابر    ُ   وُيربز  .                                           خصوبة األراضي املتدهورة، وما يف حكمها             استعادة                                  إحـياء املوارد الطبيعية أو               وإعـادة            احلـراجة،   

              كافحة اجلفاف يف                                       واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول مل       العريب      ملغرب                                                      لـلحدود ملكافحة التصحر التعاون القائم بني احتاد ا        
        اجلديدة                             ُ                                                    مرصد إقليمي للجفاف والتصحر، ُيدرج يف خطة عمل املبادرة البيئية للشراكة                  إنشاء     خالل                     مـنطقة الساحل من     
  . )     نيبال   (                    من أجل تنمية أفريقيا

         بدفع -                              ال سيما يف مشال أفريقيا،       -               ً      التصحر ميدانياً،          مكافحة          تقييم   -                ُ                  جتارب دالة لوضع ُنظم متابعة        ُ      وُتجـرى  -  ١٢
                                                 وإضافة إىل قضية تعزيز قدرات العناصر الفاعلة         .        التنمية   يف         شركاء    ال      بدعم   و         الساحل،         منطقة      و      الكربى                   من مرصد الصحراء    

                         احلواجز القائمة بصفة        بسبب                                                                   املعلومات وتبادل البيانات واملعلومات من بني العوائق الرئيسية،                     احلصول على           يظل           الوطنية،
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  ،         لالستخدام                                                  عام بأنه لكي تكون التقارير الوطنية صاحلة              إقرار     ومثة    .           ق الوطنية                                       خاصة بني املؤسسات وضعف هيئات التنسي     
   .   ها        وتقييم       املبذولة     جلهود  ا                               ُ                        تقدم احلالة املرجعية اليت ميكن أن ُيجرى على أساسها متابعة   أن                ً جيب من اآلن فصاعداً 

               التكنولوجيا يف         مكانة         لعلم و  ا         بدور                             هذه املسألة، اليت تتصل      إىل                                                ما تطرقت التقارير الوطنية وكذلك العروض           ّ وقلّ -  ١٣
  .       البلدان                                                  يف إدارة املوارد الطبيعية ميثل أحد شواغل العديد من        السواتل                  أن إسهام تقنيات   غري  .              مكافحة التصحر

  .       التالية                         املواضيعية واالستراتيجية          والتوصيات          النتائج      إقرار                أتاحت املناقشات و -  ١٤

 والتوصيات االستنتاجات

 اضيعية املوالتوصيات -ألف

               غري احلكومية           واملنظمات   ،                                    القائمة على مشاركة اجملتمع املدين             العمليات - ١
                                               ومنظمات اجملتمعات احمللية واملؤسسات الوطنية املتخصصة

  :     ا يلي        القيام مب                                              العمل بلدان مشال أفريقيا وأفريقيا الغربية إىل     حلقة      تدعو -  ١٥

                   احمللية يف إدارة            للحكومات                    جل مشاركة حقيقية            من أ           الالمركزية                                   تدابـري ملموسة لتعزيز عملية             اختـاذ   �
  ؛       حكوماهتا /       ألراضيها                املوارد الطبيعية 

                                                   جمال التفاوض، حىت تتمكن من التأثري يف سياسات          يف                                           قـدرات عناصـر اجملتمع املدين الفاعلة                تعزيـز   �
          الطبيعية؛                          واستراتيجيات إدارة املوارد 

                   يف عملية التنمية؛        حقيقية     فاعلة                           املنظمات غري احلكومية عناصر       اعتبار  �

                                                      يف صياغة وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الزراعية                القاعدية                                      قـدرات مـنظمات اجملتمعات احمللية               تعزيـز   �
          بتنميتها                                                               بغية متكينها من أن تكون عناصر فاعلة اقتصادية قادرة على النهوض        ً ميدانياً،                 املستدامة امللموسة 

         الذاتية؛

                                                          وتأمني مشاركته جبميع مكوناته وعلى كافة املستويات من             كفاءة      أكثر                               بروز اجملتمع املدين وجعله           تعزيز  �
  .                                         بتوصيف عناصره الفاعلة وعملياته على السواء و         املضافة،                خالل إبراز قيمته 

                  وتنفيذ سياسات        صياغة                                                                              العمـل العناصر الفاعلة املعنية يف اجملتمع املدين إىل تعزيز مشاركتها يف                    حلقـة         تدعـو  -  ١٦
  .                                   املوارد الطبيعية وإىل حتسني قدرات عملها                   واستراتيجيات إدارة 

       املدين      اجملتمع                                       ّ     إىل النهوض ببيئة مؤاتية لتعزيز خمتلف مكّونات            اإلقليميتني                             العمل بلدان املنطقتني دون        حلقة        تدعـو  -  ١٧
     لمية                               غري احلكومية، واملؤسسات الع            واملنظمات                   ، والقطاع اخلاص،     ي   احملل             هيئات احلكم    (                                  يف تنفيذ مشاريع مكافحة التصحر      

  .                               العناصر الفاعلة السابقة الذكر    خمتلف                          وإىل تعزيز إقامة شراكات بني   )         والتقنية
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ُ   األ طر -٢   أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية 

      إىل              اإلقليميتني                                                                                      العمل بالقرارات السابقة اليت اختذهتا هيئات االتفاقية وتدعو بلدان املنطقتني دون                 حلقـة   ُ   ّ   ُتذكّـر  -  ١٨
  :   يلي                                        باختاذ التدابري الالزمة من أجل القيام مبا               ً      ً تنفيذها تنفيذاً فعلياً

     يئات   اهل       اجها يف  م                                    هليئات التنسيق الوطنية عن طريق إد         الدائمة                                     الطابع املؤسسي واستدامة األمانة             إضـفاء   �
                                          ُ                          رفيع من اختاذ القرار، وختصيص موارد حمددة هلا ُتدرج يف ميزانية                مستوى            لدولة على             التابعة ل            اإلداريـة   
               من مصادر أخرى؛  ة     متاح          الدولة أو 

                             ّ                            هليئات التنسيق الوطنية اليت متكّنها من االضطالع بدورها كحافز        واملالية                               الوسائل القانونية واملادية        تأمني  �
       الصلة؛                                              ً                        وتقييم برنامج العمل الوطين ملكافحة التصحر، وفقاً لترتيبات االتفاقية ذات       وتنفيذ        يف إعداد 

       باحلفاظ                              ، بقدر ما تقتضيه احلاجة، وذلك                     ل العقارية ذات الصلة     املسائ                            العناية القصوى إىل تسوية       إيـالء   �
                                                   بغية ضمان سالمة االستثمارات وتأمني استخدامها،              مستدام،                                           عـلى املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنو        

  .                               مراعاة تنوع احلاالت احمللية وتعقدها   مع           واألطفال،                    خباصة من جانب النساء 

  يف ذلك عقد اتفاقات الشراكةمبا والدويل،  وتنسيق املوارد احمللي منهاتعبئة -٣

                 ال سيما بشأن           الوطنية                                                                                    العمل البلدان األطراف املتقدمة إىل زيادة تبادل املعلومات مع هيئات التنسيق                 حلقة      تدعو -  ١٩
  .         التعاون   جمال                                                    فرص التمويل، وإىل إدراج مكافحة التصحر ضمن أولوياهتا يف 

            والبلدان   ، "   ئدة  را  ال "    ً                                              وفقاً اللتزاماهتا ووكاالت التعاون متعددة األطراف                                     العمـل البلدان املتقدمة            حلقـة         تدعـو  -  ٢٠
                                                                 واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة                    اإلقليميتني،                                               األفريقـية الشريكة املعنية من املنطقتني دون        

                     مع البلدان املتقدمة         والتنسيق     ً           ميسراً يف التشاور                                                           املغرب العريب إىل التفكري يف فعالية ونتائج أعماهلا بصفتها          واحتاد          السـاحل   
  .             ملؤمتر األطراف       السابعة                                             األخرى وإىل تقدمي نتائجها على هامش أعمال الدورة 

                   الوطنية املعنية           الصناديق                                                                              العمل بلدان املنطقتني دون اإلقليميتني إىل إجراء تقييم لصالحية واستدامة                حلقة        تدعـو  -  ٢١
                                                       تعزيز الصناديق واآلليات املالية القائمة املالئمة، إىل                   العمل على                                يذ االتفاقية، وعند احلاجة،                                    بالتصـحر املنشأة يف إطار تنف     

  .                                                            أساليب عملية الستخدام تلك الصناديق لصاحل أنشطة مكافحة التصحر    تأمني               جانب السهر على 

                             الربنامج التنفيذي التابع     يف      مهاهتا                                                                              العمل البلدان املتقدمة األعضاء يف مرفق البيئة العاملية إىل زيادة مسا               حلقة      تدعو -  ٢٢
                                                       التمويل الرابع، وإيالء األولوية الحتياجات البلدان           إطار   يف    )   ١٥                   الربنامج التنفيذي    (                                   لـلمرفق بشـأن تدهـور األراضي        

  .                          والوصول إىل تلك االعتمادات        اإلجراءات               األفريقية بتيسري 

                 وخباصة، إعادة          التصحر،                              تنوعة لتمويل أنشطة مكافحة                                                       العمل البلدان األطراف إىل النهوض باملوارد امل           حلقة      تدعو -  ٢٣
  .                              ديون البلدان األطراف األفريقية    دوير ت
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  :                        العمل اآللية العاملية إىل    حلقة      تدعو -  ٢٤

ُ                    وإدماج برامج العمل الوطنية يف اُألطر اإلمنائية                الشراكات                                    جهودها يف جماالت التيسري وإقامة               مواصـلة   �                                
                   ً       ً            دفقات املالية وطنياً ودولياً على السواء؛       يف الت       الزيادة                 االستراتيجية بغية 

                                                 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم             الدويل،       البنك   (                                 مشـاركة أعضاء جلنة التيسري              تعزيـز   �
                                                                        للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واملصارف              الدويل                           املتحدة للبيئة، والصندوق    

  .                                    يف أنشطتها إلقامة شراكات وتعبئة املوارد  )     اقية             وأمانة االتف        اإلقليمية

  :                                             العمل بلدان املنطقتني دون اإلقليميتني إىل ما يلي    حلقة      تدعو -  ٢٥

ُ                             اُألطر االستراتيجية للتنمية      يف                             ، بقدر ما تقتضيه احلاجة،                  مكافحة التصحر        إدماج  �                        اخلطط الوطنية للتنمية    (  
ُ   اُألطر                        االقتصادية واالجتماعية أو    ؛ )               للحد من الفقر             االستراتيجية 

ُ                 املوارد لتلك اُألطر االستراتيجية     ختصيص                               أنشطة مكافحة التصحر يف عمليات      إدماج  �                خطط استثمار أو  (              
   ).        باألولوية              برامج عمل حتظى 

            ً       ً     بصفته مصدراً إضافياً            الالمركزي                                        ها إىل إيالء األولوية لتعزيز التعاون        ء                                  العمل البلدان األفريقية وشركا        حلقة      تدعو -  ٢٦
                                   يف إدارة املوارد الطبيعية وتنفيذ              األساسية             للمجتمعات         الفعالة                احمللي واملشاركة                هيئات احلكم                       ، وتعزيـز قدرات              للـتمويل 
  .        االتفاقية

               على املوارد          الفقراء                                                                                  العمل البلدان األفريقية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة الرامية إىل تيسري حصول                   حلقـة         تدعـو  -  ٢٧
  .                                  املالية غري املركزية والتمويل الصغري  ُ   الُنظم                         آليات التمويل املالئمة مثل                              املالية، وخباصة من خالل النهوض ب

                    املبادرة البيئية        مستوى                                                                                 العمل بلدان دون املنطقتني اإلقليميتني إىل االستفادة من الفرص القائمة على                 حلقة        تدعـو  -  ٢٨
  .      لشراكة      لتلك ا                      زراعة األفريقية التابع                  املفصل لتنمية ال        والربنامج                                               النابعة من الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

  وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرىالروابط -٤

                            امليزات املقارنة الرامية     يف                                                                               العمل بلدان املنطقتني دون اإلقليميتني واملنظمات دون اإلقليمية إىل التفكري                حلقة      تدعو -  ٢٩
   .                               تعزيز أوجه التآزر، بصفة خاصة   غية ب                                               إىل إرساء آلية تشاور وطنية مرنة بني اتفاقات ريو، 

     ّ    املبكّر        لإلنذار                               ُ           استصالح األراضي املتدهورة وإقامة ُنظم              تدابـري  - ٥
                          للتخفيف من حدة آثار اجلفاف

              يف أفريقيا           املتدهورة                                                                                العدد املرتفع من املبادرات املتخذة يف جمال خصوبة األراضي ومكافحة األراضي               إىل      ً   نظـراً  -  ٣٠
                                         ومبادرة البيئة الصادرة عن الشراكة       ، "        واملاء     األرض "            ، ومبادرة    )          تري أفريقا    (                     رائدة، وأرض أفريقيا                             مـثل الشراكة القطرية ال    
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                   املقارنة وتشجيع         ميزاهتا                                                                    توصي حلقة العمل بالقيام جبرد حتليلي لتلك املبادرات هبدف تقييم              ،            أفريقيا      تنمية                 اجلديدة من أجل    
  .                              إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية       الرامية     الية                         من أجل تعبئة املوارد امل ء                     اتساقها واستغالهلا الكف

  وتقييم اجلفاف والتصحررصد -٦

                      وتدعو حلقة العمل       عمل                                                                                العمل باألمهية اليت توليها االتفاقية ملتابعة وتقييم التصحر وتنفيذ برامج                  حلقـة   ُ   ّ   ُتذكّـر  -  ٣١
  :     ا يلي        القيام مب                    البلدان األفريقية إىل 

                                                   املعلومات وتعزيز القدرات اخلاصة جبمع البيانات            تبادل        يف جمال                                  بالتعاون بني بلدان اجلنوب              الـنهوض   �
                وجتهيزها ونشرها؛

                                بني املؤسسات من أجل تشجيع تقاسم      الفصل        مبكافحة                                            الكفـاءات الوطنـية القائمة، ال سيما               تعبـئة   �
  ؛  وىف         قطرية أ   حملات                             املعلومات وإصدار، يف مجلة أمور، 

                                           مالئمة بصفتها أدوات مساعدة على اختاذ             مؤشرات   م   ُ                                    ُنظم متابعة وتقييم ووضع واستخدا              اسـتحداث   �
              اجملتمع املدين؛      مشاركة     منها       ستهدف     ما ي              القرار، وخباصة 

                           ملتابعة الكوارث الطبيعية؛     وطنية       ً                 ُ     تأسيساً على ما هو قائم، ُنظم       إنشاء،  �

  .                السكان املنتفعني   عيش                                 أثر أعمال االتفاقية يف حتسني مستوى      إبراز  �

  املالئمةة والدرايفواملعار التكنولوجيا -٧

  :     ا يلي        القيام مب                            العمل البلدان األفريقية إىل     حلقة      تدعو -  ٣٢

                                                     العناصر الفاعلة احمللية يف جمال إدارة املوارد الطبيعية؛      وقدرات    ُ              والُنهج، واألدوات  ة             ونشر الدراي     تعزيز  �

                             ريع املتكاملة إلدارة املوارد                                 ومراعاهتا يف الربامج واملشا         احمللية                        واالبتكارات الفالحية     ة          بالدراي          االعـتراف   �
          الطبيعية؛

    ُ                                      من ُبعد، والبحث العلمي، ونشر نتائج               االستشعار                                           الـتعاون بـني بلدان اجلنوب يف جماالت                 تشـجيع   �
          التصحر؛      مكافحة                              البحوث والتجارب الناجحة يف جمال 

  .       احمللية ة ي                                  لالتفاقية يف مجع ونشر املعارف والدرا       التابعة                               إسهام جلنة العلم والتكنولوجيا      تعزيز  �
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  والتوصيات االستراتيجيةالنتائج -باء

  برامج العمل واعتمادها وتنفيذهاإعداد -١

               الصعيد الوطين   على

                التصحر، على         ملكافحة                          برامج عملها الوطنية           بعد                                          ُ   ّ          العمل بلدان املنطقتني دون اإلقليميتني اليت مل ُتعدّ            حلقة      حتـث  -  ٣٣
ُ          إدماجها يف اُألطر ا           من خالل                القيام بذلك،                          أو التخفيف من وطأة     /                                    للتنمية االقتصادية واالجتماعية و                واالستراتيجية         لربناجمية              

  .                على أقصى تقدير    ٢٠٠٥            حبلول هناية         اعتمادها          الفقر وإىل 

                       عملية تعزيز قدرات       دعم                                                                                  العمل بلدان املنطقتني دون اإلقليميتني، وشركاء التنمية وأمانة االتفاقية إىل                حلقة      تدعو -  ٣٤
  .                    ومتابعتها وتنفيذها       الوطنية                                         يئات التنسيق الوطنية يف صياغة برامج العمل     وه             مراكز التنسيق

        اإلقليمي             الصعيد دون    على

ّ    ُتشـّجع  -  ٣٥                ذات املصلحة        اجملاالت                    بلدان اجلنوب يف      ني                                                       العمل املنظمات دون اإلقليمية على تكثيف تعاوهنا ب            حلقة  ُ  
                                             حلدود إضافة إىل تعزيز قدرات صياغة مشاريع        ا    عرب     ريع                   جلفاف، وإجناز مشا          كافحة ا                                      املشتركة مثل إنشاء مرصد أقاليمي مل     

  .                             مؤهلة لدى مرفق البيئة العاملية

      دون        املنظمات                                                               ً                   العمـل بلـدان املنطقتني دون اإلقليميتني والبلدان املتقدمة األطراف، فضالً عن                   حلقـة         تدعـو  -  ٣٦
              املتخصصة يف         اهليئات                          افحة التصحر وإىل تعزيز                                  مكافحة اجلراد يف سياق مك          إدراج                                            اإلقليمية، واإلقليمية والدولية املعنية إىل      

  .        هذا اجملال

                 الصعيد اإلقليمي   على

  .       الوطنية              مراكز التنسيق                                                                العمل بتعزيز نظام تنسيق شبكات الربامج املواضيعية واملعلومات لدى     حلقة      توصي و -  ٣٧

  :                                               العمل، فيما يتعلق بربنامج العمل اإلقليمي مبا يلي    حلقة      توصي و -  ٣٨

                                                         إىل وضع أنشطة لتبادل املعلومات املتاحة وتعزيز صالت                الرامية                             ري الالزمة لتجسيد املبادرات              التداب     اختاذ  �
         الشبكات؛                 التعاون بني أعضاء 

                                                         أنشطة برنامج العمل اإلقليمي على أساس مستدام جبعل             متويل                                       التدابري الالزمة الرامية إىل ضمان             اختـاذ   �
  .                        عددو األطراف والقطاع اخلاص             الثنائيون ومت  :    فيه               التنمية يسامهون   يف       شركاء   ال

  :                                                      العمل، فيما يتعلق بالربامج املوضوعية، التوصيات التالية    حلقة      وتقدم  -  ٣٩

  :                      الزراعية وصون التربة      احلراجة       بشأن  ٢                          يتعلق بالربنامج املواضيعي     فيما  �
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 ً    اً يف                         ً             اليت ميكن أن تقدم إسهاماً إجيابي             املؤسسات   ،                       يف جمال الدعم التقين     ،                  الشراكة بإدماج       تنويع -
                                                     وتعزيز القدرات أو إرساء دعائم لتقاسم وتعميم                للخصوبة،                                 جمـاالت مـثل اإلدارة املتكاملة       

        الشبكة؛                        املعلومات املتعلقة بأنشطة 

                                   على البلدان األعضاء املهتمة يف            كاريتة                                                   نـتائج املشاريع املتعلقة بإنتاج وتسويق دهن                تعمـيم  -
  .      الشبكة

                                                          الظواهر اإليكولوجية، ورسم اخلرائط للموارد الطبيعية،          رصد     اص ب   اخل   ٤                          إىل الربنامج املواضيعي            بالنسبة  �
  :              اإلنذار املبكر ُ   وُنظم             ُ    واالستشعار من ُبعد 

                           بفضل حتسني النهوض مبوقع         سيما                                                اسـتخدام تكنولوجيات املعلومات اجلديدة، ال               تكثـيف  -
         ليت حتققت   ا                           حتسني التعريف بالنتائج         بغية                                املوجود على شبكة اإلنترنت،       ٤                   الربنامج املواضيعي   

  .                        وبالتايل تشجيع عقد شراكات

  :         املتجددة        بالطاقات         املتعلق  ٥                      إىل الربنامج املواضيعي        بالنسبة  �

        املناسبة                             والبديلة والتكنولوجيات           املتجددة                                               بصفة متزايدة، إىل كل من موارد الطاقات                اللجوء، -
  .     اجلفاف                              التصحر والتخفيف من حدة آثار       مكافحة                               لبيئة واملوفرة للطاقة، ضمن رؤية  ل

 ٢٠٠٦عام يف  الدولية للصحارى والتصحر السنةاالحتفال ب -٢

                      يف هذا اإلطار وإىل       هبا                                                                                  العمل إىل أمانة االتفاقية تقدمي معلومات مستفيضة عن األنشطة املزمع القيام                 حلقة      تطلب -  ٤٠
  .    ٢٠٠٦    عام   يف   ر                         الدولية للصحارى والتصح     السنة         االحتفال ب            تنظيم أعمال   يف                             اختاذ إجراءات ملساعدة البلدان 

  إعداد التقارير الوطنيةإجراءات -٣

     آثار    عن         ونوعية                     ً               أن تضيف من اآلن فصاعداً معلومات كمية   ب                                          العمل بلدان املنطقتني دون اإلقليميتني           حلقة      توصي -  ٤١
       كما   .     الصاحل                          من حدة الفقر واحلكم             التخفيف    عن   و                               الطبيعية يف النمو االقتصادي،             املوارد                                 االسـتثمارات يف جمـال إدارة       

ّ               ً                يف التقارير بغية تقييم، على ذلك األساس، التقّدم احملرز استناداً إىل                كامل                                            توصـي بـأن تقدم احلاالت املرجعية بوضوح                                                     
   .       مشتركة       مؤشرات 

      واليت  ،       هذه                                                                               عـن ارتياحهم للمناقشات املثمرة اليت دارت بني البلدان خالل حلقة العمل                      املشـاركون    ُ      وُيعـرب  -  ٤٢
                   من إعداد أفضل       ّ  ومكّنت      ٢٠٠٢                                    يف سياق تنفيذ االتفاقية منذ عام                        على نطاق واسع          فادة             لدروس املست  ا                 أسـهمت يف نشر     

                                                   الوطنية التابعة لالتفاقية إىل تبادل نتائج حلقة                       مراكز التنسيق                       وتدعو حلقة العمل      .                                       ألعمـال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
  .      تفاقية                             بغية تعزيز قدرهتا يف تنفيذ اال      بلداهنا                         العمل مع اجلهات الفاعلة يف 
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        الدروس          املتعلقة ب                                         العمل دون اإلقليمية لوسط أفريقيا           حلقة -       ً ثانياً
                                                           املسـتفادة واملمارسـات اجليدة يف سياق التقارير الوطنية         

    ١٧-  ١٥                     دواال، الكامريون،             االتفاقية،                     املقدمة بشأن تنفيذ    
     ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط

 املداوالت

        لدول           االقتصادية                                                  بالغابات يف وسط أفريقيا، بالتعاون مع اجلماعة                                     اللجنة الوزارية املعنية        هذه                حلقة العمل      ّ  نظّمت -  ٤٣
   .         االتفاقية                                                            وسط أفريقيا، وبدعم من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأمانة 

         املراسلون    (      األطراف         البلدان    :        ً                         مشاركاً ميثلون اجلهات التالية      ٦٠         زهاء                                   حلقة العمل دون اإلقليمية هذه      يف       وشارك -  ٤٤
                         من وسط أفريقيا، واملنظمات   )                          الوصل الوطنية باالتفاقية     وجهات                                          الوزارية املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا،               الوطنيون للجنة

             الثنائيون          والشركاء                                                                             اإلقليمـية، واإلقليمية والدولية، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين،              دون                      احلكومـية الدولـية     
         بوروندي،   :                                       بلدان أطراف من وسط أفريقيا وهي        ١٠                 تسعة من بني                     حلقة العمل هذه     يف         وشارك    .                     واملـتعددو األطـراف   

ـ                   ، وغابون،       ينسييب                                         الدميقراطية، ورواندا، وسان تومي وبر            الكونغو             ى، ومجهورية    ط                                      وتشـاد، ومجهوريـة أفريقـيا الوس
  .        والكونغو          والكامريون 

               إطار تنفيذ    يف          املستفادة                                وهي تبادل التجارب والدروس       -                                           بلوغ األهداف احملددة حللقة العمل هذه،           أجل       ومـن  -  ٤٥
ّ      أّدت إىل                             يف جلسة عامة ويف أفرقة عمل، ُ  ّ         ُنظّمت األعمال  -         االتفاقية،   .      توصيات       اعتماد  

   يف     ً                                      عرضاً يتعلق بتجارب البلدان واملنظمات         ٢٠             استنادا إىل      ني      املشارك    بني     ة    ناقش           ، دارت امل           العامة        اجللسـة     ويف -  ٤٦
                على مستويات         الوقوف                      ّ           عروض البلدان مداوالت مكّنت من            وتلت    .                                                 تنفـيذ أعمـال مكافحة التصحر وتدهور األراضي       

ُ                         وُشكل فريقا عمل هبدف التعمق   .                    بلدان وسط أفريقيا يف                                                               الـتقدم، والعوائق ورؤى تنفيذ االتفاقية اإلطار ملكافحة التصحر        
       مسامهة        بصفتها                                                                          السبع ذات األولوية اليت تناولتها العروض ولصياغة نتائج وتوصيات                    املواضيعية                            يف الـتفكري بشأن القضايا      

  .          االتفاقية     تنفيذ                                           وسط أفريقيا يف الدورة الثالثة للجنة استعراض  ل                    املنطقة دون اإلقليمية 

ُ   وُشدد -  ٤٧        ضروريا      يظل س و            عامال حمددا                                                                             العروض واملناقشات، على أن دعم أمانة االتفاقية واآللية العاملية كان               خالل   
                                             إسهام اآللية العاملية يف دعم بلدان وسط              السياق           د يف هذا     ِّ كِّ  ُ وأُ  .  ة                                                     متابعة عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطني                مـن أجل  

ُ                 ً  مع اُألطر املوجودة مسبقاً      التآزر                   ويف البحث عن أوجه           دعما أقوى          أفريقيا                                           وجيب االستفادة من تعدد املبادرات والعمليات   .      
  .                                                                    الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي يف استحداث برامج العمل الوطنية وتنفيذها   على

             من رؤية أفضل        متكينها       ، بغية      ساسية                                                 البلدان على احلاجة إىل تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية األ       كافـة          وركـزت  -  ٤٨
              يف النقاش                                               أن تستمر على الصعيد الوطين زيادة التوعية         يـ     ينبغ     كما    .                                                       للرهانات املرتبطة باإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية     

  .                    القاحلة وشبه القاحلة     ناطق  امل                                   اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف  ب
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      مع         التعاون                     ً                                                      تدهور التربة استناداً إىل االتفاقية يف االستراتيجيات الوطنية وبرامج                 مكافحة                      حتسني إدماج أنشطة       إن -  ٤٩
                                         التصدي للفقر يف البلدان العاملة يف                   واستراتيجيات            ً                                                              الشـركاء، فضالً عن التفاعل يف املدى البعيد بني برامج العمل الوطنية             

   .                              اجملال، تعترب عناصر أساسية منه   هذا

                ومراكز التنسيق           أفريقيا                                                                                   ييسر التعاون بني املراسلني الوطنيني للجنة الوزارية املعنية بالغابات يف وسط               أن        وميكـن  -  ٥٠
    ً                                                       فضالً عن إعداد برنامج عمل دون إقليمي لوسط أفريقيا                  الوطنية،                                                           الـتابعة لالتفاقية عملية إعداد واستكمال برامج العمل         

  .                             إدارة تعاونية للموارد احلراجية       من أجل                دون اإلقليمية        التنسيق            لى أساس خطة  ع

           الزراعة     جمايل           لتعاون يف    ل    هم                                                                 التنمية واملمولون التزامهم بدعم تنفيذ االتفاقية من خالل براجم           يف         شركاء  ال        وجـدد  -  ٥١
  .                      وإدارة املوارد الطبيعية

                إىل العمليات          بالنسبة                            هي مبادئ هامة وعاجلة              االتفاقية        رها يف                                            وسط أفريقيا، فإن املبادئ الوارد ذك              ّ  وفيما خيصّ  -  ٥٢
   ،    ٢٠٠٥      فرباير  /                                  مؤمتر قمة رؤساء الدول يف شباط            اعتمدها                                                                اجلارية يف حوض الكونغو مثل خطة التنسيق دون اإلقليمية اليت           

         احلراجية    ً                فضالً عن الربامج                                                    واملبادالت التجارية بدعم من االحتاد األورويب،            الرشيد       واحلكم                                وعملية تطبيق النظم احلراجية،     
             ً       ً                       اهلائلة إطاراً مناسباً لتحديث إمكانيات             احلراجية                                                                ومتثل اإلشكالية اليت ختتص هبا بلدان وسط أفريقيا ذات املوارد             .          الوطنـية 

  .                                                              التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        واتفاقية                         أوجه التآزر بني االتفاقية، 

  .                             نتائج وتوصيات تساق فيما يلي         التوصل إىل                           هذه الشواغل واإلسهامات من    جممل      ومكن -  ٥٣

 والتوصيات النتائج

                   يف حلقة عمل دواال،       املشاركني    إن -  ٥٤

    من                                                                ن بغية حتديث قائمة بلدان وسط أفريقيا األطراف يف االتفاقية            و               الشركاء الدولي             اليت يبذهلا        هود  اجل ب            يعترفون  ذ إ 
                                     يف وسط أفريقيا بصفتها جهاز متابعة           بالغابات   ً                                                       قياً، وبالدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية املعنية                           ً       أجل تنفيذها تنفيذاً حقي   

          اإلقليمية؛                            تنفيذ االتفاقية يف املنطقة دون 

ـ      وإذ            اللجنة         اتفاقية     على         توقيع     بال                                                  مؤمتر قمة رؤساء الدول املعقود يف الربازيل، و              بنتيجة                  من جهة أخرى     ون   نوه   ي
  ،     قارب                                                                    اعتماد رؤساء دول وحكومات عشرة بلدان من وسط أفريقيا خطة الت           ب                               بالغابات يف وسط أفريقيا و                     الوزارية املعنية 

  ؛    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط ٥  يف 

ـ     ون     ذكـر  ي     وإذ     ة                عملها الوطني       برامج                                                               بلدان وسط أفريقيا أطراف يف االتفاقية والتزمت بذلك بتقدمي                كافة      أن   ب
  ؛    ٢٠٠٥               قبل هناية عام             ومصدقا عليها        مستكملة 
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                       مع مراعاة مواردها            أفريقيا،                                                             اليت ختتص هبا بلدان وسط أفريقيا يف تنفيذ االتفاقية يف                      اإلشـكالية    ّ       يؤكّـدون      ذ  وإ 
                                                           على وجه املعمورة ووجوب مراعاة هذه اإلشكالية لتحديث              حرجية                          ثاين أكرب سلسلة جبال         متثل                          احلراجـية اهلائلـة اليت      

             تغري املناخ؛    بشأن                                              التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                         بني االتفاقية، واتفاقية       التآزر                   إمكانية إقامة أوجه 

                      املعقودة يف ليربفيل            االتفاقية                                                                  حلقة العمل دون اإلقليمية لبلدان وسط أفريقيا بشأن تنفيذ                  نـتائج           يدركـون      وإذ 
                         لدان الناطقة بالفرنسية                                         العمل اإلقليمية للتدريب لصاحل الب          وحلقة      ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب  ١           يوليه إىل    /      متوز   ٣٠    من    )        الغابون (

      إىل    ١١               يف الفترة من      )     تونس (      تونس            يف مدينة                                                          العاملية يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي، املعقود               البيئة                  بشـأن هنج مرفق     
   ؛     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣

           ن اإلقليمي       دو      العمل                                                           التنفيذ العملي الفوري لربنامج العمل الوطين وبرنامج               بضرورة          اقتناعهم         عن           يعـربون      وإذ 
            اإلقليمية؛   دون       لمنطقة  ل                                                   ملواجهة هتديدات تدهور األراضي يف سياق النظم اإليكولوجية 

                                     وسط أفريقيا يف إطار تنفيذ االتفاقية؛   على                  التدفقات املالية    ضعف        يراعون     وإذ 

        صلة من    ال              ترتيبات ذات     ال       إدراج                                           احلد من وطأة الفقر واحلاجة إىل تيسري          يف             االتفاقية             بإمكانـات            يعـترفون      وإذ 
       الفقر؛   :  ١      اهلدف   (                                         بغية اإلسهام يف بلوغ أهداف األلفية             الفقر                                                          بـرنامج العمـل الوطـين يف األطر االستراتيجية ملكافحة           

    ).         املستدامة          التنمية  : ٧      واهلدف 

  :         التالية        التوصيات         يعتمدون -  ٥٥

                        التدابري التالية أو        اختاذ    إىل        قليمية    اإل     دون                                                                    العمل البلدان واملنظمات احلكومية الدولية املعنية يف املنطقة              حلقة      تدعو 
   :       تيسريها

                                               القائمة على مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات               العمليات - ١
                                احلكومية ومنظمات اجملتمعات احمللية  غري

                                     الفاعلة الرئيسية على الصعيد الوطين؛       العناصر                                 وتنفيذ استراتيجية توعية وتدريب      إعداد  �

ـ   �            ن يف احلقل    و                                             وال سيما النواب، والقطاع اخلاص، والعامل            الوطين،          ج العمل                           اجملتمع املدين يف برنام     ل ي    متث
         والشباب؛           والنساء ، م    اإلعال               العلمي، ووسائط 

          أو تعزيز   /                                                      يف خمتلف مراحل تنفيذ االتفاقية، وال سيما بوضع و                 الرئيسية                              الفعلية للعناصر الفاعلة            املشاركة  �
       الوطين                                                   التقارير الوطنية، وإعداد وتنفيذ برنامج العمل                 إعداد                          الوطين غري املركزة يف         العمل               هياكل برنامج   

  .                         وبرنامج العمل دون اإلقليمي
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  التشريعي واملؤسسياإلطار -٢

                                          مستوى صنع القرار املالئم ومتكينها من        يف            الوطنية          التنسيق                                       الطـابع املؤسسي على أمانة هيئة               إضـفاء   �
                                   لدولة، بغية تأمني استدامة العملية؛              يف ميزانية ا        بإدراجها         مبهامها،       للقيام         الكافية       وسائل   ال

                                                               صدقت عليها املنطقة دون اإلقليمية، وحتديث األطر القانونية            اليت                                   القوانني القائمة مع االتفاقات            مواءمة  �
                                        حصول عامة الناس على النصوص القانونية؛     وتيسري                 على سبيل األولوية 

                                     طقة دون اإلقليمية يف عملية تطبيق قوانني            مشاركة املن  و        الصلة،                                   الفعـلي للقوانني والنظم ذات                التطبـيق   �
           أفريقيا؛ يف                    احلراجة واحلكم السليم 

         جة وما يف  ا                      واملراعي، والزراعة واحلر                  إدارة املياه،   ن    ع        املسؤولة                                  التدرجيي ملختلف األطر املؤسسية            اإلدماج  �
ُ                                    بني التدابري اُألفقية من أجل احلفاظ على النظ                     تعزيز االتساق          ذاته        الوقت              حكمهـا، ويف                   م اإليكولوجية               

  .                                  مصلحة السكان احملليني املتأثرين بالفقر    على              واستصالحها و        املتدهورة

  وتنسيق املوارد، احمللي منها والدويل، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكةتعبئة -٣

                ديد على الصالت    ش                        هداف االتفاقية، مع الت    أل           املوارد        وختصيص                                   الوزارات املسؤولة عن التخطيط           توعية  �
            الطبيعية؛      املوارد          ضي وإدارة  ا            بني تدهور األر         القائمة

                                                األنشطة املرتبطة بتدهور األراضي ومكافحة التصحر؛       لتغطية                                موارد يف إطار امليزانية الوطنية     ختصيص  �

        بعملية                                     النهوض دون إبطاء وعلى حنو متسق        إىل                                 االتفاقية، والشركاء الدوليني          أمانة                     اآللية العاملية، و       دعوة  �
                                 عمل الوطنية وتنفيذها واستعراضها؛              إعداد برامج ال

                                               الزيادة يف مسامهاهتا يف الربنامج التنفيذي للمرفق    إىل            العاملية         البيئة                                 الـبلدان األعضـاء يف مرفق              دعـوة   �
          االتفاقية؛                                             املعين بتدهور األراضي، بالنظر إىل احتياجات تطبيق   )   ١٥                 الربنامج التنفيذي  (

                   ته املعنية بالتطبيق                                   البيئة العاملية بدعم من وكاال         مرفق            من منح   ة         الرابع       الدفعة                    جبـزء أكرب خالل               املطالـبة   �
                                            بالدور احلافز الذي تضطلع به اآللية العاملية؛       االعتراف                  والتنفيذ، إىل جانب 

                             والطلب إىل الشركاء املتعددي      )           تري أفريقا  (                 أرض أفريقيا          مبادرة                                   الـتدابري الالزمة لالنضمام إىل             اختـاذ   �
                            االتفاقية تيسري جتسيد املبادرة؛  يف        ألطراف ا      تقدمة                      األطراف وإىل البلدان امل

                                                           والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأمانة االتفاقية يف              الدويل،                                        دعم مرفق البيئة العاملية، والبنك              استمرار  �
          التقارير                الثالثة من          الدفعة      عداد   إ    ّ   ولّدها                   الدينامية اليت            يف أعقاب                ومتابعتها،           االتفاقية                     تعزيز قدرات عملية    

  .       الوطنية
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                                                         وأوجـه التآزر مع االتفاقيات البيئة األخرى، وكذلك                  الـروابط  - ٤
        األخرى                             استراتيجيات التنمية الوطنية  مع             حسب االقتضاء، 

             اتفاقيات ريو              ومراكز تنسيق                      مرفق البيئة العاملية،             مركز تنسيق                                       اللقاءات على الصعيد الوطين بني             تيسـري   �
                          مع االستراتيجيات الوطنية       ً  متشياً                          بأوجه تآزر أعماهلا           النهوض                                         الـثالث واتفاقـية رامسـار، من أجل         

                                                                 القصوى من النهج املتعدد القطاعات والتشاركي لالتفاقية يف البلدان؛         االستفادة               األخرى، إىل جانب 

                     استراتيجيات احلد من          ورقات                                 الوطنية القائمة، ال سيما                  االستراتيجيات                              عملية تنفيذ االتفاقية يف           إدماج  �
                     احلراجية والبيئية؛   مج     والربا       الفقر، 

                                                   الوطنية خلطة التنسيق التابعة للجنة الوزارية               واملكونات                                          أوجه تآزر بني برامج العمل الوطنية               استحداث  �
         أفريقيا؛                      املعنية بالغابات يف وسط 

  ب                                                           لالتفاقية واملراسلني الوطنيني للجنة الوزارية، الذين جي              التابعة         الوطنية                  مراكز التنسيق                 تعاون بني         إقامة  �
                         هيئات التنسيق الوطنية؛ يف                أن يكونوا أعضاء 

                                                    واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجملموعة               األفريقي،      الحتاد   ا (                         التعاون بني املؤسسات            تعزيـز   �
                                                                                 أفريقيا، واللجنة الوزارية املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا، واجمللس الدويل               لوسط                       االقتصـادية والنقدية    

   .                 تنفيذ االتفاقية    إطار                                       بغية مواءمة األنشطة اليت جيري القيام هبا يف   )    ...              ختلطة بالغابات            الزراعة امل     لبحوث

       املبكر                                                  استصالح األراضي املتدهورة وإقامة نظم لإلنذار             تدابري - ٥
                          للتخفيف من حدة آثار اجلفاف

  يف   )         الزراعية                          على سبيل املثال احلراجة      (             واملناخية           الزراعية                                     بـنظم إنتاج تتكيف مع الظروف                الـنهوض   � 
                                                                             وتقنيات محاية األراضي واستصالحها، بالتعاون مع أعضاء الشبكة املواضيعية               اجلافة                     املناطق دون الرطبة    

  ؛ ) ٢                 الربنامج املواضيعي  (                                   لالتفاقية املعنية باحلراجة الزراعية        التابعة

                  ان اجلنوب يف جمال                                              دون اإلقليمية وتعزيز التعاون بني بلد            املنطقة                                نظم إنذار مبكر على صعيد              استحداث  � 
        اإلنذار                                                                            بالتعاون مع أعضاء الشبكة املواضيعية التابعة لالتفاقية املعنية بنظم                  واخلربات،                   تـبادل املعلومات    

  ؛ ) ٤                 الربنامج املواضيعي  (      املبكر 

          املوارد                اليت تتعرض هلا                            بغية احلد من الضغوط        ها ؤ     وإحيا                                       بالطاقـات الـبديلة خلشب الوقود                الـنهوض   � 
        التفاقية         يف إطار ا                                               املواضيعية اإلقليمية املعنية بالطاقات املتجددة         الشبكة                اون مع أعضاء                        الطبيعـية، بالـتع   

   ). ٥                 الربنامج املواضيعي  (
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  وتقييم اجلفاف والتصحررصد -٦

                                                  مع اللجنة الوزارية املعنية بالغابات يف وسط                بالتعاون                                            مرصد دون إقليمي لرصد وتقييم التصحر               إنشـاء   � 
     جلمع                                                                               لدول وسط أفريقيا ورابطة تطوير العلوم البيئية وتعزيز النظم الوطنية                   قتصادية  اال                   أفريقيا، واجلماعة   

                                          املعلومات املتعلقة بالتصحر وجتهيزها وإدارهتا؛

                                          حتديد العالقات القائمة بني تدهور املوارد             تدقيق           بغية           االجتماعي                                  قدرات مجع البيانات والتحليل           تعزيز  � 
  .      والفقر         الطبيعية 

  واملعارف والدرايات املالئمةالتكنولوجيات -٧

ـ        حتديـد   �                                                     يف جمال إدارة املوارد الطبيعية ومكافحة تدهور                وتنميتها                            التقلـيدية للسكان احملليني        ة             الدراي
                      االتفاقية ذات الصلة؛     أحكام                  األراضي، بالنظر إىل 

        ملعلومات                                     اإلقليمية واستخدام تكنولوجيات ا       دون        لمنطقة   ل                                        اإلمكانـات العلمـية والتكنولوجية              تنمـية   � 
                                يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي؛  وث                  أفضل لنتائج البح     ترويج                       واالتصاالت اجلديدة من أجل 

                                                   واالتفاقية واملؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية يف جمال           والتقنية                                     املـبادالت بـني اللجنة العلمية               تعزيـز   � 
  .                         البحوث على الصعيد الدويل     فوائد                 البحوث، هبدف تقومي 

 امـةتوصيات ع -٨

                        اجلماعة االقتصادية لدول    /                            بالغابات يف وسط أفريقيا          املعنية                                             أجل تيسري التعاون بني اللجنة الوزارية            مـن   � 
                                         ُ   َّ                                   وأمانة االتفاقية، ينبغي إنشاء إطار تعاون ُتحدَّد فيه التزامات كل طرف،                   العاملية                       وسط أفريقيا، واآللية    

     رية؛                                           برنامج عمل مشترك بني املؤسسات الثالث بصفة دو      وصياغة

                                                          للجنة الوزارية املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا أن              ينبغي                                                إطـار إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي،          يف  � 
                                                                   على مستوى املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف             ً أصالً                            تـنمي القـدرات القائمة      

  .        اإلقليمية           املنطقة دون 
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                         ان اجلنوب األفريقي وشرق                                      حلقـة العمل دون اإلقليمية لبلد      �     ً ثالثاً 
                                                              أفريقيا املعنية بالدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف سياق        
                                                                     التقارير الوطنية عن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، أديس أبابا،         

     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٣-  ٢١        إثيوبيا 

 املداوالت

                                                  لجنوب األفريقي بتنظيم حلقة العمل بالتعاون مع                                                                           قامت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واجلماعة اإلمنائية ل         -  ٥٦
                                                                  وشارك يف حلقة العمل هذه ممثلون عن مخسة بلدان أطراف من شرق              .                                                      الصـندوق الدويل للتنمية الزراعية وأمانة االتفاقية      

               وانا، ترتانيا،              أنغوال، بوتس  (             ً     ً                         وأحد عشر بلداً طرفاً من اجلنوب األفريقي          )                                           إثيوبيا وأوغندا وجيبويت والسودان وكينيا     (         أفريقيا  
   ً                                 فضالً عن مؤسسات دون إقليمية وإقليمية،   )                                                                          جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، سيشيل، ليسوتو، مالوي، ناميبيا    

  .                                               ومنظمات غري حكومية وشركاء ثنائيون ومتعددو األطراف

                                   املعنية بالتنمية واجلماعة اإلمنائية                                                                                       وبعد العروض املقدمة من البلدان األطراف، قامت أمانتا اهليئة احلكومية الدولية             -  ٥٧
                                   وقد أحرزت اهليئة احلكومية املعنية       .                                   ً                                                  للجـنوب األفـريقي بإحاطة املشاركني علماً حبالة تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية            

        التابعة                                                          غري أن التقدم بطيء على ما يبدو يف املنطقة الفرعية             .               ً     ً                                         بالتنمـية تقدماً كبرياً صوب الدعم املؤسسي وتنفيذ الربنامج        
                        وقد اكتملت اآلن إعادة      .                                                ً                                              لـلجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ويرجع ذلك أساساً إىل إعادة اهليكلة اجلارية منذ عامني             

  .    ٢٠٠٥      أبريل  /                                              اهليكلة ومن املقرر أن يبدأ تنفيذ الربنامج يف نيسان

                              لألمم املتحدة، ومنظمات غري                                                                                       وقـام ممـثلو مـنظمات أفريقية تقع مقارها يف املناطق الفرعية، ووكاالت تابعة              -  ٥٨
                                                            ودعوا يف غالبية هذه العروض إىل التنفيذ الفعال لالتفاقية وشددوا   .                                               حكومـية وشركاء يف التنمية بتقدمي عروض مواضيعية  

            ً                                                       وأشاروا أيضاً إىل ضرورة تركيز عملهم على املستوى احمللي من أجل             .                                                على ضرورة إقامة تعاون وثيق بني شىت الوكاالت       
  .        االتفاقية           بلوغ أهداف 

               وهبذه املناسبة،    .                           ُ                                                                     وبعد تقدمي العروض املختلفة، ُنظمت حوارات تفاعلية يف اليومني الثاين والثالث من حلقة العمل              -  ٥٩
                      وميكن تلخيص املسائل اليت   . ُ                                                                                            ُدعـي املشـاركون إىل مناقشـة املواضيع السبعة الرئيسية املتعلقة باستعراض تنفيذ االتفاقية           

  .                  يع على النحو التايل                      نوقشت يف إطار هذه املواض

                                                                                                             وفـيما يتعلق بعملية املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، اتفق                 -  ٦٠
                                      ً       وقد أثارت البلدان يف معظم عروضها تقريباً مسألة   .                                                             عـلى أن املشـاورات كانت يف بعض احلاالت قائمة على املشاركة        

                                          وأكدت هذه البلدان أثناء املناقشات على        .                                                     ة الرئيسية يف تصميم وتنفيذ برامج العمل الوطنية                                 مشـاركة األطـراف الفاعل    
                   واتفقت على أنه ميكن   .                                                                                   ضرورة ضمان وتقييم املشاركة الفعالة للمجتمع املدين وال سيما القطاع اخلاص واألوساط العلمية

                                            يف خطط تنمية املناطق، وتعزيز قدرات املنظمات غري                                                                    تعزيـز املشـاركة عن طريق إدماج املسائل املتصلة بإدارة األراضي          
  .                                                                                                     احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي من خالل التعليم البيئي وتبادل املمارسات اجليدة، والدعم املقدم إىل املشاريع احمللية
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          ها اعتمد                                                                                                    وفـيما يتعلق باإلطار التشريعي واملؤسسي، أنشأت مجيع البلدان األطراف هيئات تنسيق وطنية وبعض              -  ٦١
                                                   غري أن هيئات التنسيق الوطنية تفتقر إىل الوالية          .                                                                       قوانـني جديـدة ووضع سياسات جديدة لدعم التنفيذ الفعال لالتفاقية          

           وهلذا أوصت    .                                                                                                           املؤسسية، والقدرة واملوارد الالزمة إلدراج املسائل املتعلقة باالتفاقية يف اإلطار األساسي للتنمية والتخطيط            
  .                                                                      لفعالية هيئات التنسيق الوطنية باإلضافة إىل تعزيز توزيعها على املستوى احمللي                     البلدان بإجراء تقييم 

                                   ويف الوقت احلايل تقوم بلدان أخرى        .                                                                             ومـا زالت بعض البلدان تواجه صعوبات يف تعبئة املوارد لتنفيذ االتفاقية            -  ٦٢
                           وأكدت البلدان على ضرورة أن   .           بئة املوارد                             ويوصى بإشراك القطاع اخلاص يف تع  .                                        بإنشاء صناديق استئمانية لتنفيذ االتفاقية

  .                                                                               ُ               تركز برامج العمل الوطنية بشدة وبصورة منهجية على استراتيجيات احلد من الفقر وعلى أُطر أخرى للتنمية

                                                                                                                       أما بشأن الروابط وأوجه التآزر مع اتفاقيات بيئية أخرى رأى املشاركون أن نتائج عمليات التقييم الذايت للقدرة                  -  ٦٣
                                       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،      (                                                                    ب أن تشجع على استحداث تدابري جتمع االتفاقيات الرئيسية الثالث،                     الوطنية جي 

                                            وشددوا على احلاجة إىل تعزيز أوجه التآزر          ).                                                                                واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         
  .         ع والربامج                                على املستوى احمللي عند تنفيذ املشاري

                                                                                                           وفيما يتعلق باستصالح األراضي املتدهورة، أقر املشاركون أنه يتعني التأهب للكوارث واستحداث نظم لإلنذار               -  ٦٤
  .                                                                        ورأوا أن اللجوء إىل املمارسات اجليدة يسهم يف تعزيز نظم اإلدارة الفعالة لألراضي  .      املبكر

  .                                                   شاركون على احلاجة إىل تعزيز قدرات مجع البيانات                                                                 وفـيما يـتعلق مبـتابعة وتقييم حلقات اجلفاف، أكد امل           -  ٦٥
                                                                                                                          وأشاروا إىل أن معظم اللمحات القطرية غري مستوفاة بسبب عدم كفاية البيانات أو صعوبة الوصول إىل املعلومات املتاحة                  

     اركة            ورأوا أن مش  .                                                                     وشدد املشاركون على ضرورة التعاون الوثيق مع جلنة العلم والتكنولوجيا      .                         عـلى الصـعيد الوطـين     
  .                                                            احملليات يف متابعة وتقييم حلقات اجلفاف على الصعيد احمللي أمر أساسي

                                                                                                                 وفـيما يتعلق بالتكنولوجيات واملعارف والدراية املناسبة، أعرب املشاركون عن أملهم يف إقامة تعاون وثيق مع                 -  ٦٦
  .                                                     جلنة العلم والتكنولوجيا على املستويني دون اإلقليمي والوطين

                                                                         وع نص يلخص االستنتاجات والتوصيات وخطة العمل على مجيع املشاركني يف حلقة العمل،                 وجرى توزيع مشر   -  ٦٧
                                      ويرد أدناه النص الكامل لالستنتاجات       .                                      ُ                                       الذيـن تسىن هلم اقتراح تعديالت ومالحظات اعُتمدت فيما بعد يف جلسة علنية            

  .                    والتوصيات وخطة العمل

 االستنتاجات والتوصيات وإطار العمل

                                                                                                   يف حلقـة العمل دون اإلقليمية املعنية بالدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف سياق التقارير                            إن املشـاركني   -  ٦٨
                                                              الوطنية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا،

                                                                                   وقد نظروا يف اجملموعة الثالثة للتقارير الوطنية ودون اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، 
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  :                                                                  التوصيات االستراتيجية واملواضيعية التالية، مبا يف ذلك مشروع إطار العمل        اعتمدوا  

 االستنتاجات والتوصيات وإطار العمل �ألف 

 إعداد واعتماد وتنفيذ برامج العمل

                 على املستوى الوطين -  ٦٩

          وتنفيذ                                      ً       ً                                                   يشكل االستقرار السياسي واالجتماعي شرطاً أساسياً لإلدارة البيئية السليمة بوجه عام، وإعداد            •
                                            برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر بوجه خاص؛

                                                                                                     يتعني على السلطات الوطنية والشركاء الدوليني بذل املزيد من اجلهود لتجسيد اإلسهام الذي ميكن أن                •
                                                                                 تقدمه االتفاقية يف تسوية النـزاعات الناشئة عن التنافس على املوارد الطبيعية الشحيحة؛

                                                                         أقوى إزاء االتفاقية وبتعزيز القدرات الالزمة لتنفيذها على املستوى                                           هـناك حاجـة إىل التزام سياسي       •
                                                                            الوطين، مع مراعاة احتياجات مجيع العناصر الفاعلة الرئيسية فيما يتعلق بالقدرات؛

                                                                                                       يدعـو املشـاركون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واآللية العاملية إىل مساعدة البلدان يف وضع الصيغة                 •
  ؛ ٤-   م أ / ٨      ً                 ، وفقاً ملا يقتضيه املقرر     ٢٠٠٥               ملها الوطنية يف                 النهائية لربامج ع

              على الصعيدين   (                                                                                          وعـند االنـتهاء من عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية، ينبغي للشركاء املعنيني               •
                                                                                        املساعدة على مواصلة هذه املمارسة بغية تعزيز قدرات تنفيذ هذه االتفاقية واتفاقيات              )              الوطين والدويل 
  .         ريو األخرى

  :                            ، يدعو املشاركون يف حلقة العمل                       وعلى املستوى دون اإلقليمي -  ٧٠

                                                                                                     املـنظمات دون اإلقليمية املتخصصة إىل زيادة تبادل املعلومات مع مراكز التنسيق يف الدول من خالل                 •
               إقامة الشبكات؛

          البيئة                                                                                                    أمانـة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي إىل أن تسرع يف إعادة هيكلتها، وأن تعزز قدرة وحدة                •
                                                                                                      والتنمـية املستدامة لتمكينها من الدعم الفعال لتنفيذ األنشطة املتعلقة باالتفاقية يف املنطقة الفرعية؛ وإىل     
                                                                                                       إدراج املسائل املتعلقة باالتفاقية يف خطط عملها القصرية واملتوسطة األجل بغية تنفيذ خطتها اإلقليمية              

       سنة؛  ١٥                                            اإلرشادية للتنمية االستراتيجية اليت تبلغ مدهتا

                                                                                                       مراكز التفوق التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي اليت مت حتديدها ألغراض االتفاقية إىل مواصلة               •
                                                                             ً         دعم عملية تنفيذ االتفاقية يف املنطقة الفرعية وإىل تعبئة املوارد حسب االقتضاء ووفقاً لواليتها؛
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                                                   لتعاون الوثيق مع اآللية العاملية، بإعادة تنشيط                                                                  أمانـة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي إىل أن تقوم با          •
                                                                                                        وتعزيـز املرفق دون اإلقليمي لدعم اجلنوب األفريقي من أجل متويل تنفيذ االتفاقية يف املنطقة الفرعية                

                                        التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛

                                     ع اآللية العاملية وأمانة االتفاقية،                                                                                     أمانـة اهليـئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية إىل أن تقوم؛ بالتعاون م             •
  .                                                                                 بتعزيز قدراهتا عن طريق تعبئة املوارد لتمكني مرفق الدعم دون اإلقليمي من تنفيذ االتفاقية

                                                                                       جيب زيادة حتديث إمكانات شبكات الربامج املواضيعية التابعة لربنامج العمل اإلقليمي                                  عـلى املستوى اإلقليمي    -  ٧١
                                                                                          ونشر تدابري بشأن إدارة املعارف اليت تدعو إليها جلنة العلم والتكنولوجيا واليت حددهتا                                                األفـريقي، الـيت تتـيح اعتماد        

                            ً                 وجيب أن تشكل هذه الشبكات دعماً للمبادرات         .                                                                       األطـراف يف سـياق تقارير اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية          
                                            ؤسسية لشبكات الربامج املواضيعية الست ومن                                                                                   الوطنية، ال سيما من خالل إسهام أكثر فعالية من جانب مراكز التنسيق امل            

  .                                          خالل دعم يقدمه شركاء حكوميون وعلميون دوليون

                 اخلاصة بتعزيز    ٣                                                                                             ويالحظ املشاركون يف حلقة العمل مع االرتياح التقدم الذي أحرزته شبكة الربنامج املواضيعي               -  ٧٢
                                                           رنامج العمل اإلقليمي يف إطار واليتها، وطلبوا من أمانة                                                                               املـراعي وزراعة احملاصيل العلفية يف تعبئة املوارد من أجل تنفيذ ب           

  .                                                            االتفاقية أن تعزز تبادل اخلربات مع شبكات الربامج املواضيعية األخرى

                                                  ِّ                                                                     وطلـب املشـاركون يف حلقة العمل من أمانة النيباد أن تيسِّر تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ العنصر األول، املتعلق                    -  ٧٣
                                                          ً                                    التصحر، من خطة عمل املبادرة البيئية التابعة للنيباد، وخصوصاً لتطوير برامج العمل دون                                          بـتدهور األراضـي ومكافحة      

                                                ً                                                                        وبغية السيطرة على عملية تعبئة املوارد، ينبغي أيضاً ألمانة النيباد أن تستفيد من اإلمكانات اليت يتيحها الربنامج                   .         اإلقليمية
   ). ٥   و ١         العنصران  (                                                 الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا التابع للنيباد 

 التوصيات املواضيعية �باء 

                                                               العملـيات القائمـة عـلى املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين،            - ١
                                     واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية

  :                                                                    يدعو املشاركون يف حلقة العمل بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا إىل القيام مبا يلي -  ٧٤

                                                                     الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتصحر يف تنفيذ                                           زيادة مشاركة اجملتمع املدين وخاصة     •
                                         االتفاقية بوصفهما شريكني حقيقيني يف التنمية؛

                                                                                            توسـيع نطـاق أنشطة التثقيف وخلق الوعي البيئيني لتشمل املسائل املتعلقة مبكافحة التصحر وتدهور      •
            اجملتمع املدين؛                            ُ                      األراضي من خالل محالت حمددة اهلدف ُيستعان فيها مبؤسسات من 

                                                                                                 إدراج املسائل املتعلقة باإلدارة املستدامة للتربة يف الربامج املدرسية بالتعاون الوثيق مع وزارات التعليم؛ •
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                                                                                                    تعزيـز عملـية إضفاء الطابع املؤسسي على املسائل املتعلقة باملنظور اجلنساين، وفريوس نقص املناعة                •
       اجلنسني؛                                       البشرية واإليدز مع زيادة حتسني املساواة بني 

                                                                                           تعزيز القدرات وزيادة تبادل املمارسات اجليدة واخلربات بني اجملتمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية      •
                                                                                       واملنظمات اجملتمعية بغية إعداد وإدارة مشاريع جمتمعية صغرية النطاق مع تنمية قدرهتا التنظيمية؛

                                             الدوليون، وتعزيز العمليات القائمة على                                                                    تشـجيع مشاركة العناصر الفاعلة األساسية، مبا فيها الشركاء         •
                                                                        املشاركة التقليدية يف إدارة األراضي واحلد من الفقر على مستوى اجملتمعات احمللية؛

                                                                                               متكـني اجملـتمعات احمللية عن طريق التطبيق الفعال لالمركزية، وختصيص أموال للسلطات واجملتمعات               •
                               احمللية كي تستطيع إدارة مواردها؛

                                                                                     لطات واحملليات على إدراج املسائل املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي يف خطط تنمية                            تعزيز قدرة الس   •
                                                                                          املناطق وعلى تعبئة املوارد، وتسوية املنازعات وتنظيم وإدارة جتمعات يف سياق برامج العمل الوطنية؛

  .    وعية                                                                          تقييم املشاركة الفعلية للمجتمع املدين يف عملية تنفيذ االتفاقية عن طريق مؤشرات ن •

 األطر أو الترتيبات التشريعية أو املؤسسية -٢

  :                                                             يطلب املشاركون يف حلقة العمل إىل بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا ما يلي -  ٧٥

                                                                                                          تعزيـز آليات إنفاذ القوانني والسياسات، مبا يف ذلك القانون العريف، اليت تشجع على اإلدارة املستدامة                 •
                                                 نني اليت ما زالت ال تراعي املشاكل اإليكولوجية احلالية؛                                     للموارد الطبيعية وحتديث أو تنقيح القوا

                                                                                                         تدعـيم هيئات التنسيق الوطنية بضم ممثلني للعناصر الفاعلة الرئيسية إليها، وتأمني املساواة بني اجلنسني              •
                                                                                                    وتعزيـز القـدرات عن طريق التدريب يف جمال القانون البيئي، وحتليل السياسات، وأدوات التخطيط               

                                         وفري املواد الالزمة لالتصاالت وإقامة الشبكات؛               البيئي وشراء وت

                                                                                                     تعزيـز الـتعاون والتنسيق مع املؤسسات عن طريق تعيني موظفني يف مكاتب البيئة يف مجيع الوزارات                  •
                احلكومية املعنية؛

                                                                                                          تعزيز الترتيبات املؤسسية اخلاصة بتنسيق وتنفيذ االتفاقية حبيث تراعي اجملتمعات احمللية اليت تقوم بتنفيذ               •
  .                                         رامج، بالنظر إىل أمهية التآزر الواجب إقامته ب

 تعبئة وتنسيق املوارد، احمللي منها والدويل، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة -٣

  :                                                                    يدعو املشاركون يف حلقة العمل بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا إىل القيام مبا يلي -  ٧٦
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                                   ل املتعلقة بإدارة األراضي يف العمليات                                                            مواصـلة توعية صانعي القرارات والسياسات بشأن إدراج املسائ     •
                                                                                                         الوطنـية اخلاصة بالتخطيط وإعداد امليزانية والعمل على إدماج الربامج الوطنية يف الربامج االستثمارية              
                                                                                                      العامـة بغية زيادة االعتمادات املخصصة لربامج البيئة يف امليزانية الوطنية مع تشجيع مشاركة واستثمار          

            راضي اجلافة؛                      القطاع اخلاص يف مناطق األ

                                                                                                      تنمـية املهارات يف جمال املفاوضات املالية وختطيط املشاريع حبيث تتمكن العناصر الفاعلة الرئيسية يف                •
                                                                     مجيع املستويات من تقدمي مشاريع وبرامج مؤهلة يف إطار برامج العمل الوطنية؛

                 ديد سعر اخلدمات                                                                                     تعزيـز القـدرة على عرض احلاالت بصورة أفضل يف حمافل احملاسبة البيئية بغية حت               •
                                                                                                   املقدمـة للـنظم اإليكولوجية وتكلفة تدهور األراضي، وهو ما يتيح احلصول على اعتمادات أكرب يف                

                                امليزانية إلدارة املوارد الطبيعية؛

                                                                                                        دعوة اآللية العاملية، مع االعتراف بدورها احلافز األساسي، إىل زيادة دعمها املقدم إىل بلدان املنطقتني                •
                                                                                      إدماج برامج العمل الوطنية، وإىل تعبئة املوارد لوضع الصيغة النهائية لرباجمهما                                 الفرعيـتني مـن خالل    

                                                                               وتنفيذها بفعالية، ال سيما من خالل مشاريع وبرامج ذات أولوية على مستوى اجملتمع احمللي؛

       أطر                                                                                                           تعزيـز قدرهتا الوطنية على التنسيق الفعال لعملية إدماج برامج العمل الوطنية املتصلة باالتفاقية يف               •
                                                                                                           وطنـية لتخطيط التنمية مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر من أجل ضمان التعبئة الفعالة للموارد                

                          املخصصة لتنفيذ هذه الربامج؛

                                                                                                         ضـمان املشاركة املبكرة وامللتزمة ملراكز التنسيق الوطنية التابعة لالتفاقية، بدعم مباشر من الوكاالت               •
                                                                      ملية، يف عملية إعداد مشاريع لتقدميها إىل املرفق واحلصول على تدريب                                                املـنفذة التابعة ملرفق البيئة العا     

  ؛  ١٥                                                      متواصل على إعداد مشاريع مؤهلة يف إطار الربنامج التنفيذي 

              خطط اقتصادية   (                                                                                     اإلدمـاج املـنهجي للمسائل املتعلقة بتدهور األراضي يف األطر االستراتيجية للتنمية              •
                                            ، مث يف عمليات ختصيص املوارد التابعة هلذه         )                    جية للحد من الفقر                                              واجتماعية وطنية للتنمية أو أطر استراتي     

  ؛ )                                     خطط استثمارية أو برامج عمل ذات أولوية (     األطر 

                                                                                                      القيام باملتابعة عن كثب للمبادرات واألطر املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي ومكافحة التصحر مثل              •
                                            اد، وكذلك تنفيذ اتفاقات مثل اتفاق كوتونو بني                       ومبادرة البيئة للنيب(Terr Africa)                   مبادرة أرض أفريقيا 

                                                                                                   جمموعـة دول أفريقـيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ وبني االحتاد األورويب، من أجل إدماج برامج                
  .                                                                                  العمل الوطنية يف هذه االستراتيجيات، حسب االقتضاء، واحلصول على دعم لتنفيذها على حنو فعال
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                         تفاقيات البيئية األخرى،                                      الـروابط وأوجـه الـتآزر مع اال        - ٤
                                           وحسب االقتضاء، مع استراتيجيات التنمية األخرى

  :                                                                    يطلب املشاركون يف حلقة العمل من بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا القيام مبا يلي -  ٧٧

                حكومات، منظمات   (                                                                               إنشـاء حمفل متعدد التخصصات للتنسيق جيمع خمتلف العناصر الفاعلة الرئيسية             •
                                              ، يكلف باإلشراف على تنفيذ اتفاقية مكافحة        )                          خلاص، مصارف، وما إىل ذلك                          غري حكومية، القطاع ا   

                                                                                                       التصـحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بغية حتقيق تآزر         
       تكاملة                                                                                               األنشطة، وإدماج االتفاقيات الثالث بقدر اإلمكان يف مشاريع وبرامج جمتمعية تتعلق باإلدارة امل            

                  للموارد الطبيعية؛

                                                                                                   القيام، حسب االقتضاء، بتجميع برامج العمل املتصلة باالتفاقيات الثالث يف خطة عمل واحدة ترتكز               •
                                                على نتائج عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية؛

   ة؛                                                                                 تعزيز الربامج الوطنية، ودون اإلقليمية واألقاليمية حبيث تستفيد من التجارب واخلربات الفني •

                                                                                                          تقدمي املساعدة إىل العناصر الفاعلة الرئيسية املعنية يف جمال الوثائق ونشر التجارب الناجحة واملمارسات               •
  .                                              اجليدة اليت ميكن استخدامها أو حماكاهتا يف بلدان أخرى

            ا البلدان،                                                                                                         يطلب املشاركون يف حلقة العمل إىل أمانة االتفاقية أن تواصل دعم حلقات العمل التآزرية اليت تنظمه                -  ٧٨
  .                        ِّ                                                                                 ومن اآللية العاملية أن تيسِّر متويل مثل هذه األنشطة يف إطار برنامج العمل املشترك بني اآللية العاملية وأمانة االتفاقية

                                                    تدابـري استصـالح األراضـي املتدهورة وإقامة نظم          - ٥
                                       لإلنذار املبكر للتخفيف من حدة آثار اجلفاف

  :                                        بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا القيام مبا يلي                             يطلب املشاركون يف حلقة العمل إىل -  ٧٩

                                                                                              حتديـد الـتدخالت االبتكارية واإلجيابية اليت تستهدف اإلدارة املستدامة لألراضي، ومحاية األراضي               �
                                                                                                اخلصـبة واستصالح األراضي املتدهورة على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي بغية نشرها على نطاق              

      واسع؛

                                                    التنسيق يف تنفيذ املشاريع والربامج على الصعيد الوطين؛                       تشجيع النهج الشامل وحتسني  �

                                                                                                    القـيام، على الصعيد احمللي، بتحديد وتعزيز تدابري تشجع املزارعني على االستثمار يف محاية األراضي                 �
                                اخلصبة واستصالح األراضي املتدهورة؛ 
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                            ل حتسني ختطيط وتصميم اإلدارة                                                                         تقييم تأثري املشاريع املتصلة حبماية األراضي ومبكافحة تدهورها من أج           �
                                                          املستدامة لألراضي، والسياسات واالستراتيجيات املتعلقة باألراضي؛

  .                                                                    إدراج عمليات تقييم أخطار الكوارث يف مجيع املشاريع املعدة يف إطار االتفاقية  �

 متابعة وتقييم اجلفاف والتصحر -٦

  :                    وجنوهبا القيام مبا يلي                                               طلب املشاركون يف حلقة العمل إىل بلدان شرق أفريقيا  -  ٨٠

  )                        املوارد البشرية واملواد   (                                                                            تعزيـز القدرات على حتسني مجع البيانات وجتميعها يف مركز واحد، وحتليلها               �
                        التابع للهيئة احلكومية     )                            ً     مركز نريويب لرصد اجلفاف، سابقاً     (                                               مع االستعانة مبركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته       

                                        ُ            ركز هراري لرصد اجلفاف، ووحدة االستشعار من ُبعد التابعة                                     الدولـية ملكافحة اجلفاف والتصحر، وم   
                                                                                                   لـلجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واملركز اإلقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية، ومرصد             

                                         الصحراء الكربى ومنطقة الساحل، وما إىل ذلك؛

                          تصحر، ويقوم بتبادل الدروس            ُ                             دون إقليمي ُيعىن برصد وتقييم اجلفاف وال     /                             إنشـاء فـريق خرباء إقليمي       �
                                                                                                       املسـتفادة ويعاجل العوامل العابرة للحدود اليت تسبب اجلفاف أو التصحر، مما يتيح بشكل خاص إقامة                
                                                                                                        شبكات لتبادل املعلومات بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي بالتعاون الوثيق مع جلنة العلم والتكنولوجيا             

                         ة اخلاصة بالرصد والتقييم؛                                      وشبكة الربامج املواضيعية األفريقية الرابع

                                                                                                  تعزيـز منشآت الرصد ونظم اإلنذار املبكر الوطنية ودون اإلقليمية مع مراعاة مشاركة اجملتمعات احمللية           �
                                            يف الرصد احمللي من أجل حتسني عملية صنع القرارات؛  )            مثل املزارعني (

                             ميكن أن تستند إليها عمليات                                                                             اسـتكمال وصقل البيانات األساسية الواردة يف اللمحات القطرية، واليت             �
    اليت   "                النقاط الساخنة  "      حتديد   (                ً                                                       رصد مستقبلية فضالً عن إعداد خريطة للتصحر بناء على مجيع املؤشرات            

   ).          ً      ً تتطلب رصداً دقيقاً

 التكنولوجيا واملعارف والدراية الالزمة -٧

  :     يلي                                                                 يطلب املشاركون يف حلقة العمل إىل بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا أن تقوم مبا -  ٨١

                                                                                                     تشجيع البحوث وتوفري الوثائق ونشر املمارسات اجليدة وعملية نقل التكنولوجيا مع مراعاة احتياجات               �
                              املرأة وغريها من الفئات احملرومة؛

                                             تشجيع بناء منشآت صغرية للري يف املناطق القاحلة؛  �
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                      ة لدى صغار املزارعني                                                                              الـترويج ملمارسات إدارية مالئمة، وزراعة إيكولوجية وحتسني ممارسات اإلدار           �
                                                                                                  من خالل التبادل والتدريب على مستوى اجملتمعات احمللية، وذلك بدعم من شبكة الربامج املواضيعية،              
                                                                                                           اخلاصـة بـزراعة األحـراج، ومـن اآللـية العاملية وأمانة االتفاقية وبالتعاون الوثيق مع جلنة العلم                  

              والتكنولوجيا؛

  ؛ )            ومنهم النساء (                              حاصيل، وخاصة لدى صغار املزارعني                                  تشجيع التسويق والتخزين املالئمني للم  �

                                                                                                        إحياء جلنة العلم والتكنولوجيا املتعددة التخصصات التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي من أجل               �
  .                                                                          تقدمي الدعم الفعال للبلدان األعضاء بالتعاون الوثيق مع جلنة العلم والتكنولوجيا

 وطنيةعملية إعداد التقارير ال  -جيم 

                                                                                                                   سـامهت املشـاركة الواسعة النطاق للعناصر الفاعلة الرئيسية بشكل عام يف إعداد اجملموعة الثالثة من التقارير                  -  ٨٢
                                                                                                                             الوطنية يف زيادة السيطرة على عملية تنفيذ االتفاقية وعززت قدرة العناصر الفاعلة الرئيسية، وشجعت على إنشاء األفرقة                 

ّ                    والشبكات ويّسرت التوعية والدعوة    .        والدعاية           

 اللمحات القطرية -١

                                            وأدى إعداد هذه اللمحات إىل إشراك عناصر         .                                                                 سـلمت البلدان بفائدة اللمحات القطرية كأداة لصنع القرارات         -  ٨٣
                                                                                                                          فاعلة رئيسية جديدة يف عملية االتفاقية وأتاح هلا اإلعراب عن آراء مشتركة بشأن املؤشرات املالئمة اليت متكن من إجراء                   

                                                     ويوجد كم كبري من البيانات يف البلدان، ولكن ألهنا           .                                ً                          تنفيذ برامج العمل الوطنية، وفقاً ملا تقتضيه االتفاقية                         مـتابعة فعالة ل   
                                                                           ولذلك تطلب البلدان إىل أمانة االتفاقية أن تقترح وسائل لدراسة الشكل             .  ُ                                          ُمبعثرة يف شىت املؤسسات يتعذر احلصول عليها      

                 ً                                                 لى هذا الشكل وفقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية ولربامج توجيه أخرى، وأن                                                    بالـتعاون معها، وأن تضفي الصبغة املؤسسية ع       
  .                                                                    تساعد البلدان، حسب االقتضاء، على سد الفجوات القائمة يف اللمحات القطرية

 الدليل -٢

         الرئيسية     ً                                                                                                            نظراً ألن دليل املساعدة على إعداد التقارير الوطنية يتسم بالتعقيد املفرط بالنسبة لبعض العناصر الفاعلة                 -  ٨٤
ّ                                                        على املستوى الوطين، فإن أمانة االتفاقية مدعّوة إىل تبسيطه لالستعانة به يف الدورة الرابعة إلعداد التقارير                                         .  

 إعداد اجملموعة املقبلة من التقارير الوطنية -٣

           توسط احلجم    ّ                                                                                             سـلّمت بلدان اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا بالتأثري اإلجيايب للدعم املقدم من خالل املشروع امل               -  ٨٥
                                                                                                                                ملـرفق البيئة العاملية الذي اشترك البنك الدويل يف متويله، والذي يهدف إىل تعزيز قدرة إعداد التقارير الوطنية واللمحات                   

                            وقد ساهم أعضاء هيئة التنسيق   .                                                                                    القطرية، ولكن سيلزم تقدمي املزيد من الدعم بالنسبة للمجموعة املقبلة من التقارير الوطنية
                                                         غري أنه مل جتر معاجلة االحتياجات احملددة للقدرة يف سياق            .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                          كبرية يف هذه العملية يف                          الوطنـية بدرجـة     

  .                                       إعداد التقارير الوطنية سوى بطريقة جزئية
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 إطار العمل لتنفيذ االتفاقية يف شرق أفريقيا وجنوهبا

 املسؤولية الشركاء
اإلطار 
 األنشطة املقترحة املستوى الزمين

ذات ) التدابري(التدبري 
 املنطقة املواضيعية األهداف/األولوية

                          اتفاقـية األمـم املتحدة     
              ملكافحة التصحر
             االحتاد األورويب

                         بـرنامج األمـم املتحدة     
       اإلمنائي

           مراكـــــز 
              التنسيـق دون  
ــية               اإلقليمــ

         والوطنية

ــول         حبل
٢٠٠٧     

      الوطين
            دون اإلقليمي

                     استراتيجية خلق الوعي   �  
            إعداد املواد   �  
        للتوعية              االضطالع بأنشطة    �  

ــطة  ــيف أنش                 تكث
                  التثقـيف والوعي   
ــبة  ــيني بالنس                     البيئ
                ملؤسسـات اجملتمع   

     املدين

                      العملية القائمة على   
        املشاركة

              االحتاد األفريقي
                          برنامج األمم املتحدة للبيئة
                         بـرنامج األمـم املتحدة     

       اإلمنائي

            دون إقليمية
       األمانة
      وطنية

                           حتسني قدرات هيئات التنسيق       �               مجيع املستويات     ٢٠٠٧
                           لوطنـية يف جماالت التنسيق      ا

                            والرصـد وإقامـة الشبكات     
                                 والقـيام بعملـية إدماج بغية      
                                التنفـيذ الفعال لربامج العمل     

        الوطنية
ــيم     �   ــني تنظ ــية وحتس                         تنم

                          املؤسسات األساسية من أجل    
                          تنفيذ برامج العمل الوطنية

ــبات  ــز الترتي                     تعزي
                    القانونية واملؤسسية  
ــيق  ــئات التنس                   هلي

        الوطنية

     سسية              التشريعية واملؤ

              اآللية العاملية
            البنك الدويل

             االحتاد األورويب
                     مصرف التنمية األفريقي

                    مرفق البيئة العاملية

              مراكز التنسيق 
        الوطنية

        احلكومات
ــات             املؤسسـ
              اإلقليمية ودون

         اإلقليمية

ــكل         بش
      مستمر

            دون اإلقليمي
      الوطين

       اإلدماج   �  
                           تعزيـز قدرات مجع األموال        �  

              وختطيط املشاريع
                         تابعة املبادرات املتعلقة            القيام مب    �  

                           باإلدارة املستدامة لألراضي،   
  ، Terr Africa               مثل تري أفريقيا 

                            تقيـيم تدهـور األراضي يف      
 .                          املناطق القاحلة، وما إىل ذلك

ــيف  ــز وتكث                  تعزي
                     عملية تعبئة املوارد   
                    والتنسـيق من أجل    
ــال  ــيذ الفع                    التنف

         لالتفاقية

             تعبئة املوارد

                      اتفاقية مكافحة التصحر
                لتنوع البيولوجي         اتفاقية ا

                          االتفاقـية اإلطارية بشأن    
          تغري املناخ

                       شبكات الربامج املواضيعية
                          برنامج األمم املتحدة للبيئة
                         بـرنامج األمـم املتحدة     

       اإلمنائي

           مراكـــــز 
                التنسيق الوطنية

                       إكمال عمليات التقييم    /     إجراء   �        مشترك     ٢٠٠٨
                               الـذايت للقدرة الوطنية فيما     
                                يـتعلق باتفاقات ريو املتعددة     

                 طراف بشأن البيئة  األ
ــتعدد      �   ــريق م ــاء ف                          إنش

         التخصصات
                            تصـميم وتنفيذ برامج عمل        �  

                         ومشـاريع مشـتركة على     
            املستوى احمللي

                    العمـل على زيادة    
ــروابط وأوجــه                    ال
                     التآزر بني اتفاقيات   
                   ريو الثالث بإدماج   
                 مجـيع االتفاقيات   
ــدر   ــثالث بق                 ال
                  اإلمكان يف مشاريع   
ــلى   ــرامج ع                 وب
                مستـوى اجملتمعات  

      احمللية

ــروابط وأوجــه                    ال
                      التآزر مع الترتيبات   
ــتعددة  ــية امل                     البيئ
             األطراف األخرى

            البنك الدويل
                          الصـندوق الدويل للتنمية    

         الزراعية
                    مرفق البيئة العاملية

                     مصرف التنمية األفريقي
             االحتاد األورويب

            دون إقليمية
        األمانات

           مراكـــــز 
                التنسيق الوطنية

        احلكومات

           ات يف جمال                 اكتسـاب مهار     �            وطين مشترك     ٢٠٠٨
                          تصــميم وتنفــيذ مشــاريع 

         متكاملة 
                              تقييم تأثري املشاريع والربامج       �  

                         فيما يتعلق بتدهور األراضي
                          تصــميم وتنفــيذ مشــاريع    �  

                            وبرامج متكاملة على مستوى    
       املناطق

                    القيام على املستوى   
ــميم  ــلي بتص                 احمل
                واستحداث برامـج 
                  ومشــاريع تــتعلق 
                 بـتدهور األراضي   
                  على املستوى احمللي   

             خدام هنج شامل    باست

                تدابـري الستصالح   
                 األراضي املتدهورة  
                   ونظام اإلنذار املبكر
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 املسؤولية الشركاء
اإلطار 
 األنشطة املقترحة املستوى الزمين

ذات ) التدابري(التدبري 
 املنطقة املواضيعية األهداف/األولوية

                      منظمة األغذية والزراعة
                     مرصد الصحراء الكربى   

              ومنطقة الساحل
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

            دون إقليمية
       األمانة

           دون إقليمي     ٢٠٠٨
          وطين مشترك

                    احتياز املواد الالزمة   �  
              تنمية املهارات   �  

   ات              تعزيـز اهليئ    )  أ (
ــية                 دون اإلقليم
ــية               والوطنــ
                 واجملتمعية املعنية  
                 باملـتابعة ونظم   

             اإلنذار املبكر

                 املتابعة والتقييم

           مراكـــــز  
                التنسيق الوطنية

                    وضع مؤشرات للمتابعة   �            وطين مشترك     ٢٠٠٨
                 مجع بيانات أساسية   �  
                وضع أطلس للتصحر   �  

           مجـع وصقل     )  ب (
ــيانات               البــ
                األساسية الواردة 
ــلمحات              يف ال

        القطرية

 

                         رابطـة تعزيـز البحوث     
                       الزراعية يف شرق ووسط    

        أفريقيا
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

             دون إقليمية 
           مراكـــــز 
                التنسيق الوطنية

              املـنظمات غري   
        احلكومية

             دون إقلــيمي      ٢٠٠٩
    وطين

ــر    �   ــيق ونش ــريف وتوث                         تع
               املمارسات اجليدة

                              التـبادل بني اجملتمعات احمللية        �  
                       واستحداث برامج تدريبية

                   يف املمارسات اجليدة           التوسع     �  
                        وحماكاهتا يف اجملتمعات احمللية

                               إحـياء اللجان دون اإلقليمية        �  
ــلم    ــنة الع ــتابعة للج                             ال

             والتكنولوجيا

                  إجراء حبوث موجهة   
                   حنو الطلب، توثيق    
                 ونشـر املمارسات   
                   اجليدة والعمل على   
                   نقـل التكنولوجيا   
ــن  ــني األم                لتحس
                   الغذائي وللحد من   

      الفقر

                    التقنيات واملعـارف 
            راية الالزمة    والد

  :                       إن املشاركني يف حلقة العمل -  ٨٦

                                                                                                    من الشركاء يف التنمية أن يأخذوا يف االعتبار إطار العمل الوارد أعاله يف استراتيجيتهم الرامية إىل دعم             يطلـبون  
                          بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا،

           ومؤشرات،                                                                   من بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا العمل يف سياق إطار العمل وتضمينه تدابري      يطلبون 

                                اهليئة احلكومية الدولية املعنية     (                                                                              الـبلدان بـأن تقـدم إىل املـنظمات دون اإلقليمـية اليت يتبعون هلا                        يوصـون  
                                                   تقارير منتظمة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار العمل،  )                              اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي /        بالتنمية

                                                                   التنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بأن تقدما إىل اهليئات                                                     أمانيت اهليئة احلكومية الدولية املعنية ب             يوصـون  
                                                                                                                              املختصـة الـتابعة ملؤمتر األطراف تقارير بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار العمل من أجل تنفيذ االتفاقية يف بلدان شرق                     

  .              أفريقيا وجنوهبا

- - - - - 

 


