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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
        السادسة       الدورة 
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٧- ٤       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب ( ٢      البند 
               تيباهتا املؤسسية   وتر         االتفاقية      تنفيذ         استعراض
       األمانة      ألنشطة       الشامل          االستعراض

 األمانة ألنشطةالشامل  االستعراض

 *مذكرة من األمانة

 موجز

                                                                                                        تنشـأ أنشـطة األمانـة من األحكام ذات الصلة يف االتفاقية ويف مرفقات تنفيذها على الصعيد اإلقليمي، ومن            
                                                            أعقبت الدورة السابعة ملؤمتر األطراف التركيز على تقدمي                                            وواصلت هذه األنشطة يف الفترة اليت       .                     مقررات مؤمتر األطراف  

                                                                                                                       اخلدمـات ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، والترويج للسياسات، والتوعية، وتيسري عمليات التنفيذ ذات األولوية مبقتضى               
  .                                             وتعرض هذه الوثيقة التقدم احملرز يف مجيع هذه اجملاالت  .         االتفاقية

                                                                                        لدى النظر يف أنشطة األمانة يف دورته الثامنة، يف أن ميدها بتوجيهات بشأن عملها                                       وقد يرغب مؤمتر األطراف،    
  .                                                                يف خمتلف اجملاالت املتصلة بعملية االتفاقية، مبا يف ذلك اجملاالت املذكورة أعاله

 

                                                      

                                                                                        مي هـذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                   تأخـر تقـد    * 
 .                           والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

                                                                        من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، إعداد تقارير عن تنفيذ             ٢٣           من املادة     )  و ( ٢                ً            على األمانة، وفقاً للفقرة      - ١
                           ، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة      ٥-    م أ  / ١              ومبوجب املقرر     .                ىل مؤمتر األطراف                                                   مهامهـا مبوجب االتفاقية وتقدمي هذه التقارير إ       

                                                                    ُ                                                         اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية، وقرر أن تستعرض اللجنة بانتظام، يف دوراهتا اليت ُتعقد أثناء انعقاد دورات مؤمتر األطراف،                   
  .                                         التقارير اليت تعدها األمانة عن تنفيذ مهامها

                                                                       ، أن تعد األمانة يف أعقاب الدورة العادية الثالثة وبعد كل دورة             ١-    م أ  /  ١١                                   وقد قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره      - ٢
                             وحتاول هذه الوثيقة اليت تأخذ يف   .                            ً  ُ  ِّ                                              عاديـة الحقـة من دوراته تقريراً ُيلخِّص النتائج اليت تتمخض عنها عملية االستعراض     

                                     ضوء على مسامهة األمانة يف التطورات                                                                                     االعتبار مداوالت األطراف يف دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن تسلط ال           
                                                                                                                          الرئيسـية يف عملـية تنفيذ االتفاقية، يف حني ترد التقييمات الشاملة الناجتة عن عمليات االستعراض يف تقارير اللجنة عن                

  .(ICCD/CRIC(5)/11)          ، واخلامسة (ICCD/CRIC(3)/9)           ، والثالثة (ICCD/CRIC(1)/10)            دوراهتا األوىل 

                                               ً        ً         إىل األمانة أن تقدم إليه يف دوراته القادمة تقريراً توليفياً حسب كل  ٣-   م أ / ٥            ف يف مقرره                      وطلـب مؤمتر األطرا    - ٣
  .                                            َ                                                                                 منطقة من املناطق الفرعية، هبدف وضع وثيقة مقاَرنة عن التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية                 

  .ICCD/CRIC(5)/3                                    ويرد هذا التقرير التوليفي يف الوثيقة 

                                    ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تقدم  ) ٦-   م أ / ٣    و  ٣-    م أ  / ٥                   وال سيما املقررين     (                         ويف عـدة مقررات أخرى       - ٤
  .                                              تقارير عن األنشطة اليت تضطلع هبا مع اآللية العاملية

  تقدمي اخلدمات إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية-     ً ثانيا  

  مؤمتر األطراف-ألف 

                                                                                قية، قدمت األمانة اخلدمات إىل مؤمتر األطراف وإىل هيئاته الفرعية وذلك بتيسري                        من االتفا    ٢٣    ً              وفقـاً لـلمادة      - ٥
  .                                                                                 األعمال التحضريية للدورة السابعة ملؤمتر األطراف وبإحالة الوثائق إىل األطراف كي تنظر فيها

ِ                                                   وُعِقدت الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف الفترة من          - ٦  ُ   .            ريويب، كينيا      بن     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٨       إىل     ١٧ 
ِ              وثيقة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها، وأُِعدت            ٣٧  ُ ِّ                              وقُدِّمت يف فترة ما قبل الدورة                                          وثيقة لدوريت اهليئتني الفرعيتني       ٢٠                                      ُ

ِ                                  اللتني ُعِقدتا بالتزامن مع دورة مؤمتر األطراف-                                                     جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -  ُ         .   

        ُِّ                                  ُ                                      ة اليت اتُِّبعت يف دورات مؤمتر األطراف السابقة، أُنشئت يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف جلنة      ً          ومتشياً مع املمارس - ٧
                                                    وأنيطت باللجنة اجلامعة أكثرية بنود جدول األعمال         .                                           ً                    جامعة للدورة، وكان باب املشاركة فيها مفتوحاً جلميع األطراف        

                 ً                               للجنة اجلامعة عدداً من أفرقة االتصال، اجتمعت مرات                                                       وللـتمكني من مناقشة كل مسألة بالتفصيل، أنشأت ا          .           الرئيسـية 
  .                                عديدة خالل الدورة اليت دامت أسبوعني
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                                                                                                              وعقـدت جلنة العلم والتكنولوجيا دورهتا اليت دامت ثالثة أيام خالل األسبوع األول من الدورة السابعة ملؤمتر                  - ٨
                                          اخلرباء وبرنامج عمله املقبل وعدة مواضيع                                                                       وناقشـت جلـنة العلم والتكنولوجيا، يف مجلة أمور، عمل فريق              .         األطـراف 

  .                                                    ُ                جوهرية مبا فيها املعايري واملؤشرات، واملعارف التقليدية، وُنظم اإلنذار املبكر

                                                                                                                  وتضـمنت بنود جدول أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الرابعة النظر يف تقرير اللجنة عن دورهتا                   - ٩
                                                                                     اقية يف أفريقيا وعلى قضايا عاملية خمتارة؛ واستعراض السياسات، واألساليب واألنشطة                          ّ                       الثالـثة الذي ركّز على تنفيذ االتف      

  .                                                                                التنفيذية لآللية العاملية؛ والتعاون مع مرفق البيئة العاملية؛ وإجراءات إبالغ املعلومات

ِ                                                                                      وُعِقد اجلزء الرفيع املستوى من الدورة السابعة ملؤمتر األطراف خالل األسبوع الثاين من ا              -  ١٠  ُ     َّ        وتضمَّن اجلزء    .      لدورة 
   ُ                                  واسُتهل احلوار التفاعلي بعرض وثيقة        ".                                   الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة     "             ً        ً                     بـيانات وحـواراً تفاعلياً بشأن موضوع        

  .                          معلومات أساسية بشأن املوضوع

    ١٦     قب، و     ً     ً                      بلداً طرفاً، ودولتني هلا مركز املرا   ١٦٧                                                   وشارك يف جلسات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية ممثلون عن  -  ١١
  .                 منظمة غري حكومية  ٨٥                       منظمة حكومية دولية، و  ٢١                          مؤسسة تابعة لألمم املتحدة، و

                                        ً            ً                                                            واعـتمدت الـدورة السـابعة ملؤمتـر األطراف واحداً وثالثني مقرراً، مثانية منها بناء على توصية جلنة العلم                    -  ١٢
                                ر الدورة السابعة يف الوثيقتني               ويرد تقري   .                                                                                والتكنولوجـيا وسـتة بـناء عـلى توصـية جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية              

ICCD/COP(7)16و   Add.1.  

  ُ     وسُتعقد   .                   مبدريد، إسبانيا      ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ١٤       إىل    ٣                                                        وسـتعقد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف الفترة من           -  ١٣
                 الثامنة ملؤمتر                                                                                                                      الـدورة الثامـنة للجـنة العلم والتكنولوجيا والدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أثناء الدورة               

                                               وتضمنت األعمال التحضريية ملؤمتر األطراف ودورات        .              ُ                                     ً         األطراف، كما سُيعقد جزء خاص مبشاركة رفيعة املستوى أيضاً        
  ،  )                                                   يف املائة مقارنة بالدورة السابعة ملؤمتر األطراف         ٢٠                بزيادة نسبتها    (                                  وثيقة لفترة ما قبل الدورة         ٦٧                        هيئاته الفرعية إعداد    

      كما مت   .                                                                             حكومة إسبانيا للتوقيع على اتفاق البلد املضيف، واالتصال مبكتب األمم املتحدة يف جنيف                  وإجراء مفاوضات مع 
                                                                                                                            تـناول العديد من القضايا املتصلة بالتنظيم العام للدورات، مبا فيها مرافق املؤمترات واملعدات، وتوفري خدمات املؤمترات                  

  .                                                 والقضايا املتعلقة باألمن، وشروط اهلجرة والنقل احمللي                                             واملوظفني لتقدمي اخلدمات للدورات، وتسجيل املشاركني،

  جلنة العلم والتكنولوجيا-باء 

                                                           ّ                                             مـع انتقال التركيز يف عملية االتفاقية إىل تنفيذ برامج العمل، سلّط مؤمتر األطراف الضوء على احلاجة إىل تقدمي        -  ١٤
                                          ات مؤمتر األطراف ذات الصلة، قامت جلنة العلم       ً      ووفقاً ملقرر   .                                                        املسـامهات والـتعاون يف اجملـال العـلمي والتكنولوجي         

                                                                 َّ                                        والتكنولوجيا وفريق خربائها بدور أنشط يف استعراض تنفيذ االتفاقية، وكثَّفا عملهما يف كثري من اجملاالت األساسية لعملية 
                   العلم والتكنولوجيا                           وقدمت األمانة خدمات إىل جلنة   .                                                            االتفاقية، وخباصة يف تقييم املعايري واملؤشرات لرصد التصحر وتقييمه

  .     ً                                         توخياً لكفالة املتابعة املالئمة ملقررات مؤمتر األطراف
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ُ                                                                     وُعقـدت الـدورة السـابعة للجنة العلم والتكنولوجيا يف الفترة من           -  ١٥       ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠     إىل   ١٨ 
                      لى توصية جلنة العلم                                                واعتمد مؤمتر األطراف مثانية مقررات بناء ع        .                                                      بالـتزامن مـع الـدورة السـابعة ملؤمتـر األطراف          

  .            والتكنولوجيا

              وركز املقرران    .    ُِ                                                    ، طُِلب إىل فريق اخلرباء أن يواصل تنفيذ برنامج عمله          ٧-    م أ  /  ٢٠    و  ٧-    م أ  /  ١٥    ًَ            وعمالًَ باملقررين    -  ١٦
                                                                                                                      بصـفة خاصـة عـلى إعداد استراتيجية االتصال واملعلومات، ووضع منهجية تقييم متكاملة جتاه مقاومة الفقر وتردي                  

  .                                                       معايري ومؤشرات، وإعداد مبادئ توجيهية عن نظم اإلنذار املبكر             األراضي، ووضع 

ُ                                                             وُعقد االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء يف بون، أملانيا، يف نيسان          -  ١٧                                ونظر االجتماع يف تسعة تقارير       .     ٢٠٠٧       أبريل   / 
              اء يف برنامج                            وساعدت األمانة فريق اخلرب     . (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1-9)                                          تتصـل بتنفيذ برنامج العمل واعتمدها،       

                                               لفريق اخلرباء ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،        )        إنترانت (                                                            عملـه عـن طـريق تيسري االتصاالت، وإعداد شبكة داخلية            
   ".                                      فرص التآزر القائمة بني االتفاقات البيئية "                                                     وتنسيق األعمال التحضريية لنشرة أعدها فريق اخلرباء بعنوان 

ّ                                  كمـا يّسرت األمانة عمل مكتب جلنة ال        -  ١٨ ُ                                      علم والتكنولوجيا بتنظيم اجتماع ُعقد بني الدورتني؛ وباملساعدة على                                              
                                                                                                                        االتصـال مبختلف هيئات االتفاقية وأفرقتها العاملة وتبادل املعلومات معها؛ ودعم اتصاالت املكتب مع املنظمات الدولية                

  .    وجيا                                                                            األخرى، وتوفري معلومات أساسية، عند الطلب، إلعداد تقارير مكتب جلنة العلم والتكنول

       ً                                                                                                      وتنفـيذاً لشـىت مقـررات مؤمتر األطراف، واصل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء متابعة أنشطة                  -  ١٩
                                                                                                                     مشـروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة وأنشطة مرفق البيئة العاملية عن كثب، وشاركا يف إعداد برنامج توقعات              

ّ            ويّسرت األمانة    .           الصحارى -                                              أفريقيا وبرنامج توقعات البيئة العاملية       -             ئة العاملية                           ، وبرنامج توقعات البي    ٤  -                   البيـئة العاملية       
  .           هذه العملية

                                                                             أن يكون املوضوع ذو األولوية الذي يتعني على جلنة العلم والتكنولوجيا تناوله       ٧-    م أ  /  ٢٠                       وقرر املؤمتر يف مقرره      -  ٢٠
                          التقييم، واخلربة امليدانية     :                                ألنشطة البشرية يف تردي األراضي                               آثار االختالفات املناخية وا    "           هو موضوع                        يف دورهتـا القادمة   

ّ               وسعياً لتيسري النقاش، ّمجعت األمانة        ".                                                                           املكتسـبة، وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة                          ً     
                      يف حلقة عمل بشأن                                                                      كما ساعدت األمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على مجع خرباء           .   ّ                          وخلّصـت التقارير ذات الصلة    

ُ                                        املناخ وتردي األراضي ُعقدت يف مجهورية ترتانيا املتحدة يف كانون األول   .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /                   

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية�جيم 

          ببوينس      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢١       إىل     ١٢ُ                                                                        ُعقـدت الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من             -  ٢١
                                                                                                 ت يف التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية اليت قدمتها البلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف                  ونظر  .                   آيـرس، األرجنـتني   

   .                                                                أفريقيا، وفيما يتصل بذلك من تقارير دون إقليمية ومعلومات إقليمية

          يف إعداد                  ً                                                                                  ونظـرت اللجـنة أيضاً يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة للمساعدة          -  ٢٢
                                                                                                                 وتنفـيذ بـرامج عمل وطنية للبلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة عن املوارد         
             َّ                                                                                                             املالـية الـيت وفَّرهتا أو توفرها مبقتضى االتفاقية، كما نظرت يف املعلومات املقدمة من األجهزة والصناديق والربامج ذات                   
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                                                                                                   املتحدة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، عن أنشطتها الرامية إىل                                    الصلة يف منظومة األمم   
                   ، يف الوثائق اليت     ٥-    م أ  / ١                               ونظرت اللجنة، يف ضوء املقرر        .                                                               دعـم إعـداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية مبقتضى االتفاقية         
  .                                             ا البلدان األطراف املتأثرة من مناطق خالف أفريقيا          ً                                         تتضمن وصفاً لنتائج حلقات العمل دون اإلقليمية اليت عقدهت

                                                                                                                  وسـاعدت األمانة البلدان األطراف املتأثرة على إعداد تقاريرها الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، مبا يف ذلك                 -  ٢٣
  ً       ً             داً متأثراً من مناطق                           وقدم مثانية وتسعون بل     .                                                                ِ                 باملسـاعدة يف جمـال التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنِفذة            

           وإضافة إىل    .                                                                                                               خالف أفريقيا تقاريرها بشأن تنفيذ االتفاقية كي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة               
     ً       ً                                                                                           بلداً متقدماً، وسبع مؤسسات تابعة لألمم املتحدة وثالث منظمات حكومية دولية أخرى تقاريرها بشأن                 ١٥           ذلك، قدم   

   .                                            ملساعدة البلدان املتأثرة على تنفيذ االتفاقية              التدابري املتخذة

                                                                                                     ويف سـبيل بلـوغ احلد األقصى من تبادل أفضل املمارسات، والتجارب، والدروس املستخلصة بني األطراف                 -  ٢٤
          ُ                                                                                                             واملراقـبني، ُنظمت سبع ندوات نقاش لتغطية قضايا إقليمية وعاملية على النحو الوارد وصفه يف املوضوعات املذكورة يف                  

  . ٤-   م أ / ٨                                            ولتغطية اجملاالت االستراتيجية املذكورة يف املقرر  ٥-   م أ / ١   رر    املق

     وقدم   .                                                                                              وأسـهم فـريق اخلرباء يف االستعراض الذي جرى خالل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية         -  ٢٥
                                ة تلته مناقشات موضوعية بشأن        ِّ                 ً         َّ                                                              ميسِّـر فريق اخلرباء عرضاً أوجز وحلَّل فيه اجلوانب العلمية والتكنولوجية للتقارير الوطني            

  .                                        اخلطوات التالية الواجب اختاذها يف هذه اجملاالت

                                                                                                                 كما استعرضت اللجنة املعلومات املتاحة عن تعبئة واستخدام املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم اليت وفرهتا                 -  ٢٦
                                     على عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل                                                                               الوكـاالت واملؤسسـات املتعددة األطراف، ونظرت يف التعديالت الالزم إدخاهلا            

                                    ُ  َّ                                                                                        الوطنـية، مبا يف ذلك استعراض التنفيذ املُحسَّن اللتزامات االتفاقية، وسبل ووسائل تعزيز نقل الدراية الفنية والتكنولوجيا                 
                                                                                                              وتقاسـم اخلربات وتبادل املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة، وسبل ووسائل حتسني إجراءات إبالغ              

  .                                                                املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير الواجب تقدميها إىل مؤمتر األطراف

ُ                                         وُعقـد حـوار تفاعلي عاملي حول موضوع          -  ٢٧                                                               االستثمارات يف املناطق الريفية يف سياق مكافحة تردي األراضي          " 
   ".       والتصحر

         منظمة    ١١              مم املتحدة، و                      مؤسسات تابعة لأل    ٩     ً     ً       بلداً طرفاً، و      ١٣٩                                            وحضـر الـدورة اخلامسة للجنة ممثلون عن          -  ٢٨
  .                                            منظمة غري حكومية، ومراقبون عن الكرسي الرسويل  ٣٧               حكومية دولية، و

     ويرد   .                     ً                                                                                     واقترحت اللجنة، وفقاً الختصاصاهتا، توصيات بشأن اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها يف تنفيذ االتفاقية              -  ٢٩
  .(ICCD/CRIC(5)/11)                                                التقرير الشامل عن الدورة اخلامسة للجنة يف الوثيقة 

              بالتزامن مع     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٧     إىل  ٤  ُ                                                                    وسُتعقد الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من         -  ٣٠
                                                                                            وستنظر الدورة السادسة يف تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة، ويف البنود الدائمة يف جدول                .                              الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   

  .                                     رير املتعلق بإجراءات حتسني إبالغ املعلومات                     أعمال دوراهتا، ويف التق
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  األفرقة العاملة اليت أنشأهتا الدورة السابعة ملؤمتر األطراف�دال 

                                                 الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات الذي         :                                                          أنشـأت الدورة السابعة ملؤمتر األطراف فريقني عاملني، مها         -  ٣١
                                   أعوام لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛       ١٠                                     ث خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة                                                      أنيطـت به، من بني مجلة أنشطة، مهمة استحدا        

  .                                                                                                   والفريق العامل املخصص إلجراءات تبليغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير الواجب تقدميها إىل مؤمتر األطراف

                    ثامنة ملؤمتر األطراف                                                                                               كمـا قـرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق مفتوح باب العضوية يتقدم بتوصيات إىل الدورة ال                -  ٣٢
                                                                                                                       بشـأن خـيارات التنسيق اإلقليمي املتسمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وخاصة بشأن كيفية استخدام وحدات                 

                                        ً                                  وسيتخذ مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة مقرراً بشأن دور وحدات التنسيق             .                                            التنسـيق اإلقليمي القائمة على أفضل وجه      
  .                                      ترتيبات مؤسسية وترتيبات خاصة بامليزانية                       اإلقليمي وما يتصل هبا من 

ّ                                                                                                   ويّسـرت األمانـة عمـل األفرقة العاملة بترتيب مرافق االجتماع وما يتصل بذلك من ترتيبات السفر، وتيسري         -  ٣٣   
ٌ                          ودعمت هذه األنشطة تربعاٌت من عدد قليل من البلدان    .                                                         االتصاالت وتدفق املعلومات، وتوفري ومجع املعلومات والعروض                            

  .        األطراف       املتقدمة

      أبريل  /          ويف نيسان    ٢٠٠٦      يوليه  /         مايو ومتوز /                                                              واجـتمع الفـريق احلكومـي الـدويل العامل بني الدورات يف أيار        -  ٣٤
                                 أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية       ١٠                                      اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة       "                                واعتمد أثناء اجتماعه الرابع       .     ٢٠٠٧      مايو   /       وأيـار 

                معلومات مفصلة Add.1-2   وICCD/COP(8)/10               وتتضمن الوثائق     )".     ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                                األمـم املتحدة ملكافحة التصحر      
  .                           عن عمل ونتائج الفريق العامل

                                     ووضع اللمسات األخرية على تقريره          ٢٠٠٧       يونيه   /             مارس وحزيران  /                                        واجـتمع الفريق العامل املخصص يف آذار       -  ٣٥
                                مات مفصلة عن عمل ونتائج الفريق         معلو Add.1    و ICCD/CRIC(6)/6                   وتتضمن الوثيقتان     .                            األويل يف االجـتماع الـثاين     

  .            العامل املخصص

     مايو  /       أيار   ١٨    و   ١٧                                                              ً         ً                    وبتوجـيه من رئيس مؤمتر األطراف، عقد الفريق املفتوح العضوية اجتماعاً استشارياً يومي               -  ٣٦
  .                              توصيات الفريق املفتوح العضويةICCD/COP(8)/13               وتتضمن الوثيقة   .               ببون، أملانيا    ٢٠٠٧

 والتوعية الترويج للسياسات -     ً ثالثا  

  االتصال والتنسيق بني املؤسسات-ألف 

                                                                                                              عملـت األمانـة هبمة على ترويج االتفاقية يف احملافل والعمليات الدولية ذات الصلة وعن طريق االتصاالت مع                   -  ٣٧
                                                                                                                    املـنظمات واملؤسسـات وفـرادى البلدان، بغية تعزيز ترمجة االعتراف السياسي باالتفاقية إىل إجراءات ملموسة على                 

   .                                         ويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي    املست

                                                                                                          ويف إطـار مـنظومة األمم املتحدة، سامهت األمانة مسامهة جوهرية يف دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة،                  -  ٣٨
ُ                                 واجمللـس االقتصـادي واالجتماعي، وجلنة التنمية املستدامة، ومؤمترات األطراف التفاقييت ريو اُألخريني، من بني هيئ                   ات                                                                              

  .    أخرى
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     ً                                                                                                       وكثرياً ما أسهمت مشاركة األمانة يف األحداث والعمليات املذكورة أعاله يف إدراج أحكام متصلة باالتفاقية يف                 -  ٣٩
                                      ً               كان ميكن اعتبار أن هذه األحكام تعكس وعياً أكرب باالتفاقية   .                                                 االستنتاجات اليت متخضت عنها تلك األحداث والعمليات   

  .                ً                                                      يتوقع منها أيضاً أن تفضي إىل توسيع نطاق التعاون والدعم لتنفيذ االتفاقية                           وباألدوات اإلمنائية اليت تتيحها

. كما عملت األمانة على استقطاب دعم مجيع أصحاب املصلحة للسياسات وعلى تبادل املعلومات معهم -٤٠
ل وتعميقها،                                                                       ً               وعالوة على إقامة اتصاالت مؤسسية مع منظمات ومبادرات دولية وعاملية جرى أيضا  إنشاء عالقات عم

بغية رفع مستوى االستجابة يف هذه املؤسسات ملسألة تردي األراضي والتصحر وحتديد الطرائق الكفيلة بإقامة تعاون  
          ً                                                                                          وتقام أيضا  اتصاالت مكثفة مع مؤسسات األمم املتحدة مثل البنك الدويل ومرفق البيئة العاملية واملصارف اإلمنائية  . عملي

 .اإلقليمية

ى النتائج النامجة عن جهود االستقطاب اليت ما برحت األمانة تبذهلا وعن التعاون ذي الصلة مع وتتمثل إحد  -٤١
املؤسسات املذكورة يف أن مسألة مكافحة التصحر أصبحت حتتل مكانة متزايدة األمهية يف جداول أعمال وبرامج عمل  

 .هذه املؤسسات

                                         إىل األمانة وإىل اآللية العاملية، وضع        ٦-    م أ  / ٥    و  ٦- أ . م / ٣  َّ     قرَّران                                                      وفيما يتعلق بالتعاون مع اآللية العاملية، طلب امل        -  ٤٢
                           وبالنسبة إىل فترة السنتني      .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤  ُ                                 وأُعد ذلك الربنامج لفترة السنتني        .                                          وتنفـيذ برنامج عمل مشترك لفترة سنتني      

                    ناتج عن ذلك يف كانون                   ً                                         أعدت األمانة مشروعاً على أساس الربنامج السابق، وقدمت املقترح ال  )     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦ (         التاليتني 
      وقدمت   .     ٢٠٠٦       أغسطس   /                                          وتلقت األمانة استجابة هلذا املقترح يف آب        .                                 كي تنظر فيه اآللية العاملية         ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

  .       أكتوبر /                                                                   سبتمرب من السنة ذاهتا، ردت عليها اآللية العاملية يف تشرين األول           /             ً      ً                                األمانة مقترحاً منقحاً إىل اآللية العاملية يف أيلول       
      يناير  /                         أكتوبر، ويف كانون الثاين    /                                                                                    اآللية العاملية واألمانة مشاورات مقتضبة بشأن هذه املسألة يف هناية تشرين األول                 وعقدت
                       ، مل تتلق األمانة أي         ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ١٥       وحبلول    .                                                                    أرسـلت األمانـة الصـيغة املنقحة التالية إىل اآللية العاملية               ٢٠٠٧

  .                  استجابة هلذا املقترح

           فقد اعتربت    .                                                                                             تبادل الصيغ السالفة الذكر، كان هناك تباين واضح لآلراء بني اآللية العاملية واألمانة                         وعلى امتداد  -  ٤٣
                                                     ً                  من األنشطة هتدف إىل مساعدة البلدان املتأثرة على املضي قدماً بتنفيذ             )     عامة (                                            األمانة جوهر برنامج العمل املشترك سلسلة       

       ويبدو،   .                                                                   تلك األنشطة األمانة بدور استشاري، فيما متوهلا اآللية العاملية                                                         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، تضطلع يف      
                                                                        ً                                                        من جهة أخرى، أن اآللية العاملية كانت ترغب يف القيام بأنشطة تعاون أكثر اجتاهاً حنو السياسات العامة، مبا فيها التحليل                    

                                              وطين ودون اإلقليمي، والقيام بعمليات التحضري                                                                                   املشـترك للقضايا والعمليات اليت تتعلق بتنفيذ االتفاقية على الصعيدين ال          
          ً                                                                      وبات واضحاً لدى الكيانني أنه سيعاد النظر بالكامل يف برنامج العمل املشترك              .                                       الجتماع مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية    

  .                                                                                 يف أعقاب الدورة الثانية ملؤمتر األطراف، على ضوء التوجيه االستراتيجي الذي ستقدمه األطراف

                       اضطلعت األمانة واآللية     .                      ، يف صورته النهائية       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                        من عدم وضع برنامج العمل املشترك                 وبالـرغم  -  ٤٤
                                                                             ومشلت تلك األنشطة وضع برنامج العمل دون اإلقليمي ألفريقيا الوسطى وتنظيم             .                                      العاملية بأنشطة مشتركة ألغراض معينة    

                                                دة تطوير برنامج العمل اإلقليمي لصاحل أمريكا                                                                             حلقـة عمل لربنامج العمل دون اإلقليمي جلنوب شرقي آسيا وتيسري زيا           
  .                             الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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                                                                                                                   وفيما يتعلق بالترويج للسياسات اخلاصة بالبلدان األطراف املتأثرة، يسرت األمانة إدماج برامج العمل الوطنية يف                -  ٤٥
                                                     لك، مت باالشتراك مع اآللية العاملية تعزيز الروابط                       وباإلضافة إىل ذ    .                                                         األطـر واالستراتيجيات والربامج العامة للتنمية الوطنية      

                                                                                                                              بني برامج العمل الوطنية واملبادرات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مثل خطة العمل البيئي للشراكة اجلديدة من أجل تنمية                
  . (TerrAfrica)                   منائية يف أفريقيا                                                                                                       أفريقيا، ومبادرة الشراكة التجريبية القطرية ألمانة مرفق البيئة العاملية، وبرنامج الشراكة اإل           

                                                                                                                      ويف بلـدان عديـدة، ساعدت مهام الترويج اليت قامت هبا األمانة على الصعيد الوطين على إدراج مكافحة التصحر يف                    
   .                                                                                        جداول وبرامج عمل اهليئات احلكومية واملؤسسات العلمية وغريها من اجلهات املعنية على الصعيد الوطين

                                                                                    ى تعزيز الوعي وإشراك السلطات السياسية واملسؤولني الربملانيني يف تنفيذ االتفاقية عن                                 كمـا ساعدت األمانة عل     -  ٤٦
                                 وتضمنت تلك املساعدة املشاركة يف       .                                                                                    طريق مجلة أمور منها الدعوة النشطة لالتفاقية يف السياقني اإلقليمي ودون اإلقليمي           

                                          يف إطار االحتاد األفريقي، وعقد اجتماعات للجنة                                                                    بعـض العملـيات الرئيسية مثل مؤمتر القمة واجتماعات وزارية حمددة       
                                                                                                                       األمـم املـتحدة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر                 

             منظمة األمن                                                                                ُ                       الكـارييب، تناولـت تـردي األراضي والبيئة لعملية أوروبا، واحملفل االقتصادي والبيئي الذي ُنظم يف إطار          
  .                 والتعاون يف أوروبا

                                                         َّ                                                      وفيما يتعلق مبهام الدعوة ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا، يسَّرت األمانة مشاركة فريق اخلرباء وأعضاء مكتب                -  ٤٧
                                                                                                                           جلـنة العـلم والتكنولوجـيا وأعضـاء قائمـة اخلرباء املستقلني أو املراسلني يف جمايل العلم والتكنولوجيا يف العديد من                     

                                                                                                           عات والفعاليات الدولية، وخباصة يف إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر، مبا فيها اللجان العلمية والتوجيهية              االجـتما 
                      كما شاركت األمانة يف      .                                                                                             والفعاليات اجلانبية، وعمليات االستعراض، وأنشطة التوعية، وأنشطة التدريب وإقامة الشبكات         

   .                    بعض املؤمترات الدولية

                                                                                         جمـال العلم والتكنولوجيا إىل تيسري العديد من املبادرات العلمية، مثل إنشاء النظام األورويب                         وأدت الدعـوة يف      -  ٤٨
                     ، واملؤمترات واملنشورات     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                                     ُ                               لـلمعلومات مـن أجـل مكافحة التصحر الذي أُطلق يف بون، يف تشرين الثاين    

                       ، يف سياق وضع برامج      )                            ودون اإلقليمية واإلقليمية                        برامج العمل الوطنية   (                                        وعززت الدعوة للترويج إلطار االتفاقية        .        الدولية
  .   حبوث

                                                                                                         ويف البلد املضيف، أقامت األمانة عالقات مع سلطات سياسية وأوساط علمية ومسؤولني برملانيني ومع القطاع                -  ٤٩
  .     ايتها                            ً                                                               اخلاص، وبالتايل فقد حشدت أشكاالً خمتلفة من املشاركة يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ورع

  أوجه التآزر وبناء االئتالفات-باء 

                                              ، أن تواصل جهودها الرامية إىل تشجيع وتعزيز      ٧-    م أ  /  ١٢                                                 طلـب مؤمتـر األطراف من األمانة، مبوجب مقرره           -  ٥٠
                                        معلومات مفصلة عن أنشطة األمانة يف       ICCD/COP(8)/4                 وتتضمن الوثيقة     .                                          العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة     

  .        هذا اجملال
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  أنشطة اإلعالم والتوعية-جيم 

                                                                                                               اضطلعت األمانة جبميع األنشطة ذات الصلة باإلعالم والتوعية خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير يف سياق السنة                 -  ٥١
  .                             معلومات مفصلة عن هذه األنشطةICCD/COP(8)/11               وتتضمن الوثيقة   .                        الدولية للصحارى والتصحر

 لسياسة العامة والقضايا التشريعية الدعم االستشاري يف قضايا ا-دال 

                                                                                                        يتمثل أحد الواجبات الرئيسية اليت تؤديها األمانة فيما يتعلق بالشؤون املؤسسية واإلجرائية ملؤمتر األطراف وهيئاته   -  ٥٢
                              وساعدت األمانة األطراف ومكتيب      .                                                                                      الفرعـية يف تقدمي املشورة القانونية والدعم االستشاري بشأن مسائل السياسة العامة           

  .                                                                            مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف قضايا تتعلق بإجراءات ومسائل مؤسسية

  ُ ِّ                                                     ُ                                                    وقُدِّمت إىل األطراف مساعدة قانونية يف تفسري أحكام االتفاقية، وأُسديت هلا املشورة بشأن جوانب قانونية من                 -  ٥٣
            ً   ومشل ذلك أيضاً     . ICCD/COP(8)/8 و  ICCD/COP(8)/7                                                               الوثـائق الفنـية، مبـا يف ذلك عن طريق إعداد الوثيقتني             

                                                                                                                     االتصـال مبكتـب الشـؤون القانونية يف األمم املتحدة ومبسؤولني قانونيني من وكاالت أخرى معنية بالبيئة وغريها من                   
  .                                  الوكاالت املتخصصة بشأن قضايا قانونية

                                                   تيسري عمليات التنفيذ ذات األولوية والتقدم الذي        -     ً رابعاً 
      تأثرة                      حترزه البلدان األطراف امل

                                ً                                                                                     قدمت األمانة، يف حدود واليتها، دعماً حمدد اهلدف إىل البلدان املتأثرة، بناء على طلبها، لتنفيذ الطلبات الواردة                  -  ٥٤
   .                                 يف االتفاقية ويف مقررات مؤمتر األطراف

               نفيذ االتفاقية                       َّ                                                                               وعلى الصعيد الوطين، مثَّل الدعم املقدم إلعداد التقارير الوطنية للدورة اخلامسة للجنة استعراض ت              -  ٥٥
                                                                            وأسدت األمانة املشورة التقنية وقدمت املساعدة املالية أثناء عملية إعداد            .      ً       ً                                     نشـاطاً رئيسـياً يف بلدان وأقاليم غري أفريقيا        

                     ً وقدم تسعة وثالثون بلداً   .                                                                                          التقارير الوطنية، وأعدت يف وقت الحق الوثائق التجميعية والتوليفية على أساس التقارير الواردة 
     ً     ً       ً               بلداً طرفاً متأثراً من مشال البحر   ٢٨     ً     ً       ً                                         بلداً طرفاً متأثراً من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب و      ٣١   ً       ً      ثراً آسـيوياً و       ً         طـرفاً مـتأ   

                                                                                                                       األبيض املتوسط وبلدان وسط وشرق أوروبا وبلدان أطراف أخرى متأثرة تقاريرها كي تنظر فيها الدورة اخلامسة للجنة                 
ُ            وُعقدت قبل دور  .                       استعراض تنفيذ االتفاقية    .                                          ة اللجنة اجتماعات إقليمية الستعراض النظراء 

                                                                                                        وقدمـت األمانـة املساعدة إىل البلدان األطراف املتأثرة، بناء على طلبها، يف إعداد برامج العمل الوطنية والدفع     -  ٥٦
        دم بشكل                                                                   وقد استكملت بالفعل برامج عمل البلدان األطراف التالية أو تتق          .     ً                                          قدمـاً بتنفيذها، مبا يف ذلك مواصلة تطويرها       

                                                                                            أذربيجان، وألبانيا، وأوروغواي، وبابوا غينيا اجلديدة، وبربادوس، وبليز، وترينيداد وتوباغو،       :                          حسـن، وهذه البلدان هي    
                                                                                                                   وتوفـالو، وجامايكا، وجزر القمر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودومينيكا، وسان فنسنت وجزر غرينادين، وسنت              

  .                           والكامريون، والكونغو وكرييباس                                  لوسيا، وسورينام، والغابون، وفيجي، 

  ُ                                                                                    ً                         وقُدمـت املساعدة للعديد من البلدان اليت استكملت بعض برامج العمل الوطنية بالفعل يف املضي قدماً بأنشطة                  -  ٥٧
  ُ                                                                                          وقُدمت املساعدة من أجل إقامة شراكات قطرية رائدة، وهي مبادرة صادرة عن مرفق البيئة                .                          هتـدف إىل تنفيذ الربنامج    
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           ويف أفريقيا   .                                                                                 اك أصحاب املصلحة والشركاء ذوي الصلة على الصعيد الوطين يف عملية برنامج العمل الوطين                العاملية، وإلشر 
                                                                                                                           وآسـيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، تابعت األمانة املشروع الذي يشرف عليه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                 

  .              الصغرية النامية                            ً               والذي يستهدف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية 

                                                                                                        وواصلت األمانة املشاركة يف وضع مشاريع حمددة ميكنها أن تسهم إىل حد بعيد يف مكافحة التصحر، وروجت                  -  ٥٨
      َّ                                   كما يسَّرت األمانة بناء قدرات مؤسسية يف        .                                                                            هلـا لـدى شركاء التعاون احملتملني واملؤسسات العلمية واملالية ذات الصلة           

                                                                                       مع اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، دورات تدريبية لتعزيز مهارات التفاوض                                               بعـض البلدان، واستهلت، بالتعاون    
   .                    لدى البلدان النامية

                                                  َّ                                     بشأن حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، عيَّن عدد من البلدان األطراف              ٧-    م أ  /  ١٥     ً            ووفقـاً للمقرر     -  ٥٩
  .                    ال مع األوساط العلمية                                              مراسلني يف جمايل العلم والتكنولوجيا بغية تيسري االتص

    ِّ                     وتركِّز برامج العمل دون      .                            َّ                                                      وعـلى الصـعيد دون اإلقلـيمي، يسَّرت األمانة وضع برامج العمل دون اإلقليمية              -  ٦٠
       ِّ      كما توفِّر هذه   .                                         ً                       ُ  ُ                               اإلقليمـية عـلى مساعدة البلدان يف التصدي معاً للمشاكل اليت تعاين منها ُنظُمها اإليكولوجية املشتركة       

                                                                                                    راف والشركاء يف التعاون واملؤسسات والوكاالت ذات الصلة يف كل منطقة دون إقليمية قناة لتنسيق                                   الربامج للبلدان األط  
                                                                                ومنذ الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، استمر تطوير برامج العمل دون اإلقليمية             .                                       أنشطتها وربطها من أجل تدعيم خرباهتا     

                                                             رات التجريبية وغريها من النتائج املخطط هلا يف العديد من                                                                         مـن حيث التنسيق املؤسسي، وإن تأخر التقدم يف تنفيذ املباد          
  .                                    املناطق دون اإلقليمية بسبب نقص التمويل

                                                                                                               ويف أفريقـيا، عززت األمانة برامج العمل دون اإلقليمية يف سياق مشاورات بشأن التكيف مع تغري املناخ، ويف                   -  ٦١
                                                              إعداد برنامج العمل دون اإلقليمي اخلامس ألفريقيا الوسطى            َّ          ويسَّرت األمانة   .                                        شىت االجتماعات دون اإلقليمية واإلقليمية    

   َّ               ً   ويسَّرت األمانة، دعماً     .                                                                                           بصفة خاصة عن طريق الدعم للتنسيق بني خمتلف جهات الوصل الوطنية واملؤسسات ذات الصلة             
           سط من أجل                                                                                                                للقـدرات الوطنـية للـبلدان األطراف لشمال أفريقيا، تنفيذ برنامج التدريب يف منطقة البحر األبيض املتو                

  .           ُ               ّ التنسيق بني ُنظم اإلنذار املبكّر

              وتقدم وضع       ٢٠٠٦       ديسمرب   /          ُ                                                                    ويف آسـيا، أُقـر برنامج عمل دون إقليمي جلنوب شرقي آسيا يف كانون األول               -  ٦٢
                                                                                       فقد بدأت بلدان آسيا الوسطى يف تنفيذ برامج عملها دون اإلقليمية من خالل برنامج                .                               األنشـطة املشتركة بدرجة كبرية    

                                                                                                        يب وبناء القدرات، ونوقشت إمكانية إنشاء مركز إلدارة اجلفاف خلدمة املنطقة دون اإلقليمية، بدعم من                             مشـترك للتدر  
  .                                                                                     ووافقت أربعة بلدان من مشال شرق آسيا على صياغة إطار برنامج عمل دون إقليمي               .                                 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    

                                                         مشروع يتعلق بإعادة إحياء األراضي وإدارة اجلفاف يشمل                  تنفيذ       ٢٠٠٧       أبريل   /                                        ويف مـنطقة احمليط اهلادئ، بدأ يف نيسان       
  .      ليشيت-     ً      ً                      بلداً جزرياً يف احمليط اهلادئ وتيمور   ١٤

                                                                                                     ويف مـنطقة أمـريكا الالتينية والبحر الكارييب، ساعدت األمانة على تطوير األنشطة يف إطار برامج العمل دون       -  ٦٣
                                           كما واصلت تيسري إعداد صياغة مشروع دون         .                   وبونا أمريكانا                                                         اإلقليمية ملناطق غران تشاكو وخليج فونسيكا وإسبانيوال      

                                                                                                                    إقلـيمي بشأن مشاركة الشباب يف مقاومة التصحر يف منطقة الكارييب، وشاركت يف مشروع يتعلق بإدارة املياه املتكاملة              
  .                 ّ                                                 عن طريق مفاهيم حمّسنة للزراعة احلراجية يف األراضي اجلافة ألمريكا الالتينية
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                                                                                                   ساعدت األمانة بلدان جنوب شرق أوروبا يف تعاوهنا مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على إنشاء                            ويف أوروبا،    -  ٦٤
ُ                                   وُعقد اجتماع لتدشني املركز يف نيسان       .                                  مركـز دون إقليمي إلدارة اجلفاف                                     وتنظر البلدان الواقعة يف ما       .                 أبريل بسلوفينيا  / 

  .               قة شبه اإلقليمية                  ً                             وراء القوقاز حالياً يف إنشاء مركز مماثل يف هذه املنط

                                                                                                               وعـلى الصعيد اإلقليمي، تركز األنشطة املشتركة على النهوض بالتعاون بشأن القضايا املواضيعية والعلمية بني                -  ٦٥
                                                وتشجع هذه األنشطة التعاون املؤسسي، سواء كان         .                                                                       الـبلدان املتأثرة املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي اخلمسة لالتفاقية        

                                      ً      ً                                                         تلف املنظمات املعنية مبوضوع حمدد أو تعاوناً رأسياً بني اجلهات املعنية على املستويات الوطنية ودون                     ً      ً          تعاونـاً أفقياً بني خم    
                                 ً     ً                                                  كما ميكن أن تسهم هذه األنشطة إسهاماً قيماً يف حتسني القاعدة املعرفية لالتفاقية ودعم                .                                اإلقليمـية واإلقليمية والدولية   
                           عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

                                                                                                  امج العمل اإلقليمية، حددت البلدان األطراف يف أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر                             ويف إطـار بـر     -  ٦٦
                                                                                                                   الكـارييب اجملـاالت ذات األولويـة اليت حيقق فيها التعاون اإلقليمي أقصى فعالية من حيث التكلفة وحيدث قيمة مضافة               

                                                         عن طريق شبكات الربامج املواضيعية، اليت يركز كل منها             َّ                           وتنفَّذ برامج العمل اإلقليمية       .                                 لعملـيات برامج العمل الوطنية    
                              وقد بدأ حىت اآلن تنفيذ مجيع        .                                                                                    عـلى جمال ذي أولوية حمدد يف برنامج العمل اإلقليمي، هبدف تشجيع أفضل املمارسات             

       والبحر                                                                                                                 شـبكات الـربامج املواضيعية الست يف أفريقيا وآسيا ومخس شبكات برامج مواضيعية يف منطقة أمريكا الالتينية                  
  .       الكارييب

 ُ     وُيزمع   .                                                                                                       ويف أفريقـيا، تواصل تطوير عملية برامج العمل اإلقليمية على أساس شبكات الربامج املواضيعية الست               -  ٦٧
                              كما أسهمت األمانة يف العديد       .                   ً                                                                          عقد حلقة عمل قريباً تتناول استهالل برامج العمل اإلقليمية واستراتيجية تنفيذها الشاملة           

                           ، ومبادرة الصحراء إلقامة    (TerrAfrica)                                                         ت واملشاريع يف كامل املنطقة، مثل مشروع تريا أفريقيا                                  مـن العمليات واملبادرا   
                                                                                                                         السور األخضر الكبري وغريمها من األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر يف إطار املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل                  

  .                            تنمية أفريقيا وخطط عمل بيئية

ـ       -  ٦٨                              املعنية بالرصد والتقييم،     ١               ومبوجب الشبكة     .                                     ل يف إطار شبكات الربامج املواضيعية                                 ويف آسـيا، تواصـل العم
                   املعنية باحلراجة    ٢                  ويف إطار الشبكة      .                                                ُ                                 ستوضـع اللمسات األخرية خلريطة التصحر اإلقليمية حاملا ُتحدد التمويل ذو الصلة           

                    ّ                               شكل قرص مدمج، مما مكّن من توزيعه على نطاق           يف  "               احمليط اهلادئ  -                                     دليل احلراجة الزراعية ملنطقة آسيا       "          ُ      الزراعية، ُنشر   
 ُ             وُيزمع استهالل    .                                                                          املعنية بإدارة املراعي، تقدمت الشراكات مع القطاع اخلاص بصورة أكرب           ٣                       وفيما يتعلق بالشبكة      .     واسع

                   لبيئات التمكينية،                               عن طريق دراسة تتناول ا         ٢٠٠٧                                                                املعنية بالربامج املتكاملة يف املناطق احمللية قبل هناية عام            ٦               تنفيذ الشبكة   
     ً                                             وسعياً لتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب املتأثرة         .                                                                     وعقد حلقة عمل ذات صلة باملوضوع وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت          

  .    ٢٠٠٧             َّ                                                                        بالتصحر، ستنظَّم حلقة عمل بشأن الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة يف بيجني، الصني، يف هناية عام 

                                                     ً                                البحر الكارييب، جيري استعراض برنامج العمل اإلقليمي حالياً، ويتوقع أن يؤدي ذلك                                       ويف أمـريكا الالتينـية و      -  ٦٩
                 وبدأ اآلن تشغيل      ).     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (                                                                                 االستعراض إىل اتفاق بشأن األنشطة املزمع القيام هبا خالل اخلمس سنوات القادمة             

                              وبدأ تشغيل الشبكة الربناجمية      .     ليمي                                                                                مخـس شبكات من الشبكات الربناجمية املواضيعية الست يف إطار برنامج العمل اإلق            
       ُ                                                ؛ وقد طُورت على أساس نتائج حمفل إلكتروين دام ستة              ٢٠٠٧      مايو   /                                                         املواضـيعية اخلامسة املتعلقة باملعرفة التقليدية يف أيار       

ُ                     أسابيع ُعقد يف الفترة من نيسان     طقة                                                   عن طريق شبكة املعلومات املعنية باجلفاف والتصحر يف من    ٢٠٠٦     مايو  /             أبريل إىل أيار /       
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                                                                       وكان اهلدف من احملفل اإللكتروين توضيح االجتاه املوضوعي للشبكة، وإدماج             ).  ٢        الشبكة   (                              أمـريكا الالتينية والكارييب     
  .                                                                  وواصل االجتماع التدشيين للشبكة مناقشة معايريها وأهدافها وبرنامج عملها  .                              الشبكة يف مبادرات أخرى ذات صلة

                                                                         تينية والبحر الكارييب، كانت وحدات التنسيق اإلقليمي أدوات أساسية يف                                                 ويف مناطق أفريقيا وآسيا وأمريكا الال      -  ٧٠
                                                                                    فقد عززت إتاحة املعلومات عن مسائل تتعلق باالتفاقية عن طريق وسائل خمتلفة، مبا فيها         .          ً                       املضـي قدماً يف تنفيذ االتفاقية     

                                تقنية وغريها من املعلومات بشأن                                                                                         إنشـاء مواقـع إقليمية على شبكة اإلنترنت، ونشر الرسائل اإلخبارية، وإعداد ورقات            
  .                                                                                     قضايا حمددة تتعلق بالبلدان يف خمتلف املناطق واملناطق دون اإلقليمية وما يتصل هبا من برامج عمل

   َّ                                                                                                    ومكَّنـت وحـدات التنسـيق اإلقلـيمي من إقامة اتصاالت بني البلدان األطراف املتأثرة وشركائها يف التنمية            -  ٧١
                                                                           فاقـية يف شىت املنظمات واملؤسسات اإلقليمية، مع التشديد بصفة خاصة على                                                 ومؤسسـات الـبحوث، والـترويج لالت      

                                                                                 مصرف التنمية األفريقية، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط            :                               املؤسسـات املضيفة الثالث، وهي    
                               كما قامت هذه الوحدات بترويج إىل   .                                                                               اهلـادئ وجلـنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       

  .                                                                                        االتفاقية عن طريق املشاركة يف خمتلف االجتماعات دون اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلة مبكافحة التصحر

                                                                                                                   ويف سياق التعاون اإلقليمي بني البلدان املتأثرة الواقعة يف مشال البحر األبيض املتوسط، تزمع تركيا تنظيم حلقيت                  -  ٧٢
  .                                                  ، تتعلقان بتقنيات التحريج وتقنيات إصالح مرافق املياه   ٠٠٧ ٢          عمل يف عام 

  .                                                                                                               ويف أوروبـا الوسطى والشرقية، فإن رومانيا البلد املضيف على وشك االنتهاء من إقامة شبكة إقليمية للتحريج              -  ٧٣
                ُ        ريج يف أرمينيا، وُيزمع         ً                                                                                              ومتشياً مع املبادرات املتفق بشأهنا يف جمال التعاون اإلقليمي، أنشئ مركز تدريب إقليمي يعىن بالتح              

           وعالوة على    .                                                                                                        فـتح مركـز تدريب آخر يركز يف مجلة أمور، على التحات، وتقييم املخاطر ورصد األراضي، يف بلغاريا                 
  .                                                                       ذلك، أنشئ مركز مراجع إقليمي يف جمال احملافظة على التربة يف اجلمهورية التشيكية

                                                         قليمي واإلقليمي، يكمن التحدي الرئيسي يف ترمجة قرارات                                                              وفيما يتعلق بالعمل املستقبلي على الصعيدين دون اإل        -  ٧٤
ِ                                                              األعضاء إىل إجراءات ملموسة واضحة املعامل تأخذ يف االعتبار َمواِطن القوة واالحتياجات الراهنة لكل بلد ومؤسسة من                     َ                                                    

                    قبل القريب تقدمي دعم                 ومن املهم يف املست   .                                                                              البلدان واملؤسسات املشاركة، وتعزز يف الوقت نفسه التعاون وتبادل املعلومات         
                                                                                                                     مـنهجي لـتعزيز إمكانات التعاون على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي ومساعدة شبكات التعاون ذات الصلة على                 

                                                                    ويف هذا الصدد، سيكون من املهم ضمان أن تكون لربامج العمل دون              .                                                   تثبيـت أقدامها والعمل بكامل طاقتها يف املناطق       
  .                                          باشر على األنشطة املضطلع هبا على الصعيد الوطين                         اإلقليمية واإلقليمية تأثري م

                                وستنظر البلدان من كل منطقة،       .                                                                              وستعقد يف مجيع املناطق، مشاورات بغية اإلعداد للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف           -  ٧٥
          احلكومي                                                                                                                 أثـناء هـذه املشاورات، يف املسائل الرئيسية املدرجة يف جدول أعمال مؤمتر األطراف، مبا فيها تقارير الفريق                 

                                                                                                                        الدويل العامل بني الدورات والفريق العامل املخصص، ونتائج الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واستعراض               
  .                                                         جلنة تنفيذ االتفاقية وميزانية االتفاقية لفترة السنتني التالية

                                          منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،                                                                               وعلى املستوى األقاليمي، ويف إطار خطة التعاون األقاليمية بني أفريقيا و           -  ٧٦
ُ                                                                                                                       ُيـنظم تبادل للتجارب والتعاون بشأن احلراجة الزراعية بني بنن وهندوراس، ونيكاراغوا وكوستاريكا، كمبادرة ملموسة               

   .     ٢٠٠٤                                              بلدان أمريكا الالتينية والكارييب املعقود يف عام -                     ناشئة عن حمفل أفريقيا 
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ُ                       وُعقـد حمفـل أفريقيا       -  ٧٧                                    التحريج واحلراجة الزراعية كأداتني     "                                           أمريكا الالتينية والكارييب حول موضوع               بلدان - 
                                 وكان الغرض من االجتماع هو حتديد      .     ٢٠٠٧       يونيه   /         يف حزيران   "                                                     لتحسـني نظـم الزراعة املستدامة املوجهة حنو السوق        

  .                                   عنية يف جمال التحريج واحلراجة الزراعية                                                                              أنشطة فعلية لتنفيذ الشراكة بني بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب امل

                                                                      ، سيزور عدد من اخلرباء األفارقة السلفادور، وكوستاريكا، وهندوراس،             ٢٠٠٧                                 وأثـناء النصف الثاين من عام        -  ٧٨
          وبعد ذلك،   .                                                                                                     لالجـتماع باملـزارعني احملليني وتبادل املعلومات معهم بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي يف األراضي اجلافة            

                                                                                                                    ر مزارعون من بلدان أمريكا الوسطى أفريقيا ملقابلة خرباء وممارسني للمهن الزراعية وتبادل املعلومات معهم بشأن                      سـيزو 
                                              وستصدر النتائج والدروس املستفادة من مشروع        .                                                                     األسـاليب التقلـيدية املستخدمة يف النظم اإليكولوجية شبه القاحلة         

  .                        التبادل هذا يف منشور علمي

 ات والتوصيات االستنتاج�     ً خامسا  

                                                                                                   سـعت األمانـة إىل تركيز أنشطتها على اجملاالت اليت ميكن أن تساعد األطراف على أفضل يف الوفاء بالتزاماهتا        -  ٧٩
                                                  وقد ترغب األطراف لدى استعراض أنشطة األمانة يف          .                                                                   مبقتضى االتفاقية، آخذة يف االعتبار مراعاة املوارد احملدودة املتاحة        

                                                                                             متر األطراف، ومع مراعاة اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة عشرة أعوام لتعزيز تنفيذ                                           أعقـاب الـدورة الثامنة ملؤ     
  :                                             االتفاقية، يف تزويد األمانة بتوجيهات بشأن ما يلي

                                                                                                    تعزيز وظائفها يف جمال تقدمي اخلدمات لدعم دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبا                 ) أ ( 
                                                                 حتليلية ومواصلة دعم األطراف يف اجلهود اليت تبذهلا لرصد تنفيذ االتفاقية؛                  يف ذلك تقدمي تقارير 

                                                                                                     اعـتماد اسـتراتيجية وأدوات برناجمية تتمشى مع التوجيه االستراتيجي ملؤمتر األطراف وزيادة تعزيز                ) ب ( 
                                                                            سياسة الدعوة اليت تتبعها األمانة، ووضع جدول األعمال ومهام التمثيل اليت تقوم هبا؛

                                                                                                         وير قدرهتا على تقدمي خدمات فعلية إىل جلنة العلم والتكنولوجيا بدعم نظم إدارة املعرفة اليت أنشأهتا                  تط  ) ج ( 
                                                                                                                   تلك اللجنة، وأداء وظائف الوسيط يف جمايل املعلومات واملعرفة مبا فيها االتصال باملنظمات العلمية ذات الصلة، ودعم جلنة          

                                                                        جمال العلم واملعرفة والتقنيات ذات الصلة، ودعم تعميم منظور األنشطة                                                            العـلم والتكنولوجيا يف مجع وتعبئة القدرات يف         
                                                            املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا يف األدوات الربناجمية لالتفاقية؛

                                                                                                        تطوير التوعية عن طريق استراتيجية إعالم شاملة هتدف إىل تعزيز وتقوية حتقيق أهداف االتفاقية وتأمني                 ) د ( 
                               الالزم لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛                     االلتزام السياسي واملايل

                                                                                                           مواصـلة تعاوهنا مع االتفاقيات واملنظمات ذات الصلة، وخباصة يف إطار فريق االتصال املشترك، بغية توثيق                  ) ه ( 
                                        عرى التعاون يف تنفيذ عملية اتفاقيات ريو؛

                          تشاور على املستويات دون                                                                                   مواصلة دعمها للجهود اليت تبذهلا البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز احلوار وال            ) و ( 
                                                                                                                 أو اإلقليمي واألقاليمي ومواصلة تقدمي اخلدمات ملرافق التنفيذ اإلقليمي عند الطلب عن طريق تيسري التعاون على                 /       اإلقليمي

  .                                                                     ودون اإلقليمي، وكذلك يف سياق خطة عمل مشتركة لفترة سنتني مع اآللية العاملية /               املستويني اإلقليمي

 ـ ـ ـ ـ ـ
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