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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
   الثامنةالدورة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 
  

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
   يف  اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطـراف     ملؤسساتية ا اإلجراءات أو اآلليات  

  م تنفيـذ   استعراض األداء وتقيي   - االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقية        
  طار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل      االتفاقية واخلطة وإ     
  )٢٠١٨ -  ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  واخلطة وإطار العمل االستراتيجينياستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية 
  )٢٠١٨ -  ٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  مذكرة مقّدمة من األمانة

  موجز

 الذي يدعو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٨- م أ /٣أُعّدت هذه الوثيقة استجابة لطلب األطراف مبوجب املقرر           
ن اتعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية، وخباصة اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجي          إىل إمتام وضع املقترحات املتعلقة باس     

وتعرض هذه الوثيقة اجلانبني الرئيسيني لنظام اسـتعراض  ). االستراتيجية(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     
داً إىل مؤشرات األهداف االستراتيجية والتنفيذيـة       تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، استنا    :  ومها تنفيذالاألداء وتقييم   

 وتبني الوثيقة أدوارَ  . لالستراتيجية؛ واستعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا، استناداً إىل اإلدارة القائمة على النتائج           
دور حموري يف نظام ومسؤوليات األطراف الفاعلة ذات الصلة، وال سيما جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة ذات 

من عملييت املستخلصة  املعارف لالستفادة من املعلومات والدروس لتقاسم إنشاء نظام األداء وتقييم التنفيذ، وأمهيةَلتقاسم 
وتطرح الوثيقة العناصر العامة لنظام تبادل املعـارف        . تعزيز الروابط مع رامسي السياسات    هبدف   ،االستعراض والتقييم 

 التاسعة، كما تقترح العناصر الرئيسية ملشروع مقرر أو مقررات الدورة  باملوضوعىل األدوات ذات الصلةاملقترح، إضافة إ
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذفيما يتعلق بنظام ملؤمتر األطراف 
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   مقدمة-  أوالً
اقية ونطاقهـا،    األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر باحلاجة إىل تعزيز قاعدة االتف            تسلّم  - ١

 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل  ٢٠٠٧ يف عام تإضافة إىل تعزيز فعاليتها، واعتمد    
 عالمة بارزة حيث حيـّدد      ٨- م أ /٣وميثل املقرر   . ٢٠١٨- ٢٠٠٨للسنوات  ) االستراتيجية(قية  تعزيز تنفيذ االتفا  

وحتدد االستراتيجية أدوار مجيع األطـراف      . األهداف املتفق عليها  اجتاه تطور عملية االتفاقية، وحيدد سبل حتقيق        
الفاعلة ذات الصلة بعملية االتفاقية، وتضع األساس لنهج كمي جديد متاماً قائم على النتائج يف تنفيذ االتفاقيـة                  

  . واستعراض أدائه واالستراتيجيةواالستراتيجية نفسها، وكذلك يف قياس تأثري االتفاقية

 باحلاجة إىل توضيح طرائق نظام االستعراض والتقييم اجلديد، طلبت األطراف إىل جلنة استعراض وتسليماً  - ٢
تنفيذ االتفاقية إمتام وضع املقترحات املتعلقة باستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية، وخباصة االستراتيجية، مـع               

ومن املقرر أن تقوم جلنة . )١(التاسعة ملؤمتر األطراف توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا ملناقشتها يف الدورة هاتضمين
استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثامنة مبناقشة املقترحات الواردة يف هذه الوثيقة وأن حتيل توصياهتا إىل الدورة 

راض التاسعة ملؤمتر األطراف كي يتخذ ما يراه من مقررات يف سياق اعتماد االختصاصات اجلديدة للجنة اسـتع                
  .تنفيذ االتفاقية

ويعرض الفصل . ويعرض الفصل الثاين حتليالً تارخيياً الستعراض تنفيذ االتفاقية، وألداء هيئاهتا ومؤسساهتا  - ٣
الثالث بالتفصيل عناصر النهج اجلديد يف تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية وكـذلك أداء هيئـات االتفاقيـة                 

ويف هذا . رض أدوار ومسؤوليات مجيع األطراف الفاعلة املشاركة يف االستعراضأما الفصل الرابع فيع. ومؤسساهتا
عرض املهام الرئيسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مع مراعاة مداوالت الدورة السابعة هلذه اللجنـة               ُتاإلطار،  

ارف بغية االسـتفادة مـن      ويتناول الفصل اخلامس احلاجة إىل إنشاء نظام لتبادل املع        . حول شكل دوراهتا املقبلة   
ويطرح هذا الفصل العناصر العامة هلذا النظـام        .  من عملية االستعراض والتقييم    املستخلصةاملعلومات والدروس   

وأخرياً، يقترح الفصل السادس العناصر الرئيسية ملشروع مقرر أو مقـررات الـدورة             . واألدوات ذات الصلة به   
 ICCD/CRIC(8)/INF.1وتقّدم الوثيقة   . ام استعراض األداء وتقييم التنفيذ     بنظ فيما يتعلق التاسعة ملؤمتر األطراف    

  . األخرينينبذة عامة عن اهليكل املؤسسي ألنظمة االستعراض والتقييم يف إطار اتفاقييت ريو

   معلومات أساسية-  ثانياً
ألطراف بإجراء االستعراض   وُيعهد ملؤمتر ا  .  من االتفاقية عملية استعراض تنفيذ االتفاقية      ٢٢تتناول املادة     - ٤

 الترتيبات املؤسسية يف ضوء اخلربات املكتسبة على الصعيد الوطين ودون اإلقليمـي             وسرياملنتظم لتنفيذ االتفاقية    
  ).٢٢من املادة ) أ(٢الفقرة (واإلقليمي والدويل، وعلى أساس تطّور املعارف العلمية والتكنولوجية 

                                                      

  .٨- م أ/٣املقرر  )١(
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  ن االتفاقية بأن تقدم إىل مؤمتر األطراف عن طريق األمانة تقـارير            م ٢٦وتلتزم األطراف مبوجب املادة       - ٥
 من تدابري لتنفيذ االتفاقية، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته العادية، مع التفريق بني التزامات                 تتخذهعما  

  .املتقدمة األطراف املتأثرة والتزامات البلدان األطراف

هذه األحكام وقّدم أول مبادئ توجيهية إلبالغ املعلومات واستعراض          إىل ١- م أ /١١ املقرر   استندوقد    - ٦
 واجلدول الزمين لتقدميها إىل      هبيكل التقارير وشكلها وحمتواها    وحّدد هذا املقرر اإلجراءات املتعلقة    . عملية التنفيذ 

ص املقرر على أن التقارير وين. توليفي اليت ُيعهد إليها بدورها بتجميع موجزات هذه التقارير وإعداد تقرير ،األمانة
 مع متاشياً املشورة واملعلومات اليت تقّدمها جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية إىل جانباملقدمة من األطراف، 

، إضافة إىل ما قد يطلبه مؤمتر األطراف من تقارير أخرى، تشكل األساس الذي يقـوم عليـه                  اموالية كل منه  
  .متر األطراف لعملية التنفيذاالستعراض الذي جيريه مؤ

، شرع مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة يف استعراض التقارير املقدمة من ١- م أ/١١وعمالً بأحكام املقرر   - ٧
ونظر مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة يف تقارير البلدان األطراف املتـأثرة يف             . البلدان األفريقية األطراف املتأثرة   

 البلدان األطراف املتقدمة وغريها من األطراف املعنية باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وقدمت. أقاليم أخرى
برامج العمل املنفذة يف البلدان األطراف النامية املتضررة يف لمساعدة لتخذها تتقارير يف كل دورة عن التدابري اليت 

التقدم احملرز عن طريـق     وقُّيم   هلذا االستعراض،    ومل يوص بأي آليات أو إجراءات حمّددة      . االستعراضباملشمولة  
  .حلقات مناقشة

 مؤقتة مفتوحة   فرعية، أن يعهد إىل هيئة      ٣- م أ /٦وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة، مبوجب املقرر           - ٨
يف إجـراء   تتمثـل    مهمة هذا الفريـق      وكانت. العضوية، هي فريق العمل املخصص، بعملية استعراض التقارير       

وقّدم الفريق تقريره   . اض وحتليل مفّصلني للتقارير املقدمة إىل الدورة الثالثة والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف           استعر
  .اخلتامي إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

حتسني عملية  عن   أول وثيقة تطلّعية     ٢٠٠٠وقد اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة املعقودة يف عام             - ٩
إعالن (تفاقية، صدرت يف شكل إعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية              تنفيذ اال 

وقرر مؤمتر األطراف إيالء االعتبار الواجب ألحكام هذا اإلعالن، وذلك بدعوة األطراف ). ٤- م أ/٨بون، املقرر 
  . )٢( السبعة احملددة يف اإلعالنالستراتيجيةاإىل أن تدرج يف تقاريرها معلومات مناسبة تتصل مبجاالت العمل 

 الدورة الرابعة ملؤمتر   يف سياق  أوىل احملاوالت الستخدام املؤشرات يف استعراض تنفيذ االتفاقية          جرتوقد    - ١٠
األطراف، حيث ُدعيت األطراف بناًء على اقتراح من جلنة العلم والتكنولوجيا إىل وضع جمموعة دنيا من مؤشرات 

   توصـيات جلنـة العلـم والتكنولوجيـا        إىل تضمني تقاريرهـا الوطنية ما أُحـرز من تقّدم يف تنفيذ         ، و التأثري
                                                      

اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي مبا يف ذلك املياه : تشمل جماالت العمل االستراتيجية السبعة ما يلي )٢(
والتربة والنباتات يف املناطق املتضررة؛ استخدام املراعي وإدارهتا على حنو مستدام؛ تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي                

 برامج حفظ وتكثيفإعادة التحريج /اجلديدة واملتجددة؛ االضطالع بربامج التحريجوتربية املواشي؛ تطوير مصادر الطاقة 
 .التربة؛ وضع نظم لإلنذار املبكر فيما يتصل باألمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف؛ رصد وتقييم عملية التصحر
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 األطراف أن تضمِّن إىلكما ُبذل جهد آخر يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، حيث طُلب ). ٤- م أ/١٠املقرر (
ـ    تقاريرهـا مؤشرات بشأن مجلة أمـور منها مشاركـة النساء والشب           ن مؤشـرات اجتماعيـة    اب فـضالً ع

  ).٦- م أ/٤املقرر (، إضافة إىل معلومات تتعلق باجملاالت االستراتيجية إلعالن بون )٦- م أ/١املقرر (

 جديدة منوط هبا مـساعدة مـؤمتر األطـراف يف           فرعيةوأُنشئت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة         - ١١
وكُلفت اللجنة مبهمة اسـتعراض     . ٢٠٠١املعقودة يف عام    االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقية يف دورته اخلامسة        

وقد ُدعيت جلنـة العلـم      . )٣(٥- م أ /١التنفيذ إضافة إىل مواضيع االستعراض السبعة الرئيسية اليت حددها املقرر           
آللية مبا يشمل االعتماد على ا ،والتكنولوجيا إىل أن تقدم إىل جلنة استعراض تنفيذ االستراتيجية املشورة واملعلومات

  .ذلك على أساس تقرير تعده األمانة، )٤(العاملية وفريق للخرباء

 األطـراف إىل    تواستناداً إىل االعتبارات اليت طُرحت على مستوى جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قدَّم             - ١٢
. يذ االتفاقيةبشأن اخلطوات التالية يف تنف ملموسة مؤمتر األطراف تقريراً شامالً حيتوي على استنتاجات وتوصيات     

 يف التقرير الـشامل     اللجنةاليت ُعقدت خالل مؤمتر األطراف، نظرت       دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      ويف  
  ، وركـزت علـى اسـتعراض أداء الترتيبـات املؤسـسية            مؤمتر األطراف  عن الدورة اليت عقدت بني دورات     الصادر  

  . مبوجب االتفاقية

يذ االتفاقية باستعراض الترتيبات املؤسسية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، فإهنـا          ورغم قيام جلنة استعراض تنف      - ١٣
وبعد ذلك، وضعت اللجنة مشروع مقررات للنظـر فيهـا          .  أي استعراض متسق ألداء هيئات االتفاقية      جرُت  مل

  .واعتمادها من قبل مؤمتر األطراف حبسب االقتضاء

.  فريقان عامالن خمصصان معنيان باستعراض عملية تنفيذ االتفاقيةويف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، أنشئ  - ١٤
أوهلما هو الفريق احلكومي الدويل املخصص العامل بني الدورات املكلف بوالية استعراض تقرير وحـدة التفتـيش                 

راض باالستناد إىل نتائج ذلك االسـتع      أعوام،   ١٠ل استراتيجيني ملدة    باستنباط مشروع خطة وإطار عم    واملشتركة  
وثانيهما الفريق  ). ٧- م أ /٣املقرر  (تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         بقصد   وغريه من املدخالت،  

العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، ال سيما على الصعيد الوطين، فضالً عن جودة وشـكل                 
ـ   . تنفيذ االتفاقية بالتقارير املتعلقة      : مـا يلـي     مـن أجـل    ٧- م أ /٨ذا الفريـق مبوجـب املقـرر        وقد أنشئ ه

 املبسطة واملتسقة وأشكال التقارير بعد إمتـام دورة         اإلبالغتقدمي إرشادات إىل مؤمتر األطراف بشأن إجراءات        ) أ(

                                                      

ل اجملتمع العمليات القائمة على املشاركة اليت تشم: تشمل مواضيع االستعراض السبعة الرئيسية ما يلي )٣(
املدين، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات ذات القاعدة اجملتمعية؛ اُألطُر أو الترتيبات التشريعية واملؤسـسية؛ تعبئـة                
وتنسيق املوارد، احمللية منها والدولية، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة؛ الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئيـة                  

القتضاء، مع استراتيجيات التنمية الوطنية؛ تدابري إلصالح األراضي املتدهورة وإلنشاء نظـم            األخرى وكذلك، حسب ا   
اإلنذار املبكر من أجل ختفيف آثار اجلفاف؛ رصد وتقييم اجلفاف والتصحر؛ وصول البلدان األطراف املتضررة، وال سيما 

 .الدراية املالئمةاألطراف من البلدان النامية املتضررة، إىل التكنولوجيا واملعارف و

 .٥- م أ/١أنشئ مبوجب املقرر  )٤(
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ية األمر   احلالية، بغية تطبيقها يف هنا     اإلبالغتوضيح وتوحيد البنود واملسائل املستهدفة يف عملية        ) ب( الثالثة؛   اإلبالغ
فنية على الـصعيد  أعمق من الناحية التيسري تقييم عملية تنفيذ االتفاقية تقييماً ) ج(على األشكال اجلديدة للتقارير؛  

  . الوطين عن طريق قيام األطراف واملراقبني باستعراض التقارير

طة وإطار العمـل  وأسفرت أعمال الفريق احلكومي الدويل املخصص العامل بني الدورات عن اعتماد اخل        - ١٥
يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،     ) ٨- م أ /٣املقرر  (االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         

ض وتقييم  لنظام استعرااألساَساالستراتيجيان، اللذان جيري تناوهلما بالتفصيل أدناه، اخلطة وإطار العمل فأضحت 
  .تنفيذ االتفاقية اجلديد

ووضع الفريق العامل املخصص تقارير لعرضها يف الدورتني اخلامسة والسادسة للجنة استعراض تنفيـذ                - ١٦
حتدد هذه التقارير املشاكل وأوجه القصور يف عمليات اإلبالغ املنفذة حىت اآلن، وتقدم مقترحـات               و. االتفاقية

 تقدمي تقارير منتظمة إليهايت طُلب جوهرية بشأن وضع مبادئ توجيهية جديدة مبسطة ومتسقة جلميع الكيانات ال
 إىل األمانـة أن  ٨- م أ/٨وطلب املقرر   . عن دعمها لتنفيذ االتفاقية   أخرى  إىل مؤمتر األطراف أو تقدمي معلومات       

تضع مشروع مبادئ توجيهية لإلبالغ هلذه الكيانات كافة، وأن تكون هذه املبادئ التوجيهية متوافقة مع اخلطة                
يجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية، وأن تأخذ يف االعتبار تقرير الفريـق               وإطار العمل االسترات  

  . العامل املخصص

 يف مشروع مبادئ اإلبالغ   ٢٠٠٨ونظرت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة املعقودة يف عام              - ١٧
الً عن املقترحات املتعلقة بشكل الدورات املقبلة للجنة،        الذي أعدته األمانة من أجل الكيانات املكلفة باإلبالغ، فض        

ومن . ICCD/CRIC(7)/5)ترد يف الوثيقة    (وقدَّمت اللجنة استنتاجاهتا وتوصياهتا إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف          
  Add.1ومـن    ICCD/CRIC(8)/5(املقرر أن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عناصر اإلبـالغ اجلديـدة              

 الـيت   (ICCD/COP(9)/7)، وكذلك الوالية واالختصاصات اجلديدة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة           )Add.7إىل  
  .٢٠١٠ستكون األساس لدورات اإلبالغ واالستعراض القادمة املقرر أن تبدأ يف عام 

   عناصر نظام االستعراض والتقييم اجلديد- ثالثاً 
ستعراض األداء وتقييم التنفيذ، يف حني أن       اجلديد ال لنظام  لاألساس  ) ٨- م أ /٣املقرر  (متثل االستراتيجية     - ١٨

االختصاصات اجلديدة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وعناصر اإلبالغ اجلديدة املقدمة إىل الدورة التاسعة ملؤمتر              
ة للجنة اسـتعراض    وقد رحبت األطراف يف الدورة السابع     .  للنظام املذكور  األطراف متثالن الدعامتني الرئيسيتني   

ستعراض تنفيذ االتفاقية او،  كل سنتنيتنفيذ االتفاقية خبيار استعراض تنفيذ االستراتيجية عن طريق مؤشرات األداء
ويبني الرسم .  ومؤشرات التأثري كل أربع سنواتاألراضي واجلفافوتردي لتصحر الوصفية لوجزات املعن طريق 

  . ض األداء وتقييم التنفيذ نظام استعرا١٠البياين الوارد يف صفحة 

   استعراض األداء- ألف 

املرسوم خبطوط متقطعة يف    (يعتمد اجلزء املتعلق باستعراض األداء يف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ              - ١٩
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة  (على االستراتيجية وعلى طلب األطراف بأن تقوم هيئات االتفاقية       ) الرسم البياين 
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بوضع مشروع خطط عملها اإلداريـة املتعـددة        ) األمانة واآللية العاملية   (اومؤسساهت) نة العلم والتكنولوجيا  وجل
السنوات القائمة على النتائج ومشروع برامج عملها احملددة التكاليف لفترة سنتني، وفقاً لالستراتيجية، وأن تقدم          

وسوف يتخذ مؤمتر األطراف بعد ذلـك    . م احملرز يف تنفيذها   تقارير إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن التقد       
  . استناداً إىل توصيات اللجنةباملوضوع القرارات ذات الصلة 

ا املتعددة السنوات ومشروع بـرامج      مكل من األمانة واآللية العاملية إعداد مشروع خطط عمله        وتولّى    - ٢٠
إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومـؤمتر األطـراف         عني  املشرو  التكاليف لفترة السنتني وتقدمي    ا احملددة معمله

الوحدات املعنية يف األمانة، من خالل التـشاور مـع          بينما قامت   ،  )ا املشترك ممشفوعة مبشروع برنامج عمله   (
هات منـها، بإعـداد     مكاتب مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وبتوجي          

ليف لفترة السنتني، وذلـك   احملددة التكامشروع برامج عملهما املتعددة السنوات و  ط عمل اللجنتني    مشروع خط 
وضع وتقتضي االستراتيجية .  إىل جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطرافلتقدميهما

ج اإلدارة القائمة على النتائج، واعتماد هذه       مؤشرات أداء ملؤسسات وهيئات اتفاقية مكافحة التصحر يف إطار هن         
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية التقدم الـذي حتـرزه هيئـات            تبحثوسوف  .  مؤمتر األطراف  ِقَبلاملؤشرات من   

  . ومؤسسات االتفاقية يف ضوء هذه املؤشرات

   تقييم التنفيذ- باء 

   املؤشرات- ١

املرسوم خبطوط كاملة يف    (ام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      يعتمد اجلزء املتعلق باستعراض األداء يف نظ        - ٢١
وعلى الطلب إىل األطراف اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ          ) ٨- م أ /٣املقرر  (على االستراتيجية   ) الرسم البياين 

ألجل ار القصرية ا  اآلث("االتفاقية بوسائل من بينها معاجلة النتائج يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية             
  ، وفقـاً ")اآلثار الطويلة األجل("عن تنفيذ االتفاقية وينبغي أن تتناول األطراف، يف إبالغها     "). واملتوسطة األجل 

  .ثار املتوقعة وفقاً لألهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجيةاآل من االتفاقية، ٢٦املادة تقتضيه ملا 

ت يف رصد التقدم احملرز فيما يتعلق باآلثار املتوقعـة وفقـاً لألهـداف              املؤشراوُتستخدم جمموعتان من      - ٢٢
االستراتيجية، كجزء من  مؤشرات األهداف االستراتيجية وقد اعُتمدت. لنتائج واألهداف التنفيذيةاالستراتيجية وا

  نولوجيـا إسـداء    جلنة العلـم والتك    ويطلب املقرر نفسه إىل   . )٥(متحيصهازيادة  وتتوىل جلنة العلم والتكنولوجيا     
   التقـدم احملـرز يف تنفيـذ األهـداف         املشورة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حول أفضل طريقـة لقيـاس           

وأكدت األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أمهيـة إجـراء             . )٦(٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
 بشأن كيفية التعامل مـع مـسألة تنفيـذ اهلـدف      عمليات تبادل لوجهات النظر على الصعيد احلكومي الدويل       

                                                      

 .ICCD/COP(9)/CST/4الوثيقة  )٥(

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.6الوثيقة  )٦(
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  .)٧(، وطلبت إىل األمانة الشروع يف اختاذ إجراءات يف هذا الشأن باالشتراك مع اآلليـة العامليـة                ٤االستراتيجي  
وفيما يتعلق مبؤشرات األهداف التنفيذية، وإثر املداوالت اليت جرت يف الدورة السابعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ     

 األمانة مؤشرات لألهداف التنفيذية آخذة يف االعتبار أعمال الفريق احلكومي الدويل املخصص             ّمجعت االتفاقية،
 للجنة استعراض   السابعةالعامل بني الدورات، والورقات اليت قدمتها األطراف، واملداوالت اليت جرت يف الدورة             

  .)٨(تنفيذ االتفاقية

  يمية واإلقليمية أنظمة الرصد والتقييم الوطنية ودون اإلقل- ٢

لالستراتيجية، أوصت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ        ٣ ي للهدف التنفيذ  ١- ٣شياً مع النتيجة    امت  - ٢٣
أو حتسني القائم منها، /االتفاقية بإنشاء نظم رصد وتقييم على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي، و

 الصعيد الوطين، ينبغي تطوير املعلومات اليت تدعم إعداد التقارير يف إطـار             فعلى. بغية دعم نظام اإلبالغ املعزز    
ويف غضون . خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أو احلفاظ عليها، ودجمها يف قواعد البيانات املختصة القائمة

مساعدهتا على إنشاء نظم بقصد ذلك، وبينما تستفيد البلدان املتأثرة األطراف من هنج طويل األجل لبناء القدرات 
، وال سيما املعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدوليـة       املتاحةالرصد هذه، ينبغي االستفادة من املعلومات       

إىل متكني األطراف املتأثرة من رصد تنفيذ اتفاقيـة  ومنظمات األمم املتحدة، على أن يؤدي ذلك يف هناية املطاف   
  . ة التصحر على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمياألمم املتحدة ملكافح

   أفضل املمارسات- ٣

املعارف اليت تقاسم مكانة حمورية يف نظم والتجارب الناجحة حتتل عملية حتديد وتبادل أفضل املمارسات   - ٢٤
ة دعـم رامسـي     وغريه من املستويات، بغي   ) مستوى األمانة (أو تطويرها على املستوى العاملي      /ينبغي إنشاؤها و  

وسوف تضطلع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      .  االستراتيجية تقتضيهالسياسات واملستفيدين النهائيني على حنو ما       
بعدة أمور، منها توثيق ونشر أفضل املمارسات املستمدة من اخلربة املكتسبة يف تنفيذ االتفاقية، مما يسهم مسامهة                 

  . شاملة يف مجيع األهداف التنفيذية

   املبادئ التوجيهية لإلبالغ- ٤

، وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بإعداد مجيع ٨- م أ/٨طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب املقرر   - ٢٥
  . التقارير املقدمة يف سياق تقييم التنفيذ

 مع األخذ   وبناًء على مبادئ اإلبالغ احملددة جلميع كيانات اإلبالغ، سيتم وضع مبادئ توجيهية لإلبالغ              - ٢٦
ولـضمان أن  . يف االعتبار خصوصيات هذه الكيانات ووالياهتا ووظائفها ومسامهاهتا اخلاصة يف تنفيذ االتفاقيـة           

ينطوي استعراض جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على رصد كيفية ترمجة مقررات مؤمتر األطراف إىل عمل علـى                 
                                                      

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.7الوثيقة  )٧(

 .Add.3 إىل ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثائق من  )٨(
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غي أن تتسم املبادئ التوجيهية لإلبالغ باملرونة وأن تعدَّل         خمتلف املستويات ومن جانب مجيع األطراف املعنية، ينب       
نظام استعراض األداء وتقيـيم     يف  من شأن هذه السمة     و. عند الضرورة من قبل األمانة بعد كل مؤمتر لألطراف        

التنفيذ أن تضمن قدرة جلنة رصد تنفيذ االتفاقية على رصد فعاليتها الذاتية عن طريق تتبع عدد مـا ُنفِّـذ مـن                      
  ملقررات الصادرة عن مؤمترات األطراف تنفيذاً فعاالً من جانب األطراف على الصعيد الوطين أو دون اإلقليمـي    ا

  .أو اإلقليمي

. وأناطت االستراتيجية باألمانة مهمة جتميع وتوليف التقارير باالستناد إىل املبادئ التوجيهيـة اجلديـدة             - ٢٧
 هذه العملية عن طريق حتليل التدفقات املالية اسـتناداً إىل املعلومـات   وُيقترح أن تقدم اآللية العاملية املساعدة يف    

ـ كما ُيقترح أن تقدم وثائق جتميـع وتوليـف       . الواردة يف املُرفق املايل واستمارات املشاريع والربامج       وجزات امل
وراهتا اليت تعقد بني إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف د) مؤشرات التأثري(لتصحر وتردي األراضي واجلفاف الوصفية ل

كل أربع سنوات، باالقتران مع دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بني دورات مؤمتر             (دورات مؤمتر األطراف    
وُتحال وثـائق توليـف وجتميـع       . لتحليلها وتقدمي املشورة بشأهنا إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        ) األطراف

إىل الدورات اليت تعقدها جلنة اسـتعراض       ) مؤشرات األداء (ية لالستراتيجية   املعلومات املتعلقة باألهداف التنفيذ   
تناول وستعتمد جلنة تنفيذ استعراض االتفاقية يف سياق        ). كل سنتني (تنفيذ االتفاقية بني دورات مؤمتر األطراف       

د مساته الرئيسية يف الذي تراملعارف،  تقاسم  نظام  املستخلصة على   املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والدروس      
  .الفصل اخلامس
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   األدوار واملسؤوليات- رابعاً 
   األطراف- ألف 

 تقييمات تنفيذ االتفاقية وتقييمات االستراتيجية اليت تضطلع هبا األطراف، سواًء املتأثرة أم املتقدمة،              متثل  - ٢٨
ألطراف باإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية مبوجب      وبينما تلتزم ا  . عنصراً حمورياً يف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ       

 منها، فإن االستراتيجية تقدم توجيهات بشأن االستعراض الذي ينبغي أن جيرى على مـستوى جلنـة                 ٢٦املادة  
  . استعراض تنفيذ االتفاقية وبشأن حمتوى التقارير املقرر تقدميها

اذ إجراءات لتفعيل تنفيذ االستراتيجية،      إىل األطراف اخت   ٨- م أ /٣وطلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        - ٢٩
وفقاً ألولوياهتا الوطنية، وحث كذلك البلدان األطراف املتأثرة على مواءمة برامج عملها وأنشطتها التنفيذية ذات   

وخلصت . الصلة باالتفاقية مع االستراتيجية، بوسائل من بينها معاجلة النتائج يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة             
تعراض تنفيذ االستراتيجية يف دورهتا السابعة إىل أن مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية من شـأنه أن                 جلنة اس 

ومن مث ينبغي إقامة روابط واضحة بني برامج        . يسهل تنفيذ املبادئ التوجيهية اجلديدة لإلبالغ ورصدها وتطبيقها       
  .مؤشرات اإلبالغوالعمل املنقحة 

إلبالغ من قبل األطراف، من الضروري إقامة نظم للرصد والتقييم على الصعيد ولتحسني وتوحيد عملية ا  - ٣٠
وقد . نينبغي هلذه النظم أن تدعم نظام اإلبالغ احملسَّ       و. أو حتسني القائم منها   /قليمي و الوطين ودون اإلقليمي واإل   

عداد التقـارير املتعلقـة      األطراف واملؤسسات الدولية إىل تعزيز عملية إ       ٨- م أ /١دعا مؤمتر األطراف يف مقرره      
. باالتفاقية وإىل توحيد إجراءات هذه العملية، إضافة إىل حتسني الرصد والتقييم الشاملني والقائمني على املشاركة     

دولية سياسات عامة كما دعا مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن تساعد على إجياد بيئة 
ويف الدورة .  إىل البلدان األطراف املتأثرة من أجل إنشاء نظم رصد وتقييم فعالةاملناسبة ونقلهالتوفري التكنولوجيا 

نظم الرصـد والتقيـيم     بإجراء دراسة استقصائية ل    األطراف   ستراتيجية، أوصت السابعة للجنة استعراض تنفيذ اال    
وقد اعتربت بعض األطراف   . اعدة الدولية املس/القائمة على الصعيد الوطين، وخباصة تلك املنشأة يف إطار املشاريع         

حتسني نظم الرصد والتقييم هذه شرطاً مسبقاً لنجاح اإلبالغ، ورحَّبت باقتراح تضمني تلـك الـنظم                 أو   إنشاء
كما أكدت على أمهية تعزيز أنشطة بناء القـدرات يف هـذا            . معلومات قد تكون مفيدة التفاقييت ريو األخريني      

   نظـام  سـيتطلبها جلهات املعنية على املستوى الوطين، نظراً لغزارة املعلومات الـيت           ، مبا يشمل تدريب ا    السياق
  . اإلبالغ اجلديد

   مؤمتر األطراف- باء 

  مـن ) ب(و) أ(٢فوفقـاً للفقـرة     . استعراض تنفيذ االتفاقية  ما يتعلق ب  مل يتغري دور مؤمتر األطراف في       - ٣١
ألطراف اهليئة العليا املسؤولة عن االستعراض املنـتظم لتنفيـذ           مؤمتر ا  ميثل من االتفاقية،    ٢٦  ، واملادة ٢٢املادة  

مؤمتر األطراف سيكون اهليئة الرئيسية لتقييم واسـتعراض        "وقد عززت االستراتيجية ذلك بتأكيدها أن       . االتفاقية
التنفيذ العام لالستراتيجية، وتساعده يف هذا الصدد كل من جلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم                    

تـنص  بصفة خاصة، و". والتكنولوجيا، مع إشراك مكتب مؤمتر األطراف حسب االقتضاء، وفقاً لوالية كل منها       
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االستراتيجية فيما يتعلق خبطط العمل املتعددة السنوات هليئات ومؤسسات االتفاقية، على أن يتخذ مؤمتر األطراف 
 االتفاقية، على أن تقدَّم مجيع مشاريع برامج العمل املقررات ذات الصلة استناداً إىل توصيات جلنة استعراض تنفيذ

األطراف يف الدورة السابعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ         وأكدت  . املتعددة السنوات إىل جملس األطراف العتمادها     
على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لكي ينبغي أن تعرض  برامج عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا  أنة جمدداًاالتفاقي

  .يف مسائل امليزانيةيتوىل مؤمتر األطراف البت ظر فيها وتبدي رأيها خبصوصها، بينما تن

   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-  جيم

 لتنفيـذ   املنـتظم تضطلع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبسؤولية مساعدة مؤمتر األطراف يف االستعراض              - ٣٢
. نة واختصاصاهتا عدة مرات، وهي ال تزال سارية حـىت اآلن          وقد ُجددت والية اللج   . ٢٠٠١االتفاقية منذ عام    

 تشكيل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وقـام         ٢٠٠٧وأعاد مؤمتر األطراف يف دورته األخرية يف مدريد يف عام           
، مع مراعاة االستراتيجية ودور      التاسعة دورتهبتعزيزها وقرر النظر يف اختصاصاهتا وتنقيحها حسب الضرورة يف          

 ونتـائج الـدورتني     ن الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    نة على النحو احملدد يف املقررات ذات الصلة الصادرة ع         اللج
ومع ذلك، سبق ملؤمتر األطراف أن أعرب عن نيتـه مواصـلة            . السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

  :مهامها املنقحة التاليةيف ذه املهمة تكليف اللجنة مبهمة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق إدراج ه

  ؛ارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةأفضل املمونشر حتديد   )أ(
   استعراض تنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية؛  )ب(
   استعراض إسهامات األطراف يف تنفيذ االتفاقية؛  )ج(
  .تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها  ) د(

االستراتيجية، أكد مؤمتر األطراف يف مناسبات عديدة أخرى أن اللجنـة           يتعلق باستعراض تنفيذ     وفيما  - ٣٣
أن تكون جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة        " على   ٨- م أ /٣وينص املقرر   . ستؤدي الدور الرئيسي يف هذا الصدد     

توثيق عن طريق عملية إبالغ فعالة وب     ... " "مسؤولة عن استعراض تنفيذ األطراف وهيئات االتفاقية لالستراتيجية       
 ونشر أفضل املمارسات املستمدة من جتارب تنفيذ االتفاقية، مقدمة بذلك إسهاماً جامعاً يف األهداف التنفيذيـة               

ُتسند إىل اللجنة مسؤولية إجراء تقييم منتظم للتقدم احملرز يف " كما قرر مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه أن       ."كافة
  ."إىل جمموعة من املؤشراتتنفيذ اخلطة االستراتيجية هذه، باالستناد 

 وهي حتديد أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ونشرها، حسبما هو مبني يف             - ومتثل مهمة اللجنة      - ٣٤
حتديد وتوليف أفضل املمارسـات     " وهي   ٥- م أ /١ ملهمة اللجنة املبينة يف املقرر        منطقياً  استمراراً - االستراتيجية  

  ".والتجارب والدروس املستخلصة

خطـة  (تنجز جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية هذه املهام عن طريق تناول مجيع املعلومات املقدمة إليها               سو  - ٣٥
 عن تقارير التجميع والتوليف، واملعلومات اخلاصة بأفـضل  العمل وتقارير األداء املتعلقة باستعراض األداء، فضالً    
، )يذ، مبا يف ذلك املشورة اليت تقدمها جلنة العلم والتكنولوجيااملمارسات والدروس املستخلصة املتعلقة بتقييم التنف
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مقررات قد يـود املـؤمتر        وتقدمي توصيات يف تقريرها الشامل إىل مؤمتر األطراف تتعلق بأي          االستنتاجاتواستخالص  
  . وتقييم التنفيذولذلك، فإن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تشكل النقطة املركزية يف نظام استعراض األداء. اختاذها

، دائها وفعاليتهاذاتيني ألورصد إجنازها لتقييم وسوف تضطلع اللجنة مبهمتها الرئيسية الرابعة، املتمثلة يف   - ٣٦
وقرر مؤمتر األطـراف، يف     . كجزء من تقييم منتصف املدة لالستراتيجية يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف           

الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف الطرائق واملعايري واالختصاصات املالئمـة          أن تضع األطراف يف      ٨- م أ /٣مقرره  
إلجراء تقييم مستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة، وأن ُينجز هذا التقييم لعرضه على الدورة احلادية عشرة ملؤمتر 

يف منتـصف املـدة     م  هذا التقيي وتنص االستراتيجية على أن جيري مؤمتر األطراف        . األطراف من أجل النظر فيه    
وسيتضمن التقييم استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية، وتقدمي توصـيات          . استناداً إىل نظام رصد األداء    

ومن املتوقع أن ُيجرى تقييم آخر ألداء اللجنة وفعاليتـها يف  . بشأن التدابري املناسبة لتحسني األداء وتعزيز التنفيذ     
 شاملة ألداء جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة   ة من االستراتيجية، مما يتيح إجراء مراجع هناية فترة السنوات العشر   
  . مرتني يف عمر االستراتيجية

عن شكل االجتماعات املقبلـة      ICCD/CRIC(7)/4، أعدت األمانة الوثيقة     ٨- م أ /٩واستجابة للمقرر     - ٣٧
  دورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف        للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ وقدمتها إىل األطراف يف ال        

 األطراف يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بصفة عامـة علـى            توبعد النظر يف هذه الوثيقة، اتفق     . ٢٠٠٨عام  
اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة،      (دورات مؤمتر األطراف    تعقد بني   األجزاء اخلمسة املقترحة لدورات اللجنة اليت       

واستعراض تنفيذ االستراتيجية، واستعراض التدفقات املالية، وتبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات ومشاركة            
 ١- أ م/١١كما أوصت األطراف بإهناء التناوب يف اإلبالغ على النحو املبني يف املقـرر          ). منظمات اجملتمع املدين  

ويتماشى ذلك مـع    . ٢٠١٠ من دورة اإلبالغ املقبلة يف عام        قدم مجيع املناطق تقاريرها يف آن واحد بدءاً       وبأن ت 
 بأن تقوم عملية اإلبالغ على معلومات ميكن مقارنتها فيما بـني            ٨- أ م/٨ و ٨- أ م/٣الطلب الوارد يف املقررين     

  .  إىل هذه املقدماتة استناداًوُوضعت املقترحات الواردة يف هذه الوثيق .املناطق وعلى مر الزمن

 بعض األطراف االقتراح الداعي إىل مطالبـة        تويف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أيد         - ٣٨
وهيئاهتا الفرعية بأن تقدم أيضاً تقارير إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ ) األمانة واآللية العاملية(مؤسسات االتفاقية 

عقد بني دورات مؤمتر األطراف، من أجل إتاحة إجراء حتليالت متزامنة للجهود اليت يبذهلا مجيـع                االتفاقية اليت ت  
 بعض األطـراف األخـرى أن تقـدِّم    توفضَّل. أصحاب املصلحة يف االتفاقية ولتوجيه أعماهلم حسب االقتضاء   

مـؤمتر  خـالل   قية اليت تعقـد     مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا تقاريرها فقط إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفا          
لتنفيذ االستراتيجية من جانب إجراء استعراض متزامن من أجل ضمان األول الوثيقة النهج هذه وتقترح . األطراف

 مما يتيح إجراء املقارنة     سسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية   اتفاقية مكافحة التصحر، مبا يف ذلك مؤ      مجيع أصحاب يف    
  . ٨- أ م/٨ و٨- أ م/٣ى مر الزمن مبوجب املقررين املطلوبة بني املناطق وعل

   جلنة العلم والتكنولوجيا-  دال

   من االتفاقية، تقدم جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف املعلومـات واملـشورة             ٢٤ للمادة   وفقاً  - ٣٩
  دوحـد . التـصحر وختفيـف آثـار اجلفـاف        بشأن املـسائل العلميـة والتكنولوجيـة املتعلقـة مبكافحـة          
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إسداء املشورة، وتـوفري    :  اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا وأسند إليها مخس وظائف هي         ١- أ م/١٥املقرر  
البيانات واملعلومات، والبحث واالستعراض، والوظائف املتصلة بالتكنولوجيا، ووظائف التقييم اليت يتصل الكثري            

  : االتفاقيةباستعراض تنفيذمنها 

  املرتبطة بتنفيذ االتفاقيةالوظائف االستشارية   )أ(
  .ولوجية الالزمة لتنفيذ االتفاقيةتوفري املعلومات العلمية والتكن  ‘١‘
مجع املعلومات عن تأثري التطورات احلاصلة يف العلم والتكنولوجيا وحتليلها وتقييمها واإلبـالغ               ‘٢‘

  .االتفاقيةعنها وإسداء املشورة بشأن االستخدام املمكن هلذه التطورات يف سبيل تنفيذ 
 قد يترتب على تطور املعرفة العلمية والتكنولوجية مـن          بشأن ما إسداء املشورة ملؤمتر األطراف       ‘٣‘

 سيما فيما يتصل باستعراض التنفيذ وفقاً  آثار يف الربامج واألنشطة املنفذة يف إطار االتفاقية، وال        
  .من االتفاقية) أ)(٢(٢٢للفقرة الفرعية 

  توفري البياناتالوظائف املتصلة ب  ) ب(
تقدمي توصيات بشأن مجع البيانات واملعلومات وحتليلها وتبادهلا لكفالة مراقبة منتظمة لتـدهور               ‘١‘

  . التربة يف املناطق املتأثرة وتقييم عملييت اجلفاف والتصحر وآثارمها
تقدمي توصيات بشأن ما ميكن استخدامه، فيما يتصل بربامج العمل، من مؤشرات ذات صـلة                 ‘٢‘

  .ميكن قياسها والتحقق منها
  الوظائف املتصلة بالبحث واالستعراض  ) ج(

تقدمي توصيات تتصل بالبحث املتخصص يف جمال األدوات العلمية والتكنولوجية الالزمة لتنفيذ االتفاقية             
  .ويف جمال تقييم نتائج ذلك البحث

  وظائف التقييم  )د(
بحث ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية وتقـدمي تقـارير إىل          رصد تطبيق العلم والتكنولوجيا على مشاريع ال        ‘١‘

  . مؤمتر األطراف
   لـربامج العمـل املنفـذة يف   ً العلمية والتكنولوجية للبحث اجلـاري وجـدواه وفقـا   ةياألمهفحص    ‘٢‘

  . إطار االتفاقية

املتعلـق   ٣يذي  وتسند االستراتيجية للجنة العلم والتكنولوجيا املسؤولية الرئيسية عن إجناز اهلدف التنف            - ٤٠
الدعوة وإذكاء املتعلق ب ١ عن االضطالع بدور داعم يف تنفيذ اهلدف التنفيذي العلم والتكنولوجيا واملعرفة، فضالًب

  . الوعي والتثقيف

  :حتدد االستراتيجية أولويتني للجنة العلم والتكنولوجيا، تتعلقان بنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذو  - ٤١
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لعلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع أدوات وأساليب وأسـس           تقوم جلنة ا    )أ(
  تردي األراضي على الصعيد الوطين؛/اقتصادية فيما يتعلق بالتصحر -  مرجعية بيوفيزيائية واجتماعية

تقوم اللجنة، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع منهجيات ومبادئ توجيهية لرصد وتقيـيم               )ب(
  .تردي األراضي/ات التصحراجتاه

   التعاون بني اهليئات الفرعية-  هاء

، الـذي ُدعيـت مبوجبـه جلنـة العلـم           ٥- م أ /١أُرسي التعاون بني اهليئات الفرعية بالفعل يف املقرر           - ٤٢
  وتـنص االسـتراتيجية   . يذ االتفاقيـة  والتكنولوجيا إىل إسداء املشورة وتقدمي املعلومات إىل جلنة استعراض تنف         

 على أن مؤمتر األطراف يقرر التواتر املناسب الجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك ٨- أ م/١٢رر واملق
وكررت األطراف يف الدورة    . إمكانية تزامن اجتماعات هذه اللجنة مع اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          

للجنة العلم والتكنولوجيا أن تضطلع به يف تقـدمي         السابعة للجنة تأكيدها هلذا النهج وأقرت بالدور الذي ميكن          
حتليل أويل للمعلومات الواردة يف املوجزات الوصفية القطرية واملعلومات املتعلقة مبؤشرات التأثري، ومساعدِة جلنة              

هـذا  ويف  . استعراض تنفيذ االتفاقية يف استعراضها تنفيذ االتفاقية، مما حيسن نوعية التوصيات املنتظرة من اللجنة             
الصدد، أعربت بعض األطراف عن ضرورة عقد جلنة العلم والتكنولوجيا دوراهتا بني دورات مؤمتر األطراف كل                

ومن .  أو تزامناً مع دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني دورات مؤمتر األطراف            تباعاًأربع سنوات   
 االستفادة على حنو أفضل من املعلومات اليت تكون قد قدمت شأن ذلك أن ميكِّن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من

بالفعل على صعيد جلنة العلم والتكنولوجيا ومن التحليل املنجز يف هذا اإلطار، وأن يزيد فعالية العمليتني كلتيهما        
  .من حيث التكلفة

تفاقية وهيئاهتا الفرعية  وفيما يتعلق جبانب استعراض األداء، تنص االستراتيجية على أن تقدم مؤسسات اال  - ٤٣
 تقارير بشأن تنفيذ االستراتيجية إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية           -  وبالتايل جلنة العلم والتكنولوجيا      - 

  .باالستناد إىل إطارها القائم على النتائج

   مكاتب مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا-  واو

تؤكد االستراتيجية أن مؤمتر األطراف سيكون اهليئة الرئيسية لتقييمها واستعراض تنفيذها العام، وهي من   - ٤٤
 ملكتب مؤمتر    إضافياً وتبني االستراتيجية دوراً  . خالل ذلك تطلب إشراك مكتب مؤمتر األطراف حسب االقتضاء        
سنتني ختص جلنة التكاليف لفترة ج عمل حمددة األطراف من خالل الطلب إىل األمني التنفيذي إعداد مشاريع برام       

العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بالتشاور مع كل من مكاتب مؤمتر األطراف وجلنـة العلـم                 
األمني التنفيذي مشروع خطة عمل ُيعّد كما تطلب االستراتيجية أن . والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وعالوة على ذلك،    .سنوات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالتشاور مع مكتيب اللجنة ومؤمتر األطراف          متعددة ال 
اإلشراف على تنفيذ برنامج العمل املشترك بني األمانـة         ب ٨- أ م/٣كُلف مكتب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       

  .واآللية العاملية
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   األمانة-  زاي

 من االتفاقية جبملة مهام منها جتميع وإرسال التقارير املقدمـة إليهـا؛             ٢٣ُتكلَّف األمانة مبوجب املادة       - ٤٥
وتيسري تقدمي املساعدة إىل األطراف من البلدان النامية املتأثرة، بناء على طلبها، وخباصة املوجود منها يف أفريقيا،                 

ظائفها مبوجب االتفاقية وتقدمي    يف جتميع وإرسال املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية؛ وإعداد تقارير عن تنفيذ و           
 أن تقوم جلنة استعراض تنفيـذ       ٥- أ م/١وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      . هذه التقارير إىل مؤمتر األطراف    

  . دورة مؤمتر األطرافاملقترنة ب يف دورات اللجنة ببحث تقارير األمانة عن أداء وظائفها االتفاقية

وأُسند . ألداء ويف تقييم عملية التنفيذل يف االستعراض اجلديد  هاماًنة دوراًوأسندت االستراتيجية إىل األما  - ٤٦
، باإلضافة إىل   ٣ و ٢ والنتائج احملددة املتعلقة باهلدفني التنفيذيني       ١إىل األمانة دور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيذي         

  . دورها يف تقدمي الدعم املتعلق ببقية األهداف التنفيذية

، طُلب إىل األمانة إعداد مشاريع خطط عمل متعددة الـسنوات            لألداء ستعراض اجلديد ال با وفيما يتعلق   - ٤٧
وذلـك لفائـدة جلنـة العلـم      وبرامج عمل لسنتني حمددة التكاليف، باتباع هنج اإلدارة القائمة على النتـائج،      

انة نفسها كي تنظر فيها جلنـة  والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على النحو املبني أعاله، ولفائدة األم      
آثار برامج عمل مجيع مؤسسات هذا األخري يستعرض على أن  ،استعراض تنفيذ االتفاقية ويعتمدها مؤمتر األطراف

تنفيـذ  عـن   تقدمها  األمانة  كانت  وينبغي أن يستعاض عن الوثائق اليت       . االتفاقية وهيئاهتا الفرعية على امليزانية    
وُتقدَّم خطط العمل املتعددة السنوات إىل األمانة من أجل إدماجها يف خطة العمل الشاملة . وظائفها بتقارير األداء

وتعّد األمانة امليزانية وتضّمنها برامج عمل كل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنـة             . املتعددة السنوات لالتفاقية  
  . املقدرة هلذه الربامج ملدة سنتنياستعراض تنفيذ االتفاقية واألمانة واآللية العاملية مع ذكر التكاليف

  :وفيما يتعلق بتقييم التنفيذ، أُسندت إىل األمانة مهام تقدمي اخلدمات والتيسري التالية  - ٤٨

  جتميع وتوليف التقارير الوطنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية اجلديدة؛  ) أ(
  جمال السياسات العامة؛إعداد دراسات حاالت إفرادية وحتديد أفضل املمارسات يف   ) ب(  
  دعم إعداد التقارير الوطنية؛  ) ج(  
وسـيط يف جمـال     ال العلم والتكنولوجيا وتأدية مهام   دعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جلنة          ) د(  

  .املعلومات واملعرفة

   اآللية العاملية-  حاء

عالية وكفاءة اآلليات املاليـة القائمـة،     من االتفاقية بغية زيادة ف     ٢١أُنشئت اآللية العاملية مبوجب املادة        - ٤٩
نقـل التكنولوجيـا،    ألغراض  والنهوض باإلجراءات اليت تؤدي إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية، مبا يف ذلك              

اآللية و. بشروط تساهلية أو غري ذلك من الشروط، إىل األطراف من البلدان النامية املتأثرة            التمويل  أو  /نح و املك
 إىل ويف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف، طُلب إىل اآللية العاملية أن تقدم تقريراً. لة أمام مؤمتر األطرافالعاملية مسؤو

 قائمة مفصلة بوظائف اآلليـة      ١- أ م/٢٤ويقدم املقرر   . ؤمتر بشأن السياسات العامة وطرائق التنفيذ واألنشطة      امل
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ات، والتحليل وإسداء النصح عند الطلب، وتـشجيع        مجع ونشر املعلوم   :العاملية تنقسم إىل مخس جمموعات هي     
  رد املاليـة، وتقـدمي التقـارير إىل       اإلجراءات اليت تفضي إىل التعـاون والتنـسيق، وتعبئـة وتوجيـه املـوا             

  . مؤمتر األطراف

 اهلـدف   أُسندت إىل اآللية العاملية مسؤولية رئيسية عن اإلسهام يف اخلطة االسـتراتيجية، خـصوصاً             و  - ٥٠
، بالنظر إىل واليتها املتمثلة يف زيادة فعالية وكفاءة اآلليات املالية القائمة، وتعبئة موارد مالية كبرية ٥جي االستراتي
ولكفالة قيامها بدورها، أُعيدت هيكلتـها      . ٢ و ١وتقوم اآللية أيضاً بدور داعم للهدفني التنفيذيني        . وتوجيهها

  .ل املتاحة واجلديدة وتسهيل احلصول على التكنولوجياوطُلب إليها تعزيز قدرهتا على تعبئة مصادر التموي

لب إىل اآللية العاملية تقدمي مشروع خطة عملها املتعددة الـسنوات إىل           طُ وفيما يتعلق باستعراض األداء،     - ٥١
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل استعراضها؛ مث إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها ويعتمدها؛ وكما هـو                  

 بشأن سياساهتا العامة اآللية العاملية سابقاًكانت تقدمها بالنسبة لألمانة، ينبغي أن يستعاض عن الوثائق اليت احلال 
ويف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أكدت         .وطرائق التنفيذ واألنشطة بتقاريرها املقبلة عن األداء      

تتضمن تقييماً ملدى دعم اآللية لالتفاقية ومدى الدعم الذي تقدمه يف           األطراف أن تقارير اآللية العاملية ينبغي أن        
تنفيذ برامج العمل؛ وتقييماً ملدى إسهامها كمياً ونوعياً يف استيفاء املتطلبات املتعلقة بنطاق االتفاقية وبتحقيـق                

اتيجية؛ ومعلومـات تتعلـق     استراتيجياهتا وأهدافها، مع اإلشارة حتديداً إىل األهداف التنفيذية احملددة يف االستر          
 وأنشطتها؛ واإلبالغ عن    ها وطرائق عمل   لآللية باإلجراءات املتخذة استجابةً لعمليات استعراض السياسات العامة      

 عـن طلبـات مـؤمتر       اجتاهات التمويل العاملية والتدفقات املالية حنو مناطق وبلدان بعينها تدعمها اآللية، فضالً           
. ؛ وأن تتيح إبالغاً مشتركاً مع األمانة بشأن تنفيذ خطة العمل املشتركة           وضوع بامل األطراف األخرى ذات الصلة   

  .وينبغي أن تركز تقارير اآللية العاملية على املسائل املالية وأن تركز كذلك على تقدمي حتليل لتأثري األنشطة املضطلع هبا

 كما فعلت فيما يتعلق باألمانة، أن        األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،        وأكدت  - ٥٢
مؤشرات األداء اليت ُحددت لآللية العاملية ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار، وأن مؤشرات َنهج اإلدارة القائمة على                 
النتائج، اليت ُنظر فيها واعُتمدت من أجل برنامج عمل اآللية ينبغي أن ُتدرج يف املؤشرات اإلمجالية اليت حدَّدهتا                  

وباإلضافة إىل ذلك، دعت األطراف اآللية العاملية إىل وضع مؤشرات تّنم عـن مقـدار                . لالستراتيجية األطراف
التمويل الذي تسعى اآللية إىل تعبئته، أو مؤشرات للتمويل املشترك الذي ينبغي بلوغه عن طريق دعم البلدان يف                  

وينبغي أن   .جراءات اآللية العاملية على حنو أفضل      وإىل تقييِم اإلسهام احملدد إل     ،إعداد طلبات املشاريع أو تنفيذها    
  .تكون غالبية مؤشرات اآللية العاملية مؤشرات كمية

وُيقترح أن تساعد اآللية العاملية يف عملية االستعراض من خالل تقدمي توليف وحتليل أويل للمعلومـات                  - ٥٣
ندرج يف نظام تقاسم املعارف يف إطار نظـام          وكذلك أن ت   ،املتعلقة بالتمويل واملستمدة من عملية تقدمي التقارير      

  عاملية يف التوليفـة الـشاملة الـيت       وسوف ُتدرج املدخالت اليت تتلقاها اآللية ال      . استعراض األداء وتقييم التنفيذ   
  .تعدها األمانة
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  جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية -  طاء

واعتماد برنامج عمل مشترك ينسجم مـع اخلطـة         دعت االستراتيجية جلنة التيسري إىل مراجعة واليتها          - ٥٤
شـى  اوطُلب إىل فرادى األعضاء يف جلنة التيسري أن يضعوا مناهج مالية متـسقة ومتكاملـة لتتم               . االستراتيجية

وتقدم جلنة التيسري على حنو منسق تقاريرها عن املسائل ذات الـصلة            . أنشطتهم مع اخلطة االستراتيجية لالتفاقية    
  .ىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبربنامج عملها إ

   التعاون بني األمانة واآللية العاملية-  ياء

األمانة واآللية العاملية، كل يف إطار واليته، بتنفيذ االستراتيجية بغية ضمان           عمالً باالستراتيجية، تضطلع      - ٥٥
بينهما، بدءاً من مستوى املقر ووصوالً إىل املستوى االتساق والتكامل يف تقدمي اخلدمات، وتعزيز التنسيق والتعاون 

وُيطلب إىل األمانة واآللية العاملية تقدمي مشروع برنامج عمل مشترك قائم على النتائج إىل جلنة استعراض . القطري
تآزرية تنفيذ االتفاقية كي ينظر فيه مؤمتر األطراف، وإدراج مؤشرات للتعاون الناجح بغية تعزيز فعالية اخلدمات ال

وال بد من التمييز بوضوح بني مهام ومسؤوليات وأنشطة كل مـن األمانـة              . اليت تقدمها األمانة واآللية العاملية    
وجيب أن تقدم األمانة واآللية العاملية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وإىل مؤمتر األطراف تقارير     .واآللية العاملية 

 من العمل واستخدام األموال األساسية والتربعات ذات الصلة خبطة العمل           واضحة وشفافة تبني حصتهما الفعلية    
 . تقريراً مشتركاً إىل مؤمتر األطراف عن تنفيذ خطة العمـل املـشتركة  ا املنظمتني أن تقدم  إىلوُيطلب   .املشتركة

  . ويعهد مؤمتُر األطراف إىل املكتب باإلشراف على تنفيذ خطة العمل املشتركة

  جملتمع املدين منظمات ا-  كاف

فهـذه  . ال مغاالة يف التأكيد على أمهية دور منظمات اجملتمع املدين يف دعم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية   - ٥٦
املنظمات، يف كثري من احلاالت، هي اليت تتخذ اإلجراءات امللموسة وتنفذ خمتلف األنشطة امليدانية اليت ختدم تنفيذ 

املنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية واملؤسـسات واملنظمـات العلميـة           وتسهم  . االتفاقية بصورة مباشرة  
واملؤسسات التعليمية والقطاع اخلاص، والعديد من األطراف الفاعلة األخرى، كل بطريقته اخلاصـة يف حتقيـق                

  .أهداف االتفاقية

اف وجلنة استعراض تنفيـذ     وال تقدم منظمات اجملتمع املدين حىت اآلن تقاريرها مباشرة إىل مؤمتر األطر             - ٥٧
وكان من املفترض أن تراعي السلطات الوطنية املختصة املعلومات اليت قدمتها منظمات اجملتمع املـدين               . االتفاقية

ورغم أنه من غري املقرر تغيري هـذا        . وتدرجها يف تقاريرها، وكذلك أن تشرك هذه املنظمات يف عملية التحقق          
األمانة إىل إدراج املؤشـرات املتعلقـة        سابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    النهج، دعت األطراف يف الدورة ال     

  . مبشاركة اجملتمع املدين يف املبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية

، يلزم تعزيز إشراك اجملتمع املدين يف إجراءات جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة              ٨- أ م/٣ للمقرر   ووفقاً  - ٥٨
   إفراد جزء خاص هلا يف دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني دورات مؤمترواالستراتيجية، عن طريق
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  وبالنظر إىل خربة منظمات اجملتمع املدين وإىل التشديد بقوة يف اخلطـة االسـتراتيجية علـى وظيفـة              .األطراف
  يفطـراف   األ بعـض    حـت اقترارسات الفـضلى ونـشرها،      جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املتمثلة يف مجع املم       
إعطاء اجملتمع املدين فرصة تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات  الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

   .يف هذا السياق

   تقاسم املعارف-  خامساً
بالتايل إىل سوف تؤدي النظم اجلديدة لتقدمي التقارير واالستعراض إىل إنتاج املزيد من املعلومات الكمية و  - ٥٩

وسوف متكن التقارير اليت تقدمها الكيانات املبلِّغة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مـن              .حتسني نوعية االستعراض  
حتديد التوصيات اهلادفة ومتكني مؤمتر األطراف من اختاذ قرارات سليمة تستند إىل التقارير التوليفية، وكذلك إىل                

  . نة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجياغريها من الوثائق اليت تعدها األما

 على االستعراض العاملي  يركزان أساساًوجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةومع ذلك، ومبا أن مؤمتر األطراف   - ٦٠
وال ميكنهما النظر يف مجيع املعلومات املفصلة اليت ُتقدم إليهما يف التقارير، فإن مثة فرصة ملزيد مـن التوسـع يف                     

اإلقليمية مثل منابر املعلومات اليت أُنشئت من خالل برامج /ستخدام هذه املعلومات القيِّمة يف احملافل دون اإلقليميةا
العمل دون اإلقليمية واإلقليمية، واملعلومات اليت من املقرر استخدامها كجزء من استراتيجية االتصال لتعزيز مكانة 

والتجـارب  ة يف التقارير، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات،          ولذلك فإن املعلومات املقدم   . االتفاقية
والدروس املستفادة، وكذلك املعلومات الواردة يف التقارير اليت تعدها هيئات االتفاقية ومؤسساهتا، ينبغي             النامجة  

فاقية، ومن أجل تأمني    أن ُتدرج، إىل جانب املعلومات األخرى، يف نظام شامل لتقاسم املعارف ينبغي وضعه لالت             
  .االحتياجات من املعلومات على مجيع املستويات

   املعرفـة،  لتقاسماحلاجة إىل نظم فعالة     ) ٥- ٣النتيجة   (٣وتقر اخلطة االستراتيجية يف اهلدف التنفيذي         - ٦١
ي الـسياسات   مبا فيها املعرفة التقليدية، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرر             

وطُلب إىل األمانة تطوير    .  النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة         واملستفيدين
قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق دعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جلنة                  

  .كوسيط يف جمال املعلومات واملعرفةالعلم والتكنولوجيا وعن طريق تأدية مهامها 

سيما فيما يتصل     املعارف هذا، وال   تقاسم ملا تقدم، هناك حاجة إىل حتديد العناصر الرئيسية لنظام           وتبعاً  - ٦٢
 وحتليل املعلومات الواردة يف التقارير اليت تقدمها الدول األطراف والدول اليت تتمتع بصفة              وتبويب وإتاحة جبمع  

، وذلك قبل بـدء دورة اإلبـالغ   املستخلصةلك املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والدروس مراقب، مبا يف ذ   
، ٢٠١١- ٢٠١٠وينبغي ملؤمتر األطراف، عند النظر يف مقترحات امليزانية لفترة السنتني           . ٢٠١٠اجلديدة يف عام    

  .أن يوفر التمويل الكايف من أجل وضع أسس هذا النظام
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قة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف هذا الصدد، لكنها تقدم عنصرين من عناصر هذا وال تستبق هذه الوثي  - ٦٣
  .)٩(من العناصر احملتملة اليت ميكن إدراجهاوافية قائمة غري والنظام 

مجع املعلومات املقدمة يف تقارير الدول األطراف والدول اليت          -  ألف
  وإتاحتها وتصنيفها وحتليلها هلا مركز مراقب

وينبغي أن تستند املبادئ التوجيهيـة      . مجع تقارير الكيانات املبلِّغة بطريقة تيسر تصنيفها وحتليلها       جيب    - ٦٤
، كما ينبغي تشجيع الدول األطراف والدول اليت هلا مركز مراقب موحد شكل إىللتقدمي التقارير، قدر اإلمكان،   

  . ني األمانة من تصنيف املعلومات وإتاحتهاعلى تقدمي املعلومات يف شكل إلكتروين، وحىت مطالبتها بذلك، لتمك

وينبغي . من موقع األمانة على شبكة اإلنترنتهلا خصص يف القسم املإدراجها وحاملا ترد التقارير، ينبغي   - ٦٥
  .أو حسب جمموعات املواضيع/تصنيف التقارير مبا يتيح للمستخدم حتليل املعلومات حسب املوضوع و

  املستخلصةوس  أفضل املمارسات والدر-  باء

ُيعدُّ حتديد أفضل املمارسات ونشرها من املهام األساسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وقـد طلبـت                  - ٦٦
إىل األمانة أن تضع إطاراً مشتركاً لتحديد واختيـار          األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       

وأكدت األطراف ضرورة تضمني التقـارير فرعـاً خاصـاً           .أفضل املمارسات لكي ُيعرض على نظر األطراف      
 من األنشطة املكللة بالنجاح     املستخلصةبالتجارب الناجحة، وفرعاً عن أفضل املمارسات بالتركيز على الدروس          

  . اليت يرد فيها اإلطار الشامل ICCD/CRIC(8)/5/Add.5وُيشار هنا إىل الوثيقة . وتلك اليت حققت جناحاً أقل

  لعناصر األخرى اليت ينبغي إدراجها يف نظام تقاسم املعارف ا-  جيم

بالتفصيل إىل عناصر أخـرى     . ICCD/CRIC(8)/2/Add.1و ICCD/COP(9)/5/Add.1تشري الوثيقتان     - ٦٧
وينبغـي أن يـوفر مـؤمتر       . حمتملة ميكن إدراجها يف نظام لتقاسم املعارف يف املستقبل إذا مسحت املوارد بذلك            

  .، التمويل الكايف لوضع أسس هذا النظام٢٠١١- ٢٠١٠ظر يف مقترحات امليزانية لفترة السنتني األطراف، عند الن

  

  

  
                                                      

تنوع البيولوجي  لالطالع على مثال عن النظام القائم لتبادل املعارف، انظر املرفق العاملي ملعلومات ال             )٩(
واملرفق العاملي ملعلومات   . <www.gbif.org>: اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي على العنوان التايل على شبكة اإلنترنت         

منو وتعزيز  ملعلومات التنوع البيولوجي  أساسياً هيكالًيسعى إىل إرساءالتنوع البيولوجي هو شبكة عاملية ملقدمي البيانات 
  يف مجيـع  ذات الصلة   ترنت من هذه املعلومات من خالل العمل مع مبادرات شريكة وتنسيق األنشطة             حمتوى شبكة اإلن  

 .أحناء العامل
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  االستنتاجات والتوصيات -  سادساً
، اليت تتضمن االختصاصات املقترحة للجنـة       ICCD/COP(9)/7 ينبغي استعراض هذه الوثيقة مع الوثيقة       - ٦٨

  . وجدوهلا الزمين حسبما هو يف الوثيقة لشكل اجتماعات اللجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مع إيالء اهتمام خاص

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ يف عملية اإلبالغ واالستعراض،      االستفادة من   وحىت يكون باإلمكان      - ٦٩
راءات التالية  مؤمتر األطراف أن ينظر يف اختاذ اإلج      قد يود   اليت ُيتوقع أن تبدأ بعد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف،          

  :يف دورته التاسعة

  اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )أ(  

 القرارات التاليةواختاذ  ICCD/COP(9)7 على النحو املقترح يف الوثيقة أن يستعرض مهام اللجنة  ‘١‘
   : إىل هذه املهاماستناداً

متر األطـراف، ومـرة     ، مرة بني دورات مؤ    جتتمع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية سنوياً        - أ
  خالل دورات مؤمتر األطراف؛

تضطلع اللجنة، يف الدورات اليت تعقدها خالل دورات مؤمتر األطراف باستعراض األداء    - ب
اسـتعراض  (يم التنفيذ   ي، وتق )تناول تقارير األداء اخلاصة هبيئات االتفاقية ومؤسساهتا      (

تعراض التدفقات املالية وعمليات تبـادل      تنفيذ االتفاقية، واستعراض تنفيذ االستراتيجية، واس     
  ؛)، وإشراك منظمات اجملتمع املديناملستخلصةاملعلومات عن أفضل املمارسات والدروس 

 إىليستند تقييم التنفيذ خالل دورات اللجنة اليت ُتعقد بني دورات مـؤمتر األطـراف                 - ج
تقـارير األداء الـيت     التقارير اليت تقدمها مجيع الكيانات يف الوقت نفسه، مبا يف ذلك            

  تقدمها مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛
 دورات مؤمتر األطراف إال باستعراض خالللن تضطلع اللجنة يف الدورات اليت تعقدها        - د

تناول مشاريع خطط العمل املتعددة السنوات، مبا يف ذلك اسـتعراض عـدد             (األداء  
ا اللجنة بني دورات مؤمتر األطـراف       التوصيات اليت قُدمت خالل الدورات اليت تعقده      

واستعراض القضايا العاملية مثل التعاون     ) ومت تناوهلا يف برامج العمل اليت تستمر سنتني       
  مع مرفق البيئة العاملية؛

 يف استعراض  أساسياً من عملية االستعراض، وعنصراًتشكل االجتماعات اإلقليمية جزءاً  - ه
  واالستراتيجية؛التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية 

قرر استعراض تنفيذ االستراتيجية عن طريق مؤشرات األداء كل سنتني، واستعراض تنفيـذ             أن ي   ‘٢‘
ف ومؤشرات التأثري كل    لتصحر وتردي األراضي واجلفا   الوصفية ل وجزات  املاالتفاقية عن طريق    

  ؛أربع سنوات
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ئق واملعايري واالختصاصات املالئمة    ضع الطرا والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف     تتوىل  قرر أن   أن ي   ‘٣‘
هذا التقييم لعرضه علـى     يطلب إجناز   إلجراء تقييم مستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة، وأن         
  .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيه

  املبادئ التوجيهية لإلبالغ  )ب(
  لنحـو الـوارد يف الوثيقـة      عتمـد عناصـر املبـادئ التوجيهيـة لإلبـالغ علـى ا            يستعرض و أن ي 

ICCD/CRIC(8)/5  أدوات إعداد التقارير كي يستخدمها األطراف واملراقبون       بتهيئةكلف األمانة   ي وإضافاهتا، و . 
  :ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يلي

تنفيذ االتفاقيـة،   (اعتماد شكل للمبادئ التوجيهية لإلبالغ حيتوي على مخسة عناصر            - أ
فق مايل، وورقة مشاريع وبـرامج، وأفـضل املمارسـات          وتنفيذ االستراتيجية، وُمر  

  ؛)املستخلصةوالدروس 
 واألهـداف جلميـع     ،اعتماد جمموعة منسقة من مؤشرات األداء، وخطوط األسـاس          - ب

الكيانات املبلِّغة، بناء على العمل الذي قامت به األطراف واألمانة بني الدورة الثامنـة          
  والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

عتماد جمموعة دنيا من مؤشرات األثر على أساس العمل الذي تقوم به جلنـة العلـم                ا  - ج
  والتكنولوجيا؛

  جلنـة  :داعمـة لنظـام اسـتعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ     النظمات املؤسسات وامليئات و اهل  )ج(
  العلم والتكنولوجيا

 دورات مؤمتر األطراف قرر عقد دورات للجنة العلم والتكنولوجيا مرة كل أربع سنوات بنيأن ي  ‘١‘
تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا    على أن    مع دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         أو تزامناً  تباعاً

لتصحر وتردي األراضـي واجلفـاف       ل الوصفيةوجزات  املخالهلا بتحليل املعلومات الواردة يف      
   يف استعراضها تنفيذ االتفاقية؛ومؤشرات التأثري، وبالتايل مساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

أو حتسني نظم الرصد والتقييم على الـصعيد        / جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن إنشاء و      أن يوجه   ‘٢‘
الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي هبدف دعم نظام اإلبالغ املعزز، مبا يف ذلك من خالل دراسة               

  د الوطين؛على الصعي استقصائية لنظم املعلومات والتقييم القائمة
جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن إقامة نظام تقاسم املعارف التابع لالتفاقية وتوفري التمويل أن يوجه   ‘٣‘

  الكايف لتطوير هذا النظام؛
  اآللية العاملية :داعمة لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذالنظمات املؤسسات وامليئات واهل  )د(
همة املساعدة يف استعراض التدفقات املالية مبوجب االتفاقية عن طريق          اآللية العاملية مب  يكلف  أن    ‘١‘

  املُرفق املايل بالوثائق اليت أعدهتا األمانة؛ تقدمي حتليل للمعلومات الواردة يف
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 عن تقارير يف السبل والوسائل اليت تستخدمها جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية يف تقدمي أن ينظر  ‘٢‘
   املشترك؛برنامج العمل

  مرفق البيئة العاملي :داعمة لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذالنظمات املؤسسات وامليئات واهل  )ه(
رير إىل دورات اللجنة اليت ُتعقد بـني دورات مـؤمتر           ا مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تق      أن يدعو   ‘١‘

ستراتيجية، وإىل دورات اللجنة خالل     األطراف عن املساعدة اليت يقدمها يف تنفيذ االتفاقية واال        
   تتعلق بالسياسة العامة؛ مؤمتر األطراف عن مسائل أوسع نطاقاً

أو / وإنـشاء و   ري الدعم والتمويل لبناء القدرات واإلبـالغ       مرفق البيئة العاملية إىل توف     أن يدعو   ‘٢‘
  .حتسني النظم الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية للرصد والتقييم

، من أجل ضمان االتساق وقابلية التطبيق املناسبة، قد يود مؤمتر األطراف أن يعلن أن مجيع قراراته                 اًأخري  - ٧٠
السابقة اليت تتعارض مع القرارات اليت اختذها يف دورتيه الثامنة والتاسعة فيما يتعلق باإلبالغ عـن املعلومـات                  

 .واستعراض التنفيذ مل تعد سارية املفعول

 -  -  -  -  -  


