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 مقدمة -أوال

 األطراف وغريها من املؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر، مبا فيها ٣-م أ /٦مبقرره  دعـا مؤمتـر األطـراف        -١
املنظمات غري احلكومية، إىل أن تقدم مقترحات مكتوبة بشأن ضرورة إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية، ليتخذ 

أن الطريقة اليت ميكن ا زيادة مؤمتـر األطـراف قـراراً يف دورتـه الـرابعة، وإن اقتضـى األمـر يف دورتـه اخلامسة، بش          
 .تطوير نظام االستعراض القائم

 أن تقدم األطراف واملؤسسات املهتمة األخرى، عن طريق األمانة،     ٤-م أ /٣وقرر مؤمتر األطراف مبقرره      -٢
 تتعلق املزيد من املقترحات واالقتراحات اليت تأخذ يف االعتبار خربة الفريق العامل املخصص وتقريره الشامل، واليت

بتوصيات ملموسة بغية استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مقترحات بشأن اإلجراءات وطرائق العمل الرامية إىل 
ومبوجب املقرر نفسه،   . إنشـاء جلـنة السـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة، للـنظر فيهـا أثـناء الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف                   

وم بتعميم التقرير الشامل للفريق العامل املخصص وتلك املقترحات قبل      طـلب إىل األمـني التنفيذي لالتفاقية أن يق        
 .مثانية أسابيع على األقل من افتتاح الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

ووردت أربعة بيانات من أطراف هي بلجيكا، بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وكندا،  -٣
وتبني هذه املذكرة   .  والصني، والواليات املتحدة األمريكية    ٧٧نيابة عن جمموعة ال       ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية بالـ       

، وكذلك موجز ٢٠٠١أغسطس / آب١٠املسامهات الواردة من البلدان األطراف واجلماعات ذات املصلحة حىت     
راء استعراض منتظم  املقترحات املتصلة باإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف على إج           

 .لتنفيذ االتفاقية

 النطاق -ثانيا

 .القسم األول استهاليل والقصد منه إبراز املقررات املتعلقة بعملية استعراض التنفيذ -٤

 .ويصف القسم الثاين املنهجية املتبعة ويفسر حمتوى األقسام املختلفة الواردة يف هذه املذكرة -٥

ثيقـة معـلومات أساسـية عن اإلجراءات واآلليات املؤسسية الستعراض           ويقـدم القسـم الـثالث مـن هـذه الو           -٦
تـنفيذ االتفاقيـة، وهي إجراءات وآليات تبلورت عرب خمتلف مقررات مؤمتر األطراف، واملقترحات املكتوبة املقدمة         

ق الصادرة من األطراف، وتقرير الفريق العامل املخصص إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، وغري ذلك من الوثائ    
 .عن األمانة هلذا الغرض
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وتستنسـخ يف القسـم الـرابع املقترحات واالقتراحات املقدمة من األطراف واجلماعات ذات املصلحة وفقاً             -٧
 .وتستنسخ النصوص بالصيغة اليت قدمت ا. ٤-م أ/٣للمقرر 

نب املتصلة بإنشاء جلنة  ويتضـمن القسـم اخلامس خالصة للبيانات ويربز آراء األطراف بشأن خمتلف اجلوا             -٨
 .الستعراض تنفيذ االتفاقية

وترفق ذه الوثيقة اختصاصات مؤقتة للجنة معنية باستعراض تنفيذ االتفاقية، وتشمل هذه االختصاصات،  -٩
يف مجــلة أمــور، أحكامــاً بشــأن تكويــن اللجــنة املعــنية باســتعراض تــنفيذ االتفاقيــة، وواليــتها وطبيعــتها وأغراضــها    

 من ٣٣ إىل ٢٧ استنادا إىل املقترحات املكتوبة املقدمة من األطراف والواردة يف هذه املذكرة، واملواد         وحصيلتها،
 .النظام الداخلي املتعلقة باهليئات الفرعية

 معلومات أساسية -ثالثاً

 استعراض منتظم لالتفاقية ؤسسية إلجراءاملليات اآلجراءات واإل -ألف

 من االتفاقية على أن يستعرض مؤمتر األطراف، بانتظام، تنفيذ االتفاقية   ٢٢مـن املـادة     ) أ(٢تـنص الفقـرة      -١٠
وسـري عمـل ترتيـباته املؤسسـية يف ضـوء اخلـربة املكتسـبة عـلى الصـعيد الوطـين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل،                  

 .وعلى أساس تطور املعرفة العلمية والتكنولوجية

قيـة، املتعـلقة بإجـراءات إرسـال املعلومات، على أن يرسل كل             مـن االتفا   ٢٦ مـن املـادة      ١وتـنص الفقـرة      -١١
طـرف إىل مؤمتر األطراف، عن طريق األمانة الدائمة، تقارير عن التدابري اليت اختذها من أجل تنفيذ االتفاقية كيما                

طراف يف جمال  من نفس املادة خمتلف التزامات األ٥ إىل   ٢وتبني يف الفقرات    . يـنظر فيهـا املؤمتـر يف دوراته العادية        
 .تقييم التقارير إىل مؤمتر األطراف

 بني األهداف ١-م أ/١١وفـيما يتعـلق بعمـلية اسـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة، مـن املهـم أن يذكّـر بـأن املقرر              -١٢
كفالة التقييم الفعال للتقدم احملرز يف بلوغ أهداف ) أ: (احملددة إلجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ وهي   

تــبادل املعــلومات ) ب(تفاقيــة، ومتكــني مؤمتــر األطــراف مــن وضــع التوصــيات املناســبة لــتعزيز تــلك األهــداف؛   اال
والبيانات فيما بني األطراف بغية حتقيق أقصى قدر من املنافع نتيجة للتدابري واملبادرات الناجحة يف إطار االتفاقية؛ 

ــة العا  ) ج( ــبيانات الالزمــة الضــطالعهما   كفالــة حصــول جلــنة العــلم والتكــنولوجيا واآللي ــة عــلى املعــلومات وال ملي
كفالة أن توضع املعلومات املتعلقة بالتنفيذ حتت تصرف اجلمهور وأن تتاح أيضا للمجتمع الدويل       ) د(بواليـتهما؛   

 .وخاصة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات املهتمة باألمر
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 املقـرر نفسـه أن الـتقارير الـيت تقدمهـا األطـراف عـن تـنفيذ االتفاقية، باإلضافة إىل ما يتم         وذكـر أيضـا يف     -١٣
إسداؤه من مشورة وتقدميه من معلومات من قبل جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية متشيا مع والية كل منهما 

 عـليه االسـتعراض الذي جيريه مؤمتر   وأيـة تقاريـر أخـرى قـد يطلـبها مؤمتـر األطـراف، تشـكل األسـاس الـذي يقـوم                    
 إىل ١٠و) االلتزام العام بالتبليغ (٩ إىل ٣وااللتزامات احملددة لألطراف مبينة يف الفقرات . األطراف لعملية التنفيذ

 .بشأن تبليغ املعلومات) شكل ومضمون التقارير، لغة التقارير، اجلدول الزمين لتقدمي التقارير (١٥

اف يف دورته الثانية يف ضرورة وضع إجراءات أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر ونظر مؤمتر األطر -١٤
 أن حييل إىل ٢-م أ/١٠وقرر مؤمتر األطراف مبقرره . األطـراف يف مهمـة إجـراء اسـتعراض منـتظم لتـنفيذ االتفاقية          

لنظر فيه، ودعا األطراف إىل  والصني ل٧٧دورتـه الثالـثة مشـروع مقـرر اقترحـته إندونيسـيا بالنيابة عن جمموعة ال            
 .تقدمي بيانات بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية

وشـرع مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة يف استعراض تنفيذ االتفاقية، ونظر يف التقارير الواردة من البلدان          -١٥
هيئات األمم املتحدة، األطـراف األفـريقية املتضـررة، فضـالً عـن تقاريـر من البلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت و             

، أنشئ فريق عامل خمصص ليقوم ٣-م أ/٦ومبوجب املقرر . واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
يف الـدورة الـرابعة ملؤمتـر األطـراف باسـتعراض وحتليل متعمق للتقارير املقدمة يف الدورتني الثالثة والرابعة من أجل                     

 .وصيات ملموسة بشأن اخلطوات التالية يف استعراض تنفيذ االتفاقيةاستخالص استنتاجات واقتراح ت

 الفريق العامل املخصص -باء

 ٢٢من املادة  ) ج(و) ب(و) أ(٢، وبعـد الـتذكري بالفقرة       ٤-م أ /١قـرر مؤمتـر األطـراف، مبوجـب املقـرر            -١٦
 يضــطلع الفــريق العــامل  ، أن٣-م أ/٦ و٢-م أ/١٠ و١-م أ/١٠ مــن االتفاقيــة، وباملقــررات  ٢٦ و٢٤وباملــادتني 

،  وأن يضع استنتاجات ويقترح توصيات ملموسة ٣-م أ/٦ من املقرر ٣املخصـص بواليـته عمـال بأحكـام الفقرة        
وأن يقـوم الفـريق العـامل املخصـص، قـبل بدايـة الدورة اخلامسة ملؤمتر            . بشـأن اخلطـوات الـتالية يف تـنفيذ االتفاقيـة          
ير الوطنية وأن حيلل التقارير باعتماد نهج حبسب املواضيع، دون إغفال األطـراف، باستعراض كل تقرير من التقار  

 .القضايا األخرى الواردة يف التقارير

واسـتعرض الفـريق العـامل املخصـص يف دورتـه األوىل الـتقارير الوطـنية املقدمـة مـن عشـرة بـلدان أطراف                     -١٧
والكارييب، فضالً عن تقريرين من بلدين من مشال متضـررة مـن أفـريقيا وسـتة من آسيا وأربعة من أمريكا الالتينية        

ونوقشت األنشطة اإلقليمية املدرجة يف   . الـبحر األبيض املتوسط وتقرير واحد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية          
 .كل املرفقات وكذلك التقارير دون اإلقليمية املتعلقة بأفريقيا
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الستعراضها وحتليلها، اتفق األطراف على أن يعقد       وبسـبب حجـم عمـلية تقـدمي الـتقارير والوقـت الالزم               -١٨
 يوم عمل، بغية استكمال استعراض التقارير قبل ١٥الفـريق العـامل املخصـص اجـتماعاً بني الدورتني ملدة أقصاها      

مارس إىل / آذار١٦وعليه اجتمع الفريق العامل املخصص من جديد ملدة ثالثة أسابيع من . مؤمتر األطراف اخلامس
 . يف بون بأملانيا٢٠٠١أبريل / نيسان٦

وكانت ممثلة يف االجتماع .  طرفا يف االتفاقية١١١وحضر الدورة املستأنفة للفريق العامل املخصص ممثلو  -١٩
. اموعـات اإلقلـيمية واموعـات ذات املصـلحة، فضـال عن مخس منظمات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات دولية              

 .علم والتكنولوجيا ومنظمات غري حكوميةكما حضر االجتماع ممثلو جلنة ال

واسـتكمل الفـريق العامل املخصص استعراض تقارير البلدان األطراف املتضررة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا             -٢٠
. الالتينية والبحر الكارييب، إضافة إىل تقارير بلدان مشال حوض البحر األبيض املتوسط وغريها من البلدان املتضررة

واستمع الفريق أيضا إىل . ضا يف أنشطة دون إقليمية وإقليمية لتنفيذ االتفاقية يف مناطق غري أفريقيا       وجرى النظر أي  
ــتعددة        ــرامج مــنظومة األمــم املــتحدة، والوكــاالت واملؤسســات م ــتقدمة، وب ــلدان األطــراف امل ــتقارير الب عــروض ل

 .ةاألطراف، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومي

وقــدم الفــريق العــامل املخصــص عــددا مــن التوصــيات تــرد يف تقريــره الشــامل إىل الــدورة اخلامســة ملؤمتــر    -٢١
 ).ICCD/COP(4)/AHWG/6(األطراف 

  )١( جتميع البيانات -رابعاً

 بلجيكا، بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه -ألف

دعوة األطراف واملؤسسات املهتمة األخرى إىل تقدمي املزيد ) ٤-م أ/٣املقرر (قـرر مؤمتر األطراف الرابع     
وتقـدم هذه املقترحات  . مـن املقـترحات واالقـتراحات بشـأن وضـع توصـيات ملموسـة السـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة                 

 .واالقتراحات عن طريق األمانة للنظر فيها أثناء الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

 :ية مبا يلي فيما يتعلق بطرائق آلية االستعراضويود االحتاد األورويب التوص 

 

                                                      

 .مم املتحدة ملكافحة التصحرالبيانات مستنسخة بدون حترير رمسي من جانب أمانة اتفاقية األ )١(
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 مقدمة

 مـن االتفاقيـة عـلى أن يرسـل كـل طـرف إىل مؤمتـر األطراف، عن طريق األمانة الدائمة،         ٢٦تـنص املـادة      
تقارير عن التدابري اليت اختذها من أجل تنفيذ هذه االتفاقية كيما ينظر فيها املؤمتر يف دوراته العادية، وعلى أن حيدد 

 .مؤمتر األطراف اجلدول الزمين لتقدمي هذه التقارير وشكلها

 مـن االتفاقيـة عـلى أن يستعرض مؤمتر األطراف، بانتظام، تنفيذ االتفاقية          ٢٢ مـن املـادة      ٢وتـنص الفقـرة      
وسـري عمـل الترتيـبات املؤسسـية يف ضـوء اخلـربة املكتسـبة عـلى الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل                 

كما يشجع مؤمتر األطراف وييسر تبادل املعلومات عن التدابري   .  أسـاس تطـور املعرفة العلمية والتكنولوجية       وعـلى 
، ٢٦الــيت تــتخذها األطــراف، وحيــدد شــكل اجلــدول الــزمين إلرســال املعــلومات الــيت يــتعني تقدميهــا عمــالً باملــادة   

 .ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأا

 الغرض من آلية استعراض

يـرى االحتـاد األورويب أن مـن املستحسـن جدا بالفعل أن يستعرض تنفيذ االتفاقية بانتظام وأن جيري هذا                   
ــة مــن حيــث التكــلفة     ــرنة، وفعال ــبغي أن يكــون الغــرض الرئيســي مــن هــذا    . االســتعراض بطــريقة مــنظمة، وم وين

 .االستعراض استخالص العربة من التجربة السابقة

نفيذ االتفاقيـة عـلى تقاسم اخلربات حبيث ميكن لألطراف أن تساعد بعضها          وينـبغي أن يركـز اسـتعراض تـ         
 .البعض، بطريقة مرنة، على دعم اجلهود املتواصلة من أجل مكافحة التصحر واحلد من آثار اجلفاف

 أهداف استعراض التنفيذ

وهي ما ) ١-م أ/١١املقرر (نوقشـت أهـداف اسـتعراض التـنفيذ واتفـق بشـأا يف مؤمتـر األطـراف األول                   
واألهداف احملددة هي  . زالـت صـحيحة يف املـداوالت املسـتمرة الـيت جترى بشأن آليات وطرائق عملية االستعراض                

 :التالية

كفالـة التقيـيم الفعـال للـتقدم احملـرز يف بـلوغ أهداف االتفاقية، ومتكني مؤمتر األطراف من وضع            )أ( 
 التوصيات املناسبة لتعزيز تلك األهداف؛

ل املعـلومات والـبيانات فـيما بـني األطـراف بغيـة حتقيـق أقصى قدر من املنافع نتيجة للتدابري                     تـباد  )ب(
 واملبادرات الناجحة يف إطار االتفاقية؛
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ــلى املعــلومات والــبيانات الالزمــة           )ج( ــلم والتكــنولوجيا واآلليــة العامليــة ع ــة حصــول جلــنة الع كفال
 الضطالعهما بواليتهما؛

ومات املتعلقة بالتنفيذ حتت تصرف اجلمهور وأن تتاح أيضا للمجتمع الدويل كفالة أن توضع املعل )د(
 .وخاصة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات املهتمة باألمر

 وإضـافة إىل ذلـك، ينـبغي إيـالء عناية خاصة حلاالت التآزر على الصعيد الوطين بني اتفاقية األمم املتحدة                   
 .ملكافحة التصحر وغريها من االتفاقات املتعددة األطراف املتصلة بالبيئة

 منهجية االستعراض

إن أي اسـتعراض للتـنفيذ سيعتمد أساساً على التقارير الوطنية بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية، وال                   
 .سيما التقارير عن تنفيذ برامج العمل الوطنية

اض بصـورة منـتظمة ومـنهجية وأن يستخدم االستعراض آليات اإلبالغ القائمة          وينـبغي أن جيـرى االسـتعر       
أربــع ســنوات لــتخفيف عــبء اإلبــالغ املــلقى عــلى عــاتق  /ويستحســن أن جيــري التقيــيم مــرة كــل ثــالث. املضــادة
 .األطراف

يسي فيه وينـبغي أن تتـبع عملية االستعراض ج البدء من القاعدة،  وهو ج ينبغي أن يكون التركيز الرئ        
ويلزم . ويستحسن أن توكل إىل املنظمات اإلقليمية القائمة مهمة تنظيم اإلجراءات اإلقليمية. على الصعيد اإلقليمي

 .املزيد من النظر يف هذه املسألة ليتخذ القرار بشأن أنسب املنظمات اإلقليمية للقيام بذلك التنظيم

ثل اــتمع اإلمنــائي للجــنوب األفــريقي واللجــنة  وميكــن أن تشــمل اجلهــات املرشــحة احملتمــلة مــنظمات مــ  
وتوضــح اخلــربة املســتمدة مــن الفــريق العــامل . الدائمــة املشــتركة بــني الــدول ملكافحــة اجلفــاف يف مــنطقة الســاحل

 .املخصص أن عملية تنظيم مناسبات مماثلة على أساس منتظم عملية ليست مستدمية وال فعالة من حيث التكلفة

 يف عمـلية االسـتعراض اخلـربة احملـددة املـتوفرة لـدى جلـنة العـلم والتكـنولوجيا واآللية                  وينـبغي أن تسـتخدم     
وينبغي أن تقدم جلنة العلم والتكنولوجيا املصلحة واآللية العاملية تعليقات على . العاملية يف جمال العلم والتكنولوجيا

 .نتائج عمليات االستعراض اليت تقوم ا اهليئات اإلقليمية

لـة جلـنة العلم والتكنولوجيا، ميكن أن حيدد االستعراض مواضيع حمددة مناسبة لتكون موضع مزيد      ويف حا  
 .من املداوالت يف إطار جلنة العلم والتكنولوجيا املصلحة
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وينـبغي ألمانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر، يف إطـار واليـتها العامـة لتجميع وإحالة التقارير                   
ن جتمــع نــتائج الــتقارير املستعرضــة إقلــيمياً وأن تقــدم هــذه النــتائج إىل مؤمتــر األطــراف مشــفوعة    املقدمــة إليهــا، أ

 .بتعليقات جلنة العلم والتكنولوجيا املصلحة واآللية العاملية

ومؤمتـر األطـراف هــو اهليـئة العـليا لالتفاقيــة وينـبغي لــه عــلى سـبيل األولويـة أن يســتعرض بانـتظام تــنفيذ           
ــن. االتفاقيــة ــة خــالل اجــتماع مؤمتــر األطــراف، ويعــتمد، عــند االقتضــاء، املــزيد مــن      وت ــنفيذ االتفاقي ــتائج ت اقش ن

وميكـن ملؤمتـر األطـراف، يف إطـار واليـته القائمـة، أن يـناقش الـتقارير املقدمـة مـن أمانـة اتفاقيـة األمم                 . التوصـيات 
 .املتحدة ملكافحة التصحر وأن يستخلص االستنتاجات منها

 ضهيكل االستعرا

 :ميكن أن يبني هيكل آلية االستعراض على النحو التايل 

ويتبع هيكل االستعراض املقترح ج . ميكن إنشاء آلية استعراض متكاملة يف إطار والية املؤسسات القائمة 
ولآللية . الـبدء من القاعدة، وسيكون فعاال من حيث التكلفة باستخدام اخلربة املوجودة داخل مؤسسات االتفاقية           

عنصـر إضـايف تـنهض مبوجـبه اهليـئات اإلقليمية املناسبة املنشأة بالعمل األساسي املتمثل يف تقييم املعلومات الوطنية         
 .بشأن التنفيذ

 بيان هيكل الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 مؤمتر األطراف

 أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 والتكنولوجياجلنة العلم 

 

 

             

            
      التقارير الوطنية      

منطقة املرفق
 األول

منطقة املرفق 
 الثاين

منطقة املرفق 
 الثالث

منطقة املرفق 
 الرابع

منطقة املرفق
 اخلامس
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 املشاركة

ال بـد مـن أن تـنطوي عمـلية االسـتعراض على مشاركة مجيع أصحاب املصاحلة املعنيني يف عملية مفتوحة                     
 .وشفافة

 كندا -باء

 وهي عملية نراها مهمة أساسية من مهام يقـدم فـيما يـلي اقـتراح كـندا لتحسني عملية استعراض التنفيذ،              
ونــرى أن اســتعراض التــنفيذ يســاهم يف فعاليــة االتفاقيــة بإتاحــته لألطــراف آليــة تعــلم ميكــن مــن خالهلــا  . االتفاقيــة

 .استخدام تبادل املعلومات لإلبالغ عن التنفيذ الوطين يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة على السواء

توصيات ملموسة بغية استعراض " األطراف واملؤسسات املهتمة األخرى إىل تقدمي ٤-أم /٣ويدعو املقرر  
". االتفاقية، مبا يف ذلك مقترحات بشأن اإلجراءات وطرائق العمل الرامية إىل إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية

 ٦ الذي أى اجتماعاته يوم ويطـلب هـذا املقـرر أيضـا إىل األطراف مراعاة حمصلة أعمال الفريق العامل املخصص             
 .٢٠٠١أبريل /نيسان

 العرب املستخلصة من استعراض التنفيذ يف مؤمتري األطراف الثالث والرابع

بــادئ ذي بــدء، أبــرز مؤمتــر األطــراف الــثالث وجــود حتديــات وقيــود هامــة يف تنظــيم العمــل ويف تعــريف   
وأتاح لنا الفريق العامل .  آلية استعراض متخصصةمنهجية الستعراض التنفيذ على السواء، وخلص إىل ضرورة قيام

املخصص التابع ملؤمتر األطراف الرابع فرصة فريدة من نوعها الختبار جمموعة إجراءات، استنادا إىل مقررات مؤمتر 
ــررات   ــثل املقـ ــراف، مـ ــلية   ٤-م أ/١ و٣-م أ/٦ و١-م أ/١١األطـ ــة يف عمـ ــئات االتفاقيـ ــاف دور هيـ ، والستكشـ

 .ه االتفاقيةاستعراض تنفيذ هذ

وأسـفرت املناقشـات الـيت جـرت يف مؤمتـري األطـراف الثالث والرابع عن تزايد توافق اآلراء بشأن غرض                  
وروح عمـلية استعراض التنفيذ؛ وينظر إىل هذه املمارسة بوصفها عملية تعاونية ومرنة وقائمة على تبادل اخلربات        

لغرض من العملية هو متكني مؤمتر األطراف من إسداء املشورة         وا. والعـرب املستخلصـة، ال بوصـفها تقييماً لالمتثال        
وأثبـتت األعمـال يف مؤمتـر األطـراف الـرابع، وعــلى      . أو اإلقلــيمي/وتقـدمي توصـيات بغيـة حتسـني التـنفيذ الوطـين و      

األخـص خـالل اجـتماع الفريق العامل املخصص فيما بني الدورتني، على السواء، ضرورة وجدوى إجراء مناقشة                  
ونـرى أن الفصـل بـني عمـلييت الـتفاوض واسـتعراض التـنفيذ ييسـر مشـاركة اخلـرباء التقنيني           .  املـنحى للتـنفيذ    تقـنية 

 ويؤدي إىل إجراء مناقشات بشأن التنفيذ أمنت       - وهي اجلهات اليت تشارك مباشرة يف التنفيذ         -ومراكـز التنسـيق     
 .أساساً وذات صلة باملوضوع ومثمرة
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فبإجراء استعراض على أساس كل قطر على حدة، . خصص أبرز بعض التحدياتغري أن الفريق العامل امل 
وأتاح لنا االستعراض الفردي وفرة .  واملواضيع اليت رمبا تكون هامة للجميع   تحجـبت التفاصـيل الوطـنية االجتاها      

ة إىل ذلك،  وإضاف. مـن املعـلومات الوطـنية ذات الصـلة، إال أنـه منعـنا مـن أن نستخلص عربا مجاعية بشأن التنفيذ                     
دورات إقليمية اإلثراَء املتبادل لآلراء واالبتكارات بني املناطق املتضررة  .أعاق عقدُ 

. فتوجد مثالً عرب املناطق بلدان كثرية هلا مسات إيكولوجية مشتركة، أو رمبا مرت بتجارب تنفيذ متماثلة          
ض مولّفـة للِعـرب املستخلصـة من البلدان       والبـلدان األقـل تقدمـاً يف عمـلية التـنفيذ الوطـنية سـوف تسـتفيد مـن عـرو                    

غـري أن اهليكـل اإلقلـيمي ملناقشات الفريق العامل    . املـتقدمة، بغـض الـنظر عـن الـتجمع اإلقلـيمي الـذي تنـتمي إليـه              
 .املخصص كان عائقاً عندما بذلت حماولة لتحديد هذه االجتاهات املشتركة والتجارب املتشاة، واستخالص العرب

 الواضـح أن هـناك ضـرورة إلجـراء اسـتعراض مـنهجي للتـنفيذ، ولكن تلزم زيادة تعريف                    ويف اخلـتام، مـن     
وميكن تسوية هذه املسألة بتحسني توقعاتنا بشأن     . طـبيعة عمـلية استعراض التنفيذ وأفضل األدوات لبلوغ أهدافها         
 .لفعالية، وبتحديد معايري الكفاءة واااستعراض التنفيذ، وبتحديد مواضيع يتجمع حوهلا استعراضن

 اعتبارات استراتيجية

 :يف ضوء خربة استعراض التنفيذ السابقة، ترى كندا أن أطرافا عديدة أعربت عن التوقعات التالية 

ينـبغي أن ـدف عمـلية اسـتعراض التـنفيذ إىل توفـري معـلومات ميكن أن تبِلغ، حسب االقتضاء، عن                    •
 .تنفيذ األطراف اآلخرين لالتفاقية

، االعـتراف بـأن عمـلية استعراض التنفيذ وهي عملية تعلم طوعي تعود بالنفع       ينـبغي، بعـد كـل هـذا        •
 .املتبادل على األطراف، وينبغي بالتايل أال تسفر عن ضرر

وأخـرياً، ووفقـاً لـروح االتفاقيـة، ينـبغي أن تشـمل عمـلية اسـتعراض التـنفيذ مجيـع اجلهات املشاركة                      •
اآللية العاملية، (نظمات احلكومية الدولية وهيئتا االتفاقية   املهتمة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية وامل      

 ).جلنة العلم والتكنولوجيا

 :تأطري املناقشات يف سبيل الكفاءة والفعالية

إن إنشـاء هيـئة منفصـلة قد يتيح قيمة مضافة كبرية بالنسبة إىل عملية اللجنة اجلامعة ملؤمتر األطراف               •
أو /ن أن جتري فيه مناقشة مركزة بني اخلرباء التقنيني والقائمـة، وذلـك بإنشـاء حمفـل متخصـص ميكـ           

 .مراكز التنسيق
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إن توافـر هيـئة منفصـلة سـيتيح جلميـع األطـراف فرصـة ملناقشـة وحتليل مسائل هامة، واالستفادة من                •
حضـور ومسـامهة أكـرب عدد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، واملنظمات                  

 . وهيئتا االتفاقيةاحلكومية الدولية،

يف رأيـنا أنـه سـيتم اسـتخدام الوقـت واملـوارد اسـتخداماً أكـثر فاعـلية إذا فحصت املعلومات املتعلقة                •
 .بالتنفيذ على أساس مواضيعي بدالً من فحصها على أساس وطين وعلى أساس كل حالة على حدة

وبينما ال تقلل العروض    . عتادةال لـزوم ليكـون اسـتعراض التنفيذ منظماً وفقاً للتجمعات اإلقليمية امل             •
، ميكن أن تستمد هذه العروض ِعرباً هامة        )وغريها من التقارير  (مـن ضـرورة وقيمة التقارير الوطنية        

 .من تلك التقارير على أساس مواضيع ومسائل خمتارة جامعة

وافية، ينـبغي أن تدعـم آليـة اسـتعراض التـنفيذ بتعمـيم مسـبق مـن األطراف ملعلومات مناسبة وآنية و               •
أو التوليفات املواضيعية التمهيدية اليت ميكن أن تبادر بإجرائها األطراف          /فضالً عن بعض التحاليل و    

ــبل الــدورات، أو الــيت جيــب عــلى مؤمتــر األطــراف أن حيــدد املــوارد       ــيمية، ق ــتجمعات اإلقل داخــل ال
 .إلعدادها

يالت على معايري اإلبالغ  ميكـن أيضـا أن تـنطوي عمـلية اسـتعراض املواضـيع على إدخال بعض التعد                 •
وينـبغي أن يسـعى مؤمتر األطراف   . واملـبادئ الـتوجيهية املتصـلة بـه لتشـمل مواضـيع ومسـائل خمـتارة               

اخلـامس إىل تـأكيد أو حتسـني املـبادئ الـتوجيهية القائمـة بشأن اإلبالغ من أجل توفري موارد مناسبة         
ك، قد يرغب مؤمتر األطراف يف إعادة   وإضـافة إىل ذل   . لتلـبية احـتياجات اسـتعراض التـنفيذ اجلديـدة         

 .النظر يف اجلدول الدائر لإلبالغ حبسب كل منطقة

وأخـرياً، جيـب مـراعاة الكفاءة من حيث التكلفة عندما ينظر يف املعايري اللوجستية هليئة االستعراض،             •
 .مثل وترية الدورات واجتماعات املكتب ومكاا ومدا

 لطرائق استعراض التنفيذ يف املستقب

تسـتعرض، بانتظام، تنفيذ االتفاقية يف ضوء اخلربة املكتسبة  "الواليـة العامـة هليـئة االسـتعراض هـي أن        : الواليـة 
عــلى الصــعيد الوطــين ودون اإلقلــيمي واإلقلــيمي والــدويل، وأن تيســر تــبادل املعــلومات عــن الــتدابري الــيت تــتخذها  

اسـتخالص نـتائج واقـتراح توصيات    "مـن أجـل   ) ٢٢ة مـن املـاد   ) ب(و) أ(٢الفقـرة   " (٢٦األطـراف عمـال باملـادة       
وهذه الوالية ليست مصممة على أا تقييم ). ٣-م أ /٦املقرر  " (ملموسة بشأن اخلطوات التالية يف تنفيذ االتفاقية      

 .لالمتثال وإمنا على أا تشكل أساس تبادل بناء لآلراء
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 :ملية االستعراض على النحو التايل، تكون أهداف ع)٢الفقرة  (١-م أ/١١وفقاً للمقرر : األهداف

كفالـة التقيـيم الفعـال للـتقدم احملرز يف بلوغ  أهداف االتفاقية، ومتكني مؤمتر األطراف من وضع        )أ( 
 التوصيات املناسبة لتعزيز تلك األهداف؛

 تـبادل املعـلومات والـبيانات فـيما بـني األطـراف بغيـة حتقيـق أقصى قدر من املنافع نتيجة للتدابري                      )ب(
 واملبادرات الناجحة يف إطار االتفاقية؛

ــلى املعــلومات والــبيانات الالزمــة           )ج( ــلم والتكــنولوجيا واآلليــة العامليــة ع ــة حصــول جلــنة الع كفال
 الضطالعهما بواليتهما؛

كفالــة أن توضــع املعــلومات املتعــلقة بالتــنفيذ حتــت تصــرف اجلمهــور وأن تــتاح أيضــا للمجــتمع   )د(
 .ت احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات املهتمة باألمرالدويل، وخاصة املنظما

، بغية تيسري تبادل آراء )بدالً من إقليمي(ينبغي أن تنظم األعمال وفقا لنهج مواضيعي : طريقة االستعراض
 ٢٦رى وفقا للمادة وستظل التقارير املقدمة من األطراف واملؤسسات األخ. تقـين غـري رمسي بشأن مسائل رئيسية   

 تشكل أساس عملية استعراض التنفيذ؛ غري أن املعلومات املقدمة ستولف وتوحد وفقا ملواضيع ١-م أ/١١واملقرر  
ــتقارير الصــادرة عــن األمانــة وجلــنة العــلم     . خمــتارة مــن أجــل تيســري إجــراء مناقشــة مركــزة   ومــع ذلــك، فــإن اســتعراض ال

أو من ميثلها، يف (بيد أن هذه اهليئات . ؤولية اللجنة اجلامعة التابعة ملؤمتر األطراف    والتكـنولوجيا واآلليـة العامليـة سـيظل مسـ         
 ).٤-م أ/١وفقا للمقرر (تشجع بشدة على املشاركة واملسامهة يف املناقشات ) حالة جلنة العلم والتكنولوجيا

شامالً، شبيهاً بتقرير الرئيسني     : احملصـلة   املشاركني للفريق العامل تكـون حمصـلة عمـلية االستعراض تقريراً 
وحيال هذا التقرير، مشفوعا . املخصـص، يـربز اإلجنـازات والـتحديات الرئيسـية، ويشمل توصيات لتحسني التنفيذ         

 .بغريه من األعمال التحليلية، إىل مؤمتر األطراف ليوافق عليه

رض العملية ومنهجيتها، هلا يف إن االعتبارات املتصلة بفعالية الوالية املتصلة بعملية االستعراض وغ: الكيان
وإن كــندا مســتعدة الستكشــاف مســألة إنشــاء هيــئة منفصــلة  . رأيــنا األســبقية عــلى املســائل اهليكــلية أو املؤسســية

 .٢٦ و٢٢الستعراض التنفيذ مبوجب املادتني 

حلكومية تكـون املشـاركة يف هـذه اهليـئة مفتوحة أمام اجلميع، مبا يف ذلك ممثلو املنظمات غري ا                 : املشـاركة 
 .واملنظمات احلكومية الدولية ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية
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ختضع هيئة االستعراض لنفس النظام الداخلي الذي خيضع لـه مؤمتر األطراف فما يتصل            : الـنظام الداخـلي   
تـبا يستخدم نفس  وإضـافة إىل ذلـك، ميكـن لألطـراف أن تنـتخب مك        . باالنـتخابات، والعضـوية، واختـاذ القـرارات       

، )٤-م أ/١املقــرر (أو الفــريق العــامل املخصــص ) ١-م أ/١املقــرر (اإلجــراءات الــيت يســتخدمها مؤمتــر األطــراف  
 . يف مكتب مؤمتر األطراف) أعضاء إضافيني(بالتايل عضوا إضافيا ) رؤساؤها(فيصبح رئيسها 

لعناية الواجبة لدى ترتيب دورات هيئة  ينبغي أن توىل اعتبارات الفعالية من حيث التكلفة ا        : تنظيم العمل 
االسـتعراض، فضـال عـن الفرص والقيود القائمة يف جمال ربط عملها بغريها من عمليات االتفاقية، مثل اجتماعات     

وينبغي أن توىل . جلـنة العـلم والتكـنولوجيا، ويف جمـال حتقيـق أقصـى مشـاركة من أكرب عدد من أصحاب املصلحة              
ة اسـتمرارية عمـل اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر عـندما يبدأ مؤمتر األطراف                    عـناية خاصـة ملعاجلـة مسـأل       
 . اجتماعاته مرتني يف السنة

  والصني٧٧ال  مجهورية إيران اإلسالمية، بالنيابة عن جمموعة  -جيم

 مقدمة

واملؤسسات يقرر أن تقدم األطراف "،  ٤-م أ /٣ من منطوق مقرره     ٤إن مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة       -١
املهـتمة األخـرى، عـن طـريق األمانة، املزيد من املقترحات واالقتراحات اليت تأخذ يف االعتبار خربة الفريق العامل                    
املخصـص وتقريـره الشـامل، والـيت تتعـلق بتوصـيات ملموسة بغية استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مقترحات           

نشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية، للنظر فيها أثناء الدورة اخلامسة  بشأن اإلجراءات وطرائق العمل الرامية إىل إ      
 ".ملؤمتر األطراف

يرجو من األمني التنفيذي " من منطوق املقرر نفسه،  ٥وإضـافة إىل ذلـك، فـإن مؤمتـر األطراف يف الفقرة              -٢
 قبل مثانية أسابيع على األقل من لالتفاقية أن يقوم بتعميم التقرير الشامل للفريق العامل املخصص وتلك املقترحات

 ".افتتاح الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

 والصــني يف تقــدمي مقــترحاما واقــتراحاما يف ٧٧ال  ويف إطــار تطــبيق هذيــن احلكمــني، تــرغب جمموعــة  -٣
 :جزأين

 توصيات بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية؛ -أوالً

 .ء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقيةمقترحات بشأن إجراءات وطرائق إنشا -ثانياً
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 توصيات بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية :اجلزء األول

أبريل /تود اموعة التذكري بأهداف استعراض تنفيذ االتفاقية على حنو ما ورد يف مسامهتها املؤرخة نيسان -٤
٢٠٠٠: 

لصناديق والربامج ذات الصلة  حتـليل الـتقارير املـتعمقة املقدمـة من األطراف فضال عن اهليئات وا          )أ(
الـتابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من أجل استخالص          

 استنتاجات واقتراح توصيات ملموسة بشأن التدابري التالية يف تنفيذ االتفاقية؛

تزامات العديدة والقوية الصادرة عن اتمع الـتدقيق يف أسـباب تأخـر التـنفيذ عـلى الرغم من االل       )ب(
 الدويل بشأن مسائل التصحر واجلفاف وتدهور األراضي؛

 حتديد العقبات والصعوبات القائمة يف جمال تنفيذ االتفاقية؛ )ج(

 اقتراح اجتاه واضح يستند إىل الِعرب املستمدة؛ )د( 

 ة للمستقبل؛تكوين صورة واضحة لعوامل النجاح ووضع مبادئ توجيهي )ه ( 

تعزيـز تقاسـم اخلـربات وتبادل املعلومات فيما بني البلدان األطراف ومجيع املؤسسات واملنظمات       )و( 
 املهتمة األخرى؛

التشـجيع عـلى التعـلم بشـأن جمموعـة كـبرية مـن املسـائل املوضـوعية والناشئة، مبا يف ذلك أفضل                         )ز( 
 املمارسات؛

وميكن أن يساعد حتديد أهداف ملموسة .  ومؤشرات للمستقبلالتركيز على االتفاق بشأن معايري )ح( 
 والتوصل إىل اتفاقات بشأن رصدها على إجياد الضغوط الالزمة إلحداث التغيري؛

توفـري تقيـيم ملـا تتـلقاه البلدان النامية املتضررة من موارد مالية ودعم آخر من أجل إجناز أهداف             )ط(
 االتفاقية؛

 واـتمع الـدويل بشـأن اسـتخدام مـا يقـدم إىل البلدان النامية املتضررة من                  إبـالغ اجلهـات املاحنـة      )ي( 
 .موارد ودعم آخر لتنفيذ االتفاقية
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ويف هـذا اإلطـار، ومع مراعاة املناقشات واحملادثات اليت جرت حول املسألة من الدورة األوىل إىل الدورة             -٥
 يتجزأ من مهمة مؤمتر األطراف وذلك لكي جيري بانتظام   الـرابعة، ينـبغي أن يكون تنفيذ االتفاقية جزءا دائما وال          

 :تقييم ما يلي

 التقدم الذي حترزه البلدان األطراف املتضررة؛ )أ( 

 الدعم املقدم من الشركاء يف التنمية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف؛ )ب( 

 .ذ االتفاقيةكفاءة وفعالية السياسات العامة واالستراتيجيات املزمعة لتنفي )ج( 

 :وهذا يعين أن يساهم االستعراض يف أمور منها ما يلي -٦

 تيسري تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات والعرب املستخلصة يف جمال تنفيذ االتفاقية؛ )أ( 

 حتديد التحديات والفرص اجلديدة على ضوء التطورات احلاصلة يف جمال تنفيذ االتفاقية؛ )ب( 

سـني تصـنيف املواضـيع واملسـائل ذات األولويـة املبيـنة بوجـه خـاص يف برامج العمل          تعديـل أو حت    )ج( 
 الــيت تـليب احـتياجات الشــعوب العائشـة يف املـناطق املتضــررة     �الوطـنية، بغيـة تنسـيق وتركيــز األنشـطة واملشـاري     

 .أو احلد من آثار اجلفاف/وحتسني تدابري مكافحة التصحر و

ات مؤمتـر األطـراف السـابقة، عـدة مقـترحات واقتراحات وتوصيات            وقدمـت مجيـع األطـراف خـالل دور         -٧
والصـني، على ضوء التجربة والتقرير الشامل للفريق   ٧٧ال   غـري أن جمموعـة      . ملموسـة السـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة       

 :العامل املخصص، ترغب يف تقدمي التوصيات التالية

التفاقية مجيع البلدان األطراف وغريها من      ينـبغي أن تشـمل املشـاركة يف عملية استعراض تنفيذ ا            )أ( 
 اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيا املؤسسات واملنظمات واهليئات واملنظمات غري احلكومية املهتمة باملسألة؛

ينـبغي جلميـع األطـراف، مبـا فيهـا البـلدان األطراف املتقدمة، أن تقدم تقاريرها الوطنية إىل مؤمتر               )ب( 
 تعراض، وفقا ألحكام االتفاقية؛األطراف لغرض االس

ينبغي أن يقوم كل من البلدان األطراف النامية املتضررة، على أساس فردي، بتقدمي موجز تقريره  )ج( 
 الوطين خالل عملية االستعراض يف اهليئة أو اآللية املناسبة اليت تعني هلذا الغرض؛
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 األطــراف املــتقدمة وتقاريــر املؤسســات ينــبغي أن جيــري اســتعراض الــتقارير املقدمــة مــن البــلدان  )د( 
واملنظمات بالتوازي مع استعراض التقارير الوطنية للبلدان األطراف النامية املتضررة، ألن البلدان النامية ستبني يف           

 عروضها ما يقدمه الشركاء يف التنمية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف من موارد مالية ودعم آخر؛

ن يتــبع اســتعراض الــتقارير املتصــلة بتــنفيذ بــرامج العمــل دون اإلقلــيمية واإلقلــيمية نفــس  ينــبغي أ )ه ( 
اإلجـراء، ولكـن ينـبغي أن يركـز عـلى املواضـيع الـيت تتسـم فيهـا األنشـطة دون اإلقليمية واإلقليمية مبيزات مقارنةً                          

 بربامج العمل الوطنية؛

ت غري احلكومية على أساس املنطقة دون اإلقليمية        ينـبغي أن ينظر يف التقارير اليت تقدمها املنظما         )و(
أما على الصعيد الوطين، فينبغي أن تساهم . أو املـنطقة أو الشـبكة، حسـب عدد التقارير الواردة قبل األجل احملدد    

 املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقارير يف بلداا؛

يري ذات صلة وميكن حتديدها كمياً ينـبغي أن يشـمل اسـتعراض الـتقارير اسـتخدام مؤشرات ومعا       )ز(
ويسـهل التثـبت مـنها، فضـال عـن املؤشـرات واملعــايري املتصـلة بقيـاس مشـاركة السـكان احملـليني واـتمعات احملــلية             

 واجلماعات الرئيسية، وال سيما النساء واألطفال واملنظمات غري احلكومية؛

ئل وسبل فعالة لتيسري نقل التكنولوجيا إىل ينبغي أن يساهم استعراض التقارير يف التوصل إىل وسا )ح(
 البلدان األطراف النامية املتضررة، وحتسني التنسيق فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة؛

ينـبغي لعمـلية االسـتعراض أن متكـن األمانـة من وضع وثيقة مقارنة فيما بني املناطق بشأن التقدم          )ط(
  تنفيذ االتفاقية، وال سيما البلدان النامية املتضررة؛الذي أحرزته البلدان األطراف املتضررة يف جمال

ينـبغي أن تقـوم جلـنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية، وفقا لوالية كل منهما، وقبل كل دورة             )ي(
اسـتعراض، بـتقدمي مشـورة ومعـلومات مكـتوبة تسـتخدم السـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك، يف حالة اآللية                        

الدور الذي تنهض به اآللية يف تعزيزها، بفعالية التدابري اليت تؤدي إىل تعبئة موارد كبرية وتوجيهها، مبا يف العاملية، 
 . ذلك نقل التكنولوجيا
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 إجراءات وشكليات إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية :اجلزء الثاين

 اإلجراءات )أ( 

 الستعراض تنفيذ االتفاقية متفقة مع أحكام االتفاقية       ينـبغي أن تكـون اإلجـراءات الـيت تطـبق إلنشـاء جلنة              -٨
) د(و) ج(و) أ(٢، الفقرة   ٢٢وتعترب األحكام التالية يف االتفاقية، ال سيما املادة         . والنظام الداخلي ملؤمتر األطراف   

 :مهمة يف هذا الصدد

لقرارات الالزمة لتعزيز تنفيذ   ويتخذ املؤمتر، يف حدود واليته، ا     . مؤمتر األطراف هو اهليئة العليا لالتفاقية     " 
 :ويقوم مؤمتر األطراف، بوجه خاص، مبا يلي. االتفاقية بصورة فعالة

يسـتعرض بانـتظام تـنفيذ االتفاقيـة وسـري عمل ترتيباته املؤسسية يف ضوء اخلربة املكتسبة            )أ( 
 لوجية؛على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي والدويل وعلى أساس تطور املعرفة العلمية والتكنو

 ينشئ من اهليئات الفرعية ما يعترب ضرورياً لتنفيذ االتفاقية؛ )ج( 

 ".يستعرض التقارير املقدمة من هيئاته الفرعية ويقدم التوجيه هلا )د( 

فمـن الـناحية القانونيـة، يقـوم مؤمتـر األطـراف بإنشـاء جلـنة السـتعراض تنفيذ االتفاقية، بوصفها واحدة من هيئاته                 -٩
 .الفرعية

وينطبق النظام الداخلي الجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بعد إجراء               -١٠
وبالتايل ال تطبق القاعدة املتعلقة . مجيـع الـتغيريات الضـرورية، عـلى أعمال اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية      

 .بأوراق االعتماد

ة املعـنية باسـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة ولغـات العمـل فيهـا هي اللغات الرمسية             وتكـون الـلغات الـرمسية للجـن        -١١
 .وتجرى مداوالت اللجنة بلغات عمل مؤمتر األطراف. ولغات العمل يف األمم املتحدة

ومـن أجـل إشـراك مجيـع األطـراف يف عمل اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية ولتسهيل التناوب بني                 -١٢
ويتوىل أعضاء مكتب اللجنة منصبهم . وعات اإلقليمية اخلمس، تكون مدة خدمة أعضاء مكتبها سنتنيأعضاء ام

وأما رئيس اللجنة فينتخب يف جلسة عامة ملؤمتر األطراف، ويتوىل منصبه يف . يف االجتماع الذي جيرى انتخام فيه
 .خروناالجتماع األول للجنة الذي سينتخب خالله أعضاء املكتب األربعة اآل



ICCD/COP(5)/3/Add.1 
Page 19 

وينبغي . وكقاعدة عامة، جيري التناوب على رئاسة اللجنة بني اموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة         -١٣
وينبغي أن يكون . أن يكـون لـدى املرشـحني لرئاسـة اللجـنة خربة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

 .رئيس اللجنة عضواً يف مكتب مؤمتر األطراف

 شكلياتال )ب( 

سيعتمد يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف مقرر بإنشاء اللجنة املعنية بتنفيذ االتفاقية، بوصفها هيئة فرعية  -١٤
وباعتماد مقرر من هذا القبيل، يتوقف مؤمتر األطراف عن استخدام اللجنة . ختضـع لتوجيه وسلطة مؤمتر األطراف  

 .اجلامعة، اليت تعترب هيئة خمصصة

 :ذا الصدد، جتتمع اللجنةويف ه -١٥

 خالل اجتماعات مؤمتر األطراف؛ و -
 .بني دورتني ملؤمتر األطراف -

 .وخالل اجتماعات مؤمتر األطراف، تنفذ اللجنة والية اللجنة اجلامعة احلالية ووظائفها -١٦

سسات واملنظمات وتقوم اللجنة بني دورتني ملؤمتر األطراف باستعراض التقارير املقدمة من األطراف واملؤ  -١٧
وينبغي للجنة أن تستخلص استنتاجات وأن تقترح توصيات حمددة بشأن مزيد من      . غـري احلكوميـة وحتليـلها بعمق      

 .اخلطوات يف تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات، على حنو ما كان يقوم به الفريق العامل املخصص

طراف تقريراً شامالً إىل مؤمتر األطراف، على ضوء برنامج ويقـدم كـل اجـتماع للجـنة يعقد بني دورتني ملؤمتر األ         -١٨
 .العمل واالستنتاجات والتوصيات، وكذلك مشاريع مقررات للنظر فيها واعتمادها يف جلسات عامة ملؤمتر األطراف

 استنتاجات )ج( 

ة مبشاركة مجيع إن اسـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة ينـبغي أن يـنظر إليه بوصفه عملية غري رمسية وشاملة وشفاف         -١٩
األطـراف واجلهـات غـري احلكوميـة واملراقـبني، مبـا يف ذلـك املنظمات غري احلكومية واملؤسسات املتخصصة واألمم                     

 .املتحدة واملنظمات الدولية

وتقـوم اللجـنة الـيت سـيجري إنشـائها، لـدى تـنفيذ واليـتها، مبساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض وتقييم                  -٢٠
نفيذ االتفاقية، وذلك يف مجلة أمور منها حتليل املدخالت ذات الصلة املقدمة من األطراف وغريها التقدم احملرز يف ت
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وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد القضايا الناشئة واالجتاهات والنهج اجلديدة جتاه املسائل اليت تؤثر على تنفيذ             . اجلهات
 . فيها حتسني التنسيق وطرق حتقيق ذلكوفضالً عن ذلك، حتدد اللجنة ااالت اليت ينبغي. االتفاقية

وأخـرياً، ووفقـاً لإلعـالن املتعـلق بالـتعهدات لـتعزيز تـنفيذ االتفاقيـة، يوفـر إنشـاء اللجـنة فرصـاً لألطراف                          -٢١
وغريها من اجلهات للدخول يف حوار مثمر مع بعضها البعض من أجل خري الشعوب اليت تعيش يف املناطق املتأثرة، 

وبالتايل، ستسهم اللجنة يف إجناز أهداف االتفاقية، وهي بصفة رئيسية مكافحة           . دان الـنامية  ال سـيما شـعوب البـل      
وستستخدم تقارير اللجنة أيضاً كأداة هامة لتسهيل إدماج . أو ختفيف آثار اجلفاف على الصعيد العاملي/التصحر و

 .ألخرى ذات الصلةتنفيذ االتفاقية يف استراتيجيات التنمية ويف جماالت السياسات العامة ا

 الواليات املتحدة األمريكية -دال 

توصـيات بشـأن إجـراءات اسـتعراض بـرامج العمـل الوطـنية ودون اإلقلـيمية واإلقليمية يف إطار اللجنة املعنية          
 .باستعراض تنفيذ االتفاقية

 :قيود نظام االستعراض احلايل والنهج اإلقليمية

برياً للغاية فال تسمح باستعراض مجيع التقارير استعراضاً كامالً    إن االستعراضات القطرية تستغرق وقتاً ك      
وتقسـيم جـدول االسـتعراض إىل جتمعـات إقلـيمية ميـنع املشاركة الكاملة لألطراف       . يف أي مؤمتـر واحـد لألطـراف     

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن االسـتعراض واملناقشـة يف إطار منطقة      . واملـنظمات ذات الصـلة يف أي اسـتعراض واحـد         
 .معينة حيدان من الدروس املستفادة والتبادل املثمر لألفكار بني املناطق

 :التغيريات املقترحة فيما يتصل بإجراءات االستعراض

ينـبغي أن تستعرض التقارير وفقاً لفئات املواضيع لزيادة تقاسم الدروس املستفادة والتبادل املثمر لألفكار     
 :فئات املواضيع ما يليويشمل التقسيم احملتمل ل. بني املناطق

 . صياغة برامج العمل الوطنية، تنفيذ برامج العمل الوطنية، البلدان املتقدمة-مراحل التنفيذ  •

صناديق التصحر ( التـنمية املؤسسـية، املشـاركة، التضـافر بـني االتفاقيـات، تعبـئة املوارد        -قضـايا التـنفيذ     •
 ).الوطنية

 الـدول اجلـزرية الصـغرية، األنظمة البيئية       -ا األطـراف املـنفذة      تشـابه القضـايا البيـئية الـيت تعاجلهـ          •
 .املعتدلة، األنظمة البيئية االستوائية، منع التصحر، إعادة تأهيل األراضي املتدهورة، اخل
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ــناء مؤمتــر        ــيمية خــالل أســبوع واحــد أث ــيمية واإلقل ــرامج العمــل الوطــنية ودون اإلقل ــتم اســتعراض ب ويقــترح أن ي
وينبغي أن تتكون هيئة االستعراض من ممثلني لألطراف  .  واحـد يف السنة الفاصلة بني مؤمترين لألطراف        األطـراف وأسـبوع   

 .وممثلني لآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اتمع احمللي

.  دقيقــة للمناقشــة٤٥يقــة لعــرض املواضــيع و دق١٥وختصــص يف جــداول جلســات الصــباح وبعــد الظهــر  
 عرضاً لكل مرحلة من ١٨٠( عرضـاً يف الـدورة الـيت مدـا أسبوع واحد     ٩٠ويـنطوي ذلـك عـلى إمكانيـة تقـدمي       

 ). فيما بني الدورات٩٠ خالل مؤمتر األطراف و٩٠ -مؤمتر األطراف 

 :جدول توضيحي لالستعراض

 اف املنفذةتشابه القضايا البيئية اليت تعاجلها األطر

  منع التصحر-صباحاً وبعد الظهر  -١اليوم 

  إعادة تأهيل األراضي املتدهورة-صباحاً وبعد الظهر  -٢اليوم 

  مواصلة النظر يف إعادة تأهيل األراضي املتدهورة-صباحاً  -٣اليوم 

  األنظمة البيئية االستوائية-بعد الظهر   

  البيئية االستوائية مواصلة النظر يف األنظمة-صباحاً  -٤اليوم 

  األنظمة البيئية املعتدلة-بعد الظهر   

  مواصلة النظر يف األنظمة البيئية املعتدلة-صباحاً  -٥اليوم 

  الدول اجلزرية الصغرية-بعد الظهر   

 :طريقة االستعراض

بات عــلى ســبيل املــثال، املشــاركة، الترتيــ  (ميكــن مباشــرة االستعراضــات عــلى أســاس كــل موضــوع عــلى حــدة     
وخيـتار كـل بـلد يـرغب يف االشتراك الفئة أو الفئات اليت يريد أن يعرض يف إطارها دروساً          ). املؤسسـية، تعبـئة املـوارد، اخل      

ويف إطار موضوع معني، ينبغي أن تتكون اجللسات من عدة عروض تبني فيها الدروس ). تقدم مقدما؟(مستفادة ملناقشتها 
. وينـبغي تشـجيع األطراف على عرض الدروس املستفادة، اإلجيابية والسلبية على السواء  . املسـتفادة وتـليها مناقشـة مجاعيـة       

 .وميكن تلخيص الدروس حبسب املوضوع
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وينـبغي أن تجـرى االستعراضـات القطـرية املـتعمقة لربامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية يف االجتماعات                   
ضات يتيح تقاسم الدروس املستفادة واملعلومات على أساس وهـذا الـنوع من االستعرا  . دون اإلقلـيمية ذات الصـلة    

 .دون إقليمي

  موجز وحتليل للتقارير-خامساً

 مقدمة -ألف 

مت االعتراف بأن عملية استعراض وحتليل التقارير املقدمة إىل الدورتني الثالثة والرابعة ملؤمتر األطراف، اليت  -٢٢
 .يدة الجراء حتليل متعمق آلحاد التقارير الوطنيةقام ا الفريق العامل املخصص، وفرت فرصة فر

ويــرى أحــد . وســلِّط الضــوء أيضــاً عــلى الــتحديات والعقــبات الــيت ظهــرت مــن عمــلية االســتعراض هــذه   -٢٣
األطراف أن استعراض كل بلد على حدة من شأنه أن حيجب، بسبب اخلصائص الوطنية، االجتاهات واملواضيع اليت 

الـرغم مـن أن عمـلية االسـتعراض الفـردي للـتقارير اليت قام ا الفريق العامل املخصص       وب. حيـتمل أن تكـون هامـة     
وفـرت الكـثري مـن املعـلومات الوطـنية الوثيقـة الصـلة باملوضوع، رأى بعض األطراف أا ميكن أن تعوق اكتساب          

 الدورات االقليمية وباإلضـافة إىل ذلـك، تـرى هـذه األطـراف نفسها أن عقد     . دروس مجاعيـة فـيما يتعـلق بالتـنفيذ     
 .يعوق التبادل املثمر لألفكار واالبتكارات بني املناطق املتأثرة

وأكـدت بعض التقارير على ضرورة فصل عملية استعراض التنفيذ عن عملية التفاوض، كما شككت يف                  -٢٤
 فرعية لضمان ومـع ذلـك، اعـترفت معظـم الـتقارير باحلاجـة إىل إنشـاء هيئة         . دور اللجـنة اجلامعـة يف هـذا السـياق         

ومن ناحية أخرى، قُدم اقتراح كتايب ورد فيه أنه ميكن إنشاء آلية إلجراء . استعراض تنفيذ االتفاقية على حنو فعال
 .استعراض متكامل يف إطار والية املؤسسات احلالية التابعة لالتفاقية

 : من خاللوتبني تقارير أخرى أن من املمكن حتسني فاعلية اآللية احلالية للتقارير -٢٥

) ١-م أ/١١على حنو ما ورد يف املقرر (إعـادة حتديـد املـبادئ الـتوجيهية املتعـلقة بإعداد التقارير         )أ( 
 حىت تكون مناسبة آللية استعراض التنفيذ اجلديدة؛

ــة و  )ب(  ــام بتحــليالت متهيدي ــبادر ــا األطــراف يف إطــار االجــتماعات    /القي أو توليفــات للمواضــيع ت
 املنظمات دون االقليمية؛أو /االقليمية و

أو حتديد التزام األطراف بتقدمي /إعادة النظر يف جدول التناوب يف تقدمي التقارير حبسب املناطق و )ج( 
 .التقارير بالقيام بتقييم كامل كل ثالث أو أربع سنوات
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 .ذ االتفاقيةويف تقرير آخر أُكِّد على الصالت بني عملية االستعراض وإعالن التعهدات بتعزيز تنفي -٢٦

ومن مث ركزت   . وتؤيـد مجيـع الـتقارير الكتابية تعزيز واستمرارية وحتسني عملية استعراض تنفيذ االتفاقية              -٢٧
 .مجيع التعليقات واملداوالت على طرائق وهيكل هذه العملية لتأمني أدائها بفعالية وعلى أفضل حنو

ة وأهداف ووظائف اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ وهناك درجة معينة من تقارب اآلراء بشأن نطاق ووالي -٢٨
وميكـن أن تنشأ قضايا أخرى خالل املناقشات، وذلك، على سبيل املثال، يف امليادين اليت مل تعرب فيها                   . االتفاقيـة 

 .األطراف بعد عن أي آراء

 موجز املقترحات الكتابية الواردة من البلدان األطراف -باء

 عراض تنفيذ االتفاقية املبادئ املنظِّمة الست-١

 مــن اتفاقيــة األمــم املــتحدة ملكافحــة التصــحر املــبادئ  ٣كمــا أشــري يف معظــم الــتقارير، حــددت يف املــادة  -٢٩
ــة   ــة إىل حتقيــق أهــداف االتفاقي ــتوجيهية اهلادف ــبادئ بصــفة رئيســية بضــمان مشــاركة الســكان     . ال وتتعــلق هــذه امل

ميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر واجلفاف، وحتسني التعاون والتنسيق واتمعات احمللية يف القرارات املتعلقة بتص
عـلى الصـعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، وإجياد تفهم أفضل لطبيعة وقيمة األرض واملوارد املائية الشحيحة                 

 والظروف اخلاصة يف املناطق املتأثر والعمل من أجل استخدامها على حنو مستدام، وإيالء اعتبار كامل لالحتياجات
 .لألطراف من البلدان النامية املتأثرة، وال سيما أقلها منواً

ويف رأي أحد األطراف أن استعراض تنفيذ االتفاقية ينبغي أن يكون جزءاً دائماً ال يتجزأ من مهمة مؤمتر  -٣٠
 :األطراف، من أجل تقييم العناصر التالية بصفة منتظمة

 بلدان األطراف النامية؛التقدم احملرز من جانب ال )أ( 

 الدعم املقدم من الشركاء يف التنمية على املستويني الثنائي واملتعدد األطراف؛ )ب( 

 .كفاءة وفعالية السياسات واالستراتيجيات املتصورة لتنفيذ االتفاقية )ج( 

ن وظائف وبوجـه عـام، تـرى األطـراف أن عمـلية تعزيـز اسـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة هـي وظيفـة أساسية م                      -٣١
وهناك اتفاق واسع على أن هذه العملية ينبغي القيام ا باعتبارها عملية تعاونية ومرنة تقوم على تقاسم . االتفاقية

واهلدف منها هو متكني مؤمتر األطراف من تقدمي املشورة         . اخلـربات والـدروس املسـتفادة، وليـس كتقيـيم لالمتـثال           
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واقترح أحد األطراف، متحدثاً بالنيابة عن جمموعته،       . يع املستويات والتوصـيات لتحسـني تـنفيذ االتفاقيـة عـلى مج          
 .وأعرب آخرون عن تفضيلهم الستعراض موحد. القيام بعملية استعراض اقليمية ال مركزية

  والية اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية-٢

 مساعدة مؤمتر األطراف على استعراض وكما أشري يف تقارير عديدة، ميكن أن تكون الوالية العامة للجنة -٣٢
تــنفيذ االتفاقيــة استعراضــاً منــتظماً يف ضــوء اخلــربة املكتســبة عــلى املســتويات الوطــنية ودون االقلــيمية واالقلــيمية،  
وتسـهيل تـبادل املعـلومات عن التدابري اليت تعتمدها األطراف بغية استخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة                 

 .قبلة اليت ينبغي اختاذها يف تنفيذ االتفاقيةبشأن اخلطوات امل

  أهداف اللجنة-٣

هـناك توافـق واسـع يف اآلراء عـلى أن أهداف اللجنة اليت ستقوم بعملية استعراض التنفيذ ينبغي أن تكون                 -٣٣
) أ( بشأن إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ، وهي         ١-م أ /١١متسـقة مـع األهــداف احملــددة يف املقـرر           

كفالـة التقيـيم الفعـال للتقدم احملرز يف بلوغ أهداف االتفاقية، ومتكني مؤمتر األطراف من وضع التوصيات املناسبة              
تبادل املعلومات والبيانات فيما بني األطراف بغية حتقيق أقصى قدر من املنافع نتيجة ) ب(لـتعزيز تـلك األهداف؛     

كفالـة حصـول جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية على          ) ج(قيـة؛   للـتدابري واملـبادرات الـناجحة يف إطـار االتفا         
كفالة أن توضع املعلومات املتعلقة بالتنفيذ حتت تصرف ) د(املعلومات والبيانات الالزمة الضطالعهما بواليتيهما؛ 

ية وغريها من اجلمهـور وأن تـتاح للمجـتمع الـدويل، وخاصـة املـنظمات احلكوميـة الدوليـة واملـنظمات غري احلكوم               
 .الكيانات املهتمة باألمر

  تكوين اللجنة-٤

هــناك اتفــاق عــام عــلى أن املشــاركة يف عمــلية اســتعراض تــنفيذ االتفاقيــة ينــبغي أن تشــمل مجيــع البــلدان   -٣٤
األطـراف ومجيـع اجلهـات األخـرى يف العمـلية، ال سـيما املؤسسـات واملـنظمات واهليئات املهتمة، مبا يف ذلك جلنة               

 .والتكنولوجيا واآللية العاملية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اتمع احملليالعلم 

وبالرغم من أنه أوصي تكراراً مبراعاة الفاعلية بالنسبة إىل التكلفة يف كثري من التقارير، مل تقدم معلومات  -٣٥
 .ستعراض تنفيذ االتفاقيةتبني آثار احلد من عدد ممثلي البلدان األطراف يف اجتماعات اللجنة املعنية با

وأظهـر أحـد التعـليقات تفضـيالً بـأن يـتكون مكـتب اللجـنة مـن مخسة أعضاء ميثلون اموعات االقليمية                 -٣٦
ولكي يشترك مجيع األطراف يف . ويتمتعون خبربة يف عملية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وعملية استعراض التنفيذ

        موعات االقليمية، ميكن أن تكون مدة خدمة أعضاء مكتب اللجنة سنتني        عمـل اللجـنة ولتسـهيل التناوب بني ا .
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على أن رئيس اللجنة ميكن . وميكن أن يتوىل أعضاء مكتب اللجنة اخلمسة منصبهم يف االجتماع الذي ينتخبون فيه
 .أن ينتخب يف جلسة عامة ملؤمتر األطراف

  معايري ومنهجية إلجراء االستعراض-٥

وليس جاً (معظم التقارير، ينبغي تنظيم أعمال اللجنة على أساس ج يقوم على املواضيع كما لوحظ يف  -٣٧
ويــرى طــرف آخــر أن . ، بغيــة تســهيل التــبادل الــتقين غــري الــرمسي للمعــلومات بشــأن القضــايا األساســية   )إقلــيمياً

وبالتايل، . ير استعراضاً كامالً  االستعراضـات القطـرية تسـتغرق وقتاً كبرياً للغاية فال تسمح باستعراض مجيع التقار             
فـإن تقسيم االستعراض على أساس التجمعات اإلقليمية مينع املشاركة الكاملة لألطراف واملنظمات ذات الصلة يف   

 .أو اجتماع واحد/أي استعراض و

اض وستظل التقارير الوطنية اليت تقدمها األطراف وتقارير املؤسسات ذات الصلة متثل أساس عملية استعر -٣٨
 .ولكن، من أجل تسهيل املناقشات، ميكن توليف وتوحيدها املعلومات تبعاً للمواضيع املختارة. التنفيذ

ويف تقريـر آخـر اقـتِرح إجراء استعراض متعمق لربامج العمل الوطنية القطرية واستعراضات لربامج العمل           -٣٩
لنوع من االستعراضات من شأنه أن يتيح تقاسم     وهذا ا . دون اإلقلـيمية يف االجتماعات دون اإلقليمية ذات الصلة        
 .املعلومات والدروس املستفادة على أساس دون إقليمي

وأوصـت بعـض الـتقارير بـأن تسـتخدم لـدى اسـتعراض الـتقارير الوطـنية معايري ومؤشرات مناسبة وميكن                  -٤٠
والتكنولوجيا واآللية العاملية يف    واعـترفت مجيـع الـتقارير بدور جلنة العلم          . حتديدهـا كميـاً والـتحقق مـنها بسـهولة         

وطـالب أحـد األطراف بأن تقدم جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية معلومات خطية قبل               . عمـلية االسـتعراض   
 . بيد أنه، مل تقترح إجراءات تفصيلية هلذا اخليار. كل دورة للجنة

  تواتر االجتماعات-٦

دورات أي هيـئة فـرعية للتـنفيذ ينـبغي أن تـنظم بالتوازي مع              يـرى عـدد مـن األطـراف أن اجـتماعات أو              -٤١
ونظراً لكم التقارير اليت يتعني استعراضها يف اجتماعات مؤمتر األطراف، اقترح          . الـدورات العاديـة ملؤمتر األطراف     

ية آخـرون عقـد اجـتماعات فـيما بـني الـدورات حـىت يتسـىن مناقشـة املسـائل املتعـلقة بالتـنفيذ عـلى حنـو أكثر فاعل                           
 . وبدرجة أكرب من االستفاضة

واقـترح أحـد األطـراف بـرنامج عمـل مؤقتاً، مقسماً حبسب املواضيع، وهي، منع التصحر، وإعادة تأهيل                 -٤٢
 . األراضي املتدهورة، واألنظمة البيئية االستوائية، واألنظمة البيئية املعتدلة، والدول اجلزرية الصغرية
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  احملصلة-٧

لى أن ينبـثق عـن عمـلية االسـتعراض تقريـر شامل يتمشى مع اخلطوط العامة لتقرير      هـناك اتفـاق واسـع عـ        -٤٣
وميكـن أن يسـلِّط الضـوء عـلى اإلجنـازات والـتحديات األساسـية، وأن يشمل توصيات                  . الفـريق العـامل املخصـص     

ذ، إىل مؤمتر األطراف وينـبغي أن حيـال هـذا الـتقرير، مع غريه من األعمال التحليلية املتعلقة بالتنفي        . لـتعزيز التـنفيذ   
 . العتماده

  اآلثار املالية-٨

وأظهرت بعض التقارير تفضيالً إلنشاء هيئة تنفيذ فعالة من حيث التكلفة، ال سيما إذا أخذت يف االعتبار  -٤٤
وبناء عليه، . البارامـترات اللوجسـتية للهيـئة، مـثل تواتـر االجـتماعات وموقـع ومدة اجتماعات الدورات واملكتب                 

أشـري يف أحـد الـتقارير، فـإن إنشـاء هيئة فرعية إضافية رمسية سيترتب عليه بعض اآلثار املالية، إذ سيقتضي                     وكمـا   
 .ذلك تشغيل مكتب يتبعها

  دور األمانة-٩

تؤكد األطراف أنه يتعني على األمانة، يف إطار واليتها العامة، جتميع وإحالة التقارير املقدمة إليها، وجتميع  -٤٥
 االستعراضات اإلقليمية، وإحالة هذه التقارير مع تعليقات جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية إىل        نتائج تقارير 

 .مؤمتر األطراف

، ينبغي لألمانة أن تقوم أيضاً ببعض التحليالت األولية ١-م أ /١١وباإلضـافة إىل املهـام احملـددة يف املقـرر            -٤٦
وميكن أن توفر هذه . ن تقترح وثائق عمل الستخدامها كأساس للمناقشات     للتقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف وأ     

أو القضايا القطاعية، وميكن أن تشمل /الوثائق إطاراً للتحليل اإلقليمي ودون اإلقليمي ولتحديد املواضيع البارزة و
 .أيضاً قسماً الستعراض الدروس املستفادة
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 املرفق

 تفاقيةمشروع اختصاصات جلنة الستعراض تنفيذ اال

 إنشاء اللجنة -ألف 

اللجنة ( مـن االتفاقية، تنشأ جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية          ٢٢مـن املـادة     ) د(و) ج(و) أ(٢وفقـاً لـلفقرة      -١
بوصـفها هيـئة فـرعية دائمـة تابعـة ملؤمتـر األطراف ملساعدته يف استعراض تنفيذ          ) املعـنية باسـتعراض تـنفيذ االتفاقيـة       

 .تظماًاالتفاقية استعراضاً من

 والية اللجنة ووظائفها -باء 

تقـوم اللجـنة مبسـاعدة مؤمتـر األطـراف عـلى اسـتعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، يف ضوء اخلربة املكتسبة                      -٢
عــلى الصــعيد الوطــين ودون اإلقلــيمي واإلقلــيمي والــدويل، وتقــوم بتســهيل تــبادل املعــلومات بشــأن الــتدابري الــيت يعــتمدها   

 مـن االتفاقيـة، بغيـة اسـتخالص اسـتنتاجات واقـتراح توصـيات حمددة بشأن اخلطوات املقبلة يف         ٢٦ وفقـاً لـلمادة      األطـراف 
 :وبوجه خاص، تقوم مبا يلي. تنفيذ االتفاقية

ــلم           )أ(  ــنة الع ــبل جل ــن ق ــة م ــلومات املقدم ــراف واملع ــر األط ــة إىل مؤمت ــتقارير املقدم ــتعمق لل ــليل م حت
يـة وفقـاً لوالية كل منهما بغية استخالص استنتاجات واقتراح توصيات ملموسة بشأن          والتكـنولوجيا واآلليـة العامل    

 اخلطوات املقبلة يف تنفيذ االتفاقية؛

 معاجلة املشاكل النامجة عن سوء تنفيذ التدابري املتفق عليها؛ )ب( 

 حتديد أي ضرورة إلجراء تعديالت على برامج العمل واملشاريع واألنشطة؛ )ج( 

 هام يف اإلبقاء على سجل مؤسسي للقضايا الناشئة والقضايا الصعبة اليت تنجم عن التنفيذ؛اإلس )د( 

تقيـيم املـوارد املاليـة وأنـواع الدعـم األخـرى الـيت تتـلقاها البـلدان الـنامية املـتأثرة مـن أجـل إجناز                          )ه ( 
 أهداف االتفاقية؛ 

ملوارد وأنواع الدعم األخرى املقدمة إىل      إحاطـة املـاحنني واـتمع الـدويل عـلماً بشـأن اسـتخدام ا               )و( 
 البلدان النامية املتأثرة لتنفيذ االتفاقية؛

 التوصية بطرق ووسائل لتحسني إجراءات إبالغ املعلومات ونوعية التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف؛ )ز( 

 .اقتراح إجراءات وآليات شاملة إلجناز تنفيذ االتفاقية على حنو كامل وفعال )ح( 
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 تكوين اللجنة -جيم 

 :تتكون اللجنة من -٣

 ممثلي البلدان األطراف املتأثرة اليت تقدم تقارير إىل دورة مؤمتر األطراف؛ )أ( 

 ممثلي البلدان األطراف املتقدمة؛ )ب( 

 ممثلني معينني من اموعات اإلقليمية واملهتمة؛ )ج( 

 رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛ )د( 

 .ية العامليةممثل اآلل )ه ( 

وجيوز قبول أي هيئة أخرى أو وكالة، سواء أكانت وطنية أم دولية، حكومية أم غري حكومية، ترغب يف  -٤
 . أن تكون ممثلة يف اجتماع للجنة بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة

ويشكلون مع الرئيس، الذي . بـدور املقـرر  وتنـتخب اللجـنة نـواب رئيسـها األربعـة، ويقـوم واحـد مـنهم                -٥
وينتخب الرئيس ونواب الرئيس مع .  من النظام الداخلي، مكتب اللجنة٣١ينتخـبه مؤمتـر األطـراف وفقـاً لـلمادة       

إيـالء االعتـبار الواجـب إىل ضـرورة ضـمان توزيع جغرايف منصف ومتثيل مالئم للبلدان األطراف املتأثرة، ال سيما              
ويتوىل أحد نواب الرئيس منصب رئيس جلنة العلم . يا، وال تتجاوز مدة خدمتهم فترتني متتاليتنيتلك اليت يف أفريق

 .ويكون رئيس اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية عضواً يف مكتب مؤمتر األطراف. والتكنولوجيا

 . ويكون مكتب اللجنة مسؤوالً عن متابعة عمل اللجنة فيما بني االجتماعات -٦

 تواتر االجتماعات وتنظيم العمل -ل دا

وتعقد االجتماعات  . تعقـد اجـتماعات اللجـنة بالـتزامن مـع الدورات العادية ملؤمتر األطراف، وفيما بينها                -٧
 .غري العادية للجنة يف األوقات اليت يقررها مؤمتر األطراف

 .وتكون اجتماعات اللجنة عامة، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك -٨

.  مؤمتر األطراف برنامج عمل اللجنة، وينبغي أن يشمل هذا الربنامج تقديرات بشأن اآلثار املالية  ويعـتمد  -٩
 .ويف بداية كل دورة، تعتمد اللجنة جدول أعماهلا وتنظيم العمل للدورة



ICCD/COP(5)/3/Add.1 
Page 29 

 :ويشمل جدول األعمال املؤقت، حبسب االقتضاء، ما يلي -١٠

 مــن ٩ و٧ و٦ و٥ و٤ و٣راقــبني وفقــاً لــلفقرات اســتعراض الــتقارير الــواردة مـــن األطــراف وامل )أ( 
 ؛١-م أ/١١املقرر 

١٩ و١٨اسـتعراض املعلومات الواردة من جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية وفقاً للفقرتني        )ب( 
 ؛١-م أ/١١من املقرر 

 .أي بند آخر يتعلق باستعراض تنفيذ االتفاقية )ج( 

 يتهطبيعة عملية االستعراض ومنهج -هاء 

وتكون عملية قائمة . تكون عملية االستعراض اليت تقوم ا اللجنة مفتوحة ورمسية وشاملة ومرنة وشفافة -١١
 .على تقاسم اخلربات والدروس املستفادة لتحسني تنفيذ االتفاقية، وليس نظام امتثال

والصناديق والربامج وتقـوم اللجـنة بفحـص الـتقارير الـيت تقدمهـا األطـراف وكذلـك اهليـئات ذات الصـلة                 -١٢
الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة وغريهـا من املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، إضافة إىل التقارير األخرى         

 .اليت قد يطلبها مؤمتر األطراف

املواضيع (ووفقاً للمواضيع   ) حبسـب املـناطق واملـناطق الفرعية      (ويجـرى االسـتعراض عـلى أسـاس جغـرايف            -١٣
وميكن أن تنظر اللجنة يف استخدام . ، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك)سية والتدابري احملددة يف االتفاقيةالرئي

 .A/AC.241/INF.4 وICCD/COP(2)/CST/3مؤشرات التنفيذ كما هي معروضة يف وثائق منها الوثيقتان 

 النتيجة -واو 

 .ير عن عملها، مبا يف ذلك يف كل واحدة من دوراته العاديةتقدم اللجنة بصفة منتظمة إىل مؤمتر األطراف تقار -١٤

 .وميثل تقرير اللجنة أساس عملية استعراض التنفيذ من جانب مؤمتر األطراف -١٥

 شفافية العمل -زاي 

 .تكون نتائج عمل اللجنة متاحة للجمهور -١٦

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


