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(A)     GE.05-62953    201005    201005 

 مؤمتر األطراف
               الدورة السابعة

     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨-  ١٧      نريويب، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب ( ٧      البند 

 ،٢٢ة                                              ً      استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمال  باملاد
   من االتفاقية٢٦، واملادة )ب(و) أ(٢الفقرة 

                                                                         الـنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر            
                                         ً       ً                           األطـراف يف اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، مبا يف ذلك             

  ٥-   م أ / ١           من املقرر  ٤                                                     االستعراض املشار إليه يف الفقرة 

 ∗انةمذكرة من األم

 خالصة

                                               ً      ً   ، إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية، بصفتها هيئةً فرعيةً  ٥-   م أ / ١                             قرر مؤمتر األطراف، مبقتضى مقرره  - ١
              وجيب جتديد والية   .                                                                         ً       ً  ملؤمتر األطراف بغية مساعدته على االضطالع مبهمة استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

                                                                      من اختصاصاهتا، الواردة يف نفس القرار، يف الدورة السابعة ملؤمتر            ) ب ( ١                                          اللجـنة ومهامهـا كما ترد يف الفقرة         
  .                                                                    األطراف، يف ضوء العرب املستخلصة يف أثناء االستعراض الشامل الذي جتريه اللجنة

          يف روما،     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢     إىل   ١١        األوىل من   :                                وقد عقدت ثالث دورات للجنة حىت اآلن - ٢
      ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١     إىل  ٢                               يف هافانا، بكوبا؛ والثالثة من     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ٢٩     إىل   ٢٦                      بإيطاليا؛ والثانية من 

  .              يف بون، بأملانيا

                                                      

  .                                                                    تأخر تقدمي هذه الوثيقة حىت يتسىن النظر يف آخر التقارير الواردة من األطراف ∗ 
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                          أن يتم على أساسها استعراض                       ، أن املعايري اليت ينبغي  ٦-    م أ  / ٧                                        وقـرر مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          - ٣
                                             املؤمتر يف دورته السابعة هي األمهية والتأثري             يف                                                                     اختصاصـات جلنة تنفيذ االتفاقية وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا        

   ١                                                        ودعت األطراف إىل تقدمي مقترحات خطية إىل األمانة قبل            .                                                  والفاعلـية ومالءمـة التصميم وفعالية التكاليف      
  ،                                                                               ولكن يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف               ،      ٢٠٠٥       يناير   /                كـانون الـثاين   

                                                                              ات اللجنة وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا قصد إدخال ما يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك               الستعراض اختصاص
  .                                                           إعادة النظر يف احلاجة إىل اللجنة بصفتها هيئة فرعية ويف أساليبها

                                                                                                    ويعـرض الفصل الثاين معلومات أساسية ويصف التقدم احملرز يف استعراض تنفيذ االتفاقية وتطور عمل                - ٤
  .    ٢٠٠١                                              اهتا يف دوراهتا الثالث اليت عقدت منذ إنشائها يف عام              اللجنة وإجراء

                                    ويتناول الباب ألف التعليقات اليت       .                                                                  ويرد يف الفصل الثالث خالصة التقارير وكذلك حتليل آراء األطراف          - ٥
                                             ويتناول الباب باء قضية استعراض اختصاصات        .                                                              قدمـت بشأن خمتلف اجلوانب املتعلقة باستعراض عملية التنفيذ        

                                                                                                            جـنة وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا، وهو ما ميثل لب النقاشات بشأن األساليب املمكنة اليت ينبغي أن                    الل
  .                                                                          توجد لدى اللجنة مىت رأى مؤمتر األطراف من املناسب جتديد واليتها بصفتها هيئة فرعية

                         ض تنفيذ االتفاقية، فقد                                                                                      وملا كانت مجيع التقارير قد اتفقت على أن اللجنة قامت بدور رئيسي يف استعرا              - ٦
                                              وينبغي حتديد أساليبها وعملها واجلدول الزمين        .                                                               أوصي بتجديد واليتها بصفتها هيئة فرعية دائمة ملؤمتر األطراف        

  .                ً     ً                                ً                                             الجتماعاهتا مستقبالً طبقاً لآلراء اليت عربت عنها األطراف ووفقاً لتطور هذه اهليئة يف فترات ما بني الدورات حىت اآلن

 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ  ق   الف 

  ٣  ٣- ١ ...................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٤   ٢٢- ٤ .......................................................              معلومات أساسية -     ً  ثانياً 

  ٧   ٥٩-  ٢٣ ......................      األطراف                                       موجز وحتليل التقارير الواردة من البلدان  -     ً  ثالثاً 

  ٧   ٣١-  ٢٣ ...............                               الستعراض عملية تنفيذ االتفاقية       املوجهة       املبادئ  -    ألف 

            ، وعملها،         االتفاقية                استعراض تنفيذ      ة    جلن                   استعراض اختصاصات    -    باء 
  ٩   ٥٩-  ٣٢ ...................................                      واجلدول الزمين الجتماعاهتا

   ١٥   ٦١-  ٦٠ ................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً  رابعاً 

 مرفق
   ١٧ .................................................................................                الوثائق املرجعية
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  مقدمة-   ً أوال  

                                               ً      ً   ، إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية، بصفتها هيئةً فرعيةً  ٥-   م أ / ١                             قرر مؤمتر األطراف، مبقتضى مقرره  - ١
  .                                         ً       ً  ضطالع مبهمة استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً                               ملؤمتر األطراف بغية مساعدته على اال

                                                            يف دورته السابعة أن املعايري اليت ميكن على أساسها استعراض       ٦-    م أ  / ٧                               قـرر مؤمتـر األطراف بقراره        و - ٢
                                                                                                           اختصاصـات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا، واليت ستستعرض أثناء الدورة              

  :                                    ة ملؤمتر األطراف، ستكون على النحو التايل      السابع

                                                          ً               مـدى متشي أغراض جلنة استعراض االتفاقية وأهدافها ونتائجها عموماً مع             :        األمهـية   ) أ  "( 
                          احتياجات األطراف وتوقعاهتا؛

                                                                  مدى التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف الشاملة لالتفاقية الذي ميكن أن ينسب   :       التأثري  ) ب ( 
                                                                         فيذ االتفاقية، عن طريق أمور منها اإلجراءات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف                  إىل جلنة استعراض تن

        ُ                                                   بشأن الُنهج والسياسات واالستراتيجيات لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

  ،  ٥-   م أ / ١                                                            مدى استجابة اللجنة لتنفيذ واليتها ومهامها كما هو مبني يف املقرر   :         الفعالية  ) ج ( 
                     من مرفق هذا املقرر؛ ) ب ( و  )  أ ( ١                 وال سيما يف الفقرة 

                                                                 مدى جناح تصميم دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اإلفضاء            :               مالءمة التصميم   ) د ( 
                                                                                                             إىل مناقشـات تفاعلية وإىل التفاعل القائم على أساس التعلم مبا يؤدي إىل إضفاء الشفافية واملرونة على                 

                              عملية استعراض تنفيذ االتفاقية؛

                                                             تناسب نواتج اللجنة مع املوارد املستثمرة، من حيث حجم             مدى  :                     فعالـية التكالـيف     )ه ( 
   ".              مداوالهتا وجودهتا

ُ                                                                               وُدعيـت األطراف يف نفس القرار إىل تقدمي آرائها بشأن االستعراض، وذلك قبل                      يناير  /               كانون الثاين   ١ 
  .                                                                    ، ولكن يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف    ٢٠٠٥

ـ   - ٣                                                         أملانيا والربازيل وبلغاريا واجلزائر والصني وجملس االحتاد         :                                  رة تقاريـر من األطراف التالية                ووردت عش
                                                                                                     األورويب بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، واملغرب والنرويج بالنيابة عن ائتالف اجملموعة اإلقليمية 

   ).        تقريران (                            والواليات املتحدة األمريكية      ) JUSSCANNZ (                                                   للـدول املـتقدمة غري املنضمة إىل االحتاد األورويب          
             ، كما تقدم       ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب   ١٠                                                                       وتسجل هذه املذكرة املسامهات الواردة املقدمة من البلدان األطراف حىت           

    ً      ً                                                                                                    خالصةً وحتليالً للمقترحات اليت تقدمت هبا األطراف يف بابني يتعلقان باملبادئ اليت توجه استعراض عملية التنفيذ                
     ً               ونظراً لقواعد األمم     .                                                                       صاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا                     واستعراض اخت 

                                                                                                                       املـتحدة املتعلقة بإعداد األمانة للوثائق الرمسية، مل تدرج البيانات الواردة من األطراف يف هذه الوثيقة، غري أهنا                  
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                                                 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على شبكة                                                                   استنسخت بأكملها، كما قدمت إىل األمانة، يف املوقع اخلاص ب         
   . http://www.unccd.int/cop/cop7/COPsubmissions.php       إنترنت 

  معلومات أساسية-     ً ثانيا  

 الدورات األوىل والثانية والثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                      الدورات اليت عقدت منذ إنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                                    مرتني يف دورتني عقدتا بني دورتني           ٢٠٠١                                                        ت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية منذ إنشائها يف عام               اجتمع - ٤
  ؛     ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢       إىل     ١١                               األوىل يف روما، بإيطاليا، من       (                                     عاديـتني مـن دورات مؤمتر األطراف        

     عقدت  (                         ورة من دورات مؤمتر األطراف                 ، ومرة يف أثناء د )    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١     إىل  ٢                            والثالثة يف بون، بأملانيا، من 
    ومن    ).     ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب   ٢٩       إىل     ٢٦                                                                           الدورة الثانية يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف هافانا، بكوبا، من            

                    يف أثناء الدورة        ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢١       إىل     ١٨                                                           املقرر عقد الدورة الرابعة للجنة يف نريويب، بكينيا، من          
  .  اف                 السابعة ملؤمتر األطر

     ٣٦٠     ً                      بلداً من البلدان األطراف و   ١٤٩       ً      مشاركاً من    ٤٢٠                                               ودعت اللجنة يف أثناء فترات ما بني الدورات         - ٥
                                              ويف الدورة الثانية، اليت عقدت بالتزامن مع          ).                                        ً      الدورة األوىل والدورة الثالثة للجنة تباعاً      (     ً    طرفاً      ١٣٠      ً      مشاركاً من   

  .     ً  طرفاً   ١٧٠       مبشاركة                                            ً  الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، كان احلضور مكثفاً 

           وملا مل تتلق   .                                                                                واستضـافت حكومـة إيطاليا الدورة األوىل للجنة دون أن تتحمل األمانة تكاليف إضافية    - ٦
                                                                                                    األمانة أي عروض الستضافة الدورة الثالثة ودفع تكاليفها اإلضافية، استعملت امليزانية األساسية وصندوق األنشطة 

  .                                                             للدورة، رغم أن األمانة واجهت ضائقة مالية لتغطية تكاليف املشاركني                                    التكميلية لتغطية التكاليف اللوجستية 

       اإلعداد

                                      ً      ً                                      إىل األمانة أن جتمع وتعد خالصة وتقدم حتليالً أولياً لتقارير األطراف واملراقبني              ٥-    م أ  / ١               طلـب القرار     - ٧
                     نفسه على أن األمانة            وينص القرار  .                                                                   وتتيح الفرصة لألطراف لكي تستعرض تلك الوثائق يف مدة معقولة قبل الدورة

                                 أو دون اإلقليمي، وأن تسعى إىل       /                                                                             ينبغي أن تنشر املعلومات املستمدة من حتليلها األويل على املستوى اإلقليمي و           
  .                    ً                                            احلصول على ردود تيسرياً إلعداد مسامهات إقليمية من أجل عملية االستعراض
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  .               يف عمل اللجنة           سامهت  )١ (           ات إقليمية          ً                                                       واسـتعداداً للـدورة األوىل للجنة، عقدت األمانة أربعة اجتماع          - ٨
                                ، إىل الدورة األوىل للجنة لكي       ٥-    م أ  / ١                                                                         وقدمت أربع وثائق رمسية، تتضمن املسامهة اإلقليمية كما يقتضيه القرار           

  .         تنظر فيها

  .                                    ً                                 ً                                      وال ميكـن القيام بعملية مشاهبة استعداداً للدورة الثالثة للجنة، وذلك أساساً بسبب شح املوارد املالية                - ٩
                                                                                                        لعت األمانـة يف أفريقيا بالعمل التحضريي، بواسطة وحدة التنسيق اإلقليمية التابعة هلا بشكل أساسي،                     واضـط 

                                                                                                                   وعقـدت مشاورات إقليمية للبلدان األطراف املتضررة املعنية مبرفقات التنفيذ اإلقليمية لالتفاقية يف بداية الدورة               
      وقدمت   .                      ً                العملية بالتايل شفهياً إىل اللجنة                      وقدمت املسامهات يف     ).     ٢٠٠٥      مايو   /         أيـار   ٣    و  ٢ (                    الثالـثة للجـنة     

                               ، نظمت يف سياق مشروع متوسط       )٢ (                                                                       االستنتاجات اليت خلصت إليها ثالث حلقات عمل دون إقليمية يف أفريقيا          
  .                                                              ، إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عرب وثيقة رمسية )          انظر أدناه (                         احلجم ملرفق البيئة العاملية 

        التوقيت

             وقد أتاح ذلك   .                        أشهر من دورهتا التالية  ١٠                                                     عقدت الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية قبل حنو  -  ١٠
  .    ً      ً                                                                                     وقتاً معقوالً لألطراف إلجراء مشاورات موسعة بشأن مشاريع املقررات املزمع إعدادها على أساس تقرير اللجنة

                                                    اإلعداد للدورة الثالثة للجنة من مشروع متوسط               َّ                                                  وقد تأتَّى جزء رئيسي من متويل التقارير األفريقية قيد         -  ١١
                 ُ                                                               وكان ذلك أول مرة ُيستفاد فيها من دعم التقارير الوطنية من خالل مشروع متعدد          .                              احلجـم ملرفق البيئة العاملية    

                           لذا، عقدت الدورة الثالثة يف   .                                                                   ً       األطـراف، واسـتغرق استكمال الترتيبات ذات الصلة مدة أطول مما كان متوقعاً    
  .                                                 ، أي قبل حنو مخسة أشهر من الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف    ٢٠٠٤    ً               بدالً من خريف عام     ٢٠٠٥      مايو /    أيار

                          جدول األعمال وبرنامج العمل

                                                                                  ، استعرضت الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ما استجد يف التقارير             ٥-    م أ  / ١   ً          عمالً باملقرر    -  ١٢
                                                           كما نظرت يف التقارير اليت قدمتها البلدان املتقدمة األطراف بشأن   .  ق                               أو التقارير اجلديدة من مجيع املناط /        املتاحة و

                                                      

ُ                             ي ُعقد يف ويندهوك، ناميبيا،                                    املؤمتـر اإلقليمي األفريقي الذ      ) ١ (                    ؛ واالجتماع اإلقليمي     ٢٠٠٢      يوليه  /      متوز   ١٩-  ١٥  
                             ؛ واالجتماع اإلقليمي الثامن        ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١٢- ٨                                                                         اخلـامس ملراكـز التنسيق اآلسيوية، دمشق، اجلمهورية العربية السورية،           

  ؛     ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب  ١-       يوليه   /      متوز   ٢٩                                                                                     للـبلدان األطـراف مـن أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، بريدجتاون، بربادوس،             
                                                                                                              واالجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف من مشال املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان املتضررة، جنيف، سويسرا، 

  .    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ٢٦-  ٢٣
            خبصوص تنفيذ                                                                                               حلقات عمل دون إقليمية بشأن العرب املستخلصة وأفضل املمارسات يف إطار التقارير الوطنية                ) ٢ (

    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١١- ٩                                                        بالنسبة إىل مشال أفريقيا وغرهبا، يف واغادوغو، بوركينا فاسو،   :                                  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
                                                ؛ وبالنسبة إىل شرق أفريقيا وجنوهبا، يف أديس            ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١٧-  ١٥                                                       ؛ وبالنسبة إىل  وسط أفريقيا، يف دواال، الكامريون،          

  .    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٣-  ٢١       يوبيا،          أبابا، إث
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       ً   تقريراً   ٤٨                           واستعرضت الدورة األوىل للجنة   .                                                                  التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد وتنفيذ برامج عمل مجيع املناطق      
                       التينية ومنطقة الكارييب،        ً               تقريراً من أمريكا ال  ٣٣       ً             تقريراً من آسيا، و  ٤٤                                     من البلدان األفريقية األطراف املتضررة، و

    ٢٢       ً                                                                                      تقريراً من البلدان األطراف من مشال املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان املتضررة، و  ١٧ و
                                تقارير من املنظمات احلكومية      ٨                                      تقارير من هيئات األمم املتحدة، و        ١٠      ً                                    تقريـراً من البلدان املتقدمة األطراف، و      

  .                                         وثيقة رمسية يف اجملموع إىل الدورة األوىل للجنة  ٣٥             وقدمت األمانة   .        الدولية

              من املقـرر     ١٥       إىل     ١٣                                           واجلدول الزمين املوجـز يف الفقـرات من         ٥-    م أ  / ١     ً                 وطبقاً ألحكـام املقرر     -  ١٣
       ً                تقريراً من البلدان      ٤٩                  واستعرضت الدورة     .                                                              ، ركـزت الـدورة الثالثة للجنة على التنفيذ يف أفريقيا           ١-    م أ  /  ١١

     من   ١١                         من هيئات األمم املتحدة، و  ١٠       ً                                  تقريراً من البلدان املتقدمة األطراف، و      ٢٠              ف املتضررة، و                 األفريقية األطرا 
  .                                            وثيقة رمسية يف اجملموع إىل الدورة الثالثة للجنة  ٣١             وقدمت األمانة   .                        املنظمات احلكومية الدولية

     ً                 طبقاً ملقررات مؤمتر                                                                                       واقـترح األمـني التنفيذي برنامج عمل دورات اللجنة بالتشاور مع رئيس اللجنة،             -  ١٤
                                                                                      ووضع التصميم املقترح لدورات اللجنة املعقودة بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف يف              .                     األطـراف ذات الصلة   
              جبانب املواضيع   (                                                               ذات الصلة، ال سيما وجوب استعراض التنفيذ حسب املواضيع            ٥-    م أ  / ١                      احلسبان أحكام املقرر    

     وكان   .                                                                 إيالء االعتبار الواجب للمناطق واملناطق دون اإلقليمية اجلغرافية              ، مع    )                                التخصصـية احملددة يف ذلك املقرر     
  .                 ً                                                                         التصميم يرمي أيضاً إىل تسهيل تبادل املعلومات بشأن التدابري اليت اعتمدهتا األطراف لتنفيذ االتفاقية

          رير بشأن                                ً                                                               ويف الـدورة الثالثة للجنة، وطبقاً لربنامج عملها كما وضعه مؤمتر األطراف، استعرضت التقا              -  ١٥
                                                        التعديالت الضرورية على عملية الصياغة وتنفيذ برامج العمل؛   :                                                تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا مع بعض القضايا العاملية

                                                                                                                        واسـتعراض املعلومـات املـتاحة املتعلقة حبشد واستعمال املوارد املالية وغريها من أنواع الدعم الذي تقدمه الوكاالت                  
                                                                                          لنظر يف سبل ووسائل تعزيز الدراية العملية ونقل التكنولوجيا ملكافحة التصحر، والنظر                                          واملؤسسات املتعددة األطراف؛ وا   

   .                                                                                                     يف سبل ووسائل حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، وكذلك نوعية وتصميم التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل مؤمتر األطراف

ُ                              وُعقد حواران تفاعليان عامليان    -  ١٦                                            ج برامج العمل الوطنية ومسامهتها يف جممل           إدما (                              يف الدورة الثالثة للجنة       
           وباملثل، مشل   .                         بغية إثراء مداوالت اللجنة  )                                        ، وتدهور األراضي وأثره يف اهلجرة والصراعات                      عملية القضاء على الفقر

  .                               ً            تصميم الدورة الثالثة للجنة أيضاً ندوات نقاش

            مدة الدورات

                                            دورات اللجنة املعقودة بني دورات مؤمتر األطراف                               على أنه ال جيوز أن تتجاوز فترة ٥-   م أ / ١          ينص املقرر  -  ١٧
                         وقرر مكتب مؤمتر األطراف أن   .           أيام عمل  ١٠                                       واستغرقت الدورة األوىل اليت عقدت بني دورتني   .               العادية أسبوعني

                                         أيام عمل، مبا فيها اجتماعان خمصصان        ٨                ستنعقد يف خالل      )                       الدورة الثالثة للجنة   (                                الـدورة الثانـية بني دورتني       
  .                            ات اإلقليمية تستغرقان نصف يوم       للمشاور
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        أيام   ٣                                                                                                    وبالنسبة إىل دورات اللجنة اليت عقدت يف أثناء الدورات العادية ملؤمتر األطراف، اقترح أن تدوم                 -  ١٨
    ٢٩-  ٢٦ (                                                 وعقدت اللجنة، يف دورهتا الثانية، أربع جلسات           ).                                            اجـتماعات يـدوم كـل منها نصف يوم          ٦    أو   (

   ).    ٢٠٠٣      أغسطس  /  آب

                           رات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف                 إعداد مشاريع املقر

                                                                                                      اسـتهل رئـيس الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عملية مشاورات واسعة النطاق لتجسيد                -  ١٩
                                                                 وقبل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، أحيل مشروعا مقررين إىل جلنة العلم   .                             توصيات اللجنة يف مشروع مقررات

          وقدم رئيس   .                                                            ع مقررات ونقلت إىل الدورة الثانية للجنة بغرض النظر فيها                                         والتكنولوجـيا واستكملت ستة مشاري    
  .                                                                                             اللجنة يف دورهتا الثانية ستة مشاريع مقررات إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ اإلجراءات الالزمة بناء على ذلك

              فرقة اإلقليمية                                                                           واستهلت عملية مشاهبة عقب الدورة الثالثة للجنة وجيري االضطالع هبا من خالل ممثلي األ -  ٢٠
                    ً          وشارك يف العملية أيضاً رئيس       .                                                                                   املعنية بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بالتشاور مع مكتب اللجنة          

  .                                                                 جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن القضايا اجلامعة واملسائل املتعلقة بواليته

        املداوالت

    ً     ً                                        ريراً شامالً إىل مؤمتر األطراف بشأن برنامج عملها، مبا                                              تقدم اللجنة، يف دوراهتا اليت تعقد بني الدورات، تق -  ٢١
   ويف   .                                                                       ويضم التقرير حصيلة عملية االستعراض وما يتصل هبا من حوار سياسايت            .                             فـيه االستنتاجات والتوصيات   

                                                                                                               الدورات اليت تعقد يف أثناء انعقاد مؤمتر األطراف، يستكمل عمل اللجنة بوضع مشاريع مقررات، عند الضرورة،                
  .                                     ظر فيها املؤمتر، والعتمادها، عند االقتضاء      لكي ين

                                                                                                      وقرر مؤمتر األطراف أن استعراض التنفيذ ينبغي أن يركز على سبعة مواضيع ختصصية حمددة حىت الدورة                 -  ٢٢
                                                                                            وتتجلى هذه املواضيع يف املداوالت واالستنتاجات والتوصيات اليت تصدر عن دورات اللجنة اليت               .                      السابعة ملؤمتر األطراف  

   ).            على التوايلICCD/CRIC(3)/9   وICCD/CRIC (1)/10     انظر  (                            ني دورات مؤمتر األطراف العادية       تعقد ب

 األطراف موجز وحتليل التقارير الواردة من البلدان -     ً ثالثا  

 املبادئ املوجهة الستعراض عملية تنفيذ االتفاقية -ألف 

                           ألمانة وحللت هذه اآلراء خبصوص                                                                  أشـارت التقارير إىل شىت جوانب استعراض عملية التنفيذ وخلصت ا          -  ٢٣
                                                                                                    املعايري الرئيسية اليت ينبغي أن يتم على أساسها استعراض اختصاصات جلنة تنفيذ االتفاقية وعملها واجلدول الزمين 

                                                          ً                                          ويتـبع تصـميم هذا التقرير منط تقارير مؤمتر األطراف السابقة سعياً إىل تيسري فهم هذه املسألة                   .            الجـتماعاهتا 
                                                                                               تنبط التقرير اجتاهات رئيسية من اآلراء اليت عربت عنها األطراف والتعليقات اليت قدمتها منذ                     كما يس   .          ومناقشتها

  .                                       أن بدأت اللجنة استعراضها تنفيذ االتفاقية
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                استعراض إجراءات    ( ١-   م أ /  ١١                              ّ                        ً          وينبغي استعراض التنفيذ، كما ذكّر بذلك معظم األطراف، طبقاً للمقرر  -  ٢٤
       الذي  ٦-   م أ / ٧                                     ، الذي يتضمن اختصاصات اللجنة، واملقرر  ٥-   م أ / ١         ، واملقرر  ) ذ                              تبليغ املعلومات واستعراض التنفي

                             وهناك إمجاع على أن اللجنة       .                                                                                    يتضـمن املعـايري اليت ينبغي أن يتم على أساسها استعراض والية اللجنة ومهامها             
                  وراهتا الثالث، إىل                               لقد حققت هذه اهليئة، يف د       .                                                               وسيلة مهمة يتوسل هبا مؤمتر األطراف الستعراض تنفيذ االتفاقية        

                                                                                                             حد بعيد، هدفها املتمثل يف حتديد القضايا والقيود والردود من خالل استعراض عملية التنفيذ يف البلدان األطراف           
  .                                                                                         املتضررة، وتسهيل إجراء حوار عاملي ومواضيعي، واستكشاف احللول اليت تساهم يف تعزيز تنفيذ االتفاقية

                                                                التعليقات واملداوالت يف اجتماعات اللجنة ركزت كما ينبغي على                                                وأكـد العديد من التقارير على أن         -  ٢٥
  ُ           وأُثريت هذه    .                                                                                                    طـرائق تنفـيذ عملية االستعراض وهيكلتها ومعايريها بغية ضمان أدائها بأقصى قدر من الفعالية              

                                                                                                         العملـية بـالدروس املستخلصـة وحركية دورات اللجنة وتبادل األفكار واالقتراحات واملقترحات بني خمتلف               
ـ  ُ               ومن خالل استعراض التنفيذ الذي قامت به اللجنة، ُحددت اإلجراءات   .                                  اركني يف الـدورة الثالـثة للجنة         املش                                              

  .                                                                        املمكنة، اليت ميكن االضطالع هبا على املستوى القطري ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل

                 عناصر اليت سامهت يف                                                                          وكما جاء يف أحد التعليقات، ينبغي أن يركز استعراض التنفيذ ويهدف إىل تقييم ال -  ٢٦
                                                        االقتصادي والفيزيائي األحيائي وما إذا كانت نتائج        -                                                        حتسـني تنفيذ االتفاقية من املنظور السياسي واالجتماعي         

                                                              وينبغي بالتايل أن يقيم االستعراض مدى مسامهة الدورات األوىل           .                                           الدورات الثالث األوىل تربر استمرار وجودها     
                                      ً                                              تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر؛ واستناداً إىل هذا التحليل، تقدمي توصيات بشأن                                             والثانية والثالثة للجنة يف حتسني    

  .                                             ً أفضل طريقة الستعراض وحتسني تنفيذ االتفاقية مستقبالً

                                                                                                         وحسـب العديـد مـن التقارير، أمثر استعراض التنفيذ يف دورات اللجنة نتائج ملموسة تتعلق بتبادل                  -  ٢٧
           َّ                                                          وبالتايل، مكَّن العمل الذي مت مؤمتر األطراف من اختاذ قرارات أكثر             .    راف                                    املعلومـات واخلربات بني البلدان األط     
  .                             فعالية يف مكافحة التصحر واجلفاف

                                                                                                      وشـدد أحـد التعلـيقات على أن عمل اللجنة ال يزال دون اآلمال العريضة اليت تعلقها األطراف على                 -  ٢٨
         وباخلصوص،   .                            لومات على حنو شفاف وشامل                                                                        االسـتعراض الشامل لعملية تنفيذ االتفاقية ووضع إطار لتبادل املع         

                                                                                                                هـناك اختالل توازن يف عملية االستعراض احلالية للجنة بني استعراض تقارير البلدان النامية األطراف املتضررة                
                                                    فقد تبادلت البلدان النامية األطراف املتضررة اخلربات اليت   .                                                     وتقاريـر البلدان املتقدمة األطراف والوكاالت املعنية     

                      ، يف حني أن البلدان      ) ٥-    م أ  / ١       املقرر   (                                                               والعـرب اليت استخلصتها يف مجيع املواضيع التخصصية السبعة                     اكتسـبتها 
                                                                                                    املتقدمة األطراف مل تتبادل املعلومات سوى بشأن عدد قليل من املشاريع املشتركة اليت قامت هبا يف البلدان النامية 

                                                  لتقين الذي تقدمه البلدان املتقدمة األطراف إىل البلدان                                           وبالتايل، ال توجد صورة كلية عن الدعم املايل وا  .       األطراف
                                                                                             هذا االختالل يف عملية االستعراض ال يساعد على التغلب على التحديات املالية والتقنية اليت                .                  النامـية األطراف  

         ألطراف أن                                   َ                               ونتيجة هلذا الوضع، جاء يف إحدى املسامهَات أنه ينبغي للبلدان املتقدمة ا  .                          تعترض سبيل تنفيذ االتفاقية
                                                                                                                 تقدم تقاريرها على حنو يشبه تصميم تقارير البلدان النامية األطراف املتضررة، ال سيما يف جماالت مثل خربهتا يف                  

  .                                                                            تيسري مشاركة املنظمات غري احلكومية وتعزيز التنسيق وتشجيع التآزر مع اتفاقيات أخرى
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                                               نية، كما أكد العديد من املشاركني يف الدورة                                                                      وينـبغي زيادة التركيز على تبادل املعلومات العلمية والتق         -  ٢٩
                                                                                                فمـن شـأن زيادة مسامهة فريق خرباء جلنة العلم والتكنولوجيا يف اإلجراءات أن يعزز فعالية                  .                   الثالـثة للجـنة   

                                                                                                كما أن املشاركة الكاملة للمنظمات غري احلكومية عنصر حيوي يف تنفيذ والية االتفاقية القاضية                .            االجـتماعات 
                                                                                    ويف هذا الصدد، اقترح أحد األطراف ضرورة تعزيز استكشاف سبل ووسائل ضمان متثيل               .        ع املدين             بإشراك اجملتم 

  .                                                      جغرايف أفضل للمنظمات غري احلكومية يف الدورات القادمة للجنة

     ً                                                              ُ                                                 ونظـراً إىل أن مـرفق البيئة العاملية أصبح آلية مالية تابعة للجنة، فقد اقُترح أن يركز استعراض التنفيذ                    -  ٣٠
                                                                                                                على استعراض حالة دعم هذه املنظمة والوكاالت املكلفة بالتنفيذ التابعة هلا تنفيذ برامج العمل الوطنية،                      ً مستقبالً

  .                                             وتقدمي توصيات بشأن حتسني مجع األموال وإدارة األموال

                                                                                        وأكد تقرير آخر على ضرورة حتسني كفاءة عملية استعراض التنفيذ، وذلك عرب تركيز اجتماعات اللجنة  -  ٣١
          وكما جاء    .                                                                                                ما بني الدورات على النهوج املواضيعية اليت تعزز التنفيذ السريع التفاقية مكافحة التصحر                     يف فترات 

                                                                                          ، ينبغي إجراء االستعراض حبسب املواضيع مع إيالء االعتبار الواجب للمناطق واملناطق دون              ٥-    م أ  / ١            يف املقـرر    
                       ً                              التخصصية الرئيسية وفقاً للنتائج اليت مت التوصل إليها                                     وينبغي حتليل وإعادة تقييم هذه املواضيع  .                  اإلقليمية اجلغرافية

                                                                           وينبغي معاجلة مسألة وضع نظم لإلنذار املبكر معاجلة أفضل بواسطة املوضوع             .                                عقـب اجتماعات اللجنة الثالثة    
  ا    ُ        ً                                                  واقُترح أيضاً تعزيز وضع تدابري استصالح األراضي املتدهورة كم          .                                                التخصصـي املتعلق برصد وتقييم اجلفاف والتصحر      

  .                                                                  وينبغي أن يبني هذا املوضوع حصيلة املشاريع والربامج بشأن تنفيذ االتفاقية  .                  كانت احلال يف املاضي

 ، وعملها، واجلدول الزمين الجتماعاهتااالتفاقيةاستعراض تنفيذ ة جلناستعراض اختصاصات  -باء 

َ                                                             أُمجَع على أن املعايري اليت مت على أساسها استعراض اختصاصات            -  ٣٢            ، وعملها،          االتفاقية             عراض تنفيذ      است   ة    جلن ُ 
              بيد أنه ورد يف   .                               ، وجيهة بالنسبة إىل هذه العملية ٦-   م أ / ٧                                              واجلدول الزمين الجتماعاهتا، على حنو ما يرد يف املقرر 

  .                                                                               عدد من التقارير اعتقاد بضرورة النظر يف مواضيع إضافية لتوسيع نطاق استعراض التنفيذ

  األمهية-١

    لقد   .                                                                         د جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وواليتها يتماشيان مع أهداف االتفاقية                                   مـن املعروف أن علة وجو      -  ٣٣
  .                                                                                                           عززت اللجنة تبادل املعلومات واخلربات بني البلدان األطراف املتضررة، كما عززت التفاهم بني خمتلف املناطق              

                 املنظمات واآلليات                                                                                            وسـلطت الضوء على ضرورة حتسني شفافية التمويل الذي تقدمه البلدان األطراف املتقدمة و             
  .                                                                                التمويلية الدولية املعنية، ما يزيد كفاءة املوارد املخصصة واملستثمرة يف تنفيذ االتفاقية

                                                                                                        ويـرى العديـد من األطراف أن معاجلة املسائل التالية قد تساعد مؤمتر األطراف على تقييم مدى أمهية                  -  ٣٤
  :                     عملية استعراض التنفيذ

                                               نتاجات الدورات الثالث األوىل للجنة يف مستوى توقعات                                     إىل أي مـدى كانـت نـتائج واست          ) أ ( 
                                                        األطراف وغريها من أصحاب املصلحة من حيث حتسني تنفيذ االتفاقية؟



ICCD/COP(7)/3 
Page 10 

 

                                                                   هل تستهدف اختصاصات اللجنة مبا يكفي حتسني وتسريع عملية تنفيذ االتفاقية؟  ) ب ( 

           ة تلبيتها؟                                                          ما هي توقعات واحتياجات األطراف اليت ال يزال يف وسع عملية اللجن  ) ج ( 

                                                             إىل أي مدى تشعر األطراف بأن عملية اللجنة قد لبت تلك االحتياجات؟  ) د ( 

ُ                                                  َّ     هل ميكن أن تزيد األمهية لو ُوضعت أولويات واضحة فيما يتعلق بتلك االحتياجات املتصوَّرة؟    ) ه (                           

                   مل مدى تقدمي اللجنة                                                                               وباملثل، جاء يف أحد التعليقات أن معايري تقييم أمهية اللجنة وفاعليتها ينبغي أن تش   -  ٣٥
                                                                              ً                      خالصة لتلك املمارسات والعرب واملبادرات اليت تعزز التنفيذ وتوسيع النطاق ليشمل بلداناً أو مناطق أخرى، وحيدد 

  .                                                    سبل ووسائل تبادل تلك املعلومات وتعزيز نقل التكنولوجيا

                        ال يتم إال من خالل تنفيذ                                                                             وشدد أحد املقترحات على أمهية اللجنة وعلى أن تناول حتقيق أهدافها بفعالية         -  ٣٦
ّ                                                                             الـتدابري الواردة يف برامج العمل الوطنية، وشّخص القيمة احملددة اليت تضيفها دورات اللجنة بقدر ما ميثل تبادل                                                            

  .                                     ً     ً                   املعلومات مع البلدان األطراف األخرى عامالً مهماً يف تنفيذ االتفاقية

  التأثري-٢

                  ً                                ة الثالث قدمت إطاراً للبلدان األطراف املتضررة الستخالص                                             جاء يف العديد من التقارير أن دورات اللجن      -  ٣٧
                                                                    ومسح تبادل اخلربات بصياغة وتنفيذ أفضل لربامج العمل الوطنية وبرامج         .                                      العـرب مـن اخلربات وتبادل املعلومات      

  .    ذها                                                                                                             العمـل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، مبا يف ذلك شبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية، وعزز تنفي               
                                                                                                          وتعـزز، بواسـطة اللجنة، التواصل والتفاهم بني البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدولية والبلدان األطراف       

                                                                                                   وباخلصوص، قامت اللجنة بدور مهم يف تشجيع إدراج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية                .          املتضـررة 
                     ً                     كما شكلت اللجنة إطاراً لتبادل التجارب        .              لعمل الوطنية                                                          الوطنـية الكلية، وإدراج ختفيف حدة الفقر يف برامج ا         

                                                                                                        الناجحة حبيث تتعاون البلدان النامية مع معاهد البحوث الدولية والبلدان املتقدمة يف استعمال تكنولوجيات الفضاء 
  .             ُ                                                                          واالستشعار من ُبعد املتقدمة لرصد التصحر وتقييمه، وأثبتت وجود آفاق واسعة للمزيد من التعاون

ِ                                      شار تعليق آخر إىل أنه ال ميكن تقييم أثر اللجنة يف التنفيذ إال ِمن طريق تقييم مستمر آلثار برامج العمل   وأ -  ٣٨                                                          
             االقتصادية  -                                                                                                   الوطنـية، ال سـيما يف جمـال معاجلة املعلومات بشأن التغريات الفيزيائية األحيائية واالجتماعية                

  .                  واملؤسسية والسلوكية

                                                                   ألة ما إذا كانت التوصيات اإلضافية اخلمس والثالثون بشأن جمموعة                                           وألقى مقترح آخر الضوء على مس      -  ٣٩
                                                                                                      كبرية من املواضيع، املوجهة إىل مجيع أصحاب املصلحة واملتخذة يف أثناء الدور األول من عملية استعراض التنفيذ       

                من صميم تنفيذ                     ُ         ستعاجل القضايا اليت ُتعد       )                                                                    الدورتـان األوىل والثانـية للجنة والدورة السادسة ملؤمتر األطراف          (
  .               ً            االتفاقية تنفيذاً أكفأ وأفعل
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    فقد   .                                                                                ويذكي حمتوى عملية االستعراض ومشوليتها، يف مجلة ما يذكي، الوعي باألسباب األساسية للتصحر -  ٤٠
            َّ                                                   إىل أي مدى متكَّن االستعراض من حتويل السياسات واالستراتيجيات           :                                          تسـاءل أحد األطراف عن املعايري التالية      

                                                                                            ز تنفيذ االتفاقية واالستجابة للتوقعات والطوارئ إىل هنوج واضحة، وإىل أي حد تعد وجاهة                                  القـادرة على تعزي   
                                                                                              التوصيات املطالبة باختاذ إجراءات ملموسة من املفترض أن يبت فيها مؤمتر األطراف خبصوص النهوج والسياسات 

  .                      ً                             واالستراتيجيات، استجابةً الستفسارات طرف عن هذه املعايري

                                                                                              تعليق نفسه مسألة ما إذا كانت مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف قد تابعتها األطراف                           كما أثار ال   -  ٤١
                        ُ                               فإن كان األمر كذلك، فكيف ُترمجت هذه التوصيات إىل سياسات     .    ً              ُ           ً             أصـالً وإىل أي مـدى اعـُتمدت سياسياً        

              ى أرض الواقع؟                          ً       ً         ً                                   واستراتيجيات وإجراءات حملياً ووطنياً وإقليمياً وماذا كانت اآلثار النامجة عنها عل

                                                                                                     وإضـافة إىل ذلـك، أكد أحد األطراف أن استعراض ما بني الدورات ينبغي أال يركز فقط على عملية                  -  ٤٢
                                               ً                                                           استعراض التقارير الوطنية ودون اإلقليمية، بل أيضاً تقدير ما إذا كان استعراض تلك التقارير قد ساهم يف حتسني      

       ً                                      وتأسيساً على هذا التحليل، ينبغي أن تعاجل         .                 ل دون اإلقليمية                                                      تنفـيذ األطراف لربامج العمل الوطنية وبرامج العم       
                                                                                                              التوصـيات مـا إذا كانـت نتائج دورات اللجنة اليت تعقد بني الدورات تربر استمرار وجودها، وكيف ميكن                   

  .                                ً             استعراض االتفاقية وتنفيذها مستقبالً على حنو أفضل

                                        تنفيذ كل من البلدان األطراف املتضررة                                                                  ويرى طرف آخر من الصعب إجراء تقييم مباشر وواضح ملدى            -  ٤٣
  .                                                                      واملتقدمة بسبب عدم وجود معايري خمتصرة الستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

  الفاعلية-٣

         ، أن تصل  ٥-   م أ / ١                                        ً                                 يؤكد أحد التعليقات أنه ال ميكن للجنة، طبقاً الختصاصاهتا املنصوص عليها يف املقرر  -  ٤٤
                ومن شأن تشغيل     .           ً                                                     نفيذ، نظراً إىل عدد األنشطة الكبري املشار إليه يف ذلك املقرر                                            إىل الفعالية املرجوة من حيث الت     

                                 وبالتايل، فإن إجناز تلك الشبكات قد   .                                                                شبكات الربامج املواضيعية أن يسهل تبادل املعلومات بني البلدان األطراف
  .                            جيعل دورات اللجنة أكثر فعالية

                                                                ن يستند إليها االستعراض، ويدعو إىل حتديد القضايا الرئيسية،                                                     ويشري تقرير آخر إىل الوثائق اليت ينبغي أ        -  ٤٥
                                                                                                                مـثل كفـاءة التدابري وفعاليتها، وأفضل املمارسات، والتعديالت على برامج العمل الوطنية، وحتديات التنفيذ،               

      اخلربات                                                                                                            واملعلومات عن التمويل، وإجراءات تبليغ املعلومات، وتعزيز الدراية العملية ونقل التكنولوجيا، وتبادل             
  .                                                واملعلومات، واالستنتاجات والتوصيات، وتقدمي التقارير

  :                                             وطرحت أطراف أخرى مسائل تتعلق بالقضايا التالية -  ٤٦

                                                                                               هل ينص التصميم احلايل لتقدمي التقارير على تبادل املعلومات بكفاءة، وتالقح اخلربات واملقارنة               ) أ ( 
                                                        ألنشطة؟ فإن كان هناك جمال للتحسني، كيف يؤثر ذلك يف                                                                لتأسيس التحليل عليها قصد تقييم تأثري السياسات وا       

                                   التقارير الوطنية وغريها من املسامهات؟
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                                                                                              هـل اضطلعت اللجنة بأنشطتها املنوطة هبا يف الدورات اليت عقدت بني الدورات العادية ملؤمتر                 ) ب ( 
                                                        األطراف، ال سيما عندما تعلق األمر بتحديد القضايا الرئيسية؟

                                                                         حتديد وحتليل التدابري املتخذة من األطراف وأصحاب املصلحة خبصوص قدرهتم                         إىل أي مدى مت     ) ج ( 
                                                                                                           عـلى تعزيـز مكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار اجلفاف وتلبية احتياجات األشخاص الذين يعيشون يف                 

                املناطق املتضررة؟

ُ                             إىل أي مدى ُحددت أفضل املمارسات والعرب املستخلصة وُوضعت هلا خالصات ومت             ) د (                                     ُ               تبادهلا بني             
                      األطراف وأصحاب املصلحة؟

                                                                                            هـل اضـطلعت اللجنة بأنشطتها املنوطة هبا يف الدورات العادية ملؤمتر األطراف، وهل قدمت                   ) ه ( 
                                                                          توصيات وجيهة وواقعية مبا يكفي الستتباعها بقرارات ملموسة حتسن تنفيذ االتفاقية؟

                                           ت القيمة اليت تتعلق بتجربة تبادل ونشر                                                                    ورغـم أن اللجـنة قدمـت العديد من االقتراحات والتوصيا           -  ٤٧
                                                                                                   املمارسات اجليدة، فإنه ينبغي هلا أن تبذل املزيد من اجلهود إلذكاء وعي اجملتمع الدويل بآثار التصحر على الصعيد 

ّ               كما ينبغي أن جتّد يف تشجيع        .                                                                                 العاملي، خاصة أثره يف التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                          
                          ومن املتوقع أن تعزز اللجنة   .                                                                           ان املتقدمة األطراف على زيادة مساعدهتا املالية والتقنية للبلدان النامية األطراف     البلد

  .                                       احلوار والتبادل بشأن القضايا اآلنفة الذكر

  مدى مالءمة التصميم-٤

             ات أخرى بسبب                                                                                  جاء يف إحدى املسامهات أنه ملا كانت القضايا املتعلقة بالتصحر ختتلف عن قضايا عملي         -  ٤٨
                                                                                                                  العوامـل االجتماعية السياسية والسكانية والثقافية وغريها من العوامل، فإن تركيز جدول أعمال دورات اللجنة               

  .                                               على االستعراض اجلغرايف حيد من تصميم اجتماعات اللجنة

َ      َ      ُ                                            ولكـي تكون دورات اللجنة أفَعل وأنَتج، اقُترح عقدها منفصلة، وإن أمكن،              -  ٤٩        ستة                    يف موعد ال يتجاوز                            
                                              ويف هذا الصدد، يؤكد طرف آخر على أنه ينبغي حتديد   .                                                       أشهر من انعقاد دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف        

                                           واألفضل أن تنعقد دورات اللجنة يف فترات         .                                                                   مواعيد دورات مؤمتر األطراف واللجنة مبدة طويلة وأن تكون ثابتة         
  .                                          ن أريد هلا أن تقوم بدور حقيقي يف تلك الدورات                                                 ما بني الدورات قبل انعقاد دورات مؤمتر األطراف بسنة إ

                                                                           ، ينبغي أن يفضي تصميم اللجنة إىل تفاعل يقوم على التعلم ويقود إىل              ٦-    م أ  / ٧                        وكمـا تقـرر باملقرر       -  ٥٠
َ                          ً                         لذا، ترى إحدى املساَهمات يف األسئلة التالية حلوالً ممكنة لتحديد وتشكيل      .                                 اسـتعراض شـفاف ومرن للتنفيذ                        

  :               اختصاصات اللجنة
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                                                       ً                                          هـل يعتـرب تصـميم دورات اللجنة األوىل والثانية والثالثة مالئماً لتيسري تبادل مفتوح ومثمر                 ) أ ( 
                                                                                             ذلـك حتديـد املمارسات اجليدة واحلواجز اليت تعترض تنفيذ االتفاقية؟ وهل أدى تنظيم نقاش                             للخربات، مبا يف 

                                 رات مؤمتر األطراف يف دورته السادسة؟                                                ً               اللجنة يف فترات ما بني الدورات إىل حراك يرتكز أساساً على إعداد مقر

                                   ً                                                        هـل أفضى تصميم االستعراض املتبع تقييماً وتوصيات تتعلق باملمارسات اجليدة واحلواجز اليت               ) ب ( 
                                   تؤثر يف تنفيذ االتفاقية، يف مجلة أمور؟

                                                                                                هل ميكن للتصميم أن يستفيد من توضيح األهداف وحتديد النتائج اليت ينبغي التوصل إليها ومن                 ) ج ( 
                                                                             ً                                   األنشـطة والوسائل؟ وهل ميكن أن تكون النتائج عملية أكثر إن كانت األهداف أكثر حتديداً، وقابلة للقياس،                 

                               ً  وواقعية، ومقبولة، وحمددة زمانياً؟

                                                                                              هـل تشكيلة اللجنة احلالية املفتوحة العضوية مناسبة للمهمة املوكولة هلا، وهل مجيع أصحاب                ) د ( 
 ً      ً                                   ُّ                                الً كافياً ملسامهة أصحاب املصلحة املعنيني؟ وهل تردُّد الدورات كاف للدورة                                              املصلحة ممثلون فيها؟ وهل تتيح جما     

  ؟ )                                                                                   يف أثناء مؤمتر األطراف ومرة بني كل دورتني من دورات مؤمتر األطراف، مع مراعاة التناوب اجلغرايف (           االستعراضية 

                      هناك ما يكفي من                                                                                 هـل التنظيم احلايل ألعمال دورات اللجنة متالئم مع النتائج املتوخاة؟ وهل               ) ه ( 
                                                                                                                 تركـيز على القضايا الرئيسية اليت هلا قيمة عملية خبصوص تنفيذ االتفاقية؟ وهل يسمح التنظيم احلايل من خالل                  
                                                                                                                   الـدورات العامـة هبـذا التركيز أم ينبغي النظر يف إمكان عقد اجتماعات موازية ألفرقة العمل؟ وهل تستعمل                   

                  ت لتركيز النقاش؟                                      التقنيات احلديثة واإلدارة املهنية للقاءا

                                                                                                 هل يعكس التقرير الشامل عن دورات اللجنة املعقودة بني الدورات النقاشات والنتائج على حنو               ) و ( 
             مناسب ووجيه؟

                                                                                            هل عوجلت املواضيع التخصصية الرئيسية مبا يكفي حىت اآلن؟ وهل ال تزال وجيهة بالنسبة إىل                 ) ز ( 
             زيادة عددها؟                             أم ينبغي إبداهلا أو تغيريها أو              العمل املقبل

      تردد     مدى                             االستعراض تشكيلة اللجنة و          يراعي                                        ً    ُ                   نتـيجة طبيعية للتساؤالت املشار إليها آنفاً، اقُترح أن           ك و -  ٥١
  .                   دوراهتا وتنظيم عملها

                                          ُ                                                       لـآلراء املعرب عنها يف الدورة الثالثة للجنة، اقُترح أن يستهدف ترتيب اجتماعات اللجنة حل                    ً    وطـبقاً    -  ٥٢
   ".              اختاذ التدابري  "    إىل    "                         إعداد التقارير املرحلية   "                                     وحتويل أسلوب عمل اللجنة من صيغة                                    املشـاكل يف عملية التنفيذ      

  :                                                                     وبسبب هذا املقترح، طرحت االعتبارات التالية املتعلقة بدورات اللجنة املقبلة

  )  أ ( ١        الفقرة   (   َ                                                                                   حيافَظ على اتساق وقت إتاحة البيانات حبيث تستعرض األطراف التنفيذ يف مجيع املناطق                ) أ ( 
                                                                                  ، وينبغي للجنة، بعد استعراضها تنفيذ األطراف لالتفاقية يف مناطق غري أفريقيا، أن تستعرض  ) ٥-   م أ / ١      املقرر     من  
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                                                                                                           تنفـيذ األطـراف يف مجيع املناطق اخلمس يف نفس الوقت، حبيث ميكن عقد مقارنة بني خمتلف املناطق يف عملية                    
                                   يق هدف تعزيز التنفيذ يف مجيع املناطق؛                                                     التنفيذ، وحتديد املشاكل املشتركة، وإجراء تقييم شامل، وحتق

                                                                                            جيـب على كل دورة من دورات اللجنة تقدمي ما يكفي من وقت للتداول بشأن مجيع املواضيع                  ) ب ( 
                                                                                                   ففي دورات اللجنة اليت تعقد يف أثناء مؤمتر األطراف، ينبغي ختصيص ما ال يقل عن يومني الستعراض                   .         الرئيسية

                         وينبغي يف األثناء تنظيم      .                                                               دورات اللجنة اليت تعقد بني الدورات وإلعداد مشاريع املقررات                                          تقارير الوكاالت املعنية وتقارير     
                                                                                           اجتماعات ومنتديات قبل كل دورة من دورات اللجنة بغية إجياد معلومات مفيدة تناقشها دورة اللجنة؛

              تحدة للتنمية                             فقد استحدثت جلنة األمم امل      .                                                       ينـبغي للجنة أن جتري املزيد من احلوارات التفاعلية          ) ج ( 
                وينبغي للجنة أن   .                         ، وحققت منذئذ نتائج جيدة    ٢٠٠٤      يف عام   "             معرض الشراكة " و  "            مركز التعلم "              املستدامة صيغيت 

   ".                 معرض نقل التقنيات " و  "             مراكز التعلم "                                                  تنظر يف إمكان استحداث املزيد من صيغ العمل املرنة مثل 

                                         هة صوب حتديد اآلثار اإلجيابية وليس فقط                                                                 وشدد تقرير آخر على ضرورة أن تكون عروض البلدان موج          -  ٥٣
                                                                                                             صـوب الـتقارير عن املبادرات والسياسات والربامج، واألحرى أن تقوم على التجارب اجلارية اليت تشبه تلك                 

  .                                               املستعملة يف بناء القدرات ونقل املعلومات بني األطراف

                                  لية بوضوح قبل انعقادها مبدة طويلة،                 ُ                                             وإضافة إىل ذلك، ذُكر أنه بتنظيم حمتوى وبنود دورات اللجنة التفاع -  ٥٤
                                                                                                             ميكـن للمشاركني أن يستعدوا أفضل استعداد لتحقيق أهداف اللجنة على مدى مخسة أيام، وميكن بعدئذ إعادة                 

                                ويتطلب ذلك حتديد الوقت املخصص       .                                                                          هيكلة برنامج العمل لتلبية احتياجات تلك الدورات على مدى مخسة أيام          
  .                                                         الدورات التفاعلية بني املشاركني املتخصصني يف التقنية والسياسة                           للبيانات الرمسية وزيادة تيسري

  فعالية التكاليف-٥

                                               ورأى العديد من املقترحات أن استغراق دورات         .                                                    تظل فعالية التكاليف قضية يف صميم شواغل األطراف        -  ٥٥
                            املتعلقة بعملية استعراض                                                                                              اللجـنة يف فترات ما بني الدورات مثانية أيام مناسب ويتيح فرصة مناقشة مجيع القضايا              

  .                                                                                               التنفيذ، مبا فيها احلوارات التفاعلية وغريها من األنشطة املفيدة املتصلة بتبادل املعلومات والعرب املستخلصة

َ                                                              وتقـترح إحدى املساَهمات إمكان تنظيم دورات اللجنة بفعالية وكفاءة يف أسبوع         -  ٥٦                 فتحديد املشاورات   .                 
                             وقد خصصت دورة اللجنة الثالثة   .                                        بعد الظهر، كحد أقصى، يسهل هذه العملية                         ً    اإلقليمية يف نصف يوم، صباحاً أو

               كما أن إعداد     .     ً                                                                                         كثرياً من الوقت للمشاورات اإلقليمية ومل تتمخض سوى عن نتائج قليلة ملموسة للدورة نفسها             
  .                    ً     ً                                               التقارير استغرق وقتاً طويالً بسبب إدراج بنود إضافية ال تشملها الدورة صراحة

                   وتشمل هذه اإلجراءات   .                                                          رير آخر باختاذ عدد من اإلجراءات لتحسني فعالية الدورات املقبلة           ويوصـي تق   -  ٥٧
                                                                                                            تقليص البيانات الرمسية والعروض إىل أدىن حد لفسح اجملال أمام احلوار التفاعلي بني املشاركني، واحلصول على                

  .                      باالستعداد بناء على ذلك                                                ً                  املزيد من املعلومات عن حمتوى الدورات التفاعلية سلفاً للسماح للمشاركني 
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  :                                                 وترد أدناه معايري تقييم فعالية تكاليف عملية اللجنة -  ٥٨

                                                                                             كـيف ميكن احلكم على عملية تقدمي التقارير املفضية إىل دورات اللجنة والدورات نفسها من                 ) أ ( 
       ُ                                                                            حيث عبُء العمل وكفاءة الوقت وفعالية التكاليف؟ وهل ميكن حتديد فرص إجياد الوقت واملوارد؟

                                  وغريها من أصحاب املصلحة يف خمتلف        )                  التقارير الوطنية  (                                    هـل املعلومات املتاحة من األطراف         ) ب ( 
                                ُ                                       ً                                      دورات اللجنة مفيدة من حيث التوصلُ إىل أهداف اللجنة؟ وهل تعرض املعلومات حقاً التقدم احملرز يف األنشطة                 

                                        املستكملة؟ وهل ميكن لتعزيز استعمال                                                                              اجلاريـة وعن املبادرات اجلديدة، يف الوقت الذي يشار فيه إىل املشاريع           
                                  قواعد البيانات القائمة حتسني الوضع؟

                                                          ً     ً                             هـل مجـيع التقارير املتعلقة باللجنة متاحة وميكن احلصول عليها حاالً، مثالً من قاعدة بيانات           ) ج ( 
                       اتفاقية مكافحة التصحر؟

                           ستحدثته اآللية العاملية وميكن       الذي ا  "                                     جهاز املعلومات املالية عن تدهور األراضي "    ُ       ً   هل طُور متاماً   ) د ( 
                                       ً  استعماله إلعداد أو حتديث التقارير مستقبالً؟

                                                                                                 هل ميكن حتديد دورات اللجنة فيما بني الدورات، بعد تركيزها على القضايا العملية الرئيسية،                  ) ه ( 
                يف مخسة أيام عمل؟

                      ولتان بسبب عبء عمل                                                                                  ويعـتقد العديد من األطراف أن تكلفة ومدة دورات اللجنة بني الدورات معق             -  ٥٩
                                                       كما أن دورات اللجنة يف أثناء انعقاد مؤمتر األطراف           .                                                             اللجـنة الثقيل وتقدمها امللحوظ يف تعزيز تنفيذ االتفاقية        

  .                                                    فعالة من حيث تكاليف مشاركة ممثلني من بلدان نامية أطراف

  االستنتاجات والتوصيات-     ً رابعا  

  :                                   حيبذ مؤمتر األطراف أخذ ما يلي يف احلسبان -  ٦٠

                                                    من االتفاقية بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا   ٢٦         ، واملادة  ) ب ( و  )  أ ( ٢         ، الفقرة   ٢٢      املادة   ) أ ( 
         املؤسسية؛

                               بشأن إجراءات تبليغ املعلومات؛ ١-   م أ /  ١١      املقرر   ) ب ( 

  ؛        االتفاقية              استعراض تنفيذ      جلنة                     ومرفقه عن اختصاصات  ٥-   م أ / ١      املقرر   ) ج ( 

                                                                      لنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر                     بشأن ا   ٦-    م أ  / ٧       املقرر    ) د ( 
                                         ً       ً   األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً؛

                                                                                       مقررات مؤمتر األطراف املقترحة من اللجنة واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقاريرها الشاملة؛    ) ه ( 
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                                              ات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف                                                   اخللفـية ذات الصـلة لإلجـراءات أو اآللي          ) و ( 
                                ً       ً   استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً؛

                                                                        املقترحات اخلطية املقدمة من البلدان األطراف وهذا التقرير الذي أعدته األمانة؛  ) ز ( 

       علومات                                                                                      اآلراء اليت عربت عنها األطراف نتيجة تطور العملية بسبب اخلربات املكتسبة وتبادل امل              ) ح ( 
  .                                   والعرب املستخلصة على مدى دورات اللجنة

  :                       وحيبذ مؤمتر األطراف ما يلي -  ٦١

                                                                                      جتديـد والية اللجنة بصفتها هيئة فرعية دائمة تابعة ملؤمتر األطراف، مبا أن كل األطراف عربت        ) أ ( 
    يذ؛                                ً     ً                                           عن اقتناعها بأن اللجنة تؤدي دوراً مهماً ال ميكن االستغناء عنه يف عملية استعراض التنف

                                                                                 استعراض اختصاصات اللجنة وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا وتقدمي التوجيه بشأن االهتمام   ) ب ( 
                  العاملي واملواضيعي؛

  .                                                                    النصح بشأن تعزيز إجراءات تبليغ املعلومات كما أوصت دورة اللجنة الثالثة  ) ج ( 
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 مرفق

 الوثائق املرجعية

             رمز الوثيقة                   العنوان أو الوصف

 ICCD/COP(6)/11                           ر األطراف عن دورته السادسة         تقرير مؤمت

 ICCD/COP(6)/11/Add.1                   اإلجراءات املتخذة-        إضافة -                                   تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة 

  )  أ ( ٢           ، الفقرة     ٢٢                                             ً                      استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بأحكام املادة         
                              ضع إجراءات أو إنشاء آليات                   النظر يف و   -                     مـن االتفاقـية        ٢٦             ، واملـادة     ) ب ( و

                                                                  مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام

 ICCD/COP(6)/3 

                                                    النظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية         -          إضافة   -                 تنفيذ االتفاقية   
                                                           إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام

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

                                                   ملخص توليفي للتقرير املتعلق بسبل حتسني كفاءة        -          إضافة   -                 تنفيذ االتفاقية   
                               وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا

 ICCD/COP(5)/3/Add.2 

                                                    النظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية         -          إضافة   -                 تنفيذ االتفاقية   
              فاقية بانتظام                                             إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االت

 ICCD/COP(4)/3/Add.7 

 ICCD/COP(4)/AHWG/6                                                        تقرير الفريق العامل املخصص إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

 ICCD/COP(3)6                                   االستراتيجية املتوسطة األجل لألمانة-                            ترتيب سري عمل األمانة الدائمة 

                مؤسسية إضافية                 أو إنشاء آليات   /                            النظر يف وضع إجراءات و     -                 تنفيذ االتفاقية   
                                            ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية

 ICCD/COP(3)17 

 ICCD/COP(1)/11/Add.1                                 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته األوىل

- - - - - 


