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 مؤمتر األطراف
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب ( ٧      البند 

  ة                                       استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسي
                                                   وضع إجراءات أو إنشاء آليـات مؤسسيـة إضافيـة ملساعدة
                                                 ً       ً     مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر 
                                         ً       ًاألطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضا  منتظما 

 ∗مذكرة من األمانة

 خالصة

                                                                  ، جتديد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومهامها، يف الدورة           ٥-    م أ  / ١                            ؤمتر األطراف، مبقتضى مقرره             قـرر م   - ١
                                كما قرر مؤمتر األطراف أن جيري،       .                                                                                  السابعة ملؤمتر األطراف، على ضوء الدروس املستفادة أثناء االستعراض اإلمجايل للجنة          

        بغية                          واجلدول الزمين الجتماعاهتا                             ختصاصات اللجنة وعملياهتا         ً   عراضاً ال                                                    يف موعد أقصاه الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، است       
  .              ها كهيئة فرعية     عمل     طرائق                                                                إدخال كل ما يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك إعادة النظر يف احلاجة إليها و

                                                      ، إجراء هذا االستعراض أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر         ٧-    م أ  / ٧                                         وقـرر مؤمتـر األطـراف، مبقتضى مقرره          - ٢
                                                                                        واجلهات املعنية من أصحاب املصلحة يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك اجملتمع                                     طـراف، ودعا األطراف       األ

            أشهر قبل   ٦                               إىل األمانة يف موعد أقصاه       ICCD/COP(7)/3                                                                املـدين، إىل إحالـة ردودها على األسئلة الواردة يف الوثيقة            
   .                                  انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

                                                      

                                                                                                   تأخـر تقـدمي هذه الوثيقة كي تؤخذ باالعتبار املسامهات الواردة من األطراف واجلهات املعنية من                 ∗
  .    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                                               أصحاب املصلحة يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واجملتمع املدين حىت تاريخ 
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وهي ملخصة يف هذه ) >www.unccd.int<( ُ                                                   ن شرت الردود اليت استلمتها األمانة على موقع االتفاقية وقد -٣
                       ّ            ً                                                         وإذ يؤخذ باالعتبار أنه مت  التطرق أيضا  إىل طرائق عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومهامها يف نتائج . الوثيقة

 العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ  الفريق(للذين أنشئا يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف الفريقني العاملني ا
فإن هذه الوثيقة تستفيض يف حبث املقترحات املقدمة ) املعلومات والفريق احلكومي الدويل املخصص العامل بني الدورات 

 .بشأن هذه املسألة                             ً       ً      ً           يف هذا السياق، واليت متثل إسهاما  إضافيا  وهاما  من األطراف 
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤  ٦-       ١ ....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٥   ٣٧-       ٧ ...................             َّ                               حتليل وجتميع أوَّيل ملسامهات األطراف واجلهات املراقبة -     ً ثانياً

  ٥   ١٥-       ٧ .............................................................     األمهية -   ألف 

  ٦   ٢٠-    ١٦ ..............................................................      التأثري -   باء 

  ٧   ٢٦-    ٢١ ............................................................        الفاعلية -   جيم 

  ٨   ٣٣-    ٢٧ ....................................................             مالءمة التصميم -   دال 

   ١٠   ٣٧-    ٣٤ ....................................................             الية التكاليف  فع -   هاء 

                                                                                    النـتائج األولـية للعمليات األخرى املوازية اليت أنشئت يف الدورة السابعة ملؤمتر             -     ً ثالثاً
   ١١   ٥٠-    ٣٨ ...                                                                 األطراف من حيث صلتها باستعراض اللجنة يف سياق استعراض تنفيذ االتفاقية 

   ١١   ٤٥-    ٣٨ .........                                                الفريق العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات -   ألف 

   ١٢   ٥٠-    ٤٦ .......................                                     الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات -   باء 

   ١٣   ٦١-    ٥١ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً رابعاً
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  مقدمة-   ً أوال  

                                               ً      ً   ، إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية، بوصفها هيئةً فرعيةً  ٥-   م أ / ١                             قرر مؤمتر األطراف، مبقتضى مقرره  - ١
     ُ                                                   وقد أُخضعت والية اللجنة ومهامها، على النحو الوارد          .         ً       ً  استعراضاً منتظماً                                        للمساعدة يف استعراض تنفيذ االتفاقية      

                                                                                             من اختصاصاهتا، واملدرجة يف نفس املقرر، إىل التجديد يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، على                )  ب ( ١           يف الفقرة   
  .                                              ضوء الدروس املستفادة أثناء االستعراض اإلمجايل للجنة

                                         ، أن املعايري اليت سيجري على أساسها استعراض  ٦-   م أ / ٧       مقرره                                     قـرر مؤمتـر األطـراف، مبقتضـى          و - ٢
                                                                                                   اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا، ستشمل األمهية والتأثري والفاعلية 

  .                               ومالءمة التصميم وفعالية التكاليف

ّ                             وجّدد مؤمتر األطراف، مبقتضى مقرره  - ٣                                            استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية           ، والية جلنة ٧-   م أ / ٧  
                                                                                                                 ملؤمتر األطراف حىت هناية الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، وقرر إجراء استعراض للجنة يف تلك الدورة بغية إدخال                 

  .              ها كهيئة فرعية     عمل     طرائق              إعادة النظر يف                                كل ما يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك 

                                                                     ر األطراف واجلهات املعنية من أصحاب املصلحة يف جلنة استعراض تنفيذ                                                ومبوجـب القـرار نفسـه، دعا املؤمت        - ٤
             يف غضون ستة ICCD/COP(7)/3                                                                                        االتفاقـية، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، إىل إحالة ردودها على األسئلة الواردة يف الوثيقة            

    ١٢                     ، وردت مسامهات من       ٠٧  ٢٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠     وحىت    .                                                            أشهر كحد أقصى قبل انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        
                                                                                                    األرجنتني، وإسبانيا، وبلغاريا، وبنن، وبوتان، والسلفادور، وسورينام، والكامريون، واملغرب، واملكسيك،          :     ً        طـرفاً هـي   

                                       ً      ً      ً                                 ويتضمن الفصل الثاين من هذه الوثيقة جتميعاً وحتليالً أولياً لآلراء الواردة يف هذه               .                                       واململكـة العربـية السعودية، واهلند     
        ُ                                                                                                    ، يف حني ُتنشر املسامهات بأكملها كما هي على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على                        املسامهات

   ).>www.unccd.int< (        العنوان 

              تائج الفريقني                                                              ّ            ً                      ومبـراعاة أن طـرائق عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومهامها قد متّ تناوهلا أيضاً يف ن                 - ٥
                                   العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ                                                                        العـاملني اللذيـن أنشـئا يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، ومها الفريق       

                                                                                                                  املعلومات والفريق احلكومي الدويل املخصص العامل بني الدورات، فإن هذه الوثيقة تستفيض يف حبث املقترحات املقدمة                
  . ً       ً      ً                         اً إضافياً وهاماً من األطراف حول هذه املسألة                            يف هذا السياق، واليت متثل إسهام

                                                                                                                 ومبا أن مجيع املسامهات ونتائج الفريقني العاملني كليهما قد اتفقت على أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تؤدي                  - ٦
            ؤمتر األطراف      ً       ً                                                                                                   دوراً أساسياً يف استعراض تنفيذ االتفاقية، فقد يود مؤمتر األطراف جتديد والية اللجنة بوصفها هيئة فرعية مل                

                                                                                             وقد ينظر مؤمتر األطراف يف املسامهات املتعددة الواردة من األطراف وحيدد السبل اليت ميكن هبا                 .                            أو تثبيـتها كهيئة دائمة    
                                 أعوام اللذين وضعهما الفريق       ١٠                                                                                      تعديـل طرائق عمل اللجنة، مع مراعاة مشروع خطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة              

                                                  العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات فيما        للفريق                              ني الدورات والنتائج األولية                                 احلكومـي الـدويل العامل ب     
  .                                  يتعلق بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات
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  جتميع وحتليل أويل ملسامهات األطراف واجلهات املراقبة-     ً ثانيا  

  األمهية-ألف 

  :        ما يليICCD/COP(7)/3                               تضمنت األسئلة املطروحة يف الوثيقة  - ٧

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

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

                                         ف اليت ال يزال يف وسع عملية اللجنة تلبيتها؟                            ما هي توقعات واحتياجات األطرا  ) 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 (                           

                        بل على العكس، اعترفت      .                        ستعراض تنفيذ االتفاقية                                                     ومل تشكك أي من املسامهات الواردة يف أمهية جلنة ا          - ٨
                                                                                                                  معظـم املسامهات بأن اللجنة قد حققت التوقعات املرجوة منها إىل حد بعيد، وال سيما فيما يتعلق بإتاحة منرب                   

  .                                                           لتبادل اآلراء حول أفضل املمارسات ونقاط الضعف يف تنفيذ االتفاقية

                                                     اللجنة ومهامها وطرائق عملها يف الدورة الثامنة ملؤمتر                                              وأشارت إحدى املسامهات إىل أن استعراض والية       - ٩
                خطة وإطار العمل                     ً                                                              األطـراف قـد يكون سابقاً ألوانه إذ ينبغي أال يسبق مداوالت مؤمتر األطراف بشأن مشروع      

  .                                                      أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ١٠                االستراتيجيني ملدة 

                 وأشري إىل الصعوبات   .                                                       امة يف سياق مناقشة قدر وأمهية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                        وأثـريت بعض الشواغل الع   -  ١٠
                                                                                                      ً                     يف إنشـاء آليات متويل قابل للتكهن به من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية بوصفها أحد اجملاالت اليت تتطلب استعراضاً                    

ٍ  مل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية بدعٍم                                                فإذا حظي تنفيذ برامج العمل الوطنية وبرامج الع    .     ً                     فعـاالً مـن قبل اللجنة                                               
ٍ                                                                                                  كاٍف، فإن عملية اإلبالغ ومن مث االستعراض الذي جتريه اللجنة سيكتسبان املزيد من األمهية والفعالية                              ويف آخر املطاف     .   

              نة إىل أفعال                                                                                                              سـيتيح ذلك للبلدان األطراف النامية املتضررة ترمجة املقررات اليت يصدرها مؤمتر األطراف بتوجيه من اللج               
  .      ملموسة

ّ                                                                                                   ومل يـتّم التطرق بصورة مباشرة يف الردود إىل مسألة ما إذا كانت أهداف اللجنة تتضمن حتسني تنفيذ                   -  ١١      
                                        ُ                                                  إذ يبدو أن املسامهات تركز بشكل أكرب على ما ُيتوقع من اللجنة إزاء اختصاصاهتا، اليت ال تتضمن والية   .         االتفاقية

                                                                    دى املسامهات أن مسؤولية ضمان تنفيذ االتفاقية تقع على عاتق مؤمتر األطراف،        ورأت إح  .                    حتسني التنفيذ حبد ذاته
                                                 بيد أن اللجنة حظيت باعتراف واسع بوصفها هيئة هامة   .                                              وينـبغي أن تظـل كذلك، عن طريق توجيه األطراف   

  .                     للرصد لدى مؤمتر األطراف
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                                       احلوار بني البلدان األطراف النامية                                                                         وأشارت املسامهات إىل أن تعزيز التنظيم غري الرمسي للجنة قد ييسر           -  ١٢
                                                                      ً  بيد أن إحدى املسامهات أشارت إىل أن القضايا املتعلقة باالتفاقات املؤسسية، فضالً   .                         املتضررة وشركائها اإلمنائيني

                                                                                                                عـن عمليات تقييم التقدم احملرز على الصعيد العاملي، ينبغي تناوهلا يف سياق أكثر رمسية من أجل السماح جلميع                
                                                                          وأشار املقترحان إىل أن هيكل دورات اللجنة وتنظيمها حباجة إىل التعديل             .                        صلحة باملشاركة الكاملة           أصحاب امل 

  .                                                                                            لزيادة املشاركة، مع احلرص يف اآلن ذاته على عدم التفريط بالعملية احلكومية الدولية اليت حتكم االتفاقية

                                       من إمكانيات يف جمال التوعية العاملية                                                                        وشـدد توقع آخر ورد يف إحدى املسامهات على ما متتلكه اللجنة              -  ١٣
                                                    ً                                                  وإظهار الروابط مع قضايا التنمية املستدامة األوسع نطاقاً، ال سيما يف النقاشات بشأن اإلجنازات املتعلقة باألهداف 

                                                                                             ويبدو أن املسامهة تقترح إمكانية إدخال حتسينات على برنامج عمل اللجنة وهيكلها من أجل                .                  اإلمنائـية لأللفية  
                                                                                                      ذه النقاشات وضمان مشاركة أصحاب املصلحة من الربامج احلكومية الدولية املوازية يف الدورات الرمسية                      إبراز ه 
                                                                                                      وتؤيد مسامهة أخرى كما يبدو هذا الرأي بالدعوة إىل توسيع والية اللجنة لتشمل أنشطة خارج نطاق                  .        للجـنة 

  .                                    رة، بغية تعزيز أمهية اللجنة وفعاليتها                                                               حتليل التقارير الوطنية، من قبيل النقاشات بشأن اتفاقات التجارة احل

ُ                                                وُشدد على أمهية التغذية املتبادلة بني قضايا و        -  ١٤                                                            أو مسامهات اللجنة وجلنة العلم والتكنولوجيا، مع مطالبة         / 
                                    كما أشري إىل ضرورة بذل املزيد من        .                                                                             بإتاحـة تعاون أكثر منهجية مع جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورات اللجنة           

                                                                                  اج املدخالت واملسامهات ذات الصلة من املنظمات واملؤسسات األخرى، بغية إثراء مداوالت اللجنة،          اجلهود إلدم
  .                                                              وبالتايل تعزيز جهود البلدان األطراف املتضررة يف جمال تنفيذ االتفاقية

                                                                                                     وأشـارت املسامهات كذلك إىل احلاجة إىل إيالء عناية أكرب يف دورات اللجنة إىل إنشاء أطر تعاون بني                -  ١٥
                                                                                                   األطراف، وزيادة التمويل وبناء أشكال التآزر بني اتفاقيات ريو، حبيث يتسىن تنفيذ األنشطة على حنو ينسجم مع   

  .                          مداوالت اللجنة ومؤمتر األطراف

  التأثري-باء 

  :        ما يليICCD/COP(7)/3                               تضمنت األسئلة املطروحة يف الوثيقة  -  ١٦

                                      ة بشأن جمموعة كبرية من املواضيع، واملوجهة       توصي  ٣٥                                    هـل أن التوصيات البالغ عددها حوايل     ) أ ( 
                         الدورتان األوىل والثانية    (                                                                                       إىل مجـيع أصحاب املصلحة واملتخذة يف أثناء الدور األول من عملية استعراض التنفيذ               

                  ُ                                 ً              تعاجل القضايا اليت ُتعد من صميم تنفيذ االتفاقية تنفيذاً أكفأ وأفعل؟  )                                  للجنة والدورة السادسة ملؤمتر األطراف

                                                                                          هـل حظيـت مقـررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف باملتابعة من األطراف وإىل أي مدى                  ) ب ( 
   ُ           ً   اعُتمدت سياسياً؟

    ُ                                                      ً       ً         ً           كيف ُترمجت هذه التوصيات إىل سياسات واستراتيجيات وإجراءات حملياً ووطنياً وإقليمياً وماذا   ) ج ( 
                                       كانت اآلثار النامجة عنها على أرض الواقع؟
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                                                                              إىل أن اللجنة متكنت من توجيه األطراف يف تأدية التزاماهتا عن طريق إتاحة                                    وأشارت إحدى املسامهات     -  ١٧
                                            بيد أن املسامهة نفسها أشارت إىل أن تأثري          .                                                                    منـرب لتبادل املعلومات وإتاحة املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات        

                         بصورة مالئمة، مما يشري إىل                                                                            اللجنة كان ليصبح أبرز بكثري لو أن مؤمتر األطراف تصدى للقضايا املالية والتشريعية
  .                                    أن اللجنة مل حتقق كامل إمكاناهتا حىت اآلن

                                                                                                      وأشـارت مسـامهات إىل أن القـيود األساسية اليت تواجهها االتفاقية وهيئاهتا املؤسسية ال تزال باقية،               -  ١٨
                اإلمجايل لالتفاقية                                                                      ُ                          كالـتمويل غري الكايف وقلة التوجيه احلازم واإلرادة السياسية، ومجيعها قضايا ُتضعف اإلجناز              

  .                   وبالتايل أداء اللجنة

                                    ّ                                                               ومل توضـح معظـم املسامهات بالتفصيل كيف أثّرت مقررات مؤمتر األطراف على تنفيذ االتفاقية على                 -  ١٩
      ُ                                                                                        وإذا أُخذت باالعتبار النقاشات اجلارية حول األهداف الضرورية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة              .                الصـعيد الوطين  

                                                                                      لصعيدين العاملي والوطين، ميكن استخالص أن مقررات مؤمتر األطراف املتعلقة بالتنفيذ مل                                  ملكافحة التصحر على ا   
  . ّ                                      تّتسم بطابع ملزم حلمل األطراف على تنفيذها

                                                              ً     ً                              وذكرت إحدى املسامهات بوضوح أن توصيات اللجنة ينبغي أن تتيح توجيهاً مفصالً فيما يتعلق بالتنفيذ         -  ٢٠
                                                                          مي، وأن إجراء استعراض شامل لالحتياجات يف كل إقليم وإقليم فرعي من                                               على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقلي    

                                                                                                                  شـأنه أن يساعد األطراف على إدارة دفة العملية ككل، مبا يف ذلك التوجيهات الطويلة األمد اليت حيددها مؤمتر                   
  .      األطراف

  الفاعلية-جيم 

  :        ما يليICCD/COP(7)/3                               تضمنت األسئلة املطروحة يف الوثيقة  -  ٢١

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

                                   التقارير الوطنية وغريها من املسامهات؟

                                                                  ها املنوطة هبا يف الدورات اليت عقدت بني الدورات العادية ملؤمتر                                       هـل اضطلعت اللجنة بأنشطت      ) ب ( 
                                                        األطراف، ال سيما عندما تعلق األمر بتحديد القضايا الرئيسية؟

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

                املناطق املتضررة؟

ُ                                          إىل أي مدى ُحددت أفضل املمارسات والعرب املستخلصة وُوضعت هلا خالصات ومت تبادهلا بني                ) د (                                     ُ           
                      األطراف وأصحاب املصلحة؟
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         هل قدمت                                                                                     هـل اضـطلعت اللجنة بأنشطتها املنوطة هبا يف الدورات العادية ملؤمتر األطراف، و                 ) ه ( 
                                                                                          توصيات وجيهة وواقعية مبا يكفي ليتسىن ملؤمتر األطراف تكملتها بقرارات ملموسة حتسن تنفيذ االتفاقية؟

                                                             ً                                      أبـرزت إحدى املسامهات احلاجة إىل حتسني اإلبالغ يف إطار االتفاقية، مشريةً إىل العمل اجلاري للفريق                -  ٢٢
                                                              نتظار إكمال عمل الفريق، يتعني أن تكون التقارير الوطنية              ويف ا   .                                                   العـامل املخصـص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات       

                           ً     ً                                                                                         واملوجـزات القطـرية أكثر حتديداً ومشوالً حىت يتسىن للجنة تقييم التقدم احملرز وحتديد التدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز                   
                             تعراضات اليت جتريها اللجنة،          ُ                                                                          كما اقُترح إنشاء قواعد بيانات حتوي جمموعات بيانات شاملة لإلبالغ الوطين واالس             .        التنفيذ

  .                                             على أن تتكفل هبا األطراف على املستوى دون اإلقليمي

                                                            ً                                      وذكرت مسامهة أخرى أن شبكات الربامج املواضيعية ميكن أن تصبح حافزاً وأداة هامة لتحسني تزويد                -  ٢٣
                 علومات يف دورات    ُ                                             ً                         وُيعتقد أن اإلخفاق يف تفعيل هذه الشبكات يؤثر سلباً على تبادل امل             .                      اللجـنة باملعلومـات   

  .      اللجنة

                                                                                      وأشارت إحدى املسامهات إىل أن اللجنة ينبغي أن تعقد دورهتا بشكل مستقل عن مؤمتر األطراف لتحقيق  -  ٢٤
  ّ                                                                                وأّيدت مسامهة أخرى هذا االقتراح وطالبت بعدم عقد دورات اللجنة بالتزامن مع              .                              نتائج أفضل وزيادة فعاليتها   

  .             اجتماعات أخرى

                                                                                      ع أفضل املمارسات وتصنيفها، أشري إىل أن التجارب الناجحة اليت بينتها اللجنة ال تزال                         وباإلشارة إىل مج   -  ٢٥
                        ويبدو أن املسامهة تربط      .                                                                                         حباجة إىل املزيد من التوثيق واملعاجلة من األمانة قبل أن يتسىن لألطراف االستفادة منها             

  .                                  د كل دورة تعقدها اللجنة بني الدورات                                                            بني هذه املسألة واحلاجة إىل إنشاء قاعدة بيانات مرجعية وحتديثها بع

                                                                                             وفيما يتعلق مبعرفة ما إذا كانت توصيات اللجنة تتسم بأمهية كافية لكي يعتمد مؤمتر األطراف مقررات،    -  ٢٦
                                                                                                         شـددت إحـدى املسـامهات عـلى أمهـية مداوالت اللجنة ونتائجها بالنسبة ملؤمتر األطراف من أجل حتديد                   

                                                                         أن مسامهات أخرى أشارت إىل إمكانية حتقيق املزيد، واحلاجة إىل توجيه               بيد  .                              اسـتراتيجيات وتوجهات جديدة   
  .                                                     مفصل عن طريق حتديد مؤشرات وأهداف واضحة لتنفيذ االتفاقية

  مالءمة التصميم-دال 

  :        ما يليICCD/COP(7)/3                               تضمنت األسئلة املطروحة يف الوثيقة  -  ٢٧

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

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

                                                                               صميم االستعراض املتبع إىل إجراء عمليات تقييم ذات مغزى وإىل إصدار توصيات                       هل أفضى ت    ) ب ( 
                                                                     تتعلق باملمارسات اجليدة واحلواجز اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقية، يف مجلة أمور؟
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                                                                                                هل ميكن للتصميم أن يستفيد من توضيح األهداف وحتديد النتائج اليت ينبغي التوصل إليها ومن                 ) ج ( 
                                                              ً                                ؟ وهل ميكن أن تكون النتائج عملية أكثر إن كانت األهداف أكثر حتديداً، وقابلة للقياس،                                 األنشـطة والوسائل  

                               ً  وواقعية، ومقبولة، وحمددة زمانياً؟

                                                                                              هـل تشكيلة اللجنة احلالية املفتوحة العضوية مناسبة للمهمة املوكولة هلا، وهل مجيع أصحاب                ) د ( 
      ً                                                  كافياً ملسامهة أصحاب املصلحة املعنيني؟ وهل تواتر الدورات                          ً      ً              ً           املصـلحة ممثلون فيها متثيالً كافياً؟ وهل تتيح جماالً        

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

                  ناك ما يكفي من                                                                                   هـل التنظيم احلايل ألعمال دورات اللجنة متالئم مع النتائج املتوخاة؟ وهل ه                ) 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                   

                لتركيز النقاش؟                                        التقنيات احلديثة واإلدارة املهنية للقاءات 

                                                                                                 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 ( 
           ادة عددها؟                               أم ينبغي إبداهلا أو تغيريها أو زي             العمل املقبل

           وسلطت إحدى   .                                                                         شددت عدة مسامهات على احلاجة إىل أجزاء أقل رمسية وأكثر تفاعلية يف دورات اللجنة -  ٢٨
                                                                                                          املسـامهات الضـوء عـلى احلاجة إلشراك خرباء ومقرري سياسات يف احلوارات املفيدة من أجل إثراء النقاش                  

  .               ومضاعفة النتائج

                                                               هامة ألهنا تتيح التركيز، ولكنها ينبغي أن تقترن مبؤشرات وبنهج أكثر                               وتعترب اجملاالت املواضيعية األساسية  -  ٢٩
                                                              وقد ذكرت  إحدى املسامهات أن متابعة التوصيات بشأن اجملاالت            .       ً                                     تنظـيماً كـي تتيح للجنة إجراء تقييمات       

          التمويل                             وربطت املسامهة هذا النقص مبشكلة  .                                                           املواضيعية األساسية ال تزال غري كافية بالرغم من سدادها وجدواها
                                                                                              ً    غري الكايف لتنفيذ األنشطة اخلاصة باالتفاقية، مما يعرقل فعالية التوصيات ويستدعي طرح نفس التوصيات جمدداً يف 

  .                    الدورات الالحقة للجنة

                                                                                                وذكـرت مسامهة أخرى أنه يتعني استخدام املؤشرات بصورة أفضل يف استعراض صياغة برامج العمل                -  ٣٠
                                                                         ة الفرصة للجنة كي تستعرض التقدم احملرز يف اجملاالت الرئيسية احملددة يف                                                   الوطنـية وتنفـيذها، مـن أجل إتاح       

ُ                                                                                       كما ُوجهت دعوة إلجراء استعراض شامل لتنفيذ برامج العمل الوطنية بوصفه أحد أهم البنود اليت يتعني   .         االتفاقية     
  .        ة التصحر                                                                            على اللجنة تناوهلا لينصب التركيز مرة أخرى على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافح

                                                         ُ                                              وفـيما يتعلق باجملاالت املواضيعية األساسية قيد االستعراض، فقد اقُترح كذلك تضمني التقارير الوطنية               -  ٣١
  .                                                                        معلومات عن انعكاسات تغري املناخ على التصحر وعلى التدابري املتخذة لتخفيف حدته
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                                 عمل الوطنية وتعزيز التآزر بني                                                                        وأشـارت إحدى املسامهات إىل أن اجملاالت األساسية، كتعميم لربامج ال           -  ٣٢
                                                                                                                اتفاقـيات ريـو والتكنولوجيا وأفضل املمارسات، وتعبئة املوارد، تستحق إبرازها بشكل أكرب، يف التقارير ويف                

                                                                               ومثة حاجة يف اآلن ذاته إىل وضع مؤشرات هلذه اجملاالت املواضيعية لتمكني اللجنة               .                            مداوالت اللجنة على السواء   
  .               يها بصورة مالئمة                    من رصد التقدم احملرز ف

                                                                                       وأشارت مسامهة أخرى إىل ضرورة حتسني التقرير الشامل للجنة وتضمينه معلومات عن اآلثار االقتصادية  -  ٣٣
  .                               واالجتماعية لتردي التربة والتصحر

  فعالية التكاليف-ه اء 

  :        ما يليICCD/COP(7)/3                               تضمنت األسئلة املطروحة يف الوثيقة  -  ٣٤

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

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

                                                                                                 وعـن املبادرات اجلديدة، يف الوقت الذي يشار فيه إىل املشاريع املستكملة؟ وهل ميكن أن يتحسن الوضع بتعزيز   
                                استعمال قواعد البيانات القائمة؟

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

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

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

                                                                                      ً     اتفقت الردود على إمكانية تقصري الدورات اليت تعقدها اللجنة بني الدورات شريطة أن تتضمن، بدالً من  -  ٣٥
                                الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي                                                                    النقاش املطول على الصعيد الدويل، املزيد من النقاش واالستعراض املتعمق على

                                                                       وأشارت إحدى املسامهات إىل إمكانية تشكيل أفرقة عاملة خمصصة يف إطار             .                                  أو عـلى مسـتوى اخلرباء الفنيني      
                                                                                                                     اللجـنة، وتكليفها باستعراض التقارير والقيام يف الوقت ذاته بتكييف والية جلنة العلم والتكنولوجيا ليتمشى مع                

  .                                                                                 مية ملداوالت اللجنة، مما سيتيح تقصري الدورات اليت تعقدها اللجنة بني الدورات                                    هـدف حتسني اإلضافات العل    
                                                                                                         وأشارت مسامهة أخرى إىل ضرورة تأسيس عمليات استعراض أولية على الصعيد اإلقليمي بغية دعم االستعراض               

                    ليت تعقدها اللجنة بني                                              بينما اقترحت مسامهة أخرى إمكانية عقد الدورات ا  .                                   الذي جتريه اللجنة على الصعيد العاملي
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                                                        بغية حتسني فعالية التكاليف، ال سيما على صعيد السفر واخلدمات   )                  من االثنني إىل السبت (                     الدورات ملدة ستة أيام 
  .         اللوجستية

ُ                                                                                                  وُوجهت دعوة فيما يتعلق بتحسني إعداد البلدان األطراف للمداوالت يف اجللسات العامة للجنة، حبيث               -  ٣٦  
                                                       واقترحت مسامهة أخرى أنه يف حالة تقصري الدورات اليت           .                            تفاعل وتبادل للمعلومات                             يتسـىن توفري ما يلزم من     

                                                                                                       تعقدها اللجنة بني الدورات، فإنه يتعني إطالة املشاورات اإلقليمية إلتاحة استعراض التقارير والقضايا بصورة أكثر 
  .     ً                        تفصيالً قبل انعقاد دورة اللجنة

                                                           يم ذايت لتأثري توصياهتا، حبيث يتسىن حتسني فعالية التكاليف                                                      وورد اقـتراح بـتفويض اللجنة بإجراء تقي        -  ٣٧
                                                                                      كما يتعني حتسني الشفافية فيما يتعلق بقضايا كتعيني رئيس اللجنة والتكاليف املالية              .                           بالنسـبة للدورات املقبلة   
  .                       املرتبطة باإلعداد لدوراهتا

 لدورة السابعة ملؤمتر النتائج األولية للعمليات األخرى املوازيـة اليت أنشئت يف ا-     ًثالثا 
        األطراف من حيث صلتها باستعراض اللجنة يف سياق استعراض تنفيذ االتفاقية

  العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلوماتالفريق -ألف 

   لة                                                                                                         تضـمنت مداوالت الفريق العامل وإحدى املسامهات مقترحات تتعلق بكيفية حتسني احلاجة إىل التغذية املتباد               -  ٣٨
                                                    كما توقع الفريق العامل إعادة تشكيل جلنة العلم          .                                                                       بـني جلـنة اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية وجلنة العلم والتكنولوجيا            

ّ                                                             والتكنولوجـيا بتكليفها مبهام قد حتّسن املناقشات العلمية املفترض إجراؤها يف إطار اللجنة                                        وعلى شاكلة املقترحات اليت      .                                
                                                                         إحدى املسامهات مواءمة والية اللجنة وطرائق عملها مع خطة وإطار العمل                                                  قدمهـا كـال الفـريقني العاملني، اقترحت       

   .                                                                أعوام، وإنشاء آليات للتفاعل بني اللجنة وجلنة العلم والتكنولوجيا  ١٠                االستراتيجيني ملدة 

ُ                                  كمـا ُوجهـت التوقعات حنو قدرة أصحاب املصلحة على تقدمي استعراض ناجح للجنة وُوجهت دعوة لبناء                  -  ٣٩                                                                 ُ     
                                                                                                             مع تنويه خاص بدور األمانة واآللية العاملية بوصفهما مؤسستني رئيسيتني للمساعدة يف عملية اإلبالغ وتيسري                         القـدرات 

                                   ً                                                                            وبالفعل، فقد حدد الفريق العامل أيضاً بناء القدرات بوصفه نتيجة أساسية فيما يتعلق بالتقارير الوطنية                 .               مداوالت اللجنة 
  .                                وتنفيذ شبكة رصد على الصعيد الوطين

ُ                                                         ً                                           ُوجهت دعوة لتحسني اإلبالغ عن طريق استخدام األهداف واملؤشرات بدالً من الوصف والسرد، بغية تعزيز                و -  ٤٠
                             ويتعني تكييف حتليل التقارير      .                                                                                         قـدرة اللجـنة على إجراء تقييمات متعمقة ميكن رصدها يف خمتلف املناطق ومبرور الزمن              

ّ               الوطنـية وتوليفها، فضالً عن الوثائق األخرى اليت تعّدها ا              كما   .                                                      ً          للجنة، إذا ما أريد للتقارير الوطنية أن تكون أكثر حتليالً                              ً                        
ّ                                                                                                                             شـّدد الفـريق العـامل على احلاجة لتحديد أهداف للتنفيذ على الصعيد العاملي بنفس الطريقة اليت تتبعها اتفاقيات ريو                      

ّ                                                                                    وسيّمكن ذلك األطراف من مواءمة أنشطتها الوطنية على هذا األساس كما سيساعد اللجنة              .      األخرى                       يف جهودها الرامية       
  .                لرصد التقدم احملرز

ّ                                                                                                                وشـّدد الفريق العامل على احلاجة إىل استعراض برامج العمل الوطنية والربامج امليدانية ذات األولوية اليت ميكن                  -  ٤١   
  .                                           ً                                              رصدها يف دورة اإلبالغ وتعديلها بشكل منتظم وفقاً لألهداف اإلمجالية احملددة يف استراتيجية العشر سنوات
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                                                                                                            أن الفريق العامل أوصى بتضمني التقارير املقبلة معلومات عن أفضل املمارسات والتجارب الناجحة والعرب                    بـيد  -  ٤٢
  .                                                                         املستخلصة لتمكني اللجنة من تقييم مدى تأثري املقررات على األنشطة الوطنية واحمللية

ّ                                              وعلى غرار مسامهات األطراف، شّدد الفريق العامل على احلاجة إىل هنج إبالغ أك       -  ٤٣       ً           ومتاشياً مع الدعوة   .          ثر منهجية                          
                                                                                                                      إىل إعـادة تنسـيق اجملاالت املواضيعية األساسية اليت تستعرضها اللجنة من حيث قابلية تطبيقها وجدواها يف استعراض                  
ّ                                                     اسـتراتيجية العشـر سنوات اليت ُيزمع اعتمادها يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، وّجه الفريق العامل دعوة إلنشاء فريق                                                                 ُ                           

                                                                                              صص يتناول يف مجلة أمور استعراض اختصاصات اللجنة وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا، بغية حتسني فعالية       عامل خم
  .             دوراهتا املقبلة

ّ                وقّدم الفريق العامل بعض املقترحات لترشيد عملية اإلبالغ وإعادة تنظيمها، ويتعني أخذها باالعتبار لدى البّت                -  ٤٤                                                                                              ّ   
ّ                                                     وحّدد الفريق العامل ثالثة خيارات لدورات اللجنة املقبلة، هي  .  ا                          يف شكل دورات اللجنة وتوقيته    :   

                                                                                                     إجـراء استعراض شامل أثناء الدورات اليت تعقدها اللجنة بني الدورات، حبيث يشمل مجيع املناطق يف                  ) أ ( 
              عراضها أثناء                                                                                                             آن واحد، ما يعين أن دورة اإلبالغ ستتخللها دورة واحدة فقط بني الدورات وأن مجيع العناصر سيتعني است                 

            تلك الدورة؛

          وحيافظ هذا   .                   ً                                                                    إجـراء اسـتعراض وفقاً للمواضيع، على أن تقدم مجيع املناطق تقاريرها يف نفس الوقت              ) ب ( 
                                                                                           السيناريو على برنامج عقد دورتني للجنة بني الدورات، مع فصل املواضيع إلتاحة إجراء مناقشات معمقة؛

                                                           الية، على أن تستعرض اللجنة التنفيذ يف أفريقيا واملناطق األخرى                                 احلفاظ على عملية اإلبالغ املتناوب احل  ) ج ( 
  .                                        بالتناوب يف الدورات اليت تعقدها بني الدورات

                                                                                                            كمـا أوصي باعتماد مبادئ توجيهية متسقة ومنسجمة لإلبالغ تتبعها مجيع اهليئات اليت تقوم باإلبالغ، مبا يف                  -  ٤٥
  .                                                            لدولية، بغية تنسيق املعلومات املوجهة إىل اللجنة وزيادة فعاليتها                                        ذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية ا

  الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات-باء 

ّ                                                                                                             يقـّر الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات بالدور املركزي للجنة يف استعراض تنفيذ اخلطة االستراتيجية                 -  ٤٦   
                                                                           املمارسات وتعميمها، ولكنه يوصي مؤمتر األطراف مبواصلة استعراض اللجنة                                                    عن طريق عملية إبالغ فعالة وتوثيق أفضل      

  .       أعوام  ١٠                                                              وترتيباهتا املؤسسية يف ضوء أحكام خطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة 

   عة                                        ً       استعراض تنفيذ اخلطة االستراتيجية، استناداً إىل جممو  :                                                    وتكلف اخلطة االستراتيجية اللجنة مبهمتني إضافيتني مها      -  ٤٧
  .                                        مؤشرات، وتقييم رصد أداء اللجنة وفعاليتها

                                                                                           ً                     وفـيما يتعلق بربنامج عمل اللجنة، يقترح الفريق استحداث عملية ختطيط للجنة تشمل عدة سنوات استناداً إىل                  -  ٤٨
       وترية                                 ويف هذا السياق، يتعني االتفاق على    .                                    ً                                           هنـج اإلدارة القائمة على النتائج ووفقاً ألهداف اخلطة االستراتيجية ونتائجها          

                                                                                                                         وتزامن اجتماعات جلنة استعرض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا يف ضوء اخلطة االستراتيجية املزمع اعتمادها يف                
  .                          الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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                                                                                                           وعـلى غـرار الفريق العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، حدد الفريق ضمن األولويات إعادة                 -  ٤٩
  .                                                    ً                                              اللجنة للتمكني من وضع عملية إبالغ مبسطة وفعالة استناداً إىل معلومات ميكن مقارنتها بني املناطق ومبرور الزمن      هيكلة 

ّ                                                                                                 وقّدم الفريقان العامالن توصيات متشاهبة بشأن احلاجة إىل اعتماد أهداف ومؤشرات وثيقة الصلة ميكن أن تؤدي      -  ٥٠   
                                                                           يد أن مثة حاجة لبناء قدرات البلدان األطراف وتوزيع مسؤوليات املؤسسات            ب  .                    ً                       إىل نقاش أكثر تركيزاً وعقالنية يف اللجنة      

                                   وكنقطة انطالق إلعادة توجيه عملية       .                                                               ً                الداعمـة بصـورة واضـحة ليتسىن للجنة حتقيق استعراض أكثر جوهرية وحتليالً            
ّ         غ والطرق اليت سيتّم هبا متكني                ً                                                                      اإلبالغ، يتعني أوالً تقييم اخلطة االستراتيجية ملدة عشر سنوات من حيث تأثريها على اإلبال                           

  .                         اللجنة من رصد التقدم احملرز

  االستنتاجات والتوصيات-     ًرابعا 

ّ                                                                                                             شّددت التوصيات الواردة من البلدان األطراف على احلاجة ألن تصبح اللجنة هيئة فرعية دائمة ملؤمتر األطراف،                 -  ٥١  
  .                                     نتاجات بشأن التقدم احملرز يف حتقيق أهدافه                                                      ملساعدته يف االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقية واستخالص االست

                                                 ُ                                                            وفـيما يتعلق بأمهية أهداف اللجنة وغرضها ونتائجها، قُدمت توصيات لتوسيع نطاق عملية االستعراض وإبراز                -  ٥٢
  :           جماالت رئيسية

                                                     إدماج برامج العمل الوطنية يف عمليات التنمية املستدامة؛  ) أ ( 

                             تعزيز التآزر بني االتفاقيات؛  ) ب ( 

                            التكنولوجيا وأفضل املمارسات؛  ) ج ( 

              تعبئة املوارد؛  ) د ( 

                           تأثري تغري املناخ على التصحر؛    ) ه ( 

  .                                       اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتردي األراضي  ) و ( 

     ً                                     ُ   ّ                                                                  ووفقاً للخطة االستراتيجية املقترحة، ينبغي أن ُتكلّف اللجنة كذلك باستعراض تنفيذ اخلطة االستراتيجية وتقييم               -  ٥٣
  .                  اللجنة وفعاليتها         ورصد أداء

ّ                 وأشري إىل قلة املوارد املالية واالفتقار إىل التوجيه احلازم واإلرادة السياسية باعتبارها عوامل حتّد من تأثري مداوالت  -  ٥٤                                                                                       
                                                   وال ميكن للجنة يف مثل هذه الظروف أن تتمكن من            .                                                                   اللجـنة على االستراتيجيات واألنشطة الوطنية واإلقليمية والعاملية       

  .           ل إمكانياهتا        حتقيق كام

                                                                                                            وميكن تعزيز فعالية االستعراض الذي جتريه اللجنة عن طريق عملية إبالغ متسقة ومنسجمة، تستند إىل معلومات               -  ٥٥
                                                                ً                ومثة اتفاق عام على احلاجة إىل اعتماد أهداف كمية وأهداف للتنفيذ، فضالً عن               .                                        ميكن مقارنتها بني املناطق ومبرور الزمن     

                                                                                          غ، موجهة جلميع أصحاب املصلحة من أجل تعزيز قدرة اللجنة على تقييم تنفيذ االتفاقية                                           مـبادئ توجيهية واضحة لإلبال    



ICCD/COP(8)/3 
Page 14 

 

                                                              بيد أنه يتعني احلفاظ على إحدى املهام األساسية للجنة، وهي            .                                                 واسـتخالص توصيات حمكمة بشأن اخلطوات املستقبلية      
  .                                        تيسري تبادل املعلومات وتعميم أفضل املمارسات

                                                                                    اللجنة، وخاصة الدورات املعقودة بني الدورات، تشري املسامهات الواردة إىل احلاجة                                     وفيما يتعلق بشكل دورات    -  ٥٦
  :                                              إىل تنفيذ إصالحات تأخذ يف االعتبار العناصر التالية

                                                                                                        أن جيـري التـبادل بصـورة أقل رمسية وأكثر تفاعلية، دون التفريط بالطابع احلكومي الدويل لعملية                   ) أ ( 
          االستعراض؛

                                            ً                   رب على األنشطة األساسية يف إطار االتفاقية، وخاصةً تنفيذ برامج العمل؛               التركيز بشكل أك  ) ب ( 

           ُ                                                      إضافة جزء ُيعىن بالعمليات البيئية احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة؛  ) ج ( 

                                                                                                            الـتغذية املتبادلة بني قضايا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا بغية حتسني النقاش                 ) د ( 
                                       ثناء دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛        العلمي أ

                                                                                                  وعلى غرار التوصيات اليت قدمها الفريق العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، تضمنت املسامهات       -  ٥٧
  :                                                                                           الواردة اخليارات التالية فيما يتعلق بفعالية التكاليف والكفاءة يف استخدام الوقت يف دورات اللجنة

                                                          للجنة بني الدورات فقط، تكون مرتبطة بشكل أوثق بعملية اإلبالغ؛           عقد دورات ا  ) أ ( 

                                                                                                    عقـد دورات اللجنة باالقتران مع دورات مؤمتر األطراف ولكن ليس بالتزامن مع دورات جلنة العلم                  ) ب ( 
                                                 والتكنولوجيا أو اجتماعات أخرى ملؤمتر األطراف األخرى؛

                                                   إىل مخسة أو ستة أيام، شريطة أن توضع آليات                                                             تقصـري الـدورات اليت تعقدها اللجنة بني الدورات          ) ج ( 
                                                أو االستعراض اإلقليميني لكل مرفق من مرافق التنفيذ؛ /         للتشاور و

                                                                     ً                                      ومبـراعاة اآلراء الـيت أعربت عنها األطراف على النحو املبني يف هذه الوثيقة، فضالً عن التوصيات ذات الصلة               -  ٥٨
ّ              فقد يوّد مؤمتر األطراف                                            للفريقني العاملني بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية،        :  

                                                                                                  أن يؤكـد واليـة اللجـنة بوصفها هيئة فرعية دائمة ملؤمتر األطراف، ملساعدته يف االضطالع مبهمة                   ) أ ( 
                                ً       ً استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً؛

  :                 أو املعدلة التالية /                            أن خيصص للجنة املهام اإلضافية و  ) ب ( 

                      يذ االتفاقية وتعميمها؛                            حتديد أفضل املمارسات يف جمال تنف ̀  ١̀   

                                      استعراض تنفيذ استراتيجية العشر سنوات؛ ̀  ٢̀   

                                       استعراض مسامهة األطراف يف تنفيذ االتفاقية؛ ̀  ٣̀   
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  .                                تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها ̀  ٤̀   

             ً     ً     ً                                                                     أن ينشـئ فـريقاً عامالً خمصصاً ليستعرض اختصاصات اللجنة وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا             ) ج ( 
  . ٥-   م أ / ١                                          ً      ً   ّ           الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، وليقترح مقرراً جديداً حيلّ حمل املقرر     حبلول

                         أعوام، لتعزيز تنفيذ      ١٠                                                                                   وسـيعمل الفـريق العامل املخصص على أساس خطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة               -  ٥٩
                                العمل اجملددين للجنة، على النحو                                                                                            االتفاقـية عـلى النحو الذي اعتمده مؤمتر األطراف، ويتضمن النظر يف املهام وبرنامج               

                                                                                            وسيعمل بالتنسيق مع آليات التشاور األخرى اليت قد ينشئها مؤمتر األطراف بشأن الترتيبات               .                           املبني يف اخلطة االستراتيجية   
  .                                                املؤسسية املعلقة األخرى وحتسني إجراءات تبليغ املعلومات

ّ                                                كمـا قد يوّد مؤمتر األطراف تكليف الدورة القادمة اليت          -  ٦٠                                                         ستعقدها اللجنة بني الدورات، واملزمع عقدها يف عام                  
                                                                                                                      ، باستعراض القضايا املتعلقة بالسياسة العامة واملنهجية الناشئة من دراسة اإلطار االستراتيجي، مبا يف ذلك األعمال                    ٢٠٠٨

  .                                            ً                   اليت يضطلع هبا الفريق العامل املخصص املذكور وفقاً للوالية املسندة إليه

ّ                وقـد يـوّد مؤمتـر        -  ٦١                                                                                     األطراف كذلك النظر يف توجيه طلب لألمانة لتيسري عمل الفريق العامل املخصص املعين                   
                                                                                                    ً                باستعراض اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق االجتماعات اليت يتعني تنظيمها حسب توفر التمويل الالزم، وأن تقدم تقريراً إىل             

  .                       الصادر عن مؤمتر األطراف                                                           الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ املقرر

- - - - - 

 


