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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١وون، مجهورية كوريا، تشانغ
   من جدول األعمال املؤقت‘١‘)أ(٤البند 

ءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقـدم إىل          حتسني إجرا 
  مؤمتر األطراف

استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات           
  األداء واألثر، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ

  تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة؛: اإلجراء املتكرر

 تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة:  املتكرراإلجراء    

 مذكرة من األمانة    

 موجز      
تقدم هذه الوثيقة حتليالً للتعليقات اليت قدمتها الكيانات املبلِّغة بشأن مؤشرات األثر              

 بوصفها األساس الذي ُيستند إليه يف ، من عملية اإلبالغوغريها من العناصر اليت تشكل جزءاً
وجـاءت هـذه    . ٩-م أ /١٣ الذي طلبه مؤمتر األطراف يف املقرر        اإلجراء املتكرر استخدام  

التنفيذي واآلليـة   األمني   بأن يقدم    مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة    طلب  الوثيقة استجابة ل  
 تقارير عن فعاليـة مؤشـرات األداء        ٢٠١٠ بعد دورة اإلبالغ الرابعة، يف عام        العاملية معاً، 
  . ثر املؤقتة، وأن يوصيا بإدخال حتسيناتوتقييم األ
دورهتـا العاشـرة،    يف  تستعرض،  ملؤمتر استعراض تنفيذ االتفاقية تود أن       جلنة  لعل  و  

األمانة واآللية العاملية إجـراء التحـسينات       على  تقترح  ، و يف هذه الوثيقة  التوصيات الواردة   
  ؛٢٠١٢دورة اإلبالغ لعام فيما يتعلق بالالزمة 

 

  

 ICCD/CRIC(10)/11  األمم املتحدة

  

 Distr.: General  اتفاقية مكافحة التصحر
28 July 2011 
Arabic 
Origina: English 



ICCD/CRIC(10)/11 

GE.11-62651 2 

  اتاحملتوي
  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٦-١  ...................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
  ٥  ٧  .........................تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة  - ثانياً  
  ٢٠    ............................ املوحد وورقة املشروع والربنامجتنقيح املرفق املايل  - ثالثاً  
  ٢١    ....................................تنقيح عملية اإلبالغ عن معلومات إضافية  - رابعاً  

  ٢٢  ٩-٨  .....................................................إجراءات اإلبالغتعديل   - خامساً  
  ٢٦  ١٤-١٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  



ICCD/CRIC(10)/11  

3 GE.11-62651 

  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً   

ومخسة )  البعيد إىلعلى املدى املتوسط    (اعتمد مؤمتر األطراف أربعة أهداف استراتيجية         -١
ني يف خطته وإطـار عملـه االسـتراتيجي       )  املتوسط إىلعلى املدى القصري    (أهداف تنفيذية   

. )١()االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة          
مؤشرات تقييم األثر لقياس ما يتحقق من إجنازات فيما خيص           ٨-م أ /٣ واعُتمدت يف املقرر  

.  جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل تنقيح تلك املؤشرات        إىلاألهداف االستراتيجية وطُلب    
. ستراتيجية جمموعة من املؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجية غري أهنا مل ُتعتمد          وأُدرجت يف اال  

  . وأُنيطت بلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مهمة استعراض هذه املؤشرات
وبعد االستعراض الذي أُجري أثناء الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة               -٢

 األطراف، نظر مؤمتر األطراف يف دورته التاسـعة يف           املدخالت اليت اسُتلمت من    إىلاستناداً  
وقرر مؤمتر األطراف أن يعتمـد      .  األداء ويف األهداف ذات الصلة     املشاريع النهائية ملؤشرات  

 بغية استعراض فعاليتها وفائـدهتا يف       )٢(صلةمؤقتاً املؤشرات واملنهجيات واإلجراءات ذات ال     
  . اقية يف ختام دورة اإلبالغ األوىلقياس األداء واألثر بالنسبة لتنفيذ االتف

 كل من األمانة واآللية العاملية أن يّتبعا        إىلويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضاً          -٣
 لبلورة مقترحات ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته املقبلة ابتداًء من الدورتني             متكرراًإجراًء  

يم األثر واملنهجيات ذات     مؤشرات األداء وتقي   العاشرة واحلادية عشرة، بغرض تنقيح جمموعة     
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تستعرض حالـة هـذا           إىلوطلب مؤمتر األطراف    . الصلة

  خالل دوراهتا وأن توصي مبجموعة دنيا من مؤشرات األداء لينظر فيها مؤمتر            اإلجراء املتكرر 
 األمني التنفيذي واآللية العاملية     إىل وطلب مؤمتر األطراف     .األطراف يف دورته احلادية عشرة    

معاً أن يقدِّما تقارير عن كفاءة مؤشرات األداء واألثر املؤقتة وذلك بعد دورة اإلبالغ الرابعة               
، مع مراعاة عملية جلنة العلم والتكنولوجيا الستعراض وحتـسني          ٢٠١٢ و ٢٠١٠يف عامي   

واملقترحـات املـذكورة     ٣ و ٢ و ١مؤشرات تقييم األثر فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية        
أعاله املراعاة الواجبة، كما طلب إليهما أن يوصيا بإدخال حتـسينات علـى املنـهجيات               

 توصيات األطراف وغريها    إىل باالستناد   ،٩-م أ /١٣وإجراءات اإلبالغ اليت يتضمنها املقرر      
العاشرة واحلاديـة   من الكيانات املبلِّغة، لتكون موضوع مناقشة ومراجعة ممكنة يف الدورتني           

  .عشرة ملؤمتر األطراف
 للتعليقات اليت   وتتضمن هذه الوثيقة اليت جاءت استجابة لطلب مؤمتر األطراف، حتليالً           -٤

  : قدمتها الكيانات املبلِّغة التعليقات اليتإىلوتستند . قدمتها األطراف، وحتسينات مقترحة
    

   .٨-م أ/٣املقرر  )١(
  .٩-م أ/١٣املقرر  )٢(
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يرها، الذي تستطيع الكيانات املبلِّغـة      يف اجلزء املتعلق باملعلومات اإلضافية يف تقار        )أ(  
بواسطته إثراء القاعدة املعرفية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية حول مـسائل حمـددة وحـول               

   فيما يتعلق مبؤشرات األداء؛اإلجراء املتكرراملعوقات اليت واجهتها خالل عملية اإلبالغ وخالل 
لنحو املبني يف تقرير    تفاقية، على ا  خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ اال        )ب(  

  ؛)٣(تلك الدورة
 ويف التقارير املتعلقة بالعرب  ،)٤(تقرير حلقة عمل املراكز املرجعية    كما هو مبني يف       )ج(  

صد والتقيـيم يف  حتقيق نقلة نوعية على صعيد الر"املعدة كجزء من مشروع     املستخلصة منها   
ونفذه املركز العاملي لرصد حفظ البيئة التـابع        عاملية  الذي موله مرفق البيئة ال    " إطار االتفاقية 

  .لربنامج األمم املتحدة للبيئة
    استعراض التحديات واملعوقات اليت واجهتها البلدان األطراف الـيت         "يف نتائج     )د(  

 اتفاقية مكافحة التصحر، خالل عملية اإلبالغ       إىلمل تكن قد قدمت تقاريرها الوطنية الرابعة        
الذي أُعد كجزء من مشروع      )٥("٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥حبلول  ،  ٢٠١٠ ض لعام واالستعرا

  . )٦( مع توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ ومتشياً
 ذلك، اسُتخدمت اخلربة اليت اكتسبتها األمانة واآلليـة العامليـة أثنـاء             إىلوباإلضافة    -٥

 يف  تحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف أيـضاً         التحضري للتوليف وال  
  .تقدمي توصيات بإدخال حتسينات تتعلق بالعناصر واجلوانب املختلفة لعملية اإلبالغ

بإدخال حتسينات على أساس التعليقـات املقدمـة حـول        توصيات   تقدم هذه الوثيقة    -٦
ة، وحول تعديل إجراءات اإلبالغ اليت ميكـن  جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصل     

ومن املفهوم، مع ذلك، أنه ال ميكن إجـراء         . ٢٠١٢تنفيذها يف دورة اإلبالغ املقبلة يف عام        
أو صياغة مؤشرات األداء واألهداف ذات الصلة، إال يف الدورة احلادية           /تغيريات على عدد و   

 املدة لالستراتيجية، على النحـو      يف سياق تقييم منتصف   ،  ٢٠١٣عشرة ملؤمتر األطراف عام     
   .٨-م أ/٣املنصوص يف املقرر 

    

)٣( ICCD/CRIC(9)/16.  
 </http://www.unccd.int/prais> : العنوانني التـاليني علـى شـبكة اإلنترنـت         علىميكن االطالع عليها     )٤(

  .<http://www.unccd-prais.com>و
ـ       علىميكن االطالع عليها     )٥(  </http://www.unccd.int/prais> :بكة اإلنترنـت   العنوانني التـاليني علـى ش

  .<http://www.unccd-prais.com>و
  .ICCD/CRIC(9)/15 من الوثيقة ٩٢الفقرة  )٦(
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  تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة  -ثانياً   
 التحليـل األويل    إىلخلصت الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، باالستناد           -٧

زيادة حتسني إطار عملية اإلبالغ،      إىل وجود حاجة    إىلالذي قامت به األمانة واآللية العاملية       
مبا يف ذلك مناذج اإلبالغ ومنهجياته، من أجل تفـادي التـضارب يف البيانـات وتـذليل                 

وأوصت بتبسيط مناذج اإلبالغ وتفصيل وتوضيح التعاريف        .)٧(الصعوبات يف إعمال النظام   
ليقات وتوضيحات  واملنهجيات املتعلقة جبمع البيانات ومعاجلتها، وبتضمني مناذج اإلبالغ تع        

نوعية تكميالً للبيانات الكمية، وباالتفاق على مبادئ توجيهية واضـحة يـسترشد هبـا يف        
تعلـق  ويبني اجلدول أدناه مقترحـات ت      .)٨(التحليالت األولية اليت تعدها مؤسسات االتفاقية     

لقضايا  عن امبا يف ذلك تبسيطها وتضمينها تعليقات نوعية، فضالًبالعمل على مناذج اإلبالغ، 
قة بالتحليل األويل الذي تعـده      لوترد املبادئ التوجيهية املتع   .  توضيح إىلاملنهجية اليت حتتاج    

  .ICCD/CRIC(10)/14مؤسسات االتفاقية يف الوثيقة 
  

    

  .٨٢املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
  .٨٤ و٨٣املرجع نفسه، الفقرتان  )٨(
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  االتفاقية اختاذهللجنة استعراض تنفيذ 
١-١  CONS-0-1       عدد وحجـم التظـاهرات

اإلعالمية املنظمـة بـشأن     
التـصحر وتـدهور    مسائل  

أو / واجلفــاف واألراضــي
أوجه تفاعلها مع تغري املناخ     
والتنــوع البيولــوجي،  
واجلمهــور الــذي بلغتــه 
وسائط اإلعالم اليت تتنـاول     
 التصحر وتدهور األراضـي   

  . واجلفاف وأوجه تفاعلها

تعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ         ال
  :االتفاقية

  CONS-O-1صعوبات تتعلق باهلدف احملدد ملؤشر األداء   -١  
 ذا فائدة حمـدودة     CONS-O-1 مؤشر األداء    يكونقد    -٢  

ألن قياس الوعي مسألة معقدة للغاية وغري موضوعية وتستغرق         
   طويالًوقتاً
قديرات مفيدة لنسبة سكان البلد      وضع ت  املستحيلمن    -٣  

تدهوراألراضي واجلفاف باستخدام   /املطلعني على مسألة التصحر   
  .أدوات اإلبالغ القائمة

مل تظهر مسامهات أصحاب املصلحة علـى الـصعيد      -٤  
  احمللي يف التوعية والتثقيف بشكل كاف يف التقارير الوطنية 

   . البيانات حسب السنة مشكلة أيضاًتصنيفطرح   -٥  
التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
 عن صعوبات يف مجع بيانات موثوقة       األطرافأبلغت    -١  

عن عدد األشخاص الذين تصلهم خمتلف وسـائط اإلعـالم،          
  ينطوي عليها تقـدمي تقـديرات       والحظت أن مثة خماطر كبرية    

  .  أدلة، من الناحية املنهجيةإىلال تستند 
 بعض األطراف أن معرفة ما إذا كانت        الحظتكما    -٢  

 من اسـتراتيجية    املعلومات املتعلقة بعملية االتصال تشكل جزءاً     
 إىلاتصال وطنية بشأن القضايا البيئية أمر عام للغايـة وحيتـاج            

  .مزيد من التحديد

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض
  :تنفيذ االتفاقية

 وتقييم منتصف املدةاإلجراء املتكرر  أثناءقد يلزم، يف      -١  
لالستراتيجية، حتديد الغايات على املستوى الـوطين لـتعكس
بطريقة جمدية خصوصية أنشطة البلدان األطراف فيمـا يتعلـق

  .بإذكاء الوعي
 املسامهة املقدمة من أصحاب املصلحةتؤخذن  ينبغي أ   -٢  

 يف إذكاء الوعي والتثقيف يف االعتبار أثنـاءاحملليعلى املستوى   
دورة اإلبالغ القادمة من خالل وضع منهجيات مالئمة جلمـع

  البيانات 
ينبغي توضيح املنهجية املستخدمة يف حساب النـسبة  -٣  

  املئوية للوعي باملشكلة على الصعيد الوطين
 الدورة العاشـرة توضيح بعد  إىلقضايا منهجية حمددة حتتاج     

  : ملؤمتر األطراف
   مستوى الوعي؟ يقاس كيف  -١  
 ُيحدَّد عدد األشخاص الذين وصـلت إلـيهمكيف  -٢  

مع(وسائط اإلعالم، ال سيما ما يتعلق بربامج التلفزيون واإلذاعة          
  ؟ )جتنب االزدواجية يف العد

  خل؟ إ محلة أو مهرجان،  ميكن اعتبارهالذيما   -٣  
   الذي ينبغي اإلبالغ عنه؟ اإلقليمما هو   -٤  
  ؟ "مشاركاً" اعتباره ميكنمن   -٥  
 وطنيـةاستراتيجية اتـصال  " بالتحديد من    املقصودما    -٦  

ما هي القضايا اليت يتعني أن تغطيها كي(؟  "بشأن القضايا البيئية  
ارها استراتيجية الالزمة العتب  تعترب استراتيجية، وما هي الشروط    

وطنية، وما صلتها باستراتيجية االتصال اخلاصة باتفاقية مكافحة
  ) التصحر؟
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٣-١  CONS-O-3      ين عدد منظمات اجملتمع املـد

يا ومؤسسات العلم والتكنولوج  
  املشاركة يف عمليات االتفاقية

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
 األطراف عن مشكلة حمدودية الوصـول       بعضأبلغت    -١  
عدم وجود قواعد بيانـات     (ت ذات الصلة     جمموعات البيانا  إىل

، وبالتايل، عن   )متاحة بسهولة للحصول على املعلومات املطلوبة     
طول الوقت وحجم العمل املطلوبني جلمع البيانات من جمموعة         

منظمات اجملتمع املدين، ومؤسـسات     (واسعة من اجلهات املعنية     
تـصرف  غريامللزمة بتقدمي تقارير والـيت ت     ) العلم والتكنولوجيا 

  .كبري عن مراكز التنسيق الوطنية حد إىلبشكل مستقل 
 احلايل إجراء حتليل نوعي للمعلومات      النموذجال يتيح     -٢  

  . إال بشكل حمدود
 كبري من منظمات اجملتمع املدين املـشاركة        عددهناك    -٣  

 التـصحر وتـدهور األراضـي     يف برامج أو مشاريع مكافحة      
ومن غري املناسـب    . طراف األ واجلفاف غري معتمدة لدى مؤمتر    

استبعاد هذه املنظمات غري املعتمدة، بسبب إسهاماهتا اهلامـة يف          
 واجلفاف على   التصحر وتدهور األراضي  معاجلة قضايا مكافحة    

  . املستوى احمللي
 البلدان املتقدمة بيانات تتصل مبنظمـات       بعضقدمت    -٤  

سـعت  مؤسسات العلم والتكنولوجيا فيها، فيما      /اجملتمع املدين 
  .  توفري معلومات تتعلق بالبلدان املستفيدةإىل بلدان أخرى أيضاً

عن " ال" بأو  " نعم "ب إن طرح سؤال يستدعي جواباً      -٥  
 يف تقيـيم     مناسـباً  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف ليس أمراً      

التقدم احلقيقي يف حتقيق هدف زيادة مشاركة منظمات اجملتمع         
تكنولوجيـا يف بـرامج ومـشاريع       املدين ومؤسسات العلم وال   

  .  واجلفافالتصحر وتدهور األراضيمكافحة 
فيما يتعلق بالتقييم النوعي، اعتربت بعـض األطـراف           -٦  

 غري مناسبة، فيما اقترحت أطراف أخرى سـلماً " بال أمهية"عبارة  
  ). ١٠ إىل ١ أو من ٥ إىل ١من ( يغلب عليه الطابع الكمي ترتيبياً

الل الدورة التاسعة للجنـة اسـتعراضالتوصيات املقدمة خ  
  :تنفيذ االتفاقية

أن ُيطلب من جلنة العلم والتكنولوجيا تقدمي املـشورة  -١  
 زيـادةإىلحول كيفية تكثيف وتبسيط اإلجـراءات الراميـة         

  .مشاركة مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عملية االتفاقية
ر األطراف، التعليقات الواردة يف تقاري    إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقارير املراكـز عـن
  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

ال بد من ختصيص املزيد من الوقت واملـوارد املاليـة  -١  
لإلبالغ املنتظم وإلنشاء قاعدة بيانات ملنظمات اجملتمـع املـدين

القطري تتعلق هبذاومؤسسات العلم والتكنولوجيا على الصعيد      
املؤشر، ال سيما يف البلدان الكبرية اليت تعتمد الالمركزية، مبا يف

أو/واجتماعات للمجتمع املدين و   /ذلك من خالل حلقات عمل    
  . املؤسسات العلمية ُتكرس هلذا املوضوع

ميكن لألمانة توفري قاعدة بيانات بسيطة تكون منوذجـاً          -٢  
مجع البيانات يف البوابـة الـشبكيةألداة مجع بيانات بغية تسهيل      

لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، ملساعدة األطراف يف مسك
سجالت منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا

كمـا.  واجلفاف التصحر وتدهور األراضي  املشاركة يف مكافحة    
مساء أ -ميكن لقاعدة البيانات هذه أن حتتوي على معلومات نوعية          

 على أساس منوذج موسع، من أجل-املنظمات ووصف موجز هلا     
بناء وصيانة قاعدة بيانات على املستوى الوطين واحلـصول علـى
معلومات نوعيـة حمدَّثـة حـول طبيعـة منظمـات اجملتمـع

  .والتكنولوجيا هذهؤسسات العلم م/املدين
قد تتطلب املبادئ التوجيهية والنمـاذج املزيـد مـن  -٣  

ات حول اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين لتعزيـزاملعلوم
مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا

  . يف عملية االتفاقية
مهـم"من  (ميكن إعادة النظر يف أسئلة السلم الترتييب          -٤  
  ").عدمي األمهية "إىل" جداً
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
رة العاشـرةالدو توضيح بعد    إىلقضايا منهجية حمددة حتتاج             

  :ملؤمتر األطراف
هل ينبغي(؟  "منظمة جمتمع مدين  "ما الذي ُيمكن اعتباره       -١  

إدراج السلطات البلدية يف املناطق ضمنها؟ هـل ينبغـي حـساب
  )منظمات اجملتمع املدين املعتمدة فقط أو مجيع هذه املنظمات؟

  ؟أي األقاليم ينبغي اإلبالغ عنها  -٢  
  



  

  

IC
C

D
/C

R
IC

(10)/11 

9
 

G
E

.11-62651 

  

  التعليق  ؤشرامل  رقم املؤشر
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه

  النتيجة

CONS-O-4       عدد ونوع املبـادرات ذات
التــصحر الــصلة مبــسائل 
 واجلفاف  وتدهور األراضي 

اليت اختذهتا منظمات اجملتمع    
املدين ومؤسـسات العلـم     

ــا ــدان والتكنولوجي  يف مي
  لتثقيفا

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل     
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
ذكرت األطراف مشكلة النقص يف قواعد البيانـات          -١  

  . اليت ميكن مجع املعلومات من خالهلا 
عايري اليت ميكن مـن     ومل تكن بعض األطراف تدرك امل       -٢  

خالهلا حتديد األنشطة التثقيفية اليت تضطلع هبا منظمات اجملتمـع          
وكان ذلك  . لم والتكنولوجيا واإلبالغ عنها   املدين ومؤسسات الع  

 للغاية فيما يتعلق باألنشطة التثقيفية خارج نظـام التعلـيم           صعباً
ـ        النظامي، ولكن أيضاً     يت  يف التعليم النظامي نفسه يف احلاالت ال

مـسامهات  /ال ميكن فيها إضفاء الطابع النظامي على مـشاركة        
  .منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا

وقدمت بعض البلدان املتقدمة بيانات تتصل مبنظمات         -٣  
مؤسسات العلم والتكنولوجيا فيها، بينما سـعت       /اجملتمع املدين 

  . لق بالبلدان املستفيدة إضافة معلومات تتعإىل بلدان أخرى أيضاً
عن " ال "بأو  " نعم "ب إن طرح سؤال يستدعي جواباً      -٤  

 يف تقيـيم     مناسـباً  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف ليس أمراً      
التقدم احلقيقي يف حتقيق هدف زيادة مشاركة منظمات اجملتمع         
املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف تنفيـذ املبـادرات          

  .  واجلفافالتصحر وتدهور األراضيتصلة مبكافحة التعليمية امل
فيما يتعلق بالتقييم النوعي، من املفضل اعتمـاد سـلم            -٥  

  ).١٠ إىل ١ أو من ٥ إىل ١من (ترتييب يغلب عليه الطابع الكمي 

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ
  :االتفاقية

يا تقدمي املـشورةتكنولوج جلنة العلم وال   إىلأن ُيطلب     -١  
 زيـادةإىل كيفية تكثيف وتبسيط اإلجـراءات الراميـة         حول

  . مشاركة مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عملية االتفاقية
 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف،إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن
  :ة، وكذلك يف حتليل األمانةالدروس املستفاد

إىل متديد فترة اإلبالغ، و    إىلسوف تكون هناك حاجة       -١  
شر، مباموارد مالية إضافية لتوفري معلومات شاملة تتعلق هبذا املؤ        

تظاهرات ملنظمات اجملتمع املدين/يف ذلك من خالل حلقة عمل     
  .أو املؤسسات العلمية ُتكرس هلذا املوضوع/و

توفري قاعدة بيانات بـسيطة ومنوذجيـةميكن لألمانة     -٢  
العمود (CONS-O-3 من   ٢لألطراف على النحو املبني يف النقطة       

  ).األمين
ميكن توسيع نطاق املبادئ التوجيهية والنماذج علـى  -٣  

  ). العمود األمين (3النحو املبني يف النقطة 
قد تتطلب املبادئ التوجيهية والنمـاذج املزيـد مـن  -٤  

ل اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين لتعزيـزاملعلومات حو 
األنشطة التثقيفية اليت تضطلع هبـا منظمـات اجملتمـع املـدين
/ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف جمـال مكافحـة التـصحر      

  .تدهوراألراضي واجلفاف
مهـم"من  (ميكن إعادة النظر يف أسئلة السلم الترتييب          -٥  
  ").عدمي األمهية "إىل" جدا
الدورة العاشـرة توضيح بعد    إىلا منهجية حمددة حتتاج     قضاي

  :ملؤمتر األطراف
هل ينبغي(؟  "منظمة جمتمع مدين  "كن اعتباره   ما الذي ُيم    -١  

إدراج السلطات البلدية يف املناطق ضمنها؟ هـل ينبغـي حـساب
  )منظمات اجملتمع املدين املعتمدة فقط أو مجيع هذه املنظمات؟

  اإلبالغ عنها؟أي األقاليم ينبغي   -٢  
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
١-٢  
٢-٢  
٣-٢  

CONS-O-5      عدد البلدان األطراف املتأثرة
والكيانــات دون اإلقليميــة 
ــت   ــيت أهن ــة ال واإلقليمي

امج العمـل   تنقيح بر /صياغة
برامج العمـل دون    /الوطنية

ــة ــرامج العمــل /اإلقليمي ب
اإلقليمية مبا يتماشـى مـع      
االستراتيجية، مـع مراعـاة     
ــة   ــات البيوفيزيائي املعلوم

االقتـصادية،   - واالجتماعية
طنية، واخلطط والسياسات الو  

  وإدراجها يف أطر االستثمار

مـل  التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة ع        
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
 مـن   بعض األطراف النموذج احلايل حمـدوداً   اعتربت  -١  

  .حيث التحقيق يف حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين
يعتقد بعض األطراف أن اجلوانب النوعية هلذا املؤشر          -٢  

  ت األسئلة اليت تـستدعي جوابـاً      اعُترب: مل تستكشف بالكامل  
غري كافية لدراسة خصائص بـرامج العمـل        " ال "بأو  " نعم   "ب

  . الوطنية اليت تعتمدها خمتلف البلدان
هل كان بلدكم   : أجابت عدة بلدان على األسئلة التالية       -٣  

إذا كـان   "قد اعتمد برنامج عمل وطين قبـل االسـتراتيجية؟ و         
بلدكم برنامج العمل الوطين مبا يتماشى      ، هل نقح    "نعم "باجلواب  

بتوفري معلومات صاحلة يف تاريخ تقدمي التقرير       " مع االستراتيجية؟ 
   .٢٠٠٩-٢٠٠٨، وليس معلومات عن الفترة )٢٠١٠(

فيما يتعلق بالتقييم النوعي، اقترحت بعض األطـراف          -٤  
 ١ أو مـن     ٥ إىل ١من  ( يغلب عليه الطابع الكمي       ترتيبياً سلماً
  . على النحو املبني أعاله) ١٠ إىل

هـل اسـتفدت مـن    : "مثة غموض يف السؤال التايل   -٥  
أو /مساعدة خارجية خالل صوغ برنـامج العمـل الـوطين و          

 صوغ برامج العمل الوطنية قبـل       ألنه قد يعين أيضاً   " مواءمته ؟ 
  . اعتماد االستراتيجية

اف، التعليقات الواردة يف تقارير األطر     إىلالتوصيات املستندة   
وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن

  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة
ينبغي إيالء أمهية أكرب لإلبالغ عن حالة تنفيذ برنامج  -١  

العمل الوطين يف سياق عملية اإلبالغ اجلديدة، مبا يف ذلك مـن
 مراعـاة الـسياقاتخالل األسئلة اليت تتيح املزيد من املرونة يف  

  . الوطنية احملددة
وينبغي أن تكون املبادئ التوجيهيـة هلـذا اهلـدف  -٢  

  .  بشأن الفترة الزمنية لتقدمي التقاريرالتنفيذي أكثر وضوحاً
إىل" مهم جـداً  "من  (ميكن إعادة النظر يف أسئلة السلم الترتييب        

  "). عدمي األمهية"
عدة اخلارجية باملسا ينبغي إعادة صياغة السؤال املتعلق      -٣  

هل استفدت من مساعدة خارجية ملواءمـة": على النحو التايل  
 برنـامج عمـل وطـين متـتبرنامج العمل الوطين أو لصوغ    

  "مواءمته؟
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  التعليق  املؤشر  املؤشررقم   النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  ة اختاذهللجنة استعراض تنفيذ االتفاقي
٤-٢  CONS-O-6      عدد اتفاقات الشراكة الـيت

أبرمت يف إطار االتفاقية بني     
 /البلدان األطراف املتقدمـة   

األمم املتحدة واملنظمـات    
دولية والبلـدان   احلكومية ال 

  األطراف املتأثرة

التعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ         
  :االتفاقية

أن ضعف مستوى الـشراكات     رأت بعض األطراف      -١  
يف قضايا االتفاقية على النحو املشار إليه يف أثناء عملية اإلبالغ           

 أن تقدمي الـدعم     إىل عدم االهتمام لكنه يشري      إىلهذه ال يرجع    
 البلدان األطراف النامية املتأثرة يتم بصرف النظر عن وجود          إىل

  . اتفاقات شراكة مربمة يف سياق االتفاقية

قدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذالتوصيات امل 
  :االتفاقية

ينبغي أال يقتصر منوذج اإلبالغ على اتفاقات الـشراكة  -١  
املربمة حتديداً ضمن اإلطار املؤسسي لالتفاقية وأن تراعى فيه أيضاً

  .الشراكات األخرى املتسقة مع االتفاقية وبرامج العمل الوطنية
  :تعليق
 ال يتنـاول إال اتفاقـاتشر املعتمد حاليـاً   مبا أن املؤ    -١  

الشراكة املربمة يف إطار االتفاقية، ال ميكـن االستعاضـة عـن
قيـيم منتـصف املـدةالنموذج احلايل قبل تغيري املؤشر خالل ت      

لذلك، ُيقترح إدراج حيز إضايف يف إطار التقيـيم. لالستراتيجية
   .النوعي ألخذ هذه املعلومات اإلضافية يف احلسبان
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٥-٢  CONS-O-7   عــدد املبــادرات املتعلقــة

الربجمة التـآزريني   /بالتخطيط
يف اتفاقيات ريو الـثالث أو      

فيذ املشترك علـى    آليات التن 
   املستوياتمجيع

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
أفادت بعض البلدان املتقدمة أهنا غري متأكدة ممـا إذا            -١  

 االلتزامات املالية الـيت مت    ) أ(: كان ينبغي للمؤشرات أن تعكس    
املشاريع اليت  ) ب(التعهد هبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أو        

حصلت على الدعم املايل واجلاري تنفيذها خالل الفترة املشمولة         
التنفيذ املشترك اليت   /آليات وأدوات التخطيط    ) ج(بالتقرير، أو   

  . ُوضعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 غموض حـول  إىلكما أشارت بعض البلدان املتقدمة    -٢  

 إىلمعرفة ما إذا كان ينبغي أن يؤخـذ الـدعم الـذي ُيقـدَّم          
  ية أو دون اإلقليمية يف احلسباناملنظمات اإلقليم

 أن املؤشر يركـز     إىلوأشارت بعض البلدان املتقدمة       -٣  
 البلدان األطراف املتأثرة فيما يتعلـق       إىل على الدعم املقدم     حالياً

شترك؛ مع أنه من املمكن أن تشمل       التنفيذ امل /مببادرات التخطيط 
  .لسياق الوطين للبلدان املتقدمة املسائل اليت تتعلق باأيضاً
 لبعض البلدان ما إذا كان ينبغي للـرد         مل يكن واضحاً    -٤  

والربجمـة  /هل تنفذ مبادرات للتخطـيط    ("على السؤال األول    
أن يتناول احلالـة يف الفتـرة       ") ؤازرة التفاقيات ريو الثالث؟   امل

  . أو يف تاريخ تقدمي التقرير ٢٠٠٩-٢٠٠٨

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض
  :تنفيذ االتفاقية

من الضروري وضع تعريـف واضـح للمبـادرات  -١  
والربامج اليت ينبغي إدراجها يف حساب املؤشـر بغيـة تقـدمي

  .معلومات أكثر اتساقاً
اردة يف تقارير األطراف، التعليقات الو  إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن
  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

ينبغي جعل املبادئ التوجيهية أكثر حتديدا فيما يتعلـق  -١  
الربجمة التآزريني يف اتفاقيـات ريـو/بتعريف مبادرات التخطيط  
ينبغي أن ُتظهر املبادئ التوجيهية. ملشتركالثالث أو آليات التنفيذ ا    

 أمثلة عما ميكن أن ُيدرج يف التقارير وما ال ينبغي أن يكونأيضاً
  . يف التقاريرمشموالً

وينبغي أن تكون املبادئ التوجيهيـة هلـذا اهلـدف  -٢  
  . بشأن الفترة الزمنية لتقدمي التقاريرالتنفيذي أكثر وضوحاً
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  التعليق  ملؤشرا  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٢-٣  CONS-O-8       عدد البلدان األطراف املتـأثرة

وعدد الكيانات دون اإلقليمية    
واإلقليمية اليت أنشأت ودعمت    

 /دون إقليمـي  /اًـنظاماً وطني 
وتدهور التصحر  إقليمياً لرصد   

   واجلفافاألراضي

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
نظام رصـد يغطـي     "يتيح التعريف احلايل لـمفهوم       -١  

  .تأويل لل كبرياًجماالً"  واجلفاف جزئياًالتصحر وتدهور األراضي
نظام ينطوي  " ("نظام الرصد  "ليشدد التعريف احلايل      -٢  

على القيام بصورة منهجية جبمع بيانات تتعلق بالتحليل وتقيـيم          
علـى مفهـوم    ") قابلية التأثر وختزين هذه البيانات وجتهيزهـا      

وقد ال يعكـس تعقيـدات    ) تغري املناخ /األمن الغذائي (الضعف  
  .بالكامل واجلفاف التصحر وتدهور األراضي

اجلوانـب  " نظام الرصـد   "لال يراعي التعريف احلايل       -٣  
  . تدهور األراضي واجلفاف/االقتصادية للتصحر - االجتماعية

ذكرت بعض البلدان املتقدمة أهنا ال تعلم على وجـه            -٤  
االلتزامات ) أ(:  للمؤشر أن يراعي ما يلي     الدقة ما إذا كان ينبغي    

الل الفترة املشمولة بالتقرير يف امليدان،      املالية اليت مت التعهد هبا خ     
املشاريع اليت حصلت على دعم مـايل والـيت جيـري           ) ب(أو  

الدعم املقـدم   ) ج(تنفيذها خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أو       
  . إلنشاء نظم الرصد املوضوعة خالل الفترة املشمولة بالتقرير 

راضالتوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنـة اسـتع        
  :تنفيذ االتفاقية

ُنظـم"ب ضرورة توضيح تعريف مؤشر األداء املتعلق         -١  
  وأسلوبه املنهجي " الرصد

ضرورة إفساح اجملال لتقدمي معلومات نوعية عن النظم  -٢  
 واجلفاف اليتالتصحر وتدهور األراضي  اإلقليمية لرصد   /الوطنية

  تبلغ عنها األطراف
الواردة يف تقارير األطراف، التعليقات   إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن
  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

ينبغي تغيري املبادئ التوجيهية مبا يتيح معلومات عن هـذا  -١  
املؤشر يغلب عليها الطابع النوعي، ومنـها علـى سـبيل املثـال،

  .م الرصد أو عن خطط وضع نظام رصدمعلومات عن طبيعة نظا
وينبغي أن تكون املبادئ التوجيهيـة هلـذا اهلـدف  -٢  

  . بشأن الفترة الزمنية لتقدمي التقاريرالتنفيذي أكثر وضوحاً
الدورة العاشـرة توضيح بعد    إىلقضايا منهجية حمددة حتتاج     

  :ملؤمتر األطراف
ما الذي ينبغي أن حيتويه نظام رصد خـاص بقـضايا  -١  

 واجلفاف؟ ما الذي ميكن اعتباره نظامالتصحر وتدهور األراضي  
التـصحر وتـدهور األراضـي      قضايا   رصد بيئي يغطي جزئياً   

على سبيل املثال، هل يربر وجود نظم أرصاد جوية(واجلفاف؟  
  )  اجيايب على هذا السؤال؟إعطاء رداً

هل ميكن اعتبار نظام رصد غري نظم الرصـد البيئـي  -٢  
تدهور األراضي واجلفاف رغم أنه ال يراعي/لتصحرنظام رصد ل  

تـدهور األراضـي/االقتصادية للتصحر  - اجلوانب االجتماعية 
  واجلفاف؟ 



  

  

IC
C

D
/C

R
IC

(10)/11 

G
E

.11-62651 
14

 

  

  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٣-٣  
٤-٣  

CONS-O-10    ــل ــرامج العم ــدد ب ع
برامج العمـل دون    /الوطنية

ــة ــل /اإلقليمي ــرامج العم ب
اإلقليمية املنقحة اليت تعكس    
معرفة للعوامـل املـؤثرة يف      
 التصحر وتدهور األراضـي   
واجلفــاف ولتفاعالهتــا  

التصحر وتدهور  وتفاعالت  
ع تغـري    واجلفاف م  األراضي

  املناخ والتنوع البيولوجي

ارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل       التعليقات الواردة يف تق   
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
أعاله فيما خيص مواءمة بـرامج       CONS-O-5انظر التعليق على    

  العمل الوطنية

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ
  :االتفاقية

 تقـدمي املـشورةإىلنة العلم والتكنولوجيـا     دعوة جل   -١  
 املعرفة،إىللألطراف بشأن أفضل وسيلة إلجراء استعراض يستند        

وإجراء حتليل للثغرات يف عملية مواءمة برامج عملها الوطنية مع
  .االستراتيجية

 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف،إىلالتوصيات املستندة   
ملرجعية، وتقـارير املراكـز عـنوتقرير حلقة عمل املراكز ا    

  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة
أعاله فيما خيص مواءمة بـرامج CONS-O-5انظر التعليق على    

  .العمل الوطنية
٥-٣  CONS-O-11       نوع أنظمة تقاسـم املعرفـة

تـردي  /املتصلة بالتـصحر  
األراضي واجلفاف وعـددها    
ومستخدموها على املستويات   

ــة ــة ودون العاملي  واإلقليمي
اإلقليمية والوطنيـة الـوارد     

 الـشبكي   املوقعوصفها على   
  لالتفاقية

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
ف أن يتبني من حتليل املعلومات اليت قدمتـها األطـرا      -١  

بعض األطراف أدرجت نظم معلومات ومواقع شبكية ال ميكن         
  . لتبادل املعارفاعتبارها نظماً

  . كبرياًتتفاوت األرقام املتعلقة بعدد املستخدمني تفاوتاً  -٢  

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ
  :االتفاقية

ء مـداوالت إجـرا  إىلدعوة جلنة العلم والتكنولوجيا       -١  
بشأن إدراج نظم إدارة املعارف اليت وردت معلومات عنـها يف

  .الشبكات العلمية وما يتصل هبا من نظم لنقل املعارف
 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف،إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن
  :ليل األمانةالدروس املستفادة، وكذلك يف حت

 حـولينبغي أن تكون املبادئ توجيهية أكثر وضوحاً        -١  
ما ميكن إدراجه كنظام إلدارة املعارف وحول األمثلة اليت يتعني

  .تقدميها
الدورة العاشـرة توضيح بعد    إىلقضايا منهجية حمددة حتتاج     

  :ملؤمتر األطراف
كيف ُيحسب عدد مستخدمي موقع إنترنت يكـون  -١  

  .تقييم فائدة هذه املعلوماتف؟ نظام إلدارة املعارمبثابة 
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
١-٤  
٢-٤  

CONS-O-13      عدد البلـدان، وكيانـات
ــة   ــالغ دون اإلقليمي اإلب

شاركة يف بنـاء    واإلقليمية امل 
التـصحر  القدرات ملكافحة   
 واجلفاف  وتدهور األراضي 

على أساس التقيـيم الـذايت      
ة أو غريه من    للقدرات الوطني 

  املنهجيات واألدوات

التعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ         
  :االتفاقية

تتسبب املشاكل املنهجية يف صعوبة توجيه الدعم على          -١  
  .لبيانات املقدمة حىت اآلنأساس ا

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
أثارت بعض األطراف مشكلة القيود الزمنية املتعلقـة          -١  

  . جبمع البيانات ذات الصلة
اف عن صعوبات يف حتديد مدى      وأبلغت بعض األطر    -٢  

 برنامج أو مشروع يف إطار هذا املؤشر ألن مثة          إىلصحة اإلشارة   
  .  مجيع الربامج واملشاريع تقريباً لبناء القدرات يفعنصراً

من شأن املؤشر أن يؤدي دوره بشكل أفضل إذا كان            -٣  
 قيـاس   إىلغري حمصور يف تقدير عدد املبادرات، وكان يـسعى          

  . ت، ورمبا نطاق تطبيقهاحجم املبادرا
 بالنسبة للبلدان املتأثرة واملتقدمة على حد سواء، ال يفضي          -٤  

  إبالغ مناسب، ألنه مـصمم جزئيـاً       إىلالشكل احلايل للمؤشر    
لإلبالغ عن املساعدات الواردة وألنه مـن الـصعب تقـدمي           

  . معلومات عن اإلجراءات املمولة من املوارد الوطنية فقط
لبلدان املتقدمة أهنا ال تعلم على وجـه        ذكرت بعض ا    -٥  

االلتزامات ) أ: (الدقة ما إذا كان ينبغي للمؤشر أن يراعي ما يلي         
املالية اليت مت التعهد هبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف امليدان،           

املشاريع اليت حصلت على دعم مـايل والـيت جيـري           ) ب(أو  
الـدعم املقـدم   ) ج( أو تنفيذها خالل الفترة املشمولة بالتقرير،   

  .إلنشاء نظم الرصد املوضوعة خالل الفترة املشمولة بالتقرير 
ومل ُتعترب مسألة املسامهة الوطنية يف حتقيـق اهلـدف            -٦  

 أي بلـد ال ميلـك أي        ، ألنه ال يوجد عملياً    مسألة هامة جداً  
التـصحر  مشروع أو خطة لبناء القدرات املرتبطـة مبكافحـة          

  . واجلفافوتدهور األراضي

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ
  :االتفاقية

ينبغي تقدمي مزيد من التوضـيح املنـهجي ملـصطلح  -١  
للحصول على معلومات أكثر اتساقاً من" مبادرة بناء القدرات  "

  .البلدان األطراف
، التعليقات الواردة يف تقارير األطراف     إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن
  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

ينبغي أن توفر املبادئ التوجيهية توجيهات واضـحة  -١  
مشاريع بنـاء القـدرات/برامج/حول املعىن املقصود من خطط    

  ."الرئيسية"
املزيد منينبغي توسيع نطاق املبادئ التوجيهية لتشمل         -٢  

املعلومات النوعية عن حجم املبادرات املبلـغ عنـها ونطاقهـا
  . وفعاليتها وحالة التقدم احملرز فيها

ينبغي جعل املبادئ التوجيهية مرنة مبا يفسح اجملال أمام  -٣  
  . األطراف املتأثرة واملتقدمة على السواء لتقدمي تقاريرها

ا اهلـدفوينبغي أن تكون املبادئ التوجيهيـة هلـذ         -٤  
  . بشأن الفترة الزمنية لتقدمي التقاريرالتنفيذي أكثر وضوحاً

 الدورة العاشـرة توضيح بعد  إىلقضايا منهجية حمددة حتتاج     
  :ملؤمتر األطراف

  ما املقصود ببناء القدرات؟  -١  
  ما املقصود بتطوير القدرات؟  -٢  
  :تعليق
 يفرمبا ينبغي إعادة النظر يف تعريف املسامهة الوطنيـة          -١  

  .حتقيق اهلدف يف سياق تقييم منتصف املدة لالستراتيجية
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
١-٥  CONS-O-14  عــدد البلــدان األطــراف

ــأثرة، والكيانــات دون  املت
 واإلقليميـة الـيت     اإلقليمية

تعكــس أطــر االســتثمار 
اخلاصة هبا واليت أقامتها اآللية     
العاملية ضـمن اسـتراتيجية     
التمويل املتكاملة أو ضـمن     
استراتيجيات مالية أخـرى    

 زيادة يف املـوارد     ،متكاملة
الوطنية والثنائية واملتعـددة    
األطراف ملكافحة التـصحر    

  .وتدهور األراضي

دورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ      التعليقات الواردة من ال   
  :االتفاقية

 إن جمرد وجود أطر استثمار متكاملة ال يعترب مؤشـراً           -١  
   لضمان تعبئة التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقيةكافياً

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
 بالنسبة للبلدان املتأثرة واملتقدمة علـى حـد سـواء،        -١  

 إبالغ مناسب، ألنه مصمم     إىلال يفضي الشكل احلايل للمؤشر      
 لإلبالغ عن املساعدات الواردة وألنه من الصعب تقـدمي          جزئياً

  .معلومات عن اإلجراءات املمولة من املوارد الوطنية فقط
بعض البلدان املتقدمة أهنا ال تعلم على وجـه         ذكرت    -٢  

االلتزامـات  : الدقة ما إذا كان ينبغي للمؤشر أن يراعي ما يلي         
املالية اليت مت التعهد هبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف امليدان،           

املشاريع اليت حصلت على دعم مـايل والـيت جيـري           ) ب(أو  
الـدعم املقـدم    ) ج(، أو   تنفيذها خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

  .ة خالل الفترة املشمولة بالتقريرإلنشاء نظم الرصد املوضوع
مل تكن بعض البلدان تعلم على وجه الدقة ما إذا كان             -٣  

 بلدكم إطار استثمار    هل وضع ("ينبغي للرد على السؤال األول      
أو احلالة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨أن يتناول احلالة يف الفترة      ") ؟متكامالً

  . )٢٠١٠ ( التقريروقت تقدمي

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ
  :االتفاقية

 إجراء حتليل متعمق لفعالية وكفاءة أطـرإىلمثة حاجة     -١  
االستثمار املتكاملة احلالية بغية احلصول على معلومات أكثر دقة

  . خالل عملية اإلبالغ
إطـار"ملـصطلح   طُلب أيضاً وضع تعريف أكثر دقة         -٢  

ملساعدة األطراف على املستوى الـوطين يف" االستثمار املتكامل 
  .تقدمي معلومات أدق

ينبغي النظر يف املستقبل يف تقدمي تقارير عـن التقـدم  -٣  
  .احملرز يف تنفيذ أطر االستثمار

مثة ضرورة ملواصلة التحليل الشامل للصعوبات الـيت  -٤  
تعلق بإنشاء أطـر االسـتثمارتواجهها البلدان األطراف فيما ي    

  .املتكاملة، بغية تقدمي توجيه سليم لتحقيق األهداف ذات الصلة
 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف،إىلالتوصيات املستندة   

وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن
  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

ن املبادئ التوجيهيـة هلـذا اهلـدفوينبغي أن تكو    -١  
  . بشأن الفترة الزمنية لتقدمي التقاريرالتنفيذي أكثر وضوحاً
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٢-٥  CONS-O-15   يـة الـيت    مقدار املوارد املال

أتاحتها البلدان األطـراف    
 التـصحر املتقدمة ملكافحة   
   واجلفافوتدهور األراضي

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
 الوقـت    الكثري من  إىلحيتاج اإلبالغ عن هذا املؤشر        -١  

  .ألنه يتطلب مجع البيانات على نطاق واسع
تتوقف نوعية املعلومات بشكل كـبري علـى نوعيـة            -٢  

ورقة الـربامج   /ومشولية املعلومات املقدمة يف املرفق املايل املوحد      
  .واملشاريع

ذكرت بعض األطراف أهنا مل تكن تعلم علـى وجـه         -٣  
  . املتعددة األطرافالدقة ما إذا كان يتعني عليها إدراج املسامهات

مل تكن بعض األطراف تعلم على وجه الدقة مـا إذا             -٤  
كان يتعني عليها إدراج املسامهات املقدمة من املنظمات العاملـة          
على الصعيد الوطين أو التركيز على االلتزامات املتعلقة مبـشاريع          

  مباشـراً   واجلفاف اليت تقدم دعمـاً     التصحر وتدهور األراضي  
  .اف املتأثرةللبلدان األطر

التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ
  :االتفاقية

ضرورة توضيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ على أساس  -١  
  .CONS-O-15مؤشر األداء 

 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف،إىلالتوصيات املستندة   
املراكـز عـنوتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير        
  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

ينبغي ختصيص الوقت الكـايف يف عمليـات إعـداد  -١  
  .التقارير جلمع البيانات والتحقق منها

تساعد قواعد البيانات املوضوعة هلذا الغرض يف تسريع  -٢  
  .عملية مجع البيانات والتحقق منها

ع والربنامج واملرفـق تعديل ورقة املشرو   إىلمثة حاجة     -٣  
  .املايل املوحد لتيسري اإلبالغ عن هذا املؤشر

 مزيد من الوضوح بشأن مـا ينبغـيإىلهناك حاجة     -٤  
  .اإلبالغ عنه من التزامات مالية يف إطار هذا املؤشر

5.2  CONS-O-16      درجة الكفايـة والتوقيـت
املناسب والقابلية للتنبـؤ يف     
املوارد املالية اليت أتاحتـها     

 املتقدمـة   األطرافلبلدان  ا
التصحر وتـدهور   ملكافحة  
   واجلفافاألراضي

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
اقترحت بعض البلدان النظر يف قضايا أخرى ال تتعلق           -١  

  .مهة كافية ومناسبة التوقيت وميكن التنبؤ هبابكون املسا

  :تعليق
 على الكفاية والتوقيـت املناسـبيركز املؤشر حالياً    -١  

وميكن إدراج معلومات إضـافية يف التحليـل. وإمكانية التنبؤ 
  .النوعي
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر النتيجة 
اشرة للجنةالتوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الدورة الع      

  استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٣-٥  CONS-O-17     عدد مقترحات املـشاريع

التصحر وتـدهور   املتصلة ب 
 واجلفاف واملقدمة   األراضي

بنجاح للحصول على متويل    
من املؤسـسات واملرافـق     

مبا والصناديق املالية الدولية،    
  يف ذلك مرفق البيئة العاملية

 األطراف، وتقرير حلقـة عمـل       التعليقات الواردة يف تقارير   
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
 الكثري من الوقـت     إىلحيتاج اإلبالغ عن هذا املؤشر        -١  

  .ألنه يتطلب مجع البيانات على نطاق واسع
يتطلب مجع البيانات فيما يتعلق هبذا املؤشـر تفـاعال            -٢  

. ع املسؤولني املاليني من جمموعة واسعة من املنظمـات        كثيفا م 
  .ويتطلب ذلك جهدا كبريا مما جيعل املؤشر غري جمد اقتصاديا

تتوقف نوعية املعلومات بشكل كـبري علـى نوعيـة            -٣  
ورقة الـربامج   /ومشولية املعلومات املقدمة يف املرفق املايل املوحد      

  .واملشاريع
اج مقترحات املشاريع اليت    ال يتيح النموذج احلايل إدر      -٤  

 وهذا مهم بشكل خاص بالنـسبة       -ستمول من املوارد الوطنية     
للبلدان واملناطق اليت تكون فيها امليزانية الوطنية املصدر الرئيسي         

 التـصحر وتـدهور األراضـي     لتمويل املشاريع ذات الـصلة ب     
  .واجلفاف

اف، التعليقات الواردة يف تقارير األطر     إىلالتوصيات املستندة   
وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن

  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة
ينبغي ختصيص الوقت الكايف يف عمليات إعداد التقارير  -١  

  .جلمع البيانات والتحقق منها
تساعد قواعد البيانات املوضوعة هلذا الغرض يف تسريع  -٢  

  .لتحقق منهاعملية مجع البيانات وا
 تعديل ورقة املشروع والربنامج واملرفـقإىلمثة حاجة     -٣  

  .املايل املوحد لتيسري اإلبالغ عن هذا املؤشر
  :تعليق
وخـالل تقيـيم. ، يتعلق املؤشر مبشاريع دولية    حالياً  -١  

منتصف املدة، قد تكون هناك إمكانيات هامة لتوسـيع نطـاق
  .ولة وطنياًتطبيق املؤشر مبا يشمل املشاريع املم

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عـن الـدروس                  النتيجة
  :املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

  تعليق

ويل حتديد مصادر مالية وآليات مت     (٤-٥ أن شكل اإلبالغ ال يشمل مؤشرات النتيجة         إىلأشارت بعض األطراف      ٤-٥
مبتكرة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات القائمة              
على السوق، والتجارة، واملؤسسات، ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع               

  ").غالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوعتغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واست

 األخذ مبؤشر إضايف خالل تقييم منتصفإىلميكن تقييم احلاجة    
  .املدة
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  التعليق  املؤشر  رقم املؤشر النتيجة 
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الـدورة العاشـرة

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
٥-٥  CONS-O-18      مقدار املوارد املالية ونـوع

احلوافز اليت مكنت البلـدان     
 احلصولاألطراف املتأثرة من    

  على التكنولوجيا

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـة عمـل          
املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الـدروس املـستفادة،         

  :وكذلك يف حتليل األمانة
عن مشكلة يف حتديـد نقـل       أبلغت بعض األطراف      -١  

  .التكنولوجيا
أبلغت بعض األطراف عن مشكلة يف فهم كيفية الربط           -٢  

  ). النتيجة(بني مبادرة أو حافز ونقل فعلي للتكنولوجيا 
  متعمقـاً  ال يتيح هذا اجلزء دراسة متعمقة وال فهمـاً          -٣  

  .للمسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا
 يف تصنيف البيانات    أبلغت بعض األطراف عن مشكلة      -٤  

  .حسب السنة

 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف،إىلالتوصيات املستندة   
وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقـارير املراكـز عـن

  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة
ينبغي إدراج معلومات نوعية مراعاةً لبعض اجلوانـب  -١  

  .التكنولوجيااحملددة، ولطبيعة نقل 
 الدورة العاشـرة توضيح بعد  إىلقضايا منهجية حمددة حتتاج     

  :ملؤمتر األطراف
 للتكنولوجيـاما هي األنشطة اليت ميكن اعتبارها نقالً        -١  

؟ يف أيـة)خلإاملساعدة التقنية، املساعدة املاديـة، الربجميـات،        (
  جماالت؟

  املقصود باحلافز؟ما   -٢  
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 املايل املوحد وورقة املشروع والربنامجتنقيح املرفق   -ثالثاً   

  التعليق
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني علـى الـدورة

  العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
  :التعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  .ورقة الربامج واملشاريع/ ينبغي إدراجه يف إطار املرفق املايل املوحدشددت بعض األطراف على وجود تفسريات خمتلفة ملا  -١  
شددت بعض األطراف على أنه كان ينبغي أن مييز التحليل على حنو أفضل بني التزامات البلدان املتأثرة النامية، والبلدان                     -٢  

، )املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     ( البلدان املتقدمة غري املتأثرة      ، والتزامات )املوارد الوطنية (املتأثرة اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية       
مع التفرقة بوضوح بني االلتزامات اليت مت حشدها ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف             (والتزامات البلدان املتأثرة املتقدمة     

  ). وتدهور األراضي واجلفافعلى املستوى الوطين وااللتزامات اليت مت حشدها للتعاون الدويل يف جمال التصحر
  .وتساءلت بعض األطراف عن كيفية استخدام معامل ريو استخداماً كمياً  -٣  

التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقة عمل املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفادة، وكذلك يف                 
  :حتليل األمانة

بلدان بأمهية هذا اجلزء من التقرير واعتربت جتميع املرفق املايل املوحد وورقة املـشروع والربنـامج                أقرت الغالبية العظمى من ال      -١  
ومـع  . عملية بالغة األمهية من شأهنا أن تسهم يف بناء املعرفة الالزمة يف موضوع التدفقات املالية املخصصة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التـصحر       

صـحاب  بسبب قصر املهلة املمنوحة لإلبالغ ومستوى التنسيق املطلوب بني مراكز التنسيق الوطنية وأ            ذلك، يتعثر مجع املعلومات املطلوبة      
  ).وزارات املالية واجلهات املاحنة ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية، وغريها (املصلحة الوطنيني والدوليني

 والربنامج، ذُكر أن منوذج اإلبالغ واملبادئ التوجيهية احلاليني يتطلبـان           فيما يتعلق باملرفق املايل املوحد وورقة املشروع        -٢  
ورمبـا  . وأوصت عدة أطراف بشدة بتبسيط ودمج النموذجني يف شكل مايل موحـد           .  يف التفصيل  الكثري من املعلومات وإفراطاً   

ق املايل واملوحد وورقة املشروع والربنـامج  تعكس هذه التوصية الصعوبة اليت تواجهها عدة بلدان يف فهم أوجه االختالف بني املرف 
على سبيل املثال، أن املرفق املايل املوحـد هـو           ترى البلدان األطراف املتقدمة،      لذلك. وفهم املنطق الذي حيكم هذين النموذجني     

  .األداة األكثر مالءمة وأن ورقة املشروع والربنامج تتعلق بالبلدان املستفيدة أكثر من غريها
عتماد فئات مثل معامل ريو، ورموز األنشطة ذات الصلة، والرموز احملددة الغرض اليت وضعتها منظمـة التعـاون                  أثار ا   -٣  

والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف عملية اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية، شواغل تتعلق بكون هذه التصنيفات غري متاحـة يف قواعـد                     
وبالتايل، ترتب على ذلك بالتايل ضرورة تغيري القيم ذات الصلة لكمية كـبرية مـن               . شاريعالبيانات القائمة للغالبية العظمى من امل     

وبغية تقليص . املعلومات مل تكن مألوفة لدى مراكز التنسيق الوطنية واجلهات األخرى املكلفة بإعداد التقارير، يف كثري من احلاالت            
ة أكرب بني املرفق املايل املوحد وورقة املشروع والربنامج ونظام اإلبالغ           عبء اإلبالغ، اقترحت بعض البلدان املتقدمة النمو، مواءم       

كما أوصى عدد من أصحاب املصلحة باستكشاف       . عن اجلهات املاحنة الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          
  .سبل لضمان إبالغ منسق بني البلدان املستفيدة والبلدان املاحنة

قدمة خالل الـدورة التاسـعة للجنـةالتوصيات امل 
  :استعراض تنفيذ االتفاقية

هناك ضرورة لتوضيح مسألة وجود تفسريات خمتلفة ملا
 وورقة الربامججه يف إطار املرفق املايل املوحد     ينبغي إدرا 

  .واملشاريع يف املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ
هناك ضرورة ألن تواصل اآللية العاملية تنقيح  -١  
  .ليلها املتعلق بالتدفقات املاليةحت

 مواصلة دراسة مسألة استخدامإىلمثة حاجة     -٢  
  . متهيداً جلولة اإلبالغ املقبلةمعامل ريو استخداماً كمياً

 التعليقات الواردة يف تقـاريرإىلالتوصيات املستندة   
األطراف، وتقرير حلقة عمـل املراكـز املرجعيـة،

ستفادة، وكـذلك يفوتقارير املراكز عن الدروس امل    
  :حتليل اآللية العاملية

حتسني الواجهة مبا يتيح تنفيذ جمموعـة مـن  -١  
 اختبارات الترتيب حبسباختبارات االتساق، خصوصاً  

  .احلجم
اقتراح روابط بني بيانات املاحنني واألطـراف  -٢  

املتأثرة، وذلك لتـسهيل تـوفري املعلومـات وجتنـب
  ).ان االتساق العامليوضم(االزدواجية يف املعلومات 

تبسيط األسئلة وضمان االتساق باسـتخدام  -٣  
مثل السؤال عن البلد الذي ُتنفذ فيـه(جداول مناسبة   

املبادرات، مث وضع املرفق دون اإلقليمـي واإلقليمـي
  ).انطالقا من هذه العناصر

  .اقتراح قيم افتراضية من املؤشرات الرئيسية  -٤  
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  التعليق
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني علـى الـدورة

  العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختاذه
  خاصـاً بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ اليت تنصب عليها معظم االنتقادات تـأثرياً        تؤثر إحدى مسات تصميم       -٤  

كمـا أن  . على سهولة استخدام مناذج املرفق املايل واملوحد وورقة الربامج واملشاريع على بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ   
جيعل إدخال عدد كبري من املشاريع وكمية كبرية من البيانات عملية مرهقـة             عرض خمتلف األسئلة الواحد تلو اآلخر على الشاشة         

وتبني أن تطوير خاصية للتحميل التلقائي لبيانات املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع اجملمعـة   .  طويالً للغاية وتستغرق وقتاً  
  ).املفيدة بشكل خاص للبلدان املتقدمة(د كبري من املبادرات  يف منوذج إكسل أمر أساسي للسماح للبلدان باإلبالغ عن عدسابقاً

  

 تنقيح عملية اإلبالغ عن معلومات إضافية  -رابعاً   

  التعليق
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الدورة العاشرة للجنة اسـتعراض تنفيـذ

  االتفاقية اختاذه
قة عمل املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عـن        التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حل      

  :الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة
اإلجـراء  "رأت عدة بلدان أن إمكانية إبداء الرأي حول املؤشرات يف إطار الباب املعنون                -١  
  .غري كافية"  املتعلق باملؤشراتاملتكرر
 فيذ برنامج العمل الوطين مل تعط احليـز       وذكرت بعض األطراف أن املعلومات املتعلقة بتن        -٢  

  .الكايف يف النموذج

 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقة عمـلإىلالتوصيات املستندة   
  :املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفادة، وكذلك يف حتليل األمانة

 كل مؤشر يف هنايـة كـلميكن إدراج استمارات حمددة إلبداء الرأي حول        -١  
منوذج، إلتاحة تقييم يغلب عليه الطابع النوعي وفرصة لشرح املنهجية وتوفري البيانات

  .الوصفية ذات الصلة
  . لإلبالغ عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطينينبغي إتاحة شكل أكثر تفصيالً  -٢  
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 تعديل إجراءات اإلبالغ  - خامساً 

على مؤشرات األداء، واملرفق املايل واملوحد وورقة الربامج واملشاريع، واجلـزء املخـصص للمعلومـات        التعليقات   إىلباإلضافة    -٨
  :ومتخض هذا التحليل عن مخسة مواضيع مهمة هي. اإلضافية، قدم األطراف تعليقات حول جوانب أخرى خمتلفة من عملية اإلبالغ

  القيود الزمنية؛  )أ(  
  ؛)مبا يف ذلك التنسيق على املستوى الوطين(بة جودهتا مجع البيانات وإدارهتا ومراق  )ب(  
  بناء القدرات؛  )ج(  
  ؛التمويل  )د(  
  ).مجع البيانات على الصعيد العاملي(القضايا املتصلة بسري عمل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ   )ه(  

. املمكنـة يف املـستقبل  ات اليت يتعني إجراؤها واإلجراءات       بالتحسين وترد يف اجلدول أدناه تفاصيل هلذه املواضيع، مع اقتراحات          -٩
اآللية العاملية هلـا ألغـراض التوليـف والتحليـل األويل           /نات على مستوى استخدام األمانة    وتناقَش املسائل املتعلقة مبراقبة جودة البيا     

  .ICCD/CRIC(10)/14للمعلومات اليت قدمتها األطراف يف الوثيقة 

  التعليق  املسألة
وصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الدورة العاشرة للجنة استعراض الت

  تنفيذ االتفاقية اختاذه
التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقة عمـل املراكـز             القيود الزمنية

املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفادة، وكـذلك يف حتليـل           
  :األمانة

، ٢٠١٠ خالل دورة اإلبالغ لعـام   كبرياًلزمنية حتدياً مثلت القيود ا    -١  
وكان هلا بالضرورة تأثري على اكتمال التقارير ونوعية املعلومات الـواردة          

فجمع البيانات وحتليلها، وبناء القدرات، واملشاورات والعمليـات        . فيها
 لتقدمي التقارير على املستوى الوطين تستغرق وقتـاً       /الرمسية للموافقة على  

  .واقترح العديد من األطراف مهلة ستة أشهر لتقدمي التقارير. يالًطو

  :التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ينبغي أن تتيح عملية اإلبالغ يف املستقبل وقتاً كافياً جلمـع البيانـات  -١  

، وهو ما قد يـؤثربصورة منظمة، والتدقيق يف نوعيتها، والتصديق على التقارير       
على الطريقة اليت تتبعها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف استعراض املعلومـات

  .اليت تنشأ عن عملية اإلبالغ
ينبغي البت يف مسألة وضع إطار زمين أكثر واقعية لعمليات اإلبـالغ  -٢  

فيذاملستقبلية، مع مراعاة اجلدول الزمين للدورات اليت تعقدها جلنة استعراض تن          
االتفاقية من أجل استعراض املعلومات املقدمة من األطراف وغريها من الكيانات

  .املُبلِّغة
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  التعليق  املسألة
وصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الدورة العاشرة للجنة استعراض الت

  تنفيذ االتفاقية اختاذه
مجع البيانات وإدارهتا ومراقبة 

  جودهتا
  :التعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 أمهية هتيئة قواعد بيانـات وطنيـة        إىلأشارت بعض األطراف      -١  
ة خاصة باإلبالغ، باالعتماد على دعم مايل وتقين مناسـب، مبـا            مناسب

يضمن استمرارية عملية اإلبالغ، كما ُسلِّط الضوء على ضـرورة إجيـاد     
  .هيكل أساسي معلومايت يسهل استخدامه يف أغراض اإلبالغ

أعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء سري العملية على الصعيد            -٢  
 زيادة توعية اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة       الوطين، معتربة أهنا تتطلب   

  .بغية حتسني تنسيق جتميع البيانات والنهج التشاركي املطلوب
التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقة عمـل املراكـز           
املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفادة، وكـذلك يف حتليـل           

  :األمانة
كثري من البيانات من خالل اجتماعات      مجعت معظم األطراف ال     -١  

وحلقات عمل، وكذلك من خالل االتصال املباشر بأصحاب املـصلحة          
 ،كل على حدة، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات ومقابالت معهم           

واالستبيانات املنظمـة والوصـول املباشـر       اإللكتروين  واستخدام الربيد   
 يف تـوافر البيانـات ويف     عديدة أبلغت عن مشكلة    لكن أطرافاً . للبيانات

 لذلك هو مشكلة يف التنسيق      واحد األسباب األكثر شيوعاً   . الوصول إليها 
بني الوزارات واملؤسسات األخرى ذات الصلة، بسبب حساسية البيانات         
املطلوبة، على سبيل املثال، أو بسبب ضرورة تنسيق التقريـر واحلـصول     

 عندما كانت البيانـات     وحىت. على موافقة بشأنه قبل التمكن من تقدميه      
، كانت املعلومـات متنـاثرة      املطلوبة متوفرة وكان احلصول عليها سهالً     

غري منظمة بشكل منهجي يسهل تقـدمي التقـارير    /أو غري جممعة  / و كثرياً
  . ملعايري ومتطلبات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذوفقاً

  :اض تنفيذ االتفاقيةالتوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعر
 إدراج قواعد البيانات القائمـة يف مـشروعإىلستكون هناك حاجة      -١  

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ من أجل ضمان أن تقيم األطراف بـصورة
. املعلومات، عند اللزومإىلمتواصلة شبكة رصد وطنية تسمح بالوصول بسهولة 

  . يكفل جودة البياناتقاً متسينبغي أن تضع األمانة إطاراً  -٢  
 تعزيز بناء القدرات يف جمال مجع وإدارة البيانات اخلاصـةإىلاحلاجة    -٣  

  .بنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـةإىلالتوصيات املستندة   

دة، وكـذلك يفعمل املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفا       
  :حتليل األمانة

 يف هامـاً  تؤدي آليات التنسيق، مثل هيئات التنسيق الوطنيـة، دوراً          -١  
أو تعزيزها، كوهنا يف أفـضل وضـع/عملية اإلبالغ، وينبغي إعادة تنشيطها و     

لإلشراف على اجلهود التعاونية اليت يبذهلا العديد من أصحاب املصلحة وكوهنـا
املصلحة الوطنيني يتقامسون فيه مسؤولية اإلبـالغ عـن ألصحاب    مناسباً حمفالً

  .تنفيذ االتفاقية
من أجل ضمان حتسني تقدمي التقارير يف دورة اإلبالغ املقبلـة، مـن  -٢  

.أو صيانة نظم مجع البيانات املطلوبـة      / وضع إىل األطرافاملهم أن تعمد مجيع     
 مكتب مركـز بتحسني نظم إدارة املعلومات يف     ينبغي أن يكون ذلك مصحوباً    

  .التنسيق الوطين، مبشاركة كاملة من مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة
ينبغي أن تكون النسخة املطورة من بوابة نظام استعراض األداء وتقييم  -٣  

التنفيذ مفتوحة باستمرار كأداة عمل ملراكز التنسيق الوطنية، وميكن أن تكـون
  .لوطينمبثابة امتداد ألنظمة الرصد على الصعيد ا
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  التعليق  املسألة
التوصيات املتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الدورة العاشرة للجنـة اسـتعراض

  تنفيذ االتفاقية اختاذه
مبا يف ذلـك    (بناء القدرات   
  والتمويل) املراكز املرجعية

  :التعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
قوي من أجل االضطالع باملزيد من أنـشطة بنـاء       توجيه نداء     -١  

  .القدرات
عدم كفاية الدعم املايل املتاح لعملية نظـام اسـتعراض األداء             -٢  

  .وتقييم التنفيذ
التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقة عمـل املراكـز           
املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفادة، وكـذلك يف حتليـل           

  :نةاألما
تأثرت قدرة املراكز املرجعية على تقدمي الدعم الفـين خـالل             -١  

الفترة املشمولة بالتقرير بعوامل مثل عدم وجود تفويض واضـح لـدعم            
تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر واخلربة السابقة املكتـسبة مـن عمليـات       

مع اإلبالغ املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وانعدام الصالت         
عمليات التكامل اإلقليمي، وغياب القدرة على خلق أوجه التـآزر بـني          

فعالية خدمات الدعم مـن حيـث       (دعم عملية اإلبالغ وأنشطة التعميم      
  .خلإ، )التكاليف

  :التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
يتها كي تصبح فعالـةينبغي زيادة توضيح دور املراكز املرجعية ووال        -١  

  .وضمان اشتراكها يف عملية اإلبالغ املقبلة
ينبغي أن تقدم األمانة مشاريع اختصاصات مفصلة الّتباعها عند إشراك  -٢  

ينبغي أن ُتشَرك البلدان األطراف يف. املراكز املرجعية مستقبالً يف عملية اإلبالغ     
 واملراكز املرجعية واختيارعملية وضع االختصاصات املتعلقة بإجراءات االختيار،     

  .هذه املراكز
  .ينبغي تقدمي مساعدة مالية مناسبة يف جولة اإلبالغ املقبلة  -٣  

 التعليقات الواردة يف تقارير األطراف، وتقرير حلقـةإىلالتوصيات املستندة   
عمل املراكز املرجعية، وتقارير املراكز عن الدروس املستفادة، وكـذلك يف

  :حتليل األمانة
ميكن زيادة كفاءة املراكز املرجعية من خالل التخطيط ألنشطة حمددة  -١  

، وتوسيع نطاق فـرص)أنشطة تيسري، وبعثات دعم، اخل    (على املستوى الوطين    
أي ورشة عمل إضافية لتبادل اخلربات وحـل(دون اإلقليمية   /التفاعل اإلقليمية 

  ). املشاكل
عملية اإلبالغ يف دورة اإلبالغ أن األخذ مبؤشرات األثر يف       إىلبالنظر    -٢  
 سيزيد من تعقيدها، من الواضح أن نوعية التقـارير يف املـستقبل٢٠١٢عام  

سوف تتوقف أكثر من أي وقت مضى على مدى كفاية التمويـل املخـصص
  .جلمع البيانات وحتليلها

وال تزال شروط اإلبالغ اليت تضعها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  -٣  
 وهناك إمكانية ملواءمة النظام اجلديد على مراكز التنسيق الوطنية،    برياً ك عبئاًتلقي  

مع الشروط املتعددة اليت تضعها االتفاقيات األخـرى، وخاصـة مـن حيـث
االستفادة الكاملة من أوجه التآزر من خالل إنشاء قواعد بيانات متكاملة حول

  .القضايا البيئية
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  التعليق  املسألة
ملتعلقة باإلجراء الذي يتعني على الدورة العاشرة للجنـة اسـتعراضالتوصيات ا 

  تنفيذ االتفاقية اختاذه
بوابة نظام استعراض األداء 

  وتقييم التنفيذ 
  :التعليقات الواردة من الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  املشاكل التقنية املتعلقة مبسألة سـهولة      إىلأشار بعض األطراف      -١  
  .استخدام بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

ال تشكل التقارير كما تستمد من خالل بوابة نظام اسـتعراض           -٢  
  .األداء وتقييم التنفيذ أداة جيدة إلذكاء الوعي على الصعيد الوطين

  :التوصيات املقدمة خالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
هود ملعاجلة أوجه اخللل يف عمل النظـام يف املـستقبل،ينبغي بذل ج    -١  

  .وكذلك إلتاحة النماذج والوثائق املرجعية جبميع اللغات الرمسية
استمارات إبالغ خارج الربط الشبكي للبلدان اليت/ينبغي إتاحة مناذج    -٢  

  .تواجه صعوبات يف االتصال بشبكة اإلنترنت
ة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذينبغي تبسيط التهيئة التقنية لبواب      -٣  

  .بغية تقليل عدد البلدان اليت قد تواجه صعوبات يف اإلبالغ
ينبغي أن تواصل األمانة العمل على حتسني بوابة نظام استعراض األداء  -٤  

وتقييم التنفيذ وكفالة طابعها التفاعلي وتيسري انتقال املعلومات مـن خالهلـا،
  . الكيانات املبلِّغة بشأن خصائصهامراعية يف ذلك تعليقات

ينبغي حتسني التقارير كما تستمد من خالل بوابة نظـام اسـتعراض  -٥  
  . األداء وتقييم التنفيذ

ينبغي االنتهاء على وجه السرعة من هتيئة البوابة اإللكترونية اخلاصـة  -٦  
، ووضـعبدورة اإلبالغ املقبلة، مبا يشمل معاجلة ثغرات عملية اإلبالغ السابقة         

دون اإلقليمية، مث تنظيم حلقة عمل/مبادئ توجيهية لتنفيذ برامج العمل اإلقليمية     
  . لبناء القدرات موجهة ألصحاب املصلحة املعنيني
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 االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

حظيت دورة اإلبالغ األوىل يف إطار إجراءات اإلبالغ اجلديدة بدعم واسـع مـن                -١٠
 إبالغ ذات   كبرية حنو التنفيذ الكامل لعملية    ، على نطاق واسع، خطوة      األطراف، واعُتربت 
وبذلت الكيانات املبلِّغة ومؤسـسات االتفاقيـة       .  مؤشرات وأهداف  إىلطابع كمي تستند    

.  كبرية يف هذه العملية وهي تعتربها بداية لعملية تعلم طويلة األجل           وهيئاهتا الفرعية، جهوداً  
وتبني أن إعداد التقـارير     . لألطراف التزاماهتا اإلبالغية احلالية   وتتجاوز الفرص اليت أُتيحت     

 كأداة  الوطنية مفيد ليس فقط كأداة لرصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين، ولكن أيضاً            
واستفاد العديد من األطراف من هذا اجلهد يف تقييم االحتياجات يف جمـال بنـاء               . ختطيط

قة جبمع البيانات وتوافرها وسهولة الوصول إليها على حنو       القدرات، وفهم االحتياجات املتعل   
يف عملية  املشاركني يف تنفيذ االتفاقية و   عن التنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة      أفضل، فضالً 

 السبب يف أن الكثري من البلدان شددت على فوائد الربط بـشكل             وهذا هو أيضاً  . اإلبالغ
ومن الـضروري يف هـذا      . ت عملية اإلبالغ  أفضل بني رصد خطط العمل الوطنية ومتطلبا      
  .الصدد وضع نظم رصد وصوهنا بشكل جيد

واهلدف النهائي لنظام اإلبالغ اجلديد هو مساعدة األطراف يف تقييم حالـة تنفيـذ                -١١
االتفاقية واالستراتيجية، واالستفادة من املعلومات اليت مت مجعها يف هذه العملية لتعزيز صنع             

وعي واالتصال، وكذلك لزيادة تبسيط اجلهود املبذولة على الـصعد          السياسات وإذكاء ال  
. الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي ملكافحة التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف           

 جلمع ومعاجلة    عاملياً وينبغي وضع بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، بوصفها صكاً         
راف والكيانات املبلغة األخرى أثناء وبعد عملية اإلبـالغ،  وحتليل البيانات اليت تقدمها األط 

يف صميم النظام اجلديد إلدارة املعارف الذي جيري تأسيسه يف الوقت احلاضـر لالتفاقيـة،               
   .وينبغي أن تكون مبثابة أداة هامة لألطراف لنشر املعارف فيما يتعلق باالتفاقية

مل لفائدهتا يف رصد تنفيـذ االتفاقيـة        وسوف ختضع مؤشرات األداء لعملية تقييم كا        -١٢
. ٢٠١٣ خالل تقييم منتصف املدة لالستراتيجية يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف عام           

 توضـيح   إىل و ، بعض التبسيط يف منـاذج اإلبـالغ       إىلومع ذلك، من الواضح أن مثة حاجة        
لنوعية لعملية اإلبالغ من أجل    عن حتسني التوازن بني العناصر الكمية وا       لألسئلة املنهجية فضالً  

   .زيادة جودة التقارير يف دورة اإلبالغ املقبلة
ومثة عنصر هام آخر يف حتسني عملية اإلبالغ هو وضع جدول زمين أكثـر واقعيـة                  -١٣

األطـراف،  ( من عملية اإلبالغ األوىل أن مجيع اصحاب املصلحة          وأصبح واضحاً . لإلبالغ
 إىلحتتاج  ) سسات وهيئات االتفاقية، ومنظمات اجملتمع املدين     والكيانات املبلغة األخرى، ومؤ   

.  جودة عالية يف اإلبالغ والتحليـل      إىل لالضطالع باألنشطة الضرورية للتوصل      وقت كافٍ 
 لنجـاح   كما أن توافر موارد مالية كافية ومناسبة التوقيت وميكن التنبؤ هبا أمر حاسم أيضاً             
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 بإنشاء نظم الرصـد     ء القدرات وأن يكون مصحوباً    وينبغي أن يتواصل بنا   . عملية اإلبالغ 
  .الوطنية وإدارهتا

 املالحظات الواردة يف هذه الوثيقة، لعل األطراف يف الدورة العاشرة ملؤمتر     إىل استناداً  -١٤
مـؤمتر  تقترح علـى    استعراض تنفيذ االتفاقية تود أن تنظر يف التوصيات الواردة أعاله، و          

  : مبا يلي،العاشرةيف دورته أن يقوم، األطراف 
فيما يتعلق   األمانة واآللية العاملية إجراء التحسينات الالزمة        إىلأن يطلب     )أ(  

  ؛٢٠١٢ دورة اإلبالغ لعامب
 للدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض        مناسباً  زمنياً أن حيدد جدوالً    )ب(  

فيذ، وباإلبالغ عـن    تنفيذ االتفاقية كي تنظر يف املعلومات اإلضافية ذات الصلة بتقييم التن          
  .مؤشرات األثر

        


