
 

(A)   GE.11-61740    210711    210711 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  العاشرةالدورة 

  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٢٠-١١  مجهورية كوريا،،تشانغوون
  من جدول األعمال املؤقت ‘٤‘)أ(٤البند 

اءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت        حتسني إجر 
   ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف

 اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك        استخدام  
  اإلبالغ واملنهجية، وإجراءات ،األثرمؤشرات األداء و

شكل التقارير واملبادئ التوجيهية املنهجيـة لتقـارير اإلبـالغ          
  )٢٠١٣-٢٠١٢ (ظمات اجملتمع املديناملقدمة من من

 اجملتمـع   لتقارير منظمات   املنهجية واملبادئ التوجيهية املقترح   شكلال    
  )٢٠١٣-٢٠١٢( املدين

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
عمالً باملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف ووفقاً للمداوالت الـيت              

 املعتمدة لدى    منظمات اجملتمع املدين   االتفاقية، قدمت أجراها مكتب جلنة استعراض تنفيذ      
  .تقارير إىل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مؤمتر األطراف

وتستند هذه الوثيقة إىل املداوالت السابقة املتعلقة هبذه املسألة فضالً عن توصيات              
صيغة منقحة لـشكل التقـارير      الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وتقترح        

 الفتـرة  ها، ابتداًء مندواملبادئ التوجيهية املنهجية إلعدااملقدمة من منظمات اجملتمع املدين  
، مبا يف ذلك التقارير املقدمة عن طريق السلطات الوطنية املسؤولة عـن             ٢٠١٣-٢٠١٢

  .عملية اإلبالغ واالستعراض
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  .....................................................دمة ومعلومات أساسيةمق   - أوالً  
  ٤  ١١-٦  ........................شكل التقارير املقدمة من اجملتمع املدين وحمتواها وطرائقها   -ثانياً   
  ٥  ١٢  ......................................................االستنتاجات والتوصيات   - ثالثاً  
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  مقدمة ومعلومات أساسية   -  أوالً
عمالً باملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف فيما يتعلـق باملـدخالت               -١

، ووفقاً ملداوالت مكتـب جلنـة       )١(عة من اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ واالستعراض       املتوق
، دعيت منظمات اجملتمع املدين املعتمـدة لـدى مـؤمتر           )اللجنة (استعراض تنفيذ االتفاقية  

  .تقارير إىل الدورة التاسعة للجنةاألطراف إىل تقدمي 
دين تقارير إلكترونية إىل الدورة     وقدمت إحدى عشرة منظمة من منظمات اجملتمع امل         -٢

 تتضمن معلومات عن أفضل املمارسات املتعلقـة بتكنولوجيـات اإلدارة           .)٢(التاسعة للجنة 
املتعلقـة  واملبادئ التوجيهية   اإلبالغ   وفقاً لنموذج    ،املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكّيف     

  .)٣( األمانة هلذا الغرضتتيحهاإلبالغ اليت با
الـيت تتـضمن     ICCD/CRIC(9)/11لدورة التاسعة للجنة أيضاً الوثيقة      واستعرضت ا   -٣

مشروع مبادئ اإلبالغ وهيكل أدوات اإلبالغ إىل جانب مقترحات تتناول مسألة حمتـوى             
، ووضعت توصيات تتناول مشروع     )٤( وطرائق إبالغها  تقارير منظمات اجملتمع املدين املعتمدة    

 املدين يف إطار   تقدمها منظمات اجملتمع     اليتلتقارير  داد ا إلعواملبادئ التوجيهية   اإلبالغ  منوذج  
  .)٥(عمليات اإلبالغ واالستعراض املستقبلية

وتستند هذه الوثيقة إىل املداوالت السابقة اليت تتعلق هبذه املسألة إضافة إىل توصيات               -٤
 تمع املدينالدورة التاسعة للجنة، وتقترح صيغة منقحة لشكل التقارير املقدمة من منظمات اجمل         

  السلطات الوطنيةاملقدمة عن طريقالتقارير ، مبا يف ذلك  واملبادئ التوجيهية املنهجية إلعدادها   
   .املكلفة بعملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

وعمالً بتوجيهات مؤمتر األطراف اخلاصة بإشراك منظمات اجملتمع املدين يف عمليـة              -٥
فتـرة  للتقارير إلعداد اواملبادئ التوجيهية   اإلبالغ  ة من إعداد منوذج     اإلبالغ، ستتمكن األمان  

، ومن مواصلة تيسري إشراك هذه املنظمـات يف عمليـة اإلبـالغ             ٢٠١٣-٢٠١٢اإلبالغ  
  . لالتفاقيةنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذواالستعراض يف إطار 

__________ 

 .٩-م أ/١٣ و٩-م أ/١١املقرران  )١(

 .ICCD/CRIC(9)/INF.6انظر  )٢(
 .ICCD/CRIC(9)/INF.8نظر  )٣(
     مقررات مـؤمتر األطـراف ذات الـصلة؛        ) أ: (يلي  ما مراعيةً ICCD/CRIC(9)/11ة  أعدت األمانة الوثيق   )٤(

  تقارير املقدمة من منظمات اجملتمع املـدين؛      التعراض تنفيذ االتفاقية بشأن     توجيهات مكتب جلنة اس   ) ب(
نتائج ) د(املشورة األولية الواردة من جمموعة املنظمات اليت تطوعت لتقدمي املساعدة يف هذه العملية؛              ) ج(

 . منظمات اجملتمع املدين املعتمدة مع، اليت متت بواسطة استبيان،عملية التشاور
 .ICCD/CRIC(9)/16 من اجلزء الثالث دال من الوثيقة ١١٥-١١٠ات انظر الفقر )٥(
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  واها وطرائقها اجملتمع املدين وحمتتقارير املقدمة منال شكل  - ثانياً  
 والتوصيات ذات الصلة الصادرة عـن       ICCD/CRIC(9)/11وفقاً ملا جاء يف الوثيقة        -٦

  :ُتدعى منظمات اجملتمع املدين إىل تقدمي ما يليالدورة التاسعة للجنة، 
البلـدان  معلومات مكمِّلة للتقارير الوطنية للبلدان األطـراف املتـأثرة و           )أ(  
 وافـاة  األخرى، هبـدف م    اإلبالغ اإلمكان لتقارير كيانات     قدراملتقدمة، ومكملِّة   األطراف  

 لجنة مبعلومات أمشل وأكمل؛ال

البلـدان   تعزز التقارير الوطنية للبلدان األطراف املتأثرة و       تكميليةمعلومات    )ب(  
 األخرى، هبدف توسيع نطاق     اإلبالغ اإلمكان تقارير كيانات     قدراملتقدمة، وتعزز   األطراف  

  .ية للجنةالقاعدة املعرف
 :ن طريق اللجنة بالوسائل التاليةوحتال هذه املعلومات إىل مؤمتر األطراف ع  -٧

ـ  / الوطنية و  التنسيق اتعن طريق جه  بليغ املعلومات   ت  )أ(    التنـسيق  اتأو جه
كيانات علومات املقدمة يف تقارير خمتلف       حسبما يقتضيه احلال، من أجل إدماج امل       )٦(املؤسسية
  اإلبالغ؛
 إلكترونيا إىل   ها، عن طريق حتميل    مباشرة إىل مؤمتر األطراف  غ املعلومات   تبلي  )ب(  

  البوابة الشبكية لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛
  .وفقاً للنهج املقترح املبني أدناه  )ج(  

تقارير املقدمة عن طريق جهات التنسيق الوطنية واملؤسسية معلومات تتعلق          التتضمن    -٨
اخلطـة وإطـار العمـل       مؤشرات األداء املتصلة بإشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ          )أ( :مبا يلي 

ومؤشـرات   )٧()االستراتيجية( االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
وتدعى . التفاقيةاتنفيذ  ل التدفقات املالية    )ب(؛  )٨(األخرى حسب االنطباق  ذات الصلة   األداء  

تمع املدين، بغض النظر عن مركزها يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة            مجيع منظمات اجمل  
حمـدد يعكـس    التصحر إىل أن تقدم تقريراً إىل جهات التنسيق الوطنية واملؤسسية يف شكل             

 للبلدان األطراف وغريها من كيانات اإلبـالغ        وجهة امل النماذج واملبادئ التوجيهية لإلبالغ   
   .حسب االقتضاء

__________ 

يشار إليهم أيضاً باملوظفني    (املقصود جبهات التنسيق املؤسسية هو املوظفون املسؤولون عن عملية اإلبالغ            )٦(
يف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املعتمدة علـى املـستويات دون     ) املعنيني باإلبالغ 

 .قليمي واإلقليمي والعاملياإل
 .CONS-O-4 وCONS-O-3 وCONS-O-1ملؤشرات املوحدة  )٧(

 .CONS-O-17 وCONS-O-13 وCONS-O-7املؤشرات املوحدة  )٨(
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تقارير اليت ُتحال مباشرة إىل مؤمتر األطراف معلومات عن أفضل          الب أن تتضمن    وجي  -٩
معلومات إضافية عـن    و ،املمارسات، وفقاً للمواضيع واملواعيد اليت يقررها مؤمتر األطراف       

 .عملية اإلبالغ واالستعراض مع إيالء اعتبار خاص إلشراك منظمات اجملتمع املدين يف العملية            
نظمات املعتمدة دون غريها حتميل هذه التقارير مباشرة تبعـاً للنمـوذج   وسيكون بإمكان امل 

  .الذي تستخدمه األطراف وكيانات اإلبالغ األخرى ذات الصلة
 ، حـسب االقتـضاء     بالتعاون مع اآللية العاملية    هيكل أدوات اإلبالغ  وتضع األمانة     -١٠
ICCD/CRIC(9)/11 يف الوثيقة على النحو املقترح ،وفقاً لوالية كل منهماو

)٩(.  
 توصيات الدورة التاسعة للجنة لدى تنقيح النمـاذج       اآللية العاملية وستراعي األمانة و    -١١

القائمة ووضع مناذج جديدة، مع إيالء اعتبار خاص لألبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية            
  .ألفضل املمارسات وما يترتب على ذلك من تصنيف

  صياتاالستنتاجات والتو  - ثالثاً  
قد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتـا العاشـرة أن توصـي مـؤمتر            -١٢

  :األطراف مبا يلي
 بالتعاون مـع  ،كافحة التصحرملطلب إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة       يأن    )أ(  

ر مع منظمات اجملتمع املدين وشبكاهتا حسب االقتـضاء، أن تعـد            واآللية العاملية وبالتشا  
نظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطـاع        م تقارير املقدمة من  للبادئ توجيهية   مناذج وم 
   استناداً إىل احملتوى واهليكل املقترحني يف هذه الوثيقة؛،اخلاص

 احتياجات منظمات اجملتمع املدين يف     تراعيطلب أيضاً إىل األمانة أن      يأن    )ب(  
من جملتمع املدين   لتمكني ا  لعملية اإلبالغ،    جمال بناء القدرات يف املبادرات املقبلة الداعمة      

  امتثال متطلبات اإلبالغ واملشاركة الكاملة يف عملية اإلبالغ واالستعراض؛
دعو البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات املالية الدولية، مبا يف ذلك          يأن    )ج(  

اصـة للمجتمـع     إىل مواصلة دعم العملية واإلقرار باالحتياجات اخل       ،مرفق البيئة العاملية  
  املدين وبدوره اهلام يف هذه العملية؛

شجع جهات التنسيق الوطنية وجهـات التنـسيق املؤسـسية يف           يأن    )د(  
 علـى   ،املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من كيانات اإلبالغ، حسب االقتضاء         

ار خاص لعملية   تيسري تبادل املعلومات والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين مع إيالء اعتب          
  ؛اإلبالغ واالستعراض مبوجب االتفاقية

__________ 

 .ICCD/CRIC(9)/11انظر اجلزء الثالث دال من الوثيقة  )٩(
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سيما منظمـات اجملتمـع املـدين        دعو منظمات اجملتمع املدين، وال    يأن    )ه(  
شبكات وتعزيز التعاون فيما بينها على الـصعيد        املعتمدة لدى مؤمتر األطراف إىل إقامة       
قنـوات املناسـبة ووفقـاً     املقبلة للجنة عرب الاتالوطين وتقدمي تقارير موحدة إىل الدور   

  .للطرائق املقترحة يف هذه الوثيقة

        
  


