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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١ن، مجهورية كوريا، وتشانغو
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٦البند 

العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات     تشجيع وتعزيز   
  والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

  أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو

   يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريوأوجه التآزر    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 ويطلب إىل أمانة     على أمهية تعزيز أوجه التآزر يف اإلبالغ       ٨-م أ /٨يشدد املقرر     

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن تتشاور مع األمانات األخرى يف فريق االتـصال      
املشترك وتقدم املشورة بشأن سبل جعل اإلبالغ أكثر كفاءة، مع مراعاة إجراءات اإلبالغ             

  .والتزاماته مبوجب كل من اتفاقيات ريو
يف اإلبالغ يف ورقة خيارات لتعزيـز       وُعرضت عدة خيارات لتعزيز أوجه التآزر         

التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث، شاركت يف إعدادها أمانات الصكوك الثالثة، على             
 .٢٠٠٤ينـاير   /النحو الذي اتفق عليه اجتماع فريق االتصال املشترك يف كانون الثـاين           

ة للجنة استعراض   ، اليت ُعرضت أثناء الدورة التاسع     ICCD/CRIC(9)/INF.9وحتلل الوثيقة   
تنفيذ االتفاقية، متطلبات اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو وتستكشف خيـارات حتقيـق            

وختلص الوثيقة  . اإلبالغ الواردة يف ورقة فريق االتصال املشترك ووثائق أخرى          التآزر يف 
السبل الفعالة لتعزيز التآزر يف اإلبالغ ستتمثل يف إنشاء آليات ووضع ترتيبـات               أن  إىل
نية بني املؤسسات املعنية املشاركة يف عمليات اإلبالغ علـى الـصعيد الـوطين،              تعاو
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بالوثيقة ووافقت على النظر يف     اً  وأحاطت اللجنة علم  . مجع البيانات وتصنيفها    وتبسيط
دورهتا العاشرة يف بند بشأن أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو، وذلك بغية              

  .متر األطراف يف دورته العاشرةتقدمي توصيات لينظر فيها مؤ
، وتنظر يف نتائج    ICCD/CRIC(9)/INF.9 وتأخذ هذه الوثيقة بعني االعتبار الوثيقة       

معتكف مشترك بني أمانيت مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحة التصحر ُعقد يف كـانون              
التاسعة للجنة  ، ونتائج اجتماع مائدة مستديرة ُعقد على هامش الدورة          ٢٠١١يناير  /الثاين

استعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك املناقشات اليت دارت يف اجتماع فريق االتصال املشترك            
  .٢٠١١أبريل /يف نيسان
وقد ترغب اللجنة يف النظر يف اخليارات املتاحة لتحقيق أوجه التآزر يف اإلبـالغ                

لينظر فيهـا مـؤمتر     الواردة يف هذه الوثيقة من أجل تقدمي توصياهتا بشأن هذا املوضوع            
  .٩-م أ/٨األطراف يف دورته العاشرة وفقاً ملا ينص عليه املقرر 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٣-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٥  ٦-٤  ...........................................................اخللفية  -  باء     

  ٦  ٣٨-٧  ................العناصر الالزمة لتحقيق التآزر يف اإلبالغ فيما بني اتفاقيات ريو  - ثانياً  
تداخل البيانات األساسية لإلبالغ عن مؤشرات تقييم األثـر التفاقيـة             - ألف     

مكافحة التصحر، واإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئـة والبالغـات          
الوطنية مبوجب اتفاقية تغري املناخ، واإلبالغ مبوجب اتفاقيـة التنـوع           

  ٧  ١٧-١٢  ........يالبيولوجي على أساس املؤشرات الرئيسية العاملية وأهداف أيش
التداخل املتعلق بقضايا السياسات الوطنية كما وردت يف اخلطط           -  باء     

  ٩  ٢٠-١٨  ..........................................................الوطنية
  ١٠  ٢٣-٢١  ........التداخل املتعلق باإلبالغ عن أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو  - جيم     
  ١٠  ٢٩-٢٤  ............................التداخل املتعلق بأنشطة التمويل واملشاريع  -  دال     
  ١٢  ٣٤-٣٠  ...........................الكيانات املبلّغة وبناء القدراتمقارنة بني   -  هاء     
  ١٤  ٣٨-٣٥  ........مقارنة اجلداول الزمنية لإلبالغ، وترتيب وحتليل التقارير املقدمة  -  واو     

  ١٤  ٥٥-٣٩  ..............................اخليارات اليت تعزز زيادة التآزر يف عملية اإلبالغ  - ثالثاً  
  ١٤  ٤٥-٤٠  ..............................هتذيب املادة املشتركة ملتطلبات اإلبالغ  - ألف     
  ١٦  ٤٨-٤٦  ......................................مسرد مشترك أو ربط املسارد  -  ءبا     
  ١٦  ٥٠-٤٩  ............................................نظم املعلومات املشتركة  - جيم     
  ١٧  ٥٥-٥١  .......................تنسيق جهات االتصال الوطنية وتكامل العملية  -  دال     

  ١٨  ٦٣-٥٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  ١٨  ٦١-٥٦  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ١٩  ٦٣-٦٢  ........................................................التوصيات  -  باء     
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  دمةمق  - أوالً  

  الوالية  -ألف   
نتيجة إلطالق اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز              -١

، اعتمدت األطراف نظام إبالغ ورصد جديد يف الدورة التاسعة )االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية  
ات اإلبالغ   إىل األمانة أن تأخذ بعني االعتبار إجراء       ٨-م أ /٨ويطلب املقرر   . ملؤمتر األطراف 

والتزاماته مبوجب كل من اتفاقيات ريو والتشاور مع أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية             
وأوصت الدورة . األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على سبل جعل اإلبالغ أكثر كفاءة

مع اتفاقيات ريو   السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن يكون تيسري تطوير أوجه التآزر            
األخرى مبدأ أساسياً جيب أن ُيؤخذ يف االعتبار عند تصميم نظام اإلبالغ اجلديد مبوجـب               
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وأبرزت أمهية تعزيز أوجه التآزر على الصعيد الوطين             

  . )١(بدمج قواعد البيانات القائمة
تواصل التنسيق مع أمانيت اتفاقية تغري املناخ        إىل األمانة أن     ٩- م أ /٨ويطلب املقرر     - ٢

لتيسري عمليات تبادل املعلومات     واتفاقية التنوع البيولوجي بواسطة فريق االتصال املشترك      
 ٩- م أ /١٣ويدعو املقرر   . ج املشتركة لتنسيق متطلبات األطراف فيما خيص اإلبالغ       ُهوالُن

بينها توفري املـساعدة التقنيـة املتـصلة        فريق االتصال املشترك إىل القيام جبملة أمور، من         
وباإلضافة إىل ذلـك، يطلـب      .  من االستراتيجية  ٤- ٤ ومؤشر تقييم األثر     ٥- ٢بالنتيجة  
إىل األمانة أن تعمل، بإرشاد من مكتب جلنـة العلـم           ) ج(٤ يف الفقرة    ٩- م أ /١٧  املقرر

تقيـيم األثـر    على هتذيب جمموعة مؤشرات     ... والتكنولوجيا وباستعمال عملية تكرارية     
وعالوة على ذلك، حيث    . واملنهجيات املصاحبة هلا، آخذة يف االعتبار أوجه التآزر املمكنة        

.. . سبل حتقيق التآزر يف جمال الرصد أصحاب املصلحة على البحث عن      ٩- م أ /١٠  املقرر
يف إعـداد   ...  عن طريق استخدام مؤشرات ومنهجيات مماثلة فيما يتعلق جبمع البيانـات          

  .ير الوطنيةالتقار
، اليت أشارت إليها    ICCD/CRIC(9)/INF.9ووفقاً هلذه الوالية، أعدت األمانة الوثيقة         -٣

الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مع طلب للنظر يف بند أوجه التآزر يف اإلبالغ               
 الـدورة   مبوجب اتفاقيات ريو يف الدورة العاشرة للجنة هبدف تقدمي توصيات للنظر فيها يف            

  .العاشرة ملؤمتر األطراف

__________ 

)١( ICCD/CRIC(7)/3. 
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  اخللفية  -باء   
أُدرجت دعوات لتحقيق التآزر يف تقدمي التقارير فيما بني اتفاقيات ريو الـثالث يف                -٤

املعلومـات  "،  ٢١ من جدول أعمال القـرن       ٤٠ويشري الفصل   . ٢١جدول أعمال القرن    
احلد من اخلالفـات    " إىل   ، إىل احتمال أن تكون هناك حاجة      "الالزمة لعملية صنع القرارات   

بوجود اً  ويقر الفصل أيض  ". وحتسني إمكانية الوصول إىل املعلومات    ... فيما يتعلق بالبيانات    
الختاذ "اختالفات كبرية يف قدرات الدول النامية على مجع البيانات ومعاجلتها على حنو كاف            

   .)٢("قرارات مستنرية
، الـذي سـيعقد يف      )٢٠+ ريـو (تدامة  وحييي مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـس        -٥

. ١٩٩٢ ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام         ٢٠  لا، الذكرى   ٢٠١٢يونيه  /حزيران
ويوفر فرصة لتجديد االهتمام السياسي والعمل النشيط لتحقيق أوجـه تـآزر معـززة يف               

ت ريو كجـزء مـن      التخطيط واإلبالغ على الصعيد الوطين من أجل حتقيق أهداف اتفاقيا         
واغتنمت أمانة مرفق البيئة العاملي وأمانة      . املناقشات بشأن اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة     

اتفاقية مكافحة التصحر هذه الفرصة واتفقتا يف معتكفهما املشترك علـى إعـداد وثيقـة                
 ذلـك    بشأن قابلية تنفيذ اإلبالغ املشترك مبوجب اتفاقيات ريو الثالث، مبـا يف            ٢٠+ ريول

  .اقتراح منوذج إبالغ مشترك
وُعرضت بإسهاب قضايا وخيارات لتحقيق التآزر يف اإلبالغ يف ورقـة خيـارات               -٦

لتعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث شاركت يف إعدادها أمانات االتفاقيات الثالث،             
. )٣(٢٠٠٤ينـاير   /يناتُّفق عليه يف اجتماع فريق االتصال املشترك يف كـانون الثـا            وفقاً ملا 

وُعرضت ورقة اخليارات اليت أعدها فريق االتصال املشترك كوثيقة موجهة إىل اهليئة الفرعية             
 وأُدرجت يف جدول أعمال املؤمتر السابع       )٤(للمشورة العلمية والتقنية التابعة التفاقية تغري املناخ      

 ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  وعالوة على ذلك، أُطلق يف    . )٥(٧ألطراف اتفاقية مكافحة التصحر     
ـ مشروع متوسط احلجم مشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بع             وان ن

، الختبار اخليـارات    "ج متكاملة لتيسري اإلبالغ الوطين التفاقيات ريو      ُهجتريب عمليات ونُ  "
  . التآزر يف اإلبالغ من خالل التكامل على الصعيد الوطين املتاحة لتحقيق

__________ 

 .٥٣/٢٤٢، املرفق، وقرار اجلمعية العامة A/53/463 الوثيقة انظر أيضاً )٢(
 .يشار إليها فيما بعد باسم ورقة خيار فريق االتصال املشترك )٣(
)٤( FCCC/SBSTA/2004/INF.19. 
)٥( ICCD/COP(7)/5/Add.1. 
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  العناصر الالزمة لتحقيق التآزر يف اإلبالغ فيما بني اتفاقيات ريو  - ثانياً  
يقارن هذا الفصل متطلبات اإلبالغ مبوجب كل من اتفاقيات ريو ويناقش التداخل              -٧

يف أهداف اإلبالغ، وعمليات اإلبالغ، وجماالت اإلبالغ، والكيانات املبلّغة، وعناصر بنـاء            
خليارات املتاحة لزيادة التآزر يف اإلبالغ فيما بني اتفاقيـات ريـو   وعند النظر يف ا  . القدرات

الثالث، يشكل إجياد أوجه تشابه بني أهداف الصكوك الثالثة ووالياهتـا نقطـة انطـالق               
واسعة بـشكل خـاص يف      ) أ: (واضحة، مع اإلشارة بالتحديد إىل أن األهداف والواليات       

تركز يف هناية املطاف على حفظ البيئـة        ) ج(ة؛  تركز على القضايا البيئي   ) ب(النطاق العام؛   
وهكذا فإن تقارير اتفاقيات ريو تقوم مجيعها على بيانات         . محايتها وعلى التنمية املستدامة    أو

  .من قطاعات املوارد الطبيعيةاً ومعلومات عن جمموعة متشاهبة نسبي
 اتفاقيـة تغـري     ففي إطار . غري أن هناك اختالفات كبرية بني اتفاقيات ريو الثالث          -٨

بروتوكول كيوتو، أصبحت أحكام اإلبالغ جد مثرية للجدل يف ضوء استخدام بيانات /املناخ
بربوتوكول كيوتو كمربر أساسي لاللتزامات الوطنية فيمـا يتعلـق          /إبالغ اتفاقية تغري املناخ   

وجـب  ويركز اإلبالغ مب  . خبفض االنبعاثات وغريها من العناصر الرئيسية يف تنفيذ االتفاقية        
اتفاقية التنوع البيولوجي على القضايا البيولوجية املتصلة بواجبات األطراف يف رصد حالـة             

وقد مت  . والتغيريات الطارئة على التهديدات املواجهة    ،  )٦(مكونات التنوع البيولوجي املختلفة   
 تطوير عملية اإلبالغ مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر لتعكس الوالية الواضحة املتمثلـة يف            

  . وضع وحتقيق أهداف لألنشطة الوطنية أو اإلقليمية ورصد حتقيق أهداف االتفاقية
ويف مجيع اتفاقيات ريو الثالث، بدأت نظم اإلبالغ تتطور ضمن سياقات وعمليات              -٩

ومن شأن هذا النهج املنكفئ على الذات واخلـاص بالـسياق يف            . تفاوض خاصة باالتفاقية  
املرونة الالزمة لدمج متطلبات اً  جماالت للتنسيق، ولكنه يوفر أيضاإلبالغ أن يعقد عملية إجياد

عرب عمليات االتفاقيات، وذلك هبدف زيـادة مـستوى التعـاون،           اً  اإلبالغ املتغرية تدرجيي  
وقـد مت   . سيما فيما يتعلق بالتنمية واستعمال بيانات ومؤشرات مشتركة ومعاجم متسقة          ال

التفاقية مكافحة التصحر لتوفري املرونة الالزمـة يف العمليـة        ابتكار العملية التكرارية اجلارية     
  .واالستفادة من زيادة املبادالت بني االتفاقيات الثالث

واختذت أطراف اتفاقية مكافحة التصحر يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف قـراراً              -١٠
ـ           رات األداء بشأن نظام جديد الستعراض األداء وتقييم التنفيذ واعتمدت جمموعة مـن مؤش

حالـة الغطـاء   (ومت حتديد جمموعة فرعية واحدة من مؤشرين لتقييم األثـر      .)٧(وتقييم األثر 
علـى أهنـا أدىن     ) األرضي ونسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر          

__________ 

 إن األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي مطالبة بإجراء عمليات اجلـرد            ٧اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة      )٦(
 .والرصد، ولكنها غري مطالبة بتقاسم تلك املعلومات كجزء من التقارير الوطنية

 .٩-م أ/١٣، و٩-م أ/١٢ و،٩-م أ/١١املقررات  )٧(
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مستوى لإلبالغ، واعترب إدراج مؤشرات تقييم األثر التـسعة املتبقيـة يف التقـارير أمـراً                
وترافق عملية اإلبالغ عملية تكرارية جتسد الدروس املستفادة خـالل عمليـة             .)٨(ختيارياًا

وسيستمر تطوير اجملموعـة الكاملـة مـن        . اإلبالغ وهتذب املؤشرات واملنهجيات املطبقة    
املؤشرات وحتديدها مع مراعاة عملية تتبع رائدة واملسامهات اليت قدمتها جهات خمتلفة، منها             

  . )٩(وع البيولوجي والنظام العاملي ملراقبة األرضاتفاقية التن
، أحكام  " إىل جنب  جنباً"،  ICCD/CRIC(9)/INF.9ويعرض املرفق الرابع من الوثيقة        -١١

اإلبالغ األساسية األكثر أمهية للبلدان النامية يف إطار النماذج احلالية التفاقيات ريو، ويعيـد              
لألهـداف  اً  ل كيوتو واتفاقية التنوع البيولوجي وفق     بروتوكو/تنظيم مناذج اتفاقية تغري املناخ    

التشغيلية واالستراتيجية التفاقية مكافحة التصحر يف حماولة لربطها بالنموذج الـذي طبقتـه       
ويوضح املرفق الرابع االختالف الكبري يف النهج بـني االتفاقيـات           . اتفاقية مكافحة التصحر  

حة التصحر أكثر حتديداً ودقـة مـن النـهج           عملية اإلبالغ مبوجب اتفاقية مكاف     -الثالث  
السردي التفاقية التنوع البيولوجي، ولكنها أقل تقنية بكثري من احتياجات اإلبالغ الرئيـسية           

  .بروتوكول كيوتو/التفاقية تغري املناخ

تداخل البيانات األساسية لإلبالغ عن مؤشرات تقييم األثر التفاقية مكافحـة             -ألف   
 انبعاثات غازات الدفيئة والبالغات الوطنيـة مبوجـب    التصحر، واإلبالغ عن  

اتفاقية تغري املناخ، واإلبالغ مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي علـى أسـاس            
  املؤشرات الرئيسية العاملية وأهداف أيشي

 مقارنة بني مؤشرات تقييم األثر      ICCD/CRIC(9)/INF9يقدم املرفق الثاين من الوثيقة        -١٢
واملؤشرات الرئيـسية  ) باء - ثانياً(ومؤشرات األداء ) ألف - ثانياً(لتصحر التفاقية مكافحة ا  

  . العاملية التفاقية التنوع البيولوجي وجمموعة خمتارة من مؤشرات اتفاقية تغري املناخ
ألـف مـن الوثيقـة       - وكما هو مبني يف اجلـدول الـوارد يف املرفـق ثانيـاً              -١٣

ICCD/CRIC(9)/INF.9   ت رئيسية عاملية التفاقية التنوع البيولـوجي ذات        ، هناك ثالثة مؤشرا
وعلى وجه اخلـصوص، أوصـي       .)١٠(أمهية خاصة لإلبالغ مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر      

" االجتاهات يف وفرة وتوزيع أنواع خمتارة     "باملؤشر الرئيسي العاملي التفاقية التنوع البيولوجي       
التفاقية " التنوع البيولوجي النبايت واحليواين    "باعتباره وسيلة مناسبة لقياس املؤشر العام السابع      

__________ 

 .٩-م أ/١٧ واملقرر ٩-م أ/١٣املقرر  )٨(
وينسق النظام العاملي ملراقبة األرض وضع إطار إلعداد املعايري واملبادئ التوجيهية لإلبالغ جلميع املـتغريات                )٩(

 تقريراً مفـصالً    ١٣، انتهى النظام العاملي ملراقبة األرض من إعداد         ٢٠٠٩ويف عام   . األرضية ملناخ األرض  
 . متغرية فردية من املتغريات املناخية األرضية١٣عن حالة 

االجتاهات يف مساحة مناطق بيولوجية ونظم بيئية وموائل خمتارة؛ مؤشـر           : مؤشر اتفاقية التنوع البيولوجي    )١٠(
مساحة : االجتاهات يف وفرة وتوزيع أنواع خمتارة؛ مؤشر اتفاقية التنوع البيولوجي         : اتفاقية التنوع البيولوجي  

 .ئية اخلاضعة لإلدارة املستدامةالنظم اإليكولوجية احلرجية والزراعية ولتربية األحياء املا
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مكافحة التصحر على الصعيدين العاملي والوطين، وجيري اختباره يف عملية التتبع النمـوذجي   
 ICCD/COP(10)/CST/2انظر الوثيقة   (ملؤشرات تقييم األثر يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر         

  )ICCD/COP(10)/CST/INF.2 والوثيقة
، أصبحت املسائل   ٢٠١١-٢٠١٠تماد اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي      ومع اع   -١٤

ذات الصلة يف اإلبالغ مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي ترتبط بقياس حتقيق أهـداف أيـشي               
وللخطة عالقة مباشرة بكل من تغري      . )١١(العشرين، احملددة على أساس مخسة غايات استراتيجية      

راضي واجلفاف، وخباصة الغاية االستراتيجية باء للحد من الضغوط         املناخ، والتصحر وتردي األ   
املتصالن هبا،   )١٣(٧ و )١٢(٥املباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز االستخدام املستدام واهلدفان         

على مقاصد   )١٤(١٥وحيتوي اهلدف   . تداخل كبري مع مقاصد االتفاقية وما يتصل هبا من إبالغ         
 على وجه التحديد    )١٥(١٠صحر واتفاقية تغري املناخ، ويتصل اهلدف       كل من اتفاقية مكافحة الت    

  .بقضايا تغري املناخ ويتداخل مع التقارير الوطنية ألطراف االتفاقية
، ومع ذلـك  . ومل تعتمد اتفاقية تغري املناخ أي مؤشرات وطنية أو عاملية لتقييم األثر             -١٥

د املناخ التابع التفاقية تغري املنـاخ إجنـاز   جيري حالياً يف إطار خطة تنفيذ النظام العاملي لرص     
عمل موضوعي بشأن تطوير منهجيات موحدة لقياس املتغريات املناخية األساسـية يـشمل             

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف        . اجملال اجلوي والربي والبحري   
يادة فائدة املتغريات الربيـة     ز"،  ٢٠١٠ املعقودة يف كانكون، املكسيك، يف عام        ٣٣ دورهتا

ملناخ األرض على حنو يتجاوز مراقبة تغري املناخ، مثالً للتنوع البيولوجي والتصحر، وشجعت             
  . "مع املبادرات اجلارية ذات الصلةالنظام العاملي ملراقبة األرض على تعزيز التآزر 

 يعتمـد علـى     واجلدير بالذكر أن درجة التداخل يف حمتوى تقارير اتفاقيات ريـو            -١٦
خصائص البلد املبلّغ، مثل معاملـه اجلغرافيـة واجليومورفولوجيـة أو حالتـه االجتماعيـة               

ومن األرجح أن حتدث درجة أعلى من التداخل يف بلد من أقل البلدان منـواً،               . واالقتصادية
حيث يؤثر االستخدام غري املستدام للموارد الطبيعية على حفظ التنوع البيولـوجي وتـردي       

  .هاماً لالنبعاثات وزيادة قابلية التأثر بتغري املناخاً مصدراً اضي، ورمبا يكون أيضاألر
__________ 

 . من اتفاقية التنوع البيولوجيX/2املقرر  )١١(
، ُيخفض معدل فقدان مجيع املوائل الطبيعية، مبا يف ذلك الغابات،           ٢٠٢٠حبلول عام   : ٥هدف أيشي رقم     )١٢(

 إىل ما يقرب من الصفر، وُيخفض تـدهور وتفتـت املوائـل          إىل النصف على األقل، وحيثما يكون ممكناً      
 .يعية بقد كبريالطب

، ُتدار مناطق الزراعة وتربية األحياء املائية واحلراجة علـى حنـو            ٢٠٢٠حبلول عام   : ٧هدف أيشي رقم     )١٣(
 .مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي

، إمتام تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل ومسامهة التنـوع  ٢٠٢٠حبلول عام : ١٥هدف أيشي رقم     ) ١٤(
 يف املائة على األقل مـن       ١٥الكربون، من خالل احلفظ واالستعادة، مبا يف ذلك استعادة          البيولوجي يف خمزون    

 .النظم اإليكولوجية املتدهورة، مما يسهم بالتايل يف التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر
 علـى الـشعب   ُتخفَّض إىل أدىن حد الضغوط البشرية املتعددة، ٢٠١٥حبلول عام  : ١٠هدف أيشي رقم     )١٥(

املرجانية، والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى اليت تتأثر بتغري املناخ أو حتّمض احمليطات، من أجل احملافظة               
 .اوظائفهوعلى سالمتها 



ICCD/CRIC(10)/22 

9 GE.11-61933 

وسيتطلب اإلبالغ عن اتفاقيات ريو الثالث استخدام بيانات أساسـية مـشتركة              -١٧
ويعين ذلك أن هنـاك     . ، ُتستخدم بعد ذلك إلنتاج معلومات خاصة باالتفاقية       )بيانات أولية (

  . إلبالغ، مع مجع وتبادل البيانات واملعلوماتإمكانية للحد من عبء ا

  التداخل املتعلق بقضايا السياسات الوطنية كما وردت يف اخلطط الوطنية  - باء  
على وضع استراتيجيات وطنية للتنفيذ تأخذ بعـني        اً  تشدد اتفاقيات ريو كثرياً أيض      -١٨

مكافحة التصحر، واستراتيجيات   برامج العمل الوطنية التفاقية     (االعتبار احلالة اخلاصة بالبلد     
التنوع البيولوجي الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، وخطط العمل الوطنيـة           وخطط عمل 

وتعاجل مناذج اإلبالغ التفاقيات ريو، املبينة يف املرفق الرابع من          ). تغري املناخ  للتكيف التفاقية 
صيل وهتدف إىل تقييم تنفيـذ      ، وضع السياسات الوطنية بالتف    ICCD/CRIC(9)/INF.9الوثيقة  

  .اخلطط الوطنية
ومن املتوقع أن يتداخل إىل حد ما اإلبالغ املفصل عـن األنـشطة يف إطـار أدوات                -١٩

التخطيط، خاصة عندما تعكس أدوات التخطيط درجة عالية من الترابط بني التصحر وتـردي              
ـ   . األراضي واجلفاف، وتغري املناخ، والتنوع البيولوجي      ج أو تنـسيق عمليـات      ويف حالة دم

التخطيط الوطنية اليت ُيحتمل حدوثها، ينبغي أيضاً تنسيق اإلبالغ عنها لتعزيز وتوطيد أنـشطة              
وتعترف األطراف يف اتفاقية مكافحة     . التنفيذ وعملياته وخططه ووكاالته على الصعيد الوطين      

 فريق االتصال ٩- أم/١٣التصحر بإمكانات زيادة التآزر على هذا املستوى، إذ دعت يف املقرر         
اعتمـاد  "، اليت تتـوخى  ٥-٢املشترك إىل تقدمي املساعدة التقنية مع املؤشرات املتصلة بالنتيجة    

تردي األراضـي، والتنـوع   /تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر      أو
  ". دابري التدخلالبيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر ت

وهناك العديد من املبادرات من جانب اتفاقيات ريو لتقييم وتنسيق عمليات برامج              -٢٠
العمل الوطنية، وبرامج عمل التكيف الوطين، واستراتيجية وخطة العمل الـوطنيتني حلفـظ             

وميكن أن يكون مجع ومقارنة البيانات األساسية       . )١٦(التنوع البيولوجي على الصعيد الوطين    
بشأن وثائق السياسات والتخطيط يف كل بلد، وتنسيق طريقة اإلبالغ عنها، أدوات قيمـة              
لتعزيز التنسيق على الصعيد الوطين ويف هناية املطاف تبسيط عمليات اإلبالغ مبوجب مجيـع              

  . اتفاقيات ريو الثالث
__________ 

 جمموعة من حلقـات العمـل دون        ٢٠١١فعلى سبيل املثال، تعقد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام            )١٦(
رات بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وقد دعـت           اإلقليمية يف جمال بناء القد    

أمانة اتفاقية تغري املناخ وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر إىل استخدام حلقات العمل املذكورة لدعم تنـسيق                
ي وأمانـة   وقد اختذت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر هنجا مماثال ودعت أمانة اتفاقية التنوع البيولوج            . أوثق

وعالوة على  . اتفاقية تغري املناخ للمشاركة يف جمموعة حلقات عمل دون إقليمية بشأن تنسيق برنامج العمل             
ذلك، سعت مبادرة بني اتفاقية تغري املناخ واتفاقية مكافحة التصحر خالل عدة سنوات إىل االستفادة مـن                 

ات التآزر اليت ميكن تنفيذها على الـصعيد        فرص حمددة لتنفيذ االتفاقيات من أجل معاجلة مشتركة إلجراء        
بوضع ترتيبـات مؤسـسية   اً، احمللي يف إطار والية كل منهما يف البلدان املتضررة، وال سيما أقل البلدان منو      

 .وبروتوكوالت اتصال مناسبة فيما يتعلق بربامج العمل الوطنية للتكيف وبرامج العمل الوطنية
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  التداخل املتعلق باإلبالغ عن أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو  -جيم   
وحيدث اإلبـالغ األكثـر     . دعو كل إطار لإلبالغ إىل إجراء مناقشة بشأن التآزر        ي  -٢١

 CONS-O-7واقعية بشأن أوجه التآزر يف إطار مؤشـر أداء اتفاقيـة مكافحـة التـصحر                
الربجمة التآزريني يف اتفاقيات ريو الـثالث       /عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط   : "٥-٢ للنتيجة

  ". على مجيع املستوياتآليات التنفيذ املشترك  أو
كيف يتحقق التآزر   ...  تصف"وُيطلب إىل األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي أن           -٢٢

على الصعيد الوطين يف تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية تغري املناخ، واتفاقية مكافحـة              
مـن  ...   التكامـل  يف] النظـر "[عن    فضالً )١٧("التصحر، وغريها من االتفاقيات ذات الصلة     

عمليات االتفاقيات األخرى إىل جانب اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل العمليات ) ج... ( :حيث
اتفاقية االجتار الـدويل بـأنواع      (يف إطار االتفاقيات األربع األخرى املتصلة بالتنوع البيولوجي         

هاجرة، واتفاقيـة رامـسار،     احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض، واتفاقية األنواع امل       
  . )١٨(، وغريها)اتفاقية تغري املناخ واتفاقية مكافحة التصحر(واتفاقيتا ريو ، )واتفاقية التراث العاملي

ورغم أن اتفاقية تغري املناخ ال حتدد اتفاقيات ريو، فإهنا تدعو األطراف غري املدرجة                -٢٣
دون اإلقليمية احملتملة، من خالل     /اإلقليمية/ىل معاجلة أنشطة التنسيق الدولية    يف املرفق األول إ   

تقدمي معلومات عن أي خطوات اختذهتا لدمج اعتبارات تغري املناخ يف سياساهتا             "إىلالدعوة  
ومشلت الردود الوطنيـة    ". وإجراءاهتا االجتماعية والسياسات االقتصادية والبيئية ذات الصلة        

  .زرعلى هذه األسئلة معلومات هامة بشأن أوجه التآ

  التداخل املتعلق بأنشطة التمويل واملشاريع  - دال  
  . تشمل مجيع أطر اإلبالغ الثالثة عناصر هامة تدعو إىل وصف أنشطة التمويل واملشاريع  -٢٤
بروتوكول /ويف إطار عملية االتصال غري املدرجة يف املرفق األول التفاقية تغري املناخ             -٢٥

قائمـة باملـشاريع    ...  تقدم"ة يف املرفق األول أن      كيوتو، ُيطلب إىل األطراف غري املدرج     
عـن    فضالً،  "إعداداً لوضع الترتيبات الالزمة لتقدمي الدعم التقين واملايل       ...  املقترح متويلها 

املعلومات املتعلقة باالحتياجات التكنولوجية اخلاصة بكل بلد واملساعدة اليت تتلقاهـا مـن             "
ملالية لالتفاقية، وعند االقتضاء، عن الطريقة اليت استخدمت        البلدان األطراف املتقدمة واآللية ا    

  ."احمللية هبا هذه املساعدة يف دعم تنمية وتعزيز القدرات والتكنولوجيات والدراية

__________ 

 .٥نوع البيولوجي اخلاص بالتقارير الوطنية اخلامسة، اجلزء الثاين، السؤال إطار تقدمي التقارير التفاقية الت )١٧(
 .Q2. الغرض. الدمج القطاعي وعرب القطاعي أو تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي: الفصل الثالث )١٨(
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ويف اتفاقية التنوع البيولوجي، ال ُتطلب املعلومات املاليـة واملعلومـات املتعلقـة               -٢٦
يد من البلدان قدمتها مبوجب طلب حمدد يف الفصل         باملشاريع يف التقارير الوطنية، ولكن العد     

الـذي  ) احلالة الراهنة لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية حلفظ التنوع البيولوجي        (الثاين  
نظرة عامة على تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولـوجي الوطنيـة،            "يدعو إىل   

مؤشر علـى التمويـل     " و "يذ االتفاقية غريها من الربامج واخلطط املوضوعة واملعتمدة لتنف       أو
ويف السنوات األوىل، كانت معلومات     ". أو الدويل املكرس لألنشطة ذات األولوية       /احمللي و 

  . )١٩(التمويل الواردة من التقارير الوطنية للبلدان املتقدمة ُتحلل على حدة
، ٥غيلي ويقتضي اإلبالغ يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر على أساس اهلدف التـش      -٢٧

مدى كفاية املوارد املالية الـيت تتيحهـا        "معلومات حمددة، مثل    ،  التمويل ونقل التكنولوجيا  
البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفـاف وحـسن توقيتـها             

عدد اقتراحات املشاريع املتصلة بالتصحر وتردي األراضي واجلفـاف         " و ،"وإمكانية التنبؤ هبا  
مة بنجاح للتمويل إىل املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا يف ذلك مرفـق              املقد

كمية املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكنت البلدان األطراف املتضررة من           "، و "البيئة العاملية 
ل وعالوة على ذلك، فإن االتفاقية تتلقى معلومات مفصلة عن متوي". الوصول إىل التكنولوجيا

  .  املرفق املايل املوحد وورقة املشاريع والربامج-الربامج من خالل مناذج مكرسة /املشاريع
وميكن أن ُيستخدم النموذجان، وورقة املشاريع والربامج واملرفـق املـايل املوحـد،               -٢٨

وقد بدأت  . كأساس لتطوير نظام إبالغ منسق بشأن القضايا املالية جلميع اتفاقيات ريو الثالث           
 العملية بعد أن ُوضعت معامل ريو من قبل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون                 هذه

واملعامل . والتنمية يف امليدان االقتصادي بالتشاور مع أمانات اتفاقيات ريو الثالث واآللية العاملية           
جتاهات فحسب، بل    املالية للمساعدة اإلمنائية الرمسية وحتديد اال      تالتدفقاتقتصر على تقدير     ال"

أن ُتستخدم كأساس لتبسيط إبالغ األطراف عن األنشطة املتصلة باملساعدة مبوجب           اً  ميكن أيض 
ومعامل ريـو جـزء   ". اتفاقيات ريو، مما يضمن إتاحة بيانات متسقة وجتنب ازدواجية اإلبالغ       

  . )٢٠(يتجزأ من اإلبالغ عن التمويل مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر ال
 ٩-م أ /١٣ اعتراف خبيار آخر لزيادة التآزر يف اإلبالغ عن التمويل يف املقرر             وهناك  -٢٩

، الذي تدعو فيه األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر فريق االتصال املشترك إىل             )٧الفقرة  (
اهلـدف  (مؤشـر تقيـيم األثـر       ...   تقدمي املساعدة التقنية بشأن املؤشـرات املتـصلة ب        "

ي يقيس املسامهات من مصادر التمويل االبتكارية لألنشطة املتصلة         ، الذ "٤-٤ )االستراتيجي
ومبا أن مصادر التمويل االبتكارية مشتركة بني مجيع اتفاقيات ريو          . باتفاقية مكافحة التصحر  

الثالث، فقد اقُترح أن حيدد فريق االتصال املشترك وحيّدث بانتظام قائمة مبصادر التمويـل              
 الدعوة وغريها من قرارات اتفاقيات ريو اليت تتناول فريق االتصال           واستجابة هلذه . االبتكارية

املشترك، وافق أعضاء فريق االتصال املشترك على ضرورة توضيح اختصاصات فريق االتصال        
__________ 

)١٩( CBD-GEF/WS-Financing/INF/2 ؛ انظرwww.cbd.int/financial/innovative.shtml. 
التنفيذيني التفاقيات ريو الثالث إىل رئيس منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان             رسالة مشتركة من األمناء      )٢٠(

 .٢٠٠٤جلنة املساعدة اإلمنائية، /االقتصادي
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. املشترك، ألن الفريق تساءل عما إذا كانت مثل هذه األنشطة ينبغي أن تندرج ضمن واليته              
بادئ املشتركة املنـصوص عليهـا يف االختـصاصات،    املاً وقد وضعت األمانات الثالث مع    

  .ICCD/CRIC(10)/18واملعروضة على مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

  مقارنة بني الكيانات املبلّغة وبناء القدرات  - هاء  
البلدان األطراف املتأثرة؛    )أ: (متيز اتفاقية مكافحة التصحر بني سبعة كيانات مبلّغة         -٣٠

منظمـات   )د(برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية؛       )ج(املتقدمة؛  البلدان األطراف    )ب(
اآلليـة   )ز(األمانة؛   )و(مرفق البيئة العاملية؛     )  ه( واملنظمات احلكومية الدولية؛     األمم املتحدة 

وباإلضافة إىل ذلك، ُتدعى منظمات اجملتمع املدين إىل اإلبـالغ عـن أفـضل              . )٢١(العاملية
  . ياً مناقشة املبادئ التوجيهية لإلبالغ ملنظمات اجملتمع املديناملمارسات، وجتري حال

ويف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اتفقت األطراف علـى أن تعزيـز                -٣١
يستدعي مواكبة الدعم الدويل املقدم لبنـاء القـدرات يف جمـال            "متطلبات وإجراءات اإلبالغ    

ية، بالتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحـدة           ودفع ذلك بأمانة االتفاق   ". الرصد
مرفق البيئة العاملية، إىل تقدمي مثل هذا الدعم من خالل مشروع لتنمية القدرات مشترك بني               /للبيئة

ومع إلغـاء العمليـة اخلامـسة       . )٢٢(٢٠١٠األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بدأ يف عام          
رد مرفق البيئة العاملية فيما خيص األنشطة التمكينية، فإن التمويل متاح للبلدان إلعـداد       موا لتجديد

وميكن لألطراف أن ختتار طلب املساعدة من خالل        . التقارير الوطنية وتنسيق برامج العمل الوطنية     
  . برنامج دعم عاملي أو احلصول على التمويل إما مباشرة أو عن طريق وكالة من الوكاالت

ولدى اتفاقية تغري املناخ كيانات إبالغ مميزة لألطراف املدرجة واألطـراف غـري               -٣٢
وختتلف املعلومات املقدمة من حيث النطاق واحملتوى وهناك جداول    . املدرجة يف املرفق األول   

وتقدم كل من األطراف املدرجة واألطراف غري املدرجـة يف املرفـق            . زمنية خمتلفة لتقدميها  
للجدول الزمين الذي حيدده مؤمتر األطراف، موفرة املعلومـات         اً   الوطنية وفق  األول البالغات 

. املتعلقة باألنشطة والسياسات اليت تنفذها األطراف مـن أجـل االنـضمام إىل االتفاقيـة              
وباإلضافة إىل ذلك، ُيشترط من األطراف املدرجة يف املرفق األول الـيت صـدقت علـى                

ملعلومات املتعلقة بانبعاثاهتا الوطنية إىل قوائم جرد غازات        ااً  بروتوكول كيوتو أن تقدم سنوي    
وجيوز لألطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول أن ختتـار              . الدفيئة التفاقية تغري املناخ   

كانت تريد أن تقدم، باإلضافة إىل بالغاهتا الوطنية، قوائم جرد وطنية لغازات الدفيئة،              إذا ما
وال حتتاج األطـراف غـري      . ملتزايد على نتائج رقمية دقيقة    حسب قدرهتا على تلبية الطلب ا     

املدرجة يف املرفق األول إىل استخدام نفس التواريخ أو اإلحصاءات األساسية اليت تستخدمها             
األطراف املدرجة يف املرفق األول يف جردها لغازات الدفيئة، ولكنها ُتشجع علـى القيـام               

__________ 

 .<www.unccd.int/prais/docs/reporting%20entities.pdf>انظر  )٢١(
)٢٢( ICCD/CRIC(7)/5. 
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ويـوفر ذلـك مرونـة    .  على كل عملية تقـدير  تربير أي احنراف ينطبق   /بتقديرات وحتديد 
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على الصعيد الوطين إلنشاء آليات ميكن من خالهلـا               

  . تسهيل دمج مجع البيانات واملؤشرات وخطوط األساس التفاقيات ريو الثالث
اف غري املدرجة يف    وقد أنشأ مرفق البيئة العاملية آليات متويل حمددة لدعم إبالغ األطر            -٣٣

وحتتج بعض األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول         . املرفق األول وقوائم جرد غازات الدفيئة     
 حىت ولو كانت حتتوي على حتليالت كافية        -بأن تقارير األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         

املدرجة يف املرفق    ال حتظى بنفس الوزن الذي حتظى به قوائم جرد األطراف            -لغازات الدفيئة   
وقد أدى هذا اجلدل، إىل جانب املرونة يف اجلداول الزمنية لإلبالغ اخلاصة بـاألطراف              . األول

غري املدرجة يف املرفق األول، إىل حالة مل ُيقدم فيها سوى عدد قليل من البالغات من األطراف                 
 ١٦٦بروتوكول كيوتـو    /اخوحىت تارخيه، تلقت اتفاقية تغري املن     . غري املدرجة يف املرفق األول    
 بالغاً وطنياً ثانياً، ولكن كان واحد       ٢٧ و  بالغاً وطنياً أولياً،   ١٣٧بالغاً وطنياً، كان من بينها      

ـ وباملقارنة، تلق. فقط للبالغ الوطين الثالث وواحد للبالغ الوطين الرابع   ل مـن اتفاقيـة   ت ك
  . ر وطين تقري٤٠٠مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي أكثر من 

ومبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي، ُيلزم مجيع األطـراف يف االتفاقيـة بـاإلبالغ،               -٣٤
ويف أعقاب دعوة الدورة    . باستخدام املبادئ التوجيهية لإلبالغ اخلاصة بدورة اإلبالغ احملددة       

قارير الوطنية  الثامنة ملؤمتر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل توفري التمويل الالزم إلعداد الت           
أتاح مرفق البيئة العاملية الدعم املايل من خالل مشروع متوسط احلجم يشترك يف             ،  )٢٣(الرابعة

إدارته برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل التقيـيم الـوطين               
لتقارير الوطنيـة   ، مبا يف ذلك إعداد ا     ٢٠١٠للتقدم احملرز حنو هدف التنوع البيولوجي لعام        

وباإلضافة إىل اجملموعات املشتركة من املبادئ التوجيهية، أنشأت اتفاقيـة التنـوع            . الرابعة
البيولوجي بوابة معلومات لتزويد األطراف مبوارد املعلومات املوحـدة واألدوات الالزمـة            

ز تقييم هـدف    لتعزياً  هذه البوابة أيض  وسُتستخدم  . تقرير الوطين الرابع  للمساعدة يف إعداد ال   
  . بني شركاء اتفاقية التنوع البيولوجي٢٠١٠التنوع البيولوجي لعام 

  مقارنة اجلداول الزمنية لإلبالغ، وترتيب وحتليل التقارير املقدمة  -واو   
ختتلف دورات اإلبالغ وجداوهلا الزمنية ومواعيدها النهائية اختالفـاً نـسبياً بـني               -٣٥

ويـبني املرفـق الثالـث مـن الوثيقـة          . تـها اتفاقيات ريـو الـثالث وتـصعب مقارن       
ICCD/CRIC(9)/INF.9             أنه مل تكن هناك تقريباً أي عالقة زمنية بني املواعيد النهائية لإلبالغ 

ومع ذلك، فإن عمل جتميع التقارير املقدمـة يف إطـار           . اخلاصة بعمليات اإلبالغ املختلفة   
وتسمح مجيع االتفاقيات الثالث    . ةاتفاقيات ريو وتفسريها واستعراضها يّتبع مسارات متشاهب      

وتقوم األمانة بتحليل التقارير    . بتقدمي التقارير بواسطة كل من الوسائل االلكترونية والتقليدية       
__________ 

 .١٨/املقرر ثامناً )٢٣(
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البالغـات  /وباإلضافة إىل ذلك، ُتنشر مجيع التقارير     . مدعومة من هيئة فرعية أو فريق عامل      
ومع ذلك، هناك   . ن املعلومات املبلغ عنها   الوطنية إلكترونياً على اإلنترنت إلتاحة أكرب قدر م       

  .اختالف يف اهليئات املشاركة والنتيجة النهائية للتحليل
وُيجرى، يف اتفاقية مكافحة التصحر، وفقاً لالستراتيجية، حتليل دورة اإلبالغ الرابعة             -٣٦

قـارير  على الصعيد العاملي جلميع املناطق مبا يتفق مع الغايات اخلمس، مما يسفر عن مخسة ت              
باإلضافة إىل ذلك، ُتتاح املعلومات املقدمة عن طريق بوابة نظـام اسـتعراض األداء              . حتليلية

  . وتقييم التنفيذ من خالل وظائف االستعالم املضمنة يف بوابة هذا النظام
وُتنشر البالغات  . وتقدم أطراف اتفاقية تغري املناخ بالغاهتا الوطنية إىل أمانة االتفاقية           -٣٧

كة اإلنترنت وتقوم األمانة جبمع البالغات الوطنية يف تقـارير منفـصلة لألطـراف         على شب 
وبعد ذلك ُتقدم تلك التقارير لتنظر فيهـا        . املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

وخيضع اجلرد السنوي النبعاثات األطـراف املدرجـة يف         . اهليئات الفرعية ومؤمتر األطراف   
جيريه فريق دويل مـن اخلـرباء تنـسقه         " معمق"زات الدفيئة الستعراض    املرفق األول من غا   

وال ختضع البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق ملثـل هـذا               . األمانة
االستعراض، ولكن ينظر فيها فريق اخلرباء الذي أنشأته اهليئة الفرعية للتنفيذ ملعاجلة القـضايا              

  .تاملتصلة هبذه البالغا
ل االستعمال األويل للتقارير الوطنية من جانب اتفاقية التنـوع البيولـوجي يف             ومتثَّ  -٣٨

وسُيستخدم التقرير الـوطين الرابـع      . جتميع الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل      
، وكذلك لإلسـهام يف     ٢٠١٠لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق هدف التنوع البيولوجي لعام          

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  الثالثة من الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل        الطبعة
تتقاسم اتفاقية التنوع البيولوجي املعلومات واخلربات املبلغ عنها من خـالل آليـة تبـادل               

اليت تنشر مجيع التقارير الوطنية، مشفرة، عند اإلمكان، لتسهيل حتليل ومقارنة           ،  )٢٤(املعلومات
  .على اإلنترنت واستخالص أوجه شبه واختالف ودروس خاصةالردود 

  اخليارات اليت تعزز زيادة التآزر يف عملية اإلبالغ  -ثالثاً   
يواصل هذا الفصل تطوير خيارات تعزيز التآزر املقدمة يف ورقة خيارات فريق االتـصال      -٣٩

  . ق احلايل التفاقيات ريواملشترك وغريها من الوثائق من أجل مناقشة إمكانية تطبيقها يف السيا

  هتذيب املادة املشتركة ملتطلبات اإلبالغ  -ألف   
يتمثل أكثر اخليارات املقترحة جذرية لزيادة التآزر يف اإلبالغ عن اتفاقيات ريو يف               -٤٠

وترى أمانة مرفق البيئة العاملية أن منوذج إبالغ مشترك يـساعد           . وضع منوذج إبالغ مشترك   
 ٢٠١٢ املقبل يف عام     ٢٠+ ريوآزر يف اإلبالغ وتتصور أن بإمكان مؤمتر        كثرياً على تعزيز الت   

__________ 

 .</www.cbd.int/information>متاحة للجمهور يف  )٢٤(
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وقد أُعد اقتراح أول هلذا     . أن يصبح معلماً بارزاً يف وضع منوذج إبالغ مشترك واالتفاق عليه          
النموذج يف سياق مشروع تيسري تقدمي التقارير الوطنية إىل اتفاقيـات ريـو، إىل جانـب                

  . أدناهاالقتراحات البديلة املبينة
حتديـد الفـصول   ) أ: (وتشمل اخليارات األخرى اليت تسري يف اجتاه مماثل ما يلـي     -٤١
رمبا مع تقارير إضافية (موحد " تقرير أساسي"القضايا املشتركة، ودجمها يف وقت الحق يف  أو

إنـشاء  ) ب(؛  )خاصة باملعاهدة تتناول النقاط اليت ليست مشتركة بني االتفاقيات الـثالث          
  . )٢٥(تقرير جتميعي يوحد بني أسئلة حمددة بشأن قطاعات أو مواضيع معينةمكونات 

، يبدو أن منوذج إبالغ مشترك موحد واحد معتمد على الـصعيد العـاملي              وعموماً  -٤٢
تكون له فوائد، إذ إن استعراض متطلبات اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو كـشف عـن                لن

وباإلضافة إىل ذلك، ُتصّمم    .  االتفاقيات الثالث  تداخل موضوعي أو تقين قليل نسبياً فيما بني       
مناذج اإلبالغ حالياً لتناسب احتياجات كيانات مبلّغة خمتلفة من املعلومات، ليس فيما بـني              

  . االتفاقيات فحسب، بل أيضاً ضمن هذه االتفاقيات
انية الذي يطبقه نظام املعاهدات اإلنس" التقرير األساسي"وبدالً من ذلك، يقترح هنج        -٤٣

" األوليـة "بأن تضع االتفاقيات وتوافق على تقرير أساسـي موحـد يغطـي املعلومـات               
املطلوبة مبوجب االتفاقيات الثالث كلها، تكمله تقارير أصغر خاصة بكـل           " األساسية" أو

ومبا أن التنمية املستدامة هي مصدر      . معاهدة تليب احتياجات االتفاقيات احملددة من املعلومات      
سي الذي تتقامسه اتفاقيات ريو، فإن ذلك يوحي بأن أي تقرير أساسي مـشترك              القلق الرئي 

  . )٢٦(ينبغي أن يتمحور حول حالة النظم البيئية وتنميتها املستدامة
حتتاج إىل   ومبا أن أحدث املبادئ التوجيهية والنماذج اخلاصة باالتفاقيات الثالث ال           -٤٤

ط من األطراف أن تالحظ عمليات التغيري       إعادة تأكيد أي معلومات أساسية، بل تلتمس فق       
  .التحديث اهلامة، فإنه يبدو أن فرصة الترويج لوضع تقرير أساسي قد ولت أو
ويشكل اإلبالغ التجميعي عن وحدات إبالغ متفق عليها خياراً آخـر يف اجتـاه                -٤٥

رة أعاله  وبالنظر إىل جماالت التداخل املذكو    . اإلبالغ يف مقابل منوذج مشترك واحد لإلبالغ      
يف عملية اإلبالغ فيما بني اتفاقيات ريو، وجماالت توفري املوارد املالية والتمويل، واإلبالغ عن          
التآزر يف التخطيط أو اإلبالغ، واإلبالغ عن مؤشرات تقييم األثر على غطاء األرض، ميكن              

واين وجتريبـها  اعتبار خمزونات الكربون فوق األرض وحتتها أو التنوع البيولوجي النبايت واحلي      
  .كوحدات إبالغ مشتركة خاصة

__________ 

الـشروط املـسبقة    "،  ٢٠٠٩ركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يونيو            امل )٢٥(
لتحقيق االنسجام بني التقارير املقدمة إىل االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف ذات الـصلة بـالتنوع                  

 .١٧، الفقرة "البيولوجي
تقييم اخليارات املتاحة   "،  ٢٠١٠ج األمم املتحدة للبيئة، يونيو      املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنام       )٢٦(

 ".لنسق إبالغ مشترك التفاقيات ريو الثالث
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  مسرد مشترك أو ربط املسارد  -باء   
إن وضع مسرد مشترك أو ربط املسارد لتحسني اإلشارات املرجعية شرط مسبق حاسـم                -٤٦

لتحقيق أي تآزر يف اإلبالغ، ألن اختالف املصطلحات قد جيعل من املستحيل أن تستعمل إحـدى                
ولكـن، كمـا أشـري أعـاله،        . غ عن الردود اليت جتمعها اتفاقية أخرى      االتفاقيات البيانات وتبل  

  . االتفاقيات الثالث حالياً إىل مستويات متفاوتة من الدقة فيما يتعلق بالردود على التقارير تدعو
، فـإن   )٢٧(ورغم أن مجيع االتفاقيات الثالث تقدم مسارد للمصطلحات ذات الصلة           -٤٧

عرب بوابة نظام اسـتعراض     (ربط مسردها مباشرة باإلبالغ     اتفاقية مكافحة التصحر وحدها ت    
وتركز اتفاقية التنوع البيولوجي، يف عملية إبالغهـا، علـى توسـيع    ). األداء وتقييم التنفيذ 

املدخالت، وهي بذلك تسمح لكل طرف من األطراف املبلغة أن يفسر مصطلحات اإلبالغ             
بروتوكول كيوتو العديد من    /املناخوعلى عكس ذلك، تتضمن اتفاقية تغري       . حسب اختياره 

ورغم أنه جيب معاجلة هذه     . عناصر اإلبالغ احملددة بدقة، مثل مكونات جرد غازات الدفيئة        
بروتوكول كيوتو توضح معىن كـل  /املصطلحات بطريقة معينة، فإن عملية اتفاقية تغري املناخ  

  . على مسردمصطلح بالتحديد من خالل مبادئها التوجيهية، بدالً من االعتماد 
ويتمثل هنج بديل يف السعي إىل حتسني تكامل املسارد من خالل حتسني الترابط بني                -٤٨

وقد تسمح املسارد املترابطة مبزيد من التوحيـد        . املصطلحات املستعملة يف املسارد املختلفة    
ـ                أو س التعاون يف عملية مجع البيانات الوطنية، حبيث ميكن أن تستند مجيع التقـارير إىل نف

ويف هذا الصدد، اتفقت األمانات يف االجتماع احلادي عـشر لفريـق            . البيانات األساسية 
وكخطوة أوىل، أخذ املسرد الـوارد يف       . االتصال املشترك على ضم اجلهود لربط مساردها      

 بعني االعتبار املسارد القائمة يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي           ICCD/COP(10)/INF.9 الوثيقة
  .  املناخواتفاقية تغري

  نظم املعلومات املشتركة  -جيم   
توفر األدوات اإللكترونية لالتفاقيات الثالث، مثل آلية تبادل املعلومات التفاقية التنـوع              -٤٩

بروتوكـول  /البيولوجي، وبوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، وموقع اتفاقية تغري املنـاخ           
. د كبري من التقارير واملعلومات الوطنيـة األخـرى        كيوتو على اإلنترنت، حرية الوصول إىل عد      

وسيسمح تطوير نظم مشتركة إلدارة املعلومات باستخدام أكثر كفـاءة ملـوارد االتفاقيـات،              
وميكن أن يكون أحد السبل إىل ذلك تطوير بوابة املعلومـات           . يسهل الوصول إىل املعلومات    مما

... املـضي قـدماً يف    "٢٠٠٤ الذي قرر يف عام   املشتركة اليت يروج هلا فريق االتصال املشترك،        
__________ 

 www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Glossaries.pdfانظر  )٢٧(
ء وكذلك بوابة نظام استعراض األدا، <unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php>و

 .وتقييم التنفيذ
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 أن هذا العمـل سـريكز علـى         ، مؤكداً "بوابة للوصول إىل البالغات والتقارير الوطنية     ] تنفيذ[
  . )٢٨(املعلومات والتعلم املتبادل، وأنه لن ينطوي على توحيد اإلبالغ أو مناذج اإلبالغ تبادل"

 املشترك يف جعل البوابات القائمة، واملواقع       ويتمثل خيار آخر يسعى إليه فريق االتصال        -٥٠
وأفـاد فريـق    . الشبكية، وقواعد البيانات، وغريها من أدوات اتفاقيات ريو قابلة للتشغيل معاً          

مت نشر املواصفات التقنية لربط قواعـد بيانـات         "االتصال املشترك، يف اجتماعه اخلامس، بأنه       
نتظر إتاحة أحدث املعلومات املـشتركة عـن        ومن امل . االتفاقيات وأُجري أول اختبار بنجاح    

، "على املواقع الثالثة املعنية   اً  االجتماعات ومراكز التنسيق املتصلة جبميع االتفاقيات الثالث قريب       
  . )٢٩( وأماكن أخرى٢٠+ ريووسيتم الترويج هلا يف سياق جناح النظام اإليكولوجي يف 

  ليةتنسيق جهات االتصال الوطنية وتكامل العم  -دال   
يبني إمعان النظر يف املؤسسات املسؤولة عن اإلبالغ الوطين إمكانيات زيادة آثـار               -٥١

وكما . التآزر من خالل حتسني التنسيق فيما بني جهات االتصال وخمتلف املؤسسات املعنية           
 يف املائة من البلـدان      ٣٦، عني   ICCD/CRIC(9)/INF.9هو موثق يف املرفق األول من الوثيقة        

كل جهات االتصال الوطنية الثالث مبوجب اتفاقيات ريو داخل الـوزارة نفـسها،             النامية  
والترتيبات التعاونية الرمسية بني املؤسسات املعنيـة شـرط         . وستة يف املائة يف نفس الوكالة     

وباإلضافة إىل ذلك، فإن جهات االتصال اليت       . معترف به لتحقيق التآزر على الصعيد الوطين      
كثر من اتفاقية واحدة تنشئ حلقة وصل هامة بني مـؤمترات األطـراف             تقوم هبذا الدور أل   

وعلى هامش الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ُعقد اجتماع مائـدة            . املختلفة
مستديرة بشأن التآزر يف إبالغ اتفاقيات ريو مجع جهات االتصال اليت تقوم هبا الدور إما مع                

  . يات ريو واليت أدركت أمهية دورها يف الترويج هلذه املسألةاتفاقيتني أو ثالث من اتفاق
ويتمثل عنصر رئيسي آخر لزيادة التآزر يف اإلبالغ الوطين يف دمـج مـشاورات                -٥٢

أصحاب املصلحة، ألن عمليات اإلبالغ الوطين يف مجيع االتفاقيات الثالث تشدد بـشكل             
 اجملموعة الفرعية من الوكـاالت،      متزايد على النهج التشاركية، وتدعو بشكل متكرر نفس       

وغريها من جهات االتصال الوطنية التابعة لالتفاقيات، ومنظمات اجملتمع املدين، وبدرجـة            
  . أقل، مؤسسات العلوم والتكنولوجيا، إىل توفري املدخالت والتعليق

دة وقد مت اختبار خيار اإلبالغ التجميعي بنجاح يف عدة دراسات إفرادية هتدف إىل زيـا                -٥٣
. )٣٠(فعالية مسؤوليات توزيع البيانات، ومجع البيانات، واإلبالغ فيما بني الوكاالت الوطنية واألفراد           

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2004/INF.9،8املتاح بوصفه الوثيقة ، JLG - 5تقرير الدورة اخلامسة لفريق االتصال املشترك  ) ٢٨(
 ).ز(٤، ٢٠٠٥تقرير الدورة السادسة لفريق االتصال املشترك،  )٢٩(
ة إفرادية،  ؛ ودراس ٢٠٠٢مايو  /؛ ودراسة إفرادية، سيشيل، أيار    ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول،  دراسة إفرادية، بنما   )٣٠(

 ؛)غري مؤرخة(غانا 
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أن ُتنـسق بتطـوير     أوويف هذا املسعى، ميكن لنماذج إبالغ االتفاقيات إما أن تبقى منفصلة متامـاً  
  . )٣١(ةمكونات اإلبالغ التجميعي، بتوحيد أسئلة حمددة عن قطاعات أو مواضيع معين

ويتمثل خيار آخر لتحقيق مزيد من الفعالية يف تنسيق اإلبالغ على الصعيد الوطين يف   -٥٤
تطوير آليات وطنية لتحقيق تكامل أفضل يف مجع البيانات وإدارهتـا، مثـل إنـشاء أدوات                
إلكترونية جلمع ونشر البيانات واملعلومات وغريها من املواد بطريقة مركزيـة، أو حتـسني              

  . كات املعلومات القائمةتنسيق شب
وتقدم عدة دراسات إفرادية أمثلة عن كيف ميكن لنظام مركزي جلمع املعلومات أن               -٥٥

يقسم على حنو فعال مهمة مجع املعلومات فيما بني عدد خمتلف من الوكاالت واملسؤولني مث               
وتكمـن  . )٣٢(بعد ذلك جيعل البيانات متاحة للجميع من خالل إنشاء قاعدة بيانات مركزية           

فائدة اجلمع املنسق ملواد اإلبالغ والتخزين املركزي للبيانات أيضاً يف أن العملية التـشاورية              
. الشاملة املعنية ميكن أن جتمع معاً بيانات ما كان ميكن الوصول إىل مصدرها بطريقة أخرى              
ـ              ز وعالوة على ذلك، فإن هذه العملية ستمكن من تعزيز استعراض النظراء للبيانات بتحفي

  . )٣٣(النقاش والتبادل فيما بني خمتلف الوكاالت املعنية

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   

  االستنتاجات  -ألف   
بناء على حتليل متطلبات اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو الذي أُجـري يف هـذه                -٥٦

الوثيقة، خيلص هذا التقرير إىل أنه، بالسعي إىل جتنب التـداخل املوضـوعي يف منـاذج                
إلبالغ، يبدو أن تطوير وحدات إبالغ مشتركة خمتارة، أو وضع تقرير أساسي مكمـل              ا

ويف بعض جماالت اإلبـالغ،  . للتقارير اخلاصة باالتفاقية، مها أكثر اخليارات قابلية للتنفيذ       
ميكن النظر يف وضع مؤشرات أو منهجيات مشتركة، مثل املنهجيات املوحـدة لقيـاس              

رض، واستخدام معامل ريو، واإلبالغ على أساس قائمة من مصادر املتغريات الربية ملناخ األ   
  . التمويل االبتكارية، أو اإلبالغ عن التنفيذ التآزري لربامج العمل

وميثل إشراك اتفاقيات ريو األخرى باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من العملية التكرارية   -٥٧
 أيضاً طريقة جمدية لتعزيز التآزر يف اليت تطبقها اتفاقية مكافحة التصحر يف هتذيب مؤشراهتا

  . اإلبالغ على الصعيد العاملي
__________ 

 .٢٠٠٣يوليه /متوز، دراسة إفرادية، إندونيسيا )٣١(
؛ ودراسة إفرادية،   ٢٠٠٢مايو  /؛ ودراسة إفرادية، سيشيل، أيار    ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول،  دراسة إفرادية، بنما   )٣٢(

 ؛)غري مؤرخة(غانا 
 .٢٠٠٢مايو /دراسة إفرادية، سيشيل، أيار )٣٣(
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وتوحي نتائج االجتماع احلادي عشر لفريق االتصال املشترك وكذلك اجتمـاع             -٥٨
  قويـاً املائدة املستديرة يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن هناك أساساً       

 ة لتبادل املعلومات واإلدارة املشتركة للبيانات، فضالً      للتعاون على تطوير األدوات الالزم    
وقد تؤدي احلاجة إىل أدوار     . عن أدوات أخرى لإلبالغ املبسط مثل وضع مسرد مشترك        

ومسؤوليات حمددة بوضوح لفريق االتصال املشترك إىل توضيح الطريقة اليت ميكن هبـا             
  . يف اإلبالغلفريق االتصال املشترك أن يسهم بنشاط يف حتقيق التآزر 

ولتحقيق مزيد من التقدم على هذا الطريق، ميكن إنشاء فرقـة عمـل تعاونيـة                 -٥٩
إلجراء مزيد من التحقيق يف قيمة خمتلف أنشطة تقاسم املعلومات، وتقاسـم البوابـات،              

  .أو تبسيط النماذج اليت اقترحت يف هذه الوثيقة/و
القطاعات والوزارات املعنيـة،    وإن تعزيز التنسيق بني جهات االتصال الوطنية و         -٦٠

وتكامل عمليات مجع البيانات، واملصادقة عليها وختزينها على الصعيد الوطين هي أكثـر             
اخليارات فعالية وعملية وقابلية للتنفيذ لتعزيز التآزر مع استخدام املوارد املتاحة استخداماً  

يط وتوسيع عمليات   وقد تشمل منهجيات تنسيق اإلبالغ على الصعيد الوطين تبس        . كفؤاً
مجع املعلومات يف بلد ما من خالل آليات مثل إنشاء البوابة ذات مصدر واحد لتقـدمي                

أو تنسيق اجتماعات وعمليات هتدف إىل حتقيق مـشاركة         /املعلومات املتصلة بالتقرير و   
  .أقصى عدد من أصحاب املصلحة يف التقارير الوطنية

ة لتطوير القـدرات الوطنيـة يف جمـال         وينبغي النظر يف مساعدة منسقة ومتسق       -٦١
وحيّسن تقـدمي مبـادرات     . اإلبالغ لدعم التنفيذ الناجح لتعزيز أوجه التآزر يف اإلبالغ        

مشتركة لبناء القدرات التنسيق على الصعيد الوطين ويقلل من عبء اإلبالغ ويسمح يف             
  . الوقت نفسه باستخدام املوارد املتاحة استخداماً أكثر كفاءة

  التوصيات  -باء   
قد ترغب األطراف يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف بـدء               -٦٢

  :املشاورات بشأن خيارات ملموسة لتعزيز التآزر يف اإلبالغ، والنظر يف ما يلي
توصية األطراف وأصحاب املصلحة بوضع آليات على الصعيد الوطين           )أ(  

طابع رمسي على عمليات تبادل املعلومات وبناء       لتعزيز تنسيق اإلبالغ، من خالل إضفاء       
الروابط املؤسسية بني الوزارات املسؤولة عن تنفيذ كل اتفاقية، وكذلك زيادة التفاعـل             

   إىل أقصى حد؛النشيطةبني أصحاب املصلحة والعمليات التشاركية 
التوصية بإنشاء فرقة عمل تعاونية بشأن التآزر يف اإلبالغ، تضم جهات             )ب(  

صال الوطنية وممثلني من االتفاقيات الثالث، ملعاجلة جمموعة اخليارات املتاحة لزيـادة            االت
  التآزر وتقدمي اقتراحات ملموسة للعمل؛ 
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تقدمي مالحظات موضوعية عن اختصاصات فريق االتصال املشترك على           )ج(  
يا  من أجل إيضاح دور الفريـق يف القـضا         ICCD/CRIC(10)/18النحو الوارد يف الوثيقة     

  املتعلقة بالتآزر؛
توجيه طلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا لتواصل إشراك اتفاقيـات ريـو              )د(  

  األخرى يف العملية التكرارية لتهذيب جمموعة مؤشرات تقييم األثر التفاقية مكافحة التصحر؛
توجيه طلب إىل األمانة العامة لتقيم احتياجات تطوير القدرات، متـشياً             ) ه(  
ات اليت قدمتها فرقة العمل التعاونية، ووضع برنامج لتلبية احتياجات عدد من            مع اخليار 

  البلدان املستهدفة الراغبة يف تطوير آليات وطنية لتسهيل زيادة التآزر يف اإلبالغ؛
دعوة البلدان املتقدمة األطراف واملؤسسات املالية، مبا فيها مرفق البيئة             )و(  

ين واملايل ملبادرات بناء القدرات املشتركة الرامية إىل حتقيـق          العاملية، إىل توفري الدعم التق    
  زيادة التآزر يف اإلبالغ على الصعيد الوطين؛

توجيه طلب إىل األمني التنفيذي ليواصل تعزيز التآزر يف اإلبالغ مـن              )ز(  
  خالل فريق االتصال املشترك وفريق األمم املتحدة لإلدارة البيئية، حسب االقتضاء؛

وة فريق االتصال املشترك إىل تعزيز تطوير واستخدام املـصطلحات          دع  )ح(  
والتعاريف املشتركة، ومواصل جهوده الرامية إىل جعل البوابـات واملواقـع الـشبكية،       

  .وقواعد البيانات، وغريها من أدوات االتصاالت التفاقيات ريو قابلة للتشغيل معاً
ضاً يف أن تأخذ يف االعتبار املعلومات       وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أي        -٦٣

واخليارات املتاحة لزيادة التآزر يف اإلبالغ الواردة يف هذه الوثيقة، وما تال ذلـك مـن                
املشاورات بشأن هذه املسألة، وذلك هبدف تقدمي تقرير إىل الـدورة العاشـرة ملـؤمتر               

ولية، واملؤسـسات،   األطراف عن تعزيز وتوطيد العالقات مع االتفاقيات، واملنظمات الد        
  .٩-م أ/٨والوكاالت األخرى ذات الصلة، وفقاً ملا يقتضيه املقرر 

        


