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  مقدمة-أوالً 

فريق العامل املخصص املعين بالسبل والوسائل حيتوي هذا التقرير على جمموعة استنتاجات وتوصيات مقدمة من ال    -١
وتستند هذه  . الكفـيلة بتحسـني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني نوعية وشكل التقارير اليت ُتقدم إىل مؤمتر األطراف               

ــواردة   ــاكل ال ــيالت املش ــتقارير إىل حتل ــتنتاجات وال ــتنياالس ــوعيف الوثيق ــتعلقني باملوض ــابقتني امل   الس
)ICCD/CRIC(3)/8 و ICCD/CRIC(5)/9(             إىل جانـب استنادها إىل مداوالت جرت أثناء انعقاد اجتماعي الفريق العامل ،

 ). يف روما٢٠٠٧يونيه /  حزيران٦ و٥ يف بوينس آيرس ويومي ٢٠٠٧مارس /  آذار٢٠ و١٧يومي (املخصص 

يق، مل يتسن القيام كما ينبغي،      ومـن املعلـوم أنه بالنظر لضيق الوقت املُتاح وتعقيد املسائل املعروضة على الفر              -٢
وُرئي أن مثة   . ، بصياغة إجراءات مبسطة ومتساوقة لتقدمي التقارير وإعداد أشكاهلا        ٧-م أ /٨مثـلما طُِلـب يف املقـرر        

الفريق احلكومي الدويل العامل بني مدخـالت أخرى ضرورية الستكمال أعمال الفريق العامل املخصص، أال وهي نتائج             
طـراف واملراقبني بشأن االستعراض الذي جتريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واملداوالت اجلارية يف              الـدورات وآراء األ   

 .الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف خبصوص هذه املسائل

والتوصيات الواردة يف الفصل    . وهـذه الوثيقة ليست نصاً متفقاً عليه بالتفاوض وقد اعُتِمدت بشرط االستشارة            -٣
، عالوة على تلك الواردة يف فصوهلا الثاين والثالث والرابع، هي توصيات قد توفر مشاريع مقررات يتعني                 اخلـامس منها  

الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف وفقاً     التداول بشأهنا يف الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية واعتمادها الحقاً يف             
 .٧-م أ/٨للمقرر 

 إىل األمانة، فقد تولت األخرية تيسري أعمال الفريق العامل املخصص           ٧-م أ /٨سندها املقرر   عمالً بالوالية اليت أ   و -٤
وأنِشئت صفحة إنترنت خمصصة عن موقع االتفاقية على شبكة إنترنت، فضالً عن إعداد قائمة بعناوين الربيد . منذ تشكيله

وصدر . صال فيما بني أعضاء الفريق ومستشاريهاإللكتروين وعنوان خمصص للربيد اإللكترون، وذلك من أجل تسهيل االت      
لكي " باملسائل التقنية اليت ُصودفت أثناء عملية تقدمي التقارير الوطنية واقتراحات التحسني"جتميع بعروض األعضاء املتعلقة    

ت األولية اليت   وُجمعت املداوال ). ICCD/CRIC(5)/9الوثيقة  (تـنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة           
ومثلما يرد يف   . جرت يف الدورة اخلامسة للجنة حول هذه املسألة وقُدِّمت إىل الفريق العامل املخصص يف اجتماعه األول               

الدورة ، فقد عقد الفريق العامل املخصص اجتماعاً بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية و              ٧-م أ / ٨املقرر  
وتسهيالً لعملية تبادل املعلومات، ُدعي رئيس الفريق       . طراف، وذلك بفضل التربعات اليت مجعتها األمانة      الثامـنة ملؤمتر األ   

احلكومي الدويل العامل بني الدورات للمشاركة يف اجتماعات الفريق العامل املخصص ولتقدمي تقرير عن حالة مداوالت                
 .الفريق احلكومي الدويل

  معلومات أساسية-ألف

 ضب عن احلالة الراهنة لتنفيذ االتفاقيةملخص مقت -١

 ويبلغ عدد   ١٩٩٦ديسمرب  /  كانون األول  ٢٦دخلـت اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حيز النفاذ يف             -٥
 التحليالت  ٢٠٠٦-١٩٩٦وأكدت كذلك األنشطة اليت اضطُِلع هبا خالل العقد         .  بلداً ١٩١البلدان األطراف فيها حالياً     
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ّررت احلاجة إىل حتديد األهداف واملبادئ فيما يتعلق مبعاجلة تردي األراضي بسبب اإلنسان يف املناطق               واألسـباب اليت ب   
 .القاحلة واملناطق شبه القاحلة واملناطق اجلافة وشبه الرطبة يف العامل

دة توجيه عملية نقل    وتسلّم االتفاقية جبوانب التصحر الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية، وبأمهية إعا          -٦
وتركز . التكنولوجـيا لكي تكون حسب الطلب، وبأمهية مسامهة اجملتمعات احمللية يف مكافحة التصحر وتردي األراضي              

االتفاقـية على وضع برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية من جانب احلكومات الوطنية، وذلك بالتعاون مع اجلهات   
.  برنامَج عمل وطنياً حلد اآلن     ٩٦وأعدت البلدان األطراف املتضررة     . واملنظمات غري احلكومية  املتربعة واجملتمعات احمللية    

 . برامج عمل إقليمية يف إطار االتفاقية٥ برنامج عمل دون إقليمي و١٣وعالوة على ذلك، أقِّر 

نجاح الفعلي يف طرح    وحتققـت بعض التطورات الفعلية فيما يتعلق باهليكل الدويل القانوين، وذلك من خالل ال              -٧
ومع ذلك، ومراعاةً لتغري    . مسألة التصحر وتأكيدها بوصفها بنداً كامالً يف جدول أعمال برنامج التنمية املستدامة العاملي            

حالة البيئة العاملية، فإن من شأن احلقائق املوضوعية اجلديدة كالصالت الوثيقة القائمة بني التصحر وتغري املناخ أن تستدعي 
 .االهتمام هبا واتباع هنج ينطوي على االبتكار بصددها سعياً إىل تنفيذ االتفاقيةتعزيز 

وعـلى صعيد تنفيذ برامج العمل الناشئة عن أحكام االتفاقية، مت حتديد معوقات معينة بصرف النظر عن املوقع                   -٨
ة مكافحة التصحر على املستوى الوطين،      وال تزال برامج العمل الوطنية، بوصفها الوسيلة األساسية لتنفيذ اتفاقي         . اجلغرايف

تفـتقر إىل الدعـم الكـايف من حيث كل من املوارد املالية اليت تعهدت احلكومات الوطنية والبلدان األطراف املتقدمة                    
ة وباإلضافة إىل ذلك، فإن املناقشة املتعلقة بدمج برامج العمل الوطني         . بتوفريها، ومن حيث الدعم الدويل املتولّد حلد اآلن       

يف استراتيجيات إمنائية أوسع نطاقاً مل تقدم حىت اآلن جواباً شافياً بشأن كيفية التمكن من رصد تنفيذ االتفاقية كما ينبغي                    
وتقدمي تقارير عن ذلك من خالل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دون إغفال األهداف اليت حددهتا االتفاقية واتفقت عليها                  

اَجه نفس الصعوبة على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي فيما خيص إقرار برامج العمل دون              وُتو. البلدان األطراف فيها  
 .اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية وتنفيذها

وسلّط استعراض تنفيذ االتفاقية الذي أجرته جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل عدة دورات، الضوء على بعض                 -٩
وخصوصاً فيما يتعلق باملواضيع التخصصية اليت خضعت لالستعراض، وذلك باالستفادة من           العـرب الرئيسية املستخلصة،     

وأحِرز تقدم بشأن املواضيع الفرعية احملددة بوصفها مواضيع مهمة أو حىت حامسة بالنسبة لنجاح تنفيذ               . تقاريـر وطنـية   
طيط الوطين الرامية إىل حتسني سبل معيشة       وأصبحت أيضاً النهج التشاركية مدجمة أكثر فأكثر يف هياكل التخ         . االتفاقـية 

كما ُسجِّلت تطورات يف بناء القدرات املؤسسية، بيد أن قدرات البلدان األطراف املتضررة ال تزال               . اجملـتمعات احمللـية   
تمام وأويل مؤخراً املزيد من االه    . ضـعيفة ملعاجلـة الصعوبات املعقدة املترتبة حتماً على تبسيط عمليات التنمية الشاملة            

واكتست أيضاً مسألة املقاييس    . للـبحوث العلمـية السليمة فيما خيص تردي األراضي والتصحر وأسباهبما وتفرعاهتما           
واملؤشرات أمهية، مع مراعاة أن معظم البلدان األطراف املتضررة قد استكملت تنفيذ االتفاقية على الصعيد املؤسسي عن                 

 .النهائية، ودخلت مرحلة تنفيذ املشاريعطريق وضع برامج عملها الوطنية يف صيغتها 

 سنوات على تنفيذ االتفاقية، فإن النتائج واحلصائل اليت حددهتا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ال               ١٠وبعد مضي    -١٠
بسيط واتُِّفق باإلمجاع على أن عملية تقدمي التقارير تؤدي دوراً رئيسياً يف تقييم التنفيذ، وعليه، طُِلب ت               . تـزال خمـتلطة   
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العملـية وزيادة تركيزها على اتفاقية مكافحة التصحر، وفقاً للمناقشات اليت دارت داخل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                 
 .واملداوالت اليت أجراها الفريق العامل املخصص

يت وردت يف وأثارت البلدان األطراف عدة مسائل فيما يتصل بتباين درجات التغطية وتفاصيل املعلومات املالية ال              -١١
وتشمل هذه املسائل مثالً تلك املتعلقة باحلساب املزدوج يف حالة املشاريع اليت            . تقارير قُدِّمت إىل اتفاقية مكافحة التصحر     

واتضح أيضاً أن مثة أوجه تناقض رئيسية بني تقارير البلدان املتقدمة           . تعاجل أكثر من غرض واحد من األغراض السياساتية       
يرد وصف كامل هلذه (فـيما خيص األنشطة املمولة مبزيج من املوارد احمللية واملساعدة اإلمنائية الرمسية      والـبلدان النامـية     

 ).ICCD/CRIC(5)/9املسائل يف الوثيقة 

وُسجِّل تقدم حمرز يف ميدان تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات املُتبعة يف عموم أرجاء العامل، يف حني أن                   -١٢
ثري الكمي لتدابري وبرامج مكافحة التصحر ال يزال ناقصاً أو حمدوداً جداً، يف غياب تعيني أهداف حمددة قابلة                  تقيـيم التأ  

 .للقياس لتنفيذ االتفاقية

  )١(معلومات عن تقدمي التقارير مبوجب اتفاقيات ووكاالت وهيئات أخرى ذات صلة -٢

رد اليت تطبقها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري         تكفـل املبادئ التوجيهية اخلاصة باستعراض قوائم اجل        -١٣
ويضمن االستعراض السنوي إيالء اهتمام كاف لعمليات       . املناخ إجراء عمليات االستعراض باتساق على حنو سليم تقنياً        

ف على ضمان أن    وتساعد مشاركة اخلرباء املعينني من جانب األطرا      . إعـادة احلسـاب واجتاهات االنبعاثات عرب الزمن       
تكـون نـتائج االستعراض موضوعيةً وموثوقةً وُمعترفاً هبا من قبل األطراف، وتساعد، عالوة على ذلك، يف بناء قدرات    

ويؤدي خرباء االستعراض الرئيسيون دوراً خاصاً يف توجيه فرق االستعراض          . مجـيع األطراف على استعراض قوائم اجلرد      
 .ساقها وموضوعيتهالضمان جودة عمليات االستعراض وات

ويعـد تقـدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي فرصة مهمة لتقييم التقدم احملرز من أجل بلوغ                   -١٤
وأِعّدت املبادئ التوجيهية احلالية وفقاً لتوجيهات قدمها الفريق        .  احملددة يف خطة التنفيذ االستراتيجية     ٢٠١٠أهداف عام   

وُتستحدث أدوات الدعم ملساعدة األطراف يف إعداد تقاريرها الوطنية، . عراض التنفيذ يف اجتماعه األول    العامل املعين باست  
وُتستخدم مؤشرات التنوع البيولوجي كأدوات لرصد      . مبـا فيها إعداد دليل ومرفق دعم إلكتروين مباشر وتقرير منوذجي          

 .حالة اجتاهات هذا التنوع على خمتلف املستويات

لتقارير املقدمة مبوجب اتفاقية رامسار املتعلقة باألراضي الرطبة هنجاً استبيانياً منسقاً، باستخدام إطار تقدمي      وتتبع ا  -١٥
 .التقارير وختطيطها املقدم من جانب مكتب االتفاقية وجمموعة مؤشرات وضعها فريق االستعراض العلمي والتقين

                                                      

. يـرد يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة معلومات أكثر تفصيالً عن تقدمي التقارير مبوجب اتفاقيات وهيئات أخرى                 )١(
ا أمانة جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة       اليت وضعته " معامل ريو " معلومات عن    ICCD/CRIC/(6)/Add.1وتتضـمن الوثـيقة     

 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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تعدد السنوات، ُتعاجل اجملموعات املواضيعية يف كل دورة بأسلوب         ووفقـاً لربنامج عمل جلنة التنمية املستدامة امل        -١٦
وتشجع اللجنة املذكورة البلدان على تقدمي      . متكامل، مع مراعاة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة        

دئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي    وُتعمم املبا . تقاريـر وطنـية على أساس طوعي، وخصوصاً إىل الدورات االستعراضية للجنة           
 .التقارير يف إطار املوضوع قيد االستعراض، يف شكل استبيان مقتضب

 الصالت الرابطة مع األهداف اإلمنائية لأللفية -٣

من املسلَّم به أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أداة مهمة لتحقيق بعض الغايات واألهداف اليت حددها                  -١٧
وحظيت منذ ذلك احلني املناقشة املتعلقة بكيفية دمج النهج املُتبعة يف مكافحة            . ة العاملي للبيئة والتنمية املستدامة    مؤمتر القم 

التصحر، يف استراتيجيات إمنائية أوسع نطاقاً على الصعيد الوطين تسعى إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، مبكانة رئيسية                 
ستعراض تنفيذ االتفاقية، ولكن من دون التطرق إىل الكيفية اليت ميكن مبوجبها إدراج             أثـناء الـدورات الرمسـية للجنة ا       

األنشطة املُضطلع هبا يف إطار بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، يف التقارير الوطنية وتقييمها مبوجب املقررات الوجيهة ملؤمتر                 
صحر ومكافحته بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وذلك      ومع ذلك، عاجلت تقارير كثرية مسألة الوقاية من الت        . األطـراف 

 .باقتراح استراتيجيات واضحة لإلدارة املستدامة لألراضي

 الصالت الرابطة باألعمال اليت تنهض هبا جلنة العلم والتكنولوجيا -٤

عاهتما، على أهنا   ُيـنظر يف السنوات األخرية إىل املعلومات العلمية املتعلقة بأسباب تردي األراضي والتصحر وتب              -١٨
معلومـات تكتسي أمهية آخذة يف التزايد من أجل تعزيز املعارف العلمية املتصلة هباتني الظاهرتني وحتسني الدعم العلمي                  

وال تزال أواصر الترابط القائمة فيما بني التهديدات البيئية واالجتماعية يف العامل حباجة إىل              . ملـداوالت البلدان األطراف   
غري أن أساليب العمل املُتبعة حالياً ووالية       . ، وال سيما العالقات القائمة بني التربة واملياه والغالف اجلوي         معاجلـة متعمقة  

جلنة العلم والتكنولوجيا تثري انشغاالً إزاء كيفية االستفادة بفعالية من املعلومات اليت تعدها هذه اللجنة يف استعراض التنفيذ                  
 .يمي والصعيد اإلقليميعلى الصعيدين الوطين ودون اإلقل

  الغرض -باء 

الغـرض العـام من تشكيل الفريق العامل املخصص هو إسداء املشورة بشأن كيفية حتسني تبليغ املعلومات من                   -١٩
جانـب األطراف واجلهات املراقبة، وذلك بقصد تيسري كل من استعراض التنفيذ من خالل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        

 .وصنع القرار

ويـتعني إيالء اهتمام خاص لعمليات موازية كالفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات واالستعراض الذي                -٢٠
وهكذا، . جتـريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املقرر التداول بشأهنما على حد سواء أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف                

بندين املدرجني على جدول أعمال دورة املؤمتر املذكورة من أجل تيسري  يـربز هـذا التقرير الصالت الرابطة بني هذين ال         
 .عملية اختاذ القرارات بشأن جمموعة مواضيع معقدة إىل حد ما
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 األساس املنطقي -١

ووفقاً ملا يرد يف هذا املقرر ومتشياً مع        .  األساس املنطقي لعملية الفريق العامل املخصص      ٧-م أ /٨يـبني املقـرر      -٢١
 :تصاصاته، فإن من املقرر أن يسّهل األساس املنطقي الرئيسي اجلوانب التاليةنطاق اخ

 تقدمي إرشادات إىل مؤمتر األطراف بشأن إجراءات مبسطة ومتسقة لتقدمي التقارير وأشكاهلا؛ )أ( 

يف طبيقها  تقصد  بتوضـيح وتوحيد البنود واملسائل املستهدفة يف العملية احلالية املتعلقة بتقدمي التقارير،              )ب( 
 هناية املطاف على األشكال اجلديدة للتقارير؛

استعراض ب األطراف واملراقبني     قيام تقييم تنفيذ االتفاقية تقييماً أكثر فنية على الصعيد الوطين عن طريق           )ج( 
 .التقارير

 الصالت الرابطة خبطة عمل الفريق العامل املخصص االستراتيجية -٢

خطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة     "تباطاً وثيقاً باألهداف واألغراض احملتملة املبينة يف        نظراً الرتباط التنفيذ ار    -٢٢
، فإن من الضروري إدراج التغذية      )"٢٠١٨-٢٠٠٨(عشـرة أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           

غري أنه من الضروري    . عمال الفريق العامل املخصص    أ احلكومي الدويل العامل بني الدورات يف     املرتدة لنتائج عمل الفريق     
أيضـاً مراعاة االعتبارات العملية لألهداف واألغراض املُحددة يف عملية تقدمي التقارير يف إطار تنفيذ اخلطة االستراتيجية                 

 .ورصدها

 تقارير عن ويسـلم الفريق العامل املخصص بضرورة حتديد أغراض ومؤشرات معينة لتمكني األطراف من تقدمي          -٢٣
ومن شأن األطراف أن تتحمل مسؤولية حتديد أهداف بشأن حتقيق األغراض . اآلثـار القابلة للقياس على املستوى الوطين  

 .على املستوى الوطين

دور املوجـزات القطـرية يف تقـدمي التقارير الوطنية           -جيم 
 اليت ميكن إدخاهلا على استخدامهاوالتحسينات 

 املخصص مبدى فائدة مفهوم املوجز القطري؛ غري أنه رأى أن شكله احلايل غري شامل مبا           اعـترف الفريق العامل    -٢٤
وُعِقدت مناقشات مستفيضة من    . فـيه الكفاية إلجراء تقييم على الصعيدين الوطين والعاملي أو إجراء مقارنة مبرور الزمن             

 تقدمي التقارير ومن مدى الشمولية والتعقيد اللذين أجل التثّبت من الدور الذي ينبغي أن تؤديه املوجزات القطرية يف عملية          
 .ينبغي أن تتسم هبما من حيث مدخالهتا التقنية

إذا كان اجلزء . ومن شأن املوجز القطري أن يسهل إجراء مقارنة للتقدم الذي حترزه البلدان على املستوى الدويل        -٢٥
فاقية يف حتديد أفضل املمارسات والعرب املُستخلصة، فإن من السـردي من التقارير الوطنية سيفيد جلنة استعراض تنفيذ االت         

 . االقتصادية عرب الزمن-الضروري أن يكفل املوجز القطري إمكانية مقارنة البيانات الفيزيائية احليوية واالجتماعية 
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ون مستويات  وأثـار التقيد مبعيار تقين يفرضه أحد األشكال اجلديدة إلعداد املوجزات، انشغاالً بشأن مدى ك               -٢٦
القدرات واملعارف البشرية املوجودة يف البلدان األطراف املتضررة كفيلةً جبعل هذه البلدان قادرةً على تقدمي منتجات عالية    

 .اجلودة بفعالية

كمـا ُنوِقشت بإسهاب املؤشرات املقرر استعماهلا يف أحد األشكال املُنقحة إلعداد املوجزات القطرية، إذ ُسلِّط                 -٢٧
 على صعوبة التوفيق بني احلاجة إىل أقصى قدر ممكن من البيانات النوعية عن التقدم املُحرز واهلياكل الوطنية القائمة                الضوء

 .لرصد البيانات ذات الصلة، ومجعها، وجتهيزها

رير ومراعاةً للحاجة إىل ضمان الرصد املستمر على املستوى املذكور، األمر الذي من شأنه أن حيّسن جودة التقا                 -٢٨
ويعزز قدرات املوارد البشرية الالزمة لعملية تقدمي التقارير، من الضروري إجياد نظم لتبادل املعلومات عرب الشبكات على                 

 .املستوى الوطين ميكن من خالهلا تعزيز عملية مجع البيانات

وينبغي أن يفسح اجملال    . نيةومن شأن املوجز القطري أن يكون مبثابة أداة حتليلية ضمن عملية تقدمي التقارير الوط              -٢٩
 :للقيام مبا يلي

حتديد أبعاد عمليات اجلفاف وتردي األراضي والتصحر وخصائصها على املستوى الوطين أو املستوى              )أ( 
 الالمركزي باالستناد إىل بيانات وطنية؛

 الوطين تقييماً ذاتياً؛/تقييم عملية صنع القرار على الصعيد احمللي )ب( 

 .قدم املُحرز يف تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين، وخصوصاً على املستوى الدويلتقييم الت )ج( 

 :وينبغي أن تكون عملية تقدمي التقارير يف إطار املوجزات القطرية كالتايل ٣٠

 عملية ذات دوافع قطرية؛ )أ( 

 تعتمد على نظم املؤشرات الوطنية القائمة حالياً؛ )ب( 

 اقتصادية ومالية ذات صلة باجلفاف وتردي       -رات فيزيائية حيوية واجتماعية     تركـز على اختيار مؤش     )ج( 
 األراضي والتصحر؛

 تتسم بالوضوح من حيث بيان األقاليم؛ )د( 

 .تتضمن إشارات زمنية  )ه( 

وينـبغي أوالً أن تسـتعرض البلدان األطراف املتضررة نظمها الوطنية وختتار مؤشرات مناسبة وحتّدد موجزات                 ٣١
 :وينبغي يف مرحلة ثانية أن يتضمن املوجز القطري ما يلي. ة باالستفادة من املعلومات املتوفرةقطري
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مؤشرات جديدة ذات بعد وطين أو إقليمي أو عاملي، جيب دجمها وإضفاء الطابع املؤسسي عليها على                 )أ( 
 املستوى الوطين؛

ترتبة على ذلك مشفوعة بتصديق     تقيـيٌم لرصـد اجلفـاف وتـردي األراضي والتصحر، والنتائج امل            )ب( 
 احلكومات الوطنية عليها؛

 .أو املنظمات املستقلة باجلفاف وتردي األراضي والتصحر/تنبؤات احلكومات الوطنية و )ج( 

ومـن املسلّم به صعوبة إجراء موازنة صحيحة بني استخدام أحد األشكال املعقدة وغري القابلة للتحقيق وتقليل                  -٣٢
ولذا ينبغي إتاحة الفرصة أمام البلدان . جـة يـتعذر فيها استخدامها أو معاجلتها على املستوى الدويل         املعلومـات إىل در   

ومن املؤمل  . األطـراف اليت هي ليست قادرة على التقيد باستخدام شكٍل ُوضع حديثاً، لتقدمي املعلومات بطرائق خمتلفة               
 . املقدمة من اجملتمع الدويلتقليل هذه العيوب مبرور الوقت ومبساعدة أدوات الرصد الوطين

  دور املعايري واملؤشرات يف تقدمي التقارير-دال 

ُسـلِّم بأن استخدام مؤشرات النتائج ضروري من أجل إدخال حتسينات على استعراض التقدم املُحرز يف تنفيذ                  -٣٣
 لرصد التقدم املُحرز على      جمموعة مؤشرات حملية ُتستخدم    -ومثـة حاجـة إىل جمموعتني من هذه املؤشرات          . االتفاقـية 

املستوى الوطين، وأخرى حمددة من املعايري واملؤشرات املُتفق عليها دولياً من شأهنا أن تيّسر إجراء استعراض على املستوى                  
 .العاملي

 ويرتـبط اسـتخدام املعايري واملؤشرات استخداماً متسقاً من جانب البلدان األطراف النامية املتضررة مبسألة بناء               -٣٤
 :ومن الضروري اختاذ تدابري معينة لبناء القدرات من أجل متكني البلدان األطراف من القيام مبا يلي. القدرات

 تنقيح برامج العمل الوطنية ووضع برنامج عمل معني؛ )أ( 

اسـتحداث آلية ميكن بواسطتها رصد التقدم املُحرز على الصعيد الوطين باستخدام معايري ومؤشرات               )ب( 
 لياً؛حمددة حم

 .جتميع معلومات باستخدام أدوات رصد ومؤشرات حمددة عاملياً هبدف إعداد تقارير وطنية )ج( 

  شكل التقارير ونوعيتها-ثانياً 

مثلما كان متوقعاً، ال تزال هناك حاجة إىل وضع مبادئ توجيهية جديدة لألطراف واجلهات املراقبة فيما خيص                  -٣٥
رامج عمل دون إقليمية وبرامج عمل إقليمية، وذلك باالستفادة من اخلربات احملددة            تقـدمي الـتقارير، إىل جانب وضع ب       

طة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة عشرة أعوام       أو أفراد معينني ومراعاة نتائج املناقشات الدائرة حول اخل        /ملؤسسـات و  
 .لتعزيز تنفيذ االتفاقية
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بلدان األطراف املتضررة والبلدان األطراف املتقدمة والوكاالت التابعة وتـرد يف األفـرع املبينة أدناه واملتعلقة بال    -٣٦
لألمـم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، استنتاجات وتوصيات مهمة ميكن أن تؤمن صياغة     

 .٧-م أ/٨مبادئ توجيهية ومؤشرات جديدة مثلما طُِلب يف املقرر 

 :ادئ التوجيهية املُعدة مستقبالً لتقدمي التقارير، بوصفها مبادئ إرشادية، ما يليوينبغي أن حتقق املب -٣٧

 أن تفسح اجملال أمام تقدمي تقارير عن األنشطة املُضطلع بتنفيذها لتحقيق أغراض االتفاقية؛ )أ( 

 أن تكون سهلة االستخدام ومتسقة وقابلة للفهم وموحدة؛ )ب( 

 أن تتيح اجملال للمقارنة؛ )ج( 

 أن تسّهل تقييم التقدم املُحرز؛ )د( 

 أن تكون مقتضبة ولكنها شاملة جلميع اجملاالت الضرورية؛ )ه( 

 أن تفسح اجملال لتوحيد االستعراض على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي والصعيد العاملي؛ )و( 

 من االتفاقية،   ٦ و ٥ و ٤د  أن تعكـس، حسب االقتضاء، الوالية والوفاء بااللتزامات املذكورة يف املوا           )ز( 
 ومرفقات التنفيذ على املستوى اإلقليمي؛

أن تكـون متفقة مع مقررات مؤمتر األطراف، وخاصةً مع استراتيجية السنوات العشر املُقرر اعتمادها                )ح( 
 يف دورة املؤمتر الثامنة؛

 أن تسمح بإجراء استعراض شامل يف غضون السنوات العشر املقبلة؛ )ط( 

 من االتفاقية، فضالً عن أحكام تتعلق بربامج        ٨تضـمن أحكاماً بشأن تقدمي التقارير مبوجب املادة         أن ت  )ي( 
 .العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية

  البلدان األطراف املتضررة-ألف 

مقترح بشأن وضع مؤشرات قابلة للقياس مبسطة ومتسقة وفعالة  -١
 رير من جانب البلدان األطراف املتضررةلتقدمي التقا

 االستنتاجات والتوصيات

مـن الضروري دمج عملية تقدمي التقارير الوطنية يف عملية الرصد على املستوى الوطين بقصد تقدمي تقارير عن                   -٣٨
ات موحدة من أجل    وينبغي يف نفس الوقت أن تقدم التقارير الوطنية معلوم        . التقدم احملرز من أجل حتقيق أهداف االتفاقية      

 .إفساح اجملال إلجراء استعراض شامل داخل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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وينـبغي أن يكـون تنسيق املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير تنسيقاً أفضل من أجل حتقيق الترابط بني املواضيع                   -٣٩
بقصد جعل عملية تقدمي التقارير أسهل من       )  منطقياً التخلص من التكرار، تنسيق املسائل    (الفرعية الواردة يف أدلة املساعدة      

 .حيث االستخدام

وسـيتعني أيضـاً تبسـيط املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما يتعلق باملواضيع واألهداف اجلديدة اليت ميكن                  -٤٠
 الدورات واالستعراض الذي    حتديدها يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف على ضوء تقرير الفريق احلكومي الدويل العامل بني             

 .جتريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وسـتكون األهداف الوطنية والعاملية ضرورية أيضاً ليتسىن من خالهلا متابعة تنفيذ االتفاقية، وكذلك احلال يف                 -٤١
 .إطار سائر اتفاقيات ريو

 أجل تسجيل مجيع املشاريع والربامج      وُيوصـى كذلـك باعتماد مرفق مايل موحد ُيلحق بالتقارير الوطنية من            -٤٢
 .اجلارية واملفروغ منها فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية

 حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسري تقييم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين -٢

 االستنتاجات والتوصيات

حبد ذاهتا، بل من الضروري دجمها يف عملية يـتعذر النظر إىل عملية تقدمي التقارير الوطنية على أهنا ممارسة قائمة           -٤٣
 .رصد مستمر ُتحدَّد بوضوح وُتدَعم مبا يكفي من املساعدة املالية والتقنية وبناء القدرات، حسب اللزوم

وفـيما خيص تقدمي التقارير الوطنية، ُيقترح إجراء استعراض دوري لربامج العمل وبرامج العمل الوطنية مبا يتفق                  -٤٤
ومن الضروري تنفيذ هذا االستعراض     . السنوات العشر املُقرر أن يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة         واسـتراتيجية   

ودعمـه بواسطة نظام للتواصل عرب الشبكات على املستوى الوطين ميكن بواسطته تبادل املعلومات بني الوزارات املكلفة                 
وينبغي أن ينطوي استعراض . ستدامة عملية الرصد وتكرارها بالتنفـيذ وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، وذلك من أجل ا         

بـرامج العمـل وبـرامج العمل الوطنية على فرز وطين املستوى لألنشطة املتصلة بأهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                   
وُيقترح أن تقدم . قيةالتصـحر هبدف تقدمي تقارير عن تنفيذها كجزء من العملية الرمسية لتقدمي التقارير املتعلقة هبذه االتفا      

األمانـة واآللية العاملية، حسب والية كل منهما، املساعدة يف تطبيق هذه املمارسة ويف الوفاء باملواعيد النهائية واستيفاء                  
 .املعايري اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف

تضررة، باإلضافة إىل األدلة    ومثـة حاجـة إىل دمج املؤشرات الكمية يف دليل املساعدة املنقح اخلاص بالبلدان امل               -٤٥
ولكن توخياً لعدم تعقيد عملية تقدمي التقارير تعقيداً أكثر مما ينبغي، وبالتايل تصبح غري              . املسـتخدمة يف املوجز القطري    

قابلـة للتحقيق، فإن من الضروري إجراء موازنة صحيحة بني احلاجة إىل معلومات موحدة والغاية من استخدام التقارير                  
وينطبق ذلك حتديداً على املؤشرات االجتماعية، اليت قد تكون صعبة التطبيق على وجه             . ألغراض التخطيط الوطين  الوطنية  
 .اخلصوص
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ومـن الضـروري أيضاً اختاذ عدد من التدابري املقترنة بذلك إلدخال حتسينات على تنسيق عملية تقدمي التقارير                   -٤٦
 :وتشمل هذه ما يلي. وإجراءات تبليغ املعلومات

دعـم إنشاء نظم متساوقة للمعلومات أو قواعد بيانات أو إجراءات جلمع املعلومات ذات الصلة على                 )أ( 
 املستوى القطري ورصد التدفقات املالية؛

مزامـنة الفترات الزمنية الفاصلة بني دورات تقدمي التقارير املتعلقة جبميع األقاليم من أجل تيسري قابلية                 )ب( 
 لبلدان كافة وحتليل االجتاهات؛املقارنة فيما بني ا

مواصـلة الـتعاون مـع سائر اتفاقيات ريو من أجل وضع نظام منسق لتقدمي التقارير بناًء على نتائج                    )ج( 
 .الدراسة الرائدة املتعلقة مبعامل ريو

ية احملشودة  وُيقـترح، عن طريق استخدام منهجية معيارية، أن تتضمن التقارير الوطنية معلومات عن املوارد املال               -٤٧
 .واملُستخدمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية، مبا فيها املوارد احمللية

ومتشـياً مع نتائج الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، ووفقاً لألدوار والواليات احملددة لألمانة واآللية                 -٤٨
أو حتسني التواصل عرب الشبكات على      /كن من حتقيق و   العاملية، فإن بإمكان األمانة واآللية إسداء املشورة بشأن كيفية التم         

وميكن تزويد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية باملعلومات، مبا فيها املتعلقة منها باالحتياجات املالية احملتملة              . املستوى الوطين 
 .واالحتياجات التقنية األساسية، وذلك من أجل مواصلة التشاور حول هذا األمر

 إىل اآللـية العاملية أن تقدم معلومات عن املساعدة اخلارجية املقدمة من جهات متربعة للبلدان       وُيطلـب أيضـاً    -٤٩
 .وقد يؤدي االتصال بالبلدان املتربعة واآلليات املالية القائمة إىل حتسني إدارة املعلومات سلفاً. األطراف املتضررة

التعمق باستعراض قدرات األمانة على املساعدة يف عملية        وميكن أن تنظر أيضاً جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف           -٥٠
تقـدمي التقارير مثلما تقترح هذه الوثيقة، مع االهتمام بوجه خاص بتقدمي اخلدمات مبا يتفق ووالية األمانة ويكفل إرضاء                   

 .مؤمتر األطراف

مقـترح بشأن كيفية دمج أفضل املمارسات املتصلة مبجاالت          -٣
 )٤-م أ/٨املقرر (عملية تقدمي التقارير العمل االستراتيجية يف 

 االستنتاجات والتوصيات

 اسـتعراض التنفـيذ وفقاً للمواضيع التخصصية وجماالت العمل االستراتيجية حبسب صيغتها الواردة يف املقررين            -٥١
حيثما أمكن، من   ، هو استعراض ينبغي أن ُينفذ يف املستقبل باالستفادة من األهداف االستراتيجية، و            ٤-م أ /٨ و ٥-م أ /١

 .األهداف واملعايري واملؤشرات امللموسة من أجل متكني اجملتمع الدويل من اخلروج باستنتاجات قابلة للقياس
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، يف ضوء األغراض واألهداف    ٤-م أ /٨وُيقترح إجراء استعراض جملاالت العمل االستراتيجية مثلما ترد يف املقرر            -٥٢
خطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة عشرة أعوام       عامل املخصص، مع مراعاة     الـيت ميكـن حتديدها من خالل الفريق ال        

 .لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

وُيوصـى أيضاً بتضمني التقارير الوطنية معلومات عن أفضل املمارسات والتجارب الناجحة والعرب املُستخلصة               -٥٣
 .ما وضحتها بالتفصيل اخلطة االستراتيجية ملدة عشر سنوات الواردة آنفاًفيما خيص حتقيق األغراض العملية مثل

 املوجزات القطرية -٤

سـلّم الفـريق العـامل املخصص بأمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة العلم والتكنولوجيا يف مساعدة مؤمتر                    -٥٤
ولكن من  .  من قبيل املوجزات القطرية    األطـراف على استعراض التنفيذ، وخصوصاً املساعدة يف استحداث أدوات رصد          

أجـل قيام اللجنة بذلك مبزيد من الفعالية، ينبغي النظر يف إدخال تعديالت على واليتها وبرنامج عملها، بل وحىت على                    
توقيت عقد دوراهتا، وذلك للرقي إىل أقصى حد مبستوى تبادل املعلومات على حنو يثريها، األمر الذي من شأنه أن يفيد                    

 .تني الفرعيتني على حد سواءاهليئ

وأثـريت مسائل بشأن أساليب العمل بني البلدان األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا وكيفية تأثريها على عملية                 -٥٥
وأشري إىل نقص اآلليات واإلجراءات الالزمة الستعراض وحتسني نتائج فريق اخلرباء بوصف ذلك عامالً              . تقـدمي التقارير  

ومن الضروري حتسني الفهم بشأن أدوار فريق اخلرباء واللجنة يف . تفادة من املعلومات اليت تعدها اللجنة    يقـّيد إجناح االس   
وذكر أيضاً بعض أعضاء الفريق أن صعوبة احلصول على املوارد املالية الالزمة لتنفيذ مقررات اللجنة تنفيذاً                . تقدمي التقارير 

 .شامالً، هي عامل يقّيد التنفيذ

  والتوصياتاالستنتاجات

ينـبغي أن تكون املوجزات القطرية قابلة للقياس يف مجيع البلدان واألقاليم عن طريق تقدمي جمموعات متسقة من                 -٥٦
 .املعلومات

وينبغي أال تكرر املعلومات الواردة يف املوجزات القطرية املعلومات املبينة يف شكل جداول يف اجلزء السردي من                  -٥٧
إىل جانب املعلومات املتصلة بالعملية     ) املُنفذة أو املُزمع تنفيذها   (جلزء املذكور يركز على األنشطة      ويف حني أن ا   . الـتقرير 

املؤسسـية التفاقية مكافحة التصحر على املستوى الوطين، فإن املوجز القطري ينبغي أن يتضمن حالة تردي األراضي يف                  
 .بلد معني

لوجيا من أجل تصميم شكل جديد إلعداد املوجزات القطرية،         وميكـن طلـب املساعدة من جلنة العلم والتكنو         -٥٨
ومن شأن املشورة املقدمة من اللجنة أن تؤدي        . وذلك يف انتظار نتائج عملية الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات          

 .أيضاً دوراً أساسياً يف حتديد معايري ومؤشرات ذات صلة بالتصحر

 األمانة واآللية العاملية فيما يتعلق بتعزيز إمكانية حصول األطراف على املعلومات            ومن شأن املساعدة املقدمة من     -٥٩
ومعاجلـتها كمـا ينبغي، أن ُتحّسن بشكل كبري إمكانيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للخروج باستنتاجات ووضع                 
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 أن يطلب إىل األمانة تقصي وهلذا السبب، قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف. توصـيات خبصـوص تنفـيذ االتفاقية    
وميكن تقدمي دراسة داخلية تضم     . اخلـيارات التقنـية الالزمـة لتحسني إدارة املعلومات املتعلقة بتقدمي التقارير الوطنية            

 .معلومات عن االحتياجات املالية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل مواصلة التداول بشأهنا

 تقدمة البلدان األطراف امل-باء 

مقـترح بشـأن وضع مؤشرات قابلة للقياس مبسطة ومتسقة           -١
 وفعالة لتقدمي التقارير  من جانب البلدان األطراف املتقدمة

ُيالحـظ بشـكل متكرر وجود أوجه تناقض بني املعلومات املتعلقة بتدفقات االستثمارات اخلارجية يف التقارير              -٦٠
ويدل ذلك على . اقش هذه األوجه يف دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالـواردة مـن خمتلف األطراف، وكثرياً ما ُتن    

ضـرورة حتسـني االتصال فيما بني مجيع األطراف الفاعلة ووجود فهم مشترك خبصوص ماهية أنواع تدابري التنمية اليت                   
 .وينطبق ذلك أيضاً على البلدان النامية املتضررة. تسهم يف مكافحة تردي األراضي والتصحر

ويف االجـتماع األول للفريق العامل املخصص، قُدمت أمثلة عن األساليب املنهجية املتعلقة باستعراضات حافظة       -٦١
مشـروعات اإلدارة املستدامة لألراضي اليت أجراها عدد من البلدان واملنظمات، كوسيلة لتبسيط إجراءات تقدمي التقارير                

املية على الفريق العامل املخصص أسلوباً منهجياً مكوناً من ست خطوات           واقترحت اآللية الع  . للـبلدان األطراف املتقدمة   
 .ICCD/CRIC(6)/6/Add.1يرد مبجمله يف الوثيقة 

 االستنتاجات والتوصيات

مثـة حاجة إىل وضع مبادئ توجيهية مفصلة للبلدان األطراف املتقدمة بشأن تقدمي التقارير، اليت تقدم معلومات                  -٦٢
راف املتضررة، وذلك من أجل حتسني جوانب اتساق املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من              عـن دعـم البلدان األط     

 .البلدان األطراف املتقدمة والبلدان األطراف املتضررة

ومـن املُقترح أيضاً أنه ينبغي أال تركز املعلومات على نطاق الوسائل املالية املُتاحة فحسب، بل ينبغي أن تركز                    -٦٣
 .وهلذا السبب، ميكن دمج أدوات رصد معينة يف شبكات الرصد. تأثري االستثماراتأيضاً على 

ومن أجل زيادة فعالية التحليل املايل للمعلومات املبينة يف التقارير الواردة من البلدان األطراف املتقدمة، ُيقترح أن      -٦٤
 .اريرتقترن اآللية العاملية بإعداد توليفة ودراسة حتليلية أولية هلذه التق

 حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسري تقييم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين -٢

 االستنتاجات والتوصيات

مـن أجـل حتسني شكل التقارير املتعلقة باملوارد املالية ونوعيتها على وجه اخلصوص، يشري املقترح الوارد يف                   -٦٥
وينبغي أن ُترفق   . مايل موّحد تُسجَّل فيه الربامج املتصلة بتنفيذ االتفاقية        إىل اعتماد مرفق     ICCD/CRIC(6)/6/Add.1الوثيقة  
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املعلومـات املـتعلقة بالـتدفقات واالستثمارات املالية بتقارير مجيع البلدان األطراف املتضررة والشركاء اإلمنائيني الذين                
 .يقدمون املساعدة يف تنفيذ االتفاقية

 دة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املنظمات التابعة لألمم املتح-جيم

 مقترح بشأن كيفية دمج أفضل املمارسات املتصلة بتنفيذ جماالت
 يف عملية تقدمي التقارير) ٤ -م أ/٨املقرر (العمل االستراتيجية 

 االستنتاجات والتوصيات

ت التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية      مثـة حاجة إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن تقدمي التقارير للمنظما           -٦٦
الدولية، واليت تقدم معلومات عن دعم البلدان األطراف املتضررة، وذلك من أجل تعزيز تنسيق عملية تقدمي التقارير توخياً            

أيضاً املبادئ  وميكن يف هذه احلالة أن تراعي       . لضـمان إمكانية إجراء املقارنات مع التقارير الواردة من األطراف املتضررة          
 .التوجيهية لتقدمي التقارير، املنهجية اليت اقترحتها اآللية العاملية

وينـبغي السماح باملرونة فيما خيص أدلة املساعدة اخلاصة بأصحاب املصلحة هؤالء لتاليف فقدان املعلومات اليت                 -٦٧
 . ميكن أن حتققها من تنفيذ االتفاقيةميكن إعدادها، مع مراعاة الواليات املختلفة هلذه املؤسسات والفوائد اليت

ويـتعني أيضـاً إشراك الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية يف استعراض برامج العمل                 -٦٨
 وينبغي تقدمي املعلومات املتعلقة باألنشطة    . وبرامج العمل الوطنية املُقترحة للبلدان األطراف املتضررة على املستوى الوطين         

الـواردة يف برامج العمل هذه يف شكل تقارير تقدمها الوكاالت واملنظمات املذكورة كالتزام إجباري مفروض عليها، يف       
 .حني ميكن تقدمي مجيع املعلومات األخرى وحتليلها حسب ما ترى ذلك مناسباً

ستخلصة من املعلومات اليت    ومثـة حاجة إىل اتباع منهجية يتسىن بواسطتها استنباط أفضل املمارسات والعرب املُ             -٦٩
وميكن، بالتشاور مع البلدان    . ُيحصـل علـيها مـن تقارير الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية             

األطـراف، إحالة هذه املمارسات إىل املرفق اإللكتروين املباشر للجنة التنمية املستدامة، لإلسهام يف تعزيز نشر املعلومات                 
 .قة بتنفيذ االتفاقية على املستوى الدويلاملتعل

وينـبغي قـدر املُستطاع إشراك اجملتمع املدين يف االستعراض املُقترح لربامج العمل على الصعيد الوطين من أجل          -٧٠
 ومن الضروري أن يكفل النهج اجلديد إلدارة املعلومات ورصدها        . حتديـد الربامج اليت تؤثر مباشرة على اجملتمعات احمللية        

لتنفـيذ اتفاقية مكافحة التصحر، توخي الدقة يف تسجيل املدخالت الواردة من اجملتمع املدين ومراعاهتا عند اختاذ قرارات                  
وسُيطلب إىل البلدان األطراف وضع مؤشرات إلجناح     . بشـأن برامج العمل أو عند إجراء عمليات استعراض هلا مستقبالً          

 .أو األقاليم/ددة يف خمتلف البلدان وإشراك اجملتمع املدين وفقاً للحاالت احمل
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  اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية-دال 

 اآللية العاملية -١

ألن اآللـية العاملية مطالبة بإعداد تقارير رمسية يف دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املعقودة يف دورات مؤمتر     -٧١
ساطة بني البلدان األطراف النامية املتضررة وشركائها اإلمنائيني، وخصوصاً ما          األطراف، فإن املعلومات املتعلقة بوظيفة الو     

يتعلق منها حبشد املوارد املالية الالزمة لتنفيذ برامج العمل، هي معلومات ال ميكن النظر فيها يف نفس الوقت مع املعلومات                   
 .املبينة يف التقارير الواردة من سائر األطراف واجلهات املراقبة

 تنتاجات والتوصياتاالس

قـد يطلـب مؤمتر األطراف إىل اآللية العاملية أن تقدم تقارير عن األداء خبصوص الدعم املقدم للبلدان األطراف           -٧٢
النامية، واملقدم عند اللزوم، لغريها من البلدان األطراف املتضررة يف اجللسات اليت تعقدها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف              

وستمكّن هذه التقارير اللجنة من احلصول على املزيد من املعلومات املتعلقة بالدعم املقدم للتنفيذ              . لدورتنيفـترة ما بني ا    
 .وضمان متكني مشاريع القرارات ذات الصلة املقدمة إىل مؤمتر األطراف من مراعاة املداوالت اجلارية بشأن هذا املوضوع

 وضع مبادئ توجيهية معينة لآللية العاملية فيما يتعلق بتقدمي          ويسـلّم أيضـاً الفـريق العامل املخصص بضرورة         -٧٣
  ١-م أ/٢٤املقررات (الـتقارير، باالسـتناد إىل مقـررات املؤمتر ذات الصلة بشأن مهام اآللية والتزاماهتا بتقدمي التقارير                 

استراتيجية العشر سنوات،   وميكـن تعديل هذه املبادئ التوجيهية، املُقرر صياغتها مبا يتفق و          ). ٣-م أ /١٠ و ١-م أ /٢٥و
تعديـالً دوريـاً وفقاً ملداوالت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن االستعراض الدوري لسياسات اآللية العاملية وطرائق                 

وااللتزامات املخصصة بشأن تقدمي    ) ٦-م أ /٥ و ٣-م أ / ٩ من االتفاقية واملقرران     ٢١ مـن املادة     ٧الفقـرة   (تشـغيلها   
 .لزومالتقارير، حسب ال

 مرفق البيئة العاملية -٢

سـلّم الفريق العامل املخصص بضرورة إجراء تقييم أكثر تعمقاً للدعم املقدم من مرفق البيئة العاملية، وخصوصاً،      -٧٤
 .١٥وليس حصراً، بواسطة الربنامج التشغيلي 

ر، نظراً ألهنا تشري إىل بلوغ اتفاقيات       وُسـلَّم أيضاً بالصعوبات القائمة فيما خيص التآزر يف التنفيذ وتقدمي التقاري            -٧٥
 .ريو األهداف املشتركة وإىل كيفية التمكن من جتسيدها يف عملية تقدمي تقارير اتفاقية مكافحة التصحر

 االستنتاجات والتوصيات

التنفيذ وبالـتايل، يوصي الفريق العامل املخصص مبواصلة بذل اجلهود الرامية إىل استحداث آلية معنية بالتآزر يف          -٧٦
 .وتقدمي التقارير تراعي التعقيدات اليت تتسم هبا هذه املمارسة

والبلدان األطراف املتضررة مطالبة بتقدمي تقارير بأسلوب أكثر اتساقاً عن األنشطة اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية                 -٧٧
سات االتفاقية، وذلك من أجل تبسيط   ومجيع الربامج التشغيلية األخرى املتعلقة بسيا      ١٥يف إطـار الـربنامج التشـغيلي        
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وهلذا السبب، فإن عملية تبليغ املعلومات بني الوزارات املكلفة         . املعلومـات املقدمـة إىل جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية         
بالتنفـيذ وإدارة املعلومـات حباجة إىل تعزيز على املستوى الوطين، األمر الذي سيستدعي يف هناية املطاف تعزيز هيئات                   

 .تنسيق الوطنيةال

ويرحـب الفـريق العامل املخصص بأول تقرير يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف، عن الدعم الذي                   -٧٨
يقدمه املرفق لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، ويوصي الفريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بإجراء عمليات استعراض هلذا                

 . شكلهالتقرير، مبا يف ذلك استعراض

 ١٥وباملـثل، فإن وكاالت التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية واليت تستفيد من التمويل يف إطار الربنامج التشغيلي          -٧٩
مدعـوة إىل تقدمي تقارير عن دعمها لتنفيذ االتفاقية من خالل صناديق املرفق على حنو ُتجمع فيه هذه املعلومات وُتناقش                    

وقد ُيطلب إىل الفريق العامل املخصص، إذا استمر يف عمله، أن يقوم،            . تنفيذ االتفاقية عـلى مسـتوى جلـنة استعراض        
وينبغي أن  . بالـتعاون مـع األمانة ووكاالت التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية، بإعداد شكل يسمح جبمع هذه املعلومات                

 .مليةيكون هذا الشكل متسقاً مع املنهجية املُقترحة من قبل اآللية العا

ووكـاالت التنفـيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية مدعوة أيضاً إىل إشراك مراكز تنسيق اتفاقية مكافحة التصحر يف                   -٨٠
وهبذه الطريقة، يتم كما ينبغي . أنشطة الوكاالت بشأن الرصد وتقدمي التقارير يف املواضع اليت مل يتحقق فيها ذلك من قبل          

 .نفقة على املسائل املتصلة باالتفاقية يف التقارير الوطنيةوبشكل شامل توثيق املوارد املُ

  األمانة-هاء 

طُِلـب إىل األمانة تقدمي تقارير عن أنشطتها وبرنامج عملها مبوجب عدد من أحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر                   -٨١
ذ االتفاقية بأشكال خمتلفة، تستتبع     ونتيجة لذلك، ُتقدَّم نفس جمموعة املعلومات إىل املؤمتر وجلنة استعراض تنفي          . األطراف

 .غالباً مضاعفة أعمال املؤمتر واختاذه قرارات غري متسقة

 :وطُِلب إىل األمانة حتديداً أن تقدم دورياً إىل املؤمتر ما يلي -٨٢

 ؛)٢(تقارير عن أدائها وظائفها يف إطار االتفاقية )أ( 

 ؛)٣(تقارير تلخص استنتاجات عملية االستعراض )ب( 

 .)٤(وثائق ملقارنة التقدم الذي حترزه البلدان األطراف املتضررة يف تنفيذ االتفاقية )ج( 

                                                      

 . من االتفاقية٢٣من املادة ) ز(٢الفقرة  )٢(
 .١-م أ/١١املقرر  )٣(
 .٣-م أ/٥ملقرر  )٤(
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وأعـدت األمانة يف املاضي تقارير دون أن يكون لديها شكلٌ واضٌح تتبعه يف إعدادها أو إرشادات تتلقاها من                    -٨٣
 .مؤمتر األطراف

 االستنتاجات والتوصيات

تفاقية يف أن تطلب إىل مؤمتر األطراف معاجلة هذه املسألة املتعلقة بتقارير األمانة             قد تنظر جلنة استعراض تنفيذ اال      -٨٤
وينبغي . من خالل الفريق العامل املخصص، إذا استمر يف عمله، ووفقاً للمقررات املتخذة بشأن استراتيجية العشر سنوات               

 . تكون فيها املعلومات مزدوجةأن يفضي ذلك إىل تزويد األمانة بأشكال متسقة إلعداد تقاريرها بطريقة ال

  تنظيم عملية تقدمي التقارير-ثالثاً 

، فقد ُوِضعت االستنتاجات والتوصيات املبينة يف هذا ICCD/CRIC(5)/9وفقـاً لتحليل املشاكل الوارد يف الوثيقة       -٨٥
ح هو استعراض ُيسلّم بأمهيته يف      الفـرع بناًء على االفتراض القائل إن استعراض برامج العمل وبرامج العمل الوطنية املُقتر             

 .حتسني فعالية عملية تقدمي التقارير، وهو استعراض دوري التنفيذ

ومن شأن برامج العمل الواردة يف برامج العمل الوطنية املتفقة مع استراتيجية العشر سنوات املُعتمدة حديثاً، أن                  -٨٦
ذ اتفاقية مكافحة التصحر استعراضاً شامالً، وتعزز يف ذات تكتسـي أمهية كبرية متكّن جلنة االستعراض من استعراض تنفي         

الوقـت األهداف على املستوى الوطين، أي، السياق اخلاص بالبلد حتديداً الذي يؤثر فيه التصحر وتردي األراضي على                  
 .االقتصادات الوطنية والنظم اإليكولوجية

تنفيذ االتفاقية، فقد حدد الفريق العامل املخصص       وفـيما يتعلق مبسألة تعاقب وتنسيق استعراض جلنة استعراض           -٨٧
 :ثالثة خيارات حمتملة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف، هي كاآليت

اسـتبقاء الشكل احلايل لالستعراض الذي جتريه جلنة االستعراض حبسب األقاليم، أي، أن تقدم أفريقيا                )أ( 
 ؛) هذا السيناريو اجللستان املعقودتان يف فترة ما بني الدورتنيُتستبقى يف إطار(تقريرها أوالً، تليها األقاليم األخرى 

إجـراء جلنة االستعراض استعراضاً شامالً باالستفادة من املعلومات اليت تتلقاها مجيع األقاليم يف نفس                )ب( 
نوات، سوى جلسة   ُيفهم من هذا السيناريو أن من شأن اللجنة أال تعقد يف أثناء دورة تقدمي التقارير كل أربع س                 (الوقت  

 ؛)واحدة يف فترة ما بني الدورتني

إجراء استعراض حبسب املواضيع، ولكن شريطة أن ُيطلب فيه إىل مجيع األقاليم تقدمي التقارير يف الوقت      )ج( 
 ُتستبقى أيضاً يف هذا السيناريو    (نفسـه، يف حـني ُتقسـم املواضيع فيما بني اجللسات املعقودة يف فترة ما بني الدورتني                  

 ).اجللستان املعقودتان يف فترة ما بني الدورتني

 االستنتاجات والتوصيات

يـنظر الفـريق العـامل املخصص إىل الدورة احلالية لتقدمي التقارير كل أربع سنوات على أهنا كافية ويوصي                    -٨٨
غري أنه ُسلِّم بأن على     . عيد الوطين باسـتبقائها، ألهنا توفر وقتاً كافياً جلمع املعلومات وتنفيذ الربامج املُتفق عليها على الص             
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مؤمتـر األطـراف أن يـتخذ مقـرراً بشأن الدورة املتعلقة بتقدمي التقارير، مع مراعاة عناصر استراتيجية العشر سنوات                    
 .واالستعراض الذي جتريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بصفتها هيئة فرعية

، وبصرف النظر عن ماهية املقرر الذي يتخذه املؤمتر خبصوص          وبقـدر مـا تعلق األمر بتعاقب استعراض اللجنة         -٨٩
 أعاله، ينبغي دوماً تضمني املواضيع قيد االستعراض معلومات عن حشد البلدان    ٨٧اخليارات الثالثة املُشار إليها يف الفقرة       
 .األطراف للموارد وعن تأثري االستثمار

ج العمل وبرامج العمل الوطنية وفقاً حلصائل ونتائج وبعـد اسـتكمال دورة االسـتعراض، ينـبغي تنقيح برام        -٩٠
وُيوصى . االستعراضات الوطنية اليت تستهلها فرادى البلدان واالستعراض الشامل الذي جتريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية             

علقة هبذه العملية من    بتحديث املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير بعناصر متكّن جلنة االستعراض من استعراض املعلومات املت            
 .أجل اخلروج باستنتاجات ووضع توصيات بشأن عمليات االستعراض املقبلة

بتوفر املساعدة املالية   ) عام واحد (وينـبغي، كلما كان ذلك ممكناً، إبالغ البلدان األطراف يف وقت مبكر جداً               -٩١
زية الوطنية مجع املعلومات ذات الصلة من عملية الرصد الالزمة لتقدمي التقارير، لكي يتسىن ملراكز التنسيق واملصارف املرك   

اجلارية على املستوى الوطين ومعاجلة هذه املعلومات وفقاً للمبادئ التوجيهية املُنقحة لتقدمي التقارير واالستفادة بالتايل من                
 .املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية من أجل تنقيح األنشطة على الصعيد الوطين

ما خيـص تقـدمي التقارير الناجحة عن التآزر يف التنفيذ، ينبغي اللجوء، عند اللزوم، إىل التقييمات املتعلقة       وفـي  -٩٢
باالحتـياجات من القدرات واليت ُتجرى على املستوى الوطين، وذلك من أجل حتسني عملية تقدمي التقارير عن التآزر يف               

 .تنفيذ اتفاقيات ريو على الصعيد الوطين

الفـريق العامل املخصص بأن االجتماعات اإلقليمية املعقودة يف إطار التحضري للجنة استعراض تنفيذ              ويسـلم    -٩٣
ولكن ينبغي أن تكون املعلومات املقدمة لالجتماعات اإلقليمية        . االتفاقـية ُتعترب أساسية إلجناح استعراض التقارير الوطنية       
ائها اإلمنائيني من اخلروج باستنتاجات وتوصيات ال ختص إقليماً وبرامج عملها ُمصممة أكثر لتمكني مراكز التنسيق وشرك

وعليه، ينبغي تعديل التقارير التوليفية اليت تعدهتا األمانة، وينبغي أن تليب           . معيناً ويتسىن بعدئذ للجنة أن تواصل استعراضها      
اعد البلدان األطراف يف تقييم التقدم  هذه احلاجة، يف حني ميكن أيضاً تزويد االجتماعات اإلقليمية مبعلومات أخرى قد تس            

املُحـرز عـلى املسـتويني الوطـين ودون اإلقلـيمي وعلى املستوى اإلقليمي، من قبيل املعلومات املتعلقة بلجنة العلم                    
 .والتكنولوجيا

كمـا ينـبغي أن تفضـي االجتماعات اإلقليمية إىل تشخيص دراسات احلالة اليت سُتقدم إىل جلنة االستعراض                   -٩٤
وُيطلب إىل األمانة واآللية العاملية، طبقاً لوالية كل منهما، أن حتددا دراسات احلالة اليت ميكن أن . فها ممثلة عن اإلقليم بوص

 .ترد يف التقارير وأن تعّدا املدخالت املقدمة إىل االجتماعات اإلقليمية كنشاط مشترك

 للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير اليت يتعني أيضاً وضعها،         وينبغي إعداد تقارير دون إقليمية وتقارير إقليمية وفقاً        -٩٥
ويتعني االتفاق على   . واستعراضـها يف االجـتماعات اإلقليمية قبل مناقشتها على مستوى جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية             

ليمية وبرامج العمل   آلـيات تقدمي التقارير، مبا يف ذلك تشخيص الكيان املكلف بتقدمي تقارير عن برامج العمل دون اإلق                
 .اإلقليمية
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وتعزيـزاً لـلمعلومات املـتعلقة بدمج أصحاب املصلحة يف عملية تقدمي التقارير، ُيقترح إحالة التقارير اخلاصة                  -٩٦
باجـتماعات التصديق، مبا فيها املعلومات املتصلة باملشاركة، إىل األمانة قبل انعقاد دورة جلنة االستعراض من أجل تقييم                  

ـ    اعدة هذه االجتماعات يف دمج أصحاب املصلحة واستعراض أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر على املستوى              كيفـية مس
 .الوطين

ومـن أجل إعداد تقارير عالية اجلودة، فإن عامل الزمن ومنهجيات الرصد والقدرات البشرية واملساعدة التقنية                 -٩٧
ومن مث ُيوصى بأن ينظر مؤمتر  . دعم عملية تقدمي التقارير الوطنية    اخلارجـية، فضـالً عن املوارد املالية املُتوقعة، ضرورية ل         

األطـراف يف إجـراء حـوار مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة له، للداللة على أن تقدمي التقارير الوطنية     
 .يل من مرفق البيئة العامليةواألنشطة املتعلقة بإعدادها ورصدها أصبحت بنداً ثابتاً يتعني دعمه بشكل مستدام بتمو

  تبليغ املعلومات فضالً عن التقارير الوطنية-رابعاً 

 االستنتاجات والتوصيات

ُيوصـى بإخضـاع أي تقرير خمصص يطلبه مؤمتر األطراف لضوابط حتددها اختصاصات معينة ترد يف مقررات          -٩٨
ضوح بقصد تقدمي مدخالت منسقة للمؤمتر لكي ينظر        املؤمتر ذات الصلة، وتصف مسار العمل بالتفصيل وأهدافاً حمددة بو         

 .فيها

ويف ضـوء ضـرورة كـون مقررات املؤمتر متسقة مبرور الزمن وضمان تنفيذها بشكل ال لبس فيه من جانب                     -٩٩
قة األطـراف، ُيوصـى مبطالبة األمانة بالقيام، حبلول الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، بإعداد خالصة مبقررات املؤمتر املتعل                

بـتقدمي الـتقارير، وقصد اإلبالغ عن املقررات املتعارضة أو املتداخلة اليت تصّعب امتثال أصحاب املصلحة املعنيني كما                  
 .ينبغي

وقـد يرغب املؤمتر أيضاً أن يبت بشأن وضع آلية ما ملعاجلة املتداخل من مقرراته واملتعلق منها بنفس املوضوع                    -١٠٠
وميكن أن  . الحية، ليتسىن التخلص من أوجه الشك حيال االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير          وغري املقيد بتاريخ انتهاء الص    

ُيطلـب إىل األمانـة أن تقـوم بصياغة توصيات مفصلة من أجل أن ينظر فيها املؤمتر أو جلنة خمصصة يتم تشكيلها هلذا                       
 .الغرض

  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

التوصيات األولية للفريق العامل املخصص، قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف بـناًء على االستنتاجات و     -١٠١
أن توصـي مؤمتـر األطراف بإنشاء آليات مناسبة مبا يف ذلك إعادة تشكيل الفريق العامل وتعديل اختصاصاته من أجل                    

 بشأن استراتيجية العشر سنوات  اسـتكمال األعمـال الـيت هنض هبا يف ضوء مداوالت مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة               
 .واالستعراض الذي جتريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية

ويف إطار إعداد مبادئ توجيهية جديدة لتقدمي التقارير، ُيوصى بتحديد األهداف املتعلقة بتنفيذ االتفاقية مبا يتفق                 -١٠٢
ديد اجلوانب اليت تندرج ضمن نطاق اتفاقية مكافحة التصحر،         واسـتراتيجية العشـر سنوات، مع توخي الوضوح يف حت         
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وذلـك لـتمكني جلـنة االستعراض من حتسني نتائج االستعراض وتعزيز مستوى فعالية عملية صنع القرار اخلاصة مبؤمتر                   
 .األطراف

 فيما يتعلق   وقـد تـنظر جلـنة االستعراض، بالتشاور مع جلنة العلم والتكنولوجيا، يف وضع توصيات للمؤمتر                -١٠٣
 .مبدخالت جلنة العلم والتكنولوجيا وقضاياها املتصلة بتقدمي التقارير وبالنظر إىل الدورين املتكاملني هلاتني اهليئتني الفرعيتني

وإدراكـاً مـن الفريق العامل املخصص إدراكاً تاماً لضرورة استعراض الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف والية جلنة                  -١٠٤
 االتفاقية، فإنه يود أن يسترعي انتباه املؤمتر إىل أن أعباء العمل اليت ميكن أن تتحملها جلنة االستعراض                  اسـتعراض تنفـيذ   

وهذه هي  . واملُقـترحة يف هـذه الوثيقة، هي أعباء ميكن النظر فيها عند البت بشأن الوالية املقبلة للجنة وأساليب عملها                  
 . والسابقتني الستهالل الدورة اجلديدة لتقدمي التقارير٢٠٠٩ و٢٠٠٨ لعامي احلال حتديداً بالنسبة إىل الدورتني املقبلتني

وبغـية تقيـيم الـتقدم املُحرز يف تقدمي املساعدة، ُيوصى بإدراج األنشطة اليت تتشارك األمانة واآللية العاملية يف       -١٠٥
 .داء اخلاصة بكل واحدة منهمااالضطالع هبا، يف برنامج عمل املنظمتني املشترك واستعراضها كجزء من تقارير األ

وحتقـيقاً لفعالـية إجراء االستعراض املُقترح لربامج العمل وبرامج العمل الوطنية، ينبغي أن تقوم األمانة واآللية                  -١٠٦
العاملـية على حد سواء بتقييم املتطلبات من املوارد البشرية الالزمة للمساعدة يف عملية االستعراض املُقترح على املستوى                  

وقد يرغب مؤمتر األطراف يف مراعاة عبء العمل اإلضايف املوكل إىل هاتني املنظمتني عند استعراضه اعتمادات                . لوطـين ا
 .امليزانية املتوفرة، وعند مناقشته جودة األداء واحتمال إعادة توجيه واليتيهما

 الوقت املناسب واملُتوقع من أجل متكني       وقد يراعي أيضاً مؤمتر األطراف ضرورة توفري املوارد املالية والبشرية يف           -١٠٧
البلدان األطراف املتضررة من تلبية املتطلبات اجلديدة من الرصد وتقدمي التقارير، وذلك وفقاً لنتائج التقييم املُقترح املقرر                 

إىل األمني  وميكن أن يقرر املؤمتر أن يطلب       . إدراجـه يف جـدول أعمال الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية           
التنفيذي تعزيز املناقشة حول هذا الدعم املُقرر أن يقدمه مرفق البيئة العاملية وغريه من املؤسسات املالية من أجل حتقيق قدر         

 .أكرب من قدرات الرصد على الصعيد الوطين يف البلدان األطراف املتضررة، وبالتايل تقدمي تقارير وطنية أعلى جودة

دان الزخم الالزم لتقدمي تقارير عن إسهام االتفاقية يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، فقد ُيطلب    وتوخياً لعدم فق   -١٠٨
ويف . إىل األمني التنفيذي أن يستخلص املعلومات الالزمة إلعداد تقرير خاص عن هذا املوضوع، ُيناقش يف مؤمتر األطراف    

التنمية املستدامة، ُيوصى بتكليف األمانة مبهمة التغذية املعلوماتية إطار عقد الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة     
لـلموقع اخلـاص بأفضـل املمارسات على شبكة إنترنت، الذي أنشئ لغرض متابعة عملية اللجنة املذكورة، عن طريق                   

 بذلك اتفاقية مكافحة    االسـتفادة مـن التقارير الوطنية وغريها من نظم املعلومات القائمة على املستوى اإلقليمي، لُترَبط              
 .التصحر مباشرة بنتائج ومنجزات اجملتمع الدويل يف إطار سعيه إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
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Annex I 
 

[ENGLISH ONLY] 
 

Reporting under other relevant conventions, agencies and bodies1 

 
A.  United Nations Framework Convention on Climate Change 

 
1.  Following completion of the trial period for inventory reporting and review, annual review of 
individual inventories of each Annex I Party became mandatory in 2003 (decision 19/CP.8). The United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) inventory review guidelines, adopted in 
1999 (decision 6/CP.5) and revised in 2002 (decision 19/CP.8), ensure that the reviews are conducted 
consistently in a technically sound manner. Annual review ensures that adequate consideration is given to 
recalculations and emission trends over time.  
 

2.  The review of greenhouse gases (GHG) inventories comprises three stages. Each stage 
complements the previous one, and ensures that the process as a whole provides a thorough and technical 
assessment of the inventory and of conformity with the UNFCCC and Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) guidelines. Each stage of the review is finalized with a review report which is 
published on the UNFCCC secretariat website.  
 
 (a)  Initial check: immediate quality assurance check to verify that the inventory submission 
is complete and in the correct format. The result is a status report whose main purpose is to provide a 
brief check of completeness of the inventory submission, mainly based on the Common Reporting Format 
(CRF). 
 
 (b)  Synthesis and assessment: Part I compiles and compares basic inventory information, 
such as emission trends, activity data and implied emission factors, across Parties and over time. Part II 
provides a ‘preliminary assessment’ of the inventory of individual Parties. The identification of potential 
problems in this assessment is an important input to the individual review stage. 
 
 (c)  Individual review: international teams of sectoral inventory experts examine the data, 
methodologies and procedures used in preparing the national inventory. Reviews are conducted as a 
centralized review, where 5–8 inventories are reviewed by an expert review team (ERT) convened at the 
secretariat, a desk review, where 3–5 inventories are reviewed by experts based in their home countries, 
or an in-country review, where a single inventory is reviewed by an ERT in the Party under review. This 
is the most important and detailed review stage. 
 
3.  The annual inventory review process requires the participation of over 120 skilled experts per 
year. Members of ERTs are selected by the secretariat from experts nominated by Parties. The secretariat 
selects experts to ensure coverage of all inventory sectors, and to achieve an overall balance in the 
participation of experts from Annex I and non-Annex I Parties, as well as geographical balance among 
them. Two lead reviewers, one each from an Annex I and a non-Annex I Party, guide the work of the 
teams. 
 
 
 
____________________ 
1. Information provided in this annex is reproduced as it appears in official documentation of the body concerned, 
including those documents published on their websites, with no formal editing by the secretariat. 
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4.  Participation of experts nominated by Parties helps to ensure that the review results are objective, 
credible and recognized by Parties. In addition, it helps build inventory capacity across all Parties. 
Reviewed Parties receive technical feedback from other experts that enables them to further improve their 
inventories. And experts who participate in reviews gain knowledge of inventory practices of other 
countries, which they can take home and apply to their own inventories. 
 
5.  As of 2004, all members of ERTs participating in the technical review of GHG inventories must 
sign an agreement for expert review services. The agreement specifies the responsibilities, expected time 
commitment, and appropriate conduct for ERT members, in particular with respect to the protection of 
confidential inventory information, as determined by the Conference of the Parties (COP). Any new ERT 
members must also successfully complete training on how to perform a review. 
 
6.  Under the UNFCCC review guidelines (FCCC/CP/2002/8), expert teams for review of GHG 
inventories are to be led by two experts with substantial inventory review experience. For each team, one 
lead reviewer is to be from a non-Annex I Party, and one from an Annex I Party. These lead reviewers 
have a special role in guiding the review teams to ensure the quality, consistency and objectivity of the 
reviews. Recognizing the special role of lead reviewers, the COP requested the secretariat to organize 
meetings of lead reviewers to promote a common approach by ERTs to methodological and procedural 
issues encountered in the inventory reviews, and to make recommendations to the secretariat on ways to 
further improve the effectiveness and efficiency of the inventory reviews. The secretariat has conducted 
four meetings of inventory lead reviewers.  
 

B.  Convention on Biological Diversity 
 
7.  Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD) have adopted a Strategic Plan for 
implementation by 2010 aiming at a significant reduction in the rate of biodiversity loss at the global, 
national and regional level, as a contribution to poverty alleviation and to the benefit of all life on earth. 
National reporting is seen as an important opportunity to assess progress made towards the 2010 targets 
defined in the Strategic Plan for implementation. 
 
8.  Guidelines for previous reporting (in the form of a questionnaire) have been abandoned since 
they were deemed less helpful for review and decision-making processes under the Convention, focusing 
too narrowly on COP decisions addressed to Parties rather than providing a complete picture of national 
implementation.  
 
9.  Current guidelines were prepared according to guidance provided by the first meeting of the 
Working Group on Review of Implementation (WGRI recommendation I/9, Annex II, endorsed by COP 
8 in its decision VIII/14).  
 
10.  Information contained in national reports follows three major chapters i.e. status, trends and threats 
(chapter I), implementing National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) (chapter II) and 
mainstreaming biodiversity (chapter III). Chapter IV of reports draws upon the information in the first three 
chapters of the report to analyse how national actions to implement the Convention are contributing to the 
achievement of the 2010 targets and relevant goals and targets of the Strategic Plan.  
 
11.  Throughout the report, Parties are requested to emphasize, where possible, the following types of 
information: 
 

(a)  Outcomes and impacts of actions or measures taken to implement the Convention 
(b)  Success stories and case studies, if any 
(c)  Major obstacles encountered in implementation 
(d)  Actions that need to be taken to enhance implementation. 
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12.  In addition, Parties are encouraged to complement narrative reporting with any tables, figures or 
graphics that might help to support or to communicate better the information presented. Length of reports is 
expected to be at least 40 and no more than 100 pages, including appendices.  
 
13.  Supporting tools are developed to assist Parties in preparing their fourth national reports, including 
a guide, an online support facility and a sample report.  
 
14.  Parties are encouraged to use indicators in their national report, including those developed at the 
national and global levels. Biodiversity indicators are important tools for monitoring the status and trends 
of biodiversity at various levels. They serve as communication tools to summarize data on complex 
biodiversity issues and can be used to signal key issues that need to be addressed through policy and 
management interventions.  

 
C.  Ramsar Convention on Wetlands 

 
15.  The format for the preparation of National Reports to the Ninth Conference of the Parties to Ramsar 
(COP9) in 2005 was prepared in the light of the experience of Parties in using the COP8 National Report 
Format and the experience of the Ramsar Bureau in handling the information submitted by Parties in their 
reports to COP8.  
 
16.  The format is intended to mirror the structure of the Strategic Plan 2003–2008 and follows 
Resolution VIII.26 on “The Implementation of the Strategic Plan 2003–2008 during the triennium 2003–
2005 and National Reports format for Ramsar COP9”.  
 
17.  Other actions called for by Parties in the COP8 Resolutions are also included when they are 
applicable to Contracting Parties. The format has been designed and prepared to be used as an electronic 
tool (i.e. not in hard copy). Explanatory notes are provided. 
 
18.  Reports follow a structured questionnaire approach, using the reporting and planning framework 
provided by the Ramsar Bureau. In addition, a separate appendices/site supplement document has been 
created to give further detail in answer to some of the questions. 

  
19.  In 2005 efforts were also made to enhance collaboration between the Ramsar Convention and the 
CBD, particularly when looking at the common interest in targets and indicators. Practical mechanisms for 
better harmonizing implementation and reporting between the two Conventions were made which lead the 
way in the much requested and expected harmonization between multilateral environmental agreements 
(MEAs). 
 
20.  Members of the Scientific and Technical Review Panel (STRP) and the Ramsar secretariat have 
contributed to the development of the proposed CBD indicators for assessing achievement of the 2010 
biodiversity target, through participation in the Montreal expert group meeting.  
 
21.  In a related exercise, Ramsar Parties have requested the STRP to develop a set of indicators for 
“assessing the effectiveness of the implementation of the Convention”. The STRP has focused on 
identifying a set of ecological “outcome-oriented” indicators designed to complement the largely 
“process-oriented” indicators embodied in National Reports from Parties.  
 
22.  Data for some of these indicators will be collected at site level and then aggregated, but for others 
will be handled and presented at the river basin, biogeographic region or global scales. The Panel has also 
recognized the value of starting with qualitative, questionnaire-based methods for information 
acquisition, especially where quantitative data is lacking at present.  
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23.  The STRP has also recognized that there is still a serious lack of quantitative data at a global 
scale on the distribution, status and trends of many wetland types, both inland and coastal.  
 

D.  Commission on Sustainable Development 
 
24.  The third cycle of the Commission on Sustainable Development (CSD) will start with the review 
year at CSD-16 (May 2008) and continues with the policy year at CSD-17 (2009).  
 
25.  According to the Commission’s multi-year programme of work, the third cycle focuses on six 
main thematic issues: Africa, Agriculture, Desertification, Drought, Land and Rural Development. As in 
each cycle, the thematic clusters of issues will be addressed in an integrated manner, taking into account 
economic, social and environmental dimensions of sustainable development. In addition, a review will be 
undertaken in 2008 of the implementation of the World Summit on Sustainable Development (WSSD) 
target on Integrated Water Resources Management (IWRM). Countries are also being asked to provide 
updated information on national sustainable development strategies (NSDS) and national programmes on 
indicators for sustainable development. 
 
26.  The CSD encouraged countries to provide national reports, on a voluntary basis, in particular to 
the Commission’s review sessions. In doing so, the Commission underscored that the reporting should: 
 

(a)  Reflect the overall progress in all three dimensions of sustainable development, 
focusing on the thematic cluster of issues for the cycle; 

 
(b) Focus on concrete progress in implementation; 
(c)  Include lessons learned and best practices; 
(d)  Identify actions taken; 
(e)  Highlight relevant trends, constraints, challenges and emerging issues; 
(f)  Incorporate, where relevant, the effective use of indicators for sustainable development. 

 
27.  A separate web-based case study database was established where case studies can be submitted 
for downloading.  

 
28.  Guidelines for reporting on the topics under review were circulated in a form of a short 
questionnaire. 
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