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  موجز

 املتعلق بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير املقدَّمة          ٨- م أ /٨َر  ّعقب اعتماد املقر    
ها تقدمي  منلكيانات املطلوب   باخاصة  إىل مؤمتر األطراف، عمدت األمانة إىل حتديد وإعداد مبادئ بشأن اإلبالغ            

  .فري املعلومات، إىل مؤمتر األطراف بشأن دعم تنفيذ االتفاقيةتقارير منتظمة، أو غري ذلك من صور تو

استعراضٍ منهجي ملداوالت مؤمتر األطراف  استناداً إىل  بادئ اإلبالغ استعراضاًَ عاماً مل  وتقدِّم هذه الوثيقة      
واألحكام ذات الصلة؛ والتقارير واالستنتاجات والتوصيات املقدمة من هيئاته الفرعية والفريق العامل املخصص؛             

 مع  ؛)االستراتيجية(ذات الصلة للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية              
 من مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واملشورة املقدمة من فرقة ة املقدماتآراء اآللية العاملية، والتوجيهمراعاة 

) الفصل الثاين ( مبادئ اإلبالغ    استعراضوقد تودُّ األطراف    . نشأة هلذا الغرض  املوالعمل املشتركة بني الوكاالت     
بـادئ  مـشروع م إعـداد  فيما يتعلق باألمانة إىل  ات توجيه تقدمي بغية،)الفصل الثالث(والتوصيات املتصلة هبا  

  .  مؤمتر األطراف يف دورته التاسعةهبالغ لينظر فيلإلمكتملة توجيهية 

مللحقة هبذه الوثيقة على األساس املنطقي الذي تستند إليه املبادئ املقتَرحة وعلى مسألة وتركِّز اإلضافات ا  
لبلـدان  ل خمصصة، علـى التـوايل،     Add.7 إىل   ICCD/CRIC(7)/3/Add.1والوثائق  . تنفيذها واآلثار املترتبة عليها   

احلكومية الدولية واملؤسسات واآلليات األمم املتحدة واملنظمات والبلدان األطراف املتقدمة،   واألطراف املتضرِّرة،   
الكيانات املقدِّمة لتقارير بشأن تنفيذ برامج      واآللية العاملية،   واألمانة،  و،  مرفق البيئة العاملية  واملالية الدولية املعنية،    

  .عملٍ دون إقليمية و إقليمية
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٩ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  - أوالً 

  ٦  ١٥- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عام ملبادئ اإلبالغاستعراض   - ثانياً 

  ٧  ١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مضمون التقارير املقدَّمة  - ألف   

  ٨  ١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل التقارير املقدَّمة  - باء   

  ٨  ١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عملية تقدمي التقارير  - جيم   

  ٩  ٧٨- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 

  ١٠  ٣٢- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات العامة  - ألف   

  ١٢  ٧٨- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يات اخلاصةاالستنتاجات والتوص  - باء   
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   مقدمة- أوالً
يتمثَّل األساس الذي تستند إليه عملية استعراض تنفيذ االتفاقية يف التقارير املقدَّمة من األطـراف واألمـم                   - ١

املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واآلليات املالية األخرى، فضالً عن املؤسسات اليت أنشأهتا أمانة اتفاقية األمـم                
 مستنرية اٍتإذ تشكِّل هذه التقارير سبيلَ مؤمتر األطراف إىل عمليِة اختاذ قرار. دة ملكافحة التصحر واآللية العامليةاملتح

وفعالة عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وإىل تقاسم املعلومات فيما بني األطراف ومع املنظمات واالتفاقات                
  . من االتفاقية التزام األطراف تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف٢٦رِّف املادة وُتع. املتعددة األطرافى راألخالبيئية 

وقد أظهرت اخلربة املكَتسبة حىت اآلن من اختتام دورات اإلبالغ الثالث أن تطـور عمليـة االتفاقيـة                    - ٢
وقد ظل هذا البند .  وشكلهامتر األطراف نوعية التقارير املقدَّمة إىل مؤ     و إجراءات تبليغ املعلومات  يستدعي حتسني   

  . ٢٠٠٥ منذ عام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمدرجاً يف جدول أعمال مجيع دورات مؤمتر األطراف و

 اإلجراءات املتعلقة بتبليغ املعلومات وتقدمي التقارير؛ إذ إنه يقدِّم إىل األطراف ١- م أ/١١وقد حدَّد املقرَّر   - ٣
 ُيشجِّع املقرَّر أجهزة األمم املتحدة املعنية ماك. اجلداول الزمنية لتقدميها بشأن شكل التقارير ومضموهنا واتتوجيه

املنظمات احلكومية الدولية األخرى على تقدمي معلومـاٍت، حـسب   فضالً عن  وصناديقها وبراجمها ذات الصلة،     
  .رامج عملٍ يف إطار االتفاقيةوتنفيذ باالقتضاء، عما تضطلع به من أنشطة داعمة إلعداد 

 ؤمتر األطرافم ملساعدة البلدان األطراف يف عملية اإلبالغ واعتمد )١(واستحدثت األمانة مبادئ توجيهية  - ٤
، مث ُنقِّحت يف دوراته الرابعة واخلامسة والسادسة عمـالً مبقرَّراتـه ذات             الثالثةهذه املبادئ التوجيهية يف دورته      

 بوصفها هيئةً فرعية ملؤمتر األطراف وطلب إىل اآللية         تفاقيةجلنة استعراض تنفيذ اال    ٥- م أ /١وأنشأ املقرَّر   . الصلة
  .ليها، وفقاً لوالية كلٍّ منهماولوجيا إسداء املشورة إالعاملية وجلنة العلم والتكن

، )٢(وعقب استعراض تنفيذ االتفاقية والتقدُّم بتوصياٍت هبذا الشأن يف الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     -٥
 هبدف حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعيـة التقـارير          )٣(مؤمتر األطراف يف دورته السابعة فريقاً عامالً خمصَّصاً       أنشأ  

تقريرين موضوعيني إىل جلنـة     املخصص  وقدم الفريق   . وشكلها، وتقدمي املشورة بشأن كيفية إحراز تقدم يف هذه املسألة         
 كما قدمت اآللية العاملية     )٤(وإىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، على التوايل       استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة       

 وقد حدَّد التقريران أوجه قصورٍ مهمة تعتري        .)٥(مشورةً خطية بشأن كيفية حتسني عملية اإلبالغ املايل يف إطار االتفاقية          
ها تقـدمي   منمجيع الكيانات املطلوب    تفيد منها   ،  ةسقعملية اإلبالغ ودعيا إىل إعداد مبادئ توجيهية جديدة، مبسَّطة ومت         

 .دعم تنفيذ االتفاقية بشأن تقارير منتظمة، أو غري ذلك من صور توفري املعلومات، إىل مؤمتر األطراف

                                                      

 .مالحظات إيضاحية للبلدان األطراف املتقدمةأدلة للمساعدة ومالحظات إيضاحية للبلدان األطراف املتضرِّرة و )١(

  .ICCD/CRIC (3)/8انظر الوثيقة  )٢(
 ٧- م أ/ ٨املقرَّر  )٣(

)٤( ICCD/CRIC(5)/9و ICCD/CRIC(6)/6.  
)٥( ICCD/CRIC(6)/6/Add.1. 



ICCD/CRIC(7)/3 
Page 5 

وشدَّد الفريق العامل املخصَّص بصفٍة خاصة على ضرورة أن تركِّز التقارير املقدَّمة على النتـائج احملـرزة،       - ٦
ووفقاً ملا . مؤشراٍت ميكن قياسها كماً لقياس مستوى ما أُحرز من تقدمٍ يف حتقيق األهداف املنشودة            وعلى استخدام   

 سهلة االستخدام ومتَّسقة وموحَّدةاليت ستوضع هلذا الغرض  املبادئ التوجيهية تكونأشار به الفريق العامل، ينبغي أن 
أن تكون موجزة وشاملة يف الوقـت  وييم التقدم احملرز؛ أن تيسِّر عملية تقإجراء مقارنات؛ وأن تسمح ب  و ؛ومفهومة

ة؛ العامليو ة واإلقليمية دون اإلقليميصعدةأن تفسح اجملال لتوحيد االستعراض على األوذاته جلميع اجملاالت الضرورية؛ 
طة خ‘عمل وأن تتيح قياس مستوى التقدم احملرز يف تنفيذ برامج ال      و؛   مع مقرَّرات مؤمتر األطراف    تكون متماشية أن  و

مـؤمتر  ، وفقاً ملا اعتمده     )االستراتيجية(‘ ةمن أجل تعزيز تنفيذ االتفاقي      للسنوات العشر  نيوإطار العمل االستراتيجي  
  .أن تفسح اجملال ألوجِه تآزرٍ بينها وبني التزامات اإلبالغ األخرىو؛ ٨- م أ/٣املقرَّر األطراف مبوجب 

، وشدَّدت  ٨- م أ /٨يف إعداد مبادئ اإلبالغ استجابةً للمقرَّر        وغريهااألمانة هذه العناصر    تناولت  وقد    - ٧
  .خاصة على ضمان اتساقها مع األهداف االستراتيجية والتنفيذية املعرَّفة يف االستراتيجيةبصفٍة 

الت استعراضٍ منهجي ملداو  ها األمانة استناداً إىل     وضعت اليت   بادئ اإلبالغ استعراضاً عاماً مل  وتقدِّم هذه الوثيقة      - ٨
الفريـق العامـل   مـن   والتقارير واالستنتاجات والتوصيات املقدمة من هيئاته الفرعيـة و ،مؤمتر األطراف ذات الصلة   

 يف   من مكتب جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة        ةم املقدَّ ات آراء اآللية العاملية، والتوجيه    آخذةً يف حسباهنا  املخصص،  
مة من فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املنـشأة  املشورة املقدَّ عن فضالً، و٢٠٠٨مايو / أيار٢٦اجتماعه املعقود يف   

  .)٦( وعكفت فيما بعد على تبادل املعلومات٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ و٢٦اليت اجتمعت يف بون يف و، هلذا الغرض

عة بشأن عدٍد وبالنظر إىل ضرورة تلقِّي مزيٍد من املشورة من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الساب - ٩
من املسائل املتعلقة بعملية اإلبالغ، فقد عمدت األمانة إىل إعداد وثائق تستند إىل مبادئ عامة لإلبالغ بدالً من                  

وسيؤخذ يف االعتبـار    . لجنة ملبادئ توجيهية بشأنه، وقد حظي هذا النهج بتأييد مكتب ال          كتمل مشروع م  وضع
 ما يرِد إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الـسابعة مـن   توجيهية لإلبالغالبادئ امللدى إعداد مشروع    

مالحظاٍت تعقيبية يف هذا الصدد، وسيقدَّم املشروع إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة ليتَّخذ بشأنه مـا قـد                   
  .يرغب يف اختاذه من قرارات

                                                      

مساعدة األمانـة يف    هبدف   عملٍ مشتركة بني الوكاالت      فرقة ٨- م أ /٨أُنشئت عقب اعتماد املقرَّر      )٦(
لتقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة اليت ستعّد املبادئ التوجيهية لإلبالغ بادئ العامة و املاستعراض

 نوعيـة  حتـسني وقد ساعدت آراء اخلرباِء من أعضاء فرقة العمل على    . ومؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، على التوايل      
ة التصحر وكفالة حتقيق االتساق والترابط بينها وبـني التزامـات           التقارير املقدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافح       

أمانة اتفاقية : وتتألَّف فرقة العمل من ممثلي املنظمات التالية. الرصد البيئي الدولية األخرى ذات الصلة/ومبادرات اإلبالغ
تعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي،      نظمة ال التنوع البيولوجي، الوكالة األوروبية للبيئة، أمانة مرفق البيئة العاملية، م         

 الشبكة الدولية املعنية باملياه والبيئـة  -  ، جامعة األمم املتحدة برنامج األمم املتحدة للبيئة   ،  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 .وجياممثِّالً للجنة العلم والتكنول فرقة العمل ما تضمك. هج وتكنولوجيات احلفظلدراسة العاملية لُن، اوالصحة
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   استعراض عام ملبادئ اإلبالغ- ثانياً
شكل التقارير املقدمـة،    ومضمون التقارير املقدمة،    : قترَحة حتت عناوين ثالثة رئيسية    ُتصنَّف مبادئ اإلبالغ امل     -١٠
 خمتلفاً لإلبالغ، تتصل سبعةٌ منها بضمون التقارير وأربعةٌ بـشكلها           ءاً مبد ٢٠وقد ُحدِّد يف اجململ     . عملية تقدمي التقارير  و

  .ادئ اإلبالغ كلها وكيفية إسنادها إىل خمتلف الكيانات املُبلِّغة استعراضاً عاماً ملب١ويقدِّم اجلدول . وتسعةٌ بعملية تقدميها

وقد ُحدِّد لكلٍّ من املبادئ املقتَرحة األساس املنطقي املربِّر لصياغته ومقترحاٍت لتنفيذه واآلثار املختلفـة               - ١١
غة ومقترحات تنفيذه وآثاره، أما األساس املنطقي إلسناد هذه املبادئ إىل الكيانات املُبلِّ. اليت ميكن أن تترتَّب عليه

  . فترد مفصَّلةً يف اإلضافات املُلحقة هبذه الوثيقة

   إىل الكيانات املبلِّغةاستعراض عام ملبادئ اإلبالغ وكيفية إسنادها  - ١اجلدول 
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         االتساق مع نطاق االتفاقية واالستراتيجية وأهدافها

        التحليل والتقييم على أساس مؤشرات

        يةاالهتمام بالقيود املتصلة باملوارد والقدرات والقيود املؤسس

        االهتمام بأثر الدعم املقدَّم

        االهتمام باملبادرات دون اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلة

         املعلومات املالية ومشوهلا وإمكانية مقارنتهااتساق

         االتساق مع جلنة العلم والتكنولوجيا

  شكل التقارير املقدَّمة
ملقدَّمة على حنو بسيط وشامل ومعقول، يتَّبـع        توحيد شكل التقارير ا   

 مبادئ توجيهية لإلبالغ واضحة ومنطقية الصياغة وسهلة لالستخدام
       

املرونة الستيعاب مقررات مـؤمتراألطراف اجلديـدة وطلباتـه         
 املخصَّصة والسمات اخلاصة للكيانات املبلِّغة 

       

        اجحةإمكانية مجع أفضل املمارسات والتجارب الن

        تقدمي وصف موَّحد ومصَّنف للمشاريع والربامج

  عملية تقدمي التقارير
         وضوح إسناد مسؤوليات اإلبالغ

        مواعيد اإلبالغ املقرَّرة ملختلف الكيانات املبلِّغة

        حتديد فترات فاصلة مناسبة بني دورات اإلبالغ

         كل مراحل عملية اإلبالغكفاءة معاجلة املعلومات يف

حسن توقيت احلصول على املوارد املالية والتقنية وإمكانية التنبؤ         
 هبا، وإعداد التقارير يف الوقت احملدد

       

        بناء القدرات

        توخي عمليات تشاورية ومنسَّقة قائمة على املشاركة

        تيسري أوجه التآزر مع اتفاقية ريو األخرى

        زيادة الشفافية يف نشر املعلومات
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  :١ يف اجلدول جةاملُدر جيم أدناه شرحاً ملبادئ اإلبالغ إىل ألف تقدِّم الفروع منو  - ١٢

   مضمون التقارير املقدَّمة-  ألف

 :ُحدِّدت املبادئ التالية فيما يتعلق مبضمون التقارير املقدَّمة  - ١٣

 هدفي): ينطبق على الكيانات املُبلِّغة كافة (فاقية واستراتيجياهتا وأهدافهااالتِّساق مع نطاق االت     )أ(  
طلب مؤمتر األطراف مواءمة مراعاةً لحتسني كفاءة وفعالية عملية رصد تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية إىل هذا املبدأ 

طاق اإلبالغ حبـصره يف      ن  يدعم تضييق  وهو.  خمتلف أصحاب املصلحة مع االستراتيجية     اهبيضطلع  األنشطة اليت   
  .املعلومات ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر

شدَّدت االستراتيجية ): ينطبق على الكيانات املُبلِّغة كافة (مؤشراتعلى أساس التحليل والتقييم   )ب(  
حرز من تقدم   ُيمستوى ما   بصفٍة خاصة على ضرورة اعتماد واستخدام َنهجٍ قائم على االستعانة مبؤشرات لقياس             

سيؤدي اعتماد جمموعٍة رئيسية من املؤشرات إىل حتسني و. يف حتقيق األهداف االستراتيجية والتنفيذية لالستراتيجية
  .لف التقاريرمكانية مقارنة املعلومات الواردة يف خمتكبري إل

بق على البلـدان األطـراف      ينط (بالقيود املتصلة باملوارد والقدرات والقيود املؤسسية     هتمام  اال  )ج(  
ينبغي أن يفسح اإلبالغ اجملالَ للبلدان األطراف لتحليل العوامل الرئيسية املعرقِلة لتنفيذ برامج             ): املتضرِّرة فحسب 

باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر، واخللوص إىل استنتاجات بناًء على  العمل فيها وغريها من األنشطة املتصلة
  . فادةالدروس املست

ألطراف املتضرِّرة باستثناء البلدان اينطبق على الكيانات املُبلِّغة كافة  ( بأثر الدعم املقدَّمهتماماال  )د(  
 الكيانات املقدِّمة للدعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرة  تلكقاريرتلينبغي ): يةوبرامج العمل دون اإلقليمية واإلقليم

  .تقدِّمه هذه الكيانات من مساعدة تقييم أثر ما ُتتيحاصة هبا أن يف جمال تنفيذ برامج العمل اخل

ينطبق على برامج العمل دون اإلقليمية (  باملبادرات دون اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلةهتماماال  )ه(  
وسـع  العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف سياقٍ دون إقليميٍ وإقليمـي أ           ينبغي تنفيذ برامج  ): واإلقليمية فحسب 

خرى وحتليلها  األقليمية  اإلقليمية و اإلبادرات دون   املعلومات عن   املنطاقاً، وينبغي هلا االستفادة منه، وذلك جبمع        
  .سيما فيما يتعلق باملعلومات العلمية بغية تعزيز أوجه التآزر فيما بينها، وال

): يانات كافة باستثناء األمانةينطبق على الك( وإمكانية مقارنتها املعلومات املالية ومشوهلا     اتساق  )و(  
 واملُنفقةَ يف سبيل دعم تنفيذ االتفاقية، املعبَّأة هبا عن املوارد املالية اًينبغي أن تقدِّم التقارير معلوماٍت شاملة وموثوق

  .وأن تسمح بتقييم مدى توفر التمويل وتدفقاته ومدى احلاجة إليه

ينطبق على الكيانات كافة باستثناء مرفـق        (وجياالتساق مع عمل جلنة العلم والتكنول     ضمان ا   )ز(  
زيادة  بغية مع عمل جلنة العلم والتكنولوجياينبغي أن تكفل التقارير املقدَّمة االتساَق ): البيئة العاملية واآللية العاملية

  .تاحة يف سياق تنفيذ االتفاقيةن اخلربة العلمية والتكنولوجية واملعرفة املالفائدة املكتسبة م
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  ل التقارير املقدَّمة شك-  باء

  :فيما يتعلق بشكل التقارير املقدَّمة ُحدِّدت املبادئ التالية  - ١٤

لإلبـالغ  يتَّبع مبادئ توجيهية     بسيط وشامل ومعقول،     على حنو توحيد شكل التقارير املقدمة       )أ(  
بغي أن يكون شكل التقارير     ين): ق على الكيانات املُبلِّغة كافة    ينطب(  االستخدام ة ومنطقية الصياغة وسهلة   واضح

وينبغـي أن تتـسم املبـادئ       . املقدَّمة من خمتلف الكيانات املُبلِّغة موحَّداً قدر اإلمكان كي يتسىن املقارنة بينها           
التوجيهية املتعلقة باإلبالغ باالتساق وسهولة االستخدام والفهم لُتمكِّن الكيانات املبلِّغـة مـن االسـتجابة إىل                

  . وبالتايل من حتسني نوعية التقارير املقدَّمةمتطلبات اإلبالغ، 

كيانات صة والسمات اخلاصة للوطلباته املخصَّ املرونة الستيعاب مقرَّرات مؤمتر األطراف اجلديدة  )ب(  
 ؛ إذ  الالزمة ةروناملينبغي أالَّ ينتقص توحيد شكل التقارير املقدمة من         ): ق على الكيانات املُبلِّغة كافة    ينطب (املُبلِّغة

اليت قد ال تكون منتظمة، مع      ينبغي أن تكون التقارير املقدمة قادرة على استيعاب خمتلف طلبات مؤمتر األطراف             
  .ائص شىت الكيانات املُبلِّغةخصمراعاة 

ميثِّـل  ): ق على الكيانات املُبلِّغة كافة    ينطب (التجارب الناجحة ع أفضل املمارسات و   إمكانية مج   )ج(  
 واستخالصها من التقارير عنصراً رئيسياً لبناء نظامٍ فعـال لتقاسـم     جحةاالتجارب الن وحتديد أفضل املمارسات    

 أفـضل املمارسـات     حتديد  ٨- م أ /٣فقد اعترب املقرَّر    . املعرفة، على النحو املطلوب يف االتفاقية واالستراتيجية      
  .ونشرها أحد املهام الرئيسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ق على الكيانات املُبلِّغة كافة باسـتثناء       ينطب ( للمشاريع والربامج  موحَّد ومصنَّف تقدمي وصف     )د(  
توحيد املعلومات املُجمَّعة عن الربامج واملشاريع لروري وضع منهجية من الض): األمانة والبلدان األطراف املتضرِّرة

  .املتصلة باالتفاقية وتصنيفها تيسرياً لتحليلها واخللوص إىل استنتاجات

   التقارير عملية تقدمي-  يمج

 :فيما يتعلق بعملية تقدمي التقارير ُحدِّدت املبادئ التالية  - ١٥

ينبغـي  ): ينطبق على برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية       (وضوح إسناد مسؤوليات اإلبالغ    )أ(
يمي واإلقليمي بإسـناد  التغلُّب على مواطن الضعف املؤسسي اليت تعتري عملية اإلبالغ على الصعيدين دون اإلقل 

  .املعنيةمسؤوليات اإلبالغ بوضوح إىل األطراف واملؤسسات 

ينبغي حتقيق ): ينطبق على الكيانات املبلِّغة كافة (مواعيد اإلبالغ املقرَّرة ملختلف الكيانات املُبلِّغة  )ب(
نـة العلـم والتكنولوجيـا،    االتساق بني برامج عمل كلٍّ من مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجل       

   .ملختلف الكيانات املُبلِّغةومواعيد اإلبالغ املقرَّرة 

ينبغي حتديد ): ينطبق على الكيانات املبلِّغة كافة (بني دورات اإلبالغحتديد فترات فاصلة مناسبة   )ج(
 املقيـاس الـزمين لعملـييت    شىت الكيانات املبلِّغة استناداً إىلفواصل زمنية مناسبة بني دورات اإلبالغ فيما خيص   
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احملدَّد لألطراف واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة وبرامج العمـل           (التصحر وتردِّي األراضي    
املتعلقة بـاإلبالغ مـن جانـب       تلك  أي  (، وإىل مقرَّرات مؤمتر األطراف ذات الصلة        )دون اإلقليمية واإلقليمية  

  ).تفاقية ومرفق البيئة العامليةاملؤسسات املُنَشأة يف إطار اال

مـن  ): ينطبق على الكيانات املبلِّغـة كافـة       (كفاءة معاجلة املعلومات يف كل مراحل عملية اإلبالغ         )د(
الضروري استخدام املعلومات اجملمَّعة استخداماً فعاالً يف عملية اإلبالغ؛ إذ ينبغي تنظيم عمليات مجع املعلومات ومعاجلتها               

  .نفيذها بكفاءة وبصورٍة منهجيةيتسنَّى ت) تقارير ومقرَّرات( هنائية عالية اجلودة سفر عن نواتجتوحتليلها حبيث 

 يف الوقـت     توقيت احلصول على املوارد املالية والتقنية وإمكانية التنبؤ هبا، وإعداد التقارير           حسن  )ه(
ملالية والتقنية يف الوقت املناسب وعلى حنوٍ ميكن        ميثِّل تقدمي املوارد ا   ): ينطبق على البلدان األطراف املتضرِّرة     (احملدد

  .التنبؤ به شرطاً ُمسبقاً أساسياً لتمكني البلدان األطراف املتضرِّرة من إعداد تقارير عالية اجلودة يف الوقت احملدَّد

من الضروري أن تتَّخذ البلدان األطراف      ): ينطبق على البلدان األطراف املتضرِّرة    ( بناء القدرات   )و(
 بناء القدرات كي تتمكَّن من الوفاء بالتزامات اإلبالغ على حنوٍ فعال، وهو ما من شأنه                من أجل املتضرِّرة تدابري   

  .  أن ينعكس أيضاً يف حتسُّن نوعية التقارير املقدمة

ينطبق على البلدان األطراف املتضرِّرة  (قائمة على املشاركةومنسَّقة، و تشاورية، اتتوخي عملي  )ز(
ية العمليات التشاورية والقائمة على املشاركة اليت تـشكِّل  حتدِّد االتفاق: )ج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية    وبرام

سيما على الصعيدين دون اإلقليمي       التنسيق وتقاسم املعلومات، وال    ُيسهمإذ  . جزءاً ال يتجزَّأ من ممارسة اإلبالغ     
 إىل مؤمتر األطراف، وميثِّل جانباً إضافياً من جوانب التحليل املتاحة           واإلقليمي، يف حتسني نوعية املعلومات املقدَّمة     

  .للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 هـذا   يهدف): ق على الكيانات املُبلِّغة كافة    ينطب (تآزر مع اتفاقيات ريو األخرى    تيسري أوجه ال    )ح(
ةً فيما  ، وخاص )أصحاب املصلحة (يات ريو    على األطراف يف كل اتفاق     ةروضاحلد من أعباء اإلبالغ املف    إىل  املبدأ  

 إىل حتسني عملية هتدفعلومات أو تعديل نظم م/ي إنشاء وفمن الضرور. يتعلق مبواطن التداخل املوضوعي القائمة
  .تنسيق املعلومات وتعميمها على الصعيدين الوطين واحمللي

إن ): ملتضرِّرة وعلـى األمانـة  ينطبق على البلدان األطراف ا    (زيادة الشفافية يف نشر املعلومات      )ط(
 ،ليلها توليفها وحت عملييت وفائدة املعلومات املُتقاَسمة من شأهنما أن يزيدا من مشوليةتوخي الشفافية ومراعاة مشول

  .سٍ سليمةسُمجدية تستند إىل أُوفعالة مما يتيح ملؤمتر األطراف االخنراطَ يف مداوالٍت 

   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً
بشأن ة   األمان  إىل توجيهاتقدمي  هبا بغية ت   مبادئ اإلبالغ والتوصيات املتصلة      استعراض د تودُّ األطراف  ق  - ١٦

يف وذلك  دورته التاسعة، مؤمتر األطراف يف إىللتقدميه  تعلقة باإلبالغاملة توجيهيالبادئ مشروع مكتمل للم إعداد
  :ضوء ما يلي
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   االستنتاجات والتوصيات العامة-  ألف

غي أن تستند عملية اإلبالغ إىل شكلٍ جديد لتقدمي التقارير ييسِّر توافق املعلومات املقدَّمة مع نطـاق                 ينب  - ١٧
  . االتفاقية ومع االستراتيجية وأهدافها

هداف االستراتيجية   حتقيق األ   مستوى التقدم احملَرز يف    لقياس‘ مؤشرات قياس األثر  ‘وينبغي أن ُتستخدم      - ١٨
 يف قياس مـستوى   ‘ مؤشرات قياس األداء  ‘، بينما ينبغي أن تفيد      )طرية وإقليمية موجزة  دراسات ق (لالستراتيجية  
  ).رصد فعالية االستراتيجية( يف حتقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية التقدم احملَرز

ث مؤشـراٍت    آراء جلنة العلم والتكنولوجيا، أن تستحد      مراعاة ينبغي لكلٍّ من األمانة واآللية العاملية، مع         ماك  - ١٩
  . كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة٤لقياس مستوى التقدم احملَرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي 

وينبغي أن تكون مؤشرات تقييم األهداف التنفيذية لالستراتيجية متَّسقةً مع مؤشرات تقييم األهـداف                - ٢٠
مع مؤشرات تقيـيم نتـائج الربنـامج        لك  دِّي األراضي، وكذ   اخلاصة مبجال التركيز املتعلق بأثر تر      االستراتيجية

 سيعتمدها مستقبالًتلك اليت العاملية من أجل العملية الرابعة لتجديد موارده واالستراتيجي اليت اعتمدها مرفق البيئة 
  . لتجديد املواردعمليات األخرىالمن أجل 

دام جمموعة رئيسية من املؤشرات، موحَّدة بني مجيع         ينبغي أن تتحقَّق إمكانية مقارنة املعلومات باستخ       كما  - ٢١
واءمة املؤشرات وعملييت مجع    ملفينبغي وضع منهجيٍة    . أصحاب املصلحة وقائمة على منهجيٍة متوائمة جلمع البيانات       

ـ أن يكون إنشاُء نظام بيا    أيضاً  ينبغي  و. البيانات والتحقُّق من صحتها قبل انعقاد دورة مؤمتر األطراف التاسعة          اٍت ن
  . لقياس مستوى ما أُحرز من تقدم، جزءاً ال يتجزَّأ من هذه العمليةمرجعية، ميكن االستناد إليه

 فمن  ولذلك. علم والتكنولوجيا يف عملية اإلبالغ، بل أن تفيد منها أيضاً         ومن املفترض أن تسهم جلنة ال       - ٢٢
فاقية واملوجَّهة إىل األطراف واملراقبني واملؤسسات، الضروري أن تكون طلبات اإلبالغ املتَّصلة هبا، اليت أقرَّهتا االت      

  .وجدوهلا الزمينعملية اإلبالغ يف سياق االتفاقية جممل متماشيةً مع 

اٍت واضحة، مبا يف بةً مبرجعيِّكما ينبغي أن تكون طلبات اإلبالغ املتَّصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا مصحو  - ٢٣
  .دمي املعلومات فيه وكيفية تقدميهاذلك حتديد فرع التقرير الذي ينبغي تق

افية لغـرض   وإذا ما اقتضى تنفيذ الطلبات املتَّصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا توفر موارد مالية وتقنية إض               - ٢٤
  .فر موارد إضافية يف هذا السياقإلبالغ، ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان مدى توا

إثراًء جيا ومكتبها يف جمال اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية ورصده إثراء عمل جلنة العلم والتكنولوأيضاً ينبغي و  - ٢٥
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن . ة ومكتبهاجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيمتبادالً مع عمل 

تفاقية مالحظاهتا تقدم إىل جلنة استعراض تنفيذ االأن حتلل املعلومات الواردة إليها من الدراسات القطرية املوجزة و
  .عاقبة للجنتنيجلسات مت/جلسات مشتركة أو دورات/ينبغي النظر يف عقد دوراتكما . التعقيبية بشأهنا
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لزيادة  كمية   االستعانة مبعلوماتٍ من فروع التقارير، وتشجيع     فرع   كلِّطول  ي تعيني احلد األقصى ل    وينبغ  - ٢٦
  .هجيةاالعتماد على معلوماٍت ميكن تصنيفها بسهولٍة ومن

وينبغي أن ينعكس مبدأ املرونة الستيعاب ما يستجد من مقرَّرات مؤمتر األطراف وطلباتـه املخصـصة                  - ٢٧
. بإفراد فروعٍ هلذا الغـرض    وذلك  والسمات اخلاصة مبختلف الكيانات املبلِّغة يف الشكل اجلديد للتقارير املقدَّمة           

  . حمدَّدةباإلبالغ مصحوبةً مبرجعيِّاٍتة وينبغي أن تكون طلبات مؤمتر األطراف املخصَّصة املتصل

والتجـارب   ينبغي أن ييسِّر الشكل اجلديد للتقارير املقدَّمة استخالص وعرض أفضل املمارسـات              كما  - ٢٨
  . والدروس املستفادة املتصلة بتنفيذ االتفاقية الناجحة

وقد متثِّل . قائها كي تنظر فيه األطرافلألمانة أن تعدَّ إطاراً موحَّداً لتعريف أفضل املمارسات وانتوينبغي   - ٢٩
 ،٤- م أ /٨  اجملاالت االستراتيجية السبعة احملدَّدة مبوجب املقرر      لك، وكذ ٥-م أ /١املواضيع السبعة احملدَّدة مبوجب املقرر      

ية أساساً الستحداث عناصر أوسع نطاقاً، وخاصةً يف ضوء كلٍّ من االستراتيجية واملوضوع احملدَّد على سبيل األولو
  . ٨- م أ/١٨يف املقرر 

كما ينبغي أن يقترن القرار املُزمع اختاذه بشأن برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلـك                    - ٣٠
الفتـرات  حتديـد   مرجعياته وطرائق عمله، بقرارٍ بشأن مسأليت تواتر تقدمي التقارير من جانب مجيع الكيانات و             

 الذي ٨- م أ/٣ هذه االعتبارات إيالء االنتباه الواجب للمقرَّر سياق تناولوينبغي يف .  بني دورات اإلبالغناسبةامل
 ة وفعال ةط إبالغ مبسَّ  عمليةعاد هيكلة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حبيث تصبح متمحورة حول           ُتينص على أن    

  .مر الزمن ميكن مقارنتها فيما بني املناطق وعلى  معلوماٍتستند إىلت

عالوةً على ذلـك، ينبغـي      و. أو حتسني نظم معلومات على الصعيدين الوطين والعاملي       /وينبغي إنشاء و    - ٣١
لألمانة أن تستعني مبعايري معيَّنة يف تصنيف املعلومات املقدَّمة يف التقارير، وُتنشئ نظام معلومات ميكِّنها من التعامل 

لصعيد الوطين، ينبغي أن ُتستحدث يف قواعد البيانات القائمة ذات الـصلة            فعلى ا . بكفاءة مع املعلومات املصنَّفة   
أو أن / و املتعـددة األطـراف  االتفاقات البيئيةخمتلف  قواعد بيانات داعمة لعملية إعداد التقارير املقدمة يف إطار       

علومات القائمة   لنظم امل  حٍإجراء مس وتالفياً الزدواجية العمل املضطَلع به، ينبغي       . أو أن ُتدمج فيها   /ُيحتفظ هبا و  
  . املساعدة الدولية/على الصعيد الوطين، وخاصةً لتلك املُنشأة يف إطار املشاريع

 وينبغي كذلك إنشاء آليٍة متكِّن األطراف من تلقِّي مالحظاٍت تعقيبية على تقاريرها من األمانة واآللية                  - ٣٢
لألطراف إمكانية تكييف برامج العمل     ا أن يتيح     شأن هذ  فمن. جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   عن طريق   العاملية و 

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي    . اخلاصة هبا وغريها مع التوصيات املنبثقة عن عملية االستعراض على الصعيد العاملي           
ات وخاصةً الكيان ( لكيانات املُبلِّغة األخرى   األطراف وا  لتشجيع سياق اإلبالغ باعتبارها وسيلةً      توفري احلوافز يف  

  .نوعيةتقارير  ميتقدعلى ) غري امللَزمة باإلبالغ
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   االستنتاجات والتوصيات اخلاصة-  باء

  تضرِّرةاالستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالبلدان األطراف امل - ١

ة برامج العمـل    ل مبواءم ،  أن تعجِّ   ٨- م أ /٣وفقاً للمطلوب يف املقرَّر      ينبغي للبلدان األطراف املتضرِّرة،     - ٣٣
دام املبادئ التوجيهية   ة مع االستراتيجية كي يتسىن استخ     نية اخلاصة هبا وغريها من األنشطة املتصلة باالتفاقي       الوط

  .اجلديدة املتعلقة باإلبالغ على أكمل وجه

إذ ينبغي وضع   . رامج العمل الوطنية وحتديد مؤشرات اإلبالغ      تنقيح ب  وينبغي الربط بوضوح بني عملييت      - ٣٤
ة هلذه الربامج وحتديد جمموعة األنشطة املتصوَّرة لبلوغ هذه األهداف، فـضالً عـن حتديـد                أهداٍف وأُطر زمني  

  .قياس مستوى التقدم احملرز يف حتقيقهالمؤشرات 

يف تلـك التقـارير     وفيما يتعلق بشكل التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتضرِّرة، ينبغي إفراد فرعٍ               - ٣٥
 اخلمسة احملدَّدة يف االستراتيجية، بينما ينبغي أن تقدِّم الدراسة القطريـة املـوجزة               التنفيذية لالستجابة لألهداف 

  .معلوماٍت ُيفاد منها يف قياس مستوى التقدم احملَرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية

اف اعتمادها، ينبغي للبلـدان     اليت يعتزم مؤمتر األطر   ) املشتركة(وإضافةً إىل جمموعة املؤشرات الرئيسية        - ٣٦
األطراف املتضرِّرة أن تكون قادرة على استخدام مؤشراهتا ودراساهتا القطرية املوجزة اخلاصة هبا كي يعكس كلُُ                

  . بلٍد منها خصائصه بالقدر الواجب من املرونة

الضوء على ما تواجهه    وينبغي للشكل اجلديد للتقارير أن يتيح للبلدان األطراف املتضرِّرة فرصاً لتسليط              - ٣٧
من مشاكل وقيود يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية أياًّ كانت طبيعتها، مادية أو مالية أو اجتماعية أو سياسية أو                  

  .مؤسسية أو غري ذلك

البلدان األطراف املتضرِّرة إىل مرفقٍ مايل موحَّد، ميكن أن          كما ينبغي أن يستند اإلبالغ املايل من جانب         - ٣٨
ُتـستخدم فيهـا   ، ميكن كذلك االستعانة بنمـاذج   وتيسرياً لعمل األطراف املتضرِّرة   . استخدام معامل ريو  يشمل  

جلنة املساعدة اإلمنائية املعتمد لدى  من نظام اإلبالغ عن الدائنني    املتاحة معبَّأة مسبقاً بالبيانات  ،  "OR"استمارات  
  .ينظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادالتابعة مل

إنشاء نظم معلومات بيئية وطنية أن يساعد على احلد من أعباء اإلبالغ املفروضة على              ما أن من شأن     ك  - ٣٩
يساعد األطراف على مواصلة رصد تنفيذها التفاقية األمم املتحـدة  أن األطراف يف إطار اتفاقيات ريو الثالث، و 

دة بناء القدرات، فضالً عن حتسني عملية اإلبالغ        ملكافحة التصحر على الصعيدين الوطين واحمللي، ويسهم يف زيا        
  . البيئي اليت يدعمها اجملتمع الدويل

 توثيقاً ذايت للقدرات الوطنيةال تقييمال أن توثِّق ،ما تقدمه من تقارير  يف،تضرِّرةينبغي للبلدان األطراف املو  - ٤٠
، فينبغي هلـا الـشروع يف   هذا التقييم مل ُتجرِ دان األطراف اليتـأما البل. ٤موسَّعاً، متاشياً مع اهلدف التنفيذي  

ما يكفي من وقٍت وموارد لبناء القدرات فيما يتعلق توفر ينبغي كفالة ما ك.  يف هذا املضمارإجراء عمليات تقييم
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لدعم إلبالغ، وإيالء األولوية لتقدمي ا     املقدمة واملبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة با      تقاريرللأيضاً بالشكل اجلديد    
  . لذلكالالزم

ق مـن   للتحقُّاجتماعاتٍت عما تعقده من    تضرِّرة أن ُتضمِّن تقاريرها معلوما    ينبغي للبلدان األطراف امل   و  - ٤١
وغريها من األنشطة الداعمة لتقييم مستوى مشاركة أصحاب املـصلحة يف عمليـة اإلبـالغ                صحة املعلومات 
ير مستوى إسهامهم يف عمليات اإلبـالغ دون اإلقليميـة   أن تعكس هذه التقار   كذلك  ينبغي  و. واندماجهم فيها 

وينبغي أن تسهم النظم الشبكية الوطنية القائمة يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر               . واإلقليمية
  .وما ُيعقد من مشاوراٍت وطنية بشأهنا يف تعزيز استحداث نظم معلومات بيئية وطنية

  قدمةات املتعلقة بالبلدان األطراف املتاالستنتاجات والتوصي - ٢

بشأن مـدى              - ٤٢  إدمـاج ينبغي أن تركِّز التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة على توفري معلوماتٍ 
نطـاق  الوفاء باملتطلبات اليت ينطوي عليها      استراتيجياهتا للتعاون اإلمنائي، ومدى إسهامها يف       صلب  االتفاقية يف   

 مـن األهـداف التنفيذيـة       ٢- ٥ و ٤- ٢راتيجياهتا وأهدافها، مع اإلشارة حتديداً إىل النتيجـتني         االتفاقية واست 
  . معلومات بشأن ما تضطلع به من أعمال استجابةً لطلبات مؤمتر األطراف ذات الصلةلكلالستراتيجية، وكذ

ينه تقييمـاً  تقدمة لتـضم وينبغي إفراد أحد فروع الشكل اجلديد للتقارير املقدمة من البلدان األطراف امل       - ٤٣
وينبغي أن يتضمَّن . در اإلمكان، ألثر ما تقدمه هذه البلدان من دعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرةنوعياً، وكمياً ق

وميكن استخالص أثر االستثمارات    .  واالحتياجات الكامنة وراءها    العمل دوافعملستفادة و التقييم حتليالً للدروس ا   
  .أو التقييمات النهائية للمشاريع والربامج/ت استعراض منتصف املدة ومليالية بفحص عاملا

املتقدمة إىل مرفقٍ مـايل موحَّـد،   البلدان األطراف  كما ينبغي أن تستند عملية اإلبالغ املايل من جانب         - ٤٤
اريع  موحدة للمـش   استمارةفضالً عن   معامل ريو،    رموز األنشطة ذات الصلة وإمكانية استخدام        يشمل استخدام 

  .لوصف املشاريع والربامج املتصلة باالتفاقية اليت تلقَّت دعماً أو مازالت تتلقاهتستخدم والربامج 

 ومركزية حلفظ البيانات البيئية     قويةمعلومات   البلدان األطراف املتقدمة بالفعل نظم    حيثما تكون لدى    و  - ٤٥
طار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وغريها وإدارهتا، ينبغي التشجيع على تكييفها خلدمة غرض اإلبالغ يف إ

  .من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

مم املتحـدة واملنظمـات     االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بـاأل      - ٣
  واملؤسسات واآلليات املالية الدولية ذات الصلة احلكومية الدولية

ـ        منظمات    التقارير املقدمة من   ينبغي أن تتضمَّن    - ٤٦  دىاألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وصفاً مل
هذه املنظمات، وتقييمـاً    جداول أعمال   لتنفيذ برامج العمل املُنشأة يف إطارها يف        قدم  دراج االتفاقية والدعم امل   إ
ع اإلشارة  نطاق االتفاقية وحتقيق استراتيجياهتا وأهدافها، م     املتطلبات اليت ينطوي عليها     إسهامها يف استيفاء    دى  مل

على  املنظمات هذه على وجه التحديد إىل األهداف التنفيذية املقرَّرة يف االستراتيجية، كما ينبغي أن تشتمل تقارير
  . معلومات عما تتخذه من إجراءات استجابةً لطلبات مؤمتر األطراف ذات الصلة
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عراض برامج وخطط العمل    استكة يف   وينبغي ملنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املشارِ         - ٤٧
  . واخلطط تقاريرها معلوماٍت عن هذه الربامجأن ُتضمِّن

وتوخياً لالتساق وإمكانية املقارنة، ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة أن تصيغ               - ٤٨
نبغي التشديد بصفٍة خاصة علـى      وي. املطبَّق على األطراف  وبنفس النهج القائم على مؤشرات      مستعينةً  تقاريرها  
 احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة اليت متثِّـل مؤسـسات ومرافـق           توفر معلومات من املنظمات   ضرورة  

،  وذلـك  املوارد املاليـة منـها    لتعبئة  وصناديق مالية دولية، وعلى مدى استجابتها ملا تبذله األطراف من جهود            
 االستراتيجية يف إطار اهلدف ملا تتطلبهرة املستدامة لألراضي يف جمالس إدارهتا، وفقاً اإلدا/ لربنامج االتفاقيةبالترويج

  . ٣- ٥ عن طريق النتيجة املتوقعة ٥التنفيذي 

 مؤشراهتا ضعينبغي للمنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة املكلَّفة بوالياٍت حمددة أن تما ك  - ٤٩
 وكذلكهتا كلٍّ على حدة، ليم خصائص واليا كي تعكس على حنوٍ سردةًتحقَّق منها منفبياناهتا اخلاصة هبا وتتعّد و

الوكاالت املشرفة على التنفيذ والوكاالت     : على سبيل املثال  (خصائص الدور الذي تضطلع به يف عملية االتفاقية         
 واملنظمات املنسِّقة ملختلف املبادرات دون      املنفِّذة ملرفق البيئة العاملية، وأعضاء جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية،         

، وُيمكن أن ينعكس ذلك يف فروعٍ من تقاريرها ُتخصَّص )اإلقليمية واإلقليمية، واتفاقات الشراكة مع األمانة، إخل
  .وينبغي أيضاً إتاحة فرصٍ هلذه املنظمات لتقدمي تقارير مشتركة. هلذا الغرض

تقييمات ما جتريه من     ومنظمات األمم املتحدة أن تقدم معلومات ع       وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية     - ٥٠
ويف ضوء األدوار احملددة اليت . نوعية، وكمية قدر املستطاع، ألثر ما تقدمه من دعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرة

طراف املتـضرِّرة،   تضطلع هبا منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية يف تقدمي الدعم إىل البلدان األ             
 ،لدراية العمليـة وااملساعدة التقنية، ونقل التكنولوجيا ك( الدعم أشكالينبغي التفريق بني الدعم املايل وغريه من     

الدعم املقدمني إىل البلدان األطـراف      /وميكن استحداث مؤشراٍت خاصة لتقييم اخلربة     ). ، إخل ثقيفوالتوعية، والت 
  . ارير ونشر املعلومات ذات الصلةاملتضرِّرة يف جمال إعداد التق

مرفقٍ إىل   املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة      وينبغي أن يستند اإلبالغ املايل من جانب        - ٥١
 موحَّدة استمارةضالً عن   ، ف م معامل ريو  ، يشمل استخدام رموز األنشطة ذات الصلة وإمكانية استخدا        مايل موحَّد 

  .للمشاريع والربامج

  االستنتاجات والتوصيات املتعلقة مبرفق البيئة العاملية - ٤

ينبغي أن تتضمَّن التقارير املقدمة من مرفق البيئة العاملية وصفاً ملستوى ما يقدمه من دعم يف جمال االتفاقيـة                     - ٥٢
 فضالً عن تقييمٍ ملدى     سيما يف إطار جمال التركيز املتعلق بتردِّي األراضي،        وتنفيذ برامج العمل املُنشأة يف إطارها، وال      

نطاق االتفاقية وحتقيق استراتيجياهتا وأهدافها، مع اإلشارة حتديـداً إىل          املتطلبات اليت ينطوي عليها     إسهامه يف استيفاء    
األهداف التنفيذية املقرَّرة يف االستراتيجية، كما ينبغي أن تشتمل تقارير املرفق على معلوماٍت عما يتخذه من إجراءات                 

  . مع مؤمتر األطراف، وعن طلبات املؤمتر األخرى ذات الصلةأبرمها ملذكرة التفاهم اليت استجابةً
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 املطلوبة العمل   استعراض برامج وخطط  وينبغي ملرفق البيئة العاملية أن يقدم معلوماٍت بشأن مشاركته يف             - ٥٣
  .لصاحل البلدان األطراف املتضرِّرة

 بالنهج ذاته القائم مستعيناًغ تقاريره وينبغي ملرفق البيئة العاملية أن يصلالتساق وإمكانية املقارنة،  توخياًًو  - ٥٤
الذي ينبغي أن يكون متصالً، قدر اإلمكان، باملؤشرات اليت يـستخدمها           وعلى مؤشرات املُنطبق على األطراف،      

  .املرفق يف جمال التركيز املتعلق بتردِّي األراضي

قدمي املرفق معلوماٍت بشأن مدى استجابته ملا تبذله األطراف من          ينبغي التشديد بصفٍة خاصة على ت     ما  ك  - ٥٥
اإلدارة املستدامة لألراضي يف جملـس إدارتـه        / بالترويج لربنامج االتفاقية  وذلك  ،   املوارد املالية منه   لتعبئةجهود  

  .٣- ٥ة املتوقعة عن طريق النتيجو ٥، وفقاً للمطلوب يف االستراتيجية يف إطار اهلدف التنفيذي )اجمللس واجلمعية(

وينبغي تشجيع مرفق البيئة العاملية على أن يشدِّد يف تقاريره على اإلشارة إىل تقييماٍت ملـدى كفـاءة                    - ٥٦
سـتعراض  بفحص عمليات ا  املرفق  قدمه  وميكن استخالص أثر الدعم املايل الذي ي      . األنشطة اليت يدعمها وأثرها   

 والربامج، وينبغي أن يتيح هذا اإلجراء حتديد أفضل املمارسـات         أو التقييمات النهائية للمشاريع   /منتصف املدة و  
ستنتاجاٍت مهمـة   كما ميكن استخدام عمليات االستعراض املستقلة إللقاء الضوء على ا         . القائمة يف هذا املضمار   

  .وتقدمي توصيات

على النتائج لرصد ة قائم  هنَج إدارٍةواءونظراً ألن االستراتيجية ومرفق البيئة العاملية ينتهجان على حدٍّ س  - ٥٧
أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال التركيز املتعلق بتردِّي األراضي وتقييم أثرها، فقد يكون من املفيد لكلٍّ منـهما                   

  .اآلخرهما  منكل يثرَي هنج

رات، وينبغي ملرفق البيئة العاملية أن ُيفرد فرعاً من تقريره لبيان ما يقدمه من دعم يف جمال بنـاء القـد                     - ٥٨
  .ويشمل ذلك الدعم املايل املقدم فيما يتعلق بعملية اإلبالغ وتكييف برامج العمل

مرفق البيئة العاملية مبرفق مايل موحَّد وبإمكانية اسـتخدام         من قبل   وينبغي أن ُتدعَّم عملية اإلبالغ املايل         - ٥٩
  . موحَّدة للمشاريع والربامجاستمارة لكمعامل ريو، وكذ

  التوصيات املتعلقة باألمانةاالستنتاجات و - ٥

 ملستوى ما تقدمه من دعم يف جمال االتفاقية وتنفيـذ           مانة وصفاً  األ  التقارير املقدمة من   تضمَّنينبغي أن ت    - ٦٠
نطاق االتفاقيـة   املتطلبات اليت ينطوي عليها     برامج العمل املُنَشأة يف إطارها، وتقييماً ملدى إسهامها يف استيفاء           

ا وأهدافها، مع اإلشارة على وجه التحديد إىل األهداف التنفيذية املقرَّرة يف االسـتراتيجية،              وحتقيق استراتيجياهت 
وحدة التفتيش املشتركة وطلبات مؤمتر األطـراف       تقرير  تتخذه من إجراءات استجابةً ل    عما  فضالً عن معلوماٍت    
  .ة العمل املشتركةن تنفيذ خطتقارير مشتركة مع اآللية العاملية بشأفضالً عن تقدمي األخرى ذات الصلة، 

ام الَنهج ذاته القائم علـى      وتوخياً لالتساق وإمكانية املقارنة، ينبغي لألمانة أن تصيغ تقاريرها باستخد           - ٦١
تكفل إسهام مؤشرات َنهج اإلدارة القائمة على النتائج، اليت ُنظـر فيهـا   أن والذي تطبِّقه األطراف،    و مؤشرات
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وينبغي التـشديد   .  األطراف لالستراتيجية  اليت حدَّدهتا اإلمجالية  لها، يف املؤشرات    واعُتمدت من أجل برنامج عم    
، عالوةً ٣ و٢ ولنتائج حمدَّدة للهدفني التنفيذيني ١بصفٍة خاصة على قياس مدى استجابة األمانة للهدف التنفيذي 

  .٥ و٤على قياس مدى فعالية دورها الداعم يف حتقيق اهلدفني التنفيذيني 

نبغي لألمانة أن تعيد تقييم ما تستند إليه من أحكام يف تقاريرها املقدمة إىل مؤمتر األطـراف وجلنـة                   وي  - ٦٢
أن و) ٨- م أ/٣، ٦- م أ/٣و، ٥- م أ/١ و،٣- م أ/٥و ،١- م أ/١١و ،١- م أ/٩املقرَّرات (استعراض تنفيذ االتفاقية 

  .يف مقرَّرٍ جديدتضفي عليها طابعاً منهجياً 

ة أن تزوِّد الكيانات املبلِّغة مبا يلزم من معلومات لتنظيم عملية إبالغها على حنوٍ سليم،                ينبغي لألمان  ماك  - ٦٣
التنـسيق،  واملقترح،  والتقيد بالشكل   اللوجستيات،  والتنظيم،  واإلطار الزمين لإلبالغ،    : ومن ذلك معلومات عن   

يف الوقت لة من أجل حشد الدعم املايل     وينبغي لألمانة أيضاً أن تعمل على تنسيق اجلهود املبذو        . ، إخل واالستشارة
وبنـاء  للحصول على الدعم ُيمكن التنبؤ به لصاحل عملية اإلبالغ من جانب الكيانات املؤهلة   املناسب وعلى حنو    

  .ذات الصلةالقدرات 

الـذي يقـاس    أفضل املمارسـات واألداء     (وينبغي لألمانة أن تستخلص املعلومات الواردة يف التقارير           - ٦٤
وحتللها باستخدام وسائل ُمحسَّنة ملعاجلة املعلومات تتسم بالشفافية، مبا يف ذلك قواعـد             ) مؤشراتاد إىل   باالستن

املؤشرات على أساس نات، وهو ما من شأنه أن يتيح رصد األداء الفردي  للبياة اجملمَّعالبيانات الشبكية والتحليالت
  .اليت حدَّدهتا األطراف واعتمدها مؤمتر األطراف

  ستنتاجات والتوصيات املتعلقة باآللية العامليةاال - ٦

توى ما تقدمه من دعم يف جمال االتفاقيـة         املية وصفاً ملس   اآللية الع   التقارير املقدمة من   تضمَّنينبغي أن ت    - ٦٥
نطـاق  املتطلبات اليت ينطوي عليهـا      وتنفيذ برامج العمل املُنشأة يف إطارها، وتقييماً ملدى إسهامها يف استيفاء            

تفاقية وحتقيق استراتيجياهتا وأهدافها، مع اإلشارة حتديداً إىل األهداف التنفيذية املقرَّرة يف االستراتيجية، فضالً              اال
عن معلوماٍت بشأن ما تتخذه اآللية من إجراءات استجابةً لعمليات استعراض السياسات وطرائق عمـل اآلليـة                 

 فيما يتعلق باإلبالغ عن اجتاهـات التمويـل العامليـة           وأنشطتها، وطلبات مؤمتر األطراف األخرى ذات الصلة      
نبغي أن تشتمل تقارير اآللية العاملية على تقارير مشتركة         ما ي ك. والتدفقات املالية، وغريها من طلباته ذات الصلة      

  . مع األمانة بشأن تنفيذ خطة العمل املشتركة

غ تقاريرها باستخدام النهج ذاته القائم      وية أن تص  اً لالتساق وإمكانية املقارنة، ينبغي لآللية العامل      توخيو  - ٦٦
 َنهج اإلدارة القائمة على النتائج، اليت ُنظر فيها إسهام مؤشراتتكفل أن الذي تطبِّقه األطراف، ووعلى مؤشرات 

وينبغي التـشديد   . اليت حدَّدهتا األطراف لالستراتيجية   اإلمجالية  واعُتمدت من أجل برنامج عملها، يف املؤشرات        
 من االستراتيجية،   ٥بصفٍة خاصة على تقدمي اآللية معلوماٍت عما حققته من إجنازات استجابةً للهدف التنفيذي              

وينبغي أن تكون مؤشـرات األداء      . ٢ و ١فضالً عن حجم ما تقدمه من دعم من أجل حتقيق اهلدفني التنفيذيني             
 .بلدان األطرافاملستخدمة هلذا الغرض متماشيةً مع املؤشرات املقرَّر وضعها لل
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وبنـاًء  . كما ينبغي أن تشدِّد تقارير اآللية العاملية بصفٍة خاصة على تقدمي حتليلٍ ملدى كفاءة أنشطتها وأثرها                 - ٦٧
 الـدعم   أشـكال على الدور الذي أُسنِد إىل اآللية، ينبغي أن تتناول تقاريرها ما تقدمه من دعمٍ مايل وغـريه مـن                    

. إىل البلدان األطـراف املتـضرِّرة     ) ، إخل ثقيف، والتوعية، والت  لدراية العملية ولوجيا وا املساعدة التقنية، ونقل التكن   ك(
  . أو التقييمات النهائية لرباجمها/وحتقيقاً هلذا الغرض، ميكن لآللية العاملية أن تستعني بعمليات استعراض منتصف املدة و

 تقاريرها ما يتَّصل باملسائل املالية، مبا يف ذلـك          وينبغي لآللية العاملية أن حتلِّل من املعلومات املقدمة يف          - ٦٨
أن يشمل ذلك حتليالً ملستوى التآزر بني اتفاقيات ريـو         أيضاً  ينبغي  و. املشاريع والربامج واستمارات  املايل  املرفق  

 األمـم   اتفاقيةالتحليل اتفاقية التنوع البيولوجي و    يغطي هذا   أن  باملسائل املالية، إذ ينبغي     من حيث صلته    الثالث  
  .املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

ينبغي أن تستند التقارير املقدمة من اآللية العاملية بشأن اجتاهات التمويل العاملية والتدفقات املاليـة               ما  ك  - ٦٩
لصاحل تنفيذ االتفاقية إىل مرفق مايل موحَّد، وقد يشمل ذلك استخدام رموز األنـشطة ذات الـصلة وإمكانيـة         

  .أن تعيد النظر يف رموز األنشطة دات الصلة يف ضوء االستراتيجيةالعاملية وينبغي لآللية . ام معامل ريواستخد

وينبغي لآللية العاملية أيضاً أن تعيد تقييم ما تستند إليه من أحكام يف تقاريرها املقدمة إىل مؤمتر األطراف   - ٧٠
  ، ٣- م أ/١٠و، ٣- م أ/٩و، ٣- م أ/٥و،  ١- م أ /٢٥و،  ١- م أ /٢٤املقـرَّرات   (وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      

  .يف مقرَّرٍ جديدوأن تضفي عليها طابعها منهجياً ) ٨- م أ/٣و ،٥- م أ/١و

ن تنفيذ  عقدَّمة  املتقارير  الاالستنتاجات والتوصيات املتعلقة ب     - ٧
  برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية

، ٨- م أ/٣اإلقليمية مع االستراتيجية، وفقاً للمطلوب يف املقرَّر إلقليمية وبرامج العمل دون اينبغي مواءمة   - ٧١
وينبغي وضع . كما ينبغي الربط بوضوح بني عملييت تنقيح برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية وحتديد املؤشرات
 حتديد مؤشراٍت أهداٍف وأُطر زمنية هلذه الربامج وحتديد جمموعة األنشطة املتوقعة لبلوغ هذه األهداف، فضالً عن

  .قياس مستوى التقدم احملرز يف حتقيقهال

ألهداف التنفيذية اخلمسة احملدَّدة    الستجابة ل وفيما يتعلق بشكل التقارير املقدمة، ينبغي إفراد فرعٍ منها ل           - ٧٢
ـ  اليت ينبغي تعريفها بالتشاور مـع     (يف االستراتيجية، بينما ينبغي أن تقدِّم الدراسات اإلقليمية املوجزة           راف  األط

معلوماٍت ُيفاد منها يف قياس مستوى التقدم احملَرز يف حتقيق          ) فيذ اإلقليمية وجلنة العلم والتكنولوجيا    ومرفقات التن 
  .األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية

ر، قيـد التطـوي   يزاالن  وطبيعتها ال بعض برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية       موضوع  وبالنظر إىل أن      - ٧٣
ستصبح أكثر توجهاً حنو اجلانـب  هذه الربامج ما إذا كانت    ما تقدمه من تقارير على       تركيزفسوف يعتمد حمور    

  .أو أكثر توجهاً حنو اجلانب العملي) لربامج املوضوعيةالقائمة على شبكات االربامج كتلك (العلمي 
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مؤمتر األطراف اعتمادها، ينبغـي لـربامج     اليت يعتزم   ) املشتركة(وإضافةً إىل جمموعة املؤشرات الرئيسية        - ٧٤
العمل دون اإلقليمية واإلقليمية أن تكون قادرة على استخدام مؤشراهتا وبياناهتا دون اإلقليمية أو اإلقليمية اخلاصة 

  . هبا لتعكس خصائصها على حنوٍ سليم

 املضطلع هبا على الـصعيدين  وينبغي أن يشجِّع الشكل اجلديد للتقارير املقدَّمة على اإلبالغ عن األنشطة    - ٧٥
. اليت ال تشملها ِلزاماً برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية لكنها ذات صلة باالتفاقية            ودون اإلقليمي واإلقليمي    

عاون تالأو  وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن تقدم التقارير شرحاً مفصَّالً ملا هو متاٌح من إمكانيات حتقيق التآزر                 
  .إطار االتفاقيةوتلك املضطَلع هبا يف ه األنشطة بني هذ

لكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية على مرفقٍ مايل موحَّد        من قبل ا  وينبغي أن تستند عملية اإلبالغ املايل         - ٧٦
موحدة للمـشاريع   فضالً عن استمار    يشمل استخدام رموز األنشطة ذات الصلة وإمكانية استخدام معامل ريو،           

 نظام اإلبالغ عن الدائنني   يف    املتاحة البياناتذا العمل، ميكن االستعانة بنماذج ُتستخدم فيها        وتيسرياً هل . والربامج
دابري تميكن النظر يف ما  ك.نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملاملعتمد لدى 
 تعبئة املوارد الالزمـة     فضالً عن املعلومات،  نظم تقاسم   بناء القدرات وحتسني عملية التنسيق و     مثل  تقترن بذلك   

 قبـل    ملواءمة املعلومات  كوسيلة) ويف طرائق العمل ذات الصلة    (وميكن أيضاً النظر يف عقد مشاورات       . لتنفيذها
  . لتوليف والتحليلألغراض اتقدميها 

 يف برامج العمل دون اإلقليمية ةأن يسفر إجراء عمليات تشاورية فيما بني األطراف املشاركأيضاً ينبغي و  - ٧٧
أو / الكيانات اليت ينبغي أن ُيعهد إليها مبسؤوليات اإلبـالغ و حتديدواإلقليمية عن التوصل إىل قرارٍ واضح بشأن      

قائمة على الصعيد دون اإلقليمي أو اإلقليمي أو التنسيق الوينبغي أن ُيتَّخذ هذا القرار باالتفاق مع آليات . طرائقه
  .اإلقليمية) دون( قبيل شبكات الربامج املوضوعية ومناهج العمل املالية كالمها، من

 برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية إىل اآلليات اإلقليمية الـيت  مهمَّة اإلبالغ عن أنشطة   وينبغي إسناد   - ٧٨
   .سعةيعتزم مؤمتر األطراف اعتمادها يف دورته التا

 -  -  -  -  -  

 


