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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  ءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت        حتسني إجرا 
  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية  :تقدَّم إىل مؤمتر األطراف   
  ٨- م أ/٨املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر    

  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ 
  ٨- م أ/٨على النحو املشار إليه يف املقرر 
  ∗مذكرة مقدمة من األمانة

  إضافة
  )١(مبادئ اإلبالغ اخلاصة باألمانة

  موجز
وتركز على األساس املنطقي الذي تستند إليه هـذه          . ملبادئ اإلبالغ اخلاصة باألمانة     مفصالً تعرض هذه الوثيقة شرحاً    
وقـد ترغـب جلنـة       .لربجمة اليت تقترحها األمانة   وعلى مسألة تنفيذها واآلثار املترتبة عليها يف ضوء أدوات التخطيط وا           املبادئ

استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر يف هذه املعلومات خالل دورهتا السابعة ويف تقدمي مزيد من التوجيه إىل األمانة بشأن صـياغة                     
  .مشروع مبادئ توجيهية خاصة باألمانة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

 متعلقة مببادئ اإلبالغ ذات توجه عمليتتضمن استنتاجات وتوصيات  ICCD/CRIC(7)/3إىل أن الوثيقة وجتدر اإلشارة  
  .اخلاصة باألمانة

                                                      
تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل إجراء مشاوراٍت موسَّعة من أجل وضع صيغتها النهائيـة،                  ∗

 .اإضافاهت وICCD/CRIC(7)/3 التداخل بني الوثيقة، وكذلك بسبب ٨- م أ/٣واردة يف املقرَّر الدَّدة احملألحكام ل وفقاً

 مقـررات   فإن،  طلبات بشأن اإلبالغ موجهة إىل األمانة     ات مؤمتر األطراف    بعض مقرر تتضمن  فيما   )١(
وألغراض هذه الوثيقة، جيري تناول مجيع طلبات اإلبالغ املوجهة إىل  . األمني التنفيذيتسند متطلبات اإلبالغ إىلأخرى 

  .األمني التنفيذي على أهنا طلبات إبالغ موجهة إىل األمانة
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   مقدمة- أوالً 
 إطـار عمليـة   ضمن بدور تنسيقي مركزي مكلفةوهي  . من االتفاقية٢٣أنشئت األمانة مبوجب املادة      - ١

تقدمي املساعدة [...] تيسري " و)٢("جتميع وإرسال التقارير املقدمة إليها"وتتوىل األمانة مهمة  .إبالغ مؤمتر األطراف
 من بينها، يف جتميع يقية األطراف املتأثرة وأقل البلدان منواًإىل البلدان النامية األطراف املتأثرة، وخاصة البلدان األفر

إعداد تقارير عن   " من وظائف األمانة يف       أخريان وتتمثل وظيفتان . )٣(" هبذه اإلجراءات  املعلومات وتبليغها عمالً  
مـع أمانـات   تنسيق أنشطتها  "يف و،)٤("تنفيذ وظائفها مبوجب االتفاقية وتقدمي هذه التقارير إىل مؤمتر األطراف      

  .)٥("فاقيات الدولية األخرى ذات الصلةاهليئات واالت

األمانة ويوسع من ب اخلاصة املتعلق بربنامج عمل مؤمتر األطراف التزامات اإلبالغ ١- م أ/٩ويؤكد املقرر   - ٢
  : بإضافة البنود الدائمة التالية إىل جدول أعمال دورات مؤمتر األطراف هذه االلتزاماتنطاق

، ٢٢من املادة   ) ب(٢و) أ(٢اض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرتني الفرعيتني         استعر  )أ( 
  من االتفاقية؛٢٦واملادة 

استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمـة إىل مـؤمتر األطـراف                  )ب( 
  من االتفاقية؛٢٢من املادة ) د(٢وبرنامج عملها، وتقدمي التوجيه هلا، عمالً بالفقرة 

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة   )ج( 
 التصحر واملتصلة مبجاالت تركيزه يف جمال مكافحةأنشطة مرفق البيئة العاملية ب املتعلقةاألطراف، مبا فيها املعلومات 

 ؛ من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢ الفقرة الفرعية حتددهحسبما األربعة، 

 .اعتماد أو تعديل الربنامج وامليزانية  )د( 

 يف املمارسة فإهنا، )٦( على أساس أهنا دائمة  مل توضع   البنود التالية من جدول األعمال     وعلى الرغم من أن     - ٣
  :ىل حد اآلن يف جدول أعمال كل دورة من دورات مؤمتر األطراف اليت عقدت إقد أدرجت

) ط(٢ والفقرة الفرعية ٨ للمادة تشجيع وتعزيز العالقات باالتفاقيات األخرى ذات الصلة، وفقاً )أ(  
  من االتفاقية؛٢٢من املادة 

   حبث واعتماد اإلجراءات واآللية املؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ بـصدد التنفيـذ، عمـالً                )ب(  
  من االتفاقية؛٢٧باملادة 

                                                      

، ٢٦ مـن املـادة      ١أعيد تأكيد ذلك يف الفقـرة       قد  ؛ و ٢٣من املادة   ) ب(٢نص االتفاقية، الفقرة     )٢(
  .٥- م أ/١ و١- م أ/١١ و١- م أ/٩واملقررات 
  .١- م أ/١١املقرر  )٣(
  .٢٣من املادة ) و(٢ نص االتفاقية، الفقرة )٤(
  .٢٣من املادة ) د(٢ نص االتفاقية، الفقرة )٥(
  .١- م أ/٩املقرر  )٦(



ICCD/CRIC(7)/3/Add.5 
Page 4 

 

  . من االتفاقية٢٨، من املادة )أ (٢ للفقرة الفرعية واعتماد مرفق يتضمن إجراءات التحكيم، وفقاًحبث   )ج( 

 األمانة يف أعقاب الدورة العادية الثالثة وبعـد    على أن تعدّ   ١- م أ /١١وإضافة إىل ما سبق، ينص املقرر         - ٤
وطلب مؤمتر األطراف  .ملية االستعراضكل دورة عادية الحقة من دورات مؤمتر األطراف تقريراً ُيلخِّص نتائج ع

 كل منطقـة مـن   يتناول على حدة إىل األمانة أن تقدم إليه يف دوراته القادمة تقريراً توليفياً            ٣- م أ /٥يف مقرره   
 .املناطق الفرعية، هبدف صياغة وثيقة مقاَرنة عن التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية               

، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تقـدم         )٨- م أ /٣ و ٦- م أ /٣ن  اوال سيما املقرر  (مقررات أخرى   ويف عدة   
  .تقارير عن األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة مع اآللية العاملية

عـن أنـشطة    بالغ  اإلاليت تتناول استعراض تنفيذ االتفاقية، و     (ومتثل هذه اجملموعات السبع من الوثائق         - ٥
وجه التآزر مع االتفاقيات األخرى، واإلبالغ عن األنشطة املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا، واإلبالغ             ، وأ األمانة

) عن متويل تنفيذ االتفاقية وعن مرفق البيئة العاملية، واإلبالغ عن الربنامج وامليزانية، واإلبالغ عن املسائل القانونية
 هذه الوثائق يف كل دورة عاديـة مـن دورات مـؤمتر        وتقدم .وظائف اإلبالغ األساسية اليت تضطلع هبا األمانة      

  .األطراف، ويف كل دورة من دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

تقدمي تقارير إىل مـؤمتر     الرامية إىل    املخصصةوإضافة إىل ذلك، ورد إىل األمانة عدد كبري من الطلبات             - ٦
ويتعلق األمر إىل حد اآلن . )٧( حدد موعدها وإما مت إجنازها إمااألطراف بشأن مسائل أخرى متنوعة، وهي تقارير

                                                      

  : يليتعلق الطلبات اليت وردت مباعلى سبيل املثال، ت )٧(
  ؛)١- م أ/٤(الترتيبات املؤقتة املتعلقة مبؤمتر األطراف وبأمانة االتفاقية  - 
  ؛)٢- م أ/٧(االستراتيجية املتوسطة األجل لألمانة  - 
احلاجة إىل وجود وحدات للتنسيق اإلقليمي وجدواها وطرائق عملها والتكاليف اليت ينطوي عليها              - 

  ؛)٦- م أ/١١ و٥- م أ/٦ و٣- م أ/٣(ذلك 
  ؛)٣- م أ/٢(عراض شامل ألنشطة األمانة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف است - 
 من يف كل دورات مؤمتر األطراف ابتداًء( إلعالن بون تعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية متابعةً - 

  ؛)٧- م أ/٤ و٦- م أ/٤ و٤- م أ/٨) (٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٣عام 
  تردي األراضي اجلافة ومشاريع تقييم النظام اإليكولوجي يف األلفية  التقدم احملرز يف األنشطة املتعلقة ب      - 

  ؛)٨- م أ/١٥ و٧- م أ/١٩ و٦- م أ/١٩ و٥- م أ/١٩ و٤- م أ/١٨(
  ؛)٧- م أ/٢٨(نتائج االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر  - 
  ؛)٨- م أ/٢٢ و٧- م أ/٢٩(التقدم احملرز يف العالقات بني األمانة والبلد املضيف  - 
  ؛)٨- م أ/٢ و٧- م أ/٢ و٦- م أ/٢(عملية املتعلقة مبؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ال - 
  ؛)٧- م أ/٢(للجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة  اإلعداد للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة - 
وشكل التقارير استعراض السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني نوعية  - 

  ؛)٨- م أ/٨ و٧- م أ/٨(اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف 
  ؛)٧- م أ/٢٣(انعكاسات التخطيط ووضع الربامج وامليزنة على أساس النتائج  - 
  ؛)٨- م أ/٣(تنفيذ االستراتيجية  - 
  ؛)٨- م أ/٣(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات وبرنامج العمل لفترة السنتني  - 
  ؛)٨- م أ/٣(لعمل املشترك مع اآللية العاملية مشروع برنامج ا - 
  ).٨- م أ/٣(ترتيبات التنسيق اإلقليمي   - 
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 لتقـدمي    طلباً ١٦وفيها تلقت األمانة    الدورة السابعة ملؤمتر األطراف،     عدد ذروته يف    هذا ال وقد بلغ    . طلباً ٧٦ ب
 .تقارير عن مسائل خمتلفة

، ٥- م أ /١وعقب صدور املقرر    . )٨(راف تقارير عن اضطالعها بوظائفها    وتقدم األمانة بانتظام إىل مؤمتر األط       - ٧
 نص على أن تستعرض جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام هذه التقارير، أصبحت هذه التقارير تعرض أيـضاً                يالذي  

وقد قدمت األمانة تقارير منفردة      .ومل يتخذ مؤمتر األطراف أي قرار بشأن كيفية صياغة هذه التقارير          . )٩(على اللجنة 
 تتيح معلومات إضافية، وذلك استجابة ملختلف مقـررات مـؤمتر           ية وثائق مرجع  وحددت بوظائفها   بشأن اضطالعها 

وأدى ذلك إىل تشتيت املعلومات على وثائق متنوعة،         . اإلبالغ على صعيد األطراف املتعلقة بااللتزامات الدائمة لألمانة      
 . )١٠( إىل وجود ازدواجية يف املعلوماتويف بعض األحيان

ريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم             وأقر الف   - ٨
ألمانة ا  اليت تضطلع هبا، بالتعقيد الذي يكتنف التزامات اإلبالغ٧- م أ/٨إىل مؤمتر األطراف، املنشأ مبوجب املقرر 

 .عيد األمانةوأوصى بصياغة مبادئ توجيهية حمددة تتناول مسألة اإلبالغ على ص

قترح صياغة املبادئ التوجيهية املتعلقة مبهام األمانة والتزاماهتـا اإلبالغيـة باالسـتناد إىل االتفاقيـة            وُي  - ٩
واالستراتيجية وتقرير وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة وغري ذلك من مقررات مؤمتر األطراف ذات               

   وفق مقررات مؤمتر األطراف املقبلة، األمر الـذي        ادئ التوجيهية دورياً  وينبغي تكييف هذه املب    .الصلة باملوضوع 
 . األمانةا تضطلع هباليتقد يؤدي إىل تعديل متطلبات اإلبالغ 

 ألنشطة  شامالًاً استعراضأن جيري يف دورته السابعة، ٦- م أ/٢٣مقرره مبوجب وقد قرر مؤمتر األطراف،   - ١٠
التنفيـذ  ب  املتعلقة رفقاتامل من االتفاقية واملواد ذات الصلة من        ٢٣ن املادة    م ٢ الفقرة   حسبما تنص عليه  األمانة  

ؤمتر األطراف، اعتمدت األطراف املقرر     الدورة السابعة مل  ويف  . )١١(ذات الصلة  اإلقليمي ومقررات مؤمتر األطراف   
 تقرير وحدة التفتيش     بني الدورات ألغراض استعراض     عامالً  دولياً  حكومياً  الذي أنشأت مبوجبه فريقاً    ٧- م أ /٣

 لتعزيز تنفيذ   سنوات ١٠ وضع خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة        أيضاًوطُلب إىل هذا الفريق      .املشتركة بأكمله 
 واعتمد  ؛تناول أمور منها التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة         عن طريق   ) االستراتيجية(االتفاقية  

 .٨- م أ/٣ مبوجب مقرره قاًمؤمتر األطراف االستراتيجية الح

 تني الفرعيتنيوعززت االستراتيجية الدور احملوري لألمانة يف دعم كل من األطراف ومؤمتر األطراف واهليئ  - ١١
 اخلطـط  ووضـع  تتعلق بالترويج  أساسية وبذل جهود     اتلالتفاقية يف اضطالعها بأدوارها عن طريق تقدمي خدم       

 دعم مؤمتر األطراف ودورات     -  اليت تضطلع هبا األمانة      اتاخلدمتقدمي  م  وأعيد التأكيد على مها    .ومهام التمثيل 
 إىل املبادئ التوجيهية اجلديـدة؛       تنفيذ االتفاقية عن طريق جتميع وتوليف التقارير الوطنية استناداً         استعراضجلنة  

                                                      

  .ICCD/COP(5)/3و ICCD/COP(4)/3و ICCD/COP(3)/5و ICCD/COP(2)/5و ICCD/COP(1)/7الوثائق  )٨(
  .ICCD/CRIC(6)/2 وICCD/CRIC(4)/2 وICCD/CRIC(2)/2الوثائق  )٩(
)١٠( ICCD/CRIC(6)/6.  
  .ICCD/COP(7)/4الوثيقة  )١١(
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رير الوطنيـة،   وإعداد دراسات حاالت إفرادية واستخالص أفضل ممارسات السياسات العامة؛ ودعم إعداد التقا           
لب إىل األمانة أن تعتمد خطة عمل استراتيجية مدهتا أربع سنوات يكملها برنامج عمـل مدتـه                 وطُ .وغري ذلك 

وأسندت  .ضمن إطار منسجم مع أهداف االستراتيجية ونتائجها      و إىل هنج إدارة قائمة على النتائج        سنتان استناداً 
 :)١٢(غ وتتمثل فيما يليإىل األمانة التزامات دائمة جديدة تتعلق باإلبال

الواردة يف تقرير وحـدة     ولب إىل األمانة أن تنفذ التوصيات املؤسسية ذات الصلة باملوضوع           طُ )أ(  
  إىل مؤمتر األطراف؛التفتيش املشتركة واإلبالغ عنها منهجياً

التفاقيـة  لب إىل األمانة أن تقدم تقارير بشأن تنفيذ االستراتيجية إىل جلنة استعراض تنفيـذ ا              طُ )ب(  
 ؛ إىل إطار اإلدارة القائمة على النتائجومؤمتر األطراف، استناداً

 اإلبالغفيما يتعلق بتعاون األمانة مع اآللية العاملية، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة واآللية العاملية                )ج(  
مهما لألموال األساسـية    على حنو واضح وشفاف عن احلصة الفعلية للعمل املتعلق خبطة عملهما املشتركة واستخدا            

 .ن تقارير مشتركة إىل مؤمتر األطراف عن تنفيذ خطة عملهما املشتركةا املنظمتوينبغي أن تقدم .والتربعات

ونتائج حمددة ضمن )  والتوعية والتثقيفالترويج (١وأسند إىل األمانة دور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيذي   - ١٢
، ويف دعم أهداف )العلم والتكنولوجيا واملعرفة (٣واهلدف التنفيذي ) عامةإطار السياسات ال (٢اهلدف التنفيذي   

 إجياد ترابط وثيق بني املؤشرات املتعلقة بتنفيذ االستراتيجية، يلزم بالتايلو .تنفيذية أخرى مندرجة يف االستراتيجية
مؤشـرات األداء الـيت      يف دورته التاسعة، و    ستحددها األطراف ويعتمدها مؤمتر األطراف الحقاً     وهي مؤشرات   

 إىل إدارة قائمة على النتائج     حددهتا األمانة كجزء من خطة عملها لألربع سنوات وبرنامج عملها للسنتني استناداً           
ومن مث، يتوقـع أن تكـون        ). على التوايل  ICCD/CRIC(7)/2/Add.2 و ICCD/CRIC(7)/2/Add.1ن  االوثيقت(

 مع نظام الرصد املستند إىل اإلدارة القائمة على النتائج الذي متسقة متاماًاملبادئ التوجيهية لإلبالغ اخلاصة باألمانة 
 .جرى وضعه من أجل خطة عمل األمانة وبرنامج عملها

 إىل األمني التنفيذي واآللية العاملية لكي يدرجا يف برنـامج            موجهاً  طلباً  أيضاً ٨- م أ /٣وتضمن املقرر     - ١٣
هبدف تعزيز فعالية اخلدمات بينهما لتعاون عن جناح امة على النتائج مؤشرات ا املشترك املستند إىل إدارة قائمعمله

 ).ICCD/CRIC(7)/2/Add.5(التآزرية اليت تقدمها األمانة واآللية العاملية 

عدت هذه الوثيقة وفق هيكل الوثائق اليت أعدت بشأن مبادئ اإلبالغ اخلاصة بالبلدان األطراف املتـأثرة                 وأُ  - ١٤
راف املتقدمة، واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية، واآللية العاملية،             والبلدان األط 

، علـى  Add.7 وAdd.6 وAdd.4 إىل ICCD/CRIC(7)/3/Add.1  منالوثائق(وبرامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية      
 بـشأن مـسائل      من املدخالت   يف دورهتا السابعة مزيداً    ن تقدم  أ  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    ويتعني على  ).التوايل

اإلبالغ لكي يتسىن للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف أن تتخذ القرار النهائي بشأن املبادئ التوجيهية لإلبالغ اخلاصة 
  .٨- م أ/٨ املقرر ينص عليهباألمانة، حسبما 

                                                      

  .٨- م أ/٣املقرر  )١٢(
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 مبادئ اإلبالغ اخلاصة باألمانة - ثانياً 

 ون التقارير املقدَّمة مضم-  أوالً
  االتساق مع نطاق االتفاقية واالستراتيجية وأهدافها- ألف 

 اآلثار التنفيذ

تقييم ) أ( :سيقوم اإلبالغ من جانب األمانة على شكل جديد من أشكال اإلبالغ لتسهيل ما يلي              )أ(
 وأهدافها، مع اإلشـارة     إسهام األمانة يف حتقيق املقاصد املندرجة يف نطاق االتفاقية واستراتيجياهتا         

تبيان مستوى  ) ب(ربناجمية؛ و حتديداً إىل األهداف التنفيذية املقرَّرة يف االستراتيجية ضمن أدواهتا ال         
تقدمي معلوماٍت عما يتخذ مـن      ) ج(ما تقدمه األمانة من دعم لالتفاقية ولتنفيذ برامج عملها، و         

ر األطراف ذات الـصلة     ه من طلبات مؤمت   إجراءات استجابةً لتقرير وحدة التفتيش املشتركة ولغري      
 .تقدمي تقارير مشتركة مع اآللية العاملية بشأن تنفيذ خطة العمل املشتركة) د(باملوضوع؛ و

 ١ للهـدف التنفيـذي      خدمـة التشديد بصفة خاصة على تقدمي األمانة معلومات عن إجنازاهتـا            )ب(
أثري على حنو فعلي على العمليات الدولية       الت ، أي جهود الترويج والتوعية والتثقيف   (لالستراتيجية  

تردي األراضي واملسائل املتعلقـة     / تناول التصحر   إىل سعياًوالوطنية واحمللية وعلى اجلهات الفاعلة      
اإلطـار املتعلـق     (٢هلـدف التنفيـذي     ضمن ا نتائج حمددة   لتحقيق  ، و )باجلفاف على حنو سليم   

إضافة إىل معلومات عـن     ،  )لتكنولوجيا واملعرفة العلم وا  (٣واهلدف التنفيذي   ) بالسياسات العامة 
 .خرينياألدور األمانة الداعم لتنفيذ اهلدفني التنفيذيني 

 االتفاقيـة   املقاصـد املندرجـة يف نطـاق      سيترتب على تناول     )أ(
مـع  ا يف سياق التقارير، واتساق ذلـك         وأهدافه االستراتيجيةو

 :االستراتيجية ما يلي

 خلطـة  توجيهية وفقاًال هانة ومبادئ شكل تقارير األما  حتديد  ´١´
  عملها وبرنامج عملها؛

مع قائمة على النتائج، ال هتا إداروفقحتديد مؤشرات لألمانة  ´٢´
 مع املؤشرات التنفيذيـة الـيت وافقـت         كفالة انسجامها 
  .عليها األطراف

 أن تشارك األمانة يف استعراض      ،٨- م أ /٣ للمقرر    وفقاً ،يفترض )ب(
طلوبة للبلدان األطراف املتـأثرة      سيما تلك امل   وال ،برامج العمل 

على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي؛ وأن تـساعد          
وينبغي أن تكون    . مع االستراتيجية  يف التكيف البلدان األطراف   

 . ال يتجزأ من تقارير األمانةاملعلومات املتعلقة هبذه األنشطة جزءاً

 األساس املنطقي

ؤسسة احملورية لالتفاقية، وقد أنشئت لترشيد وتنسيق أنشطة خمتلف أصحاب املصلحة املشتركني يف عملية االتفاقية ولتقدمي املساعدة إىل البلدان األطراف يف تنفيذ األمانة هي امل )أ(
 .تنيه الفرعييمتر األطراف وهيئتوإضافة إىل ذلك، تضطلع األمانة بدور حموري يف دعم عمل مؤ .براجمها املتعلقة مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف

استخدامها يف االضطالع مبهامها يها  وحتديد األدوات اليت يتعني عل األمانة إعادة تشكيل برنامج عملبإتاحتهاعمل األمانة إىل  اً إضافياً وزمخاً جديداً توجهاالستراتيجية محلت )ب(
 .وحتقيق أهدافها يف سياق اإلدارة القائمة على النتائج
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الوظائف املتعلقة بتقدمي اخلدمات والتيسري، وجهود الترويج والتوعية، واالتصال، والتعاون مع االتفاقيات واملؤسسات األخـرى،           ( تأكيد وظائف األمانة     االستراتيجيةأعادت   )ج(
  ).وضمان مشاركة اجملتمع املدين

  . طريق تكليفها باالضطالع بدور حتقيق األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية على دور األمانة يف تنفيذ االستراتيجية عنشدد مؤمتر األطراف أيضاً )د(
 وأهدافها، وكذلك طرائق استجابة األمانة ملداوالت مؤمتر األطراف، ´االستراتيحية´متثل املعلومات املتعلقة مبستوى إسهام األمانة يف حتقيق املقاصد املندرجة يف نطاق االتفاقية و  )ه(

  .ة ختدم حتسني كفاءة وفعالية تنفيذ االتفاقيةمعلومات قيم
 

  التحليل والتقييم على أساس مؤشرات- باء 

 اآلثار التنفيذ

جمموعـة  ( جلميع اجلهات صاحبة املـصلحة       مواتية جمموعة مؤشرات    وضع يلزم إمتام   )أ(
جمموعـة  للتوصل يف هناية املطاف إىل إجياد        ،يف أقرب وقت ممكن   ) مؤشرات أساسية 

 . أساسية حمكمة تكون جاهزة يف بداية دورة اإلبالغ املقبلةمؤشرات

، دعت األمانة األطراف إىل تقدمي مقترحاهتا بشأن املؤشـرات          ٨- م أ /٣ للمقرر   تبعاً )ب(
وستوحد هذه املؤشرات وتنسق قبل      .املتعلقة بتحقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية    

 وبعد تلقـي اآلراء بـشأهنا يف     ؛االتفاقيةانعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ       
 .سياق هذه الدورة، ستعرض على الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل اعتمادهـا            

همـا بـشأن    ئ آرا تقـدمي  وسيطلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية أيضاً       
 .مؤشرات األداء هذه

 لقياس التقدم احملـَرز يف حتقيـق        ´مؤشرات التأثري ´ :قترح جمموعتان من املؤشرات   ُت )ج(
 لقياس التقدم احملَرز يف ´مؤشرات األداء´األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية؛ و
 .حتقيق األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية

ألمانة لقياس استجابتها للهـدف    خاصة با مؤشرات أداء   اعتماد  ينبغي حبث و   )أ(
 قياس  إضافة إىل ،  ٣ و ٢دفني التنفيذيني   متعلقة باهل ة   ولنتائج حمدَّد  ١التنفيذي  

وينبغـي أن   . ٥ و ٤مدى فعالية دورها الداعم يف حتقيق اهلدفني التنفيـذيني          
 .تكون هذه املؤشرات متسقة مع مؤشرات البلدان األطراف املتأثرة

 حـسب  األمانة تقريرهـا  هتيكلتوخياً لالتساق وإمكانية املقارنة، ينبغي أن    )ب(
 .لنهج القائم على مؤشراتنفس ا

 األساس املنطقي

مؤشرات واسعة االستراتيجية وفيما تضمنت  .االستراتيجية بصفة خاصة على اعتماد هنج قائم على املؤشرات يف سياق تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية واإلبالغ عن ذلكتركز  )أ(
 مل تتضمن مؤشـرات     فإن االستراتيجية ،  زيادة صقلها األمانة  / على جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية      يبقىهي مؤشرات   لقياس مستوى حتقيق أهدافها االستراتيجية، و     النطاق  

 .تحديد هذه املؤشراتمطالبة بزال األطراف توال  .خاصة بتحقيق األهداف التنفيذية
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age 9 )أو غري معمول به ثري الكمي للتدابري املتخذة والربامج املنفذة ضمن نطاق االتفاقية، األمر الذي كان حمدوداًقائم على مؤشرات لتحسني تقييم التأال التدرجينهج تباع اليقترح ا )ب 

  .إىل حد اآلن
جتاهـات وتقـدمي     للمؤشرات املنتقاة يف كل دورة من دورات اإلبالغ، هبدف التمكن من استخالص استنتاجات بشأن اال                منهجياً يتطلب النهج القائم على املؤشرات حتليالً      )ج(

 .واملؤشرات أدوات موحدة تيسر رصد وتقييم التنفيذ واالجتاهات يف سياق العمليات املتعددة األطراف ذات الصلة بالتنمية املـستدامة                  .توصيات الختاذ ما يلزم من خطوات     
 .راضي الرطبة وعملية األهداف اإلمنائية لأللفيةوُتستخدم املؤشرات ألغراض الرصد يف كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن األ

  . مؤشرات تسهل اإلبالغ عن التأثريات القابلة للقياسوضع بوجود حاجة إىل أقر الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات أيضاً )د(
  

  الدعم املقدَّمبتأثري االهتمام - جيم 

 اآلثار التنفيذ

 تقارير األمانة يف شكلها اجلديد إليراد تقييم نوعي، وبقدر اإلمكان تقييم كمي سُيفرد فرع يف
 .الفـرعيتني  واهليئـتني ، لتأثري ما تقدمه األمانة من دعم إىل األطراف ومؤمتر األطراف            أيضاً

 . للدروس املستفادة ودوافع العمل واالحتياجات الكامنة وراءهاوسيتضمَّن التقييم حتليالًً

املعلومات املتعلقة بتأثري أنشطة األمانة فهم فعالية الدعم الذي تقدمه يف ستتيح  )أ(
ة لفترة أربـع سـنوات،      يإطار إجناز النواتج املتوقعة خلطة عملها االستراتيج      

وستشجع على بلورة آلية قائمة على األداء لـدعم األنـشطة املندرجـة يف              
 .إطار االتفاقية

ذلك إىل حتديد أفضل املمارسات، حـسبما  ميكن أن يؤدي حتليل التأثريات ك      )ب(
 ويوصي به الفريق العامـل املخـصص املعـين          ٨ - م أ   /٣ينص عليه املقرر    

 .بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات

 األساس املنطقي

  وظائفها املتعلقة بتقدمي اخلدمات    من خالل ضطالعها بأدوارها،    لالتفاقية يف ا   تني الفرعي نيعززت االستراتيجية الدور احملوري لألمانة يف دعم األطراف ومؤمتر األطراف واهليئت           )أ(
 .ألربع سنوات اليت وضعت هلذا الغرضتمثيل وخطة العمل االستراتيجية  والترويج ووضع الربامج ومهام الاألساسية

القـائم علـى    نـهج   ال بذلك يف    مسامهةً ، ما قد يلزم من حتسينات     تني الفرعي نيستبني املعلومات املتعلقة بتأثري ما تقدمه األمانة من دعم إىل األطراف ومؤمتر األطراف واهليئت              )ب(
 . االستراتيجيةوال سيما يف عملية االتفاقية، املتبع يفاستخالص الدروس 
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 جلنة العلم والتكنولوجيا كفالة االتساق مع عمل - دال 

 اآلثار التنفيذ

 بناًءاإلبالغ،  بشأن   مؤمتر األطراف    ات اليت يقدمها  طلبال أو   اتتوصيينبغي أن تستند ال    )أ(
 .شكل اإلبالغ املـنقح الذي حيكم نطق املمداوالت جلنة العلم والتكنولوجيا، إىل     على  

 .وسيتيح ذلك زيادة وضوح املعلومات املقدمة وحتاشي االزدواجية يف العمل

حـدة   جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق عملية اإلبالغ املو        إسهاماتسيتطلب ترشيد    )ب(
 :ما يلي

 التوفيق بني توقيت طلبات جلنة العلم والتكنولوجيا ودورات اإلبالغ؛ ´١´

الطلبات إىل اختصاصات واضحة لتتسىن ميزنة تكاليف اإلبالغ على         هذه   استناد ´٢´
 .حنو سليم

ينبغي أن يتقاسم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ومكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )ج(
 .ات فيما بينهما عن عملهما فيما يتعلق باإلبالغ ورصد االتفاقيةاملعلوم

ينبغي أن تكفل مقررات مؤمتر األطراف االتساق بني عمليات جلنة استعراض            )أ(
وتصب إمكانية تزامن دورات جلنة      .تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا    

هذا االجتاه، حـسبما    العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف        
 . يف االستراتيجيةورد

ـ            )ب(  اقد يدعو األمر إىل عقد اجتماعات متزامنة ملكتب جلنة العلم والتكنولوجي
 .جُه الُنالتساقومكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أو عقدها متتابعة خدمة 

ـ رصد   تنفيذ الطلبات املتَّصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا        تطلبإذا ما    )ج( وارد م
 مـدى تـوافر هـذه       مراعـاة  فسيلزماإلبالغ،  لوظيفة  مالية وتقنية إضافية    

 .املوارد اإلضافية

 األساس املنطقي

 ٨- م أ/١٣ و٨- م أ/٣وأعاد املقرران  . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجياأيالتفاقية، ل أنشطة اهليئتني الفرعيتني اتساقتضطلع األمانة بدور هام يف ضمان  )أ(
وتوجد حاجة إىل تعزيز التفاعل بني جلنة العلم والتكنولوجيا وأصحاب املصلحة يف االتفاقية وتعزيز تدفق املعلومـات بـني            .حتديد دور ومسؤوليات جلنة العلم والتكنولوجيا     

  .هذه اجلهات
 وسيلزم مراعاة الطلبات اخلاصة للجنـة العلـم        . دعم تنفيذ االتفاقية، فإنه ينبغي إيالء اهتمام مناسب لعملها وتوصياهتا           يف  هاماً ومبا أن جلنة العلم والتكنولوجيا تؤدي دوراً       )ب(

  .والتكنولوجيا املتعلقة باملعلومات اليت ميكن تقدميها يف التقارير
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 الستخداماى مبادئ توجيهية لإلبالغ واضحة ومنطقية الصياغة وسهلة  تقارير ذات شكل موحد ومبسط وشامل وعقالين، قائم عل-ألف 

 اآلثار التنفيذ

وسـيحدَّد   .ستكون املبادئ التوجيهية اجلديدة أداة تسترشد هبا األمانة يف إعداد تقاريرهـا            )أ(
وسيتيح حتديد طول التقارير تركيز اإلبالغ على        .الطول األقصى لكل فرع من فروع التقارير      

 .يع ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراملواض

 للمعلومات،   منطقياً  شكل اإلبالغ اجلديد على حنو عقالين، وأن يتيح عرضاً         يهيكلينبغي أن    )ب(
 .٨-م أ/٣ ملا يقتضيه املقرر ويعزز االتساق مع برامج عمل األمانة وفقاً

تقارير اليت تقدمها   الز املتعلقة ب   جوانب التركي  ٨-م أ /٣ و ١-م أ /٩يتضمن املقرران    )أ(
وما مل يقرر مؤمتر األطراف خـالف        .األمانة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني     

 .ذلك، سيتخذ هذان املقرران كأساس لإلبالغ مستقبالً

 ١-م أ /١١ظـر يف أحكـام املقـررين        قد يرغب مؤمتر األطـراف يف إعـادة الن         )ب(
إلبالغ الدائمة اليت تقع على األمانة، وقـد يقـرر           اليت تتعلق بواجبات ا    ٣-م أ /٥و

 . بااللتزامات اإلبالغ األخرى لألمانةإلغاءها ألهنا مشمولة على حنو كاٍف

 األساس املنطقي

 ٧-م أ/٨  وأُقر ذلك يف املقـررين ،اءات تبليغ املعلوماتالفريق املخصص العامل املعين بتحسني إجر أول األمر من جانب  احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية لألمانة فيما يتعلق باإلبالغ        ت  كدأُ )أ(
 .٨-م أ/٨و

لكن التبسيط ال ينبغي أن      . الطابع املعقد لعملية االستعراض باعتماد شكل إبالغ مبسط يتيح اإلسهام الفعلي لألمانة يف االستعراض وتقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية                  التغلب على توخى  سُي )ب(
 .الشموليةيكون على حساب 

 .فيما بني املناطق أو مقارنتها سواء زمنياً، مبا يتيح وجود مبادئ توجيهية متكاملة ومتسقة أمر ضروري للتمكن من مجع معلومات من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة )ج(

 
 نات املبلِّغةاألطراف وطلباته املخصَّصة والسمات اخلاصة للكيا  املرونة الستيعاب املقررات اجلديدة ملؤمتر-باء 

 اآلثار التنفيذ

 .حمددة  فروع إفرادستكفل املرونة املطلوبة يف شكل اإلبالغ اجلديد عن طريق )أ(

لكنه ينبغي  هية اليت حيددها مؤمتر األطراف؛      ينبغي أن يتقيد اإلبالغ يف املستقبل باملبادئ التوجي        )ب(
 : من املرونة لتناول ما يليأن يكون على قدر كاٍف

 بالغ عن مسائل هامة حسبما يراه مؤمتر األطراف واألمانة؛اإل ´١´

 مداوالت مؤمتر األطراف اليت قد تلغي ما سبقها وتتطلب تغيريات يف التنفيذ؛ ´٢´

 .خصصة من جانب مؤمتر األطراف لإلبالغ عن مسائل بعينهااملطلبات ال ´٣´

، حـسبما  ة حمـدَّد اتاختـصاص  طلبات مؤمتر األطراف املخصَّصة املتصلة باإلبالغ ب  ُتشفع
وينطبق ذلـك    .يوصي به الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات         

 . على أي طلبات حمددة من جانب جلنة العلم والتكنولوجياأيضاً



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/3/A
dd.5 

P
age 12 

 من الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف       ستبحث األمانة مقررات مؤمتر األطراف ابتداءً      )ج(
بات إبالغية جديدة يف سياق هذه املقررات، وإخطار الكيانات هبدف حتديد نشوء متطل

 إىل مؤمتر  لإلبالغوستحال التنقيحات الالزمة للمبادئ التوجيهية .غة هبا عند اللزوماملبلِّ
  .هبدف اعتمادها األطراف

  

 األساس املنطقي

 .ير عن مواضيع خمتلفةوجه مؤمتر األطراف يف املاضي عدة طلبات إىل األمانة لكي تقدم إليه تقار )أ(

 املتمثل يف االستعراض املنهجي إلسهام األمانة يف تقدم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، من جهة، والطائفة الواسعة من اجلهات صاحبة املصلحة العاميلزم إجياد توازن بني املتطلب  )ب(
 .يت تؤثر على تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، من جهة أخرىال) السياساتية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية(واألنشطة واألطر 

 
  إتاحة حتصيل أفضل املمارسات والتجارب الناجحة-جيم 

 اآلثار التنفيذ

ينبغي أن يسهل شكل اإلبالغ اجلديد استخالص أفضل املمارسات والتجـارب الناجحـة              )أ(
وميكن أن تركز دراسات احلـاالت       .ودراسات احلاالت اإلفرادية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية      

 . على أهم الدروس املستفادةاإلفرادية أيضاً

ميكن أن تثري األمانة عملية تقاسم املعارف هذه بقيمة مضافة كبرية عن طريق التركيز علـى       )ب(
 .الدروس املستفادة

يـساعد  أن إفراد فرع خاص لعرض أفضل املمارسات والتجارب الناجحة    من شأن    )أ(
 ينص عليه هما، حسبما   تيجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف االضطالع بوالي      األمانة و 
 . على التوايل٨-م أ/ ٣ واملقرر ٦ -م أ /١ املقرر

تبويب وتصنيف أفضل املمارسات  اليت يتمحور حوهلا    يلزم حتديد املواضيع واجملاالت      )ب(
عند تلقـي  وسيجري إعداد منهجية ميكن من خالهلا جتميع أفضل املمارسات        .هذه

 .التوجيه من الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

قد يتطلب املوقع الشبكي لالتفاقية، الذي ميكن تضمينه أفضل املمارسات اجملمعـة             )ج(
لتقامسها فيما بني أصحاب املصلحة، عملية تكييف مع الفئات اجلديدة املتفق عليها            

 .بت مؤمتر األطراف يف ذلكوينبغي أن ي . تصنيف أفضل املمارساتيف

 األساس املنطقي

 ال يتجزأ   وتعترب أفضل املمارسات والتجارب الناجحة جزءاً      . لواضعي السياسات واملستخدمني النهائيني يف سياق تنفيذ االتفاقية        تدعو االستراتيجية إىل إقامة نظم فعالة لتقاسم املعارف دعماً         )أ(
 .من هذه املعارف

 بأن تدرج املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف التقارير اليت تقدم إىل مـؤمتر األطـراف          عامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات أيضاً       أوصى الفريق ال   )ب(
 .وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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 عملية تقدمي التقارير -ثالثاً 
 تلف الكيانات املبلِّغة مواعيد اإلبالغ املقرَّرة ملخ-ألف 

 اآلثار التنفيذ

نـات  ستناقش يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مسألة مواعيد تقدمي الكيا            )أ(
املقبل لدورات اللجنة، وستبت يف ذلك الدورة التاسـعة ملـؤمتر           املبلغة لتقاريرها والتنظيم    

 يف اختصاصات جلنـة اسـتعراض        أيضاً وستنظر الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     .األطراف
 .من أجل اعتمادهاتنفيذ االتفاقية 

 .ميكن حتديد تسلسل لتقدمي التقارير خالل كل دورة إبالغ )ب(

 . لالتساق مراجعة عدة مقررات صادرة عن مؤمتر األطراف توخياًتدعو احلاجة إىلقد 

 األساس املنطقي

 .برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمسألة تنقيح  إىل جانب ة مع موعد اإلبالغ املتعلق بالكيانات املبلغة األخرى، والنظر فيهما معاًيلزم ربط موعد اإلبالغ املتعلق باألمان )أ(

أن تقـدم األمانـة إىل جلنـة      علـى   ) االستراتيجية (٨-م أ /٣ر  قروينص امل  . ملؤمتر األطراف   باالتفاقية وامتثاالً   إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف عمالً        األمانة مطالبة بأن تقدم تقريراً     )ب(
لكن دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة املنعقـدة خـالل     .إلدارة القائمة على النتائجا إىل إطار استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف تقارير بشأن تنفيذ اخلطة االستراتيجية، استناداً        

وقد تولت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل حد اآلن هـذه            . إىل التقارير املقدمة    تقارير األمانة، ال تستعرض تنفيذ االتفاقية استناداً        النظر يف   إىل حد اآلن    َتولّى الذيدورات مؤمتر األطراف،    
 الدورات تقارير البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة           هذه تناول يف ويعين ذلك أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ت        .دورة مؤمتر األطراف  خارج فترة    املنعقدة   ااملهمة يف دوراهت  

يت تتناوهلـا   على مشولية وإمكانية مقارنة املعلومات ال ويؤثر ذلك سلبياً   .واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة، لكنها ال تتناول تقارير األمانة ومرفق البيئة العاملية واآللية العاملية               
 . كامالًجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ويعيق قدرة اللجنة على تقييم تنفيذ االتفاقية واالسترتيجية تقييماً

ا ينجز من عمل وما يستخدم من أموال        خطة عملهما املشتركة، وأن تبلغا على حنو واضح وشفاف عن احلصة الفعلية مل             أن تشتركا يف اإلبالغ عن تنفيذ         إىل األمانة واآللية العاملية    لب أيضاً طُ )ج(
 ذلك يف التقارير اليت تقدمها املؤسستان إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، حسبما                يدرجقترح أن   وُي ).٨-م أ /٣املقرر  (أساسية وتربعات يف خطة عملهما املشتركة       

  . خطيت عملهما ألربع سنوات وبرناجمي عملهما لسنتني أيضاًارير تلك التقتتناولعلى أن ، ٨-م أ/٣هو مطلوب يف املقرر 
يعزز مسعة االتفاقية كمصدر موثـوق للبيانـات        أن  ) اإلقليمية/مثل اتفاقيات ريو األخرى أو املبادرات العاملية      (التدفق املنتظم للمعلومات من االتفاقية إىل العمليات الدولية األخرى          من شأن    )د(

ويتفق ذلك مع اهلدف التنفيذي الثالث لالستراتيجية، الذي يرمي إىل أن تصبح االتفاقية هيئـة                . املقارنة القطرية وحتليل االجتاهات    وكذلكتردي األراضي واجلفاف،    /تصحراملتعلقة بظواهر ال  
 .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتصلة بالتصحر
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  فترات فاصلة مناسبة بني دورات اإلبالغ حتديد- باء 

 اآلثار التنفيذ

نـات املبلغـة    ستناقش يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مسألة مواعيد تقدمي الكيا           
وستنظر . املقبل لدورات اللجنة، وستبت يف ذلك الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف         لتقاريرها والتنظيم   
 .العتمادها يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية متر األطراف أيضاًالدورة التاسعة ملؤ

 مراجعة عدة مقررات صـادرة عـن مـؤمتر األطـراف            تدعو احلاجة إىل  قد  
 . لالتساقتوخياً

 األساس املنطقي

ينبغي أن يراعى يف  و.وقد تغريت دورة اإلبالغ املتعلقة باألطراف مع مرور الوقت .ةتقدم األمانة تقاريرها إىل حد اآلن يف كل سنتني إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقي
  .فيما بني املناطقو للمقارنة زمنيا الداعي إىل أن تكون التقارير قابلة ٨- م أ/٣حتديد دورة اإلبالغ اجلديدة جلميع الكيانات املبلغة الطلب الوارد يف املقرر 

 
 ات يف كل مراحل عملية اإلبالغ كفاءة معاجلة املعلوم- جيم 

 اآلثار التنفيذ

 فيما يتعلق باستخدام التصنيف يف الربامج واملشاريع، جيب النظر يف إمكانية استخدام معامل ريـو               )أ(
 والبلـدان  ،البلدان األطراف املتـأثرة  حالة يف) Rio markers - السمات الداعمة التفاقيات ريو (

منظمات األمم / واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،امليةاآللية الع و ،األطراف املتقدمة 
ألهداف ا وفق وستصنف الربامج واملشاريع أيضاً . معامل ريو يف سياق املرفق املايل    وستسند .املتحدة

 .الستراتيجيةالواردة يف ااالستراتيجية والتنفيذية اجلديدة 

 األطراف املتأثرة نظام تصنيف خمتلف فيما يتعلق بالشق         من املرجح أن تتطلب تقارير البلدان      )ب(
  . بنوع حتليل النواتج اليت ختطط األمانة لبلوغهاالسردي يكون أكثر ارتباطاً

ستتوىل األمانة مسؤولية تصميم تصنيف مبسط وفق األهداف االستراتيجية والتنفيذية اجلديدة            )ج(
 .ستراتيجية، ورمبا وفق معامل ريوالالواردة يف ا

ستشترك األمانة واآللية العاملية يف حتليل املعلومات املستمدة من التقارير  )أ(
  ).تتوىل اآللية العاملية حتليل املعلومات ذات الصلة باملسائل املالية(

 التقارير، امنيالقصد من التصنيف هو إسناد رموز أو ألفاظ حمورية ملض )ب(
مات منها بسهولة عـن     وإنشاء قاعدة بيانات ميكن أن تسترجع املعلو      

  .طريق وظائف حبثية مبسطة
ما يلزم من موارد تقنيـة وماليـة لتنفيـذ هـذا           إىل  ستحتاج األمانة    )ج(

  .وينبغي أن ُيبت يف كيفية حتديد هذه املوارد وتعبئتها .التصنيف
من شأن تقدمي التقارير الوطنية بلغات خمتلفة أن يزيـد مـن تعقيـد               )د(

  .عملية التصنيف
الصعيد القطري، يتطلب وضع نظـم للمعلومـات يف البلـدان           على   )ه(

  :األطراف، يف مجلة أمور، ما يلي
  نات اليت يلزم استرجاعها وحفظها؛حتديد أنواع البيا ´١´
 حتديد تدفقات البيانات من خمتلف املصادر حنو النظام؛ ´٢´
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  م وحتديد أدوارهم؛لنظابا  املكلفنيحتديد األشخاص ´٤´
  حتديد األنشطة املتعلقة بتسجيل البيانات وحفظها وإدارهتا؛ ´٥´

  . أيضاًمطلوباًبناء القدرات أمر سيكون  )و(
 األساس املنطقي

ية حتسني عملية تبادل املعلومات والبيانات فيما ظمٍ شبكية على الصعيد الوطين بغوُيقترح، يف هذا املضمار، إنشاء ُن .يشكل استرجاع املعلومات وجتميعها أساس عملية اإلبالغ )أ(
  .بني جهات التنسيق الوطنية والوزارات الرئيسية املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين، وكذلك على مستوى برامج املناطق احمللية يف إطار برامج العمل الوطنية

، بإجياد نظم معلوماٍت أو قواعد بيانات أو إجراءاٍت متوافقة جلمـع املعلومـات              التحديدعلى وجه   ،  اتأوصى الفريق العامل املخصَّص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلوم         )ب(
  .الوجيهة على الصعيد القطري ورصد التدفقات املالية

  .ئية أوسع نطاقاًأوصت اآللية العاملية مبنهجية لتحديد األنشطة املتصلة مبواضيع االتفاقية وتقييمها يف إطار حافظة مشاريع إمنائية وبي )ج(
 هذا التصنيف يف إطار مهام األمانة، تنفيذ وجيدر . اإلضايفاملطلبعلى الرغم مما لعملية تصنيف املعلومات من آثارٍ إجيابية، فال ينبغي إثقال كاهل البلدان األطراف املتأثرة هبذا  )د(

 .دعم خارجياالعتماد على ولرمبا ب

 

 ات ريو األخرى تيسري أوجه التآزر مع اتفاقي-دال 

 اآلثار التنفيذ

 مـن   دائماً إىل أن أوجه التآزر متثل بنداً هلذا املوضوع نظراً  خاصاً ستويل األمانة اهتماماً   )أ(
  .بنود جدول أعمال مؤمتر األطراف

ستوزع املشاريع يف سياق املرفق املايل املقترح إدراجه يف التقارير حسب فئاهتـا علـى                )ب(
وستستمد من ذلك املعلومات املتعلقة مبـستوى التـآزر بـني            .اتفاقيات ريو الثالث  

االتفاقيات وميكن جتميع هذه املعلومات يف قاعدة بيانات مشتركة مع اتفاقيـة التنـوع         
 .البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 القائمـة علـى صـعيد        التقنية واملواضيعية  ألوجه الترادف يلزم القيام باستعراض منهجي      )أ(
  .االحتياجات املتعلقة باتفاقيات ريو

يلزم إجراء استقصاء للمشاريع القائمة اليت تتناول هذه املـسألة يف سـياق احتياجـات                )ب(
  .وكاالت أخرى يف األمم املتحدة

 . جلهات االتصال يف االتفاقيات الثالثةمؤسسيوضع قائمة  سيكون من املفيد أيضاً )ج(
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 نطقياألساس امل

  ).٨- م أ/٤تناول لذلك ورد يف املقرر وأحدث ( التآزر ووالية األمانة وأنشطتها مسألةتناول مؤمتر األطراف يف مداوالته يف عدد من املناسبات الترابط بني  )أ(
  .التعقيدات الوطنية والدولية على الصعيد املؤسسي بسبب نال يف األجل القصريبعيد امل أمراً وجود إطار عام لإلبالغ املنسق يف إطار اتفاقيات ريو الثالث، لكن ذلك يظل  ُيستحسن كثرياً )ب(
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة     (وبرامج العمل   ) اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ      (والربامج الوطنية   ) تفاقية التنوع البيولوجي  ا( االستراتيجيات   ترشيدبيد أن    )ج(

 . بتحسني التنسيق ونشر املعلومات على الصعيدين الوطين واحمللي، عن طريق إقامة جلان وطنية معنية بالتنمية املستدامة ونظم وطنية للمعلومات البيئيةيسُهلكن أن مي) التصحر

 
  زيادة الشفافية يف نشر املعلومات-هاء 

 اآلثار التنفيذ

تجميـع  لية من البيانات املتاحة على الصعيد الوطين        ميكن االعتماد على معاجلة وتناول جمموعة أساس       )أ(
يـة علـى    قإحصاءات وطنية ودون إقليمية وإقليمية ميكنها أن تعزز قدرة جلنة استعراض تنفيذ االتفا            

 مجـع ونـشر أفـضل       ويـصب  .حتليل اجتاهات التصحر وحالته الراهنة    من  استخالص استنتاجات   
دعم قيام اجلهات األخرى صـاحبة املـصلحة        ياجليدة و ربز األمثلة   ي يف نفس االجتاه، إذ   املمارسات  

  .باستخالصها وتكرارها
أفـضل  (يف ضوء ما سبق، ميكن لألمانة أن تستخلص املعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة إليهـا                  )ب(

ونشرها عن طريق املوقع الشبكي التفاقيـة األمـم املتحـدة           ) املمارسات واألداء مقارنة باملؤشرات   
لتصحر وقاعدة بيانات نظام البحث اخلاص باملعلومات املالية املتعلقة بتردي األراضي التابع            ملكافحة ا 

 بتحميل التقارير املنفردة إىل املوقع الشبكي، كما تفعل إىل حد اآلن،            عليها أال تكتفي   و ؛لآللية املالية 
 فرادى البلدان مقارنة     تقدم خالصات وحتاليل جتميعية للبيانات، األمر الذي قد يتيح رصد أداء           بل أن 

 .باملؤشرات اليت حددهتا األطراف نفسها واعتمدها مؤمتر األطراف

 . وتعقيـداً   أكثر مشـوالً   زيادة شفافية نشر املعلومات مسألة تتطلب حتليالً       )أ(
ما يلزم من موارد تقنية ومالية لتنفيذ هـذا التحليـل           إىل  ستحتاج األمانة   و

عراض تنفيذ االتفاقية ومـؤمتر األطـراف       وينبغي أن تقدم جلنة است     .اإلضايف
  .التوجيه بشأن كيفية حتديد هذه املوارد وتعبئتها

 مؤمتر األطراف يرمي    إىل  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مقترحاً     تقدمميكن أن    )ب(
إىل زيادة الشفافية يف نشر املعلومات، ويشمل سبل ووسائل متابعة األمانـة            

 .هلذه املهام اجلديدة

 س املنطقياألسا

 . على الصعيد اإلقليمي، وجتمع املعلومات الواردة عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على الصعيد العامليجتمع املعلومات املقدمة عن طريق تقارير األطراف حالياً )أ(

، مما يتيح ملؤمتر األطـراف أن جيـري         وأدق معلومات وسيصبح التوليف والتحليل أمشل      .مقارنة لل أنسبيقصد بالنهج اجلديد القائم على املؤشرات والشكل اجلديد لإلبالغ إتاحة معلومات             )ب(
 . أسس حمكمة وفعالة وجمديةتستند إىلمداوالت 

ت احلكومية الدولية ومنظمات األمـم املتحـدة، واآلليـة          ينطبق هذا بصفة خاصة على بيانات املرفق املايل للتقارير اليت تقدمها البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، واملنظما                  )ج(
 .العاملية، ومرفق البيئة العاملية
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  االستنتاجات والتوصيات - ثالثاً 
 وتتضمن استنتاجات وتوصيات بشأن مبادئ اإلبالغ       ICCD/CRIC(7)/3هذه الوثيقة هي إضافة للوثيقة        - ١٥

بادئ إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل وتقدم امل .العامة ومبادئ اإلبالغ اخلاصة باألمانة
وستؤخذ يف االعتبار املالحظات التعقيبية الواردة يف هذا الصدد لدى إعـداد مـشروع              .استعراضها والنظر فيها  

   يف  املبادئ التوجيهية لإلبالغ الذي سيعرض على مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة ليتَّخذ بشأنه ما قـد يرغـب                 
  .اختاذه من قرارات

 -  -  -  -  -  


