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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  السابعة الدورة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  ءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير املقدمةحتسني إجرا

  ادئ التوجيهيةـروع املبـالنظر يف مش: 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 من األمانة
  إضافة

  )١(لية العامليةآلمبادئ اإلبالغ من جانب ا
  موجز

وتركز على األساس املنطقي الذي تستند إليه . اآللية العامليةمن جانب اً مفصالً ملبادئ اإلبالغ شرح هذه الوثيقة وردت  
وقد ترغب جلنة . الربجمة اليت تقترحها اآللية العامليةهذه املبادئ، وعلى تنفيذها واآلثار املترتبة عليها يف ضوء أدوات التخطيط و           

مشروع وضع استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر يف هذه املعلومات يف دورهتا السابعة وتقدمي مزيد من التوجيه إىل األمانة بشأن 
  .مبادئ توجيهية لإلبالغ خاصة باآللية العاملية لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

وجتدر مالحظة أن االستنتاجات والتوصيات املوجهة حنو اجلانب العملي واملتعلقة مببادئ اإلبالغ اخلاصـة باآلليـة                  
  .ICCD/CRIC(7)/3 يف الوثيقة تردالعاملية، 

                                                      

 أجل وضع صيغتها النهائيـة، وفقـاً        تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل إجراء مشاوراٍت موسَّعة من            ∗
 . اتصاالً وثيقاً باإلضافات امللحقة هباICCD/CRIC(7)/3، وكذلك بسبب اتصال الوثيقة ٨-م أ/٣ألحكامٍ حمدَّدة واردة يف املقرَّر 

فيما توجه بعض مقررات مؤمتر األطراف إىل اآللية العاملية طلبات لتقدمي التقـارير، تـشترط                 )١(
وألغراض هذه الوثيقة، ُتعـاجل مجيـع       . دير العام للوالية العاملية متطلبات تتعلق باإلبالغ      مقررات أخرى على امل   

 .الطلبات املتعلقة باإلبالغ املقدمة إىل املدير العام لآللية العاملية على  أهنا طلبات لإلبالغ موجهة إىل اآللية العاملية

Distr. 
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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ١٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ اإلبالغ من جانب اآللية العاملية  - ثانياً 

  ٢٠  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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   مقدمة- أوالً 
زيادة فعالية وكفاءة اآلليـات املاليـة القائمـة         بغية  أنشأت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اآللية العاملية           -١

مـنح   يف شكل    اإلجراءات املؤدية إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية، مبا يف ذلك ألغراض نقل التكنولوجيا،             وللنهوض ب 
. )٢(وهي تعمل حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه. تساهلية أو غري ذلك من الشروطأو بشروط   /و

  .)٣(عادية الثانيةته الأنشطتها إىل مؤمتر األطراف، ابتداًء من دورعن  ررياوتنص االتفاقية على أن تقدم اآللية العاملية تق

أحكاماً عـن مبـادئ     ) بشأن إجراءات تبليغ املعلومات وتنفيذ االتفاقية      (١-  أ م/١١ال يتضمن املقرر    و  - ٢
بشأن حتديد منظمة تؤوي اآللية العاملية واالتفاق على  ( ١- م أ/٢٤وحيدد املقرر . اآللية العامليةمن جانب اإلبالغ 

عملية تقدمي  لعناصر   ال )العامليةبشأن الترتيبات املؤسسية التعاونية لدعم اآللية        (١- م أ   /٢٥واملقرر  ) طرائق عملها 
  :اإلبالغ عن اآليتوتتضمن هذه العناصر . )٤(التقارير من اآللية العاملية إىل مؤمتر األطراف

توجيه املوارد املالية تشجيع تعبئة وعمليات وأنشطة اآللية العاملية، مبا يف ذلك فعالية أنشطتها يف          )أ(  
   من االتفاقية، إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة؛٢١ املادة من) أ(٤الكبرية املشار إليها يف الفقرة 

فضالً عن إجراءات التقييم واالقتراحـات  يف املستقبل لتنفيذ االتفاقية،  ألموال  تقييم مدى توفر ا     )ب(  
  لتوفري هذه األموال؛املتصلة بالسبل والوسائل الفعالة 

ية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدعم الذي تتلقاه من الصندوق الدويل للتنم  )ج(  
  .فضالً عن املنظمات األخرى ذات الصلةالدويل 

اليت تؤويها، أي رئيس نظمة املطُلب إىل اآللية العاملية أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف من خالل رئيس   - ٣
  .التقارير ومل يتم النص على شكل .)٥(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

ويف مناسبات متعددة، وجه مؤمتر األطراف طلبات إضافية لتقدمي التقارير إىل اآللية العاملية، أصـبحت                 - ٤
  :هيهذه الطلبات و. حبكم الواقع التزامات قائمة

األفريقيـة  رير، مع األمانة، بشأن دور اآللية يف تقدمي مساعدة فعالـة إىل البلـدان               اتقالتقدمي    )أ(  
بناء على طلبها، لتسهيل إجراء العمليات االستشارية من أجل التفاوض وعقد اتفاقات شراكة             تأثرة،  األطراف امل 

  ؛)٦(تستند إىل برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وبشأن النتائج احملرزة

                                                      

 .٢١ من املادة ٤نص االتفاقية، الفقرة  )٢(

 .٢١من املادة )  د(٥قرةنص االتفاقية، الف )٣(

 .٣- م أ /١٠مت التأكيد على ذلك يف املقرر  )٤(

 .٣- م أ/١٠ و١- م أ/٢٥املقرران  )٥(

 .٣- م أ/٥املقرر  )٦(
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عـن املقـررات     و )٧(عن األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة التيسريية لآللية العاملية        تقدمي التقارير     )ب(  
  .)٨(املتخذة والنتائج احملرزة يف تنفيذها

االتفاقية عن تنفيذ خطة العمل     تقدمي التقارير إىل دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ            )ج(  
  .)٩(ألربع سنوات استناداً إىل اإلطار اإلداري القائم على النتائج

 ،فيذ خطة العمل املشتركة، بشكل واضح وشفاف      رير، باالشتراك مع األمانة، عن تن     اتقالتقدمي    )د(  
  .)١٠(خبطة العمل املشتركةوالتربعات املتصلة وعن تقاسم العمل بشكل فعال واستخدام األموال األساسية 

من مؤمتر األطراف لتقدمي تقارير إليه، متعددة خمصصة الطابع تلقت اآللية العاملية يف املاضي أيضاً طلبات و  - ٥
  .)١١(بالفعلُنفذت  أو اًت حمددة زمنيوهي طلبات إما كان

                                                      

 اإلمنائي والبنك الدويل، وأمانة ةتضم جلنة التيسري الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحد )٧(
مرفق البيئة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم          مم املتحدة ملكافحة التصحر، وأمانة      ألاتفاقية ا 

 . والفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية،سيويآل ومصرف التنمية ا،املتحدة للبيئة، ومصرف التنمية األفريقي

رير بشكل منسق إىل  تقدمي تق٨-  أم/٣طُلب إىل جلنة التيسري بدورها مبوجب املقرر . ٣- م أ /٩املقرر  )٨(
 .مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن القضايا املتعلقة بربنامج عملها

 ).ستراتيجيةالا(، املرفق ٨- م أ/٣املقرر  )٩(

 .املرجع نفسه )١٠(

 :هذه الطلبات هي )١١(
مية عملية مستمرة للتشاور والتعاون مع املنظمات غري احلكو       اآللية  م   أن تقيّ  ٢- م أ /١٨مبوجب املقرر     - 

  وكذلك مع القطاع اخلاص، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة؛ 
، أن تضع وتنفذ برنامج عمل مشترك ملدة سنتني لألمانة واآللية العاملية يف إطار ٦- م أ/٣مبوجب املقرر   - 

لدعم املطلـوب   وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة يتضمن ا          األخرية  خطة أعمال   
 اإلقليمي  ذتقدميه للبلدان األطراف النامية املتأثرة وغريها من البلدان األطراف املشمولة مبرفقات التنفي           

تكليف اآللية العاملية مبهام واإلعالم وللتوعية ستراتيجية مشتركة  فضالً عن االتفاقية مكافحة التصحر،
  .تعبئة املوارد على حنو فّعال

، املتعلق باالستعراض الثاين لسياسات وطرائق تشغيل وأنشطة اآللية العاملية،          ٦- م أ /٥مبوجب املقرر     - 
  لإلبالغ عن التقدم احملرز واالضطالع باألنشطة املنصوص عليها يف ذلك املقرر؛

، لكي ينظر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة يف التقدم الذي أحرزته اآللية             ٦- م أ /٢٩مبوجب املقرر     - 
 أمور منها حشد املوارد املالية لالتفاقية لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، وال سيما برامج  العاملية يف

  العمل الوطنية ملكافحة التصحر؛
عداد وثيقة ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، يف سـياق تـرويج معـايري    إل،  ٧- م أ /٤مبوجب املقرر     - 

تمويل الدويل واحمللي لتمويل أهداف ميكن      لامؤسسات وعمليات   وومؤشرات بشأن خيارات أدوات     
 اًدءبنظور طويل األجل،     م تقديرها كماً وزمناً وتكلفة وتتصل مبكافحة تدهور األراضي والتصحر يف         

عمل دون اإلقليمية واإلقليمية، بالتعاون مع      ال يف برامج    مستقبالًالنظر  إمكانية  ربامج العمل الوطنية و   ب
  .أعضاء جلنة التيسري
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، ُيطلب إىل اآللية العاملية أن تقدم تقريراً بصورة منتظمة إىل جلنة استعراض تنفيذ ٥- م أ/١وعمالً باملقرر   - ٦
وقد نتج عن عدم وجود اختصاصات واضـحة        . الدورات العادية ملؤمتر األطراف   أثناء  االتفاقية يف دورات تعقد     

يف  وفت اآللية العامليـة   أوحىت اآلن   . )١٢(لية العاملية تغيري شكل التقارير مبرور الوقت      انب اآل من ج لعملية اإلبالغ   
  .وثيقة واحدة جبميع التزامات اإلبالغ املشار إليها أعاله

سياسات اآللية العاملية   ، ثالثة استعراضات ل    يف دوراته الثالثة والسادسة والثامنة     ،مؤمتر األطراف وأجرى    - ٧
وستقوم وحدة التفتيش املشتركة يف األمم املتحدة بإجراء تقييم لآللية العاملية وتقدمي  )١٣(لها وأنشطتهاوطرائق تشغي

  .)١٤(توصيات بشأهنا

تقدم اآللية العاملية تقريراً إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دوراهتا املعقودة            النص على ضرورة أن     إن    - ٨
وهناك . شكل أهم صعوبة يف إجراءات تقدمي التقارير من جانب اآللية العامليةانعقاد دورات مؤمتر األطراف يأثناء 

رفق ؤمتر األطراف ومحـكم مماثل يتعلق بتقدمي التقارير من جانب مرفق البيئة العاملية، عمالً مبذكرة التفاهم بني م
شأن حشد راض املعلومات املتاحة بوهذا يعين أن استع. التقارير من جانب األمانةكما يتعلق بتقدمي البيئة العاملية،  

واستخدام املوارد املالية وغريها من أوجه الدعم الذي تقدمه الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، وهو مـا                
دائماً على جدول أعمال دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املنعقدة بـني دورات مـؤمتر               يشكل حالياً بنداً    

 ،تعراض تنفيذ االتفاقية دون أن تتلقى معلومات من اآللية العاملية ومرفق البيئة العامليـة تقوم به جلنة اس  األطراف،  
ويترتب على ذلك استحالة مقارنة املعلومات الواردة من . ومها أهم مؤسستني معنيتني بالدعم املايل لتنفيذ االتفاقية

 مما يعين أنه ال ميكن ،ات الواردة من اآلليات املالية مبرور الوقت، باملعلوم،البلدان األطراف املتأثرة واملتقدمة النمو   
تنفيـذ  تنفيذ مبدأ املقارنة فيما بني األقاليم ومبرور الوقت، وهو من بني أولويات إعادة هيكلة جلنة اسـتعراض                  

  .)١٥(سترتيجيةالاالتفاقية املنصوص عليه يف ا

                                                                                                                                                                            
) أربـع سـنوات   (املتعددة السنوات   ة عملها املقترحة    تقدمي مشروع خط  ل،  ٨- م أ /٣ملقرر  مبوجب ا   - 

تقدميها  السابعة الستعراضهما مث ا ملدة سنتني إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتهاوبرنامج عمل
طُلـب إىل   إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيهما ويعتمدمها؛ ومبوجب نفس املقرر،              

 مـن   ٢٢األمني التنفيذي واآللية العاملية تقدمي مشروع برنامج عمل مشترك عمالً بأحكام الفقـرة              
ستراتيجية، يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  لكي تنظر فيها ومن مث إىل مـؤمتر                 الا

ر، طُلب إىل األمني التنفيذي األطراف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيها ويعتمدها؛ ومبوجب نفس املقر
الـدورة  إىل  ،  ةستراتيجيال من ا  ٢٢واآللية العاملية تقدمي مشروع برنامج عمل مشترك، عمالً بالفقرة          

 .السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيه

 .٧- م أ/٤ إىل املقرر ، املقدمة استجابةICCD/CRIC(6)/3/Add.1ً  الوثيقةاالستثناء الوحيد هو )١٢(

 .٦- م أ/٥ و٣- م أ/٩ واملقرران ،٢١ من املادة ٧ الفقرة ،نص االتفاقية )١٣(

 .٨- م أ/٣املقرر  )١٤(

 .٨- م أ/٣املقرر  )١٥(
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 )١٦()٧- م أ/٨املقرر املنشأ ب(املعلومات، غ يبلتلفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات وقد سبق ل   - ٩
ستراتيجية إىل كل الوُيطلب إىل اآللية العاملية، يف االستراتيجية، تقدمي تقاريرها عن تنفيذ ا. أن اعترف هبذه املشكلة

ة وقد يرغب مؤمتر األطراف يف توجيه طلب إىل اآللية العاملي. )١٧(تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطرافاستعراض من جلنة 
لتقدمي تقارير عن الدعم الذي تقدمه إىل الدول األطراف املتأثرة، يف دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الـيت                  

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من احلصول متكنومن شأن هذه التقارير أن  .)١٨(تقدم مجيع األطراف تقاريرها فيها
شاريع املقررات ذات الصلة اليت يعدها مـؤمتر        ضمان أن تراعي م   على مزيد من املعلومات املتعلقة بدعم التنفيذ و       

  .)١٩(املداوالت اليت تعقد بشأن هذا املوضوعاألطراف 

مبادئ توجيهية ضرورة وضع تحسني إجراءات تبليغ املعلومات باملعين بلفريق العامل املخصص وقد سلم ا  - ١٠
قررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف بشأن مهام         لإلبالغ خاصة باآللية العاملية، تستند إىل االتفاقية وامل       

املقرر صياغتها مبا يتفـق     هذه املبادئ التوجيهية لإلبالغ،     وميكن تعديل   . بتقدمي التقارير والتزامات اآللية العاملية    
سـتعراض  ال بشكل دوري وفقاً ملداوالت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن ا ،)٨- م أ /٣املقرر  (ستراتيجية  الاو

  .)٢٠(حسب االقتضاءالدوري لسياسات اآللية العاملية وطرائق تشغيلها وأنشطتها، وااللتزامات 

 الواردة  ،ملعلومات املالية وحتليلها  تستجيب جلوانب مجع ا   ورغم أن اآللية العاملية قد أقرت أنشطة متعددة           - ١١
إليها صراحة املشاركة يف توليف وحتليل التقارير        من االتفاقية، مل ُيطلب      ٢١املنصوص عليها يف املادة      يف واليتها 
وميكن للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية االستفادة من املعلومات اليت تقدمها اآللية العاملية بشأن . إىل األمانة الواردة

  .ا وتوصياهتا يف جمال السياسة العامةاالجتاهات العامة يف التدفقات املالية يف مداوالهت

ميكن التنبؤ هبا   كافية  ستراتيجية يتطلب حشد موارد مالية      المتر األطراف بأن التنفيذ الفعال ل     واعترف مؤ   - ١٢
ويف هذا السياق، وجه اهتماماً خاصاً لعمل اآللية العاملية كجزء من           . )٢١(وتقدميها يف حينه على مجيع املستويات     

 لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات        تعبئة املوارد (لالستراتيجية   ٤دف االستراتيجي   إن اهل . إطار التنفيذ 
تعبئة املوارد املالية    :التمويل ونقل التكنولوجيا  ( ٥ واهلدف التنفيذي    ،)فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية     

والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرهـا              
 مبسامهة اآللية يف حتقيـق هـذين   ، وينبغي االعتراف بوضوحمرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأداء اآللية العاملية     ) وفعاليتها

                                                      

اقترح الفريق العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات أثناء مداوالته حالً توفيقياً تتمكن من  )١٦(
 .ملية من تقدمي تقارير إىل جلنة استعراض  تنفيذ االتفاقية يف مجيع دوراهتاخالله اآللية العا

 ).االستراتيجية( املرفق ٨- م أ/٣املقرر  )١٧(

سيقرر مؤمتر  األطراف يف دورته التاسعة توقيت وتواتر انعقاد هذه الدورات للجنة استعراض تنفيـذ               )١٨(
 .االتفاقية يف سياق نظره يف مراجعة اختصاصات هذه اللجنة

)١٩( ICCD/CRIC(6)/6. 

 .املرجع نفسه )٢٠(

 .٨- م أ/٦ واملقرر ٨- م أ/٣املقرر  )٢١(



ICCD/CRIC(7)/3/Add.6 
Page 7 

ستراتيجية وأن ال هو مكون أساسي ل٥ستراتيجية إىل أن اهلدف التنفيذي ال وتشري ا.اهلدفني يف تقارير اآللية العاملية
العاملية تؤدي اآللية   كما  . يف هذا اهلدف  تتحمل مسؤولية مركزية عن اإلسهام      ،  اآللية العاملية نظراً لواليتها احملددة    

  .٢ و١ للهدفني التنفيذيني اً داعماًدور

ستراتيجية، اليت من املقرر أن يعتمدها مـؤمتر       الولذلك، ينبغي ربط املؤشرات الوطنية واإلقليمية لرصد تنفيذ ا          - ١٣
باملعلومات عن أنشطة اآللية العاملية الداعمة للبلدان األطراف املتأثرة، وبـذلك     ربطاً وثيقاً    األطراف يف دورته التاسعة،   

هيكل الوثائق اليت تعد بشأن مبادئ اإلبـالغ للبلـدان       عليه تتبع هذه الوثيقة     و.  التقارير املقبلة لآللية العاملية    تتجلى يف 
مرفق البيئة املؤسسات يف منظومة األمم املتحدة، واألطراف املتقدمة النمو املتأثرة وكذلك للمنظمات احلكومية الدولية و

 وينبغي أن ).، على التوايل7 و ICCD/CRIC(7)/3/Add.1- 5(العاملية، واألمانة وبرامج العمل دون اإلقليمية واألقليمية        
مؤمتر  من املدخالت بغية متكني      اًمزيدلكي تقدمي   لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة        لفهم كأساس   ُت

األطراف يف دورته التاسعة من اختاذ قرار هنائي بشأن املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب اآللية العاملية، وفقاً ملا                  
  .٨- م أ/٨يتطلبه املقرر 

القائمة على النتائج وسيتم أيضاً اآللية لإلدارة هي جزء من إطار ذاهتا باآللية العاملية املتصلة إن املؤشرات   - ١٤
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة واعتمادها من جانب مؤمتر األطـراف يف               ها من جانب  استعراض

ـ      اآللية العاملية   ا يف خطة عمل     دورته التاسعة يف سياق نظرمه      ملـدة سـنتني     هاملدة أربع سنوات وبرنـامج عمل
)ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 و ICCD/CRIC(7)/2/Add.4  ن املتوقع أن تكون املبـادئ       ولذلك فم  .)على التوايل

ة مع نظام رصد اإلدارة القائمة على النتائج الذي مت وضعه خلطـة             سقالتوجيهية لإلبالغ اخلاصة باآللية العاملية مت     
  .اوبرنامج عمله

خطة إدراج مؤشرات للتعاون الناجح يف       إىل األمني التنفيذي واآللية العاملية       ٨- م أ /٣يطلب املقرر   كما    - ١٥
مـن   املقدمة   يةدمات التآزر اخلعلى النتائج، هبدف تعزيز فعالية      اإلدارة القائمة    هنج   شتركة اليت تنتهج  عملهما امل 
  ).ICCD/CRID(7)/2/Add.5(اآللية العاملية األمانة و
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   مبادئ اإلبالغ من جانب اآللية العاملية- ثانياً 

   مضمون التقارير-أوالً 
  تراتيجية وأهدافها االتساق مع نطاق االتفاقية، واالس-ألف 
  األثر  التنفيذ

تقييم ) أ: (ستستند عملية اإلبالغ من جانب اآللية العاملية إىل شكل جديد لإلبالغ ييسر             )أ(
مسامهة اآللية العاملية يف حتقيق نطاق واستراتيجيات وأهداف االتفاقية، مع إشارة حمـددة           

وصف حجم الدعم الذي    ) ب(إىل األهداف التنفيذية املنصوص عليها يف االستراتيجية؛        
تقدمي معلومات  ) ج(تقدمه اآللية العاملية، بأدواهتا الربجمية، لالتفاقية وتنفيذ برامج عملها؛          

عن اإلجراءات املتخذة لالستجابة الستعراضات سياسات اآللية العاملية وطرائق تـشغيلها   
لبـات ذات   وأنشطتها، وكذلك تقييمها من وحدة التفتيش املشتركة، وغريها مـن الط          

  .الصلة املقدمة من مؤمتر األطراف
سيتم التركيز بوجه خاص على املعلومات اليت تقدمها اآللية العامليـة بـشأن اجنازاهتـا                 )ب(

تعبئـة املـوارد    : التمويل ونقل التكنولوجيا  ( باالستراتيجية   ٥استجابة للهدف التنفيذي    
طراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها     املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األ     

، فضالً عن دعمها املقدم لتحقيق اهلدفني التنفيـذيني   )وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها    
  ).العامة إطار السياسات (٢و) الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف (١

مليـة  إن جتلي نطاق االتفاقية، واالستراتيجية وأهدافها يف مضمون التقارير واتـساق ع             )أ(
  :اإلبالغ مع االستراتيجية يعين ضمناً

  وضع شكل ومبادئ توجيهية لإلبالغ لآللية العاملية وفقاً خلطة وبرامج عملها؛  ´١´
تعريف املؤشرات لآللية العاملية يف إطار هنجها لإلدارة القائمة علـى النتـائج،               ´٢´

  .فمبا يتمشى مع مؤشرات األهداف التنفيذية اليت تتفق عليها األطرا
، من املفترض أن تشارك اآللية العاملية يف استعراض برامج العمـل            ٨-م أ /٣عمالً باملقرر     )ب(

وبرامج العمل الوطنية املطلوبة من البلدان األطراف املتأثرة، ومساعدهتا على إعادة مواءمة            
طة وينبغي أن تشكل املعلومات املتعلقة هبذه األنش      . برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية    

  .جزءاً ال يتجزأ من عملية اإلبالغ من جانب اآللية العاملية

  التعليل
يف مناسبات عديدة، أكد مؤمتر األطراف على دور اآللية العاملية ال يف تيسري وصول البلدان األطراف املتأثرة إىل التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية فحـسب، بـل تيـسري وصـوهلا أيـضاً إىل            )أ(

  .والدراية وبث الوعي والتثقيف إخلالتكنولوجيا 
. سلّم مؤمتر األطراف بأن تنفيذ االستراتيجية يقتضي حشد املوارد املالية الكافية اليت ميكن التنبؤ هبا واملالئمة التوقيت على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، من أجل تنفيذها تنفيذاً فعاالً                          )ب(

مسؤولية حمورية يف اإلسهام يف هذا اهلـدف،        تتحمل  اآللية العاملية   وأن  . االستراتيجيةعنصراً حمورياً يف    يشكل  املتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا      ٥يذي  وأكد مؤمتر األطراف أن اهلدف التنف     
ولكفالة قيامهـا   . ٢ و ١ني  يهلدفني التنفيذ يف تنفيذ ا  عم  اوم اآللية أيضاً بدور د    وتق. وتوجيههابرية  إىل واليتها املتمثلة يف زيادة فعالية وكفاءة اآلليات املالية القائمة وتعبئة موارد مالية ك             بالنظر  
 ولبلوغ هذه األهداف، طلب مؤمتر األطراف من        .على التكنولوجيا  وتسهيل احلصول  قدرهتا على تعبئة مصادر التمويل املتاحة واجلديدة      ا، طلب مؤمتر األطراف من اآللية العاملية تعزيز         بدوره

  .املية تنقيح خطة عملها احلالية، مع احلفاظ على هنج اإلدارة القائمة على النتائج، ومواءمتها مع االستراتيجيةاآللية الع
 معلومات قيمة لتعزيز كفـاءة      تشكل املعلومات عن حجم إسهام اآللية العاملية يف إجناز نطاق االتفاقية، واالستراتيجية وأهدافها والطرائق اليت استجابت من خالهلا ملداوالت مؤمتر األطراف،                      )ج(

  .وفعالية تنفيذ االتفاقية
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   التحليل والتقييم القائمان على املؤشرات-باء 
  األثر  التنفيذ

جمموعـة  (إن تعريف جمموعة مؤشرات لألهداف التنفيذية واالستراتيجية لالسـتراتيجية           )أ(
هدفها النـهائي   هي عملية ينبغي إجنازها بأسرع وقت ممكن، ويتمثل         ) مؤشرات أساسية 

  .يف وضع جمموعة أساسية حمددة جيداً من املؤشرات يف بداية دورة اإلبالغ املقبلة
، دعت األمانة األطراف إىل تقدمي اقتراحاهتا للمؤشرات املتعلقـة  ٨-م أ/٣وعمالً باملقرر    )ب(

وسيتم توحيد هذه االقتراحـات وتنـسيقها يف        . بإجناز األهداف التنفيذية لالستراتيجية   
لدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وبعد تلقي املدخالت يف تلك الـدورة،             ا

وسيطلب أيضاً من جلنة العلـم      . تعرض على مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة العتمادها       
  .والتكنولوجيا واآللية العاملية إبداء الرأي بشأن مؤشرات األداء هذه

لقياس التقدم احملرز يف حتقيـق      " مؤشرات األثر : "قترحةهناك جمموعتان من املؤشرات امل      )ج(
لقياس التقدم احملـرز يف     " مؤشرات األداء "األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية؛ و    
  .ةحتقيق األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجي

للهـدف  ينبغي النظر يف مؤشرات أداء لآللية العاملية واعتمادها لقياس مدى اسـتجابتها            )أ(
وينبغي أن تتمشى هذه املؤشرات مـع       . ٢ و ١، وكذلك اهلدفني التنفيذيني     ٥التنفيذي  

  .املؤشرات اليت توضع لألطراف
ينبغي ألغراض االتساق واملقارنة أن تضع اآللية العاملية تقريرها باستخدام نفس النـهج               )ب(

  .القائم على املؤشرات

  التعليل
على اعتماد هنج يقوم على املؤشرات لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية واإلبالغ عنه بغية حتسني تقييم األثر الكمي للتدابري والربامج املنفذة ضمن نطـاق                        تركز االستراتيجية بشكل خاص       )أ(

از أهدافها االستراتيجية، يتعني حتـسينها مـن جانـب جلنـة العلـم              ورغم أن االستراتيجية اعتمدت مؤشرات عريضة لقياس مستوى إجن        . االتفاقية، وهو األثر احملدود أو املنعدم حىت اآلن       
  .فهذه األهداف مل حتددها األطراف حىت اآلن. األمانة فإهنا مل تعتمد مؤشرات بشأن بلوغ األهداف التنفيذية/والتكنولوجيا واآللية العاملية

. ات يف كل دورة إبالغ، بغية التمكن من الوصول إىل استنتاجات بشأن االجتاهات والتوصـيات خبطـوات العمـل   ينطوي النهج القائم على املؤشرات على إجراء التحليل املنهجي للمؤشر      )ب(
سار بشأن األراضي   واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رام    . واملؤشرات هي أدوات شائعة لدعم رصد وتقييم التنفيذ واالجتاهات يف جمال العمليات املتعددة األطراف املتصلة بالتنمية املستدامة                

  . الرطبة واألهداف اإلمنائية لأللفية تستخدم مجيعها مؤشرات ألغراض الرصد
  . يعترف أيضاً الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات باحلاجة إىل حتديد مؤشرات لتيسري اإلبالغ عن اآلثار القابلة للقياس  )ج(
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  م املقدم االهتمام بأثر الدع-جيم 
  األثر  التنفيذ

سيخصص فرع من الشكل اجلديد لإلبالغ من جانب اآللية العاملية للتقيـيم النـوعي،                )أ(
وسيتضمن التقييم  . والكمي إن أمكن، ألثر الدعم املقدم منها إىل البلدان األطراف املتأثرة          

  . عواملحتليالً للدروس املستخلصة والعوامل احملركة واالحتياجات من وراء هذه ال
استناداً إىل الدور احملدد لآللية العاملية يف تقدمي الدعم إىل البلدان األطراف املتأثرة، ينبغي                )ب(

املساعدة التقنيـة،   (أن يكون هناك متييز بني الدعم املايل املقدم وأشكال الدعم األخرى            
  .).ونقل التكنولوجيا والدراية، والتوعية، والتثقيف، إخل

ت عن أثر االستثمارات ستحسن من فهم فعالية الدعم الذي تقدمـه اآلليـة              إن املعلوما   )أ(
العاملية يف إجناز النتائج املتوقعة خلطة عملها ملدة أربع سنوات، وتشجع على وضع آليـة               

  .تقوم على األداء لدعم األنشطة يف أطار االتفاقية
ـ              )ب( صف املـدة   ميكن استخالص أثر الدعم املايل من خالل متحـيص استعراضـات منت

  .أو التقييمات النهائية للربامج، واملعلومات املتاحة عادة لآللية العاملية/و
ميكن لتحليل اآلثار أن يؤدي أيضاً إىل حتديد أفضل املمارسات، على النحو املطلوب يف                )ج(

 وكما أوصى به الفريق العامل املخصص املعـين بتحـسني إجـراءات             ٨-م أ /٣املقرر  
  .تبليغ املعلومات

. ميكن لالستعراضات املستقلة أن تسلِّط الضوء على استنتاجات هامة وأن تقدم توصيات             )د(
لذلك ينبغي تشجيع اآللية العاملية على التركيز على هذه النتائج يف عملية اإلبالغ الـيت               

  .تقوم هبا وإصدار تقييمات لكفاءة وأثر األنشطة اليت دعمتها
  التعليل

لربامج واملشاريع اليت تقدم هلا اآللية العاملية الدعم احملفز، ضوءاً أوضح على احتمال ظهور احلاجة إىل إدخال حتسينات على وضع وتنفيذ املشاريع وبالتايل املـسامهة يف هنـج                         تلقي املعلومات عن أثر ا    
  .استخالص الدروس الذي تتبعه عملية االتفاقية واالستراتيجية بوجه خاص
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  الية وإمكانية مقارنتها ومشوهلا اتساق املعلومات امل-دال 
  األثر  التنفيذ

) املرفـق املـايل  (سيستند اإلبالغ املايل من جانب اآللية العاملية إىل شكل جديد لإلبالغ          )أ(
  .تشترك يف تطبيقه مجيع كيانات اإلبالغ

 حـشدها   ينبغي للمعلومات املالية اليت تطلبها االتفاقية أن تشري إىل املوارد املالية الـيت مت               )ب(
لتنفيذ برامج العمل وينبغي أن تشمل كـالً  ) أي اليت مت االلتزام هبا وإنفاقها  (واستخدامها  

  .من املوارد الداخلية واخلارجية
. لن يكن املرفق املايل مبثابة حل مستقل يف حد ذاته، بل يكمل سلسلة تدابري مـصاحبة                 )ج(

 البلـدان األطـراف املتـأثرة       ومن بني هذه التدابري، ُيقترح إجراء مشاورات أولية بني        
وشركائها يف التنمية، مبا يف ذلك اآللية العاملية، بغية تقليل التباينات إىل أدىن حد وجتنب               

  . قضايا اإلفراط يف اإلبالغ الزائد أو الناقص

سيسهم املرفق املايل يف زيادة أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو، ألنه سيكون من الالزم                 )أ(
  .شاريع املقترحة حبسب االتفاقيات الثالث ووفقاً ملعامل ريوتصنيف امل

  .سيتعني إعداد مبادئ توجيهية تتعلق بإعداد املرفق املايل  )ب(
من شأن وضع نظم وطنية للمعلومات يف البلدان األطراف املتأثرة أن ميكِّن من اتباع هنج                 )ج(

ات منتظمة للبيانات املالية بني     ممنهج جلمع املعلومات ذات الصلة وأن يسمح بالتايل بتدفق        
  .خمتلف أصحاب املصلحة وفيما بينهم

 ويف معـامل ريـو      ةمن شأن تطبيق األهـداف التنفيذيـة املنـشودة يف االسـتراتيجي             )د(
على كل مـشروع أن يـسمح       ") الوصف املوحد واملصنف للمشاريع والربامج    "انظر  (

  .ة األمم املتحدة ملكافحة التصحر بتخصيص املوارد بشكل أدق لألنشطة املتعلقة باتفاقي
  التعليل

لوحظت جوانب قصور رئيسية عديدة يف تقدمي املعلومات املالية إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورات اإلبالغ الثالث األخرية؛ فمثالً لـوحظ وجـود تبـاين يف               )أ(
ملتلقية، وعدم تقدمي معلومات مفصلة عن التدفقات واالستثمارات املالية، واحلساب املزدوج للموارد يف حالـة املـشاريع الثنائيـة التمويـل،                     املعلومات املقدمة من جانب اجلهات املاحنة وا      

وتتـضمن األسـباب وراء     .  والتنمية يف امليدان االقتصادي    والتباينات بني املعلومات املقدمة إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وتلك املقدمة إىل جلنة املساعدة اإلمنائية مبنظمة التعاون                 
  .التباينات يف اإلبالغ املايل عدم كفاية قنوات االتصال فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة ونقص الفهم املشترك للتدابري املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  .لعامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات االقتراح الذي قدمته اآللية العاملية العتماد ُمرفق مايل موحدبغية التغلب على هذه القيود، اعتمد الفريق ا  )ب(
  .مل تتضمن تقارير اآللية العاملية حىت اآلن معلومات عن التدفقات املالية اليت تدعم تنفيذ االتفاقية  )ج(
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   شكل اإلبالغ-ثانياً 
  الغ، بسيط وشامل ومنطقي، يهتدي مببادئ توجيهية لإلبالغ واضحة ومنظمة منطقياً وميسَّرة شكل موحد لإلب-ألف 
  األثر  التنفيذ

وستوجه هذه املبادئ اآللية    . ينبغي وضع مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ واالتفاق عليها         )أ(
إن . وسيتم وضع حد أقصى لطول كل فرع من فروع التقرير         . العاملية يف إعداد تقاريرها   

وضع هذا احلد األقصى ال بد وأن يركز اإلبالغ على املواضيع املتصلة باتفاقيـة األمـم                
  .املتحدة ملكافحة التصحر

  .سيضم الشكل اجلديد صفحة باملشاريع والربامج واملرفق املايل  )ب(
ستستخدم صفحة املشاريع والربامج لوصف املشاريع والربامج املتعلقة باتفاقيـة األمـم              )ج(

وسـتكون  . حدة ملكافحة التصحر اليت يّسرهتا اآللية العاملية أو تقوم بتيسريها حاليـاً           املت
  .الصفحة بسيطة ومنسقة مع هيكل املرفق املايل

وفقاً لرموز األنشطة ذات الصلة     ستصنف املعلومات املدرجة يف صفحة املشاريع والربامج          )د(
  .باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حتديداً ومعامل ريو املتعلقة باتفاقيات ريو

سيناقش األطراف واملراقبون يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبـادئ              )أ(
 أصحاب املصلحة، سـيتم     واستناداً إىل التعليقات الواردة من مجيع     . اإلبالغ املقترحة هنا  

وستعرض هذه املبادئ التوجيهية على مؤمتر      . إعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية لإلبالغ     
  .األطراف العتمادها يف دورته التاسعة

  .ينبغي مراجعة رموز األنشطة ذات الصلة من جانب اآللية العاملية يف ضوء االستراتيجية  )ب(
 أهم جماالت التركيـز املتعلقـة       ٣-م أ /١٠، و ١-م أ /٢٥، و ١-م أ /٢٤حتدد املقررات     )ج(

وينبغـي  . بتقدمي اآللية العاملية للتقارير إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          
  . إعادة تقييم ذلك ومنهجته يف مقرر جديد

  التعليل
ن أكد احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية لإلبالغ لآللية العاملية ومت التسليم بـذلك يف املقـررين   كان الفريق العامل املخصص املعين حتسني إجراءات تبليغ املعلومات هو أول م            )أ(

  .٨- م أ/٨، و٧- م أ/٨
ومع ذلك، ينبغـي    . ستراتيجيةستتم معاجلة تعقيد عملية االستعراض من خالل األخذ بشكل بسيط لإلبالغ يسمح لآللية العاملية بتقدمي مسامهات فعالة الستعراض وتقييم تنفيذ االتفاقية واال                       )ب(

  . أال تتحقق البساطة على حساب اجملازفة بالشمولية
  .أن املبادئ التوجيهية لإلبالغ املكملة واملتسقة ضرورية للتمكن من مجع معلومات من مجيع أصحاب املصلحة ميكن مقارنتها مع الوقت وعرب األقاليم أيضاً  )ج(
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  ديدة وطلبات خمصصة من مؤمتر األطراف واخلصائص احملددة لكيانات اإلبالغ املرونة يف استيعاب مقررات ج-باء 
  األثر  التنفيذ

ستتجلى املرونة املطلوبة يف الشكل اجلديد لإلبالغ مـن خـالل الفـروع املخصـصة                 )أ(
  . واستخدام مؤشرات مرنة التطبيق

عاشرة، لتحديـد إن  ستقوم األمانة بتمحيص مقررات مؤمتر األطراف، ابتداًء من دورته ال       )ب(
كانت قد ترتبت عن مقررات مؤمتر األطراف متطلبات جديدة لإلبالغ، وإبالغ كيانات            

وسيتم إحالة تنقيحات املبـادئ التوجيهيـة لإلبـالغ إىل مـؤمتر            . اإلبالغ وفقاً لذلك  
  .األطراف العتمادها

 األخرى مثـل مرفـق    ستؤخذ يف االعتبار خصائص اآللية العاملية، مقارنة باآلليات املالية          )أ(
  . البيئة العاملية، دون إمهال احلاجة إىل معلومات تكميلية قابلة للمقارنة

سيخصص أعضاء جلنة التيسري فروعاً يف تقاريرهم لإلبالغ عن أدوارهم احملددة واملقررات            )ب(
  .وينبغي توفري الفرص هلم لتقدمي تقارير مشتركة. اليت يتخذها مؤمتر األطراف املتعلقة هبم

  التعليل
  .قدم مؤمتر األطراف يف السابق عدداً من الطلبات إىل اآللية العاملية لكي تقدم تقارير إليه بشأن مواضيع شىت  )أ(
  :ينبغي أن يتقيد اإلبالغ يف املستقبل بأحكام مقررات مؤمتر األطراف؛ ومع ذلك، ينبغي أن يكون اإلبالغ مرناً مبا يكفي الستيعاب  )ب(

  ن قضايا يراها كل من مؤمتر األطراف واآللية العاملية هامة؛اإلبالغ ع  ´١´
  مداوالت مؤمتر األطراف اليت قد تلغي أحكاماً قائمة وقد يترتب عليها ضمناً إجراء تغيريات يف التنفيذ؛  ´٢´
  .طلبات خمصصة من مؤمتر األطراف لإلبالغ عن قضايا حمددة  ´٣´

وُدعي فرادى أعضاء جلنة التيسري لوضع برامج متويلية متسقة وتكميلية وجعل أنشطتهم            . اجعة واليتها واعتماد خطة عمل مشتركة تتفق واالستراتيجية       دعا مؤمتر األطراف جلنة التيسري إىل مر        )ج(
اف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن قضايا تتعلق بربنامج         وينبغي للجنة التيسري أن تقدم تقريراً بشكل منسق إىل مؤمتر األطر          . متطابقة مع استراتيجية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       

  ).٨-م أ/٣املقرر (عملها 
كما طُلب إىل اآللية العاملية أن تقدم تقريراً باالشتراك مع األمانة عن تنفيذ خطة عملهما املشتركة وأن تقدم بشكل واضح وشفاف، تقريراً عن التقاسم الفعلي للعمل واسـتخدام األمـوال                                )د(

ويقترح أن يتم ذلك كجزء من اإلبالغ عن اآللية العاملية املقدم إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الـدورات                   ). ٨-م أ /٣مرفق املقرر   (األساسية والتربعات املتصلة خبطة عملهما املشتركة       
  . خطط العمل ملدة أربع سنوات وبرامج العمل ملدة سنتني لكل من هاتني املؤسستني على حدةاملعقودة خالل انعقاد مؤمتر األطراف، عندما تناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً
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   التمكني جلمع املعلومات عن أفضل املمارسات وقصص النجاح-جيم 
  األثر  التنفيذ

ينبغي للشكل اجلديد لإلبالغ أن ييسر من استخالص أفضل املمارسات وقصص النجاح              )أ(
وميكن أن تركز دراسـات احلـاالت       . فرادية املتصلة بتنفيذ االتفاقية   ودراسات احلالة اإل  

  .اإلفرادية أيضاً على الدروس اهلامة املستخلصة
ميكن لآللية العاملية أن تقدم قيمة مضافة هامة لعملية تقاسم املعارف هذه مـن خـالل                  )ب(

  .التركيز على الدروس املستخلصة

غ، ُيخصص لعرض أفضل املمارسات وقـصص       سيساعد فرع يف الشكل اجلديد لإلبال       )أ(
النجاح، األمانة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أداء واليتيهما، على النحو الذي حيـدده             

  . على التوايل٨-م أ/٣، و٦-م أ/١املقرران 
هناك حاجة إىل حتديد املواضيع واجملاالت اليت ينبغي أن يتم تنظيم وتصنيف أفضل هـذه                 )ب(

  .وهناك حاجة إىل وضع منهجية وإجراء مشاورات بشأن املعايري. املمارسات حوهلا
وستظهر حاجة إىل تكييف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، حيث              )ج(

ميكن مجع أفضل املمارسات لكي يتقامسها كل أصحاب املصلحة، مع الفئات اجلديـدة             
 علـى مـؤمتر األطـراف أن يتخـذ      ويـتعني . املتفق عليها لتصنيف أفضل املمارسات    

  .قراراً بذلك
  التعليل

وتعترب أفضل املمارسات وقصص النجاح جزءاً ال يتجـزأ مـن           . تتطلب االستراتيجية وضع ُنظُم فعالة لتقاسم املعارف لدعم كل من صانعي السياسة واملستفيدين النهائيني يف تنفيذ االتفاقية                  )أ(
  .هذه املعارف

ق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات بإدراج املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات وقصص النجاح يف التقارير املقدمة إىل مـؤمتر األطـراف وجلنـة                         كما أوصى الفري    )ب(
  . استعراض تنفيذ االتفاقية

قصص النجاح، وكذلك عن دراسات احلاالت اإلفرادية والدروس املستخلَصة، وبتسليط الضوء على تلك اليت              بإمكان اآللية العاملية أن تسهم يف هذه العملية باإلبالغ عن أفضل املمارسات و              )ج(
  .مت احلصول عليها أثناء استعراضات منتصف املدة واالستعراضات النهائية ملشاريع وبرامج تتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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  لربامج وصف موّحد ومصّنف للمشاريع وا-دال 
  األثر  التنفيذ

ستستند عملية اإلبالغ من جانب اآللية العاملية إىل شكل لإلبالغ يتقرر حديثاً ويتـضمن         )أ(
  .صفحة للمشاريع والربامج

ستصنف املعلومات املدرجة يف صفحة املشاريع والربامج وفقاً لرموز األنـشطة املتـصلة          )ب(
  .صحر ومبعامل ريو املتعلقة باتفاقيات ريوحتديداً باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت

ينبغي االحتفاظ بالشكل يف أبسط صورة ممكنة لكي ميكن بسهولة استرجاع املعلومـات         )ج(
من وإىل قواعد البيانات القائمة األخرى مثل حمرك املعلومات املالية عن تردي األراضـي              

  . باآللية العاملية

امج ضرورياً وكذلك وضع مبادئ توجيهيـة  سيكون وضع شكل صفحة للمشاريع والرب     )أ(
  .بشأن كيفية استخدامها

سيكون من الضروري أيضاً لآللية العاملية أن تستعرض وحتدِّث رمـوز األنـشطة ذات                )ب(
  .الصلة بشكل ميشى مع االستراتيجية

ينبغي أن تصبح أوصاف املشاريع والربامج اليت تدعم تنفيذ االتفاقية، اليت قامت بتيـسري                )ج(
  .أو تنفيذها، عنصراً أساسياً يف التقارير اليت تصدرها اآللية العاملية/عماهلا وإ

  التعليل
إن ختصيص صفحة للمشاريع والربامج سيوجه توصيف املشاريع واألنشطة بغية إصدار معلومات شاملة تكون شائعة أيضاً بالنسبة ملنظمات أخرى يف األمم املتحدة ومنظمـات حكوميـة                             )أ(

  .ضمان أن تقدم مجيع املنظمات نفس نوع املعلومات، وتوحيد طريقة عرضها: هلذا اهلدف وجهانو. دولية
 العامليـة  ويستهدف التصنيف التغلب على نقص التوجه بشأن حتديد وتصنيف األنشطة املعنية اليت أبرزهتا اآلليـة . سُيستخدم هذا التصنيف لدعم جتهيز املعلومات املالية املقدمة يف املُرفق املايل      )ب(

  .كأحد األسباب وراء رداءة نوعية اإلبالغ املايل
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   عملية اإلبالغ-ثالثاً 
   أوقات اإلبالغ بالنسبة ملختلف كيانات اإلبالغ-ألف 
  األثر  التنفيذ

ستناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة توقيت تقدمي التقارير من جانب               )أ(
كل املقبل لدورات جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة والقـرارات           كيانات اإلبالغ والش  

وسينظر مؤمتر األطراف يف دورتـه التاسـعة   . املعتمدة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     
  .ويعتمد اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  .ميكن حتديد تسلسل إلجناز التقارير داخل كل دورة إبالغ  )ب(

  .تلف املقررات من جانب مؤمتر األطراف بغية ضمان االتساقسيتعني مراجعة خم

  التعليل
  .ينبغي ربط توقيت اإلبالغ من جانب اآللية العاملية بتوقيت اإلبالغ من جانب كيانات اإلبالغ األخرى والنظر فيهما مع مراجعة برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )أ(
إىل اآللية العامليـة تقـدمي تقريـر إىل جلنـة           ) االستراتيجية (٨-م أ /٣وطلب املقرر   . اف من اآللية العاملية تقدمي تقرير إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف            طلبت االتفاقية ومؤمتر األطر     )ب(

ومع ذلك، مل تستعرض دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املعقودة أثناء           . استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف عن تنفيذ االستراتيجية، باالستناد إىل إطار اإلدارة القائمة على النتائج              
وكانت هذه حىت اآلن مهمة جلنة استعراض تنفيذ        . انعقاد دورات مؤمتر األطراف، اليت نظرت حىت اآلن يف التقارير املقدمة من اآللية العاملية، مسألة تنفيذ االتفاقية استناداً إىل التقارير املقدمة                    

وهذا يعين، أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كانت أثناء الدورات اليت تتخلل انعقاد دورات املؤمتر تنظر يف تقارير الـدول األطـراف                   . تفاقية يف الدورات اليت تتخلل انعقاد دورات املؤمتر       اال
. نظومة األمم املتحدة، ولكن ليس يف التقارير املقدمة من اآللية العاملية واألمانة ومرفق البيئـة العامليـة                املتأثرة، والدول األطراف املتقدمة النمو، واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات يف م          

  .ية تقييماً كامالًوهذا يؤثر سلباً على مشولية وإمكانية مقارنة املعلومات اليت ينبغي تقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ويعطل قدرهتا على تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيج
طُِلب إىل اآللية العاملية أيضاً أن تقدم تقريراً، باالشتراك مع األمانة، عن تنفيذ خطة العمل املشتركة، وبشكل واضح وشفاف، عن التقاسم الفعلي للعمـل واسـتخدام األمـوال األساسـية                     )ج(

ك كجزء من عملية اإلبالغ اليت تقوم هبا كلتا املؤسستني لدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومـؤمتر األطـراف،       ويقترح أن يتم ذل   ). ٨-م أ /٣(والتربعات املتصلة خبطة العمل املشتركة      
  .، حيث سيتم يف هذه الدورات أيضاً مناقشة خطط عمل للمؤسستني ملدة أربع سنوات وبرامج عملهما ملدة سنتني٨-م أ/٣مثلما طلب املقرر 

أن تضيف أيضاً إىل    ) اإلقليمية/مثل، اتفاقيات ريو األخرى، أو املمارسات العاملية      (العادية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل العمليات الدولية األخرى            من شأن تدفقات املعلومات       )د(
ويتمشى ذلك مع اهلدف التنفيذي الثالـث       . رنة وحتليل االجتاهات عرب البلدان    تردي األراضي واجلفاف، وأن تيسِّر املقا     /مسعة االتفاقية كمصدر يعول عليه للبيانات املتعلقة بعمليات التصحر        

  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/لالستراتيجية، الذي يدعو إىل أن تصبح االتفاقية سلطة عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتصلة بالتصحر
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   فاصل زمين مناسب بني دورات اإلبالغ-باء 
  األثر  لتنفيذا

سيتم يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مناقشة توقيت تقدمي التقـارير مـن جانـب                 
وسينظر . كيانات اإلبالغ والشكل املقبل لدورات اللجنة واعتمادمها يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف           

  . ض تنفيذ االتفاقيةمؤمتر األطراف يف دورته التاسعة ويعتمد اختصاصات جلنة استعرا

  .ستحتاج خمتلف مقررات مؤمتر األطراف إىل مراجعة بغية ضمان االتساق

  التعليل
اعـي حتديـد دورة     وينبغي أن ير  . وقد تفاوتت دورة اإلبالغ من جانب األطراف على مر الزمن         . قدمت اآللية العاملية حىت اآلن إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً كل سنتني              

  . بأن يكون باإلمكان مقارنة التقارير فيما بني املناطق وعلى مر الزمن٨-م أ/٣اإلبالغ اجلديدة جلميع كيانات اإلبالغ الطلب الوارد يف املقرر 
   معاجلة املعلومات بصورة فعالة عرب عملية تقدمي التقارير-جيم 
  األثر  التنفيذ

 هو سبيل فعال جلعـل املعلومـات قابلـة          -ية أو السردية     إما للمادة الرقم   -التصنيف    )أ(
وباعتماد الشكل اجلديد لإلبـالغ، يتوقـع أن        . لالسترجاع والتحليل مبا يكفي لتقييمها    

وهكذا قد يصبح التصنيف أمراً ممكناً، ممـا يتـيح          . تكون املعلومات أكثر اتساقاً ومشوالً    
جرد تـصنيف املعلومـات، يكـون       ومب. إمكانية إجراء حتليل للمعلومات أكثر منهجية     

  . باإلمكان استخالصها أو استرجاعها بصورة تلقائية من التقارير
فيما يتعلق باستخدام التصنيف يف الربامج واملـشاريع، سـيتم أخـذ معـامل ريـو يف                   )ب(

كمـا  . وسيتم إسناد معامل ريو يف املرفق املايل      . احلسبان بالنسبة جلميع كيانات اإلبالغ    
فئات الربامج واملـشاريع وفقـاً لألهـداف االسـتراتيجية والتنفيذيـة            سيتم تصنيف   

  .اجلديدة لالستراتيجية
سُتصنف الربامج واملشاريع اليت قدت اآللية العاملية وصفاً هلا، وفقاً ملعامل ريـو ورمـوز                 )ج(

وسيتعلق التصنيف املستند إىل رموز األنشطة ذات الصلة باألهداف         . األنشطة ذات الصلة  
  . سية للمشروع ورمبا بأنشطته الرئيسيةالرئي

حيث ُتسند  (سيتم تقاسم حتليل املعلومات املتحصلة من التقارير بني األمانة واآللية العاملية              )أ(
  ).إىل هذه األخرية مهمة حتليل املعلومات املتصلة باملسائل املالية

ليل املعلومات املـصنفة    هناك حاجة إىل نظم للمعلومات اليت تتقامسها املنظمتان لدعم حت           )ب(
  .املتحصلة من التقارير

  :يعين وضع نظم للمعلومات أموراً منها  )ج(
  تعريف نوع البيانات الواجب استرجاعها وختزينها؛  ´١´
  حتديد تدفقات البيانات من املصادر املختلفة إىل النظام؛  ´٢´
  تعريف إجراءات مجع البيانات؛  ´٣´
  م وحتديد أدوارهم؛حتديد األشخاص املخصصني للنظا  ´٤´
  تعريف أنشطة تسجيل وختزين وإدارة البيانات؛  ´٥´
  .سيكون من الضروري أيضاً بناء القدرات  ´٦´
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وسـيتم  . تعكف اآللية العاملية على إجراء حتديث متواصل لرموز األنشطة ذات الـصلة             )د(
جية االنتهاء من استعراضها ومواءمتها لكي تعكس على حنو أفضل األهداف االسـتراتي           

والتنفيذية لالستراتيجية قبل بدء دورة اإلبالغ التالية، ويف وقـت مناسـب إلدراجهـا              
  .وعرضها يف املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ

وينبغي اختاذ قرار   . ستحتاج األمانة إىل املوارد التقنية واملالية الالزمة لتنفيذ هذا التصنيف           )د(
  .بشأن كيفية حتديد وتعبئة هذه املوارد

. رمبا يكون باإلمكان تصنيف املعلومات املقدمة يف التقارير من جانب مؤسسة مـستقلة              )ه(
والغرض من التصنيف هو إسناد رموز وكلمات دالة ملضمون التقارير، وإنشاء قاعـدة              

  .بيانات ميكن من خالهلا استرجاع املعلومات بسهولة لعمليات حبث بسيطة
  التعليل

وبصفة خاصة، يوصي الفريق العامل املخصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات بوضع نظم متوافقة للمعلومـات، وقواعـد بيانـات                   . علومات مها أساس اإلبالغ   أن استرجاع وجتميع امل     )أ(
  .أو إجراءات جلمع املعلومات املناسبة على مستوى البلد ولرصد التدفقات املالية

  . اليت تتناوهلا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ضمن حافظة أوسع ملشاريع التنمية والبيئةعيد وترجيح األنشطة املتعلقة باملواضيأوصت اآللية العاملية بإتباع منهجية لتحد  )ب(
شطة ذات الصلة باألهـداف الرئيـسية للمـشروع ورمبـا           وسيتعلق التصنيف املستند إىل رموز األن     . تصنَّف املشاريع اليت تصفها اآللية العاملية، وفقاً لرموز األنشطة ذات الصلة وملعامل ريو              )ج(

  . بأنشطته الرئيسية
 ٢-م أ /١٨ و ١-م أ /٢٥ و ١-م أ /٢٤املقـررات   (أجرى مؤمتر األطراف مداوالت يف عدد من املناسبات بشأن العالقة بني اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية ودور املنظمـتني وواليتيهمـا                        )د(

  .وينبغي ضمان توافق البيانات املقدمة من اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية يف سياق تكامل املؤسستني). ٨-م أ/٣ و٧-م أ/٦ و٧-م أ/٧ و٦-م أ/٥ و٣-م أ/١٧و
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   تيسري تنمية أوجه التآزر مع اتفاقية ريو أخرى-دال 
  األثر  التنفيذ

 بشكل واضح يف املبـادئ      ٤-٥ ينبغي أن تتجلى املؤشرات الواجب وضعها فيما يتعلق بالنتيجة        
  .التوجيهية لإلبالغ من جانب اآللية العاملية

. يتوخى املرفق املايل املقتَرح للتقارير تصنيف فئات املشاريع حبـسب اتفاقيـات ريـو الـثالث     
وستتمكن اآللية العاملية من احلصول على بعض املعلومات األولية بشأن مستويات التآزر فيما بني              

 والنهاية جتميع هذه املعلومات يف قاعدة بيانات لتقامسها مـع اتفاقيـة التنـوع               االتفاقيات، ويف 
  .البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  التعليل
ويعود ذلك إىل التعقيـدات الوطنيـة والدوليـة علـى           .  القصري من املستصوب للغاية وضع إطار شامل لعملية اإلبالغ املنسقة التفاقيات ريو الثالث، ولكن يستبعد حتقيق ذلك يف األجل                   )أ(

  .صعيد املؤسسات
 اتفاقية األمم (وبرامج العمل   ) اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      (والربامج الوطنية   ) اتفاقية التنوع البيولوجي  (ومع ذلك، ميكن تيسري مهمة توحيد اجلهود فيما بني االستراتيجيات             )ب(

  .من خالل حتسني تنسيق املعلومات وتعميمها على املستويني الوطين واحمللي، وبإنشاء جلان وطنية معنية بالتنمية املستدامة ونظم وطنية للمعلومات البيئية) املتحدة ملكافحة التصحر
ث، من شأنه أن حيسِّن من كفاءة التزامات اإلبالغ مبوجب كل اتفاقية من اتفاقيات ريو،               وبصفة خاصة، فإن الشروع يف وضع نظم للمعلومات القطرية، تكون مشتركة بني االتفاقيات الثال               )ج(

  . من األمانة تقدمي رأيها بشأنه، بالتشاور مع فريق االتصال املشترك، هبدف تعزيز التعاون يف عملية تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث٨-م أ/٨وهو موضوع طلب املقرر 
  . لالستراتيجية إىل إتباع هنج تآزري إزاء االستثمارات ملكافحة التصحر٥ التنفيذي  للهدف٤-٥تشري النتيجة   )د(
  ).، على سبيل املثال٨-م أ/٥ و٨-م أ/٤ و٧-م أ/٥املقررات (أجرى مؤمتر األطراف مداوالت يف عدد من املناسبات بشأن الربط بني أوجه التآزر ووالية وأنشطة اآللية العاملية   )ه(
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  تنتاجات والتوصياتاالس - ثالثاً 
، اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات تتعلق بكل مـن         ICCD/CRIC(7)/3إضافة للوثيقة   هي  هذه الوثيقة     - ١٦

وهي معروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف         . حتديداًمبادئ اإلبالغ العامة وتلك املتعلقة باآللية العاملية        
عند إعداد مـشروع املبـادئ      التعليقات الواردة يف االعتبار     وستؤخذ  . الستعراضها والنظر فيها  دورهتا السابعة   

   قد يـود إصـداره بـشأن     الختاذ أي مقرر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة     إىلاملقرر تقدميه   التوجيهية لإلبالغ   
  . هذا املوضوع

 -  -  -  -  -  

 


