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   مقدمة-  أوالً
كافحة التصحر، ينبغي للبلدان األطـراف املتـضررة أن تتـشاور           األمم املتحدة مل   من اتفاقية    ١١باملادة  عمالً    -١

أو بـرامج العمـل     /واإلقليميـة   دون  برامج العمل   بشأن إعداد    عند االقتضاء، طبقاً ملرفقات التنفيذ اإلقليمي،        ،وتتعاون
وتشمل االتفاقية مخسة مرفقات تنفيذ إقليمية خاصة . دة فعاليتهاقصد تنسيق برامج العمل الوطنية وتكميلها وزيا باإلقليمية  

  .بكل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ومشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية

اً املنطقة اليت حتقـق     وأفريقيا هي أيض  . ومرفق التنفيذ اإلقليمي اخلاص بأفريقيا هو أكثر املرفقات اخلمسة تفصيالً           -٢
وأفريقيا مشمولة حالياً خبمسة برامج     . ، إذ إهنا استكملت برامج العمل دون اإلقليمية ونفذهتا وأبلغت عنها           كبري تقدمفيها  

 برامج عمل إقليمية    ٣ برنامج عمل دون إقليمي و     ١٢، فقد وضع    االًإمجو. عمل دون إقليمية وبرنامج عمل إقليمي واحد      
ومسؤوليات اإلبالغ بتنفيذ برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية إما منوطة مبؤسسات             . )١(ةيف إطار االتفاقي  

  .ومنظمات حمددة، كما هي حال أفريقيا، وإما مستندة إىل جتميع املسامهات من خمتلف أصحاب املصلحة

وفيما خيص التقـارير    . اتق كل طرف   على واجبات اإلبالغ امللقاة على ع      ١- م أ /١١وتنص االتفاقية واملقرر      - ٣
اإلقليمية ودون اإلقليمية، جييز املقرَّر البالغات املشتركة من أي جمموعة من البلدان األطراف املتضررة، مباشرة أو عرب                 

أو دون اإلقليمـي عنـد تنفيـذ       /ومنظمة إقليمية أو دون إقليمية خمتصة، بشأن التدابري املتخذة على الصعيد اإلقليمي             
جماالت التعاون يف إطار الربنامج واإلجراءات املتخذة أو املزمع         ) أ: (وتقدم هذه البالغات معلومات عما يلي     . اقيةاالتف

عملية التشاور دعماً إلعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية واتفاق الشراكة مع البلدان               و) ب(اختاذها؛  
املخصصات املالية اليت ترصدها البلدان األطراف املتضررة       و) ج(املهتمة باألمر؛   املتقدمة األطراف وغريها من الكيانات      

الضروريني، املقدمني واملساعدة املالية والتعاون التقين  فضالً عن   يف املنطقة أو املنطقة دون اإلقليمية لدعم عملية التنفيذ،          
 إىل أن يدَرج يف هذه التقارير استعراض املعـايري          ويدعو املقرر أيضاً  . مع حتديد االحتياجات وترتيبها حبسب أولوياهتا     
  . )٢(واملؤشرات املستخدمة لقياس التقدم وتقييمها

واملنطقة الوحيدة األخرى الـيت     . وقدمت أربعة تقارير دون إقليمية خاصة بأفريقيا أثناء دورة اإلبالغ األوىل            - ٤
  .ىل والثانية هي منطقة مشال البحر األبيض املتوسطقدمت تقريراً إىل أمانة االتفاقية أثناء دوريت اإلبالغ األو

قصد حتسني  ب، الذي أنشأته الدورة السابعة ملؤمتر األطراف         املعين بإيصال املعلومات   والفريق العامل املخصص    - ٥
منتظم بشكل  جودة وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل أمانة االتفاقية، مل يعلق   فضالً عن  إجراءات إيصال املعلومات  

على أوجه القصور الواردة يف التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية، رغم أن بعض توصياته أشارت حتديـداً إىل التقـارير         
ودعت هذه التوصيات إىل التقيد باملبادئ التوجيهية املقرر وضعها، وإىل مراجعة التقارير يف             . اإلقليمية ودون اإلقليمية  

                                                      

)١( ICCD/CRIC(6)/6. 

 .١-م أ/١١املقرر  )٢(
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ها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وإىل توافق اآلراء بشأن آليات اإلبالغ جبملة أمور              االجتماعات اإلقليمية قبل تقدمي   
  .)٣(منها حتديد الكيانات املكلفة باإلبالغ

ووضعت األمانة  . وتركز هذه اإلضافة على املبادئ اليت ينبغي أن تستند إليها التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية               - ٦
ملؤمتر األطراف؛ وآراء اهليئات الفرعية التابعة له وتوصياهتا       ذات الصلة   املداوالت  : عتبار ما يلي  آخذة يف اال  هذه املبادئ   

 الواردة يف اجتماع مكتـب جلنـة        شورة اليت قدمتها اآللية العاملية؛ وامل     شورةومداوالت الفريق العامل املخصص؛ وامل    
 الواردة من فرقة عمل مشتركة بـني الوكـاالت          شورةمل؛ وا ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦استعراض تنفيذ االتفاقية املعقود يف      
وأخرياً، صيغت مبادئ اإلبالغ آخذةً يف احلـسبان        . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧- ٢٦أنشئت هلذا الغرض واجتمعت يف      

 مواطن الضعف املؤسسي لآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وخيار مطابقتها جمدداً باالستراتيجية واحلاجة إىل املزيد من              
  .الوضوح وإىل ترتيبات فعالة يف جمال التنسيق

  .حمتوى اإلبالغ، ومنوذج اإلبالغ، وعملية اإلبالغ: وتتوزع مبادئ اإلبالغ على ثالثة عناوين رئيسية، هي  - ٧

                                                      

)٣( ICCD/CRIC(6)/6. 
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   مبادئ اإلبالغ بتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية- ثانياً 

  حمتوى اإلبالغ
   وأهدافها"االستراتيجيةو" مع نطاق االتفاقية، االتساق

  اآلثار  التنفيذ

  . برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية مع االستراتيجيةماشىينبغي أن تت  )أ(
لكي تتقيد برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية بالنهج الشامل القـائم               )ب(

خذ به، ينبغي لتلك الربامج، عـرب       على حتقيق النتائج والذي شجعت االتفاقية على األ       
، أن تضع األهداف ضمن إطار زمين، وحتدد        "لالستراتيجية"األهداف التنفيذية اخلمسة    

بيد أنه جتدر اإلشارة    . لتحقيق تلك األهداف  املتوخى االضطالع هبا    جمموعة األنشطة   
ند إىل  يـست إىل أنه ميكن، يف هذه املرحلة، إعادة النظر يف مضمون تلك الربامج حبيث              

  . بدرجة أكربالعلم
سيستند تقدمي الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتقارير إىل منوذج إبـالغ جديـد               )ج(

  .نطاق االتفاقية، واالستراتيجية وأهدافهامع املعلومات املقدمة توافق يسهل 
يف إطار منوذج اإلبالغ، سيخصص فرع من الفروع لتحقيـق األهـداف التنفيذيـة                )د(

وسيقيس موجز إقليمي التقدم احملرز مقابل األهداف       .  احملددة يف االستراتيجية   اخلمسة
 ".االستراتيجية"ل االستراتيجية األربعة 

من ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(بني اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر        االتساق    )أ(
اإلبـالغ   متطلبـات  تـضي وأهدافها، وستق) االستراتيجية(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  :اجلديدة ما يلي
تنقيح برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية واختاذ قرار بشأن ما           ‘١‘

  إذا كانت ستقوم على برامج علمية أم على برامج عملية؛
  تنقيح منوذج اإلبالغ واملبادئ التوجيهية للتقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  ‘٢‘
تشاور مع جلنة العلـم والتكنولوجيـا واألطـراف         وضع موجز إقليمي، بال     ‘٣‘

  ومرفقات التنفيذ اإلقليمي؛
  .وضع مؤشرات على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي  ‘٤‘

ينبغي أن يكمل تنقيح برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمـل دون اإلقليميـة حتديـد                 )ب(
تويني اإلقليمـي ودون    وينبغي أيضاً أن تنسجم األهداف احملددة على املس       . املؤشرات

وبناء عليـه، ينبغـي   . اإلقليمي مع املؤشرات لقياس التقدم احملرز مقابل تلك األهداف  
الربط بوضوح بني تنقيح برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليميـة، مـن              

  .جهة، وحتديد املؤشرات، من جهة أخرى
قيح برامج العمل اإلقليمية وبـرامج      قد تدعو الضرورة إىل وضع أدلة مساَعدة بشأن تن          )ج(

 .العمل دون اإلقليمية أو إعدادها
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  املربرات
إىل اعتمـاد بـرامج عمـل       ) املرحلة املؤسسية ( وهي حتّول تركيزها تدرجيياً من وضع آليات تنفيذ وَسن التزامات أساسية             ١٩٩٦منذ دخول اتفاقية مكافحة التصحر حيز التنفيذ يف عام            )أ(

  ).لة التنفيذ القائمة على حتقيق النتائجمرح(وتنفيذها 
وتضع االستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية ومخسة      ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(هذا التغيري يف التركيز ينعكس يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية                    )ب(

مؤشرات مؤقتة لقياس التقدم    " االستراتيجية"ويرد يف   ). بالنسبة إىل األهداف التنفيذية   (والنتائج املتوقعة   ) بالنسبة إىل األهداف االستراتيجية   (أهداف تنفيذية، وحتدد لكل منها اآلثار املتوقعة        
  . العامل بني الدورات يف وثيقة مستقلةاحملرز مقابل األهداف االستراتيجية، يف حني أن املؤشرات األولية بالنسبة إىل األهداف التنفيذية اقترحها الفريق احلكومي الدويل

 متماشية  باالتفاقيةذات الصلة املتعلقة    جتعل برامَج عملها الوطنية، وغريها من األنشطة        أن  ، ُيفترض يف البلدان األطراف املتضررة، يف إطار مرفقاهتا للتنفيذ اإلقليمي،            ٨-م أ /٣وفقاً للمقرر     )ج(
لعمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية أدوات أساسية لتنفيذ االتفاقية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، فإنه ينبغي أيضاً النظر يف تنقيحها                     وملا كانت برامج ا   . "االستراتيجية"مع  

  ."االستراتيجية"يف ضوء 

  حتليل املؤشرات وتقييمها
  اآلثار  التنفيذ

بالغ من قبل الكيانات اإلقليميـة     ستكون املؤشرات هي األساس الذي يستند إليه اإل         )أ(
وتشمل املؤشرات اليت ستستعمل يف التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية         . ودون اإلقليمية 

ـ          " مؤشرات األثر "  ةـلقيـاس التقـدم احملـرز مقابـل األهـداف االستراتيجيـ
لقياس التقـدم مقابـل األهـداف التنفيذيـة         " مؤشرات األداء "، و "االستراتيجية"ل 
  ."راتيجيةلالست"

البلدان فرادى  ينبغي حتديد مؤشرات األداء على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي من             )ب(
  ).نظم املعلومات والبيانات(األطراف وفقاً للموارد املتاحة 

تبحث االستراتيجية مؤشرات األثر باستفاضة، ومن املقرر أن تصقلها أكثر جلنة العلم              )ج(
. ، استناداً إىل مصادر البيانات املتاحـة      )واآللية العاملية، جزئياً  واألمانة  (والتكنولوجيا  

وستكون هذه املؤشرات هي أساس تقييم عاملي لتنفيذ االتفاقية، وسُتقترح وُتحلـل يف     
  ".املوجز اإلقليمي"

  .من املهم وضع بيانات مرجعية ميكن قياس التقدم على أساسها  )أ(
على جلنة العلم والتكنولوجيا أن تصقل مؤشرات األثر املتعلقة باألهداف االستراتيجية             )ب(

وينبغي لألمانة أن تقترح املؤشـرات اخلاصـة        . ٨-م أ /٣، مبوجب املقرر    ٣ و ٢ و ١
فنظراً إىل التداخل   .  استناداً إىل املشورة املقدمة من اآللية العاملية       ٤يجي  باهلدف االسترات 

الشديد بني مجيع األهداف االستراتيجية، ينبغـي أيـضاً مراعـاة آراء جلنـة العلـم       
  .والتكنولوجيا يف املؤشرات اخلاصة هبذا اهلدف

ليمية وتنسيقها تقع    أن مسؤولية توحيد املؤشرات الوطنية واإلق      ٨-م أ /٣جاء يف املقرر      )ج(
تقـدمي  جلنة العلـم والتكنولوجيـا      أن ُيطلب من    على عاتق األمانة، لكنه ميكن أيضاً       

  .مؤشرات األداء هذهاملشورة بشأن 
لزيادة تركيز اإلبالغ على املسائل املتعلقـة       فريدة من نوعها    إن حتديد املؤشرات فرصة       )د(

ات العامة املؤشرات احملددة القادرة     وينبغي أن تكمل املؤشر   . باتفاقية مكافحة التصحر  
  .على قياس املعلومات املتصلة باالتفاقية
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سُيعمد إىل مقارنة املعلومات بني املناطق عرب جمموعة أساسية من املؤشرات املـشتركة               )د(
دان األطراف، ورمبا استندت إىل املنهجيات املنـسقة لتجميـع          ــلع الب ـبني مجي 

  .البيانات ومعاجلتها
جمموعـة أساسـية مـن      (إن حتديد جمموعة من املؤشرات املشتركة بني مجيع املناطق            )ه(

عملية جيب استكماهلا يف أقرب وقت ممكن، على أن يكون هدفها النهائي            ) املؤشرات
وستعمد . املؤشرات يف بداية دورة اإلبالغ الالحقة     وجود جمموعة أساسية حمكمة من      

األمانة إىل توحيد املؤشرات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وإن أمكن، حتديـد جمموعـة             
  .أساسية من املؤشرات

اجملموعة األساسية من املؤشرات، سـيكون للمنـاطق اإلقليميـة ودون           اإلضافة إىل     )و(
  .تعكس خصوصياهتا كما ينبغياإلقليمية مؤشرات وبيانات خاصة هبا كي 

ينبغي استكمال االستعمال املتزايد للمعلومات الكمية يف التقارير بطلب االستـشهاد             )ه(
وينبغي أن يكون هذا الطلب جزءاً من       . اإلحصاءات املقدمة /املعلومات/مبصادر البيانات 

دة ينبغي وضعه يف إطار عملية اإلبالغ للتحقـق مـن جـودة             نظام شامل ملراقبة اجلو   
  .املعلومات املقدمة

  املربرات

لقياس واالستراتيجية نفسها تتضمن مؤشرات مؤقتة . وأهدافها انتهاج هنج يقوم على املؤشرات يف تقييم التقدم احملرز يف التنفيذ، ومن مث اإلبالغ             " واالستراتيجية"يعين التساوق مع االتفاقية،       )أ(
  .واقترح الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات مؤشرات أولية لقياس األهداف التنفيذية. مستوى حتقيق األهداف االستراتيجية

  . غائب حىت اآلنالغرض من هذا النهج القائم على املؤشرات حتسني تقييم األثر الكمي للتدابري والربامج املنفذة يف إطار االتفاقية، وهو تقييم حمدود أو  )ب(
واملؤشرات أدوات شائعة لدعم رصـد التنفيـذ        . هذا النهج القائم على املؤشرات يفترض التحليل املنهجي ملؤشرات خمتارة يف كل دورة إبالغ هبدف البدء يف حتديد االجتاهات وتقييمها                     )ج(

  .ار بشأن األراضي الرطبة وعملية األهداف اإلمنائية لأللفية تستعمل مؤشرات ألغراض الرصدإن كالً من اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية رامس. واالجتاهات وتقييمهما
  .سجبانب احلاجة إىل حتديد األهداف والغايات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، اعترف الفريق العامل املخصص أيضاً باحلاجـة إىل حتديد املؤشرات لتسهيل اإلبالغ باآلثار القابلة للقيا  )د(
  . بفهم العمليات الرئيسية على املستوى اإلقليمي على حنو أفضل-  استناداً إىل املعلومات املقدمة يف املوجزات القطرية-قد يسمح وضع موجز إقليمي   )ه(
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  االنتباه إىل املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة
  اآلثار  التنفيذ 

 ودون اإلقليمية على منوذج جديد لإلبالغ يسمح بـاإلبالغ          ستعتمد التقارير اإلقليمية    )أ(
باألنشطة املتصلة باالتفاقية وغري املدرجة حتديداً يف برامج العمل اإلقليميـة وبـرامج             

وقد تشمل هذه األنشطة ترتيبات التنـسيق القائمـة واألدوات          . العمل دون اإلقليمية  
  .واآلليات اإلقليمية أو الترتيبات املالية

 يف تناول إمكانيات إجياد أوجه تآزر أو تعاون      ، بشكل خاص  ،وسعتبغي للتقارير أن ت   ين  )ب(
 .بني هذه األنشطة واالتفاقية

الغرض النهائي من تنفيذ هذا املبدأ هو حتديد املبادرات املهمـة اجلاريـة أو القادمـة                  )أ(
نـشطة  األخرى على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، اليت ميكن تنسيقها مـع األ           

وميكن للتنسيق أو التآزر أو التعـاون مـع املبـادرات           . املضطلع هبا يف إطار االتفاقية    
  .التكميلية أو الداعمة أن تساهم بإجيابية يف تنفيذ االتفاقية

ستقدم أيضاً معلومات عن املبادرات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي من خالل          )ب(
ومن مث، سـيتعني علـى      . نظمات احلكومية الدولية  تقارير منظمات األمم املتحدة وامل    

 .األمانة مجع تلك املعلومات الواردة من مصادر شىت وتنسيقها

  املربرات

وقد تـشمل   . ة بتنفيذ االتفاقية  ال تشمل خطط عمل برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية بالضرورة، مجيع املبادرات املتخذة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي واخلاص                      )أ(
  .هذه املبادرات، يف مجلة ما تشمله، الشبكات واألدوات وترتيبات التمويل

ـ                           )ب( دمي اخلـدمات   إن توليف ومجع املعلومات عن املبادرات اليت تكمل أو تدعم تنفيذ االتفاقية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي أمران مفيدان وسيساعدان األمانة على أداء وظيفة تق
 ترتيبات التنسيق اإلقليمي، وتعزيز التحاور والتشاور على الصعيدين اإلقليمي          ني، حتس ٨-م أ /٣اخلصوص، مطلوب من األمانة، مبقتضى املقرر       على وجه   و. املتعلقة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي   
  .دون إقليمية/للتمويل إقليميةخطط سه، أن تضع ومطلوب من اآللية العاملية، مبوجب املقرر نف. ودون اإلقليمي، وتيسري التعاون

إن من شأن تقدمي الكيانات املبلِّغة اإلقليمية ودون اإلقليمية هذه املعلومات يف كل دورة إبالغ أن يسمح لألمانة ولآللية العاملية بأن يلبيا االحتياجات القائمة والناشئة اخلاصة بكل منطقـة،         )ج(
  . االخنراط يف بناء الشراكاتمن الكيانات املبلِّغة متكنيو
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  اتساق املعلومات املالية ومشوليتها وقابليتها للمقارنة
  اآلثار  التنفيذ

وقـد  . سيستند اإلبالغ املايل من قبل الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل مرفق مايل    )أ(
ني التنسيق ونظـم    يتطلب اعتماد هذا املرفق تنفيذ التدابري املصاحبة األخرى، مثل حتس         

  .تبادل املعلومات
وميكن أن تشمل تلك اآلليـات      . ينبغي النظر أيضاً يف آليات تيسري إعداد املرفق املايل          )ب(

توزيع استمارات مملوءة سلفاً ببيانات متاحة من نظام اإلبالغ بالدائنني الذي وضـعته             
  .ي امليدان االقتصاديـة فـاون والتنميـجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التع

ـ             )ج( ـ  ـلتحقيق اتساق املعلومات املالية قبل تسليمها إىل األمانة، رمبا كان م الزم ـن ال
 .إجراء مشاورات

  .من الضروري حشد املوارد لتنفيذ التدابري املرافقة مثل نظم املعلومات اإلقليمية  )أ(
دفق منهجي للبيانات املالية    حيتمل أن يسمح إنشاء نظم معلومات إقليمية يف املستقبل بت           )ب(

من املناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية يف اجتاه األمانة، مبا يف ذلك خارج نطـاق دورة               
ومن شأن زيادة وترية إبالغ املعلومـات املاليـة أن          . اإلبالغ املكونة من أربع سنوات    

علومـات  وهي نظام مصدر امل    -يسمح لآللية العاملية بتحديث قاعدة بياناهتا املركزية        
 وإعداد تقارير عن األداء وتقـدميها إىل جلنـة          - )FIELD(املالية عن تردي األراضي     

  .ة الفريق العامل املخصصـاستعراض تنفيذ االتفاقية، بناء على توصي
من شأن إنشاء نظم معلومات إقليمية يف إطار برامج العمل اإلقليمية، مع االسـتفادة،                )ج(

مج املواضيعية، أن يسهم يف تأسيس مراكز للتميز على         عند االقتضاء، من شبكات الربا    
  .الصعيد اإلقليمي تركز على مسائل التصحر وتردي األراضي

  .سيسهم املرفق املايل يف تعزيز أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو باستعمال معامل ريو  )د(
 .ينبغي وضع مبادئ توجيهية إلعداد املرفق املايل  )ه(

  املربرات
عديد من أوجه القصور الرئيسية يف إبالغ أمانة االتفاقية باملعلومات املالية يف دورات اإلبالغ الثالث املاضية، كان من بينها تباين يف املعلومات املقدمة مـن األطـراف املموِّلـة                             لوحظ ال   )أ(

  .ملشاريع املموَّلة متويالً مشتركاًواملتلقني؛ وقلة التفاصيل عن التدفقات املالية واالستثمارات؛ واحلساب املزدوج للموارد بشأن ا
من بني األسباب الكامنة وراء ضعف نوعية املعلومات املالية عدم وجود إجراءات ومنهجيات موحدة لإلبالغ من أجل رصد التدفقات املالية، وجتميع غري كاف للبيانات وقلـة آليـات                              )ب(

  ).مبا فيها قواعد البيانات(اإلدارة 
  . املبلِّغة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي حىت اللحظة سوى معلومات مالية حمدودةمل توفَّر الكيانات  )ج(
يل بغية رفـع  ويوصى مجيع الكيانات املبلِّغة، مبا فيها الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية، باعتماد املرفق املا. أوصى الفريق العامل املخصص باعتماد مرفق مايل موحد ملحق بالتقارير الوطنية        )د(

  .القيود املشار إليها آنفاً، وضمان اتساق املعلومات املقدمة وقابليتها للمقارنة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي
يع األطراف إىل اإلبالغ يف نفـس دورة اإلبـالغ،          ينبغي أال يكون املرفق املايل حالً قائماً بذاته، وإمنا استكماله مبجموعة من التدابري املصاحبة، منها وضع نظم للمعلومات، وأن تعمد مج                      )ه(

  .وتعزيز أوجه التآزر يف عملية اإلبالغ يف إطار اتفاقيات ريو، وحتسني التواصل والتشاور بني الكيانات املبلِّغة املعنية
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  التساق مع عمل جلنة العلم والتكنولوجياضمان ا

  اآلثار  التنفيذ

لعلم والتكنولوجيا ينبغي أن يتوافق مـع منـوذج    كل توصية أو طلب خاص من جلنة ا         )أ(
  .اإلبالغ املنقح

الل عمليـة اإلبالغ املوحـدة     ـيقتضي تبسيط إسهام جلنة العلم والتكنولوجيا من خ         )ب(
  :ما يلي

اختاذ قرار بشأن مدى انتهاج برامج العمل اإلقليمية وبـرامج العمـل دون               ‘١‘
  اإلقليمية هنجاً علمياً يف املستقبل؛

   توقيت طلبات جلنة العلم والتكنولوجيا لدورات اإلبالغ؛وافقت  ‘٢‘
  .دعم الطلبات مبرجعية واضحة  ‘٣‘

زيادة على ذلك، ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تتوسع يف املعلومات اليت تتلقاها                )ج(
  .من التقارير وأن تقدم تعليقات عليها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ة العلم والتكنولوجيا أن تركز استعراضاهتا على أولوية أو أولويتني اثنتني يف            ينبغي للجن   )أ(
ومن مث، فمن احملتمل أن تقّدم جلنة العلم        . "االستراتيجية"كل فترة سنتني، كما جاء يف       

والتكنولوجيا طلباهتا إىل الكيانات املبلِّغة اإلقليمية ودون اإلقليمية كل سنتني، يف حني            
إن عدم التطابق هذا بني واجبات      . بالغ كانت حىت اآلن أربع سنوات     أن مدة دورة اإل   

اإلبالغ امللقاة على عاتق جلنة العلم والتكنولوجيا واإلبالغ على الصعيدين اإلقليمـي            
ـ ـودون اإلقليمي حيتاج إىل معاجلة من األطراف يف الدورة التاسع        راف ـة ملؤمتر األط

ـ  ـة للجن ـلصالحيات املقبل ، إضافة إىل اعتماد مقرر بشأن ا      )٩-م أ ( عراض ـة است
  .تنفيذ االتفاقية

ينبغي أن تضمن مقررات مؤمتر األطراف االتساق بني عملييت جلنة اسـتعراض تنفيـذ             )ب(
 تنظيم دورات جلنـة  يةويصب يف هذا االجتاه إمكان    . االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا   

  .ة بالتزامن، كما ورد يف االتفاقيةالعلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقي
إن كان تنفيذ الطلبات املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا يعين ضرورة توفري املزيد مـن               )ج(

ـ ـلك املـوافر تـذ ت ـاملوارد املالية والتقنية لإلبالغ، فإنه ينبغي أخ       ة ـوارد اإلضافي
  .يف احلسبان

  املربرات

 من االستراتيجية موضع التطبيق اخلاص      ٣فقد أنيط هبذه اللجنة املسؤولية األساسية املتمثلة يف وضع اهلدف التنفيذي            . ر جلنة العلم والتكنولوجيا ومسؤولياهتا     حتديد دو  ٨-م أ /٣يعيد املقرر     )أ(
. ا، علماً بأن ذلك قد يكون ممكناً أيضاً على الصعيد اإلقليمي       على استحداث نظم لتشاطر املعرفة وشبكات للعلم والتكنولوجي        ٦-٣ و ٥-٣وتنص النتيجتان   . بالعمل والتكنولوجيا واملعرفة  

  .لى الصعيد اإلقليميعـذ ـيت تنفـبادرات الـومن املطلوب كذلك من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تعزز صالهتا بشبكات الربامج املوضوعية وغريها من امل

  
  



  IC
C

D
/C

R
C

(7)/3/A
dd.7 

P
age 11 

  
  منوذج اإلبالغ

  ، يتبع مبادئ توجيهية لإلبالغ واضحة وذات بنية منطقية وسهلة االستعمالمولية والعقالنيةموحد لإلبالغ يتسم بالبساطة والش منوذج
  اآلثار  التنفيذ

ويشمل . ينبغي إصدار منوذج جديد لإلبالغ ومبادئ توجيهية جديدة واالتفاق عليها           )أ(
  .ورمبا ُنظر أيضاً يف وضع موجز إقليمي. ذلك مرفقاً مالياً

ومن املتوقع أن يفضي وضع     . قصوى لكل فرع من فروع التقرير     وضع حدود الطول ال     )ب(
  .ة مكافحة التصحرـاتفاقيبتلك احلدود إىل تركيز اإلبالغ على املسائل ذات الصلة 

سيشجَّع على استعمال معلومات كمية يف كل النموذج، لزيـادة االعتمـاد علـى                )ج(
 .املعلومات اليت ميكن تصنيفها بسهولة ومنهجية

التقيد باملوعد النهائي العتماد املبادئ التوجيهية لإلبالغ، كما ينبغي اسـتكمال           ينبغي    )أ(
عملية اإلقرار حسب اجلدول الزمين احملدد، حبيث ميكـن أن تـستند دورة اإلبـالغ               

  .اجلديدة إىل مبادئ اإلبالغ ومناذجه اجلديدة
 .تكنولوجياينبغي تنسيق العمل اخلاص باملوجزات اإلقليمية مع جلنة العلم وال  )ب(

  املربرات
  . األولوية لزيادة فعاليته يف تقدمي املعلومات الالزمة الستعراض االتفاقية وتقييمها٨-م أ/٨تبسيط منوذج اإلبالغ؛ وقد أعطى املقرر   )أ(
  . أيضاً أن الضرورة تدعو إىل وجود مبادئ توجيهية لإلبالغ جديدة وحمكمةسلّم بهمن امل  )ب(
  :د عملية االستعراض بنموذج بسيط لإلبالغ يسمح مبا يليينبغي موازنة تعقُّ  )ج(

  مشاركة الكيانات املبلِّغة بفعالية يف العملية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي؛  ‘١‘
  تسهيل املقارنة بني املناطق؛  ‘٢‘
  كن؛عرض منطقي وعقالين للمعلومات، والتقليل من التكرار إىل أدىن حد، والتخلص منه إن أم  ‘٣‘
  احترام خصوصيات املناطق؛  ‘٤‘
  .القدرة على استيعاب احتياجات خمتلفة يف جمال اإلبالغ  ‘٥‘

  .بيد أنه ينبغي أال يقود حتقيق البساطة إىل تعريض الشمولية للخطر  )د(
إن هذا ميثل أكثر الطرق فعالية لتشجيع مقارنة األمانة واآللية العاملية للمعلومات وبـساطتها وتوليفهـا                . اقُترح منوذج موحد لإلبالغ لكل املناطق يتبع املبادئ التوجيهية املوحدة لإلبالغ            )ه(

  .ية، وتعكس التباينات بني خمتلف املرفقاتوستسمح املؤشرات اإلقليمية بالتركيز على اجلوانب واخلصائص اإلقليم. بفعالية وحتليلها
  .أخصائيني يف االتصاالتينبغي التشديد على ضرورة وضع مبادئ توجيهية سهلة االستعمال، رمبا باستشارة   )و(
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  املرونة الستيعاب مقررات مؤمتر األطراف اجلديدة وطلبات املؤمتر اخلاصة وخصوصيات الكيانات املبلِّغة

  اآلثار  التنفيذ
  .ستنعكس املرونة يف منوذج اإلبالغ اجلديد عرب ختصيص فروع هلا  )أ(
ستفحص األمانة مقررات مؤمتر األطراف، بدءاً بـدورة املؤمتـر العاشــرة، بغيـة             )ب(

حتديد ما إذا كانت متطلبات اإلبالغ اجلديدة نشأت من مـقررات املؤمتـر، وإخطار            
زمة ملبادئ اإلبـالغ التوجيهيــة إىل       ات الال ـول التنقيح ـوستح. الكيانات املبلِّغة 
 .املؤمتر ليعتمدها

ينبغي أن ترفق طلبات املؤمتر اخلاصة يف جمال اإلبالغ بصالحيات حمددة، بنـاء علـى                 )أ(
 .توصية الفريق العامل املخصص

  املربرات
ـ الـسياسية والبيئ  (عراضاً منهجياً وشامالً، من جهة، وخمتلف أصحاب املصلحـة واألنشطـة واألطر           ينبغي املوازنة بني املتطلبات الكلية باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية است             )أ( ة ي

  .اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقية يف املناطق، من جهة أخرى) الجتماعيةواالقتصادية وا
  :علمياً، وينبغي أن تكون هذه املعايري والنماذج مـن املـرونة حبـيث تستوعب اآليتينبغي أن يتقيد اإلبالغ باملعايري والنماذج اليت تستهدف إنتاج معلومات ذات صلة وصحيحة   )ب(

  اإلبالغ باملسائل املهمة يف نظر كل منطقة خبالف ما تربزه االستراتيجية؛  ‘١‘
  مداوالت مؤمتر األطراف اليت قد تعطل املداوالت القائمة وقد تفضي إىل تغيريات يف التنفيذ؛  ‘٢‘
  ر اخلاصة بشأن اإلبالغ بقضايا بعينها؛طلبات املؤمت  ‘٣‘
  .اجلوانب واخلصائص اإلقليمية احملددة  ‘٤‘  

  
  متكني مجع أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

  اآلثار  التنفيذ
ىل منوذج جديد لإلبـالغ  إسيستند اإلبالغ من قبل الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية           )أ(

ومـن مث،   .  الناجحة يف جمال تنفيذ االتفاقية     يسهل عرض أفضل املمارسات والتجارب    
فإن الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ستؤدي دوراً رائداً يف حتديد التجارب اإلجيابية            

يف التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية، سيساعد فرع خمصص لعرض أفضل املمارسـات              )أ(
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أداء والياهتا، وفق مـا          والتجارب الناجحة األمانة و   

  . على التوايل٨-م أ/٣ و٦-م أ/١نص عليه املقرران 
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  .اليت جيدر تبادهلا ونشرها ورمبا تكرارها
ا، يف الوقـت    ـينبغي لألمانة أن تضع إطاراً مشتركاً حيدد أفضل املمارسات وخيتاره           )ب(

 فيه املعايري اليت ستستعملها الكيانات لتحديد أفضل املمارسات والتجارب          الذي حتترم 
ـ         (الناجحة   ـ  ـوهي معايري غالباً ما تستند إىل خـصوصيات ظ  - ةـروف اجتماعي

 ).اقتصادية معينة

ميكن لنظم املعلومات اإلقليمية أن تسهم أيضاً يف هذا األمر عرب ختزين أو تيسري حتديد                 )ب(
  .املبادرات القائمة يف جمال أفضل املمارسات والتجارب الناجحة إقليمياً

قد يكون من الضروري تعزيز القدرات على املستوى اإلقليمـي بغيـة إدارة نظـم                 )ج(
  .املعلومات اإلقليمية هذه

تدعو احلاجة إىل حتديد املواضيع واجملاالت اليت سـتتهيكل علـى أساسـها أفـضل                 )د(
  .املمارسات هذه وتصنَّف

لبيانـات واملعلومـات    إىل قرار رمسي بشأن مكان ختزين ا      األمر  من املتوقع أن حيتاج       )ه(
  .املستمدة من التقارير

  املربرات
وتعترب أفضل املمارسات والتجارب الناجحـة      . إىل وضع نظم فعالة لتشاطر املعرفة بغرض دعم كل من واضعي السياسات واملستخدمني النهائيني عند تنفيذ االتفاقية                " االستراتيجية"تدعو    )أ(

  .جزءاً ال يتجزأ من هذه املعرفة
رغم حتقيق تقدم يف جمال تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات على الصعيد العاملي، فإن الفريق العامل املخصص أوصى بإعداد معلومات عن أفضل املمارسـات واملنهجيـة املتبعـة يف                               )ب(

  .استخراج هذه املعلومات
 من التقارير، سيدرج فرع خمصص لعرض أفضل املمارسات يف مناذج اإلبالغ اجلديدة الـيت               ذات الصلة ت  للتغلب على الصعوبات اليت ووجهت يف السابق لدى حتديد واستخراج املعلوما            )ج(

  .أعدهتا الكيانات املبلِّغة اإلقليمية
  

  وصف موحد ومصنف للمشاريع والربامج
  اآلثار  التنفيذ

جديد سيستند اإلبالغ من طرف الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل منوذج إبالغ              )أ(
  .يشمل صحيفة برنامج ومشروع لوصف املشاريع والربامج املتصلة باالتفاقية

  .سيكون لصحيفة الربنامج واملشروع بنية بسيطة متسقة مع بنية املرفق املايل  )ب(
  

  :ا يليالقيام مبمن الضروري   )أ(
  إعداد مناذج صحائف الربامج واملشاريع؛  ‘١‘
  .وضع مبادئ توجيهية، مبا فيها وصف للرموز ولقواعد إسنادها  ‘٢‘
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 "االسـتراتيجية " أهداف   يف ضوء ستصنف أهم أهداف الربامج أو املشاريع وأنشطتها          )ج(
 .قية ريو معامل ريو اخلاصة باتفايف ضوءو

 ذات الـصلة  من الضروري أيضاً لآللية العاملية أن تستعرض وحتدث رموز األنـشطة              )ب(
  ."االستراتيجية"ع اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر، متشياً م

  املربرات
  .بيد أن هذه األوصاف تباينت تبايناً شديداً بني األطراف املبلِّغة. وصف املشاريع والربامج اليت تدعم تنفيذ االتفاقية مسة مشتركة بني التقارير املقدمة إىل األمانة  )أ(
ضمان تقـدمي  : واهلدف من ذلك مزدوج. ستوجِّه صحيفة برنامج ومشروع وصف الربامج واملشاريع وأنشطتها الرئيسية       لتقدمي معلومات شاملة، مشتركة بني األطراف والكيانات املبلِّغة،           )ب(

  .مجيع األطراف املبلِّغة النوع نفسه من املعلومات، وتوحيد عرضها
  .كيان، من جهة، ومتطلبات االتفاقية، من جهة أخرى/اً لدى كل طرفينبغي إجياد توازن بني االلتزامات املتعددة لألطراف والكيانات املبلغة ووجود مناذج حمددة سلف  )ج(
كما أن بنية صحيفة الربنامج واملشروع ستكون متسقة مـع بنيـة            . ميكن حتقيق هذا التوازن باإلبقاء على بساطة النموذج، حبيث ميكن استرجاع املعلومات بسهولة من النماذج املوجودة                 )د(

  . اإلبالغ تستخدم أمثل استخداماملرفق املايل، مما جيعل جهود
  . رموز األنشطة ذات الصلة ومعامل ريو-ستصنف املعلومات املدرجة يف صحيفة الربنامج واملشروع وفق رموز معينة   )ه(
ذات الصلة وتصنيفها، وهو ما سلطت عليه اآللية العامليـة          سيدعم هذا التصنيف معاجلة املعلومات املالية يف املرفق املايل، وسيساعد على جتاوز عدم وجود توجيهات بشأن حتديد األنشطة                     )و(

  .الضوء باعتباره أحد أسباب رداءة اإلبالغ املايل
  

  عمليات اإلبالغ
  تكليف واضح ملسؤوليات اإلبالغ

  اآلثار  التنفيذ
ينبغي أن تفضي عملية تشاور بني األطراف إىل قرار واضح بشأن أي من الكيانـات                 )أ(

وليات اإلبالغ على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمـي أو بـشأن           ستسند إليها مسؤ  
  .أساليب اإلبالغ

  :ميكن مقاربة اإلبالغ من طريقني  )ب(
اإلبالغ القائم على الكيانات والذي يتطلب اختيار الكيانـات وتكليفهـا             ‘١‘

  مبسؤوليات اإلبالغ بوضوح؛

 االتساق بني أي قرار بشأن الكيانات املبلغة وأسـاليب اإلبـالغ علـى              ينبغي حتقيق   )أ(
املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي وآليات التنسيق احملكمة على الصعيد اإلقليمي، مبـا            

  :يف ذلك ما يلي، يف مجلة أمور
  إسهام شبكات الربامج املواضيعية يف عملية اإلبالغ؛  ‘١‘
  دور اآلليات اإلقليمية؛  ‘٢‘
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صـحاب املـصلحة    اإلبالغ القائم على األساليب، ويفترض أن يقدم شىت أ          ‘٢‘
تربعات ووجود كيان مركزي مكلف بتوليف هـذه التربعـات يف تقريـر         

  .وهذا يقتضي حتديد املتربعني والكيان املركزي. واحد
ومن . منطقة أفريقيا مثال إجيايب على اإلبالغ القائم على كيانات حمددة حتديداً واضحاً             )ج(

 .املناسب اإلبقاء على هذه الكيانات

  .إسهام الربامج املالية اإلقليمية أو دون اإلقليمية  ‘٣‘
ـ                )ب( رر ـقد تود األطراف النظر فيما إذا كان ينبغي لآلليات اإلقليمية املشار إليها يف املق

ق منها باإلبالغ القــائم     ــسيما ما تعل    أن تتوىل بعض املسؤوليات، ال     ٨-م أ /٣
  .على األساليب

 تتعلق ببناء القدرات لتحديد الكيانات املبلغة علـى         تستدعي الضرورة وضع تدابري   قد    )ج(
 .الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

  املربرات
  .بأن أوجه الضعف املؤسسي تشكل أحد العوامل املقيّدة اليت حتول دون التنفيذ األمثل لالتفاقية" االستراتيجية"تسلّم   )أ(
وسلّم الفريق املعين املخـصص     . وح يف حتديد املؤسسات أو اآلليات املشاركة يف إعداد التقارير على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي              يتمثل أحد أوجه الضعف هذه يف االفتقار إىل الوض          )ب(

  . الكيانات املبلغةبعدم وجود كيانات دون إقليمية وإقليمية ميكن تكليفها مبسؤوليات اإلبالغ، كما شدد على احلاجة إىل االتفاق بشأن آليات اإلبالغ، مبا يف ذلك 
  .وتنفيذهااض للكيانات املبلغة على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي يضيف إىل الصعوبات املواجهة يف وضع برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية ـعريف الفضفـإن الت  )ج(
  . إطار التنسيق اإلقليمي حمدد حتديداً جيداًأو حتديد كيانات مبلغة يف/ستستدعي الضرورة إنشاء آليات لإلبالغ و  )د(

  
  مواقيت اإلبالغ ملختلف الكيانات املبلغة

  اآلثار  التنفيذ
سُيبحث توقيت تقدمي التقارير من قبل الكيانات املبلغة والشكل املستقبلي لدورات             )أ(

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الدورة السابعة للجنـة، وسـيعتمد يف الـدورة             
  .لتاسعة للمؤمتر الذي سينظر يف صالحيات اللجنة ويعتمدهاا

قد يسهل تنفيذ هذا املبدأ حتديد تسلسل تقدمي التقارير بني األطراف املبلغـة ويف                )ب(
 .إطار كل دورة إبالغ

ينبغي النظر يف اآلثار النامجة عن حدوث تغري يف توقيت تقدمي التقارير من قبل األطـراف                  )أ(
بشأن الشكل املستقبلي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ويف النهاية عنـد           أثناء مداوالهتا   

  .اعتماد صالحيات اللجنة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف
، املتعلقة بتوقيت تقدمي    ١-م أ /١١من اآلثار ضرورة تنقيح مقررات املؤمتر، باستثناء املقرر           )ب(

  .لالتساقالتقارير ودورة إيصال معلومات أخرى، ضماناً 
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  املربرات
  :نظراً إىل أن استعراض التقارير توجهه املؤشرات، وليس املواضيع، من شأن عملية لإلبالغ تشمل مجيع الكيانات املبلغة أن تطرح اجلوانب اإلجيابية التالية  )أ(

  نفس شروط اإلبالغ جلميع البلدان؛  ‘١‘
  نفس نوع املساعدة املقدمة؛  ‘٢‘
  ل شاملة للتقدم احملرز واالجتاهات على املستوى العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي؛فرصة إعداد حتالي  ‘٣‘
  .والقدرة على التوليف) من الناحية اإلحصائية(القدرة على مقارنة املعلومات اجملمعة مقارنةً ذات مغزى   ‘٤‘  

االتفاقية باستخالص نتائج شاملة وتقدمي توصيات تقوم على املعرفة إىل مؤمتر األطراف، وهذا ييـسر دوره يف                 من شأن النواحي اإلجيابية املشار إليها آنفاً أن تسمح للجنة استعراض تنفيذ               )ب(
  .اختاذ القرارات يف هناية املطاف

  
  حتديد فاصل زمين معقول بني دورات اإلبالغ

  اآلثار  التنفيذ
يوهات  اآلثار النامجة عن خمتلف السينار     ICCD/CRIC(7)/4يرد يف الوثيقة      )أ(

احملتملة اليت تؤثر يف استعراض املعلومات املقدمة من قبل األطراف وغريهـا مـن              
  .الكيانات املبلغة

سُيبحث توقيت تقدمي التقارير من قبل الكيانات املبلغة والشكل املستقبلي لدورات جلنـة               )أ(
 للمـؤمتر  استعراض تنفيذ االتفاقية يف الدورة السابعة للجنة، وسيعتمد يف الدورة التاسـعة   

 .الذي سينظر يف صالحيات اللجنة ويعتمدها

  املربرات
فاجتاهات التصحر وتردي األراضي ال ميكن تقـديرها إال علـى األجـل             . طول املدة بني دوريت إبالغ متتاليتني حيدد أساساً بطبيعة العمليات اليت تدعى البلدان إىل تقدمي تقـارير بشأهنا                  )أ(

  .املتوسط أو الطويل
  .تربت األطراف والفريق العامل املخصص أن فترة السنوات األربع اليت تفصل بني دورات اإلبالغ معقولةاع  )ب(
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  معاجلة املعلومات بفعالية على مدى عملية اإلبالغ
  اآلثار  التنفيذ

واء للمعطيات الكمية أو السردية طريقة فعالة جلعل املعلومات قابلة           س -التصنيف    )أ(
وينبغي توقع املزيـد مـن املعلومـات        . يل حبيث ميكن تقييمها   لالسترداد والتحل 

. املتجانسة والشاملة بعد اعتماد منوذج اإلبالغ اجلديد، مما جيعل التصنيف ممكنـاً           
ومبجـرد  . ومن شأن ذلك أن يسمح باملزيد من التحليل املنـهجي للمعلومـات           
  . من التقاريرتصنيف املعلومات، يصبح من املمكن استخراجها أو استرجاعها آلياً

  :تتطلب املعاجلة الفعالة للمعلومات ما يلي  )ب(
وضع نظم للتعامل املنهجي مع املعلومات املصنفة، إضـافة إىل إنـشاء              ‘١‘

قواعد بيانات بيئية لدعم التزامـات اإلبـالغ املنـصوص عليهـا يف             
  االتفاقات البيئية؛/االتفاقيات

لألمانة أن تقدم التقـارير يف      وينبغي  . تقدمي التقارير يف شكل إلكتروين      ‘٢‘
حمـل   تقدمي التقارير إلكترونياً     لولن حي . هذا الشكل إىل األطراف املبلغة    

  .القنوات الرمسية للتقدمي
ج الـذي تزمـع     ـينبغي وضع معايري التصنيف، على أن تراعي نوع حتليل النتائ           )ج(

  .األمانة إجراءه
ـ    ينبغي جلميع الكيانات اإلقليمية ودون اإلقلي       )د( . امل ريـو  ـمية مراعاة استعمال مع

ـ       ـ ـوينبغي أيضاً تصنيف املشاريع حبسب األهـداف االستراتيجي ة ـة والتنفيذي
  ".االستراتيجية"ل اجلديدة 

علماً بـأن  (حتليل املعلومات املستمدة من التقارير ستتشاطر األمانة واآللية العاملية       )أ(
  ). باملسائل املاليةمكلفة بتحليل املعلومات املتعلقةاآللية العاملية 

لدعم حتليل املعلومات املصنفة    تتشاطرها املنظمتان   لمعلومات  ل إىل نظم    ةجاحمثة    )ب(
  .املستمدة من التقارير

وينبغـي  . ستحتاج األمانة إىل املوارد التقنية واملالية الالزمة لتنفيذ مهمة التصنيف           )ج(
ضـافة إىل اللجـوء إىل      مراعاة الكيفية اليت ستحدد هبا هذه املوارد وُتحـشد، إ         

  .املساعدة اخلارجية
قد يكون من الضروري وضع نظام شامل إلدارة املعرفة على املستوى املركـزي               )د(

وينبغي مراعاة احتمال   . ملعاجلة املعلومات املراد إنتاجها على مدى عملية اإلبالغ       
  .استعمال أدوات التجهيز لتحليل املعلومات وتوليفها

اإلقليمية ودون اإلقليمية تقدَّم بلغات خمتلفة قد يعقـد أكثـر           ر  ـون التقاري ـك  )ه(
  .عملية التصنيف

ومات يف إطار الكيانات املبلغة مجلة أمور منها        ـم للمعل ـع نظ ـرض وض ـيفت  )و(
  :ما يلي

  تعيني نوع البيانات املراد استردادها وختزينها؛  ‘١‘
  حتديد تدفق البيانات من مصادر خمتلفة على النظام؛  ‘٢‘
  تعيني إجراءات مجع البيانات؛  ‘٣‘
  حتديد األشخاص املكلفني خصيصاً بالنظام وأدوارهم؛  ‘٤‘
  .تعيني أنشطة تسجيل البيانات وختزينها وإدارهتا  ‘٥‘
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وقد تسهم  .  إىل التميز العلمي والتكنولوجي لتحقيق أهدافها      "االستراتيجية"تدعو    )ز(
ز، مما جيلب إىل االتفاقية اخلـربات       نظم املعلومات اإلقليمية يف إنشاء مراكز للتمي      

املكتسبة يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب من جهة وبني الشمال واجلنوب من             
 .٥جهة أخرى، كما جاء يف اهلدف التنفيذي 

  املربرات
معلومات أو قواعد بيانـات أو إجـراءات جلمـع          وباخلصوص، أوصى الفريق العامل املخصص بإنشاء نظم لل       . املعلومات املسترجعة والتجميع مها أساس اإلبالغ       )أ(

وميكن أيضاً إنشاء نظم للمعلومات وقواعد بيانات وإجراءات على الـصعيدين           . على الصعيد القطري ولرصد التدفقات املالية تكون متوافقة       ذات الصلة   املعلومات  
عن أنشطة وأدوات التنسيق اإلقليمية القائمة، واملاحنني، ذات الصلة ن ختزن املعلومات وميكن لنظم املعلومات على املستوى القطري أيضاً أ. اإلقليمي أو دون اإلقليمي

  . إنشاء آليات تنسيق إقليمية واحلفاظ عليهايفوترتيبات التمويل اإلقليمية، مما يوجد معرفة مفيدة 
ـ  ـة كبي ـ تتصل باتفاقية مكافحة التصحر يف إطار جمموع       أوصت اآللية العاملية كذلك باألخذ مبنهجية لتحديد وقياس األنشطة املتعلقة مبواضيع            )ب( ن املـشاريع   ـرة م

  .اإلمنائية والبيئية
وسيـشمل  . ذات الصلة ميكن تصنيف املشاريع املوصوفة ضمن التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية حسب معامل ريو ورموز األنشطة                - تقدمي تقارير سردية    ‘١‘

   أهداف املشروع الرئيسية، ورمبا أنشطة املشروع الرئيسية؛ات الصلةذالتصنيف القائم على رموز األنشطة 
" االستراتيجية"ل تصنيف بسيط حسب األهداف االستراتيجية والتنفيذية اجلديدة  مسؤولية وضع    مجيع الكيانات املبلغة  قع على عاتق    سي - تقدمي تقارير مالية    ‘٢‘

  . ريووحسب معامل
  

  تقنية وقابلية التنبؤ هبا، والوقت املناسب إلعداد التقاريرحسن توقيت املوارد املالية وال
  اآلثار  التنفيذ

املقرر (تقدمي خدمات اإلبالغ أو تسهيله هو أحد األنشطة األساسيـة لألمانة             )أ(
  :وفيما يلي عوامل ال بد منها لتنفيذه). ٨-م أ/٣
  إحصاء االحتياجات املالية؛  ‘١‘
 من أجل إتاحة هذه املوارد قبـل        أساليب حشد املوارد، ال سيما      ‘٢‘

  .املوعد بسنة، بناء على توصية الفريق العامل املخصص

ت املالية اليت قـد     ينبغي لألمانة أن َتعرف سلفاً مقدار املوارد الالزمة وما هي املؤسسا            )أ(
  .ترغب يف املسامهة

ينبغي أن تكون املعلومات اليت تتيحها األمانة للكيانات املبلغة جزءاً من جمموعة شاملة               )ب(
 من املعلومات عن عملية اإلبالغ، وأن تقدم املعلومات عن اللوجستيات، والتوقيـت،           
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ينبغي لألمانة أن تتيح هذه املعلومات ألصحاب املصلحة املبلِّغني للسماح هلم             )ب(
 .بتنظيم عملية اإلبالغ كما جيب

بـالنموذج اجلديـد،   والتنظيم، وتسلسل األحداث، وتوقعات األمانة من حيث التقيد         
  .ومجع البيانات، والتنسيق، والتشاور، وما إىل ذلك

 .سيتاح التمويل للكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية املؤهلة فقط  )ج(

  املربرات
 إىل البلـدان األطـراف      ٨-م أ /٥وبالتحديد، يطلب املقرر    . مل ينفك مؤمتر األطراف يتداول بشأن احلاجة إىل موارد مالية كافية تتوافر يف الوقت املناسب من أجل تنفيذ االتفاقية                    )أ(

  .املتقدمة واملؤسسات املتعددة األطراف أن تدعم مالياً وتقنياً اجلهود املبذولة يف أطر التعاون اإلقليمية
ومن شأن هذه املعلومات أيضاً     . وعد بسنة للسماح بالتخطيط املناسب    عن قابلية التنبؤ، طلب الفريق العامل املخصص أن تتاح املعلومات عن توافر األموال للبلدان األطراف قبل امل                  )ب(

وملا كان اإلبالغ على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي جيري يف نفس وقت اإلبالغ الوطين، ينبغي تطبيق                . أن تزيد يف الوقت املتاح إلعداد التقارير، وهي حاجة يسلم هبا اجلميع           
  . اإلقليمية ودون اإلقليميةقاعدة السنة هذه على التقارير

  
  عمليات التشاور والتشارك والتنسيق

  اآلثار  التنفيذ
يف ضوء حتديد آليات التنسيق اإلقليمية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، اقُترح             )أ(

وقد . إدراج اإلبالغ على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ضمن صالحياهتا        
ركزية املكلفة بتجميع خمتلف املـسامهات يف       تصبح تلك اآلليات الكيانات امل    

وقد تناط  ). بالنسبة إىل املناطق اليت تعتمد على أساليب اإلبالغ       (تقرير واحد   
هبا نفسها مسؤوليات اإلبالغ على املـستويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي            

  . أو قد تكون مستودع نظم املعلومات اإلقليمية-ومسؤوليات مراقبة اجلودة 
. أن تعكس التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية إسهام التقـارير الوطنيـة          ينبغي    )ب(

  .وميكن التحقق من هذه اإلسهامات أثناء االجتماعات اإلقليمية
ذات ينبغي أن يكون لالجتماعات اإلقليمية جدول أعمال عام يشمل القضايا             )ج(

  .إلقليميةة ودون اـة واإلقليميـ، زيادة على استعراض التقارير الوطنيالصلة

  :يفتـرض مـا يلي يف عمليـات التنسيق اإلقليمية ودون اإلقليمية اخلاصة باإلبالغ  )أ(
  تنقيح برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية؛  ‘١‘
  ‘ مسؤوليات اإلبالغ؛إسناد  ‘٢‘
ات ـحبث مسألة الربط احملتمل بني مسؤوليات اإلبالغ وآليـات ومؤسـس     ‘٣‘

 .التنسيق اإلقليمية املعنية هبا يف دورة مؤمتر األطراف التاسعة
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ينبغي لآللية العاملية أن حتدد أساليب وضع برامج التمويل علـى املـستويني               )د(
 .اإلقليمي ودون اإلقليمي

  املربرات
وجود آليات تنسيق حمكمة ينبغي أن تتقيد باالحتياجات والقدرات والقضايا          وال بد من    .  بأن التنسيق اإلقليمي عنصر مهم يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية         ٨-م أ /٣يعترف املقرر     )أ(

  .ويدعو املقرر أيضاً إىل تقدمي مقترحات إقليمية بشأن آليات التنسيق تعدها املناطق بالتعــاون مع األمانة واآللية العاملية. اخلاصة بكل منطقة
وميكن ختزين هذه املعلومـات، بعـد مجعهـا، يف نظـم     . اآلليات واألدوات واألنشطة والترتيبات القائمة على الصعيد اإلقليميينبغي أن تأخذ املقترحات اإلقليمية بعني االعتبار      )ب(

  .معلومات تقام على املستوى اإلقليمي
على أنه ينبغي تقدمي هذا الدعم عرب اآلليـات  " االستراتيجية"تؤكد و. ويتمثل تنظيم عملية توازي استعراض آليات التنسيق اإلقليمية وحتديدها يف الدعم املقدم إىل اآلليات اإلقليمية         )ج(

  .اإلقليمية القائمة، بصرف النظر عن نتائج حتديد ترتيبات التنسيق اإلقليمية
غي أن توفر منرباً لـيس السـتعراض التقـارير الوطنيـة     وينب. تؤدي االجتماعات اإلقليمية دوراً هاماً يف عملية التشاور اليت تسبق تقدمي التقارير إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية            )د(

  .فحسب، بل إلجازة التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية أيضاً، وحتديد األمانة واآللية العاملية دراسات احلاالت اإلفرادية اإلقليمية
 بدالً من االقتصار على التقارير الوطنية، مثل املعلومات املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا،             أوصى الفريق العامل املخصص بأن تعاجل االجتماعات اإلقليمية جمموعة أكرب من القضايا             )ه(

  .للسماح لألطراف املشاركة باستخالص نتائج أمشل وتقدمي توصيات إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
بـني  ) الفعالية واالتساق واملطابقـة (املية دعم وضع برامج متويل إقليمية أو دون إقليمية لتحسني التنسيق        إىل اآللية الع   ٨-م أ /٣فيما خيص املوارد واملؤسسات املالية، يطلب املقرر          )و(

  .املؤسسات املاحنة
  

  تسهيل التآزر مع اتفاقيات ريو األخرى
  اآلثار  التنفيذ

  .ينبغي النظر يف إنشاء نظم معلومات على الصعيد اإلقليمي  )أ(
ملية اإلبالغ اخلاصة باالتفاقية عرب االستعمال احملتمل       سيشجَّع على التآزر يف ع      )ب(

ملعامل ريو من أجل تصنيف املشاريع املشار إليها يف املرفق املايل ويف صـحيفة              
  .الربنامج واملشروع

لتفادي االزدواجية، من املناسب استقصاء نظم املعلومات القائمة، خاصة تلـك الـيت           )أ(
  .أنشئت يف إطار املشاريع الدولية واملساعدة الدولية

لية العاملية قادرة على إجراء بعـض       عْبر املعلومات الواردة يف املرفق املايل، ستكون اآل         )ب(
التحليل األويل ملستويات التآزر بني االتفاقيات، وهو ما ينبغي أن ُتشَرك فيـه اتفاقيـة         

 .التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
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ينبغي استكشاف اآلليات األخرى الرامية إىل تعزيز أوجه التآزر بني واجبات             )ج(
ماً منهجيني ألوجـه التقـاطع يف       وقد يشمل ذلك استعراضاً وتقيي    . اإلبالغ

 .متطلبات اإلبالغ اليت تنص عليها اتفاقيات ريو

  املربرات
ت الوطنيـة   اد األجل القصري، وذلك بسبب التعقي     لكن من غري املرجح حتقيق ذلك يف      من املستصوب جداً إجياد إطار جامع لإلبالغ املتسق يف سياق اتفاقيات ريو،               )أ(

  .والدولية على الصعيد الدويل
مـل  ، وبـرامج الع   )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      (، والربامج الوطنية    )اتفاقية التنوع البيولوجي  (مع ذلك، ميكن تيسري التنسيق بني االستراتيجيات          )ب(

  .، عرب حتسني تنسيق تداول املعلومات على املستوى الدويل أو اإلقليمي، مثالً عرب إنشاء نظم معلومات إقليمية)اتفاقية مكافحة التصحر(
ل اتفاقية من اتفاقيات ريو،  للبدء يف وضع نظم املعلومات اإلقليمية، املشتركة بني االتفاقيات الثالث، أن حيسن فعالية واجبات اإلبالغ يف إطار ك       شكل خاص ميكن ب   )ج(

بالتشاور مع فريق االتصال املشترك، ويستهدف تعزيز التعاون على عمليات تنفيذ اتفاقيـات     أن تقدم املشورة بشأنه      األمانةمن   ٨-م أ /٣ املقرر   طلبوهو موضوع   
  .ريو الثالث
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   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
كـل مـن    بشأن   اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات      ICCD/CRIC(7)/3 إضافةٌ إىل الوثيقة      هي هذه الوثيقة   - ٨

. إلبالغ بشأن تنفيذ برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية خاصة          املتصلة با مبادئ اإلبالغ العامة واملبادئ     
التعليقـات  وسـتؤخذ  . وهي معروضة على الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية كي تستعرضها وتنظر فيها 

عليها يف احلسبان لدى إعداد مشروع مبادئ اإلبالغ التوجيهية اليت ستعرض على الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف كي                 
  .يتخذ بشأهنا أي قرار يرغب فيه يف هذا الصدد

- - - - -  


