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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣سطنبول، ا

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
  راف ـة ملساعدة مؤمتر األطـاإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافي

  النظر يف شكل االجتماعات : االستعراض املنتِظم لتنفيذ االتفاقيةيف   
  املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

  النظر يف شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 ∗ةمذكرة من األمان

  موجـز
عراض تنفيذ االتفاقية وتنقيحها عند ، النظر يف اختصاصات جلنة است٨-م أ/٧قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  

  . التاسعةتهاللزوم، يف دور

أن يدرج النظر يف شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وكذلك أيضاً بيد أن مؤمتر األطراف قرر  
خطة وإطار العمل ، مع مراعاة اعتماد )٨-م أ/٩املقرر ( مسائل منهجية أخرى يف برنامج عمل الدورة السابعة للجنة

هذه الوثيقة هو استباق مقرر من من دف ليس اهلو. )االستراتيجية (االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف بشأن طرائق عمل ووالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وإمنا مساعدة البلدان األطراف وأصحاب 

ة يف إجراء استعراض شامل للمسائل املنهجية واملؤسسية يف الوقت الذي تتداول فيه بشأن شكل وتنظيم عمل املصلح
  .االجتماعات املقبلة للجنة

  

                                                      

 وإضافاهتا، واليت تطلبت مشاورات ICCD/CRIC(7)/3تأخر إصدار هذه الوثيقة لترابطها الوثيق مع الوثيقة   ∗
 .٨-م أ/٣مكثفة لوضعها يف صيغتها النهائية، مبقتضى أحكام حمددة واردة يف املقرر 
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   مقدمة- أوالً

 وتنقيحهـا،   ، النظر يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       ٨-م أ /٧قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
  .عند اللزوم، يف دورته التاسعة

إدراج النظر يف شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة           أيضاً  يد أن البلدان األطراف قررت      ب  -٢
، مع مراعاة اعتماد خطة وإطـار       )٨-م أ /٩املقرر  ( وكذلك مسائل منهجية أخرى يف برنامج عمل الدورة السابعة للجنة         

وليس القـصد مـن     . يف دورته الثامنة  ) االستراتيجية (االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       العمل  
السابعة هو استباق مقرر من الدورة التاسـعة        هتا  مناقشة شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دور         

 األطراف وأصحاب املصلحة يف إجراء استعراض       ةساعدمن شأهنا م   وإمنا   ،نةلجالملؤمتر األطراف بشأن طرائق عمل ووالية       
، ويف الوقت مناقـشة      ومتكني األطراف من تقييم العناصر املؤسسية ذات الصلة باللجنة         املنهجية/شامل للمسائل املؤسسية  

  . ديدة لإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراجلتوجيهية البادئ امل

يوجز اجلزء  . رئيسيةتنقسم الوثيقة إىل ثالثة أجزاء      ومع أخذ املداوالت السابقة بشأن هذا املوضوع يف االعتبار،            -٣
رمسية الوثائق  الخمتلف  يف  املتعلقة بالترتيبات املؤسسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الواردة         واآلراء  األول وجهات النظر    

ـ  ٨-م أ /٨لطلب الوارد يف املقرر     استجابة ل و.  املقبلة اجتماعاهتملؤمتر األطراف، مبا فيها شكل ا      ذلت حماولـة لفـصل     ، ُب
  . ن تلك املتعلقة بالوالية األوسع املقترحة للجنةعاملعلومات الواردة يف تلك الوثائق بشأن شكل االجتماعات املقبلة للجنة 

ويسلط الـضوء علـى     . الجتماعات املقبلة للجنة  آثار االستراتيجية على شكل ا    من الوثيقة   ويتناول اجلزء الثاين      -٤
على الطريقة اليت جتري هبا استعراضـاهتا ومـن مث          ستؤثر   الوالية اجلديدة اليت عهدت هبا االستراتيجية للجنة واليت          عناصر

مبا يف ، يتضمن اجلزء الثالث استنتاجات وتوصيات بإجراء األطراف ملزيد من املداوالت،        وأخرياً. اهيكل وشكل اجتماعاهت  
  .بشأهناسيناريوهات خمتلفة ميكن تصور ذلك بشأن املسائل اليت 

وكما يف حالة الوثائق اليت جرى إعدادها لربنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية احملدد التكـاليف لفتـرة                    -٥
داد الوثائق املالئمـة املتعلقـة       املقبلة تساعد األمانة يف إع     املداوالت يف الدورة السابعة للجنة بشأن دوراهت      فإن ا السنتني،  

  .باختصاصات اللجنة للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  معلومات أساسية -ثانياً 
اً هاماً  كافحة التصحر تقدم   األمم املتحدة مل   أحرزت املناقشات بشأن الترتيبات املؤسسية الستعراض تنفيذ اتفاقية         -٦

الوثـائق ذات   ما فتئ إعداد    و. األمهية اليت توليها األطراف للموضوع    ربز  يما  لالتفاقية، وهو   اً  خالل التاريخ القصري نسبي   
ومثة . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بعد    مل تكن جرت صياغة اسم      منذ الدورة الرابعة جملتمع األطراف، حني       اً   جاري الصلة

 اتفاقية مكافحة التصحر، وفيما يلي      تنفيذاملطلوب ل ستعراض  االمعلومات وفرية ونقد بناء بشأن كيفية إنشاء ورمبا حتسني          
يف حني ُيعترب  و. )١(موجز للنقاط البارزة املشار إليها يف سلسلة من الوثائق اليت سبق أن استعرضتها اللجنة ومؤمتر االطراف               

                                                      

 COP.5/1؛ واملقــررات ICCD/COP(5)/9 وICCD/COP(4)/AHWG/6وICCD/CRIC(3)/8 الوثــائق  )١(
 ICCD/COP(7)/3 وICCD/CRIC(6)/6/Add.1 وICCD/COP(6)11/Add.1 وICCD/COP(6)/3؛ والوثائق COP.7/7 وCOP.6/7و
  .ICCD/COP(8)/16/Add.1 وICCD/COP/(8)/3 وICCD/COP(7)/16/Add.1و
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اتفاقية مكافحة التصحر، وخاصة فيما يتعلق بالنـهج الـذي ينبغـي اعتمـاده يف        يف سياق    اًاعتماد االستراتيجية منعطف  
 األطراف يف خمتلف املناسبات قبل الدورة الثامنة ملؤمتر         هااليت أعربت عن  واآلراء  وجهات النظر   ال تزال   ،  هاستعراض تنفيذ ا

  .  احلايليف السياقحىت األطراف ذات صلة باملوضوع 

عمـل  الرائـق   طباً  وثيق ارتباطاًإجراء مناقشة وافية لشكل اجللسات املقبلة للجنة يرتبط         وال حاجة إىل القول إن        -٧
تعليقات صحيحة بشأن   تقدمي  وقد يكون من الصعب     .  إىل اللجنة  الوالية اليت ستعهد هبا الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       بو

االجتماعات اليت تتخلل دورات اللجنة واملعقودة خالهلا دون معرفة ما تعتربه األطراف املبدأ املهيمن على االستعراض وال                 
  .مها يف إجرائهازم استخدما هي األدوات اليت تعت

ألمانـة أو   إىل ا وهي تعكس إما مالحظاهتا الرمسية املباشرة املقدمـة         .  لتعليقات األطراف  ن املرفق موجزاً  ويتضم  -٨
تعليقـات  ) أ( :وقد قسمت التعليقات إىل جمموعتني رئيـسيتني . مداوالهتا خالل الدورات السابقة ملؤمتر األطرافنتيجة 

ومقترحات عملية بشأن اجلدول الزمين الجتماعات جلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة             ) ب(؛  بشأن طبيعة االستعراض  
  . وقد أُخذت هذه التعليقات يف االعتبار يف إعداد هذه الوثيقة. وشكلها

وهي مدرجة  لجنة  البشأن اجلداول الزمنية املمكنة لدورات      اً   جد واضحةوقدم الفريق العامل املخصص توصيات        -٩
ة مـن   ستمدوستجري تكملة سيناريوهات الفريق العامل املخصص بالسيناريوهات امل       . ستنتاجات والتوصيات يف جزء اال  

  . أحكام االستراتيجية

  االستراتيجية على شكل اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاخلطة آثار  - ثالثاً
، أن تعقد االجتماعات املقبلة للجنة      )يجيةاالسترات (٨-م أ /٣ من مقرره    ١٥قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١٠

استعراض تنفيذ االتفاقية بصورة تفاعلية باألساس، مع تسليط الضوء على جمموعة من التوصيات اهلادفة لكـل مـسألة                  
  .  كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، حسب االقتضاء)٢(أساسية

إعدادها الفين  (االجتماعات املقبلة للجنة    شكل  قشات املتعلقة ب  املناوعملية اإلبالغ    ما بني يربط عدد من العناصر       -١١
وتنبغي معاجلة هذه العناصر بشكل متزامن من أجل إعطاء األطراف فرصـة لتقـدمي توصـيات        . )ها على السواء  وتنظيم

لكون الـدورة   اً  ونظر. التاسعة ملؤمتر األطراف  الدورة   و  للجنة السابعةة  مستنرية إىل األمانة خالل الفترة املمتدة بني الدور       
، أي املبادئ التوجيهية لإلبالغ، وصياغة وثائق اإلدارة القائمة على          "األعمال اجلارية "السابعة للجنة دورة منهجية ملناقشة      

من أجل  مثة حاجة إىل توجيه واضح من الدورة السابعة للجنة          فإن  النتائج واملسائل ذات الصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا،        
وميكن إجياز العناصر الثالثة األساسية لعمليـة االسـتعراض الـيت           .  العمل حبلول الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف      هذاإمتام  

  : شكل االجتماعات املقبلة للجنة على النحو التايلةيف سياق مناقشاً  خاصتستحق اهتماماً

 مهام اهليئات الفرعية يف عملية االستعراض واالختصاصات املنقحة للجنة؛  )أ(
                                                      

 وال يزال ينبغي توضيح ما إذا       ٨- م أ /٣ يف املقرر    "مسألة أساسية "مل يتوسع أكثر يف تعريف مصطلح        )٢(
يت قد تعترب مـسائل أساسـية تـستحق    التنفيذية احملددة يف اخلطة االستراتيجية، وال /كانت بعض األهداف االستراتيجية   

  .أكثر تعمُّقاً من سواهااً استعراض
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 منهجية استعراض التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء واألثر، واملبادئ التوجيهية اجلديدة لإلبالغ؛  )ب(

 .الستراتيجيةلخطة ادورة الربجمة واإلبالغ، طوال املدى الزمين ل  )ج(

   مهام اهليئات الفرعية يف عملية االستعراض واالختصاصات املنقحة للجنة- ألف

  الوالية املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاعتبارات ذات صلة ب -١

الدورة التاسعة ملـؤمتر    خالل   والية واختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        ه من املقرر حتديد   بالرغم من أن    -١٢
  :الوظائف األساسية للجنة على النحو التايلاً االستراتيجية قد بينت سلفاخلطة األطراف، فإن 

 مارسات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونشرها؛يد أفضل املحتد  )أ(

 استعراض تنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية؛  )ب(

 استعراض إسهامات األطراف يف تنفيذ االتفاقية؛  )ج(

 .تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها  )د(

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،    عمل  راض ورصد    ال ينص على نظام شامل الستع      ٨-م أ /٣وبالرغم من أن املقرر       -١٣
قـدمي  فإنه يشري إىل بعض العناصر املؤسسية األخرى اليت ينبغي أن تنظر فيها الدورة السابعة للجنة من أجـل مواصـلة ت      

  .املرتبطة هباجتماعات التوجيه بشأن  ترتيبات االستعراض ومن مث اال

أو طبيعة تقاريرها، كما يف حالة بـرامج        /و(ات  انيك ال ٨-م أ / ٨رر  ، حدد مؤمتر األطراف بوضوح يف املق      أوالً  -١٤
  علـى أسـاس إلزامـي      ير بانتظام عن طريق اللجنة سـواء        اليت تقدم تقار  ) العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية     

  . )٣(أو طوعي

متـزامن  يف وقت   تقاريرها  ملبلغة  ا تناياكم مجيع ال  تقدأن  ضرورة  اً  تقترح مبادئ اإلبالغ اجلارية صياغتها حالي       -١٥
اللجنة لكي تتمكن هذه األخرية من استعراض       اليت تعقدها   دورات  التخلل  اليت ت الدورات   الستعراضه خالل    يكفيمبكر  و

ويف الوقت نفسه، ُيقترح االضطالع باملهمة اجلديـدة        . )٨-م أ /٣قرر  امل(املناطق  املتصلة مبختلفة   وعلى مر الزمن    التقارير  
استعراض التقارير الوطنية والتقارير الواردة من مجيع أصـحاب         خالل  ن  ماالستراتيجية   تمثلة يف استعراض فعالية   لجنة امل ل

  . بتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائجاً ، مبا يف ذلك مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية اليت تقوم حالي اآلخريناملصلحة

                                                      

البلدان األطراف املتأثرة، والبلدان املتقدمة األطراف، ومنظمات األمم املتحـدة واملنظمـات            : الكيانات هي  )٣(
، واآللية العاملية، وبرامج العمل اإلقليمية      احلكومية الدولية، واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنية، ومرفق البيئة العاملية، واألمانة          

  .ودون اإلقليمية
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ي دى للربجمة واإلبالغ إىل أ    دورة القصرية واملتوسطة امل   الاملتعلقة ب  ت الصلة ذا ٨-م أ /٣وال توضح أحكام املقرر       -١٦
  .املناقشات املتعلقة بالربجمة اجلارية على مستوى مؤمتر األطرافأن تكمل وتثري بالفعل االستعراض ميكن لعملية مدى 

سنتني وخطط عمـل    الفترة  مشاريع برامج العمل احملددة التكاليف ل     (استعراض خطط وبرامج العمل      أنمن ش و  -١٧
استعراض ) أ( :طراف ما يليأن يتيح لأليف دورات مؤمتر األطراف كجزء من املناقشات املتعلقة بامليزانية ) ربعالسنوات األ

نظر بشأن العمل املقبل والبت يف الواإلعراب عن وجهات ) ب(الستراتيجية؛ لأداء خمتلف اهليئات واتساق وفعالية تنفيذها     
لجنة من فرصة استعراض مؤسسات وهيئات االتفاقية وفعاليتها يف تنفيـذ والياهتـا             البيد أن هذا سيحرم     . اليةاملسائل امل 

 ذلك أن اللجنة لن تكون قادرة على لىويترتب ع. ٨-م أ/٣املقرر الوارد يف االستراتيجية على النحو الذي مبوجب اخلطة  
االستعراض بالنـسبة    يرجيلن  وعالوة على ذلك،    . ٨-م أ /٣املقرر  على النحو الذي نص عليه      ساسية  القيام بوظائفها األ  

  . ، وهو أمر اعترب أحد أوجه قصور عملية االستعراض يف نفس الوقتخرى يف االتفاقيةاألطراف األصلحة واملألصحاب 

   :ومثة سيناريوهان ميكن من خالهلما معاجلة هذه املسائل  -١٨

بـرامج العمـل   اسـتعراض  من هتا، ال دورل اليت تتخ االجتماعاتيف  من القيام،   لجنة  السيمكن األول     )أ(
 ملؤسسات وهيئات االتفاقيـة مـن    املاضيةاألربع وتقارير أداء فترة السنتني  السنوات  املقترحة لفترة السنتني وخطط عمل      

. شات املتعلقة بامليزانية  أمهية للمناق نطوي على   اليت قد ت  واملوضوعية  أجل إسداء النصح ملؤمتر األطراف بشأن املسائل التقنية         
ومن شأن هذا املقترح أن يكفـل    . ستدمج املعلومات املتعلقة باالستعراض يف عملية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         وعندئذ  

 املصلحة املـشاركني  أصحابلجنة على تقييم فعالية االستراتيجية عن طريق استعراض املعلومات الواردة من مجيع         القدرة  
ب آخر   من تقييم ورصد فعاليتها وأدائها هي ذاهتا، وهو متطل         هاكما من شأنه أن ميكن    . قية مكافحة التصحر  يف تنفيذ اتفا  

وينص املقـرر   . لسيناريو أن يتعارض مع مبدأ اإلبالغ املقترح      ميكن هلذا ا  اجلانب السليب،   وعلى  . االستراتيجيةعلى  ترتب  
كلفة بتقدمي  املناطق من مجيع اهليئات امل    فيما بني    الزمنية نفسها و    على أن يفيد االستعراض من تقييم يشمل الفترة        ٨-م أ /٣

 . الدوراتيت تتخلل خالل االجتماعات السيجري االضطالع باالستعراضات املوضوعية تقارير، مبا 

أثنـاء   ا الفرعيـة   مؤسسات االتفاقية وهيئاهت   ءلجنة من استعراض تقارير أدا    السيمكن السيناريو الثاين      )ب(
دورات عقودة خـالل    االجتماعات امل يف  آلليات الربجمة املقبلة    ات اليت تتخلل دوراهتا ومن أجراء استعراض أويل         االجتماع

لألطـراف فرصـة    أثناء الدورات اليت تعقدها اللجنة بني الدورات        االستعراض  تيح  وسي. اللجنة دون مناقشة اآلثار املالية    
 . عند اللزوم وحسب االقتضاءح تعديالت اقتررمبا التنفيذ الفعلي وإضافية لتقدمي توصيات عندما تكون الربامج قيد ا

ربجمة اللجنة يف تقييم فعالية االستراتيجية عن طريق استعراض وثائق ال بشأن دور وإذا اعتمد مؤمتر األطراف مقرراً  -١٩
  . على السواء املقبلة اللجنة وشكل اجتماعاهتامؤسسات وهيئات االتفاقية، فسيؤثر هذا على اختصاصاتاليت تقدمها 

  :السناريوهنيفيما يتعلق بكل من نبغي مراعاة اآلثار التالية يو  -٢٠

اللجنـة،  اليت تعقدها   دورات  ال اليت تتخلل    الدوراتتقرير إىل   تقدمي  طلب إىل األمانة واآللية العاملية      سُي  )أ(
إجراءات إبالغ اإلدارة القائمة علـى      راعي  ياألمانة كجزء من املبادئ التوجيهية لإلبالغ       باستخدام شكل لإلبالغ تضعه     

 تقارير األداء؛ إعداد النتائج يف
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الدورات اليت تعقدها ) اليت تتخلل(الدورات تقدمي تقرير إىل لإىل مرفق البيئة العاملية أيضاً وجه الدعوة سُت  )ب(
 مؤمتر األطراف؛اللجنة بدالً من 

الـيت تعقـدها    دورات  ال) اليت تتخلل (اء الدورات   أثنستصبح خطط وبرامج العمل وثائق لالستعراض         )ج(
ملفهوم أن املسائل املاليـة سـتترك ملـؤمتر         لكن من ا  املتمثلة يف تقييم فعالية االستراتيجية،      ة اللجنة   واليمن  اللجنة كجزء   

 األطراف ليبت فيها؛

ذ االتفاقية، فال ينبغي    مؤسسات االتفاقية تقارير إىل جلنة استعراض تنفي      من املتوخى أن تقدم     إذا مل يكن      )د(
اإلشـارة إىل أن    جتـدر   ألمانة واآللية العاملية للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف و       إلبالغ اخلاصة با  إعداد املبادئ التوجيهية ل   

 بسبب عدم وجود معلومات حامسة؛اً االستراتيجية سيكون بذلك منقوص استعراض فعالية

نة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيـا         تقدمي جل  يةالتوجيه بشأن كيف  وفري  يلزم ت   )ه(
 .تقارير أدائهال

  جلنة العلم والتكنولوجيا واجملتمع املدينيتعني أن يقدمها كل من سامهة اليت االعتبارات املتصلة بامل -٢

التكنولوجيـا يف   هو مسامهة جلنة العلـم و     اً  سيكون أحد اجلوانب األخرى اهلامة لنظام االستعراض املنشأ حديث          -٢١
. درجة تردي األراضي واجتاهاته وأثره    لالستراتيجية، أي تقييمها    لخطة ا استعراض التنفيذ يف ضوء األهداف االستراتيجية ل      

ملوجز عهد إليها بإعداد حتليل أويل      ج رصد األهداف االستراتيجية، فقد يُ     ُهفت بتقوية نُ  لِّومبا أن جلنة العلم والتكنولوجيا كُ     
  تردي األراضي واجلفاف من أجل تقدمي مسامهة ومشورة علميـة للجنـة يف استعراضـها      /مح العامة للتصحر  يتناول املال 

  .لتنفيذ االتفاقية

 العلم والتكنولوجيا وجلنـة اسـتعراض تنفيـذ         ات جلنة دورزاَمَنة  على إمكانية م  الضوء   ٨-م أ /٣وسلط املقرر     -٢٢
ومبا أن اإلبالغ يتمحور حول أهـداف       . يئتني الفرعيتني وطرائق عقدها   االتفاقية يف سياق حتديد مدى تواتر اجتماعات اهل       

ت جلنـة  اتتخلـل دور مشتركة دورات  يف إمكانية الدعوة إىل عقد      قد ترغب األطراف يف أن تنظر       استراتيجية وتنفيذية،   
على املثال الـذي حددتـه       اً، سري )الواحدة تلو األخرى أو بالتوازي    (العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       

ومن شأن هذا املقترح أن يكفل مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا بـشكل            . الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
ددة احملتوصيات  توصيات بشأن التقييم واألثر العامليني لالتفاقية، حبيث يعزز جودة ال   ميقديف ت مباشر يف عملية االستعراض و    

  . قترحة على مؤمتر األطرافدف املاهل

يف عدة مناسبات إىل ضرورة زيادة إشراك اجملتمع املدين يف عملية االستعراض            اً  سلف وقد لفتت األطراف االنتباه     -٢٣
جلنة استعراض تنفيـذ    /التوصيات املقدمة خالل الدورات السابقة ملؤمتر األطراف      تناول  ورمبا تود   ). انظر املرفق (

. لجنـة الت  االيت تتخلـل دور   للدورات  جزء للمجتمع املدين يف جدول األعمال الرمسي        اج  إدراالتفاقية وتقرر   
لتوصيات اومن شأن هذا أن يعزز بروز . من املناقشة لتوصيات األطرافاً مزيدمن هذا القبيل وتستلزم طبيعة جزء 

  . املقدمة من خمتلف جمموعات اجملتمع املدين وأثرها
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يذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء      منهجية استعراض التنف    - باء
  واألثر، واملبادئ التوجيهية اجلديدة لإلبالغ

 ومــن ICCD/CRIC(7)/3تـرد معلومـات بـشأن املبـادئ التوجيهيــة اجلديـدة لإلبـالغ يف الوثـائق          -٢٤
ICCD/CRIC(7)/3/Add.1   إىل Add.7 .        مـات  أن يستند اإلبالغ باملعلو   وتكفي اإلشارة إىل املقترح الذي مفاده ضرورة

  :العناصر األساسية الثالثة التاليةواستعراض التنفيذ مستقبالً إىل 

 ؛)٤(الستراتيجية باستخدام مؤشرات األداءلخطة اتنفيذ األهداف التنفيذية للاستعراض   )أ(

الستراتيجية باسـتخدام مؤشـرات     لخطة ا استعراض لتنفيذ االتفاقية يف ضوء األهداف االستراتيجية ل         )ب(
تردي األراضي واجلفاف الواردة يف التقـارير       /لتصحرإىل موجز يتناول املالمح العامة ل     ستند هذا االستعراض    وسي. )٥(األثر

أخرى يتم إعدادها كجزء مـن برنـامج عمـل جلنـة العلـم              إىل موجزات    املتأثرة ورمبا     األطراف املقدمة من البلدان  
 ؛ )٦(والتكنولوجيا

 .ه يف تقارير األطراف واملراقبني بدر الذي تتوثيق ونشر أفضل املمارسات، على النحو  )ج(

استخدام مرفق مايل، ومنهجية لتحديد أفـضل املمارسـات،           جرى حتديد عدد من أدوات اإلبالغ، منها مثالً         -٢٥
) نظم املعلومات البيئية  (وعلى الصعيد الوطين    ) اآللية العاملية /األمانة(تستخدم على الصعيد العاملي     لوأدوات إلدارة املعارف    

اتفاقية مكافحة التصحر يف إعداد وحتليل التقارير بغيـة  تنفيذ مساعدة أصحاب املصلحة املشاركني يف استعراض    من أجل   
  . ملؤمتر األطرافحمددة األهداف تسليط الضوء على توصيات 

   مواءمة دورة اإلبالغ مع املدى الزمين لالتفاقية- جيم

املوعد الذي ينبغي فيه    املتعلقة باإلبالغ يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر هو         حد األسئلة اليت تثريهتا الوثائق      لعل أ   -٢٦
لتوصية الواردة  لاستجابة  و.  زمين ل وبأي معد  االستراتيجيةاخلطة  أن تقدم تقاريرها بشأن تنفيذ االتفاقية و      للكيانات املبلغة   

حول عملية إبالغ مبسطة وفعالـة      اً   متمحور صبحي بأن تعاد هيكلة اإلبالغ ومن مث االستعراض حبيث          ٨-م أ /٣يف املقرر   
اردة لـو املبلغة اكيانات تدعى ال/تقوم على معلومات ميكن مقارنتها فيما بني املناطق وعلى مر الزمن، يقترح أن ُيطلب إىل          

ريه  جت عامأي يف الوقت املناسب من أجل استعراض         (متزامن إىل تقدمي تقارير يف وقت       ٨-م أ /٨قائمة بأمسائها يف املقرر     
  . )اليت تتخلل دوراهتا الدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل

إىل طبيعة العمليات الـيت  اً استناداً وإضافة إىل ذلك، يتحدد طول الفترة الفاصلة بني دوريت إبالغ متتاليتني أساس          -٢٧
بـبعض   ، عهدت االستراتيجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة        سبقت اإلشارة وكما  . سيبلغ عنها واملعلومات املقدمة   

                                                      

 اليت تتضمن آراء األطـراف      ICCD/CRIC(7)/2/Add.7لالطالع على مؤشرات األداء، انظر الوثيقة        )٤(
  .بشأن املؤشرات املدققة املقترحة املتعلقة باألهداف االستراتيجية للتنفيذية الواردة يف مرفق اخلطة االستراتيجية

 اليت تتضمن آراء األطـراف      ICCD/CST(S-1)/4/Add.3الع على مؤشرات األثر، انظر الوثيقة       لالط )٥(
  .ن مشروع املؤشرات املتعلقة باألهداف التنفيذية الواردة يف مرفق اخلطة االستراتيجيةأبش

  .ICCD/CST/(S-1)/4/Add.2انظر الوثيقة  )٦(
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 .أمهية خاصـة  اللذان يكتسيان   استعراض تنفيذ االستراتيجية ومسامهات األطراف يف تنفيذ االتفاقية         ومن بينها   الوظائف  
داء أطـراف وهيئـات   تقييم لألثر لرصد فعالية تنفيذ االتفاقية؛ ورصد أ :نويقوم هذا االستعراض، بطبيعته، على عنصرْي

  .ة طويلة املدى بطبيعتهفتقييم األثر وظييعد و. االستراتيجيةاخلطة االتفاقية يف تنفيذ 

   :وفيما يتعلق بتواتر اإلبالغ وطبيعة االستعراض، هناك ثالثة خيارات ممكنة  -٢٨

أفريقيا واملنـاطق   (هبا  وتناو) أربع سنوات (اإلبقاء على الفترة احلالية لدورة اإلبالغ        يف حالة    :١اخليار    )أ(
ـ  ل مرتني خالل املدى الزمين       يف مجيع املناطق   ، ميكن القيام باستعراض تنفيذ االتفاقية     )األخرى  يكـون   نالستراتيجية، ول

. ٢٠١٣ سـنة    ،استعراض االستراتيجية يف منتصف املدة    إلجراء  القيام إال باستعراض واحد يف الوقت املطلوب        باإلمكان  
فستكون ملناطق أخرى غري أفريقيا فترة إبالغ مماثلة لفتـرة           اإلبقاء على التناوب،     جريه إذا كان سي   وجتدر اإلشارة إىل أن   

 بالتقارير املقدمة من البلدان األفريقيـة       ٢٠١٠وإذا كان لإلبالغ أن يبدأ سنة       . ٨-م أ /٣أفريقيا من أجل االلتزام باملقرر      
 للفترة نفـسها، حبيـث      ٢٠١٢تقارير سنة   تقدمي  أفريقيا  األخرى من غري    ناطق   امل من، فسيطلب   ٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة  

غري أفريقيا،  من   إىل عملية استعراض منقوصة للمناطق األخرى        وسيؤدي هذا النظام عملياً   . ٢٠١٢-٢٠١٠ط الفترة   سقَُت
 . حول تقدمي التقارير األفريقيةكون متمحورة مبا أن اجلداول الزمنية لإلبالغ ست

األهـداف االسـتراتيجية والتنفيذيـة     كـل مـن   عنخيار اإلبالغ كل سنتني مد إذا اعُت: ٢اخليار   )ب(
طلب تلكن هـذا سـي    . ستراتيجيةاللأربع مرات خالل املدى الزمين      اإلبالغ  ستقوم ب لبلدان األطراف   افإن  ،  الستراتيجيةل

 مبالغ فيـه، مبـا أن        بشكل  طموح همن جانب األطراف واملراقبني من غري احملتمل استمراره وقد يثبت أن          اً  ضخماً  جمهود
 . طويليت املدىإىل  املدى االتصحر وتردي األراضي ظاهرتان متوسط

قد ينظر مؤمتر األطراف يف تعديل نطاق وتواتر عملية االستعراض اليت تقوم هبا جلنة استعراض  :٣اخليار   )ج(
تنفيذ االستراتيجية وكل أربع    فيما يتعلق ب   سنتني    كل :التنفيذ يف مجيع املناطق مرة واحدة     تناول   حبيث ميكن    تنفيذ االتفاقية 

تـردي األراضـي واجلفـاف      /املوجزات اليت تتناول املالمح العامة للتصحر     تنفيذ االتفاقية عن طريق     فيما يتعلق ب  سنوات  
 . )انظر الشكل البياين(ومؤشرات األثر 

شكل االجتماعـات املقبلـة للجنـة        املبينة أعاله سيكون هلا أثر خمتلف على         ةومن الواضح أن اخليارات الثالث      -٢٩
  : استعراض تنفيذ االتفاقية

 يف حـني    ،على الوضع القـائم   حيافظ  اخليار األول   ة ألن   معاجلإىل  اإلبالغ  تناوب   مسألة تعديل    تاجحت  )أ(
 .ناوب الثاين والثالث وقف التنيتطلب اخليارا

أكرب  من البلدان وقدرلعدد أكرب لجنة الاليت تتخلل دورات الدورات تناول نطوي اخليار الثاين وي  )ب(
  ؛ت اللجنةااليت تتخل دورللدورات وسيلزم أخذ هذا يف االعتبار عند البت يف اإلطار الزمين . من املعلومات

معلومات كل سنتني عـن األهـداف       بتقدمي    نيالبلدان واملراقب قيام  وينطوي اخليار الثالث على       )ج(
للجنـة العلـم   سـيتاح  ن فعاليتها، ويف الوقـت نفـسه   عة مبعلومات الستراتيجية من أجل مد اللجن لالتنفيذية  

  . االتفاقية اجلارية يف إطارنشطةاألوالتكنولوجيا وقت أكرب إلعداد تقييمها العاملي ألثر 



 

  

   للخيار الثالث جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقاًاتشكل وتعاقب دور :شكل بياين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            االستراتيجية  ا                استعراض تنفيذ   
                           يف ضوء تقـارير األطـراف      
ــصلحة ــحاب املـ                      وأصـ

  )  اء          مؤشرات األد (

                              استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف     
ــراف  ــارير األط ــوء تق                         ض

        النبـذ   (                  وأصحاب املـصلحة    
                     املــــوجزة ملــــسائل 

                 تـردي األراضـي     /      التصحر
  )                    واجلفاف  ومؤشرات األثر

               للجنة استعراض                دورات عادية   
                             تنفيذ االتفاقية تتخلل دوراهتا 

                              استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف     
                            ضوء برامج عمـل كيانـات      

         االتفاقية

                      جلنة استعراض تنفيـذ           دورات  
           خالل دوراهتا        املعقودة          االتفاقية 

ــذ         اخلطــة                   اســتعراض تنفي
          ء تقارير                    االستراتيجية يف ضو   ا

                        األطراف وأصحاب املصلحة  
  )            مؤشرات األداء (

                              استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف     
                            ضوء برامج عمـل كيانـات      

         االتفاقية

              ة ختلل دورات           غري عادي        دورات  
                           جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                              استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف     
                            ضوء برامج عمـل كيانـات      

         االتفاقية

                         جلنة استعراض تنفيـذ          دورات
             خالل دوراهتا         املعقودة        االتفاقية

                                 استعراض تنفيذ االتفاقية يف ضوء     
                          برامج عمل كيانات االتفاقية
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  املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةللدورات الشكل املقترح   -رابعاً 
استعراض تنفيذ االتفاقية على عدد من األسس اليت ال تزال           تستند اخليارات التالية لشكل االجتماع املقبل للجنة        -٣٠

  :تتطلب معاجلة يف الدورة السابعة للجنة والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

نشطة املشتركة خالل دورات اللجنة عن طريق أمور من قبيل حلقات النقاش أو األفرقـة               ز األ عزَُّتأن    )أ(
ة الـيت تبـت فيهـا       عززستند إىل تقييم ذي طابع حتليلي أكرب تيسره أدوات اإلبالغ امل          أن ت العاملة أو غريها من السبل و     

  الدورة التاسعة ملؤمترها؛ خاللاألطراف

أن اليت تتخلل دورات اللجنة، وإمنـا       دورات  خالل ال اً  لوطنية من اآلن فصاعد   م التقارير ا  م وتقيَّ تقدَّأال    )ب(
 الستراتيجية؛لوستستعرض اللجنة املسائل األساسية املستمدة من األهداف االستراتيجية والتنفيذية . األمانةتقدمها 

اً باعتبارها مؤشـر  ة منها   يجة املتأتي نتالتقوم اللجنة برصد األنشطة املشتركة املطلوبة خالل دوراهتا و        أن    )ج(
  الدروس؛  استخالصعلى املسامهة الناجحة للمداوالت يف عملية

املواضـيع والقـضايا     لكل   متكن عملية االستعراض األطراف من حتديد توصيات حمددة األهداف        أن    )د(
 وينبغي إعداد منهجية تكفل حتقيق هذا املنجز املستهدف؛. على حدةالرئيسية كل 

 .س النشاط املشترك بالطبيعة احلكومية الدولية لدورات اللجنةجيب أال مي  )ه(

  ت اللجنةااليت تتخلل دورلدورات  الشكل املقترح ل- ألف

 وإضافاهتا، ميكن   ICCD/CRIC(7)/3ق مؤمتر األطراف مع مبادئ اإلبالغ اليت اقترحتها األمانة يف الوثيقة            فإذا ات   -٣١
  : مخسة أجزاء رئيسية إىلن تقسمألذلك، أي اً ملقبلة للجنة تبعادورات  وشكل ال التنفيذاستعراضنظم أن ي

إىل املعلومات الواردة يف تقـارير      اً  استناد باالستراتيجية   خصص اجلزء األول الستعراض األداء املتصل     ُي  )أ(
عراض كامل ألداء   ستاجراء  إلو. األطراف واملراقبني وإىل مؤشرات األداء اليت حتددها األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمترها           

 اللـذين   ٨-م أ /٣ و ٨-م أ /٨لمقررين  ل ومراعاة    يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      مجيع ذوي أصحاب املصلحة   
 أن  أيـضاً    الزمن، ُيقتـرح     لى مر تفاقية قابلة للمقارنة فيما بني املناطق وع      االيشترطان أن تكون املعلومات املتعلقة بتنفيذ       

  الـيت  الـدورات    أداء مؤسسات وهيئات االتفاقية ومجيـع ذوي املـصلحة اآلخـرين خـالل               تستعرض اللجنة تقارير  
 .تتخلل دوراهتا

اسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ      املوضوع الرئيسي املتمثل يف     يتناول اجلزء األساسي الثاين من االجتماع       و  )ب(
ستعراض، وقـد  ا من أجل هذا العنصر من اال   لجنة مسامهة من جلنة العلم والتكنولوجي     الويتوقع أن تتلقى    . االتفاقية وأثرها 

يئات وأخـذها عـن بعـضها       اهلفيما بني   ينظر مؤمتر األطراف يف تنظيم اجتماعات اهليئات الفرعية بطريقة تيسر التبادل            
 مـن   ٣على النحو املقترح يف الفقرة       (اتخلل دوراهت  ت لجنة العلم والتكنولوجيا   ل دورةعن طريق عقد    ، مبا يف ذلك     البعض

 . ) بشأن سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا٨-م أ/١٢رر املق



ICCD/CRIC(7)/4 
Page 12 

 

 لتنفيذ االتفاقية، وخباصة برامج العمل وبرامج االستثمار        ويستعرض اجلزء الثالث التدفقات املالية دعماً       )ج(  
 .األخرى ملكافحة التصحر، بغية تبيان أوجه التفاعل مع آليات التمويل األخرى على الصعيد العاملي

 .ن هدف اجلزء الرابع هو تيسري تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارساتوسيكو  )د(  

اخلطـة  االتفاقيـة و  تنفيـذ   ستعراض  التصدي ال سيتيح اجلزء اخلامس ملنظمات اجملتمع املدين       و  )ه(  
 . االستراتيجية على املستوى احمللي ومناقشة أفضل املمارسات ذات الصلة

ت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     االيت تتخلل دور  لدورات  من هذا القبيل ل   ومن الواضح أن أي انتقال حنو هيكل          -٣٢
  .ملؤمتر األطراف يف الدورة التاسعة هداعتمنتظر اتوصيات دورهتا السابعة واملقرر املتعلق باالختصاصات املعلى يتوقف 

إعطـاء وقـت كـاف      سيلزم  ، ف هإليوإذا توقف التناوب القائم يف اإلبالغ فيما بني املناطق على النحو املشار               -٣٣
اليت الدورات طول فترة يعكس ومن مث ينبغي أن . للمناقشات فيما بني البلدان املتأثرة للمنطقة نفسها وعلى الصعيد العاملي       

الـدورات  تتخلل دورات اللجنة املتطلبات املتعلقة هبذه املشاورات وأن يعاجلها مؤمتر األطراف أثناء مداوالته بشأن شكل         
  .للجنةاملقبلة 

  ت اللجنةال دورخالعقودة املللدورات  الشكل املقترح - باء

قد تركـز اجتماعـات     فللجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،     احملددة   والوظائف اجلديدة    ٨-م أ /٣ملقرر  إذا روعي ا    -٣٤
الستراتيجية ا تنفيذ   نتهي من استعراض  تاللجنة اليت تعقد بشكل مشترك مع مؤمتر األطراف على األداء واملسائل التنفيذية و            

وعالوة . ت اللجنة االيت تتخلل دور  الدورات  ي شرع فيه خالل     ذإىل تقارير مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية ال      اً  استناد
ات السياسية والطرائـق التنفيذيـة      هف اللجنة مبد مؤمتر األطراف مبعلومات عن املسائل الفنية والتوج         على ذلك، قد تكلَّ   

  .الستراتيجيةاض املتصلة بتنفيذ لعملية االستعرا

 ألمانة واآللية العامليـة ااستعراض برامج عمل  القيام بطلب إىل اللجنةنظر يف إمكانية أن يُ   ويف ضوء ما سبق، قد يُ       -٣٥
املتعددة السنوات، وذلك بغية إعـداد       املتعددة السنوات وبرنامج عملهما املشترك، وخطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا         

  .عملية االستعراضكم  اليت حتها التنفيذيةجات وتوصيات حمددة األهداف فيما يتعلق بأنشطتها وطرائقاستنتا



  

  

   املعقودة بشكل مشترك مع جلنة العلم والتكنولوجيا استعراض تنفيذ االتفاقيةت جلنةااليت تتخلل دورللدورات الشكل املمكن  :١اجلدول 

 اليوم العاشر اليوم التاسع اليوم الثامن اليوم السابع اليوم السادس   اليوم اخلامس اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاين اليوم األول 

 احالصب
جلسة افتتاحية 

 مشتركة

 جلنة العلم اجتماع
 والتكنولوجيا

 جلنة العلم اجتماع
 والتكنولوجيا

استعراض األهداف 
 التنفيذية

استعراض األهداف 
 االستراتيجية

  
ف استعراض األهدا
 االستراتيجية

استعراض املسائل 
 املالية

استعراض املسائل 
 املالية

تبادل املعلومات 
بشأن أفضل 
 املمارسات

 إعداد التقرير

 الظهربعد 
 جلنة العلم اجتماع

 والتكنولوجيا

 جلنة العلم اجتماع
 والتكنولوجيا

استعراض األهداف 
 التنفيذية

استعراض األهداف 
 التنفيذية

استعراض األهداف 
 ستراتيجيةاال

  
استعراض األهداف 

 االستراتيجية

استعراض املسائل 
 املالية

تبادل املعلومات 
بشأن أفضل 
 املمارسات

جلسة مفتوحة 
ملنظمات اجملتمع 

 املدين

 اعتماد التقرير

 

  الشكل املمكن للدورات اليت تتخلل دوريت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية :٢اجلدول 

 
         اليوم الثاين اليوم الثاين اليوم األول 

 جلسة افتتاحية  احالصب

استعراض برامج 
العمل املتعددة 
 السنوات

استعراض برامج 
العمل املتعددة 
 السنوات

        

  الظهربعد 

استعراض برامج 
العمل املتعددة 
 السنوات

استعراض برامج 
العمل املتعددة 
 السنوات

استعراض برامج 
العمل املتعددة 
 السنوات
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   االستنتاجات والتوصيات- خامساً
ـ          دراساتللخيارات املمكنة ل    تتضمن هذه الوثيقة حتليالً     -٣٦  اجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  املقبلة اليت تتخل دوراهت
لـدورة  إىل عدد من االفتراضات املتعلقة بعملية االستعراض اليت ينبغي أن تعاجلها األطـراف يف ا       اً  خالهلا استناد عقودة  وامل

 هيئة فرعية ملـؤمتر األطـراف يف        هابوصف لجنة واختصاصاهتا الوعالوة على ذلك، ينبغي النظر يف والية        . السابعة ملؤمترها 
لجنة على النحو املُحدد يف املقررات ذات الصلة للـدورة          الالدورة التاسعة للمؤمتر، مع مراعاة اخلطة االستراتيجية ودور         

  .لدورتني السابعة والثامنة للجنةائق اخلتامية لالوثالثامنة ملؤمتر األطراف و

لجنة بطرق تتطلب إدخال تعـديالت علـى        الوالية  بالفعل  وتشدد الوثيقة على أن اعتماد االستراتيجية قد غري           -٣٧
ابعة وقد تود األطراف، وهي تعاجل هذه املسألة، النظر يف إسداء املشورة وتقدمي توصيات خالل الدورة الس               . املقبلةدوراهتا  

   :أمهية خاصة لشكل االجتماعات املقبلة للجنة وتنظيمها ألعماهلاتكتسي للجنة بشأن املسائل التالية اليت 

 ؛الستراتيجية يف االعتبارادورة اإلبالغ وطبيعة املعلومات املقدمة، مع أخذ املدى الزمين مدة   )أ(

 كفالة قابلية املعلومات للمقارنة فيما بـني       ها اللجنة بغية  يرجتنطاق ومدى تواتر عملية االستعراض اليت         )ب(
 املناطق وعرب الزمن؛

الوالية املقبلة للهيئات الفرعية يف عملية االستعراض، وخباصة دور جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف استعراض برامج عمل 
.الستراتيجية اطةلخكيانات االتفاقية ودور جلنة العلم والتكنولوجيا يف استعراض األهداف االستراتيجية ل  
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  املرفق

  تعليقات البلدان األطراف بشأن طبيعة عملية االستعراض ومقترحات ملموسة
   للجدول الزمين الجتماعات اللجنة وشكلها

   طبيعة عملية االستعراض- أوالً
يف الوقت  مركزة  ن تواصل تعزيز تبادل املعلومات بني أصحاب املصلحة،         أينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        -١

أعربت البلدان األطراف عـن     ،  وعموماً. سامهة الوسط العلمي واجملتمع املدين     مب عززم ينفسه بشكل أكرب على تقييم حتليل     
احلاجة إىل جمموعة من املؤشرات يف الوثائق السابقة، مبا فيهـا           على  شددت  على األثر و  اً  أكثر تركيز تفضيلها الستعراض   

  .دورة الثامنة ملؤمتر األطرافاالستراتيجية اليت اعتمدهتا ال

لدعم املايل والتقين املقدم مـن البلـدان   ادم إبراز   ع قد كان أحد أوجه القصور احملددة يف التقارير السابقة هو         ول  -٢
عن العملية  علومات  املكاف خالل الدورات الرمسية للجنة، وخباصة        بشكل   املتقدمة والشركاء اإلمنائيني اآلخرين   األطراف  

ويف السياق نفسه، ركزت التقـارير علـى ضـرورة تركيـز     . ملالية املقدمة من مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية  املوارد ا 
ومن املسائل األخرى اليت .  على مسائل اتفاقية مكافحة التصحر، وخباصة على تنفيذ برنامج العملربأكبشكل االستعراض 
على (تفاقية مكافحة التصحر مع جدول األعمال العاملي للتنمية املستدامة          من االهتمام أوجه تفاعل وترابط ا     اً  تستحق مزيد 

  . )سبيل املثال املناقشات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية وجلنة التنمية املستدامة

ـ ويف حني أيدت التقارير السابقة احلوار التفاعلي وحلقات النقاش كوسائل لزيادة املسامهة        -٣  يف ا اليت ينبغي إبرازه
ونصحت بعـض   . التقرير النهائي للجنة، كان مثة توافق آراء على أال ميس ذلك بالطبيعة احلكومية الدولية لدورات للجنة               

 أكثر رمسية من أجل إتاحة      كانالتقارير بترك بعض املسائل املتصلة باالتفاقات املؤسسية والتقييمات العاملية للتقدم احملرز مل           
حاب املصلحة، بينما اعُتربت حلقات النقاش وأفرقة اخلرباء مفيدة يف إجـراء استعراضـات              املشاركة الكاملة جلميع أص   

  . اخلتامية األقران والسيناريوهات اإلقليمية

وأخريا، كان مثة شعور بأن إنشاء آلية متابعة لرصد تنفيذ توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت حتولت إىل                    -٤
  املعقـودة خـالل     الفنيـة    لة هامة لكفالة عملية تنفيذ مستمرة وشاملة تستند إىل املناقشات         مقررات ملؤمتر األطراف وسي   

  . دورات اللجنة

  اجلدول الزمين الجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وشكلها -ثانياً 
ذ االتفاقيـة،   توافق آراء بشأن ضرورة حتسني اجلداول الزمنية الجتماعات جلنة استعراض تنفي           ان مثة عموما، ك   -٥

واقترحت أُطر زمنية خمتلفة تتراوح بني مخسة وعشرة أيـام          . للدورات اليت تتخلل دورات اللجنة    وخباصة اجلداول الزمنية    
  . إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية٥-م أ/١اليت تتخلل الدورات، مع مراعاة الوالية اليت عهد هبا املقرر للدورات 
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 الـيت   شاكلاملت اللوجيستية والفنية لدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل معاجلة           وينبغي أن تسعى الترتيبا     -٦
ولذلك اقُترح  ". البت" إىل شكل    "اإلبالغ عن التقدم احملرز   " عملية التنفيذ وحتويل طريقة عمل اللجنة من شكل          تواجهها

  . فسه إيالء أمهية أكرب للحوار التفاعليتقليص البيانات والعروض الرمسية إىل أقصى حد ممكن، ويف الوقت ن أيضاً

اخلتاميـة بـشأن      ومن منظور أعم، مت االعتراف بشكل عام بأمهية استعراضات األقران واالجتماعات اإلقليمية             -٧
حتويل استعراضات اآلراء إىل املستوى اإلقليمي      أيضاً  التقارير الوطنية لعملية اإلبالغ واالستعراض، ويف الوقت نفسه اقُترح          

من أجل إعداد مراكز تنسيق اتفاقية    لجنةالع معلومات حمددة قبل اجتماعات      وطُلب إىل األمانة أن جتمِّ    . أو مستوى اخلرباء  
وميكن أن يؤدي هـذا إىل حتـسني التقريـر النـهائي            . خالل الدورات الرمسية  اً  قمكافحة التصحر ملناقشات أكثر تعمُّ    

باسـتخدام  متكن مؤمتر األطراف من توجيه عملية اتفاقية مكافحة التصحر،           من شأهنا أن  والتوصيات احملددة اهلدف اليت     
  . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمن إعداد معلومات كيفية 

واقُترح إدراج اجلزء اخلاص باملنظمات     اً   املشاركة املعززة للمجتمع املدين يف عملية االستعراض أمرا هام         تواعُترب  -٨
كما قدمت اقتراحات عملية فيما يتعلق      . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   لدورات  مال الرمسي   غري احلكومية يف جدول األع    

بترتيبات حلقات النقاش واألشكال التفاعلية األخرى اليت ميكن أن تشمل أفرقة عاملة مواضيعية أقاليمية شبه رمسية يقـوم            
  .بتيسريها خرباء أو شخصيات بارزة

.  مـن سـواها  قاً أكثر تعمُّمراجعةا تستحق بعض معايري استعراض تنفيذ االتفاقية وكما أُشري إىل ذلك آنفا، رمب     -٩
  .دومن بني املعايري املشار إليها برامج العمل وأوجه التفاعل والتكنولوجيا وأفضل املمارسات وكذا تعبئة املوار

_ _ _ _ _  

 


