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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

تقرير الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املعقودة يف بون              
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ICCD/CRIC(9)/16 

3 GE.11-60562 

  افتتاح الدورة  - أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف   
، )بوتـان (، السيد شينشو نوربو     )للجنةا( نة استعراض تنفيذ االتفاقية   افتتح رئيس جل    -١

  . وأدىل ببيان٢٠١١فرباير / شباط٢١تاسعة للجنة يف الدورة ال
،  يف حكومـة أملانيـا     أفريقيا والشؤون العامة والقطاعية   لشؤون  وأدىل املدير العام      -٢

ن االقتصادي والتنميـة يف    باسم وزير التعاو   بكلمات ترحيب الدكتور فريدريتش كيتشيلت،    
  .احلكومة االحتادية بأملانيا، السيد ديرك نيبل

وكيـل الـوزارة    انديا،  غ مؤمتر األطراف، السيد فرانسيسكو أرماندو       وأدىل رئيس   -٣
  ، بكلمة يف اجللسةة يف األرجنتنييتنسيق السياسات البيئلشؤون 

  . ببيانة التصحروأدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافح  -٤
 نائب الوزير املعين بدائرة الغابات يف مجهورية كوريا، السيد يونغ هيـو هـا             وأدىل    -٥

  . بكلمة أيضاً يف اجللسة
  . ببيان أيضاًوأدىل املدير العام لآللية العاملية  -٦

  البيانات العامة  -باء   
، وهنغاريـا   ) والـصني  ٧٧ لاباسم جمموعة   (أدىل ببيانات ممثلو كل من األرجنتني         -٧
، واهلنـد   )باسم جمموعة الدول األفريقية   (، واجلزائر   )باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء    (
 وروبـا ألباسم مرفق التنفيـذ اإلقليمـي       (، وبيالروس   )سياآلباسم مرفق التنفيذ اإلقليمي     (

  ).باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب(، واألرجنتني )الوسطى والشرقية
  . ببيانوأدىل ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة  -٨
  ). باسم منظمات اجملتمع املدين(ببيان وأدىل ممثل مؤسسة غرامني فيكاس   -٩

مرفقات التنفيـذ اإلقليمـي     يف  املشاورات اإلقليمية للبلدان األطراف املتأثرة        -جيم   
  التفاقية ل

مرفقات التنفيذ اإلقليمـي    يف    األطراف ثرةقليمية للبلدان املتأ  اإلشاورات  املأجريت    -١٠
  .٢٠١١فرباير / شباط١٨ إىل ١٦يف الفترة من ، عروضة على اللجنةاملاملسائل  بشأن التفاقيةل
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  املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ألف   
 عقب بيـان    ،٢٠١١فرباير  / شباط ٢١أقرت اللجنة يف جلستها األوىل املعقودة يف          -١١

 ICCD/CRIC(9)/1أدىل به ممثل األرجنتني، جدول األعمال املؤقت بصيغته الواردة يف الوثيقة            
  :وفيما يلي نص جدول األعمال. Corr.1والتصويب 
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  .تعيني مقرِّر للجنة  -٢
  :تقييم تنفيذ االتفاقية يف ضوء مؤشرات األداء  -٣

 األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األطراف من البلدان         التحليل  )أ(
املتأثرة والبلدان املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات        

 من  ١احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي         
  االستراتيجية؛

دان التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األطراف من البل          )ب(
املتأثرة والبلدان املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات        

 مـن   ٢احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن اهلـدف          
  االستراتيجية؛ 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األطراف من البلدان           )ج(
نظمـات  املتأثرة والبلدان املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، وامل      

 مـن   ٣احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن اهلـدف          
  االستراتيجية؛ 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األطراف من البلدان           )د(
املتأثرة والبلدان املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات        

ـ  ٤احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن اهلـدف           ن  م
  .االستراتيجية

  :استعراض التدفقات املالية املوجهة لتنفيذ االتفاقية  -٤
التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األطراف من البلدان           )أ(

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات      املتأثرة والبلدان املتقدمة،  
 مـن   ٥احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن اهلـدف          

  تراتيجية؛ االس
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التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األطراف من البلدان           )ب(
املتأثرة والبلدان املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات        
احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن التـدفقات املاليـة           

  . املوجهة لتنفيذ االستراتيجية
 اسـتعراض وجتميـع أفـضل       -فيذ االتفاقية   النظر يف أفضل ممارسات تن      -٥

املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يـشمل          
  .التكيف

إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين يف برنامج العمـل الرمسـي للجنـة               -٦
  .جلسة حوار مفتوح: استعراض تنفيذ االتفاقية

 وشكل التقارير املقدمة إىل مـؤمتر       حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية      -٧
  :األطراف

 مؤشرات األداء،   يف ذلك  بتقييم التنفيذ، مبا     املتعلق املتكرر   اإلجراء  )أ(
  واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ؛

مشروع النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصـة بتقـدمي تقـارير            )ب(
  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(ات اجملتمع املدين منظم

لعمل دون اإلقليميـة واإلقليميـة الراميـة إىل         حالة تنفيذ برامج ا     )ج(
مكافحة التصحر، والدور احملتمل هلذه الـربامج، واحلاجـة إىل          

  .مواءمتها مع االستراتيجية
 اإلضافية ملـساعدة مـؤمتر األطـراف يف         املؤسسية اآللياتت أو   ااإلجراء  -٨

تقدم  معلومات مستوفاة عن ال-االتفاقية استعراضاً منتظماً  استعراض تنفيذ
  .٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ ومن ٣ إىل ١من  احملرز يف تنفيذ الفقرات

 مـسامهة جلنـة     -  جلنة العلـم والتكنولوجيـا       مسامهاتاستعراض    -٩
والتكنولوجيـا يف مؤشـرات التـأثري املتعلقـة باألهـداف             العلم

  .٣ و٢و  ١  االستراتيجية
 املقـدم إىل مـؤمتر      اقيةاالتفمل للجنة استعراض تنفيذ     ااعتماد التقرير الش    -١٠

  .مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات، األطراف
 األوىل، عقب بيان أدىل به ممثل الربازيل، تنظيم عمل        جلستها يف   وأقرت اللجنة أيضاً    -١٢

  .ICCD/CRIC(9)/1الدورة بصيغته الواردة يف الفصل الثاين من الوثيقة 
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  تعيني مقرر اللجنة  -باء   
فرباير نائب الرئيس، الـسيد     / شباط ٢١ جلستها األوىل املعقودة يف      عينت اللجنة يف    -١٣

  . لدورتيها التاسعة والعاشرة مقرراً،)اجلماهريية العربية الليبية(بشري نوير 

  االتصالفريقي إنشاء   -جيم   
فرباير، على إنشاء فريـق     / شباط ٢١وافقت اللجنة يف جلستها الثانية، املعقودة يف          -١٤

 السيد ناصـر مقدسـي      برئاسة بتقييم التنفيذ واستعراض التدفقات املالية،        املعين ١االتصال  
 املعين بتحسني نوعية وشكل التقارير ومسائل       ٢، وفريق االتصال    )مجهورية إيران اإلسالمية  (

  ).املكسيك( السيد أرماندو أالنيس برئاسةأخرى، 

  احلضور  -دال   
 التاليـة   ١٤٤ لاتفاقية ممثلو األطراف    حضر الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ اال        -١٥

  :)ICCD/CST(S-2)/INF.2-ICCD/CRIC(9)/INF.16انظر  (يف االتفاقية
  أنغوال  االحتاد األورويب

  أوروغواي  إثيوبيا
  أوزبكستان  أذربيجان
  أوغندا  األرجنتني
  أوكرانيا  األردن
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   أرمينيا
  إيطاليا  إريتريا
  باراغواي  اإسباني
  باكستان  أستراليا
  باالو  إسرائيل
  الربازيل  إكوادور
  الربتغال  ألبانيا
  بلجيكا  أملانيا

  بلغاريا  اإلمارات العربية املتحدة
  بليز  أنتيغوا وبربودا

  بنغالديش  إندونيسيا
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  مجهورية كوريا  بنما
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  بنن

  الشعبية مجهورية الو الدميقراطية  بوتان
  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  بوتسوانا

  مجهورية مولدوفا  بوركينا فاسو
  جنوب أفريقيا  بوروندي

  جورجيا  البوسنة واهلرسك
  جيبويت  بولندا

  الدامنرك  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  دومينيكا  بريو

  الرأس األخضر  بيالروس
  رواندا  تايلند

  امبياز  تركمانستان
  ساموا  تركيا

  سان تومي وبرينسييب  ترينيداد وتوباغو
  سانت فنسنت وجزر غرينادين  تشاد
  سانت كيتيس ونيفس  توغو
  سانت لوسيا  توفالو
  سري النكا  تونس

  السنغال  جامايكا
  سوازيلند  اجلبل األسود

  سورينام  ائرزاجل
  سويسرا  جزر القمر
  سرياليون  جزر كوك

  سيشيل  جزر مارشال
  شيلي  اجلماهريية العربية الليبية
  صربيا  مجهورية أفريقيا الوسطى
  الصني  مجهورية ترتانيا املتحدة
  غابون  اجلمهورية الدومينيكية

  غرينادا  اجلمهورية العربية السورية



ICCD/CRIC(9)/16 

GE.11-60562 8 

  ليسوتو  غواتيماال
  مايل  غيانا
  مدغشقر  غينيا

  مصر  غينيا االستوائية
  املغرب   بيساو-غينيا 
  كسيكامل  فرنسا
  مالوي  الفلبني

  اململكة العربية السعودية  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  منغوليا  فنلندا
  موريتانيا  فيجي

  موزامبيق  فييت نام
  ميامنار  قريغيزستان
  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا   كازاخستان
  النرويج  الكامريون

  النمسا  كندا
  نيبال  كوبا

  النيجر  كوت ديفوار
  نيجرييا  ستاريكاكو

  نيوي  كولومبيا
  هاييت  الكونغو
  اهلند  الكويت
  هندوراس  كرييباس
  هنغاريا  كينيا
  الواليات املتحدة األمريكية  لبنان
  اليابان  ليبرييا
  اليمن  ليتوانيا
   آخرين بلدينمن  انوحضر الدورة أيضاً مراقب  -١٦
 يف  املتخصصة التالية ممثلة أيضاً   األمم املتحدة ومكاتبها ووكاالهتا     وكانت منظمات     -١٧

  :الدورة
  اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة  
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  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  
  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
  فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخأمانة ات  
  حيز املعلومات املشترك التابع لألمم املتحدة  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  
  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  
  جامعة األمم املتحدة  
  البنك الدويل  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

 من منظمات اجملتمع املدين، مـن        منظمة ٣٢  منظمة حكومية دولية و    ١٤وكانت    -١٨
  .  يف الدورةبينها منظمات غري حكومية، ممثلة أيضاً

  الوثائق  -هاء   
  .ترد يف املرفق قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة للنظر فيها  -١٩

  والتوصياتاالستنتاجات   -ثالثاً   
مـوجز لألفكـار    جتميـع   املدرجة يف هذا التقرير هـي       االستنتاجات والتوصيات     -٢٠

واالقتراحات واملقترحات اليت عرضتها خمتلف الوفود يف أثناء الدورة التاسعة للجنة استعراض            
تنفيذ االتفاقية للمضي قدماً يف تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات             

وحيدد هذا التقرير اإلجراءات اليت ميكن      ). االستراتيجية(لعشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       ا
مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا   ها  أن تتخذها األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، مبا في        

الفرعية، بعد أن ينظر فيها مؤمتر األطراف ويتخذ بشأهنا املقررات املناسبة، طبقـاً ألحكـام               
  .االتفاقية
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  تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات األداء  -ألف   

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   -١  
 ملؤشر  ة مؤقت  بصورة ناقشت بعض األطراف الصعوبات املتعلقة باهلدف الذي اعُتمد         -٢١

 واجلفـاف   إطالع سكان العامل على مسائل التصحر وتردي األراضـي         (CONS-O-1األداء  
وأُشري إىل أنه قد يلـزم، يف أثنـاء       ). وأوجه تآزرها مع تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي       

العملية املتكررة وتقييم منتصف املدة لالستراتيجية، حتديد الغايات على املـستوى الـوطين             
  . البلدان األطراف فيما يتعلق بإذكاء الوعيةلتعكس بطريقة جمدية خصوصي

 الذي يقيس االتصال الفعلي فيما بني الـدوائر املعنيـة           CONS-O-1األداء  ومؤشر    -٢٢
الرئيسية على الُصعد الدويل والوطين واحمللي بشأن مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف            

ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولـوجي        / مع التكيف مع تغري املناخ     التآزروأوجه  
حمدود الفائدة نظراً ألن قيـاس الـوعي        ميكن أن يكون    ) ١يذي   للهدف التنف  ١-١النتيجة  (

وعلى وجه اخلصوص، أشـارت بعـض       . مسألة معقدة وذاتية للغاية وتستغرق وقتاً طويالً      
األطراف إىل أنه ال ميكن وضع تقدير مفيد لنسبة السكان املطلعني على مـسألة التـصحر                

  .ليةوتردي األراضي واجلفاف يف إطار أدوات اإلبالغ احلا
 أصحاب املصلحة على    املقدمة من وسلطت بعض األطراف الضوء على أن املسامهة          -٢٣

 تظهر بشكل كاٍف يف التقارير الوطنيـة،        ملاملستوى احمللي من أجل إذكاء الوعي والتثقيف        
األمر الذي ينبغي أخذه يف احلسبان يف أثناء جولة اإلبالغ القادمة بوضع منهجيات مالئمـة               

  .جلمع البيانات
 األطراف إىل استعراض الوسائل اليت جيري توظيفها إلذكـاء الـوعي وإىل             وتدعى  -٢٤

  . فعالية لبلوغ شرائح أوسع من اجلمهورأكثر وسائل االتصالالتركيز على 
مـضاعفة   بعض األطراف البلدان األطراف املتقدمة على وجه اخلصوص إىل           وتدعو  -٢٥
صحر وتردي األراضي واجلفاف وأوجه تآزرهـا        جهود لزيادة الوعي مبسائل الت     تبذله من  ما

مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي وبقضايا االتصال والتثقيف، من أجل رفع مستوى الفهـم              
ومن مث زيادة الدعم املطلوب لتنفيـذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً ولبلوغ اهلدف العاملي احملـدد يف               

  .٩-م أ/١٣املقرر 
 مجيع األطراف جهودها من أجـل       تضاعفينبغي أن   والحظت بعض األطراف أنه       -٢٦

زيادة الوعي مبسألة التصحر وتردي األراضي واجلفاف وأوجه تآزرها مع تغري املناخ والتنوع             
 مستوى الفهم املطلوب، ومـن مث الـدعم         رفع االتصال والتثقيف، بغية     وبقضاياالبيولوجي  

  .٩-م أ/١٣العاملي احملدد يف املقرر الالزم لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً وبلوغ اهلدف 
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 البلدان األطراف املتأثرة اليت أشارت إىل ضعف نسبة الوعي الوطين مبـسائل             وحتث  -٢٧
التصحر وتردي األراضي واجلفاف وأوجه تآزرها على القيام خبطوات لزيادة اجلهود املبذولة            

وينبغي . ٩-م أ /١٣د يف املقرر    ملعاجلة قضايا االتصال والتثقيف بغية بلوغ اهلدف العاملي احملد        
  .أيضاً يف هذا الصدد توضيح املنهجية املستخدمة يف حساب نسبة الوعي الوطين

 وترشـيد ُوطلب أن تقدم جلنة العلم والتكنولوجيا املشورة بشأن كيفيـة تكثيـف         -٢٨
  .اإلجراءات الرامية إىل زيادة مشاركة مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عملية االتفاقية

  إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   -٢  
 عدة بلدان أن مسألة مواءمة برامج العمل الوطنية حتظى باألولوية، يف حني          أوضحت  -٢٩

رأت بلدان أخرى أن املعلومات املقدمة يف التحليل توحي فيما يبدو بأن البلدان األطـراف               
 هذا الصدد، أكدت بعض البلدان احلاجة       ويف. املتأثرة مل متنح عملية املواءمة األولوية الكافية      

  .إىل إجراء مزيد من التحليل ألسباب هذه املسألة والنتائج املترتبة عليها
وذكر عدد كبري من البلدان األطراف املتأثرة أن مواءمة برامج العمل الوطنيـة مـع        -٣٠

  .والتقين املالئم الدعم املايل وجوداالستراتيجية مل تبدأ بعد بسبب القيود املتمثلة يف عدم 
وأثريت تساؤالت أيضاً بشأن كيفية إدراج برامج العمل الوطنية يف صلب العمليات              -٣١

  .االقتصاديو االجتماعي يف اجملالالوطنية للتخطيط وامليزنة 
، أو آليـات    التفاقيات ريو الـثالث     التآزريني ربجمةال/تخطيطالوفيما يتعلق مبقدار      -٣٢

 املستويات، ذُكر أن من الضروري وضع تعريف واضح للمبادرات          التنفيذ املشترك على مجيع   
  .والربامج اليت ينبغي إدراجها يف حساب املؤشر بغية تقدمي معلومات أكثر اتساقاً

 البلدان األطراف املتأثرة واملرفقات على تكثيف اجلهود اليت تبـذهلا ملواءمـة             وحتث  -٣٣
ية مع االستراتيجية، وبصورة خاصـة وضـع        برامج عملها الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليم     

برنامج عمل وطين يف تلك البلدان اليت ال يوجد لديها برنامج حىت اآلن، بغية بلوغ هـدف                 
  .٢٠١٤ هذا الربنامج يف مجيع البلدان املتأثرة حبلول عام وضع
اليت  املوارد املالية    ختصيص جزء من   البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة أيضاً على        وحتث  -٣٤

يتيحها مرفق البيئة العاملية ملواءمة برامج العمل الوطنية يف إطار األنشطة التمكينيـة املطلوبـة      
 من دعم يف هـذا   إليه إلحراز تقدم حنو بلوغ اهلدف وإعالم مؤسسات االتفاقية مبا قد حتتاج          

  .الشأن
مرفق البيئـة   وتعترف البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة بتخصيص األموال املقدمة من            -٣٥

 واإلبالغ،  ة الوطني عملهاامج  االتفاقية مبا يف ذلك مواءمة بر     العاملية لألنشطة التمكينية لتنفيذ     
وحتث مرفق البيئة العاملية على أن يعمل، بالتعاون مع مؤسسات االتفاقيـة، علـى تبـسيط             

  .يةبأقل التكاليف االنتقالو، وسيلةأقصر وأبسط ب التمويلإجراءات الوصول إىل هذا 
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واقترحت بعض األطراف أن يطلب مؤمتر األطراف من أمانة االتفاقيـة أن تـستمر،                -٣٦
 املرفـق بـشأن     التنسيق مع بالتعاون الوثيق مع الوكاالت املنفذة املعنية ملرفق البيئة العاملية، يف           

إمكانية وضع برنامج دعم عاملي يكمل األعمال املضطلع هبا واملمولـة يف إطـار األنـشطة                 
  .ينيةالتمك
وشددت بعض البلدان األطراف املتقدمة على أن ضعف مـستوى الـشراكات يف               -٣٧

 يف أثناء عملية اإلبالغ هذه ال يرجع إىل عدم االهتمام            إليه قضايا االتفاقية على النحو املشار    
لكنه يشري إىل أن تقدمي الدعم إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة يتم بصرف النظر عن وجود     

ويف هذا الصدد، أوصت بعض األطراف بأال يقتصر . اقات شراكة مربمة يف سياق االتفاقيةاتف
 وبـأن منوذج اإلبالغ على اتفاقات الشراكة املربمة حتديداً ضمن اإلطار املؤسسي لالتفاقيـة    

  .التفاقية وبرامج العمل الوطنيةا املتسقة معتراعى فيه أيضاً الشراكات األخرى 
األطراف املتقدمة إىل زيادة دعمها إلبرام اتفاقـات شـراكة مـع             البلدان   وتدعى  -٣٨

  .ية يف إطارهااتفاقيات ريو الثالث والقيام مببادرات تآزر
وذكرت بعض األطراف أنه جيوز ألمانة االتفاقية واآللية العاملية أن تدرجا يف برنامج               -٣٩

 الدعم التقين واملـايل اإلضـايف       العمل املشترك لفترة السنتني القادمة اجلهود الرامية إىل تقدمي        
أو مواءمة برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميـة بـني البلـدان             /لعملية صياغة و  
  .األطراف املتأثرة

وشددت بعض األطراف على ضرورة تشجيع أطراف اتفاقيات ريو الـثالث             - ٤٠
جي واتفاقية األمم املتحدة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولو(

على النظر يف احلاجة ألن تنفذ على املستوى الوطين عملية          ) اإلطارية بشأن تغري املناخ   
لتنفيذ املشترك  ا لالتفاقيات، كل منهـا يف إطار واليته، أو آليات          تآزريةبرجمة  /ختطيط

  .٩- م أ/١٣وفقاً للمقرر 

  عرفةالعلم والتكنولوجيا وامل: ٣اهلدف التنفيذي   -٣  
 التسليم بعدد نظم املعلومات اخلاصة مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف           مع  -٤١

اليت أشارت إليها البلدان األطراف املتأثرة، دعت بعض األطراف إىل تقدمي الـدعم الـتقين               
واملايل املالئم إىل البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة إلنشاء نظم رصد وطنية متكاملة خاصـة              

  .حر وتردي األراضي واجلفاف حتقق االتساق بني خمتلف نظم الرصد البيئيبالتص
ُنظـم  "ب وشددت بعض األطراف على ضرورة توضيح تعريف مؤشر األداء املتعلق             -٤٢

وأسلوبه املنهجي وضرورة إفساح اجملال للمعلومات النوعية املتعلقة بتلـك الـنظم            " الرصد
  .ألراضي واجلفاف اليت تشري إليها األطرافاإلقليمية لرصد التصحر وتردي ا/الوطنية
ودعت بعض األطراف البلدان األطراف املتأثرة إىل زيادة جهودها يف جمال إنـشاء               -٤٣

نظم رصد وطنية خاصة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف أو مواصلة حتسني نظم الرصـد        
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لوسطى وآسـيا   وأوصت بعض األطراف بتوجيه اهتمام خاص إىل منطقيت أمريكا ا         . القائمة
الوسطى نظراً ألن البلدان األطراف املتأثرة املنتمية إىل تلك املنطقتني قد أشـارت إىل عـدم                

  . حالياً من هذا النوعوجود نظام
ودعت بعض األطراف البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات ذات الصلة إىل تقـدمي              -٤٤

رية الصغرية النامية إلنشاء وصون نظم      دعم إضايف إىل البلدان األطراف األفريقية والدول اجلز       
  .رصد وطنية بالوسائل املالية والتقنية على حد سواء

 أمانة االتفاقية املعلومات املقدمة من األطراف يف عملية         أن تستخدم  األطراف   وتأمل  -٤٥
 املعارف يف إطار نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم          لتبادلاإلبالغ هذه إلنشاء قاعدة بيانات      

  .٢٠١١ على املوقع الشبكي لالتفاقية، بغية إتاحة قاعدة البيانات هذه يف عام التنفيذ
 جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدمي املشورة لألطراف بشأن أفـضل وسـيلة             وتدعى  -٤٦

 وحتليل الثغرات يف عملية مواءمة برامج عملها الوطنية         املستند إىل املعرفة   إلجراء االستعراض 
الـيت وردت معلومـات     راء مداوالت بشأن إدراج نظم إدارة املعارف        مع االستراتيجية وإج  

  . املعارفلنقل يف الشبكات العلمية وما يتصل هبا من نظم عنها
وشددت بعض األطراف على ضرورة تدعيم جلنة العلم والتكنولوجيا لتمكينها من             -٤٧

ـ        الظهور كمرجع عاملي   ي واجلفـاف    للمشورة العلمية بشأن قضايا التصحر وتردي األراض
وإنشاء شبكة ملؤسسات العلم والتكنولوجيا يف هذا االجتاه، بينما اقترحت بعض األطـراف             
دراسة خمتلف اخليارات املمكنة األخرى لدعم تقدمي املشورة العلمية إىل االتفاقية على النحو             

  .الذي سبقت مناقشته يف دورات جلنة العلم والتكنولوجيا

  القدراتبناء : ٤اهلدف التنفيذي   -٤  
للحـصول  " مبادرة بناء القدرات  "ينبغي تقدمي مزيد من التوضيح املنهجي ملصطلح          -٤٨

  .على معلومات أكثر اتساقاً من البلدان األطراف
وأعربت بعض البلدان األطراف عن قلقها ألن املشاكل املنهجية تتسبب يف صعوبة              -٤٩

ما دعت بلدان أطراف أخرى البلدان      توجيه الدعم على أساس البيانات املقدمة حىت اآلن، بين        
األطراف املتقدمة ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات األخرى املتعددة األطراف إىل تقدمي الدعم            

 إىل القدرات الالزمة للتنفيذ الفعـال       أهنا تفتقر إىل تلك البلدان األطراف املتأثرة اليت أفادت        
ه ال توجد لديها خطط لتنمية هذه القـدرات،  لالتفاقية، وال سيما تلك البلدان اليت أفادت أن 

  .٢٠١٤ يف املائة حبلول عام ٩٠ل حىت يتسىن بلوغ هدف ا
واتفقت بعض األطراف على وجود أوجه اختالل يف التنفيذ تتطلب مـن األمانـة                -٥٠

  .واآللية العاملية بذل جهود لتصحيحها على سبيل األولوية
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اصل املشاورات مع مرفق البيئة العاملية وطلبت بعض األطراف إىل األمانة أن تو  - ٥١
 الوطنية وغري ذلك من مبادرات تقييم       اتتعزيز تنفيذ عمليات التقييم الذايت للقدر      بغية

 ملبـادرات بنـاء     اً إضافي  متويالً وأن حتشد القدرات ذات الصلة اليت تقوم هبا األطراف        
  .القدرات على املستوى الوطين

وجيه طلب إىل اآللية العاملية لتقدمي دعم إضـايف         وقد تود األطراف النظر يف ت       - ٥٢
بناء القدرات وإدراجها يف ب  املتعلقةومالئم إىل البلدان املتأثرة يف تقييم احتياجاهتا املالية

  .أطر االستثمار املتكاملة

  تنفيذ االتفاقيةل املوجهةاستعراض التدفقات املالية   - باء  
دفقات املالية بالرغم من وجود قدر من عدم        رحبت األطراف بإتاحة بيانات عن الت       -٥٣

  .اليقني املنهجي يشري إىل ازدواجية احلساب
واعُترب أن وجود إطار استثماري متكامل ال يكفي يف حد ذاته كمؤشـر للتحقـق                 -٥٤
 حتليل متعمق لفعالية    إجراءومثة حاجة إىل    . إذا كان سيتيح التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية       مما

 يف عمليـة    أكثر دقـة  االستثمار املتكاملة احلالية بغية احلصول على معلومات        وكفاءة أطر   
ملـساعدة  " إطار االستثمار املتكامل  "وطُلب أيضاً وضع تعريف أكثر دقة ملصطلح        . اإلبالغ

  .األطراف على املستوى الوطين يف تقدمي معلومات أدق
ة وأطر االستثمار املتكاملة    وسلط الضوء على الروابط اهلامة بني برامج العمل الوطني          -٥٥
وينبغي النظر يف املستقبل يف     . ؤكد ضرورة النظر إىل العمليتني معاً يف أثناء عملية املواءمة         ي ما

  .تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ أطر االستثمار
ومع ترحيب البلدان األطراف عموماً بالتطور اإلجيايب يف مرفـق البيئـة العامليـة                 -٥٦
يتعلق باالتفاقية، أشارت بعض األطراف إىل أنه رغم هذه االجتاهات اإلجيابية، مـا زال               فيما

وأشارت بعض األطـراف إىل أن املنـافع        . توزيع املخصصات يشوبه اختالل ينبغي معاجلته     
املشتركة الناجتة من تنفيذ مشاريع تشمل عدة جماالت تركيز ينبغي استغالهلا قدر اإلمكان يف              

  .ضافية إىل جانب تلك املوارد املخصصة جملال التركيز املتعلق بتردي األراضيتعبئة موارد إ

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   -١  
دعت بعض البلدان البلدان األطراف املتأثرة إىل زيادة اجلهود املبذولة يف إنشاء أطر               -٥٧

 إطار ، سنوياً،لدان األطراف املتأثرة بلدان على األقل من الب١٠ كي تنشئاالستثمار املتكاملة 
وشددت بعض األطراف على ضرورة مواصلة التحليـل        . ٢٠١٤ حىت عام    استثمار متكامالً 

الشامل للصعوبات اليت تواجهها البلدان األطراف فيما يتعلق بإنشاء أطر االستثمار املتكاملة،            
  .بغية تقدمي توجيه سليم لتحقيق األهداف ذات الصلة
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عض األطراف البلدان األطراف املتقدمة واملؤسسات املتعـددة األطـراف              ودعت ب   -٥٨
إىل تقدمي دعم إضايف للبلدان األطراف املتأثرة املؤهلة يف جهودها الرامية إىل إنـشاء أطـر                

  .االستثمار املتكاملة
وأعربت بعض األطراف عن رغبتها يف أن تركز اآللية العاملية واألمانة على تقـدمي                -٥٩
وضع أطرها االستثمارية املتكاملة وجـذب مـساعدات        لم إىل البلدان األطراف املتأثرة      الدع

  .البلدان األطراف املتقدمة واملؤسسات املتعددة األطراف هلذا الغرض، مع مراعاة مجيع املناطق
 جهودها مـن أجـل تقـدمي        مضاعفة البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة إىل       وتدعى  -٦٠

إىل املؤسسات املالية املتعددة األطراف واالستفادة من الدعم املقدم هلـذا           شاريع  مب اقتراحات
تخـصيص  ال إطار مرفق البيئة العاملية ونظاماملوارد املخصصة يف ب فيما يتعلق الغرض، وحتديداً   

  .  التابع للمرفقلمواردالشفاف ل
ألنـشطة  ودعت بعض األطراف اآللية العاملية واألمانة إىل توسيع نطاق دعمهمـا              -٦١

  .لبلدان األطراف املتأثرةا  يفومشاريع حمددة قابلة للتنفيذ
ودعت بعض األطراف األمانة واآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية إىل تقدمي التوجيـه               -٦٢

شاريع مالئمـة   مب اقتراحاتلتقييم املوارد وختطيطها على املستوى الوطين وإىل تيسري صياغة          
ن مث اإلسهام يف جعل خمصصات مرفق البيئة العاملية متاحة بالكامل           على املستوى الوطين، وم   

  .ويف الوقت املناسب للبلدان األطراف املتأثرة املؤهلة
وترى بعض األطراف أنه ينبغي أن تأخذ أمانة االتفاقية واآللية العاملية يف احلـسبان                -٦٣

املتعلقة بالتـدفقات املاليـة،     قضايا مثل جودة البيانات واملنهجيات املالئمة جلمع املعلومات         
 األطراف والكيانات املبلغة األخـرى يف       تقدمها اليت   التقاريرلدعم العملية املتكررة وحتسني     

.  مؤشـرات األداء   لتقدمي التقارير على أسـاس    هناية املطاف ويشمل ذلك املبادئ التوجيهية       
ـ            لتقـدمي  ة  وشددت بعض األطراف، بوجه خاص، على ضرورة توضيح املبـادئ التوجيهي

  .CONS-O-15 مؤشر األداء التقارير على أساس

البلـدان   من البلدان األطـراف املتـأثرة و       املقدمة التقارير   الواردة يف حتليل املعلومات     -٢  
املتقدمة ومن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية ومرفق البيئة          األطراف  

االلتزامات املاليـة واالسـتثمارات     . نفيذ االتفاقية العاملية عن التدفقات املالية املوجهة لت     
  املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

شددت بعض األطراف على وجود تفسريات خمتلفة ملا ينبغي إدراجه يف إطار املرفق               -٦٤
، وأكدوا ضرورة توضيح هـذه القـضايا يف املبـادئ           الربامج واملشاريع ورقة  /املايل املوحد 

  .التوجيهية املنقحة لإلبالغ
وشددت بعض األطراف على أنه كان ينبغي أن مييز التحليل على حنو أفضل بـني                 -٦٥

املـوارد  (، والبلدان املتأثرة اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة           النامية التزامات البلدان املتأثرة  
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تزامات البلدان  ، وال )املساعدة اإلمنائية الرمسية  (، والتزامات البلدان املتقدمة غري املتأثرة       )الوطنية
مع التفرقة بوضوح بني االلتزامات اليت مت حشدها ملكافحة التصحر وتردي           (املتأثرة املتقدمة   

األراضي واجلفاف على املستوى الوطين وااللتزامات اليت مت حشدها للتعاون الدويل يف جمال             
ة ويف هذا الصدد، شددت بعض األطراف على ضرور       ). التصحر وتردي األراضي واجلفاف   

  .أن تواصل اآللية العاملية تنقيح حتليلها املتعلق بالتدفقات املالية
وتساءلت بعض األطراف عن كيفية استخدام معامل ريو استخداماً كمياً وأوصـت              -٦٦

  .مبواصلة دراسة هذه املسألة متهيداً جلولة اإلبالغ املقبلة
 صـغرية   حصة، يتبني أن    عامل ريو مل وفقاًوبدراسة توزيع االلتزامات واالستثمارات       -٦٧

 لألنشطة اليت هتدف بوضوح إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية املنشأة يف إطـار       خصصتنسبياً  
وأوصت بعض األطراف بأن تقـوم اللجنـة        ). ٣ باعتبارها معلم ريو     املصنفةأي  (االتفاقية  

 الرئيـسي   بتحليل أسباب عدم مسامهة معظم االستثمارات املتعلقة باالتفاقية يف تنفيذ الصك          
  .التفاقية مكافحة التصحر

 توزع االستثمارات املوجهة يف آن واحد إىل اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقيـة             ملو  -٦٨
التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ توزيعـاً متـساوياً بـني               

يات ريو معاجلة أكثر منهجية     وأوصت بعض األطراف مبعاجلة التنفيذ التآزري التفاق      . املناطق
  . مجيع األدوات والفرص املالية املتاحة على هذا األساسوحبشديف مجيع املناطق، 

وذكرت بعض األطراف أن األسباب األساسية لتردي األراضي كثرياًَ ما تكمـن يف             -٦٩
عدد كبري من القطاعات، كما تكمن فيها احللول، ولذا ينبغي توضيح تعريـف اجملـاالت               

  .واضيعية املتصلة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف اليت ينبغي أن تشملها التقاريرامل
 مـن   ٥اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ اهلدف التنفيـذي        إىل   عدد من البلدان     وأشار  -٧٠

 هـذه   وتوصى. ، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد أطر االستثمار املتكاملة         االستراتيجيةأهداف  
وارد املالية اليت مت حشدها لتنفيذ االتفاقية نتيجة العتماد هذه التدابري،           البلدان برصد تدفق امل   

وباستخدام نظم الرصد يف تيسري اإلبالغ يف املستقبل يف إطار نظام استعراض األداء وتقيـيم               
  .التنفيذ اخلاص باالتفاقية

دراسة   وطلبت بعض األطراف من اآللية العاملية مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف            -٧١
ورأت أطراف أخـرى أنـه ينبغـي    .  التقليدية واالبتكارية لتوجيه املوارد املاليةالوسائل غري 

  .التركيز على تقدمي موارد مالية جديدة وإضافية من جانب البلدان األطراف املتقدمة
الدولية ووكـاالت    هذا التحليل الدور اهلام الذي تقوم به املؤسسات املالية           ويؤكد  -٧٢
 يوضح أن التمويل احمللي كثرياً ما يضاهي التمويـل          لكنه يف متويل االتفاقية،     ن الثنائي التعاو

املـسامهة يف    إمكانية   ويشري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أيضاً إىل       . اخلارجي أو يتجاوزه  
  .تنفيذ االتفاقية
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  االستنتاجات والتوصيات املشتركة  -٣  
 اهليئات الفرعية ومؤسسات االتفاقية على إدراج حتثوفقاً للنهج القائم على النتائج،   -٧٣

، بغية تقدمي   ٢٠١٣-٢٠١٢النظر يف هذه االستنتاجات والتوصيات يف برامج عملها للفترة          
 من  ٤ إىل   ١املساعدات الالزمة إىل البلدان األطراف املتأثرة يف حتقيق األهداف التنفيذية من            

  .أهداف االستراتيجية، كل منها وفقاً لواليته
وشددت بعض األطراف على أمهية وضرورة حتسني االتصال بني األمانة واألطراف             -٧٤

  . معينةةاتصال وطني) جهات (جهةعن طريق 
، ٩- م أ /١٣وطلبت بعض األطراف إىل األمانة واآللية العاملية، وفقاً للمقـرر             - ٧٥

حات اخلاصـة    املشاركة يف وضع املقتر    املعينةالتشاور مع البلدان األطراف والكيانات      
  .بنموذج اإلبالغ املنقح

  النظر يف أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية  - جيم  

    استعراض وجتميع أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضـي،               
  مبا يف ذلك التكيف

ن خطوة أوىل   سلَّمت األطراف يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأ           -٧٦
تنفيذ االتفاقيـة، وذلـك   جمال قد اختذت حنو حتقيق استخدام منهجي ألفضل املمارسات يف  

 تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضـي،      املتبعة يف أفضل املمارسات   بتقدمي معلومات عن    
  .٢٠١١-٢٠١٠يف ذلك التكيف، يف أثناء عملية اإلبالغ واالستعراض للفترة  مبا
إطار شامل الستخدام أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية يف الدورة العاشرة وإلنشاء   -٧٧

  :ملؤمتر األطراف، أوصت بعض األطراف يف الدورة التاسعة للجنة مبا يلي
تشجع الكيانات املبلغة على مواصلة تقدمي التقـارير بـشأن أفـضل            أن    )أ(  

احملدد لتقدمي التقارير، بغية زيادة     املمارسات، بصرف النظر عن انقضاء املوعد النهائي الرمسي         
  القاعدة املعرفية لالتفاقية؛

نظر مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، يف تصنيف أفضل املمارسات          أن ي   )ب(  
للمواضيع من الثاين إىل السابع، وكذلك اجلدول الزمين الستعراض أفضل املمارسات كمـا             

ـ     ICCD/CRIC(9)/9هو مقترح يف الوثيقـة        ١ستمر اسـتعراض املوضـوع      ، علـى أن ي
يف الدورة احلاديـة عـشرة      ) تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف       (

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بينما اقترحت بعض األطراف األخرى عدم قصر كل جولة             
وضوع إبالغ على موضوع رئيسي واحد نظراً ألن أفضل املمارسات ال تقتصر دائماً على م             

   ترتبط بعدة مواضيع؛وإمنارئيسي حمدد 
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 األمانة مناذج تقدمي التقارير عن أفضل املمارسات بغية تبـسيطها           أن تنقح   )ج(  
وجعلها أكثر مرونة واتساقاً بقدر اإلمكان مع النماذج احلالية، وخباصة فيما يتعلق بأفـضل              

   مبا يف ذلك التكيف؛ تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،املتبعة يفاملمارسات 
 تكنولوجيـات   املتبعـة يف   األمانة تصنيف أفضل املمارسات      أن تستعرض   )د(  

  اإلضافية يف االعتبـار    علوماتامل وضعاإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، بغية         
  ، لتيسري حتديد أفضل املمارسات وتكرارها؛املتاحةوإدراج املعلومات 

ة تيسري املشاورات بني مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          األمان أن تواصل   )ه(  
 بـذلك وجلنة العلم والتكنولوجيا بغية وضع معايري إقرار وتقييم أفضل املمارسات وما يتصل             

  من منهجيات؛
ضيح أدوار ومسؤوليات كل من      مؤمتر األطراف يف احلاجة إىل تو      أن ينظر   )و(  

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا يف اسـتعراض أفـضل املمارسـات           
دارة معارف جلنة العلم والتكنولوجيـا ووضـع        إلباإلضافة إىل أوجه التآزر بني وضع نظام        

  ؛والقاعدة النظام التكامل بنيإمكانية ربات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية واخلتبادل ل قاعدة
 الدعم التقين واملايل املالئم إىل البلدان األطراف املتـأثرة املؤهلـة            أن يقدم   )ز(  

  .لتكرار أفضل املمارسات املوثقة وتوسيع نطاقها
وشددت بعض األطراف على ضرورة إجراء حتليل شامل ألفضل املمارسات املقدمة             -٧٨

  .يف أثناء عملية اإلبالغ الرابعة
 النماذج املتعلقة بأفضل املمارسات يف نظام استعراض        جبعلت بعض األطراف    وأوص  -٧٩

 للنماذج القائمة مثل تلك النمـاذج الـيت مت           مطابقة، بقدر املستطاع،   األداء وتقييم التنفيذ  
وضعها ويستخدمها العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا ومشروع تقييم تردي           

  .جلافة، وربط قاعدة بياناته بقواعد البيانات املماثلةاألراضي يف املناطق ا
وشجعت بعض األطراف األمانة على العمل بالتعاون الوثيق مع الـربامج الوطنيـة               -٨٠

والدولية األخرى، مبا يف ذلك املبادرات ذات الصلة مثل العرض العاملي العام ملناهج الـصيانة          
عل معلومات عن أفضل املمارسات بصيغة أنسب       وتكنولوجياهتا وهي املبادرات اليت تتيح بالف     

  .وأكثر فائدة
  :، قد تود األطراف يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف أن تنظر فيما يليويف هذا الشأن  -٨١

 منظمات البحوث واملنظمات احلكومية الدولية وهيئـات األمـم          مسامهة  )أ(  
 نظام إلدارة املعارف يسمح بتكرار      علوضاملتحدة املختصة يف عملية التشاور بغية بناء قاعدة         

  أفضل املمارسات وتوسيع نطاقها؛
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إدراج اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف ومؤسسات االتفاقية النظـر يف هـذه              )ب(  
، باتباع النهج القائم على النتائج، بغية تقدمي        ٢٠١٣-٢٠١٢التوصيات يف برامج عملها للفترة      
  .ل املمارسات يف إطار االتفاقية، كل منها وفقاً لواليتهاملساعدة الالزمة إلنشاء نظام ألفض

       حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشـكل التقـارير الـيت تقـدم إىل             - دال  
  مؤمتر األطراف

ألداء، النظر يف استخدام اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشـرات ا               -١  
  التقاريردمي  تقوإجراءاتواملنهجية، 

أقرت األطراف يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالعمـل الـذي               -٨٢
قامت به األمانة واآللية العاملية بشأن توليف وحتليل املعلومات اليت تتلقاها مـن األطـراف               

 اسـتنتجت   وغريها من الكيانات املبلَّغة يف إطار نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، إال أهنا            
عملية اإلبالغ، مبا يف ذلك مناذج اإلبالغ ومنهجياته، من     إطار  وجود حاجة إىل زيادة حتسني      

  .أجل تفادي التضارب يف البيانات وتسوية الصعوبات اليت تتخلل إعمال النظام
وتوضيح التعـاريف   وتطوير  ّدمت طلبات لتبسيط مناذج اإلبالغ      وباألخص، فقد قُ    -٨٣

قة جبمع البيانات ومعاجلتها واالتفاق على مبادئ توجيهية واضحة يسترشد          واملنهجيات املتعل 
  .هبا يف التحليالت األولية ملؤسسات االتفاقية

 اختاذهـا وإن    ينبغيوأقرت األطراف بأن االنتقال إىل إبالغ البيانات الكمية خطوة            -٨٤
معت يف سياق   سيما على الصعيد الوطين، حيث ساعدت املعلومات اليت جُ         كانت صعبة، ال  

وأوصـت  .  يف التخطيط والتقييم املستقبليني إزاء عملية االتفاقية       ٢٠١٠عملية اإلبالغ لعام    
 للبيانـات    بتضمني مناذج اإلبالغ تعليقات وتوضيحات نوعية تكميالً       بعض األطراف أيضاً  

 وأشار الكثريون إىل مسألة ضيق الوقت وإىل أنه ينبغي أن تتيح عملية اإلبـالغ يف              . الكمية
املستقبل وقتاً كافياً جلمع البيانات بصورة منظمة، والتدقيق يف نوعيتها، والتـصديق علـى              
التقارير، وهو ما قد يؤثر على الطريقة اليت تتبعها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف استعراض               

  .املعلومات اليت تنشأ عن عملية اإلبالغ
       لـت حماولـة صـياغة اجتاهـات        وأشارت بعض األطراف إىل الصعوبات اليت ختل        -٨٥

، بالنظر إىل القيود املنهجية املرتبطة هبذه العملية األوىل والـنقص يف            ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
  .املعلومات النوعية

واعتربت بعض األطراف أنه من غري املناسب يف التحليل مقارنة البلـدان واملنـاطق       -٨٦
 وكذلك صياغة أحكام ذات طابع غري موضوعي، اإلقليمية واملناطق دون اإلقليمية فيما بينها،    

وقدمت توصية تطلب إىل مؤمتر األطراف أن حيدد بوضوح الطريقة اليت ميكن هبـا لألمانـة                
  .استخدام بيانات نظام تقييم األداء واستعراض التنفيذ
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وأشارت بعض األطراف إىل أمهية هتيئة قواعد بيانات وطنية مناسبة خاصة باإلبالغ،              -٨٧
ماد على دعم مايل وتقين مناسب، مبا يضمن استمرارية عملية اإلبالغ، كمـا ُسـلِّط               باالعت

. الضوء على ضرورة إجياد هيكل أساسي معلومايت يسهل استخدامه يف أغـراض اإلبـالغ             
وستدعو احلاجة إىل إدراج قواعد البيانات هذه يف مشروع نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم               

األطراف بصورة متواصلة شبكة رصد وطنية تسمح بالوصول التنفيذ من أجل ضمان أن تقيم 
ووّجه العديد من البلدان األطراف نداًء قوياً من أجـل          . بسهولة إىل املعلومات، عند اللزوم    

االضطالع مبزيد من أنشطة بناء القدرات، كما أطلق نداٌء يدعو إىل دعم البلدان اليت مل تقدم                
  .تقاريرها حىت اآلن

 نظام استعراض األداء وتقيـيم      لعمليةاألطراف أن الدعم املايل املتاح      وأبرزت بعض     -٨٨
  . وأوصت بتقدمي مساعدة مالية مناسبة يف جولة اإلبالغ املقبلةالتنفيذ غري كاٍف

وأعربت بعض البلدان عن تقديرها للمراكز املرجعية إلتاحتها الدعم الـتقين أثنـاء               -٨٩
بدو النهج الذي أخذ به مشروع نظـام اسـتعراض          عملية اإلبالغ، األمر الذي يؤكد فيما ي      

األداء وتقييم التنفيذ واملتمثل يف االعتماد على اخلربات اإلضافية املتاحـة علـى الـصعيدين               
غري أن البعض الحظ أنه لكي تكون هـذه         . اإلقليمي ودون اإلقليمي يف جمال إعداد التقارير      

  .واليتهااملراكز املرجعية فعالة يتعني زيادة توضيح دورها و
وجرى احلديث عن املشاكل التقنية املتعلقة مبسألة سهولة اسـتخدام بوابـة نظـام         -٩٠

استعراض األداء وتقييم التنفيذ وذكر أنه ينبغي بذل جهود، يف حدود الوقت املتبقـي مـن                
املشروع، ملعاجلة أوجه اخللل يف عمل النظام، وكذلك إلتاحة النماذج والوثـائق املرجعيـة              

  .غات الرمسيةجبميع الل
 من األمانة وضع إطار متسق يكفل جودة البيانات وأبرزت          األطرافوطلبت بعض     -٩١

احلاجة إىل تعزيز بناء القدرات يف جمال مجع وإدارة البيانات اخلاصة بنظام اسـتعراض األداء               
  .وتقييم التنفيذ

ب من األمانـة    يطل  الوثائق املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة،        ويف إطار   -٩٢
 العقبـات الـيت     عن العملية املتكررة معلومات     تقريريهما بشأن يف  ،  تدرجاواآللية العاملية أن    

  . اليت مل تقدم تقاريرها يف غضون املهلة املمددةاألطراف وخباصة تلكتواجهها 
وأوصت األطراف بضرورة البت يف مسألة وضع إطار زمين أكثر واقعية لعمليـات               -٩٣

ستقبلية، مع مراعاة اجلدول الزمين للدورات اليت تعقدها جلنة اسـتعراض تنفيـذ             اإلبالغ امل 
  . املعلومات املقدمة من األطراف وغريها من الكيانات املُبلِّغةاستعراضاالتفاقية من أجل 

وأعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء سري العملية على الصعيد الوطين، معتربة أهنا               -٩٤
جلهات الرئيسية صاحبة املصلحة بغية حتسني تنسيق جتميـع البيانـات           تتطلب زيادة توعية ا   

  .والنهج التشاركي املطلوب



ICCD/CRIC(9)/16 

21 GE.11-60562 

وطلبت بعض البلدان األطراف أن ُتشَرك البلـدان األطـراف يف عمليـة وضـع                 -٩٥
وطلبـت  . املراكز املرجعية واختيار هذه املراكز    وإجراءات االختيار،   ب املتعلقةاالختصاصات  

 واقترحت أن    للمراكز املرجعية املعنية بعملية اإلبالغ مستقبالً      كثر وضوحاً  حتديد دور أ   أيضاً
  . يف عملية اإلبالغتقدم األمانة اختصاصات مفصلة الّتباعها عند إشراك تلك املراكز مستقبالً

للبلدان تمارات إبالغ خارج الربط الشبكي      اس/وقُدم طلب آخر يتعلق بإتاحة مناذج       -٩٦
 االتصال بشبكة اإلنترنت، لتمكينها من تقدمي التقـارير يف غـضون   اليت تواجه صعوبات يف   

  .املهلة احملددة
نظام استعراض األداء وتقيـيم     واقترحت بعض األطراف تبسيط التهيئة التقنية لبوابة          -٩٧

  . بغية تقليل عدد البلدان اليت قد تواجه صعوبات يف التبليغالتنفيذ
 العمل على حتسني بوابة نظام استعراض       اصلةمو إىل األمانة    ت بعض األطراف  طلبو  -٩٨

األداء وتقييم التنفيذ وكفالة طابعها التفاعلي وتيسري انتقال املعلومات من خالهلا، مراعية يف             
  . بشأن خصائصهااملبلِّغة الكيانات تعليقاتذلك 
والحظت بعض األطراف أن التقارير كما تستمد من خالل بوابة نظام اسـتعراض               -٩٩

تشكل أداة جيدة إلذكاء الوعي على الصعيد الوطين، واقترحـت يف            قييم التنفيذ ال  األداء وت 
  .هذا الصدد ضرورة حتسينها

أثناء اإلعداد لعملية   ،  ُيطلب إىل أمانة االتفاقية واآللية العاملية أن تضعا يف اعتبارمها         و  -١٠٠
 يف املبلِّغـة انـات   الكي، التعليقات املقدمة من )٢٠١٣-٢٠١٢(اإلبالغ واالستعراض املقبلة    

 بالتشاور مع البلدان األطـراف       العملية حسب االقتضاء   وأن تعدال إطار عملية اإلبالغ هذه     
 ، خاصة فيما يتعلق مبؤشرات الدعوة والتوعية والتثقيف، وكذلك        وغريها من الكيانات املعنية   

  .التمويل ونقل التكنولوجياؤشرات مب فيما يتعلق
األمانة واآللية العاملية أن تراعيا عدة مسائل منها نوعيـة         إىل   ت بعض األطراف  طلبو  -١٠١

 اإلبـالغ املقدَّمـة مـن       نواتجالبيانات واملنهجيات املفيدة يف مجع املعلومات هبدف حتسني         
  .املبلِّغةاألطراف وغريها من الكيانات 

 إىل األمانة أن تواصل املشاورات مع مرفق البيئـة العامليـة            وطلبت بعض األطراف    -١٠٢
       البيانـات  تـسمح بـه    معلومات عن مؤشرات األداء بالقدر الذي        تقدميغرض متكينه من    ب

  .مرفقاملتاحة لل
 العمل على حتسني بوابة نظام استعراض       مواصلة إىل األمانة    وطلبت بعض األطراف    -١٠٣

ية يف  األداء وتقييم التنفيذ وكفالة طابعها التفاعلي وتيسري انتقال املعلومات من خالهلا، مراع           
  . بشأن خصائصهااملبلِّغة الكيانات تعليقاتذلك 
 بالتشاور مع   ،أمانة االتفاقية وإىل اآللية العاملية أن تدرسا      وطلبت بعض األطراف إىل       -١٠٤

 نظام  مشروع اهلامة واملتحقق منها اليت تستمد من       االستنتاجات برنامج األمم املتحدة للبيئة،   
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       أسـاليب اإلبـالغ،    أن تـستعرضا     و ،أن العملية برمتها  استعراض األداء وتقييم التنفيذ بش    
  دعم عملية اإلبالغ واالستعراض املقبلـة      أنشطة يف   االستنتاجات السالفة الذكر  وأن تدرجا   

)٢٠١٣-٢٠١٢.(  
 املعنيـة    مرفق البيئة العاملية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة        بعض األطراف  ودعت  -١٠٥

مبـا يف ذلـك      الدعمإىل تقدمي   دة والبلدان األطراف املتقدمة     والوكاالت التابعة لألمم املتح   
لبلدان األطراف املتأثرة، لتمكينها من الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة       إىل ا ،   والتقين الدعم املايل 
  .باإلبالغ
وطلبت بعض األطراف وضع آلية حمسنة للحصول على املوارد املالية من مرفـق البيئـة                 -١٠٦

  .ت احلكومية الدولية املعنية، ووكاالت األمم املتحدة، والبلدان األطراف املتقدمةالعاملية، واملنظما
اهليئات الفرعية ومؤسسات االتفاقية النظـر يف       واقترحت بعض األطراف أن تدرج        -١٠٧

، ُمتبعـةَ يف ذلـك      ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة   احملددة التكاليف    هذه التوصيات يف برامج عملها    
 بكل منـها،  يف إطار الوالية املنوطة   ،، هبدف تقدمي املساعدة الالزمة    النهج القائم على النتائج   

  .لبلدان األطراف املتأثرةإىل ا
وأعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء التنسيق احملدود فيما بني عملية وضع وتنقيح               -١٠٨

. أدوات اإلبالغ عـن هـذه املؤشـرات   مؤشرات التأثري، وعملية وضع وتنقيح منهجيات و    
عن هذه املهـام    ذه األطراف على ضرورة زيادة التنسيق بني املنظمتني املسؤولتني          وشددت ه 

  ).األمم املتحدة للبيئةاألمانة وبرنامج (
وحثت بعض األطراف بشدة على أن تتقيد وكاالت األمم املتحـدة، واملنظمـات               -١٠٩

دها لتقـارير جـوالت     احلكومية الدولية، واآللية العاملية، ومرفق البيئة العاملية يف سياق إعدا         
اإلبالغ املقبلة مبواعيد اإلبالغ حىت يتسىن إبراز أمهية قضايا التـصحر وتـدهور األراضـي               

  .واجلفاف يف مجيع احملافل الدولية

مشروع النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتقارير اليت تقدمها منظمات اجملتمع املدين             -٢  
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

تنفيذ االتفاقية باإلسهام اهلام ملنظمات اجملتمع املدين يف عملية         رحبت جلنة استعراض      -١١٠
، مع إيالء اعتبار خاص لإلسهام املقّدم يف مجع         ٢٠١١-٢٠١٠اإلبالغ واالستعراض للفترة    

 اإلدارة املستدامة لألراضي، وأقرت اللجنة بتقدير يفوتبليغ املعلومات بشأن أفضل املمارسات 
نظمات اجملتمع املدين يف سياق املشاركة يف االسـتعراض األول          باجلهود املبذولة من جانب م    

  .للتنفيذ يف إطار نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
ملية اإلبالغ مستقبالً، اعتباراً وأوصت بعض األطراف، فيما يتعلق مبحتوى وشكل ع  -١١١

  :، مبا يلي٢٠١٤-٢٠١٣من الفترة 
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 لتنسيق الوطنيـة وجهـات التنـسيق      متد منظمات اجملتمع املدين جهات ا       )أ(  
         :  األخرى، حسب االنطبـاق، مبعلومـات تتعلـق مبـا يلـي            املبلغةكيانات  الاملؤسسية يف   

   وخاصـة  (مؤشرات األداء املتصلة بإشراك اجملتمـع املـدين يف تنفيـذ االسـتراتيجية              ‘ ١‘
ناسـبة  ومؤشـرات األداء األخـرى امل     ) CONS-O-4 و CONS-O-3 و CONS-O-1املؤشرات  

تنفيـذ  لالتدفقات املالية   ‘ ٢‘؛  )CONS-O-17 و CONS-O-13 و CONS-O-7(حسب االنطباق   
وتبلغ املعلومات املتصلة هبذه املسائل إىل جهات التنسيق يف البلدان األطراف املتأثرة            . التفاقيةا

  والبلدان األطراف املتقدمة، حسب االقتضاء؛
 لدى مؤمتر األطراف معلومـات إىل       تقدم منظمات اجملتمع املدين املعتمدة      )ب(  

أفضل املمارسات وفقاً للمواضـيع الـيت       ‘ ١‘: جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن ما يلي      
معلومات إضـافية عـن عمليـة اإلبـالغ         ‘ ٢‘يقررها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة؛       

غ املعلومات املتصلة   وتبل. واالستعراض مع إيالء اعتبار خاص إلشراك اجملتمع املدين يف العملية         
خرى، مبا يشمل بوابة    األ املبلغةلكيانات  لهبذه املسائل عن طريق استخدام التسهيالت املنشأة        

  نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛
فيما يتصل بتقارير اإلبالغ اليت تقدمها منظمات اجملتمع املـدين بـصورة              )ج(  

ددت بعض األطراف على ضرورة إتاحة الفرصة       مباشرة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ش      
وينبغي أن يتيح منـوذج     . التنفيذية التحليل النوعي وصياغة التوصيات      إلجراءهلذه املنظمات   

 يراعي األبعاد البيئيـة واالجتماعيـة       كلياإلبالغ اخلاص مبنظمات اجملتمع املدين اتباع هنج        
عض األطراف بأن تقيم أمانة االتفاقية،      ، أوصت ب  ٩-م أ /١١ مع املقرر    ومتاشياً. واالقتصادية

 مع منظمات اجملتمع املدين وشبكاته عند  وثيقاً، تعاوناً)٢٠١٢(ألغراض جولة اإلبالغ املقبلة    
  .هتيئة أدوات إبالغ خاصة هبذه املنظمات

  :وأوصت بعض األطراف أيضاً مبا يلي  -١١٢
رير اليت تقـدمها    أن تستحدث األمانة مناذج ومبادئ توجيهية خاصة بالتقا         )أ(  

منظمات اجملتمع املدين استناداً إىل مبادئ اإلبالغ والعناصر اهليكلية الـيت سـبق اعتمادهـا               
  ؛ICCD/CRIC(9)/11 األخرى واملعايري املوجِّهة املبينة يف الوثيقة املبلغةلكيانات ل

ضع احتياجات منظمات اجملتمع املدين يف جمال بنـاء القـدرات يف            وأن ت   )ب(  
ر يف املبادرات املقبلة الداعمة لعملية اإلبالغ، من أجل الـسماح للمجتمـع املـدين               االعتبا

  باالمتثال ملتطلبات اإلبالغ واملشاركة الكاملة يف عملية اإلبالغ واالستعراض؛
أن تواصل األطراف من البلدان املتقدمة واملنظمات املالية الدولية، مبا فيهـا              )ج(  

  عملية مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للمجتمع املدين؛مرفق البيئة العاملية، دعم ال
أن تيسر جهات التنسيق الوطنية وجهات التنسيق املؤسسية يف املنظمـات             )د(  

 األخرى، حسب االقتـضاء، تبـادل املعلومـات     املبلغةكيانات  الاإلقليمية ودون اإلقليمية و   
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مليـة اإلبـالغ واالسـتعراض    والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين مع إيالء اعتبار خاص لع   
  .مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

وأشارت بعض األطراف إىل أمهية دور منظمـات اجملتمـع املـدين يف العمليـات               -١١٣
عـن  تقـارير    منظمات اجملتمع املدين والبلدان األطراف       تقدمواقترح بالتايل أن    . السياساتية

  .يف هذا الصددأنشطتها وعن إقامة األطر الالزمة 
كما أوصت بعض األطراف يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة بـأن       -١١٤

 ملواءمتهاتستعرض األمانة اإلجراءات اخلاصة باعتماد منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص،           
دي متاماً مع تلك السارية يف اتفاقات بيئية أخرى متعـددة األطـراف ويف اجمللـس االقتـصا                
  .واالجتماعي لألمم املتحدة، وأن تراجع قائمة املنظمات املقترح اعتمادها لدى مؤمتر األطراف

اجملتمع املدين املعتمدة وغري املعتمدة على إقامة       وينبغي أن تشجع األطراف منظمات        -١١٥
شبكات وتعزيز التعاون فيما بينها على الصعيد الوطين وتقدمي تقارير موحـدة إىل الـدورة               

قبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مع التذكري باألحكام ذات الصلة باملوضوع الواردة يف             امل
  .٩-م أ/١٣ و٩-م أ/١١املقررين 

حالة تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية الرامية إىل مكافحة التصحر، والـدور               -٣  
  يجيةاحملتمل هلذه الربامج، واحلاجة إىل مواءمتها مع االسترات

رحبت بعض البلدان األطراف جبهود األمانة الرامية إىل استعراض وحتليل حالة تنفيذ              -١١٦
برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية، والحظت بقلق أن جزءاً صغرياً فقط من              

  .تلك الربامج بلغ مرحلة التنفيذ
ج العمـل اإلقليميـة ودون   وسلمت بعض البلدان األطراف باحلاجة إىل إنعاش برام        -١١٧

اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية املتصلة هبا ونظرت يف ذلك، واعتربت أن عملية مواءمة             
  .برامج العمل مع االستراتيجية وسيلة مالئمة ملباشرة هذه العملية

 األطراف على مواصلة التنسيق مع املنظمات دون اإلقليمية املعنيـة مـن             وُشجِّعت  -١١٨
يات التنسيق اإلقليمي وجلاهنا التنفيذية، حيث ُوجدت، وذلك من أجل تعزيز مواءمة            خالل آل 

  .برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية وتنفيذها
وأوصت بعض األطراف، يف احلاالت اليت مل توضع فيها بعد برامج عمل إقليميـة                -١١٩

التنفيذ اإلقليمي، ومن دعـم     ودون إقليمية أو مل جتر بعد مواءمتها، باالستفادة من مرفقات           
أو برامج العمل دون اإلقليمية     /األمانة والشركاء اآلخرين، يف تعزيز برامج العمل اإلقليمية و        

  .يف إطار االستراتيجية وضمن آجال تنفيذها
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وشددت بعض األطراف على وجود حاجة إىل أن ُتحدد، يف مشاورات إقليميـة،               -١٢٠
 عن تنفيذ االتفاقية    لتقدم تقارير الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف     الكيانات املبلغة اليت ستعني يف      

  . على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمياالستراتيجيةو
مناذج ومبـادئ   للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      إىل األمانة أن تعّد      األطرافطلب  و  -١٢١

قارير عن تنفيـذ بـرامج      يف تقدمي ت  ملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية     ا لتستخدمهاتوجيهية  
  .العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية

ودعت بعض البلدان األطراف الشركاء اإلمنائيني، وخباصة مرفق البيئة العامليـة، إىل              -١٢٢
النظر يف تقدمي دعم تقين ومايل كاف وميكن التنبؤ به من أجل تنفيذ بـرامج العمـل دون                  

 مؤهلة لتلقي هذا الدعم، مبا يف ذلك دعم تطـوير           افاً أطر اإلقليمية يف املناطق اليت تضم بلداناً     
  .القدرات الالزمة

 إىل اخلربات املستخلصة خالل جولة اإلبالغ الرابعـة والـصعوبات الـيت             واستناداً  -١٢٣
ختللتها، شددت بعض البلدان األطراف على ضرورة االنتهاء على وجه السرعة مـن هتيئـة               

بالغ املقبلة، مبا يشمل معاجلة ثغـرات عمليـة اإلبـالغ    البوابة اإللكترونية اخلاصة جبولة اإل   
دون اإلقليمية، مث تنظيم حلقة     /السابقة، ووضع مبادئ توجيهية لتنفيذ برامج العمل اإلقليمية       

  .موجهة للجهات املعنية صاحبة املصلحةلبناء القدرات عمل 
يارات الـيت   اخلف  ودعت بعض البلدان األطراف األمانة واآللية العاملية إىل استكشا          -١٢٤

 مرفق البيئة العاملية يف إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد من أجل مواءمة برامج              يدعمها
وأوصت بعض األطراف األخرى بأن ينظر مرفـق        . العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية وتنفيذها    

  .يالبيئة العاملية يف تعزيز املوارد املخصصة جملال التركيز املتعلق بتدهور األراض
وطلبت بعض البلدان األطراف إىل األمانة أن تضع، بالتعاون مع اآلليـة العامليـة،                -١٢٥

مبادئ توجيهية حمددة ملساعدة البلدان األطراف يف وضع ومواءمة وتنفيـذ بـرامج العمـل        
  .اإلقليمية ودون اإلقليمية

العاملية واألمانـة    اآلليةَ   حثت بعض األطراف  استناداً إىل النهج القائم على النتائج،       و  -١٢٦
على إدراج االعتبارات املتعلقة بربامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف برامج عمـل كـل      

 ويف برامج عملهما املشتركة ذات الصلة هبذا املوضوع بغيـة           ٢٠١٣-٢٠١٢منهما للفترة   
  .تقدمي املساعدة الالزمة يف هذا الصدد

  جه التآزر على صعيد رصد اتفاقيات ريواخليارات املتاحة فيما يتصل بزيادة أو  -٤  
، ICCD/CRIC(9)/INF.9 بالوثيقـة     علمـاً  أحاطت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة       -١٢٧

ووافقت على أن تنظر يف بند أوجه تآزر اإلبالغ املتعلق باتفاقيات ريو يف دورهتا العاشـرة،                
  .راف لينظر فيهاوذلك من أجل صياغة توصيات تعرض على الدورة العاشرة ملؤمتر األط
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اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض   -هاء   
  تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

 مـن  ٨ إىل ٥ ومـن  ٣ إىل ١معلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات من         -١  
  ٩-م أ/٦ املقرر
 التنبؤ واالتساق والشفافية يف تعبئـة وختـصيص   يةإمكانحتسني  إىل   األطراف   دعت  -١٢٨

واستخدام التربعات واملوارد األساسية املقدمة ألنشطة هيئات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة            
  .التصحر واآللية العاملية واألمانة

الـيت  شتركة جلمع األمـوال،     املستراتيجية  االوسلطت األطراف الضوء على أمهية        -١٢٩
 بالتعاون مع اآللية العاملية لتقدميها إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، لتكون             األمانة ستعدها

مبثابة أداة لتعبئة املوارد وبناء الشراكات بفعالية من أجل تلبية االحتياجات من املوارد الـيت               
  .تنشأ عن عمليات منها عملية صنع القرار يف إطار االتفاقية

واملعلومات املقدمة عما حققته اآللية العاملية من تعبئة        ونظرت األطراف يف البيانات       -١٣٠
للموارد املالية ونقل للتكنولوجيا، وكان من ضمنها معلومات عن التدخالت القطرية لآللية            
العاملية، فضالً عن تقديرات ملا حتقق على الصعيدين القطري واإلقليمي من تعبئـة للمـوارد               

لية العاملية؛ وطلبت األطراف إىل اآللية العاملية أن تضّمن         املالية ونقل للتكنولوجيا، مبساعدة اآل    
تقريرها القادم إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف تفاصيل إضافية عن املوارد املالية املخصصة             

  .لكل بلد، وعن استخدام هذه املوارد
ء املعنـيني   ودعت األطراف اآللية العاملية إىل أن تقدم، بالتعاون مع األمانة والشركا            -١٣١

تدهور األراضي واجلفاف وتنفيذ     و اآلخرين، توضيحاً ملفهوم متويل أنشطة احلد من التصحر       
االتفاقية، مستندةً إىل التحليالت املماثلة اليت أجريت لعمليات أخرى، بغية تيسري التوصل إىل             

 للحالة  فهم مشترك بني األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، ولدعم عملية املتابعة املنهجية          
 واالجتاهات العاملية يف جمال تعبئة املوارد والتدفقات املالية املوجهة لعملية احلد من التـصحر             

  .دهور األراضي واجلفاف وتنفيذ االتفاقية يف املستقبلوت

  لالستراتيجيةاستعراض مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة   -٢  
 ICCD/CRIC(9)/INF.10تفاقيـة علمـا بالوثيقـة        جلنة استعراض تنفيذ اال    تأحاط  -١٣٢
شروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتـصف       مب املتعلقبند  النظر يف    على أن يُ   تووافق

 العاشرة هبدف صياغة توصيات لعرضها على الدورة العاشـرة          ااملدة لالستراتيجية يف دورهت   
  .ملؤمتر األطراف



ICCD/CRIC(9)/16 

27 GE.11-60562 

  كنولوجيااستعراض مسامهة جلنة العلم والت  -واو   

ة باألهـداف   لمسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلـق مبؤشـرات التـأثري املتـص                
  االستراتيجية من ٣ و٢ و١ية االستراتيج

 املسامهة اليت قدمتها جلنة العلم والتكنولوجيا إىل        ICCD/CRIC(9)/15تتضمن الوثيقة     -١٣٣
اليت تتعلـق مبؤشـرات التـأثري املتـصلة     جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاسعة، و       

  .االستراتيجية من ٣ و٢ و١ألهداف االستراتيجية با

  اختتام الدورة  -رابعاً   

اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك االسـتنتاجات                -ألف   
  والتوصيات

ا الثامنة املعقودة   نظرت اللجنة يف مشروع التقرير املتعلق بدورهتا التاسعة، يف جلسته           -١٣٤
  .٢٠١١فرباير / شباط٢٥يف 

، والربازيل، ومجهوريـة    )باسم جمموعة الدول األفريقية   (وأدىل ببيانات ممثلو اجلزائر       -١٣٥
، واملكسيك،  ) األعضاء هباسم االحتاد األورويب ودول   (إيران اإلسالمية، وجامايكا، وهنغاريا     

ة، وسوازيلند، ومصر، وتـونس، وأوكرانيـا       والواليات املتحدة، والنيجر، وغينيا االستوائي    
باسم جمموعـة دول    (واألرجنتني  ) باسم مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية      (

  ).أمريكا الالتينية والكارييبمنطقة 
ببيان أعرب فيه عن األمل يف أن       ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (وأدىل ممثل اجلزائر      -١٣٦

األفريقية خطة عمل وطنية معتمدة من مؤمتر األطـراف يف دورتـه            تكون جلميع األطراف    
العاشرة، واقترح ختصيص اجتماع ملدة يوم يف أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف لبحـث              
املواضيع املتصلة بالزراعة واستصالح األراضي؛ والتنمية الريفية وحتسني ظروف املعيـشة يف            

التكيف مع تغري املناخ؛ كما أدىل ممثل مجهوريـة إيـران           األراضي اجلافة؛ والغابات اجلافة و    
استجابة على نطاق   : األراضي اجلافة يف العامل   "اإلسالمية ببيان بشأن التقدم احملرز فيما خيص        

وأحاطت . والتقرير الذي قدمه فريق اإلدارة البيئية بشأن هذه املسألة        " منظومة األمم املتحدة  
  .اللجنة علماً هبذه البيانات

واعتمدت اللجنة التقرير يف دورهتا التاسعة بصيغته املـصوَّبة واملنقحـة شـفوياً،               -١٣٧
  .وأوكلت إىل املقرر مهمة وضعه يف صيغته النهائية بالتشاور مع املكتب واألمانة
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  إقفال الدورة  -باء   
باسم جمموعـة الـدول     (يف اجللسة نفسها أيضاً أدىل ببيانات ختامية ممثلو اجلزائر            -١٣٨
باسـم جمموعـة دول     (، واألرجنتني   )باسم مرفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا    (، واهلند   )فريقيةاأل

باسم مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى      (، وأوكرانيا   )أمريكا الالتينية والكارييب  منطقة  
  ). األعضاءهباسم االحتاد األورويب ودول(، وهنغاريا )والشرقية
وهي منظمة غري   ) CENESTA(ركز التنمية املستدامة والبيئة     وأدىل ببيان أيضاً ممثل م      -١٣٩

  .حكومية، باسم منظمات اجملتمع املدين
  .وأدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبالحظات ختامية  -١٤٠
وأدىل الرئيس مبالحظات ختامية وأعلن إقفال الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ             -١٤١
  .تفاقيةاال
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاسعة    
  العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(9)/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت  
ICCD/CRIC(9)/1/Corr.1   تصويب. مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت  
ICCD/CRIC(9)/2   مذكرة من األمانة. ل األعمال املؤقتشروح جدو  
ICCD/CRIC(9)/2/Corr.1   تصويب. مذكرة من األمانة. شروح جدول األعمال املؤقت  
ICCD/CRIC(9)/3              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
ة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن          املتحد

  مذكرة من األمانة.  لالستراتيجية١اهلدف التنفيذي 
ICCD/CRIC(9)/4              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
املنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن         املتحدة، و 

  مذكرة من األمانة.  لالستراتيجية٢اهلدف التنفيذي 
ICCD/CRIC(9)/5              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
ظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن         املتحدة، واملن 

  مذكرة من األمانة.  لالستراتيجية٣اهلدف التنفيذي 
ICCD/CRIC(9)/6              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
 احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن         املتحدة، واملنظمات 

  مذكرة من األمانة.  لالستراتيجية٤اهلدف التنفيذي 
ICCD/CRIC(9)/7              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
كومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن        املتحدة، واملنظمات احل  

  مذكرة من األمانة.  لالستراتيجية٥اهلدف التنفيذي 
ICCD/CRIC(9)/8              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
ة الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن        املتحدة، واملنظمات احلكومي  

  مذكرة مقدمة من األمانة. التدفقات املالية املوجهة لتنفيذ االتفاقية
ICCD/CRIC(9)/8/Corr.1              التحليل األوَّيل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
دة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن          املتح

. مذكرة مقدمة من األمانـة    . التدفقات املالية املوجهة لتنفيذ االتفاقية    
  تصويب
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  العنوان    رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(9)/9            استعراض وجتميع أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيـات اإلدارة

  ألمانةمذكرة من ا. املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
ICCD/CRIC(9)/10                النظر يف اإلجراء التكراري فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبـا يف ذلـك

  مذكرة من األمانة. مؤشرات األداء، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ
ICCD/CRIC(9)11            مشروع منوذج ومبادئ توجيهية لتقدمي التقارير خاصني مبنظمـات

  ة مقدمة من األمانةمذكر). ٢٠١٣-٢٠١٢(اجملتمع املدين 
ICCD/CRIC(9)/12             حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمة برامج العمل دون

. اإلقليمية واإلقليمية مع االستراتيجية من أجل مكافحـة التـصحر         
  مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(9)/13           مسرد مؤشرات األداء اخلاصة باستعراض تنفيذ االستراتيجية وأفضل
  املمارسات

ICCD/CRIC(9)/14              ٣ إىل   ١معلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات مـن 
  مذكرة مقدمة من األمانة. ٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ومن 

ICCD/CRIC(9)/15              مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق مبؤشرات تقيـيم األثـر
   من االستراتيجية٣ و٢ و١املتصلة باألهداف االستراتيجية 

ICCD/CRIC(9)/INF.1   معلومات أولية للمشاركني  
ICCD/CRIC(9)/INF.2            النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة برفع تقارير البلدان األطـراف

  املتأثرة
ICCD/CRIC(9)/INF.2/Corr.1            النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة برفع تقارير البلدان األطـراف

  تصويب. املتأثرة
ICCD/CRIC(9)/INF.2/Corr.2            النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة برفع تقارير البلدان األطـراف

  تصويب. املتأثرة
ICCD/CRIC(9)/INF.3             النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة بـاإلبالغ للبلـدان األطـراف

  املتقدمة
ICCD/CRIC(9)/INF.3/Corr.1     ة اخلاصة بـاإلبالغ للبلـدان األطـراف        النموذج واملبادئ التوجيهي

  تصويب. املتقدمة
ICCD/CRIC(9)/INF.3/Corr.2             النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة بـاإلبالغ للبلـدان األطـراف

  تصويب. املتقدمة
ICCD/CRIC(9)/INF.4   Template and reporting guidelines for United Nations agencies 

and intergovernmental organizations 

ICCD/CRIC(9)/INF.4/Corr.1   Template and reporting guidelines for United Nations agencies 

and intergovernmental organizations. Corrigendum 

ICCD/CRIC(9)/INF.5   Template and reporting guidelines for the Global Environment 

Facility 

ICCD/CRIC(9)/INF.5/Corr.1   Template and reporting guidelines for the Global Environment 

Facility. Corrigendum 
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  العنوان    رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(9)/INF.6   Status report on the 2010–2011 reporting and review process as 

of 12 November 2010. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(9)/INF.7   Template and reporting guidelines for the Global Mechanism 

ICCD/CRIC(9)/INF.8             النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة برفع تقارير منظمـات اجملتمـع
املدين حول أفضل املمارسـات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة           

  املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
ICCD/CRIC(9)/INF.8/Corr.1             النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة برفع تقارير منظمـات اجملتمـع

املدين حول أفضل املمارسـات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة           
  تصويب. املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

ICCD/CRIC(9)/INF.8/Corr.2   Template and reporting guidelines for the civil society 
organizations on best practices on sustainable land management 
technologies, including adaptation. Corrigendum  

ICCD/CRIC(9)/INF.9   Options to increase synergies in monitoring the Rio Conventions. 
Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(9)/INF.10   Information on the review of draft modalities, criteria and terms 
of reference for the mid-term review of The Strategy. Note by 
the secretariat 

ICCD/CRIC(9)/INF.11   الدليل املرجعي السريع  
ICCD/CRIC(9)/INF.11/Corr.1   تصويب. الدليل املرجعي السريع  
ICCD/CRIC(9)/INF.12   Information Note on financial commitments and investments 

related to the implementation of the Convention, as reported by 
country Parties and other reporting entities through the Standard 
Financial Annex (SFA) and Programme and Project Sheet (PPS). 
Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(9)/INF.13   Analytical frameworks for the analysis of information contained 
in the reports from affected and developed country Parties, 
United Nations agencies and intergovernmental organizations, the 
Global Environment Facility, the Global Mechanism and 
accredited civil society organizations. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(9)/INF.14   Policy options paper on the support required in meeting the 
obligations of affected country Parties under the United Nations 
Convention to Combat Desertification. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(9)/INF.15   Status of ratification of the United Nations Convention to 
Combat Desertification. Note by the secretariat 
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