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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثالثة

 ٢٠٠٥مايو / أيار١١-٢بون، 
  من جدول األعمال املؤقت٧البند 

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، 
 .وحتسني نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

 موجز تنفيذي

السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ ذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة يف ستنظر جلنة استعراض تنفي
وعند تناول هذه املسائل، يوىل اعتبار      . التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف     نوعية وشكل   املعلومـات، وحتسني    

الصلة، وتوصيات اهليئتني   خـاص ألحكـام االتفاقـية املتعلقة بتبليغ املعلومات، ومقررات مؤمتر األطراف ذات              
 .الفرعيتني، واملعلومات اليت تقدمها األطراف، واملالحظات املقدمة أثناء عمليات اإلبالغ اليت تتم حىت ذلك احلني

وترتـبط كيفية وفاء األطراف بالتزاماهتا باإلبالغ مبوجب االتفاقية ارتباطاً مباشراً بنتائج تنفيذ االتفاقية              
 وال بد من تكييف إجراءات تبليغ املعلومات، بوصفها إسهاماً يف عملية استعراض تنفيذ              .وبتحقيق أهداف التنفيذ  

حيث كان االهتمام   (االتفاقـية، مـع احلقائق اجلديدة يف تنفيذ االتفاقية، اليت حتوَّل تركيزها من بناء املؤسسات                
حيث صارت األولوية   (وضع التنفيذ   إىل وضع برامج العمل م    ) الرئيسي ببناء آليات التنفيذ وااللتزامات األساسية     

 ).لنتائج التنفيذ واللتزامات إضافية حمددة

وتستعرض هذه الوثيقة األحكام ذات الصلة بإجراءات تبليغ املعلومات، بتنظيمها وفقاً للجهات الفاعلة             
ا تبليغ  الرئيسـية املشـاركة يف هـذه اإلجراءات، وسبل تنفيذ هذه اإلجراءات، فضالً عن املواضيع اليت يشمله                

كما تتناول الوثيقة طائفة من اجلوانب املتصلة بإعداد التقارير، مثل الدعم           . املعلومات والدورة الزمنية هلذا التبليغ    
وأخرياً، تقدم هذه الوثيقة بعض . املايل والتقين، وقدرة أصحاب املصلحة ومشاركتهم والنهج القائم على املشاركة

قد اليت  تبليغ املعلومات   إجراءات  و،  مكانات حتسني شكل التقارير ونوعيتها    االسـتنتاجات والتوصيات املتعلقة بإ    
 . مؤمتر األطرافترغب يف حبثها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومن بعدها
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ �١٣ ١ .........................................................معلومات أساسية -أوالً 

 ٦ ١٨-١٤ ..........................................................مالحظة منهجية -ثانياً 

 ٨ ٧٤-١٩ ................................فقاً ملصدر املعلوماتالتحليل الذي جرى و -ثالثاً 

 ٨ ٥٢-١٩ ..............................التقارير املقدمة من البلدان األطراف -ألف  

الـتقارير املقدمة من منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية          -باء  
 ١٧ ٥٥-٥٣ .................................الدولية واملنظمات غري احلكومية

 ١٨ ٥٧-٥٦ .............................التقارير املقدمة من املؤسسات املالية -جيم  

 ١٨ ٦٧-٥٨ ............................................. األمانة للتقاريرتقدمي -دال  

 ٢١ ٧٤-٦٨ .......................................تقدمي اآللية العاملية للتقارير -هاء  

 ٢٢ ٧٩-٧٥ ...............التحليالت اليت جتري وفقاً للجهة املعتزم تلقيها للمعلومات -رابعاً  

 ٢٤ ٩٢-٨٠ .............................التحليالت اليت جترى وفقاً ملوضوع املعلومات -خامساً 

 ٢٤ ٨٢-٨٠ .........................ولوجيااملسائل املتصلة بلجنة العلم والتكن -ألف  

 ٢٥ ٨٤-٨٣ ................طلبات اإلبالغ احملددة اليت يطلبها مؤمتر األطراف -باء  

التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة واملنظمات واملؤسسات  -جيم  
 ٢٥ ٩١-٨٥ ..............................والوكاالت الدولية املختصة األخرى

 ٢٧ ٩٢    ....................................التعاون مع مرفق البيئة العاملية -دال  

 ٢٨ ٩٦-٩٣ ......................ت اليت جترى وفقاً ألساليب تبليغ املعلوماتالتحليال -سادساً 

 ٢٩ ٩٩-٩٧ ................التحليالت اليت جترى وفقاً للدورة الزمنية لتبليغ املعلومات -سابعاً 

 ٢٩ ١٠٦-١٠٠ .................................................االستنتاجات والتوصيات -ثامناً  
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 معلومات أساسية -أوالً 

اذ قرارات مستنرية بشأن كيفية توجيه العملية       يشكل اإلبالغ أساس التقييم الفعال لتنفيذ االتفاقية، والخت        -١
وتعد تقارير األطراف واملراقبني دعامة . اجلارية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حنو أهدافها النهائية

يئية وباإلضافة إىل ذلك، تويل االتفاقية أمهية خاصة للعمليات املوازية واالتفاقات الب          . اسـتعراض تنفيذ االتفاقية   
ويرد عدد من األحكام يف االتفاقية نفسها ويف . املتعددة األطراف األخرى، فضال عن التعاون مع املنظمات الدولية

وُيعترب تعميم املعلومات بوجه عام، يف      . مقـررات مؤمتر األطراف ذات الصلة بتبليغ املعلومات عن هذه املسائل          
سم اخلربات، ولتقدمي معلومات إضافية لألطراف عن حتسني سبل عملية اتفاقية مكافحة التصحر، وسيلة لتيسري تقا
 .التصدي للتصحر واآلثار املترتبة على التصحر

ومن أهم التزامات األطراف واملراقبني يف االتفاقية إرسال التقارير املتعلقة بالتدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية  -٢
ومؤمتر األطراف مكلف بدوره بتشجيع وتيسري تبادل       . ديةإىل مؤمتـر األطـراف لكي ينظر فيها يف دوراته العا          

املعلومـات املـتعلقة بالـتدابري اليت تعتمدها األطراف، وبتحديد شكل هذه التقارير واجلدول الزمين لتقدميها،                
 .)١(واستعراض التقارير واختاذ توصيات بشأهنا

لدان األطراف املتأثرة أن تقدم وصفاً  فُيطلب إىل الب  . واألطـراف ملـزمة بتقدمي معلومات وفقاً لوضعها        -٣
كما ُيطلب  . )٢( من االتفاقية، وأي معلومات ذات صلة بتنفيذها لالتفاقية        ٥الستراتيجياهتا املوضوعة عمال باملادة     

وباإلضافة . )٣(إىل البلدان األطراف املتأثرة اليت تنفذ برامج عمل أن تقدم بيانا وصفيا مفصال عن براجمها وتنفيذها      
جمموعة من البلدان األطراف املتأثرة أن توجه رسالة مشتركة بشأن التدابري املتخذة على             لـك، جيـوز ألي      إىل ذ 

 األطراف  البلدانتقدمومن ناحية أخرى، ينبغي أن . )٤(أو اإلقليمي يف إطار برامج العمل/الصعيد دون اإلقليمي و
فيذ برامج العمل، مبا يف ذلك معلومات عن املوارد املالية املتقدمة تقارير عن التدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد وتن

 .)٥(اليت قدمتها أو تقوم بتقدميها مبوجب االتفاقية

 ــــــــــــــــــ

 .٢٢من املادة ) ب(٢نص االتفاقية، الفقرة  )١(

 .٢٦ من املادة ٢املرجع السابق، الفقرة  )٢(

 .٢٦ من املادة ٣املرجع السابق، الفقرة  )٣(

 .٢٦ من املادة ٤املرجع السابق، الفقرة  )٤(

 .٢٦ من املادة ٥املرجع السابق، الفقرة  )٥(
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. )٦( من االتفاقية، اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته األوىل إجراءات تبليغ املعلومات           ٢٦واستناداً إىل املادة     -٤
التقارير وهيكلها وحمتواها، فضالً عن اجلدول الزمين    وتـرد أيضـاً يف هـذا املقرر تفاصيل أخرى تتصل بشكل             

 .وُعهد إىل األمانة مبهام جتميع املوجزات وإعداد توليفات للتقارير ونشرها نشراً علنياً. لتقدميها

ويف ضوء إجراءات تبليغ املعلومات املذكورة أعاله، بدأ مؤمتر األطراف استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورته  -٥
وُعقدت آنذاك حلقات ملناقشة التقارير املقدمة      . ن أي آليات أو إجراءات حمددة تساعده يف هذه املهمة         الثالثة دو 

من البلدان األطراف األفريقية املتأثرة، واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا، والبلدان املتقدمة األطراف،  
ات غري احلكومية األخرى، عن دعمها لتنفيذ برامج العمل         ومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية واملنظم     

 .يف أفريقيا، وذلك دون أي إرشادات حمددة عن كيفية إجراء استعراض التقارير

إىل الدورات القادمة ملؤمتر األطراف      أن تقدم    )٧(ولتدارك هذا القصور، طلب مؤمتر األطراف من األمانة        -٦
، هبدف وضع وثيقة مقارنة عن التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف قليميةدون إتقريراً توليفياً حسب كل منطقة 

 .)٨(املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية

 هيئة فرعية   )٩(واعُتـربت حماولة االستعراض األوىل غري مرضية، ويف الدورة نفسها، أنشأ مؤمتر األطراف             -٧
لفريق العامل املخصص مبهمة استعراض التقارير      وُعهد إىل ا  . مؤقتة مفتوحة العضوية، هي الفريق العامل املخصص      

املقدمـة إىل مؤمتـر األطراف يف دورته الثالثة وتلك املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة، وحتليلها حتليالً              
تنفيذ لاخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها      متعمقاً، بغية استخالص االستنتاجات واقتراح توصيات ملموسة بشأن         

ومل يبت مؤمتر األطراف . ، دون أي إرشادات حمددة يف هذه املرة أيضاً بشأن كيفية إجراء هذا االستعراضالتفاقيةا
 فاستعرض الفريق العامل املخصص التقارير وحللها باتباع        )١٠(يف إجراءات استعراض التقارير إال يف دورته الرابعة       

وقدم الفريق العامل املخصص تقريراً مؤقتاً إىل       . ر األطراف ُنهـج مواضيعية تستند إىل املواضيع اليت حددها مؤمت        
 اليت ميكن إجراء    املواضيع التخصصية الرئيسية  ، يتضمن اقتراحات بشأن     )١١(مؤمتـر األطـراف يف دورته الرابعة      

بغي التالية اليت يناستعراض التنفيذ يف إطارها، وتقريراً شامالً عن استنتاجاته مع توصيات ملموسة بشأن اخلطوات 
 .، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسةتنفيذ االتفاقيةلاختاذها 

 ــــــــــــــــــ

 .١-م أ/١١املقرر  )٦(

 .٣-م أ/٥املقرر  )٧(

 .ICCD/CRIC(2)/2، وICCD/COP(5)/3، وICCD/COP(4)/3ترد هذه التقارير يف الوثائق  )٨(

 .٣-م أ/٦املقرر  )٩(

 .٤-م أ/١املقرر  )١٠(

 .٤-م أ/٢مدرج كمرفق باملقرر  )١١(
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، مل حتدث   )أفريقيا ومناطق أخرى غري أفريقيا    (وأثناء عملية التكييف هذه اليت مشلت دورة إبالغ كاملة           -٨
 .تغيريات كبرية يف شكل التقارير وإجراءات تبليغ املعلومات

التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ     يف دورته الرابعة، بعد اعتماد اإلعالن املتعلق ب        وإمنـا قرر مؤمتر األطراف     -٩
، إيالء االعتبار الالزم ألحكام هذا اإلعالن يف إطار االستعراض الدوري لتنفيذ            )١٢(االلـتزامات مبوجب االتفاقية   

عن حتسني تنفيذ االلتزامات    ويف هذا الصدد، دعا األطراف إىل أن تدرج يف تقريرها معلومات كافية             . االتفاقـية 
وأسفر هذا أيضاً عن طلب إضايف وجه إىل األمانة بتجميع وتوليف وتقدمي هذه املعلومات              . الناشئة عن االتفاقية  

 .٢٠٠٣من خالل تقرير مستقل إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف خالل هذا العقد، اعتباراً من عام 

اف أيضاً، وبعد املسامهة اليت تقدمت هبا جلنة العلم والتكنولوجيا، جرى     ويف الـدورة الرابعة ملؤمتر األطر      -١٠
ووجه مؤمتر األطراف الدعوة إىل األطراف لكي تعد        . تعديـل الشـكل األساسي للتقارير الوطنية للمرة األوىل        

سع، ولكي جمموعة دنيا من مؤشرات قياس األثر، بغية انتقاء جمموعة موحدة من املؤشرات األساسية على نطاق أو
وطلب مؤمتر . )١٣(تدرج يف تقاريرها الوطنية معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا

 بغية إرشاد ١-م أ/١١ الذي كان يستند إىل األحكام الواردة يف املقرر دليل املساعدةاألطراف من األمانة أن تنقح 
 . والتقنية األوساط واملؤسسات العلميةعن أنشطةيف تقاريرها  إىل كيفية التعبري بصورة أفضلاألطراف 

ملساعدته ) جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   (ويف الدورة اخلامسة، أنشأ مؤمتر األطراف هيئة فرعية متكاملة           -١١
ه، قرر وفيما يتعلق مبوضوع االستعراض وتوقيت. )١٤(يف استعراض تنفيذ االتفاقية بصورة دورية، واعتمد صالحياهتا

مؤمتـر األطراف أن تنظر الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف حتديثات للتقارير اليت أتيحت من قبل                  
وبعد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، أصبح االستعراض جيرى وفقاً         . أو يف تقاريـر جديدة من مجيع املناطق       /و

 الذي يقضي بالتناوب بني أفريقيا واملناطق ١-م أ/١١من املقرر  ١٥ إىل ١٣للجدول الزمين املبني يف الفقرات من 
مث طلب مؤمتر   . وصار االستعراض يركز على مواضيع ختصصية حتددها األطراف       . األخـرى يف عملـية اإلبالغ     

األطـراف كذلـك مـن األمانة أن تقوم بتجميع وتوليف وحتليل أويل للتقارير املقدمة من األطراف واملراقبني،                  
ير املتعلقة باإلسهامات اإلقليمية، وفقاً ألولويات مواضيعية حتددها األطراف، من أجل تقدمي ذلك إىل جلنة              والتقار

وأصبح تقرير جلنة االستعراض يقدم إىل مؤمتر األطراف لينظر فيه ولكي يتخذ أي مقرر          . استعراض تنفيذ االتفاقية  
ألطراف أيضاً مبدأ تيسري االستعراض عن طريق اهليئة        وأرسى مؤمتر ا  . قـد يرغب يف اختاذه بشأن تنفيذ االتفاقية       

الفرعـية احلديـثة النشأة من خالل عملية استعراض مؤقتة جترى على الصعيد اإلقليمي قبل انعقاد دورات جلنة                  
وأدى هذا إىل تزايد االحتياجات من الوثائق اليت يتعني على األمانة إعدادها إلظهار هذا اإلسهام               . االسـتعراض 

 .ي الستكمال املعلومات األساسية املقدمة على الصعيد الوطيناإلقليم

 ــــــــــــــــــ

 .٤-م أ/٨مدرج يف املقرر  )١٢(

 .٤-م أ/١٠املقرر  )١٣(

 .٥-م أ/١املقرر  )١٤(
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ولقـد مر شكل التقارير الوطنية بعملية تعديل جلعله متفقاً مع اإلجراءات املنقحة ومتطلبات استعراض                -١٢
اف وباإلضافة إىل ذلك، فقد سلمت األطراف يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطر. ٥-م أ/١التنفيذ اليت أرساها القرار 

سيما فيما خيص األنشطة املتصلة      باحلاجة إىل تكييف تقاريرها الوطنية مع االحتياجات املتطورة لعملية التنفيذ، ال          
 )١٥( وفقاً لذلك  دليل املساعدة بالتايل من األمانة تعديل     طلبت  بلجنة العلم والتكنولوجيا وإشراك اجملتمع املدين، و      

ويف الدورة السادسة، طلب . )١٦(اليت اقترحتها جلنة العلم والتكنولوجياعن طريق مجلة أمور منها إدراج التنقيحات 
مؤمتـر األطراف من األمانة أن تقوم مع وكاالهتا الشريكة، وبالتعاون الوثيق مع جلنة العلم والتكنولوجيا، بتنقيح       

ملرأة والشباب،   مرة أخرى حيثما اقتضى األمر ذلك، إلدراج مؤشرات تتعلق بأمور منها إشراك ا             دلـيل املساعدة  
 ، وبالسماح للبلدان األطراف بإدماج اجملاالت املواضيعية املبينة يف املقرر         )١٧(فضـالً عـن املؤشرات االجتماعية     

 بالكـامل فــي تقاريـرها، للعمل على توحيد نظـام اإلبالغ مـع االتفاقـات البيئيـة املتعددة                ٤-م أ /٨
 .)١٨(األطراف األخرى

لتنقيحات املذكورة أعاله قد أدخلت يف املقام األول على شكل وحمتوى تقارير            وجتـدر اإلشارة إىل أن ا      -١٣
وال تزال التقارير الواردة من املراقبني . البلدان األطراف املتأثرة، وبدرجة أقل على تقارير البلدان األطراف املتقدمة

 .١-م أ/١١مواصفات قليلة ينص عليها املقرر /تقدم على أساس عناصر

 حظة منهجية مال-ثانياً

جـرى حتلـيل الطلـب على املعلومات من خالل استعراض ملختلف أحكام االتفاقية ومداوالت مؤمتر                 -١٤
وأثناء هذه العملية جرى التركيز على االلتزامات األساسية وعلى طلبات          . األطـراف وتوصيات هيئتيه الفرعيتني    

تقاريرهم إىل مؤمتر األطراف، هبدف تقدمي معلومات إضافية خاصة يتعني على األطراف واملراقبني اإلبالغ عنها يف 
إنشاء شبكة عاملية من (من أجل استعراض تنفيذ االتفاقية، وذلك دون النظر يف األحكام املتعلقة بتداول املعلومات 

 ).املؤسسات، واملراقبة املنتظمة لتدهور األراضي، وما إىل ذلك

 أجرهتا األمانة على عمليات اإلبالغ اإلقليمية، بغية        وقـد ركـز اجلـزء األول من أعمال التحليل اليت           -١٥
وجرى النظر يف . استكشـاف السبل والوسائل املمكنة لتحسني نوعية وشكل التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف    

 :مصادر املعلومات التالية

 ــــــــــــــــــ

 .٥-م أ/٢املقرر  )١٥(

 .٥-م أ/١٠املقرر  )١٦(

 .٦-م أ/١املقرر  )١٧(

 .٦-م أ/٤املقرر  )١٨(
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فيذ استعراض  الفريق العامل املخصص التابع للجنة تن     (التوصيات اليت أصدرهتا اهليئتان الفرعيتان       -
، واملقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف بنـاء علـى        )١٩()االتفاقـية، وجلنة العلم والتكنولوجيا    

 تلك التوصيات؛

 املعلومات اليت قدمتها األطراف واملراقبون أثناء سري عمليات اإلبالغ حىت اآلن؛ -

 :وأجري حتليل مفصل وفقاً ملا يلي -١٦

، واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية      )املتأثرة واملتقدمة (األطراف  [مصـدر املعلومات     )أ(
 ؛]واملنظمات غري احلكومية األخرى، واملؤسسات املالية، واألمانة ، واآللية العاملية

مؤمتر األطراف، وجلنـة استعراض تنفيـذ االتفاقية، وجلنة       (واجلهـة املعتزم تلقيها للمعلومات       )ب(
 ؛)العلم والتكنولوجيا

املسائل املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا، وطلبات اإلبالغ احملددة اليت         (وموضـوع املعلومات     )ج(
 ؛)تقدمت هبا األطراف واملنظمات، والقضايا العاملية، ومتويل االتفاقية

دون اإلقليمية، والوثائق األخرى اليت تقدمها األطراف /التقارير الوطنية(ووسائل تبليغ املعلومات  )د(
املراقـبون، واملعلومـات اليت جتمعها األمانة، واإلسهامات امللَتَمسة اليت يطلبها مؤمتر األطراف من جلنة العلم                و

 ؛)والتكنولوجيا واآللية العاملية، وما إىل ذلك

، فضال عن مجيع املقررات     ١-م أ /١١كما حددها املقرر    (والـدورة الزمنـية لتبليغ املعلومات         )ه(
 ).طراً زمنية لتبليغ املعلومات األخرىاألخرى اليت حتدد أ

 :وجرى حتليل املواضيع التالية املتصلة بالتقارير حتليالً مفصالً -١٧

 ؛)املذكرات التفسريية/أدلة املساعدة(املبادئ التوجيهية ملساعدة األطراف يف عملية اإلبالغ وتنقيحاهتا  -١

 ؛)املوجزات القطرية( على احملتوى األساسي للتقارير والطلبات اإلضافية للحصول -٢

 ــــــــــــــــــ

 والتقرير النهائي  ) ICCD/COP(4)/11/Add.1، كما ورد يف الوثيقة      ٤-م أ /٢املقرر  (الـتقرير املؤقت     )١٩(
)ICCD/COP(4)/AHWG/6             كما ورد يف الوثيقة     ٥-م أ /٣ الـذي أرفقـت اسـتنتاجاته وتوصـياته أيضـاً باملقرر ،

ICCD/COP(5)/11/Add.1 (     قرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا األوىل        للفريق العامل املخصص، فضال عن ت 
)ICCD/CRIC(1)/10 .(              وقُـدم إسهام جلنة العلم والتكنولوجيا عرب مشاريع مقررات أيدها مؤمتر األطراف، منها على

يف كما وردا    (للتقارير الوطنية  بشأن استعراض وتنفيذ اجلوانب التكنولوجية       ٥-م أ /١٠ و ٤-م أ /١٠األخص املقرران   
 ). على التوايلICCD/COP(5)/11/Add.1  وICCD/COP(4)/11/Add.1الوثيقتني 



ICCD/CRIC(3)/8 
Page 8 

 

 نوعية التقارير؛/تقدمي املعلومات وشكل -٣

 الدعم املايل والتقين املقدم إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة؛ -٤

 تنمية القدرة على إعداد التقارير وصياغتها؛ -٥

 .إشراك أصحاب املصلحة واتباع هنج قائم على املشاركة يف اإلبالغ -٦

 .نتائج هذا التحليل، مىت كان ذلك مناسباً، يف الفصلني الثالث والسابع من هذه الوثيقةويرد ذكر  -١٨

  التحليل الذي جرى وفقاً ملصدر املعلومات-ثالثاً 

 التقارير املقدمة من البلدان األطراف -ألف 

ألطراف عن طريق    االلتزام العام الذي عقدته األطراف بتقدمي تقارير إىل مؤمتر ا          ١-م أ /١١يؤكد املقرر    -١٩
ومنذ دخول اتفاقية مكافحة التصحر حيز النفاذ، جرت        . األمانـة عما اختذته من تدابري من أجل تنفيذ االتفاقية         

وقد التزمت البلدان األطراف بإجراء تبليغ املعلومات، وقدمت تقاريرها إىل مؤمتر األطراف . ثالث عمليات إبالغ
 :وهيئتيه الفرعيتني على النحو التايل

 هليئةا

عدد تقارير البلدان األطراف
املتقدمـة، واملنظمــات
احلكومية الدولية ومنظمات

 األمم املتحدة 

عدد تقاريــر
البلدان األطراف

 التركيز على السنة املتأثرة

 

فريق مناقشة أثناء الدورة    
 الثالثة ملؤمتر األطراف

 أفريقيا ١٩٩٩ ٤٢ ٣٤

ة ملؤمتر  الـدورة الـرابع   
األطراف من خالل الفريق    

 العامل املخصص

املناطق األخرى غري  ٢٠٠٠ ٧٣ ٢٦
 أفريقيا

 عملية اإلبالغ األوىل

الـدورة السادسـة ملؤمتر     
األطـراف من خالل جلنة   
 استعراض تنفيذ االتفاقية

 عملية اإلبالغ الثانية مجيع املناطق ٢٠٠٢ ١٤٨ ٤١

الـدورة السـابعة ملؤمتر     
األطـراف من خالل جلنة   

 ذ االتفاقيةاستعراض تنفي

٢٠٠٤ *٤٨ *٣٢-
٢٠٠٥ 

 عملية اإلبالغ الثالثة أفريقيا

 .عند إعداد هذه الوثيقة * 
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 املبادئ التوجيهية ملساعدة األطراف يف عملية اإلبالغ -١

 لكي تستخدمه البلدان )٢٠(أثـناء اإلعـداد لـدورة اإلبالغ األوىل، قامت األمانة بإعداد دليل املساعدة           -٢٠
 مصمماً حبيث يقدم جلهات الوصل الوطنية،       دليل املساعدة وكان  .  جتميع تقاريرها الوطنية   األطـراف املتأثرة يف   

وكذلـك للجهات األخرى املشاركة يف هذه العملية، مبادئ توجيهية تساعدها يف مجع وجتميع وحتليل وعرض                
حدة للتدريب والبحث،    األول هذا معهد األمم املت     دليل املساعدة وقد تعاون على إعداد     . البـيانات واملعلومات  

وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومرصد الصحراء الكربى والساحل، وخرباء من               
 .منظمات دون إقليمية أفريقية

 معلومات أساسية وشرحاً إلجراءات تبليغ املعلومات واستعراض تنفيذ االتفاقية،          دليل املساعدة ويتضمن   -٢١
لمبادئ التوجيهية احملددة املنصوص عليها     مقترحة وعملية ممكنة التباعهما، فضال عن اخلطوط العريضة ل        ومنهجية  
 دليل املساعدة هذا وفق عديلمن املتوقع أن تقوم هيئات التنسيق الوطنية بتكان و.  وشرح هلا١-م أ/١١يف املقرر 

 .خصائص ومتطلبات كل حالة وطنية

وملا كانت هذه جتربة أوىل، فقد كان من        .  يف الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف     دليل املساعدة وقـد اعُتمد     -٢٢
، استناداً إىل اخلربة    دليل املساعدة املـتوقع أن تقترح البلدان األطراف تعديالت على خمتلف املسائل املطروحة يف             

 .املكتسبة أثناء إعداد تقاريرها الوطنية وفقاً للمنهجية املقترحة

، نسخاً مستقلة منقحة من     )٢١(ملية اإلبالغ الثانية، أعدت األمانة، بناء على طلب األطراف        وللتحضري لع  -٢٣
دليل  لكل   مذكرة تفسريية وأضيفت  . )٢٢( ملخـتلف مرفقات التنفيذ اإلقليمي امللحقة باالتفاقية       دلـيل املسـاعدة   

وثائق أساساً عن التعديالت    وعربت هذه ال  . )٢٣( أيضاً للبلدان األطراف املتقدمة    مذكرة تفسريية ، وأعدت   مساعدة
وكان ينبغي أن يتبع شكل التقارير      . )٢٤(الـنامجة عـن وضع إجراءات وآليات جديدة الستعراض تنفيذ االتفاقية          

وكان . ٥-م أ/١، فضال عن عدد من املواضيع التخصصية احملددة يف املقرر ١-م أ /١١الوطنية العناوين املذكورة يف املقرر      
بدليل  باالستعانة   لدان األطراف اليت مل يسبق هلا تقدمي تقرير وطين من قبل بإصدار تقرير كامل             مـن املتوقع أن تقوم الب     

تقدمي معلومات عن املواضيع ) دون اإلقليمية واإلقليمية(ومن املنتظر أن تواصل التقارير املشتركة .  احملدَّثاملساعدة
 .تضى األمر ذلك، حيثما ومىت اق٥-م أ/١التخصصية السبعة اليت حددها املقرر 

 ــــــــــــــــــ

)٢٠( ICCD/COP(3)/INF.3. 

 .٥-م أ/١٠، و٥-م أ/٢، و٥-م أ/١، و٤-م أ/١٠، و٤-م أ/٨املقررات  )٢١(

)٢٢( ICCD/CRIC(1)/INF.4و ،INF.5و ،INF.6و ،INF.7على التوايل . 

)٢٣( ICCD/CRIC(1)/INF.8. 

 .٥-م أ/١املقرر  )٢٤(
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 استجابة ملقررات أخرى أصدرها مؤمتر األطراف يف هذا         دليل املمارسة مث أُدخلت تعديالت أخرى على       -٢٤
ودعيـت األطراف إىل النظر يف تقرير الفريق العامل املخصص وإىل إبراز ما اختذته من خطوات ملتابعة                 . الشـأن 

فاقية مكافحة التصحر على الصعيد احمللي، فضال عن التفاوض التوصيات الصادرة، ال سيما ما يتصل منها بتنفيذ ات
، وكذلك إدراج   )٢٥(عـلى اتفاقات شراكة وإبرامها، استناداً إىل برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية            

االستراتيجيات واألولويات املوضوعة   : "مؤشـرات جديدة وبارامترات تقييم وعناصر أخرى، حتت البند املعنون         
 .)٢٦(ICCD/COP(5)/CST/5، كما هو مذكور يف الوثيقة "أو سياسات التنمية املستدامة/من إطار خطط وض

 والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف هيكالً ممكنا لتقارير البلدان         )٢٧(واقترحـت األمانـة يف الـدورة الثالثة        -٢٥
 األطراف املتأثرة، فيما يتصل بالتركيز، وُوضعت له أحكام مماثلة لألحكام املوضوعة للبلدان . األطـراف املتقدمة 

، فضال عن إدراج    ٥-م أ /١حيـثما ومـىت اقتضى األمر ذلك، على املسائل املواضيعية الرئيسية املبينة يف املقرر               
 .مؤشرات تتصل بلجنة العلم والتكنولوجيا

جنة استعراض تنفيذ االتفاقية    وجيـري تنفيذ اجلزء األول من عملية اإلبالغ الثالثة يف سياق الدورة الثالثة لل              -٢٦
ومن املتوقع أن تكون وثائق األطراف ملتزمة مرة أخرى بشكل التقارير وحمتواها            . والدورة السابعة ملؤمتر األطراف   

وطُلب إىل البلدان األطراف األفريقية املتأثرة أن تقدم إىل األمانة حتديثاً لتقاريرها   . ١-م أ /١١احملدديـن يف املقـرر      
: )٢٨(وقد أُدخلت التعديالت التالية على شكل التقارير      .  ضوء مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف      السابقة على 

ومعلومات عن جماالت ) ب(، )٢٩(مؤشرات إضافية منها مشاركة املرأة والشباب، فضال عن املؤشرات االجتماعية) أ(
 قطري يتضمن بيانات إحصائية عن املؤشرات       وإدراج موجز ) ج(،  )٣٠(٤-م أ /٨األولوية السبعة املذكورة يف املقرر      

 . االقتصادية املتصلة بتقييم التصحر على الصعيد الوطين- املادية، واالجتماعية - الطبوغرافية، واحليوية -اجليولوجية 

 أن تدرج البلدان األطراف املتقدمة يف تقاريرها األنشطة املتصلة          )٣١(املذكرة التفسريية واقـُترح أيضاً يف      -٢٧
، حيـثما اقتضى األمر ذلك، بغية ترشيد أعمال جلنة االستعراض        ٦-م أ /٥، و ٦-م أ /٤، و ٦-م أ /١ملقـررات   با

 .وضمان املتابعة السليمة للمقررات املتخذة على مستوى مؤمتر األطراف

 ــــــــــــــــــ

 .٥-م أ/٣املقرر  )٢٥(

 .٥-م أ/١٠املقرر  )٢٦(

 .مع مراعاة توصيات اجتماع عقد يف ريسيفي بالربازيل بشأن تقدمي البلدان األطراف املقدمة للتقارير )٢٧(

)٢٨( ICCD/CRIC(3)/INF.3. 

 .٦-م أ/١املقرر  )٢٩(

 .٦-م أ/٤املقرر  )٣٠(

)٣١( ICCD/CRIC(3)/INF.4. 
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 املوجزات القطرية -٢

أثرة موجزه القطري مع اجلديد، قدم كل من البلدان األطراف األفريقية املتدليل املساعدة استجابة لشكل    -٢٨
. وملساعدة البلدان األطراف يف صياغة املوجزات القطرية، جرى إشراك منظمتني علميتني أفريقيتني. تقريره الوطين

وجلأ . ومع ذلك، فقد قدم بعض البلدان األطراف املعلومات إىل األمانة مباشرة، مما أسفر عن اختالفات يف الشكل
 توجيهية مؤلفة من ممثلني عن مجيع الوزارات املختصة إلجراء عملية وضع النموذج    أحد البلدان األطراف إىل جلنة    

 .القطري، وميكن أن ُيتخذ من ذلك مثال ُيحتذي به يف البلدان األطراف األخرى

 اقتصادية،  - مادية واجتماعية    -وأشـَري على البلدان األطراف أن تقدم بيانات تتصل مبؤشرات حيوية             -٢٩
 .اً حلالة التصحر واجلفاف يف البلدتقدم عرضاً عام

وميكن اخلروج باملالحظات التالية من حتليل املمارسة األوىل لتقدمي املوجزات القطرية، الذي أجرته األمانة  -٣٠
 :بصورة منفصلة 

فلم يقدم عدد من البلدان األطراف      .  املادي، مل يتم تناول بعض املؤشرات      -يف اجملـال احليوي      - 
ولوحظت أخطاء ترجع إىل مشاكل يف وحدات القياس        . بأهم ثالثة مؤشرات  معلومـات تتصل    

وكـان من املمكن تقدمي معلومات إضافية عن تدهور األراضي          . وأخطـاء واضـحة أخـرى     
 .واستصالح األراضي املتدهورة

ولوحظ أنه يسهل استكمال    .  االقتصادي، كانت الردود شبه كاملة     -ويف اجملـال االجتماعي      - 
 .هذه املؤشرات باستخدام البيانات األخرى املتاحة للجميعالعديد من 

وفيما يتصل مبصادر البيانات، اعتمد معظم البلدان األطراف على البيانات الواردة من الوزارات احلكومية  -٣١
وأقامت عدة بلدان أطراف ردودها على بيانات دولية قدمها برنامج األمم املتحدة            . والـتقارير الوطنية السابقة   

للبيـئة، وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                
وتوجد تفاوتات كبرية بني    . غري أن موجزات قطرية عديدة مل تشر إىل مصدر البيانات         ). اليونسـكو (والـثقافة   

 . على اتساق املعلومات األساسية ودقتهامصادر البيانات املتاحة يف فئات عديدة، مما قد يؤثر

 نوعية التقارير/تقدمي املعلومات وشكل -٣

استمدت املعلومات املقدمة يف األقسام الفرعية التالية من تعليقات البلدان األطراف وتوصياهتا، كما هي               -٣٢
ليات اإلبالغ األوىل والثانية    مبيـنة يف التولـيفات والتحليالت األولية ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة مبناسبة عم             

والثالثة، وقُدمت إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، وكما هي مبينة أيضاً يف التقريرين النهائيني اللذين أعدهتما 
 .اهليئتان الفرعيتان التابعتان ملؤمتر األطراف
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 تقارير البلدان األطراف املتأثرة )أ( 

 شكالً موحداً إلعداد التقارير     دليل املساعدة  و ١-م أ /١١دة يف املقرر    وفـرت املـبادئ التوجيهية الوار      -٣٣
ومبوجب . الوطنـية، ولكن ظلت هناك اختالفات فيما يتصل بعمق التغطية واحملتوى، وكذلك يف أسلوب العرض      

ون اإلقليمي ، تكمل املعلوماِت املقدمةَ يف التقارير الوطنية املعلوماُت املقدمةُ على الصعيدين د        ١-م أ /١١املقـرر   
واإلقلـيمي، فضال عن املعلومات الواردة يف التقارير األخرى، وذلك لتمكني مؤمتر األطراف من استعراض تنفيذ              

وفيما يتصل بربامج . االتفاقـية يف ضوء التجارب على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل       
قارير اليت قدمتها املنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات دون        العمـل دون اإلقليمية، استمدت املعلومات من الت       

وفيما يتعلق بربامج العمل    . اإلقليمـية اليت تعمل كجهات وصل أو مراكز اتصال يف جمال األنشطة دون اإلقليمية             
طلب البلدان  اإلقليمية، فقد وصفت التقارير التقدم احملرز يف هذا امليدان بأن حتقيقه تيسر بفضل األمانة بناء على                 

 .ومل يقدم مؤمتر األطراف أشكاالً حمددة للتقارير دون اإلقليمية واإلقليمية. األطراف املتأثرة يف تلك املنطقة

وكـثرياً مـا ارتئي أنه خبالف مسألة الشكل، ميكن مالحظة اختالف كبري يف مضمون خمتلف التقارير                  -٣٤
ولعل .  لكل فرع من الفروع مل حتظ بعناية كافيةدليل املساعدةيف ويبدو أن املسائل املقترحة . املقدمة ويف نوعيتها

عدم قدرة األطراف على اإلبالغ عن املعلومات املطلوبة        ) أ: (ذلـك يرجع إىل واحد أو أكثر من األسباب التالية         
أو ) ج (أو االفتقار إىل التنسيق يف تقاسم املعلومات،      ) ب(،  )بسبب نقص املعلومات مثالً نتيجة لنقص األنشطة      (

أو عدم توافر املوارد أو القدرة الكافية لدى ) د(عدم إملام جهة الوصل يف ذاك احلني اإلملام الكايف بعملية االتفاقية، 
، اختلفت التغطية حتت كل عنوان      دليل املساعدة وفيما يتصل باألطراف اليت اتبعت      . األطراف لكي تلتزم بالدليل   

 . والراجح أن هذا يعود إىل توافر املعلومات أو عدم توافرهافرعي أو عنصر من حيث النطاق والعمق،

وكانـت املقارنة بني التقارير املقدمة يف خمتلف دورات اإلبالغ صعبة جداً يف بعض احلاالت، حيث مل                  -٣٥
 كما أن بعض العناصر أو العناوين الفرعية لقيت من بعض. ُيذكر التقدم احملرز والعقبات املواجهة يف تسلسل زمين

ومل تكن  . البلدان األطراف تغطية أمشل يف تقاريرها السابقة، وبعضها اآلخر لقي تغطية أمشل يف تقاريرها اجلديدة              
. الـتفرقة بـني دوريت اإلبالغ األوىل والثانية واضحة دائماً، ورمبا كان ذلك يرجع إىل قصر املدة بني الدورتني                  

 ينطبق يف بعض جوانبه على املراحل املبكرة من تنفيذ          عدةدليل املسا وعـالوة على ذلك، فإن الشكل املقترح يف         
وميكن . ولتيسـري تقييم التقدم احملرز فيما بني عمليات اإلبالغ، ميكن تنظيم املعلومات بصورة خمتلفة             . االتفاقـية 

 .تقدمي خمطط زمين لألنشطة، يبني مىت بدأت والتاريخ املتوقع النتهائها، وما إىل ذلك

بديهي أنه ال بد من توفري بيانات أكثر دقة لتقدمي صورة واضحة عما حيدث على الصعيد ولقد صار من ال -٣٦
وهناك عدد قليل من . الوطين؛ وحتقيقاً هلذه الغاية، ميكن أن يكون استخدام األسس املرجعية واملؤشرات أمراً مفيداً

عما إذا كان جيري اختبار هذه      الـتقارير يقـدم تفاصيل عن كيفية استخدام األطراف ملؤشرات قياس األثر، أو              
ومل يقدم سبب لعدم التوسع     . املؤشرات يف امليدان أم ال، كما طُلب ذلك يف جمموعة من مقررات مؤمتر األطراف             
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 اليت اقترحتها جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن األنشطة التقنية والعلمية احملددة اليت اضطُلع هبا )٣٢(يف اعتماد املقررات
 .ملكافحة التصحر

ونظراً لعدم وضع توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا يف احلسبان يف معظم التقارير الوطنية، فقد حثت جلنة  -٣٧
كما حثت جلنة العلم    . اسـتعراض تنفيذ االتفاقية على مشاركة األوساط العلمية مشاركة كاملة يف هذه العملية            

ط العلمية بالكامل يف إعداد وتنفيذ برامج العمل        والتكنولوجيا جهات الوصل الوطنية على إشراك أعضاء األوسا       
الوطنـية، واقترحـت يف حالـة تعـذر مشاركتها، أن تدرج األطراف يف تقاريرها حتليالً ألسباب وجود هذه                   

 .الصعوبات

 تقارير البلدان األطراف املتقدمة )ب( 

أن تعد تقارير عن التدابري     ، طلـب مؤمتر األطراف إىل البلدان األطراف املتقدمة          ١-م أ /١١يف املقـرر     -٣٨
املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت وفرهتا أو اليت هي بصدد ، مبا يف ذلك     دعمـاً إلعـداد وتنفيذ برامج العمل      املـتخذة   
وُعقدت جلسة  . ١-م أ /١١من املقرر   ) ج(١٠وحيدَّد شكل ومستوى هذه التقارير يف الفقرة        . ، مبوجب االتفاقية  توفريها

ويف هذه .  أعدهتا األمانة اليتاملذكرة التفسرييةة خالل الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف، انعكست استنتاجاهتا يف         غـري رمسي  
املذكـرة، أوصت األمانة بأن يتألف كل فرع من جزء واحد خمصص حتديداً لتنفيذ االتفاقية، وجزء آخر يتناول                  

 .األنشطة املتصلة مبكافحة التصحر

، اتبع العديد من التقارير املقدمة شكالً خاصاً هبا، ومل يكن من السهل، بل وكان من                ويف بدايـة األمر    -٣٩
املسـتحيل يف كثري من األحيان، استخالص استنتاجات سليمة عن االجتاهات الناشئة يف الدعم املقدم من البلدان                

ة ملؤمتر األطراف، أصبحت    غري أن الوضع حتسن الوضع مبرور الوقت، وحبلول الدورة الرابع         . األطـراف املتقدمة  
ومع ذلك، فإن بعض التقارير، بدال من أن . التقارير اليت قدمتها البلدان األطراف املتقدمة أكثر اتساقا من ذي قبل

تتناول املنطقة تلو األخرى، وصفت العمليات االستشارية مقترنة بالتدابري املتخذة للمساعدة يف إعداد برامج العمل 
وبوجه عام، فقد   . ت أخرى، ُنظم التقرير وفقاً لتنظيم آليات البلد الدولية املختصة بالتعاون          ويف حاال . وتنفيذها

ويتراوح عدد  . غطت غالبية املوجزات التقارير بكاملها، بدالً من التطرق إىل كال من املناطق اجلغرافية احملددة فيه              
 . صفحة٤٠صفحات التقارير بني صفحة واحدة و

مى من التقارير، ذكرت البلدان األطراف املتقدمة أهنا واجهت صعوبة يف التمييز بني             ويف الغالبـية العظ    -٤٠
تدابـري مكافحـة التصحر مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر، واألنشطة العاملية املتصلة باإلدارة املتكاملة للموارد               

يا البيئية العاملية، بدالً من تناول      وأحالت تقارير كثرية إىل املساعدة التقنية املقدمة فيما يتصل بالقضا         . الطبيعـية 
ولذلك تبني وجود اختالل يف حاالت كثرية ليس فقط بني خمتلف أجزاء التقارير،             . قضية التصحر بصورة مباشرة   

وتقدم . وإمنـا أيضـاً فيما بني التقارير نفسها، وفقاً ملا اعتربه البلد الطرف املتقدم واقعاً متاماً يف نطاق االتفاقية                  

 ــــــــــــــــــ

 .٥-م أ/١٠ و٤-م أ/١٠ال سيما املقرران  )٣٢(
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تفاصيل عن مكافحة التصحر، وإن كانت املعلومات املقدمة عن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية، وال سيما التقارير 
 .عن إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها أو عن هيئات التنسيق الوطنية وجهات الوصل الوطنية، معلومات قليلة

 إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان       وقـد ُبذلـت مؤخـراً جهود لتبادل املعلومات عن اإلبالغ يف            -٤١
االقتصـادي، وجلنـتها املعنية باملساعدة اإلمنائية، وعن إبالغ البلدان األطراف املتقدمة مبوجب اتفاقية مكافحة               

فتقدمي التقارير . التصحر، وللنظر يف املكاسب واملشاكل احملتملة فيما يتصل بإقامة روابط بني عملييت اإلبالغ هاتني
 جلـنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يتم بصفة رئيسية من خالل نظام         إىل

املساعدة الرمسية املقدمة (اإلبالغ عن الدائنني الذي يغطي مجيع أشكال املساعدة اإلمنائية الرمسية، واملساعدة الرمسية 
وميكِّن هذا النظام من حتليل أمور منها توزيع املساعدة على الصعيدين القطاعي ). ةإىل البلدان اليت متر مبرحلة انتقالي

وال تسجل إحصاءات جلنة املساعدة اإلمنائية هذه سوى املساعدة اإلمنائية الرمسية، يف حني أن مصادر               . واجلغرايف
ال تدَرج عادة يف    ) ديق الكربون أي شطب الديون، واألموال املتأتية من املعونة الغذائية، وصنا        (التمويل األخرى   
 .تقارير هذه اللجنة

وقـد أعدت جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعايري التجريبية          -٤٢
 ذات الصلة ملساعدة البلدان األعضاء يف املنظمة على حتديد األنشطة") معامل ريو"املعروفة باسم (اخلاصة باالتفاقية 
وعلى هذا األساس، بدأ بعض البلدان األعضاء يف املنظمة واآللية العاملية، مع الشعبتني املعنيتني              . واإلبـالغ عنها  

بالبيئة واإلحصاءات التابعتني للجنة املساعدة اإلمنائية، مناقشة اخليارات املتاحة للقضاء على التفاوتات يف خمتلف              
وال جمال للتشكيك يف قيمة توحيد البيانات املالية عن         . بأنشطة مكافحة التصحر  اإلحصاءات عن املعونة املتصلة     

األنشطة املتصلة بالتصحر باعتبارها وسيلة إلجراء حتليالت يعول عليها حلالة املساعدة وتوجهاهتا، ووسيلة إلعالم              
لذي جتريه جلنة املساعدة اإلمنائية     وبإمكان الربط بني مجع البيانات ا     . الـبلدان باألنشطة اليت متوهلا اجلهات املاحنة      

 .وعملية اإلبالغ مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر أن ييسر أيضاً عملية اإلبالغ اليت تقوم هبا البلدان املاحنة

ويالَحظ أيضاً أن بلداً طرفاً واحداً فقط هو الذي قدم معلومات تستند إىل املبادئ التوجيهية يف تقريره                  -٤٣
 .٢٠٠٥اقية يف عام الوطين مبوجب االتف

 الدعم املايل والتقين -٤

ذُكر كثرياً أنه ميكن حتسني نوعية التقارير الوطنية املقدمة من البلدان األطراف النامية املتأثرة وما يتصل هبا  -٤٤
ا فكثرياً م . مـن عروض، إذا ما ارتفعت القدرة على التنبؤ بتمويل أنشطة اإلبالغ وإذا ما ازداد التمويل انتظاماً                

تـتجاوز التزامات اإلبالغ مبوجب خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ما لدى البلدان األطراف النامية من            
 .قدرات تقنية ومالية

وكانـت األمانة قد تلقت، قبل دورة اإلبالغ األوىل، طلبات من بلدان أطراف أفريقية خمتلفة ملساعدهتا                 -٤٥
كما . ا فيما يتصل بتقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف عن حالة تنفيذ االتفاقية           عـلى التمكن من الوفاء بالتزاماهت     

وردت طلـبات مماثلة من املنظمات دون اإلقليمية تلتمس فيها دعماً تقنيا وماليا إلعداد التقارير عن تنفيذ دوهلا                  
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لتعزيز هذه العملية، أيدت األمانة     و. األعضاء لالتفاقية، وكذلك إلعداد التقارير دون اإلقليمية عن تنفيذ االتفاقية         
الدعـوة إىل عقد جلسات تشاور ملمثلي املنظمات دون اإلقليمية هبدف إجياد سبل ووسائل لتقدمي الدعم التقين                 

ورمبا كانت للمنظمات دون اإلقليمية أيضاً أمهية بالغة يف . واملايل إىل البلدان املتأثرة يف إعدادها لتقاريرها الوطنية
 . مناسب على الصعيد القطري لعملية اإلبالغ املقبلة إىل دورات مؤمتر األطرافإنشاء إطار

وقد ظلت األمانة تلتمس املوارد املالية لدعم إعداد التقارير الوطنية من خمتلف الشركاء، واستجاب هلذا                -٤٦
بلغت هذه املساعدة املقدمة و. النداء عدد من البلدان املتقدمة واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، يف حني جرى   ٨٧٥ ٠٠٠لعملـية اإلبـالغ األوىل ما يقرب جمموعه من          
وقُدم دعم إضايف إىل البلدان األطراف      .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للعملية الثانية       ٨٥٠ ٠٠٠حشـد   

وقُدم الدعم املايل لعملية اإلبالغ الثالثة اليت قامت هبا البلدان األطراف           . )٣٣(يةالنامية املتأثرة من خالل اآللية العامل     
دعم تعزيز القدرات يف جمال إعداد "األفريقـية مـن خالل مشروع متوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية حيمل اسم      

، اشترك يف متويله   "حة التصحر الـتقارير الوطنية واملوجزات القطرية عن طريق األطراف األفريقية يف اتفاقية مكاف           
وساهم بعض الشركاء اآلخرون    . )٣٤( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١ ٦٠٠ ٠٠٠البـنك الـدويل مببلغ      

 .بالدعم التقين املوجه مباشرة إىل احلكومات املعنية

قدم تقريراً إىل الدورة ، قبل عملية اإلبالغ األوىل، أن ت)٣٥(وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أنه قد طُلب من األمانة -٤٧
الثالـثة ملؤمتر األطراف عن األنشطة اليت أجرهتا يف مساعدة البلدان األطراف النامية يف إعداد التقارير عن تنفيذ                  

 .ومل يقدم هذا الطلب فيما يتصل بعملييت اإلبالغ الثانية والثالثة. )٣٦(االتفاقية

 القدرة -٥

قدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية أهنا تساعد على تعزيز قدرة هيئات التنسيق         من املزايا الفريدة لعملية تقييم الت      -٤٨
ويتمثل اهلدف العام يف تزويد مؤمتر األطراف بالقدر . الوطنية وجهات الوصل الوطنية على وفاء كل منها بواليتها

وكان من  . فيذاً لالتفاقية الكايف من املعلومات إلصدار توصيات حمددة بشأن اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها تن            
املتوقع أيضاً أن تسهم هذه العملية يف إنشاء آليات جتري تقييماً قائماً على املشاركة لتنفيذ االتفاقية يف إطار برامج 

 . العمل الوطنية

 ــــــــــــــــــ

 ICCD/COP(5)/4 وICCD/COP(4)/4ر األطراف الواردة يف الوثائق انظر تقارير اآللية العاملية إىل مؤمت )٣٣(
 .ICCD/CRIC(2)/4و

 .Add.1 وICCD/CRIC(3)/2انظر أيضاً  )٣٤(

 .٢-م أ/٥املقرر  )٣٥(

 .ICCD/COP(3)/5/Add.4يرد هذا التقرير يف الوثيقة  )٣٦(
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وقـبل عملية اإلبالغ األوىل، شاركت املنظمات دون اإلقليمية يف تنسيق إعداد التقارير الوطنية لدوهلا                -٤٩
وطلبت هذه املنظمات من األمانة أن تيسر تنظيم حلقات عمل للتخطيط تقوم خالهلا جهات الوصل               . عضـاء األ

الوطنـية باملشـاركة يف تصـميم عملية إعداد التقارير الوطنية، وكانت حلقات العمل هذه تنظم بالتعاون مع                  
ت التشاورية مع خمتلف جهات وعقدت هذه االجتماعا. املنظمات دون اإلقليمية ومنظمات حكومية دولية أخرى

وكان . الوصل الوطنية، وممثلي املنظمات دون اإلقليمية ومستشارين جرى اختيارهم للمساعدة يف إعداد التقارير            
اهلدف من هذه االجتماعات زيادة االتساق بني العناصر الفاعلة اليت تشارك يف هذه العملية، وهتيئتها للمشاركة                

ارير، مع القيام يف الوقت نفسه بتعزيز قدرة هيئات التنسيق الوطنية على الوفاء             بصـورة مباشـرة يف صياغة التق      
وقد قُدم أيضاً دعم مماثل للبلدان غري األعضاء يف املنظمات دون       . باحتـياجات مؤمتـر األطـراف يف هذا اجملال        

 البلدان، ُيسِّر تنظيم    وباإلضافة إىل ذلك، وبناًء على طلب من      . اإلقليمـية الـيت طلبت هذه املساعدة من األمانة        
 . وأثناء حلقات العمل هذه، عرضت مشاريع التقارير الوطنية على هيئات التنسيق الوطنية. حلقات عمل وطنية

وقد أصبح بناء القدرات حيظى بأولوية واضحة داخل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، كما أكد على                -٥٠
كما وضعت أمانة مرفق البيئة العاملية إطاراً استراتيجياً لزيادة التركيز          . دامةذلك مؤمتر القمة العاملي للتنمية املست     

، وافق جملس مرفق البيئة العاملية على مبادرة ١٩٩٩مايو /ويف أيار .)٣٧(عـلى بناء القدرات يف مرفق البيئة العاملية  
ناداً إىل استنتاجات مبادرة    واست. تنمـية القدرات من أجل إعداد هنج شامل لبناء القدرات على الصعيد القطري            

، طلب جملس مرفق البيئة العاملية من أمانته أن تواصل تشاورها مع            )٣٨(تنمـية القـدرات واإلجـراءات املقترحة      
اتفاقيات ريو واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف أنشطة بناء القدرات، وأن تبدأ               

قترحة، وهو التقييم الذايت الحتياجات بناء القدرات، يف البلدان اليت تطلب هذه            عملـية لتمويل أحد األنشطة امل     
وأصبح اليوم برنامج التقييم الذايت لالحتياجات من القدرات الوطنية يعمل بكفاءة كاملة، وأعدت أمانة . املساعدة

وقد بدأ حوايل   . )٣٩(ية لقدراهتا الوطنية  مرفق البيئة العاملية مبادئ توجيهية ملساعدة البلدان يف إعداد تقييماهتا الذات          
 بلد عن اهتمامه بإجراء هذه      ١٠٠ بلداً مشاريع التقييم الذايت للقدرات الوطنية حىت اآلن، وأعرب أكثر من             ٥٠

 .التقييمات الذاتية

 ــــــــــــــــــ

)٣٧( http://www.gefweb.org/Documents/Enabling_Activity_Projects/CDI/Strategic_Approach

_to_Enhance_ Capacity_Building_FINAL.doc. 

عناصر التعاون االستراتيجي وإطار إلجراءات مرفق البيئة العاملية يف جمال بناء القدرات من أجل البيئة               )٣٨(
 .٢٠٠١مايو /، أيارGEF/C.17/Rev.1العاملية 

/ لعاملية، أيلولدلـيل للتقييم الذايت لالحتياجات مـن القدرات القطرية مـن أجـل اإلدارة البيئية ا             )٣٩(
 .٢٠٠١سبتمرب 
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 النهج القائم على املشاركة/إشراك أصحاب املصلحة -٦

ألطراف وهيئتيه الفرعيتني وجود أوجه قصور يف إشراك تعددت املناسبات اليت الحظ فيها كل من مؤمتر ا -٥١
اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملرأة يف العمليات املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر، كما يتبني ذلك من                

وسلمت األطراف بضرورة تكييف إعدادها للتقارير الوطنية مع االحتياجات         . بعـض تقاريـر البلدان األطراف     
وجرى التركيز كثرياً على . رة لعملية التنفيذ، وخباصة ما يتصل منها باألنشطة املرتبطة بإشراك اجملتمع املدين        املتطو

 بإدراج عدد معني من املؤشرات املتعلقة بإشراك اجملتمع املدين يف عملية صياغة وتنفيذ دليل املساعدةضرورة حتسني 
وكانت جلنة  . املنظمات غري احلكومية يف صياغة هذه املعايري      بـرامج العمـل، فضالً عن األمهية البالغة إلشراك          

استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا األوىل قد شددت على ضرورة حتديث مضمون ما تغطيه التقارير الوطنية وتشجيع 
 .)٤٠( السادسةوقد أصدر هذه التوصية مؤمتر األطراف يف دورته. إشراك اجملتمع املدين بفعالية يف تقييم التقدم احملرز

وأوصـت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً بإجراء استعراض متعمق للتقارير الوطنية، من أجل حتليل                -٥٢
أو هنج التآزر احمللية الناجحة القائمة على املشاركة إىل برامج وطنية، بغية التأثري             /وتيسري عملية حتويل املبادرات و    

 . ومل يأخذ مؤمتر األطراف هبذه التوصية. يف أطر السياسات القطاعية أو الكلية

 التقارير املقدمة من منظمات األمم املتحدة واملنظمات -باء 
 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

تشـجَّع األجهـزة والصـناديق والربامج ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وكذلك املنظمات                -٥٣
كومية األخرى على تقدمي معلومات عند االقتضاء بشأن أنشطتها اليت تضطلع هبا دعماً             احلكومية الدولية وغري احل   

ويطلب من األمانة جتميع هذه املعلومات وتقدميها يف تقرير إىل           .)٤١(إلعداد وتنفيذ برامج العمل يف إطار االتفاقية      
 . مؤمتر األطراف

لدان األطراف، فإنه قدم عدداً أقل من اإلرشادات        ومقارنة باإلرشادات اليت قدمها مؤمتر األطراف إىل الب        -٥٤
عن األساليب اليت ينبغي أن تعد هبا التقاريَر األجهزةُ والصناديق والربامج املختصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة،                

غيل فإن للمنظمات الدولية املشاركة يف عملية االتفاقية واليات وجماالت تش         . وكذلك املنظمات احلكومية الدولية   
فوكاالت األمم املتحدة مثالً تركز يف  . وبالتايل، فإن حمتوى تقاريرها خيتلف دائماً من منظمة إىل أخرى         . خمـتلفة 

أما . تقاريرها على املساعدة التقنية اليت قدمتها إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة وعلى إعداد برامج التعاون معها
مة عن الدعم املقدم من خالل الوكاالت املتخصصة والوكاالت اإلمنائية األخرى املؤسسات املالية فتعد تقاريرها عا

واملنظمات دون اإلقليمية اليت    . لـربامج إدارة األراضـي على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي            
 وتنفيذ برامج العمل    تشارك عادة مشاركة أعمق بكثري يف تنفيذ االتفاقية تعد تقارير أيضاً عن املساعدة يف إعداد              

 ــــــــــــــــــ

 .٦-م أ/١املقرر  )٤٠(

 .١-م أ/١١املقرر  )٤١(
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وعليه، فإن املواد املتباينة اليت تتلقاها األمانة ال تتيح إجراء حتليل موضوعي ذي مغزى للدعم الذي تقدمه . الوطنية
فعلى سبيل املثال، ال ميكن مقارنة املعلومات املقدمة من املؤسسات          . املنظمات احلكومية الدولية إىل هذه العملية     

وقد تسبب . ملقدمة من الشركاء الثنائيني، مما يسفر عن تقييم غري كامٍل لتدفقات املعونة اإلمنائيةاملالية باملعلومات ا
أيضـاً عـدم وجود شكل حمدد للتقارير املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية يف تعقدات أكرب من حيث مجع                   

 الذي يتراوح بني صفحة واحدة     (جم  البـيانات وحتليلها، ويرجع هذا أساساً إىل التفاوتات الكبرية من حيث احل           
 . والشكل واحملتوى)  صفحة١٤و

ووفقـاً للممارسـة املتبعة، ولضمان التنفيذ الفعال للنهج القائم على املشاركة الذي تدعو إليه اتفاقية                 -٥٥
مكافحـة التصحر، ُشجعت املنظمات غري احلكومية على إرسال تقاريرها عن طريق جهات الوصل الوطنية لكل                

ولضمان جناح هذه املمارسة، ينبغي حلكومات البلدان األطراف أن تستعني فعلياً بإسهامات املنظمات غري              . هامن
احلكومية يف عملية اإلبالغ وأن تضع بالتايل يف حسباهنا متاماً املعلومات ذات الصلة اليت تقدمها، وأن تدرجها يف                  

قة إبالغ شاملة عن اجلهود اليت تضطلع هبا كافة أصحاب  فبهذه الطريقة ستشكل التقارير الوطنية وثي     . تقاريـرها 
 . املصاحل، مبا فيها اجلهات غري احلكومية، يف تنفيذ االتفاقية

 التقارير املقدمة من املؤسسات املالية -جيم 

تـدرج الـتقارير املقدمة من املؤسسات املالية ضمن فئة التقارير املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية               -٥٦
واجلهة الوحيدة اليت   . نظمات األمم املتحدة، دون أي إشارة إىل الشكل الواجب اتباعه يف إعداد هذه التقارير             وم

استحوذت على اهتمام خاص من مؤمتر األطراف هي مرفق البيئة العاملية، كما هو مبني بالتفصيل يف الفروع ذات 
 .الصلة من هذا التقرير

 املالية تعدها بصورة غري منتظمة منظمات تشارك بصورة مباشرة أكثر من والتقارير املقدمة من املؤسسات -٥٧
ومرة أخرى، يتسبب هذا يف عدم إمكانية الوثوق يف أي إحصاءات تتعلق بالدعم املايل              . غريها يف عملية االتفاقية   

ى ذلك، فإن   وعالوة عل . املقـدم لالتفاقية، أو حجم هذا الدعم واجتاهاته، أو أي مقارنة حبسب مصدر التمويل             
املعلومات اإلضافية املتعلقة باملساعدة املقدمة إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة ترَسل عن طريق األمانة اليت ُعهد        
 . إليها مبهمة جتميع التقارير وتلخيصها، يف حني أن العناصر اهلامة املتعلقة بتعبئة املوارد ُتدَرج يف تقرير اآللية العاملية

  األمانة للتقاريرتقدمي -دال 

تتضمن مهام األمانة مساعدة البلدان يف الوفاء مبسؤولياهتا مبوجب االتفاقية، وتقدمي أي مساعدة ضرورية          -٥٨
وتفرض هذه الوالية التزاماً بتزويد مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني  .)٤٢(لدورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

 . جتميع املعلومات من الكيانات األخرى وعرض املعلومات املقدمة إليهابالتقارير املطلوبة، فضال عن

 ــــــــــــــــــ

 .٢٣ من املادة ٢نص االتفاقية، الفقرة  )٤٢(
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وباإلضافة إىل جتميع املوجزات والتوليفات والتحليالت األولية للتقارير اليت تقدمها األطراف واملراقبون بشأن              -٥٩
تصة وفقاً إلجراءات حمددة بدقة،     تنفيذ االتفاقية، واليت جتهز األمانة من أجلها ما تتلقاه من معلومات من الكيانات املخ             

 .فإن األمانة مطالبة أيضاً بإعداد تقارير خاصة أخرى ترمي إىل تيسري استعراض مؤمتر األطراف لتنفيذ االتفاقية

وتعـد األمانـة لكل مؤمتر من مؤمترات األطراف وثيقة تستعرض التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف                 -٦٠
، تتطرق فيه األمانة إىل تنفيذ مهامها، مع التركيز على حنو خاص على مساعدهتا للبلدان               املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية   

. )٤٣(األطراف النامية املتأثرة، وخباصة من هي منها يف أفريقيا، يف جتميع وتبليغ املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية
ق أنشطتها مع أمانات اهليئات واالتفاقيات كما تعد األمانة لكل مؤمتر من مؤمترات األطراف وثيقة خاصة عن تنسي

  .)٤٤(الدولية األخرى ذات الصلة

.  أن تعد تقريراً عن استراتيجيتها املتوسطة األجل       )٤٥(وقد طلب مؤمتر األطراف بصفة خاصة من األمانة        -٦١
ا مجلة أمور منها    ، وطلب منه  )٤٦(وأحاط مؤمتر األطراف علماً باالستراتيجية املتوسطة األجل اليت اقترحتها األمانة         

 وذلك عن طريق مجع كل التقارير املتعلقة بالتنفيذ         ،أهداف االتفاقية حنو بلوغ   الفعال للتقدم احملرز    تيسري التقييم   
  .)٤٧(املقدمة إىل األمانة ووضع ملخص ونص توليفي هلا

مانة، وأن يقدم   وطلب مؤمتر األطراف كذلك من األمني التنفيذي أن جيري استعراضاً شامالً ألنشطة األ             -٦٢
  .)٤٨(تقريراً عن ذلك إىل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف للنظر فيه

كمـا طلب مؤمتر األطراف من األمني التنفيذي أن يقدم إىل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف تقريراً مؤقتاً     -٦٣
  .)٤٩( االتفاقيةاإلعالن املتعلق بالتعهدات املتصلة بتعزيز الوفاء بااللتزامات مبوجبعن تنفيذ 

وينطوي هذا  . ويتعلق أحد التزامات اإلبالغ األخرى املفروضة على األمانة باألداء املايل مليزانية االتفاقية            -٦٤
عـلى تقـدمي بـرنامج مقترح وميزانية مقترحة إىل مؤمتر األطراف، فضالً عن تقدمي تقرير إليه عن حالة خمتلف                    

 ــــــــــــــــــ

 ).ج(٢٣نص االتفاقية، املادة  )٤٣(

 ).د(٢٣املرجع السابق، املادة  )٤٤(

 .٢-م أ/٧املقرر  )٤٥(

)٤٦( ICCD/COP(3)/6. 

 .٣-م أ/٢املقرر  )٤٧(

)٤٨( ICCD/CRIC(2)/2. 

 .٦-م أ/٤املقرر  )٤٩(



ICCD/CRIC(3)/8 
Page 20 

 

وقد طُلب أيضاً من األمانة أن تقدم مقترحات بشأن         . )٥٠(دوق اخلاص الصناديق، مثل الصندوق التكميلي والصن    
كيفـية حتسـني امليزنة وعملية اإلبالغ، مع مراعاة التطورات اجلارية واملمارسات املتبعة يف املنظمات احلكومية                

  .)٥١(الدولية، وأن تقترح أي تعديالت قد تكون ضرورية

وضة على األمانة إىل مسائل تتصل بلجنة العلم والتكنولوجيا،         وحيـيل العديد من التزامات اإلبالغ املفر       -٦٥
وقد . )٥٣( وعن حتسني كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا وفعاليتها       )٥٢(ومن ذلك مثالًً التقارير عن املعارف التقليدية      

  .)٥٤(، وأن تتيحها يف أشكال خمتلفةقائمة اخلرباء املستقلنيطُلب أيضاً من األمانة أن تدير 

اإلضـافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تعد تقريراً عن مسائل خمتلفة خاصة مبواضيع                 وب -٦٦
إجراء العمليات االستشارية من أجل التفاوض وعقد اتفاقات شراكة تقوم على           معينة، منها مثالً دورها يف تيسري       

املمارسات يف جمال مكافحة التصحر     جتارب النجاح وأفضل    ، أو مجع ونشر     )٥٥( والنتائج احملرزة  بـرامج العمـل   
كما . )٥٦(آثار اجلفاف، اليت تراعي التركيز الواجب على استئصال شأفة الفقر يف املناطق املتأثرة            من  تخفـيف   الو

طُلب من األمانة أن تشارك يف العمليات احلكومية الدولية اليت هلا أمهية خاصة التفاقية مكافحة التصحر، كمتابعة 
  .)٥٧(، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر األطرافة العاملي للتنمية املستدامةمؤمتر القمنتائج 

وقـد طُلـب كذلك من األمانة أن تتلقى وجتمع وتضع توليفاً لإلسهامات املقدمة خطياً من األطراف                  -٦٧
أو /ات و واملراقـبني بشـأن مسائل أخرى غري تلك املتصلة بالتزامات اإلبالغ األساسية، ومن ذلك مثالً اإلجراء               

ومل يكن قد   . )٥٩(التنفيذ وإجراءات التحكيم والتوفيق   ، ومسائل   )٥٨(اآللـيات اإلضافية الستعراض تنفيذ االتفاقية     
قُـدم دائماً شكل معني أو إرشادات معينة بشأن كيفية إعداد هذا اإلسهام، فلم يتسن دائماً التعبري بالكامل عن                   

 .ةمواقف البلدان من خالل توليف مواد غري متجانس
 ــــــــــــــــــ

 .٦-م أ/٢٣، و٥-م أ/٤، و٤-م أ/٤، و٣-م أ/٣، و٢-م أ/٦، و١-م أ/٨، و١-م أ/٧، و١-م أ/٦املقررات  )٥٠(

 .٣-م أ/٣املقرر  )٥١(

 .٦-م أ/١٦، و٢-م أ/١٤، و١-م أ/٢٠املقررات  )٥٢(

 .٤-م أ/١٧املقرر  )٥٣(

 .٥-م أ/١٥، و٤-م أ/١٥، و١-م أ/١٩املقررات  )٥٤(

 .٣-م أ/٥املقرر  )٥٥(

 .٦-م أ/١املقرر  )٥٦(

 .٦-م أ/٢املقرر  )٥٧(

 .٦-م أ/٧، و٥-م أ/١، و٤-م أ/٣، و٣-م أ/٦، و٢-م أ/٥املقررات  )٥٨(

 .٦-م أ/٢٢، و٥-م أ/٢١، و٤-م أ/٢٠، و٣-م أ/٢٠املقررات  )٥٩(
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 تقدمي اآللية العاملية للتقارير -هاء 

دائمة /وفقاً لالتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، ُعهد إىل اآللية العاملية بالتزامات إبالغ منتظمة -٦٨
 .ودورية وخمصصة

 مـن االتفاقية، تعمل اآللية العاملية حتت سلطة مؤمتر األطراف وإشرافه، وختضع             ٢١فبموجـب املـادة      -٦٩
 لية العامليةاآلعمليات وعلى اآللية العاملية أن تقدم إىل مؤمتر األطراف تقريرا أثناء كل دورة عادية عن      . ملسـاءلته 

ت التقييم احتما  وتوجيهها، وعن    فعالية أنشطتها يف العمل على تعبئة املوارد املالية الكبرية        وخباصة  ،  وأنشـطتها 
 وعن موالألالوسائل والسبل الفعالة لتوفري هذه ا   تقييم   عن   الًضتفاقية، ف ال لتنفـيذ ا   الًمـوال مسـتقب   ألتوافـر ا  

وجيب أن يشمل هذا التقرير عمليات اآللية العاملية وأنشطتها املبينة يف ذلك . )٦٠(االقتراحات املقدمة يف هذا الشأن
ج اإلمنائي والبنك   املقرر، وكذلك عنصراً جديداً يتمثل فيما يضطلع به الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والربنام            

  .)٦٢(، وهو جلنة التيسري)٦١(الدويل، فضالً عن املنظمات املختصة األخرى من أنشطة لدعم اآللية العاملية

وقـد أرسـى مؤمتر األطراف التزاماً دورياً باإلبالغ، بغية استعراض سياسات اآللية العاملية، وأساليب                -٧٠
لة هبذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة وإىل جلنة          وقُدمـت التقارير املتص   . )٦٣(تشـغيلها، وأنشـطتها   

ومل حيدَّد لآللية العاملية، مثلها يف ذلك كمثل األمانة، شكل معني           . )٦٤(استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثانية     
متر األطراف يف دورته ومع ذلك، فقد طُلب من اآللية العاملية، أثناء االستعراض الثاين، أن تقدم إىل مؤ      . لإلبـالغ 

  .)٦٥(السابعة تقريراً عن التقدم احملرز يف اضطالعها بأنشطتها

وُعهد إىل اآللية العاملية بالتزامات إبالغ خاصة، كااللتزام الذي طُلب مبوجبه من األمني التنفيذي لالتفاقية  -٧١
طراف النامية املتأثرة، وأن يعدا تقريرا كل دورة واملدير العام آللية التنمية النظيفة أن يعدا دليال ملساعدة البلدان األ

ومن التزامات اإلبالغ األخرى مطالبة اآللية العاملية       . )٦٦(عن دورمها يف تيسري هذه العمليات وعن النتائج احملرزة        

 ــــــــــــــــــ

 .١-م أ/٢٤املقرر  )٦٠(

 .٣-م أ/١٠ و١-م أ/٢٥املقرران  )٦١(

 .٣-م أ٩املقرر  )٦٢(

 .٦-م أ/٥ و٣-م أ/٩، واملقرران ٢١ من املادة ٧نص االتفاقية، الفقرة  )٦٣(

)٦٤( ICCD/COP(3)/11و ICCD/CRIC(2)/5. 

 .٦-م أ/٥املقرر  )٦٥(

 .٣-م أ/٥املقرر  )٦٦(
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بوضع عملية للتعاون مع أوساط املنظمات غري احلكومية واملنظمات املهتمة األخرى، مبا يف ذلك القطاع اخلاص،                
  .)٦٧(وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف عن األساليب املتبعة يف هذا الشأن

ومن خصوصيات عملية اإلبالغ هذه أن اآللية العاملية ال تقدم تقاريرها مباشرة إىل مؤمتر األطراف، كما                 -٧٢
ظمة املضيفة هلا،  تفعل املؤسسات األخرى، ولكنها مطالبة بتقدمي تقاريرها إىل مؤمتر األطراف عن طريق رئيس املن             

  .)٦٨(وهي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

ولعـل السبب يف قصور خمطط اإلبالغ الذي تسري عليه اآللية العاملية يكمن يف أن اآللية العاملية مطالبة                   -٧٣
دوراهتا اليت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف ) ٥-م أ/١وفقاً للمقرر (بتقدمي تقاريرها إىل مؤمتر األطراف، أي 

املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية       ومع ذلك، فإن استعراض     . تتزامن مع دورات مؤمتر األطراف    
 مدرج أيضا يف جدول أعمال      وغريهـا مـن أشكال الدعم املقدمة من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف           

، وُيفترض من هذا أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تناقش        )٦٩(الدورات اليت تتخلل دورات جلنة استعراض التنفيذ      
 .هذه املسألة يف دوراهتا اليت تتخل الدورات يف غياب التقرير املقدم من اآللية العاملية هلذا الغرض

مث مؤخراً إىل   (وقد دعيت اآللية العاملية، هي وجلنة العلم والتكنولوجيا، إىل أن تقدم إىل مؤمتر األطراف                -٧٤
وفُسر . )٧٠(املشورة واملعلومات اليت يتعني االستعانة هبا يف استعراض تنفيذ االتفاقية         ) جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية /املطلـوب تقدميه بأنه يتمثل يف قيام ممثلي اآللية العاملية أثناء دورات مؤمتر األطراف      
خصوصاً يف حالة الدورة    (ئما إدراج سجالت هذه البيانات يف املداوالت        بـاإلدالء ببـيانات شفوية، ومل يتم دا       
 ).األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  التحليالت اليت جتري وفقاً للجهة املعتزم تلقيها للمعلومات-رابعاً 

وجتهز . ألمانة، طُلب إىل األطراف أن تبلغ املعلومات إىل مؤمتر األطراف عن طريق ا       ١-م أ /١١يف املقرر    -٧٥
ومنذ . األمانـة هذه التقارير بالطريقة املقررة، وتقدم وثائق رمسية إىل مؤمتر األطراف يف خالل إطار زمين حمدد                 

إنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية والوثائق املتعلقة بتنفيذ االتفاقية حتال إليها لتستعرضها أوالً وتصدر توصياهتا               
أحيانا من كيانات أخرى تقدمي تقاريرها مباشرة إىل مؤمتر األطراف؛ وأثناء هذه وُيطلب . إىل مؤمتـر األطـراف   

العملـية، كل ما تفعله األمانة هو إحالة املواد اليت تتلقاها إىل مؤمتر األطراف مستعينة يف ذلك باملرافق والقنوات              
ها مؤمتر األطراف إىل جملس مرفق      وتلك هي احلال مثالً فيما يتعلق بالدعوة اليت وجه        . الالزمـة لتبليغ املعلومات   

 ــــــــــــــــــ

 .٢-م أ/١٨، و١-م أ/٢٥املقرران  )٦٧(

 .٣-م أ/١٠، و١-م أ/٢٥املقرران  )٦٨(

 .٦-م أ/٩، و٥-م أ/١املقرران  )٦٩(

 .٥-م أ/١، و٤-م أ/٣، و٤-م أ/١، و٣-م أ/٦املقررات  )٧٠(
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وُيطلب أيضاً من   . )٧١(البيـئة العاملية بتقدمي تقرير، حسب االقتضاء، عن املسائل املتصلة مبسألة تدهور األراضي            
أفرقة خرباء خمصصة معنية باملسائل املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم تقاريرها مباشرة إىل مؤمتر األطراف، 

 .فيها أوالً اهليئة الفرعية املختصةدون أن تنظر 

فلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مطالبة، يف دوراهتا       . ويتلقى مؤمتر األطراف أيضا تقارير من هيئتيه الفرعيتني        -٧٦
كما أن  . الـيت تتخلل الدورات، بإعداد تقرير شامل، يتضمن استنتاجات وتوصيات، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف              

كنولوجيا اليت ال تعقد دورات تتخلل الدورات، تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف صورة مشاريع               جلـنة العلم والت   
 .مقررات، ُتعَرض من خالل بيانات شفوية يديل هبا رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء انعقاد مؤمتر األطراف

ني مؤمتر األطراف وجلنة العلم     وجتـدر اإلشارة إىل أن مقررات مؤمتر األطراف ال تفصل بشكل حاسم ب             -٧٧
وتلك هي احلال فيما يتصل بالفريق املخصص املعين باملعارف         . والتكنولوجـيا يف املسائل اليت تغطيها هذه اللجنة       

ومبا أن جلنة العلم والتكنولوجيا مسؤولة عن هذه        . )٧٢(التقلـيدية الذي عليه أن يقدم تقاريره إىل مؤمتر األطراف         
وباملثل، طُلب إىل األطراف أن .  أن تكون هي اهليئة اليت يرسل إليها الفريق املخصص نتائجه   املسألة، فمن املنطقي  

، بدالً من أن ُيطلب منها إرسال تقاريرها إىل جلنة العلم )٧٣(تقدم إىل مؤمتر األطراف تقارير عن املعايري واملؤشرات
وتتلقى جلنة العلم والتكنولوجيا    . هبذه املسائل والتكنولوجـيا الـيت تشكل اهليئة الفرعية ملؤمتر األطراف املختصة           

وال حتال إىل . تقارير يطلبها مؤمتر األطراف عن مسائل متصلة هبذا املوضوع، ووفقاً جلدول أعماله وبرنامج عمله          
  .)٧٤(مؤمتر األطراف سوى التقارير عن قائمة اخلرباء املستقلني

 تنفيذ االتفاقية، صارت جلنة االستعراض تتوىل كافة املسائل ، وصالحيات جلنة استعراض٥-م أ/ومبوجب املقرر ا -٧٨
 .املتصلة بتنفيذ االتفاقية، يف حني أن مؤمتر األطراف يواصل تلقي التقارير عن الربنامج وامليزانية، واملسائل القانونية

قية بناء على طلب حمدد واملسائل املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا اليت تتناوهلا جلنة استعراض تنفيذ االتفا -٧٩
ومع ذلك، فقد كانت االستنتاجات والتوصيات املتعلقة       . من مؤمتر األطراف، ينبغي إحالتها إىل املؤمتر لينظر فيها        

هبذه املسائل حتال رمسيا، بعد استعراض جلنة العلم والتكنولوجيا هلا يف دوراهتا اليت تتخلل الدورات، إىل رئيس جلنة 
وكان هذا حيول دون اإلخالل بعملية االستعراض، وانعكاس      . للنظر فيها أثناء دورهتا التالية    العـلم والتكنولوجيا    

 .املسائل املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا يف مداوالت اهليئة الفرعية املختصة

 ــــــــــــــــــ

 .١-م أ/١٤املقرر  )٧١(

 .٢-م أ/١٤املقرر  )٧٢(

 .١-م أ/٢٢املقرر  )٧٣(

)٧٤( ICCD/COP(1)/6 و ،ICCD/COP(2)/11 و ،ICCD/COP(3)/14/Add.1 و ،ICCD/COP(4)/5/Add.1 
 .ICCD/COP(6)/8/Add.1و
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  التحليالت اليت جترى وفقاً ملوضوع املعلومات-خامساً 

 جيااملسائل املتصلة بلجنة العلم والتكنولو -ألف 

إىل جانـب التقارير اليت تقدمها البلدان األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة،         -٨٠
وإسهام اآللية العاملية، تشكل املشورة واملعلومات املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا العنصر األساسي الستعراض 

، طُلب من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض ما         ٦-م أ /١قرر  ووفقاً للم . )٧٥(مؤمتر األطراف لتنفيذ االتفاقية   
جـاء يف تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن املسائل املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا، وأن تقترح تدابري                 

 .علمية مناسبة لتحسينها

دور اإلمجايل للتكنولوجيا   وجـرى تشجيع األطراف على تقدمي معلومات وتعليقات إىل األمانة بشأن ال            -٨١
وطُلب من األمانة أن تعد توليفاً      . التقليدية واحمللية، وبشأن جدوى استخدام املعايري واملؤشرات يف اإلبالغ الوطين         

وباستخدام التقارير اليت أعدهتا األمانة، كان من . )٧٦(هلـذه الـتقارير، وأن تقدمـه إىل جلنة العلم والتكنولوجيا    
 أن  )٧٨(كما طُلب إىل األطراف   . )٧٧(نة العلم والتكنولوجيا يف استعراض التقارير الوطنية      املفـترض أن تسـهم جل     

تضـيف أمساء إىل ما سبق أن قدمته من أمساء اخلرباء إىل األمانة إلدراجهم يف قائمة اخلرباء، وأن تقدم تقريرا عن                     
 جلمع معلومات عن املعارف     ووجهت الدعوة إىل كل من األطراف واملراقبني      . )٧٩(كيفـية اسـتخدامها للقائمة    

وطُلب إىل األطراف أن تدرج يف تقاريرها الوطنية عن التنفيذ معلومات عن            . )٨٠(التقلـيدية وإبـالغ األمانة هبا     
لكي  )٨٢(ووجهت الدعوة إىل األطراف واملراقبني    . )٨١(استغالهلا للمعارف التقليدية يف تنفيذ برامج العمل الوطنية       

نهجية املقترحة ملؤشرات قياس األثر هبدف التمكني من عقد مقارنة بني حاالت            يقدمـوا تعلـيقات خطية عن امل      

 ــــــــــــــــــ

 .٥-م أ/١ الذي أكده املقرر ١-م أ/١١املقرر  )٧٥(

 .٤-م أ/١٦، و٢-م أ/١٤، و١-م أ/٢٠املقررات  )٧٦(

 .٥-م أ/١٧املقرر  )٧٧(

 .١-م أ/١٩املقرر  )٧٨(

 .٦-م أ/١٣، و٥-م أ/١٥، و٤-م أ/١٥، و٣-م أ/١٥املقررات  )٧٩(

 .١-م أ/٢٠املقرر  )٨٠(

 .٣-م أ/١٢املقرر  )٨١(

 .١-م أ/٢٢ر املقر )٨٢(
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وجرى . )٨٣(التصـحر، كمـا ُحثوا على استخدام املؤشرات يف التقارير الوطنية اليت يقدموهنا إىل مؤمتر األطراف    
  .)٨٤(اتق األطرافالتشديد على وضع واختبار املعايري واملؤشرات املالئمة باعتبار ذلك مهمة رئيسية تقع على ع

وملـا كـان هـناك عـدد من البنود املدرجة يف جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا يعاد اقتراحها                    -٨٢
، وكانت هناك بنود جديدة تضاف إليها، فإن ذلك يؤدي إىل تزايد أعداد التقارير عن املسائل املتصلة                 )٨٥(بانتظام

 .ئماً إىل إجراء معني يتخذه مؤمتر األطرافبلجنة العلم والتكنولوجيا، دون أن يؤدي ذلك دا

 طلبات اإلبالغ احملددة اليت يطلبها مؤمتر األطراف -باء 

، ١-م أ /١١باإلضافة إىل االلتزام الرئيسي لألطراف بتبليغ املعلومات عن تنفيذ االتفاقية، املبني يف املقرر               -٨٣
فعلى سبيل املثال، . صول على إسهامات األطرافيوجد عدد من الطلبات األخرى اليت حددها مؤمتر األطراف للح

وقد . )٨٦(وجه مؤمتر األطراف الدعوة إىل مجيع البلدان األطراف لكي تقدر وتقيم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية               
تشجيع البلدان األطراف، فضال عن املؤسسات واملنظمات املهتمة األخرى، مبا فيها  )٨٧(جرى يف عدد من املقررات

أو آليات إضافية الستعراض تنفيذ     /ات غـري احلكومـية، على تقدمي مقترحات خطية بشأن إجراءات و           املـنظم 
 .االتفاقية

ومىت كانت  . وقـد دأب مؤمتـر األطراف على مطالبة الكيانات األخرى بتقدمي تقارير عن بنود معينة               -٨٤
راف أو هيئتيه الفرعيتني، كانت تقدم      املعلومـات املطلوبة ال تقع يف نطاق بند من بنود جدول أعمال مؤمتر األط             

 .وبوجه عام، مل يوفر مؤمتر األطراف مبادئ توجيهية حمددة لطلبات اإلبالغ هذه. وثائق منفصلة

 التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة واملنظمات -جيم 
 واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة األخرى   

حة التصحر إىل األطراف أن تشجع على تنسيق األنشطة املضطلع هبا            من اتفاقية مكاف   ٨تطلـب املـادة      -٨٥
مبوجب االتفاقية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، وخباصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية              

 مطالبة األمانة ببذل ولقد دأب مؤمتر األطراف منذ دورته األوىل على. بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي
قصاراها لتعزيز التعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة، وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية تغري املناخ 

 ــــــــــــــــــ

 .٣-م أ/١١املقرر  )٨٣(

 .٦-م أ/١٧، و٥-م أ/١١، و٣-م أ/١١املقررات  )٨٤(

 .٤-م أ/١٦انظر مثالً املقرر  )٨٥(

 .٣-م أ/٥املقرر  )٨٦(

 .٦-م أ/٧، و٥-م أ/١، و٤-م أ/٣، و٣-م أ/٦، و٢-م أ/٥املقررات  )٨٧(
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واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، فضال عن االتفاقيات األخرى املتصلة بالتنمية املستدامة، وعلى مطالبتها              
 .)٨٨(إىل مؤمتر األطرافبتقدمي تقرير عن ذلك 

، يقوم مؤمتر األطراف بتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات           )٨٩(وعمالً بأحكام االتفاقية   -٨٦
وقـد أعـدت األمانة منذ الدورة الثانية ملؤمتر األطراف تقارير عن التعاون وأوجه التآزر بني اتفاقيات           . الصـلة 

مانة عما اضطلعت به من أنشطة هتدف إىل حتقيق التآزر وما قامت به منها       ويف هذه الوثائق أفادت األ     .)٩٠(ريـو 
وعلى األخص برنامج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصاد         (بالـتعاون مـع املنظمات الدولية املختصة        

 الوطين واإلقليمي   ، كما أفادت عن الربامج املنفذة على كل من الصعيد         )اجلويـة، واليونسكو، والربنامج اإلمنائي    
  .)٩١(وقدمت أمانات اتفاقيات ريو األخرى تقارير مماثلة إىل هيئاهتا اإلدارية. ودون اإلقليمي

وقد اعترف مؤمتر األطراف بدور فريق االتصال املشترك املنشأ بناء على مبادرة أطلقتها األمانات التنفيذية  -٨٧
وطلب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة       . ماناتالتفاقـيات ريو الثالث، واملؤسس على مستوى هذه األ        

التصـحر، على سبيل املثال، من الفريق أن حيدد اجملاالت املمكنة لوضع أنشطة مشتركة تشمل تيسري املبادرات                 
خيارات تعزيز "وبناء على طلب فريق االتصال املشترك، أعدت األمانات التنفيذية الثالث ورقة بعنوان . )٩٢(احمللية

، قُدمت إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية "لـتعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث      ا
 .)٩٣(تغري املناخ

وقـد طلب مؤمتر األطراف يف عدة مناسبات من األمانة أن تويل اهتماماً خاصاً ملؤمترات األطراف اليت                  -٨٨
قَش فيها مسائل مرتبطة بالتصحر، أو تدهور األراضي، أو استخدام األراضي، تعقدها االتفاقيات األخرى واليت تنا

أو تغيري استخدام األراضي واحلراجة، أو التنوع البيولوجي يف األراضي الرطبة، وأسفر هذا عن أشكال من اإلبالغ 
يل املثال، طُلب من فعلى سب). حيث تقدم كل هيئة من هيئات خمتلف االتفاقيات تقارير للهيئات األخرى(املشترك 

 ــــــــــــــــــ

 .٦-م أ/١٢، و٥-م أ/٧، و٣-م أ/١٧، و٢-م أ/٨، و١-م أ/١٣املقررات  )٨٨(

 .٢٢ من املادة `١` ٢نص االتفاقية، الفقرة  )٨٩(

)٩٠( ICCD/COP(2)/7 و ،ICCD/COP(3)/9 و Add.1 و ،ICCD/COP(4)/6 و ،ICCD/COP(5)/6 ،
 .ICCD/COP(6)/4، وICCD/CRIC(1)/9و

، FCCC/SBSTA/2002/MISC.9، و FCCC/SB/2003/1، و FCCC/SBSTA/2004/INF.9مثل   )٩١(
 .UNEP/CBD/COP/6/15، وUNEP/CBD/COP/7/19، وFCCC/SBSTA/2002/3، وAdd.1و

 .٦-م أ/٧املقرر  )٩٢(

)٩٣( FCCC/SBSTA/2004/INF.19. 
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األمانة أن تعد تقريرا عن املعارف التقليدية يف النظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة يف الوقت املناسب لعرضها على 
 .)٩٤(اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي

طراف مبوجب اتفاقيات ريو الثالث على مستوى فريق        وجرى أيضاً تناول مسألة اإلبالغ املشترك من األ        -٨٩
وُسلم بأن اختالف التزامات األطراف مبوجب هذه االتفاقيات لن جيعل اإلبالغ املشترك فعاالً             . االتصال املشترك 

 .من حيث التكلفة أو قابالً للتطبيق

الستنباط جماالت تآزر مع من فريق اخلرباء وضع خارطة طريق وقد قرر مؤمتر األطراف مؤخراً أن يطلب    -٩٠
وانعكس هذا يف خطة عمل فريق اخلرباء املمتدة        . )٩٥(االتفاقيات واملنظمات واملعاهدات احلكومية الدولية األخرى     

لسنتني، حيث تتضمن اخلطة تنمية أوجه التآزر مع االتفاقيات واملنظمات واملعاهدات احلكومية الدولية األخرى              
 . اجلهود، وإنشاء آليات للتفاعلذات الصلة، بغية تاليف ازدواج

ومـن اجلوانـب اخلاصة لتعاون اتفاقية مكافحة التصحر مع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية               -٩١
مع تقييم تردي األراضي اجلافة واملختصة األخرى اليت أسفرت عن جمموعة أخرى من التقارير التعاون مع مشروع 

 .)٩٦(األلفيةتقييم النظم اإليكولوجية يف مشروع 

 التعاون مع مرفق البيئة العاملية -دال 

اختـذ مؤمتـر األطراف، منذ بداياته األوىل، عدداً من املقررات املتعلقة بالتعاون مع املؤسسات املالية،                 -٩٢
 ، واضعاً إياها يف مكانة خاصة باملقارنة مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى،           )٩٧(وخباصـة مرفق البيئة العاملية    

وقد أوىل مؤمتر األطراف    . نظـراً للحاجة املاسة التفاقية مكافحة التصحر إىل حتديد مصادر متويل ميكن التنبؤ هبا             
عناية بالغة للمداوالت اليت أجراها جملس مرفق البيئة العاملية لدعم تنفيذ االتفاقية، وطلب من األمانة أن تتابع هذه 

وظلت األمانة تعد بانتظام تقارير عن تعاوهنا مع مرفق البيئة . ر األطرافاملسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل مؤمت
العاملية، وهو ما استأنفته جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية منذ إنشائها، إىل جانب معلومات أخرى متاحة عن متويل                 

ل املتصلة مبرفق البيئة   ومع ذلك، فقد كانت هذه التقارير تركز يف املقام األول على املسائ           . )٩٨(تنفـيذ االتفاقـية   
وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة أعدت هذه التقارير . العاملـية، جتنـباً الزدواج املعلومات املقدمة يف مواضع أخرى     

 .استنادا إىل تعاوهنا مع مرفق البيئة العاملية، دون أن يقدم املرفق أي إسهام مكتوب يف هذه الوثائق

 ــــــــــــــــــ

 .٢-م أ/١٤املقرر  )٩٤(

 .٦-م أ/١٥املقرر  )٩٥(

 .٦-م أ/١٩، و٥-م أ/١٩، و٥-م أ/٣، و٤-م أ/١٨املقررات  )٩٦(

 .٦-م أ/٦، و٥-م أ/٩، و٤-م أ/٩، و٣-م أ/١٧، و١-م أ/١٤املقررات  )٩٧(

)٩٨( ICCD/CRIC(1)/8و ،ICCD/CRIC(2)/6. 
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  ألساليب تبليغ املعلومات التحليالت اليت جترى وفقاً-سادساً 

وجهـت طلبات خمتلفة إىل األطراف واملراقبني بتقدمي تقارير يف عدة مقررات أصدرها مؤمتر األطراف،                -٩٣
غري أن هذا النوع . )٩٩(منها مثالً الطلب املوجه إليها بتقدمي تقرير خمتصر إىل األمانة عن استخدام املعارف التقليدية

وقد ُوجه أيضاً طلب مماثل فيما يتعلق بتقدمي        . )١٠٠(درج فيما بعد يف التقارير الوطنية     اخلاص من املعلومات صار يُ    
، وعن املعايري )١٠٢(، وعن نظم اإلنذار املبكر)١٠١(تقارير خمتصرة عن حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا 

ض هذه احلاالت متفاوتاً ومل يكن      ، وكان حجم اإلسهام املطالَب به من األطراف واملراقبني يف بع          )١٠٣(واملؤشرات
 .له ذكر يف حاالت أخرى

ومل تكـن الطريقة الدقيقة لتبليغ املعلومات املطلوبة حمددة يف بعض األحيان، كما هي احلال مثالً حني                   -٩٤
طُلب إىل البلدان األطراف التبليغ عن جدوى مؤشرات التنفيذ ومدى اتسام استخدامها بالطابع العملي يف التقارير 

 .)١٠٤(الوطنية، دون أي معلومات إضافية عن مواصفات التقرير املطلوب

وتتمثل فئة أخرى من املعلومات الواجب تبليغها يف خمتلف أمناط اإلسهام الذي يطلبه مؤمتر األطراف من                 -٩٥
، مل يكن هناك    ويف معظم احلاالت  . هيئيت االتفاقية، أي جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية، واهليئات األخرى         

حتديد لشكل اإلسهام املطلوب أو لألسلوب الدقيق لتقدميه، رغم أن املوضوع املطلوب اإلبالغ عنه حمدد بدرجة أو 
، وجهت الدعوة إىل جلنة العمل والتكنولوجيا       )١٠٥(ويف عدد من مقررات مؤمتر األطراف     . أخـرى من الوضوح   

وال تتضمن هذه املقررات    . امها يف استعراض تنفيذ االتفاقية    واآللية العاملية لكي تقدم مشورة ومعلومات الستخد      
 .معلومات إضافية عن األسلوب املبتغى لتبليغ هذه املعلومات

ومن ذلك مثال الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا بإتاحة  -٩٦
، مىت توفرت، وبتقدم تقرير عن أنشطته إىل الدورة السابعة ملؤمتر           مـا يتوصـل إليه من نتائج، بالوسائل املناسبة        

ومتثلت التعليمات احملددة الوحيدة املدرجة يف هذا املقرر يف طلب موجه إىل فريق اخلرباء بتحسني               . )١٠٦(األطراف
 ــــــــــــــــــ

 .١-م أ/٢٠املقرر  )٩٩(

 .ICCD/COP(3)/CST.3، كمتابعة للتوصيات الصادرة يف ٣-م أ/١٢وفقاً للمقرر  )١٠٠(

 .٤-م أ/١٧املقرر  )١٠١(

 .٦-م أ/١٨املقرر  )١٠٢(

 .١-م أ/٢٢املقرر  )١٠٣(

 .املرجع نفسه )١٠٤(

 .٥-م أ/١، و٤-م أ/٣، و٣-م أ/٦املقررات  )١٠٥(

 .٦-م أ/١٥املقرر  )١٠٦(
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قام األول، مىت يف امل) اإلنكليزية(كفاءته باستخدام اإلنترنت كوسيلة رئيسية للتبليغ، وباستخدام لغة عمل واحدة    
 .تسىن ذلك

  التحليالت اليت جترى وفقاً للدورة الزمنية لتبليغ املعلومات-سابعاً 

ُيطلب إىل األطراف أن تقدم تقاريرها إىل األمانة قبل ستة أشهر على األقل من موعد انعقاد الدورة اليت سيجري                    -٩٧
ذه املهلة، مما يعين أن التوليفات والتحليالت األولية اليت         ومع ذلك، فكثرياً ما تصل التقارير بعد ه       . )١٠٧(استعراضـها فيها  

تعدها احلكومة ال تشمل مجيع التقارير املقدمة بسبب القيود الزمنية اليت تفرضها اجلمعية العامة لألمم املتحدة على إصدار                  
زات مجيع التقارير   وعلى الرغم من ذلك، فإن موج     . الوثـائق الرمسـية، فضـالً عن مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة           

 .مدرجة يف جتميع املوجزات، وهي متاحة على موقع اتفاقية مكافحة التصحر على شبكة الويب للرجوع إليها

وعالوة على ذلك، فإن بعض املعلومات املفيدة رمبا تكون قد أُغفلت من التقارير اليت ُتكتب حتت ضغط            -٩٨
قليل من تقارير البلدان األطراف املتأثرة العملية االستشارية        فعلى سبيل املثال، لـم يوثق عدد       . العـامل الزمين  

والقائمة على املشاركة اليت أدت إىل عقد منتديات التوعية الوطنية، كما أن بعض التقارير األخرى مل يذكر ما إذا 
 .كان املنتدى الوطين قد ُعقد بالفعل أم أنه سُيعقد يف املستقبل

 ُتمنح ستة أشهر يف املتوسط قبل عقد مؤمتر األطراف لكي تقدم غالبية             وتـبني التحليالت أن األطراف     -٩٩
 .املعلومات اليت يطلبها مؤمتر األطراف

  االستنتاجات والتوصيات-ثامناً 

بوجه عام، ميكن اخللوص إىل أن إجراءات تبليغ املعلومات قد تطورت مبرور الزمن منذ اعتماد االتفاقية،                 -١٠٠
ويف حني أن األحكام األساسية املبينة يف االتفاقية ال تزال مهمة، وأهنا أثبتت أمهيتها              . داًوأهنا أصبحت تزداد تعقي   

مبـرور الوقـت، فـإن تزايد عدد القرارات اليت يصدرها مؤمتر األطراف طالباً فيها من األطراف واألمانة واآللية العاملية                    
ك من العناصر الفاعلة أن تقدم معلومات إىل مؤمتر         واملـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية وغري ذل          

وقد . األطـراف وهيئتيه الفرعيتني يسهم يف وضع صار فيه االمتثال لبعض هذه املقررات أمراً يصعب تنفيذه يوماً بعد يوم     
، إضافة إىل   تـزايد وضوح هذا األمر بإنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تفرض صالحياهتا على األطراف واملراقبني               

 . املتعلق بإجراءات تبليغ املعلومات١-م أ/١١مقررات مؤمتر األطراف، متطلبات جديدة مل تكن مذكورة يف املقرر 

ومن . مث إن األطراف قد سلمت يف مناسبات عديدة باحلاجة إىل االرتقاء بنوعية التقارير الوطنية وشكلها -١٠١
طراف تعرض معلومات ال غىن عنها فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية مكافحة           الواضـح أن التقارير املقدمة إىل مؤمتر األ       

ونظراً لتحول . التصحر، وينبغي أن ُتتخذ عنصراً حيوياً من عناصر عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بعملية االتفاقية
 يف هذه التقارير على التركيز من بناء القدرات إىل اعتماد برامج العمل وتنفيذها، فقد أصبحت احلاجة إىل التأكيد

 ــــــــــــــــــ

 .١-م أ/١١املقرر  )١٠٧(
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وصار من الضروري التركيز على     . الـنهج القائم على حتقيق النتائج بدال من سرد فرادى األنشطة، أمراً بديهياً            
املسـائل الناشئة عن برامج العمل، حبيث يتسىن للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف أن جيريا تقييماً                 

وينبغي تيسري االستعراض املتعمق للتقارير الوطنية عن طريق األمانة والوكاالت          . ةفعـاالً للوفاء بأهداف االتفاقي    
الشـريكة مـن أجل تعزيز إدارة املعارف من خالل تقييم أكثر موضوعية على أرض الواقع لتنفيذ االتفاقية على                   

يف جمال مسأليت   وينبغي أن يربز هذا االستعراض مجلة أمور منها جدوى الدروس املستخلصة            . الصـعيد الوطـين   
 .األراضي واملياه، وحتسني مستوى املعيشة، واحلد من الفقر، وينبغي أن يركز على تأثري التدابري املتخذة

أما احتياجات البلدان األطراف يف جمال قدرهتا على صياغة التقارير ومجع املعلومات والبيانات اإلحصائية  -١٠٢
فعلى الرغم من   . وقت املناسب، فينبغي تناوهلا بأسلوب أكثر منهجية      ذات الصـلة، وتقدمي التقارير الوطنية يف ال       

اجلهود اجلاري بذهلا يف هذا اجملال، ال تزال القيود املالية اليت تعترض إعداد هذه التقارير حتول دول اعتماد البلدان     
جملتمع املدين يف هذا   ومن املهم أيضاً التسليم بدور منظمات ا      . األطـراف لـنهج دائم ومتسق جتاه إعداد التقارير        

اجملال، واختاذ خطوات للترويج لعقد شراكات من شأهنا تعزيز عمليات التشاور القائمة على املشاركة على كافة                
وعـالوة على ذلك، ينبغي أن يدعم إجراءات إعداد التقارير الوطنية الشاملة نظام جلمع البيانات،               . املسـتويات 

 . والتقييمومؤشرات قياس النوعية، وأنشطة الرصد

ولتحسني نوعية البيانات، ميكن أن يقترح فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا تعاريف واضحة               -١٠٣
جلمـيع املؤشـرات؛ وأن يسـتعرض املعلومـات املقدمـة، وخباصة املعلومات عن تدهور األراضي ومؤشرات                 

رية لالرتقاء برصد البيانات املتعلقة بتدهور  االستصـالح؛ وأن يقترح إدخال حتسينات على شكل املوجزات القط         
وميكن يف النهاية جتميع هذه     . األراضـي وإصـالح األراضـي املتدهورة، واملقارنة بني هذه البيانات عرب الزمن            

املوجـزات القطـرية وحتليلها بغية احلصول على جمموعة من املعلومات ميكن أن تشكل أساساً للجهود اإلضافية يف هذا                   
 .ميكن أيضاً وضع املعلومات اليت يتم احلصول عليها هبذا األسلوب على موقع االتفاقية على شبكة الويبو. اجملال

وتعتمد أساليب حتليل املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف اعتمادا صرحياً على املعايري  -١٠٤
م املشترك للتنفيذ بواسطة البلدان األطراف املتأثرة واملتقدمة        وميكن اعتبار التقيي  . املنتقاة الستعراض عملية التنفيذ   

وشددت البلدان  . وسيلةً لضمان االستعراض الشامل لتنفيذ االتفاقية، باستخدام جمموعة موحدة من االستنتاجات          
 تكون أكثر األطـراف املتأثرة على أن تقارير البلدان األطراف املتقدمة عن إسهاماهتا يف عملية االتفاقية ينبغي أن       

دقـة واكتماالً، وأن عملية اإلبالغ أمام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ينبغي أن تكون أكثر توازناً يف التعبري عن                   
 . وغريه من الوثائق املناسبة من أجل تيسري هذه املقارنةدليل املساعدةوميكن تعديل . التزامات مجيع األطراف

ا، كما ترد يف اختصاصاهتا، سيعَرض جتديدها على مؤمتر األطراف يف           ونظـراً ألن والية اللجنة ومهامه      -١٠٥
دورته السابعة، ففي ضوء الدروس املستخلصة أثناء االستعراض الشامل الذي جتريه اللجنة، ومع مراعاة أن عملية         

ام الرئيسية اليت اإلبالغ تشكل اإلسهام الرئيسي يف عملية استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت تعد بدورها واحدة من امله
تـنص عليها االتفاقية، قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اغتنام هذه الفرصة القتراح إجراءات ملموسة                 
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الستعراض إجراءات تبليغ املعلومات، بغية تزويد األطراف بإرشادات مبسطة ومتسقة وعملية املنحى لالهتداء هبا              
 .ددة يف االتفاقيةيف الوفاء بالتزاماهتا الرئيسية احمل

ولتحقـيق هذه األهداف، قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أن تفكر أثناء دورهتا الثالثة يف أن                   -١٠٦
تقترح على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة أن ينشئ فريقاً عامالً خمصصاً يعىن بتبليغ املعلومات، وأن يضع لـه              

توحيد األحكام اليت وردت يف خمتلف مقررات مؤمتر        ) أ: (أمور، ما يلي  اختصاصـات ميكن أن تتضمن، يف مجلة        
األطراف يف جمموعة تستخَدم كمبادئ توجيهية إلعداد التقارير وغريها من املعلومات اليت يطلبها مؤمتر األطراف، 

 ؤمتر األطراف،  واقـتراح إجـراءات أكـثر اتساقاً للتفاعل بني اهليئتني الفرعيتني وتقدميهما للتقارير إىل م              ) ب(
واالستفادة من إجنازات عمليات    ) د(وتيسـري إدارة املعلومـات املتعلقة بتقييم التأثري على مستوى األمانة،            ) ج(

اإلبالغ اجلارية، مبا فيها تلك اليت جتريها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مع إيالء عناية خاصة لتعبئة                 
ويقوم الفريق العامل أيضا مبراعاة الوالية اجلديدة واالختصاصات اجلديدة للجنة          . اقيةاملـوارد ومتويل تنفيذ االتف    

كما يقوم الفريق العامل بدعوة ممثلي      . اسـتعراض تنفيذ االتفاقية اليت ستحدَّد يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف          
ايف العادل جلميع املناطق، وجيتمع بني      األطـراف املعينني إىل االجتماع، مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغر          

وميكن تقدمي النتائج اليت يتوصل إليها الفريق العامل إىل مؤمتر األطراف           . الدورتني السابعة والثامنة ملؤمتر األطراف    
يف دورتـه الثامنة، لكي يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً بشأن اإلجراءات املنقحة واملوحدة لتبليغ املعلومات، توخياً                

 .رتقاء مبستوى استعراض تنفيذ االتفاقيةلال

 ـ ـ ـ ـ ـ


