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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الخامسة
 2007مارس / آذار21-12بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال المؤقت7البند 

النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحسين  
بليغ المعلومات، وتحسين التقارير إجراءات ت

 التي تقدم إلى مؤتمر 
                  األطراف شكًال ونوعًا

 *مذآرة مقدمة من األمانة

 ملخص

 الواردة في من اختصاصات لجنـة استعـراض تنفيـذ االتفاقية،` 7` )أ (1عمًال بالفقرة  -1
 المقرر 

ينص على اختصاصات الفريق العامل  ومرفقه الذي 7-م أ/8 وعلى ضوء المقرر ،5-م أ/1
المخصص المعني بتحسين إجراءات تبليغ المعلومات فضًال عن نوعية وشكل التقارير التي تقدَّم 

 في الوثيقة التي تتضمن تجميع  في دورتها الخامسةإلى مؤتمر األطراف، ستنظر اللجنة
 التي صودفت فنيةالمسائل ال التي تصف  المخصصوتصنيف مساهمات أعضاء الفريق العامل

 . واقتراحات التحسينعملية اإلبالغ الوطني أثناء

وتستعرض هذه الوثيقة األحكام المتعلقة بوالية الفريق العامل المخصص وإجراءاته،  -2
ديسمبر / آانون األول31وتقدم توليفًا وتصنيفًا للمساهمات التي استلمها أعضاء الفريق حتى 

                                                      

د األطراف بأحدث المعلومات عن تأخر تقديم هذه الوثيقة عن الموعد المحدد بغية تزوي *
 .أعمال الفريق العامل المخصص
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 معلومات أساسية -أوًال 

الفريق العامل المخصص المعني ، 7-م أ/8أنشأ مؤتمر األطراف، بموجب مقرره  -1
ت فضًال عن نوعية وشكل التقارير التي تقدَّم إلى مؤتمر بتحسين إجراءات تبليغ المعلوما

ويستعرض المقرر بعض المجاالت التي يتعين على الفريق العامل ). الفريق العامل (األطراف
ينص على اختصاصات وتتمثل أهداف هذه العملية، وفقًا لمرفق المقرر الذي . بحثها في مداوالته

 : العامل، فيما يليالفريق

 مبسطة  وأشكال تقارير إرشادات إلى مؤتمر األطراف بشأن إجراءات تبليغتقديم )أ( 
 ومتسقة؛

 بهدف الحالية، اإلبالغعملية تي تستهدفها توضيح وتوحيد البنود والمسائل ال )ب( 
 تطبيقها في أشكال التقارير الجديدة؛

 طريق على الصعيد الوطني عنتقييمًا مواضيعيًا تيسير تقييم تنفيذ االتفاقية  )ج( 
 . األطراف والمراقبينمناستعراض التقارير المقدمة 

 ممثًال للدول األطراف في االتفاقية، تعينهم المجموعات 25ويتألف الفريق العامل من  -2
إلى ولجنة العلم والتكنولوجيا ) اللجنة(ويتكفل رئيسا لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية . اإلقليمية
ويتضمن المرفق قائمة بأعضاء .  المشورة إلى الفريق العاملديمبتقآللية العالمية ل ممثل جانب

 على إمكانية دعوة ممثلي هيئات وصناديق 7 -م أ /8آما ينّص المقرر . الفريق واالستشاريين
وبرامج منظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات 

ميّسر فريق الخبراء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا وأي الصلة بصفة مراقب، فضًال عن دعوة 
 . مرجع آخر، حسب االقتضاء

وقد ُطلب من أعضاء الفريق العامل تقديم وثائق إلى األمانة، قبل انعقاد الدورة الخامسة  -3
للجنة، تصف المسائل الفنية التي صودفت أثناء عملية إعداد التقارير الوطنية واقتراحات 

 وأعّدت األمانة مذآرة منهجية وبعض العناصر التحليلية، من أجل تيسير تجميع تلك .التحسين
ومن المعلوم أن . المساهمات وتصنيفها، وأحالتها إلى أعضاء الفريق العامل آي ينظروا فيها

أعضاء الفريق قد التمسوا مساهمة جميع البلدان األطراف في إطار أقاليمها من أجل إعداد 
 . لوبةالمساهمات المط

 مساهمات من تسعة أعضاء 8، استلمت األمانة 2006ديسمبر / آانون األول31وحتى  -4
 -جمهورية (، وإيران )مساهمة مشترآة(في الفريق العامل، هم ممثلو إثيوبيا، وألمانيا وإيطاليا 

ذه وتتضمن ه. وتايلند، وترآمانستان، والجمهورية التشيكية، وسري النكا، وسوازيلند) اإلسالمية
الوثيقة تصنيفًا وتلخيصًا للمعلومات الواردة في تلك المساهمات، آما ُنشرت المساهمات نفسها 

 .www.unccd.int/cop/ahwg/menu.phpبالكامل على الموقع اإللكتروني لالتفاقية 
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  مقدمة-ثانيًا 

 على أن يعمل الفريق العامل المخصص أساسًا بالوسائل 7-م أ/8ينّص المقرر  -5
ولتيسير أعمال الفريق، أنشئت . كترونية والوثائقية، قبل انعقاد الدورة الخامسة للجنة وبعدهااإلل

صفحة إلكترونية على الموقع اإللكتروني لالتفاقية من أجل إتاحة الفرصة لألطراف المهتمة 
وُخصص جزء من هذا الموقع اإللكتروني . بالحصول على المعلومات والوثائق ذات الصلة

آما . لفريق وغيرهم من األشخاص المخولين لتبادل المعلومات والوثائق فيما بينهمألعضاء ا
 . اسُتحدثت قائمة بريد إلكترونية وعناوين بريد إلكتروني خاصة لتعزيز هذا التواصل

، للمشارآة في االجتماعات اإلقليمية 7-م أ/8وأعضاء الفريق مدعوون، وفقًا للمقرر  -6
ة في سياق التحضير للدورة الخامسة للجنة، واالستفادة من هذه للبلدان األطراف المتأثر

وقد جرت . االجتماعات لمناقشة المسائل ذات الصلة بمساعدة المنسقين اإلقليميين حيث وجدوا
 :االجتماعات التحضيرية اإلقليمية على النحو التالي

 )بانكوك، تايلند (2006أغسطس / آب11-7: آسيا • 

 )مدينة بنما، بنما (2006يوليه / تموز21-17: والكاريبيأمريكا الالتينية  • 

شمال البحر األبيض المتوسط وبلدان وسط وشرق أوروبا وبلدان أطراف أخرى  •
 ).بون، ألمانيا (2006يوليه / تموز27-24: متأثرة

 2007مارس / آذار11وُيزمع عقد اجتماع البلدان األطراف المتأثرة في أفريقيا بتاريخ  -7
 .س آيرس باألرجنتينفي بوين

وُيقترح أن يعقد الفريق العامل المخصص أول اجتماع له على هامش الدورة الخامسة  -8
 من جدول 7للجنة في بوينس آيرس باألرجنتين، آي ينظر في المداوالت األولية للجنة حول البند 

، وتحسين النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحسين إجراءات تبليغ المعلومات("األعمال 
وبما أن التاريخ المحدد لبحث هذا البند "). التقارير التي تقدَّم إلى مؤتمر األطراف شكًال ونوعًا

، ُيقترح أن 2007مارس / آذار13الموافق هو يوم الثالثاء ) ICCD/CRIC(5)/1(من جدول األعمال 
 .2007 مارس/ آذار17يجتمع الفريق العامل المخصص يوم السبت الموافق 

أو / المتقدمة والمنظمات الدولية إلى تطوير و األطرافالبلدان 7-م أ/8المقرر يدعو و -9
دعم أنشطة بناء القدرات على الصعيد الوطني أثناء تناول إدارة الموارد الزراعية والبيئية 
والطبيعية، من أجل تدعيم قدرة األطراف على رصد العمليات المضطلع بها في إطار االتفاقية، 
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رات القائمة في مجال المعلومات والبحوث، وجمع البيانات اإلحصائية ذات الصلة وسد الثغ
وتقديم التقارير الوطنية في الموعد المحدد، والنهوض بالشراآات التي تفضي إلى عمليات التقييم 

 .التشارآية على جميع المستويات

يسها ومن فريق بواسطة رئ(وُتنتظر إسهامات إضافية من لجنة العلم والتكنولوجيا  -10
ال سيما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في توحيد المؤشرات ) 7-م أ/17خبرائها، عمًال بالمقرر 
 المتعلقة برصد وتقييم  االقتصادية- الحيوية واالجتماعية -الفيزيائية والبيانات والمعلومات 

 التقارير تردي األراضي والتصحر، في سياق تحسين صياغة الموجزات القطرية الواردة في
 . الوطنية للبلدان األطراف المتأثرة

وُينتظر أن تتيح اآللية العالمية المعلومات والمشورة المتعلقة بتعبئة الموارد المالية  -11
 .وتوجيهها في سياق اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية

ويمكن للفريق العامل المخصص أيضًا أن يأخذ في اعتباره إنجازات عمليات اإلبالغ  -12
الجارية، بما في ذلك العمليات الخاصة باالتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف، ال سيما 

 .فيما يتعلق بتعبئة الموارد وتمويل تنفيذ االتفاقية

آما سيأخذ الفريق العامل المخصص في اعتباره أيضًا، حسب االقتضاء، النتائج ذات  -13
لدولي العامل بين الدورات، والذي أنشئ بموجب الصلة التي يتوصل إليها الفريق الحكومي ا

الرؤية الطويلة األجل والخطة االستراتيجية التفاقية مكافحة ، بما في ذلك 7-م أ/3المقرر 
 .التصحر

وسينظر الفريق العامل المخصص، بعد انتهاء الدورة الخامسة للجنة، في النتائج ذات  -14
وسُيعقد بعدها اجتماع فني للفريق العامل . قريرهاالصلة لتلك الدورة على النحو المعروض في ت

بين الدورة الخامسة للجنة والدورة الثامنة لمؤتمر األطراف بغية تيسير تقدم األعمال وسرعة 
وُينتظر أن ُيناقش المشروع النهائي لتقرير الفريق العامل، بما في ذلك استنتاجاته . إنجازها

وسيقدم الفريق العامل تقريره النهائي بعد ذلك إلى . جتماعوتوصياته، ويتّم إقراره أثناء هذا اال
 .الدورة السادسة للجنة عن طريق األمانة

ومن المزمع أن تستعرض اللجنة في دورتها السادسة هذا التقرير، فضًال عن تقرير  -15
بشأن تحسين ) مشاريع مقررات(دورتها الخامسة، وأن تقدم توصياتها في شكل مشروع مقرر 

ت تبليغ المعلومات، فضًال عن تحسين نوعية التقارير وشكلها، آي ينظر فيها مؤتمر إجراءا
 .األطراف في دورته الثامنة بغية إقرارها

  توليف المساهمات وتصنيفها-ثالثًا 

 مالحظات عامة -ألف 
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أدلى بعض أعضاء الفريق العامل بمالحظات خارج سياق التصنيف المقترح، مسلطين  -16
 .ائل يرون أنها بحاجة إلى نقاش معمق الحقًاالضوء على مس

أشارت عدة مساهمات إلى الحاجة لتحسين هيكل المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد  -17
وتحسين . التقارير لتحقيق التماسك بين مختلف المواضيع الفرعية التي يلزم اإلبالغ عنها

ت بسبب طابع االتفاقية الذي يشمل التماسك في إطار اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية يثير تحديا
وينبغي . قطاعات متعددة والنهج المتكامل المطلوب لمكافحة التصحر والتخفيف من آثاره

االستفاضة في مناقشة ما يندرج في إطار تنفيذ االتفاقية، مع مراعاة النتائج التي سيخلص لها 
 .الفريق الحكومي الدولي العامل بين الدورات

ة أخرى إلى أن نجاح ممارسة اإلبالغ الوطني يتطلب أيضًا بيئة تمكينية وأشارت مساهم -18
فغياب التمويل الدولي المالئم والمنظور لعملية . تتيح لألطراف إصدار تقارير عالية الجودة

اإلبالغ الوطني، وعدم توفير األموال للبلدان األطراف في الوقت المناسب، وعدم آفاية الوقت 
 . رير، جميعها عوامل قد تضّر بمجمل ممارسة استعراض تنفيذ االتفاقيةالمتاح إلعداد التقا

وسلطت إحدى المساهمات الضوء على جدوى المناقشات اإللكترونية لتعزيز تبادل اآلراء  -19
واقُترح نشر الوثائق التي تعّدها المنظمات الدولية والمؤسسات . بين أعضاء الفريق العامل
ي إطار االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف على الصفحة المعنية باإلبالغ الوطني ف
آما ينبغي مراعاة األعمال المضطلع بها حاليًا لتحسين التماسك على . اإللكترونية للفريق العامل

مستوى منظومة األمم المتحدة، وال سيما األعمال المتعلقة بتنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة 
 . في الطرق واألساليب الكفيلة بتبسيط عملية اإلبالغ في إطار االتفاقيةاألطراف، عند النظر

 شكل التقارير ونوعيتها -باء 

 البلدان األطراف المتأثرة )أ( 

بدليل المساعدة بوصفه أداة مفيدة لمساعدة األطراف أجمعت المساهمات على التنويه  -20
خال تعديالت إلزالة بعض التكرار وتحسين بيد أنها أشارت إلى الحاجة إلى إد. في عملية اإلبالغ

التسلسل المنطقي لألسئلة والتمكين من االستخدام المالئم للمؤشرات الكمية، ومن ثم التمهيد 
وُشّدد على األهمية الفائقة لسهولة استخدام دليل المساعدة، واقترحت بعض . لتحليل أآثر تعمقًا

وتساءلت إحدى . ية التي يتعين رصدهاالمساهمات أن يرآز الدليل على األنشطة الرئيس
المساهمات عن آيفية استخدام التقارير الوطنية أو المعلومات الواردة فيها ألغراض أخرى غير 

 ).من قبيل الرصد على الصعيد الوطني مثًال(تيسير تقييم التقدم المحرز على الصعيد العالمي 

، فقد أفادت جميع اص بكل بلدلتكييف دليل المساعدة مع السياق الخأما بالنسبة  -21
المساهمات تقريبًا بأن مستوى المرونة الحالي يتيح للبلدان األطراف أن تقدم التقارير وفقًا 
لقدراتها الخاصة ومدى توفر المعلومات لديها، ولكنه يشجع في اآلن ذاته على تحسين آليات 
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التقارير ينبغي أن تحرص دومًا وأشير إلى أن المبادئ التوجيهية إلعداد . اإلبالغ في المستقبل
على تعزيز إدارة المعلومات على المستوى الوطني ألن اإلبالغ هو التزام أساسي في جميع 

ومن المسّلم به أن اإلبالغ في إطار االتفاقية معقٌد نتيجة العالقات المتداخلة . المعاهدات الدولية
ان النامية إلى المساعدة لتعزيز وتحتاج البلد. بين أسباب التصحر وآثاره، ومصدره ومكانه

 .قدراتها في مجال اإلبالغ

استخدام نفس المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير وفيما يتعلق بالمشاآل التي قد يسببها  -22
، فإن المساهمات تميل إلى التباين في بالنسبة لبلدان في مراحل مختلفة من تنفيذ االتفاقية

ن بعض األعضاء أن دليل المساعدة الحالي غير مجٍد آثيرًا بالنسبة فقد بّي. تقييمها لهذه المسألة
للبلدان التي ال تملك برنامج عمٍل وطنيًا، في حين دفعت مساهمة أخرى بأن صياغة برامج العمل 
الوطنية وتنفيذها يقتضيان آالهما اتخاذ التدابير المؤسسية والموضوعية الضرورية في مجال 

آما أّآدت هذه . ابير التي ينبغي تسجيلها دومًا في التقارير الوطنيةإدارة األراضي، وهي التد
المساهمة أن ال حاجة إلى وضع متطلبات إبالغ منفصلة، ألن األقسام المختلفة من دليل المساعدة 

ووضع دليلي مساعدة مختلفين للبلدان المتأثرة قد يؤدي إلى تعقيد . الحالي تتسع إلجابات مختلفة
بيد أن مساهمة أخرى أشارت إلى الحاجة إلى . اض التي تضطلع بها اللجنةممارسة االستعر

تعديل دليل المساعدة، وباألخص فيما يتعلق بالبلدان األآثر تقدمًا في تنفيذ االتفاقية، لضمان بيان 
 .التقدم المحرز خالل فترة معينة بصورة واضحة في تقاريرها

ان يتعين وضع أدلة مساعدة مختلفة باختالف ما إذا آولم يكن هناك توافق حول مسألة  -23
فقد أقّرت بعض المساهمات بأن تمايز متطلبات اإلبالغ قد يؤدي إلى تقارير أآثر . األقاليم

ترآيزًا تعكس بشكل أفضل الجوانب المشترآة والمعوقات على المستوى اإلقليمي، في حين 
جنة باستعراض عالمي وألنه عارضت مساهمات أخرى هذا التعدد ألنه سيحول دون قيام الل

يتنافى مع حقيقة أن جميع البلدان، بغض النظر عن اإلقليم الذي تنتمي إليه، تتبع إجراءات 
وللتغلب على هذه الصعوبة . متشابهة وتواجه صعوبات ذات طابع مماثل في سياق تنفيذ االتفاقية
محرز وإتاحة الفرصة أمام اقُترح إدراج مؤشرات إقليمية في دليل المساعدة لتقييم التقدم ال

 .البلدان لإلبالغ عن الجوانب ذات الطابع اإلقليمي

، تباين إجابات األطراف على األقسام المختلفة من دليل المساعدةوفيما يتعلق بمشكلة  -24
فقد ذآرت المساهمات أسبابًا متعددة، تتراوح من عدم مالءمة السؤال أو عدم وضوحه، إلى عدم 

وأشارت مساهمات . أو إلى الدعم المالي/لمطلوبة أو االفتقار إلى الوقت وتوفر المعلومات ا
. أخرى إلى أن تباين مستوى االستجابة ناتج عن الخصائص اإلقليمية ولذلك فحدوثه أمر طبيعي

ولكن المساهمات الواردة أجمعت بشكل عام على أن التقارير الوطنية للبلدان األطراف تعتمد 
 . وثائق طبقًا للمعايير المتفق عليها دوليًاعلى قدرتها على إنتاج

 تمثل بما 5-م أ/1 التي حددها المقرر القضايا المواضيعية السبعوأّآدت المساهمات أن  -25
ومن شأن استخدام المعايير والمؤشرات في . يكفي القضايا الرئيسية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية
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اإلبالغ ولكنه يقتضي خبرة وقدرات ال تتوفر دومًا اإلبالغ عن هذه القضايا أن يحّسن من فعالية 
واقترحت مساهمة أخرى إتاحة المرونة الالزمة لإلبالغ عن قضايا . على المستوى الوطني

وبصورة أآثر عمومية، ربطت إحدى المساهمات هذه المسألة . أخرى تهم فرادى األطراف
العامل بين الدورات، والتي تؤثر باألعمال الجارية التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي 

وطلبت المساهمة نفسها تحسين المواءمة بين القضايا . بوضوح على متطلبات تقديم التقارير
 ).4-م أ /8المقرر (المواضيعية السبع والمجاالت االستراتيجية لما ُيعرف باسم إعالن بون 

ز مجاالت العمل االستراتيجية ما إذا آان ينبغي إبراوجاءت معظم اإلجابات مؤيدًة لمسألة  -26
، حيث سلطت المساهمات الضوء على ضرورة مواءمة بصيغتها الواردة في إعالن بون

وأشارت بعض المساهمات إلى . متطلبات اإلبالغ مع مختلف االلتزامات المترتبة على االتفاقية
 المتأثرة والمتقدمة جدوى الترآيز على تنفيذ اإلعالن في التقارير التي ستقدمها البلدان األطراف

بيد أن المساهمات تضمنت تحذيرًا من الضغط المفرط على الموارد البشرية . في المستقبل
وُطرح شاغل آخر يتعلق بالنجاح في تنفيذ المجاالت . والقدرات في البلدان األطراف المتأثرة

مات القيم المختلفة في االستراتيجية، ألن بعضها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعايير الثقافية وبمنظو
ولذلك فمن المنتظر أن يعكس اإلبالغ عن تنفيذ . بعض البلدان، بحيث قد يصعب تغييرها

وفي محاولة لتحديد نطاق األنشطة . المجاالت االستراتيجية في المستقبل االختالفات بين األقاليم
 المقدمة على الصعيد الدولي المنفذة ميدانيًا في إطار االتفاقية مقارنًة بالمساعدات األوسع نطاقًا

للتنمية الريفية، دعت مساهمة أخرى إلى مراجعة إعالن بون للتحقق من اتساق المجاالت 
االستراتيجية بصيغتها الواردة فيه مع استراتيجيات الدول وتعبيرها عما يحدث على أرض 

 .الواقع

أشير إلى أن ع المدني مؤشرات اجتماعية تتعلق بمشارآة المجتموفيما يتعلق باستحداث  -27
اإلبالغ عن مثل هذه المؤشرات ال يخلو من صعوبة في بعض األحيان، بالرغم من جدواها، ألن 
األرقام واإلحصاءات المصنفة حسب أصحاب المصلحة المختلفين غير متوفرة على المستوى 

د في وأشارت مساهمة أخرى بشأن قضية مشابهة إلى الحاجة إلى القدرات والموار. الوطني
معظم الحاالت من أجل تصميم وتنفيذ برامج محددة إلدماج أصحاب المصلحة بحيث يتسنى 

فالبرامج التي تتبع نهجًا قائمًا على المشارآة هي أقل من أن . اإلبالغ عن مشارآتهم فيما بعد
وذآرت إحدى المساهمات أن عملية اإلبالغ ينبغي . ُتحدث فرقًا على المستوى الوطني حتى اآلن

ن تبدأ بجمع المعلومات من أصحاب المصلحة المحليين آي يتسنى الحصول على معلومات عن أ
آما دعت إلى دمج المجتمع المدني وإشراآه بصورة . فعالية األنشطة وتأثيرها على أرض الواقع

 . منهجية في عملية اإلبالغ، وال سيما فئة الشباب والنساء

.  عن األنشطة المتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجياعدم آفاية اإلبالغوأشير إلى مشكلة  -28
وبّينت إحدى المساهمات بوضوح أهمية تحسين طرائق العمل بين البلدان األطراف ولجنة العلم 

وتضمنت المسائل التي جرى . والتكنولوجيا بغية الحصول على نتائج أفضل في مجال اإلبالغ
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 الستعراض نتائج عمل فريق الخبراء وتحسينها، التنبيه إليها نقص اإلجراءات واآلليات الالزمة
وغياب الفهم الواضح لدور آل من فريق الخبراء ولجنة العلم والتكنولوجيا، والحاجة إلى 

آما . تعاريف أفضل وتحسين ما يقدَّم إلى لجنة العلم والتكنولوجيا وما يصدر عنها من مساهمات
كنولوجيا ومضمونها جراء صعوبة متابعة أشير إلى عدم فهم أهمية مقررات لجنة العلم والت

. مداوالتها بصورة متسقة، حيث ال يتوفر سوى تمويل محدود للمشارآة في تلك المداوالت
وأشير . وُوجهت دعوة لعقد اجتماعات للجنة العلم والتكنولوجيا في الفترات التي تتخلل دوراتها

ة العلم والتكنولوجيا بصورة منهجية آذلك إلى ضرورة توفير التمويل الالزم لتنفيذ مقررات لجن
على المستوى الوطني، وهو ليس باألمر السهل نظرًا للمنافسة القائمة للحصول على دعم 

آما أشير إلى الصعوبة المستمرة في إقامة شراآات فعالة بين . الجهات المانحة للمشاريع
ومن شأن ممثلي لجنة . وطنيةالمؤسسات العلمية الوطنية والدوائر األآاديمية ومراآز التنسيق ال

ولكن بدون نظام . العلم والتكنولوجيا الوطنيين الذين ُعّينوا مؤخرًا أن يساعدوا في هذه المهمة
حوافز مالئم وتوضيح مهام الممثل الوطني بوضوح، فإن جمع البيانات العلمية سيظل مهمة 

 . ع البياناتويتعين توطيد قدرات العمل الشبكي من أجل المساعدة على جم. صعبة

استمرار صعوبة إشراك األوساط العلمية وتنوعت اإلجابة على السؤال المتعلق بأسباب  -29
فقد ذآر أحد البلدان أن األوساط العلمية ممثلة آما . في العملية المتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر

ملية اإلبالغ، ما ولكن من الممكن أن تحتكر مجموعة واحدة ع. ينبغي في هيئة التنسيق الوطنية
وأشارت مساهمة أخرى إلى الحاجة لبناء القدرات من . يؤدي إلى استبعاد المجموعات األخرى

 أجل التغلب على مشكلة إشراك الجهات المعنية 
 مشددًة على الدور الهام الذي يستطيع ممثل لجنة العلم والتكنولوجيا على الصعيد -الصحيحة 

وبّينت مساهمة أخرى بوضوح أن فوائد مقررات لجنة . جالالوطني أن يضطلع به في هذا الم
. العلم والتكنولوجيا على األمد الطويل غير واضحة، ولذلك فمن الصعب التشجيع على تنفيذها

بيد أن مساهمة أخرى آررت تأآيد الحاجة إلى انتظار التوصيات التي ستنبثق عن أعمال الفريق 
 أجل التوصية بأفضل السبل الكفيلة بدمج إسهام لجنة الحكومي الدولي العامل بين الدورات من

 .العلم والتكنولوجيا في عملية اإلبالغ

أشارت معظم المساهمات إلى إجاباتها لمؤشرات اآلثار، وفيما يتعلق باالستخدام المحدود  -30
 28انظر الفقرة (على السؤال المتعلق بأنشطة اإلبالغ ذات الصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا 

وذآرت بعض المساهمات أن مؤشرات اآلثار ال تستخدم على نطاق واسع حتى اآلن في ). أعاله
. البلدان األطراف المتأثرة بالتصحر، ويتدنى استخدامها في المشاريع المرتبطة باالتفاقية مباشرة
ما ومن ذلك تنشأ صعوبة اإلبالغ عنها، وتتراآم الصعوبات بسبب المشاآل التقنية التي تواجه في

 .يتعلق بأسلوب عمل لجنة العلم والتكنولوجيا

 البلدان األطراف المتقدمة )ب( 
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تطرقت المساهمات الواردة من أعضاء الفريق العامل بتفصيل واسع إلى التقارير الواردة  -31
وقد يكون مرّد ذلك أن . من البلدان األطراف المتأثرة مقارنة بتلك الواردة من البلدان المتقدمة

 تقديم التقارير من البلدان األطراف المتقدمة ليست على نفس المستوى من الشمول متطلبات
واالستفاضة المطلوبين من البلدان المتأثرة، ولذلك فإن المسألة تقتضي من الفريق العامل مزيدًا 

 .من البحث

وأآدت بعض المساهمات أن معايير اإلبالغ ليست محددة بوضوح وبصورة متساوية  -32
 لجميع أصحاب المصلحة، ولذلك فمن الصعب تقييم ما إذا آانت األطراف تبلغ عن جميع بالنسبة

 .التزاماتها وتسجلها على النحو الواجب

وباإلضافة إلى ذلك، ُأقّر بأن الجهات المانحة مطالبة باإلبالغ أساسًا عن الدعم الذي  -33
على التدفقات المالية أآثر منها على تقدمه في سياق تنفيذ االتفاقية، ما يعني أن المعلومات ترآز 

 .آثار االستثمارات والمساعدة المقدمة إلى البلدان األطراف النامية المتأثرة

وأشير إلى افتقار هذه المجموعة من التقارير إلى التجانس بوصفه مشكلة أساسية تواجه  -34
 ومقارنة قدمة المتأثرةإمكانية مقارنة المعلومات المقدمة من البلدان األطراف النامية والمت

وُشدد على أن النهج الالمرآزي للمخصصات المالية . البلدان األطراف المتقدمة بعضها ببعض
التي تقدمها الجهات المانحة على الصعيد الداخلي يصّعب على بعض مراآز التنسيق في البلدان 

ن قواعد البيانات الشاملة وأشير في الوقت ذاته إلى أ. المتقدمة اإلبالغ عن المساعدات اإلنمائية
التي تتضمن معلومات عن المساعدات الخارجية غير متوفرة في البلدان النامية المتأثرة في آثير 

ولذلك يبدو أن جمع . من الحاالت، ما يجعل المقارنة صعبة من منظور البلدان النامية المتأثرة
تدعيم ومواءمة المعلومات عن تدفقات البيانات وإدارتها هما العامالن األساسيان اللذان يعرقالن 

 .االستثمار

 األنشطة المتعلقة باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية التمييز بينواعُترف بصعوبة  -35
وأشارت إحدى المساهمات إلى أن تدابير مكافحة التصحر آثيرًا ما . تدابير مكافحة التصحرو

ب حسابها واإلبالغ عن النسبة المئوية منها ُتدرج في برامج واسعة النطاق، ما يجعل من الصع
وفي هذا الصدد، أشارت مساهمة أخرى إلى التشوش . التي ترتبط مباشرة بمعالجة التصحر

الناتج عن النظر إلى استراتيجيات الحد من الفقر وأنشطة اإلدارة المستدامة لألراضي وغيرها 
افحة التصحر ومن ثم اإلبالغ عنها من هذا من التدابير الوقائية، بوصفها عمًال يرتبط مباشرة بمك

 .المنطلق

التي " معالم ريو "-اعتماد المعايير المتفق عليها ولم تشر سوى مساهمات قليلة إلى  -36
 لإلبالغ عن الجهات المانحة في إطار -وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

وذآرت . ومات األساسية حول هذه المسألة بالتحديداالتفاقية، ما ينّم عن نقص ممكن في المعل
المساهمات التي أجابت على هذه المسألة أن استخدام معالم ريو قد يساعد في توحيد أشكال 
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التقارير بالنسبة للبلدان األطراف المتقدمة، ال سيما بالنظر إلى أن نفس األطراف مطالبة بتقديم 
 .اقيات ريوتقارير في إطار أآثر من اتفاقية من اتف

 منظمات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية )ج( 

مضمون هذه التقارير وحجمها وشكلها فيما يتعلق بتقارير المراقبين، أشير إلى أن  -37
ولكن ُذآر أنه إذا ُأخذت بالحسبان الواليات المختلفة لمنظمات . يتفاوت آثيرًا بين المنظمات

مم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فإن أي محاولة لتحديد األ
المعايير ووضع مبادئ توجيهية محددة لإلبالغ ينبغي أن تضمن عدم استبعاد المسائل ذات الصلة 

 .المنبثقة عن تلك الواليات

استخدام فصلة بشأن وشّددت مساهمات عديدة على الحاجة إلى مزيد من المعلومات الم -38
 التابع 15، وال سيما بشأن التمويل في إطار البرنامج التشغيلي موارد مرفق البيئة العالمية

وفي هذا الصدد، اقُترح أن تعّد الوآاالت المنفذة والوآاالت المشرفة على التنفيذ التابعة . للمرفق
لمرفق، على أن ُيحال هذا  وتقدمه لمجلس ا15للمرفق تقريرًا خاصًا عن البرنامج التشغيلي 

ومضت مساهمة . التقرير إلى مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر للنظر فيه
بيد أن جميع هذه . أخرى أبعد من ذلك مطالبًة بإرسال التقرير إلى مؤتمر األطراف مباشرة

لية أخرى الطلبات أشارت إلى ضرورة عدم إهمال الموارد المستخدمة في إطار برامج تشغي
 .تابعة للمرفق، آتلك المستخدمة لتيسير التآزر في تنفيذ االتفاقيات

وأآدت مساهمة أخرى، ذات طابع مواضيعي، أن التقارير الواردة من هذه الكيانات  -39
ينبغي أن تتضمن معلومات عن أفضل الممارسات والدروس المستخلصة، وتحليل الثغرات وفقًا 

 . وتحليالت عن المسائل القطاعية واإلقليميةلخبراتها الخاصة، ومعلومات

وأشارت بعض المساهمات إلى أن اللجنة يجب أن تنظر في المعلومات المتعلقة بتنفيذ  -40
 آامًال، يتضمن أداءها، اآللية العالمية تقريرًااالتفاقية وتمويلها في اآلن ذاته، ودعت إلى أن تقدم 

ولم تر مساهمات أخرى في هذه المسألة . ا بين الدوراتإلى اللجنة أيضًا في الدورات التي تعقده
مشكلًة خاصة وبّينت أن اإلجراء الحالي المتمثل في التقرير الكامل الذي تقدمه اآللية العالمية إلى 

 .مؤتمر األطراف والمشورة التي تقدمها إلى اللجنة يفي بالطلب

رير المتعلق بموارد مرفق ومضت إحدى المساهمات أبعد من ذلك مشددًة على أن التق -41
البيئة العالمية ينبغي أن تعّده أمانة المرفق وأن يخضع الستعراض اللجنة بدًال من مؤتمر 

 .األطراف، جنبًا إلى جنب مع تقرير اآللية العالمية

إشراك المنظمات وظهر تباين طفيف في اآلراء لدى اإلجابة على السؤال المتعلق بكيفية  -42
فقد بّينت إحدى المساهمات أنه ينبغي . الية أآبر في عملية اإلبالغ الوطنيغير الحكومية بفع

إشراك فئات المجتمع المدني في عملية اإلبالغ عن طريق المشارآة النشطة في حلقات عمل 
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ورأت مساهمة أخرى أن بإمكان المنظمات غير الحكومية وفئات المجتمع المدني . المصادقة مثًال
ك، إسهامات خطية تعهدها هي وُترفق بالتقرير النهائي لحلقة عمل أن تقدم، بدًال من ذل

 .المصادقة، وفقًا إلجراء متفق عليه، وتصبح بذلك جزءًا موثقًا ال يتجزأ من عملية اإلبالغ

بيد أن مساهمة أخرى أبدت تحفظها إزاء إضفاء طابع مؤسسي على إسهام المجتمع  -43
غذي المنازعات المحلية بين الحكومات وفئات المجتمع المدني في عملية اإلبالغ ألن ذلك قد ي

 .المدني، وهي قضية ال يمكن حلها على مستوى عمليات التفاوض الحكومية الدولية

 تنظيم عملية اإلبالغ -جيم 

استعراض األنداد للتقارير الوطنية في االجتماعات اعترفت المساهمات بشكل عام بأن  -44
بيد أن بعض المساهمات اقترحت إنشاء . إجراء مناسبدورة اللجنة اإلقليمية التي تسبق انعقاد 

آليات استعراض تمهيدية، من قبيل اضطالع خبراء من اإلقليم المعني باستعراض في سياق 
التحضير لالجتماع اإلقليمي أو القيام باستعراض أنداد على المستوى دون اإلقليمي أيضًا من 

اج مواضيع دون إقليمية خاصة تهم مجموعة مختارة من أجل تيسير مناقشة أآثر تعمقًا وإدر
بيد أنه انطالقًا من المساهمات الواردة، يبدو أن ثمة حاجة إلعادة النظر في تنظيم عمل . البلدان

االجتماعات اإلقليمية، إذ أشير إلى إدارة الوقت آعامل حاسم لتقييم جدوى ممارسة استعراض 
 .األنداد في االجتماعات اإلقليمية

تقديم التقارير في أوقات مختلفة، وأّيدت معظم المساهمات الممارسة الحالية المتمثلة في  -45
ولكن إحدى . حيث ُتستعرض التقارير األفريقية بصورة منفصلة عن تقارير األقاليم األخرى

ي المساهمات أشارت إلى أن البلدان األطراف المتأثرة من شتى األقاليم ينبغي أن تقدم تقاريرها ف
نفس الوقت آي ُيضمن أن جميع البلدان تعّد تقاريرها في نفس الظروف وتحصل على نفس 

وذآرت مساهمة أخرى أن الحفاظ على األوقات المختلفة لتقديم التقارير يتوقف على . المساعدة
فبما أن وضع اللجنة آهيئة . الهيكل الذي ستتخذه لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية في المستقبل

سيخضع للمراجعة أثناء الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف، فإن ثمة حاجة آما يبدو للبت فرعية 
في مسألة األوقات المختلفة باالقتران مع مسألة االختصاصات التي سيمنحها مؤتمر األطراف 

 .للجنة

مناسبة لرصد االتجاهات ) أربع سنوات(الفترة الفاصلة بين دورات اإلبالغ وتبدو  -46
ودعت مساهمة واحدة فقط إلى تقصير هذه . بعملية آالتصحر متوسطة إلى طويلة األمدالمتعلقة 
وذآرت أنه إذا . وربطت مساهمة أخرى وتيرة تقديم التقارير بالوقت المتاح إلعدادها. الفترة

آانت فترة السنوات األربع مقبولة، فإن األمر يتطلب وقتًا أطول إلعداد التقارير من أجل السماح 
 أفضل لعملية اإلبالغ، مع مراعاة النواقص التي تعرقل حاليًا عملية اإلبالغ الوطني، من بتنظيم

 .قبيل إشراك أصحاب المصلحة وجمع البيانات ذات الصلة
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بأن  -47  ً الفترة القصيرة المتاحة إلعداد التقارير الوطنية تؤثر وسّلمت المساهمات عموما
ودعت جميع المساهمات تقريبًا . ية لعملية االستعراض وعلى الفعالية اإلجمالسلبًا على نوعيتها

، فيما ذآرت مساهمات أخرى أن )تسعة شهور تقريبًا(إلى إتاحة مزيد من الوقت إلعداد التقارير 
. الفترة الحالية تكفي إذا ما ُقدمت المساعدة المالية للبلدان النامية المتأثرة في الوقت المناسب

هج المثالي هو أن ُيوّزع تجميع المعلومات المطلوبة إلعداد وبّينت بعض المساهمات أن الن
 .التقارير على مدار السنة وأن ُتكرس له مخصصات في الميزانية الوطنية

، وتّم التأآيد على الحاجة إمكانية مقارنة التقارير على مر الزمنوأثيرت آذلك مسألة  -48
بيد أن ذلك لن يؤدي . مكن مقارنتها ي اقتصادية-حيوية واجتماعية  -فيزيائية إلى بيانات 

ودعت إجابة . بالضرورة إلى إحراز مزيد من التقدم خالل الفترة الزمنية الحالية لدورة اإلبالغ
مشابهة مع بعض االختالف في مساهمة أخرى إلى تطوير أدوات الرصد المتفق عليها سابقًا 

محددة لتقييم مدى إحراز التقدم بما في ذلك وضع أهداف ") خطط التنمية"المشار إليها باسم (
 .المتوقع

بالمشاآل المتصلة بتمويل التقارير وتفاوتت األجوبة آثيرًا حول السؤال المتعلق  -49
فقد ذآرت إحدى المساهمات أن عملية اإلبالغ الوطني في البلدان النامية ينبغي أال . الوطنية

ساسية ينبغي أن ُتمّول من الميزانية تعتمد بشكل آلي على المساعدة الخارجية، وأن األنشطة األ
من قبيل حلقات عمل (الوطنية على أن يوفر المجتمع الدولي تمويل األنشطة التكميلية 

وأشارت مساهمات أخرى إلى ضرورة التوصل إلى حل نهائي لمشكلة غياب الدعم ). المصادقة
 إحدى المساهمات أن واقترحت. المنظور والمقدم في الوقت المناسب لعملية اإلبالغ الوطني

يطلب مؤتمر األطراف إدراج اإلبالغ الوطني آعملية تستوجب التمويل في إطار مرفق البيئة 
. العالمية واآللية العالمية، بالتشاور مع األمانة، بغية ضمان توفر التمويل في الوقت المناسب

نامية المتأثرة حتى اآلن، وأثيرت أسئلة آذلك حول مبلغ المساعدة المالية المقدمة إلى البلدان ال
 .واعتبرت المسألة من المعوقات التي تعرقل إنجاز تقارير وطنية عالية الجودة

الثغرات في وأشير إلى أداة التقييم الذاتي للقدرات الوطنية باعتبارها أداة مفيدة لتحديد  -50
بيد أن . جيدةقدرات مراآز التنسيق وهيئات التنسيق الوطنية على إصدار تقارير ذات نوعية 

أدوات التقييم الذاتي للقدرات الوطنية ال تحل المشكلة، رغم فائدتها، ألن التقارير المقدمة ال تفي 
وبما أن االتفاقية ال تشكل . باحتياجات االتفاقية، وألن التمويل غير متوفر لتنفيذ أنشطة المتابعة
، فإن ربط هذا التقييم الذاتي سوى جانٍب واحٍد من ممارسة التقييم الذاتي للقدرات الوطنية

بالتقارير الوطنية قد ال يكون مالئمًا، رغم أنه يفسح ألصحاب المصلحة المعنيين باإلدارة البيئية 
ورأت إحدى المساهمات أن تدريب . مجاًال لتبادل المعلومات والخبرات على المستوى الوطني

المعلومات المتعلقة باإلجراءات عدد صغير من األشخاص في آل بلد أمٌر مرغوب بشدة إلتاحة 
 .والمنهجيات الالزم تطبيقها في إطار عملية اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية
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في العديد لحلقة عمل المصادقة على المستوى الوطني ورغم التشديد على الدور الهام  -51
تعلق بإشراك من المساهمات، فقد تّم التأآيد أيضًا على أن ثمة متسعًا للتحسين، ال سيما فيما ي

أصحاب المصلحة في العملية، وتعديل مشروع التقرير المطروح في االجتماع، والتمويل الالزم 
لالضطالع بهذه الممارسة بصورة فعالة، والوقت المتاح ألصحاب المصلحة من أجل اقتراح 

 .التعديالت

لمستوى دون التقارير المقدمة على اوأشير أيضًا إلى عدم وجود مبادئ توجيهية بشأن  -52
وينبغي أن تخضع .  وطلبت معظم المساهمات تحديد شكل لهذه التقاريراإلقليمي واإلقليمي،

وذآرت إحدى . التقارير دون اإلقليمية واإلقليمية إلى المصادقة عليها أثناء االجتماع اإلقليمي
المستوى المساهمات أنه ينبغي مطالبة األمانة بتقديم تقرير عن األنشطة المضطلع بها على 

واقترحت مساهمات أخرى . اإلقليمي استنادًا إلى التقارير الواردة عن شبكة البرامج المواضيعية
أن تستند برامج العمل دون اإلقليمية أساسًا إلى المعلومات الواردة في التقارير الوطنية، على أن 

 يضطلع بتجميع هذه أما مسألة من. تتخذ نهجًا تحليليًا فيما يتعلق بالمواضيع دون اإلقليمية
التقارير فال تزال مطروحة للنقاش في ظل غياب المنظمات دون اإلقليمية التي يمكن تكليفها بهذه 

 .المهمة

االجتماعات اإلقليمية وسيلة مالئمة وهامة للحصول على وأآدت معظم المساهمات أن  -53
وآذلك قبل أن تعقد رات معلومات إقليمية قبل أن تعقد اللجنة دوراتها في فترة ما بين الدو

وأآدت إحدى المساهمات ضرورة . اللجنة دورتها التي ُتعقد باالقتران مع دورة مؤتمر األطراف
إضفاء مزيد من المرونة على شكل االجتماع اإلقليمي قبل دورة اللجنة المعقودة في فترة ما بين 

حسب وإنما أيضًا الستعراض وينبغي أن ُيتاح الوقت ال الستعراض التقارير الوطنية ف. الدورات
وأعربت . المسائل األوسع التي تفضي إلى توصيات أشمل حول التقدم المحرز ضمن األقاليم

مساهمات أيضًا عن األمل في تسوية مسألة وحدات التنسيق اإلقليمي آي يتسنى لها االضطالع 
 .بمسؤوليتها عن توفير المعلومات في سياق المداوالت اإلقليمية

مواءمة ُنظم اإلبالغ في إطار اتفاقيات ت جميع المساهمات تقريبًا إلى موضوع وتطرق -54
بيد أن التعقيدات المؤسسية سواء على المستوى الوطني أم . ، باعتباره هدفًا إيجابيًا للغايةريو

وُدعي إلى تحسين التنسيق . العالمي تستبعد تحقق مثل هذه المواءمة في ظل الظروف السائدة
لومات على المستوى الوطني عن طريق إنشاء لجان وطنية ُتعنى بالتنمية المستدامة وتعميم المع

. وُنظم وطنية للمعلومات البيئية، األمر الذي يتطلب قدرات محددة واستثمارات مالية إضافية
وأآدت إحدى المساهمات، آخذًة تلك التعقيدات باالعتبار، أن من الممكن مع ذلك استخدام بعض 

وأشارت مساهمة إلى أن . ياس مدى التآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطرافالمؤشرات لق
مواءمة متطلبات اإلبالغ في إطار االتفاقات البيئية المتعددة األطراف هي شأن داخلي وينبغي 

 .التعامل معه على المستوى القطري

 إجراءات تبليغ المعلومات -دال 
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ة التي دعا مؤتمر األطراف إلى تقديمها بشأن قضايا التقارير المخصصباإلشارة إلى  -55
أشير إلى صعوبة الحصول على نتائج مرضية بدون توجيه مالئم ومفصل من مؤتمر معينة، 

. تقرير وحدة التفتيش المشترآة آنموذج إيجابيوأشير إلى ). أي اختصاصات محددة(األطراف 
يات متباينة بتقديم تقارير والتفاوت الشاسع في وعالوة على ذلك، نظرًا لمطالبة هيئات مختلفة ذات وال

 . التقاريرمساهمات آل هيئة منها، فسيكون من الصعب جدًا وضع قالب محدد لمثل هذه

االستجابة المحدودة عادًة من األطراف وتّم التطرق بأشكال مختلفة إلى مسألة  -56
. عملية تقديم التقارير المنتظمة، باإلضافة إلى والمراقبين للدعوات إلى تقديم مساهمات منفصلة

وفّسرت إحدى المساهمات هذا القصور آنتيجة للقدرة المحدودة لمراآز التنسيق في البلدان 
النامية المتأثرة على االستجابة في الوقت المناسب لتلك الطلبات، وقلة توفر المعلومات الجاهزة 

عنها لتلبية متطلبات مؤتمر األطراف واقُترح أن تختار آل مجموعة إقليمية ممثلين . لالستخدام
وقيل . فيما يتعلق بالمساهمات المواضيعية اإلضافية، بغية تنظيم المساهمات بصورة أآثر فعالية

وأشارت . إن ذلك سيؤدي إلى مساهمات أقل تمثيًال، ولكنه قد يكون أآثر فعالية في نهاية المطاف
لمتعلق بقدرة آل بلد على االستجابة مساهمة أخرى إلى ضرورة عدم إغفال المبدأ الهام ا

 .للدعوات التي يوجهها مؤتمر األطراف

أداة مفيدة لتيسير الردود على تجميع أحكام مؤتمر األطراف في مصنف واحد وقد يكون  -57
وأشارت مساهمة إلى أن . الطلبات المتعلقة باإلبالغ، شريطة أن تكون لغته في متناول مستخدميه

تعترض فيها على فرادى نصوص المقررات وإنما عليها أن تقدم قدم تقارير األطراف ينبغي أال ت
وأشير أيضًا إلى أن بعض المقررات، بما فيها تلك . ردًا شامًال يتسق مع مداوالت مؤتمر األطراف

اعتماد توصيات الفريق الحكومي  بعملية اإلبالغ، قد ينقضي أوانها أو تقتضي تنقيحها حال المتعلقة
 .وأوصي آذلك بالتنسيق بين نتائج أعمال الفريقين العاملين. امل بين الدوراتالدولي الع

، مع تعزيز قدرات األمانة في مجال إدارة المعلوماتواعترفت المساهمات بالحاجة إلى  -58
ويمكن تكليف . مراعاة تقييم اآلثار بشكل خاص، آوسيلة لتحسين تبليغ المعلومات بين األطراف

بيد أنه أشير إلى . ليمية آذلك بتقديم مثل هذه المعلومات في أقاليمها الفرعيةالمنظمات دون اإلق
الحاجة لمزيد من المعلومات بشأن منهجيات تقييم اآلثار من خالل شبكات المعلومات اإللكترونية 

 .وتوفير تدريب خاص لمراآز التنسيق

األطراف أو عدم تداخل مقررات مؤتمر وأشارت معظم المساهمات أيضًا إلى مشكلة  -59
وُأوضح أن المقرر . ، خصوصًا فيما يتعلق بمتطلبات اإلبالغاتساقها مع المقررات السابقة

الجديد ال ينسخ أو يحل تلقائيًا محل المقررات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع، وأن على مؤتمر 
 إلى السعي لضمان وُدعيت األمانة. األطراف أن يستحدث آلية يتقادم المقرر بموجبها أو ُيعّدل

 57وفي هذا الصدد، سيساعد المصنف المقترح في الفقرة . تالفي أوجه التناقض في المقررات
ودعت مساهمة أخرى إلى إحالة أوجه التضارب . على تحقيق االتساق في عملية اتخاذ القرار

 .المفترضة في مقررات مؤتمر األطراف إلى لجنة قانونية مخصصة
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مهام الموآلة إلى اللجنة والتي تندرج ضمن والية لجنة العلم بالوفيما يتعلق  -60
والتكنولوجيا، والسؤال العام المتعلق بأفضل السبل لتنسيق عملية تقديم التقارير إلى هاتين 

دعت المساهمات مؤتمر األطراف إلى إنعام النظر في هذه المسألة الهيئتين الفرعيتين ومنهما، 
ارت مساهمة إلى أن لجنة العلم والتكنولوجيا ينبغي أن تتناول وأش. وتعزيز إرشاداته بشأنها

. المسائل العلمية المتصلة بعملية اتخاذ القرار وليس التنفيذ، خصوصًا على الصعيد الميداني
وطلبت مساهمة أخرى إحالة المعلومات الواردة من لجنة العلم والتكنولوجيا والمتعلقة بعملية 

ومن . ة بدًال من مؤتمر األطراف، توخيًا لتبسيط سير العمليةاالستعراض إلى اللجنة مباشر
الواضح أن على مؤتمر األطراف أن يتخذ إجراءات لتوضيح مسؤوليات الهيئتين الفرعيتين 

 .ومتطلبات اإلبالغ الخاصة بكل منهما

آثرة التقارير المقدمة إلى مؤتمر األطراف وهيئاته وتطرقت مساهمات عديدة إلى مسألة  -61
 نتيجة تأجيل البنود التي سبق أن ناقشها مؤتمر األطراف دون التوصل إلى إجراء معين فرعيةال

وجادلت بعض المساهمات بأن هذه . بشأنها وإضافة بنود جديدة لتناولها في دورات الحقة
ورأت مساهمات . الممارسة ال تثير مشكلة وينبغي السماح بها، شريطة التقيد بالنظام الداخلي

على مؤتمر األطراف فتح تحقيق، من خالل هيئاته الفرعية، لمعرفة األسباب الداعية أخرى أن 
 .إلى تأجيل بنود معينة من جدول األعمال بصورة دائمة لدورة مؤتمر األطراف التالية

 الموجزات القطرية -اء  ه

ن اعترفت المساهمات بأن الموجز القطري جزء هام وأساسي من التقرير الوطني، بيد أ -62
جدوى استخدام الموجز القطري لتقييم حالة التصحر وآثار اآلراء تفاوتت بشكل واسع حول 
 وأبدت بعض المساهمات تفضيلها الستخدام بيانات خاصة .التدابير المتخذة لمكافحة التصحر

. بالموقع المعني والنظام البيئي لهذه األغراض بدًال من المعلومات العامة على الصعيد الوطني
ا يتعلق بإمكانية تطوير شكل الموجز القطري، أعربت إحدى المساهمات عن تحفظها إزاء وفيم

وبّينت المساهمات . قدرة البلدان النامية حاليًا على تلبية متطلبات إضافية في إطار عملية اإلبالغ
عمومًا أن مؤشرات اآلثار التي تقيس أنشطة مكافحة التصحر تحتاج إلى مزيد من التعزيز، 

ومضت .  يتعين إجراء نقاش منفصل بشأن الشكل الجديد إلنصاف هذه المسألة المعقدةولكن
إحدى المساهمات أبعد من ذلك فأبدت اقتراحات ملموسة ومفصلة حول ما ينبغي إدراجه في 

 .وسُتحال المعلومات المذآورة إلى الفريق العامل المخصص. الشكل الجديد للموجز القطري

فضًال عن المستوى الوطني قد م البيانات على المستوى دون الوطني تقديوأشير إلى أن  -63
). نظام اتحادي أم مرآزي(يكون مجديًا أيضًا، ويتوقف على مساحة البلد المعني وتنظيم حكومته 

ويبدو أن ثمة توافقًا في اآلراء على ضرورة بذل جهود لتحقيق إمكانية مقارنة الموجزات 
ولكن ُطلب . يم عن طريق تقديم مجموعات منسقة من المعلوماتالقطرية بين البلدان واألقال

وورد اقتراح . إفساح بعض المرونة في عرض األرقام والبيانات آي تعكس خصوصية البلدان
 .إلدراج مؤشرات إقليمية تعكس االختالفات بين المرفقات المختلفة لالتفاقية
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بالتناسب المرغوب بين البيانات ق ولم يكن هناك توافق في اآلراء بشأن السؤال المتعل -64
 ألن بعض المساهمات أآدت أن الموجز )الوصفية(والبيانات النوعية ) القابلة للقياس(الكمية 

القطري ينبغي أن يستمر في إعطاء بيانات آمية، في حين أبدت مساهمات أخرى الرغبة في نهٍج 
أآدت بعض المساهمات صراحًة و. أآثر مرونة يتيح إعطاء شروح تتعلق بعملية جمع البيانات

على الحاجة إلى البيانات الكمية والنوعية معًا بتوازن مالئم بينهما تقرره لجنة العلم والتكنولوجيا 
 .أو فريق الخبراء التابع لها/و

الموجزات القطرية ال يمكن استخدامها آأدوات رصد وأشارت معظم المساهمات إلى أن  -65
وأشارت . ألن المعلومات التي تتضمنها عامة جدًا لهذا الغرضوتخطيط على المستوى الوطني 

 واستخدمت 2006مساهمة إلى أن الموجزات القطرية، بما أنها ُوضعت للمرة األولى في عام 
بهذا الشكل، فإنها تشكل خط أساس يمكن االستناد إليه في مقارنة التقدم المحرز خالل دورة 

أن من شأن الموجز القطري أن يصبح أداة للتخطيط وذآرت مساهمة أخرى . اإلبالغ التالية
والرصد على المستوى الوطني شريطة استثمار مزيد من الموارد ودمج العملية ضمن جهد 

 .متسق للرصد على المستوى الوطني

بناء القدرات عنصر حاسم في تحسين نوعية الموجزات وأجمعت المساهمات على أن  -66
التنسيق الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية من تبليغ بيانات موثوقة ويتعين تمكين مراآز . القطرية

وأآدت بعض المساهمات . عن طريق استخدام المعلومات التي تتضمنها ُنظم اإلحصاء الوطنية
على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به لجنة العلم والتكنولوجيا والمؤسسات اإلقليمية في وضع 

فيما يتعلق باستخدام المعايير والمؤشرات وإدراجها في مبادئ توجيهية متسقة وذات صلة 
 .التقارير الوطنية والموجزات القطرية

نشر الموجزات القطرية على الموقع اإللكتروني واعترفت إحدى المساهمات بأن  -67
وأعربت مساهمة . لالتفاقية من شأنه ضمان تبادل وإيصال المعلومات بشأن تنفيذ االتفاقية

ا إزاء العبء المالي الذي يمكن أن ينجم عن استحداث أداة تخطيط ورصد أخرى عن تحفظه
وشددت . شاملين، وما يرتبط بذلك من متطلبات إدارة المعلومات على المستوى الوطني

المساهمة على الحاجة إلى تحقيق توازن جيد بين متطلبات إدارة الرصد بصورة مالئمة على 
ات إضافية لتنفيذ المشروع، ألن آليهما سيتنافس على المستوى الوطني والحاجة إلى استثمار

 .الموارد المالية الشحيحة على المستويين الوطني والدولي على السواء

الموجزات القطرية يمكن استخدامها الستكمال االستقصاءات واعترفت المساهمات بأن  -68
والعالمي، شريطة على المستويين اإلقليمي األخرى بشأن عمليتي التصحر وتردي األراضي 

 .المضي في تحسينها ال سيما على صعيد دقة البيانات وموثوقيتها

بتحسين دقة المعلومات الواردة في وتّم التطرق آذلك إلى الطرق واألساليب الكفيلة  -69
واقترحت بعض المساهمات إنشاء لجنة تتألف من ممثلين . الموجزات القطرية وموثوقيتها
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، فيما أشارت مساهمات أخرى إلى اإلجراءات واآلليات المؤسسية لجميع الوزارات المعنية
وينبغي . األآثر إحكامًا التي أنشئت في آثير من الحاالت للمساعدة على إعداد الموجزات القطرية

أن يستخدم الفريق العامل المخصص الدروس المستخلصة من هذه العمليات إلجراء مزيد من 
 .النقاش حول هذه المسألة

ما إذا آان ينبغي استخدام المعايير والمؤشرات م يكن هناك توافق في اآلراء بشأن ول -70
التقارير والموجزات أو فريق الخبراء التابع لها في إعداد /العلم والتكنولوجيا والتي اقترحتها لجنة 

مؤشرات وجاء في إحدى المساهمات أن تلك المعايير وال. 7-م أ/17، وفقًا لما يتطلبه المقرر القطرية
وأآدت . ينبغي تطبيقها أوًال في تنفيذ برنامج العمل الوطني قبل استخدامها في إطار إعداد التقارير

مساهمات أخرى مجددًا أن بناء القدرات شرط أساسي الستخدام المعايير والمؤشرات وإنتاج تقارير 
 التي لديها سياسة ودعت مساهمة أخرى إلى اتخاذ إجراء أولي من قبل ائتالف من األطراف. جيدة

وتّم التأآيد على دور األمانة، . واضحة فيما يتعلق بنظم الرصد والتقييم من أجل تحريك هذه العملية
وبصفة خاصة وحدة لجنة العلم والتكنولوجيا، في مساعدة البلدان األطراف المتأثرة على استخدام 

 .المعايير والمؤشرات في إطار عملية إعداد التقارير

  التوصيات-رابعًا 

تلخص هذه الوثيقة المساهمات الواردة من أعضاء الفريق العامل المخصص بشأن  -71
نوعية وشكل التقارير التي تقدَّم إلى مؤتمر تحسين إجراءات تبليغ المعلومات فضًال عن 

، استنادًا إلى خبراتهم الشخصية في عملية اإلبالغ الوطني في إطار االتفاقية والوثائق األطراف
 التي تتضمن تقييمًا ICCD/CRIC(3)/8ت الصلة التي ُأعّدت في هذا الصدد، بما في ذلك الوثيقة ذا

 .تحليليًا أوليًا عن عملية اإلبالغ

وقد توّد اللجنة في دورتها الخامسة النظر في هذه الوثيقة وتقديم توجيه إضافي للفريق  -72
 :العامل، مع مراعاة النقاط التالية

مانة سوى عدٍد محدوٍد من المساهمات الخطية، ولذلك فإن الوثيقة لم تستلم األ )أ( 
 الحالية قد ال تعكس آراء الفريق العامل؛

لم يتسن للفريق العامل حتى اآلن عقد اجتماعه األول لمناقشة هذه المسألة المعقدة  )ب( 
 بصورة معمقة؛

ن بعد على نتائج عندما أعّد أعضاء الفريق العامل مساهماتهم لم يكونوا مطلعي )ج( 
 الفريق الحكومي الدولي العامل بين الدورات، الذي ال تزال أعماله جارية؛

لم تقدم اآللية العالمية ولجنة العلم والتكنولوجيا وفريق خبرائها حتى اآلن  )د( 
 .إسهاماتهما المنتظرة إلى الفريق العامل
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 مرفق

 أعضاء الفريق العامل المخصص

 األعضاء

 
 )جمهورية الكونغو الديمقراطية (جونغانومبي ايتوميساآوالسيد 

 )إثيوبيا(السيد أبابو أناجي 
 )السنغال(السيدة غوغو بانل نديايي ماسينا 

 )سوازيلند(السيد بونغاني سيمون ماسوآو 
 )تونس(السيد محمد إسماعيل 

 
 )جمهورية إيران اإلسالمية(السيد ناصر مقدسي 

 )ساموا(السيد ديفيد فونغ 
 )سري النكا(ديساناياآي . و. ر. السيد ج

 )تايلند(السيد وارابونغ واراميت 
 )ترآمانستان(السيد محمد دوريكوف 

 
 )ألبانيا(السيد ساجمير خوجا 

 )أرمينيا (أشوت فارديفانيانالسيد 
 )بيالروس(السيد اوالدزيمير ساوشنكا 

 )الجمهورية التشيكية(انا بيكوفا السيدة إيف
 )جورجيا (تسيريتيليالسيدة آيتيفان 

 
 )بربادوس( بيست -السيدة نيكول سكوالر 
 )البرازيل(السيد رامون فروتوس 

 )آوستاريكا(السيد ماريانو اسبينوزا آاماتشو 
 )نيكيةالجمهورية الدومي(السيد ايرنستو رينا الكانتارا 

 )إآوادور(السيد خورخيه غوزمان اورتيغا 
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)1(  
 )ألمانيا(السيدة انيكي تروآس 

 )إيطاليا(السيدة آنا لويز 
 )النرويج(السيد أود أيريك أرنيسين 

 )الواليات المتحدة األمريكية(السيدة ماري روين 

 المستشارون

 جنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالسيد فرانكلين مور، رئيس ل
 السيد فيوريل بلويديا، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا

 السيد سيمون آواتريني، اآللية العالمية
 الدآتور ديفيد انتوني موات، ميّسر فريق الخبراء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا

_ _ _ _ _ 

                                                      

 .لم ُيعّين الجماعة األوروبية بعد )1(


