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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
  

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  ات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقـارير       حتسني إجراء 
  ظر يف مشروع املبادئ    نال:  إىل مؤمتر األطراف       اليت تقدم 

  التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليـه يف             
  ٨- م أ/٨املقرر     

  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ 
  ٨- م أ/٨رر على النحو املشار إليه يف املق
  مذكرة من األمانة

  إضافة

  بل البلدان األطراف املتقدِّمةمبادئ اإلبالغ من ِق
  موجز

تقدم هذه الوثيقة شرحاً مفصَّالً ملبادئ اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتقدِّمة، وتركِّز على األساس                 
وقد تودُّ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      .  عليها املنطقي الذي تستند إليه هذه املبادئ وعلى تنفيذها واآلثار املترتبة         

النظر يف هذه املعلومات يف دورهتا السابعة وتقدمي مزيٍد من التوجيه إىل األمانة بشأن استحداث مشروع مبـادئ             
  .البلدان األطراف املتقدِّمة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة بتوجيهية متعلقة باإلبالغ خاصة

البلـدان  غ اخلاصة ب  شارة إىل أن االستنتاجات والتوصيات العملية املنحى املتَّصلة مببادئ اإلبال         وينبغي اإل   
 .ICCD/CRIC(7)/3األطراف املتقدِّمة مشمولةٌ بالوثيقة 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٧ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أوالً 

  ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتقدمة   - ثانياً 

  ٢٠  ٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات   - ثالثاً 
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   مقدمة-  أوالً
 إىل البلـدان األطـراف      ١- م أ /١١ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملقرَّر         ٢٦تطلب املادة     - ١

شمل ذلـك   املتقدِّمة اإلبالغ مبا تتخذه من تدابري رامية إىل املساعدة يف إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها، وي               
العمليـات التـشاورية    وزالت تقدمه، من موارد مالية مبوجب االتفاقيـة،          اإلبالغ مبعلوماٍت عما قدَّمته، أو ما     

 شكل التقارير املقدمة ومضموهنا، فضالً      ١- م أ /١١كما ُيحدِّد املقرَّر    . واتفاقات الشراكة اليت هي أطراٌف فيها     
  .عن اجلدول الزمين لتقدميها

اإلبالغ الثالث اليت أُجنزت منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، تعيَّن على البلدان األطراف             وخالل دورات     - ٢
املتقدِّمة االضطالع بعملية اإلبالغ وفقاً للجدول املعتَمد يف دورة مؤمتر األطراف األوىل، وهو ما أدى إىل تركيزها 

، وإىل املنـاطق املتـضررة   ٢٠٠٤ و١٩٩٩عـامي  على الدعم املقدم إىل البلدان األطراف األفريقية املتضرِّرة يف      
مبا ، على سبيل االستثناء،     ، أبلغت البلدان األطراف املتقدِّمة    ٢٠٠٢ويف عام   . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠األخرى يف عامي    

 ٣٥ و ٢٢ و ٣١ قدَّمت البلدان األطراف املتقدِّمـة       وإمجاالً،. قدمته من دعمٍ إىل البلدان األطراف املتضرِّرة كافة       
  .  دورات اإلبالغ األوىل والثانية والثالثة على التوايلتقريراً خالل

. ١- م أ/١١وخالل دورة اإلبالغ األوىل، اتَّبعت البلدان األطراف املتقدِّمة شكل التقارير املبيَّن يف املقرَّر      - ٣
ومات، على  وأدخل مؤمتر األطراف يف دورتيه الرابعة واخلامسة تغيرياٍت على شكل التقارير وإجراءات تبليغ املعل             

 البلدان األطراف اليت تقدمهاالرغم من أن هذه التغيريات قد أُعدِّت أساساً إلدخاهلا على شكل ومضمون التقارير 
ت مذكرة إيضاحية بشأن    ِّوقد أُعد .  البلدان األطراف املتقدِّمة   اليت تقدمها  تلك   وبدرجة أقل فقط على    ،املتضرِّرة

تقدِّمة قبل انعقاد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا األوىل لتوجيه عملية          اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف امل     
  .)١(تقدمي التقارير خالل دورة اإلبالغ الثانية

وقد أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته السابعة الفريق العمل املخصَّص املعين بتبليغ املعلومات بغية حتـسني                  - ٤
ومن بني أوجه القصور الرئيسية اليت حددها الفريق . تقارير املقدمة إليه وشكلهاإجراءات تبليغ املعلومات ونوعية ال

العامل يف ما يتصل بعملية اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتقدِّمة حاالت التفاوت يف املعلومات املقدمة بشأن                 
ية وتلك املقدمة إىل جلنة املـساعدة  سيما التفاوت بني املعلومات املقدمة إىل هيئات االتفاق        تدفقات االستثمار، ال  

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وعدم كفاية االتصال يف ما بني أصحاب املصلحة؛                
  .)٢(واالفتقار إىل فهمٍ مشترك ألنواع التدابري اإلمنائية املناسبة لالتفاقية

إعداد مبـادئ   : ة أعاله، تقدَّم الفريق العامل بالتوصيات التالية      وسعياً إىل التغلب على املشاكل املذكور       - ٥
توجيهية مفصَّلة لإلبالغ تيسرياً التساق املعلومات املتضمَّنة يف التقارير؛ ضرورة أال يقتصر تركيز التقارير علـى                

                                                      

)١( ICCD/CRIC(1)/INF.8. 

)٢( ICCD/CRIC(6)/6و ICCD/CRIC(6)/6/Add.1. 
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ايل موحَّد بغرض حجم اإلمكانيات املالية املقدمة فحسب، بل أن يشمل أيضاً أثر هذه اإلمكانيات؛ اعتماد مرفق م
  .عرض املعلومات املتصلة بالتدفقات واالستثمارات املالية

وقد أعدَّت األمانـة هـذه      . وتركِّز هذه اإلضافة على مبادئ اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتقدِّمة            - ٦
درة عن هيئاهتـا    املبادئ آخذةً يف اعتبارها مجيع مداوالت مؤمتر األطراف ذات الصلة، واآلراء والتوصيات الصا            

الفرعية وعن الفريق العامل املخصَّص، واملشورة املقدَّمة من اآللية العاملية، وتلك املقدَّمة يف اجتماع مكتب جلنة                
مة من فرقة العمل املشتركة بني      ، وكذلك املشورة املقدَّ   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦ املعقود يف    استعراض تنفيذ االتفاقية  

وأخرياً، صيغت مبادئ اإلبالغ    . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ و ٢٦ اليت اجتمعت يف     ض،الوكاالت املنشأة هلذا الغر   
مع مراعاة ضرورة ترشيد استخدام وقت البلدان األطراف املتقدِّمة ومواردها أثناء وفائها بالتزامـات اإلبـالغ                

دان من معرفـة ونظـم      املفروضة عليها مبوجب االتفاقية، وضرورة حتقيق مزيٍد من االستفادة مما متتلكه هذه البل            
  .معلومات، وكذلك من قدراهتا على التقييم

مضمون التقارير املقدمة، شكل التقارير املقدمة،    : وُتصنَّف مبادئ اإلبالغ حتت عناوين ثالثة رئيسية هي         - ٧
  . عمليات تقدمي التقارير
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age 5 ًالبلدان األطراف املتقدِّمة مبادئ اإلبالغ من ِقبل-  ثانيا   

  تقارير املقدَّمة مضمون ال- أوالً 
  االتِّساق مع نطاق االتفاقية واالستراتيجية وأهدافها -  ألف

  اآلثار  التنفيذ
إىل  البلدان األطـراف املتقدِّمـة       ستستند عملية اإلبالغ من ِقبل      )أ(  

 توافق املعلومات املقدَّمة مـع نطـاق االتفاقيـة ومـع            ييسِّرتقارير  للشكلٍ جديد   
 .االستراتيجية وأهدافها

 :وستركِّز التقارير املقدمة على ما يلي  )ب(  

 التعـاون اإلمنـائي     تعميم االتفاقية يف استراتيجيات   وصف ملدى     ‘١‘
  القطرية؛

اإلسهامات املقدمة بشأن استيفاء العناصر املكوِّنة لنطاق االتفاقية          ‘٢‘
وحتقيق االستراتيجية وأهدافها، مع اإلشارة على وجه التحديد إىل         

 مـن أهـداف     ٥ و ٢ للهدفني التنفيذيني    ٢- ٥ و ٤- ٢النتيجتني  
من أجل تعزيز     للسنوات العشر  نيستراتيجيطة وإطار العمل اال   اخل‘

  ؛)االستراتيجية(‘ ةتنفيذ االتفاقي
 . طراف ذات الصلةلع هبا استجابةً لطلبات مؤمتر األطَاألعمال املض  ‘٣‘

االتفاقية واالستراتيجية وأهدافها   تطبيق   نطاق   إن إيراد   )أ(  
 : ا يليمب سيتطلب القيام التقارير يف

للتقارير املقدمة من   ومبادئ توجيهية   استحداث شكل     ‘١‘
   ؛لبلدان األطراف املتقدِّمةا

  مؤشرات لقياس مستوى حتقُّق األهداف التنفيذيةحتديد  ‘٢‘
  .لالستراتيجية

  األساس املنطقي
 من االتفاقية ويف املرفقات املتـصلة  ٦ و٤لية تنفيذ االتفاقية، على النحو احملدَّد يف املادتني تلعب البلدان األطراف املتقدِّمة دوراً أساسياً يف عم   )أ(  

  .بعملية التنفيذ على الصعيد اإلقليمي
 .دين حديثاًاملعتم) ٢٠١٨-٢٠٠٨(‘ ةمن أجل تعزيز تنفيذ االتفاقي  للسنوات العشرني وإطار العمل االستراتيجياخلطة‘لقد ازداد تأكيد هذا الدور يف   )ب(  
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حتدِّد االستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية ومخسة تنفيذية، ويتمثَّل أحد األهداف التنفيذية يف إنشاء أُطر سياساتية متكينية داعمة لعملية تنفيذ   )ج(  
 اخلاصـة بالتعـاون   مشاريعها/دارة املستدامة يف براجمهاقدِّمة تعميم أهداف االتفاقية وتدابري اإل وعلى وجه اخلصوص، ُيتوقَّع من البلدان األطراف املت       . االتفاقية
 ميكن التنبؤ هبا  ومبوارديف الوقت املناسب ، كما ُيتوقَّع منها تزويد البلدان األطراف املتضرِّرة مبوارد مالية كبرية وكافية) من االستراتيجية٤- ٢النتيجة (اإلمنائي 

  ). من االستراتيجية٢- ٥النتيجة (
  :الت مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، ُيتوقَّع من البلدان األطراف املتقدِّمة كذلك االضطالع مبا يليوفقاً ملداو  )د(  

  ؛)٨- أ م/٣املقرَّر (بتوفري املوارد ) ٨- م أ/١املقرَّر (وعملية بناء القدرات الالزمة ) ٨- م أ/١املقرَّر (دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية   ‘١‘
  ؛)٨- أ م/٣املقرَّر (سياساهتا وبرامج التعاون اخلاصة هبا لدعم االستراتيجية إيالء األولوية يف   ‘ ٢‘
  ؛ )٨- أ م/٤املقرَّر (مساعدة البلدان األطراف املتضرِّرة على احلصول على موارد مالية جديدة وإضافية   ‘٣‘
 ).٨- أ م/٥املقرَّر ( التعاون اإلقليمي أطر يف املؤهلةلدان األطراف تقدمي الدعم التقين واملايل إىل البلدان األطراف النامية املتضرِّرة وغريها من الب  ‘٤‘
االستراتيجية وأهدافها، فضالً عن طرائق العمـل الـيت   و االتفاقية  تطبيق نطاقحتقيق بيانات وصفية ملدى إسهام البلدان األطراف املتقدِّمة يف        )ه(  

  .اً قيماً للمعلومات ُيفيد يف تعزيز كفاءة عملية تنفيذ االتفاقية وفعاليتهااعتمدهتا يف االستجابة ملداوالت مؤمتر األطراف متثّل مورد
  
   التحليل والتقييم على أساس مؤشرات- باء

  اآلثار  التنفيذ
ينبغي للبلدان األطراف املتقدِّمة أن تقدم مؤشراٍت حمـدَّدة علـى             )أ(  

ستوى التقدم احملرز الصعيد الوطين مع اإلشارة بصفٍة خاصة إىل تلك الالزمة لقياس م
، على التـوايل، مـن      ٥ و ٢تنفيذيني   للهدفني ال  ٢- ٥ و ٤- ٢بالنتيجتني  فيما يتصل   

  .أهداف االستراتيجية
  نطاق لتحقيقينبغي أن تتَّبع البيانات الوصفية لإلسهامات املقدمة          )ب(  
االستراتيجية وأهدافها هنجاً قائماً على أساس مؤشرات سـعياً إىل          و االتفاقية   تطبيق

  .حتقيق اتساقٍ عام مع النهج القائم على أساس مؤشرات الذي تكفله االتفاقية

تنقـيح  من املقرَّر أن تتوىل جلنة العلم والتكنولوجيـا           )أ(
 مبوجب  ٣ و ٢ و ١ املتصلة باألهداف االستراتيجية     مؤشرات قياس األثر  

بينما تتـوىل األمانـة اقتـراح مؤشـرات للهـدف           . ٨-  أ م/٣املقرَّر  
ونظراً .  استناداً إىل املشورة املقدمة إليها من اآللية العاملية٤االستراتيجي 

لوثاقة الصلة بني األهداف االسـتراتيجية كلـها، ينبغـي أن تؤخـذ             
يف االعتبار أيضاً آراء جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن مؤشـرات هـذا            

  .راتيجياهلدف االست
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age 7   )البلـدان األطـراف     فيما بني ستتحقَّق إمكانية مقارنة املعلومات       )ج 

بينها مجيعاً، ُيمكن أن تستند يف ما موحَّدة ، باستخدام جمموعٍة رئيسية من املؤشرات 
ينبغي للبلدان األطراف املتقدِّمة أن     و. تعامل معها إىل منهجياٍت متوائمة جلمع املعلومات وال     

يف ومن الالزم استكمال هذه العملية    . رئيسية من املؤشرات  الموعة  تسهم يف حتديد هذه اجمل    
 اهلدف النهائي املتمثِّل يف هتيئة جمموعـة رئيـسية مـن            من أجل بلوغ  أقرب وقٍت ممكن    

 .ةورة اإلبالغ املقبلدالستخدامها لدى بدء املؤشرات احملدَّدة التعريف 

مؤشرات قياس  ‘: ُيعدُّ من الضروري وضع جمموعتني من املؤشرات        )د(  
لقياس مستوى التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية لالسـتراتيجية،          ‘ األثر
. نفيذيـة لقياس مستوى التقدم احملَرز يف حتقيق أهدافها الت       ‘ مؤشرات قياس األداء  ‘و

أهداف ق بتعميم راف املتقدِّمة حتديداً إىل االستراتيجية يف ما يتعل   ال البلدان األط  وُتح
مشاريعها اخلاصة بالتعـاون اإلمنـائي      /تدابري اإلدارة املستدامة يف براجمها     و االتفاقية

؛ وتقدمي موارد مالية كـبرية وكافيـة يف الوقـت    ) من االستراتيجية ٤- ٢ة  النتيج(
 مـن   ٢- ٥النتيجـة   (ألطـراف املتـضرِّرة     املناسب وميكن التنبؤ هبا إىل البلدان ا      

يف حَّدة  قياس األداء، موجمموعٍة رئيسية من مؤشرات وسيتحتَّم حتديد ).االستراتيجية
 يف ما يتصل    قياس مستوى التقدم احملرز    البلدان األطراف املتقدِّمة كافة، بغية       بنيما  

  .هباتني النتيجتني حتديداً
لبلـدان  ت، ميكـن ل    املؤشرا ية من  الرئيس موعةهذه اجمل إضافةً إىل     )ه(  

 كلٍّ منها عكس خصائصالقطرية اليت ت  وبياناهتاؤشراهتا االستعانة مباألطراف املتقدِّمة
  .على حنوٍ سليم

، تـضطلع األمانـة بتوحيـد       ٨- م أ /٣وفقاً للمقرَّر     )ب(
املؤشرات احملدَّدة على الصعيد الوطين ومواءمتها، ولكن قد ُيطلـب إىل           

قيـاس   مؤشـرات  جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً تقدمي املشورة بـشأن       
 .األداء هذه

فريدةً من نوعهـا     فرصةً   لية حتديد املؤشرات  ثِّل عم مت  )ج(
أن وينبغي  . املسائل املتصلة باالتفاقية   التقارير على يز   ترك يف زيادة تفيد  

عامة مؤشراٍت أخرى أكثر حتديداً قادرة على قيـاس         ال تؤشراتكمل امل 
  .املعلومات ذات الصلة باالتفاقية

  

  األساس املنطقي
 على أساس مؤشرات يف تقييم مستوى التقدم احملـرز يف تنفيـذ             االستراتيجية وأهدافها اعتماَد هنجٍ قائم    و مع االتفاقية يقتضي حتقيق االتساق      )أ(  

 احلكومي يق العاملالفروقد اقترح . تيجية ذاهتا مؤشراٍت مؤقتة لقياس مستوى حتقيق األهداف االستراتيجيةوتتضمَّن االسترا. االتفاقية، ومن مثَّ يف عملية اإلبالغ
   .ق األهداف التنفيذية للخطط االستراتيجيةيحتقمؤشراٍت أولية لقياس مستوى رات الدوبني  ملاالدويل 

  



 

 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/3/A
dd.2 

P
age 8 

مؤشرات حتسني عملية تقييم األثر الكمي ملا ُينفَّذ من تدابري وبرامج يف نطاق االتفاقية، وهـي                أساس  ُيقصد من اتِّباع هذا النهج القائم على          )ب(  
  . مةوعدحمدودةً أو من عمليةٌ كانت حىت اآل

إذ .  وتقييمهـا  الـسائدة يف كل دورة إبالغ بغية الشروع يف حتديد االجتاهاتحتليالً منهجياً ملؤشرات املُنتقاة ا حتليل تنفيذ هذا النهج     يقتضي  )ج(  
           املتعلقة        رامسار         اتفاقيةوتستعني اتفاقية التنوع البيولوجي و    .  موحدة لدعم عملييت رصد تنفيذ االتفاقية واالجتاهات السائدة وتقييمهما         املؤشرات أدواتٍ تشكِّل  

  .ض الرصداغرمجيعها مبؤشراٍت ألاألهداف اإلمنائية لأللفية عملية و       الرطبة  ي      األراض ب
  .بضرورة حتديد مؤشرات تيسرياً لإلبالغ مبا ميكن قياسه من آثارأيضاً سلَّم الفريق العامل املخصَّص   )د(  

  
   االهتمام بأثر الدعم املقدَّم-  جيم

  اآلثار  التنفيذ
اخلاصـة بالبلـدان    الشكل اجلديد للتقارير     يفسُيفرد فرٌع     )أ(  

 لعملية تقييم األثر النوعي، والكمي قدر املستطاع، ملا تقدمه        األطراف املتقدِّمة 
 .  من دعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرةبلدانهذه ال

سيتضمَّن التقييم حتليالً للدروس املستفادة ودوافـع العمـل           )ب(  
  .اجات الكامنة وراءهاواحل

 بفحص عمليات استعراض  االستثماراتُيمكن استخالص أثر  )أ(  
أو تقييماهتا النهائية، وهي معلوماٌت متاحة /منتصف املدة للمشاريع والربامج و

  .التمويلعادةً ملنظمات 
حتـسني فهـم    ) أ: (سُتمكِّن املعلومات املتعلقة بأثر االستثمارات من       )ب(

التشجيع على إنشاء آليـة     ) ب(وفاقية؛  يف إطار االت  املقدَّم  مدى فعالية الدعم    
  . يف إطار االتفاقيةتمويل األنشطة املضطلع هبا قائمة على رصد األداء ل

  األساس املنطقي
  . ميثِّل التحليل والتقييم على أساس مؤشرات أحد مبادئ اإلبالغ املقترحة لتوجيه عملية اإلبالغ اخلاصة بالبلدان األطراف املتقدِّمة  )أ(  
للمـشاريع  املدة املضطلع هبا    عمليات استعراض منتصف    عملية التقييم هذه مببادرة البلدان األطراف املتقدِّمة إىل اإلبالغ ب         حتسني  كن زيادة   مي  )ب(  

  .والربامج املتصلة باالتفاقية وتقييماهتا النهائية
ع شجَُّتو .أيضاً مة، يف ما يتعلق بنسبة التكلفة إىل الفاعلية        وتوصياٍت مه  الضوء على استنتاجاتٍ  تسليط  عمليات االستعراض املستقلة    ميكن يف     )ج(  

  .أثرها وموَّلتهاكفاءة األنشطة اليت دى  وإعداد تقييمات موجزة مل يف ما تقدمه من تقاريرهذه النتائج تأكيد  علىالبلدان األطراف املتقدِّمة
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age 9   )وتتماشى هذه املعلومات أيضاً مع توصية الفريق العامل املخـصَّص          . ر إسهامها يف االتفاقية   للبلدان األطراف املتقدِّمة استخدام هذه املعلومات لتربي      ميكن    )د

  .اليت تقدَّم هبا إىل البلدان األطراف املتقدِّمة بشأن ضرورة عدم اقتصار املعلومات املقدمة على اإلمكانيات املالية املتاحة فحسب ومشوهلا ألثر هذه االستثمارات أيضاً
  

   املالية ومشوهلا وإمكانية مقارنتهاق املعلومات اتسا- دال 
  اآلثار  التنفيذ

البلـدان األطـراف     ِقبـل اإلبالغ املايل من    عملية  ستند  تس  )أ(  
 . مايلاملتقدِّمة إىل مرفق

واءمة املعلومات املالية قبل تقدميها إىل األمانـة، قـد    ملسعياً    )ب(  
  . يكون من الضروري إجراء مشاوراٍت يف هذا الصدد

  اليت تطلب االتفاقية تقدميها     املعلومات املالية  ملينبغي أن تش    )ج(  
بغرض تنفيذ بـرامج    ) أي اليت ُخصِّصت وأُنفقت   (املوارد املالية املعبَّأة واملستخَدمة     

  . تشمل املوارد الداخلية واخلارجية على السواءكما ينبغي أن،  الوطنيةالعمل

يادة أوجه التـآزر بـني      سيسهم استخدام املرفق املايل يف ز       )أ(  
 تاالتفاقيـا اسـتناداً إىل    شاريع  للم  تصنيفٍ شتمل على فاقيات ريو، إذ سي   ات

  .وفقاً ملعامل ريوالثالث 
  .عداد املرفق املايلإلصياغة مبادئ توجيهية من الضروري   )ب(  
قد يتيح إنشاء نظم معلومات وطنية تلقي هيئات االتفاقية يف            )ج(  

 للبيانات املالية من البلدان األطراف املتقدِّمة، خارج        املستقبل تدفقاٍت منهجية  
 كما أن من شأن زيادة .أيضاً اليت تدوم مدة أربع سنواتإطار دورات اإلبالغ 

 أن تتيح لآللية العاملية حتـديث قاعـدة          اإلبالغ باملعلومات املالية   تواتر عملية 
ور األراضي، وإصدار بياناهتا املركزية، وهو جهاز املعلومات املالية اخلاص بتده

تقارير بشأن األداء لتقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقاً ملا أوصى            
  .به الفريق العامل املخصَّص

  األساس املنطقي
  بينهاالتفاقية، من ا هيئاتتقدمي املعلومات املالية إىلاعترت عملية  رئيسية عديدة لوحظت خالل دورات اإلبالغ الثالث األخرية أوجه قصورٍ       )أ(  
التفاوت يف املعلومات املقدمة من األطراف املموِّلة، وعلى وجه التحديد، بني املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتضرِّرة وتلك املقدمة من البلدان                حاالت  

التفاوت وحاالت ملوارد يف حالة املشاريع ذات التمويل املشترك؛ ازدواج احتساب اونقص التفاصيل بشأن التدفقات واالستثمارات املالية؛      واألطراف املتقدِّمة؛   
 .ديالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصا نظمةالتابعة ملبني املعلومات املقدمة إىل هيئات االتفاقية وتلك املقدمة إىل جلنة املساعدة اإلمنائية 

لنـوع  إىل فهمٍ مـشترك      املايل قلة االتصال بني مجيع العناصر الفاعلة واالفتقار          من األسباب الكامنة وراء حاالت التفاوت يف عملية اإلبالغ          )ب(  
  . لتدابري املتصلة باالتفاقيةا
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 .سعياً للتغلب على هذه املعوقات، فقد أوصى كلٌّ من الفريق العامل املخصَّص واآللية العاملية باعتماد مرفق مايل موحَّد  )ج(  

ألنشطة ى اعل املوارد وزيعتاملشاريع كلها  ستراتيجية، وتطبيق معامل ريو إن أمكن، على مستوىالا  يفية املنشودةسيتيح حتقيق األهداف التنفيذ  )د(  
   .اعتماد منهجيٍة هتدف إىل حتسني عملييت حتديد األنشطة املتصلة باالتفاقية وتقييمهاباملتصلة باالتفاقية بدقٍة أكرب، وهو ما يتماشى مع توصية اآللية العاملية 

 من ، وُيقترحاملصاحبةعة من التدابري  للتغلب على هذه املعوقات، بل ينبغي أن تكمِّله جمموحالً قائماً بذاتهينبغي أال يكون اعتماد املرفق املايل   )ه(  
  .االت التفاوت وتاليف املغاالة يف اإلبالغ أو التقصري فيهبينها إجراء مشاورات أولية يف ما بني البلدان األطراف املتضرِّرة والبلدان املتقدِّمة املموِّلة هلا بغية احلد من ح

  
   ضمان االتساق مع عمل جلنة العلم والتكنولوجيا-  هاء

  اآلثار  التنفيذ

 إىل البلـدان    توجيه أي توصية أو طلب خمـصص      ينبغي    )أ(  
 باتبـاع بشأن اإلبالغ مبسائل متصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا        طراف  األ

؛ إذ سيسهم هذا النهج يف تفادي وضع لتقدمي التقاريرنقَّح منطق الشكل امل
  .إضافية قد ال تقدِّرها البلدان األطراف بسهولةطرائق عمل 

تكنولوجيا يف عملية   تلزم تبسيط إسهامات جلنة العلم وال     يسس  )ب(  
 :ما يلي اإلبالغ املوحَّدة

  لجنة مع دورات اإلبالغ؛مواءمة توقيت طلبات ال  ‘١‘
  .لبات مبرجعياٍت واضحةدعم الط  ‘٢‘
املعلومات الواردة   تتناول   ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن      )ج(  

وتقدِّم إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مالحظاهتا       قارير بالتفصيل   إليها من الت  
  .التعقيبية عليها

وفقاً للتصوُّر احملدَّد يف االستراتيجية، ستركِّز جلنـة العلـم            )أ(  
يا عمليات استعراضها للتقارير على أولويٍة واحدة أو أولويتني كل          والتكنولوج

وبالتايل، فمن احملتمل أن تتقدَّم اللجنة بطلباهتا إىل البلدان األطراف مرة . سنتني
. كل سنتني يف حني أن دورة اإلبالغ ُتعقد، حىت اآلن، مرة كل أربع سنوات             

دورة مـؤمتر األطـراف     فمن الضروري يف هذا السياق أن تعاجل األطراف يف          
انعدام التطابق هذا بني التزامات اإلبالغ اخلاصـة باللجنـة          ) ٩- م أ (التاسعة  

 بـشأن   مقـرراً وتلك اخلاصة بالبلدان األطراف، وأن تتخـذ فيهـا أيـضاً            
  . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف املستقبلاختصاصات

 عمليـات   ينبغي أن تكفل مقرَّرات مؤمتر األطراف االتساق بني         )ب(  
وتـصوُّر  . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتلك اخلاصة بلجنة العلم والتكنولوجيـا         

 .االستراتيجية إمكانية تزامن جلسات كلٍّ منهما إمنا يهدف إىل حتقيق هذا االتساق

 تنفيـذ الطلبـات املتـصلة بلجنـة العلـم           اقتضىحيثما    )ج(  
 مراعاة  وجدتغرض اإلبالغ،   مالية وتقنية إضافية ل    والتكنولوجيا توفر موارد  

  .مدى توفر موارد إضافية حتقيقاً هلذا الغرض
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  األساس املنطقي

عملية و اعل بينها وبني البلدان األطراف    التفا واملسؤوليات املسَندة إليها، ويبدو أن        تعريف دور جلنة العلم والتكنولوجي     ٨- م أ /٣يعيد املقرَّر     )أ(  
 .لجنة إىل البلدان األطراف والعكس يستلزمان بعض التحسنيتدفق املعلومات من ال

ينبغي أن ُتؤخذ أعماهلا وتوصياهتا ف جلنة العلم والتكنولوجيا يف حتديد املعرفة العلمية الداعمة لتنفيذ االتفاقية، نظراً ألمهية الدور الذي تضطلع به  )ب(  
  .يف احلسبان لدى تقدمي التقارير الوطنية

  
  التقارير املقدمة شكل - ثانياً 

  ، يتَّبع مبادئ توجيهية واضحة ومنطقية الصياغة وسهلة االستخدام ومعقوالً وشامالًاًبسيطيكون  التقارير موحد لتقدميشكل اعتماد  -  ألف

  اآلثار  التنفيذ

تقارير املقدمة واملوافقة عليه، مبا      جديد لل  يلزم إصدار شكلٍ    )أ(  
 .واملشاريع مرفق مايل وورقة للربامج يف ذلك

ومـن  . ستعني حدود قصوى لطول كل فرع من فروع التقارير          )ب(  
 .شأن هذه احلدود أن تركز عملية اإلبالغ على املواضيع ذات الصلة باالتفاقية

.  إصدار مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ واملوافقة عليها       يلزم  )ج(  
 مبـا يف ذلـك ، األطراف يف إعداد التقـارير     التوجيهية ملبادئوستوجِّه هذه ا  

  .إعداد املرفق املايل وورقة الربامج واملشاريع

عتمـاد املبـادئ    املتـصلة با  ينبغي احترام املواعيد النهائية       )أ(  
 عملية املوافقة عليها وفقاً     إهناءالتوجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ، كما ينبغي       

إلبالغ إىل مبادئ اإلبالغ     دورة ا   أن تستند   يتسىن حبيثللجدول الزمين احملدَّد    
 .لتقدمي التقاريراجلديدة واألشكال اجلديدة 

 استخدام رموز األنشطة ذات الصلة يف ورقة الربامج       إذا أريد   )ب(  
أو املشاريع، ينبغي   /واملشاريع لتصنيف األهداف واألنشطة الرئيسية للربامج و      

  .لآللية العاملية أن تعيد النظر فيها يف ضوء االستراتيجية

  األساس املنطقي

  . أولويةً لتبسيط شكل التقارير املقدمة وزيادة فعاليته يف عرض املعلومات الالزمة الستعراض تنفيذ االتفاقية وتقييمه٨- م أ/٨يويل املقرَّر   )أ(  
 .تسلِّم مجيع اجلهات املعنية أيضاً باحلاجة إىل مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ ُمحسَّنة الصياغة  )ب(  
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نبغي موازنة تعقيد عملية االستعراض بتبسيط شكل التقارير املقدمة مبا يتيح إسهام البلدان األطراف املتقدِّمة إسهاماً فعاالً يف استعراض عملية ي  )ج(  
 . تنفيذ االتفاقية وتقييمها

  .ال ينبغي مع ذلك أن تتحقَّق بساطة الشكل على حساب مشول املضمون  )د(  
التقارير املقدمة واملبادئ التوجيهية لإلبالغ جلمع نفس نوع املعلومات من مجيع البلدان املتقدِّمة وإتاحة إمكانيـة              من الضروري توحيد شكل       )ه(  

لييت وُيقترح على البلدان األطراف املتقدِّمة كافة شكلٌ واحد لتقدمي التقارير، إذ سيزيد ذلك من بساطة العملية بوجٍه عام وفعالية عم. عقد مقارناٍت بني البلدان
  . جتميع املعلومات وحتليلها من ِقبل األمانة واآللية العاملية

  . ينبغي صياغة الشكل اجلديد للتقارير املقدمة بطريقٍة معقولة تسمح بعرض املعلومات عرضاً منطقياً واحلد من التكرار أو إلغائه  ) و(  
  .إىل مشورة األخصائيني يف جمال االتصالم، تستند إن أمكن ينبغي التشديد على ضرورة استحداث مبادئ توجيهية سهلة االستخدا  ) ز(  

  
  لكيانات املُبلِّغةة والسمات اخلاصة با وطلباته املخصَّص اجلديدةاملرونة الستيعاب مقرَّرات مؤمتر األطراف -  باء

  اآلثار  التنفيذ
ستنعكس املرونة يف الشكل اجلديد للتقارير املقدمة بـإفراد           )أ(  

  .سائل معيَّنةفروعٍ فيها مل
ستتوىل األمانة فحص مقرَّرات مؤمتر األطراف، بدءاً بدورته          )ب(  

العاشرة، بغية حتديد ما انبثق عن مقرَّراته من متطلبات إبالغ جديدة وإخطار            
اف ما قد يلزم إجـراؤه مـن        مؤمتر األطر وُسريَسل إىل   . الكيانات املبلِّغة هبا  

  .إلبالغ كي يعتمدها للمبادئ التوجيهية املتعلقة باتنقيحات

ينبغي أن تكون طلبات مؤمتر األطراف املخصَّصة املتعلقة بـاإلبالغ            
  .مصحوبةً مبرجعياٍت حمدَّدة، وفقاً ملا أوصى به الفريق العامل املخصَّص

  األساس املنطقي
مـن   احملرز يف تنفيذ االتفاقية استعراضاً منهجياً شامالً         توازن بني املتطلَّب العام املتمثِّل يف استعراض مستوى التقدم        ينبغي السعي إىل حتقيق ال      )أ(  

تنفيذ االتفاقية،  على عملية اليت تؤثر )السياساتية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية( اجلهات صاحبة املصلحة عملأنشطة وأُطر   جهة، وبني الطائفة العريضة من      
  .من جهة أخرى
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ري وأشكال هتدف إىل توفري معلومات ذات صلة وسليمة علمياً، غري أن هذه املعايري واألشكال ينبغي أن تتسم ينبغي أن متتثل عملية اإلبالغ ملعاي  )ب(  
 :بقدرٍ من املرونة كاٍف الستيعاب ما يلي

   ومسائل أخرى غري تلك املشدَّد عليها يف االستراتيجية؛  ،غ مبسائل مهمة وفقاً لتصوُّر فرادى األطرافاإلبال  ‘١‘
   املداوالت القائمة وتقتضي إحداث تغيريات يف عملية التنفيذ؛ قد جتُّب مؤمتر األطراف اليت مداوالت  ‘٢‘
  .طلبات مؤمتر األطراف املخصَّصة بشأن اإلبالغ مبسائل حمددة  ‘٣‘

  
  التجارب الناجحةإمكانية مجع أفضل املمارسات وإتاحة  -  جيم

  اآلثار  التنفيذ

ب      )أ(   ل البلدان األطراف املتقدِّمة إىل     ستستند عملية اإلبالغ من ِق
شكلٍ جديد للتقارير املقدمة من شأنه أن ييسِّر عـرض أفـضل املمارسـات        

كما ميكـن أن    . والتجارب الناجحة ودراسات احلالة املتصلة بتنفيذ االتفاقية      
  .تركِّز دراسات احلالة على الدروس املهمة املستفادة

األطراف لتحديد أفضل   مع مراعاة املعايري اليت ستستخدمها        )ب(  
املمارسات والتجارب الناجحة، ينبغي هلا أن تعمد إىل تعريف إطارٍ موحَّـد            

 . لتحديد أفضل املمارسات وانتقائها

ُيمكن للبلدان األطراف املتقدِّمة أن تقدم قيمةً مضافة مهمة           )ج(  
  .إىل عملية تقاسم املعرفة هذه بالتركيز على الدروس املستفادة

إفراد فرعٍ يف التقارير الواردة من البلدان األطـراف   سيسهم    )أ(  
املتقدِّمة لعرض أفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف مساعدة األمانة وجلنة          
استعراض تنفيذ االتفاقية على أداء واليتهما، على النحو احملدَّد يف املقـرَّرين            

 . على التوايل٨- م أ/٣ و٦- م أ/١

أفضل  يف سياقهاُتصاغ ست اليت جملااليلزم تعريف املواضيع وا  )ب(  
 واستناداً إىل التوجيه املقـدَّم مـن جلنـة          .ُتصنَّف حبسبها مارسات هذه و  امل

استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة، سيجري إعداد منهجية ُيمكِّـن           
  .اتِّباعها يف مجع أفضل املمارسات

ة، الـذي   ستستدعي احلاجة تكييف املوقع الشبكي لالتفاقي       )ج(  
ميكن فيه مجع أفضل املمارسات لتتقامسها مجيع األطراف واملؤسسات واجلمهور 

 .  اجلديدة املتفَّق عليها من أجل تصنيف هذه املمارساتمع الفئاتبصفٍة عامة، 

ستستدعي احلاجة اختاذ مقرر رمسي بشأن حتديد موضع حفظ   )د(  
  .البيانات واملعلومات املسترَجعة من التقارير
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  ساس املنطقياأل

تدعو االستراتيجية إىل وضع نظمٍ فعالة لتقاسم املعرفة من أجل دعم جهود رامسي السياسات واملستخدمني النهائيني على السواء الراميـة إىل                       )أ(  
  .أفضل املمارسات والتجارب الناجحة جزءاً ال يتجزَّأ من هذه املعرفة وتعدُّ. تنفيذ االتفاقية

تقدمٍ يف شىت أحناء العامل يف جمال تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات، فقد أوصى الفريق العامل املخـصَّص                   حرز من على الرغم مما أُ     )ب(  
 .كما دعا الفريق إىل استحداث منهجيٍة الستخالص هذه املعلومات. أفضل املمارسات والتجارب الناجحة كذلك بتضمني التقارير الوطنية معلوماٍت عن

ن للبلدان األطراف املتقدِّمة أن تسهم يف هذه العملية باإلبالغ بأفضل املمارسات والتجارب الناجحة، وبدراسات احلالة والدروس املستفادة ميك  )ج(  
لقي الضوء عليها يف عملييت استعراض منتصف املدة واالستعراض النهائي للمشاريع والربامج   .أيضاً، وخاصةً تلك اليتُ 

  
  موحَّد ومصنَّف للمشاريع والربامجتقدمي وصف  -  دال

  اآلثار  التنفيذ

 البلدان األطراف املتقدِّمـة     ستستند عملية اإلبالغ من ِقبل      )أ(  
إىل شكلٍ جديد للتقارير املقدمة، يشمل ورقةً للربامج واملشاريع بغرض وصف 

 . املشاريع والربامج ذات الصلة باالتفاقية

ريع هيكلٌ بسيط، متوائم مـع      سُيحدَّد لورقة الربامج واملشا     )ب(  
هيكل املرفق املايل، للحد مما حتتاج البلدان املبلِّغة بذله من جهود مـن أجـل               

  . االمتثال للشكل اجلديد
أو /سُيطلب تصنيف األهداف واألنشطة الرئيسية للـربامج و        )ج(  

 .املشاريع استناداً إىل أهداف االستراتيجية، ومعامل ريو إن أمكن

املعلومات املشمولة بورقة الربامج واملشاريع أيـضاً  سُتصنَّف    )د(  
  . وفقاً لرموز األنشطة ذات الصلة باالتفاقية ومعامل ريو

 :سيكون من الضروري االضطالع مبا يلي  )أ(  

  استحداث أشكالٍ لورقات الربامج واملشاريع؛  ‘ ١‘
إعداد مبادئ توجيهية تتضمَّن وصفاً لرموز وقواعد إسنادها          ‘٢‘

  . إىل الكيانات املبلِّغة

يف رمـوز   من الضروري أيضاً أن تعيد اآللية العاملية النظـر            )ب(  
 .األنشطة ذات الصلة وحتدِّثها متاشياً مع االستراتيجية

ينبغي أن تصبح البيانات الوصفية للمشاريع والربامج الداعمة   )ج(  
أوتنفيذها، أحد العناصـر األساسـية يف       /لتنفيذ االتفاقية، اليت ُيسِّر إقرارها و     

  .التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدِّمة
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سُيستخدم هذا التصنيف لدعم معاجلة املعلومـات املاليـة           )ه(  
وهتدف عملية التصنيف إىل التغلب على نقص التوجيه        . املقدمة يف املرفق املايل   

  .طة ذات الصلة باالتفاقية وتصنيفهايف ما يتعلق بتحديد األنش
  نطقياألساس امل

 بْيد أهنا البلدان األطراف املتقدِّمة،متثِّل البيانات الوصفية للمشاريع والربامج الداعمة لتنفيذ االتفاقية ملمحاً مشتركاً بني التقارير الصادرة عن   )أ(  
  . ختتلف إىل حدٍّ كبري يف ما بني األطراف

للمشاريع والربامج يف وصـف املـشاريع        ، سُيسترشد بورقةٍ  طراف املتقدِّمة كافة  البلدان األ سعياً إىل إصدار معلوماٍت شاملة، موحَّدة بني          )ب(  
 .  البلدان كلها النوَع نفسه من املعلومات، وتوحيد طريقة عرضهاضمان تقدمي:  هدفها ذو شقنيواألنشطة،

ن األطراف املتقدِّمة واألشكال املعرَّفة مسبقاً القائمة  بني خمتلف التزامات اإلبالغ املفروضة على البلدا   إىل حتقيق توازنٍ  تستدعي احلاجة السعي      )ج(  
  .يف كل بلد طرف من ناحية، وبني متطلبات االتفاقية من ناحية أخرى

 فضالً عن ذلك،    .شكال احلالية ميكن حتقيق هذا التوازن باحملافظة على بساطة شكل التقارير، حبيث يتسىن استرجاع املعلومات بسهولة من األ                 )د(  
  .يكل ورقة الربامج واملشاريع، على هذا النحو، متَّسقاً مع هيكل املرفق املايل فيتحقَّق بذلك املستوى األمثل من اجلهود املبذولة يف عملية اإلبالغسيكون ه

  

   عمليات تقدمي التقارير- ثالثاً 

   اتساق مواعيد اإلبالغ املقرَّرة ملختلف الكيانات املُبلِّغة- لف أ

  اآلثار  التنفيذ

 يف دورهتـا الـسابعة      ناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    ست  )أ(  
ذه دورات   توقيت تقدمي الكيانات املبلِّغة تقاريرها والشكل الذي ستتخ        مسأليت

نظر  يف دورته التاسعة، اليت سي      مؤمتر األطراف  اللجنة يف املستقبل، وسيعتمدمها   
  .عتمدها اللجنة وياختصاصاتفيها أيضاً يف 

يف ما قد يترتَّب علـى تغـيري        سيتعيَّن على األطراف النظر       )أ(  
الـذي   خالل مداوالهتا بشأن الشكل املستقبلي    من آثار   تقدمي التقارير   توقيت  

 لدى اعتمـاد  ، مث    يف املستقبل  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    ستتخذه دورات 
 . يف دورته التاسعةاختصاصاهتا مؤمتر األطراف
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 تسلـسل   تنفيذ اإلجراء املذكور أعاله بتحديـد يسريميكن ت   )ب(  
  . بني الكيانات املبلِّغة ويف كل دورة إبالغيف ما التقارير لتقدميزمين 

 اآلثار املترتبة على ذلك ضرورة تنقيح مقرَّرات مؤمتر         من بني   )ب(  
 توقيـت تقـدمي التقـارير      املتصل ب  ١- م أ /١١، غري املقرَّر    األطراف األخرى 

  .علومات أخرى، بغية كفالة االتساق يف ما بينهاوالدورة املخصَّصة لتبليغ م
  األساس املنطقي

 .الثالثة بالتناوب بني البلدان األفريقية وبلدان املناطق األخرى       وثالث دورات إبالغ، وأُِجنزت عملية اإلبالغ يف دورتيه األوىل           ١٩٩٩عام  اخُتتمت منذ     )أ(  
  .١-م أ/١١ويستند التناوب يف عملية اإلبالغ إىل املقرَّر .  تقارير فيهاالبلدان األطراف املتضرِّرة كافةبتقدمي ت  واتَّسم٢٠٠٢وُعقدت دورة اإلبالغ الثانية يف عام 

ُتسفر عن   مشاركة مجيع األطراف يف عملية اإلبالغ من شأهنا أن        ، فإن ستعراض التقارير ستسترشد مبؤشراٍت ال مبواضيع      إىل أن عملية ا    بالنظر  )ب(  
 :بية التاليةاجلوانب اإلجيا

   األطراف كافة؛ البلدانتطبيق شروط إبالغ واحدة على  ‘١‘
  تقدمي نفس نوع املساعدة إىل األطراف كافة؛  ‘٢‘
   ودون اإلقليمية؛ العاملية واإلقليميةاألصعدةئدة على  السات التقدم احملرز واالجتاهاألوجه إعداد حتليالت شاملة  ‘٣‘
  ؛)باستخدام إحصاءات (جمَّعة وتوليفها إىل حدٍّ كبريالقدرة على مقارنة املعلومات املُ  ‘٤‘
مستنرية إىل  وصياٍتإىل استنتاجاٍت شاملة والتقدُّم بتمن شأن اجلوانب اإلجيابية املذكورة أعاله أن تتيح للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اخللوص   )ج(  

 .مؤمتر األطراف

اإلقليمية من قبيـل    /مثل اتفاقييت ريو األخريني أو املمارسات العاملية      ( غريها من العمليات الدولية      إن انتظام تدفق املعلومات من االتفاقية إىل        )د(  
تـردِّي األراضـي    /وصفها مصدراً موثوقاً به للبيانات املتصلة بعمليات التـصحر        ع صيت االتفاقية ب   من شأنه أن ميثِّل أيضاً إضافةً إىل ذيو       ) تقارير حالة البيئة  

ضافة متماشيةً مع اهلدف التنفيذي الثالث من أهداف االستراتيجية الداعي إىل حتوُّل االتفاقية إىل حجٍة عاملية يف جمال املعرفة العلمية                    ذه اإل وجتيء ه . فواجلفا
  .تردِّي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/والتقنية املتعلقة بظاهرة التصحر

 اخلاصة بكل املناطق، وهو ما دعا إليه أيضاً لفترات الفاصلة بني دورات اإلبالغ الزمين لقتوافالنات كافة عي عمليات اإلبالغ من ِقبل الكياترا  )ه(  
 .الفريق العامل املخصَّص تيسرياً لعقد مقارنات يف ما بني البلدان وحتليل االجتاهات السائدة

اف كافة على زيادٍة يف نـسبة الفاعليـة إىل التكلفـة إذا    وفقاً لوجهات نظر البلدان األطراف املتقدِّمة، تنطوي عملية اإلبالغ من ِقبل األطر    )و(  
  .ما قورنت بعملية اإلبالغ بالتناوب
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   حتديد فترات فاصلة مناسبة بني دورات اإلبالغ- باء 

  اآلثار  التنفيذ

  يف دورهتا الـسابعة مـسأليت      ناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    ست  
ذه دورات اللجنة   ا والشكل الذي ستتخ   توقيت تقدمي الكيانات املبلِّغة تقاريره    

فيهـا  نظر   يف دورته التاسعة، اليت سي      مؤمتر األطراف  يف املستقبل، وسيعتمدمها  
  .عتمدهاأيضاً يف اختصاصات اللجنة وي

 شـىت    اآلثـار املترتبـة علـى      ICCD/CRIC(7)/4 تتضمَّن الوثيقة   
ملقدمـة مـن    ة على عملية استعراض املعلومات ا     السيناريوهات احملتملة املؤثر  

  .األطراف والكيانات املبلِّغة األخرى

  األساس املنطقي

وال ميكن تقدير . بطبيعة العمليات اليت ُيطلب إىل البلدان اإلبالغ عنهابصفٍة أساسية  الفاصلة بني كل دوريت إبالغ متعاقبتني يتحدَّد طول الفترة  )أ(  
  . إىل طويل األجلاجتاهات التصحر وتردِّي األراضي إال على أساسٍ متوسٍط

  .ةمناسبفترة  أربع سنوات ة بني دورات اإلبالغ وهي احلاليترة الفاصلةن الف األطراف والفريق العامل املخصَّص أرأت  )ب(  
  

  معاجلة املعلومات يف كل مراحل عملية اإلبالغ كفاءة - جيم 

  اآلثار  التنفيذ

طريقةً فعالة  سردية على السواء،ميثِّل التصنيف، ملواد عددية و  )أ(  
.  لالسترجاع بالقدر الكايف لتقييمها     وقابليةً اً حتليلي اًإلكساب املعلومات طابع  
ى معلومـاٍت  ع احلصول علينبغي توقُّ ،لتقاريرلتقدمي اوباعتماد الشكل اجلديد   

 وهو ما من شأنه     ، ومن مثَّ، ُيصبح التصنيف ممكناً عملياً      .أكثر توافقاً ومشوالً  
يصبح من  ومات   ُتصنَّف املعل   وحاملا .للمعلومات ثر منهجيةً أن يتيح حتليالً أك   

  .استرجاعها تلقائياً من التقاريراملمكن استخالصها أو 

طراف املتقدِّمة نظـم معلومـاٍت      قد تكون لدى البلدان األ      )أ(  
ويف هذه احلالة، ينبغي التشجيع . مركزية ُمحكمة حلفظ البيانات البيئية وإدارهتا

على تكييف هذه النظم للوفاء بالتزامات اإلبالغ املتصلة باالتفاقية وغريها من           
 . التزامات اإلبالغ

لواردة مـن   ستشترك األمانة واآللية العاملية يف حتليل املعلومات ا         )ب(  
 ).تكون األخرية هي اهليئة املكلَّفة بتحليل املعلومات املتصلة باملسائل املالية(التقارير 
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ستستلزم معاجلة املعلومات بكفاءة  وضع نظم معلومات هتـدف            )ب(  
إىل التعامل مع املعلومات املصنَّفة تعامالً منهجياً، وكذلك إىل تصميم قواعد بيانات            

  . االتفاقات البيئية/مة اللتزامات اإلبالغ املتصلة باالتفاقياتبيئية داع
ينبغي النظر يف مسألة استخدام معامل ريـو يف مـا يتعلـق               )ج(  

كما ينبغي تصنيف املـشاريع وفقـاً لألهـداف         . بتصنيف الربامج واملشاريع  
  .االستراتيجية والتنفيذية اجلديدة لالستراتيجية

  

ية الالزمـة لتنفيـذ     ستحتاج األمانة إىل املوارد التقنية واملال       )ج(  
 وميكـن   .يفية حتديد هذه املوارد وتعبئتها    ينبغي النظر يف ك   أعمال التصنيف، و  
  .نة باملساعدة اخلارجية االستعاالنظر يف إمكانية

  .قد يزيد اختالف لغات تقدمي التقارير من تعقيد عملية التصنيف  )د(  
ينبغي النظر يف مسألة استخدام رموز األنشطة ذات الـصلة            )ه(  

لتصنيف أهداف املشاريع اليت اقترحتها البلدان األطراف املتقدِّمة يف ورقـات           
وىل اآللية العاملية مهمة حتديث رموز      وتت. الربامج واملشاريع وأنشطتها الرئيسية   

وسيكون من الضروري إعادة النظـر فيهـا        . األنشطة ذات الصلة باستمرار   
ة على حنوٍ أفضل األهداف االستراتيجية والتنفيذية لالتفاقي      واعتمادها لتعكس   

 وقبل إدراجها وعرضها يف املبادئ التوجيهيـة        قبل بدء دورة اإلبالغ املقبلة،    
  .ا ما أُريد ذلكعلقة باإلبالغ بوقٍت كاٍف إذاملنقَّحة املت

  األساس املنطقي

 نظـم معلومـات     وضعأوصى الفريق العامل املخصَّص ب    وعلى وجه اخلصوص،     . املعلومات وجتميعها أساس عملية اإلبالغ     جاعيشكِّل استر   )أ(  
 .قطري ورصد التدفقات املاليةالالصعيد متوافقة تستهدف مجع املعلومات ذات الصلة على إجراءات وقواعد بيانات و

 بيئيـة وإمنائية  يمها يف إطار حافظة مشاريع باعتماد منهجيٍة ترمي إىل حتديد األنشطة املتصلة مبواضيع االتفاقية وتقي     أيضاً أوصت اآللية العاملية    )ب(  
 .أوسع نطاقاً

عملية التصنيف  كما ستراعي   . ألنشطة ذات الصلة، ومعامل ريو إن أمكن      البلدان األطراف املتقدِّمة وفقاً لرموز ا      ستصنَّف املشاريع اليت تصفها     )ج(  
  .األهداف الرئيسية للمشاريع، وأنشطتها الرئيسية مىت تسىن ذلكالقائمة على رموز 

وفقـاً لألهـداف    بـسيط للمعلومـات   أما عن اإلبالغ املايل، فستكون مجيع الكيانات املبلِّغة عن املسائل املالية مسؤولةً عن إجراء تصنيفٍ    )د(  
  .تنفيذية اجلديدة لالستراتيجية ومعامل ريواالستراتيجية وال
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   تيسري تطوير أوجه التآزر مع اتفاقية ريو األخرى- دال 

  اآلثار  التنفيذ

ينبغي النظر يف إنشاء جلاٍن وطنية معنية بالتنمية املـستدامة            )أ(  
  .ونظم معلوماٍت بيئية وطنية على الصعيد القطري

تصنيف املشاريع الـيت  ليسهم االستخدام احملتمل ملعامل ريو   س  )ب(  
أُبلغ هبا يف املرفق املايل ويف ورقة الربامج واملشاريع يف تعزيز أوجه التـآزر يف               

  .عملية اإلبالغ املتصلة باالتفاقية
ينبغي حبث سبل إنشاء آلياٍت أخرى هتدف إىل زيادة أوجه            )ج(  

استعراض عملييت  إجراء   تشمل هذه اآلليات     وقد. التآزر بني التزامات اإلبالغ   
املوضوعي يف متطلبات اإلبالغ املتصلة / منهجيني جلوانب التداخل التقين    وتقييم

  .باتفاقيات ريو الثالث

ستتمكَّن اآللية العاملية، مستعينةً باملعلومات املشمولة باملرفق املايل، من   
وهي ما بني االتفاقيات،    استحداث بعض التحليالت األولية ملستوى التآزر يف        

ينبغي أن تكون مشتركة مع اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم          حتليالت  
  .املتعلقة بتغري املناخاملتحدة اإلطارية 

  

  األساس املنطقي

 على املـدى  حتقيقه كبري، إال أن ىل حدٍّ فيه إ مرغوبهو أمر االتفاقيات الثالث  إطار مواءمة عملية اإلبالغ يف    ستهدفاعتماد إطارٍ عام ي   إن    )أ(  
  . نظراً للتعقيدات الوطنية والدولية القائمة على الصعيد املؤسسيمستبعدالقصري 

املتعلقـة بـتغري   واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  (والربامج الوطنية   ) اتفاقية التنوع البيولوجي  ( االستراتيجيات   تنفيذبْيد أنه ميكن تيسري تعميم        )ب(  
جلاٍن  بتحسني عملييت تنسيق املعلومات وتعميمها على الصعيدين الوطين واحمللي عن طريق إنشاء           ) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    ( وبرامج العمل ) املناخ

  .معلوماٍت بيئية وطنيةوطنية معنية بالتنمية املستدامة ونظم 
قيات ريو الثالث، قد ُتسهم يف حتسني كفاءة عملية الوفاء اتفا بني  مشتركة،قطريةاٍت على وجه اخلصوص، فإن املبادرة إىل إنشاء نظم معلوم        )ج(  

 بشأنه مشورة األمانة، بالتشاور مع فريق االتصال املشترك، هبـدف     ٨- م أ /٨بالتزامات اإلبالغ اليت تنطوي عليها كلٌّ منها، وهو املوضوع الذي طلب املقرَّر             
  . ريو الثالثتتعزيز التعاون يف عملية تنفيذ اتفاقا
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   االستنتاجات والتوصيات- اًثالث
  بكلٍّ مـن ة تتضمَّن استنتاجاٍت وتوصياٍت متصل  اليت ICCD/CRIC(7)/3هذه الوثيقة هي إضافة للوثيقة        - ٨

وجيري حالياً استعراضها والنظـر  . مبادئ اإلبالغ العامة واملبادئ املتعلقة بالبلدان األطراف املتقدِّمة بصفٍة خاصة     
وسُتؤخذ يف احلسبان املالحظـات التعقيبيـة       .  إطار عمل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        فيها يف 

الواردة يف إعداد مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املُزَمع تقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة كي 
  .اراتيتَّخذ بشأن هذه املسألة ما قد يودُّ اختاذه من قر

 -  -  -  -  - 


