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   افتتاح الدورة-  أوالً
   حفل الترحيب–ألف 

كايا، يسـار . ، افتتح وكيل وزارة البيئة واحلراجة يف تركيا، السيد حسن ز         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣يف    - ١
نائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا، وأدىل ببيان نيابـةً         الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستث       

  .أردوغانيِّب اهللا غول، ورئيس وزراء تركيا، السيد رجب ط عن رئيس مجهورية تركيا، السيد عبد

  . بكلمة أمام االجتماع،وروغلوإوأدىل وزير البيئة واحلراجة التركي، السيد فيصل   - ٢

  .العامليةإدارة اآللية فيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملدير وأدىل ببيان كل من األمني التن  - ٣

، املدير العام لوزارة البيئة الريفية والبحرية والطبيعية يف إسبانيا،          سوسيه لويس إّران  خوأدىل ببيان السيد      - ٤
  . ملكافحة التصحرنيابة عن السيدة إلينا إسبينوسا، رئيسة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة

؛ ورئيس جلنة العلم )بنما(وأدىل ببيان كل من رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، السيد إسرائيل تورِّس   - ٥
  ).الفلبني(دار . والتكنولوجيا السيد وِلَيم د

   البيانات العامة- باء 

) نيابةً عن االحتاد األورويب(وفرنسا ، ) والصني٧٧ل نيابةً عن جمموعة ا(أدىل ببيانات ممثلو أنتيغوا وبربودا   - ٦
  ).نيابةً عن جمموعة دول أوروبا الشرقية(وأوكرانيا 

  .نغولية، نيابةً عن منظمات اجملتمع املدينألوأدىل ببيان أيضاً ممثل منظمة الشبيبة اإليكولوجية ا  - ٧

  مي لالتفاقيةاملشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقلي -جيم 

 املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ و ٣جرت يومي     - ٨
  .التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية من املرفق األول إىل املرفق اخلامس

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل–ألف 

، عقب البيان الذي أدىل بـه       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧لستها األوىل املعقودة يف     أقرت اللجنة يف ج     - ٩
  .ICCD/CRIC(7)/1الرئيس، جدول األعمال املؤقت بصيغته الواردة يف الوثيقة 

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ١

  .تعيني مقرِّر للجنة  - ٢
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  :ن أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر م  - ٣

النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من              )أ(
  أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية؛

  :)١(النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية  )ب(

  ية العاملية؛ خطة العمل املتعددة السنوات لألمانة وبرنامج العمل املشترك لألمانة واآلل  ‘١‘

  خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية؛  ‘٢‘

  برنامج عمل فترة السنتني للجنة العلم والتكنولوجيا؛  ‘٣‘

  برنامج عمل فترة السنتني للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛  ‘٤‘

املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز             )ج(
  ذ االتفاقية؛تنفي

  .النظر يف اإلسهامات املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية األوىل  )د(

النظـر يف   : حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مـؤمتر األطـراف               -٤
  .٨-م أ/٨يه يف املقرر مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إل

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف االسـتعراض املنـتِظم لتنفيـذ                 -٥
  .النظر يف شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية: االتفاقية

إىل مؤمتر األطراف، مبـا يف ذلـك   اعتماد التقريـر الشامـل للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقية املقدَّم       -٦
  .االستنتاجات والتوصيات

ويف اجللسة ذاهتا، وعقب البيانني اللذين أدىل هبما ممثال الواليات املتحدة واجلزائر، أقرت اللجنة تنظـيم                  - ١٠
  .، بالصيغة املنقحة شفوياICCD/CRIC(7)/1ًعملها للدورة على النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة 

   تعيني مقرر اللجنة- باء 

  .مقرراً للجنة يف دورهتا السابعة) لبنان(اهللا  عيّنت اللجنة نائب الرئيس، السيد حسني نصر - ١١

                                                      

 تقابل املصطلحات باتت  ُتَوجَّه عناية األطراف إىل أن املصطلحات املستخَدمة أدناه قد ُعدِّلت حبيث             )١(
 .٨- م أ/٣املستخَدمة يف املقرر 
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   احلضور- جيم 
  :التالية يف االتفاقية ١٤٥ل حضر الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ممثلو األطراف ا  - ١٢

  إثيوبيا
  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  ياأرمين
  إريتريا
  إسبانيا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور
  أملانيا

  أنتيغوا وبربودا
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  - مجهورية(إيران 
  ) اإلسالمية  

  إيطاليا
  باكستان
  الربازيل
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتسوانا
  وسبوركينا فا
  بوروندي
   واهلرسكالبوسنة
  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركيا
  ترينيداد وتوباغو

  تشاد
  توغو
  توفالو
  تونس
   ليشيت- تيمور 
  جامايكا
  اجلزائر

  جزر سليمان
  جزر القمر
  جزر كوك

  جزر مارشال
  اجلماعة األوروبية

  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  تحدةمجهورية ترتانيا امل

  اجلمهورية الدومينيكية
  اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  سان تومي وبرينسييب
  جزر غرينادينسانت فنسنت و

  سانت لوسيا
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا

  سلوفينيا
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصني

  طاجيكستان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غينيا
  غينيا االستوائية

   بيساو- غينيا 
  فرنسا
  الفلبني
  ) البوليفارية-مجهورية  (فرتويال
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قطر

  قريغيزستان
  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو

  سكرييبا
  كينيا
  لبنان
  ليبرييا
  ليسوتو
  مايل

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  مالوي

  اململكة العربية السعودية
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  مونتنيغرو
  ميامنار

  )املوحدة - واليات(ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
 اليونان
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  .مراقبون عن بلد واحد ومنظمة واحدة/مراقبانوحضر الدورة أيضاً   -١٣

  :ت واملكاتب والوكاالت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف الدورةوكانت املنظما  -١٤

  )اإلكالك(اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

  )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
  )اإليفاد(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   
  ة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحد  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   
  )اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة   
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
  جامعة األمم املتحدة   
  البنك الدويل  
  .ويةاملنظمة العاملية لألرصاد اجل  

 من منظمات اجملتمع املدين، من بينها منظمات غري حكومية، ممثلةً أيضاً            ٤٩ منظمة حكومية دولية و    ١٤وكانت    -١٥
  .يف الدورة

   الوثائق-دال 

  .ترد يف املرفق الثالث قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة للنظر فيها  -١٦

   االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 
وصيات املدرجة يف هذا التقرير هي جتميع موجز لألفكار واالقتراحات والطروحات املقدمة من             االستنتاجات والت   -١٧

وفود شىت أثناء الدورة السابعة للجنة والرامية إىل مواصلة املضي قدماً يف تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني   
وحيدد هذا التقرير اإلجراءات الـيت ميكـن أن تتخـذها           ). يجيةاالسترات(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        

األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية، بعد أن ينظر فيها مـؤمتر                   
  .األطراف ويتخذ بشأهنا املقررات املناسبة، طبقاً ألحكام االتفاقية
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   عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيةبرامج: اإلطار الربناجمي –ألف 

   توصيات عامة- ١

. تؤكد األطراف أمهية االستراتيجية كأداة لالستجابة الفعالة للتحديات والفرص اجلديدة يف السياق العاملي  - ١٨
يف من  وتسلّم األطراف بالروابط بني اإلدارة املستدامة لألراضي واألمن الغذائي، والتكيف مع تغري املناخ والتخف             

  . مثل منع اهلجرة القسرية،آثاره، وإدارة املياه؛ فضالً عن أمهية االتفاقية يف التصدي للتحديات الناشئة

فاً مكافحة ويشدد بعض األطراف على أن حمور تركيز االتفاقية يظل َينَصبُّ على األراضي اجلافة، مستهِد  - ١٩
واحلفاظ على التربة يف النظم اإليكولوجية غري تلـك         التصحر وَتَرّدي األراضي، مع مالحظة أن تردي األراضي         

اخلاصة باألراضي القاحلة وشبه القاحلة واجلافة دون الرطبة مها أمران يتصالن بالعمليات يف األراضـي اجلافـة                 
ويعتقد بعض األطراف أيضاً أنه ينبغي التقليل إىل أدىن حد من درجـة             . ويؤثران فيها، ولذلك ال ميكن جتاهلهما     

ام مبناطق األراضي غري اجلافة يف عملية االتفاقية، وأنه ينبغي، عند اإلشـارة إىل مفهـوم تـردي التربـة                    االهتم
  .  حتديد هذا املفهوم ببيان أنه يتعلق باألراضي اجلافة،واألراضي

آزر وتؤكد األطراف أمهية زيادة الوعي السياسي واالهتمام باالتفاقية، مبا يف ذلك يف سياق تعزيز أوجه الت  - ٢٠
وتشدد األطراف على ما لوجود استراتيجية اتصال شاملة من أمهية من أجل االستراتيجية، . يف تنفيذ اتفاقيات ريو

  .أجل عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييمأمهية من وعلى ما لبناء القدرات من 

ون اإلقليميـة والوثـائق   وتشدد األطراف على الدور احملوري لربامج العمـل الوطنيـة واإلقليميـة ود      - ٢١
االستراتيجية املقابلة اليت تستخدمها البلدان بوصفها اإلطار الوطين الرئيسي لتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، مـع              

وتـدعو  . التشديد على ضرورة إدماجها يف إطار خطط إمنائية شاملة، مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقـر               
ين على السواء من أجل مواءمة برامج العمل مع أهداف االستراتيجية، كما تدعو  إىل تقدمي دعم مايل وتقاألطراُف

إىل استجابة مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا استجابةً أفضل لالحتياجات ذات الصلة بتنفيذ برامج العمل الوطنية، وإىل 
  . مراعاة ذلك يف خطط عمل كل مؤسسة من مؤسسات االتفاقية

قلقه إزاء مدى توافر املوارد الالزمة لتنفيذ االستراتيجية على املستويات الوطنيـة            ويعرب بعض األطراف عن       - ٢٢
. ودون اإلقليمية واإلقليمية، ولتنفيذ خطط وبرامج عمل اهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر األطراف، ولآللية العاملية واألمانة              

ت النظر بشأن كيفية التعامل مع مسألة تنفيذ        ويؤكد بعض األطراف أمهية إجراء عمليات تبادل حكومية دولية لوجها         
 وتطلب هذه األطراف إىل األمانة الشروع يف اختاذ إجراءات يف هذا الشأن باالشتراك مع اآللية                .٤اهلدف االستراتيجي   

  .وميكن تنظيم عمليات التبادل هذه على هامش الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة. العاملية

عض األطراف عن ارتياحه إزاء جممل هنج االتفاقية يف اإلدارة القائمة على النتـائج، ويرحـب                ويعرب ب   - ٢٣
إال أن  . خبطط العمل املتعددة السنوات كأساس لتفعيل أدوار مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا يف تعزيز االسـتراتيجية             

وف يتطلب زيادة تبسيط وإدماج خطط هذه األطراف تعترب أن التنفيذ األمثل ملهام مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا س          
كما يعرب بعض األطراف عن قلقه إزاء إمكانية تنفيذ هذه . وبرامج العمل، وتطلب حتسني التنسيق يف هذا الصدد

  . اخلطط والربامج وتطبيقها
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وينبغي حتقيق التكامل التام فيما بني خطط وبرامج عمل مؤسسات االتفاقية من أجل تعزيـز أوجـه التـآزر                     - ٢٤
وينبغي إعداد إطار عمل شامل بغية عرض صورة أمشل للخدمات          . التكامل بني املؤسسات وجتنب أي تداخل يف العمل       و

  .اليت ميكن هلذه املؤسسات واهليئات تقدميها لألطراف يف النهوض مبسؤوليتها الرئيسية عن تنفيذ االستراتيجية

إلدارة القائمة على النتائج، مع إيالء اهتمـام        املستخدمة ل  نهجيةاملزيادة تطوير   ضرورة  األطراف أيضاً إىل    نوه  وت  -٢٥
. خاص الختيار وتعريف مؤشرات األداء، مبا يف ذلك مصادر البيانات اليت سُتستخدم ألغراض التحقق من هذه املؤشرات                

مـن   كميـة  مؤشرات أداء وخطوط أساسالوثائق املقدمة إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف  تضمني  وبوجه عام، ُيطلب    
  . أجل متكني األطراف من القيام على حنو أفضل برصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطط وبرامج العمل

وباإلضافة إىل استعراض مؤشرات األداء، تطلب األطراف إجراء استعراض لإلجنازات املتوقعة الواردة يف               - ٢٦
ل اليت أثارهتا األطراف يف الدورة السابعة والغرض من هذين االستعراضني هو معاجلة الشواغ. خطط وبرامج العمل

للجنة، ما ُيرسي أساساً أفضل ميكّن األطراف من إدراك دور وجمال تركيز كل من اهليئات الفرعية واألمانة واآللية 
  .العاملية يف حتقيق األهداف التنفيذية الواردة يف االستراتيجية

زه يف اجتاه األخذ بنهج يف وضع امليزانية يقوم علـى           وتشجع األطراف األمانة على مواصلة عملها وإجنا        - ٢٧
النتائج، كما تشجعها على أن تقدم إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف برنامج عمل واقعياً يتـضمن معلومـات                  
مفصلة عن االحتياجات املتصلة بامليزانية، فضالً عن بيان ما إذا كان التمويل املطلوب هو مـن أجـل امليزانيـة                 

  .ة أو من أجل الصندوق التكميلياألساسي

ويالحظ بعض األطراف أن هنج اإلدارة القائمة على النتائج، وكذلك األهداف التنفيذية لالسـتراتيجية،        - ٢٨
هتم مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف االتفاقية، مبا يف ذلك األطراف، فضالً عن اهليئات الفرعية واألمانة واآلليـة             

وميكـن  . يد من التوضيح ألدوار خمتلف املشاركني يف عملية تفعيل االستراتيجية وتنفيذها          وُيدعى إىل مز  . العاملية
 املتعلق بأطر السياسات، أن تضطلع جبزء من الدور الذي عرضته هيئات            ٢لألطراف، وال سيما يف إطار اهلدف التنفيذي        

ن املؤشرات مصممة حبيث تناسب خمتلف اجلهات       وينبغي أن تكو  . االتفاقية واألمانة واآللية العاملية يف خطة عمل كل منها        
صاحبة املصلحة، مع ضمان إمكانية مقارنة املعلومات، على أن يؤخذ يف االعتبار أن تلك املؤشرات اليت تتـصل بـدور                    

رج يف املبادئ التوجيهية لإلبالغ، مـع مراعـاة الظـروف           األطراف يف عملية التنفيذ ويف اإلجنازات املتوقعة جيب أن تد         
  .درات احملددة للبلدان الناميةوالق

وتدعو األطراُف إىل استخدام عبارات ومصطلحات أدق، فضالً عن حتديد نتائج حمددة وملموسة وقابلة                - ٢٩
  .للقياس بدرجة أكرب يف خطط وبرامج العمل

   جلنة العلم والتكنولوجيا- ٢

لتكنولوجيـا يف وضـع خطـة    ع التقدير بالعمل الذي اضطلعت به جلنة العلم وا     ـراف م ـوه األط ـتن  - ٣٠
  .وبرنامج عملها
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وتالحظ األطراف أمهية تشجيع مشاركة اخلرباء العلميني يف أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا، مع مراعاة                - ٣١
وتسلط الضوء على أمهية أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو، وتعزيز األنشطة املشتركة فيما بني . التوازن اجلغرايف
  . اقية من االتفاقيات، ومشاركة اجملتمع املدينخرباء كل اتف

ويعرب بعض األطراف عن قلقه إزاء حجم املوارد املالية املتاحة واملنهجية اخلاصة بتحقيـق اإلجنـازات                  - ٣٢
وتقترح األطراف إدراج األنشطة اإلقليمية والوطنية للجنة العلم        . املتوقعة يف خطط عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      

  .جيا يف أطر التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك آليات التنسيق اإلقليميوالتكنولو

وينبغي مواءمة برامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا واألمانة من أجل توزيع املهام توزيعاً سـليماً بـني                   - ٣٣
وجيا، بينما اللجنة املؤسستني وفقاً ألدوار كل منهما، مع مراعاة أن األمانة تقدم الدعم التقين للجنة العلم والتكنول

  .مكلفة بإسداء املشورة ملؤمتر األطراف

 املتصلة بالعلم والتكنولوجيا يف سياق االتفاقية، مبا يف ذلك          باجلوانبوتشدد األطراف على أمهية التوعية        - ٣٤
دريب من كما تؤكد ما للت. تشجيع املنشورات العلمية، ونشر املعرفة بشأن التكنولوجيات املتصلة بتنفيذ االتفاقية

  .أمهية يف زيادة قدرات األطراف

ودعا بعض األطراف إىل إدراج أنشطة شبكات الربامج املواضيعية، فضالً عن أنشطة اإلنذار املبكـر، يف            - ٣٥
ويف هذه السياق، توصي هذه األطراُف بتعزيز دور مؤسـسات البحـوث            . خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا    

  . معايري واضحة الختيار هذه املؤسسات واملراكزواملراكز العلمية، وكذلك بوضع 

وينبغي تناول الُنهج اإلقليمية على حنو واف يف عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، بسبل منها دعم املبادرات                  - ٣٦
  .اإلقليمية للعلم والتكنولوجيا

   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية- ٣

 وما يتصل به من نتائج ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يف برنامج عمل الفترة ترى األطراف أن جمال النتائج احملددة املبّين  - ٣٧
هو جمال مناسب وذو صلة باملسؤوليات األساسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة، علـى النحـو املـبني يف                    

  .االستراتيجية ويف املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف

األطراف وتشيد مبستوى التفاعل احملقق، مع إيالء       وترحب األطراف بالتعاون بني اهليئتني الفرعيتني ملؤمتر          - ٣٨
اعتبار خاص إلسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا من حيث صلتها باملبادئ التوجيهية لإلبالغ ومؤشرات قيـاس               

إال أن األطراف تعرب عن قلقها إزاء حجم العمل املتراكم للهيئتني، وخباصة جلنة العلم والتكنولوجيا، وإزاء . األثر
يف مكتيب اهليئتني بأن يقـدما إرشـادات        وتوصي األطراف   .  احملدود املتاح للجنة املذكورة لتنفيذ برناجمها      الوقت

  . الوقت املناسب من أجل تقدمي خيارات واقعية للمؤشرات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

مكتيب مؤمتر األطراف وجلنة اسـتعراض      ويدعو بعض األطراف األمني التنفيذي إىل القيام، بالتشاور مع            - ٣٩
وينبغي . للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   . ٢٠١٣- ٢٠١٠تنفيذ االتفاقية، بإعداد مشروع خطة عمل أولية للفترة         
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أن تصاغ خطة العمل األولية هذه وفقاً للتوصيات الواردة يف هذا التقرير، وستعدَّل لتتفق مـع االختـصاصات                  
  .ستعراض تنفيذ االتفاقية اليت سُتعتمد يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطرافوالوالية اجلديدة للجنة ا

ويوافق بعض األطراف على أن مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ميثل أداة هامة لتحقيق إجنازات بارزة   - ٤٠
يقـدموا مـشورة    بني الدورات، وبالتايل فإن هذه األطراف توصي بأنه ينبغي ألعضاء هذه اللجنة املتناوبني أن               

إجرائية وموضوعية وأن يستفيدوا من اخلربة الضرورية ومن خدمات األمانة من أجل املضي قدماً جبدول األعمال                
إال أن أطرافاً أخرى تالحظ أن تعزيز دور مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يتطلب تقدمي . وبعملية االستعراض

  .تب لكي يتسىن إجراء مشاورات إقليمية بشأن القضايا املطروحةالوثائق يف الوقت املناسب إىل أعضاء املك

   اآللية العاملية- ٤

، ٨- م أ /٣ترحب األطراف بالتقييم الذي ستجريه وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدة، وفقاً للمقرر               - ٤١
  .وتدعو اآللية العاملية واألمني التنفيذي إىل حشد موارد كافية إلجراء هذا التقييم

  .ويشيد بعض األطراف باآللية العاملية على تنظيمها وهيكلها ودرجة التفصيل يف خطة عملها  - ٤٢

وترى بعض األطراف األخرى أنه ميكن أخذ مؤشرات األداء اليت حددت لآللية العاملية بعني االعتبار يف                  - ٤٣
  .مبادئ اإلبالغ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير الوطنية

طراف بالدعم الذي قدمته اآللية العاملية حىت اآلن، بينما ُتعرب أطراف أخرى عن قلقها وترحب بعض األ  - ٤٤
  .إزاء مستوى تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية، وإزاء شفافية اآللية ومساءلتها

 الفرص  وفيما يتعلق باجلهود اليت ستبذهلا اآللية العاملية لتعبئة املوارد، تشدد األطراف بصورة خاصة على               - ٤٥
  .اليت يتيحها القطاع اخلاص واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين

ويالحظ بعض األطراف أن األدوات الرئيسية لدعم اآللية العاملية، أي االستراتيجيات املالية املتكاملة، قد            - ٤٦
 بغية وضـع    يلزم تكييفها مع خصائص خمتلف البلدان، وتدعو هذه األطراف إىل مواصلة التحليل يف هذا الصدد              

  .ترتيبات متويل أنسب

ويسلِّط بعض األطراف الضوء على أمهية عرض العمل امليداين الذي تضطلع به اآللية العاملية عرضاً أكثر                  - ٤٧
  .حتديداً يف خطة العمل وبرنامج العمل

وار السياسات، وأنه   شارك يف ح  ت األطراف ُيتوقَّع أن     ة متعدد فعاليةًرى بعض األطراف أن اآللية العاملية ليست        يو  -٤٨
 يف جمموعة متنوعة    إىل املشاركة يف هذا الشأن أال تسعى إىل زيادة الدعم الربناجمي لإلدارة املستدامة لألراضي أو              هلا  ينبغي  

 ينبغي أن تأيت هذه     ،فهذا الدعم ينبغي أن تقوم به األطراف، ويف حال تقدمي املساعدة          . من القضايا القطاعية أو املواضيعية    
 وتسلِّم أطراف أخـرى بـالروابط       .دة من املنظمات املتعددة األطراف املشاركة يف حوار السياسات مع األطراف          املساع

القائمة بني البيئة السياساتية وتعبئة املوارد، وال سيما فيما خيص إدماج ورقات استراتيجية احلد من الفقر وبرامج العمـل                   
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ف إىل زيادة التكامل بني دوري اآللية العاملية واألمانة عن طريق العمـل             الوطنية يف السياسات الكلية، وتدعو هذه األطرا      
  .املشترك على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

وتدعو معظم األطراف إىل حتسني التوازن اجلغرايف يف الدعم املقدم إىل البلدان املتأثرة، مبا يف ذلك الدعم                   -٤٩
سسة، بينما تطلب أطراف أخرى على حنو أعم زيادة االتساق والـشفافية يف             املقدم ضمن اإلطار التنظيمي للمؤ    

وينبغي، من حيث املبدأ، أن تشمل الربامج اإلقليمية لآللية العاملية مجيـع            . اختيار اآللية العاملية للبلدان املستفيدة    
اً تنتفع به مجيع األطراف املتأثرة      مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، وينبغي لآللية العاملية أن تضع برناجماً واضح          

  .وفقاً الحتياجاهتا

وتدعو األطراف اآللية العاملية إىل أن تقدم سنوياً معلومات أكثر تفصيالً عن دعمها، مثل املبالغ اليت متـت                    - ٥٠
ـ       /تعبئتها واع مت حشدها من البلدان املستفيدة واجلهات املاحنة ومن األنشطة املدعومة، مع حتديد كميـة خمتلـف أن
.  مصنفاً حبسب املؤسسات واملنظمات غري احلكومية والقطـاع اخلـاص          ، مبا يف ذلك التمويل االبتكاري     ،التمويل

وتطلب األطراف إىل اآللية العاملية وضع مؤشرات تّنم عن مقدار التمويل الذي تسعى اآللية إىل تعبئته، أو مؤشرات                  
لدان يف إعداد طلبات املشاريع أو تنفيذها وتقيِّم على حنو أفضل للتمويل املشترك الذي ينبغي بلوغه عن طريق دعم الب

  .وينبغي أن تكون غالبية مؤشرات اآللية العاملية مؤشرات كمية. اإلسهام احملدد إلجراءات اآللية العاملية

املتعلـق   ٥ اهلدف التنفيـذي     وتؤكد األطراف أن حمور اهتمام اآللية العاملية يف إطار االستراتيجية ينصب على             -٥١
 ينبغي أن توجَّه أيضاً حنو هذه املهمة، ٢ و١ وتشري إىل أن األنشطة الداعمة للهدفني التنفيذيني بالتمويل ونقل التكنولوجيا،

  .مع جتنُّب التداخل مع عمل األمانة

اجملاالت ويالحظ بعض األطراف أنه ال تزال هناك أوجه تداخل كثرية للغاية بني اآللية العاملية واألمانة يف   - ٥٢
  .اليت تعمل فيها اآللية بصفتها آلية دعم

   األمانة - ٥

يرحب بعض األطراف باهليكل اجلديد لألمانة ويعرب عن تقديره بشأنه ويدرك أنه ينبغـي اسـتكماله                  - ٥٣
ف وتعرب أطـرا . بالتنظيم املؤسسي املقرر آلليات التنسيق اإلقليمي باإلضافة إىل حتسني التعاون مع اآللية العاملية            

  .أخرى عن قلقها إزاء هيكل األمانة اجلديد وتوصي باستعراضه يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

وتوصي األطراف بأن تركِّز األمانة عملها على وظائفها الرئيسية احملددة يف االتفاقية واالستراتيجية؛ وتـسعى                 - ٥٤
  .ز على ميزهتا النسبية مقارنة باجلهات املعنية األخرىإىل بلوغ إجراءاهتا احلد األمثل من املالءمة والفعالية؛ وتركِّ

وتشري األطراف إىل أن استمرار وتعزيز اهتمام ومشاركة األطراف، فيما يتعلق بالدعم السياسي واملايل،                - ٥٥
ضروريان لتنفيذ خطة عمل األمانة يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج، وتطلب إىل مجيع األطراف، وال سـيما                  

  .لدان األطراف املتقدمة، حتسني جهودها لبلوغ هذه الغايةالب
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وترحب بعض األطراف بتعزيز الدعم السياسايت الذي توفره األمانة إلدارة املعارف والتعاون العلمـي،                -٥٦
وهي تتطلع يف هذا الشأن إىل فكرة وضع استراتيجية         . وكذلك عملها احملسَّن يف جمال الدعوة والتوعية باالتفاقية       

غري أن بعض األطراف األخرى . صاالت شاملة لالتفاقية سُتعرض على الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف للنظر فيهاات
يبدي تشككه يف ضرورة وجود وحدتني مستقلتني إحدامها للسياسات والدعوة واألخرى للتوعية، وتشري إىل أنه               

  .قد يكون باستطاعة وحدة مبفردها أداء الوظيفتني

األطراف أيضاً بأن الربنامج احلايل يستجيب لدعوة باالستراتيجية إىل إجراء إصالحات مؤسسية            وتسلِّم    - ٥٧
ومنهجية وتوصي بزيادة التركيز يف برنامج العمل لفترة السنتني القادمة على اخلدمات املقدمـة إىل األطـراف،                 

الستراتيجية، وعلى رصد وتقييم تنفيذ     وخباصة فيما يتعلق مبا قد حتتاج إليه من مساعدة ملواءمة برامج عملها مع ا             
  .االستراتيجية واالتفاقية يف دورة اإلبالغ القادمة

وترى أطراف أن االتصال بني األمانة وفرادى األطراف، وكذلك بينها وبني األقاليم الفرعية واألقاليم،                - ٥٨
  .ةهو أمر جوهري وينبغي تناوله على النحو املناسب يف سياق اهليكل اجلديد لألمان

ويعرب بعض األطراف عن قلقه فيما يتعلق بالتيسري الفعال للتنسيق اإلقليمي، يف ضوء تعديل وحـدات                  - ٥٩
وتوصي هذه األطراف بتعزيز آليات التنسيق . التيسري باألمانة، ولعدم حتديد خطة العمل للتوقعات اخلاصة باملناطق

امة باحتياجات األطراف على املستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي، وتنفيذ االستراتيجية، وزيادة االهتمام بصورة ع
وباإلضافة إىل ذلك، يطلب بعض البلدان األطراف املتأثرة بناء القدرات وفقاً لتقارير التقيـيم              . اإلقليمي والوطين 

  .الذايت الحتياجات القدرات الوطنية

ستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي والـوطين،  وتؤكد األطراف احلاجة إىل وجود موارد كافية لدعم األنشطة على امل     -٦٠
وكوسيلة مؤكدة لتغطية بعض االحتياجات مـن       . وتوصي بأن يتخذ مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة إجراء يف هذا الشأن           

  .اً لوالية كل منهماوفقاملوارد، توصي بأن تستمر األمانة واآللية العاملية يف توحيد قوامها يف أداء خدماهتما، 

رى األطراف أنه ميكن وينبغي لألمانة  أن تنهض بدور أكثر فعاليةً يف تعبئة املـوارد، وخباصـة ألداء                   وت  - ٦١
وينبغي يف هذا السياق أن ُتدرج األمانة يف خطة عملها تعبئة املوارد لدعم جهود البلدان األطراف املتأثرة . مهامها

وقد ُسلط الضوء على    . أو اإلقليمي واألقاليمي  / و من أجل تعزيز احلوار والتشاور على املستويات دون اإلقليمي        
  .ذلك يف االستراتيجية باعتباره جزءاً من برنامج عمل األمانة

ويثين بعض األطراف على األمانة ملا تبذله من جهود من أجل تسليط الضوء على جوانب األراضي والتربة   - ٦٢
ناخ وختفيف تأثريه، بينما تشدد أطراف أخرى علـى أن          يف سياق املفاوضات العاملية املتعلقة بالتكيف مع تغري امل        

  .حمور اهتمام هذه االتفاقية يظل مكافحة التصحر يف مناطق األراضي اجلافة

وتوصي األطراُف األمانةَ بأن تواصل تعزيز اهتمامها بتيسري مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية، بطـرق                  - ٦٣
وهي تدعو  . الربامج املعين مبشاركة اجملتمع املدين واحلوار املستمر مع اجملتمع املدين         من بينها اإلبقاء على وظيفة موظف       

كما تشجع األمانـة    . األمانة إىل إدراج املؤشرات املتعلقة مبشاركة اجملتمع املدين يف املبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية            
  . على مجيع مستويات تنفيذ االتفاقيةعلى حتسني هنوجها وتوجيهها السياسايت لتعزيز دور القطاع اخلاص



ICCD/CRIC(7)/5 
Page 13 

وفيما يتعلق مبنهجية خطة عمل األمانة، ينبغي االستمرار يف حتديد تفاصيل الدور احملفِّز لألمانـة لكـي                   - ٦٤
  .ومن املطلوب أيضاً حتديد أهداف قابلة للقياس يف خطة العمل. تعكس مؤشرات األداء هذا الدور

نصب تركيز اإلجنازات املتوقعة لألمانة أو مؤشرات أدائها على أعماهلا          وتنوه األطراف أنه ُيستحسن أن ي       - ٦٥
  .التحضريية ملؤمتر األطراف، وليس على مقررات مؤمتر األطراف

وترى األطراف أن مؤشرات األداء اليت ُحددت لآللية العاملية ينبغي أخذها يف احلسبان يف مبادئ اإلبالغ               - ٦٦
  .ير الوطنيةالتوجيهية املتعلقة بتقدمي التقار

ويالحظ بعض األطراف أنه ال تزال توجد أوجه تداخل كثرية للغاية بني األمانة واآللية العاملية يف اجملاالت   - ٦٧
  .اليت تعمل فيها األمانة بصفتها جهة دعم

   برنامج العمل املشترك بني األمانة واآللية العاملية- ٦

 وإن كانت تالحظ بعـض      ،لوضع برنامج العمل املشترك   تشيد األطراف باجلهود اليت بذلتها املؤسستان         - ٦٨
وتسلِّم أيضاً بوجود جماالت غري مشمولة بربنامج العمل       . أوجه التداخل مع برنامج عمل فترة السنتني لكل منهما        

  .املشترك، رغم أن هذه اجملاالت تنطوي على نواتج مشتركة إضافية مفيدة

لتوضيح توزيع املهام وتنفيذها بني األمانة واآلليـة العامليـة،          وتالحظ األطراف أنه ال يزال هناك جمال          - ٦٩
وتطلب إىل الكيانني مواصلة احلد من االزدواج يف برنامج العمل اخلاص بكل منهما إىل حني صدور نتائج تقرير                  

ـ          . وحدة التفتيش املشتركة بشأن تقييم اآللية العاملية       درجا يف وتدعو األطراف األمانة واآلليـة العامليـة إىل أن ُت
تقريرمها إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف مزيداً من التفاصيل بشأن اخلطوات احملددة املتَّخذة، واملزمع اختاذها،               

  .لتنفيذ برنامج العمل املشترك

وتوصي األطراف بتعزيز مواءمة تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وتطلب دعماً مالياً   - ٧٠
  .نياً مشتركاً من األمانة واآللية العاملية، تبعاً لوالية كل منهما، لتنفيذ األنشطة الالزمةوتق

ونظراً الختالف الوالية بني األمانة واآللية العاملية، ينبغي أن يركِّز برنامج العمل املشترك على جمـاالت                  - ٧١
  .لألطرافاملسؤولية املشتركة والعمل الذي يكون أداؤه بصورة مشتركة مفيداً 

نوه بعض األطراف بأمهية برنامج العمل املشترك وكذلك بتعقيده، ويؤكد احلاجة إىل النظر يف هذا الربنـامج                 يو  -٧٢
  .بصورة مستفيضة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  العناصر املنهجية لتبليغ املعلومات:  عملية اإلبالغ- باء 

   توصيات عامة- ١

 على ما أجنزته من عمل بشأن اإلبالغ، وتعرب عن تقديرها للمساعدة القّيمـة              تشيد األطراف باألمانة    - ٧٣
  .املقدمة من أعضاء فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت
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وهناك اتفاق عام على مبادئ اإلبالغ املقترحة من حيث صلتها مبضمون التقـارير وشـكلها وعمليـة                   - ٧٤
ة جديدة لإلبالغ من أجل النظر فيها يف العمليات التحـضريية           وطُلب إىل األمانة إعداد مبادئ توجيهي     . اإلبالغ

، على أن تأخذ بالنهج املبني يف       ٨- م أ /٨املناسبة املفضية إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، كما ورد يف املقرر            
  .مبادئ اإلبالغ

 التحضريية املناسبة   وتؤكد األطراف ضرورة عرض وحتليل املعلومات املستمدة من التقارير يف العمليات            - ٧٥
  .املفضية إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني دورات مؤمتر األطراف

وتشاطر األطراُف الرأَي بأن عملية اإلبالغ اجلديدة ينبغي أن تستند إىل مؤشرات بسيطة وكمّية وقابلة                 - ٧٦
رز يف حتقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية، بينما وينبغي استخدام مؤشرات األداء يف حساب التقدم احمل. للقياس

ينبغي استخدام مؤشرات األثر يف قياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية الواردة يف املوجزات القطرية      
  .ودون اإلقليمية واإلقليمية

مي واإلقليمي والعاملي هبدف    أو حتسني نظم املعلومات على الصعيد الوطين ودون اإلقلي        /وينبغي إنشاء و    - ٧٧
وعلى الصعيد الوطين، ينبغي تطوير املعلومات اليت تدعم إعداد التقارير يف إطار خمتلف             . دعم نظام اإلبالغ املعزز   

وجتنباً لتكرار . أو دجمها يف قواعد البيانات املختصة القائمة/أو احلفاظ عليها و/االتفاقات البيئية متعددة األطراف و
املساعدة /ي استقصاء نظم املعلومات القائمة على الصعيد الوطين، وخباصة تلك املنشأة يف إطار املشاريعالعمل، ينبغ

وعالوة على ذلك، ينبغي أن تستخدم األمانة معايري لتصنيف املعلومات املقدمة يف التقارير وأن تنـشئ                . الدولية
حتسني نظم املعلومات هذه    / بعض األطراف إنشاء   وتعترب. نظام معلومات يتيح التناول الفعال للمعلومات املصنفة      

شرطاً مسبقاً لنجاح اإلبالغ وترحب باقتراح تضمني تلك النظم معلومات قد تكون مفيـدة التفـاقييت ريـو                  
  .وصرحت بعض األطراف أن هذه النظم ستساهم يف تعزيز إقامة الشبكات بني املؤسسات. األخريني

جراء تقييم عاملي لالحتياجات من القدرات بغية التأكد من مستوى          وترى األطراُف متفقة على ضرورة إ       - ٧٨
وينبغي أن يأخذ هذا التقيـيم يف احلـسبان         . املساعدة الالزم لدعم عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف هذا الصدد         

كـرار  استنتاجات ما أجري حىت اآلن من تقييمات للقدرات، مثل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية، جتنبـاً لت               
وأي تدابري لبناء القدرات ينبغي أن تؤخذ كعملية وليس كمشروع، أي أن بناء القدرات من أجل حتسني                 . العمل

  .الرصد والتقييم عملية طويلة األمد ينبغي أن تأخذ يف احلسبان ما يظهر من مسائل ناشئة

لى الـصعيدين اإلقليمـي ودون      وتدعو األطراُف إىل االستفادة من اخلربات واملعلومات القائمة حالياً ع           - ٧٩
  .اإلقليمي يف جمال بناء القدرات

وتؤكد بعض األطراف ضرورة زيادة تدابري بناء القدرات، مبا يشمل يف املقام األول توافر املوارد املاليـة            - ٨٠
. اإلبالغعلى حنو ميكن التنبؤ به ويف الوقت املناسب فيما يتصل مبا اقُترح مؤخراً من التزامات لألطراف يف جمال                   

أو تعزيز نظم الرصد والتقييم واملقرر أن ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه              /وذلك مهم بصفة خاصة إلنشاء و     
وأشري إىل املقدار األكرب بكثري من التمويل املتـصل ببنـاء           . التاسعة والرامية إىل تنفيذ نظام قائم على املؤشرات       
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وُوجه نداء . يو األخريني، وهو متويل قدمه حىت اآلن مرفق البيئة العاملية   القدرات املتاح لإلبالغ يف إطار اتفاقييت ر      
  . إىل مرفق البيئة العاملية لتقدمي مبالغ مماثلة إىل األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر

.  لتحديد واختيار أفضل املمارسات لكي ُيعرض على نظر األطراف مشتركاًوينبغي أن تضع األمانة إطاراً  - ٨١
د أطراف كثرية ضرورة تضمني التقارير فرعاً خاصاً بالتجارب الناجحة، وفرعاً عن أفـضل املمارسـات                وتؤك

واقترحت بعض الدول   . بالتركيز على العرب املستخلصة من األنشطة املكللة بالنجاح وتلك اليت حققت جناحاً أقل            
إثقال كاهل التقارير، وأن يوضـع      األطراف أن ترد تفاصيل أفضل املمارسات هذه يف مرفقات حرصاً على عدم             

  . للقراءةشكل موحد لعرضها تسهيالً

وتوصي األطراف بأن تكون املقترحات املتعلقة بنطاق االستعراض، وتواتر تقدمي التقارير من مجيع الكيانـات             - ٨٢
لتـشغيلية املقترحـة    مرتبطة باالختصاصات والطرائق ا، فضالً عن الفترات املناسبة الفاصلة بني دورات اإلبالغ    ،املبلغة

 وخطـة عملـها   ٢٠١١- ٢٠١٠للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وأن يظهر ذلك يف برنامج عمل هذه اللجنة للفترة        
، الذي ينص على إعادة تنظيم جلنة       ٨- م أ /٣وينبغي أن يراعى يف هذه االعتبارات املقرر        . ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة  

طة وفعالة قائمة على معلومات قابلة للمقارنة بني املناطق وعلى          استعراض تنفيذ االتفاقية حول عملية إبالغ مبس      
وينبغي اعتماد صيغة مشتركة ومتناسقة لالجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كمـا             . مدى الزمن 

  .ينبغي اعتماد مبادئ توجيهية لإلبالغ فضالً عن جدول أعمال مشترك

باإلبالغ باعتماد مقرر جديد يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، يلغـي           ويلزم توحيد املقررات املتعلقة       - ٨٣
ويشمل ذلك أيضاً وقف العمل بنظام اإلبالغ بالتناوب        . املقررات اليت سبق ملؤمتر األطراف اعتمادها هبذا الشأن       

ن أن تقدم مجيـع     ومثة من يرتأو  ). عدم تقدمي األطراف األفريقية تقاريرها بالتزامن مع تقارير األطراف األخرى         (
  . األطراف تقاريرها يف الوقت ذاته

وُيطلََب إىل األمانة موافاة األطراف باجلدول الزمين لألنشطة املزمع إجنازها يف هذا الصدد قبل انعقـاد                  - ٨٤
كما تشجَّع األمانة على الشروع يف مرحلة جتريبية مع عدد خمتار مـن البلـدان               . الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   

  .بار املبادئ التوجيهية املقترحة لإلبالغالخت

وتشري بعض األطراف إىل أنه ينبغي لألطراف، بغية تغيري اجتاه تردي األراضي، أن تتبع هنجاً متكـامالً                   - ٨٥
  .قائماً على اإلدارة على نطاق األحواض عند ختصيص املوارد الستخدام األراضي املستدام

  لِّغة توصيات حمددة تتعلق بالكيانات املب- ٢

  البلدان األطراف املتأثرة  )أ(

الستراتيجية من شأنه أن يسهل تنفيذ املبادئ التوجيهيـة اجلديـدة لإلبـالغ             مع ا برامج العمل   مواّءمة  إن    - ٨٦
تنفيـذ  إىل تأخري برامج العمل مواَءمة  عملية دي األطراف قلق من أن تؤ بعَضيساورو. ورصدها وتطبيقها بالكامل 

 العاملية على أن تقوم، من باب األولوية، بتقدمي توجيهات واضحة ومساعدة تقنية  واآلليةَألمانةَث احت و،االستراتيجية
 العمـل املنقحـة ومؤشـرات       وينبغي إقامة صالت واضحة بني برامجُ     . إىل البلدان األطراف املتأثرة يف هذا الصدد      
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 وأن حتدد ،ات أساسية ومؤشرات وإطاراً زمنياً وأن تضع معلوموينبغي أن حتدد برامج العمل الوطنية أهدافاً. اإلبالغ
غري أن األطـراف    . جمموعة األنشطة املزمع القيام هبا لبلوغ تلك األهداف ومؤشرات لقياس التقدم احملرز يف بلوغها             

 بعـض   يؤكدو.  اليت ستتطلب بناء القدرات ومتويالً إضافياً      ،شدد على ضرورة بذهلا جهوداً كبرية يف هذه العملية        ت
  . التركيز على اتساق اإلبالغ مع عمليات التخطيط الوطنية ذات الصلةأنه سيلزماف األطر

وينبغي أن يستخدم   . وينبغي أن يقوم اإلبالغ املايل على شكل موحد لإلبالغ املايل يتفق عليه األطراف              - ٨٧
لتأكيد يف اإلبالغ على املسائل وينبغي ا. البلدان األطراف املتأثرة وشركاؤها اإلمنائيون نظم إبالغ مايل متفقاً عليها

  .املالية وعلى حتليل تأثري األنشطة املضطلع هبا

وينبغي أن يتيح شكل اإلبالغ اجلديد للبلدان األطراف املتأثرة فرصةً إلبراز اإلمكانات املتاحة هلا والعوائق   - ٨٨
 أو اجتماعية أو سياسية أو مؤسسية       ، سواء كانت مادية أو مالية     "االستراتيجية"اليت تواجهها يف تنفيذ االتفاقية و     

  .أو من أية طبيعة أخرى

حتسني نظم املعلومات البيئية الوطنية سيشكل عنصراً إجيابياً أساسياً يف دعم نظام اإلبالغ اجلديد              /وإنشاء  - ٨٩
 وتؤكد  .للبلدان األطراف املتأثرة، وسيستدعي األمر مسامهة اجملتمع الدويل يف بناء القدرات والدعم التكنولوجي            

بعض األطراف ضرورة إتباع هنج شامل إزاء بناء القدرات ال يقتصر على تناول املسائل التكنولوجية بل يتنـاول           
أيضاً مسائل أخرى، مبا فيها تدريب اجلهات املعنية على املستوى الوطين، نظراً إىل غزارة املعلومات اليت سيقتضيها 

من الوقت واملوارد لبناء القدرات، فيما يتصل أيضاً بشكل اإلبالغ          وينبغي ضمان ما يكفي     . نظام اإلبالغ اجلديد  
  .اجلديد ومبادئه التوجيهية اجلديدة، كما ينبغي إعطاء األولوية لتقدمي الدعم الالزم

وتعتقد بعض األطراف أن من املفيد تسمية اجلهات املناسبة صاحبة املصلحة اليت ينبغي إشراكها يف عملية   - ٩٠
 اجلهات صاحبة املصلحة اليت ينبغي إشراكها يف العمليات التشاورية املتصلة باإلبالغ، مبا يف ذلك               اإلبالغ وحتديد 

  .اهليئات اإلدارية الالمركزية ومنظمات اجملتمع املدين

  البلدان األطراف املتقدمة  )ب(

ج االتفاقيـة يف    ينبغي أن تركز البلدان األطراف املتقدمة يف إبالغها على تقدمي معلومات عن مدى إدما               - ٩١
استراتيجياهتا اخلاصة بالتعاون اإلمنائي، واملسامهة يف بلوغ نطاق االتفاقية وتنفيذ استراتيجياهتا وحتقيق أهـدافها،              

وينبغي إجياد طرق ووسائل ملعاجلة مشكلة      . واإلجراءات املتخذة للرد على طلبات مؤمتر األطراف يف هذا الصدد         
لتصحر مقارنة باملخصصات يف جماالت أخرى ذات صلة واملـشكلة املمكنـة            قياس املخصصات املالية ملكافحة ا    

  .املتمثلة يف ازدواج حساب الدعم املايل

وينبغي أن يقوم اإلبالغ املايل على شكل موحد لإلبالغ املايل، حبيث ميكن مقارنة املعلومـات املتعلقـة                   - ٩٢
  .مة من البلدان األطراف املتأثرة الناميةباملساعدة املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة بتلك املقد
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وينبغـي  . وينبغي التركيز يف اإلبالغ على املسائل املالية وكذلك على حتليل تأثري األنشطة املضطلع هبـا                - ٩٣
ختصيص فرع من شكل اإلبالغ اجلديد اخلاص بالبلدان األطراف املتقدمة لتقييم هذا التأثري من حيث النوعية ويف                 

  .ن حيث الكميةحدود ما ميكن م

وإن استخدام السمات الداعمة ألهداف اتفاقيات ريو يف اإلبالغ املايل ُيعترب طريقة ممكنة لتقدير كميـة                  - ٩٤
وتؤيدِّ األطراُف املناقشةَ اجلارية بشأن التحسينات اليت قد يسفر عنها اسـتخدام الـسمات              . املعلومات وحتليلها 

  .انةَ إىل النظر يف حصيلة تلك املناقشاتالداعمة ألهداف اتفاقيات ريو، وتدعو األم

  مرفق البيئة العاملية  )ج(

يلزم ضمان التناسق بني املبادئ التوجيهية لإلبالغ اخلاصة مبرفق البيئة العاملية من جهة ومذكرة التفـاهم     - ٩٥
  .املربمة بني املرفق ومؤمتر األطراف من اجلهة األخرى

  األمانة  )د(

تقاريرها باستخدام ذات النهج القائم على املؤشرات الذي تطبقه األطـراف وأن            ينبغي أن تنظم األمانة       - ٩٦
تكفل مسامهة مؤشرات اإلدارة القائمة على النتائج املدروسة واملعتمدة لربنامج عمل األمانة يف املؤشرات العامة               

  .اليت حددهتا األطراف لالستراتيجية

 بعض األطراف أن التقارير الوطنية ينبغي أن تقدم إىل األمانة يف وقتها حىت يتسىن لألمني التنفيذي يعتقدو  - ٩٧
  أن يأخذ يف احلسبان البيانات واالقتراحات اليت تتضمنها عند إعـداد وثـائق اجتماعـات جلنـة اسـتعراض                   

 . تنفيذ االتفاقية

  اآللية العاملية  )ه(

 ومدى دعمها تنفيذ برامج العمل؛      ملدى دعم اآللية االتفاقيةَ   اً  ية العاملية تقييم  ينبغي أن تتضمَّن تقارير اآلل      - ٩٨
يف استيفاء املتطلبات املتعلقة بنطاق االتفاقية وبتحقيق استراتيجياهتا وأهدافها، اً ونوعياً وتقييماً ملدى إسهامها كمي

 واملعلومات املتعلقة باإلجراءات املتخذة استجابةً مع اإلشارة حتديداً إىل األهداف التنفيذية احملددة يف االستراتيجية؛
لعمليات استعراض السياسات وطرائق عمل اآللية وأنشطتها؛ واإلبالغ عن اجتاهات التمويل العاملية والتـدفقات              

اً تتيح إبالغ أن   طلبات مؤمتر األطراف األخرى ذات الصلة؛ و       ، وعن املالية حنو مناطق وبلدان بعينها تدعمها اآللية      
وينبغي أن تركز تقارير اآللية العاملية على املسائل املاليـة          . مع األمانة بشأن تنفيذ خطة العمل املشتركة      اً  شتركم

  .وكذلك على تقدمي حتليل لتأثري األنشطة املضطلع هبا

وينبغي لآللية العاملية أن تصوغ هيكل تقاريرها باستخدام نفس النهج القائم على مؤشرات الذي تطبِّقه                 - ٩٩
األطراف، وأن تكفل اندراج مؤشرات َنهج اإلدارة القائمة على النتائج، اليت ُنظر فيها واعُتمدت من أجل برنامج 

وينبغي التشديد بصفٍة خاصة على تقدمي اآللية       . الستراتيجيةلعملها، يف املؤشرات اإلمجالية اليت حدَّدهتا األطراف        
 من االستراتيجية، فضالً عن دعمها      ٥تجابةً للهدف التنفيذي    اسميكن قياسها   معلوماٍت عما حققته من إجنازات      
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وينبغي أن تكون مؤشرات األداء املستخدمة هلذا الغرض متماشيةً مع املؤشرات           . ٢ و ١لتحقيق اهلدفني التنفيذيني    
  .املقرَّر وضعها للبلدان األطراف

مانة يف وقتها ليتسىن لآللية العامليـة أن         بعض األطراف أن التقارير الوطنية ينبغي أن تقدم إىل األ          يعتقدو  - ١٠٠
  .استعراض تنفيذ االتفاقيةدورات جلنة تأخذ يف احلسبان البيانات واالقتراحات اليت تتضمنها عند إعداد وثائق 

  التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية )و(

قليمية واإلقليمية متسقة مع االستراتيجية، حسبما ينص       ينبغي العمل على أن تكون برامج العمل دون اإل          - ١٠١
وينبغي حتديد ترابطات واضحة بني الصيغ املنقحة لربامج العمل دون اإلقليميـة وبـرامج              . ٨- م أ /٣عليه املقرر   

هية ويلزم أن تقدم األمانة بالتعاون مع اآللية العاملية مبادئ توجي         . العمل اإلقليمية الوطنية وعملية وضع املؤشرات     
 . واضحة تبني كيفية حتقيق هذا املطلب

اليت سينظر فيها مؤمتر األطراف، ينبغي أن تتيح برامج ) املشتركة(وإضافةً إىل جمموعة املؤشرات األساسية   - ١٠٢
 تـنّم عـن  العمل دون اإلقليمية واإلقليمية إمكانية استخدام مؤشرات وبيانات دون إقليمية أو إقليمية خاصة هبا          

عملية ميكن من خالهلا لألطراف     استحداث   بعض األطراف    ئيرتيو.  اإلقليم أو ذاك على حنوٍ سليم      خصوصية هذا 
 تنسيق املعلومات املتاحة على الصعيد الوطين من أجل إعداد برامج دون إقليمية              ما يف منطقة فرعية أو يف منطقة     

 . يف سياق اآلليات اإلقليمية املقبلة، حسب االقتضاء، وإقليمية

بعض األطراف حتفظـات    لدى  عترب وجيهة ومفيدة، فإن     ُت كانت املوجزات الوصفية دون اإلقليمية       لئنو  - ١٠٣
أما . اًعسرياً وضع موجزات وصفية إقليمية، ألن بعض املناطق على درجة من التنوع جتعل إعداد املوجز أمربشأن  

أن من الضروري توضـيح     يرى  طراف  بعض األ غري أن   . اًوضع نظم إقليمية للمعلومات فباإلمكان اعتباره مفيد      
  .ا ومضموهنهتاأغراض هذه النظم وإدار

ويشدد بعض األطراف على أن مجيع األطراف املنخرطة يف برنامج عمل دون إقليمي يلزم إشـراكها يف                   - ١٠٤
  .إعداد التقارير دون اإلقليمية املتعلقة بكل منها

إىل شكل  مستندةً  ب الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية       التقارير املالية املقدمة من جان     تكونوينبغي أن     - ١٠٥
وميكن النظر يف تدابري تقترن     . موحد للتقارير املالية، مثلما هو مقترح بالنسبة إىل تقارير البلدان األطراف املتأثرة           

 . زمة لتنفيذهااملعلومات، فضالً عن تعبئة املوارد الالتبادل  مثل بناء القدرات وحتسني عملية التنسيق ونظم ،بذلك

   مؤشرات األداء املتعلقة باستعراض االستراتيجية- ٣

 ألن  ،طلب األطراف إىل األمانة عدم تغيري جماالت النتائج واألهداف التنفيذية الواردة يف االسـتراتيجية             ت  - ١٠٦
يز على جتميع   وطُلب إىل األمانة الترك   . ذلك قد يؤدي إىل إعادة فتح املفاوضات بشأن االستراتيجية يف حد ذاهتا           

 . مؤشرات األداء هبدف حتديد جمموعة دنيا من املؤشرات
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ويلزم وضع مؤشرات عـن  . تنسيق خمتلف جمموعات املؤشرات املستخدمة يف االستراتيجيةاً لب أيض طُيو  - ١٠٧
 النتـائج،   بع نظام اإلدارة القائمة على    التأثري واألداء إضافة إىل مؤشرات األداء اليت تستخدمها املؤسسات اليت تتّ          

 . هبدف إجياد نظام مؤشرات متسق على صعيد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  :ما يليتتفق األطراف على و  - ١٠٨

وجود املرونة الالزمة لتوسـيع     ينبغي يف البداية أن تكون جمموعة مؤشرات األداء حمدودة، مع             )أ(
 تطور عملية الرصد؛ل بةًمواكَ، ضرورينطاقها عند ال

 يلزم أن تكون مؤشرات األداء قابلة للقياس والتنفيذ وواضحة ألصحاب املصلحة الذين يستخدموهنا؛  )ب(

ويلزم أن تكون هذه املؤشرات . ينبغي التركيز بصفة خاصة على املؤشرات املتعلقة باملسائل املالية  )ج(
 .كمية وأن تفيد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف تقييم تدفقات االستثمار

إعـادة  بأن استحداث نظام للمؤشرات ينبغي أن يقتـرن         على   بعض األطراف    تشددلالتساق،  اً  وتوخي  - ١٠٩
 . االتفاقية يف اإلبالغ/ مؤشرات تنفيذ االستراتيجيةذاتالتوفيق بني برامج العمل حىت يتسىن للبلدان استخدام 

منهجية تـسترشد هبـا األطـراف يف    ع يلزم وضدنيا من مؤشرات األداء، الموعة  اجملوإىل جانب حتديد      - ١١٠
 . لب إىل األمانة أن تراعي ذلك عند قيامها بتوحيد مؤشرات األداءطُيو. استخدام املؤشرات

لب إعداد مسرد يبني املصطلحات املستخدمة وتعاريف املؤشرات، من أجل توحيد           طُيوإضافة إىل ذلك،      - ١١١
 . للعملية ولتنفيذ املؤشرات فهم األطراف

لب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم املشورة بشأن مؤشرات األداء، وال سيما فيما يتعلق باهلدف طُيو  - ١١٢
  .٣ و٢ و١ األهداف االستراتيجية شذيب، إضافة إىل عملها املتعلق بت٣التنفيذي 

شـرات األداء   عملية توحيد مؤ  يف االعتبار قدر اإلمكان يف       اخلربة دون اإلقليمية واإلقليمية      وضعويلزم    - ١١٣
من العمل املتعلق باملؤشرات هو جار بالفعل وينبغي أن يصب يف           اً  كبرياً   بعض األطراف أن قدر    تؤكدو. والتأثري

 . هذه العملية

   مؤشرات التأثري املتعلقة باستعراض تنفيذ االتفاقية- ٤

 يف العملية املتعلقة بلجنة     تعرب األطراف عن بالغ تقديرها للجنة العلم والتكنولوجيا على إسهامها الفين            - ١١٤
وتؤكد ضرورة تركيز اجلهود املبذولة على حتديد املؤشرات والبيانات القائمة ذات الصلة . استعراض تنفيذ االتفاقية

  . على الصعيد القطري كجزء من عملية وضع اجملموعة الدنيا من املؤشرات لقياس تأثريات تنفيذ االستراتيجية

ملؤشرات، تؤكد األطراف ضرورة مراعاة بعض اجلوانب الرئيسية، مثل قابليتـها           وفيما يتعلق بسمات ا     - ١١٥
وإضافة إىل ذلك، تنوه األطراف إىل ضرورة       . للقياس وموثوقيتها وبساطة استخدامها وفعاليتها من حيث التكلفة       

ع جمموعـة   كما تسلط األطراف الضوء على مسألة قابلية وض       . أن تكون املؤشرات مقترنةً بوحدات قياس حمددة      
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املؤشرات موضع التطبيق على مجيع املستويات، وتوصي جلنةَ العلم والتكنولوجيا بأن تراعي خمتلـف املبـادرات                
وتؤكد األطراف ضرورة حتديد مؤشرات نوعية      . القائمة يف شىت األقاليم عند انتقاء اجملموعة الدنيا من املؤشرات         

ات مفصلةً بقدر ما متليه الواقعية، وأن تكون وثيقـة الـصلة   ومؤشرات كمية والتمييز بينهما، وأن تكون املؤشر  
غري أن التفريق بني املؤشرات من حيث تفاصيلها وفقاً لألوضاع اإلقليمية هو أمر من شأنه . باإلقليم الذي تتعلق به

  .أن يتيح عرض نتائج التنفيذ يف شكل يسهل فهمها واملقارنة فيما بينها يف مجيع األقاليم

األطراف أمهية أنشطة بناء القدرات من حيث دعم األطراف يف استخدام اجملموعة الـدنيا مـن                 ؤكدوت  - ١١٦
وضع ، وتؤكد ضرورة إىل وضع دليل إجرائيتدعو و.  وذلك فيما يتعلق جبمع البيانات والرصد والتقييم،املؤشرات

بشرية واملالية والتكنولوجية   بذل جهود متضافرة لتعزيز املوارد ال     ضرورة  بكذلك   األطراف   تقرو. بيانات أساسية 
 . هائوحتليلها واستقراالقائمة واملستجدة ومجعها لى املعلومات عصول حالالزمة لل

وفيما يتعلق بعملية انتقاء اجملموعة الدنيا من املؤشرات اليت يتعني إتاحتها وتقدميها عن طريـق العمليـة                   - ١١٧
وضع جدول زمين حمدد تؤكد ضرورة التاسعة ملؤمتر األطراف،    املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا يف سياق الدورة        

طلب األطراف إىل مكتب جلنة العلـم       تويف هذا الصدد،     .يف هذه العملية  كل جهة   لألنشطة وحتديد مسؤوليات    
مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مساعدة طلب كذلك إىل األمانة واآللية العاملية   ت و ،والتكنولوجيا أن ينسق العملية   

  .يف القيام هبذه املهامدعمه و

تسريع على املراسلون العلميون أن يعمل أن تعمل جهات االتصال الوطنية وضرورة عرب األطراف عن تو  - ١١٨
 هبدف متكني األطراف مـن      ٢٠٠٩عملية انتقاء اجملموعة الدنيا من املؤشرات خالل نصف السنة األول من عام             

  .ورة التاسعة ملؤمتر األطرافيف الددَّد يف هذا الشأن اختاذ قرار حم
  إجراء استعراض عاملي لتنفيذ االستراتيجية واالتفاقية :عملية االستعراض – جيم

   توصيات عامة- ١

 النظر يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتنقيحهـا          وجوبب،  ٨-م أ /٧ للمقرر   تقر األطراف، وفقاً    -١١٩
علـى   مع مراعاة االستراتيجية ودور جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة           ،األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر      ضرورةحسب ال 

  نتائج الدورتني الـسابعة والثامنـة للجنـة اسـتعراض          وحسب  يف مقررات الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف       النحو احملدد   
  .تنفيذ االتفاقية

 على النحو نة استعراض تنفيذ االتفاقيةبالفعل جممل الوظائف األساسية للجقد حددت االستراتيجية لكنَّ    - ١٢٠
استعراض ) ج(استعراض تنفيذ االستراتيجية؛ و  ) ب(تفاقية؛ و الحتديد أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ ا     ) أ( :التايل

  .تقييم ورصد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعاليتها) د(إسهامات األطراف يف تنفيذ االتفاقية؛ و

 اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تزامن انعقاد بأن االستراتيجية قد دعت إىل ف أيضاًقر األطراتو  - ١٢١
 ملا تقدمي املشورة السياساتية يف حينها إىل مؤمتر األطراف وفقاًاً لالستمرارية وبغية وجلنة العلم والتكنولوجيا، ضمان

  .جاء يف االستراتيجية
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بأن ُتعّد نسخة منقحة للوثيقة املتعلقة بالشكل املقترح للدورات املقبلة          ألمانة  ا توصي األطرافُ يف هذا الصدد،    و  -١٢٢
 ،وثيقة بشأن االختصاصات املنقحة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة         وبأن ُتعّد كذلك    للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،     

 الدورة السابعة للجنة استعراض     ، مع مراعاة استنتاجات وتوصيات    ٨-م أ /٩ و ٨-م أ /٣ن  ياملقررهو مطلوب يف     حسبما
 .تنفيذ االتفاقية

، وإسهامات مؤسـسات    األقاليمحسب  الزمين  االستعراض    - ٢
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

نص على ت نظام االستعراض اجلديد، حيث ضمن  حامساً مقياساًحددتبأن االستراتيجية قد األطراف  قّرت  - ١٢٣
  األقاليم وعلـى   لفعالة ينبغي أن تستند إىل معلوماٍت قابلة للمقارنة فيما بني           أن عملية اإلبالغ اجلديدة املبسطة وا     

  .مّر الزمن

إىل مـؤمتر   األقـاليم    األطراف بإهناء العمل بالتناوب احلايل يف اإلبالغ، وبأن ُتقدَّم تقارير مجيع             يوصتو  - ١٢٤
يلزم اختاذ عدد من الترتيبات احملـددة  وس. ٢٠١٠ من دورة اإلبالغ املقبلة يف عام     األطراف يف وقت واحد ابتداءً    

بدء تنفيذ هذه العملية يف     ل اًسريي، ت وتدابري الدعم فيما يتعلق بالبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما أقل البلدان منواً           
  . يف دورته التاسعةحينها ضمن النظام اجلديد لإلبالغ واالستعراض الذي سيعتمده مؤمتر األطراف

راف إىل اإلطار العام لوالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املتمثلة يف اسـتعراض تنفيـذ                األط ريشتوإذ    - ١٢٥
االتفاقية تنفيذ  على جلنة استعراض    وهيئاهتا  ض برامج عمل مؤسسات االتفاقية      عَر بأن تُ   أيضاً يصتواالستراتيجية،  

  .امليزانية على مؤمتر األطرافض أمور البت يف مسائل عَر، بينما ُتخبصوصهالكي تنظر فيها وتبدي رأيها 

وهيئاهتـا  ) األمانة واآللية العاملية  (مؤسسات االتفاقية   مطالبة  األطراف االقتراح الداعي إىل     بعض   يؤيدو  - ١٢٦
 مؤمتر األطراف، من دورات إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني تقارير أيضاًالفرعية بأن تقدم 

ليالت متزامنة للجهود اليت يبذهلا مجيع أصحاب املصلحة يف االتفاقية ولتوجيه أعماهلم حسب        أجل إتاحة إجراء حت   
م مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا تقاريرها فقط إىل دورات جلنـة          فضل بعض األطراف األخرى أن تقدِّ     يو. االقتضاء

 .مؤمتر األطرافانعقاد استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد أثناء 

 إىل دورات جلنة استعراض     م حالياً  اإلشارة إىل أن تقرير املرفق يقدَّ      معا يتعلق مبرفق البيئة العاملية، ف     وفيم  - ١٢٧
بني حالياً ية القائمة اتلترتيبات املؤسسل ٥- م أ/١ للمقرر مؤمتر األطراف وفقاًانعقاد  أثناءتنفيذ االتفاقية اليت تعقد 

دعى مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقرير عن دعمه تنفيذ االتفاقية           ح أن يُ  َرتقُيمرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف،      
أما تقارير مرفق البيئة العاملية اليت .  مؤمتر األطرافدوراتإىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني       

 أثناءعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد  فيمكن عندئذ تقدميها إىل دورات جلنة استتتناول مسائل سياساتية أوسع نطاقاً
  .مؤمتر األطرافانعقاد 

 تقدمي حتليل أويل للموجزات بوتقر األطراف بالدور الذي من شأن جلنة العلم والتكنولوجيا أن تضطلع به  - ١٢٨
عرب تو. ة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف استعراضها تنفيذ االتفاقي         القطرية ومؤشرات التأثري ومساعدةِ    الوصفية
 يف كل  مؤمتر األطرافاتبني دوردوراهتا عقد جلنة العلم والتكنولوجيا ضرورة عن  األطراف يف هذا الصدد بعض
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ومن .  مؤمتر األطرافدوراتمع دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني اً أو تزامناً تتابعأربع سنوات 
تفاقية من االستفادة على حنو أفضل من املعلومات اليت تكون قد قدمت ن جلنة استعراض تنفيذ االشأن ذلك أن ميكِّ

يتيح زيادة فعاليـة كلفـة      أن  بالفعل على صعيد جلنة العلم والتكنولوجيا ومن التحليل املنجز يف هذا اإلطار، و            
 حيضرها واضعو   أنه ينبغي االنتباه إىل أن دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية هي دورات           غري  .  كليهما العمليتني

  السياسات، يف حني أن دورات جلنة العلم والتكنولوجيا هـي دورات موجهـة أكثـر إىل اخلـرباء يف جمـايل                     
  .جياوالعلم والتكنول

إشراك منظمات اجملتمع   كما يلزم    ، جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    أعمال مشاركة اجملتمع املدين يف      يلزمو  - ١٢٩
 يف دورات جلنة اسـتعراض       هلا فاقية ويف االستراتيجية، عن طريق إفراد جزء خاص       املدين يف استعراض تنفيذ االت    
فإهنا وافق على هذا األمر، كانت تن بعض الوفود، وإن غري أ.  مؤمتر األطرافدوراتتنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني 

 ح األخذ مبفهوم أوسـع نطاقـاً      رقُتيو. تفاقيةالإىل الطبيعة احلكومية الدولية اليت تكتسيها عملية ا       توجه األنظار   
قترح بعض األطراف الذهاب أبعد من ذلك بإعطاء يو. ، مثالًالسلطات احمللية ملنظمات اجملتمع املدين، حبيث يشمل
 يف إطار أجزاء أخرى، وخباصة األجـزاء املتعلقـة بتبـادل    يرجت يت الاتقشاناجملتمع املدين فرصة املشاركة يف امل  

  .مارساتاملعلومات بشأن أفضل امل

اختصاصات واضحة حتدد مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف        ضرورة وضع   شدد بعض األطراف على     يو  - ١٣٠
 املخصص ملنظمات اجملتمـع     اجلزءوينبغي أن يشمل ذلك النظر يف توقيت        . أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

  .املدين خالل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  ستعراض ونوعهتواتر اال - ٣

استعراض تنفيذ االستراتيجية عن طريق     الذي يتم مبوجبه كل سنتني      ترحب األطراف بصفة عامة باخليار        - ١٣١
استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق مـوجزات التـصحر   الذي يتم مبوجبه، كل أربع سنوات،       مؤشرات األداء، و  

إمكانية تقسيم استعراض مؤشرات التأثري وموجزات      كما أُشري إىل    . وتردي األراضي واجلفاف ومؤشرات التأثري    
 .التصحر وتردي األراضي واجلفاف إىل شقني خالل فترة إبالغ واحدة مدهتا أربع سنوات

مـؤمتر  ات   مراجعة شكل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني دور           ضرورةد على   دَُّشيو  - ١٣٢
وض أمره إىل االجتماعات أن يفَّينبغي  من تقدمي املعلومات، الذي يل بدالًالتركيز على التحل، بغية زيادة األطراف
األجزاء متفقة عموماً على    واألطراف  .  مؤمتر األطراف  ات لدورات اللجنة اليت تعقد بني دور      يةتحضريالاإلقليمية  

اف، مبـا يف ذلـك       مؤمتر األطـر   اتاخلمسة املقترحة لدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بني دور          
  .اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا

من  تتسم به    مابشأن طبيعة مداوالت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية و       املختلفة   فيما يتعلق باالقتراحات  و  - ١٣٣
قترح بعض األطراف أن تركز دورات جلنة استعراض ي ،والتعديالت املتصلة بذلك من حيث مدة الدوراتتفاعلية 
قبيل التخفيف من آثار  من ، من املواضيع الرئيسة واهلامة على صعيد السياسات العامةأقلتفاقية على عدد تنفيذ اال

إلعـداد أفـضل    اً  ستراتيجية توخي الالعناصر الرئيسية يف ا   ، فضالً عن     والتكيف معه، واألمن الغذائي    ،تغري املناخ 
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إىل القيمة املضافة املستمدة مـن تبـادل      أخرى  اف  أطرتشري  و. ملداوالت مؤمتر األطراف ولعملية اختاذ القرارات     
لجنـة  لأن االجتماعـات التفاعليـة      ترى   أطراف أخرى    مثةو.  املستخلصة وأفضل املمارسات   ِعَبراآلراء بشأن ال  

وينبغي أال  أن متسَّ هبا،    استعراض تنفيذ االتفاقية ال ينبغي أن تعيق الطبيعة احلكومية الدولية لعملية االستعراض أو              
 إىل أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ينبغي أن تتناول املعوقات           ارشيو. الوقت الالزم ملداوالت األطراف    من   ّدحت

  .الرئيسية اليت تواجهها األطراف يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية

فـة هـذه    ضمان فعالية كل  ب األطراف   زعتووفيما يتعلق مبدة اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،           - ١٣٤
 مـؤمتر   ات دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد بـني دور          انعقادفترة  بتحديد  ، وتوصي   االجتماعات

أو /استعراض األهداف التنفيذيـة و    (، حسب طبيعة االستعراض      عمل  أيام ١٠ و ٥األطراف يف مدة تتراوح بني      
  .التكنولوجيا، وبعقد دورات مشتركة مع جلنة العلم و)األهداف االستراتيجية

 لدورات جلنـة اسـتعراض تنفيـذ    حتضرييةعقد اجتماعات إقليمية ضرورة  على أيضاًاألطراف د  دشتو  - ١٣٥
 كوسيلة لزيادة كفاءة مداوالت اللجنـة وفعاليـة اسـتنتاجاهتا           ، مؤمتر األطراف  اتاالتفاقية اليت تعقد بني دور    

  . بتوصيات حمددة األهدافهاوخروج

  ورة استنتاجات الد- رابعاً 
اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبـا يف           –ألف 

  ذلك االستنتاجات والتوصيات

 يف مشروع تقرير دورهتـا      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤املعقودة يف   العاشرة  نظرت اللجنة يف دورهتا       - ١٣٦
  .تقرير مبساعدة األمانةالبأن يكمل ، وكلفت املقرر السابعة

  رة اختتام الدو– باء

وأدىل . يف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ببيان كل من األمني التنفيذي، وممثل تركيا نيابةً عن البلد املـضيف                  - ١٣٧
  .رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبالحظات ختامية وأعلن اختتام الدورة السابعة للجنة
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  املرفق األول

  التفاقية بشأن التوجهات االستراتيجية لشاملجلسة حوار تفاعلي 
، ُنظمت يف إطار احلوار التفـاعلي الـشامل       )االتفاقية(بإيعاز من أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           -١

حلقة نقاش بشأن التوجهات االستراتيجية لالتفاقية أثناء انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اسطنبول                
ون واقتصاديون واجتماعيون بالبحث املهمة اهلامة املتمثلة يف الشرح لواضعي السياسات وصانعي وتناول خرباء بيئي. بتركيا

ويلقي هـذا   . القرارات كيف ميكنهم معاجلة املشاكل املستمرة املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف معاجلة أفضل            
  . التقرير الضوء على املسائل البارزة اليت تناوهلا احلوار

 احلوار على زيادة االستثمار يف إدارة األراضي، وعلى املشاركة يف حتمل املسؤوليات، وبناء الشراكات يف                وركز  -٢
وبىن احلوار على احلوار الـسياسايت      . سياق اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر تعزيزاً لتنفيذ االستراتيجية         

فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، الذي عقدته أمانة االتفاقية يف بون           الرفيع املستوى بشأن التوجهات االستراتيجية الت     
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٧بأملانيا يوم 

وُعرِض تقرير احلوار . وسعى احلوار إىل حفز األطراف على تبادل اآلراء بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ االستراتيجية  -٣
وقـدمت  . (ICCD/CRIC(7)/INF.4)ة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة        السياسايت الرفيع املستوى أثناء الدورة السابع     

األطراف، من خالل احلوار التفاعلي الشامل، مسامهات إضافية بشأن السبيل قدماً واخليارات املفـضلة واجملـاالت ذات                 
النـشاط الرئيـسية   األولوية من أجل وضع االستراتيجية موضع التنفيذ، مبا يف ذلك إدماج خطط العمل الوطنية يف أوجه             

  . وإسهامها يف استئصال الفقر عموماً

وذُكـَر أن   . وترأس احلوار السيد مودو ديانغي فادا من السنغال، وأداره السيد فيلربت بروان مـن جامايكـا                 -٤
إن وقيل  . االستراتيجية تتيح فرصاً جديدةً وإمكانية تطوير أُطر التعاون بشأن مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف             

من شأن احلوار التفاعلي الشامل أن ييسر تبادل اآلراء فيما بني األطراف بشأن ما يتوقعونه من جلنة اسـتعراض تنفيـذ                     
  .االتفاقية وبشأن آليات التحفيز

السيد غودرت فان ليندن، من املركـز الـدويل للمراجـع           : وكان فريق احلوار يتألف من ستة أشخاص، هم         -٥
تربة؛ والسيد ِسم شيكونغو، من ناميبيا؛ والسيد لوكا مونتانارِالّ، من املفوضية األوروبية؛ والـسيدة             واملعلومات املتعلقة بال  

ميكا كاسترو لوسيك، من جامعة شيلي؛ والسيدة كريستينا مانسانوا، من االحتاد الدويل للمنتجني الـزراعيني؛ والـسيد                 
  .كريستوف كريبان، من البنك الدويل

ان ليندن عن تطوير التقييم العاملي لتردي األراضي، وهو مبادرة ابتكارية تستخدم تغري             وحتدث السيد غودرت ف     -٦
وشرح السيد رسم شيكونغو كيف ميكن لنهج اإلدارة القائمة على          . الكتلة احليوية بوصفه مؤشراً بديالً إلنتاجية األراضي      

 شيكونغو على أعضاء الوفود املبادرة الداعيـة إىل         وعرض السيد . حتقيق نتائج أن يكفل تنفيذ االستراتيجية تنفيذاً ناجحاً       
ودعـا البلـدان إىل أن تـضع        . التغيري، فنوه صراحةًَ أنه إذا فعلَت ما تفعلَه دوماً، فإنك ستحصل ما حصلت عليه دوماً              

  .االستراتيجية يف مقدمة أولوياهتا الوطنية
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 للتصحر، واضعاً بذلك موضوع تغري املنـاخ يف         وتناول السيد لوكا مونتانارِالّ خسائر الكربون األرضي نتيجة         -٧
وقال إن الكربون العضوي املوجود يف التربة وما له من إمكانية عكس اجتاه التـصحر وتـدهور                 . صدارة مواضيع احلوار  

واألتربة هي أكرب خزانات كربون يف دورة الكربون األرضية،         . األراضي هو املوضوع األساسي الذي يتناوله عرضه      
ومع زحف التصحر، . غ األمهية من مصادر غازات الدفيئة أو مصارفها، تبعاً إلدارة استخدام األراضي      ومصدر بال 

حتدث خسائر كبرية يف الكربون األرضي الذي يصعد إىل الغالف اجلوي، ما ُيسهم إسهاماً كبرياً يف انبعاثـات                  
خسارة يف التنوع احليوي يعمل علـى       وما حيدث نتيجة لذلك من      . غازات الدفيئة يف مجيع أحناء الكرة األرضية      

   وهكذا دواليك، ما مل يـتم وقـف         - تفاقم أزمة انبعاث الكربون، األمر الذي يعمل بدوره على تفاقم التصحر            
  .هذه الدورة

وحتدثت السيدة ميكا كاسترو لوسيك من جامعة شيلي، فشرحت ما لالتفاقية من دور يف االعتـراف                  - ٨
وبّينت أن االتفاقية توفِّر األداة الفضلى لإلقرار       . فحة اجلوع والفقر وتدهور البيئة    حبقوق الشعوب األصلية يف مكا    

وال بد بالتايل من األخذ بوجهات نظر       . مبا للشعوب األصلية من حقوق يف مكافحة اجلوع والفقر وتدهور البيئة          
 اليت تعمل على تعزيز احلق الشعوب األصلية لدى وضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، وال بد من دعم السياسات

  .يف غذاء واٍف ويف السيادة الغذائية

وحتدثت السيدة كريستينا منسانو من االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني، فقدمت عرضاً لسبل تعزيز األمن   - ٩
أما . فاقيةالغذائي يف إطار االستراتيجية، داعية إىل وجوب إشراك املزارعني ليستفيدوا بدرجة أكرب من أحكام االت              

السيد كريستوف كريبان من البنك الدويل، فتحدث عما ألطر التعاون من أمهية يف وضع االستراتيجية موضـع                 
التنفيذ بنجاح، منوِّهاً بدور تلك األطر يف حتسني حشد املوارد، لكنه أقّر بثغرة التمويل، وأكد ضـرورة حتقيـق     

  .الكفاءة وإقامة شراكات

ة مسائل، من بينها وجوب مواءمة تنفيذ االستراتيجية مع األولويات الوطنية العليا،            ونّوه احلوار إىل مجل     - ١٠
ووجوب تولّي بشكل تام زمام األنشطة القطرية، هبدف إحراز نتائج حمددة يكون هلا أثر علـى األرض وحتقيـق    

  .يةُتسهم أكرب إسهام يف املنافع البيئية العامل)  اجتماعية وبيئية- اقتصادية (مكاسب وطنية 

وينبغي لالستراتيجية أن هتدف بوضوح إىل تلبية احتياجات حمددة ال ينشط فيها شركاء آخـرون، وأن                  - ١١
تضيف قيمة إىل تعزيز السياسات وتنفيذ االتفاقية، ُمسهِمة يف كبح اجملاعة وانعدام األمن الغذائي، ومقلِّلة من الفقر 

ات الالجئني، وواضعة هناية للمنازعات اإلثنية والـسياسية        والتخلف االقتصادي، وموِقفة اهلجرة البشرية وتدفق     
 ما اضطُر أهايل قرًى بكاملها إىل مغادرة أراضيهم         - والبيئية، اليت أفضت إىل موجات عارمة من اهلجرة الداخلية          

  .الزراعية والرتوح إىل مدن كانت أصالً مكتظة بالسكان

. وأن تأيت بأفكار وآليات إبداعية على مجيع األصـعدة        وينبغي لالستراتيجية أن تأخذ بأحدث األساليب         - ١٢
وينبغي االضطالع باملشاريع واألنشطة بطريقة تشاركية، تكون شراكات أصحاب املصلحة منخرطة فيهـا مـع               

غري أن حلقة النقاش قد نّوهت إىل ما يبدو من عدم حتلّـي البلـدان         . احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص    
ادة السياسية الالزمة لتوفري املوارد، وأكدت أن ملرفق البيئة العاملية ولألطراف كافة دوراً ينهضوا به               املتقدمة باإلر 

  .يف حشد املوارد
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وبّين األطراف أهنم متفقون مع حلقة النقاش يف مالحظتها أن مثة افتقاراً عاماً إىل املوارد املالية، واقترحوا   - ١٣
.  العمل الوطنية لتضمني مشاريعها اهلواجس البيئية والتخفيف من حدة الفقر          أن يتوىل البنك الدويل متويل برامج     

وشجع األطراُف على حشد موارد إضافية، وخباصة من أجل املناطق اجلافة، مقترحني سّن تشريعات تويل األولوية 
  .للمناطق اجلافة

رة األراضي واملياه إدارة مـستدمية      ونّوه األطراف بالروابط القائمة بني اتفاقيات ريو، وأوصوا بإيالء إدا           - ١٤
نوا أن اجلوع يف البلدان النامية املتضررة هو ليس نتيجة الرتفاع األسعار الدولية للمـواد               . مزيداً من االهتمام   وبّي

الغذائية، بل هو من عواقب األوضاع على الصعيد احمللي، من قبيل تدهور األراضي الصاحلة للزراعة، والتـصحر                 
ملتواترة والشديدة املتصلة بتغري املناخ، ومجيعها عوامل تسفر عن تدّني اإلنتاجية الزراعية ومـا              وحاالت اجلفاف ا  

وتبيِّن األدلة املتاحة أن جغرافية الفقر والَعَوز وانعدام األمن الغذائي وسوء . يتصل بذلك من فقر يف املناطق الريفية
وعليـه، اقترحـت    . اضي واجلفاف املتصل بتغري املناخ    التغذية كثرياً ما تكون متالزمة مع التصحر وتدهور األر        

واقترحت األطراف  . األطراف إقامة شراكات ملكافحة الفقر وحتقيق األمن الغذائي والعمل مع الشعوب األصلية           
كذلك التخطيط إلحداث تغريات اجتماعية وسياسية باستخدام التسلسل الزمين ذاته املستخدم لوضع خمططـات              

 األحيائية الواردة يف دراسة التقييم العاملي لترّدي األراضي هبدف الربط فيما بني التغريات              - ئية  للمتغريات الفيزيا 
  .لتحديد العوامل اليت أدت إىل إحداث تغريات يف إنتاجية األراضي
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  املرفق الثاين

  عرض اختصاصات وبرنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة
  بشأن تقييم اآللية العاملية

  ات أساسية معلوم- أوالً 
وفقاً لربنامج عمل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ُعِقدت يف اجللسة الثالثـة للجنـة،                  - ١

، حلقة نقاش بشأن اختصاصات وبرنامج عمـل وحـدة التفتـيش            ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠املعقودة يف   
  .املشتركة فيما يتعلق بتقييم اآللية العاملية

  .النقاش عدد من املشاورات، يتناوهلا هذا املرفق بإجيازوسبق حلقة   - ٢

   مداوالت مكتب مؤمتر األطراف- ثانياً 
   مالحظات- ألف 

تناول مكتب مؤمتر األطراف أول مرة مسألة تقييم وحدة التفتيش املشتركة اآلليةَ العامليةَ يف اجللسة اليت                  - ٣
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢عقدها املكتب يف 

ومشل ذلك تقريراً عن آخر     . ٨- م أ /٣ من املقرر    ٢٧يط املكتب علماً باإلجراء املّتخذ عمالً بالفقرة        وأح  - ٤
ما استجد بشأن خمتلف التفاعالت اليت حدثت بني مفتشي وحدة التفتيش املشتركة ومدير إدارة اآلليـة العامليـة       

آلراء على نطاق واسع بني رئيس الوحدة       بشأن االختصاصات املقترحة للتقييم، كما مشلت حملة عامة عن تبادل ا          
  .ورئيسة مؤمتر األطراف بشأن إجراءات االستعراض واختصاصاته وكلفته التقديرية

كما أحيط املكتب علماً بالبالغ الذي وّجهه مدير إدارة اآللية العاملية إىل رئيسة مؤمتر األطراف، والذي                  - ٥
ترتب على استعراض وحدة التفتيش املشتركة من آثار يف امليزانية،  ال يتناول ما ي٨- م أ/٣شّدد فيه على أن املقرر 

وأن اآللية املشتركة ليست يف موقف يتيح هلا اإلسهاَم مالياً يف االستعراض الذي ستجريه الوحدة أو تغطيةَ أي من 
 إىل كل من وأحيط املكتب علماً كذلك بأن رئاسة مؤمتر األطراف قد وّجهت بالغاً. التكاليف اليت ستترتب عليه

اآللية العاملية واألمانة ملتمسة منهما آراءمها بشأن كيفية حتمُّل التكاليف التقديرية لالستعراض، اليت قُدِّرت أولياً               
  . من دوالرات الواليات املتحدة٣٦٧ ٩٦٦مببلغ 

رة الثامنة ملـؤمتر    وكّرر مكتب مؤمتر األطراف قوله إن قرار إجراء تقدير لآللية العاملية قد اتُِّخذ يف الدو                - ٦
األطراف، وأن االهتمام ينبغي أن ينصّب اآلن على أفضل طريقة لالستجابة لذلك القرار بغية متكني األطراف من                 

وأقر املكتب بضرورة ضمان وضع قرار مـؤمتر        . أن تتخذ قراراً هنائياً مستنرياً يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف         
  .الوقت املطلوباألطراف موضع التنفيذ بكامله ويف 
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   التوصيات- باء 

أكد املكتب أمهية وضع استعراض اآللية العاملية موضع التنفيذ يف الوقت املطلوب يف ضوء التوجُّهـات                  - ٧
اجلديدة احملددة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية، فضالً عـن                 

  .التغري، فضالً عن اإلقرار بأن مرفق البيئة العاملية هو آلية مالية من آليات االتفاقيةالظروف الدولية اآلخذة يف 

كما أكد املكتب ضرورة استكشاف سبل ووسائل احلد من التكاليف التقديرية لالستعراض، بطرق من                - ٨
  .بينها استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة على نطاق واسع

ري رمسية مع مفتشي وحدة التفتيش املشتركة يف اسطنبول، بغـرض مواصـلة             وتقرَّر إجراء مشاورات غ     - ٩
  .استكشاف اخليارات يف هذا الشأن

املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات         - ثالثاً 
  التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية

ية يف جدول أعمال املشاورات بناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف، أُدرجت مسألة استعراض اآللية العامل  - ١٠
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ و٣اإلقليمية اليت جرت يومي 

ويف هذه املشاورات، قام ممثل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بإحاطة املشاركني علماً بآخر                 - ١١
ء بني رئيس وحـدة التفتـيش       ما استجد بشأن حالة االستعراض، مبا يف ذلك عّما جرى من تبادل خمتلف اآلرا             

كما حتدث  . املشتركة ورئيسة مؤمتر األطراف، وكذلك عن مشاورات مكتب مؤمتر األطراف بشأن هذه املسألة            
  .مدير إدارة اآللية العاملية أمام اجللسات بشأن هذا البند من جدول األعمال

   اجتماعات أخرى- رابعاً 
  وفود إحاطة قدمتها وحدة التفتيش املشتركة لل- ألف 

 ٧بناء على طلب مفتشي وحدة التفتيش املشتركة، نظّم مفتشو الوحدة إحاطة غري رمسيـة للوفـود يف                    - ١٢
نوفمرب، حيث أحاطوها بشأن قواعد الوحدة وإجراءاهتا، فقدموا عرضاً بشأن النهج املعتزم اتباعه يف        /تشرين الثاين 

  وأجاب مفتشو الوحـدة علـى   . زانيته املقترحةاالستعراض وبشأن نطاق االستعراض واختصاصاته، فضالً عن مي   
  .ما طرحته الوفود عليهم من أسئلة بشأن اجلوانب املذكورة أعاله

   االجتماع االستشاري غري الرمسي مع رئيسة مؤمتر األطراف- باء 

نوفمرب اجتماعاً استشارياً غري رمسي مع مفتشي وحدة        / تشرين الثاين  ٧نظمت رئيسة مؤمتر األطراف يف        - ١٣
وحضر االجتماع أيضاً ممثلون ألمانـة االتفاقيـة        . التفتيش املشتركة مبساعدة نائب الرئيس من الواليات املتحدة       

  .واآللية العاملية
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   التوصيات- جيم 

أعرب املفتشون عن استعدادهم للنظر يف ختفيض التكاليف التقديرية لالستعراض تيسرياً لوضع مقرر مؤمتر   - ١٤
وأفاد املفتشون أنه ميكن توخي إجراء ختفيضات من خمتلـف بنـود            . فيذ يف وقت مبكر   األطراف هذا موضع التن   

  .باستثناء السفر) إعادة سداد املرتبات، حاالت الطوارئ، وما إىل ذلك(امليزانية 

  .ةوشّدد املفتشون على أنه قد قُدِّم مقترح بإجراء ختفيضات من هذا القبيل رهناً مبوافقة وحدة التفتيش املشترك  - ١٥

عرض استعراض وحدة التفتيش املـشتركة يف         - خامساً 
  الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

أدىل مفتشو وحدة التفتيش املشتركة ببيان استهاليل شددوا فيه علـى وجـوب الـشروع يف تـشرين                    - ١٦
  .ؤمتر األطرافنوفمرب يف عمل جوهري بشان تقريرهم ضماناً لتقدميه إىل الدورة القادمة مل/الثاين

  وأكد األطراف جمدداً تأييدهم للتقييم املقتـرح        .)١(وأعرب عدد من األطراف عن آرائهم يف هذا الشأن          - ١٧
  أن جتريه وحدة التفتيش املشتركة لآللية العاملية، إال أهنم أبدوا قلقهم بشأن الكلفـة التقديريـة لالسـتعراض،                  

  . طالبني ختفيضها

تيش املشتركة األطراَف بأنه سُينظَر يف آرائهم بشأن تقييم اآللية العامليـة، وأنـه           وطمأن ممثل وحدة التف     - ١٨
  . سيقدَّم مقترح بتخفيض تكاليفه

، قام ممثل إسبانيا، نيابة عن ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤وأثناء اجللسة العامة اخلتامية، اليت عقدت يف   - ١٩
اللجنة علماً بأن رئيس وحدة التفتيش املشتركة قد وجه بالغاً إىل           رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، بإحاطة       

رئيسة مؤمتر األطراف بشأن االتفاق الذي مت التوصل إليه مع اآللية العاملية فيما يتعلق بالتقييم املطلوب إجـراءه                  
ة، وإبـرام   من دوالرات الواليات املتحـد ٢١٩ ٠٠٠لآللية، مبا يف ذلك متويل االستعراض بكلفة منقحة قدرها       

  . اتفاق إدارة خدمة من أجل املضي قدماً بوضع التقييم موضع التنفيذ

                                                      

، وشيلي  )نيابة عن اجملموعة اآلسيوية   (، وميامنار   )نيابة عن اجملموعة األفريقية   (أدىل ببيانات ممثلو تشاد      )١(
نيابة عن االحتاد   (، وفرنسا   )نيابة عن جمموعة مشايل البحر األبيض املتوسط      (، وتركيا   )نيابة عن جمموعة أمريكا الالتينية    (

، والواليات املتحدة، وأوكرانيا، وكوت ديفوار، ونيجريا، ) والصني٧٧ل نيابة عن جمموعة ا(وأنتيغوا وبربودا ، )األورويب
 . وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية، واملغرب، وغامبيا، وسوازيلند، والصني، وتايلند
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  الثالثاملرفق 

  الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  يف دورهتا السابعة

  عنواهنا أو وصفها    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(7)/1  األمانةأعدهتامذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه   

ICCD/CRIC(7)/2             اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
  األمانةأعدهتا مذكرة . االتفاقية

ICCD/CRIC(7)/2/Add.1             اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
ة العمل املتعددة النظر يف مشروع خط . إضافة. ألمانةأعدهتا ا مذكرة  . االتفاقية

  )٢٠١١- ٢٠٠٨(السنوات لألمانة 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.2          ـ ل تعزيـز تنفيـذ   اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أج
النظر يف برنامج عمل األمانة احملـدد       . إضافة.  األمانة مذكرة أعدهتا . االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.3             اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
النظر يف مشروع خطة العمـل      . إضافة. مذكرة أعدهتا اآللية العاملية   . االتفاقية

  )٢٠١١- ٢٠٠٨(املتعددة السنوات لآللية العاملية 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.4        العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ      اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات
النظر يف برنامج عمل اآلليـة      . إضافة. مذكرة أعدهتا اآللية العاملية   . االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(العاملية احملدد التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.5             اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
النظر يف مشروع برنـامج العمـل       . إضافة. أعدهتا األمانة مذكرة  . االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(املشترك لألمانة واآللية العاملية 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.6            اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية .
ة السنتني احملدد   النظر يف مشروع برنامج العمل لفتر     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(التكاليف للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.7             اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . االتفاقية

  من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاالستراتيجيني للسنوات العشر 

ICCD/CRIC(7)/3              النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف
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  عنواهنا أو وصفها    رمز الوثيقة

  .مذكرة أعدهتا األمانة. ٨- م أ/٨املقرر 

ICCD/CRIC(7)/3/Add.1              يف النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه
املبادئ املتعلقة باإلبالغ مـن     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . ٨- م أ /٨املقرر  

  قبل البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.2              النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف
ئ املتعلقة باإلبالغ مـن     املباد. إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . ٨- م أ /٨املقرر  

  قبل البلدان األطراف املتقدمة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.3              النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف
املبادئ املتعلقة باإلبالغ مـن     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . ٨- م أ /٨املقرر  

كومية الدولية واملؤسسات واآلليات املاليـة      قبل األمم املتحدة واملنظمات احل    
  ذات الصلة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.4              النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف
املبادئ املتعلقة باإلبالغ مـن     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . ٨- م أ /٨املقرر  

  قبل مرفق البيئة العاملية

ICCD/CRIC(7)/3/Add.5              النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف
املبادئ املتعلقة باإلبالغ مـن     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . ٨- م أ /٨املقرر  

  قبل األمانة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.6           النحو املشار إليه يف    النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على
املبادئ املتعلقة باإلبالغ مـن     . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . ٨- م أ /٨املقرر  

  قبل اآللية العاملية

ICCD/CRIC(7)/3/Add.7              النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف
املبادئ املتعلقة باإلبالغ عـن  . ةإضاف. مذكرة أعدهتا األمانة. ٨- م أ /٨املقرر  

  تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية

ICCD/CRIC(7)/4            مـذكرة  . النظر يف شكل الدورات املقبلة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة
  أعدهتا األمانة

ICCD/CRIC(7)/INF.1  معلومات للمشاركني  

ICCD/CRIC(7)/INF.2  اركنيقائمة املش  

ICCD/CRIC(7)/INF.3  مذكرة أعدهتا األمانة. حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  
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  عنواهنا أو وصفها    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(7)/INF.4           نتائج احلوار السياسايت الرفيع املستوى بشأن التوجهات االستراتيجية التفاقية
مـايو  / أيـار  ٢٧األمم املتحدة ملكافحة التصحر، املعقود يف بون بأملانيـا يف           

  مذكرة أعدهتا األمانة. ٢٠٠٨

ICCD/CRIC(7)/INF.5  االختصاصات اليت اقترحتها وحدة التفتيش املشتركة. تقييم اآللية العاملية  

ICCD/CRIC(7)/INF.6  مذكرة أعدهتا األمانة. آلية تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  

ICCD/CST(S-1)/4/Add.1             اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
النظر يف  . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  .  جلنة العلم والتكنولوجيا   - االتفاقية  

مشروع خطة العمـل املتعـددة الـسنوات للجنـة العلـم والتكنولوجيـا              
)٢٠١١- ٢٠٠٨(  

ICCD/CST(S-1)/4/Add.2              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز وتنفيـذ
النظر يف  . مذكرة أعدهتا األمانة  . إضافة.  جلنة العلم والتكنولوجيا   - االتفاقية  

مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا          
)٢٠٠٩- ٢٠٠٨(  

ICCD/CST(S-1)/5/Add.1               تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن أعمال دورهتا االسـتثنائية األوىل، املعقـودة يف
املشورة املقدمة من . إضافة. ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٣اسطنبول يف الفترة 

أفضل الطرق لقياس   جلنة العلم والتكنولوجيا إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن          
 من اخلطة وإطـار العمـل       ٣ و ٢ و ١التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية       

   شر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاالستراتيجيني للسنوات الع

  ـ ـ ـ ـ ـ

  

  

  

  


