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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  النظر يف أفضل املمارسات

الوصول إىل املعلومات املتعلقـة بأفـضل       : يف أفضل املمارسات  النظر      
  املمارسات

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
أن تستعرض الدورات املقبلة للجنـة      ) ١٠-م أ /١٥املقرر  (ر مؤمتر األطراف    قّر  

  .  املمارساتلاستعراض تنفيذ االتفاقية مدى إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفض
لب مؤمتر األطراف، يف املقرر نفسه، إىل األمانة أن ُتحدِّد قاعدة بيانات ُيوصى             وط  

، لكي ُتنقل إليها أفضل     ٩-م أ /١٣هبا للمعلومات اجلديدة املتعلقة باملواضيع احملددة يف املقرر         
  . ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي احملفوظة يف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

ؤمتر األطراف أيضاً إىل مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم           وطلب م   
والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها، وفقـاً             

  .لوالية كل من اللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
فاقية بأن تنظر اللجنة يف دورهتا احلاديـة        مكتب جلنة استعراض تنفيذ االت    وأوصى    
اختيار قواعد بيانات موصى هبا، هبدف تقدمي توصيات يف هذا الصدد إىل      مقترح  عشرة يف   

  وطلب املكتب أيضاً إىل األمانة أن تطرح تصوراً        . مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة     
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، بغية تقدمي توصيات إىل مؤمتر بشأن تبادل املعلومات املقدمة من األطراف واحلصول عليها
األطراف يف دورته احلادية عشرة وطرح أي مقرر قد يرغب مؤمتر األطراف يف اختاذه يف               

  .هذا الصدد
تضم هذه الوثيقة ثالثة فروع، يتناول أوهلا قواعد البيانات احملددة املوصى هبا؛            ومن مث     

لومات املقدمة من األطراف لعامة اجلمهور؛      ويتناول الثاين إطاراً سياساتياً إلتاحة البيانات واملع      
تسلكها جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم           ميكن أن   ويتناول الثالث السبل اليت     

  . والتكنولوجيا من أجل تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها، وفقاً لوالية كل منهما
كـن أن تتخـذها   اإلجراءات الـيت مي بشأن وترد أيضاً يف هذه الوثيقة توصيات      

  . والشركاء املعنيونمؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٧-١  ...................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
  ٥  ١٥-٨  .............................................حتديد قواعد البيانات املوصى هبا  - ثانياً  
  ٧  ٢٦-١٦  .......................................اإلطار السياسايت للوصول إىل البيانات  - ثالثاً  

  ٧  ١٩-١٦  ..................................................مات أساسيةمعلو  - ألف     
: إبالغ املعلومات يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر             -  باء     

  ٩  ٢٢-٢٠  ...................................................القانوين األساس
مرجعية سياسات الوصول إىل املعلومات يف مؤسسات أخـرى تابعـة             -جيم     

  ٩  ٢٥-٢٣  ......................................................املتحدة لألمم
  ١٢  ٢٦  ....اسة لتقاسم البياناتالعناصر اليت ينبغي النظر فيها يف سياق وضع سي  - دال     

  ١٣  ٣٢-٢٧  ........................................تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها  - رابعاً  
  ١٤  ٣٣  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً  
، إىل الدول األطراف أو الدول اليت هلا        ٩-م أ /١٣طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١

حة التصحر أن تقدم تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف، منـها           مركز املراقب يف اتفاقية مكاف    
وُعهد إىل جلنـة اسـتعراض تنفيـذ        . تقارير عن أفضل املمارسات يف سياق تنفيذ االتفاقية       

، بتنفيذ مجلة مهام، منها جتميـع ونـشر أفـضل           ٩-م أ /١١االتفاقية، مبوجب مرفق املقرر     
  . املمارسات هذه

الـواردة يف   للمواضيع السبعة   تعلقة بتنفيذ االتفاقية وفقاً     وُتجمع أفضل املمارسات امل     -٢
  : ، وهي٩-م أ/١٣املرفق اخلامس من املقرر 

  ؛تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف  )أ(  
  ؛بناء القدرات وإذكاء الوعي  )ب(  
البحـث يف جمـال     / األراضي واجلفاف والرصد والتقييم    وتدهورالتصحر    )ج(  

  ؛ لألراضياإلدارة املستدامة 
  ؛إدارة املعارف ودعم القرار  )د(  
  ؛ العامة واإلطار التشريعي واملؤسسيةإطار السياس  )ه(  
  ؛تعبئة املوارد والتمويل  )و(  
  . وإقامة الشبكاتاملشاركة والتعاون  )ز(  

، تقدمي التقارير عن أفضل املمارسات بشأن       ٢٠١٠يف أواخر عام     وبدأت األطراف،   -٣
املذكورة أعاله، وجيري تسجيل تقارير األطراف من خالل نظـام اسـتعراض            ) أ (ملوضوعا

  .األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية، وهو نظام إبالغ عن طريق اإلنترنت تابع لالتفاقية
، تعزيز إمكانية الوصول إىل املعلومات      ١٠-م أ /١٥وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤

، وطلب إىل األمانة أن ُتحدِّد قواعد بيانات موصـى هبـا لكـل              املتعلقة بأفضل املمارسات  
ُتنقل إليها البيانات واملعلومات احملفوظة يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء           موضوع لكي   

  .وتقييم تنفيذ االتفاقية
وطلب مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب املقرر نفسه، إىل مكتيب جلنة استعراض تنفيـذ       -٥

نة العلم والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل أفضل املمارسات            االتفاقية وجل 
ونشرها، وفقاً لوالية كل من اللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عـشرة،               

  .وطلب كذلك إىل األمانة أن تواصل تيسري هذه املشاورات
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يف الفترة الفاصلة   يف اجتماعاته املعقودة     ونظر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،       -٦
، يف مسألة الوصول إىل أفضل املمارسات       ٢٠١٢سبتمرب  /فرباير وأيلول /شباطبني دورتني يف    

  .وقدم مزيداً من التوجيه إىل األمانة وإىل اآللية العاملية بشأن تنفيذ هذه األحكام
 ١٠-م أ /١٥تنفيذ املقرر    سياقهذه الوثيقة معلومات عن أعمال األمانة يف        وُضّمنت    -٧

 وعن النتائج اليت حتققت حىت اآلن من أجل النظر فيها ويف أية توصيات قـد ترغـب جلنـة                  
  .استعراض تنفيذ االتفاقية يف تقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

  حتديد قواعد البيانات املوصى هبا  -ثانياً  
  :نة ما يلي إىل األما١٠-م أ/١٥املقرر يف لب طُ  -٨

موضـوع  حتديد قاعدة بيانات يوصى هبا للمعلومات اجلديدة املتعلقة بكل            )أ(  
  ذات الصلة بأفضل املمارسات يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر؛من املواضيع 

دعم األطراف والكيانات األخرى املبلغة يف تقدمي أفضل املمارسات لكـي             )ب(  
  ؛)٦املوضوع واآللية العاملية يف حالة (وصى هبا ُتدرج يف قاعدة البيانات األساسية امل

نقل أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي املدرجة يف نظام استعراض            )ج(  
األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية إىل قاعدة البيانات املوصى هبا، لدى حتديدها، وذلك فيما يتعلق              

ة يف نظام استعراض األداء وتقييم      ، مث االستعاضة عن أفضل املمارسات املدرج      موضوعبكل  
  .تنفيذ االتفاقية برابط إىل قاعدة البيانات املوصى هبا

وقدم مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مزيداً من التوجيه بشأن تنفيذ األحكـام               -٩
ويف هذا الصدد، طلب املكتب، يف اجتماعه املعقـود         . ذات الصلة من املقرر املذكور أعاله     

، أن جيري حتديد املنظمات وقواعد البيانات األساسـية         )١(٢٠١٢فرباير  /باط ش ١٨ و ١٧ يف
املنظمات ُتنتقى يف ضوئها  األمانة املعايري املفصلة اليت     تضع  وأن  طلب إبداء اهتمام،    من خالل   

  :م مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية التوجيهات التاليةوقّد. املهتمة وقواعد البيانات
 ٦ إىل   ١من  للمواضيع  قواعد البيانات املوصى هبا     مانة إجراء حتديد    ُتنفّذ األ   )أ(  
األخرى وفقاً للجدول   املواضيع  ، على أن تسري إجراءات حتديد قواعد بيانات         ٢٠١٢يف عام   
  مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة؛الذي وافق عليه الزمين 

جنة استعراض تنفيذ   للاحلادية عشرة   نتائج عملية التحديد يف الدورة      ُتتناول    )ب(  
  مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة؛متهيداً لقرار هنائي يتخذه االتفاقية، 

__________ 

 %http://www.unccd.int/en/about-the-convention/the-bodies/The-CRIC/Pages/CRIC>متاح يف املوقع  ) ١(

20Bureau.aspx>. 
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حفـظ  علـى  استمرارية اإلبـالغ،  كفالة مؤقتة، وهبدف ص بصورة   َرُيح  )ج(  
 يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم تنفيـذ          ١املوضوع  معلومات أفضل ممارسات    

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املشورة ويتخذ مؤمتر األطراف مقرراً هنائياً           االتفاقية ريثما تقدم  
  .بشأن قواعد البيانات املوصى هبا

 ١٨ و١٧وقدم مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعه املعقـود يـومي        -١٠
  :، التوصيات التالية)٢(٢٠١٢سبتمرب /أيلول

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وثيقة منقحـة      األمانة مث تقدم إىل مكتب       عّدُت  )أ(  
وفـق  بشأن املعايري املفّصلة لتحديد قواعد البيانات املوصى هبا، مع تصنيف املعايري املقترحة             

  توصيفات؛‘ ٣‘معايري تقنية؛ ‘ ٢‘حات؛ مرشِّ‘ ١‘: يلي ما
جلنة استعراض تنفيذ   طلب إبداء اهتمام مبجرد موافقة مكتب       تصدر األمانة     )ب(  

أو قواعد البيانات املوصى هبا /تفاقية على املعايري املفصلة، هبدف اقتراح قائمة باملؤسسات و   اال
، حبيث ُتدرج هذه القائمة يف وثيقة رمسية ُتعرض يف الدورة احلادية عشرة             ٦ و ١للموضوعني  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
ة اليت ستقع على عاتقها     ختطر األمانة املؤسسات املرشحة بااللتزامات احملدد       )ج(  

جتميـع  ‘ ١‘: يف حال اختيارها من ِقبل مؤمتر األطراف، وتتعلق هذه االلتزامات مبـا يلـي             
صيانة قاعدة البيانات وضمان سالمة البيانات      ‘ ٢‘املعلومات اإلضافية اليت تتلقاها األطراف؛      

لتقاسم ا وفقاً لسياسة    تيسري الوصول إىل معلومات وتداوهل    ‘ ٣‘لفترة زمنية دنيا ُيتفق عليها؛      
تقدمي هذه اخلدمات دون تكلفة، أو تقدير املوارد املالية والبـشرية           ‘ ٤‘البيانات ُيتفق عليها؛    
  .الالزمة يف هذا الصدد

وأعدت األمانة، بالتشاور مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مشروع معايري             -١١
  .مفصلة لتحديد قواعد البيانات املوصى هبا

 .)٣(٢٠١٢ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢١يف  تلبية طلب إبداء االهتمام     تح باب   وفُ  -١٢
قائمـة  ُتنشر  متاحة، ولذلك   للطلب   ةوقت إعداد هذه الوثيقة مل تكن تفاصيل االستجاب        ويف

األساسـية يف وثيقـة مـستقلة،       املستجيبة واملـستوفية للـشروط      املؤسسات واملنظمات   
ICCD/CRIC(11)/13/Add.1 ، نكليزية فقطباإلتصدر.  

وسوف متكِّن أيضاً هذه العملية األمانة من نشر روابط على اإلنترنت تتصل بقواعد               -١٣
مـن أجـل تزويـد      )  أعاله ١انظر الفقرة   ) (و(و) أ(باملوضوعني  البيانات املوجودة املتعلقة    

__________ 

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٢(
-http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages/Identification> انظر )٣(

of-primary-databases-for-UNCCD-best-practices.aspx>؛ 
 .<http://global-mechanism.org/en/news/call-for-expression-of-interest-on-unccd-best-practices>و
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األطراف بسبل الوصول إىل أكرب قدر ممكن من أفضل املمارسات، على النحو الذي تشترطه              
  .١٠-م أ/١٥ من املقرر ٣يضاً الفقرة أ

العمليـة،  اهتمامها هبذه وقد يدعو مؤمتر األطراف املؤسسات واملنظمات اليت أبدت          -١٤
، بناًء على   طلب إبداء االهتمام  واليت تستويف الشروط األساسية على النحو املنصوص عليه يف          
مـدهتا  مات لفترة زمنية مبدئية     توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إىل تقدمي عدد من اخلد         

  :، وتشمل هذه اخلدمات ما يلي)٢٠١٨-٢٠١٣(ست سنوات 
اخلاصة تلقي واستضافة قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ             )أ(  

  من أفضل املمارسات املتعلقة باالتفاقية؛) أ(باملوضوع 
أفضل املمارسـات   من  ) و(إنشاء واستضافة قاعدة بيانات بشأن املوضوع         )ب(  

  املتعلقة باالتفاقية؛
جتميع املعلومات اإلضافية اليت تتلقاها األطراف والكيانات األخرى املبلغـة            )ج(  

  من أفضل املمارسات املتعلقة باالتفاقية؛) و(و )أ(عن أفضل املمارسات بشأن املوضوعني 
يانات، وإتاحة  قاعدة البيانات أو قواعد البيانات هذه وضمان سالمة الب        إدامة    )د(  

  ؛من خالل هياكل شبكيةالبيانات واملعلومات وفقاً للتصنيف املعتمد من مؤمتر األطراف 
تيسري الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفـضل املمارسـات ذات الـصلة،              )ه(  

البيانات اليت قـد يقـرر مـؤمتر        تقاسم  وضمان تداول هذه املعلومات، مع مراعاة سياسة        
  بشأن إبالغ املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات؛األطراف اعتمادها 

البيانات واملعلومات بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باالتفاقية مـع         تقاسم    )و(  
  .قواعد البيانات األخرى املماثلة اليت سيوصي هبا مؤمتر األطراف/املؤسسات

 النهائي هلذه العملية    ، ومع مراعاة أن اهلدف    لطلب إبداء االهتمام  وبناًء على االستجابة      -١٥
مجهور ممكـن،  رسات املتعلقة باالتفاقية وإتاحتها ألوسع    معلومات املما إىل  الوصول  هو حتسني   

قد تنظر أيضاً جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دعوة املؤسسات واملنظمات املهتمة إىل تنـسيق               
  .املكرسة لذلكاكل واهليجهودها وتيسري تداول املعلومات ذات الصلة من خالل الشبكات 

  البياناتللوصول إىل اإلطار السياسايت   -ثالثاً  

  معلومات أساسية  -ألف  
نظـام اسـتعراض    أتاح اإلبالغُ املستند إىل بيانات كمية وإىل مؤشرات من خالل             -١٦

ُسُبالً لتقاسـم   بيانات التقارير الوطنية    ، ورقمنةُ    مرفق إلكتروين  األداء وتقييم التنفيذ، وإنشاءُ   
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علومات املقدمة من األطراف واالستفادة منها على نطاق واسع يتجـاوز حـدود تقريـر        امل
  .التحليل األويل املنشور يف إطار الوثائق الرمسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وتدور حالياً يف العديد من احملافل الدولية مناقشات حول مسألة إتاحـة البيانـات                -١٧
زءاً من جدول األعمال العاملي، مبا يف ذلك جدول األعمال          للجميع، وهي مسألة أصبحت ج    

ويعكف العديد من الوكاالت املتخصـصة      . املتعلق باملسائل البيئية ومسألة التنمية املستدامة     
والربامج واملؤسسات املالية التابعة لألمم املتحدة على اختاذ إجراءات وعلى وضع سياسـاهتا             

وميكن أيضاً التفاقية مكافحـة التـصحر،       . البياناتىل  الوصول إ ومبادئها التوجيهية بشأن    
املستند إىل بيانات كمية والبيانات اليت ُجمعت       استناداً إىل أساسني قويني، مها نظام اإلبالغ        

البيانات املبلغة رمسياً مـن     يف جمال الوصول إىل     أن تنظر يف اعتماد سياسة حمددة       حىت اآلن،   
  . استعراض األداء وتقييم التنفيذاألطراف، مبا يف ذلك من خالل نظام

 حىت اآلن فرصة الوصول إىل البيانات األوليـة املقدمـة مـن األطـراف               ومل ُتتح   -١٨
 )٤(العامليةإالّ لآللية   نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      من خالل   والكيانات املبلغة األخرى    

 إعداد وثائق التحليـل األويل      هبدف املساعدة يف   ،)٥(األمم املتحدة لألغذية والزراعة   ومنظمة  
وُوضع شرط بـشأن    . تقييم التنفيذ من جانب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       اليت يستند إليها    

 وعدم اسـتخدامها    للغرض الذي ُنقلت من أجله    إال  البيانات  أال تستخدم   املسؤولية لضمان   
   .عليهالغرض آخر وعدم اطالع أطراف ثالثة 

 /عراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعـه املعقـود يف شـباط          وتناول مكتب جلنة است     -١٩
إنـشاء  ) أ( :، مسألة الوصول إىل البيانات يف إطار املناقشات املتعلقة مبا يلـي           ٢٠١٢ فرباير

أفـضل  بيانات نقل ) ب(بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛     حبث من خالل    وظائف  
  : ويف هذا الصدد أوصى املكتب مبا يلي. مؤسسة خارجية/املمارسات إىل قاعدة بيانات

أن ُتتناول مسألة الوصول إىل البيانات يف إطار بند واحد من بنود جـدول                )أ(  
  أعمال الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

مبجموعـة بيانـات الفتـرة      البحث فيما يتعلق    ة وظائف   ـأن ختترب األمان    )ب(  
  كتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ بالتشاور مع م٢٠٠٩-٢٠٠٨

تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة     أفضل ممارسـات    حفظ معلومات   ُتأن    )ج(  
لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ ريثمـا               

ائيـاً بـشأن    يتخذ مؤمتر األطراف، بناء على مشورة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مقرراً هن           
  .قواعد البيانات املوصى هبا

__________ 

 .٢٢، مجع التقارير وتوليفها، الفقرة ٩-م أ/١٣انظر ملحق املقرر  )٤(
استناداً إىل اتفاق التعاون بني أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ومنظمة األغذية والزراعة بشأن الشراكة يف مجـع                  ) ٥(

 /كانون األول (تابع لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ       اإلبالغ ال واألثر اخلاصة بنظام    وحتليل مؤشرات األداء    
 ).٢٠١٢ديسمرب 
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  األساس القانوين: إبالغ املعلومات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -باء  
ترد األحكام املتعلقة بإبالغ املعلومات واستعراض التنفيذ يف العديـد مـن مـواد                -٢٠

اض املعلومات من جانب جلنـة      وتعترب عملية استعر  .)٧(ومقررات مؤمتر األطراف   )٦(االتفاقية
املعلومات تدعمه وتيسره مؤسسات االتفاقية واهليئات      لتقاسم  استعراض تنفيذ االتفاقية منرباً     

يف املتـأثرة   وتشمل الوظائف الرئيسية لألمانة مهاماً حمددة، هي مساعدة البلدان          . )٨(الفرعية
  .)٩(رسال التقارير املقدمة إليهامجع وإبالغ املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية؛ وجتميع وإ

وأصدر أيضاً مؤمتر األطراف توجيهات بأن تضع األمانة الدائمة التقارير املقدمة إليها           -٢١
يف متناول اجلمهور، وبأن حتفظ املعلومات املقدمة وفقاً إلجراءات إبالغ املعلومات يف قواعد             

 من التقارير ألي من األطراف املهتمـة        أو أدلة وُتحدِّثها بانتظام، وبأن تتيح نسخاً      /بيانات و 
غري أنه ال توجد أحكام حمددة تتعلق بالوصول إىل         .)١٠(باألمر وغريها من الكيانات أو األفراد     

  .البيانات األولية وبتقاسم البيانات
وفيما يتعلق باإلطار القانوين للوصول إىل البيانات وتقامسها، نشرت األمانة علـى              -٢٢

العامة؛ وتشمل هذه الشروط مبادئ وقواعـد بـشأن         "  االستخدام شروط"موقعها الشبكي   
إخالء املسؤولية املتعلقة بضمان اخلدمة، واستبعاد املسؤولية القانونيـة، واإلسـناد، وقيـود             

وينطوي هذا اإلطار على توجيهات وشروط حتوطية تسري على مجيع      . اإلقرار، وما إىل ذلك   
وتنطبق هذه املبادئ   . روضة يف املوقع الشبكي لالتفاقية    املعلومات املدرجة أو املنشورة أو املع     

  .والقواعد أيضاً على املعلومات املتاحة يف بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

  مرجعية سياسات الوصول إىل املعلومات يف مؤسسات أخرى تابعة لألمم املتحدة  -جيم  
 الوصول احلر إىل البيانات ألغـراض       يوجد اتفاق عام يف اجملتمع العلمي على فائدة         -٢٣

البحث، ومن مث احلاجة إىل إتاحة سبل الوصول احلر إىل هذه البيانات وإىل نتائج البحـث،                
  .ومع ذلك مل ُيعتمد أو ُيتخذ أي هنج متسق لتقاسم البيانات والوصول إليها

__________ 

 ٢٦؛ واملـادة  )ب(٢، الفقرة )مؤمتر األطراف  (٢٢؛ واملادة   ) وتقامسها مجع املعلومات وحتليلها   (١٦انظر املادة    ) ٦(
 .١، الفقرة )إرسال املعلومات(

الـدعوة وإذكـاء الـوعي والتثقيـف،         :١، اهلدف التنفيذي    )االستراتيجية (٨-م أ /٣انظر مرفق املقرر     )٧(
 ٩-م أ/ ١٣تعراض تنفيذ االتفاقية؛ واملقـرر      ، اختصاصات جلنة اس   ٩-م أ /١١؛ ومرفق املقرر    ١-١ النتيجة

 .٢، الفقرة )حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ُتقدم إىل مؤمتر األطراف(
 ١٥ والفقرة   ، بشأن والية جلنة العلم والتكنولوجيا،     ١٣، الفقرة   )ةاالستراتيجي (٨-م أ /٣انظر مرفق املقرر     )٨(

 . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبشأن دور
 ).ج(و) ب(٢، الفقرتان )األمانة الدائمة (٢٣املادة  )٩(
 .٢٣ و٢٢ و٢١، الفقرات ١-م أ/١١املقرر  )١٠(
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  :مات، مهاوقد اعتمدت مؤسسات تابعة لألمم املتحدة هنجني عامني للوصول إىل املعلو  -٢٤
اعتمدت بعض مؤسسات األمم املتحـدة      : سياسة الكشف عن املعلومات     )أ(  

هذا النهج هبدف إتاحة املعلومات املتعلقة بأعماهلا وعملياهتا للجمهور، وتشجيع مـشاركة            
. )١١(اجلمهور يف أنشطتها، مما يؤدي يف هناية األمر إىل زيادة الثقة يف املنظمة وزيادة دعمهـا               

يانات واملعلومات، مبا يف ذلك نشرها على املواقع الـشبكية ويف التطبيقـات       وخيضع نشر الب  
. األخرى لشبكة اإلنترنت، لبعض الشروط والقيود، منها ما يتعلق بسرية املعلومات واألمـن     

والغرض األساسي من هذه السياسات هو زيادة الشفافية والثقة، وإن كان األمر ال يقتـصر               
سسات مالية ومصارف إمنائية سياسات مماثلة أيضاً، نظـراً إىل          وتعتمد مؤ . دائماً على ذلك  

واليتها واستخدامها أموال عامة، وذلك لضمان اإلدارة الرشـيدة والـشفافية واملـساءلة                   
وعموماً، تكون البيانات واملعلومات املنشورة نتاجاً لعمل املنظمـة،         . )١٢(فيما يتعلق بعملياهتا  

  ومن مث فهي ملك هلا؛
البيانـات  "تعتمد منظمات أخرى وتدعم هنـج       : سياسة اإلتاحة للجميع    )ب(  

، وفقاً ملبدأ تعزيز اإلتاحة الشاملة واملتكافئة الفرص للمعـارف العلميـة            )١٣("املتاحة للجميع 
وُتنشر البيانات واملعلومات وُتتاح للجميع دون      . )١٤(وإنتاج ونشر املعلومات العلمية والتقنية    

وعموماً تصدر جمموعـات    . ع إخالء املسؤولية وإلزام عام بذكر املرجع      أية شروط، ولكن م   
البيانات يف هذه احلالة عن مصادر خارجية أو تقدمها جهات خارجية طوعاً دون أن تكون               

  .)١٥(للمنظمة أية حقوق ملكية
ومن أهم املمارسات الوثيقة الصلة بأية سياسة ميكن أن تعتمدها اتفاقية مكافحـة               -٢٥

 جمال الوصول إىل البيانات املمارساُت اليت تتبعها مؤسسات أخرى تابعة لألمـم             التصحر يف 
__________ 

ــن     ) ١١( ــشف ع ــة بالك ــائي املتعلق ــدة اإلمن ــم املتح ــامج األم ــة برن ــثالً، سياس ــم : اتاملعلوم
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy>. 

: مثالً، سياسة البنك الدويل بشأن الوصول إىل املعلومات )١٢(
<http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/07/12368161/world-bank-policy-access-information>. 

ر، مثالً، املبادئ التوجيهية لسياسة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن توطيـد وتعزيـز                انظ )١٣(
 .<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf>: الوصول إىل املعلومات

ذ إىل املعلومـات    قدرة اجلميع علـى النفـا     "، أن   )٢٠٠٣(أعلنت القمة العاملية جملتمع املعلومات، جنيف        )١٤(
وأكدت القمة أيـضاً أن     ". واألفكار واملعارف واملسامهة فيها هي مسألة أساسية يف جمتمع معلومات جامع          

ميكن حتسينه بإزالة العوائق اليت حتول دون الوصول العـادل إىل           أمر   املعارف العاملية من أجل التنمية       تقاسم
 .<http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html>: املعلومات

، وهي  )FAOSTAT(أنشأت شعبة إحصاءات منظمة األغذية والزراعة قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية            )١٥(
وتعتـرب  .  بلـد  ٢٠٠قطاعات بشأن األغذية والزراعة لنحـو       ال متعددةمرفق إلكتروين يقدم بيانات زمنية      

فقـاً  ْر، مَ CountrySTAT، اليت تسمى    )FAOSTAT (النسخة الوطنية لقاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية     
لتبادل البيانات يف اجتاهني بني البلدان ومنظمة األغذية والزراعة، وَمْرفقاً حلفظ البيانات علـى الـصعيدين                

 .الوطين ودون الوطين
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املتحدة معنية بإدارة قواعد بيانات املعلومات املقدمة من األطراف املوقعة علـى االتفاقـات              
وأمانة اتفاقية   )١٦(والربامج البيئية املتعددة األطراف، وال سيما أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي         

وميكن للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تدرس       . )١٧( املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     األمم
  .هذا اإلطار اإلجرائي وتيسر اختاذ هنج مشترك يف جمال تقاسم البيانات

__________ 

 تبـادل   وال يغطي مركز  . ليس لدى اتفاقية التنوع البيولوجي أية سياسة معتمدة رمسياً للوصول إىل البيانات            )١٦(
املعلومات التابع لالتفاقية إال املعلومات العامة، وبالتايل ُيتاح للعموم كل ما يقدمه األطراف والـشركاء يف                

ويظل مقدم املعلومات هو مالك املعلومات اليت يتقامسها مع أمانة االتفاقية، وال جتري األمانـة أي    . االتفاقية
ويف حالـة  ) االستراتيجيات والتقارير(ة يف حالة الوثائق الوطنية    وُتّتبع هذه املمارس  . تغيري يف تلك املعلومات   

وأشار مؤمتر األطراف يف االتفاقية، يف دورته       . وثائق املعلومات املقدمة إىل اجتماعات األطراف يف االتفاقية       
استعراض عوائـق   " املعنونة   UNEP/CBD/COP/11/INF/8احلادية عشرة، إىل التوصيات الواردة يف الوثيقة        

ــا  ت ــضاء عليه ــيات للق ــوجي، وتوص ــالتنوع البيول ــة ب ــات املتعلق ــات واملعلوم ــم البيان " قاس
)http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-04/information/wgri-04-inf-13-en.doc( ا املـؤمتُر   ، ودع

النظر يف السبل األكثر فعالية للتصدي للعوامل اخلاضعة        "األطراَف يف االتفاقية واجلهات املعنية األخرى إىل        
 ".لسيطرهتا املباشرة اليت تعوق الوصول إىل البيانات

مسية املختلفـة،   تتداول أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ عدداً كبرياً من البيانات وقواعد البيانات الر              )١٧(
بيانـات غـازات    (مثل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية وقواعد بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة             

الدفيئة، اليت تتيح الوصول إىل أحدث البيانات املتعلقة بغازات الدفيئة املبلغة من البلدان األطراف؛ وبيانات               
فيئة املتعلقة حتديداً بربوتوكول كيوتو؛ والبيانات املبلغـة        بروتوكول كيوتو، اليت تتضمن بيانات غازات الد      

ويف سياق العمـل املتعلـق      ). من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو           
بالبيانات ذات الصلة بغازات الدفيئة، ُتّتبع املمارسات التالية لضمان التقاسم السليم للبيانات داخل املنظمة              

تتاح مجيع البيانات املقدمة من األطراف للجمهور على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريـة             ) أ: (رجهاوخا
 قـوائم اجلـرد الوطنيـة       -: وينطبق ذلك على عمليات اإلبالغ التالية مبوجب االتفاقية       . بشأن تغري املناخ  

 /http://unfccc.int/national_reports(لغازات الدفيئة املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول             
annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.php(  بالغات الوطنية   ال -؛

 /http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom(املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول          
submitted_natcom/items/4903.php(غات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق           البال - ؛

 ؛)http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php( األول
 بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق            ُتعاجل داخلياً يف إطار االتفاقية     )ب(

ل، وهو اجلزء األكثر اعتماداً على البيانات يف عملية اإلبالغ مبوجب االتفاقية اإلطارية، ويشمل ذلـك                األو
داخليـاً؛  إال   ميكن الوصـول إليـه       ال، وهو نظام    )FileNet(وضع هذه البيانات يف نظام إدارة السجالت        

 يف شكل قاعدة بيانات إلكترونيـة        البيانات املعاجلة املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة للجمهور        ُتتاح )ج(
 واجهة بيانات االتفاقية اإلطاريـة، ( املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية  مزودة بوظيفة حبث ومتاحة من خالل     

)UNFCCC data interface, http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do( . وميكن للمستخدمني االطالع على
؛ )باستخدام استفسارات شىت ثابتة واستفسارات حيددها املـستعملون   (م  اهت حبسب احتياج  هاالبيانات وترتيل 

سنوياً عن جزء من البيانات األكثر متثيالً إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية يف شكل تقريرين              ُيبلّغ  ) ه(
ــة       ــب االتفاقي ــة مبوج ــازات الدفيئ ــات غ ــر لبيان ــات، وتقري ــثالً،  (للبيان ــر، م انظ

http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbi/eng/09.pdf(       وتقرير التجميع واحملاسبة مبوجب بروتوكـول ،
م أمانة االتفاقية اإلطارية جزءاً     قّدُت) و(؛  )http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/08.pdf(كيوتو  

 األمـم املتحـدة، يف      منظومة لكي ُتستخدم داخل  )  متثيالً كثرسلسلة بيانات خمتارة للبيانات األ    (من بياناهتا   
، واألهداف اإلمنائيـة    )/http://data.un.org(بوابة بيانات األمم املتحدة     : إطار مشروعني لألمم املتحدة، مها    

 ).http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx(لأللفية 
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  العناصر اليت ينبغي النظر فيها يف سياق وضع سياسة لتقاسم البيانات  -دال  
 تنظر فيها األطراف يف سياق هنج لسياسة تتعلق      فيما يلي بعض العناصر اليت ميكن أن        -٢٦

  : بالوصول إىل البيانات
ينبغي ملقدمي البيانات تقدير فوائد . االعتراف بأهداف الوصول إىل البيانات      )أ(  

وينبغي أن تكون البيانات واملعلومـات      . تقاسم املعلومات، ال جمرد االمتثال لواجب اإلبالغ      
لاللتزامات احملددة مبوجب االتفاقية واملقـررات ذات الـصلة   املقدمة من األطراف، استجابةً   

ملؤمتر األطراف، ملكاً عاماً يف متناول اجلمهور، على أن يكون ذلك هو األسـاس لعمليـة                
وفضالً عن عملية االستعراض،    . استعراض غري مفتوحة جتريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       

ة والدعوة على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين،       تفيد هذه املعلومات أيضاً أغراَض التوعي     
  وكذلك أغراَض البحث العلمي؛

ينبغي إفـادة األطـراف     . التحديد الواضح للبيانات اليت سيجري تقاسهما       )ب(  
فاملعلومات املبلغة من األطراف تكتسي . بطبيعة وملكية وقيمة املعلومات اليت سيجري تقامسها

ة باملعلومات اليت ُتجمع من مصادر أخرى، مبا يف ذلك املـصادر            بطبيعتها قيمة مضافة مقارن   
املعترف هبا دولياً، بالنظر إىل أهنا معلومات قائمة على التحقق من خالل العمليات الوطنيـة               

  وإىل نشرها من خالل إجراءات املوافقة الداخلية؛
ملقدمة مـن   ينبغي أن يقترن الوصول احلر إىل املعلومات ا       . موثوقية املعلومات   )ج(  

وميكن حتسني اتـساق البيانـات      . األطراف بالتحقق من جودة البيانات وإدارة جودة البيانات       
وموثوقيتها باستخدام منهجية حمّسنة واتباع إجراءات موحدة جلمع البيانات ونـشر بيانـات             

وصول ويستلزم األمر أيضاً إدارةً مالئمة جلودة البيانات وخربة حمددة من أجل تيسري ال            . وصفية
  احلر جملموعات بيانات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ وحتقيق االستفادة الكاملة منها؛

ينبغي احملافظة على موثوقية البيانات واملعلومات      . معرفة مستودع املعلومات    )د(  
املبلغة من األطراف وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية وملقـررات مـؤمتر األطـراف،               

وجيب أن يكون الغرض من ذلك     . ه املوثوقية بطرق ووسائل تتفق عليها األطراف      وضمان هذ 
هو ضمان أن يكون الوصول إىل بيانات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ متوافقـاً مـع                
قواعد وأنظمة األمم املتحدة ومع السياسة العامة احملتملة املتعلقة بالوصول إىل البيانات ومـع              

وينبغي أن تكون األمانة مبثابة مستودع      . مؤمتر األطراف يف هذا الصدد    أي صك قد يعتمده     
  املعلومات، وأن تكفل سالمة البيانات يف إطار أدائها ملهامها وواليتها؛

ينبغي إفادة األطراف والكيانات املبلغة     . تعميم سياسة الوصول إىل البيانات      )ه(  
مبـدأ املوافقـة    (كام والشروط السارية    األخرى بكيفية تقاسم البيانات واملعلومات، وباألح     

وقد ُتشترط املوافقة املسبقة لألطراف بشأن اإلجراءات اليت يقوم عليهـا           ). املسبقة املستنرية 
تقاسم البيانات وآلياته والقيود اليت قد تفرض عليه، بغية ضمان سالمة البيانات واسـتخدام              

  املعلومات املبلغة من األطراف استخداماً سليماً؛
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قد يتطلب األمـر هنجـاً      . التطبيق التدرجيي لسياسة الوصول إىل البيانات       )و(  
تدرجيياً لفهم فائدة تقاسم البيانات وزيادة الثقة يف مرافقه وأدواته، مبـا يف ذلـك هياكـل                 

وقد وضعت وكاالت عديدة من وكاالت األمـم املتحـدة          . تكنولوجيا املعلومات الشبكية  
تعلقة بالوصول إىل البيانات، وذلك من خالل مـشاورات مـع           أدواهتا وسياساهتا الذاتية امل   

جمالس إدارهتا، ورمبا استغرق ذلك وقتاً طـويالً ولكنـه أدى إىل زيـادة ثقـة األعـضاء                  
  .واملستخدمني يف البيانات واملعلومات الصادرة

  تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها  -رابعاً  
، إىل مكتيب جلنة استعراض تنفيذ      ١٠-أم  /١٥طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢٧

االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل أفضل املمارسات             
  .ونشرها، وفقاً لوالية كل من اللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 ١٨ بـون، بأملانيـا، يـوم        واستجابة لذلك، ُعقد اجتماع مشترك للمكتـبني يف         -٢٨
 ICCD/CRIC(9)/9وُعرض على هذا االجتماع ملخـص الوثيقـة         . )١٨(٢٠١٢فرباير  /شباط

املتعلقة باستعراض وجتميع أفضل املمارسات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة             
ـ                 ن لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، وال سيما الفرع ثالثاً من الوثيقة املتعلـق باالسـتفادة م

ستنشئ جلنة استعراض تنفيـذ     ) أ: (ووفقاً هلذه الوثيقة  . املعلومات املتصلة بأفضل املمارسات   
االتفاقية هيكالً لتقاسم اخلربات املتعلقة بأفضل املمارسات، وستقدم املشورة بشأن التـدابري            

جنـة  ميكن لل ) ب(اليت سينظر فيها مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بالسياسات؛            
العلم والتكنولوجيا أن تنشئ نظاماً إلدارة املعارف يـساعد يف مجـع أفـضل املمارسـات       

  .وحتديدها واختيارها، هبدف تيسري تكرارها وتوسيع نطاقها
وأفاد مكتُب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية االجتماَع باإلجراء املتفق عليه لتحديـد              -٢٩

تفاعل املقترح بني اهليئـتني الفـرعيتني فيمـا يتعلـق     قواعد البيانات األولية املوصى هبا وبال   
  .املمارسات بأفضل
وأشار مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن التعاون بني اهليئتني الفرعيتني بـشأن               -٣٠

تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة     (أفضل املمارسات، ال سيما فيما يتصل باملوضوع األول         
  .يد رغم أن كيفية هذا التعاون مل ُتحدد بعد على حنو دقيقمف) لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

__________ 

نولوجيـا متـاح يف املوقـع        املشترك ملكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم والتك            االجتماعتقرير   )١٨(
<http://www.unccd.int/en/about-the-convention/the-bodies/The-CRIC/Pages/CRIC%20Bureau.aspx>. 
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  :وأصدر االجتماع املشترك التوصيات التالية  -٣١
ميكن أن يقدم مؤمتر األطراف املزيد من التوجيه بشأن تـصنيف أفـضل               )أ(  

املمارسات، لدى تلقيه توصية يف هذا الصدد من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلـم               
  نولوجيا، على النحو املناسب ووفقاً لوالية كل من اللجنتني؛والتك

خيطر رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة             )ب(  
بنتائج املناقشات اليت دارت على مستوى مكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا، وذلـك يف               

  االجتماع التايل ملكتب مؤمتر األطراف؛
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية علـى مكتـب جلنـة العلـم             يعرض مكتب   )ج(  

  .والتكنولوجيا مشروع معايري اختيار قواعد البيانات األولية املوصى هبا، بغية تلقي التعليق عليه
وبناء على مزيد من التوجيه تقدمه األطراف يف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم               -٣٢

 عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ميكن ملكـتيب اهليئـتني           والتكنولوجيا والدورة احلادية  
الفرعيتني أن يعقدا اجتماعاً مشتركاً آخر قبل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف، ملواصلة             
النظر يف مسألة التعاون بني اهليئتني من أجل تعزيز حتليل ونشر أفضل املمارسـات املتعلقـة                

  .بتنفيذ االتفاقية

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
تود النظر يف تقـدمي التوصـيات التاليـة إىل        جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    لعل  -٣٣
  :األطراف مؤمتر

أن يطلب إىل األمانة وإىل اآللية العاملية حتديد اخلدمات املفصلة اليت قـد           )أ(  
هبا إىل تقـدميها    ُتدعى املؤسسات واجلهات املشرفة على قواعد البيانات األولية املوصى          

ملساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف جتميع ونـشر أفـضل املمارسـات املتعلقـة               
، وحتديد املدة املبدئية لتقـدمي      )، املرفق اخلامس  ٩-م أ /١٣املقرر  ) (و(و) أ(باملوضوعني  

  هذه اخلدمات؛
أن يدعو املؤسسات اليت أبدت اهتماماً بدعم أعمال جلنـة اسـتعراض              )ب(  

ذ االتفاقية املتعلقة بأفضل املمارسات إىل أن تتآزر يف جهودها وأن تقترح على الدورة              تنفي
الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف إطاراً            
للتعاون فيما بينها هبدف حتقيق أحسن تداول واستخدام ممكنني ألفضل املمارسات املتعلقة            

  عني املذكورين آنفاً؛ وأن يطلب إىل األمانة التشاور معها يف هذا الصدد؛باملوضو
أن يطلب إىل األمانة اقتراح هنج للوصـول إىل البيانـات واملعلومـات        )ج(  

املقدمة من األطراف والكيانات األخرى املبلغة، مبا يف ذلك من خالل نظام اسـتعراض              
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تعراض تنفيذ االتفاقيـة يف دورهتـا الثانيـة         األداء وتقييم التنفيذ، لكي تنظر فيه جلنة اس       
  عشرة، ولكي يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً حمتمالً يف دورته احلادية عشرة؛

أن حيث مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا            )د(  
يز حتليل  على مواصلة املشاورات بشأن التعاون بني اهليئتني الفرعيتني فيما يتعلق بسبل تعز           

أفضل املمارسات ذات الصلة ونشرها، مبا يف ذلك بعقد اجتماعات مشتركة للمكتـبني،             
هبدف اختاذ موقف مشترك بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيه مؤمتر األطـراف يف دورتـه                

  .احلادية عشرة

        


