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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املعقـودة              
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ١٥يف بون يف الفترة من 

  حملتوياتا
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٩-١  ..............................................................افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٦-١  .................................................البيانات االفتتاحية  - ألف     
  ٣  ٨-٧  .....................................................البيانات العامة  -  باء     
املشاورات اإلقليمية للبلدان األطراف املتأثرة املشمولة مبرفقات التنفيـذ           - جيم     

  ٤  ٩  ..........................................اإلقليمي امللحقة باالتفاقية
  ٤  ١٩-١٠  ...........................................................تنظيميةاملسائل ال  - ثانياً  

  ٤  ١١-١٠  ..................................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ألف     
  ٦  ١٢  .................................................تعيني مقرر اللجنة  -  باء     
  ٦  ١٣  ..............................................املشاورات غري الرمسية  - جيم     
  ٦  ١٧-١٤  ...........................................................احلضور  - دال     
  ٨  ١٩-١٨  ............................................................الوثائق  -  هاء     

  ٩  ١٤٣-٢٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً   
  ٩  ٣٦-٢٢  ..................تناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاًتقييم التنفيذ اس  - ألف     
تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً وتقيـيم مواءمـة              -  باء     

  ١١  ٧١-٣٧  .............................برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية
استعراض التدفقات املالية لتنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اهلـدف              - جيم     

 من االستراتيجية ونتـائج جلـسة       ٥ واهلدف التنفيذي    ٤جي  االستراتي
  ١٥  ١٠٦-٧٢  .....................................................احلوار املفتوح

  ١٩  ١١٤-١٠٧  ..........................................النظر يف أفضل املمارسات  - دال     

 
 ICCD/CRIC(11)/19  األمم املتحدة

  
 Distr.: General مكافحة التصحراتفاقية  

21 May 2013 
Arabic 
Original: English 



ICCD/CRIC(11)/19 

GE.13-60995 2 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير الـيت             -  هاء     
لوجيا تقدم إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مسامهات جلنة العلم والتكنو          

 مـن   ٣ و ٢ و ١يف تنقيح مؤشرات األثر بالنسبة لألهداف االستراتيجية        
  ٢٠  ١٢٦-١١٥  .......................................................االستراتيجية

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيـات واملنظمـات واملؤسـسات            -  واو     
  ٢٢  ١٤٣-١٢٧  ..............................والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

  ٢٤  ١٤٤  ........ من جدول األعمال١٢ و١١ن اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بشأن البندي  - رابعاً  
  ٢٤  ١٥١-١٤٥  ..........................................................استنتاجات الدورة  - خامساً  

اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك االسـتنتاجات             - ألف     
  ٢٤  ١٤٧-١٤٥  .......................................................والتوصيات

  ٢٤  ١٥١-١٤٨  ......................................................اختتام الدورة  -  باء     
  املرفق  

  ٢٥  .......................التفاقية يف دورهتا احلادية عشرةالوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ ا     
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  افتتاح الدورة -أوالً 

  البيانات االفتتاحية -ألف 
، افتتحت الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ       ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٥يف    -١

عنية بـسياسات التنـوع     املستشارين  املاالتفاقية رئيسة اللجنة، السيدة ماري روين، كبرية        
  .الة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية، وأدلت ببيانالبيولوجي يف وك

وأدىل رئيس شعبة التنمية الريفية واألمن الغذائي، السيد شـتيفان مشيتـز، بكلمـة                -٢
  .السيد ديرك نيبلمعايل ترحيبية باسم الوزير االحتادي للتعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا، 

ام ملكتب الشؤون الدوليـة يف دائرة الغابـات بكوريـا، الـسيد            وأدىل املدير الع    -٣
السيد وون سيوب شني، الوزير     معايل   سو ريو، ببيان باسم رئيس مؤمتر األطراف،         - كوانغ

  .املكلف بشؤون الغابات يف مجهورية كورياالسابق 
  .السيد جورجن نيمبتشسعادة وألقى كلمة أمام اللجنة عمدة مدينة بون،   -٤
  .)االتفاقية(ىل ببيان األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأد  -٥
وألقى كلمة يف اجللسة كذلك نائب وزير البيئة والسياحة يف ناميبيا، السيد بوهامنا               -٦

  .شيفيتا

  البيانات العامة -باء 
، وبوركينا  )ءباسم االحتاد األورويب ودوله األعضا    (أدىل ببيانات ممثلون عن آيرلندا        -٧

باسم اجملموعة املـشمولة    (، ومجهورية إيران اإلسالمية     )باسم جمموعة الدول األفريقية   (فاسو  
باسم اجملموعة املشمولة مبرفق التنفيـذ اإلقليمـي        (، وبيالروس   )مبرفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا   
ـ السيد غابرييل كيجاندريا أكوستا، نائـب       سعادة  ، و )لبلدان وسط وشرق أوروبا    وزير ال

باسـم جمموعـة دول     (كلف بالتنمية االستراتيجية للموارد الطبيعية بوزارة البيئة يف بريو          امل
  .)أمريكا الالتينية والكارييب

باسم منظمـات   (وأدىل ببيان ممثل عن جملس املنظمات غري احلكومية لدعم التنمية             -٨
  .)اجملتمع املدين
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تأثرة املـشمولة مبرفقـات التنفيـذ       املشاورات اإلقليمية للبلدان األطراف امل     -جيم 
  اإلقليمي امللحقة باالتفاقية

 مشاورات إقليمية للبلـدان     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٣ إىل   ١٢أُجريت يف الفترة من       -٩
األطراف املتأثرة املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي امللحقة باالتفاقية تناولت املسائل املعروضة           

  .على اللجنة

   التنظيميةاملسائل -ثانياً 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف 
، جـدول   ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ١٥أقرت اللجنة يف جلستها األوىل، املعقودة يف         -١٠

وفيمـا يلـي نـص     . ICCD/CRIC(11)/1أعماهلا املؤقت بـصيغته الـواردة يف الوثيقـة   
  :األعمال جدول

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١  
  .ر للجنةتعيني مقر -٢  
  :تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األداء املعتمدة مؤقتاً -٣  

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )أ(  
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، والكيانات اإلقليميـة        

ـ        ة ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومي
الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من األمانة واآللية العامليـة،          

  الستراتيجية؛من ا ١عن اهلدف التنفيذي 
حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )ب(  

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، والكيانات اإلقليميـة        
ت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة      ودون اإلقليمية، ووكاال  

الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من األمانة واآللية العامليـة،          
  الستراتيجية؛من ا ٢عن اهلدف التنفيذي 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )ج(  
نات اإلقليميـة   األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، والكيا     

ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة        
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الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من األمانة واآللية العامليـة،          
  الستراتيجية؛من ا ٣عن اهلدف التنفيذي 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )د(  
ة والبلدان األطراف املتقدمة، والكيانات اإلقليميـة       األطراف املتأثر 

ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة        
مـن   ٤الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن اهلـدف التنفيـذي           

  .الستراتيجيةا
  :تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً -٤  

علومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان         حتليل أويل للم   )أ(  
  الستراتيجية؛امن  ١األطراف املتأثرة عن اهلدف االستراتيجي 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )ب(  
  الستراتيجية؛من ا ٢األطراف املتأثرة عن اهلدف االستراتيجي 

دة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان        حتليل أويل للمعلومات الوار    )ج(  
  .الستراتيجيةمن ا ٣األطراف املتأثرة عن اهلدف االستراتيجي 

  :استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية -٥  
حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )أ(  

 اإلقليميـة   األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، والكيانات     
ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة        
الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من األمانة واآللية العامليـة،          

  الستراتيجية؛ من ا٤عن اهلدف االستراتيجي 
حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان            )ب(  

ة والبلدان األطراف املتقدمة، والكيانات اإلقليميـة       األطراف املتأثر 
ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة        
الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من اآللية العامليـة، عـن           

  الستراتيجية؛من ا ٥اهلدف التنفيذي 
مـن البلـدان    حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة         )ج(  

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكـاالت األمـم         
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن         

  .التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية
  .تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية -٦  
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  .تالنظر يف أفضل املمارسا -٧  
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقدم            -٨  

  .إىل مؤمتر األطراف
مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقيـاس التقـدم            -٩  

التقـدم  : الستراتيجيةمن ا  ٣ و ٢ و ١ذ األهداف االستراتيجية    احملرز يف تنفي  
  .٣ و٢ و١لنسبة لألهداف االستراتيجية احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر با

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت         -١٠  
  .الدولية األخرى ذات الصلة

  .١٠-م أ/٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  -١١  
  .استعراض املعلومات املتعلقة بتقييم منتصف املدة لالستراتيجية -١٢  
شطة منظمات اجملتمع املدين يف برنامج العمـل الرمسـي للجنـة            إدراج أن  -١٣  

  .جلسة احلوار املفتوح: استعراض تنفيذ االتفاقية
اعتماد التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقـدم إىل مـؤمتر             -١٤  

  .األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات
 تنظيم عمل الدورة بصيغته الواردة يف املرفق        وأقرت اللجنة أيضاً يف جلستها األوىل      -١١

  .ICCD/CRIC(11)/1 الثاين من الوثيقة

  تعيني مقرر اللجنة -باء 
أبريل، نائب الرئيس، السيد    / نيسان ١٥عّينت اللجنة يف جلستها األوىل، املعقودة يف         -١٢

  .الثانية عشرة، مقرراً لدورتيها احلادية عشرة و)غواتيماال(لويس إستواردو ريوس غونزاليس 

  املشاورات غري الرمسية -جيم 
أُجريت بانتظام خالل الدورة مشاورات غري رمسية حتت توجيـه رئـيس اللجنـة               -١٣

  .ومقرِّرها

  احلضور -دال 
 ١٢٢ لللجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ممثلو األطـراف ا      حلادية عشرة   حضر الدورة ا    -١٤

  ).ICCD/CRIC(11)/INF.7/Rev.1انظر (التالية يف االتفاقية 
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  االحتاد األورويب
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسرائيل
  إكوادور
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوزبكستان
  أوغندا
  أوكرانيا

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  آيرلندا
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا
  تشاد
  توغو
  تونس

  جامايكا

  اجلزائر
  جزر كوك

  جزر مارشال
  اجلمهورية التشيكية

  اجلمهورية الدومينيكية
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  مجهورية كوريا

  ية الو الدميقراطية الشعبيةمجهور
  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  سان تومي وبرينسييب
  سري النكا

  السنغال
  سوازيلند
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  الصني

  طاجيكستان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غواتيماال
  اغيان
  غينيا

   بيساو-غينيا 
  غينيا االستوائية

  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  فييت نام
  قريغيزستان

  الكامريون
  كمبوديا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  كينيا
  التفيا
  لبنان
  ليبرييا
  ليبيا

  ليتوانيا
  ليسوتو
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  كسيكامل
  مالوي
  منغوليا
  موريتانيا
  موزامبيق
  ميامنار

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

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
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  وحضر الدورة أيضاً مراقبان من بلدين آخرين   -١٥
مات األمم املتحدة ومكاتبها ووكاالهتا املتخصصة التالية ممثلـة أيـضاً           وكانت منظ   -١٦
  :الدورة يف

   اآلسيوية املهاجرة- األوروبية -االتفاق املتعلق حبفظ الطيور املائية األفريقية   
  اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  للطاقة الذريةالوكالة الدولية   
  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
  أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  
  جامعة األمم املتحدة  
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

مة من منظمات اجملتمع املدين، من       منظ ٢٠وكانت تسع منظمات حكومية دولية و       -١٧
  . بينها منظمات غري حكومية، ممثلة أيضاً يف الدورة

  الوثائق  -هاء  
  .ترد يف املرفق قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة للنظر فيها  -١٨
 موجزاً ملداوالت األطراف واملراقبني     ICCD/CRIC(11)/19/Add.1تتضمن الوثيقة     -١٩

، فضالً عن جتميع ملشروع التوصيات      للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   رة  يف الدورة احلادية عش   
وانبثقت هـذه التوصـيات مـن    . )١(الواردة يف الوثائق الرمسية املقدمة إىل اللجنة لتنظر فيها        

التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير اليت قدمتها األطراف وغريهـا مـن              
، وقد ُجمِّعت وأُدرجت يف ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠رير حبلول   الكيانات املقدمة للتقا  

للجنة استعراض تنفيـذ     بناًء على طلب حمدد قدمته األطراف إىل الدورة احلادية عشرة            إضافة
 االستنتاجات والتوصـيات    ICCD/CRIC(11)/19/Add.1وهكذا، تكمل الوثيقة    . االتفاقية

  .قة وهي جزء ال يتجزأ منهاالواردة يف الفصل الثالث من هذه الوثي
__________ 

)١( ICCD/CRIC(11)/2  إىل  ICCD/CRIC(11)/7و  ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6و ICCD/CRIC(11)/9 
 .ICCD/CRIC(11)/17 وICCD/CRIC(11)/15 وICCD/CRIC(11)/14 وAdd.1و ICCD/CRIC(11)/13 إىل
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  االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً 
، الذي يتضمن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،        ٩-م أ /١١وفقاً للمقرر     -٢٠

ُتقّدم اللجنة تقريراً هنائياً عن الدورات اليت ُتعقد يف الفترات الفاصلة بني الـدورات العاديـة                
شأن التدابري اإلضافية الالزم اختاذها لتيسري تنفيذ االتفاقيـة         ملؤمتر األطراف يتضمن توصياهتا ب    

يتعلق بطبيعة عملية االستعراض، ينص ذلك املقـرر علـى أن يـشكّل               وفيما .تنفيذاً فعاالً 
استعراض التنفيذ عمليةً لتقاسم اخلربات واستخالص العرب باعتماد هنج تفاعلي مـن شـأنه              

  . بغية حتسني تنفيذ االتفاقيةحتديد أوجه النجاح والعقبات والصعوبات
وعليه، فاالستنتاجات والتوصيات املدرجة يف هذا التقرير جتميع مـوجز لألفكـار              -٢١

واالقتراحات واملقترحات اليت عرضها املشاركون يف أثناء الدورة احلادية عشرة للجنة للمضي          
ات اليت ميكن أن تتخـذها      وحيّدد هذا التقرير اإلجراء   . قدماً يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية    

فيها مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية،       مبا ،)٢(األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة    
  .بعد أن ينظر فيها مؤمتر األطراف ويتخذ بشأهنا املقررات املناسبة طبقاً ألحكام االتفاقية

  تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً  -ألف  

يف ذلك إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا بـشأن    مبا،٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية       
 مـن   ٣ و ٢ و ١استعراض وتقييم املعلومات العلمية املتصلة باألهـداف االسـتراتيجية          

  االستراتيجية
أشارت بعض األطراف إىل أن حتديد املناطق املتأثرة مسألة حامسة لتنفيذ اتفاقية األمم       -٢٢
) فريق اخلرباء (حدة ملكافحة التصحر، فأوصت فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املخصص          املت

. املعين بتنقيح مؤشرات األثر بالنظر يف اقتراح منهجية أبسط لترسيم حدود املناطق املتـأثرة             
  .والحظت أطراف أخرى أن املنهجيات ينبغي أن تكون مرنة لتالئم القضايا احمللية احملددة

مهددة بـه،     أو  بعض األطراف أن مجيع األراضي اجلافة إما متأثرة بالتصحر         ورأت  -٢٣
فاقترحت أن يستند ترسيم حدود املناطق املتأثرة إىل تعريف األراضي اجلافة على النحو الوارد         

غري أن بعض األطراف األخرى أشارت إىل أن االتفاقية هي الـصك العـاملي              . يف االتفاقية 
 على منظور األراضـي     بعدم االقتصار لة تدهور األراضي، فأوصت     الوحيد الذي يتناول مسأ   

  .املتأثِّرةاجلافة وحده لدى وضع منهجية لترسيم حدود املناطق 
وأوصت بعض األطراف جلنة العلم والتكنولوجيا بأن تكثف جهودها مـن أجـل               -٢٤

  .ييم العامليمواءمة البيانات واملنهجيات باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لوضع أساس مرجعي للتق
__________ 

عن منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري             ممثلون   )٢(
 .احلكومية
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وشّجعت بعض األطراف مجيع البلدان األطراف على تعزيز التنسيق املؤسسي علـى          -٢٥
  .الصعيد الوطين لتحسني الوصول إىل البيانات

باملوازنة بني تكاليف مجع البيانات      )٣(وأوصت بعض األطراف ومشاركون آخرون      -٢٦
تـدهور  /ذل جهود ملواجهة التصحرمزايا ب تكاليف و تقييم  وعن ترسيم حدود املناطق املتأثرة      

  .األراضي واجلفاف مقارنة بالتقاعس عن هذا العمل
وأوصت بعض األطراف باستخدام جمموعات البيانات املتاحة بسهولة واملعترف هبا            -٢٧

 .دولياً، وبناِء أوجه التآزر مع اتفاقييت ريو األخريني من أجل خفض تكاليف مجع البيانـات              
 ض األطراف األخرى عن القلق من استخدام مصادر البيانات الدولية،         املقابل، أعربت بع   ويف
  .من شأن ذلك أن يقلص قيمة املعلومات ذات الصلة اليت ُتجمع على الصعيد الوطين إذ
وأوصت بعض األطراف فريق اخلرباء بأن يواصل العمل على وضـع مـصطلحات               -٢٨

طراف أيضاً بالعمـل علـى   وأوصت بعض األ. وتصنيفات وتعاريف واضحة ملؤشرات األثر   
هذا الصدد، أوصت بعض      ويف .املؤشرات الكمية والنوعية  /حتقيق توازن أفضل بني التقييمات    

األطراف األخرى بأن تقّدم املؤسسات العاملية مزيداً من التوجيهات املنهجية لإلبالغ عـن             
لذين يعيـشون   حالة الغطاء األرضي ونسبة السكان ا     (لزاميني من مؤشرات األثر     اإلؤشرين  امل

  ).حتت خط الفقر
ؤشرات وبيانات  مباإلبالغ على الصعيد العاملي     باستكمال  وأوصت بعض األطراف      -٢٩

هذا الصدد، أقرت بعض األطراف واملنظمـات بأمهيـة     ويف .ذات صلة على الصعيد الوطين    
  .العمليات التشاركية يف حتديد املؤشرات املناسبة حملياً

تماد مؤشر بشأن كربون التربة العضوي لقياس التقـدم  وأوصت بعض األطراف باع    -٣٠
  . من االستراتيجية٣استناداً إىل اهلدف االستراتيجي 

وأوصت أطراف كثرية بتحسني بوابة نظام استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ مـن       -٣١
  .يشمل التقليل من تعقيداهتا وزيادة تسهيل استعماهلا  مباالناحية املنهجية والتكنولوجية،

وأوصت بعض األطراف بإعادة تنظيم البوابة فضالً عن تبسيط النماذج من أجـل               -٣٢
  .ضمان تقدمي التقارير وتقييم املعلومات على حنو سليم

  .وشجعت بعض األطراف على إدراج البوابة يف النظم الوطنية للمعلومات البيئية  -٣٣
سـيما    وال سات املالية، وطلبت أطراف عديدة بأن ينظر الشركاء اإلمنائيون واملؤس         -٣٤

مرفق البيئة العاملية، يف تقدمي مزيد من املساعدة التقنية واملالية لتطوير قدرة البلدان األطـراف               
  .املتأثرة على اإلبالغ استناداً إىل مؤشرات األثر

__________ 

 . أعاله٢انظر احلاشية  )٣(
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وأشارت بعض األطراف إىل أن حتديد أهداف واقعية وميكن حتقيقها أمر ممكـن مـن                 -٣٥
وأوصت أطراف أخرى أيضاً باللجوء إىل حتديـد أهـداف عامليـة            . تنيخالل تقييم مرجعي م   

  .تدهور األراضي واجلفاف وحشد املوارد الالزمة ملواجهتها/كوسيلة قوية للتوعية بقضايا التصحر
وشّجعت بعض األطراف مجيع البلدان األطراف على االستفادة الكاملة من أوجـه              -٣٦

بـرامج  (يتعلق بأدوات تنفيذها      فيما  الوطين، وخباصة  التآزر بني اتفاقيات ريو على املستوى     
  ).العمل الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اخلاصة بالتنوع البيولوجي

تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً وتقييم مواءمة بـرامج              -باء 
  العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية

  الستراتيجيةمن ا ١ذي اهلدف التنفي  -١  
أعربت بعض األطراف عن شواغل إزاء موثوقية املعلومات املتاحـة عـن اهلـدف                -٣٧

سيما منها النسبة املئوية اإلمجالية للسكان املطّلعني، وهي نسبة      وال ومدى متثيلها،  ١التنفيذي  
  .بدت مرتفعة بشكل غري متوقع

إىل تعزيـز   على احلاجة   ملصلحة  األطراف وغريها من اجلهات صاحبة ا     شددت بعض   و  -٣٨
خطاهبا املتعلق بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي مـن خـالل             

املكان  جتزئة خمتلف الفئات املستهدفة من أجل إيصال الرسالة الصحيحة يف الوقت املناسب ويف            
 حسب كـل فئـة،      املناسب، من باب احلرص على أن تكون الرسالة وجيهة ومقنعة ومفصلة          

وينبغي أن تشمل الفئات املستهدفة يف نطاقها       . وقادرة على إيضاح اإلجراءات والردود املتوخاة     
  .فئات من القواعد الشعبية إىل صناع القرار على الصعيدين الوطين والدويل

  .وأعربت بعض األطراف عن شواغل إزاء فعالية أنشطة التوعية  -٣٩
ورة تشجيع مجيع أصحاب املصلحة على تعزيـز        على ضر عديدة  وشددت أطراف     -٤٠

يف ذلك منظمات اجملتمع املـدين، ووسـائط          مبا الروابط مع غريهم من أصحاب املصلحة،     
 أنشطة استكمالاإلعالم، والقطاع اخلاص، واحلكومات احمللية واحلكومات الوطنية، من أجل        

  .التوعية اليت يضطلعون هبا
ود املبذولة لتعزيز الرسائل اإلعالميـة وتوثيـق        وأوصت بعض األطراف ببلورة اجله      -٤١

  .الروابط يف استراتيجيات اتصال وطنية
وأوصت بعض األطراف بأنه ينبغي لتقييم منتصف املدة أن ينظر يف إمكانية مراجعة               -٤٢

من أجل زيادة فرص حتقيق نتائج أكثر دقة باالستعانة بـأدوات          ١اهلدف التنفيذي    مؤشرات
  .ية لقياس جهود التوعيةأكثر فعالية وموثوق
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وأوصت بعض األطراف باستغالل وسائط اإلعـالم وتكنولوجيـات املعلومـات             -٤٣
لوسائط اإلعالم احمللية والبديلـة مـن فعاليـة يف        ما واالتصاالت ألغراض التوعية، ومراعاة   
  .الوصول إىل سكان األرياف واحلضر

ـ           -٤٤ سّهل تبليـغ مـصطلح     وحتدثت أطراف كثرية عن احلاجة إىل استكشاف سبل ُت
  .إىل عامة اجلمهور" التصحر"

وأوصت األطراف بضرورة أن ُيدرج التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف املناهج             -٤٥
سـيما يف املـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة          الدراسية املتعلقة بالبيئة واملوارد الطبيعيـة، وال      

  . املعلمني على تطبيق املنهاج الدراسياجلامعات، وأن ُيكفل، حسب االقتضاء، بناء قدرات ويف
وأحملت بعض األطراف إىل ضرورة استحداث مركز معلومات على نطاق اتفاقيـة              -٤٦

مكافحة التصحر لتجميع الدروس املستفادة يف جمال الدعوة والتوعية والتثقيف، سواء منـها             
  .الدروس اإلجيابية والدروس السلبية، كي يتبادهلا أصحاب املصلحة

أعربت بعض األطراف عن احلاجة ليس إىل التعريف بالتصحر وتدهور األراضـي            و  -٤٧
  .واجلفاف فحسب، بل أيضاً إىل التعريف باالتفاقية، من خالل أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا

وأوصت بعض األطراف بأنه من أجل تبسيط القضايا البيئيـة وقـضايا تـدهور                 -٤٨
  .هات االتصاالت االجتماعيةبد من توخي بناء قدرات ج  الاألراضي،

الستراتيجية؛ وتقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقـاً        من ا  ٤ و ٢اهلدفان التنفيذيان     -٢  
  لالستراتيجية

بأن خطة العمل الوطنية هي أوالً وقبل كل شيء أداة وطنيـة      عديدة  أفادت أطراف     -٤٩
لبلدان األطراف املتأثرة أن تستخدم     وينبغي ل . غاية يف حد ذاهتا     أو وأهنا ليست عملية أكادميية   

يف ذلك قيمتها املضافة وفوائدها املوثَّقَـة، كوسـيلة         مبا عملية مواءمة برنامج العمل الوطين،    
  .السياساتواضعي لتوعية 
بالتمويل الذي قدمه مرفق البيئة العاملية لدعم مواءمة برامج         عديدة  ورحبت أطراف     -٥٠

 األطراف أعربت عن قلقها إزاء مستوى التمويل وتوقيتـه          غري أن العديد من   . العمل الوطنية 
  .يف عملية املواءمة

ورأت أن برنـامج العمـل ينبغـي        . طراف باحلاجة إىل الترشيد   بعض األ وذكّرت    -٥١
يشمل مجيع جوانب إدارة األراضي، ولكن ينبغي بدالً من ذلك أن يسد ثغرات معينة وأن         أال

  .األخرىيبقى متسقاً مع السياسات القطاعية 
وأشارت أطراف كثرية إىل أنه ينبغي إجراء حتليالت أولية خليارات اإلدارة املستدامة              -٥٢

وينبغي حتديد أولويات تتسق مـع الـسياسات اإلمنائيـة          . لألراضي تشمل تقييماً اقتصادياً   
نـوع  سيما يف الزراعة واألمن الغذائي وإدارة املوارد الطبيعية وتغري املنـاخ والت             ال - الوطنية
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وينبغي إنـشاء آليـات   .  قبل بدء عملية املواءمة-البيولوجي واحلد من الفقر، عند االقتضاء   
تنسيق داخلية حمددة، مثل أطر التعاون بني الوزارات واللجان التوجيهية، لقيـادة العمليـة              

  .وضمان االنسجام خالل التنفيذ
أعاله يف   ٥٢-٤٩قرات  طراف إىل أنه ينبغي أن تأخذ األمانة الف       بعض األ وأشارت    -٥٣

االعتبار وأن تطور، لتوجيه عملية املواءمة، أدوات فعالة تراعي األولويات احلكومية املـتغرية             
  .واحلاجة إىل رصد العملية وتقييمها تقييماً مستقالً على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 جلميـع   وذكّرت عدة أطراف بأن عملية املواءمة ينبغي أن تكون تشاركية وشاملة            -٥٤
أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم املنتمون إىل القطاع اخلاص واجملتمع املدين، وأن تأخـذ              

وأضافت بعض األطراف أنه ينبغي، بالنسبة      . مسأليت الالمركزية واحلوكمة احمللية يف االعتبار     
  .للبلدان الشاسعة، أن توضع برامج عمل على الصعيد دون الوطين

قد أبرزت أدوار مؤسسات القطـاع      عديدة   اًة إىل أن أطراف   وأشارت أطراف كثري    -٥٥
وقالت . اخلاص واملنظمات الشعبية وشواغلها املختلفة ومسؤولياهتا املشتركة يف عملية املواءمة         

  .إن مشاركتها ضرورية يف مواءمة برامج العمل الوطنية وتنفيذها
طط التنمية احمللية وأن    وأوصت بعض األطراف بأن ُتدمج برامج العمل الوطنية يف خ           -٥٦

  .تعتمد على الشراكات القائمة
وقالت أطراف كثرية إنه ينبغي أن يويل الفريق العامل بني الدورات املعـين بتقيـيم                 -٥٧

  .منتصف املدة أمهية خاصة لعملية املواءمة واستعراض املؤشرات ذات الصلة
ل من خـالل التوعيـة     مانة أن تدعم مواءمة برامج العم     إىل األ وطلبت أطراف عدة      -٥٨

  .فعَّالةوالدعوة السياسية الرفيعة املستوى، اللتني تكتسيان أمهية رئيسية يف أي عملية مواءمة 
وشددت عدة أطراف على العالقة بني بناء القدرات الوطنية واحلصول مستقبالً على              -٥٩

ف بتعزيـز   هذا الصدد، أوصت األطرا     ويف .موارد مالية عقب مواءمة برامج العمل الوطنية      
  .ومنظمات اجملتمع املدين) مؤسسات العلم والتكنولوجيا(دور األوساط األكادميية 

إذا كان سُيتاح التمويل لتنفيذ برامج        ما شواغل بشأن معرفة  عديدة  وأثارت أطراف     -٦٠
ينبغي أن يعتمـد    تنفيذ برامج العمل الوطنية     أن  وأشارت بعض األطراف إىل     . العمل الوطنية 
البلـدان  إن على وقال طرف آخر .  التمويل الوطين والثنائي واملتعدد األطراف    على مزيج من  

  .يف استحداث حوافز اقتصادية وكذلك لوائح وتشريعات متسقةأن تنظر األطراف املتأثرة 
فيه متويـل     مبا وأشارت أطراف عدة إىل ضرورة تيسري الوصول املباشر إىل التمويل،           -٦١

هذا الصدد،    ويف .يل املتعلق باملناخ، على الصعيدين احمللي والوطين      مرفق البيئة العاملية والتمو   
يف ذلـك إنـشاء       مبـا  دعت بعض األطراف إىل هنج ابتكارية لتعبئة موارد القطاع اخلاص،         

ولتأمني التمويل املواضيعي، ينبغي للبلدان األطراف املتـأثرة أن         . صندوق يف مؤسسة خاصة   
  .وهلا تأثري ملموس على أرض الواقعتضع مشاريع حمددة ميكن أن ُتموَّل 
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وناقشت بعض األطراف ضرورة احلد من اآلثار املترتبة يف املوارد الطبيعيـة، مـن                -٦٢
خالل احلرص على أال ُيفضّي االستخدام غري املستدام إىل تدهور األراضي، واحلرص علـى              

  .اتساق مواءمة برامج العمل الوطنية مع التخطيط اإلمنائي الوطين
كّرت عدة أطراف بأن القدرات تشكل أحد التحديات ورحبت بزيادة التركيـز            وذ  -٦٣

يف ذلك يف سـياق اسـتراتيجيات         مبا والبحث على االحتياجات من املوارد لبناء القدرات،      
  .ودعت أطراف أخرى إىل الدعم والتدريب دون اإلقليميني. التمويل املتكاملة

وطنية ينبغي أن توفر دعـم القـرارات        وذكّرت بعض األطراف بأن برامج العمل ال        -٦٤
توصلت إليه التكنولوجيا من أدوات يف هذا اجملال، مثل البيانات اجلغرافية             ما وتشمل أحدث 

يتجزأ من    ال هذا الصدد، ينبغي أن تكون مواءمة املوارد املتاحة والالزمة جزءاً           ويف .املرجعية
  .برامج العمل الوطنية

غي أن ُيدمج رصد اإلدارة املستدامة لألراضي يف نظـم         وقالت أطراف عديدة إنه ينب      -٦٥
وينبغي أن تساعد نظم الرصد يف بناء القدرات وتقدمي   . الرصد الوطنية القائمة خارج االتفاقية    

يف إطار خطة بايل االستراتيجية لدعم التكنولوجيا       (املدخالت والدعم التقين لصنع القرارات      
  ).وبناء القدرات

   من االستراتيجية٣اهلدف التنفيذي   -٣  
رصد التصحر وتـدهور    نظم  أوصت أطراف كثرية بتعزيز تويل جهات وطنية زمام           -٦٦

األراضي واجلفاف وقيادهتا هلا، وباالستثمار يف بناء القدرات وسد الفجوة بني احتياجـات             
الرصد على املستوى احمللي واالحتياجات على املستوى الوطين، وذلك مـن أجـل زيـادة               

  . على املدى الطويلالنظمه استدامة هذ
 وأوصت بعض األطراف باالستناد إىل الدروس اليت استخلـصتها البلـدان املاحنـة             -٦٧
خيص العقبات والتحديات اليت تعترض دعم املبادرات الوطنية املتعلقة بالبيئـة وبرصـد              فيما

  .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
رصد التصحر وتدهور   نظم  ستثمر يف   طراف اجلهات املاحنة بأن ت    بعض األ وأوصت    -٦٨

األراضي واجلفاف من أجل مواءمة عمليات التدخل اليت تضطلع هبا على املستويني الـوطين              
  .واحمللي، وذلك لتفادي االزدواجية وحتسني أوجه التآزر على صعيد االستثمار

تصدي وأوصت بعض األطراف البلدان املاحنة بأن تواصل دعم األنشطة الرامية إىل ال             -٦٩
للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على أرض الواقع بالتركيز على إجـراءات للتـصدي             

  .للتصحر تكون قابلة للقياس وميكن رصدها بفعالية
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طراف باتباع هنج الرصد على أساس النظام اإليكولوجي الـذي          بعض األ وأوصت    -٧٠
 بوصفه هنجاً فعاالً لرصـد       االقتصادية املسببة لتدهور األراضي    -يتناول العوامل االجتماعية    

  .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
بضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بني جهات الوصـل يف         بعض األطراف   وأوصت    -٧١

  .اتفاقيات ريو بغية تعزيز تويل جهات وطنية زمام األمور وزيادة الكفاءة يف التنفيذ

 ٤يف ذلك اهلدف االستراتيجي      ا مب استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية،      -جيم 
   من االستراتيجية ونتائج جلسة احلوار املفتوح٥واهلدف التنفيذي 

 من االسـتراتيجية؛ وااللتزامـات املاليـة        ٥ واهلدف التنفيذي    ٤اهلدف االستراتيجي     -١  
  واالستثمارات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

اهلـدف  بـشأن   يف ذلك     مبا ية،رحبت بعض األطراف بنتائج حتليل التدفقات املال        -٧٢
زيـادة  وبـشأن   عدد البلدان اليت وضعت إطاراً متكامالً لالستثمار        وبشأن   ٤االستراتيجي  

وحثت األطـراف أيـضاً علـى       . االلتزامات اليت تركز بشكل مباشر على أهداف االتفاقية       
لتقـدم يف   مواصلة تنقيح أدوات اإلبالغ إضافة إىل التحليل األويل وعلى حبث كيفية تسريع ا            

  .جمال إنشاء اإلطار املتكامل لالستثمار
ويف هذا اخلصوص، حثت بعض األطراف مؤسسات االتفاقية على حتديد مؤشرات             -٧٣

جتميع البيانـات    ويفأدق هبدف احلصول على بيانات موثوقة تفيد يف تقييم ديناميات العملية     
  .املتعددة املصادر

يـزال يـشكل العقبـة        ال ر إىل املوارد املالية   وأشارت أطراف كثرية إىل أن االفتقا       -٧٤
  .الرئيسية أمام تنفيذ االتفاقية

ودعت بعض األطراف إىل وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن اآلليـات املاليـة               -٧٥
ودعـت  . من شأنه أن يساعد البلدان املتأثرة على تعبئة املوارد املطلوبـة            ما لالتفاقية، وهو 

د للمعلومات من أجل املساعدة يف حتديد فرص التمويـل          أطراف أخرى إىل إنشاء نظام رص     
  .املتاحة جلملة أمور، منها املشاريع املتعددة القطاعات

هـذا اخلـصوص،      ويف .إىل الدور الرئيسي للتمويل احمللي    أطراف عديدة   وأشارت    -٧٦
األطراف بعض األمثلة على الصناديق البيئية املنشأة اليت تقدم بالفعل الدعم إىل            بعض  قدمت  

  .اإلدارة البيئية املتكاملة واملستدامة
الضوء على املوارد البشرية واملالية اهلامـة الـيت يتطلبـها           عديدة  وسلطت أطراف     -٧٧

وأشارت بعـض   . لصلةيف ذلك اإلبالغ عن االلتزامات املالية واملؤشرات ذات ا          مبا اإلبالغ،
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وإىل أن إحجام أطراف عديدة األطراف إىل حمدودية الدعم املقدم أثناء عملية اإلبالغ األخرية       
  .يعكس االفتقار إىل القدرات وعدم كفاية التمويلعن تقدمي تقاريرها 

وذكّرت أطراف كثرية بالصلة القائمة بني وجود برامج عمـل وطنيـة متوائمـة                -٧٨
هذا اخلصوص، أشارت بعض األطراف إىل أن حمدودية عدد البلـدان            ويف .واإلبالغ الفعال 

التقارير ميكن أن تعزى أيضاً إىل قلة عدد البلدان اليت لديها برامج عمـل وطنيـة                تقدم  اليت  
  .متوائمة
وحثت أطراف كثرية البلدان األطراف املتقدمة، ومرفق البيئة العاملية، واآللية العاملية             -٧٩

اإلبالغ لـديها   نظم  اهتا املالية لتمكني البلدان األطراف املتأثرة من حتسني         على زيادة مسامه  
  .وزيادة فهم مؤشرات التأثري واستخدامها

عمليةٌ التمكينية  نشطة  لألبأن عملية متويل مرفق البيئة العاملية       عديدة  وأقرت أطراف     -٨٠
ف كثرية إىل مرفـق     هذا اخلصوص، طلبت أطرا     ويف .طويلة ومعقدة للغاية وينبغي حتسينها    

البيئة العاملية العمل على تقييم عملياته الداخلية وحتسينها من أجل ضمان صـرف األمـوال               
األطراف إىل مؤسسات االتفاقيـة تيـسري       هذه  للبلدان املؤهلة يف الوقت املناسب، وطلبت       

 التمويل من خالل االتصال بوكاالت التنفيذ علـى حنـو فعـال           هذا  إمكانية احلصول على    
  .الوقت املناسب لضمان اطالعها على االحتياجات املالية لعملية االتفاقية ويف
وطلبت بعض األطراف إىل مؤسسات االتفاقية أن تستكشف آليات مالية جديـدة              -٨١

  .لتمكني البلدان من تلبية متطلباهتا يف جمال اإلبالغ
موارد إضافية وتيسري   ودعت أطراف كثرية أيضاً مرفق البيئة العاملية إىل ضمان توفري             -٨٢

  .موارد مرفق البيئة العامليةلتجديد عملية السادسة الإمكانية احلصول عليها يف إطار 
وأكدت أطراف كثرية أمهية بناء القدرات املطلوبة يف جمال تعبئة املوارد، وطلبت يف               -٨٣

اعفة اجلهود يف   هذا اخلصوص إىل مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وغريمها من الشركاء مض           
  .هذا اجملال

وأوصت بعض األطراف بإعطاء األولوية لربامج العمـل الوطنيـة املتوائمـة مـع                -٨٤
االستراتيجية يف جمال ختصيص املوارد، وطلبت إىل اآللية العاملية تيسري عملية تعبئـة املـوارد               

  .املخصصة للمبادرات املدرجة يف برامج العمل الوطنية
ف أن وفاء اآللية العاملية مبهمتها يتطلب تعبئة موارد كافية مـن            ورأت بعض األطرا    -٨٥

وطلبت بعض األطراف األخرى إىل اآللية العاملية       . عدة مصادر، منها مصادر التمويل املبتكرة     
أن تراعي التوصيات الصادرة عن عمليات التقييم الداخلية لآللية العاملية يف األعمـال الـيت               

  . صعيد استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملةستقوم هبا يف املستقبل على
بالترتيبـات  املتعلِّقـة   قـرارات   الوأوصت أطراف كثرية بتركيز اجلهود على تنفيذ          -٨٦

  .املؤسسية من أجل تشغيل اآللية العاملية يف أقرب وقت ممكن
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ص يف تنفيـذ    وسلطت أطراف كثرية الضوء على أمهية االستعانة بالتمويـل اخلـا            -٨٧
فمسائل من قبيل اإلرادة السياسية واحلوافز واحلجج االقتصادية املُقنِعة والشراكات          . االتفاقية

ستؤخذ يف االعتبـار    بني القطاعني العام واخلاص وشراكات التعاون الثالثي من املسائل اليت           
يف االسـتثمارات  تهيئة بيئة متكينية تتيح للقطاع اخلاص واجلهات املمولة الناشئة املـشاركة      ل

وأكدت بعض األطراف يف الوقت نفـسه ضـرورة         . املفضية إىل اإلدارة املستدامة لألراضي    
  .حتديد الشروط الضرورية لتفادي العوامل اخلارجية السلبية

بضرورة أن يويل تقييم منتصف املدة لالستراتيجية اهتماماً        وأوصت بعض األطراف      -٨٨
سسات االتفاقية وتدقيق أدائها هبـدف جعـل عمليـات          تقييم اهليئات الفرعية ومؤ   خاصاً ل 

وطلبت بعض األطراف األخرى تقييم اآلثار املاليـة لتنفيـذ          . االتفاقية أكثر دينامية وفعالية   
  .االستراتيجية

وأشارت جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل ضرورة تعيني املـسؤول              -٨٩
  .عمليات تعبئة املوارد ودعم البلدانإلعادة إطالق ة املعين مبنطقتها يف اآللية العاملي

يساورها من قلق إزاء التحليالت الواردة يف الوثـائق           ما وأشارت أطراف كثرية إىل     -٩٠
  .الرمسية بالنظر إىل قلة عدد التقارير املقدمة نسبياً

رد املالية لدعم   دور منظمات اجملتمع املدين يف تعبئة املوا      بشأن  نتائج جلسة احلوار املفتوح       -٢  
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن طريق إقامة شراكات فعالة بني اجلهـات              

  الفاعلة الوطنية والدولية
بالدور اهلام ملنظمات اجملتمع     )٤(أقّرت أطراف كثرية وجهات أخرى صاحبة مصلحة        -٩١

مـشاركتها يف إذكـاء الـوعي       يف ذلك     مبا املدين يف تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات،      
  .والتثقيف بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

منظمات اجملتمع املدين يف هيئات التنسيق الوطنيـة،        بإشراك  وأوصت أطراف كثرية      -٩٢
مشرية إىل أن هذه اآلليات تنشأ كهياكل تضم عدة جهات صاحبة مصلحة مبشاركة كيانات         

اء آخرين، وميكنها يف بعض احلاالت أن تيـّسر         حكومية ومنظمات من اجملتمع املدين وشرك     
  .هنج التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى

وأعربت بعض األطراف ومنظمات اجملتمع املدين عن وجود حاجة إىل بناء قدرات               -٩٣
يتعلق بتعبئة املوارد واحلصول على األموال، ويـشمل          فيما سيما  وال منظمات اجملتمع املدين،  

  ).املشاريع املتوسطة احلجم(ة العاملية ذلك مرفق البيئ

__________ 

ممثلون عن منظمات األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيهـا منظمـات غـري                   )٤(
 .حكومية
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إىل وجهات ماحنة أخرى    ودعت بعض األطراف اآللية العاملية، ومرفق البيئة العاملية،           -٩٤
  .تقدمي األموال إىل منظمات اجملتمع املدين لكي تنفذ مشاريع على املستوى الوطين

فعل القطاع اخلاص   وأشارت أطراف كثرية إىل أن منظمات اجملتمع املدين تشرك بال           -٩٥
وميكن لتلك املنظمات، يف هذا اخلصوص، أن تساعد على سد الفجوة . يف عملية تعبئة املوارد

وأوصت بعض األطراف منظمات اجملتمع املدين بأن       .  والقطاع اخلاص  بني الكيانات احلكومية  
  .تطلع السلطات الوطنية على معارفها وجتارهبا الناجحة مع القطاع اخلاص

ت أطراف كثرية أمهية دور منظمات اجملتمع املدين يف ربط اجملتمعات احملليـة             وأكد  -٩٦
  .واجلهات املناسبة األخرى صاحبة املصلحة بواضعي السياسات

بني   فيما وأشارت بعض األطراف إىل أمهية أن تقيم منظمات اجملتمع املدين شراكات            -٩٧
  .بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

أطراف كثرية عن قلقها إزاء اخنفاض عدد منظمات اجملتمع املدين اليت حتُضر  وأعربت    -٩٨
الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وأوصت بإجياد السبل الكفيلة بضمان            

  .زيادة مشاركة اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين يف اجتماعات االتفاقية
طراف على تعزيز حتالفاهتا مع منظمات اجملتمـع        وشّجعت أطراف كثرية البلدان األ      -٩٩

املدين وتيسري عالقات تعاون وثيقة بني جهات الوصل الوطنية التابعة هلا واجملتمع املدين الذي              
  .يؤدي دوراً تكميلياً

وأكدت أطراف كثرية ضرورة إشراك منظمات اجملتمع املدين يف عمليـة اإلبـالغ،           -١٠٠
لوصل الوطنية بتقدمي معلومـات عـن مؤشـرات األداء          حيث ميكن هلا أن تدعم جهات ا      

وأشارت بعض البلدان إىل أنه قد يكون من الضروري تطوير القـدرات يف             . وبالتحقق منها 
  .بعض املنظمات

العمل لتيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين      ضرورة  وأشارت بعض األطراف إىل       -١٠١
  .ة اخلاصة بنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذتكييف مناذج البوابمثالً بيف عملية اإلبالغ، 

وأعربت بعض األطراف ومنظمات اجملتمع املدين عن قلقهـا إزاء اخنفـاض عـدد                -١٠٢
، )١٠-م أ /٥يف أعقاب تنفيذ املقـرر      (منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف        

على مركز املراقب لـدى      من منظمات اجملتمع املدين      حصول املزيد وأكدت ضرورة تشجيع    
  .مؤمتر األطراف

، ١٠-م أ/٥وأعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء اآلليات املنشأة مبوجب املقـرر         -١٠٣
اليت جتعل التمثيل يف فريق اختيار منظمات اجملتمع املدين مقصوراً على املنظمات املعتمدة لكل              

واقترحت أيضاً بدالً من ذلك     . مسةمنطقة من املناطق املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي اخل       
ضم ممثلني ملنظمات اجملتمع املدين من اجملموعات اإلقليمية وجمموعات املـصاحل إىل الفريـق              

  .وإنصافاً لتحقيق متثيل أكثر توازناً
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وذكرت بعض األطراف أن شبكات اجملتمع املدين شريك هام على املستويني الوطين              -١٠٤
ى عن ضرورة وجود شبكة عاملية قوية ملنظمـات اجملتمـع        واإلقليمي، وأعربت أطراف أخر   

  .املدين اليت تعمل يف جمال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
 اإلمكانيات املتاحة ملنظمات    )٥(آخرونوأصحاب مصلحة   وذكرت بعض األطراف      -١٠٥

  .خصناديق املنا  أواجملتمع املدين للوصول إىل مصادر متويل ابتكارية، مثل سوق الكربون
وأشارت بعض األطراف إىل ضرورة مواصلة تعزيز االتصاالت بني منظمات اجملتمع             -١٠٦

  .املدين ومؤسسات االتفاقية

  النظر يف أفضل املمارسات  -دال 

  حتديد قواعد البيانات واملؤسسات املوصى هبا  -١  
رحبت أطراف كثرية باالهتمام الذي أعربت عنه املؤسسات اليت ردت على طلـب               -١٠٧
وطلبت بعض األطراف احلصول على معلومات إضافية       . دمي معلومات عن أفضل املمارسات    تق

يتعلق منها بقاعدة البيانات اخلاصة بأفـضل       سيما ما  عن أعمال هذه املؤسسات وإجنازاهتا، وال     
  .يف ذلك عملية التكّيف املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا

عربت بعض األطراف عن قلقها إزاء تعدد وجتزؤ اخلدمات املتماثلة املتاحة،           وبينما أ   -١٠٨
أوصت أطراف أخرى بتجميع معلومات أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي وإتاحتها           

من خالل مبادرة لتقاسـم البيانـات         أو للجميع يف مواقع حفظ مركزية ألفضل املمارسات      
وطلبت أطراف كثرية يف هذا الصدد      . مقارنات بني البلدان  لتفادي االزدواجية وإتاحة إجراء     

بني املؤسسات اليت شـاركت يف        فيما اتباع هنج متكامل يشجع على أوجه التآزر والتعاون       
  .طلب تقدمي املعلومات

والحظت بعد األطراف احلاجة إىل تكييف أفـضل املمارسـات مـع الـسياقات        -١٠٩
أيـضاً  تنظر فيها   ض اخلرباء أفضل املمارسات وأن      واالحتياجات احمللية، وأوصت بأن يستعر    

اجملتمعات احمللية واملستخدمون النهائيون للتأكد من أهنا تصلح بالفعل لتكون مـن أفـضل              
  .سيما يف السياقات احمللية  والاملمارسات،

أفـضل املمارسـات،   الفعالية اليت ُتستخدم هبا   وأكدت بعض األطراف أمهية توثيق        -١١٠
وطُلب إدراج هـذه    . طبيقها يف امليدان يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي       وأوصت برصد ت  

  .املعلومات يف قاعدة بيانات لزيادة فعاليتها
وأشارت أطراف كثرية إىل أمهية إتاحة أفضل املمارسات للمـستخدمني النـهائيني            -١١١

  .وأوصت باستخدام أدوات اتصال متعددة اللغات ومناسبة
__________ 

 . أعاله٤انظر احلاشية  )٥(



ICCD/CRIC(11)/19 

GE.13-60995 20 

طراف عن قلقها إزاء عدم الربط بني أفضل املمارسات وإمكانات          وأعربت بعض األ    -١١٢
األراضي والقدرات واملعارف احمللية، وأوصت بأن ُيجرى يف إطار املنهاج احلكومي الـدويل             
للتعاون السياسايت والعلمي يف جمال التنّوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية استعراض           

  .اجل هذه املسألةلالستراتيجيات اليت ينبغي أن تع

  إمكانية الوصول إىل املعلومات  -٢  
أعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء مسألة سرية البيانات املُدرجة، وسلّطت الضوء              -١١٣

  .على ضرورة تطبيق أحكام امللكية الفكرية حلماية االبتكارات املقّدمة كأفضل ممارسات
ات املبلّغ عنها للعموم وتيسري إمكانيـة       وأقّرت أطراف كثرية بأن عملية إتاحة البيان        -١١٤

الوصول إليها من خالل البوابة اخلاصة بنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ ستعود بفوائـد              
إتاحة الفرص إلجياد قنوات ارتباط بالعمليات واملنتديات البيئيـة         وتشمل هذه الفوائد    . مجة

هـذا اخلـصوص،      ويف .ستدامة لألراضي األخرى وزيادة التوعية والدعوة إىل هنج اإلدارة امل       
رحبت أطراف كثرية بتحديد عناصر تصب يف سياسات للحصول على البيانات، وطلبت إىل      
األمانة أن تواصل النظر يف ممارسات وسياسات االتفاقيات واهليئـات املتعـددة األطـراف              

  .األخرى

ير اليت تقدم إىل    حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقار          -هاء 
يف ذلك مسامهات جلنة العلـم والتكنولوجيـا يف تنقـيح             مبا مؤمتر األطراف، 

   من االستراتيجية٣ و٢ و١مؤشرات األثر بالنسبة لألهداف االستراتيجية 

يف ذلك مؤشـرات األداء واملنهجيـة         مبا النظر يف اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ،        -١  
  وإجراءات اإلبالغ

طلبت أطراف كثرية إىل جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن              -١١٥
املعايري اليت ( e-SMART متضي يف تناوهلا ملسألة تنقيح املؤشرات وأن تويل اهتماماً خاصاً ملعايري

 - مناسـب    - قابل لإلجناز    - قابل للقياس    - حمدد   -اقتصادي  : توجزها األوصاف التالية  
مناذج اإلبالغ من أجل التخفيف من األعباء اإلمجالية لإلبالغ امللقاة          وأن تبّسط   ) د زمنياً حمد

  .على عاتق األطراف وكيانات اإلبالغ األخرى
وأوصت أطراف كثرية مبزيد من املشاركة يف عملية تقييم االستراتيجية يف منتصف              -١١٦

يـشمل    مباا واإلبالغ عن تنفيذها،املدة كفرصة متاحة لتذليل الصعوبات اليت تعترض تنفيذه      
  .تناول مدى مالءمة املؤشرات وتواتر اإلبالغ وفعالية عملية االستعراض

وأوصت بعض األطراف بتحسني الشكل احلايل للتقارير حبيث ميكن اسـتخدامها             -١١٧
  .كأداة فعالة لالتصال وإذكاء الوعي والدعوة على املستويني الوطين والدويل
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األطراف متديد فترة اإلبالغ وتعديل تواتره لالستجابة على حنو أفضل          وطلبت بعض     -١١٨
  .ملتطلبات اإلبالغ وجوالت اإلبالغ ودقة املؤشرات

وأوصت بعض األطراف مبواصلة حتسني البوابة اخلاصة بنظام استعراض األداء وتقييم             -١١٩
إلبالغ احلالية، وتـسهيل  التنفيذ من أجل معاجلة بعض املسائل التقنية اليت حتدث أثناء عملية ا 

  .استخدام البوابة وإمكانية الوصول إليها من الناحية اللغوية
وأوصت بعض األطراف باستكشاف اآلليات واإلجراءات الالزمة ملراجعة املعلومات         -١٢٠

الواردة يف التقارير قبل أن تتناوهلا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على غرار املمارسات املُكرسة 
  .ار االتفاقيات البيئية األخرىيف إط
وطنية للمعلومات لتعزيـز الرصـد الـوطين        نظم  وأوصت بعض األطراف بإنشاء       -١٢١

  .واإلبالغ على النحو املناسب
يف بوابة نظام استعراض األداء     أقسام خاصة   وأوصت بعض األطراف كذلك بإنشاء        -١٢٢

جراءات املُحددة اليت تتخذها البلدان     أو اإل /وتقييم التنفيذ لإلبالغ عن املؤشرات التكميلية و      
  .ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا يف تنقـيح مؤشـرات األثـر املتعلقـة باألهـداف                 -٢  
   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

ت املتاحة على   أوصت بعض األطراف بزيادة كفاءة عملية اإلبالغ باالستعانة بالبيانا          -١٢٣
يعين أن التركيـز      ما الصعيد الدويل للتمهيد لتعبئة التقارير الوطنية عن مؤشرات األثر، وهو         

وبالفعل، فقد تصبح هذه مؤشرات معياريـة       . مجع البيانات إىل تفسري البيانات    من  سيتحول  
ناهتـا  تستعيض عنها مبؤشرات مستندة إىل مصادر بيا        أو ترفضها  أو األطرافتقبلها  ميكن أن   
  .اخلاصة هبا

وأوصت بعض األطراف بأن توجه البلدان األطراف املتأثرة جهودها حنو اسـتخدام              -١٢٤
  .مؤشرات األثر املستخلصة حملياً وإدراجها يف برامج عملها الوطنية

وأوصت بعض األطراف بوضع مزيد من اإلرشادات بشأن كيفية اسـتخدام نظـم        -١٢٥
  .ملعترف هبا دولياً ألغراض اإلبالغتصنيف الغطاء األرضي القائمة وا

األطراف علماً بالتقرير املرحلي عن فريق اخلرباء التقنيني االستشاري         بعض  وأحاطت    -١٢٦
  .ICCD/CRIC(11)/14 املخصص والتوصيات الواردة يف الوثيقة
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تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكـاالت           -واو  
   ذات الصلةالدولية األخرى

النهج والعملية املوّحدان املقترحان لصوغ آخر سياسات الـدعوة؛ واإلطـار املقتـرح                 
  لسياسات الدعوة بشأن مسألة اجلفاف وشّح املياه

 أكدت أطراف كثرية أمهية دعم اجلهود املبذولة للتخفيف مـن آثـار اجلفـاف،               -١٢٧
 بتعزيز التفاعـل بـني      وهيئاهتاتفاقية  يتعلق باألمن الغذائي، وأوصت أمانة اال       فيما سيما وال

  .)مبا يف ذلك ُشح املياه(العلوم والسياسات مع التركيز على اجلفاف 
وشّددت بعض األطراف على أمهية إدماج إطار سياسات الدعوة املتعلق باجلفـاف              -١٢٨

ـ          ) مبا يف ذلك ُشح املياه    ( ستوى يف اجلهود اجلارية اليت تبذهلا وكاالت األمم املتحدة على امل
  .الدويل مثلما أقرت بذلك جمموعة واسعة من االتفاقات واملنتديات العاملية

وأقرت بعض األطراف بأمهية نتائج االجتماع الرفيع املستوى املعـين بالـسياسات              -١٢٩
الوطنية ملكافحة اجلفاف الذي اشتركت يف تنظيمه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمـة        

  .التصحُّرية والزراعة، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة األمم املتحدة لألغذ
ودعت أطراف كثرية الشركاء اإلمنائيني، ومرفق البيئة العاملية، واملصارف اإلمنائيـة             -١٣٠

الدولية واإلقليمية وغريهم من املؤسسات املالية إىل مساعدة األمانة واإلسـهام يف عمليـة               
 كافية وميسرة يف الوقت املناسب لتنفيذ إطار سياسات الدعوة          االتفاقية بتوفري موارد إضافية   

  .)مبا يف ذلك ُشح املياه(املتعلق باجلفاف 
وأوصت أطراف كثرية مؤمتر األطراف بأن ُيقر إطار سياسـات الـدعوة املتعلـق                -١٣١

 وذكرت عدة بلدان ضرورة التـصدي آلثـار اجلفـاف،   ). مبا يف ذلك ُشح املياه(باجلفاف  
  .على املستوى الوطينسيما  وال

وسلّمت أطراف كثرية بأمهية وضع سياسات وطنية إلدارة اجلفاف وإدراجهـا يف              -١٣٢
  .اخلطط واآلليات القائمة، وبصفة خاصة خطط العمل الوطنية

أو حتسني هذه النظم    /وأوصت بعض األطراف بضرورة إنشاء نظم لإلنذار املبكر و          -١٣٣
  .اجلهات صاحبة املصلحة واملزارعنيلرصد اجلفاف وتقاسم املعلومات مع 

وشجعت بعض األطراف فكرة رسم سياسـات وطنيـة إلدارة اجلفـاف وإدراج               -١٣٤
سياسات اجلفاف يف خطط العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية بوصفها أداة رئيسية             

  .املقبلةجوالت اإلبالغ الستخدامها يف لتنفيذ هذه السياسات، وتوثيق التجارب 
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وأثارت بعض األطراف ضرورة إدماج خمططات االستعداد للجفـاف يف الـُنهج              -١٣٥
 األوسع نطاقاً املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي، مثل ُنهـج إدارة املـوارد وإدارة امليـاه              

  .مستجمعات املياه أو
وأعربت أطراف عدة عن ضرورة زيادة االستثمار يف جمموعة من إجراءات اإلدارة              -١٣٦
دامة لألراضي يف مناطق األراضي املتدهورة من أجل مساعدة منتجي الغذاء احملليني على             املست

  .التكيف مع اجلفاف على حنو أفضل
ودعت أطراف كثرية إىل فكرة إنشاء شبكات معنية بـإدارة األراضـي وتعزيـز                -١٣٧

ئل الشبكات القائمة من أجل دعم تقاسم املعلومات والتنسيق وإقامة شراكات بشأن مـسا            
  .اجلفاف وشح املياه على مستوى اجملتمع احمللي

ودعت أطراف كثرية إىل تعزيز برامج بناء القدرات يف جمال إدارة اجلفاف وإقامـة                -١٣٨
وأوصت بعض األطراف   . شراكات على حنو يركّز على اجملتمعات احمللية واملنظمات الشعبية        

 بني اجلنسني وتوفري التمويل الكـايف       األخرى بإنشاء نظام لبناء القدرات على أساس املساواة       
  .نظمة على املستوى الوطينهذه األلتنفيذ 
وأوصت بعض األطراف بإدراج قضايا املساواة بني اجلنـسني يف عمليـة رسـم                -١٣٩

  .السياسات املتعلقة باجلفاف وتدهور األراضي
ارث وأكدت أطراف كثرية ضرورة وضع سياسات وآليات تتناول إدارة خماطر الكو            -١٤٠

  .املرتبطة باجلفاف
وذكرت أطراف كثرية أنه ينبغي التشجيع على أوجه التآزر بـني االتفاقيـات علـى                 -١٤١

  .املستوى الوطين واحلفاظ على استقاللية االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على املستوى العاملي
ة أن ذلك   وأعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء إضافة جماالت لالستكشاف معترب           -١٤٢

ميكن أن يؤدي إىل صرف األطراف عن حمور تركيزها الرئيسي وهو تعزيز تنفيذ االتفاقيـة               
  .على أرض الواقع وإىل زيادة التكاليف

وشجعت بعض األطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ودوهلا األطراف على             -١٤٣
اون السياسايت والعلمي يف جمال التنـوع       املنهاج احلكومي الدويل للتع   اغتنام الفرص اليت يتيحها     

 / أيـار  ٥ الذي أُنشئ حديثاً وأشـارت إىل موعـد          النظم اإليكولوجية  البيولوجي وخدمات 
  .لتقدمي طلب إىل الفريق النهائي ٢٠١٣ مايو
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 مـن جـدول     ١٢ و ١١اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بشأن البندين        -رابعاً 
  األعمال

 مـن جـدول     ١١البند   بشأنالوثائق اليت أعدهتا األمانة     أحاطت األطراف علماً ب     -١٤٤
استعراض ( من جدول األعمال     ١٢والبند  ) ١٠-م أ /٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر      (األعمال  

  ).املعلومات املتعلقة بتقييم منتصف املدة لالستراتيجية

  استنتاجات الدورة -خامساً 

يف ذلـك االسـتنتاجات       مبـا  اقيـة، اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتف      -ألف 
  والتوصيات

، ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٩املعقـودة يف    العاشرة  جلستها  أثناء  نظرت اللجنة،     -١٤٥
  .احلادية عشرةمشروع التقرير املتعلق بدورهتا  يف

 ومجهورية إيـران    فاسو بوركينا و والربازيلاألرجنتني وإيطاليا   وأدىل ببيانات ممثلو      -١٤٦
  .والنرويجوالصني رية فرتويال البوليفارية وجنوب أفريقيا وسوازيالند  ومجهواإلسالمية

 بصيغته املنقحة شفوياً، وأوكلت إىل       ككل التقرير مشروع   اعتمدت اللجنة بعدئذ،  و  -١٤٧
  .املقرر مهمة وضعه يف صيغته النهائية بالتشاور مع املكتب واألمانة

  الدورةاختتام   -باء  
باسـم  (واألرجنـتني   االحتاد األورويب،    أدىل ببيانات ممثلو     ،يف اجللسة نفسها أيضاً     -١٤٨

باسم مرفـق التنفيـذ     ( واليابان، وبيالروس    ،)جمموعة دول منطقة أمريكا الالتينية والكارييب     
، )باسم جمموعة الـدول األفريقيـة     (فاسو   ، وبوركينا )اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية   

  . ، ومجهورية كوريا)ة الدول اآلسيويةباسم جمموع(ومجهورية إيران اإلسالمية 
باسـم   البيئة والتنمية يف العامل الثالث،       كوميةاحلنظمة غري   املوأدىل ببيان أيضاً ممثل       -١٤٩

  .منظمات اجملتمع املدين
  .وأدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبالحظات ختامية  -١٥٠
للجنة استعراض  احلادية عشرة   الدورة  اختتام  ختامية وأعلن   وأدىل الرئيس مبالحظات      -١٥١

  .تنفيذ االتفاقية
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  املرفق 

احلادية الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا              
  عشرة
  عنواهنا  رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(11)/1 مذكرة مقدمة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/CRIC(11)/2    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة ،تقدمةاألطراف امل 
.السـتراتيجية امـن   ١عن اهلدف التنفيـذي  وكذلك من األمانة واآللية العاملية،      العاملية،  

  ذكرة مقدمة من األمانةم
ICCD/CRIC(11)/3    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة ،تقدمةاألطراف امل 
مـذكرة.  لالستراتيجية ٢اهلدف التنفيذي   عن  وكذلك من األمانة واآللية العاملية،      العاملية،  

  مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(11)/3/Corr.1    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة ،تقدمةاألطراف امل 
مـذكرة.  لالستراتيجية ٢عن اهلدف التنفيذي    وكذلك من األمانة واآللية العاملية،       العاملية،

  تصويب. مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(11)/4    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 

حلكومية الدولية، ومرفـق البيئـةووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات ا  ،تقدمةاألطراف امل 
مـذكرة.  لالستراتيجية ٣عن اهلدف التنفيذي    وكذلك من األمانة واآللية العاملية،      العاملية،  

  مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(11)/5    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 

كاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـةوو ،تقدمةاألطراف امل 
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٤عن اهلدف التنفيذي  العاملية

ICCD/CRIC(11)/6 

 

  مذكرة مقدمة من األمانة. تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية

ICCD/CRIC(11)/7 

 

لومات الواردة يف التقارير املقدمة من الكيانـات املبلغـة اإلقليميـة ودونحتليل أويل للمع  
  مذكرة مقدمة من األمانة. اإلقليمية

ICCD/CRIC(11)/8-

ICCD/CST(S-3)/6 
هدافحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة عن األ            

  مذكرة مقدمة من األمانة. ة لالستراتيجي٣ و٢ و١االستراتيجية 
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  عنواهنا  رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(11)/8/Corr.1-

ICCD/CST(S-3)/6/Corr.1 
هدافحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة عن األ            

  تصويب. مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 
ICCD/CRIC(11)/9    استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة منالعلم والتكنولوجيا خبصوص  مسامهات جلنة 

سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر املتـصلة  وال األخرى،املبلغة  األطراف والكيانات   
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣ و٢ و١باألهداف االستراتيجية 

ICCD/CRIC(11)/10   والبلـدان،ات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة حتليل أويل للمعلوم 
ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة ،تقدمةاألطراف امل 

. لالسـتراتيجية  ٤ سـتراتيجي عن اهلدف اال  وكذلك من األمانة واآللية العاملية،      العاملية،  
  مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/CRIC(11)/11    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 
ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة ،تقدمةاألطراف امل 

مـذكرة. تراتيجية لالس ٥ التنفيذيعن اهلدف   وكذلك من األمانة واآللية العاملية،      العاملية،  
  مقدمة من األمانة

ICCD/CRIC(11)/12    والبلـدان،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة 
ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة ،تقدمةاألطراف امل 

  مذكرة مقدمة من األمانة.  االتفاقيةالتدفقات املالية لتنفيذعن  العاملية،
ICCD/CRIC(11)/13    إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفـضل املمارسـات        : النظر يف أفضل املمارسات.

  مذكرة مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(11)/13/Add.1    ـ        : النظر يف أفضل املمارسات .اتإمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفـضل املمارس

قائمة املؤسسات واملنظمات املهتمة بدعم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف جتميـع. إضافة
  مذكرة مقدمة من األمانة. ونشر أفضل املمارسات لتنفيذ االتفاقية

ICCD/CRIC(11)/14    ١مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس األهداف االسـتراتيجية
  مذكرة مقدمة من األمانة. اتيجية لالستر٣ و٢و

ICCD/CRIC(11)/15 حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل مـؤمتر
  مذكرة مقدمة من األمانة. األطراف

ICCD/CRIC(11)/16  نةمذكرة مقدمة من األما. أطر سياسات الدعوةيف تساق االلكفالة ُموحَّدان وعملية هنج  
ICCD/CRIC(11)/17   يف ذلك شـح امليـاه       مبا باجلفاف،سياسات الدعوة بشأن املسألة املواضيعية املتعلقة       إطار.

  مذكرة مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(11)/18   مذكرة مقدمة من األمانة. ١٠-م أ/٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  

ICCD/CST(S-3)/INF.1-
ICCD/CRIC(11)/INF.1 

Information for participants. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.2 Mid-term evaluation of The Strategy: Update on the process. Note by the 
secretariat 
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  عنواهنا  رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(11)/INF.3 Glossary for performance and impact indicators, financial flows and best practices. 

Note by the secretariat 
ICCD/CRIC(11)/INF.4 Status report on the 2012–2013 reporting and review process. Note by the 

secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.5 Concept note for an action plan for 2012–2018 for promoting and strengthening 
relations with organizations, institutions and agencies in implementing 
recommendations emanating from the United Nations Environment Management 
Group: Global Drylands: a United Nations system-wide response. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.6 Outcomes and recommendations of the High-Level Meeting on National Drought 
Policy 

ICCD/CRIC(11)/INF.7/Rev.1 List of participants 
ICCD/CRIC(11)/MISC.1 Guidelines for the implementation of a data quality framework for the UNCCD 

process. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(11)/MISC.2 Survey on challenges and constraints faced during the 2012–2013 reporting and 
review process by Parties that could not submit their national report by 30 October 
2012. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(11)/MISC.3 Provisional list of participants 

ICCD/CRIC(11)/CRP.1 Promotion and strengthening of relationships with other relevant conventions and 
international organizations, institutions and agencies. Information on progress made 
in implementing paragraph 11 (c) of decision 9/COP.10 on any other emerging 
issues and strategic approaches that require an advocacy policy framework 

        

  
  


