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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الخامسة عشرة 

  2016تشرين األول/أكتوبر  20-18نريويب، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

 تنفيذ االتفاقية في المستقبل
 إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقديم التقارير من األطراف

 إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقديم التقارير من األطراف  
 مذكرة مقدمة من األمانة   

 موجز  
هدددال الوة قدددم م عومددداء عدددن غجدددراةاء اابدددقد ال امدددم و را ددد  تقدددد  التقدددا ير تقدددد   

. 12-/  أ16املقدد ا ال مدد  سددا م ددتقبقن ععددذ النبددو الدداط  عبددا مددؤ ر األ ددرا    املقددر  
وتق ا الوة قم أيضان التغ رياء املمكن غدخاهلا ععذ واليم ومها  جلنم است راض تنف دا االتفاق دم 

، ونت جم لألعمال 9-/  أ11ق التبضري الست راضها الوش ك عمقن باملقر  )العجنم(   س ا
  األول م لعفري  ال ام  احلكومي الدويل )الفري  ال ام (.

وبالنظر غىل النتا ج األول م اليت توص  غل ها الفري  ال امد  بشد ا اا دا  االسد ات جي  
هددال الوة قدم سدد ت ظ النظدر ن هددا جنبددان غىل  املقبد  لقتفاق ددم، يرشدا  غىل أا التوصدد اء الدوا د   

ومددل ذدواإل اابددقد األويل الددوا د  ICCD/CRIC(15)/2جند  مددل التوصدد اء الدوا د    الوة قددم 
، ععدددذ النبدددو املقدددد  غىل الددددو   الام دددم عشدددر  لعجندددم. ICCD/CRIC(15)/INF.3  الوة قدددم 

تدددت  املدددداوالء النها  دددم  ويرشدددا  أيضدددان غىل أا املق وددداء الدددوا د    هدددال الوة قدددم أول دددم  ي مدددا ار
لعفري  ال ام  بش ا أعمالا، كي يت ىن موانا  الدو   ال ال م عشر  ملؤ ر األ را  ب ناصر هنج 

  اس ات جي ميكن ال م  با م تقبقن لتنف ا االتفاق م.
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 مقدمة -أوالا  
تقر    الدو   ال ان م عشر  ملدؤ ر األ درا  أا ت دت رض جلندم اسدت راض تنف دا االتفاق دم  -1

لعجنددم(، غجددراةاء اابددقد ال امددم و را دد  تقددد   15وتندداق ،   دو  ددا الام ددم عشددر  )الدددو   
التقدددا ير مدددن األ دددرا ، مبدددا   الدددك، و ددد  االقتضددداة، مق وددداء املبددداد  التوج ه دددم وأدواء 

. وأخاان   االعتبا  أا األ را    الدو   ال ال دم (1)اابقد القزمم ملؤشراء التقد  احملرز واألداة
ملددؤ ر األ ددرا ( سددتنظر   اعتمدداد اسدد ات ج م جديددد  لتنف ددا  13عشددر  ملددؤ ر األ ددرا  )الدددو   

االتفاق ددم، مددن امل عددو  أا مق ودداء غ ددظ اابددقد مبوجدد  االتفاق ددم، الددوا د    هددال الوة قددم، 
وأا اضدل  (2)ينبغي أا ت تند غىل النتا ج األول م لعفري  ال ام  احلكومي الددويل )الفريد  ال امد (

مراعدا  أط تغ درياء   التوجدا االسد ات جي املت عد  بتنف دا االتفاق دم تقر هدا  ملزيد من الت ددي ، مدل
  األ را  حبعول مؤ ر األ را  ال الث عشر.

ولالك نإا األساس املنطقي هلال الوة قم هدو أا ترتداا لأل درا    الددو   الام دم عشدر   -2
أسداس املق وداء األول دم امل دتمد   لعجنم نرصم تبادل اآل اة بش ا آناق تنف ا و صد االتفاق م ععذ

من النتا ج األول دم لعفريد  ال امد  والدد وس امل دتفاد  مدن تق د   و صدد التقدد  احملدرز   تنف دا الطدم 
( 2018-2008وغ دددا  ال مددد  االسددد ات ج ظ لع دددنواء ال شدددر مدددن أجددد  ت زيدددز تنف دددا االتفاق دددم )

، مدل املراعدا  الكامعدم لعمقدر اء الديت 2018عدا  )االس ات ج م( اليت من املقدر  أا ينتهدي أجعهدا   
   بش ا هاا املوضوع منا اعتماد االس ات ج م.األ را    االتفاق م سب  أا ااا ا 

 9-أ  /11وقددد أعدددء األمانددم هدداا التقريددر اسددتجابم لألوكددا  ااء الصددعم   املقددر اء  -3
لتقريدددر است راضدددان لعطريقدددم ، ويقدددد  هددداا ا12-/  أ16و 12-/  أ7و 12-/  أ3و 11-/  أ22و

،     هددال الوة قددمالدديت ميكددن اتباعهددا م ددتقبقن لإلبددقد مبوجدد  االتفاق ددم. وترقددد  ال ناصددر الددوا د  
  باب االستنتاجاء والتوص اء، غىل العجنم لعنظر ن ها وتقد  ما ترال من توص اء   هاا الصدد.

تراتيجية المسووتقبةيةو وتوو ثير التحوو م موون االسووتراتيجية الراىنووة إلوو  االسوو -ثانياا  
 ذلك عة  عمةية اإلبالغ واالستعراض

 ،2007 أج  االس ات ج م الراهنم. ومنا اعتماد االس ات ج م   عا  2018ينتهي   عا   -4
قدددددمت األ ددددرا  واجلهدددداء األخددددري امل ن ددددم باالتفاق ددددم تقددددا ير كدددد  سددددنتظ بشدددد ا اجلواندددد  امل تعفددددم 

 ، قدددمت2014و 2012و 2010أهدددا  االسدد ات ج م  و  األعددوا  احملددرز  ددو غق دد   لعتقدد 
تقدددا ير عدددن مؤشدددراء  2012األ دددرا  تقدددا ير عدددن مؤشدددراء األداة،   ودددظ قددددمت أيضدددان   عدددا  

التقددددد  احملددددرز. و  الدددددو   ال ان ددددم عشددددر  ملددددؤ ر األ ددددرا ، تقددددر  أا تكددددوا عمع ددددم تقددددد  التقددددا ير   
__________ 

   .12-/  أ16املقر   (1)

لق ددقع ععددذ م عومدداء مفصددعم عددن النتددا ج األول ددم لعفريدد  ال امدد  احلكددومي الدددويل، يرجددذ الرجددوع غىل الوة قددم  (2)
ICCD/CRIC(15)/2.  
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 را  اليت ترغ    تقدد  التقدا ير خ دا  تقدد  م عومداء عدن كد  اخت ا يم، ومرنبت األ 2016 عا 
 من مؤشراء األداة ومؤشراء التقد  احملرز. 

وبصدو   مب دطم وبإزدداز، ت دت د  العجندم،   دو ا ددا امل قدود  بدظ دو اء املددؤ ر، وب دد كدد   -5
  اصدددددا  توصدددد اء عمع ددددم تقددددد  لعتقددددا ير، امل عومدددداء امل ددددتمد  مددددن التقددددا ير املقدمددددم مددددن األ ددددرا

ومشا يل مقر اء بش ا تنف ا االتفاق م لكي ينظر ن ها مؤ ر األ را . وقد نظدرء العجندم،   دو ا دا 
امل قددود  أةندداة الدددو اء بددالتزامن مددل مددؤ ر األ ددرا ،   بنددود غضددان م مددن جدددول األعمددال وأصددد ء 

   غىل الك. مرن  الب ئم ال امل م، ومامشا يل مقر اء تت ع ، م قن، خبطم ال م  الشامعم لقتفاق م، و 
واليم حمددد  ومهدا . ويدنمل املقدر  نف دا  9-/  أ11وأرسندء غىل العجنم مبوج  املقر   -6

أيضدددان ععدددذ أا ي دددت رض مدددؤ ر األ دددرا    غضدددوا نددد   ال تتجددداوز دو تدددا الراب دددم عشدددر  املقدددر  
جلدددول الددزمين الجتماعا ددا اختصاصدداء العجنددم، مبددا   الددك عمع ا ددا وا 2019عقدددها   عددا  

  بغ م غجراة أط ت ديقء الزمم.
ويتبظ مما سدب  أا األعمدال اجلا يدم الرام دم غىل غديدد عناصدر جديدد  ا دا  اسد ات جي  -7

م تقبعي، من املقر  أا ينظر ن دا مدؤ ر األ درا    دو تدا ال ال دم عشدر ، تدؤةر ععدذ  ريقدم تقدد  
  ععذ غرا  االست راض الوش ك لواليم العجنم ومهامها. التقا ير واالست راض م تقبقن،

ولكن، بغض النظر عن هال األوداث الفا قم امل دتقبع م الديت سدت  د  سد   ريقدم تنف دا  -8
االتفاق ددم و صدددها، اادداء األ ددرا  بالف دد ،   دو اء سددابقم ملددؤ ر األ ددرا ، قددرا اء بشدد ا 

لتقددددا ير واالسددددت راض   مددددؤ راء األ ددددرا  م ددددا   أخددددري كدددداا هلددددا تدددد ةري ععددددذ عمع ددددم تقددددد  ا
ال ابقم، منها، م قن، القرا  املت ع  بت ريدف غ  دد أةدر تددهو  األ اضدي ومدا يتصد  بدا مدن غايداء 
و ن ددددم  وع ددددم سددددتبددها األ ددددرا  الراغبددددم   الددددك، والقددددرا  املت عدددد  بتقددددد  تقددددديراء و ن ددددم 

ء املتاوددم. وقددد أودددةت هددال القددرا اء بالف دد  ملؤشددراء التقددد  احملددرز اسددتنادان غىل مصدداد  الب انددا
تغ ريان كبريان   الطريقم اليت سترنفا سا عمع م تقد  التقا ير واالست راض م دتقبقن، ومدن املتوقدل أا 
ت كددك كددد ا مدددن االسددد ات ج م اجلديدددد  والواليدددم واملهدددا  املنقبدددم لعجندددم هدددال التطدددو اء اجلديدددد ، 

ا خطددم التنم ددم امل ددتدامم الدداط اعتمدتددا اجلم  ددم ال امددم والدداط   الددك املقددر  التددا  ي بشدد  مبددا
 يتضمن عناصر تت ع  مباشر  بتب  د أةر تدهو  األ اضي. 

وأودددددددد املقدددددددر اء ااء التددددددد ةري الواضدددددددل ععدددددددذ ال مع دددددددم املقبعدددددددم لتقدددددددد  التقدددددددا ير هدددددددو  -9
املت عقددددم ، الدددداط يددددنمل ععددددذ أا يرنفددددا االسددددت راض األول ملؤشددددراء التقددددد  12-أ / 15 املقددددر 

، مبا   الك تقد  امل عوماء املت عقم سد  غ  د أةر تددهو  3و 2و 1باألهدا  االس ات ج م 
األ اضدي وتقدد  الب انداء االن اضدد م، أةنداة دو   العجندم امل قدود  بددظ دو اء املدؤ ر املقدر  عقدددها 

ابددم نظددا  اسددت راض . ويتطعدد  الددك ت دددي  ذددااإل غعددداد التقددا ير، مبددا   الددك بو 2018   عددا 
األداة وتق ددد   التنف دددا،   وقدددت ال يتجددداوز موعدددد ان قددداد الددددو   ال ال دددم عشدددر  ملدددؤ ر األ دددرا ، 
لضماا غمكان م بدة عمع م تقد  التقا ير مبجرد أا يقر  مؤ ر األ را  االسد ات ج م اجلديدد    

  دو تا ال ال م عشر .
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ر  لعجنددم نرصددم غجددراة مزيددد مددن النقددا  بشدد ا  وترتدداا لأل ددرا    الدددو   الام ددم عشدد -10
ك ف م غعاد   س  عمع م  صد االتفاق دم   ضدوة ال مد  اجلدا ط لعفريد  ال امد  واملقدر اء ال دابقم 
دبةمن مهمدم ترتداا ن هدا لأل درا  نرصدم  لأل را . وستكوا الدو   ال ال م عشدر  ملدؤ ر األ درا  مناسة

  امل ددتقب  والطريقددم الدديت ينبغددي أا تتب هددا العجنددم  غقامددم صددقء قويددم بددظ ااجددراةاء املطعوبددم
 اللتقاط م عوماء التنف ا لقست راض القو . 

 عمةية اإلبالغ العامة -ثالثاا  
 اإلطار الزمني لتقديم التقارير في المستقبل -ألف 

الدددو تظ واملناقشدداء األول ددم الدديت أجر ددا األ ددرا     12-/  أ15أخدداان   االعتبددا  املقددر   -11
ال ال ددم عشددر  والراب ددم عشددر  لعجنددم بشدد ا الو قددم غددري الرر ددم امل نونددم اااجددراةاء أو اآلل دداء املؤس دد م 

، يرقدد ا أا ترنفددا (3)ااضددان م مل دداعد  مددؤ ر األ ددرا    اسددت راض تنف ددا االتفاق ددم است راضددان منتظمددانا
، وأا تر دددددل دو   2018عتبددا ان مدددن عدددا  عمع ددم تقدددد  التقدددا ير مبوجددد  االتفاق ددم كددد  أ بدددل سدددنواء، ا

العجنددم امل قددود  بددظ دو اء املددؤ ر ونقددان هلدداا اجلدددول اجلديددد لتقددد  التقددا ير. وسدد تزامن جدددول تقددد  
التقدددا ير املقددد ا مدددل عمع دددم اابدددقد عدددن أهددددا  التنم دددم امل دددتدامم، ممدددا  فدددف مدددن عددد ة اابدددقد 

غايدددداء  وع ددددم بشدددد ا غ  ددددد أةددددر تدددددهو  األ اضددددي، عمددددقن  بالن ددددبم غىل األ ددددرا  الراغبددددم   غديددددد
 من أهدا  التنم م امل تدامم.  3-15 بالغايم

، 2030غىل عددددددا   2018وبددددددان اض أا أجدددددد  االسدددددد ات ج م اجلديددددددد  سدددددد متد مددددددن عددددددا   -12
النبدددو الددداط اق ودددا الفريددد  ال امددد ، سددد رطع  غىل األ دددرا    االتفاق دددم أا تصدددد  تقدددا ير    ععدددذ
 . 2030و 2026و 2022و 2018ا  األعو 
وتددرد   الفقددر  )هددداة( مددن الفدددرع  اب ددان أدنددال مق وددداء بشدد ا  ريقدددم اسددت راض العجندددم  -13

 لعم عوماء الوا د    التقا ير الو ن م. 

 عناصر اإلبالغو بما في ذلك أدوات تقديم التقارير -باء 
نظددران غىل أا عمدد  الفريدد  ال امدد  ال يددزال هددو اسددتكمال مداوالتددا بشدد ا الطريقددم الدق قددم  -14

لإلبدددقد عدددن األهددددا  االسددد ات ج م امل دددتقبع م واألهددددا  التنف ايدددم املاضددد م، يرشدددا  غىل الوة قدددم 
ICCD/CRIC(15)/INF.3 .اليت تتضمن أم عم من النمواإل األويل لتقد  التقا ير  

امددم جدددان،   دد  املناقشدداء اجلا يددم   غ ددا  الفريدد  ال امدد  غىل تفضدد   اابددقد وب بددا اء ع -15
الكمدددي ععدددذ األهددددا  االسددد ات ج م،   ودددظ أا األهددددا  التنف ايدددم الددديت سدددب  اابدددقد عنهدددا 
باسددت دا  مؤشددراء األداة سدد ب  حمعهددا نددرع يفضدد  التقددا ير ال ددرديم امل ددتند  غىل الدد   املكت ددبم 

__________ 

(3) www.unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SymbolDetail.aspx?k=ICCD/ 
CRIC(13)/101&ctx=CRIC(13).  
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تفاق م. وس شك  األخري األساس لعجع داء احلوا يدم واملناقشداء الديت اريهدا األ درا  من تنف ا اال
بشدد ا تنف ددا االتفاق ددم، ويهددد  غىل ت زيددز مهمددم التشددا م   الدد  ، وهددي مهمددم م ددند  غىل العجنددم 

 وت د ن الم   نشر امل عوماء املت عقم بااجراةاء املت ا    غ ا  االتفاق م ععذ أ ض الواقل. 
وغىل جاندد  ذددواإل اابددقد، سدد رتاا   بدايددم ندد   اابددقد دل دد  وم ددرد حمددددث بشدد ا  -16

اابدددقد، أط مبجدددرد أا ينظدددر مدددؤ ر األ دددرا    دو تدددا ال ال دددم عشدددر    االسددد ات ج م اجلديدددد  
ض مبجرد أا يت ا قرا ان بش هنا. وسترتاا ذااإل وأدواء اابقد عن  ري  بوابدم نظدا  اسدت را و مبا

 األداة وتق    التنف ا. 

 الج انب التقنية لإلبالغ -جيم 
كمددددا اركددددر أعددددقل، سددددتظ  بوابددددم نظددددا  اسددددت راض األداة وتق دددد   التنف ددددا مندددد  اابددددقد  -17

عمع ددم تقددد  التقددا ير مبوجدد  االتفاق ددم. وسدد رتاا ملددومفي اابددقد امل تمدددين مددن وكومددا     
مددل غعددداد م ددب  لعتقددديراء الو ن ددم لكدد   PDFم   صددو   دخددول املندد  لتنزيدد  املعفدداء التفاعع دد

  مق اس/مق اس بدي  ملؤشراء التقد  ععذ أساس مصاد  الب اناء املتاوم.
، ميكددددن لأل ددددرا  التبقدددد  مددددن هددددال التقددددديراء الو ن ددددم 11-/  أ22وونقددددان لعمقددددر   -18

مل عند االقتضاة(. وميكدن االست اضم عنها باست دا  ب اناء م تقا /حمت بم و ن ان/حمع ان )ار  أو
لأل دددرا  اسدددتكمال مموعدددم مؤشدددراء التقدددد  املشددد كم مبؤشدددراء  ر دددم وسدددرديم ععدددذ امل دددتوي 
الو ين/احملعي ععذ أساس نظ  مجل الب اناء وقواعد الب اناء القا مم ومدن الوقدا ل احملع دم. وميكدن 

 تدزال ينبغدي مناقشدتها لأل را  كالك تقدد  مزيدد مدن امل عومداء ال درديم عدن مواضد ل حمددد  ال
  واالتفاق عع ها من جان  الفري  ال ام .

 الج انب التنظيمية لإلبالغ -دام 
 ش ان مل الدع  الراهن املقد  غىل األ را  الراغبم   غديدد غايداء و ن دم  وع دم لتب  دد  -19

بالت داوا مدل برندامج  أةر تدهو  األ اضدي عدن  ريد  اآلل دم ال امل دم، يرتوقدل أا يرقددد  مزيدد مدن الددع ،
األم  املتبد  لعب ئم وبتمويد  مدن مرند  الب ئدم ال امل دم، غىل البعدداا األ درا    االتفاق دم أةنداة عمع دم 

. وس ت ل الك غجراة مراج م أوىل لعم عومداء املت عقدم مبؤشدراء 2018اابقد اليت ستبدأ   عا  
البعددداا الدديت قددر ء غديددد هددال الغايددداء، التقددد  وغايدداء غ  ددد أةددر تدددهو  األ اضددي املقدمدددم مددن 

 بااضانم غىل امل عوماء املقدمم من األ را  بش ا اجلوان  األخري لقس ات ج م اجلديد .
واددرط وال ددان مناقشددم ذددااإل الدددع  الدداط سدد رقد  غىل عمع ددم تقددد  التقددا ير   امل ددتقب ،  -20

الدو   الام م عشر  لعجنم أا يضدل مج دل الشدركاة وستت ل امل عوماء اليت ستتعقاها األ را  أةناة 
امل ن ددوا، أط اآلل دددم ال امل دددم، واألماندددم، ومرنددد  الب ئدددم ال امل ددم، وبرندددامج األمددد  املتبدددد  لعب ئدددم، برنامدددان 
عامل دددان لعددددع  يضدددمن أا ترتددداا   الوقدددت املناسددد  القدددد اء القزمدددم لرصدددد عمع دددم تنف دددا االتفاق دددم 

 .وتقد  تقا ير بش هنا
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 والية ومهام لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -رابعاا  
 ال الية -ألف 

غىل غنشدداة جلنددم اسددت راض تنف ددا االتفاق ددم بصددفتها ه ئددم نرع ددم دا مددم  9-/  أ11دعددا املقددر   -21
 ملؤ ر األ را  من أج  م اعدتا   است راض تنف ا االتفاق م واالس ات ج م ععذ  و منتظ .

لواليم لن تتغري ونقان لعنتا ج األول م لعفري  ال ام ، أكد الفري  ال ام  أا و غ  أا هال ا -22
الطددابل التفدداععي لدددو اء العجنددم والدددو  احملدددد هلددا   غتاوددم تبددادل امل عومدداء اسددتنادان غىل اآل اة 

 الوا د  املت عقم بااجراةاء املت ا  ععذ أ ض الواقل عام  أساسي لنجاا است راض التنف ا.

 المهام  -باء 
 تقييم التنفيذ ‘ا‘ 

يرطعدددد  غىل العجنددددم، مبوجدددد  اختصاصددددا ا، أا اددددرط تق  مددددان ل مع ددددم تنف ددددا االتفاق دددددم  -23
واالس ات ج م من أج  ت زيز تنف ا االتفاق م عن  ري  است راض امل عوماء اليت تقدمها األ درا  

 .(4)د،ي، مبا   الك القطاع الا وغريها من الك اناء املبعغم، وامل عوماء املت عقم باجملتمل امل
ومبا أا مج ل البعداا ستردعذ غىل تقد  م عوماء عن مؤشراء التقد  غىل مؤ ر األ را ،  -24

تزال امل عوماء  سريكز اابقد ععذ األنشطم املضطعل سا ععذ امل توي الو ين لتنف ا االتفاق م. وال
األ درا  املتقدمدم، ق دد االسدت راض مدن جاند  الفريد   املت عقم بالدع  املقدد ، ال سد ما مدن البعدداا

ال ام . وسترتاا لأل را  خقل الدو   الام م عشر  لعجنم نرصم تقد  آ ا ها بش ا هاا اجلاند  
اليت غدد ال ا اء املتاوم  ICCD/CRIC(15)/5امله  من اابقد، ويرشا    هاا الصدد غىل الوة قم 

 م تقبقن ععذ امل عوماء املت عقم باملوا د املال م. لأل را  بش ا  ريقم احلصول 
ونت جددم لددالك، س تواصدد  تق دد   التنف ددا ععددذ أسدداس التقددا ير الو ن ددم املقدمددم، ال سدد ما  -25

 امل عوماء املت عقم مبؤشراء التقد  كجزة من األهدا  االس ات ج م. 
 استعراض األداء ‘2‘ 

االس ات ج م ود  اآلا، بداء اسدت راض أداة مؤس داء   س اق است راض ما نرفا من  -26
االتفاق م وه ئا ا الفرع م، حبكد  الواقدل، جددول أعمدال ملدؤ ر األ درا  ب دب  الدروابب ب ندا وبدظ 
املناقشدداء املت عقددم مب زان ددم االتفاق ددم الدديت ستناقشددها العجنددم اجلام ددم وسددتر تمد ععددذ م ددتوي مددؤ ر 

أط مقددر  بشدد ا أداة مؤس دداء االتفاق ددم وه ئا ددا  2008عددا   األ ددرا . وت تصددل العجنددم منددا
الفرع دددم. ونظدددران غىل ال ققدددم الوة قدددم بدددظ أداة مؤس ددداء االتفاق دددم وه ئا دددا الفرع دددم، مدددن جانددد ، 
واملوا د املال م املتاوم لقتفاق دم، مبدا   الدك مؤس دا ا وه ئا دا الفرع دم، مدن جاند  آخدر، يرقد ا 

ددان  ععددذ  ريقددم أا ير ددتب د اسددت راض  األداة مددن قا مددم املهددا  الدديت ستضددطعل سددا العجنددم، وأا ةر
__________ 

   .9-/  أ11اختصاصاء جلنم است راض تنف ا االتفاق م، املقر   (4)
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وهي مناقشم واست راض أداة تعك املؤس اء واهل ئاء، بااضانم غىل املناقشاء  -ال م  الراهنم 
 املت عقم مب زان م االتفاق م.

 أفضل الممارسات ‘3‘ 
ست راض وام دل أنضد  املما سداء. تشم  املها  الر    م لعجنم، ونقان الختصاصا ا، ا -27

وقد أدء املناقشاء القوقم واملقر اء اليت ااا ا األ را  غىل تقعد مل واليدم العجندم غىل ام دل 
ونشدددر أنضددد  املما سددداء، والدددك أساسدددان باسدددت دا  بوابدددم الوسدددا م   تبدددادل امل دددا   ال عم دددم 

 ساء الاصم بتقن اء اادا   امل تدامم وقاعد  الب اناء األول م املوصذ سا واحملدد  ألنض  املما
لأل اضدددي، مبدددا   الدددك التك دددف. و  الددددو   ال ان دددم عشدددر  ملدددؤ ر األ دددرا ،   غلغددداة التزامددداء 
 اابقد املت عقم باملواض ل املتبق دم ااء الصدعم ب نضد  املما سداء ععدذ النبدو احملددد   املرند  الدامك

 . 9-/  أ13من املقر  
أا املناقشاء املت عقم بك ف م تناول م  لم أنض  املما سداء ال تدزال بنددان دا مدان   ونظران غىل  -28

املقر  أا تناقشا   دو  ا الام م عشر ، يرق ا أا تر تب د مدن مهدا  العجندم  (5)جدول أعمال العجنم
  م دتقبقن، م  لم است راض أنضد  املما سداء، مدل تفضد   امل عومداء ال درديم   التقدا ير الديت سدترقدد 

بغ م  كظ األ درا  مدن تبدادل اآل اة بشد ا مواضد ل وم عومداء حمددد  تدرد   تقا يرهدا. ومدن املمكدن 
أا  ضل نرع ذواإل اابقد، الاط س تضدمن م عومداء عدن اااجدراةاء املنفدا  ععدذ أ ض الواقدلا، 

 ز تنف ا االتفاق م. غديدان، لنقا  م تف ض   دو اء العجنم اليت تركز ععذ األنشطم اليت ت ز 
 المساعدة في رصد أداء وفعالية لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ‘4‘ 

يرقدد ا اسدددتب اد هدددال املهمددم مدددن قا مدددم مهددا  العجندددم، و دددث أشددا ء األ دددرا  ععدددذ  دددو  -29
متكر  غىل أا أيم ه ئم نرع م ال ينبغي أا تشا م    صد ن ال تها الاات م. والواقل أا تق    منتصف 

ملد  لقس ات ج م، الاط أجرال الفري  ال ام  ال اب  وتضمن، ونقان الختصاصاء الفري ، نرعان عن ا
تق ددد   أداة العجندددم، كددداا تق  مدددان م دددتققن خضدددل ملكتددد  مدددؤ ر األ دددرا  وملدددؤ ر األ دددرا  نف دددا، 

  لعجنم. ال
التقووارير  الت صووية ب سوواليب تهوودف إلوو  تحسووين إبووالغ المعة مووات وتحسووين ن عيووة و ووكل ‘5‘ 

 التي سُتقدَّم إل  مؤتمر األطراف
يرق ا اابقاة ععذ هال املهمم بالنظر غىل احلاجدم غىل غجدراة متكدر  بشد ا عمع دم اابدقد،  -30

ال سددد ما ن مدددا يت عددد  بدددالفروع ال دددرديم مدددن التقدددا ير. وقدددد يتغدددري   الوقدددت املناسددد  ال ك دددز ععدددذ 
مددداء ال دددرديم، وقدددد تقدددد  العجندددم توصددد اء غىل مدددؤ ر املواضددد ل الددديت ينبغدددي اخت ا هدددا ضدددمن امل عو 

   األ را    هاا الصدد أةناة الدو اء امل قود  بالتزامن مل مؤ ر األ را .

__________ 

(5) ICCD/CRIC(15)/6.  
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 التشكيل -جيم 
يرقددد ا اابقددداة ععدددذ ندددرع التشدددك   الددداط يتضدددمن م عومددداء مفصدددعم عدددن املشدددا كظ    -31

  .9-/  أ11عمقر  دو اء العجنم وانت اب    ك العجنم ونوابا، ونقان ل

 الجهات صاحبة المصةحة الخاضعة لالستعراض -دام 
  سددد اق تنف دددا االسددد ات ج م،   البدددت   ت دددديقء قا مدددم اجلهددداء صددداوبم املصدددعبم  -32

دددا مددددخقء اجملتم ددداء املدن دددم عدددن  ريددد  املن ددد   الاضددد م لقسدددت راض. نمددد قن، تقدددر  أا تروجد
ير الو ين لبعد م ظ، بدالن من ال ماا لعمجتمل املدد،ي بتقدد  الو ين، وأا ترد إل مباشر    التقر 

امل عومدداء بشددك  م ددتق . وت ي ددب  قددب أا و دء م عومدداء مددن القطدداع الددا  مباشددر  عددن 
 ري  من  اابقد،   وظ أا امل عوماء احملدد  املت عقم مبباد اء القطداع الدا  الترم دت عدن 

  ملايل املوود. ري  مجل امل عوماء من املدررن  ا
ونظددددران غىل أا التقددددا ير سدددد كز ععددددذ اجلهددددود الو ن ددددم لتنف ددددا االتفاق ددددم، الدددديت تشددددم  أيضددددان  -33

األ ددرا  الدديت تعددو الدددعو  غىل تقددد  م عومدداء عددن الغايدداء املت عقددم بتب  ددد أةددر تدددهو  األ اضددي 
 ندرع االسدت راض، ومؤشراء التقد ، من األ جل أا يق  عدد اجلهاء صاوبم املصدعبم املد جدم  

و    امل تقب  بامل عوماء التكم ع م الوا د  مدن وكداالء  وقد يرقتصر ععذ األ را ،   وظ سرير
 األم  املتبد  واملنظماء احلكوم م الدول م من خقل التقا ير ال رديم املدرقدمم بشك  نردط. 

 نطاق عمةية االستعراض -ىاء 
امل قددود  بددظ الدددو اء ال اديددم ملددؤ ر األ ددرا ، ععددذ سدد كز العجنددم عمعهددا،   الدددو اء  -34

 است راض تنف ا االتفاق م، بوسا   تشم  ما يعي:
غجراة تق د   لعتنف دا اسدتنادان غىل مؤشدراء التقدد  والتقدد  احملدرز   تنف دا الغايداء  )أ( 

 املت عقم بتب  د أةر تدهو  األ اضي 
 م لتنف ا االتفاق م است راض نر  وشد املوا د املال م القزم )ب( 
تبدددادل امل عومددداء املت عقدددم بقصدددمل النجددداا الناشدددئم عدددن تنف دددا األنشدددطم ععدددذ  )إل( 

 أ ض الواقل  
 سد  تقد  تقرير هنا ي غىل مؤ ر األ را  يتضمن توص اء من العجنم. 

و  غ دددا  الددددو اء امل قدددود  بدددالتزامن مدددل الددددو اء ال اديدددم ملدددؤ ر األ دددرا ، ست ددداعد  -35
 العجنم مؤ ر األ را    ما يعي:

 است راض التقرير املقد  من الدو   امل قود  بظ الدو اء  )أ( 
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تبدددادل امل عومددداء املت عقدددم بقصدددمل النجددداا الناشدددئم عدددن تنف دددا األنشدددطم ععدددذ  )ب( 
 أ ض الواقل 

  سد  غعداد مشا يل مقر اء. 

 االستنتاجات والت صيات -خامساا  
الدورة الخامسة عشرة لةجنة أن تنظر في المقترحات ال اردة قد ت د األطراف في  -36

فووي ىووذو ال ثيقووة وكووذلك فووي وثووائق أخوورا تتعةووق بوومجراءات اإلبووالغ العامووة وطرائووق تقووديم 
 ICCD/CRIC(15)/5و ICCD/CRIC(15)/INF.2التقووووارير موووون األطوووورافو ال سوووويما ال ثووووائق 

 ن مشواري  المقوررات التوي و بهدف الشروع فوي مشواورات مبكورة بشوICCD/CRIC(15)/6و
 سُتحام إل  مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة.

 وقد ت د األطراف الت صية بما يةي: -37
  أن تُعدم وتيرة تقديم التقارير بم جب االتفاقية لتك ن كل أرب  سن ات؛ )أ( 
أن تُتاح نماذج تقديم التقارير واألدوات ذات الصةة بها بمجورد أن يتخوذ  )ب( 

  مؤتمر األطراف قراراا بش ن استراتيجية جديدة في دورته الثالثة عشرة؛
أن ينقح موؤتمر األطورافو فوي دورتوه الثالثوة عشورةو اختصاصوات الةجنوةو  )إل( 

 لضمان تعديل واليتها ومهامها في حالة اتخاذ األطراف قراراا بش ن استراتيجية جديدة؛ 
  لنح  المحدد في ىذا التقرير؛أن تُعدم والية الةجنة ومهامها عة  ا )د( 
أن تُقوودم ال ثووائق المناسووبة المتعةقووة بال اليووة والمهووام الجديوودة لةجنووة إلوو   )هد( 

 مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة.
    


