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   السابعةالدورة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  املقدَّمة غ املعلومات ونوعية وشكل التقاريرـت تبليحتسني إجراءا

  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة: إىل مؤمتر األطراف   
  ٨- م أ/٨باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر    

  ادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغالنظر يف مشروع املب
  ٨- م أ/٨و املشار إليه يف املقرر على النح

  مذكرة من األمانة

  إضافة

 املتضرِّرة بل البلدان األطراف مبادئ اإلبالغ من ِق

  موجز

 املتضرِّرة، وتركِّز على األساس بل البلدان األطرافغ من ِقتقدِّم هذه الوثيقة شرحاً مفصَّالً ملبادئ اإلبال  
 وقد تودُّ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية .املنطقي الذي تستند إليه هذه املبادئ وعلى تنفيذها واآلثار املترتبة عليها

مشروع مبادئ  وضع   إىل األمانة بشأن     اتالنظر يف هذه املعلومات يف دورهتا السابعة وتقدمي مزيٍد من التوجيه          
  .لبلدان األطراف املتضرِّرة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعةمن قبل اتوجيهية متعلقة باإلبالغ 

بالغ من قبل البلدان    مببادئ اإل فيما يتصل    أن استنتاجات وتوصيات عملية املنحى       وينبغي اإلشارة إىل    
  .ICCD/CRIC(7)/3 الوثيقةترد يف اف املتضرِّرة األطر
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٨ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة  - أوالً 

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

  ٢٢  ٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نتاجات والتوصياتاالست  - ثالثاً 
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   مقدمة- أوالً
 بلداً، ويتضرَّر أكثر من     ١٩٣يبلغ عدد البلدان األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حالياً              - ١

  . التصحر وتردِّي األراضيجراء ثلثيها بكثري تضرُّراً مباشراً من 

إعداد برامج عملٍ وطنية وتعميمها وتنفيذها؛ إذ ب ، التزاماهتاأدائها، يف مطالَبةٌوالبلدان األطراف املتضرِّرة   - ٢
وُيفَترض . ة واإلقليمية، األداة الرئيسية لتنفيذ االتفاقيةـل دون اإلقليميـمتثِّل هذه الربامج، إىل جانب برامج العم

ـ     ـى املشارك ـ قائمة عل   هذه الربامج من خالل عمليٍة متواصلة      حتديث ن العمـل  ة وعلى الدروس املـستفادة م
  .)١(امليداين، ووفقاً للمعرفة املستجدَّة

تقـدمي  ب، ١- م أ/١١ من االتفاقية واملقـّرر    ٢٦، وفقاً للمادة     مطالَبةٌ البلدان األطراف املتضرِّرة  ما أن   ك  - ٣
 علىو.  من االتفاقية وأي معلوماٍت أخرى ذات صلة بتنفيذها        ٥وصٍف ملا وضعته من استراتيجيات عمالً باملادة        

ـ   . ن املُنفِّذة لربامج العمل، إضافةً إىل ذلك، تقدمي وصٍف مفصَّل هلذه الربامج ولعملية تنفيذها             البلدا د دِّكمـا ُح
  . شكل التقارير املقدمة ومضموهنا واجلدول الزمين لتقدميها١- م أ/١١ املقرَّرمبوجب 

ورتا اإلبالغ األوىل والثالثة دوأُِجنزت وقد اخُتتمت منذ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ ثالث دورات إبالغ،         - ٤
فقدَّمت البلدان األفريقية تقاريرها يف     . بني البلدان األفريقية وبلدان املناطق األخرى     على أساس تناوب يف اإلبالغ      

 دورة  جـرت و. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠، بينما قدَّمت بلدان املناطق األخرى تقاريرها يف عامي          ٢٠٠٤ و ١٩٩٩عامي  
 املتضرِّرةير من البلدان األطراف      حيث قُدِّمت فيها تقار    ،واتَّسمت بطابعٍ استثنائي   ٢٠٠٢اإلبالغ الثانية يف عام     

 تقريراً خـالل دورات اإلبـالغ األوىل        ١٣٩ و ١٤٨ و ١١٥ يف اجململ     البلدان األطراف املتضرِّرة   وقدَّمت. كافة
   . على التوايل،والثانية والثالثة

ية يف سياق حتديد إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض        ، اشتملت معامل التطور الرئيس    ١٩٩٧ومنذ عام     - ٥
تقدمي العون إىل البلدان األطراف املتضرِّرة يف عملية إىل إعداد دليل للمساعدة يهدف : تنفيذ االتفاقية على ما يلي    

املساعدة يف   وتنقيح الشكل املقَترح للتقارير الوطنية ودليل        ؛اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة     وقد  اإلبالغ،  
 وإنشاء فريقٍ عامل خمصَّص معين مبسألة تبليغ املعلومات يف دورة مـؤمتر           ؛دوريت مؤمتر األطراف الرابعة واخلامسة    

استهالل عملية تشاورية فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني حتقيقاً للهدف النهائي املتمثل يف             و ؛األطراف السابعة 
  . ية التقارير الوطنيةحتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوع

ومن بني التوصيات الرئيسية اليت حدَّدها الفريق العامل واملتصلة بالبلدان األطراف املتضرِّرة ضرورة القيام   - ٦
زيادة التشديد على   وتبسيط عملية اإلبالغ وزيادة تركيزها على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛            : مبا يلي 

تنقيح الدراسة القطرية املوجزة كي     وكماً؛  حتديدها  مقاييس ميكن   /ا باستخدام مؤشرات  اآلثار اليت أمكن إحداثه   
تضمني التقارير املقدمة مرفقات مالية للحصول على معلوماٍت متَّسقة وموثوق هبا بشأن وأداةً حتليلية؛ تكون مبثابة 

                                                      

 . من نص االتفاقية٩ من املادة ١الفقرة  )١(
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دعم عملية اإلبالغ   وإلبالغ وتبسيطها؛   حتسني املبادئ التوجيهية املتعلقة با    ومسأليت التمويل وتدفقات االستثمار؛     
  .تطوير شكل التقارير املقدمةو؛ مصاحبةبتدابري 

وتركِّز هذه اإلضافة على مشروع مبادئ اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتضرِّرة، وقد تولَّت األمانة                 - ٧
ه الفرعية  هيئاتوتوصيات  آراء   و ، هذه املبادئ، آخذةً يف حسباهنا مجيع مداوالت مؤمتر األطراف ذات الصلة           وضع

جلنة اسـتعراض   مكتب  وتلك املقدمة  يف اجتماع        اآللية العاملية،   من ةم املقدَّ  واملشورة ،والفريق العامل املخصص  
ني الوكـاالت  شتركة بن فرقة عمل ممة مورة املقدَّاملشوكذلك ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦املعقود يف    تنفيذ االتفاقية 

مراعـاة  وأخرياً، صيغت مبادئ اإلبالغ مع      . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ و ٢٦معت يف    واجت أُنشئت هلذا الغرض  
 تتعلق معوِّقاٍت ما قد تواجهه يف ذلك من بالنظر إىلقدرة البلدان األطراف املتضرِّرة على تقدمي املعلومات الالزمة 

  .ولوجيا املعلومات تكن يف جمالدعمالي ومبدى توفر الوقت واملوارد املالية والبشرية والدعم املؤسس

شكل التقارير املقدمة،   ومضمون التقارير املقدمة،    :  رئيسية ت عناوين ثالثة  ادئ اإلبالغ حت  ـمبوُتصنَّف    - ٨
  . التقاريرعملية تقدميو
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   مبادئ اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتضرِّرة- ثانياً
    مضمون التقارير املقدَّمة

    ستراتيجية وأهدافهااالتِّساق مع نطاق االتفاقية واال
  اآلثار  التنفيذ

ستستند التقارير الوطنية املقدَّمة من البلدان األطراف املتضرِّرة إىل شكلٍ جديد             )أ(
  .ييسِّر توافق املعلومات املقدَّمة مع نطاق االتفاقية ومع االستراتيجية وأهدافها

الوطنية اخلاصة هبا وغريها ينبغي للبلدان األطراف املتضرِّرة أن توائم برامج العمل   )ب(
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات  ’من األنشطة املتصلة باالتفاقية مع     

كي يتسنَّى استخدام املبادئ ) االستراتيجية(‘ العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
 .التوجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ على أكمل وجه

وجَّه حنو حتقيق النتائج الذي تتوخاه االتفاقية، ينبغي لربامج التزاماً بالنهج العام املُ  )ج(
سـتراتيجية،  الالعمل الوطنية أن حتدد، فيما خيص األهداف التنفيذية اخلمسة ل         

يف إطارٍ زمين حمدَّد، وحتدِّد جمموعة األنشطة املتصوَّرة        مستهدفة   مستويات إجناز 
شراٍت لقياس مستوى التقـدم     لبلوغ هذه األهداف، كما ينبغي هلا أن حتدِّد مؤ        

 .احملَرز يف حتقيقها

فرٌع من التقارير املقدمة، فيما يتصل بشكلها، للرد على املسائل املتعلقة ُيخصص   )د(
دراسـةٌ قطريـة   ’وتقـدَّم  . باألهداف التنفيذية اخلمسة احملدَّدة يف االستراتيجية     

احملـَرز يف حتقيـق   تتضمَّن معلوماٍت ُيفاد منها يف قياس مستوى التقدم   ‘ موجزة
  .األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية

سيقتضي حتقيق االتساق مع االستراتيجية وأهدافها، ومع متطلبـات اإلبـالغ             )أ(
  :اجلديدة، االضطالع مبا يلي

تنقيح برامج العمل وبرامج العمل الوطنية اخلاصة بالبلـدان األطـراف             ‘١’
  املتضرِّرة؛

رير املقدَّمة من البلدان األطراف املتـضرِّرة واملبـادئ         تنقيح شكل التقا    ‘٢’
التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املنطبقة عليها، مبا يف ذلك الدراسات القطرية          

  املوجزة؛
  .حتديد مؤشرات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية  ‘٣’

املؤشرات، أي  ُيوصى بضرورة تزامن عملييت تنقيح برامج العمل الوطنية وحتديد            )ب(
أن تكون األهداف املوضوعة يف برامج العمل الوطنية على الصعيد الوطين متَّسقةً 
مع املؤشرات اليت ُيراد هبا قياس مستوى ما أُحرِز من تقـدمٍ يف حتقيـق هـذه                 

لذا، ينبغي الربط بوضوح بني عملييت تنقيح برامج العمـل الوطنيـة            . األهداف
  .وحتديد املؤشرات

جنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظر يف مسألة توفري أدلَّة للمساعدة من ينبغي لل  )ج(
  .إعداد برامج العمل الوطنية/أجل تنقيح

    األساس املنطقي
الطـْور  (رار االلتزامات األساسية     أخذ حمور تركيز االتفاقية يتحول تدرجيياً عن بناء آليات التنفيذ وإق           ١٩٩٦منذ بدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف عام             )أ(

  ).طْور التنفيذ املوجَّه حنو حتقيق النتائج(إىل اعتماد برامج عملها وتنفيذها ) املؤسسي
إذ حتـدِّد   . اًاملعتمـَدين حـديث   ‘ من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر       ’وينعكس هذا التغري يف التركيز يف         )ب(

وقد حـدَّدت   ). لألهداف التنفيذية (ونتائجها  ) لألهداف االستراتيجية (االستراتيجية أربعة أهداٍف استراتيجية ومخسة أهداٍف تنفيذية، وتعرِّف لكلٍّ منها آثارها املتوقَّعة             
 يف وثيقٍة  احلكومي الدويل املنعقد بني الدورات،ية، بينما اقترح رئيس الفريق العاملاالستراتيجية مؤشراٍت مؤقتة لقياس مستوى التقدم املُحَرز يف حتقيق األهداف االستراتيج

  . منفصلة، مؤشراٍت أولية لقياس مدى حتقُّق األهداف التنفيذية
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وينبغي، . لتنفيذية املتصلة باالتفاقية، مع االستراتيجية، من املفترض أن توائم البلدان األطراف املتضرِّرة برامج عملها الوطنية، وغريها من األنشطة ا٨- م أ/٣ووفقاً للمقرَّر   )ج(
  . بصفٍة خاصة، أن تتناول برامج العمل الوطنية النتائج املنَدرجة حتت األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية

  .ستهَدفة لتحقيقهاكما سلَّم الفريق العامل املخصَّص بضرورة حتديد أهداٍف على الصعيد الوطين وتعيني مستويات إجناز ُم  )د(
عالوةً على ذلك، تستهدف مواءمة برامج العمل الوطنية مع االستراتيجية تركيز ممارسة اإلبالغ على املسائل املتصلة باالتفاقية، ذلك أن االستراتيجية تشري على وجه التحديد   )ه(

  .األراضي واملسائل املتصلة باجلفافتردِّي /وإىل ظاهرة التصحر‘ املتأثرة’والنظم البيئية ‘ املتأثرين’إىل السكان 
  .وتسلِّم مجيع اجلهات املعنية بضرورة حصر نطاق اإلبالغ يف املعلومات ذات الصلة باالتفاقية  )و(

  
    التحليل والتقييم على أساس مؤشرات

  اآلثار  التنفيذ
مؤشرات ’مة تشمل املؤشرات اليت ينبغي استخدامها يف التقارير الوطنية املقدَّ  )أ(

لقياس مستوى التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية،        ‘ اس األثر قي
لقياس مستوى التقدم احملَرز يف حتقيق األهـداف        ‘ ومؤشرات قياس األداء  

 .التنفيذية

ينبغي حتديد مؤشرات قياس األداء على الصعيد الوطين وفقاً للموارد الوطنية   )ب(
  ). البيانات ونظم املعلومات(املتوفرة 

تناقش االستراتيجية بصورة عامة مؤشرات قياس األثر، لكنَّ جلنـة العلـم      )ج(
والتكنولوجيا ستتوىل زيادة تنقيح هذه املؤشرات استناداً إىل مصادر البيانات 

وستشكِّل هذه ). ولألمانة واآللية العاملية دوٌر جزئي يف هذه العملية(املتوفرة 
لية تنفيذ االتفاقية، وسـتقدِّمها     املؤشرات األساس إلجراء تقييمٍ شامل لعم     

  . الدراسات القطرية املوجزة وتتناوهلا بالتحليل
تتحقَّق إمكانية مقارنة املعلومات املقدَّمة من البلدان األطراف باسـتخدام            )د(

جمموعٍة رئيسية من املؤشرات موحَّدة بينها مجيعاً، وُيمكن أن تـستند إىل            
  .لتعامل معهامنهجياٍت متوائمة جلمع املعلومات وا

 

مستوى التقدم احملرز،   من املهم إنشاء نظم بيانات مرجعية ُيمكن االستعانة هبا لقياس             )أ(
  .وهو ما سيتحقق خالل دورة اإلبالغ املقبلة

من املقرَّر أن تتوىل جلنة العلم والتكنولوجيا تنقيح مؤشرات قيـاس األثـر املتـصلة                 )ب(
بينما ينبغي لألمانة تعريف . ٨- م أ/٣، وفقاً للمقرَّر ٣ و٢ و١باألهداف االستراتيجية 

 استناداً إىل املشورة املقدمة إليها من اآلليـة         ٤تيجي  املؤشرات املتعلقة باهلدف االسترا   
 بني األهداف االستراتيجية كافة، ينبغي أيضاً النظر يف آراء  الوثيقةونظراً للصلة. العاملية

 .٤جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن اهلدف االستراتيجي 

نية ومواءمتها، ولكن ، تتوىل األمانة مهمة توحيد املؤشرات الوط٨- م أ/٣وفقاً للمقرَّر   )ج(
 . هذهقد ُتطلب مشورة جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً فيما يتعلق مبؤشرات قياس األداء

تتصل مسألة االستخدام املتَّسق للمقاييس واملعايري من جانب البلدان األطراف املتضرِّرة   )د(
  . اتصاالً وثيقاً مبسألة بناء القدرات أيضاً

ل عملية حتديد املؤشرات فرصةً فريدةً من نوعها لتركيز عمليـة           عالوةً على ذلك، متثِّ     )ه(
مكمِّلـة  تكـون  وينبغي وضع مؤشراٍت عامة . املسائل املتصلة باالتفاقيةعلى  اإلبالغ  

  . املعلومات ذات الصلة باالتفاقيةلتقييمكثر حتديداً األلمؤشرات ل
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يشكِّل حتديد جمموعٍة من املؤشرات املوحَّدة بني األطراف كافة ومواءمتها            )ه(
عمليةً يلزم إمتامها يف أقرب وقٍت ممكن مـن         ) جمموعة املؤشرات الرئيسية  (

أجل بلوغ اهلدف النهائي املتمثِّل يف هتيئة جمموعٍة رئيسية من املؤشـرات            
  .ستخدامها يف بداية دورة اإلبالغ املقبلةاحملدَّدة التعريف تكون جاهزة ال

ستستخدم البلدان األطراف املتضرِّرة، إضافةً إىل جمموعة املؤشرات الرئيسية،   )و(
ة هبا، على حنو يعكس خصائصها القطرية علـى       ـبياناهتا ومؤشراهتا اخلاص  

  .حنوٍ سليم

مية يف التقارير املقدمة بطلـب  كما ينبغي أن ُيكمَّل طلب زيادة استخدام املعلومات الك    )و(
ينبغي أن يشكِّل هذا    و. ااإلحصاءات املقدَّمة فيه  /املعلومات/اإلشارة إىل مصادر البيانات   

 للتحقُّق  ،الطلب جزءاً من نظامٍ أمشل ملراقبة اجلودة، ينبغي وضعه يف إطار عملية اإلبالغ            
  .من نوعية املعلومات املقدَّمة

    األساس املنطقي
وتتضمَّن . حتقيق االتساق بني االستراتيجية وأهدافها اعتماَد هنجٍ قائم على أساس مؤشرات يف تقييم مستوى التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية، ومن مثَّ يف عملية اإلبالغيقتضي   )أ(

مؤشراٍت أولية لقياس  احلكومي الدويل املنعقد بني الدورات عاملوقد اقترح رئيس الفريق ال. االستراتيجية ذاهتا مؤشراٍت مؤقتة لقياس مستوى حتقيق األهداف االستراتيجية
  . مستوى حتقق األهداف التنفيذية للخطط االستراتيجية

  .حمدودةً أو منعدمة اآلن ُيقصد من اتِّباع هذا النهج القائم على مؤشرات حتسني عملية التقييم الكمي ألثر ما ُينفَّذ من تدابري وبرامج يف نطاق االتفاقية، وهي عمليةٌ كانت حىت  )ب(
إذ تشكِّل املؤشرات أدواٍت موحدة لـدعم  . ذا النهج حتليل املؤشرات املُنتقاة حتليالً منهجياً يف كل دورة إبالغ بغية الشروع يف حتديد االجتاهات وتقييمها               األخذ هب يقتضي    )ج(

واألهداف اإلمنائية لأللفية مجيعها        الرطبة  ي      األراض           املتعلقة ب      رامسار        اتفاقيةاقية التنوع البيولوجي و اتفوتستخدم. عملييت رصد تنفيذ االتفاقية واالجتاهات السائدة وتقييمهما
  .مبؤشراٍت بغرض الرصد

يد مؤشرات تيسرياً لإلبالغ على الصعيدين الوطين واإلقليمي، فقد سلَّم الفريق العامل املخصَّص بضرورة حتدإجناز وعالوةً على احلاجة إىل حتديد أهداٍف ومستويات مستهَدفة   )د(
  .ن اآلثار اليت ميكن قياسهاع

  
  االهتمام بالقيود املتصلة باملوارد والقدرات والقيود املؤسسية

  اآلثار  التنفيذ
سوف تستند التقارير الوطنية املقدَّمة من البلدان األطراف املتضرِّرة إىل شكلٍ   )أ(

بلدان من عقباٍت وقيود يف جديد ييسِّر تسليط الضوء على ما تواجهه هذه ال
  .املسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية

 

يتمثَّل اهلدف النهائي من تنفيذ هذا املبدأ يف حتديد الُسبل الالزمة للتغلب على املشاكل الـيت                
وبالتايل فـإن  . أُلقي الضوء عليها استناداً إىل املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتضرِّرة        

 إىل مؤمتر األطراف ستصبح      استعراض تنفيذ االتفاقية واملقدمة    التوصيات املنبثقة عن عمل جلنة    
  .قائمة على الطلب بدرجة أكرب



  

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/3/A
dd.1 

P
age 8 

قد ُيعزى وجود عقباٍت وقيود، مجلة إىل أسباب من بينها األسباب املاديـة               )ب(
كاالفتقـار إىل   (أو املالية   ) مثل الكوارث الطبيعية أو األحداث االستثنائية     (

االفتقـار إىل اإلرادة    ك(أو االجتماعية أو السياسية     ) التمويل الالزم للتنفيذ  
 ).السياسية

ستتمكَّن البلدان األطراف املتضرِّرة من أن تتناول بالتفصيل يف تقاريرها ما             )ج(
من قيود يف عملية التنفيذ، وينبغي هلا أن تتناول بالتفصيل تتصور وجوده قد 

  .فيما خيص تلك القيوداجلذرية والدروس املستفادة األسباب أيضاً 
علـى حنـوٍ موسَّـع      ستوثق   ةـذايت للقدرات الوطني   ال تقييملة ا ـعمليإن    )د(

 تشكِّل جزءاً ال يتجزأ من ذه العمليةـبل إن ه. ةـيف التقارير الوطنية املقدم
لذا، ُيطلب إىل البلدان األطراف املتضرِّرة ). ٤اهلدف التنفيذي (االستراتيجية 
  .اإلبالغ عنها

ة معلوماٍت قيمة تفيـد يف      رات الوطني ذايت للقد  ال تقييمعملية ال وفّرت  قد  ل  )ه(
تـردِّي  /إجراء عمليات تقييم فعالة لالحتياجات املتصلة مبسائل التـصحر        

أما البلدان اليت مل ُتجرِ هذا التقييم، فينبغي هلا الشروع          . األراضي واجلفاف 
- م أ/٣ يف املقرَّر احملدديف إجراء عمليات تقييم يف هذا املضمار، على النحو 

  .   من االستراتيجية٤ من اهلدف التنفيذي ٢- ٤  والنتيجة٨
  األساس املنطقي

ُيردُّ وجـود  وقد . يف اإلخالل بنوعية التقارير املقدمة) امليداين(قد يتسبَّب االفتقار إىل ما يكفي من موارد ويلزم من قدرات لتنفيذ األنشطة على الصعيدين الوطين واحمللي          )أ(
  .سياسية/قيود إىل حمدودية املهارات واملعرفة، لكنه قد يتصل أيضاً بأسبابٍ مادية أو مالية أو مؤسسيةال

 . مؤمتر األطراف إىل البلدان األطراف املتضرِّرةموجهة من توصياٍت حمددة ‘ عدم تنفيذ’وبالتايل، فإن هذا املبدأ ينطبق أيضاً على أسباب   )ب(

معلوماٍت قيمة تسترشد هبا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      سيوفر   ومشاكل يف عملية تنفيذ االتفاقية       وجوده من عقبات  البلدان األطراف املتضرِّرة    ور كل بلد من     إن ما يتص    )ج(
 ينبغي أن تكون قابلة     هذه العقبات واملشاكل  وبالتايل فإن    .لجنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية، يف التقدُّم بتوصياٍت إىل مؤمتر األطراف          كوغريها من اهليئات الفرعية،     

  . للتحديد من خالل عملية اإلبالغ
 وميثِّل بناء القدرات يف حدِّ. دعم بناء القدرات يف مجيع اجملاالت املتصلة بتنفيذ برامج العمل الوطنية البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية إىل ٨- م أ/١يدعو املقرَّر   )د(

  .ةوطني الذايت للقدرات التقييم الجه إىلئُتشري نتا وذاته أحد األهداف التنفيذية لالستراتيجية
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  اتساق املعلومات املالية ومشوهلا وإمكانية مقارنتها

  اآلثار  التنفيذ
قد  سيستند اإلبالغ املايل من ِقبل البلدان األطراف املتضرِّرة إىل مرفقات مالية             )أ(

بناء القدرات وحتسني عمليـة     مصاحبة ك دها تنفيذ تدابري أخرى     يتطلَّب اعتما 
  .التنسيق ونظم تقاسم املعلومات

إىل املوارد املالية إن املعلومات املالية اليت تتطلب االتفاقية تقدميها ينبغي أن تشري    )ب(
بغرض تنفيذ بـرامج العمـل      ) أي اليت ُخصِّصت وأُنفقت   (املعبَّأة واملستخدمة   

 . ينبغي أن تشمل املوارد الداخلية واخلارجية على حدٍّ سواءالوطنية، كما
قـد  وهـذه   ينبغي النظر يف إنشاء آلياٍت ميسِّرة لعملية إعداد املرفق املايل           ماك  )ج(

تشمل توزيع استمارات على األطراف معبَّأة مسبقاً ببياناٍت متاحـة يف نظـام             
التعاون  نظمةاإلمنائية التابعة ملجلنة املساعدة املعتمد لدى الدائنني اخلاص باإلبالغ 

  .والتنمية يف امليدان االقتصادي
وسعياً إىل مواءمة املعلومات املالية قبل تقدميها إىل األمانة، فقـد يكـون مـن             )د(

  .الضروري أيضاً عقد مشاوراٍت يف هذا الصدد

 وذلك  اتفاقيات ريو بني  سيسهم استخدام املرفق املايل يف زيادة أوجه التآزر فيما            )أ(
  .اشتراط استخدام معامل ريوب

 .ينبغي إعداد مبادئ توجيهية إلعداد املرفق املايل  )ب(

وارد من أجل تنفيذ املينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظر يف تعبئة كما   )ج(
 بناء القدرات وعقد املشاورات، بوصف مثلالتدابري املصاِحبة العتماد املرفق املايل 

 . لضمان مباشرة مهام عملية اإلبالغ على أكمل وجهمسبقاًذلك شرطاً 

بيانات مالية لقد يتيتح يف املستقبل حدوث تدفقات إنشاء نظم معلوماٍت وطنية إن   )د(
 زيادة تواتر    من شأن  كما أن . من أطراف االتفاقية من البلدان املتضرِّرة     منهجية  

 العاملية بتحـديث قاعـدة      ح لآللية ـة أن يسم  ـعملية اإلبالغ باملعلومات املالي   
 األراضـي، وإصـدار     رديجهاز املعلومات املالية اخلاص بت    أي  بياناهتا املركزية،   

 لتقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقاً ملا أوصى بـه            األداءتقارير عن   
  . الفريق العامل املخصَّص

  األساس املنطقي
ات املالية يف سياق االتفاقية، من بينها تفاوت املعلومات ـالغ باملعلومـة اإلبـدة اعترت عمليـة عديـورٍ رئيسيـة أوجه قصت يف دورات اإلبالغ الثالث املاضيـلوحظ  )أ(

املمولـة  لق باملشاريع ل فيما يتعلق بالتدفقات واالستثمارات املالية؛ وازدواجية احتساب املوارد فيما يتع ـل؛ ونقص التفاصي  ـة للتموي ـف املموِّلة واملتلقي  ااملقدمة من األطر  
  .متويالً مشتركاً

االفتقار إىل إجراءات وآليات إبالغ موحَّدة لرصد التدفقات املالية؛ وعدم كفاية اآلليات املتاحة على : تشمل أسباب تردِّي نوعية املعلومات املقدمة يف التقارير الوطنية ما يلي  )ب(
؛ والالمركزية على املستوى الداخلي فيما يتعلق باملخصَّصات املالية املقدمة من املاحنني على الصعيد الوطين،               )عد البيانات مبا فيها قوا  (الصعيد القطري جلمع وإدارة البيانات      

 .األمر الذي ُيصعِّب على مراكز التنسيق الوطنية توخي الشمول يف مهمة اإلبالغ
 هلذه املشاكل حالً  وينبغي أال يكون املرفق املايل      . ص باعتماد مرفق مايل موحَّد ُيلحق بالتقارير الوطنية       وسعياً إىل التغلب على هذه القيود، فقد أوصى الفريق العامل املخصَّ            )ج(

  . املصاحبة، بل ينبغي أن يكون حالًّ ُمكمِّالً جملموعٍة من التدابريقائماً بذاته
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    ضمان االتساق مع عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

  اآلثار  التنفيذ
 قد يتقدَّم به مؤمتر األطراف عقـب مـداوالت مـع جلنـة العلـم                املينبغي    )أ(

مـع منطـق    أن يكون متوافقاً    والتكنولوجيا من توصياٍت أو طلباٍت خمصَّصة       
الشكل املنقَّح للتقارير املقدَّمة؛ إذ سيزيد ذلك من وضوح املعلومات املقدمـة            

  .ويسهم يف تاليف ازدواجية العمل
ات جلنة العلم والتكنولوجيا يف عملية اإلبالغ املوحَّدة تبسيط إسهاموبالتايل فإن   )ب(

 :يليسيتطلب ما 

مـع مواعيـد    العلم والتكنولوجيا   ة  ـات جلن ـت طلب ـة توقي ـمواءم  ‘١’
  دورات اإلبالغ؛

  مع شكل التقارير املقدمة؛اللجنة تكييف طلبات   ‘٢’
  .اصة هبا مبيزانياٍت خ، حيثما أمكن،دعم الطلبات مبرجعياٍت واضحة وكذلك  ‘٣’

التقارير خالل  ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن حتلِّل املعلومات الواردة من            )ج(
جلنـة  مالحظاهتا التعقيبية عليهـا إىل      تقدِّم  أن  و) الدراسات القطرية املوجزة  (

  . استعراض تنفيذ االتفاقية

راضها للتقارير تركِّز جلنة العلم والتكنولوجيا عمليات استعتتوخى االستراتيجية أن   )أ(
وبالتايل، فمن احملتمل أن تتقـدَّم  . سنتنيفترة على أولويٍة واحدة أو أولويتني كل     

 يف حني أن دورة اإلبـالغ       ،اللجنة بطلباهتا إىل البلدان األطراف مرة كل سنتني       
تعاجل األطراف  أن فمن الضروريولذلك . ، حىت اآلن، مرة كل أربع سنواتيجتر

انعدام التطابق هذا بني التزامات اإلبالغ      ؤمتراألطراف مسألة   يف الدورة التاسعة مل   
 مسألة اختاذ ، إىل جانبوالبلدان األطرافالعلم والتكنولوجيا من ِقبل كلٍّ من جلنة 

  .قرار بشأن حتديد املرجعيات املستقبلية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 عمليات جلنة استعراض تنفيذ ينبغي أن تكفل مقرَّرات مؤمتر األطراف االتساق بني  )ب(

وَتصوُّر االستراتيجية إمكانيـة   . االتفاقية وتلك اخلاصة بلجنة العلم والتكنولوجيا     
 .إمنا يهدف إىل حتقيق هذا االتساقدورات كلِّ من اللجنتني تزامن 

مالية توفر موارد يقتضي التكنولوجيا  تنفيذ الطلبات املتصلة بلجنة العلم وإذا كان  )ج(
 إضافية لغرض اإلبالغ؛ ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان مدى توفر موارد إضافية وتقنية

   .هلذا الغرض

  األساس املنطقي
عملية تدفق  وحتسني التفاعل بني اللجنة والبلدان األطراف  زيادة   تعريف دور جلنة العلم والتكنولوجيا واملسؤوليات املسَندة إليها، ويلزم يف هذا السياق              ٨- م أ /٣يعيد املقرَّر     )أ(

  . بالعكساملعلومات من اللجنة إىل البلدان األطراف والعكس
 إعدادد املعرفة العلمية الداعمة لتنفيذ االتفاقية، ينبغي أن ُتؤخذ أعماهلا وتوصياهتا يف احلسبان لدى               ـة العلم والتكنولوجيا يف حتدي    ـنظراً ألمهية الدور الذي تضطلع به جلن        )ب(

 . التقارير الوطنية
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   التقارير املقدَّمةكلش

  يتَّبع مبادئ توجيهية واضحة ومنطقية الصيغة وسهلة االستخداماعتماد شكل موحد لتقدمي التقارير يكون بسيطاً وشامالً ومعقوالً و
  اآلثار  التنفيذ 

 يف ذلك مرفق مـايل      امبلتقارير واملوافقة عليه،    لتقدمي ا شكل جديد   عداد  يلزم إ   )أ(
  .قطرية موجزةودراسة 

ومن شأن هذه احلدود أن من فروع التقرير فرع كل لطول حدود قصوى عيَّن ُتس  )ب(
 .املوضوعات ذات الصلة باالتفاقيةتركّز عملية اإلبالغ على 

 زيادة من أجلاملعلومات الكمية يف كل أجزاء شكل التقارير استخدام سُيشجَّع   )ج(
 .ةاالعتماد على معلوماٍت ميكن تصنيفها بسهولٍة ومنهجي

مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ واملوافقة عليها، وستوجِّه هذه        ما يلزم إعداد    ك  )د(
األطراف يف إعداد تقاريرها، مبا يف ذلك إعداد املرفق املـايل           التوجيهية  املبادئ  

  . والدراسة القطرية املوجزة

يدة املتعلقة  ينبغي احترام املواعيد النهائية املتصلة باعتماد املبادئ التوجيهية اجلد          )أ(
حبيث باإلبالغ، كما ينبغي إهناء عملية املوافقة عليها وفقاً للجدول الزمين احملدَّد        

ىل مبادئ اإلبالغ اجلديـدة واألشـكال       إدورة اإلبالغ املقبلة    يتسىن أن تستند    
  .لتقاريرتقدمي ااجلديدة ل

 حبيث تتيح    تعقيد عملية االستعراض بتبسيط شكل التقارير املقدمة       وازنةينبغي م   )ب(
 :ما يلي

يف العملية بوصـفها    مشاركة فعالة   مشاركة البلدان األطراف املتضرِّرة       ‘١’
  املصادر الرئيسية للمعلومات؛

  املقارنة فيما بني البلدان واملناطق؛  ‘٢‘
  ؛)أمكنزالته إن وإ(التكرار احلّد من العرض املنطقي واملعقول للمعلومات مع   ‘٣‘
   بالبلدان واملناطق؛ السمات اخلاصةمراعاة  ‘٤’
  . استيعاب احتياجات حمدَّدة متصلة باإلبالغالقدرة على   ‘٥’

  األساس املنطقي
  . أولويةً لتبسيط شكل التقارير املقدمة وزيادة فعاليته يف عرض املعلومات الالزمة الستعراض تنفيذ االتفاقية وتقييمه٨- م أ/٨يويل املقرَّر   )أ(
 .باحلاجة إىل مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ ُمحسَّنة الصياغةأيضاً تسلِّم مجيع األطراف   )ب(

  .يةشمولالعلى حساب يكون تبسيط الشكل بْيد أنه ينبغي أال   )ج(
حيد شكل التقارير هذا أكفأ طريقـة    وميثِّل تو . جديد موحَّد للتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتضرِّرة كافة، يتَّبع مبادئ توجيهية موحدة لإلبالغ              شكلاعتماد  ُيقترح    )د(

  . إمكانية مقارنة املعلومات وتبسيطها وفعالية جتميعها وحتليلها من ِقبل األمانة واآللية العامليةزيادةل
  .ال االتصال يف جمإىل مشورة األخصائينيإن أمكن ينبغي التشديد على ضرورة أن تكون املبادئ التوجيهية املسَتحدثة سهلة االستخدام وأن تستند   )ه(



  

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/3/A
dd.1 

P
age 12 

  
  املرونة الستيعاب مقرَّرات مؤمتر األطراف اجلديدة وطلباته املخصَّصة والسمات اخلاصة للكيانات املُبلِّغة

  اآلثار  التنفيذ 
من فروعٍ عن طريق ختصيص الشكل اجلديد للتقارير املقدَّمة يف رونة املستنعكس   )أ(

  .ألغراض معيَّنةالتقارير 
رات مؤمتر األطراف اعتباراً من دورته العاشرة بغية حتديد         ستفحص األمانة مقرَّ    )ب(

ما قد ينبثق عن مقرَّراته من متطلبات إبالغٍ جديدة وإخطار الكيانات املبلِّغـة     
 مؤمتر األطراف ما قد يلزم إجراؤه من تنقيحاٍت للمبادئ           إىل حالكما سيُ . هبا

  . املتعلقة باإلبالغ كي يعتمدهاالتوجيهية

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

  األساس املنطقي
الطائفـة  وشامالً من جهة،    وعراضاً منهجياً   ي تنفيذ االتفاقية است   ـدم احملرز ف  ـوى التق ـي استعراض مست  ـق التوازن بني املتطلَّب العام املتمثِّل ف      ـينبغي السعي إىل حتقي     )أ(

 من ،اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتضرِّرة        ) السياساتية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية    (ة املصلحة ـات صاحب ـأنشطة وأطر عمل اجله   العريضة من   
  .جهة أخرى

 ينبغي أن تكون لكن هذه املعايري واألشكالذات صلة مبوضوع االتفاقية، و معلوماٍت سليمة علمياً توفريعايري وأشكال هتدف إىل ممتوافقة مع التقارير املقدمة تكون ينبغي أن   )ب(
 :على قدرٍ من املرونة كاٍف الستيعاب ما يلي

  ؛ جيةاهلامة، كما يتصورها كل طرف من األطراف، وغري تلك اليت تشّدد عليها االستراتيسائل املاإلبالغ عن   ‘١’
   تغيريات يف عملية التنفيذ؛نطوي على املداوالت القائمة وتّرجتمداوالت مؤمتر األطراف اليت قد   ‘٢’
  باإلبالغ عن مسائل حمدَّدة؛فيما يتصل طلبات مؤمتر األطراف املخصَّصة   ‘٣’
  .ل التقارير املقدمة منهاأشكاحتديداً إتاحة املرونة يف  ٨- م أ/٨رَّر املقيقتضي الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت  كالسمات اخلاصة ببعض البلدان األطراف  ‘٤’
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   والتجارب الناجحةإتاحة إمكانية مجع أفضل املمارسات

  اآلثار  التنفيذ
ينبغي أن ييسِّر الشكل اجلديد للتقارير املقدَّمة استخالص أفضل املمارسات            ) أ(

 ميكن أن ماك. ذ االتفاقية املتَّصلة بتنفيتودراسات احلاالالتجارب الناجحة و
  . على الدروس املهمة املستفادةت هذهتركِّز دراسات احلاال

املعايري اليت ستستخدمها األطراف لتحديد أفضل املمارسـات    مع مراعاة     )ب(
األحوال االجتماعية  كثرياً ما تستند إىل     وهي معايٌري    (التجارب الناجحة و
 تعمد إىل تعريف إطـارٍ موحَّـد   أنلألمانة ، ينبغي   )االقتصادية احمللية  - 
  .حديد أفضل املمارسات وانتقائهالت

 ةجحالنالتجارب اسيسهم إفراد فرعٍ من التقارير لعرض أفضل املمارسات و  ) أ(
يف مساعدة األمانة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أداء مهام واليتهما، 

  . التوايل على ،٨- م أ/٣ و ٦- م أ/١على النحو احملدَّد يف املقرَّرين 
املواضيع واجملاالت اليت سُتـصاغ يف سـياقها هـذه          لتحديد  حاجة  مثة  و  ) ب(

 كما يلزم اعتماد منهجٍة وعقد مـشاوراٍت        .حبسبهااملمارسات وُتصنَّف   
 .بشأن مسألة املعايري

 تكييف املوقع الشبكي لالتفاقية، الذي ميكن فيـه مجـع أفـضل             لزمقد ي   ) ج(
الفئـات   وعامة اجلمهور، مع     املمارسات لتتقامسها األطراف واملؤسسات   

  .ديدة املتفَّق عليها من أجل تصنيف هذه املمارساتاجل
اختاذ قرارٍ رمسي بشأن مواضع حفظ البيانات واملعلومات        أيضاً  قد يلزم   و  )د(

  .املُسترَجعة من التقارير

  األساس املنطقي

أفـضل   وتعـدُّ . التفاقيـة  يف تنفيذ ا   م رامسي السياسات واملستخدمني النهائيني على السواء       نظمٍ فعالة لتقاسم املعرفة من أجل دع       إجيادتدعو االستراتيجية إىل      )أ(
  .جزءاً ال يتجزَّأ من هذه املعرفةالتجارب الناجحة املمارسات و

 العامل املخصَّص يوصي كذلك بتـضمني        الفريق فإنتقدمٍ يف شىت أحناء العامل يف جمال عمليات تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات،                ما أُحرز من   رغمو  )ب(
  . منهجيٍة الستخالص هذه املعلوماتوضعكما يدعو إىل التجارب الناجحة، أفضل املمارسات و التقارير الوطنية معلوماٍت عن

مَّن الـشكل   صها منها، فسوف يتض   د املعلومات ذات الصلة يف التقارير الوطنية واستخال       ـة حتدي ـت مواجهتها يف عملي   ـالصعوبات اليت سبق  توخياً لتذليل   و  )ج(
ومن  يف حتديد التجارب اإلجيابية اليت جيدر تقامسها ونشرها ة دور الريادةدان األطراف املتضرِّرـوهبذا، سيكون للبل. للتقارير املقدمة فرعاً خمصَّصاً لعرضها اجلديد

  . مث تكراراها
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   تقدمي التقاريراتعملي

   ملختلف الكيانات املُبلِّغةاتساق مواعيد اإلبالغ املقرَّرة
  اآلثار  التنفيذ

 توقيـت   يف دورهتا السابعة مسأليتناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   ست  ) أ(
ذه دوراهتـا يف    تقدمي الكيانات املبلِّغة تقاريرها والشكل الـذي سـتتخ        

فيها نظر   يف دورته التاسعة اليت سي      مؤمتر األطراف  املستقبل، وسيعتمدمها 
  .صاصات اللجنة ويعتمدهاأيضاً يف اخت

 قـدمي زمين لت  تنفيذ اإلجراء املذكور أعاله بتحديد تسلسل        وميكن تيسري   ) ب(
  .بالغمن دورات اإل الكيانات املبلِّغة وكل دورة خيصالتقارير فيما 

تقـدمي   ما قد يترتَّب على تغيري توقيـت         سيتعيَّن على األطراف النظر يف      ) أ(
الـذي سـتتخذه   شأن الـشكل  خالل مداوالهتا بمن آثار وذلك  التقارير  

لـدى اعتمـاد    تنفيذ االتفاقيـة يف املـستقبل، مث        استعراض  دورات جلنة   
  . يف دورة مؤمتر األطراف التاسعةاختصاصاهتا اجلديدة

 اآلثار املترتبة على ذلك ضرورة تنقيح مقرَّرات مؤمتر األطـراف           ومن بني   ) ب(
 ودورة تبليغ قاريرتوقيت تقدمي الت، املتصلة ب١- م أ/١١، غري املقرَّر األخرى

     . املعلومات األخرى بغية كفالة االتساق فيما بينها
  األساس املنطقي

 دورة اإلبالغ جرت و.الثالثة بالتناوب بني البلدان األفريقية وبلدان املناطق األخرىو اإلبالغ األوىل دورتاثالث دورات إبالغ، وأُِجنزت  ١٩٩٩عام خُتتمت منذ ا  )أ(
  .١- م أ/١١عملية اإلبالغ إىل املقرَّر يف ويستند التناوب  .البلدان األطراف املتضرِّرةتقارير من قبل مجيع  بتقدمي واتَّسمت ٢٠٠٢الثانية يف عام 

 :ر عن اجلوانب اإلجيابية التاليةبالنظر إىل أن عملية استعراض التقارير ستسترشد مبؤشراٍت ال مبواضيع، فإن مشاركة مجيع البلدان األطراف يف عملية اإلبالغ من شأنه أن ُيسف  )ب(
  تطبيق شروط إبالغ واحدة على األطراف كافة؛  ‘١’
  املساعدة إىل األطراف كافة؛من نوع التقدمي نفس   ‘٢’
  التقدم احملرز واالجتهات السائدة على األصعدة العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ألوجه إعداد حتليالت شاملة   ‘٣’
  ؛ وتوليفها)ئيةحصااإل من الناحية(املعلومات املُجمَّعة إىل حد كبري بني ارنة قاملالقدرة على   ‘٤’

بتوصياٍت مستنرية  إىل مؤمتر األطراف    والتقدُّم  شاملة  من شأن اجلوانب اإلجيابية املذكورة أعاله أن تتيح للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اخللوص إىل استنتاجات                  ) ج(
  .تيف اختاذ القراراملتمثل دوره  النهاية  يفتيسِّر

من ) حالة البيئة عن  تقارير  مثل ال اإلقليمية  /مثل اتفاقيات ريو األخرى أو املمارسات العاملية      (كما أن تدفق املعلومات بانتظام من االتفاقية إىل غريها من العمليات الدولية               )د(
اهلدف التنفيذي الثالث من    هذا يتوافق مع    و. تردِّي األراضي واجلفاف  /ات املتصلة بعمليات التصحر   االتفاقية بوصفها مصدراً موثوقاً به للبيان     مسعة  شأنه أن ميثِّل إضافةً إىل      

  .تردِّي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحرذات حجية عاملية مرجعية أهداف االستراتيجية الداعي إىل حتوُّل االتفاقية إىل 
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  د فواصل زمنية مناسبة بني دورات اإلبالغحتدي

  اآلثار  التنفيذ
ستناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة مسأليت توقيت تقدمي الكيانات 

 يف املستقبل، وسيعتمدمها مؤمتر     اللجنة املبلِّغة تقاريرها والشكل الذي ستتخذه دورات     
  . اللجنة ويعتمدهااختصاصاتها أيضاً يف األطراف يف دورته التاسعة اليت سينظر في

 اآلثار املترتبة على شىت السيناريوهات املمكنة املؤثرة        ICCD/CRIC(7)/4تتضمَّن الوثيقة   
  .على عملية استعراض املعلومات املقدمة من األطراف والكيانات املبلِّغة األخرى

  األساس املنطقي
وال ميكن تقدير اجتاهات التصحر . بصفٍة أساسية طبيعة العمليات اليت ُيطلب إىل البلدان اإلبالغ عنهاهو أمر حتدّده تعاقبتني طول الفترِة الفاصلة بني كل دوريت إبالغ مإن   ) أ(

  .وتردِّي األراضي إال على أساسٍ متوسٍط إىل طويل األجل
  .اًناسبمُيعترب ت األطراف أن الفاصل الزمين احلايل بني دورات اإلبالغ وهو أربع سنوات رأوقد   )ب(
  

  كفاءة معاجلة املعلومات يف كل مراحل عملية اإلبالغ
  اآلثار  التنفيذ

، للمواد العددية أو السردية على السواء، طريقةً فعالة إلكساب التصنيفميثِّل   )أ(
وباعتماد . املعلومات طابعاً حتليلياً وقابليةً لالسترجاع بالقدر الكايف لتقييمها       

ير، ُيمكن توقع احلصول على معلوماٍت أكثر توافقاً الشكل اجلديد لتقدمي التقار
ومشوالً، ومن مثَّ، ُيصبح التصنيف ممكناً عملياً، وهو ما من شأنه أن يتيح حتليالً 

وحاملا ُتصنَّف املعلومات، يـصبح مـن املمكـن         . للمعلومات أكثر منهجيةً 
  .استخالصها أو استرجاعها تلقائياً من التقارير

 : املعلومات بكفاءة ما يليوستستلزم معاجلة  )ب(

ع املعلومات املصنَّفة تعامالً منهجياً وإعـداد       ـوضع نظمٍ للتعامل م     ‘١’
قواعد بيانات بيئية داعمة اللتزامات اإلبالغ يف إطـار االتفاقيـات           

   .واالتفاقات البيئية

حيث (ستشترك األمانة واآللية العاملية يف حتليل املعلومات املستقاة من التقارير             )أ(
  ).تتوىل اآللية العاملية مهمة حتليل املعلومات املتصلة باملسائل املالية

من الضروري إنشاء نظم معلوماٍت مشتركة بني املنظمتني لدعم عملية حتليـل              )ب(
 .املعلومات املستقاة من التقارير

ستحتاج األمانة إىل املوارد التقنية واملالية الالزمة لتنفيذ أعمال التصنيف، وينبغـي النظـر يف                 )د(
  .باملساعدة اخلارجية االستعانة توخيوميكن . كيفية حتديد هذه املوارد وتعبئتها

رف على املـستوى    ا إلدارة املع   شامل كما قد يكون من الضروري إنشاء نظامٍ        )د(
 خالل مجيع مراحـل عمليـة       توفريهالتعامل مع املعلومات اليت ُيراد      لاملركزي  
  أدوات معاجلة للمعلومات مـن     استخدام ينبغي النظر يف إمكانية      ماك. اإلبالغ

  .أجل حتليلها وتوليفها
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تقدمي التقارير الكترونياً؛ إذ ينبغي لألمانة أن تزوِّد األطراف املبلِّغـة             ‘٢’
 لن حيل  اإللكتروينلٍ الكتروين لتقدمي التقارير، غري أن هذا الشكلبشك

  .حمل القنوات الرمسية لتقدمي التقارير
سيتعني وضع معايري للتصنيف مع مراعاة نوع حتليل النواتح الذي تعتزم           كما    )ج(

 .األمانة إجراءه

بـسيطة،    املتـضررة   البلدان األطـراف   فيما خيص مهام التصنيف   وستكون    )د(
ألمانة هي اهليئة املكلَّفة بتطبيق معايري أكثر مشوالً لتصنيف املعلومات ستكون او

  .   يف التقارير الوطنيةالواردة

  .من تعقيد عملية التصنيفيزيد بلغاٍت خمتلفة م دَُّتقالتقارير الوطنية إن كون   )ه(
 :وتشمل متطلَّبات إنشاء نظم معلوماٍت على الصعيد القطري ما يلي  )و(

   نوع البيانات اليت ينبغي استرجاعها وحفظها؛ديدحت  ‘١’
  حتديد تدفقات البيانات الواردة إىل النظام من خمتلف املصادر؛  ‘٢‘
   إجراءات مجع البيانات؛ديدحت  ‘٣‘
  النظام وحتديد أدوارهم؛ديد األشخاص الذين يكلّفون مبهمة إدارة حت  ‘٤‘
  .البيانات وحفظها وإدارهتاة املتصلة بتسجيل طحتديد األنش  ‘٥‘

دعم إنشاء هذه النظم على الصعيد من أجل بناء القدرات ل يلزم اختاذ تدابري كما  )ز(
  .الوطين

  طقياألساس املن
وُيقترح، يف هذا املضمار، إنشاء نظمٍ شبكية على الصعيد الوطين بغية حتسني عملية تبادل املعلومات والبيانات                . يشكِّل استرجاع املعلومات وجتميعها أساس عملية اإلبالغ        )أ(

  . مستوى برامج املناطق احمللية يف إطار برامج العمل الوطنيةفيما بني مراكز التنسيق الوطنية والوزارات الرئيسية املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين، وكذلك على
مع املعلومات ذات الصلة على املستوى القطري       جل نظم معلوماٍت أو قواعد بيانات أو إجراءاٍت متوافقة          نشاءوعلى وجه اخلصوص، فقد أوصى الفريق العامل املخصَّص بإ          )ب(

 .ورصد التدفقات املالية

  .د األنشطة املتصلة مبواضيع االتفاقية وتقييمها يف إطار حافظة مشاريع إمنائية وبيئية أوسع نطاقاًلتحديعاملية باعتماد منهجيٍة كما أوصت اآللية ال  )ج(
يف التصنيف ل ينبغي أن ُتنفذ هذه العملية وعلى الرغم مما لعملية تصنيف املعلومات من آثارٍ إجيابية، فال ينبغي اإلثقال على البلدان األطراف املتضرِّرة هبذا املتطلَّب اإلضايف، ب  )د(

  .عدة اخلارجيةاملسامن خالل بدعم لرمبا إطار مهام األمانة، 
ذيـة  أما عن اإلبالغ املايل، فستكون مجيع الكيانات املبلِّغة عن املسائل املالية مسؤولةً عن إجراء تصنيف بسيط للمعلومات ذات الصلة وفقاً لألهداف االستراتيجية والتنفي                        )ه(

  .ورمبا وفقاً ملعامل ريو أيضاًاجلديدة لالستراتيجية، 
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  ر يف الوقت املناسبإعداد التقاريواملوارد املالية والتقنية وإمكانية التنبؤ هبا، توفري توقيت حسن 
  اآلثار  التنفيذ

ميثِّل اإلبالغ وتقدمي اخلدمات وتيسري العمل بعضاً من األنشطة الرئيسية اليت             )أ(
  : ا يليمها ذتنفييتطلب ، و)٨- م أ/٣املقرَّر (األمانة تباشرها 

  احتساب االحتياجات املالية؛  ‘١’
متاحة هذه املوارد   حتديد طرائق تعبئة املوارد، خصوصاً هبدف جعل          ‘٢’

  ، على النحو املوصى به؛)بعامٍ واحد(سلفاً 
  .بناء القدراتما يلزم من حتديد   ‘٣’

ألصحاب املصلحة املبلِّغني كي متكِّنهم     علومات  هذه امل ينبغي لألمانة أن تتيح       )ب(
  .  سليمات اإلبالغ اخلاصة هبم على حنوٍمن تنظيم عملي

املؤسسات املالية  و حبجم املوارد املطلوبة     مسبقينبغي لألمانة أن تكون على علمٍ         )أ(
  .يف النهاية استعداداً للمسامهة يف توفري هذه املوارداليت قد ُتبدي 

تشكِّل املعلومات املقدَّمة من األمانة إىل األطراف املبلِّغة جـزءاً مـن            ينبغي أن     )ب(
جمموعٍة أكثر مشوالً من املعلومات املتصلة بعملية اإلبالغ، حبيث تتـيح إعـالم             

وتسلسلها، فضالً عن   بشأن لوجستيات األحداث وتوقيتها وتنظيمها      األطراف  
قارير اجلديد والتعريـف    توقعات األمانة بشأن مدى امتثال األطراف لشكل الت       

يف هـذا   املطلوبـة   اجلهود  أنواع  باملبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ و     
  .مجع البيانات وتنسيقها والرجوع إليها وما إىل ذلكحيث السياق من 

  األساس املنطقي

بـصفٍة  منها  نامية  للبلدان ال  كبرية وكافية يف الوقت املناسب للبلدان األطراف املتضرِّرة، و         عقد مؤمتر األطراف مراراً وتكراراً مداوالٍت بشأن احلاجة إىل توفري موارد مالية             )أ(
  .تقدمي التقارير الوطنيةعملية وتشكِّل إمكانية التنبؤ باألموال املتحصَّلة أساس االستثمارات الربناجمية، مبا فيها . خاصة

 توفري ما يكفي من موارد بشرية ومالية ال لضمان الوفاء مبتطلبات الرصد واإلبالغ اجلديدة فحسب، بل إلجراء عملية على احلاجِة إىلكذلك شدَّد الفريق العامل املخصَّص   )ب(
 .تنفيحٍ فعالة لربامج العمل وبرامج العمل الوطنية أيضاً

املعلومات املتعلقة مبدى توفر األموال قبل عامٍ من توفرها، كي          بملتضرِّرة  البلدان األطراف ا  املخصص تزويد   وفيما يتعلق بإمكانية التنبؤ باألموال، فقد طلب الفريق العامل            )ج(
من شأنه أن يتيح مزيداً من الوقت إلجناز عملية إعداد التقارير، وهي حاجةٌ هو أمر كما أن إتاحة هذه املعلومات يف وقٍت مبكِّر . يتسىن هلا التخطيط ألعماهلا على حنوٍ سليم

  .  هبا عموماًمُمسلَّ
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  بناء القدرات

  اآلثار  التنفيذ
لتقارير إلقاء الضوء على ما تواجهه البلدان من عقباٍت         تقدمي ا سييسِّر الشكل اجلديد ل   

 املهـارات والقـدرات   وذلك من حيث    وقيود يف سعيها إىل الوفاء مبتطلبات اإلبالغ        
بنـاء   ل احتياجاهتـا فرصةً للتشديد على    الالزمة، وبالتايل فهو سيتيح لألطراف املبلغة       

واصلة ملالقدرات، كما سيتيح لكلٍّ من األمانة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فرصة            
  . بشأن هذه املسألةالتقدم احملرز رصد الطلبات و

 عملياً، وينبغي دعمها    ذلكينبغي الشروع يف عملية بناء القدرات حاملا يتسنَّى           ) أ(
 .مراحل عملية اإلبالغمجيع خالل باستمرار 

  .ر دعم عملية اإلبالغ عملياً يف جانبها املتصل باملرفق املايلميكن تصوُّ  ) ب(

  األساس املنطقي
  .تقدمي تقارير وطنية عالية اجلودةيعوق عملية االفتقار إىل القدرات الالزمة للوفاء مبتطلبات اإلبالغ قد من املسلّم به على نطاق واسع أن   ) أ(
 :   يليقد يكون بناء القدرات ضرورياً بصفٍة خاصة لتحقيق ما  ) ب(

  يات ريو على الصعيد الوطين؛جناح عملية اإلبالغ عن التنفيذ املتآزر التفاق  ‘١’
  استخدام املؤشرات استخداماً متَّسقاً؛  ‘٢’
  تنقيح برامج العمل الوطنية واستحداث برامج عمل؛  ‘٣’
  إدارة نظم املعلومات اخلاصة باحلصول على املعلومات وجتميعها؛  ‘٤’
  ئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ؛االمتثال للمباد  ‘٥’
  .تنفيذ عمليات تشاورية  ‘٦’

  .بناء القدراتيتطلب حتسني عملية اإلبالغ املايل، وفقاً القتراح اآللية العاملية، أن كما   )ج(
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  قائمة على املشاركةالتشاورية التنسيق العمليات 
  اآلثار  التنفيذ

من  عما ُيعقد من جلساٍت للتحقُّق ة معلوماٍتينبغي أن تتضمَّن التقارير الوطني  )أ(
ـ  صحة املعلومات وغريها من األنشطة األخرى اليت ميكن          دعم تقيـيمٍ   أن ت

أصحاب املصلحة واندماجهم يف عملية اإلبالغ يف إطـار          مستوى مشاركة 
  .االتفاقية

 تـصلة امل نشطةاألينبغي أن تعكس التقارير الوطنية أيضاً، حسب االقتضاء،           )ب(
  .مليات دون اإلقليمية واإلقليميةبالع

عمليات الربط الشبكي على املـستوى الـوطين        ينبغي أن تكون املشاورات و    كما    )ج(
وحاملا ُتنشأ نظم   . للشروع يف إنشاء نظم معلومات بيئية على الصعيد الوطين         داعمةً

  .عمليات الربط الشبكي دعماً متبادالًتصبح بدورها داعمةً لاملعلومات هذه، 

 علـى   اًقادريكون  لى الصعيد الوطين    نظام وظيفي للربط الشبكي ع    لضروري توفُّر   من ا 
م جزئياً ببناء ا النظاوميكن تعزيز هذ. تيسري التفاعل بني املركز وأصحاب املصلحة احملليني

 .أيضاً إىل التزام برامج العمل الوطنية وتكريس جهودها هلذا الغرضحيتاج القدرات، لكنه 

  األساس املنطقي
وُتجرى العمليات التشاورية والقائمة على املـشاركة       . مع أصحاب املصلحة املعنيني ومشاركتهم    املتواصل  ينبغي أن تسترشد عملية اإلبالغ من ِقبل البلدان األطراف املتضرِّرة بالتشاور              ) أ(

  . بربامج العمل دون اإلقليمية واإلقليميةة املتصلادئاألخرية يف إطار املباملسألة  هذهواألقاليمية، وُتعالَج على األصعدة دون اإلقليمية واإلقليمية : على الصعيد الوطين وغريه
 : ما يليُيتوقعأما على الصعيد الوطين، ف  ) ب(

تمع املدين ومنظمات   الذي تضطلع به يف هذا السياق املنظمات غري احلكومية واجمل         اهلام  تنفيذ االتفاقية على حنوٍ قوامه املشاركة، مع إيالء االعتبار الواجب للدور              ‘١’
  اجملتمعات احمللية واجلمعيات اإلمنائية احمللية؛

  تواصل عملييت الرصد والتقييم ومشوهلما وقيامهما على املشاركة؛  ‘٢‘
لك على مستوى بـرامج  تبادل املعلومات والبيانات فيما بني مراكز التنسيق الوطنية والوزارات املختصَّة وأصحاب املصلحة اآلخرين، وكذالربط الشبكي هبدف    ‘٣‘

  .املناطق احمللية املنَشأة يف إطار برامج العمل الوطنية
 .يف عملية اإلبالغ لتحقُّق من صحة املعلومات بغية تقييم مستوى مشاركة أصحاب املصلحة واندماجهملأوصى الفريق العامل املخصَّص بإصدار تقارير بشأن ما ُيعقد من جلسات   )ج(

الوفاء تيّسر  ميكن لنظم املعلومات هذه أن      كما  .  متطلبات االتفاقية  نها مع القائمة م النظم  بإنشاء نظم معلوماٍت وطنية أو بتكييف تلك         الشبكي   عملية الربط ميكن تيسري     ) د(
سيما أقل البلدان منواً  األطراف، واللبلدان اامللقاة على عاتق ، فتخفِّف بذلك من أعباء اإلبالع )أوجه التآزرتطوير انظر مبدأ (االتفاقيات األخرى يف إطار بالتزامات اإلبالغ 

 .ل اجلزرية الصغرية الناميةوالدو
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  أوجه التآزر مع اتفاقيات ريو األخرىتطوير تيسري 
  اآلثار  التنفيذ

قد تتعزَّز أوجه التآزر يف عملية اإلبالغ يف إطار االتفاقية باستخدام معامل ريو   ) أ(
  . املرفق املايلمن أجل تصنيف املشاريع املبلَّغ عنها يف

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

  .بناء القدرات ضرورياً أيضاًسيكون   ) ج(
دف زيادة أوجه التآزر فيما بني      هبينبغي حبث سبل إنشاء آلياٍت أخرى       ما  ك  ) د(

االستعراض والتقييم املنهجيني جلوانب    وقد تشمل هذه اآلليات     . اتفاقيات ريو 
املوضوعي يف متطلبات اإلبالغ املتصلة باتفاقيات ريو الثالث،        /التداخل التقين 

أو املسح املؤسسي على الصعيد الوطين ملراكز التنسيق والوزارات الرئيـسية   /و
  .تنفيذ هذه االتفاقيات الثالثباملعنية 

إجراء املرفق املايل، من    لومات اليت ترد يف     من خالل املع  ستتمكَّن اآللية العاملية،      ) أ(
ينبغي وهي حتليالت بعض التحليالت األولية ملستوى التآزر فيما بني االتفاقيات، 

من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمـم املتحـدة          كلتقاسم نتائجها مع    
  .تغري املناخشأن باإلطارية 

اسب إجراء مسحٍ لنظم املعلومـات     وتالفياً الزدواجية العمل، قد يكون من املن        ) ب(
املـساعدة  /القائمة على الصعيد الوطين، وخاصةً تلك املنَشأة يف إطار املشاريع         

وميكن للبلدان األطراف ذاهتا تقدمي هذه التقييمات بالرجوع حتديداً إىل . الدولية
نظم املعلومات املوجودة لدى مراكز التنسيق الوطنيـة والـوزارات املكلَّفـة            

  .ني وغريها من الوزارات الرئيسية املعنيةيل يف إطار اتفاقييت ريو اُألخرباالتصا

  األساس املنطقي
نظراً للتعقيدات الوطنية ُمستبعد على املدى القصري حتقيقه إىل حدٍّ كبري، إال أن هو أمر مرغوب فيه     واءمة عملية اإلبالغ يف سياق االتفاقيات الثالث        ملإن اعتماد إطارٍ عام       ) أ(

  .ة القائمة على الصعيد املؤسسيوالدولي
اتفاقية األمم  (وبرامج العمل   )  تغري املناخ  بشأناتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     (والربامج الوطنية   ) اتفاقية التنوع البيولوجي  ( االستراتيجيات   تنفيذبْيد أنه ميكن تيسري تعميم        )ب(

  .علوماٍت بيئية وطنيةما على الصعيدين الوطين واحمللي، وإنشاء جلاٍن وطنية معنية بالتنمية املستدامة ونظم بتحسني تنسيق املعلومات وتعميمه) املتحدة ملكافحة التصحر
عليها كلٌّ وعلى وجه اخلصوص، فإن املبادرة إىل إنشاء نظم معلوماٍت قطرية مشتركة بني اتفاقيات ريو الثالث قد ُتسهم يف حتسني كفاءة الوفاء بالتزامات اإلبالغ اليت تنطوي   )ج(

  .ملية تنفيذ االتفاقات الثالث بشأنه مشورة األمانة، بالتشاور مع فريق االتصال املشترك، هبدف تعزيز التعاون يف ع٨- م أ/٨منها، وهو املوضوع الذي طلب املقرَّر 
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  زيادة الشفافية يف نشر املعلومات

  اآلثار  التنفيذ
حٍ إىل مؤمتر األطراف بشأن زيادة شفافية       تقدَّمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية باقترا     

نشر املعلومات، كما اقترحت طرائق وسبل عملٍ متكِّن األمانة من متابعة تنفيذ هـذه          
وقد أُدجمت أحكاٌم متعلقة هبذا االقتراح يف برنامج عمل اللجنة الـيت            . املهمة اجلديدة 

املضطلع هبا مـن     طرائق وسبل عمل لتحسني عملية االستعراض        حتديدسُتكلَّف مبهمة   
  .األطرافقبل 

تـصنيف  (تقتضي زيادة الشفافية يف نشر املعلومات عملية حتليلٍ أكثر مشوالً وتعقيـداً             
  ).التقارير، وأفضل املمارسات، وقواعد البيانات اخلاصة حبفظ املعلومات، إخل

  األساس املنطقي

  . لصعيدين العاملي واإلقليميحالياً على اُتجّمع التقارير الوطنية املستقاة من املعلومات إن   ) أ(
وبالتايل ستزداد عمليتا توليـف     . للمقارنة  معلوماٍت أكثر قابلية   هو توفري لتقارير  تقدمي ا من اعتماد كلٍّ من النهج اجلديد القائم على مؤشرات والشكل اجلديد ل           املقصود  و  )ب(

  . والٍت سليمة األساس وفعالة وجمديةمداإجراء ا يتيح ملؤمتر األطراف فائدة، مماملعلومات وحتليلها مشوالً و
 من قبل    وتكرار تطبيقها  هايتبنِّكما أن مجع أفضل املمارسات ونشرها يدعِّمان        . ةـوقد تسهم عمليات جتميع البيانات على الصعيد دون اإلقليمي يف توصيل رسائل مهم              ) ج(

 .بلدان أخرى

باالستناد إىل قياس األداء وأفضل املمارسات، (تنظر يف إمكانية السماح بنشر املعلومات املقدَّمة يف التقارير الوطنية    ينبغي للبلدان األطراف املتضرِّرة أن       ،ويف ضوء ما تقدَّم     )د(
ة يا تقارير وطنية فرد، ال بوصفه والتابع لآللية العاملية، أي يف نظام جهاز املعلومات املالية اخلاص بتدهور األراضي مكافحة التصحرعرب البوابة االلكترونية التفاقية) شراتمؤ

  .مؤشراتُمقيَّماً باالستناد إىل فحسب، بل باعتبارها أيضاً توليفاٍت وحتليالٍت ُمجمَّعة ُتظهر يف النهاية أداء فرادى البلدان 
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   االستنتاجات والتوصيات- اًثالث
تصلة بكـلٍّ مـن      اليت تتضمَّن استنتاجاٍت وتوصيات م     ICCD/CRIC(7)/3هذه الوثيقة هي إضافةٌ للوثيقة        - ٩

وهي معروضة على الدورة السابعة     . مبادئ اإلبالغ العامة واملبادئ املتعلقة بالبلدان األطراف املتضرِّرة بصفٍة خاصة         
وسُتؤخذ يف احلسبان املالحظات التعقيبية الواردة      . للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل استعراضها والنظر فيها        

توجيهية املتعلقة باإلبالغ املُزَمع تقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة كي يتَّخذ             لدى إعداد مشروع املبادئ ال    
  .بشأن هذه املسألة ما قد يودُّ اختاذه من قرارات

 -  -  -  -  -  

  


