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  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
  

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
   ةـر املقدَّم ـونوعية وشكل التقاري   ات تبليغ املعلومات  حتسني إجراء 

  ظر يف مشروع املبـادئ التوجيهيـة       نال :إىل مؤمتر األطراف      
  ٨- م أ/٨باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر املتعلقة     

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

  مذكرة من األمانة

  إضافة

  احلكومية  بل منظمات األمم املتحدة واملنظماتمبادئ اإلبالغ من ِق
  الدولية األخرى واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنية

  موجز
 منظمات األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة        تقدم هذه الوثيقة شرحاً مفصَّالً ملبادئ اإلبالغ من ِقبل          

وتركِّز على األساس املنطقي الذي تستند إليه هـذه         ولية األخرى واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنية،        الد
وقد تودُّ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية النظر يف هذه املعلومـات يف            . املبادئ وعلى تنفيذها واآلثار املترتبة عليها     

  مشروع مبادئ توجيهية متعلقة باإلبالغ خاصـة      وضعاألمانة بشأن   دورهتا السابعة وتقدمي مزيٍد من التوجيه إىل        
  .ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعةهبذه الكيانات 

غ اخلاصـة هبـذه      مببادئ اإلبال  فيما يتصل نبغي اإلشارة إىل أن استنتاجات وتوصيات عملية املنحى         تو  
 .ICCD/CRIC(7)/3 الوثيقة ترد يفالكيانات 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـلفقا  

  ٣  ١٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  مبادئ اإلبالغ من ِقبل منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية            - ثانياً 
  ٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنية  

  ٢٢  ١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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   مقدمة-  أوالً
ية الدولية وأسس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر منذ البداية على تسليمٍ            انطوت العمليات احلكوم    - ١

واسع النطاق بأنه ال سبيل لتحقيق اهلدف الرئيسي من مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف إال مبشاركة                 
املتأصِّـلة يف   قطاب  ألاوقد راعت االتفاقية تعددية     . أصحاب املصلحة املعنيني مشاركةً نشطة على كافة األصعدة       

 .)١(طبيعة العملية، فجعلت التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية أحد االلتزامات الرئيسية لألطراف فيها

وقد حدَّدت االتفاقية دور منظمات األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية باعتبارها منابر                - ٢
، )٣(سيما يف ما يتصل بإعداد برامج العمل وتنفيـذها          وال ،)٢( ومواءمتها تنسيق األنشطة لللتعاون بني األطراف و   

، )٥(، وتعزيز نقل التكنولوجيا والدراية العملية ومتويله وتيـسريه        )٤(وتقدمي املعلومات وأفضل املمارسات ونشرها    
يز التثقيف لتحقيـق     وإذكاء الوعي وتعز   ،)٦(وتقدمي الدعم لبناء القدرات وتعزيزها على الصعيدين احمللي والوطين        

  .)٧(مزيٍد من الفَهم ألسباب ظاهريت التصحر واجلفاف وآثارمها وأمهية بلوغ أهداف االتفاقية

  ودون اإلقليمـي واإلقليمـي،     الصعيد الـوطين  على  ،  دعمتقدمي ال وتعترب االتفاقية أن من األمهية مبكان         - ٣
 عن طريق خمتلف آليات منظومة ،لتزاماهتا مبوجب االتفاقيةألنشطة اليت متكِّن البلدان األطراف النامية من الوفاء بال

 .)٨( وجمالس إدارهتااألمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف

وقـد أناطـت    . وُتفهم العالقة بني مؤمتر األطراف وهذه املنظمات بوصفها تفاعلية قائمة على التعاون             - ٤
 ،من اجلهة األخـرى     وتلقِّيها ،)٩( من جهة  ملعلومات إىل هذه املؤسسات   االتفاقية مبؤمتر األطراف مسؤولية تقدمي ا     

 .)١٠(بالسعي إىل التعاون معها واالستعانة خبدماهتا

وإذ يأخذ مؤمتر األطراف يف اعتباره املسؤوليات احملددة هلذه املنظمات، على النحو املبيَّن يف االتفاقيـة،                  - ٥
 بني مؤمتر األطراف وهذه املنظمات، بوصف ذلك        لمعلوماتل سقةمتَّو وموثوق هبا  وضرورة إجياد تدفقات دائمة   

                                                      

 . من نص االتفاقية٤من املادة ) و(٢الفقرة  )١(

 .من نص االتفاقية ١٤ من املادة ٢الفقرة  )٢(

 .من نص االتفاقية ١٤ من املادة ١ والفقرة ٩ من املادة ٣الفقرة  )٣(

 .من نص االتفاقية) د(١٦املادة  )٤(

 .من نص االتفاقية ١٨من املادة ) أ(٢ و١الفقرتان  )٥(

 .من نص االتفاقية ١٩ من املادة ٢الفقرة  )٦(

 .من نص االتفاقية ١٩ من املادة ٤ و٣الفقرتان  )٧(

 .من نص االتفاقية ٢٠من املادة ) ب(٥ والفقرة ٢١ من املادة ٢الفقرة  )٨(

 .من نص االتفاقية ٢١من املادة ) ج(١الفقرة  )٩(

 . من نص االتفاقية٢٢املادة  )١٠(
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هبما هذه املنظمات يف سياق اإلبالغ تضطلع ، على دورين رئيسيني ١- م أ/١١التزاماً أيضاً، فقد شدَّد، يف مقرَّره 
ع به هـذه     معلومات عما تضطل   وفريألطراف يف إعداد التقارير ونشر املعلومات ذات الصلة؛ وت        لمها توفري اخلربة    

 .  يف إطار االتفاقية وتنفيذهاوضوعةاملنظمات من أنشطٍة داعمة إلعداد برامج العمل امل

مؤمتر األطـراف يف  " يشجِّعها"و. ليست أطرافاً يف االتفاقيةإذ إهنا  غوهذه الكيانات غري ملَزمٍة باإلبال  - ٦
 إلعداد برامج العمل عماًع به من أنشطة دعلى أن تقدِّم، حسب االقتضاء، معلوماٍت عما تضطل ١- م أ/١١مقرَّره 

َش. املوضوعة يف إطار االتفاقية وتنفيذها  ، عدا ضرورة اشتماهلا على ملّخصاتهلذه التقارير،ر إىل شكلٍ حمدَّد ومل ُي
 هلذه املنظمات أي أدلة للمساعدة أو مذكرات        ومل ُتعدّ . على أال يتجاوز كلٌّ منها أربع صفحات من حيث املبدأ         

 األمانـة   وتكتفي. يف كيفية تنظيم تقاريرها وصياغتها     لرأي كل منها  ية، وهي تواصل مهام اإلبالغ وفقاً       إيضاح
 . تجميع هذه املعلومات وتقدميها يف تقرير إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةب

ت ، قـدَّم اسـُتكملت ، يف غضون دورات اإلبالغ الثالث اليت ٢٠٠٦و ١٩٩٩ ما بني عامي ويف الفترة     - ٧
 تقريراً إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    ٩١املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة       

 جهازاً وصندوقاً وبرناجماً ذا صلة تابعاً ملنظومة األمم املتحدة ٢٢ من هذه التقارير حتديداًُرِفعت وقد على السواء، 
للتقارير املقدمة من البلدان     ١٩٩٩ُخصِّص فيها عام    ( اإلبالغ األوىل    وخالل دورة .  منظمةً حكومية دولية   ١٩و

 منظمة من منظمات األمم املتحدة   ١٢، قدَّمت   )املناطق األخرى املقدمة من بلدان     للتقارير   ٢٠٠٠وعام  األفريقية  
 ١٤، قُدِّم   )٢٠٠٢م  عا(ويف دورة اإلبالغ الثانية     . قدَّمت املنظمات احلكومية الدولية عشرة تقارير     و تقريراً،   ٢٠

ُخصِّص فيها  (دورة اإلبالغ الثالثة     ويف. تقريراً من منظمات األمم املتحدة و عشرة تقارير من املنظمات احلكومية الدولية           
 ١٦، قـدَّمت    )ق األخرى طملنا املقدمة من بلدان ا     للتقارير ٢٠٠٦وعام  للتقارير املقدمة من البلدان األفريقية       ٢٠٠٤عام  

 . تقريرا١٤ً تقريراً، وقدَّمت املنظمات احلكومية الدولية ٢٣ات األمم املتحدة منظمة من منظم

وُيمكن من حتليل منط اإلبالغ الذي اتَّبعته املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة اخللوص                - ٨
  :إىل عدة استنتاجات ترِد يف ما يلي

املتعلقة مبا قدمته   و منظمات األمم املتحدة     دمة من يوجد توازن متسق بني عدد التقارير املق      بينما    )أ(
 املتعلقة مبا قدمته من دعم إىل األطراف من املناطق األخرى، تقاريرهامن دعمٍ إىل البلدان األطراف األفريقية وعدد 

لـيت   ا التقـارير املنظمات احلكومية الدولية بشأن أفريقيا أكرب بكثري من عدد          التقارير املقدمة من     عدد   كانفقد  
 احلكوميـة    بوجود عدٍد أكرب من املنظمات     مرتبطاًوقد يكون ذلك    . بشأن األطراف من املناطق األخرى    قدمتها  
 أيضاً مرتبطاًيكون سائل متصلة بظاهرة التصحر، لكنه قد مب ُتعىن اليت  ، اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا     الدولية
 املناطق األخرى؛ بمقارنةًعلى مكافحة التصحر يف أفريقيا  تركيزاً أكرب املنظمات احلكومية الدولية بتركيز

رسـل  ُت األوىل والثالثـة، مل  اإلبالغ  دوريتوذلك يف عملية اإلبالغ إىل شوطني،      عندما قُسمت   )ب(
 يف الدورة األوىل وسبع من منظمات األمم املتحدة  منظمات سوى مثاينمعاً تقارير بشأن أفريقيا واملناطق األخرى   

رسل أيٌّ من املنظمات احلكومية الدولية على اإلطالق تقريراً واحـداً           تبينما مل    يف الدورة الثالثة،  منها  منظمات  
 ؛  يف ممارسة ختصصاهتا حمددة  على مناطقالكيانات الدولية على اختالفها تركيز بشأهنما، وهو ما ميكن تفسريه يف



ICCD/CRIC(7)/3/Add.3 
Page 5 

ية الدولية منها ومنظمات األمم املتحدة علـى  ازداد عدد املنظمات املبلِّغة مبرور الوقت، احلكوم       )ج(
 بتعزيز االتفاقية أنشطة التوعية هبا وتنامي دور املبادرة الذي يضطلع به مؤمتر             يكون ذلك مرتبطاً  حدٍّ سواء، وقد    

 .األطراف يف التماس إسهامات الكيانات األخرى

 كان له ود مبادئ توجيهيه لإلبالغ     عدم وج  يظهر جلياً أن   وبفحصٍ أكثر تفصيالً ملضمون هذه التقارير،       - ٩
فقد كان من املستحيل عملياً يف جمموعـٍة منـها االنتـهاء إىل أي              .  قوي على نوعية هذه التقارير وشكلها      أثر

أيضاً إىل اختالف وإمنا  ا، عدم ترابط طريقة عرض املعلومات فيهُيعزى ذلك فحسب إىلاستنتاجاٍت جوهرية، وال 
إذ تـشدِّد  . لة تقدمي الدعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرة يف تنفيذ برامج عملـها     رؤى شىت املنظمات بشأن مسأ    

 ما تقدمه    اإلشارة إىل   يف تنفيذ برامج العمل على     اليت تساعد منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية       
احلكومية الدولية اليت متثِّل مؤسـساٍت      غري أن املنظمات    .  املتضرِّرة من مساعدٍة تقنية     النامية إىل البلدان األطراف  

ركِّـز يف    والبنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية وغريهـا، ت        ،)١١(وآليات مالية دولية، مثل مرفق البيئة العاملية      
ما تقدمه من دعمٍ، مباشر أو عن طريق وكاالت متخصصة وإمنائيـة أخـرى، إىل               لى   بصفٍة أساسية ع   تقاريرها

 هذه ويف كلتا احلالتني، ال ميكن تقييم املعلومات املقدَّمة من. الصعدتدامة لألراضي على مجيع مشاريع اإلدارة املس
وُيعدُّ ذلك املشكلة الرئيسية اليت تعتري      .  املقدمة من البلدان األطراف املتضرِّرة     املعلومات باالستناد إىل    الكيانات

 . فعملية تبليغ املعلومات من هذه الكيانات إىل مؤمتر األطرا

تمثَّل أحد أوجه القصور األخرى اليت تشوب هذا النهج يف أنه على الرغم من أن املعلومات املقدمة من يو  - ١٠
هذه املنظمات تتشابه يف كثريٍ من احلاالت مع تلك اليت ُيفترض أن تقدمها البلدان األطراف املتقدمة، أو علـى                   

املتضرِّرة، النامية تقدمه هذه املنظمات من دعمٍ للبلدان األطراف     األقل ُيوفِّر املبدأ الذي تستند إليه معلوماٍت عما         
احلصول على بياناٍت    أنه ال ميكن     البديهيمن    إذ .فقد استحال إجراء حتليل مقاَرن هلاتني اجملموعتني من التقارير        

دون اعتماد  االتفاقية يف إطار نشأةإحصائية سليمة عن الدعم املايل املقدم ملكافحة التصحر وتنفيذ برامج العمل امل           
  .)١٢(" قابلة للمقارنة ومتوافقة ومتناسقةبياناٍت" يف استخدام هذه املعلومات وتقدمي هنجٍ مترابٍط

وقد اعترف الفريق العامل املخصَّص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية التقارير املقدمة إىل                - ١١
 لكنَّ ما قدمه مـن إسـهاماٍت        ،، مبواطن الضعف هذه   ٧- م أ /٨ر  مؤمتر األطراف وشكلها، املنشأ مبوجب املقرَّ     

فقد .  هذه كان ضئيالً جداً    القصوروتوجيٍه بشأن كيفية استحداث هيكل مستقبلي لعملية اإلبالغ يتالىف نواحي           
اكتفى باإلشارة إىل ضرورة أن تضمن أي حماولة لتحديد معايري ووضع مبادئ توجيهية حمددة لإلبـالغ عـدم                  

منظمات  و  املنظمات احلكومية الدولية    احملددة ملختلف  لمسائل ذات الصلة املنبثقة عن الواليات     ل بعاد املسبق االست

                                                      

 العاملية يضطلع بدورٍ حمدَّد يف عملية االتفاقية، وأن مؤمتر األطراف قد البيئةاإلشارة إىل أن مرفق نبغي ت )١١(
ووقَّع معـه   ) ٦- م أ /٦املقرَّر  ( اآلليات املالية لالتفاقية     إحدىأقرَّ له التزامات إبالغ خاصة، بعد أن وافق عليه باعتباره           

خاصة متعلقة / دعا مؤمتر األطراف األمانة إىل اقتراح مبادئ توجيهية منفصلةوبالتايل،). ٧- م أ/٦املقرَّر (مذكرة التفاهم 
ناقَش يف الوثيقة  .  وال يرِد هنا تفصيلها ICCD/CRIC(7)/3/Add.4باإلبالغ من ِقبل مرفق البيئة العاملية، ُت

 .٧- م أ/٨املقرَّر  )١٢(
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، ودعا إىل توخِّي املرونة يف صياغة املبادئ التوجيهية لإلبالغ حبيث يتسنَّى وصف ما تعود به هذه )١٣(األمم املتحدة
 .)١٤(املنظمات على عملية تنفيذ االتفاقية من فائدة

ـ         ن للسنوات العـشر   اطة وإطار العمل االستراتيجي   اخل‘وتعكس    - ١٢ ‘ ةمـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقي
، تطلُّعات األطراف إىل إعطاء عمليـة تنفيـذ         ٨- م أ /٣، املعتمدان مبوجب مقرَّر مؤمتر األطراف       )االستراتيجية(

اليت حددها مؤمتر األطراف عن طريق وضع االتفاقية دفعةً جديدة بتعزيز تركيزها على حتقيق املستويات املستهدفة 
وتتَّصل األهداف التنفيذية املوضوعة مبوجب هـذا       . نظامٍ لرصد األداء وإجراء عملية تقييم مستندة إىل مؤشرات        

؛ بناء القدرات؛ التمويل ونقل     واملعرفة العلم والتكنولوجيا    اإلطار السياسايت؛ الدعوة والتوعية والتثقيف؛    (املقرَّر  
 ات يف عملي  منظمات األمم املتحدة   و املنظمات احلكومية الدولية  اتصاالً وثيقاً، دون استثناء، بأدوار      ) جياالتكنولو

لذلك، فمن الواضح أن املؤشرات اليت يعتزم مؤمتر األطـراف          . االتفاقية، على النحو املقرَّر فيها واملذكور أعاله      
قدمة من األطراف، ُيمكن بل ينبغي أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبا           ، استناداً إىل التقارير امل    دها يف دورته التاسعة   اعتما

 من دعمٍ إىل البلدان املتضرِّرة، وتنعكس، بالتـايل، يف          منظمات األمم املتحدة   و املنظمات احلكومية الدولية  تقدمه  
نهج الذي تنتهجه هذه    هذا هو ال  . التقارير املنَتظر منها تقدميها إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          

الوثيقة، وهو يتَّبع هيكالً مماثالً للوثائق اليت أُعدِّت بغرض عرض مبادئ اإلبالغ اخلاصة بكلٍّ من البلدان األطراف  
الوثائق (املتضرِّرة واملتقدمة، ومرفق البيئة العاملية، واألمانة، واآللية العاملية، وبرامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية 

ICCD/CRIC(7)/3/Add.1 وAdd.2 و Add.4 و Add.7  وينبغي أن ُتفهم هذه الوثيقة بوصفها أساسـاً       ).  على التوايل
تستند إليه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لدى انعقاد دورهتا السابعة يف تقدمي مزيٍد من اإلسهامات يف هذا الصدد، 

نظمات األمـم    بشأن املبادئ التوجيهية لإلبالغ اخلاصة مب      كي يتَّخذ مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة قراراً هنائياً        
  .احلكومية الدولية وغريها من املنظمات املتحدة

                                                      

)١٣( ICCD/CRIC(5)/9. 

)١٤( ICCD/CRIC(6)/6. 
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 املنظمات احلكومية الدوليـة  منظمات األمم املتحدة و  مبادئ اإلبالغ من ِقبل    -  ثانياً
   واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنيةاألخرى

  دَّمة مضمون التقارير املق-  أوالً

  االتِّساق مع نطاق االتفاقية واالستراتيجية وأهدافها - ألف 

  اآلثار  التنفيذ

 من املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات      التقارير املقدمة ستستند    )أ(  
دى إدراج االتفاقية ودعم     م وصف) أ: ( مايلي األمم املتحدة إىل شكلٍ جديد ييسِّر     

 تقييم) ب(ها يف جداول أعمال هذه املنظمات؛  يف إطارملوضوعةتنفيذ برامج العمل ا
 يف استيفاء العناصر املكوِّنة لنطاق االتفاقية وحتقيق االسـتراتيجية          إسهامهامستوى  

ـ               يف  ددةوأهدافها، مع اإلشارة على وجه التحديـد إىل األهـداف التنفيذيـة احمل
طلبات مؤمتر  معلومات عما تتَّخذه من إجراءات استجابةً ل      تقدمي   )ج(االستراتيجية؛  

   .األطراف ذات الصلة
 على مسألة تقدمي املنظمات      يف هذا السياق   وسُيشدَّد بصفٍة خاصة    )ب(  

احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة اليت تشكِّل مؤسساٍت ومرافق وصـناديق           
مالية دولية معلوماٍت بشأن مدى استجابتها ملا تبذله األطراف من جهود لتعبئة املوارد 

اإلدارة املستدامة لألراضي يف جمالس إدارة كلٍّ /بالترويج لربنامج االتفاقية ،لية منهااملا
 عن طريـق النتيجـة     ٥منها، وفقاً ملا تتطلبه االستراتيجية يف إطار اهلدف التنفيذي          

  .٣- ٥املتوقعة 

يقتضي انعكاس نطاق االتفاقية واالسـتراتيجية وأهـدافها يف           )أ(  
  : االضطالع مبا يليمضمون التقارير املقدمة 

استحداث شكل للتقارير املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية   ‘١‘
  ومنظمات األمم املتحدة ومبادئ توجيهية لإلبالغ خاصة هبا؛

  . حتديد مؤشرات لقياس مستوى حتقُّق األهداف التنفيذية  ‘٢‘
وينبغي إشراك وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة          )ب(  

ة كذلك يف استعراض برامج العمل وبرامج العمل الوطنية، وهو متطلَّـٌب            الدولي
). ٨- م أ /٣املقرَّر  (ُحدِّد لصاحل البلدان األطراف املتضرِّرة على املستوى الوطين         

كما ينبغي أن تقدم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية معلومات 
 باعتبار ذلك أحد التزاماهتا الواجبـة،       متصلة باألنشطة املذكورة يف هذه الربامج     

  .ناسباًبينما ميكنها تقدمي أي معلومات أخرى وحتليلها حسبما تراه م
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  األساس املنطقي
 الذي تضطلع به وُتعرِّف مواد خمتلفة يف االتفاقية الدور. متثِّل املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة عناصر فاعلة مهمة يف عملية االتفاقية  )أ(  

سيما يف املسائل املتصلة بدعم تنفيذ برامج العمل وتقدمي املعلومات وأفضل املمارسات ونشرها؛ وتعزيز نقل التكنولوجيا والدراية العملية ومتويلـه                     هذه املنظمات، وال  
  . االتفاقيةمبوجبلتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا هلا ن األطراف النامية وتيسريه وتيسريه؛ وبناء القدرات؛ وتعزيز التوعية والتثقيف؛ فضالً عن تقدمي الدعم املايل إىل البلدا

الثامنة دورة  الحتقيق األهداف االستراتيجية األربعة واألهداف التنفيذية اخلمسة احملدَّدة يف االستراتيجية، اليت اعُتمدت يف              ه ال سبيل إىل     ومن الواضح أن    )ب(  
فعلى وجه اخلصوص، تتـصل األهـداف التنفيذيـة اخلمـسة           . ملقدم من هذه املنظمات، وإن مل يرد ذكر ذلك بالتحديد يف االستراتيجية           ؤمتر األطراف، دون الدعم ا    مل
 .فاقيةالستراتيجية اتصاالً وثيقاً بالدور الذي تؤديه املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة يف عملية االتفاقية، على النحو املُعرَّف يف االتل

تقدمي خدمات دعم متنوعة إىل يلتمس فيها وقد وجَّه مؤمتر األطراف عدداً متزايداً من الطلبات إىل املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة   )ج(  
 :متر األطراف ما يليؤالثامنة ملدورة الفعلى سبيل الذكر، طُلب إىل املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة يف . األطراف

   ؛)٨- م أ/١املقرَّر (دعم بناء القدرات بصورٍة مستدامة يف كل اجملاالت املتصلة بتنفيذ برامج العمل الوطنية   ‘١‘  
ضاء، من أجل تنفيذ ا، حسب االقتسيما لصاحل البلدان النامية وغريها من البلدان املستِحقة هل      وتعبئة موارد مالية كبرية وتوفريها من مجيع املصادر، وال          ‘٢‘

  ؛)٨- م أ/١املقرَّر (أهداف االتفاقية 
  الـُنهج واخلـربات يف هـذا الـصدد         تقاسـم   ودعم اإلدارة القائمة على املشاركة للموارد الطبيعية بوصفها أداةً للوقاية من تردِّي األراضي وتعزيز                 ‘٣’

  ؛)٨- م أ/١املقرَّر (
  .، وما إىل ذلك)٨- م أ/٣املقرَّر ( تنفيذ االتفاقية هبدف املتضرِّرة الناميةتوفري املوارد للبلدان   ‘٤‘
إن املعلومات املتعلقة مبدى إسهام املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة يف استيفاء العناصر املكوِّنة لنطاق االتفاقية وحتقيق االستراتيجية                     )د(  

  .اف متثِّل معلوماٍت قيمة تفيد يف تعزيز كفاءة عملية تنفيذ االتفاقية وفعاليتهاوأهدافها، وبطرائق استجابتها إىل مداوالت مؤمتر األطر
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  اآلثار  التنفيذ
ستخدام يلزم إمتام عملية حتديد جمموعة من املؤشرات الصاحلة ال          )أ(  

قٍت ممكن مـن    يف أقرب و  )  املؤشرات  أساسية من  جمموعة(صحاب املصلحة   مجيع أ 
 جيداً من املؤشرات احملدَّدة أساسيةأجل بلوغ اهلدف النهائي املتمثِّل يف هتيئة جمموعٍة 
  .الستخدامها لدى بدء انعقاد دورة اإلبالغ املقبلة

، دعت األمانة األطراف إىل تقدمي      ٨- م أ /٣عقب اعتماد املقرَّر    و  )ب(  
وسيجري . ستراتيجيةلالفيذية اقتراحات مؤشرات لقياس مستوى حتقيق األهداف التن

 إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا ومواءمتها وتقدميها  هذه املؤشراتتوحيد
قدِّم السابعة الستعراضها، مث إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة العتمادها بعد أن ُت

والتكنولوجيا  جلنة العلم     كلٍّ من  كما سُيطلب إىل  . اللجنة إسهاماهتا يف هذا الشأن    
 .واآللية العاملية تقدمي املشورة بشأن مؤشرات األداء هذه

مؤشرات قياس  ‘: وُتقترح يف هذا الصدد جمموعتان من املؤشرات        )ج(  
لقياس مستوى التقدم احملَرز يف حتقيـق األهـداف االسـتراتيجية األربعـة             ‘ األثر

احملـَرز يف حتقيـق     لقياس مستوى التقدم    ‘ مؤشرات قياس األداء  ‘لالستراتيجية؛ و 
  . لالستراتيجية التنفيذية اخلمسةاألهداف

توخَّياً التساق املعلومات وإمكانية مقارنتها، ينبغي للمنظمات         )أ(  
احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة صياغة تقاريرها باستخدام النهج ذاتـه           

  .القائم على أساس مؤشرات
شـرات قيـاس األداء      مـن مؤ   أساسيةوينبغي حتديد جمموعة      )ب(  

قياس مدى استجابتها إىل اهلـدف      لللمؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية      
 هذه املؤشرات مع املؤشرات املقرَّر وضـعها        تماشىوينبغي أن ت  . ٣- ٥التنفيذي  

  .للبلدان األطراف املتضرِّرة
عالوةً على ذلك، ُيمكن للمنظمات احلكومية الدولية ومنظمات   )ج(  

على حنو  اخلاصة هبا اليت تعكس خصائصها  وبياناهتا املتحدة استخدام مؤشراهتااألمم
 أعرب عنه   ملا ويف هذا اخليار استجابةٌ   . من صحة كل منها   بعد أن تتحقَّق    مناسب  

خمتلف  مواءمة عملية اإلبالغ من جانب       أن من قلق مفاده  الفريق العامل املخصَّص    
على حساب ال ينبغي أن تكون ألمم املتحدة املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات ا

  .  يف عملية االتفاقيةؤديهاإمهال خصائص واليات كلٍّ منها واألدوار اليت ت

  األساس املنطقي
ويف . بالغ بهمستوى التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية واإلكل من  االستراتيجية بصفٍة خاصة على اعتماد هنجٍ قائم على أساس مؤشرات يف تقييم            تشدد  )أ(  

أمانة االتفاقية، /لقياس مستوى حتقُّق أهدافها االستراتيجية، من املقرَّر أن تنقِّحها جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العامليةعامة النطاق حني اعتمدت االستراتيجية مؤشرات 
  .فإهنا مل تعتمد مؤشرات خاصة باألهداف التنفيذية؛ إذ ينبغي لألطراف حتديدها

نفَّذ من تدابري وبرامج مـشمولة                  )ب(   ويتمثَّل األساس املنطقي املسَتند إليه يف اتِّباع هذا النهج القائم على مؤشرات يف حتسني عملية تقييم األثر الكمي ملا ُي
  .بنطاق االتفاقية، وهي عمليةٌ كانت حىت اآلن حمدودةً أو معدومة
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 حتليل املؤشرات املُنتقاة حتليالً منهجياً يف كل دورة إبالغ بغية اخللوص إىل استنتاجات بشأن االجتاهات ويقتضي تنفيذ هذا النهج القائم على مؤشرات  )ج(  
وتشكِّل املؤشرات أدواٍت موحدة هتدف إىل دعم عملييت رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية واالجتاهات السائدة يف جمال                .  توصيات الختاذ إجراءات هبذا الشأن     وتقدميالسائدة  

وعملية األهداف اإلمنائية لأللفية مجيعها         الرطبة  ي      األراض           املتعلقة ب      رامسار        اتفاقيةوتستعني اتفاقية التنوع البيولوجي و. مليات املتعددة األطراف املتصلة بالتنمية املستدامةالع
  . مبؤشراٍت ألغراض الرصد

  . لإلبالغ مبا ميكن قياسه من آثاركذلك سلَّم الفريق العامل املخصَّص بضرورة حتديد مؤشرات تيسرياً  )د(  
:  على النحو التايل٣- ٥  املتوقَّعةالنتيجة و٥املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة على وجه التحديد يف إطار اهلدف التنفيذي ويرد ذكر   )ه(  

ربنـامج  صناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العامليـة، عـن طريـق التـرويج ل               املؤسسات واملرافق وال  من   املوارد املالية    تعبئةبذل األطراف مزيداً من اجلهود ل     ي
  .اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات/االتفاقية
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   االهتمام بأثر الدعم املقدَّم- جيم 
  اآلثار  التنفيذ

 مـن املنظمـات     سُيفرد فرٌع يف الشكل اجلديد للتقارير املقدمة        )أ(  
احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة لعرض عملية تقييم األثر النوعي، والكمي قدر            

وسيتـضمَّن  . املستطاع، ملا تقدمه هذه املنظمات من دعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرة          
 .التقييم حتليالً للدروس املستفادة ودوافع العمل واالحتياجات الكامنة وراءها

استناداً إىل الدور احملدَّد الذي تضطلع هبا منظمات األمم املتحدة و  )ب(  
واملنظمات احلكومية الدولية متمثالً يف تقدمي الدعم إىل البلدان األطراف املتضرِّرة،           

املساعدة التقنية،  (املقّدم  ينبغي هنا التفريق بني الدعم املايل وغريه من صور الدعم           
  ). اية العملية، والتوعية، والتثقيف، إخلونقل التكنولوجيا والدر

، ميكـن اسـتحداث     ١- م أ /١١ومتاشياً مع روح أحكام املقرَّر        )ج(  
الدعم املقدمني إىل البلدان األطراف املتضرِّرة يف جمـال         /مؤشر خاص لتقييم اخلربة   

  . إعداد التقارير ونشر املعلومات ذات الصلة

و غريه، بفحص عمليـات     ُيمكن استخالص أثر الدعم، املايل أ       )أ(  
أو تقييماهتا النهائية، وهي معلوماٌت     /استعراض منتصف املدة للمشاريع والربامج و     

  .متاحة عادةً للمنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة
حتـسني  ) أ: (وسُتمكِّن املعلومات املتعلقة بأثر االستثمارات من       )ب(  

والتشجيع على إنشاء   ) ب(يف إطار االتفاقية؛    م  فهم مدى فعالية الدعم الذي ُيقدَّ     
  . آلية قائمة على رصد األداء هبدف دعم األنشطة املضطلع هبا يف إطار االتفاقية

  

  األساس املنطقي
ليات استعراض منتصف   ُيمكن حتسني تقييمات األثر الواردة يف التقارير املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة باستخدام عم                  )أ(  

كِّن أيضاً من حتديد أفضل املمارسات على النحو املطلوب يف          مي قد   األمر الذي للمشاريع والربامج املتصلة باالتفاقية وتقييماهتا النهائية على حدٍّ سواء،          املضطلع هبا   املدة  
  .٨- م أ/٣املقرَّر 

كما ينبغي تشجيع املنظمات احلكومية الدوليـة  .  بشأهنا استنتاجاٍت مهمة وتقدِّم توصياتوينبغي أن تسلِّط عمليات االستعراض املستقلة الضوء على       )ب(  
 .إبالغ هذه النتائج وإعداد تقييمات موجزة لكفاءة األنشطة اليت دعمتها وأثرها ومنظمات األمم املتحدة على تأكيد

يف هنج فُتسهم بالتايل  إدخال حتسينات على عملييت إعداد املشاريع وتنفيذها،   بضوٍء أوضح على احتمال احلاجة إىل      ومن شأن هذه املعلومات أن تلقيَ       )ج(  
  . عملية االتفاقية يفاملتَّبعالدروس املستفادة 
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   املالية ومشوهلا وإمكانية مقارنتها اتساق املعلومات- دال 
  اآلثار  التنفيذ

سيستند اإلبالغ املايل من جانب املنظمات احلكوميـة الدوليـة            )أ(  
 موحَّد ،)املرفق املايل(منظمات األمم املتحدة إىل شكلٍ جديد للتقارير املقدمة منها و

  .بني الكيانات املبلِّغة كافة
ينبغي أن تشري املعلومات املالية اليت تطلب االتفاقية تقدميها إىل          و  )ب(  

ـ   ) أي اليت ُخصِّصت وأُنفقت   (املوارد املالية املعبَّأة واملستخَدمة      رامج بغرض تنفيذ ب
 . تشمل املوارد الداخلية واخلارجية على السواءكما ينبغي أنالعمل، 

 إىل مؤمتر األطراف وسعياً إىل مواءمة املعلومات املالية قبل تقدميها  )ج(  
، قد يكون من الضروري إجراء مشاوراٍت يف        أو إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

حلالة أن تتوىل اقتراح طرائق تنفيذ هذه       وينبغي لآللية العاملية يف هذه ا     . هذا الصدد 
 فيمكن هلا أن    ،أما املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة      . املشاورات

  .تتوىل دعم هذه املشاورات وتنسيقها

سيسهم استخدام املرفق املايل يف زيادة أوجه التآزر بني اتفاقيات   )أ(  
 الثالث ووفقاً   تسب االتفاقيا حبترحة  ريو، إذ سيتطلَّب ذلك تصنيف املشاريع املق      

  .ملعامل ريو
  . صياغة مبادئ توجيهية متصلة بإعداد املرفق املايليتعيَّنكذلك س  )ب(  
كما أن من شأن إنشاء نظم معلومات وطنية يف البلدان األطراف   )ج(  

املتضرِّرة أن ميكِّن من تطبيق َنهجٍ نظامي يف عملية مجع املعلومات ذات الصلة، ومن 
 .مثَّ يسمح بسريان تدفقات منهجية من البيانات املالية بني خمتلف أصحاب املصلحة

  األساس املنطقي
راف أو جلنـة اسـتعراض تنفيـذ    لوحظت خالل دورات اإلبالغ الثالث األخرية أوجه قصور رئيسية عديدة اعترت عملية تقدمي املعلومات املالية إىل مؤمتر األط             )أ(  

ازدواج احتساب املوارد يف حالة املشاريع      ونقص التفاصيل بشأن التدفقات واالستثمارات املالية؛       و؛  واملستفيديناالتفاقية، منها على سبيل املثال تفاوت املعلومات املقدمة من املاحنني           
وتشمل أسباب . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي نظمةالتابعة ملات االتفاقية وتلك املقدمة إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التفاوت بني املعلومات املقدمة إىل هيئوذات التمويل املشترك؛ 

  . باالتفاقيةمظاهر التفاوت يف عملية اإلبالغ املايل يف ما تشمله عدم كفاية االتصال بني خمتلف العناصر الفاعلة واالفتقار إىل فهمٍ مشترك للتدابري املتصلة 
 .وسعياً إىل التغلب على هذه املعوقات، أخذ الفريق العامل املخصَّص باقتراح اآللية العاملية الذي ُيفيد باعتماد مرفق مايل موحَّد  )ب(  

تقدمي وصـف موحَّـد     ‘بدأ  انظر امل (ستراتيجية على مستوى املشاريع كلها      لالكما أن من شأن تطبيق معامل ريو وحتقيق األهداف التنفيذية املنشودة              )ج(  
  .ألنشطة املتصلة باالتفاقية بدقٍة أكربعلى ا املوارد وزيعتتيحا أن ي) ‘ومصنَّف للمشاريع والربامج

ح من بينها  ينبغي أن تكمِّله جمموعة من التدابري املرافقة، وُيقتربل يكون اعتماد املرفق املايل هو احلل الوحيد للتغلب على هذه املعوقات، أنينبغي ال و  )د(  
  .إجراء مشاورات أولية بني البلدان األطراف املتضرِّرة وشركائها يف التنمية بغية احلد من مظاهر التفاوت وتاليف مسائل متصلة باملغاالة يف اإلبالغ أو التقصري فيه
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   ضمان االتساق مع عمل جلنة العلم والتكنولوجيا-  هاء
  اآلثار  التنفيذ

هه مؤمتر األطراف إىل خمتلف أصحاب املصلحة       ينبغي يف ما يوجِّ     )أ(  
من توصياٍت أو طلباٍت خمصَّصة بشأن اإلبالغ يف امليادين املتصلة بعمل جلنة العلم             
تَّبع منطق الشكل املنقَّح للتقارير املقدمة؛ إذ سيؤدي ذلـك إىل              والتكنولوجيا أن ُي

  .وضوح املعلومات املقدمة وتاليف ازدواج العمل
 تبسيط إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا بتوحيـد        وسيتطلَّب  )ب(  

 :عملية اإلبالغ حتقيق ما يلي

التوفيق بني توقيت طلبات جلنة العلـم والتكنولوجيـا ودورات            ‘١‘
  اإلبالغ؛ 

مواءمة طلبات مؤمتر األطراف املتصلة بلجنة العلم والتكنولوجيا          ‘٢‘
 الذي  مع شكل التقارير املقدمة، ومصاحبة ذلك بتحديد الفرع       

  ينبغي تقدمي املعلومات فيه وكيفية تقدميها؛ 
  .دعم الطلبات مبرجعياٍت واضحة  ‘٣‘

ينبغي أن تكفل مقرَّرات مؤمتر األطراف االتساق بـني عمليـات جلنـة               
استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، وما َتصوُّر االستراتيجية إمكانية 

  . هلذا االتساق إال ضمانٌدورات اللجنتنيتزامن 

  األساس املنطقي
 دور جلنة العلم والتكنولوجيا واملسؤوليات املنوطة هبا، ويلزم يف هذا السياق حتسني التفاعل بني اللجنـة                 حتديد ٨- م أ /١٣ و   ٨- م أ /٣يعيد املقرَّران     )أ(  

  .بينهموأصحاب املصلحة من االتفاقية، كما يلزم إدخال بعض التحسينات على تدفقات املعلومات 
ومتتلك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية حتت تصرفها قدراً هائالً من املعلومات املتصلة مبداوالت جلنة العلم والتكنولوجيا، ُيمكن                     )ب(  
  .أن تستخدمها ملؤازرة جهود اللجنة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي بالتايل
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  مة التقارير املقدَّشكل -  ثانياًًً
   مبادئ توجيهية واضحة ومنطقية الصياغة وسهلة االستخدامويتبع  ومعقوالً وشامالًاً بسيطيكونالتقارير موحد لتقدمي  شكل اعتماد -  ألف

  اآلثار  التنفيذ
تربز احلاجة إىل صياغة مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ واملوافقة           )أ(  

تحدة واملنظمات احلكومية الدولية يف عليها، وستوجِّه هذه املبادئ منظمات األمم امل
وسُيعيَّن احلد األقصى لطول كلٍّ من فروع التقارير، وسريكِّز هذا          . إعداد تقاريرها 

  .اإلجراء عملية اإلبالغ يف املوضوعات املتصلة باالتفاقية
وسيتضمَّن شكل التقارير املقدمة من وكاالت األمـم املتحـدة            )ب(  

  . ورقة الربامج واملشاريع واملرفق املايلواملنظمات احلكومية الدولية
وسُتستخدم ورقة الربامج واملشاريع لوصف املشاريع والـربامج          )ج(  

املتصلة باالتفاقية اليت دعمتها املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة أو 
  .زالت تدعمها ما

ائم مع  وينبغي أن تتسم ورقة الربامج واملشاريع بشكلٍ بسيط متو          )د(  
  .هيكل املرفق املايل

شاريع وفقاً لرموز األنشطة وسُتصنَّف املعلومات املشمولة بورقة امل  )ه(  
  . الصلة باالتفاقية ومعامل ريو اخلاصة باتفاقيات ريوذات 

سيناقش كلٌّ من األطراف واملراقبني مبادئ اإلبالغ املقترحة هنا       )أ(  
وسـُتقترح، اسـتناداً إىل   . التفاقيـة يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ ا     

املالحظات التعقيبية الواردة من أصحاب املصلحة كافة، جمموعة مـن املبـادئ            
ومـن  . التوجيهية املتعلقة باإلبالغ كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة         

الضروري االنتهاء من هذه العملية يف دورة مؤمتر األطراف التاسعة كي يتـسىن             
  .بالغ اجلديدة االستناد إىل املبادئ واألشكال اجلديدة للتقارير املقدمةلدورة اإل
وينبغي لآللية العاملية أن تعيد النظر يف رموز األنشطة ذات الصلة   )ب(  

  .يف ضوء االستراتيجية

  األساس املنطقي
نظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة للمرة األوىل، كما شدَّد الفريق العامل املخصَّص على ضرورة وضع مبادئ توجيهية لإلبالغ من ِقبل امل  )أ(  

  . ٨- م أ/٨ و ٧- م أ/٨سلَّم هبا أيضاً املقرَّران 
بادر إىل التعامل مع تعقيد عملية اإلبالغ بتبسيط شكل التقارير املقدمة على حنوٍ يتيح إسهام املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة                       )ب(   وسُي

 .بْيد أنه ينبغي أال تتحقَّق بساطة الشكل على حساب مشول املضمون. إسهاماً فعاالً يف عملييت استعراض تنفيذ االتفاقية وتقييم مستواه

  .  املناطقبنيومن الضروري صياغة مبادئ توجيهية لإلبالغ تكميلية ومترابطة كي يتسىن مجع معلومات من أصحاب املصلحة كافة ُيمكن مقارنتها يف أي وقت   )ج(  
كذلك ينبغي التشديد على ضرورة استحداث مبادئ توجيهية سهلة االستخدام، إذ غالباً ما ُيدعى أن صعوبة االستخدام تشكِّل أحد أوجه قصور أدلة   )د(  

  .املساعدة املُعدَّة للبلدان األطراف املتضرِّرة



  IC
C

D
/C

R
IC

(7)/3/A
dd.3 

P
age 15 

  لكيانات املُبلِّغةة والسمات اخلاصة لاته املخصَّصاملرونة الستيعاب مقرَّرات مؤمتر األطراف اجلديدة وطلب - باء 
  اآلثار  التنفيذ

ستنعكس املرونة املطلوبة يف الشكل اجلديد للتقارير املقدمة بإفراد   )أ(  
  .فروع فيها ملسائل معيَّنة

وينبغي أن متتثل عملية اإلبالغ للمعايري واألشكال الراميـة إىل            )ب(  
مياً، غري أن هذه املعايري واألشكال ينبغـي أن         ، سليمة عل  مناسبةإصدار معلومات   

 :تتسم بقدرٍ من املرونة كاٍف الستيعاب ما يلي

اإلبالغ مبسائل مهمة وفقاً لتصوُّر فرادى املنظمات، ومـسائل            ‘١‘
  أخرى غري تلك املشدَّد عليها يف االستراتيجية؛

ضي مداوالت مؤمتر األطراف اليت قد جتُّب املداوالت القائمة وتقت  ‘٢‘
  إحداث تغيريات يف عملية التنفيذ؛ 

 .طلبات مؤمتر األطراف املخصَّصة بشأن اإلبالغ عن مسائل حمددة  ‘٣‘
وستتوىل األمانة فحص مقرَّرات مؤمتر األطراف، بدءاً بدورتـه           )ج(  

العاشرة، بغية حتديد متطلبات اإلبالغ اجلديدة املنبثقة عن مقرَّراته وإخطار الكيانات 
وُسريَسل إىل مؤمتر األطراف ما قد يلزم إجراؤه من تنقيحات للمبـادئ            . املبلِّغة هبا 

  . التوجيهية املتعلقة باإلبالغ كي يعتمدها

ينبغي أن تكون طلبات مؤمتر األطـراف املخصَّـصة املتعلقـة             )أ(  
  .باإلبالغ مصحوبةً مبرجعياٍت حمدَّدة، وفقاً ملا أوصى به الفريق العامل املخصَّص

 االعتبار خصائص خمتلف منظمات األمم املتحـدة        وستؤخذ يف   )ب(  
من املؤسسات املالية ومنظمات األمم املتحدة املكلَّفة (واملنظمات احلكومية الدولية 

 ، دون اإلقليمية واإلقليمية    احلكومية الدولية  بواليات يف ميادين حمددة واملنظمات    
معلومات تكميليـة   ، على أن تراعى يف الوقت ذاته احلاجة إىل احلصول على            )إخل

  .ُيمكن مقارنتها
وسُتفَرد فروٌع يف التقارير ألعضاء جلنة التيسري التابعة لآلليـة            )ج(  
التنفيذية التابعة ملرفق البيئة العاملية كي /عضاء اهليئات املشرِفة على التنفيذألالعاملية و

ف يبلِّغوا فيها بأنشطتهم وفقاً ألدوارهـم احملـددة ومقـرَّرات مـؤمتر األطـرا             
  . املشرية إليهم

  األساس املنطقي
لقد ازدادت يف املاضي طلبات مؤمتر األطراف إىل خمتلف الكيانات بشأن اإلبالغ بعدٍد من املواضيع املختلفة، وقد أسفر ذلك عن زيادٍة هائلة يف عدد                  )أ(  

  .الوثائق املعروضة عليه، اليت مل يكن من السهل دوماً استيعاب بعضها
وري حتقيق التوازن بني املتطلَّب العام املتمثِّل يف استعراض مستوى التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية استعراضاً منهجياً شامالً من جهة، وبني                     ومن الضر   )ب(  

  . االتفاقية من اجلهة األخرىوأصحاب املصلحة املؤثرين على عملية تنفيذ) السياساتية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية(الطائفة العريضة من األنشطة واُألطر 
 إىل أعضاء جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية أن يقدموا إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف منٍط منسَّق، ٨-م أ/٣فعلى سبيل الذكر، طلب املقرَّر   )ج(  

ة أن تتَّبع هذه التقارير الشكل نفسه الذي تتَّبعه كل املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة األخرى  وينبغي يف هذه احلال   . تقارير بشأن مسائل متصلة بربنامج عمل اللجنة      
  .يف تقاريرها، ولكن ينبغي أن يسمح شكلها املقَترح بقدرٍ كاٍف من املرونة ُيمكِّن هذه املنظمات من الوفاء مبتطلبات اإلبالغ املقرَّرة يف االستراتيجية

 املنسِّقة ، دون اإلقليمية واإلقليمية احلكومية الدوليةومن العناصر املهمة والضرورية األخرى يف هذا السياق عنصر املرونة الالزمة إلتاحة فرص للمنظمات  )د(  
الً واضحاً بعملية االتفاقية لكنها ال ُتصنَّف بوصفها أو امليسِّرة  ملا ُيضطلَع به من أنشطة على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي لإلبالغ عن هذه األنشطة، اليت تتصل اتصا

  .برامج عملٍ دون إقليمية أو إقليمية
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  إمكانية مجع أفضل املمارسات والتجارب الناجحةإتاحة  -  جيم
  اآلثار  التنفيذ

ينبغي أن ييسِّر الشكل اجلديـد للتقـارير اسـتخالص أفـضل          )أ(  
 املتصلة بتنفيذ االتفاقية، كمـا      تالاملمارسات والتجارب الناجحة ودراسات احلا    

  . املستفادة على الدروس املهمةت هذهميكن أن تركِّز دراسات احلاال
م املتحدة  ـوُيمكن للمنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األم       )ب(  

أن تقدم قيمةً مضافة مهمة إىل عملية تقاسـم املعرفـة هـذه بـالتركيز علـى                 
  .الدروس املستفادة

راد فرعٍ يف التقـارير لعـرض أفـضل املمارسـات       سيسهم إف   )أ(  
والتجارب الناجحة يف مساعدة األمانة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية علـى أداء            

 . على التوايل،٨- م أ/٣ و٦- م أ/١واليتهما، على النحو احملدَّد يف املقرَّرين مهام 

 أفـضل ويلزم تعريف املواضيع واجملاالت اليت سُتـصاغ فيهـا            )ب(  
 .  وُتصنَّف حبسبها هذهارساتاملم

وقد تستدعي احلاجة تكييف املوقع الشبكي لالتفاقية، الـذي           )ج(  
ميكن فيه مجع أفضل املمارسات ليتقامسها أصحاب املصلحة كافة، مـع الفئـات             

وقد يكون من الضروري أن يتَّخذ      . اجلديدة املتفَّق عليها لتصنيف هذه املمارسات     
  .الشأنمؤمتر األطراف قراراً هبذا 

  األساس املنطقي
 نظمٍ فعالة لتقاسم املعرفة من أجل دعم جهود رامسي السياسات واملستخدمني النهائيني على السواء الراميـة إىل                  إجيادتدعو االستراتيجية إىل      )أ(  

  .أفضل املمارسات والتجارب الناجحة جزءاً ال يتجزَّأ من هذه املعرفة وتعدُّ. تنفيذ االتفاقية
أفضل املمارسات   أوصى الفريق العامل املخصَّص بتضمني التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية معلوماٍت عنوقد  )ب(  

 .كما دعا إىل وضع منهجيٍة الستخالص املعلومات الواردة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية. والتجارب الناجحة

كن ملنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلسهام يف هذه العملية باإلبالغ بأفضل املمارسات والتجارب الناجحة، فضالً عن ومي  )ج(  
اريع والربامج  والدروس املستفادة، وبإلقاء الضوء أيضاً على تلك املستخلَصة خالل عملييت استعراض منتصف املدة واالستعراض النهائي للمشتدراسات احلاال

  .املتصلة باالتفاقية
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   تقدمي وصف موحَّد ومصنَّف للمشاريع والربامج- دال
  اآلثار  التنفيذ

ستستند عملية اإلبالغ من ِقبل املنظمـات احلكوميـة الدوليـة          )أ(  
ومنظمات األمم املتحدة إىل شكلٍ للتقارير املقدمة قد أُقرَّ حديثاً يشمل ورقةً للربامج 

   .واملشاريع
وسُتصنَّف املعلومات املشمولة بورقة الربامج واملـشاريع وفقـاً           )ب(  

  . لرموز األنشطة ذات الصلة ومعامل ريو اخلاصة باالتفاقية

سيكون من الضروري استحداث شكل لورقة املشاريع والربامج          )أ(  
  .مبادئ توجيهية بشأن كيفية استخدامهاوضع و

 اآللية العاملية النظـر يف      وسيكون من الضروري أيضاً أن تعيد       )ب(  
 .رموز األنشطة ذات الصلة وحتدِّثها متاشياً مع االستراتيجية

 وينبغي أن يصبح وصف املشاريع والربامج اليت ُيسِّر إقرارهـا           )ج(  
أوتنفيذها دعماً لتنفيذ االتفاقية أحد العناصر األساسية يف التقارير املقدمة مـن            /و

  .احلكومية الدوليةوكاالت األمم املتحدة واملنظمات 
  األساس املنطقي

لمشاريع والربامج الداعمة لتنفيذ االتفاقية ملمحاً مشتركاً بني التقارير الصادرة عن املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم لمتثِّل البيانات الوصفية   )أ(  
  . املتحدة، بْيد أهنا قد اختلفت يف املاضي إىل حدٍّ كبري

 إصدار معلوماٍت شاملة وموحَّدة بني مجيع منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، سُيسترشد بورقٍة للمشاريع والـربامج يف                   وسعياً إىل   )ب(  
 . ضمان تقدمي املنظمات كافة النوَع نفسه من املعلومات؛ وتوحيد طريقة عرضها: وصف املشاريع واألنشطة، هدفها ذو شقني

 توازٍن بني خمتلف مهام اإلبالغ اليت تؤديها كل منظمة واألشكال احلالية اليت تستخدمها يف تقاريرها من ناحية، وبـني متطلبـات                    حتقيق يلزمكذلك    )ج(  
  .االتفاقية من الناحية األخرى

  .شكال احلاليةوميكن حتقيق هذا التوازن باحملافظة على أبسط شكلٍ ممكن للتقارير حبيث يتسىن استرجاع املعلومات بسهولة من األ  )د(  
وسُيستخدم أسلوب التصنيف لدعم عملية معاجلة املعلومات املالية املقدمة يف املرفق املايل هبدف التغلب على مسألة نقص التوجيه يف ما يتعلق بتحديد                        )ه(  

  .دِّي نوعية التقارير املالية املقدمةاألنشطة ذات الصلة وتصنيفها، وهي املسألة اليت سلَّطت اآللية العاملية عليها الضوء بوصفها أحد أسباب تر
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   عمليات تقدمي التقارير- ثالثاً 
   اتساق مواعيد اإلبالغ املقرَّرة ملختلف الكيانات املُبلِّغة- ألف 
  اآلثار  التنفيذ

ستناقش جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة مسأليت           )أ(   
 يف املستقبل،   اها والشكل الذي ستتخذه دوراهت    توقيت تقدمي الكيانات املبلِّغة تقارير    

 اختصاصاتوسيعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، اليت سينظر فيها أيضاً يف 
  .اللجنة ويعتمدها

 .وميكن حتديد ترتيب زمين لتسليم التقارير يف كلٍّ من دورات اإلبالغ  )ب(  

بدورة تبليغ املعلومات يلزم تنقيح خمتلف مقرَّرات مؤمتر األطراف املتصلة   
  .ضماناً التساقها

  األساس املنطقي
 مبستوى تنفيذ االتفاقية بالتناوب بني البلدان األطراف األفريقية  األوىل والثالثة اإلبالغدورتا ثالث دورات إبالغ، وأُجريت ١٩٩٩ منذ عام اسُتكملت  )أ(  

وتستند مـسألة   .  وقدَّمت فيها البلدان األطراف املتضرِّرة كافة تقارير عن مستوى تنفيذ االتفاقية           ٢٠٠٢عام   اإلبالغ الثانية يف     دورةوأُجريت  . وبلدان املناطق األخرى  
  .١- م أ/١١التناوب يف تقدمي التقارير إىل املقرَّر 

غة كلها من شأنه أن ُيسفر عن اجلوانب وبالنظر إىل أن عملية استعراض التقارير ستسترشد مبؤشرات، فإن إجراء عملية إبالغ تشترك فيها الكيانات املبلِّ  )ب(  
 :اإلجيابية التالية

   على الكيانات املبلِّغة كافة؛واحدةتطبيق شروط إبالغ   ‘١‘
  املساعدة، حسب االقتضاء؛من نوع التقدمي نفس   ‘٢‘
  إلقليمية؛ العاملية واإلقليمية ودون االصعدهات السائدة على ا التقدم احملرز واالجتألوجهإعداد حتليل شامل   ‘٣‘
  .وتوليفها) من الناحية اإلحصائية( املعلومات املُجمَّعة  إىل حد كبري بنيقارنةاملالقدرة على   ‘٤‘
  .نريةمستبتوصياٍت إىل مؤمتر األطراف ومن شأن اجلوانب اإلجيابية املذكورة أعاله أن تتيح للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اخللوص إىل استنتاجاٍت شاملة والتقدُّم   )ج(  
 أن   من شأنه  )اإلقليمية/مثل اتفاقييت ريو األخريني أو املمارسات العاملية      (من االتفاقية إىل غريها من العمليات الدولية        بانتظام  كما أن تدفق املعلومات       )د(  

 مع اهلدف التنفيذي الثالث من أهداف وهذا يتوافق. اضي واجلفافتردِّي األر/ االتفاقية بوصفها مصدراً موثوقاً به للبيانات املتصلة بعمليات التصحرمسعةميثِّل إضافةً إىل 
 .تردِّي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/ يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بظاهرة التصحر ذات حجية عامليةمرجعيةاالستراتيجية الداعي إىل حتوُّل االتفاقية إىل 

الفعالية من  ية الدولية ومنظمات األمم املتحدة، تنطوي عملية اإلبالغ عن البلدان املتضرِّرة كافة على زيادٍة يف                ووفقاً لوجهات نظر املنظمات احلكوم      )ه(  
  . التكلفة إذا ما قورنت بعملية اإلبالغ بالتناوبحيث
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   مناسبة بني دورات اإلبالغفواصل زمنية حتديد - باء 

  اآلثار  التنفيذ
فاقية يف دورهتا السابعة مسأليت توقيـت     ستناقش جلنة استعراض تنفيذ االت      

تقدمي الكيانات املبلِّغة تقاريرها والشكل الذي ستتخذه دورات اللجنة يف املستقبل، 
 اختصاصاتوسيعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، اليت سينظر فيها أيضاً يف 

  .اللجنة ويعتمدها

ة على شىت السيناريوهات     اآلثار املترتب  ICCD/CRIC(7)/4تتضمَّن الوثيقة     
 املؤثرة على عملية استعراض املعلومات املقدمة من األطـراف والكيانـات            املمكنة

  .املبلِّغة األخرى

  األساس املنطقي
كن تقدير اجتاهات   وال مي . عنهاطبيعة العمليات املطلوب اإلبالغ      هو أمر حتدده بصفٍة أساسية        طول الفترة الفاصلة بني كل دوريت إبالغ متعاقبتني        إن  )ا(  

  .التصحر وتردِّي األراضي إال على أساسٍ متوسٍط إىل طويل األجل
  . مناسب، وهو أربع سنوات، األطراف أن الفاصل الزمين احلايل بني دورات اإلبالغرأتوقد   )ب(  
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   كفاءة معاجلة املعلومات يف كل مراحل عملية اإلبالغ-  جيم

  اآلثار  التنفيذ
سردية على السواء، طريقـةً     العددية و اللمواد  لصنيف،  ميثِّل الت   )أ(  

. فعالة إلكساب املعلومات طابعاً حتليلياً وقابليةً لالسترجاع بالقدر الكايف لتقييمها         
لتقارير ُيمكن توقع احلصول على معلوماٍت أكثر       لتقدمي ا وباعتماد الشكل اجلديد    

ياً وهو ما من شـأنه أن يتـيح   ومن مثَّ، ُيصبح التصنيف ممكناً عمل. توافقاً ومشوالً 
 ُتصنَّف املعلومات، يصبح مـن املمكـن        وحاملا. للمعلومات حتليالً أكثر منهجية  

  . استخالصها أو استرجاعها تلقائياً من التقارير
وستضطلع الكيانات املبلِّغة كافة مبسؤولية تصنيف املعلومات تصنيفاً          )ب(  

 .عامل ريوملولالستراتيجية يذية اجلديدة بسيطاً، وفقاً لألهداف االستراتيجية والتنف

ويف ما يتعلَّق بتصنيف الربامج واملشاريع، ينبغي جلميع الكيانات املبلِّغة   )ج(  
وستـصنَّف  . أن تنظر يف مسألة استخدام معامل ريو، اليت قد ُتطبَّق كذلك يف املرفق املايل             

  .لالستراتيجيةفيذية اجلديدة املشاريع والربامج أيضاً وفقاً لألهداف االستراتيجية والتن
كما يوصى باستخدام رموز األنشطة ذات الـصلة يف ورقـات           )د(  

املشاريع لتصنيف األهداف واألنشطة الرئيسية للمشاريع اليت تدعمها املنظمـات          
  .احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة

. وتتوىل اآللية العاملية مهمة حتديث رموز األنشطة ذات الـصلة           )ه(  
 لتعكس علـى حنـوٍ أفـضل األهـداف          وتكييفهاوسُيفرغ من إعادة النظر فيها      

 قبل بدء دورة اإلبالغ املقبلة، ويف الوقـت         لالستراتيجيةاالستراتيجية والتنفيذية   
  .املناسب إلدراجها وعرضها يف املبادئ التوجيهية املنقَّحة املتعلقة باإلبالغ

 مـن   املستقاة حتليل املعلومات    ستشترك األمانة واآللية العاملية يف      )أ(  
  ). حتليل املعلومات املتصلة باملسائل املاليةحيث تتوىل اآللية العاملية(التقارير 

ومن الضروري إنشاء نظم معلوماٍت مشتركة بني املنظمتني لدعم   )ب(  
 . من التقاريراملستقاةحتليل املعلومات املصنَّفة عملية 

 :، ضمن ما يقتضيه، االضطالع ما يليويقتضي إنشاء نظم املعلومات  )ج(  

   نوع البيانات اليت ينبغي استرجاعها وحفظها؛حتديد  ‘١‘
  حتديد تدفقات البيانات الواردة إىل النظام من خمتلف املصادر؛  ‘٢‘
   إجراءات مجع البيانات؛حتديد  ‘٣‘
   النظام وحتديد أدوارهم؛حتديد األشخاص الذين يكلفون مبهمة إدارة  ‘٤‘
  تسجيل البيانات وحفظها وإدارهتا؛ب  األنشطة املتصلةحتديد  ‘٥‘
  .بناء القدرات، إذ سيكون ضرورياً أيضاً  ‘٦‘
وستحتاج األمانة إىل املوارد التقنية واملالية الالزمـة لتنفيـذ عمليـة           )د(  

  .التصنيف هذه، األمر الذي يستلزم اختاذ قرارٍ بشأن كيفية حتديد هذه املوارد وتعبئتها
 .يد اختالف لغات تقدمي التقارير من تعقيد عملية التصنيفوقد يز  )ه(  

وهتدف عملية التصنيف إىل تزويد مضمون التقارير برمـوز أو            )و(  
كلمات دليلية، حبيث يتسىن استحداث قاعدة بيانات ميكن استرجاع املعلومات منها 

  . بسهولة باستخدام وظائف حبث بسيطة
  



  IC
C

D
/C

R
IC

(7)/3/A
dd.3 

P
age 21 

  األساس املنطقي
وعلى وجه اخلصوص، أوصى الفريق العامل املخصَّص بإنشاء نظم معلومات أو قواعـد             . اع املعلومات وجتميعها أساس عملية اإلبالغ     يشكِّل استرج   )أ(  

  .إجراءات متوافقة هبدف مجع املعلومات ذات الصلة على الصعيد القطري ورصد التدفقات املالية بيانات أو وضع
  . حافظة مشاريع إمنائية وبيئية أوسع نطاقاًيف إطارتحديد األنشطة املتصلة مبواضيع االتفاقية وتقييمها لجيٍة كما أوصت اآللية العاملية باعتماد منه  )ب(  
وستتصل . كذلك ميكن تصنيف املشاريع اليت تصفها املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة وفقاً ملعامل ريو ورموز األنشطة ذات الصلة                    )ج(  

  .رموز باألهداف الرئيسية للمشاريع، وبأنشطتها الرئيسية إن أمكنهذه الالقائمة على استخدام  عملية التصنيف

   تيسري تطوير أوجه التآزر مع اتفاقييت ريو األخريني- دال 
  اآلثار  التنفيذ

يف ما يتعلق بوكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،             )أ(  
 واملعلومات الواردة من املرفقات املالية يف مساعدة جلنـة          ستسهم ورقات الربامج واملشاريع   

  .استعراض تنفيذ االتفاقية على تقييم عملية التنفيذ املتآزر اليت تدعمها هذه الكيانات
كما ستزوِّد إسهامات خمتلف أصحاب املصلحة األطراَف يف اتفاقية   )ب(  

األخريني مبعلوماٍت عـن    األمم املتحدة ملكافحة التصحر واألطراف يف اتفاقييت ريو         
  . الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميةالصعدكيفية تنفيذ سبل تآزرٍ فعالة على 

هتدف املرفقات املالية املقترحة امللحقة بالتقارير إىل تصنيف املـشاريع            
وستتمكن اآللية العاملية بذلك من استخالص بعض . مبوجب اتفاقيات ريو الثالث  

مستويات التآزر بني هذه االتفاقيات، مث جتميعها يف قاعدة         املعلومات األولية عن    
بيانات مشتركة مع اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة            

  .املتعلقة بتغري املناخ

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

  .على الصعيد املؤسسيالقائمة دولية الوطنية وال نظراً للتعقيدات
 وبرامج) غري املناخاملتعلقة بتاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية (والربامج الوطنية ) اتفاقية التنوع البيولوجي( االستراتيجيات  تنفيذ تيسري تعميمميكن أنه بيد  )ب(  

بتحسني تنسيق املعلومات وتعميمها على الصعيدين الوطين واحمللي عن طريق إنشاء جلان وطنية معنية بالتنمية املـستدامة            ) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    (العمل  
  .ونظم معلومات بيئية وطنية

 اإلبالغ ت قطرية مشتركة بني اتفاقيات ريو الثالث قد ُتسهم يف حتسني كفاءة الوفاء بالتزامااملبادرة إىل إنشاء نظم معلوماتإن وعلى وجه اخلصوص، ف  )ج(  
تنفيذ عملية   بشأنه مشورة األمانة، بالتشاور مع فريق االتصال املشترك، هبدف تعزيز التعاون يف              ٨- م أ /٨اليت تنطوي عليها كلٌّ منها، وهو املوضوع الذي طلب املقرَّر           

  .ثالثاتفاقات ريو ال
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   االستنتاجات والتوصيات-  لثاًثا
 بكل من   ة تتضمَّن استنتاجاٍت وتوصيات متصل    اليت،  ICCD/CRIC(7)/3هذه الوثيقة هي إضافةٌ للوثيقة        - ١٣

مبادئ اإلبالغ العامة واملبادئ املتعلقة مبنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، وباملؤسسات             
وهي معروضة على الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل           . ة الدولية بصفٍة خاصة   واآلليات املالي 

يف احلسبان املالحظات التعقيبية الواردة لدى إعداد مشروع املبادئ التوجيهية           وسُتؤخذ. استعراضها والنظر فيها  
سعة كي يتَّخذ بشأن هذه املسألة ما قد يودُّ اختاذه          التايف دورته   مؤمتر األطراف     إىل املزمع تقدميه املتعلقة باإلبالغ   

  .من قرارات

 -  -  -  -  - 


