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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة السابعة

     ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

   التقاريـر اليتءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكلحتسني إجرا
   يف مشروع املبادئ التوجيهيةالنظر :تقدَّم إىل مؤمتر األطراف  
  ٨- م أ/٨املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر   

  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ 
  ٨- أم /٨على النحو املشار إليه يف املقرر 
  مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

 )١(مبادئ اإلبالغ اخلاصة مبرفق البيئة العاملية

 موجز

وتركز الوثيقة على مربرات  .ملبادئ اإلبالغ اخلاصة مبرفق البيئة العاملية مفصالًاً تعرض هذه الوثيقة شرح 
 االتفاقية يف النظر يف هذه املعلومات وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ . آثار منهذه املبادئ وتنفيذها وما يتصل هبا

خالل دورهتا السابعة ويف تقدمي مزيد من التوجيه إىل األمانة بشأن وضع مشروع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة            
  .باإلبالغ على صعيد مرفق البيئة العاملية ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

وصيات العملية املنحى ذات الصلة مببادئ اإلبالغ اخلاصة مبرفق         وجتدر اإلشارة إىل أن االستنتاجات والت      
 .ICCD/CRIC(7)/3البيئة العاملية ترد يف الوثيقة 

                                                      

ر األطراف ومرفـق     ملذكرة التفاهم املربمة بني مؤمت     ت هذه الوثيقة وفقاً   عّدأُ،  ٨ - م أ /٨ باملقرر   عمالً )١(
 .البيئة العاملية
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ١٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ اإلبالغ اخلاصة مبرفق البيئة العاملية  - ثانياً 

  ٢٢  ١٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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  مقدمة- أوالً

، )٢("األمهية احملورية للتمويل يف حتقيـق هـدف االتفاقيـة         "بتقر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         - ١
، واضعة قدراهتا يف احلسبان، كل جهد       ]تبذلعلى األطراف أن    "[باعتبارها أحد املبادئ الرئيسية لالتفاقية، وبأن       

ندت االتفاقية  وأس .)٣(" الرامية إىل مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف       لضمان توافر موارد مالية كافية للربامج     
إىل مؤمتر األطراف مهمة تعزيز إتاحة اآلليات املالية، على أن تعمل هذه اآلليات من أجل توافر أقصى ما ميكن من 

وباملثل، أسندت االتفاقية   . )٤(التمويل لألطراف من البلدان النامية املتأثرة، وخاصة يف أفريقيا، بغية تنفيذ االتفاقية           
القيام، عن طريق شىت اآلليات داخل منظومة األمم املتحدة وعن طريـق  " إىل مؤمتر األطراف مهمة التشجيع على   

املؤسسات املالية املتعددة األطراف، بتقدمي الدعم على الُصعد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي إىل األنشطة اليت               
  .)٥("البلدان النامية من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيةُتَمكِّن األطراف من 

وورد صراحة يف االتفاقية ذكر آلية التمويل الدويل االستراتيجي يف جمال التنمية املستدامة، وهي مرفـق                  - ٢
تعزيز  "بهد  من االتفاقية على أن األطراف من البلدان املتقدمة تتع٢٠ من املادة )ب(٢وتنص الفقرة . ةالبيئة العاملي

تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف ذلك متويل جديد وإضايف من مرفـق                    
البيئة العاملية لتغطية التكاليف الزائدة املتفق عليها لتلك األنشطة املتعلقة بالتصحر اليت تتصل مبجـاالت تركيـزه         

  ".من الصك املُنشئ ملرفق البيئة العامليةاألربعة، طبقاً لألحكام ذات الصلة 

 املتعلق بربنامج عمـل     ١- م أ /٩وأعيد تأكيد األمهية اخلاصة ملرفق البيئة العاملية بالنسبة لالتفاقية يف املقرر              - ٣
اسـتعراض  "مؤمتر األطراف، وفيه قرر املؤمتر أن يدرج يف جدول أعماله كواحد من بنوده الدائمة البنـد املعنـون       

ات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات               املعلوم
) ب(٢عن أنشطة مرفق البيئة العاملية املتعلقة بالتصحر واملتصلة مبجاالت تركيزه األربعة، كما حتددها الفقرة الفرعية 

 املتعلق بإنشاء جلنـة     ٥- م أ /١ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       وإضافة إىل ذلك،  ".  من االتفاقية  ٢٠من املادة   
يف دوراهتا اليت تعقد أثناء مؤمتر األطراف بالنظر يف التقارير املتعلقة بالتعاون "استعراض تنفيذ االتفاقية أن تقوم اللجنة 

مـن  اً  اعتبـار - حدة ملكافحة التصحر  هلذين املقررين، شرعت أمانة اتفاقية األمم املتوتبعاً". مع مرفق البيئة العاملية 
 ويف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف ومن دورات جلنة استعراض -  اآلن حدالدورة الثانية ملؤمتر األطراف وإىل 

تنفيذ االتفاقية يف إعداد وثيقة تتضمن معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية ذات الصلة بعملية االتفاقية، حىت وإن            
ؤمتر األطراف صراحة هذه الوثائق بالنسبة لدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد فيمـا بـني                 مل يطلب م  

وتناولت هـذه   . ةوكانت األمانة تعد هذه التقارير دون تلقي مدخالت خطية من مرفق البيئة العاملي            . ردورات املؤمت 
 األمني التنفيذي لكي يقدم تقارير عن مسائل ذات صلة الطلبات اخلاصة املوجهة من مؤمتر األطراف إىلاً التقارير أيض

                                                      

  .١، الفقرة ٢٠نص االتفاقية، املادة  )٢(
   .املرجع نفسه )٣(
  .١، الفقرة ٢١ية، املادة نص االتفاق )٤(
  .٢، الفقرة ٢١نص االتفاقية، املادة  )٥(



ICCD/CRIC(7)/3/Add.4 
Page 4 

 

م طلـب   دِّوقُ. )٨( ودورته الثامنة  .)٧( ويف دورته السابعة   ،)٦(مبرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة        
  .)٩(خاص مماثل من أجل إعداد تقرير يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

رير مرفق البيئة العاملية، فإن األحكام الصادرة عن مؤمتر األطراف فيما يتعلـق بتبليـغ               وفيما يتعلق بتقا    - ٤
املعلومات وتقدمي التقارير إىل املؤمتر مل تكن ختص بالتحديد مرفق البيئة العاملية مقارنة مع املنظمـات احلكوميـة           

ر األطراف دعا جملس مرفق البيئة      لكن مؤمت . ءالدولية األخرى، اليت ُشجِّعت على تقدمي معلومات حسب االقتضا        
 املتعلق بالتعاون مع املرفق، إىل تقدمي تقارير إىل املؤمتر، حسب االقتـضاء، بـشأن      ١- م أ /١٤العاملية، يف مقرره    

  .ومل حيدد يف أي حالة من تلك احلاالت شكل هذه التقارير .املسائل ذات الصلة بتردي األراضي

، ٢٠٠٠خالل دورة اإلبالغ األوىل يف عـام        : ذه الدعوات يف مناسبتني   واستجاب مرفق البيئة العاملية هل      - ٥
 املتعلقة بأنشطة املرفق ذات الصلة      GEF/C.15/Inf.9عندما أحال إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة وثيقة جملسه           

) راض تنفيذ االتفاقية  الدورة الثالثة للجنة استع   (وخالل دورة اإلبالغ الثالثة     ،  )١٠(بتردي األراضي يف مجيع املناطق    
ان التقريران خمتلفني يف حجمهمـا وشـكلهما        ك. )١١( عندما قدم وثيقة بشأن أنشطته يف أفريقيا       ٢٠٠٤يف عام   

 الفتـرتني   بـني ونطاقهما، مما جيعل من الصعب استخالص أية استنتاجات ملموسة بشأن التطورات احلاصـلة              
  .املشمولتني هبما

العالقة بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العامليـة عنـدما           وأضفيت صبغة مؤسسية على تطور        - ٦
 قبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة            )١٢(شهدت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف    

عتمد مـؤمتر  ، ا٢٠٠٥وبعد عامني من ذلك، أي يف عام  .التصحر عقب قراري جملس ومجعية مرفق البيئة العاملية
 متثل أساس العالقات بني اهليئتني يف مجيع )١٣(األطراف يف دورته السابعة مذكرة تفاهم بني املرفق ومؤمتر األطراف         

 مرفق البيئة العاملية تقريراً يقدمه إىل مؤمتر األطراف يف كـل دورة             عّدفق على أن يُ   واتُّ. غاجملاالت، مبا فيها اإلبال   
انة االتفاقية، ويتناول فيه استراتيجياته وبراجمه ومشاريعه من أجل متويل التكاليف           عادية من دوراته عن طريق أم     

  :وينبغي أن يشتمل هذا التقرير على ما يلي .الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

                                                      

  .٤- م أ/٩املقرر  )٦(
  .٦- م أ/٦املقرر  )٧(
  .٧- م أ/ ٦املقرَّر  )٨(
  .٨- م أ/٦املقرر  )٩(
  . ICCD/COP(4)/3/Add.5أوجزت يف الوثيقة  )١٠(
  . ICCD/CRIC(3)/4أوجزت يف الوثيقة  )١١(
  .٦- م أ/٦املقرر  )١٢(
  .٧- م أ/٦مرفق املقرر  )١٣(
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راجمـه  معلومات عن املناقشات اجلارية داخل جملس مرفق البيئة العاملية حول استراتيجيات املرفـق وب               )أ(  
 ومشاريعه من أجل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر؛

توليف للمشاريع اليت أقرها اجمللس أثناء الفترة املشمولة بالتقرير بشأن التصحر، مع تبيان موارد                )ب(  
 مرفق البيئة العاملية وغريها من املوارد املخصصة هلذه املشاريع؛

ملشاريع اليت وافق عليها اجمللس بشأن التصحر، مع تبيان إمجايل املـوارد املاليـة الـيت                قائمة با   )ج(  
 خصصها مرفق البيئة العاملية هلذه املشاريع؛

معلومات عن جتربة مرفق البيئة العاملية يف إدماج األنشطة الرامية إىل التصدي لتردي األراضي يف   )د(  
 ر بني جماالت التركيز؛جماالت التركيز األخرى، وعن أوجه التآز

  ملسألة تردي األراضي؛الذي رصدمعلومات عن اتفاقات جتديد موارد املرفق وعن التمويل   )ه(

 .معلومات عن أنشطة الرصد والتقييم اليت يقوم هبا املرفق على صعيد املشاريع املتعلقة بالتصحر  )و(

ألطراف بتقارير مكتب الرصد والتقييم التابع للمرفـق ذات         على أن يزود مرفق البيئة العاملية مؤمتر ا       اً  واتُّفق أيض   -٧
والتزمت أمانة االتفاقية يف مقابل ذلك بإعداد تقرير للعلم يقدَّم إىل جملـس   .الصلة بأنشطة املرفق يف جمال تردي األراضي

ول املقررات اليت اختـذهتا      ويتنا ،مرفق البيئة العاملية عن طريق أمانة املرفق بعد كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف              
ومن املفروض أن يتضمن التقرير معلومات عن املناقشات اجلارية داخل مؤمتر األطـراف             . قاألطراف واليت هلا صلة باملرف    

  .بشأن أنشطة املرفق الرامية إىل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

عاملية باعتباره آلية مالية لالتفاقية إىل تقدمي الدعم إىل   طراف مرفق البيئة ال   وإضافة إىل ذلك، دعا مؤمتر األ       - ٨
األطراف من البلدان النامية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية، وتقدمي تقرير يف هذا الصدد إىل مؤمتر األطراف                  

ل البلدان النامية إىل التمويل املقدم ؛ وإىل النظر يف تبسيط إجراءاته التمويلية هبدف تيسري وصو)١٤(يف دورته الثامنة
  .)١٥(من املرفق، وإطالع مؤمتر األطراف عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

باألحكام املتعلقة باإلبالغ اإللزامي، إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه            وقدم مرفق البيئة العاملية أول تقرير له، عمالً         -٩
تقارير مكتب الرصد والتقييم التابع ملرفق اً  ومل تقدم رمسي.)١٦(ة يف دورهتا السادسةالثامنة وإىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقي 

 إىل الدراسة الرابعة لألداء العام ملرفق البيئة العامليـة،          وردت إشارة . يالبيئة العاملية عن أنشطة املرفق يف جمال تردي األراض        
وجـرى  . ي إىل وثائق أخرى للمرفق وإىل موقعه الشبك اهتمام األطراف أيضاً   .٢٠٠٨اليت كان يفترض أن جترى يف عام        

  . باقتضاب٧-م أ/١تناول الدعوة الواردة يف املقرر 

                                                      

  .٧- م أ/ ١املقرَّر  )١٤(
  .٨- م أ/٣املقرر  )١٥(
  . ICCD/CRIC(6)/5/Add.1أدرج يف الوثيقة  )١٦(
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إىل أحكام مذكرة التفاهم، فمن الواضح أن       اً  ادـفقط قد قدم إىل حد اآلن استن      اً  واحداً  ورغم أن تقرير    - ١٠
ات املقدمة من األطراف املتأثرة واألطراف      ل مقارن مع املعلوم   ـة حتلي ـمثة إمكانية لتحسني شكله من أجل إتاح      

وخالل مداوالت الفريق العامل املخـصص      . ىمن البلدان املتقدمة، ومع التقارير املقدمة من كيانات ُمبلِّغة أخر         
املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف، املنشأ مبوجب املقرر 

ـ . )١٧(للدعم املقدم من مرفق البيئة العامليـة     اً  ، أقر الفريق باحلاجة إىل تقييم أكثر تعمق       ٧- أم  /٨ م بوجـود  لِّوُس
 يف  وتناوهلاصعوبات تتعلق بالتنفيذ املتآزر واإلبالغ، وذلك فيما يتعلق بتحقيق األهداف املشتركة التفاقيات ريو              

 البيئة العاملية ينبغي أن تتضمن معلومات عن أفضل املمارسات على أن تقارير مرفقاً د أيضّدوُش .تقارير االتفاقية
لتجربة املرفق، ومعلومات عن القضايا القطاعيـة واإلقليميـة         اً  والدروس املستفادة، وحتاليل ألوجه القصور وفق     

ألنشطة اليت  عن ا اً  لب إىل األطراف من البلدان املتأثرة أن تقدم تقاريرها على حنو أكثر اتساق            وطُ. )١٨(هلا  وحتليالً
وباملثـل، دعيـت    .ميوهلا مرفق البيئة العاملية، من أجل ضبط املعلومات املقدمة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

جال تردي األراضي إىل مب املتعلقالوكاالت املشرفة على التنفيذ حلساب مرفق البيئة العاملية اليت تتلقى متويل املرفق       
لالتفاقية حبيث يتسىن مجع هذه املعلومات ومناقشتها على صـعيد جلنـة            اً  قدم تنفيذ أن تقدم تقارير عن الدعم امل     

إىل أن تـشرك  اً عيت الوكاالت املشرفة على التنفيذ حلساب مرفق البيئة العاملية أيضوُد .استعراض تنفيذ االتفاقية
بالغ، حيثما مل ُيعمـل بـذلك       جهات التنسيق التابعة التفاقية مكافحة التصحر يف أنشطتها املتعلقة بالرصد واإل          

يف  وشـامالً اً مناسـب اً  سيتسىن التوثيق للموارد اليت تنفق على املسائل ذات الصلة باالتفاقية توثيق       وبذلك. سابقاً
  .التقارير الوطنية

 أعوام من ١٠ بأن تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة ٨- م أ/٦وسلم مؤمتر األطراف يف مقرره   - ١١
 يستلزم تعبئة موارد مالية كافية وقابلة للتوقع تتاح يف أواهنا على            )١٩()‘االستراتيجية’(عزيز تنفيذ االتفاقية    أجل ت 

، يف هذا السياق، الدور اخلاص الذي يضطلع بـه املرفـق يف   مجيع الصعد من أجل إعماهلما بفعالية، وأكد جمدداً  
 .ارد املاليةاملوإتاحة حصول األطراف من البلدان النامية املتأثرة على 

لدى التخطيط  ‘ تيجيةااالستر’، مرفق البيئة العاملية إىل مراعاة       ٨- م أ /٣ودعا مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ١٢
وعنـد  ) ة التجديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية      ـعملي(ة  ـق البيئة العاملي  ـللفترة املقبلة لتجديد موارد مرف    
يف سياق ‘ االستراتيجية’ويرد ذكر مرفق البيئة العاملية صراحة يف  . لذلكاً ته وفقوضع براجمها، وإىل تكييف عمليا

تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائيـة واملتعـددة         : ا التمويل ونقل التكنولوجي   -  ٥اهلدف التنفيذي   
 املتصلة بذلك   ٣- ٥ا؛ ويف النتيجة    األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليته         

بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق املاليـة    يف  واملتمثلة  
اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمـالس      /الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية          

 .ة هذه املؤسساتإدار

                                                      

)١٧( ICCD/CRIC(6)/6 .  
)١٨( ICCD/CRIC(5)/9 .  
   .٨- م أ/٦ و٨- م أ/٣املقرران  )١٩(
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وبالنظر إىل الدور احلاسم ملرفق البيئة العاملية يف حتقيق هـذا اهلـدف بـصفة خاصـة، وإىل مرامـي                      - ١٣
، فإن من الواضح أن املؤشرات املتعلقة بتحقيق األهداف التنفيذية لالسـتراتيجية، وهـي              عموماً‘ االستراتيجية’

ـ         اً   استناد عتمد يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     مؤشرات ستُ  ربط إىل ما تقدمه األطراف من ورقات، ينبغي أن ُت
وينبغي إيراد هـذه   .على حنو وثيق باملعلومات املتعلقة بالدعم الذي يقدمه املرفق إىل األطراف من البلدان املتأثرة

ة استعراض تنفيذ   إىل كل من مؤمتر األطراف وجلن       املؤشرات يف التقارير اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية مستقبالً        
االتفاقية بدون تغيري يف نطاق إطاره اإلبالغي كما هو حمدد يف مذكرة التفاهم، ومع إيالء ما يلزم مـن اعتبـار                     
ملؤشرات تأثري األهداف االستراتيجية جملال التركيز املتعلق بتردي األراضي وملؤشرات نتائج الربامج االستراتيجية             

 .)٢٠(اليت اعتمدها املرفق

البلدان املتأثرة من األطراف ببع يف هذه الوثيقة هيكل الوثائق اليت أعدت بشأن مبادئ اإلبالغ اخلاصة واتُّ  - ١٤
املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة واألمانة واآللية العاملية، والتقرير املتعلـق            ووالبلدان املتقدمة   

 إىل Add.5 ومن Add.3 إىل ICCD/CRIC(7)/3/Add.1  منوثائقال(بتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية 
Add.7  من أجل  للدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       اً   أساس  هذه الوثيقة  وينبغي اعتبار ). ، على التوايل

دئ التوجيهية تقدمي مزيد من املدخالت، مبا يتيح للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف أن تتخذ القرار النهائي بشأن املبا 
  .٨- م أ/٨املتعلقة باإلبالغ على صعيد مرفق البيئة العاملية، حسبما نص عليه املقرر 

                                                      

 "Focal Area Strategies and Strategic Programming for GEF-4 :ونةاملعن GEF/C.31/10الوثيقة  )٢٠(

 االستراتيجية يف سياق عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة استراتيجيات جماالت التركيز والربامج( " (2007-2010)
سيتواصل تطوير مؤشرات التأثري املتعلقة باألهداف االستراتيجية جملال التركيز املتعلق بتردي  .))٢٠١٠- ٢٠٠٧(العاملية 

 وضع - دارة املستدامة لألراضي ضمان نتائج اإل"األراضي خالل تنفيذ مشروع مرفق البيئة العاملية املتوسط احلجم املعنون 
 –جامعة األمم املتحدة  :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الوكالة املنفذة :الوكالة املشرفة على التنفيذ ("نظام مؤشرات عاملي

  . تنفيذ املشروع؛ وجيري حالياً)معهد املياه والبيئة والصحة
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  مبادئ اإلبالغ اخلاصة مبرفق البيئة العاملية  -ثانياً 
 مضمون التقارير املقدَّمة

 وأهدافها‘ االستراتيجية’االتساق مع نطاق االتفاقية و

 اآلثار التنفيذ

غ من جانب مرفق البيئة العاملية على شكل جديد من أشكال        سيقوم اإلبال   )أ(
تقييم مسامهة املرفق يف حتقيق املقاصد املندرجة يف  :اإلبالغ لتسهيل ما يلي

اإلشارة حتديـداً إىل     وأهدافها، مع ‘ االستراتيحية’نطاق االتفاقية، وحتقيق    
ى دعـم   وصف مستو ) ب(؛ و ‘االستراتيجية’األهداف التنفيذية املقرَّرة يف     

مرفق االتفاقيةَ وتنفيذَ برامج العمل املندرجة يف إطارها، ال سيما يف إطـار             
 معلوماٍت عما يتخذ من تقدمي) ج(جمال التركيز املتعلق بتردي األراضي؛ و

إجراءات استجابةً ملذكرة التفاهم املربمة بني املرفق ومؤمتر األطراف،         
 .ولطلبات املؤمتر األخرى ذات الصلة

 بصفة خاصة على تقدمي املرفق معلومات بشأن مدى استجابته          سيشدد  )ب(
ملا تبذله األطراف من جهود لتعبئة املوارد املالية منه، وبشأن تـرويج            

اإلدارة املستدامة لألراضي يف هيئات إدارتـه       /املرفق لربنامج االتفاقية  
يف إطـار اهلـدف     ‘ االستراتيجية’، وفقاً للمطلوب يف     )واجلمعيةاجمللس  (
 .٣- ٥، ومن خالل النتيجة املتوقعة ٥ فيذيالتن

وأهدافها يف مـضمون    ‘ االستراتيجية’ تناول املقاصد املندرجة يف نطاق االتفاقية و       سيتطلب  )ج(
 : اتساق التقرير مع مذكرة التفاهم ما يليكفالةالتقارير، و

 حتديد شكل لتقارير مرفق البيئة العاملية ووضع مبادئ توجيهية هلا؛  ‘١’

تأثري ’ب د مؤشرات لألهداف التنفيذية منسجمة مع مؤشرات جمال التركيز املتعلق           حتدي  ‘٢’
واألهداف االستراتيجية ومؤشرات نتائج الربامج االستراتيجية ملرفق       ‘ تردي األراضي 
 .البيئة العاملية

، يف إطار مشترك مع منظمات األمم املتحـدة واملنظمـات           ميكن ملرفق البيئة العاملية أيضاً      )د(
كومية الدولية، أن يشارك يف استعراض برامج العمل وبرامج العمل الوطنية املطلوبة من             احل

 .)٨- م أ/٣املقرر ( املتأثرة على الصعيد الوطين  من البلداناألطراف

 األساس املنطقي

دورة من دورات املؤمتر منذ الدورة الرابعة مقرر خصص ملسألة التعاون مع مرفق وصدر يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف وعن كل . ةمرفق البيئة العاملية هو آلية مالية لالتفاقي  )أ(
إىل األنشطة املمولة من مرفق  إشارة ة بتمويل تنفيذ االتفاقية اليت قُدمت إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةـع التقارير املتعلقـ يف مجيردـوت .البيئة العاملية
 .البيئة العاملية

واالتساق بني أهداف جمال تركيز مرفق البيئة العاملية . ةاهلدف املتوخى من مذكرة التعاون املوقعة بني مؤمتر األطراف ومرفق البيئة العاملية هو تعزيز التعاون بني املرفق واالتفاقي  )ب(
وهذا االتساق بني األهداف هو مبثابة مبدأ أساسي لوضع سياسات واستراتيجيات . املتعلق بتردي األراضي وأهداف االتفاقية أمر معترف به كأساس للتعاون املفيد للجانبني

 ).٧- م أ/٦املقرر (وبرامج ومشاريع اإلدارة املستدامة لألراضي 
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عند التخطيط  للفترة املقبلـة      ‘ االستراتيحية ’ودعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية إىل مراعاة       . ‘االستراتيحية’ذكر مرفق البيئة العاملية على وجه التحديد يف         اً  ورد أيض   )ج(
 ). ٨- م أ/٣املقرر (إىل اهلدف ذاته اً لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية هبدف تسهيل التنفيذ الفعال لالتفاقية، وإىل تكييف عملياته سعي

وأقر مؤمتر األطراف  .ال ميكن أن تتحقق بدون دعم من مرفق البيئة العاملية‘ االستراتيحية ’من الواضح أن األهداف االستراتيجية األربعة واألهداف التنفيذية اخلمسة املبينة يف  )د(
بأن التنفيذ الفعلي لالستراتيجية يتطلب تعبئة موارد مالية كافية وميكن توقعها وتتاح يف أواهنا سواء على الصعيد الوطين أو الدويل، ودعا مرفق البيئة العاملية إىل النظـر يف                

  ).٨- م أ/٦ و ٨- م أ/٣املقرران (إجراءاته التمويلية هبدف تسهيل حصول البلدان النامية على متويل مرفق البيئة العاملية تبسيط 
 استجابة املرفق ملداوالت  وأهدافها، وكذلك طرائق  ‘ االستراتيحية’متثل املعلومات املتعلقة مبستوى مسامهة مرفق البيئة العاملية يف حتقيق املقاصد املندرجة يف نطاق االتفاقية و                 )ه(

 .مؤمتر األطراف، معلومات قيمة ختدم حتسني كفاءة وفعالية تنفيذ االتفاقية

 

 التحليل والتقييم على أساس مؤشرات

 اآلثار التنفيذ

ميثل حتديد جمموعة من املؤشرات تصلح جلميع اجلهات صـاحبة املـصلحة           )أ(
ا يف أقرب وقت ممكـن،      عملية يتعني استكماهل  ) جمموعة مؤشرات أساسية  (

إىل هدف هنائي هو التزود مبجموعة مؤشرات أساسية حمكمة التعريف         اً  سعي
 .يف بداية دورة اإلبالغ املقبلة

لقياس التقدم احملَرز يف ‘ مؤشرات قياس التأثري’ :تقترح جمموعتان من املؤشرات  )ب(
‘ س األداء مؤشرات قيـا  ’حتقيق األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية؛ و     

 .لقياس التقدم احملَرز يف حتقيق األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية

، دعت األمانة األطراف إىل تقدمي مقترحاهتا بـشأن         ٨- م أ /٣للمقرر  اً  تبع  )ج(
وسيجري جتميع  .املؤشرات املتعلقة بتحقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية

الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ هذه املؤشرات ومواءمتها وتقدميها إىل 
االتفاقية من أجل حبثها، وبعد تلقي اآلراء بشأهنا يف سياق هذه الـدورة،             

وسيطلب . استعرض على الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل اعتماده        
أن تقدما آراءمها بـشأن     اً  إىل جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية أيض      

 املالية الدوليـة    ينبغي حتديد جمموعة أساسية من مؤشرات األداء اخلاصة باملؤسسات          )أ(
واملرافق والصناديق ذات الصلة، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، وذلك من أجل قيـاس              

وينبغي أن تتوافق هـذه املؤشـرات مـع     .٣- ٥مدى استجابتها للهدف التنفيذي 
املؤشرات اليت يتعني وضعها من أجل البلدان األطراف املتأثرة ومع األهداف اليت سبق 

 .عاملية أن وضعهاملرفق البيئة ال

توخياً لالتساق وإمكانية املقارنة، ينبغي أن يصوغ مرفق البيئـة العامليـة تقـاريره          )ب(
 .باالعتماد على نفس النهج القائم على مؤشرات

أن يتاح ملرفق البيئة العاملية استخدام مؤشراته وبياناته من أجـل تبيـان             اً  ينبغي أيض   )ج(
ق ذلك مع الشاغل الذي أعرب عنه الفريق العامل ويتف .خصوصيته على النحو املناسب

املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات ومؤداه أن مواءمة تقارير املنظمات           
 .ينبغي أال تقترن بإمهال خصوصيات واليات كل منها وأدوارها يف عملية االتفاقية

  .ينبغي إيالء االهتمام لتالؤم كلتا جمموعيت املؤشرات  )د(
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 .همؤشرات األداء هذ

العلم والتكنولوجيا إىل    ، جلنة ٧ - م أ /١دعا مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        )د(
التشاور مع مرفق البيئة العاملية وفريقه االستشاري العلمي والتقين، ووكاالته 
املنفذة واملشرفة على التنفيذ، يف تيسري االتساق والتجانس يف إعداد جتميـع           

 من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي، ويف للنُهج القائمة يف جمال وضع املعايري
ة، وتعزيز نظم املعلومات والعمليـات  ـدعم توحيد املعايري املتصلة باالتفاقي 

دان األطراف وتساعدها يف رصد     ـذات الصلة اليت ينبغي أن تؤول إىل البل       
 .تنفيذ االتفاقية

املتعلقة بعملية التجديد اخلامـسة     (من اجلدير باملالحظة أن االستراتيجيات اجلديدة         )ه(
، وكذلك املؤشرات اجلديدة املتعلقة هبا،   )٢٠١٤- ٢٠٠١ملوارد مرفق البيئة العاملية،     

 وتعرض على جملس مرفق البيئـة العامليـة يف عـام         ٢٠٠٨ينبغي أن تصاغ يف عام      
 اخلاصة باألهداف االستراتيجية جملال التركيز      وقد ُوضعت مؤشرات التأثري   . ٢٠٠٩

املتعلق بتردي األراضي كجزء من مشروع مرفق البيئة العاملية املتوسط احلجم املعنون 
، وهـو   " وضع نظام مؤشرات عـاملي     - ضمان نتائج اإلدارة املستدامة لألراضي      "

 .مشروع ينبغي مراعاة نتائجه

 األساس املنطقي

وفيمـا تـضمنت    .بصفة خاصة على اعتماد هنج قائم على املؤشرات يف تقييم التقدم احملرز على صعيد تنفيذ االتفاقية ويف اإلبالغ عـن ذلـك  ‘ ةاالستراتيحي’تركز   )أ(
األمانة إدخال حتـسينات    /مؤشرات واسعة لقياس مستوى حتقيق أهدافها االستراتيجية، وهي مؤشرات يتعني على جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية               ‘ االستراتيحية’

 .ويتعني على األطراف حتديد هذه املؤشرات. عليها، فهي مل تتضمن مؤشرات خاصة بتحقيق األهداف التنفيذية

  .و غري معمول به إىل حد اآلنأاً ومربر هذا النهج القائم على املؤشرات هو حتسني تقييم األثر الكمي للتدابري والربامج املنفذة ضمن نطاق االتفاقية، األمر الذي كان حمدود  )ب(

للمؤشرات املنتقاة يف كل دورة إبالغ، هبدف استخالص استنتاجات بشأن االجتاهات وتقدمي توصيات الختاذ اخلطوات اً منهجي يتطلب النهج القائم على املؤشرات حتليالً  )ج(
وُتستخدم مؤشـرات   .جمال العمليات املتعددة األطراف ذات الصلة بالتنمية املستدامةواملؤشرات هي أدوات موحدة تدعم رصد وتقييم التنفيذ واالجتاهات يف  .الالزمة

  .ألغراض الرصد يف كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة وعملية األهداف اإلمنائية لأللفية

  . بوجود حاجة إىل حتديد مؤشرات من أجل تسهيل اإلبالغ عن اآلثار القابلة للقياساً لومات أيضأقر الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املع  )د(

  : يرمي جمال تركيز مرفق البيئة العاملية املتعلق بتردي األراضي إىل حتقيق هدفني استراتيجيني رئيسيني اثنني يف األجل الطويل  )ه(

 .ة لألراضي يف صلب سياسات وممارسات التنمية على الصعيد اإلقليمي والوطين واحملليتنمية بيئة متكينية تضع اإلدارة املستدام  ‘١’

 .يئة العاملية وسبل العيش احملليةزيادة استثمارات اإلدارة املستدامة لألراضي اليت تولد منافع متبادلة على صعيد الب  ‘٢’

  .ثريات املتوقعة ومؤشراهتاكل واحد من هذين اهلدفني االستراتيجيني يقترن مبجموعة من التأ  )و(
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 االهتمام بأثر الدعم املقدَّم

 اآلثار التنفيذ

 إليراد تقيـيم     اجلديد سُيفرد فرع يف تقارير مرفق البيئة العاملية يف شكلها          )أ(
نوعي، وبقدر اإلمكان تقييم كمي كذلك، ألثر ما يقدمه املرفق من دعم إىل 

تقييم حتليالً للدروس املستفادة ودوافع وسيتضمَّن ال .البلدان األطراف املتأثرة
 .العمل واالحتياجات الكامنة وراءها

ميكن إفراد فرع خيصص للدعم املقدم يف جمال بناء القدرات، وللدعم املايل              )ب(
  .٨- م أ /٧ و٧- م أ/٦لعملية اإلبالغ، حسبما ينص عليه املقرران 

ية، يف جمال تركيزه املتعلق بتردي      ومرفق البيئة العامل  ‘ االستراتيحية’تستخدم كل من      )أ(
 .لإلدارة القائمة على النتائج كأساس لرصد وتقييم األنشطة وآثارهااً األراضي، هنج

 .وسيكون من املفيد على صعيد متبادل أن يتالقح النهجان

 حتسني فهم فعالية الدعم الذي يقدمه )أ(ستتيح املعلومات املتعلقة بتأثري االستثمارات   )ب(
تشجيع آلية قائمة على األداء يف سياق       ) ب(بيئة العاملية يف إطار االتفاقية و       مرفق ال 

 .دعم األنشطة املندرجة يف إطار االتفاقية

ميكن استخالص أثر الدعم املايل من خالل دراسة دقيقة لعمليات استعراض منتصف املـدة                )ج(
 .عادة ملرفق البيئة العامليةأو التقييمات النهائية للمشاريع والربامج، وهي معلومات تتاح /و

 ٨ –م أ /٣ميكن أن يؤدي ذلك إىل حتديد أفضل املمارسات، حسبما ينص عليه املقرر             )د(
 .ويوصي به الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات

 ميكن لعمليات االستعراض املستقلة أن تلقي الضوء على استنتاجاٍت مهمة وتتيح تقدم  )ه(
ع مرفق البيئة العاملية بالتايل على أن يركز على هذه االستنتاجات يف يشجَّو .توصيات

 .تقاريره وعلى تقدمي تقييماٍت ملدى كفاءة األنشطة اليت يدعمها وأثرها

 األساس املنطقي

تبع هنج اإلدارة القائمة على النتائج         )أ(  يف عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية، مع إدراج الرصـد             - ت   وهو أساس التحليل والتقييم القائمني على املؤشرا       –سُي
اإلطار على حتديد برامج استراتيجية ضمن هذا ويقوم  .، ومستوى املشاريع)جمال التركيز(، ومستوى الربنامج )املنظمة(مستوى املؤسسات  :واإلبالغ على ثالثة مستويات

 وعلى املؤشرات ذات الصلة هبا، وسريتبط على حنو وثيق بدورة املشاريع اجلديدة ،رجة يف عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العامليةاستراتيجيات جماالت التركيز املند
 مندرجة يف إطار عملية التجديد ووضع برامج استراتيجية .وستتضمن العناصر الرئيسية إلطار اإلدارة القائمة على النتائج أدوات للتخطيط واإلبالغ .اليت يعتمدها اجمللس

الرابعة ملوارد املرفق، مع تبيان النتائج املتوقعة وحتديد مؤشرات واضحة، هو مبثابة أداة ختطيط هامة متكن املرفق من التركيز على نتائج واضحة تسهم يف حتقيق ما ينشده من 
ويف سياق تعزيز رصد وتقييم جمال التركيز املتعلق بتردي األراضي، على مـستوى  . ذغ املرتبط بالتنفيوالعنصر الثاين يف اإلدارة القائمة على النتائج هو اإلبال .تأثري عام

أمهية كربى "  وضع نظام مؤشرات عاملي- ضمان نتائج اإلدارة املستدامة لألراضي "املشاريع والربامج وجمموعة املشاريع املنتقاة، سيكتسي املشروع املتوسط احلجم املعنون 
 .(ICCD/CRIC(6)/5/Add.1)ؤدي إىل وضع نظام مؤشرات شامل لكافة جوانب جمال التركيز فيما يتعلق بتدخالت اإلدارة املستدامة لألراضي ألنه سي
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بثقة عن عملية الربجمة على صعيد سيساعد هذا النهج على إزالة القيود املتمثلة يف صعوبة تتبع تدفق أموال مرفق البيئة العاملية، من حيث استجابة هذه األموال للطلبات املن       )ب(
وكانت أوجه عدم التيقن هذه تعترب كعراقيل جلهود حتسني التنسيق  .اتفاقية مكافحة التصحر، ويف صعوبة تقييم وجاهة األنشطة املمولة من حيث أولويات تنفيذ االتفاقية

  .(ICCD/CRIC(3)/6) واالتساق بني مرفق البيئة العاملية وعمليات االتفاقية

ينبغي التركيز على املعلومات املتعلقة بأثر التمويل املقدم من املرفق على تنفيذ برامج العمل على مجيع املستويات، ال سيما عن طريق برنامج مرفق البيئة العاملية للشراكات   )ج(
ي األراضي وتقدم يف إطار جمال التركيز املتعلق بتردي األراضي ختضع لشرط إىل أن مجيع املقترحات اليت تتناول مسألة ترداً القطرية من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي، نظر

  .أو برامج العمل اإلقليمية/أو برامج العمل دون الوطنية و/استيفاء األولويات احملددة يف برامج العمل الوطنية و

ستلقي املعلومات املتعلقة بالربامج واملشاريع املمولة من املرفق بالتايل الضوء على احتمال لزوم إدخال حتسينات على صياغة وتنفيذ املشاريع، وستساهم بـذلك يف هنـج              )د(
 .استخالص الدروس املتبع سواء على صعيد عملية االتفاقية أو يف مرفق البيئة العاملية

 

 ية ومشوهلا وإمكانية مقارنتهااتساق املعلومات املال

 اآلثار التنفيذ

سيقوم اإلبالغ املايل من جانب مرفق البيئة العاملية على شكل جديد مـن        )أ(
  .فيما بني مجيع الكيانات املبلغةاً يكون موحد) املرفق املايل(أشكال اإلبالغ 

املوارد املالية  يتعني أن تشري املعلومات املالية املطلوبة مبوجب االتفاقية إىل            )ب(
من أجل  ) أي املوارد املرصودة واملنفقة   (اليت عبئت وتلك اليت استخدمت      

  .تنفيذ برامج العمل، وينبغي أن تشمل املوارد احمللية واملوارد اخلارجية

هبدف حتسني تنسيق املعلومات ونشرها على املستوى الـوطين واحمللـي،             )ج(
 إجراءات تبليغ املعلومـات     أوصى الفريق العامل املخصص املعين بتحسني     

ون هذه النظم موحدة فيما ـوستك .بإنشاء نظم وطنية للمعلومات البيئية
 .بني اتفاقيات ريو الثالث

سيسهم املرفق املايل يف زيادة أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو، ألنه سيتطلب تصنيف      )أ(
عمـة ألهـداف    للسمات الدا اً  املشاريع املقترحة حبسب االتفاقيات الثالث ووفق     

 .(Rio Markers)اتفاقيات ريو 

 .سيتعني وضع مبادئ توجيهية ذات صلة بإعداد املرفق املايل  )ب(

سُيَمكِّن إنشاء نظم وطنية للمعلومات يف البلدان األطراف املتأثرة من اتباع هنـج               )ج(
منظم إزاء مجع البيانات الوجيهة وسيتيح بالتايل وجود تدفقات منهجية للبيانـات        

 .الية بني خمتلف اجلهات صاحبة املصلحةامل
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 األساس املنطقي

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورات اإلبالغ الثالث األخرية، مثل وجود /لوحظ وجود عدة أوجه قصور رئيسية يف  سياق تقدمي املعلومات املالية إىل مؤمتر األطراف  )أ(
ني واملتلقني، وعدم تفصيل التدفقات املالية واالستثمارات، واحلساب املزدوج للموارد يف حالة املشاريع املمولة ضمن إطـار  فروق بني املعلومات املقدمة من جانب املاحن  

 .اديمشترك، ووجود فروق بني املعلومات املقدمة إىل االتفاقية واملعلومات املقدمة إىل جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص

 .تشمل أسباب وجود فروق يف اإلبالغ املايل عدم كفاية االتصال فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة وعدم وجود فهم مشترك ألنواع التدابري ذات الصلة باالتفاقية  )ب(

  .لية العاملية املتمثل يف اعتماد مرفق مايل موحدمن أجل جتاوز هذه القيود، تبىن الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات مقترح اآل  )ج(

من الدقة يف رصد املوارد لألنـشطة املتعلقـة         اً  سيتيح إسناد مسات داعمة ألهداف اتفاقيات ريو وأهداف تنفيذية منتقاة من أهداف االستراتيجية إىل كل مشروع مزيد                  )د(
 . باالتفاقية

 التدابري، يقترح إجراء مشاورات أولية بني البلدان األطراف هذهومن بني  . لهبذاته، بل ينبغي أن تكمله سلسلة من التدابري املرافقة اًقائم ينبغي أال يكون املرفق املايل حالً  )ه(
 .املتأثرة وشركائها اإلمنائيني، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية، هبدف تقليص الفروق وحتاشي مشكلة اإلبالغ املفرط أو اإلبالغ غري الكايف

ملذكرة التفاهم، قدم املرفق قائمة باملشاريع املعتمدة يف جمال التركيز املتعلق بتردي األراضي، يف سياق عملية التجديد الثالثة ملوارد اً يف التقرير األول ملرفق البيئة العاملية وفق  )و(
مى املشروع، وإمجايل األموال املتأتية من املرفق، والتمويل املشترك، وتاريخ صدور    املرفق، ومشلت القائمة معلومات عن الوكالة، ونوع املشروع، واملنطقة، والبلد، ومس          

وسيتيح تعديل الشكل احلايل ملرفق التقارير العتماد املرفق املايل  .موافقة اجمللس، وموافقة املدير العام، ونسبة التمويل املشترك مع املرفق، ووصف مقتضب ألهداف املشروع
نة بني تقارير البلدان األطراف املتأثرة، ومقارنة مع املعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة اليت تعمل كوكـاالت                     املقترح إجراء مقار  

 .منفذة ووكاالت مشرفة على التنفيذ حلساب مرفق البيئة العاملية

 

 شكل التقارير

 ائم على مبادئ توجيهية لإلبالغ واضحة ومنطقية الصياغة وسهلة لالستخدامتقارير ذات شكل موحد ومبسط وشامل وعقالين، ق

 اآلثار التنفيذ

وستـساعد  . اينبغي وضع مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ واالتفاق عليه         )أ(
وسـيحدَّد   .هذه املبادئ التوجيهية مرفق البيئة العاملية يف إعداد تقـاريره 

وسيتيح حتديد طول التقريـر   .رالطول األقصى لكل فرع من فروع التقري
 .تركيز اإلبالغ على املواضيع ذات الصلة باالتفاقية

 من  املواعيد النهائية العتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ واالنتهاُءينبغي احتراُم  )أ(
ـ          اًعملية املوافقة وفق   اً للربنامج احملدد، هبدف إتاحة بدء دورة اإلبالغ اجلديدة وفق

   .ملبادئ وأشكال إبالغ جديدة
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 .ستشتمل املبادئ التوجيهية على ورقة للربامج واملشاريع واملرفق املايل  )ب(

ستستخدم ورقة الربامج واملشاريع ألغراض وصف املـشاريع والـربامج            )ج(
 .فق البيئة العامليةاملتصلة باالتفاقية واليت دعمها أو يدعمها مر

  .ستكون ورقة الربامج واملشاريع مبسطة ومتوافقة مع صياغة املرفق املايل  )د(

ستصنف املعلومات الواردة يف ورقة الربامج واملـشاريع حـسب رمـوز              )ه(
األنشطة احملددة ذات الصلة باالتفاقية والسمات احملددة الداعمة ألهداف         

 .اتفاقيات ريو

ي يتمثل يف حتديد ـي إضافـل كمـ النوعي بعنصر حتلييستكمل التحليل  )و(
وفق منهجية تقدير القوة اليت يتبعها " قوة عناصر  مكافحة تردي األراضي"

حالـة  "انظر وثيقة جملس مرفق البيئة العاملية املعنونة        (مرفق البيئة العاملية    
ة التجديـد   ـة العناصر يف سياق عملي    ـتردي األراضي كمسألة متداخل   

وتساعد هذه املنهجية يف حتديد . )(GEF/C.24/Inf.6)" فقة ملوارد املر الثالث
ما إذا كان مشروع ما يعاجل مسألة تردي األراضي باعتبارهـا مـسألة             

 .متداخلة العوامل

ينبغي أن تراجع اآللية العاملية رموز األنشطة ذات الصلة يف صيغتها احلالية يف ضوء                )ب(
 .‘االستراتيحية’

 .ة يف مذكرة التفاهميتعني صياغة مبادئ اإلبالغ اجلديدة باالستناد إىل املواضيع احملدد  )ج(

 ساس املنطقياأل

م /٨أكد الفريق املخصص العامل املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات احلاجة إىل وضع أول مبادئ توجيهية لإلبالغ املتعلق مبرفق البيئة العاملية، وأُِقّر ذلك يف املقررين   )أ(
 .٨ - م أ/٨ و ٧- أ

لكن التبـسيط   . ةية االستعراض باعتماد شكل إبالغ مبسط يتيح اإلسهام الفعلي ملرفق البيئة العاملية يف استعراض وتقييم تنفيذ االتفاقي                سُتعاجل مسألة الطابع املعقد لعمل      )ب(
 .ال ينبغي أن يكون على حساب الشمولية

  .صلحة ميكن مقارنتها سواء على مر الزمن أو فيما بني املناطقوجود مبادئ توجيهية متكاملة ومنسقة أمر ضروري للتمكن من مجع معلومات من مجيع اجلهات صاحبة امل  )ج(

 .للمعلومات وتقليص التكرار والفجوات يف اإلبالغ إىل أدىن حد وتالفيهما حيثما أمكناً منطقياً ينبغي أن يصاغ شكل اإلبالغ اجلديد على حنو عقالين، وأن يتيح عرض      )د(
 .دئ توجيهية سهلة االستخدامينبغي التأكيد بصفة خاصة على ضرورة وضع مباو
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 األطراف وطلباته املخصَّصة والسمات احملددة للكيانات املبلِّغة املرونة الستيعاب مقررات مؤمتر

 اآلثار التنفيذ

 .ستكفل املرونة املطلوبة يف شكل اإلبالغ اجلديد عن طريق إفراد فروع خمصصة  )أ(

اء من الدورة العاشرة ملؤمتر     ستبحث األمانة مقررات مؤمتر األطراف ابتد       )ب(
األطراف هبدف حتديد نشوء متطلبات إبالغ جديـدة يف سـياق هـذه             

وستحال إىل مؤمتر األطراف    . املقررات، ومن مث ختطر هبا الكيانات املبلغة      
  .التنقيحات الالزمة للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير بغية اعتمادها

عاملية مقارنة مع باقي منظمات األمم املتحدة واملنظمـات         ستراعى خصوصية مرفق البيئة ال      )أ(
 .احلكومية الدولية، دون إغفال احلاجة إىل معلومات متكاملة وقابلة للمقارنة

املشرفة على التنفيذ حلساب مرفق البيئة العامليـة فـروع          /ستفرد للوكاالت املنفذة    )ب(
نها عما يتعلق مبقـررات     خمصصة يف تقاريرها لإلبالغ حبسب األدوار احملددة لكل م        

 .مؤمتر األطراف اليت تعنيها

 ساس املنطقياأل

   .وجه مؤمتر األطراف يف املاضي عدة طلبات إىل مرفق البيئة العاملية لكي يقدم تقارير إىل املؤمتر عن مواضيع خمتلفة  )أ(
 :بالقدر الكايف من املرونة ليتناول عند االقتضاء ما يلياً سمينبغي أن يتقيد اإلبالغ يف املستقبل مبذكرة التفاهم؛ لكنه ينبغي أن يكون مت  )ب(

 اإلبالغ عن مسائل هامة حسبما يراه مؤمتر األطراف ومرفق البيئة العاملية؛  ‘١’

 مداوالت مؤمتر األطراف اليت قد تلغي ما سبقها وتتطلب تغيريات يف التنفيذ؛  ‘٢’

 . مرفق البيئة العاملية لكي يقدم تقارير عن مسائل حمددةالدعوات املخصصة اليت يوجهها مؤمتر األطراف إىل  ‘٣’

. فأكد مؤمتر األطراف على ضرورة أن يراعي مرفق البيئة العاملية املراعاة الواجبة، لدى متويل األنشطة وفقاً ملذكرة التفاهم، املقررات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطرا  )ج(
ة، لدى وضع االستراتيجيات والربامج واملشاريع من أجل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر يف إطار جمال من مرفق البيئة العاملياً لتمس أيضاو

شرفة على التنفيـذ   أمانته ووكاالته املعن طريقتركيزه املتعلق بتردي األراضي أو من خالل أنشطة مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف يف جماالت التركيز األخرى،         
 ).٧- م أ /٦املقرر (أن يراعي املراعاة الواجبة أحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة بالسياسات واالستراتيجيات واألولويات الربناجمية  ووكاالته املنفذة،

 . ومرفق البيئة العامليةوينبغي أن تراعى يف عملية اإلبالغ عالقة تالقح املعلومات القائمة بني مؤمتر األطراف
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 إتاحة حتصيل أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

 اآلثار التنفيذ

ينبغي أن يسهل شكل اإلبالغ اجلديد اسـتخالص أفـضل املمارسـات              )أ(
والتجارب الناجحة ودراسات احلاالت اإلفراديـة ذات الـصلة بتنفيـذ           

علـى أهـم    اً  ية أيض وميكن أن تركز دراسات احلاالت اإلفراد     . ةاالتفاقي
 .الدروس املستفادة

ميكن أن يقدم مرفق البيئة العاملية قيمة مضافة هامة إىل عمليـة تقاسـم                )ب(
 .املعارف هذه عن طريق التركيز على الدروس املستفادة

إفراد فرع خاص بعرض أفضل املمارسات والتجارب الناجحة سيساعد األمانة وجلنة   )أ(
 ٦ –م أ /١ االضطالع بواليتيهما، حسبما ُحّدد يف املقرر استعراض تنفيذ االتفاقية يف

  . على التوايل٨- م أ/ ٣واملقرر 
يلزم حتديد املواضيع واجملاالت اليت سيستند إليها من أجل تبويب وتصنيف أفـضل               )ب(

  .املمارسات هذه
 ميكن تضمني املوقع الشبكي لالتفاقية أفضل املمارسات لتقامسها فيما بني أصـحاب         )ج(

املصلحة، ويلزم مواءمته مع الفئات اجلديدة املتفق عليها فيما يتعلق بتصنيف أفضل            
 .وينبغي أن يبت مؤمتر األطراف يف ذلك .املمارسات

 األساس املنطقي

وتعترب أفضل املمارسات والتجارب الناجحة  .تفاقيةلواضعي السياسات واملستخدمني النهائيني يف تنفيذ االاً إىل إقامة نظم فعالة لتقاسم املعارف دعم‘ االستراتيحية’تدعو   )أ(
  .ال يتجزأ من هذه املعارفاً جزء

بأن تدرج املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر اً غ املعلومات أيضـأوصى الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبلي  )ب(
 .إىل اتباع منهجية الستخالص املعلومات احملصلة من تقارير منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليةاً ـودعا أيض .ةـة استعراض تنفيذ االتفاقيـوجلناألطراف 

ادة، ـ وعن دراسات احلاالت اإلفرادية والدروس املستف      ي هذه العملية عن طريق اإلبالغ عن أفضل املمارسات والتجارب الناجحة،          ـة العاملية ف  ـق البيئ ـميكن أن يشارك مرف     )ج(
 .ات االستعراض النهائية للمشاريع والربامج ذات الصلة باالتفاقيةـدروس املستمدة من عمليات استعراض منتصف املدة وعمليـى الدراسات والـوء علـوبتسليط الض

  
 تقدمي وصف موَّحد ومصَّنف للربامج واملشاريع

 اآلثار التنفيذ

سيقوم اإلبالغ من جانب مرفق البيئة العاملية على شكل جديد من أشكال   )أ(
 .التقارير، مع إدراج ورقة للربامج واملشاريع

 :سيكون من الالزم إتاحة ما يلي  )أ(

 حتديد أشكال ورقات الربامج واملشاريع؛  )ب(
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ستصنف املعلومات الواردة يف ورقة الربامج واملـشاريع حـسب رمـوز             )ب(
األنشطة احملددة ذات الصلة باالتفاقية والسمات احملددة الداعمة ألهداف         

ملنهجيـة  اً  و، باالقتران مع إمكانية اتباع تصنيف إضايف وفق       اتفاقيات ري 
 .تقدير القوة اليت يتبعها مرفق البيئة العاملية

إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية استخدام ورقة الربامج واملشاريع، مبا يف ذلـك               )ج(
 .صف للرموز ولقواعد إسنادهاو

اً أن تستعرض اآللية العاملية وحتدث رموز األنشطة ذات الصلة وفق         اً  من الالزم أيض    )د(
 . لالستراتيجية

 ساس املنطقياأل

  .ا الوصف قلما كان يقدم يف املاضيلكن هذ .إيراد وصف للمشاريع والربامج الداعمة لتنفيذ االتفاقية هو أحد السمات العامة يف تقارير مرفق البيئة العاملية  )أ(

سترشد بورقة الربامج واملشاريع يف إيراد وصف مشتركة مع باقي منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، سُياً ون أيضـة تكـات شاملـمن أجل تقدمي معلوم  )ب(
ولزوم إجياد توازن  ؛ان تقدمي مجيع املنظمات نفس أنواع املعلومات وتوحيد طريقة عرضهاـضم :ن ذلك مزدوج ويتمثل فيما يليـدف مـواهل .للربامج واملشاريع واألنشطة

 .فيما بني مهام اإلبالغ القائمة يف مرفق البيئة العاملية والشكل الذي يستخدمه املرفق عادة يف هذا اإلبالغ، من جهة، ومتطلبات االتفاقية ومذكرة التفاهم من جهة أخرى

 .بقدر اإلمكان، حىت يتسىن استخراج املعلومات بيسر من األشكال املستخدمةاً هذا التوازن عن طريق احلفاظ على شكل التقارير مبسطميكن حتقيق   )ج(

ى صعيد حتديد وتصنيف واهلدف من هذا التصنيف هو جتاوز مسألة االفتقار إىل التوجيه عل .سيستخدم التصنيف لدعم معاجلة املعلومات املالية املقدمة يف املرفق املايل  )د(
  .األنشطة ذات الصلة، األمر الذي كانت اآللية العاملية قد سلطت عليه الضوء باعتباره أحد أسباب ضعف نوعية اإلبالغ املايل

 

 عمليات تقدمي التقارير

 مواعيد اإلبالغ املقرَّرة ملختلف الكيانات املبلِّغة

 اآلثار التنفيذ

ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مواعيد تقدمي الكيانات ستناقش يف الدورة السابع  )أ(
املبلغة لتقاريرها والشكل املقبل لدورات اللجنة، وستبت يف ذلك الدورة التاسعة           

يف اختصاصات جلنة اً وستنظر الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف أيض. ملؤمتر األطراف
 .استعراض تنفيذ االتفاقية وستعتمدها

نفيذ اخلطوات املذكورة أعاله عن طريق حتديد تسلسل تقدمي التقارير ميكن تيسري ت  )ب(
  .يف سياق كل دورة من دورات اإلبالغ

سيلزم أن تنظر األطراف يف اآلثار الناجتة عن تغيري مواعيد تقدمي التقارير خـالل                )أ(
مداوالهتا بشأن الشكل املقبل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك بعد اعتماد 

 .دورة التاسعة ملؤمتر األطراف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةال

دة مقررات صادرة عن مؤمتر األطراف هبدف ضمان        ـة ع ـسيلزم مراجع   )ب(
 .اتساقها
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 ساس املنطقياأل

، ١٩٩٩ومنـذ عـام     . غلدورات اإلبال اً  ات األمم املتحدة وفق   قبل مذكرة التفاهم، كان مرفق البيئة العاملية يقدم تقاريره مع باقي املنظمات احلكومية الدولية ومنظم                )أ(
وشهدت عمليتا اإلبالغ األوىل والثالثة تعاقبا فيما بني اإلبالغ عن التنفيذ يف البلدان األطراف األفريقية واإلبالغ عن التنفيذ يف بـاقي                     . اسُتكملت ثالث دورات إبالغ   

 .١- م أ/١١ويستند تعاقب التقارير إىل املقرر  . وشهدت تقدمي تقارير بشأن التنفيذ يف مجيع البلدان األطراف املتأثرة٢٠٠٢وجرت عملية اإلبالغ الثانية يف عام  .املناطق

 :اليةاجلوانب اإلجيابية التعلى  ستنطويإىل أن استعراض التقارير سيسترشد باملؤشرات املوضوعة، فإن عملية إبالغ تشمل مجيع البلدان األطراف املتأثرة اً نظر  )ب(

 انطباق نفس شروط اإلبالغ على مجيع الكيانات املبلغة؛  ‘١’

 تقدمي نفس نوع املساعدة عند اللزوم؛  ‘٢’

 القدرة على إعداد حتاليل شاملة للتقدم احملرز واالجتاهات على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي؛  ‘٣’

 . والقدرة على التوليف،للمعلومات اجملمعة) ت إحصائيةإىل بيانااً استناد(القدرة على إجراء مقارنة وجيهة   ‘٤’

   .هذه اجلوانب اإلجيابية ستتيح للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية استخالص استنتاجات شاملة وتقدمي توصيات قائمة على املعرفة إىل مؤمتر األطراف  )ج(
سوف يعزز مسعة االتفاقية كمصدر موثوق للبيانات املتعلقة بظـواهر  ) مثل اتفاقيات ريو األخرى (رى  التدفق املنتظم للمعلومات من االتفاقية إىل العمليات الدولية األخ          )د(

ويتفق ذلك مع اهلدف التنفيذي الثالث لالستراتيجية، الذي يدعو إىل أن تصبح االتفاقية هيئة عاملية معنية باملعارف العلمية والتقنيـة   .تردي األراضي واجلفاف/التصحر
 .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/صحراملتصلة بالت

من منظور مرفق البيئة العاملية، الذي كُلف مبوجب مذكرة التفاهم بتقدمي الدعم املايل لعملية اإلبالغ من جانب األطراف من البلدان النامية املتأثرة، فإن اإلبالغ من جانب   )ه(
 .زيز فعالية التكلفة مقارنة مع اإلبالغ التعاقيبأفضل للوقت وتعاً مجيع األطراف املتأثرة سيستلزم استخدام

لكن دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد خـالل          . فإىل كل دورة من دورات مؤمتر األطرا      اً  طُلب يف مذكرة التفاهم إىل مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقرير            )و(
ويترتب على ذلك أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية . ةإىل التقارير املقدماً العاملية، ال تستعرض تنفيذ االتفاقية استناددورات مؤمتر األطراف، واليت تتناول تقرير مرفق البيئة 

مات األمم املتحدة،   تتناول، يف الدورات اليت تعقد فيما بني دورات املؤمتر، تقارير البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة واملنظمات احلكومية الدولية ومنظ                   
على مشولية وإمكانية مقارنة املعلومات اليت تتناوهلا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ويعيق اً ويؤثر ذلك سلبي. ةلكنها ال تتناول تقارير مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية واألمان

 .كامالًاً قدرة اللجنة على تقييم تنفيذ االتفاقية تقييم
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  فترات فاصلة مناسبة بني دورات اإلبالغحتديد

 اآلثار التنفيذ

ستناقش الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مواعيد تقدمي الكيانات            )أ(
املبلغة لتقاريرها والشكل املقبل لدورات اللجنة، وستبت يف ذلك الدورة التاسعة           

يف اختصاصات جلنة اً طراف أيضوستنظر الدورة التاسعة ملؤمتر األ. ملؤمتر األطراف
  .استعراض تنفيذ االتفاقية وستعتمدها

إذا ما قُبل اقتراح تقدمي مرفق البيئة العاملية تقاريره بتزامن مع تقدمي تقارير األطراف،   )أ(
سيكون على مؤمتر األطراف أن يوضح كيفية تنظيم اإلبالغ من جانب مرفق البيئة             

 .مذكرة التفاهمعلى توافقه مع اً العاملية حفاظ

ترد آثار خمتلف السيناريوهات املمكنة اليت تؤثر على استعراض املعلومات اليت   )ب(
 .ICCD/CRIC(7)/4تقدمها األطراف والكيانات األخرى املبلغة يف الوثيقة 

 املربرات

واجتاهات التصحر وتردي األراضي ال ميكن أن تقيم إال  .موضع اإلبالغلعمليات حبسب طبيعة ااً يتحدد طول الفترة الفاصلة بني دورتني متتاليتني من دورات اإلبالغ أساس  )أ(
  .على أساس متوسط األجل إىل طويل األجل

 .اعترب الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات أن الفترة الفاصلة احلالية بني دورات اإلبالغ مالئمة  )ب(

  .إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف، أي كل سنتنياً العاملية أن يقدم تقريرطُلب إىل مرفق البيئة   )ج(
 

 

 كفاءة معاجلة املعلومات يف كل مراحل عملية اإلبالغ

 اآلثار التنفيذ

 هو أسلوب كفؤ يتيح جعل املعلومات -  سواء تناول مواد رقمية أو سردية - التصنيف   )أ(
ويف ظل اعتمـاد الـشكل اجلديـد     .في للتقييم يكمبقدارقابلة لالسترجاع والتحليل 

وبالتايل، ميكن أن يـصبح   .لإلبالغ، ميكن توقع توافر معلومات أكثر مالءمة ومشولية
 .ومن شأن ذلك أن يتيح تعزيز اجلانب املنهجي يف حتليل املعلومات .جمدياًاً التصنيف أمر

  .من التقاريراً يوعند تصنيف املعلومات، سيتسىن استخراجها أو استرجاعها تلقائ
  

تتوىل (ستشترك األمانة واآللية العاملية يف حتليل املعلومات املستمدة من التقارير   )أ(
 ).اآللية العاملية حتليل املعلومات ذات الصلة باملسائل املالية

ملعلومـات  مثة حاجة إىل نظم معلومات مشتركة بني املنظمتني لدعم حتليل ا            )ب(
  .املصنفة املستمدة من التقارير

  :وضع نظم املعلومات يتطلب، يف مجلة أمور، ما يلي  )ج(

 .يلزم استرجاعها وحفظهاحتديد أنواع البيانات اليت   )د(
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فيما يتعلق بتصنيف الربامج واملشاريع، ينبغي أن يوضع يف االعتبـار اسـتخدام               )ب(
وسيجري  .السمات الداعمة ألهداف اتفاقيات ريو بالنسبة جلميع الكيانات املبلغة

وستـصنف  . ايلإسناد السمات الداعمة ألهداف اتفاقيات ريو يف سياق املرفق امل         
ـ اً  أيضالربامج واملشاريع    لألهـداف االسـتراتيجية والتنفيذيـة اجلديـدة        اً  وفق

 .لالستراتيجية

يوصى باستخدام رموز األنشطة ذات الصلة يف ورقات الربامج واملشاريع من أجل              )ج(
تصنيف األهداف واألنشطة الرئيسية للربامج واملشاريع اليت يدعمها مرفق البيئـة           

 .ر القوة املتبعة يف مرفق البيئة العامليةاستخدام منهجية تقدياً وميكن أيض .العاملية

وستستكمل مراجعة هـذه   .تتوىل اآللية العاملية حتديث رموز األنشطة ذات الصلة  )د(
الرموز وتكييفها لتحسني إبراز األهداف االسـتراتيجية واألهـداف التنفيذيـة           

ا يف  لالستراتيجية قبل بدء دورة اإلبالغ املقبلة، ويف موعد يتيح إدراجها وعرضه          
 .املبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ

 .نات من خمتلف املصادر حنو النظامحتديد تدفقات البيا  )ه(

 .حتديد إجراءات مجع البيانات  )و(

 . عملهم للنظام وحتديد أدوارهمسخرحتديد األشخاص امل  )ز(

 .بتسجيل البيانات وحفظها وإدارهتاحتديد األنشطة املتعلقة   )ح(

 .أيضاًاً بناء القدرات أمر سيكون الزم  )ط(

تصنيف املعلومات املقدمة يف التقارير ميكن أن ينجز من جانـب مؤسـسة               )ي(
مضمون ز ترب رئيسيةوالقصد من التصنيف هو إسناد رموز أو ألفاظ  .مستقلة

التقارير، وإنشاء قاعدة بيانات ميكن أن تسترجع املعلومات منها بسهولة عن           
 .طريق وظائف حبثية مبسطة

وينبغي أن  . فستحتاج األمانة ملا يلزم من موارد تقنية ومالية لتنفيذ التصني           )ك(
 .ُيبت يف كيفية حتديد هذه املوارد وتعبئتها

 ساس املنطقياأل

ويوصي الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، بصفة خاصة، بوضع نظم معلومات متالئمة  .مات وجتميعها هو أساس اإلبالغسترجاع املعلوا  )أ(
 .وقواعد بيانات وإجراءات جلمع املعلومات الوجيهة على الصعيد القطري ولرصد التدفقات املالية

 .ديد وتقييم األنشطة املتصلة مبواضيع االتفاقية يف إطار جمموعة أوسع من املشاريع اإلمنائية والبيئيةأوصت اآللية العاملية مبنهجية لتح  )ب(

وسيكون التصنيف حسب رموز األنشطة ذات  .ستصنف الربامج واملشاريع اليت يورد مرفق البيئة العاملية وصفها وفق رموز األنشطة ذات الصلة والسمات الداعمة التفاقيات ريو  )ج(
  .كما ميكن استخدام منهجية تقدير القوة املتبعة يف مرفق البيئة العاملية .األنشطة الرئيسية للمشروعاً على األهداف الرئيسية للمشروع، وباإلمكان أن يشمل أيضاً الصلة منصب

فق األهداف االستراتيجية واألهداف التنفيذية اجلديـدة لالسـتراتيجية،   ستتوىل مجيع الكيانات املبلغة عن املسائل املالية مسؤولية إجراء تصنيف مبسط و :اإلبالغ املايل  )د(
   .وفق السمات الداعمة التفاقيات ريواً وباإلمكان أن يكون ذلك أيض

 ٢ - م أ/١٨ و١ - م أ/٢٥ و١ - م أ/٢٤املقـررات  (تداول مؤمتر األطراف يف عدد من املناسبات مسألة العالقة بني مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية ودور املنظمـتني              )ه(
 .وينبغي ضمان تالؤم البيانات املقدمة من اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية ).٨ - م أ/٣ و٧ - م أ/٦ و٧ - م أ/٧ و٦ - م أ/٥ و٣ - م أ/١٧و
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 تيسري أوجه التآزر مع اتفاقيات ريو األخرى

 اآلثار التنفيذ

الغ املتعلقة باالتفاقية عن طريـق اسـتخدام        ستدعم أوجه التآزر يف عملية اإلب       )أ(
  .السمات الداعمة التفاقيات ريو يف سياق املرفق املايل

 البلـدان   تتخـذها  خطـوات تتطلب إقامة نظم وطنية للمعلومات البيئية عدة          )ب(
  .واهلدف منها هو زيادة أوجه التآزر يف سياق التزامات اإلبالغ .األطراف

ق املرفق املايل املقترح إدراجه يف التقارير حسب فئاهتا ستوزع املشاريع يف سيا  )أ(
وستتمكن اآللية العاملية من اسـتخالص بعـض        . ثعلى اتفاقيات ريو الثال   

املعلومات األولية بشأن مستوى التآزر بني االتفاقيات، وكذلك، يف هنايـة           
املطاف، من جتميع هذه املعلومات ضمن قاعدة بيانات مشتركة مع اتفاقيـة            

  .وع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخالتن

لزم إتاحة بناء القدرات من أجل إقامة أو تكييف نظم وطنية للمعلومـات             ي  )ب(
البيئية املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي، وذلك من خالل إتاحة املـوارد           

 .املالية والتقنية

 األساس املنطقي

ومرد ذلك التعقيدات الوطنية والدولية على  .وجود إطار عام لإلبالغ املنسق فيما بني اتفاقيات ريو الثالث، لكن ذلك يظل بعيد املنال يف األجل القصرياً ن كثريُيستحس  )أ(
 .الصعيد املؤسسي

اتفاقية األمـم   (وبرامج العمل   ) قية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ      اتفا(والربامج الوطنية   ) اتفاقية التنوع البيولوجي  (بيد أن التكامل فيما بني االستراتيجيات         )ب(
املستدامة والـنظم   ميكن أن يتيسر بتحسني التنسيق ونشر املعلومات على الصعيدين الوطين واحمللي، عن طريق إقامة جلان وطنية معنية بالتنمية      ) املتحدة ملكافحة التصحر  
 .ةالوطنية للمعلومات البيئي

ميكن، بصفة خاصة، إلقامة نظم قطرية للمعلومات مشتركة بني االتفاقيات الثالث أن حتسن من كفاءة تناول التزامات اإلبالغ يف إطار كل واحدة من اتفاقيات ريو، وهذا   )ج(
شترك، الذي يهدف إىل تعزيز التعاون على صعيد عملية تنفيذ إىل األمانة بأن تبدي رأيها فيه بالتشاور مع فريق االتصال املاً  طلب٨- م أ/٨موضوع تضمن بشأنه املقرر 

 .اتفاقيات ريو الثالث

وأقر مرفق  ).٦- م أ/١٢ و٦ - م أ/٣املقرران (تناول مؤمتر األطراف يف مداوالته يف عدد من املناسبات الترابط بني أوجه التآزر والتمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية   )د(
ه االحتياجات عندما قرر إعطاء األولية يف عملية التجديد الرابعة ملوارد املرفق إىل معاجلة العوامل املباشرة الرئيسية الثالثة لتردي النظم اإليكولوجية األرضية البيئة العاملية هبذ

ستتضمن مجيع مقترحات املشاريع آثار تغري املناخ  و.املناختغري استخدام األراضي واستهالك املوارد الطبيعية وتغري  اليت حددها تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، أي
 .كجزء ال يتجزأ من تدابري اإلدارة املستدامة لألراضي
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 االستنتاجات والتوصيات - ثالثاً

 اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات بشأن مبادئ اإلبالغ        ICCD/CRIC(7)/3هذه الوثيقة هي إضافة للوثيقة        -١٥
وتقدم الوثيقة إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ  .املتعلقة مبرفق البيئة العاملية بصفة خاصةالعامة ومبادئ اإلبالغ 

وستؤخذ يف االعتبار املالحظات التعقيبية الواردة يف هذا الصدد لدى إعداد           . ااالتفاقية من أجل استعراضها والنظر فيه     
ر األطراف يف دورته التاسعة ليتَّخذ بشأنه ما قد يرغب يف           مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ الذي سيعرض على مؤمت       

  .اختاذه من قرارات
 -  -  -  -  -  

  


