
 

(A)   GE.10-63425    141210    161210 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

    وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطرافحتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية
  )٢٠١٣-٢٠١٢(مشروع منوذج ومبادئ توجيهية لتقدمي التقارير خاصني مبنظمات اجملتمع املدين 

مشروع منوذج ومبادئ توجيهية لتقدمي التقارير خاصـني مبنظمـات              
  )٢٠١٣-٢٠١٢(اجملتمع املدين 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 منظمات اجملتمع املدين، مبا يشمل القطاع اخلاص، مبوجب مقررات ذات           ُدعيت  

صلة باملوضوع صادرة عن الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، إىل تقـدمي معلومـات عمـا             
تضطلع به من أعمال تصب يف اجتاه تنفيذ االتفاقية، ال سيما من خالل تقـدمي أفـضل                 

هات االتصال القطرية وإىل دورات جلنـة       املمارسات، على أن حتال تلك املعلومات إىل ج       
  .استعراض تنفيذ االتفاقية

 للمداوالت اليت أجراها مكتب جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف هـذا           ووفقاً  
يف دورة اإلبـالغ اجلاريـة      ع املدين املعتمدة إىل املشاركة      الصدد، دعيت منظمات اجملتم   

نولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،    وتقدمي معلومات عن أفضل املمارسات يف جمال تك       
  .مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتكيف

 للمداوالت نفسها اليت أجراها مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، طُلب           ووفقاً  
إىل األمانة أن تعد، بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة، مشروع مبادئ توجيهية             

ع املدين، لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتـا           بشأن تقارير منظمات اجملتم   
  .التاسعة وليعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف دورته العاشرة
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وتعرض هذه الوثيقة مشروع هذه املبادئ التوجيهية وهيكـل أدوات اإلبـالغ              
وطرائـق  اخلاصة مبنظمات اجملتمع املدين املعتمدة، إىل جانب مقترحات تتعلق مبحتـوى            

مقررات مـؤمتر األطـراف ذات      ) أ: (اإلبالغ، كما وضعتها األمانة، ومع مراعاة ما يلي       
توجيهات مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بتقارير         ) ب(الصلة باملوضوع؛   

حمصلة املشاورات اليت جرت مع منظمات اجملتمـع        ) ج(منظمات اجملتمع املدين املعتمدة؛     
  .مدةاملدين املعت
ولعل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ترغب يف استعراض هذه املقترحات يف دورهتا              

التاسعة واختاذ توصيات بشأن حمتوى تقارير منظمات اجملتمع املدين وطرائق تقدميها لتلك            
، وبشأن دور األطراف يف ٢٠١٣-٢٠١٢التقارير ابتداء من دورة اإلبالغ املقبلة يف الفترة 

املنظمات الدولية من حيث دعم ما يقدمه اجملتمع املدين من إسهامات يف عملية             االتفاقية و 
  .اإلبالغ واالستعراض
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١١-٧  ....................................................................اخللفية  - ثانياً  
  ٦  ٢٦-١٢  ....................................................................اخللفية  - ثالثاً  

  ٦  ١٣-١٢  .....................................................مبادئ اإلبالغ  - ألف     
  ٧  ١٩-١٤  .....................................................حمتوى التقارير  -  باء     
  ٩  ٢٢-٢٠  .....................................................طرائق اإلبالغ  - جيم     
  ٩  ٢٦-٢٣  ..............................................هيكل أدوات اإلبالغ  - دال     

  ١٠  ٢٧  .........................................................التحديات والفرص  - رابعاً  
  ١٢  ٣٣-٢٨  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  - أوالً
 ،٩-م أ /١وجب املقرر   مبأصبحت منظمات اجملتمع املدين، مبا يشمل القطاع اخلاص،           -١

انات املبلِّغة اليت يتوقع منها تقدمي معلومات من أجل استعراض تنفيذ اتفاقيـة              من الكي  جزءاً
  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر

، إىل أن تـنظم     ٩-م أ /١١وُدعيت منظمات اجملتمع املدين املعتمدة، مبوجب املقـرر           -٢
فيـذ  نفسها من أجل إعداد تقارير تعاونية بشأن ما تضطلع به من أعمال تـصب يف اجتـاه تن             

االتفاقية، ال سيما عن طريق تقدمي أفضل املمارسات، على أن حتيل هذه التقـارير إىل دورات                
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد يف الفترات الفاصلة بـني الـدورات العاديـة ملـؤمتر                 

 ٩-م أ /١٣وعالوة على ذلك، ينص املقرر      . )١(األطراف، وكذلك إىل جهات االتصال القطرية     
  . أنه جيوز ملنظمات اجملتمع املدين أن تقدم معلومات إضافية ذات صلة بعملية االستعراضعلى
 وللمداوالت اليت أجراها مكتب جلنـة اسـتعراض تنفيـذ    ٩-م أ/١ للمقرر  ووفقاً  -٣

االتفاقية يف هذا الصدد، ُدعيت املنظمات غري احلكوميـة املعتمـدة إىل املـشاركة يف دورة                
مي معلومات عن أفضل املمارسـات يف جمـال تكنولوجيـات اإلدارة            اإلبالغ اجلارية وتقد  

وهلذه الغاية، أتاحت األمانة واآللية العامليـة أدوات        . املستدامة لألراضي، مبا يشمل التكيف    
  .مرفق البيئة العاملية/ برنامج األمم املتحدة للبيئةرةدمباإبالغ حمددة وآليات شبكية عن طريق 

 ملداوالت مكتب جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة،         ، وفقاً ضاًوطُلب إىل األمانة أي     -٤
وبالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة، إعداد مشروع مبـادئ توجيهيـة خاصـة              
مبنظمات اجملتمع املدين، لعرضها على الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بقـصد             

  .ر األطرافاعتمادها إن أمكن يف الدورة العاشرة ملؤمت
وتعرض هذه الوثيقة مشروع مبادئ اإلبالغ وهيكـل أدوات اإلبـالغ اخلاصـة               -٥

مبنظمات اجملتمع املدين املعتمدة، إىل جانب مقترحات تتناول مسألة حمتوى اإلبالغ وطرائقه،            
مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة باملوضوع؛      ) أ: (كما وضعتها األمانة، مع مراعاة ما يلي      

هات مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن تقارير منظمات اجملتمع املـدين؛            توجي) ب(
الرأي التمهيدي الوارد من جمموعة من املنظمات اليت تطوعـت للمـساعدة يف هـذه               ) ج(

  . عملية التشاور بواسطة استبيان مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدةحمصلة) د(؛ )٢(العملية
__________ 

 . من املرفق١٢ و١١ و١٠، الفقرات ٩-م أ/١١املقرر  )١(

 :املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تطوعت لتقدمي املساعدة يف هذه العملية هي )٢(

، وجمموعـة رصـد البيئـة دراينـت         )الدميقراطيةالكونغو  مجهورية  (املنتدى الدويل للحراجة    : من أفريقيا 
)DRYNET) ( مجهورية الكونغـو   (كو ملركز التحرك من أجل املرأة والطفل        ، ونادي اليونس  )جنوب أفريقيا

  ،)بوركينا فاسو(، ومجعية كوم للنهوض الذايت بنساء بوركينا فاسو )الدميقراطية
  ،)باكستان(رابطة حفظ البيئة ومحايتها : ومن آسيا

، والرابطة البريوفيـة    )األرجنتني(رابطة تنمية املناطق القاحلة     : ومن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     
  ،)إكوادور(، واجلامعة الوطنية يف لوخا )بريو(للبيئة وحفظ الطبيعة يف أمريكا 
، واالحتاد الـدويل حلركـات      )فرنسا(مركز األعمال واإلجنازات الدولية     : ومن البلدان األطراف املتقدمة   

 ).أملانيا(الزراعة الطبيعية 
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ات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، سيجري إعداد مشروع منوذج          إىل توجيه  واستناداً  -٦
ومبادئ توجيهية لتقدمي التقارير خاصني مبنظمات اجملتمع املدين، من أجل دورة اإلبـالغ يف              

  .، لينظر فيهما مؤمتر األطراف ويعتمدمها يف دورته العاشرة إن أمكن٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 

  اخللفية  - ثانياً  
 الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف إىل األمانة أن تعمل، إىل جانـب        طلبت األطراف يف    -٧

مرفق البيئة  /اآللية العاملية وبالتعاون مع مبادرة بناء القدرات التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة           
العاملية، من أجل تيسري عملية اإلبالغ اليت تضطلع هبا األطراف والكيانات املبلغـة وإعـداد               

 أن تتـضمن     وكان مطلوبـاً   .)٣(٢٠١٠ خاصة بدورة اإلبالغ الرابعة يف عام        أدوات إبالغ 
 تتيح ملنظمات اجملتمع املدين تقدمي إسهامات       املبادئ التوجيهية اجلديدة لتقدمي التقارير أحكاماً     

  .)٤(إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ال سيما يف جمال أفضل املمارسات
 لتوصيات مكتب جلنة اسـتعراض تنفيـذ        الراهنة، ووفقاً وفيما يتعلق بدورة اإلبالغ       -٨

أن ) أ: ( ُدعيت منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف إىل مـا يلـي             ،)٥(االتفاقية
تقدم بصورة مباشرة إىل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقاريرها عـن أفـضل               

أن ) ب( املستدامة لألراضي، مبا يشمل جمال التكيف؛        املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة    
أن ) ج (تبلغ إىل جهات االتصال القطرية معلومات عن مؤشرات األداء ذات الصلة باملوضوع؛           

تبدي تعليقاهتا بواسطة اإلجابة عن استبيان حمدد بشأن السبل الفعالة لتفعيل نظام اسـتعراض             
جيري تقدمي منظمات اجملتمع املدين لتقاريرها عـن        ،  ٢٠١٠ويف عام   . )٦(األداء وتقييم التنفيذ  

يطابقـان األدوات الـيت      .)٧(أفضل املمارسات باستخدام منوذج حمدد ومبـادئ توجيهيـة        
وأتيح منوذج اإلبالغ اخلاص مبنظمات اجملتمـع املـدين    . تستخدمها الكيانات املبلغة األخرى   

حت املنظمات املعتمدة حق دخول     على بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، حيث من        
  .القسم الشبكي املغلق بكلمة سر

، يتوخى من هتيئة    ٢٠١٣-٢٠١٢وفيما يتعلق بدورة اإلبالغ واالستعراض يف الفترة          -٩
أدوات إبالغ خاصة مبنظمات اجملتمع املدين تعميم مراعاة آراء اجملتمع املدين يف عملية االتفاقية     

__________ 

 . على التوايل٥ و٨، الفقرتان ٩-م أ/١٣ و٩-م أ/١املقررات  )٣(

 .٩، الفقرة ٩-م أ/١املقرر  )٤(
 ٢-١انظر تقرير مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املتعلق باجتماعاته املعقودة يف بون بأملانيـا يـومي                  )٥(

 :، املتاحة على العنوان الشبكي التايل٢٠١٠مارس /آذار
<www.unccd.int/cric/docs/report%20of%20the%20CRIC%20Bureau%20meeting%201-

2%20March%202010.pdf>.  
 .٢٠١٠أبريل / نيسان٢١رسالة األمني التنفيذي لالتفاقية املؤرخة  )٦(
 .ICCD/CRIC(9)/INF.8الوثيقة  )٧(
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هائي من ذلك هو إتاحة نظام إبالغ متسق وشامل ضمن          واهلدف الن . من خالل هنج مهيكل   
   .إطار االتفاقية، نظام ينبغي أن ُيشجع فيه اتساق اإلبالغ

 لتوصيات مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ُشرع يف إجراء مشاورات مع            ووفقاً  -١٠
 :ىل ما يلي   وُدعيت منظمات اجملتمع املدين املعتمدة إ      .)٨(٢٠١٠أغسطس  /اجملتمع املدين يف آب   

أن تقدم رأيها بشأن مبادئ اإلبالغ اخلاصة باجملتمع املدين وبشأن شكل أدوات اإلبـالغ      ) أ(
أن تقدم مقترحات يف سياق عملية التشاور املوجهة للمجتمع املدين          ) ب(ذات الصلة بذلك؛    

بشأن أفضل املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضـي، مبـا يف ذلـك               
كيف، وهي مشاورات من املفترض أن تبدأ يف الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ               الت

أن تقدم تعليقاهتا بشأن أفضل السبل لتفعيل نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم             ) ج(االتفاقية؛  
  .)٩(التنفيذ واإلسهام فيه

 وروعيت مقترحاهتا عند وضع اللمسات      .)١٠(ووردت تعليقات من عشرين منظمة      -١١
 من رأي جمموعة من منظمـات اجملتمـع         واستفادت العملية أيضاً  . رية على هذه الوثيقة   األخ

  .املدين اليت تطوعت لتقدمي مساعدهتا

  اخلطوط العريضة املقترحة ألدوات اإلبالغ  - ثالثاً  

  مبادئ اإلبالغ  -ألف   
ـ       ٨-م أ /٨ العتماد املقرر    تبعاً  -١٢ ذلك  املتعلق بتحسني إجراءات تقدمي املعلومات، وك

نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف، جرى وضع مبادئ للكيانات املطالَبـة              
بتقدمي تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف أو غريها من املعلومات عن الدعم املقدم من أجـل                

حمتوى التقـارير،   ) أ(وُصنفت هذه املبادئ ضمن حماور رئيسية ثالثة تشمل         . تنفيذ االتفاقية 
عملية تقدمي التقارير، وهي حماور يرد بياهنا ضـمن الوثـائق           ) ج(شكل التقارير، و  ) ب(و

__________ 

أجريت املشاورات بواسطة استبيان أتيح على املوقع الشبكي لالتفاقية بثالث من لغات العمـل يف األمـم                  )٨(
 .املتحدة

 ICCD/CRIC(9)/9يف الـوثيقتني    ) ج(و) ب( بـشأن املوضـوعني      ترد تعليقات منظمات اجملتمع املـدين      )٩(
 .ICCD/CRIC(9)/10و

، لكنها مشلت مدخالت متكررة وردت يف إسهام مقدم من إحدى املنظمـات              رداً ٤٠ورد ما يقرب من      )١٠(
 الـواردة يف    ١٦ للقة بسؤال أو أكثر من األسئلة ا      ووردت املالحظات اجلوابية املتع   . أو استبيانات فارغة  /و
الستبيان من منظمات يوجد مقرها يف مخسة بلدان أفريقية، وثالثة بلدان آسيوية، وثالثة بلدان من أمريكا                ا

الالتينية ومنطقة الكارييب، وبلدين من بلدان الضفة الشمالية حلوض البحر األبيض املتوسط، وبلد من بلدان               
 .وسط وشرق أوروبا، إىل جانب بلد طرف من البلدان املتقدمة
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ICCD/CRIC(7)/3  واإلضافات من Add.1 إىل  Add.7   ،املتعلقة بفرادى الكيانـات املبلغـة ،
  .)١١(باستثناء منظمات اجملتمع املدين

 مبنظمات اجملتمع   وأهم معايري أخذت يف االعتبار عند صياغة أدوات اإلبالغ اخلاصة           -١٣
وبناء . املدين هي االتساق واالنسجام مع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالكيانات املبلغة األخرى          

  :عليه، يقترح أن تليب هذه األدوات الشروط التالية
أو تعـزز   /أن ترمي إىل تيسري تقدمي املعلومات اليت ميكـن أن تكمـل و              )أ(  

غ األخرى، ال سيما البلدان األطراف املتأثرة والبلـدان         املعلومات اليت تقدمها كيانات اإلبال    
 األطراف املتقدمة، إضافة إىل املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية؛

أن تكون مهيكلة وفق الشكل ذاته، وأن تتناول العناصر الوجيهة من مناذج              )ب(  
ـ           مؤشـرات  ’ ١’: ياإلبالغ واملبادئ التوجيهية اليت تأخذ هبا الكيانات املبلغة األخرى، وه

          املمارســات اجليــدة، ’ ٤’التــدفقات املاليــة، و’ ٣’مؤشــرات التــأثري، و’ ٢’األداء، و
 ؛)١٢(املعلومات اإلضافية’ ٥’و

الرجوع إىل املصطلحات والتعاريف املشتركة، كما ترد يف مسرد مؤشرات            )ج(  
     ألحكـام  ، وفقـاً )١٣(وأفـضل املمارسـات   ’ االستراتيجية’األداء اخلاصة باستعراض تنفيذ     

  .)١٤(٩-م أ/١٣املقرر 

  حمتوى التقارير  –باء   

 أن ُتدعى   ٢٠١٣-٢٠١٢ُيقترح فيما يتصل باإلبالغ وعملية االستعراض يف الفترة           -١٤
  :منظمات اجملتمع املدين املعتمدة إىل تقدمي ما يلي

قدمـة،  معلومات مكمِّلة للتقارير الوطنية للبلدان األطـراف املتـأثرة واملت           )أ(  
ومكملِّة يف حدود اإلمكان لتقارير الكيانات املبلغة األخرى، هبدف مد جلنة استعراض تنفيذ             

 االتفاقية مبعلومات وافية على حنو أمشل وأكمل؛

معلومات ملحقة تعزز التقارير الوطنية للبلدان األطراف املتأثرة واملتقدمـة،            )ب(  
غة األخرى، هبدف توسيع نطـاق القاعـدة        وتعزز يف حدود اإلمكان تقارير الكيانات املبل      

 .املعرفية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
__________ 

ن منظمات اجملتمع املدين يف وقت انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية قد أُدرجـت                مل تك  )١١(
 .٨-م أ/٨بعد ضمن كيانات اإلبالغ السبعة املشار إليها يف املقرر 

 . واإلضافات اليت تلتها ICCD/CRIC(8)/5كما ورد بياهنا يف الوثيقة  )١٢(
  .ICCD/CRIC(9)/13كما وردت يف الوثيقة  )١٣(
 إىل الرجـوع إىل     ٩-م أ /١٣ مـن املقـرر      ٨األطراف والكيانات املبلغة األخرى مدعوة مبوجب الفقرة         )١٤(

  .املصطلحات والتعاريف املشتركة
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وتعترب املعلومات املكمِّلة الواردة من اجملتمع املدين معلومات تكتسي أمهيـة بالغـة               -١٥
 من اجملتمـع    بالنسبة إىل عناصر املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير اليت يتطلب جتميعها إسهاماً          

ال سيما فيما يتصل باستخالص مؤشرات األداء ذات الصلة باملوضوع واملعلومـات            املدين،  
  .املالية، إضافة إىل مؤشرات التأثري عند االقتضاء

أما املعلومات امللحقة املقدمة من اجملتمع املدين فهي هامة للغاية من حيث أهنا تتـيح                 -١٦
، من قبيـل    )ودون إقليمي وإقليمي  وطين  (إضافة ال ترتبط بتقييم التنفيذ على أساس جغرايف         

أو إتاحة املشورة فيما يتعلق بتحسني اإلبالغ وعملية االستعراض         /تقدمي أفضل املمارسات و   
  .واإلجراءات املتكررة

وفيما يتعلق مبضمون إسهام اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ، فقد تناولـت الـردود              -١٧
يف املقام األول مسألة أفضل املمارسات، مث مسألة        اجلوابية الواردة من منظمات اجملتمع املدين       

 من املنظمات إيـراد     واقترح عدد حمدود جداً   . مؤشرات األداء والتأثري ذات الصلة باملوضوع     
  .معلومات بشأن التدفقات املالية

 ذات  .)١٥(واعتربت معظم املنظمات أن من األمهية مبكان اإلبالغ عن مؤشرات األداء            -١٨
وأشار الـبعض إىل أن اجملتمـع       . )١٦()الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف    (١يذ  الصلة هبدف التنف  

املدين ميكن أيضا أن يقدم معلومات مفيدة بشأن مبادرات التخطيط والربجمة املتآزرين فيما بني              
اتفاقيات ريو الثالث أو آليات التنفيذ املشترك، ومبادرات بناء القدرات، ومقترحات املـشاريع         

  .)١٧(حها للحصول على متويل من املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدوليةاليت قُبل ترشي
وباستثناء ما ورد يف رأي واحد، أشارت مجيع اآلراء إىل أن اجملتمع املدين ميكنه أن                 -١٩

  .)١٨(يسهم بفعالية يف اإلبالغ على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي

__________ 

  .٩-م أ/١٣ يف املقرر وفق ما اعتمد مؤقتاً )١٥(
  .٤ و٣ و١يشار حتديدا إىل مؤشرات األداء املوحد املتعلقة باألهداف  )١٦(
  .١٧ و١٣ و٧هداف مؤشرات األداء املوحد املتعلقة باأل )١٧(
مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف التنفيذ والرصد علـى الـصعيدين دون            : من بني املربرات املقدمة ما يلي      )١٨(

 ما تستطيع السلطات املركزية بلوغه، واهتمـام        اإلقليمي واإلقليمي، ال سيما من خالل حضور قريب نادراً        
تطوير أوجه تآزر عابرة للحدود فيما يتعلق بتقاسـم         منظمات اجملتمع املدين بإقامة شبكات تواصل من أجل ب        

  .املعلومات واخلربات
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  طرائق اإلبالغ  -جيم   
يف ثالثة خيارات من بني الطرائق املقترح األخذ هبا فيما يتعلق بتقـدمي             ميكن النظر     -٢٠

  :)١٩(منظمات اجملتمع املدين معلوماهتا إىل مؤمتر األطراف
أو جهة االتصال املؤسسية   /تقدمي معلومات عن طريق جهة االتصال الوطنية و         )أ(  

  تلف الكيانات املبلغة؛حسبما يقتضيه احلال، من أجل إدماج املعلومات املقدمة يف تقارير خم
تقدمي املعلومات مباشرة إىل مؤمتر األطراف، عن طريق حتميل املعلومـات             )ب(  

  إلكترونيا إىل البوابة الشبكية لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛
تقدمي املعلومات عن طريق تقرير مشترك تتوىل منظمات اجملتمع املدين إعداد             )ج(  

  .جزء حمدد منه
ن أجل تقدمي املعلومات املكمِّلة، أشارت الردود اجلوابية الواردة من اجملتمع املدين            وم  -٢١

أما فيما يتعلق باملعلومات امللحقة فـاعتربت  . إىل أن اإلبالغ املباشر واملشترك خياران ممكنان    
يم األغلبية الساحقة أن خيار التحميل اإللكتروين املباشر إىل بوابة نظام استعراض األداء وتقي            

  .التنفيذ هو اخليار املفضل
 تناولت التعليقات على حنو إجيايب فكرة اإلبالغ املشترك أو إدراج إسهامات       وعموماً  -٢٢

منظمات اجملتمع املدين يف التقارير الوطنية، شريطة وجود آليات للتشاور واإلشـراك علـى              
  .ا إلزامياًالصعيد الوطين وأن خيلص مؤمتر األطراف إىل جعل وجود هذه اآللية أمر

  هيكل أدوات اإلبالغ  -دال   

 بتقدمي تقارير تتناول مجيع عناصر املبادئ التوجيهية         املدين مطالباً  قد ال يكون اجملتمع     -٢٣
املبلغة األخرى بتناوهلا، لكن مع ذلك ُيقترح أن هتيكـل      التقارير اليت تطالب الكيانات      لتقدمي

ظمات اجملتمع املدين وفق نفس األقسام املبينة فيما يتعلق         املبادئ التوجيهية لإلبالغ املتعلقة مبن    
  . ما يقتضيه احلالبالكيانات األخرى، وفقاً

ويف حالة األخذ باالفتراضات املتعلقة بطبيعة وحمتوى املعلومات اليت يقدمها اجملتمـع     -٢٤
ئـة أداتـني    وبطرائق اإلبالغ، ميكن هتي   ) املعلومات املكملة مقابل املعلومات امللحقة    (املدين  

  :مستقلتني لإلبالغ خاصتني مبنظمات اجملتمع املدين
منوذج ومبادئ توجيهية إلعداد تقرير عن املعلومات املكمِّلة اليت تقـدم إىل          )أ(  

  :جهات االتصال الوطنية وجهات االتصال املؤسسية حسبما يقتضيه احلال، يتضمنان ما يلي

__________ 

  .كانت اخليارات نفسها موضع تعليق يف االستبيان املوجه إىل منظمات اجملتمع املدين )١٩(
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  كيان املبلغ؛ يتناول املعلومات العامة املتعلقة بالجزءاً ' ١'
  عن مؤشرات األداء ذات الصلة باملوضوع؛جزءاً ' ٢'

 ؛)٢٠( عن مؤشرات التأثري ذات الصلة باملوضوعجزءاً ' ٣'

 ؛)٢١( عن التدفقات املاليةجزءاً ' ٤'

منوذج ومبادئ توجيهية إلعداد تقرير عن املعلومات امللحقة الـيت تقـدم إىل            )ب(  
  :مؤمتر األطراف، يتضمنان ما يلي

  ؛)الكيانات املبلغة( العامة املتعلقة بالكيان املبلغ  عن املعلوماتجزءاً ' ٥'
   عن أفضل املمارسات ذات الصلة باملوضوع؛جزءاً ' ٦'
 . عن املعلومات اإلضافيةجزءاً ' ٧'

ومن شأن أدوات اإلبالغ اخلاصة باجملتمع املدين أن تتضمن مناذج خاصة مبنظمـات             -٢٥
وينسجم هذا  .  حسبما يقتضيه احلال   اجملتمع املدين ومناذج مشتركة مع مجيع الكيانات املبلغة،       

  .)٢٢(النهج مع النهج املطبق عند هتيئة أدوات إبالغ خاصة بالكيانات املبلغة األخرى
وستتاح النماذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة بتقدمي التقـارير املتعلقـة باملعلومـات              -٢٦

شرة إىل بوابة نظـام     امللحقة يف شكل إلكتروين، من أجل تيسري حتميلها إلكترونيا بصورة مبا          
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذ

  التحديات والفرص  - رابعاً  

عند هتيئـة أدوات اإلبـالغ اخلاصـة        سيجري تناول عدد من التحديات والفرص         -٢٧
  :مبنظمات اجملتمع املدين

__________ 

مبا أنه مل يتفق بعد على جمموعة أساسية من مؤشرات التأثري اخلاصة باإلبالغ يف إطـار االتفاقيـة ومبـا أن         )٢٠(
 الالزمة مل هتيأ، ال ميكن توقع كيفية هيكلة تقارير منظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق بالتأثري،                أدوات اإلبالغ 

  .إن اعتربت هذه التقارير ضرورية
إذا ما طلب إىل منظمات اجملتمع املدين تقدمي تقارير عن التدفقات املالية، فينبغي أن تتبع يف ذلك النمـاذج                    )٢١(

 وورقـات الـربامج             املايل املوحد      املرفق:  مجيع الكيانات املبلغة، أي حتديداًواملبادئ التوجيهية املشتركة بني
  .واملشاريع

 املؤشرات واملنهجيات واإلجراءات املبينة يف الوثـائق        ، اعتمدت األطراف مؤقتاً   ٩-م أ /١٣ املقرر   مبوجب )٢٢(
ICCD/CRIC(8)/5  ومن ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 إىل Add.7 .تقـدمي  دت املبـادئ التوجيهيـة ل  ـوأع

اخلاصة بالبلدان األطراف املتأثرة واملتقدمة استنادا إىل املرفقات الثالث والرابع واخلامس مـن املقـرر               التقارير  
وميكن االطالع على النماذج واملبادئ التوجيهية املشار إليها يف هذه الوثيقة، اليت تـشترك يف               . ٩-م أ /١٣

  .ICCD/CRIC(9)/INF.3 و ICCD/CRIC(9)/INF.2تطبيقها مجيع الكيانات املبلغة، يف الوثيقتني 
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                                                                         سيحدد اهلدف الكلي املتمثل يف وجود نظام إبالغ متسق يف إطار االتفاقية               ) أ (  
             ويقـع علـى     .                                                             خذة بشأن حمتوى وطرائق تقدمي تقارير منظمات اجملتمع املـدين                     املقررات املت 

  ، )٢٣(                                                                                 األطراف وحدها التزام رمسي بتقدمي معلومات إىل مؤمتر األطراف بشأن تنفيذ االتفاقيـة        
                                                                                                    وستظل التقارير الوطنية اليت تقدمها البلدان املتأثرة واملتقدمة القاعـدة املعرفيـة الرئيـسية              

                                                                     ومن مث توجد حاجة إىل العمل يف حدود اإلمكان من أجـل تـضمني                .                الستعراض التنفيذ 
                                                            التقارير الوطنية معلومات متعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطين؛

                                                                            مع أن اكتمال املعلومات اليت تقدمها البلدان األطراف ينبغـي أن يكـون                ) ب (  
               الفعاليـة،                                                                                اهلدف املنشود من أجل جعل استعراض التنفيذ عملية تتسم بأكرب قدر ممكن من            

  .                                                                                 فمن الالزم تفادي مسة التكرار يف املعلومات اليت تقدمها خمتلف األطراف يف إطار االتفاقيـة   
               تضعف وجاهة                         أو اعتمادها رمسيا أن    /           مقارنتها و                                             ومن شأن املعلومات والبيانات اليت ال ميكن        

                                                 التحليل وتقلص يف هناية املطاف من فعالية االستعراض؛ 
                                                       كم اجملتمع املدين بصفة عامة، ال سيما املنظمـات غـري                              يف الوقت ذاته، را      ) ج (  

                                                                                              احلكومية العاملة على الصعيد امليداين يف البلدان املتأثرة، خربات ومعارف متثل قيمة مـضافة              
                         يف الـشؤون املواضـيعية                                                         ً     حصرية هامة ميكن االستفادة منها يف استعراض التنفيذ، وحتديـداً   

          و إمهاهلا؛                                     والشاملة، وينبغي بالتايل عدم تشتيتها أ
                                                                           تقر االتفاقية مبا للمجتمع املدين، ال سيما املنظمات غري احلكومية، من دور               ) د (  

                                                                         ، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتخطيط للسياسات، وصنع القرار، وتنفيـذ            )٢٤(                 رئيسي يف تنفيذها  
                                                       وفيما يتعلق باإلبالغ عن املعلومات واستعراض التنفيذ،         . )٢٥(                               واستعراض برامج العمل الوطنية   

                                                                                        عطى مؤمتر األطراف إىل حد اآلن األولوية لنهج تشاركي يتعني مبوجبه إدماج إسهام اجملتمع               أ
                          املدين يف التقارير الوطنية؛

                                                                        مهما كان النهج الذي يفضله مؤمتر األطراف فيما يتصل بطرائق اإلبالغ،              ) ه (  
              ملؤسسات املدنية                                                                       ينبغي وضع آليات فعالة لدعم االعتراف املتبادل والتعاون والتنسيق فيما بني ا

                                                      وتشري الردود اجلوابية الواردة من منظمات اجملتمع املـدين       .                                   واحلكومية املكلفة بتنفيذ االتفاقية   
                                   ، وتأخذ مسات تبدأ من االعتـراف                                                      ً         إىل أن عالقاهتا مع جهات االتصال الوطنية تتباين كثرياً        

                      ضيلها لعملية إبـالغ                                             إىل تنسيق اجلهود، األمر الذي يربر تف                                ً    الرمسي مرورا باالتصال ووصوالً   
                           منفصلة يف غياب تلك اآلليات؛

                                                                      يشمل اجملتمع املدين فئات متباينة من أصحاب املصلحة الذين يـضطلعون              ) و (  
                                                                                                    بواليات خمتلفة ومن شأهنم أن يسهموا بأوجه خمتلفة يف تنفيذ االتفاقية، وهـي فئـات قـد            

__________ 

  . من االتفاقية٢٦املادة  )٢٣(
  . منها، يف مجلة أحكام٣ديباجة االتفاقية واملادة  )٢٤(
  . من االتفاقية١٠املادة  )٢٥(
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                          يفرض ضـرورة النظـر يف                         ومن شأن ذلك أن       .                                         ال يناسبها استخدام أدوات إبالغ مشتركة     
                                             أو التعاوين، وفق ما سيطلب مـن منظمـات          /                                           اعتماد أشكال خمتلفة من اإلبالغ، املستقل و      

                                                                    وإضافة إىل ذلك، فعند النظر يف طرائق اإلبالغ، من الالزم التمييز             .                           اجملتمع املدين أن تبلغ عنه    
                     دان النامية األطراف                                                                            بني املنظمات اليت توجد يف بلدان أطراف متأثرة وتلك اليت تعمل يف البل            

                          من بلدان أطراف متقدمة؛              ً املتأثرة انطالقاً
                                                                      ، من الالزم أن يوضع يف االعتبار أن مشاركة اجملتمع املدين يف عملية                  ً ختاماً   ) ز (  

                                                                              اإلبالغ تقترن حباجة منظماته إىل تطوير مهارات حمددة والنهوض بقدرهتا على املسامهة، األمر 
   .                               املايل قد يكون مطلوبا يف هذا الصدد                             الذي يعين أن بعض الدعم التقين و

  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 

ستصبح أدوات اإلبالغ اخلاصة مبنظمات اجملتمع املدين املعتمدة عند اعتمادهـا             -٢٨
مبثابة قاعدة لإلسهامات املنتظمة للمجتمع املدين يف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ            

رشيد هذه اإلسهامات وتعزيز القاعدة املعرفية املتأتيـة مـن          وسيتيح ت . يف إطار االتفاقية  
  . اتساق وانسجام عملية اإلبالغ على الصعيد العاملياإلبالغ الوطين أيضاً

ومن شأن إشراك منظمات اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ يف إطار االتفاقيـة أن                -٢٩
ـ           ع املـدين واملؤسـسات     يصبح وسيلة لضمان وجود عالقة عمل أكثر فعالية بني اجملتم

الوطنية، ضمن إطار رمسي حيدده مؤمتر األطراف، من خالل املوافقة على أدوات إبـالغ              
  .خاصة مبنظمات اجملتمع املدين حتدد بوضوح وضع اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ

                                                                             وستكون مسألة إشراك منظمات اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ وتكريس وضع رمسي              -  ٣٠
                        موضع حبـث يتنـاول      -                                                باعتماد مؤمتر األطراف مقررا يف هذا الصدد         -            جملتمع املدين          لدور ا 

   .                                                                         االحتياجات والتوقعات اليت ستنشأ عن ذلك واليت تتصل بتطوير القدرات والدعم املايل
ويف هذا السياق لعل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ترغب يف النظر يف املقترحات               -٣١

ت الالزمة بشأن حمتوى وطرائق اإلبالغ اخلاصة مبنظمات اجملتمـع          التالية وتقدمي التوصيا  
، من أجل اعتمادها إن أمكن      ٢٠١٣-٢٠١٢ من دورة اإلبالغ املقبلة يف       املدين اعتباراً 

  :يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
تشجيع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطـراف علـى أن      )أ(  

صال الوطنية وجهات االتصال املؤسسية املعنية بالكيانـات املبلغـة          تبلغ إىل جهات االت   
مؤشرات األداء املتعلقـة    ’ ١’: األخرى، حسب االقتضاء، معلومات ذات صلة مبا يلي       

ال سيما مؤشرات األداء املوحد املتعلقـة       (’ االستراتيجية‘بإشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ      
خرى ذات الصلة باملوضوع، حسب االقتضاء ومؤشرات األداء األ ) ٤ و ٣ و ١باألهداف  

مؤشرات التأثري الـيت    ’ ٢’؛  )١٧ و ١٣ و ٧مؤشرات األداء املوحد املتعلقة باألهداف      (
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التدفقات املالية املرصـودة لتنفيـذ      ’ ٣’؛  )٢٦(العاشرة   يقررها مؤمتر األطراف يف دورته    
ال يف البلدان األطـراف     وتبلّغ املعلومات املتعلقة هبذه األمور إىل جهات االتص       . االتفاقية

  املتأثرة واملتقدمة، حسب االقتضاء؛
إضافة إىل ذلك، تشجيع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لـدى مـؤمتر              )ب(  

األطراف على أن تبلغ إىل مؤمتر األطراف، عن طريق جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة،               
مؤمتر األطراف يف دورتـه     أفضل املمارسات اليت يبت فيها      ’ ١’: معلومات تتعلق مبا يلي   

املعلومات اإلضافية املتعلقة بعملية اإلبالغ واالستعراض، مع التركيز على         ’ ٢’العاشرة ؛   
وتقدم املعلومات املتعلقة هبذه األمور باسـتخدام       . مسألة إشراك اجملتمع املدين يف العملية     

  .بوابة الشبكيةاآلليات اليت ُوضعت من أجل الكيانات املبلغة األخرى، مبا يف ذلك ال
  : أن تنظر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما يليويقترح أيضاً  -٣٢

أن تطلب إىل األمانة هتيئة مناذج ومبادئ توجيهية خاصة مبنظمات اجملتمع        )أ(  
 إىل مبادئ اإلبالغ والعناصر اهليكلية اليت سبقت املوافقة عليهـا واملعـايري             املدين استناداً 

   ضمن فرع هذه الوثيقة املتعلق باخلط املنهجي املتبع؛التوجيهية املبينة
أن تطلب إىل األمانة تقييم ومراعاة احتياجات منظمات اجملتمع املـدين             )ب(  

املعتمدة فيما يتعلق ببناء القدرات هبدف االمتثال لشروط اإلبالغ اجلديدة واملشاركة على 
  حنو تام يف عملية اإلبالغ واالستعراض؛

لبلدان األطراف املتقدمة واملنظمات املالية، مبا يف ذلك مرفـق        أن تدعو ا    )ج(  
  البيئة العاملية، إىل مواصلة دعم العملية، مع مراعاة احتياجات اجملتمع املدين احملددة؛

أن تشجع جهات االتصال الوطنية وجهات االتصال املؤسسية املتعاونة           )د(  
ت املبلغة األخرى، حسب االقتضاء، على مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية، والكيانا

تيسري التحاور والتعاون مع منظمات اجملمع املدين، مع التركيز على اإلبـالغ وعمليـة              
  .االستعراض يف إطار االتفاقية

لعل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ترغب يف أن توضح ما إذا كانـت الـدعوة                 -٣٣
سترمي إىل  " تقارير تعاونية " أجل إعداد     من ٩-م أ /١٣ و ٩-م أ /١١الواردة يف املقررين    

 املدين، أو إىل حتسني التحاور والتعاون فيمـا         اجملتمعتيسري جتميع تقارير موحدة ملنظمات      
 املدين وجهات االتصال الوطنية، فـضال عـن جهـات االتـصال             اجملتمعبني منظمات   

  .املؤسسية، على الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي
        

__________ 

ميكن حتديد تقارير منظمات اجملتمع املدين عن مؤشرات األداء عندما يبت مؤمتر األطراف يف جمموعة أساسية                 )٢٦(
  .من مؤشرات التأثري


