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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
  تخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوااستعراض تنفيذ ا

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(ن أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية ـمالعشر    
  النظر يف خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية 
  مذكرة مقدمة من األمانة

  إضافة

  )٢٠١٣-٢٠١٠(ألمانة النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات ل
  موجز

إعداد مشروع خطة عمل متعددة السنوات لكي ينظر فيها مؤمتر          ،  ٨-م أ /٣ األطراف إىل األمانة، مبوجب املقرر       تطلب  
وتبني خطة العمل أن اهلدف .  يف هذه الوثيقة٢٠١٣-٢٠١٠وترد خطة العمل تلك للفترة . األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة  

يف تقدمي اخلدمات واخلربات إىل األطراف لتمكينها من اختاذ قرارات على أسس سـليمة والنجـاح يف                 متمثالً  ل  العام لألمانة يظ  
). ٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر حنو األمام من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية إجراءات دفع 

بناء الشراكات  ب والنهوض   ،رفة والدعوة، ولتيسري التعاون العلمي، ودعم التنسيق اإلقليمي       وستويل األمانة اهتماماً خاصاً لتعزيز املع     
  .اخلاصة بعملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على مجيع املستويات
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٦-١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ١٠-٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣-٢٠١٠التوجه االستراتيجي لألمانة يف الفترة   - ثانياً 
  ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣-٢٠١٠خطة عمل األمانة للفترة   -ثالثاً 
  ١٥  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
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   مقدمة- أوالً 

) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة        - ١
  ،٨- م أ/٣اليت اعتمدهتا األطراف يف املقرر ) االستراتيجية(

يتطلب التنفيذ الناجح هلذه اخلطة االستراتيجية تعزيز مهام أمانة االتفاقية فيما يتعلـق بتقـدمي اخلـدمات                 "
مع القدرات واملوارد املتاحة، هبدف دعـم       يتفق  األساسية، والدعوة، وحتديد جداول األعمال، والتمثيل، مبا        

  . "ة يف الوفاء بأدوارهااألطراف، ومؤمتر األطراف، واهليئات الفرعية لالتفاقي

والنتـائج  من االسـتراتيجية     ١ بدور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيذي         االتفاقية تضطلع أمانة ويف هذا السياق،      - ٢
  . األخرى األهداف التنفيذيةببقية، باإلضافة إىل دورها يف تقدمي الدعم املتعلق ٣ و٢احملددة املتعلقة باهلدفني التنفيذيني 

دعم مـؤمتر   الالزمة ل دمات  اخلتقدمي  يف جمال    حمسنة   ممهاألداء  ، يف مجلة أمور،     وجه األمانة ُت،  وعلى األخص   - ٣
، تطوير قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل جلنة العلم والتكنولوجياو، جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   دورات  األطراف و 
أو اإلقليمـي  /حلوار والتشاور على املستوى دون اإلقليمـي و د اليت تبذهلا البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز ا   ودعم اجلهو 

خدمات حسب الطلب تتعلق مبرفقات التنفيذ اإلقليمي عن طريق تيسري التعاون علـى املـستوى               ، وتقدمي   ألقاليميوا
ـ أنـشطة ا  زيادة أنشطتها املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي وحتديد جداول األعمال و         ، و دون اإلقليمي /اإلقليمي ل، لتمثي
 إىل جانب فريق االتصال املشترك على تعزيز التعاون يف عملية تنفيذ اتفاقيات ريو هبدف التوجه حنو طرائق أكثر والعمل

يف اجملتمـع املـدين     مـشاركة منظمـات     ، ودعم   )١(حتديداً يف التعاون الفين وفقاً لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة        
  .االجتماعات والعمليات املتعلقة باالتفاقية

برنامج عمل  و مدهتا أربع سنوات      عمل خطة عّدوفيما خيص األدوات العملية للتخطيط، طُلب إىل األمانة أن تُ           - ٤
مت اجملموعة األوىل من هذه الوثائق الـيت تغطـي الفتـرتني            دِّوقُ . هنج اإلدارة القائمة على النتائج     باتباعسنتني،  ملدة  

 / السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف تشرين الثـاين         الدورةإىل   على التوايل    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ و ٢٠١١- ٢٠٠٨
جزء كبري من التعليقات الواردة من األطراف يف الدورة الـسابعة           اقترح يف   و.  لكي تنظر فيها األطراف    ٢٠٠٨نوفمرب  

ع علـى    حتسينات على منهجية اإلدارة القائمة على النتائج، وميكـن االطـال           دخالللجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إ    
  .ICCD/COP(9)/2و ICCD/CRIC(8)/2املعلومات ذات الصلة يف الوثيقتني 

خـدماهتا املقدمـة إىل   وفيما يتعلق بتوجيه عمل األمانة، أشارت األطراف إىل أنه ينبغي لألمانـة تعزيـز        - ٥
ـ   األطراف، وخباصة، فيما يتعلق مبا قد حتتاج إليه من مساعدة ملواءمة برامج عملها مع االستراتيج               د عيية، وعلى ص

وتقييم تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية يف دورة اإلبالغ القادمة، وكذلك يف سـياق التنـسيق دون اإلقليمـي                 رصد  
يف تعبئة املوارد ألداء مهامها، فضالً عن تيسري مشاركة استباقاً ي أيضاً بأن تؤدي األمانة دوراً أكثر وِصوأُ. واإلقليمي

  .تفاقيةاجملتمع املدين يف تنفيذ اال

                                                      

 .ICCD/COP(7)/4انظر الوثيقة  )١(
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 والتوجيهات األخرى الواردة من األطراف يف الدورة السابعة للجنة اسـتعراض            ٨- م أ /٣املقرر  استناداً إىل   و  - ٦
 اليت ترد يف هذه الوثيقة وبرنـامج عملـها احملـدد            ٢٠١٣- ٢٠١٠تنفيذ االتفاقية، أعدت األمانة خطة عملها للفترة        

  .ICCD/COP(9)/5/Add.1 يرد يف الوثيقة  الذي٢٠١١- ٢٠١٠التكاليف لفترة السنتني للفترة 

  ٢٠١٣- ٢٠١٠ التوجه االستراتيجي لألمانة يف الفترة -  ثانياً
بتأييد مـن   عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر و      األطراف يف   يف إطار اعتماد االستراتيجية، وافقت        - ٧

ويف هذا  .  وحمددة إىل حّد ما    متوسطة األجل اجلهات صاحبة املصلحة على أهداف طويلة األجل وعلى أهداف عملية           
وحتديد . الصدد، تؤكد خطة العمل للسنوات األربع التقدم احملرز امللموس الذي يدعم الدينامية اجلديدة لعملية االتفاقية              

خطوة ال تـشكل أسـاس       ،التطبيق الواسع النطاق للنهج القائم على النتائج       كما يتبني من     عمليعلى حنو   األهداف  
ؤثر يف  تبرجمة أعمال اهليئات الفرعية، ومن املتوقع أن        أساس  طيط اخلاص باألمانة واآللية العاملية فحسب، بل أيضاً         التخ

  . استعراض ورصد التقدم احملرز يف التنفيذ يفسيما هيكلة إطار مشاركة األطراف يف العملية ومسامهتها فيها، وال

فقهـا  أيت أحدثتها االستراتيجية بالفعل على مدى فترة قصرية يقل       بعد التمعن يف التغيريات ال     ،وقدمت األمانة   - ٨
سيما مـع    العملية املشتركة لتقدمي اخلدمات إىل األطراف، وال      وسع نطاق   عن سنتني، اقتراحاً مؤسسياً من شأنه أن ي       

، فزهـا بة املصلحة وحت   التزام خمتلف اجلهات صاح    تعّززوتالحظ األمانة بوادر حتسن يف اتساق العملية، و       . اآللية العاملية 
 ميكن يف الوقـت     يت ال ،األراضي يف السياق العاملي   املتعلقة ب لقضايا  لياد الوعي واالعتراف باألمهية الناشئة      دزاإضافة إىل   

وتكتـسي هـذه   . لسنوات األربعا توجيهاً أفضل من خالل زيادة دقة توقعات ومنجزات خطة عمل   ااحلاضر توجيهه 
فرص جديدة لتفعيـل    أي  مسة يف تعزيز تنفيذ االتفاقية، ولن تدخر األمانة جهداً يف اغتنام            االجتاهات املشجعة أمهية حا   

ويف . أوجه الترابط مع العمليات العاملية األخرى والدعوة إىل التعاون اإلقليمي وتعبئة الدعم من أجل النشاط الـوطين                
 أولوية يف إطـار االتفاقيـة   ات ذاتفة اختاذ إجراءتغري املناخ على األراضي اجلا    املستمر ل تأثري  ستدعي ال الوقت نفسه، ي  

  .ملواجهة التحديات الرئيسية للتصحر واجلفاف

لدى وضع عملية إلعداد التقـارير      ف. ومنذ اعتماد االستراتيجية، جرى أيضاً حتديد بعض الصعوبات والقيود          - ٩
راء عملية رصد دقيقة ومتـسقة      واالستعراض فيما خيص األطراف، ظل السعي إىل حتقيق توازن مناسب بني شرط إج            

وإضافة إىل .  ستواجهه األطراف املتأثرة بدعم من مرفق البيئة العامليةاًحتديميثل وقدرة البلدان األطراف على أداء مهامها 
املتعلقة ثغرات يف املعلومات واملعارف     تبني وجود    فيما خيص االتفاقية،     تواصلنظراً إىل اتساع نطاق الدعوة وال     فذلك،  

وفيما . احلاجة إىل معاجلتها على وجه السرعةمثلما اتضحت فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وجوانبها األساسية بات
خيص األمانة، كانت تكاليف معامالت االنتقال إىل نظام إدارة جديد مرتفعة ومتت تغطيتها يف بعض األحيـان علـى                   

  .حساب إجراءات أخرى

دف العام لألمانة هو تقدمي خدمات وخربات إىل األطراف لتمكينها مـن اختـاذ              وإزاء هذه اخللفية، يظل اهل      - ١٠
ويوىل اهتمـام   . قرارات باالستناد إىل أسس سليمة والنجاح يف اإلجراءات الالزمة لدفع تنفيذ االستراتيجية حنو األمام             

ة األمم املتحدة ملكافحة التصحر     خاص لتعزيز املعارف والدعوة وتشجيع االتساق وبناء الشراكات اخلاصة بعملية اتفاقي          
ركز بصفة خاصة علـى     يوترى األمانة، يف سعيها إىل تنفيذ مهامها، أن هيكل استجابة جديد            . على مجيع املستويات  

 مـع الـربامج     ة شراكات شـامل   قامةخدمة التنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي سيفي بأهداف األطراف، وأن إ          
برنامج األمم املتحدة    مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أو     راسخة  أو تشغيلية   /ت فنية و  واملؤسسات اليت تتمتع بقدرا   

  .للبيئة، أو منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، سيوسع نطاق تنفيذ االتفاقية
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  ٢٠١٣-٢٠١٠ خطة عمل األمانة للفترة -  ثالثاً
   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف- ١الربنامج الفرعي 

 / املتعلقة بالتـصحر  القضايا يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول   بفعاليةثري  التأ
  .تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ   -١

 تقوم به جلنة الذيدعم األمانة على حنو فعال لالستعراض  
استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن اهلدف التنفيذي املتعلـق        
بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف يف سياق اخلطة وإطـار         

 لتعزيز تنفيذ االتفاقية العمل االستراتيجيني للسنوات العشر
  )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

املعلومات األساسية املقدمة من األمانة عـن الـدعوة         األخذ ب 
ة استعراض تنفيذ   ـات جلن ـإذكاء الوعي والتثقيف يف توصي    و

  االتفاقية
 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن   :٢٠١١اهلدف لعام   

  توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

    
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

إبالغ الفئات املعنية الرئيسية علـى الـصعد          ١-١
 املتعلقـة   قضاياالب وطين واحمللي على حنو فعال    الدويل وال 
 مـع   التـآزر تردي األراضي واجلفاف وأوجه     /بالتصحر

ختفيف آثار تغـري املنـاخ      / املناخ التكيف مع تغري  عملية  
  وحفظ التنوع البيولوجي

 /حرـدعم األطراف لعمل األمانة يف اإلبالغ عن قضايا التص        
   الصلةاف وأوجه التآزر ذاتـي واجلفـردي األراضـت

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  إذكاء الوعي واإلبالغ والتثقيف  ١-١-١

تـردي  /تصحرللاإلبالغ على حنو فعال بأمهية التصدي       
   كحل لتحديات عاملية رئيسيةاألراضي واجلفاف

، مبا يف ذلك إصدار املنشورات وتنظيم املعارض        اصلزيادة التو 
  وسائل اإلعالمواملؤمترات الصحفية والتغطية يف 

 مـن املوقـع     رتيلزيادة يف عمليات الت   : ٢٠١١اهلدف لعام   
   يف املائة١٥الشبكي بنسبة 

 ألدوات البحـث    خطار يف املائة يف رسائل اإل     ١٥زيادة بنسبة   
 تردي األراضي واجلفـاف   /تصحرلاإلنترنت فيما يتعلق با   عرب  
 أو اتفاقية األمـم املتحـدة     /اإلدارة املستدامة لألراضي و   أو  /و

  ملكافحة التصحر 
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

تردي األراضي  / املتعلقة بالتصحر  قضاياالتناول    ٢-١
 يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك          واجلفاف

املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغـري املنـاخ،         

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة دعم األطراف على حنو فعال دوَر
بصفتها أيـضاً   ذلك،  وزيادة تأكيدها على    التصحر وواليتها   

  أطرافاً يف اتفاقيات ريو وأعضاء يف املؤسسات الدولية ذات الصلة
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،  مـستداماً  وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً    
  والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر

ستهدفة ألن تضع يف اعتباراهتا قضايا      استعداد احملافل الدولية امل   
  تردي األراضي واجلفاف وأن تدرجها يف قراراهتا/التصحر

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  التوجيه التنفيذي واإلدارة   ١-٢-١

قيام اإلدارة بالدعوة على حنو فعال لالعتـراف باتفاقيـة     
مرجع معياري وكإطار   األمم املتحدة ملكافحة التصحر ك    

تردي األراضـي   /قضايا التصحر املي للتنسيق يف جمال     ع
  واجلفاف

زيادة عدد الدعوات املوجهة إىل األمانة لرئاسة األنشطة الرفيعة         
  املستوى أو للتحدث فيها

 يف عدد    يف املائة  ١٠زيادة بنسبة   حتقيق  : ٢٠١١اهلدف لعام   
شارة إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف    حاالت اإل 

تاجات وقرارات اجتماعات األمم املتحـدة، والعمليـات      استن
  شارك فيها األمانةتاإلقليمية ودون اإلقليمية اليت 

    
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

 منظمـات اجملتمـع املـدين       مشاركةزيادة    ٣-١
واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها مـن        

ت املتعلقة باالتفاقية،   املصلحة، يف العمليا  اجلهات صاحبة   
تردي األراضـي واجلفـاف يف      / التصحر قضاياوتناوهلا  

  مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

ا للدور الفعال واهلـام ملنظمـات       ـراف ودعمه ـقبول األط 
  اجملتمع املدين

عاملـة يف إطـار     القدرة املؤسسية للمنظمات غري احلكومية ال     
دة ملكافحة التـصحر علـى االضـطالع        اتفاقية األمم املتح  

  باملبادرات اهلامة ومتابعتها
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ  ١-٣-١
 األحكام املتعلقة مبشاركة منظمات اجملتمع املـدين        سنيحت

مشاركة فعالة يف عملية اتفاقية منظمة األمـم املتحـدة          
  ملكافحة التصحر

شاركة منظمات اجملتمع املـدين يف      املخصص مل تمويل  زيادة ال 
  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ممثالً ملنظمات اجملتمـع     ٦٠أن يشارك    :٢٠١١اهلدف لعام   
  املدين املمولة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

أن تتضمن تقارير مؤمتر األطراف وجلنـة اسـتعراض تنفيـذ           
  قية مسامهات منظمات اجملتمع املديناالتفا

أن تراعى مسامهات منظمات اجملتمـع      : ٢٠١١اهلدف لعام   
   األطرافمن مقررات مؤمتر) فقرات فرعية( فقرات ١٠املدين يف 

  إذكاء الوعي واإلبالغ والتثقيف  ٢-٣-١
حصول عدد متزايد من الطالب وجمموعات الشباب على        

  ألراضي واجلفافتردي ا/مواد تثقيفية تتعلق بالتصحر

ــة   ــات املتعلق ــات للمعلوم ــدارس واجلامع ــتخدام امل اس
   ألغراض تثقيفيةتردي األراضي واجلفاف/التصحرب

عرضـاً عـن    / حماضـرة  ٢٠أن تقدم   : ٢٠١١اهلدف لعام   
   يف املدارس واجلامعاتتردي األراضي واجلفاف/التصحر
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   إطار السياسة العامة-٢الربنامج الفرعي 
  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحرتية هتيئة بيئة مؤادعم 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ  -٢

دعم األمانة على حنو فعال لالستعراض الذي تقوم به جلنة 
استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن اهلدف التنفيذي املتعلـق        

  سياسة العامة يف سياق االستراتيجيةبإطار ال

إطـار   بـشأن عدها األمانة   تاملعلومات األساسية اليت    باألخذ  
  السياسة العامة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   
  توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

    
  :االفتراضات/املخاطر  :تيجةجمال الن

 املؤثرة سياسياً ومؤسسياً وماليـاً      قوىتقييم ال   ١-٢
تـردي األراضـي    /واجتماعياً واقتصادياً يف التـصحر    

واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية      
  بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

تردي / التصحر استعداد األطراف لدعم تقييم القوى املؤثرة يف      
األراضي واجلفاف واحلواجز اليت تعتـرض اإلدارة املـستدامة         

  لألراضي والتوصية بتدابري إلزالة هذه احلواجز

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  مهام التنسيق اإلقليمي اليت تضطلع هبا األمانة  ١-١-٢

دعم األمانة على حنو فعال للتعاون اإلقليمي يف التصدي         
تردي األراضـي واجلفـاف     / املؤثرة يف التصحر   للقوى

  واحلواجز اليت تعترض اإلدارة املستدامة لألراضي

  اتساق برامج العمل اإلقليمية مع تنفيذ االستراتيجية
  أن تنقح ثالثة برامج عمل إقليمية: ٢٠١١اهلدف لعام 

  

  سياسات الدعوة املتعلقة بقضايا عاملية  ٢-١-٢
ذ اتفاقية األمم املتحـدة     زيادة فهم أوجه الترابط بني تنفي     

ملكافحة التصحر والتصدي لقضايا ندرة املياه والغابـات        
 إضـافة إىل مـا      ،واملساواة بني اجلنسني واهلجرة على التوايل     

  لقطاعاتعلى صعيد متعدد ايتصل بذلك من مسائل احلوكمة 

اإلشارة على حنو متزايد إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة           
أو / و تردي األراضي واجلفـاف   / التصحر أو قضايا / و التصحر

اإلدارة املستدامة لألراضي يف تقارير وقرارات األنشطة الرئيسية    
  ندرة املياه والغابات واملساواة بني اجلنسني واهلجرةباملتعلقة 

إشارة هامة يف كل اجتماع عاملي      د  وور: ٢٠١١اهلدف لعام   
   أعالهبّيناملوضوع املإىل 

    
  :االفتراضات/اطراملخ  :جمال النتيجة

قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقـيح بـرامج          ٢-٢
عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية مستندة 
إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتـصادية،       

  وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

ـ  إدراج البلدان األطراف املتأثرة على حنو متزايد لرب         هاامج عمل
  أطر وطنية للتخطيط االستراتيجيما تضعه من الوطنية يف 



ICCD/CRIC(8)/2/Add.1 
Page 8 

 

قيام البلدان األطراف املتأثرة بـإدراج بـرامج          ٣-٢
 اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي     قضاياعملها الوطنية و  

األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك مـن اخلطـط           
  والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية

  

  مؤشرات األداء  زات املتوقعة االجنا
  التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ  ١-٣-٢

زيادة فعالية خدمة البلدان يف جمال تنسيق خطط العمـل          
الوطنية وتعميمها عن طريق التعاون مع برنامج األمـم         

  املتحدة اإلمنائي

 يف املائة من خطـط العمـل الوطنيـة مـع     ٨٠اتساق نسبة  
  االستراتيجية
أن يتيسر للبلـدان األطـراف أدوات       : ٢٠١١اهلدف لعام   

 خطط عملـها    تعميممنهجية ومعلومات تدعم عملية تنقيح و     
  الوطنية

  سياسات الدعوة املتعلقة بقضايا عاملية  ٢-٣-٢
قيام املنظمات والربامج الرئيسية للتعاون املتعدد األطراف       
بدعم البلدان املتأثرة لكي تدرج برامج عملها الوطنيـة،         

تردي األراضـي يف    قضايا  ستدامة لألراضي و  املوإدارهتا  
ختطيط التنميـة ويف اخلطـط والـسياسات القطاعيـة          

  واالستثمارية ذات الصلة 

ربامج العمل الوطنية واإلدارة املستدامة لألراضي وقضايا ب األخذ
ـ          منظمـة   ضعهاتردي األراضي يف السياسات والنهج الـيت ت

األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنـامج        
  األمم املتحدة للبيئة 

تردي األراضي  /التصحرج مسألة   عالَأن تُ : ٢٠١١اهلدف لعام   
لصادرة عـن   أو إرشادات الربجمة ا   / يف السياسات و   واجلفاف

  املؤسسات املشار إليها أعاله
    

  :تاالفتراضا/املخاطر  :جمال النتيجة
 أهـداف   بإدماجاملتقدمة   قيام البلدان األطراف    ٤-٢

صـلب  االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضـي يف        
لتعاون اإلمنـائي يف سـياق      اخلاصة با ها  يعمشار/براجمها

  دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية

استعداد البلدان األطراف إليالء أولوية عالية ألهداف اتفاقيـة         
  مم املتحدة ملكافحة التصحراأل

    
  :االفتراضات/املخاطر   :جمال النتيجة

اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة علـى صـعيد       ٥-٢
تردي األراضي، والتنـوع    /برامج العمل املتعلقة بالتصحر   

البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، مـن         
   أجل حتسني أثر تدابري التدخل

  

 بنـشاط إىل    هااتفاقيات أخرى للتعاون وسعي   أطراف  استعداد  
إجياد أوجه تآزر تشمل جدول أعمال اتفاقية األمم املتحـدة          

  ملكافحة التصحر وقضاياها
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  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  سياسات الدعوة املتعلقة بقضايا عاملية   ١-٥-٢

تردي األراضي واجلفاف   /حتسني زيادة فهم أمهية التصحر    
ملستدامة لألراضي يف التصدي لـتغري املنـاخ        واإلدارة ا 

  والتنوع البيئي

 تردي األراضي واجلفاف  /التصحراإلشارة على حنو متزايد إىل      
واإلدارة املستدامة لألراضي يف تقارير وقرارات االجتماعـات        

  املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي
تردي األراضـي   /التصحرج مسألة   اإدر: ٢٠١١اهلدف لعام   

 يف املقررات املتعلقة بالعمل اإلدارة املستدامة لألراضي/اجلفافو
التعاوين الطويل األجل للدورتني السادسة عـشرة والـسابعة         
عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن          

  تغري املناخ 
  سياسات الدعوة املتعلقة بقضايا عاملية  ٢-٥-٢

ر اجلفاف يف برامج العمل      مسألة التخفيف من آثا    تناول
  املعدة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

إدراج البلدان األطراف املتأثرة تدابري للتخفيف مـن آثـار          
  اجلفاف يف برامج عملها

ثنا عشر بلداً متأثراً من البلدان      اأن يعاجل   : ٢٠١١اهلدف لعام   
 بـرامج   األطراف أمهية التخفيف من آثار اجلفاف يف سـياق        

  العمل ملكافحة التصحر  

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة -٣الربنامج الفرعي 
  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/ املتعلقة بالتصحرعاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنيةالوصول إىل مستوى السلطة ال

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  تنفيذالتيسري والتنسيق ورصد ال  -٣

دعم األمانة على حنو فعال لالستعراض الذي تقوم به جلنـة      
استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن اهلدف التنفيذي املتعلق بالعلم 

  والتكنولوجيا واملعرفة يف سياق االستراتيجية

املعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن حتقيـق        األخذ ب 
جيـا واملعرفـة يف     اهلدف التنفيذي املتعلق بـالعلم والتكنولو     

  توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   
    توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

    
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقيـيم          ١-٣
زيائيـة  يعلـق باالجتاهـات البيوف    أوجه الضعف فيمـا يت    

  واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

استعداد البلدان األطراف املتأثرة إلعداد تقييمات ودراسـات     
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    إقامتها يف إطار    وحاالت إفرادية   

   وقدرة هذه البلدان األطراف على إعدادها ،التصحر
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  مؤشرات األداء  ةاإلجنازات املتوقع
  التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ  ١-١-٣

استخدم األطراف واجلهات صاحبة املـصلحة الرئيـسية        
األخرى لنهج موحد إزاء رصد واستعراض التقدم احملرز يف         

  تنفيذ االستراتيجية

قابلية مقارنة املعلومـات الـواردة يف تقـارير األطـراف 
ألخرى ومالءمتها لرصد   واجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية ا    

  حالة األهداف التنفيذية
 يف ٦٠ أن ُيتبع هنج موحـد يف نـسبة   :٢٠١١اهلدف لعام  

املائة على األقل من التقارير اليت تقدمها البلـدان األطـراف           
  املتأثرة 

  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا   ٢-١-٣
وحـدة مـن    املموعة  اجملدعم األمانة على حنو فعال لوضع       

  تأثريات المؤشر

موعة اجمل األساسية املقدمة من األمانة بشأن       األخذ باملعلومات 
 جلنـة العلـم      يف توصـيات   تـأثري وحدة من مؤشرات ال   امل

  والتكنولوجيا 
 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   

العلـم  التوصيات اليت تعدها األمانـة يف توصـيات جلنـة           
  والتكنولوجيا

  عرفة والعلم والتكنولوجياإدارة امل  ٢-١-٣
دعم األمانة على حنو فعال لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلق          

  تأثري البتنسيق طرائق استخدام جمموعة موحدة من مؤشرات

املعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن تنـسيق        األخذ ب 
وحدة مـن مؤشـرات     املموعة  اجملالطرائق الالزمة الستخدام    

  العلم والتكنولوجيا توصيات جلنة  يفتأثريال

 يف املائة من التوصيات     ٥٠نسبة  يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   
  العلم والتكنولوجيااليت أعدهتا األمانة يف توصيات جلنة 

    
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

ـ وضع إطار مرجعي أساسي       ٢-٣ ستند إىل أقـوى    ي
البيوفيزيائية واالجتماعية  البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات     

  واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

استعداد األطراف املعنية للتوفيق بني اآلراء املتباينة لصاحل نسق         
  إطار مرجعي أساسي مقبول عاملياً

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا  ١-٢-٣

مانة على حنو فعال لعمل جلنة العلم والتكنولوجيـا         دعم األ 
بشأن إعداد هنج علمية متسقة لوضع أطر مرجعية أساسـية          

  وحتديد األهداف

املعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن مواءمـة        األخذ ب 
النهج العلمية لوضع إطار مرجعي أساسي وحتديد األهداف يف  

  العلم والتكنولوجياتوصيات جلنة 
 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١دف لعام   اهل

العلـم  التوصيات اليت أعدهتا األمانـة يف توصـيات جلنـة           
  والتكنولوجيا
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  :االفتراضات/املخاطر   :جمال النتيجة
 معرفة العوامل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة       زيادة  ٣-٣

ادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتـسني        ـواالقتص
  القراراتاختاذ 

متكن البلدان األطراف املتأثرة من حتسني نوعيـة املعلومـات         
    والبيانات الواردة يف التقارير الوطنية

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا  ١-٣-٣

دعم األمانة على حنو فعال لعمل جلنة العلم والتكنولوجيـا          
  يةبشأن املواضيع ذات األولو

ألوساط العلمية   املستمدة يف ا   إتاحة املسامهات الواسعة النطاق   
لتنتفع هبا جلنة العلم والتكنولوجيا يف أعماهلا املتعلقة بالنظر يف          

  املواضيع ذات األولوية
 عاملاً يف اجتماع جلنة العلـم       ٦٠مشاركة  : ٢٠١١اهلدف  

والتكنولوجيا املنظم يف شكل مؤمتر علمي، إضافة إىل مراسلني      
  علميني وطنيني

    
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

 معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ        زيادة  ٤-٣
 املنـاطق   وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية يف      

  املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

التكيف مع تغري   أال يشكل الطابع املستقل للعمليات املتصلة ب      
  .املناخ عامالً حيد من تطور هذه األدوات

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا  ١-٤-٣

دعم األمانة على حنو فعال للجنة العلـم والتكنولوجيـا يف        
وضع طرائق للتعاون مع اهليئات الفرعية العلمية التفاقيـة         

ية بشأن تغري املناخ واتفاقيـة التنـوع        األمم املتحدة اإلطار  
  البيولوجي

املعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن طرائـق        ب األخذ
التعاون بني جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئات الفرعية العلمية        
التفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ        

  جيايف توصيات جلنة العلم والتكنولو
 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   

  التوصيات اليت أعدهتا األمانة يف توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا
  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا  ٢-٤-٣

دعم األمانة على حنو فعال للجنة العلـم والتكنولوجيـا يف        
معاجلة أوجه الترابط بني جـدول أعمـال جلنـة العلـم            

ذات لتكنولوجيا وجداول أعمال منظمات وهيئات أخرى وا
 بعمليات التفاعل بني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف        صلة

  من آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية

املعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن أوجـه        األخذ ب 
الترابط بني جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا وجـداول         

بعمليات التفاعـل  ذات صلة ل منظمات وهيئات أخرى    أعما
بني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف مـن آثـار اجلفـاف            
واستصالح األراضي املترديـة يف توصـيات جلنـة العلـم           

  والتكنولوجيا
 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   

  نولوجياالتوصيات اليت تعدها األمانة يف توصيات جلنة العلم والتك
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  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة
 املعرفة، مبا فيها املعرفـة      قاسمتوافر نظم فعالة لت     ٥-٣

، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي       )٢(التقليدية
والوطين هبدف دعم مقـرري الـسياسات واملـستعملني         
النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفـضل املمارسـات         

  ناجحةوالتجارب ال

تقاسـم  استعداد البلدان األطراف املتأثرة السـتخدام نظـم       
  املعلومات وتطويرها

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا  ١-٥-٣
اتفاقية األمم  ملتعلقة ب لمعلومات واملعارف ا  تقاسم الفعال ل  ال

راضي تردي األ /التصحربقضايا  املتحدة ملكافحة التصحر و   
واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك أفـضل         

  املمارسات والتجارب الناجحة

اتفاقية األمم  يف إطار    املعارف   تقاسمتشغيل نظام للوساطة يف     
املتحدة ملكافحة التصحر يكون حمكماً من الناحيتني اجلغرافية        

  واملواضيعية 
يف ملعرفـة   إنشاء نظام متكامل إلدارة ا    : ٢٠١١اهلدف لعام   

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرإطار 
    

  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة
ــشاركة  ٦-٣ ــة م ــشبكات واملؤســسات العلمي  ال

تردي األراضي  /وضوع التصحر مبوالتكنولوجية ذات الصلة    
  واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

تنفيذ اتفاقية  استعداد األوساط العلمية لتوفري دعم فعال لعملية        
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا   ١-٦-٣

شاركة الـشبكات واملؤسـسات     املتعلقة مب حتسني األحكام   
  العلمية والتكنولوجية

زيادة مشاركة الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجيـة       
   العلم والتكنولوجيايف أعمال جلنة
أن تتناول األطراف يف مقرر صادر عن       : ٢٠١١اهلدف لعام   

مؤمتر األطراف الشروط املسبقة لتحسني مشاركة األوسـاط        
  العلمية

  

                                                      

  .ة التقليدية بشأن املوارد الوراثيةباستثناء املعرف )٢(
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   بناء القدرات-٤الربنامج الفرعي 
  .خفيف من آثار اجلفافتردي األراضي وقلب اجتاهه والت/نع حدوث التصحرمبحتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة 

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
 التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ  -٤

دعم األمانة على حنو فعال لالستعراض الذي تقوم به جلنة          
استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن اهلدف التنفيذي املتعلق ببناء 

  القدرات يف سياق االستراتيجية 

املقدمة من األمانة بـشأن بنـاء       املعلومات األساسية   األخذ ب 
  القدرات يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 يف املائـة مـن      ٥٠نـسبة   يؤخذ ب أن  : ٢٠١١اهلدف لعام   
  توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

  
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

 للقـدرات  قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت    ١-٤
الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك هبدف تطوير         
القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي 

اجلفـاف علـى    وتردي األراضي   / التصحر قضايالتناول  
  الصعيد الوطين واحمللي

شروع البلدان اليت مل يـسبق هلـا أن أجـرت       ٢-٤
 عمليات   إجراء لقدرات يف تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة با   

التقييم ذات الصلة من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات 
تردي األراضي واجلفاف على الـصعيد      /للتصدي للتصحر 
  الوطين واحمللي

استعداد املنظمات واملؤسسات لدعم تطوير بنـاء القـدرات         
  املرتبطة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  التيسري والتنسيق ورصد التنفيذ  ١-٤

حتسن الفرص املتاحة لبناء القدرات على حنو حمدد اهلدف         
  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

مشاركة األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف 
  برنامج علمي لبناء القدرات

  نامج لبناء القدرات وتشغيلهإنشاء بر: ٢٠١١  لعاماهلدف

   التمويل ونقل التكنولوجيا-٥الربنامج الفرعي 
ق ذلك لزيـادة    ـها وتنسي ـتعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدام           

  .ها وفعاليتهاريأثت
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملـة       قيام    ١-٥
لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائيـة واملتعـددة          

   تدابري التدخلريأثتاألطراف لزيادة فعالية و

استعداد البلدان األطراف واجلهات صـاحبة املـصلحة ذات         
  الصلة األخرى لتخصيص موارد لتحقيق أهداف االستراتيجية
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كـبرية  تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية         ٢-٥
ميكن التنبـؤ هبـا دعمـاً       وكافية يف الوقت املناسب وموارد      

تردي األراضي  /رات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر      للمباد
  ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف

 من اجلهود لتعبئة املوارد املالية      املزيدبذل األطراف     ٣-٥
على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبـا         

ربنـامج  فيها مرفق البيئة العامليـة، عـن طريـق التـرويج ل      
اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هـذه        /تفاقيةاال

  املؤسسات

  
  
  
  

استعداد املؤسسات املالية الدولية وجملس مرفق البيئة العامليـة         
 إليالء أولوية عاليـة لقـضايا       وغريها من املرافق والصناديق   

  اإلدارة املستدامة لألراضي

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  التوجيه التنفيذي واإلدارة   ١-٣-٥

إبالغ مرفق البيئة العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة         
تـردي  /التصحرموضوع  والبنك الدويل على حنو فعال بأمهية       

  رة املستدامة لألراضي األراضي واجلفاف واإلدا

تـردي األراضـي    /التـصحر اإلشارة على حنو متزايـد إىل       
اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف االسـتراتيجيات        /واجلفاف

والتقارير واملقررات اخلاصة مبرفق البيئة العاملية، والـصندوق        
  الدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل

اإلدارة هيئات ت أن ُتشري مجيع اجتماعا: ٢٠١١اهلدف لعام 
تـردي األراضـي    /التـصحر اليت تشارك فيها األمانـة إىل       

   اإلدارة املستدامة لألراضي/واجلفاف
    

  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة
كافحـة  ملحتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة         ٤-٥

تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك       /التصحر
 ،ؤسـسات املليات السوقية، والتجارة، و   القطاع اخلاص، واآل  

ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة         
بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولـوجي          

  عالفقر واجلو واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من

ـ         ول إمكانية حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة والوص
  إليها 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
الشروط املسبقة لزيادة مـشاركة     موضوع  تناول    ١-٤-٥

  القطاع اخلاص يف اإلدارة املستدامة لألراضي
ؤمتر األطراف متعلق مبشاركة القطاع اخلاص يف اإلدارة ملمقرر 

  املستدامة لألراضي

  اقية الدعم اإلداري لتنفيذ االتف-٦الربنامج الفرعي 
فزهم حت/التزامهم  املوظفني على  حفاظُ: االفتراضات/املخاطر   دعم اإلدارة لتنفيذ االستراتيجية دعماً فعاالً: النتيجة

  هم للقدراتوتعزيُز
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    التوجيه التنفيذي واإلدارة  )أ(
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  التوجيه التنفيذي واإلدارة  ١-٦
املتحدة ملكافحة التصحر بالرتاهـة     اتسام عملية اتفاقية األمم     

  واالتساق

   إعراب األطراف عن ارتياحها

  التوجيه التنفيذي واإلدارة   ٢-٦
  موارد مناسبة وميكن التنبؤ هبا من أجل مهام األمانةإتاحة 

  عمل األمانةبرامج فر املوارد جلميع جمموعات اتو
 يف املائة من جمموعات     ٨٠تغطية نسبة   : ٢٠١١اهلدف لعام   

  العملامج بر
  خدمات املؤمترات  )ب(

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  خدمات املؤمترات  ٣-٦

إعراب األطراف عن ارتياحها لتحسن الـشروط الالزمـة         
الختاذ قرارات مستنرية على مستوى مؤمتر األطراف وهيئاته        

  الفرعية

عدم تقدمي شكاوى من األطراف فيما خيص الترتيبات املتخذة         
  رات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعيةلتنظيم دو

تقدمي مجيع الوثائق الرمسية يف الوقت املناسـب وبفعاليـة إىل         
 األطراف لتنظر فيها يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

طراف األ بكفاءة بني ممثلي    حاورتيسري عمليات الت    ٤-٦
أو غريهم من اجلهات صاحبة املصلحة      /علميني و الرباء  اخلو
  ئيسية الر

تنظيم مجيع االجتماعات وحلقات العمل واحللقات الدراسية       
  املطلوبة على الفور ويف حدود امليزانية املخصصة

جتهيز مجيع املنشورات والوثائق واملواد اإلعالمية املطلوبة على        
  الفور يف حدود امليزانية املخصصة

  اإلدارة والتمويل واملوارد البشرية  )ج(
  مؤشرات األداء  ة االجنازات املتوقع

  وحدة اخلدمات اإلدارية   ٥-٦
  حتسني فعالية وشفافية اإلدارة التنظيمية واملالية 

  أصداء إجيابية من مراجعي احلسابات اخلارجيني
  

  وحدة اخلدمات اإلدارية ٦-٦
  حتسني خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األمانة

  ارتياح املوظفني

  لتوصيات االستنتاجات وا- رابعاً
تقـدمي تعليقـات بـشأن التوجهـات االسـتراتيجية          يف  قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثامنـة             -١١

  . لكي يتمكن مؤمتر األطراف من اعتماد اخلطة يف ضوء إرشاداهتا٢٠١٣-٢٠١٠خلطة عمل األمانة للفترة 
- - - - - 


