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  استعراض تنفيذ االتفاقية جلنة
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
  خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر     استعراض تنفيذ ا  

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

   خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية
  مذكرة من األمانة

  إضافة

  عراض النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة است
  )٢٠١٣- ٢٠١٠(تنفيذ االتفاقية 

  موجز
 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر اخلطـة وإطـار العمـل                ت، اعتمد ٨-م أ /٣يف املقرر     

 وطلبـت إىل    )االسـتراتيجية () ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             
برنـامج  مـشروع  ، باإلضـافة إىل  )أربـع سـنوات  (عداد خطة عمل متعددة السنوات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إ    

وينبغي للخطة وإطـار العمـل أن يأخـذا بنـهج اإلدارة القائمـة علـى النتـائج                  . عمل حمدد التكاليف لفترة سنتني    
  . ويتسقا مع أهداف االستراتيجية ونتائجها

 اإلجنـازات   عرضالوارد يف هذه الوثيقة إىل      ) ٢٠١٣-٢٠١٠(ويهدف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات         
ويتـضمن املـشروع التوجـه      . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إىل جانب مؤشرات األداء ذات الصلة         املتوقع أن حتققها    

ة  مبشروع برنامج العمل احملدد التكاليف لفتر      وتستكمل هذه املعلومات  . بع املقبلة االستراتيجي لعمل اللجنة للسنوات األر    
  .ICCD/COP(9)/5/Add.4الوارد يف الوثيقة ) ٢٠١١-٢٠١٠(السنتني 
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٦- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - أوالً 

  ٤  ٩- ٧  . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١٠خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للفترة   - ثانياً 
  ٤  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . األهداف االستراتيجية الواردة يف االستراتيجية  - ألف   
  ٤  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . االستراتيجيةاخلطة هداف التنفيذية الواردة يف األ  - باء   
  ٧  ٩  . . . . . . . . . . تقييم ورصد أداء وفعالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  - جيم   

  ٨  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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   معلومات أساسية- أوالً 
عن استعراض تنفيذ ، أن تكون جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مسؤولة ٨- م أ/٣قررت األطراف، يف املقرر   - ١

من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة       وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر       خطةللاألطراف وهيئات االتفاقية    
أن يقوم، بالتشاور مع مكـتيب مـؤمتر         وطلبت األطراف إىل األمني التنفيذي       ).االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(

 الـسنوات  ةإعداد مشروع خطة عمل متعدد   اً مع االستراتيجية، ب   األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ومتشي     
وترد . لعرضه على الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف            )أربع سنوات (

 طلبت األطراف إعداد برنامج عمل حمدد التكـاليف لفتـرة           كذلك. خطة العمل السالفة الذكر يف هذه الوثيقة      
  .ICCD/COP(9)/5/Add.4يف الوثيقة ذلك الربنامج يرد و ،سنتني، يتزامن مع دورة امليزانية

تـؤدي جلنـة   "علـى أن    عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، تنص االستراتيجية خطةوكأساس لتوجه     - ٢
لية إبالغ فعالة وبتوثيق   استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً حمورياً يف استعراض تنفيذ اخلطة االستراتيجية عن طريق عم            

ونشر أفضل املمارسات املستمدة من جتارب تنفيذ االتفاقية، مقدمة بذلك إسهاماً جامعـاً يف مجيـع األهـداف      
وبوجه عام، سيتم تعزيز اللجنة لتحسني الّرْجع من املعلومات اليت تتيح قياس التقدم احملرز ودعم استمرار . التنفيذية

  ".ستراتيجيةالتحسن يف تنفيذ اخلطة اال

إعداد خطة عمل   توجيهها لعملية    األطراف   واصلتويف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،          - ٣
 الستعراض املعلومات اليت تقدمها     الزمين املقترح  واجلدول   ٢٠١٠ يف عام    تبدأاللجنة بربطها بدورة اإلبالغ اليت      

وبناًء على ذلك، فإن خطة العمل املقترحة     . داء وقياس األثر  األطراف وهيئات اإلبالغ األخرى بشأن مؤشرات األ      
 اليت  ICCD/COP(9)/7استعراض وتقييم أداء نظام التنفيذ والوثيقة       ب املتعلقة ICCD/CRIC(8)/4تتسق مع الوثيقة    

جة إىل  احلانظراً ألهنا تسلّط الضوء على       اجلديدة املقترحة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،        االختصاصاتتتضمن  
، ٣ و ٢ و ١إسهام جلنة العلم والتكنولوجيا طوال الدورات املعقودة بني الدورتني املعنية مبؤشرات قيـاس األثـر                

  الجتماعـات املقتـرح يف    الـزمين ل  لجـدول   لقيـاس األثـر وفقـاً       واألداء  مؤشـرات    باسـتعراض    وقيامها
  .االختصاصات نفسها

به مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا، متت هيكلة      اليت تأخذ    النتائج    لإلدارة القائمة على   العامومتشياً مع النهج      - ٤
واتساقاً مع خطة عمل    . الستراتيجيةلخطة وبرنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقاً لألهداف التنفيذية           

ثائق اليت تتضمن األمانة وبرناجمها، وكذلك، إىل حد ما، مع برنامج العمل املشترك لآللية العاملية واألمانة، وهي الو
يرد وصف عملية استعراض املعلومات املتعلقة بكل هدف تنفيذي يف          العمل الفين التحضريي الستعراض اللجنة،      

ويفترض أن تزداد التفاصيل املتاحة عن اإلجنازات املتوقعة . إطار إجنازات متوقعة منفصلة، بدالً من بند واحد شامل
ع التقدم الذي سيجرى إحرازه يف تنفيذ االستراتيجية، وما سيؤدي إليـه            لعمل اللجنة بشأن األهداف التنفيذية م     

  .التدابري التالية اليت ستنجز عن طريق عملية االستعراض اليت ستقوم هبا اللجنةذلك من توضيح 

وباإلضافة إىل استعراض التقدم احملرز يف بلوغ األهداف التنفيذية، تشمل خطة عمل وبرنـامج اللجنـة                  - ٥
الستعراض األول لألهداف االستراتيجية اليت تتضمنها االستراتيجية، وكذلك دور التقييم الذايت           لحضري  تأعمال ال 

 الدور اهلام الذي يقوم به مكتب اللجنة يف توجيه عملية ني الوثيقتنيهاتويتجلى أيضاً يف . لجنةالالذي تضطلع به 
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بوظائف التقييم التدرجيي لكيفية إسهام النتائج املنجزة وبناًء على ذلك، تقوم اللجنة . االستعراض، مبساعدة األمانة
اإلجنازات املتوقعة ضمن إطار األهداف االستراتيجية، وهي مسألة سـتدرج          حتقيق   األهداف التنفيذية يف     يف إطار 
  . منتصف املدةيف  استعراض االستراتيجيةب االختصاصات املتعلقةضمن 

مؤسسات االتفاقيـة  املقابلة هلا لدى ني خطة عمل اللجنة والوثائق     وبالنظر إىل الصالت الوثيقة القائمة ب       - ٦
 : التاليـة  قوهيئاهتا األخرى، وكذلك الوثائق املتعلقة مبيزانية االتفاقية، ينبغي أن تقرأ هذه الوثيقة مقترنة بالوثائ             

ICCD/CRIC/(8)/2 و٣ و٢ و١ وإضافاهتا ICCD/COP/(9)/5 ٣ إليها يف الفقرة وإضافاهتا، فضالً عن الوثائق املشار .  

  ٢٠١٣- ٢٠١٠ خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للفترة - ثانياً 
  ستراتيجية األهداف االستراتيجية الواردة يف اال- ألف 

أصحاب مجيع ، اعتمدت األطراف أربعة أهداف استراتيجية متثل إطاراً يسترشد به ٨- م أ/٣وفقاً للمقرر   - ٧
، مبا يف ذلك يف ٢٠١٨- ٢٠٠٨ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أعماهلم يف الفترة املصلحة والشركاء يف اتفاق   

 يف  الـوارد وسيسهم بلوغ هذه األهداف الطويلة األجـل يف حتقيـق التـصور العـام               .  اإلرادة السياسية  شحذ
 قياس األثر شرات  وستستعرض األطراف التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية باستعمال مؤ         . االستراتيجية

  . اليت ستنظر فيها الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

أن يوافق األطراف على اختـاذ      : األهداف االستراتيجية 
 ١مـن   (تدابري إضافية لتحقيق األهداف االستراتيجية      

  االستراتيجية املنصوص عليها يف) ٤إىل 

 بشأن التدابري اإلضافية    مؤمتر األطراف مقرراً  أن يعتمد   
املزمع اختاذها لتحقيق األهداف االسـتراتيجية، مـع        

األهـداف  املعين ب مراعاة فرع استعراض منتصف املدة      
  ٤إىل  ١االستراتيجية من 

 أن يتخذ مؤمتر األطـراف      :٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
 تعتمد مبوجبه األطراف جمموعة موحـدة مـن         مقرراً
 ١ألهداف االستراتيجية   اخلاصة با ات قياس األثر    مؤشر

 واألساليب ذات الصلة اليت تعكـس أكثريـة         ٣ و ٢و
  .توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  االستراتيجيةاخلطة  األهداف التنفيذية الواردة يف - باء 

 أصـحاب  اترشد هب ، اعتمدت األطراف مخسة أهداف تنفيذية ُيتوقع أن يس        ٨- م أ /٣كما ورد يف املقرر       - ٨
املصلحة والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أعماهلم يف األجل القصري واملتوسط بغيـة دعـم          

حتقيـق األهـداف التنفيذيـة      حالة  تستعرض األطراف   سوف  و. حتقيق األهداف االستراتيجية اليت سلف ذكرها     
  . دورة التاسعة ملؤمتر األطرافباستعمال مؤشرات األداء اليت يتوقع أن تعتمدها ال
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  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف :١اهلدف التنفيذي 

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

الدعوة وإذكـاء الـوعي     ب املتعلق ١اهلدف التنفيذي   
أن تقيم األطراف التقدم احملرز يف حتقيق هذا        : والتثقيف

   اختاذهااهلدف التنفيذي وتبّت يف التدابري التالية املزمع

د التدابري  يتحدأو أكثر ل   أن يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً    
 والعمل ذي الـصلة     ١التالية يف جمال اهلدف التنفيذي      

الذي تضطلع به مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة        
العناصر املقترحة لالسـتعراض، مـع      /والعنصر املقترح 

  املعــينمراعــاة فــرع اســتعراض منتــصف املــدة
  يذيباهلدف التنف

أن يتخذ مؤمتر األطـراف     : ٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
، ١ بشأن التدابري التالية لتحقيق اهلدف التنفيذي        مقرراً

الذي يستهدف األطراف والعمل ذا الصلة ملؤسـسات        
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

   إطار السياسات العامة:٢اهلدف التنفيذي 

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

أن : إطار السياسات العامة  املتعلق ب  ٢نفيذي  اهلدف الت 
تقيم األطراف التقدم احملرز يف حتقيـق هـذا اهلـدف           

  التنفيذي وتبّت يف التدابري التالية املزمع اختاذها

د التدابري  يتحدل أو أكثر  أن يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً    
ـ  والعمل ذي    ٢التالية يف جمال اهلدف التنفيذي       صلة ال

سسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة     الذي تضطلع به مؤ   
 العناصـر املقترحـة لالسـتعراض،     /ترحوالعنصر املق 

 مع مراعاة فرع اسـتعراض منتـصف املـدة املعـين          
  باهلدف التنفيذي

أن يتخذ مؤمتر األطـراف     : ٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
، ٢ بشأن التدابري التالية لتحقيق اهلدف التنفيذي        مقرراً

عمل ذا الصلة ملؤسـسات     الذي يستهدف األطراف وال   
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية
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  العلم والتكنولوجيا واملعرفة :٣اهلدف التنفيذي 

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

: لعلم والتكنولوجيا واملعرفةبا املتعلق ٣اهلدف التنفيذي 
أن تقيم األطراف التقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلـدف          

  بري التالية املزمع اختاذهاالتنفيذي وتبّت يف التدا

د التدابري  يتحدل أو أكثر  أن يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً    
ـ  والعمل ذي    ٣التالية يف جمال اهلدف التنفيذي       صلة ال

الذي تضطلع به مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة        
العناصر املقترحة لالسـتعراض، مـع      /والعنصر املقترح 

ملعـين باهلـدف    مراعاة فرع استعراض منتصف املدة ا     
  التنفيذي

أن يتخذ مؤمتر األطـراف     : ٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
، ٣ بشأن التدابري التالية لتحقيق اهلدف التنفيذي        مقرراً

الذي يستهدف األطراف والعمل ذا الصلة ملؤسـسات        
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

   بناء القدرات:٤اهلدف التنفيذي 

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

أن تقـيم   : بناء القـدرات  ب املتعلق ٤اهلدف التنفيذي   
األطراف التقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلدف التنفيـذي         

  وتبّت يف التدابري التالية املزمع اختاذها

د التدابري  يتحدل أو أكثر  أن يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً    
 والعمل ذي الـصلة     ٤التالية يف جمال اهلدف التنفيذي      

مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة     الذي تضطلع به    
العناصر املقترحة لالسـتعراض، مـع      /والعنصر املقترح 

 مراعــاة فــرع اســتعراض منتــصف املــدة املعــين
  باهلدف التنفيذي

أن يتخذ مؤمتر األطـراف     : ٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
، ٤ بشأن التدابري التالية لتحقيق اهلدف التنفيذي        مقرراً

العمل ذا الصلة ملؤسـسات     الذي يستهدف األطراف و   
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية
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   التمويل ونقل التكنولوجيا:٥اهلدف التنفيذي 

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

: لتمويل ونقل التكنولوجيا  با املتعلق ٥اهلدف التنفيذي   
أن تقيم األطراف التقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلـدف          

  التالية املزمع اختاذهاالتنفيذي وتبّت يف التدابري 

التدابري أو أكثر لتحديد     أن يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً    
ـ  والعمل ذي    ٥التالية يف جمال اهلدف التنفيذي       صلة ال

الذي تضطلع به مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة        
 املقترحة لالسـتعراض، مـع      العناصر/والعنصر املقترح 

 باهلـدف   فرع استعراض منتصف املدة املعـين     مراعاة  
  التنفيذي

أن يتخذ مؤمتر األطـراف     : ٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
، ٥ بشأن التدابري التالية لتحقيق اهلدف التنفيذي        مقرراً

الذي يستهدف األطراف والعمل ذا الصلة ملؤسـسات        
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  استعراض تنفيذ االتفاقيةة ن جلة أداء وفعاليورصد تقييم –جيم 

تقييم عملية تتمكن مبوجبها من     بإرساء  اللجنة  ستقوم  ،  ٨- م أ /٣يف املقرر   مبزيد من التفصيل    ورد  كما    - ٩
 اليت جتمل أساليب الرصد والتقييم العاملية الالزمة لرصد         ICCD/CRIC(8)4ويف الوثيقة   . وفعاليتهائها  ورصد أدا 

 ٢٠١٣ة هبدف تقييم فعالية اللجنة يف عام        تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، ُيقترح استعمال استعراض منتصف املد       
  .وعند اقتراب هناية اخلطة االستراتيجية

  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

أن تقّيم األطراف وترصد أداء اللجنة وفعاليتها وتتخذ        
قرارا بشأن التعديالت املزمع إدخاهلا على عملية الرصد 

) ٢٠١٣ ( ملؤمتر األطراف مقـرراً    ١١أن تتخذ الدورة    
اليت وضعتها اللجنة وحيدد التعديالت  يقيم عملية الرصد

  املمكن إدخاهلا عليها

أن يتخذ مؤمتر األطـراف     : ٢٠١١ لعام   املقرراهلدف  
التدابري التالية لتحقيـق املقاصـد       )أ: (مقررات بشأن 

اخلاصة باألهداف التنفيذية اليت تـستهدف األطـراف        
ئاهتا الفرعية،  والعمل ذا الصلة ملؤسسات االتفاقية وهي     

 يف استعراض االستراتيجيةاالختصاصات املتعلقة ب) ب(و
   منتصف املدة
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   االستنتاجات والتوصيات-  ثالثاً
 اوبرنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني املرتبط هبمتثل خطة العمل املتعددة السنوات اخلاصة باللجنة   - ١٠

املعروضة على الـدورة    كما تتجسد فيها االختصاصات     ألداء وتقييمه،   تشغيل النظام املقترح الستعراض ا    مرحلة  
  :مؤمتر األطراف أن تقوم مبا يلي/استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجلوقد ترغب األطراف يف . التاسعة ملؤمتر األطراف

ضاً أي، وذلك   أداء كل منها   اإلجنازات املتوقعة ومؤشر     بعرضالنظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة         )أ(
  ؛من اإلرشاد عند االقتضاء لتوفري مزيدتعليقات أخرى وتقدمي  ،التكامل مع خطط العمل األخرىأوجه يف ضوء 

 الواردة يف خطة العمل هبدف إحالتها إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف            الفنيةالنظر يف العناصر      )ب(
  .هابغية اعتماد

 -  -  -  -  -  


