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 مرفق

 "اخلطة واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية"توصيات وحدة التفتيش املشتركة وردودها يف 

 التوصية ة التفتيش املشتركةتوصية وحد الرد يف اخلطة االستراتيجية

   قضايا السياسات العامة-أوالً

 األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية       البلدان قـيام  :٢-٢ النتـيجة 
 مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية استراتيجيةلوضـعها يف شكل وثائق    

  .ر سياق أطر متكاملة لالستثمايفواجتماعية واقتصادية، وإدراجها 

 األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية       البلدان قيام :٣-٢ النتـيجة 
 وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف       لألراضيومسـائل اإلدارة املستدامة     

  . ذات الصلة واالستثماريةالقطاعيةاخلطط والسياسيات العامة 

 إدراج  ينـبغي أن يدعو مؤمتر األطراف البلدان األطراف املتأثرة إىل         
 . برامج عملها الوطنية ومنحها األولوية يف خططها اإلمنائية الوطنية

 أ١

مراعاة أهداف االتفاقية  بتعميمالبلدان األطراف املتقدمة  قيام :٤-٢ النتـيجة 
مبا ها للتعاون اإلمنائي    عمشاري/براجمهاوتدابـري اإلدارة املستدامة لألراضي يف       

 .الوطنيةستثمارية دعمها للخطط القطاعية واالينسجم و

ينـبغي أن يدعو مؤمتر األطراف البلدان األطراف املتقدمة إىل إدماج           
 .اإلمنائية مشاريعها/أهداف اتفاقية مكافحة التصحر يف صلب براجمها

 ب١

ومل يقترح الفريق   . نظـر الفريق العامل على النحو الواجب يف هذه التوصية         
 .العامل اختاذ إجراء آخر مبوجب هذه التوصية

 مؤمتر األطراف يف دعوة مجيع البلدان األطراف إىل تعيني كبار           يرغب قد
 . شؤون اتفاقية مكافحة التصحرلتويلموظفي الوزارات املختصة 

٢ 

برنامج ) ج( جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،      - إطار التنفيذ باء     -الفصل السادس   
 مسؤولية   االتفاقية  استعراض تنفيذ  تسند إىل جلنة   -ج  : األولويات `٢`العمـل،   

، مبا يف ذلك النواتج     إجـراء تقييم منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية         
ب ١أ و ١ الـيت تشـري إىل توصيَيت وحدة التفتيش املشتركة           ٤-٢ و ٣-٢ و ٢-٢

 . أعاله

إىل األمني التنفيذي رصد تنفيذ  األطرافأن يطلـب مؤمتر   ينـبغي 
كل دورة من    إىل  ذلك تقدمي تقرير عن  التوصـيات املذكورة آنفاً و    

 .دورات مؤمتر األطراف

٣ 



 
 

IC
C

D
/C

O
P(8)/10/A

dd.1/C
orr.1 

P
age 3 

 التوصية ة التفتيش املشتركةتوصية وحد الرد يف اخلطة االستراتيجية

  اإلدارة -ثانياً 

. توصيات إضافية من وحدة التفتيش املشتركة إىل األطراف ومؤمتر األطراف
 مؤمتـر األطراف النظر يف كيفية تناول املكتِب املسائل الطارئة           قـد يرغـب   

  .متر األطراف دورات مؤانعقاد واملالية خارج فترات التنفيذية

النظر يف منح املكتب سلطة تشريعية  يفيرغـب مؤمتر األطراف   قـد 
  طوارئ خارج  أيةكافـية لتدعيم نفوذه على حنو ميكنه من مواجهة          

 الداخليدورات انعقاد مؤمتر األطراف، وقد يرغب يف تنقيح النظام          
 .ملؤمتر األطراف تبعاً لذلك

٤ 

، جلنة العلم والتكنولوجيا -، ألف التنفـيذ  إطـار  -الفصـل السـادس   
 األطراف التواتر املناسب    مؤمتـر  يقـرر  `٢`: املؤسسـية  الترتيـبات ) أ(

 تزامن اجتماعات   إمكانيةالجـتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك         
 هبدف مع اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         العلم والتكنولوجيا  جلنة

 األطراف يف الوقت املناسب باملشورة املتعلقة       كفالـة االستمرارية ومد مؤمتر    
  . اخلطة االستراتيجيةيف ضوء العامة بالسياسة

 أن حيـدد لدورات جلنة العلم       يفيرغـب مؤمتـر األطـراف        قـد 
 .األطراف مؤمتروالتكنولوجيا موعداً يسبق موعد انعقاد دورات 

 أ٥

، جياجلنة العلم والتكنولو   -، ألف   التنفـيذ  إطـار  -الفصـل السـادس     
 العلم والتكنولوجيا   جلنة يف يكون التمثيل  `١`: املؤسسـية  الترتيـبات ) أ(

 مشاركة طائفة افيه وُتراعى إىل اخلربة املهنية اخلرباء مستنداً واإلدراج يف قائمة
والتجربة يف اجملاالت املتعلقة باجلوانب      التخصصات واسـعة مـن أصـحاب     

 لقواعد   بتكافؤ التمثيل وفقاً   يتم ذلك و .البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية  
وتضع األطراف إجراء حمددا هلذا الغرض حسبما تنص عليه          .املتحدة األمـم 
 .وحدة التفتيش املشتركة توصيات

 

األطراف أن  البلدانيطلب إىل مجيع  أن يفيرغب مؤمتر األطراف  قد
تعـني موظفـني مـن ذوي اخلـربة املناسبة لتمثيلها يف جلنة العلم              

 . إجراًء حمدداً يف هذا الشأنتضعوأن  كنولوجياوالت

 ب٥
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 التوصية ة التفتيش املشتركةتوصية وحد الرد يف اخلطة االستراتيجية

   وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر-ثالثاً

: املؤسسية الترتيبات) أ( األمانة،   -، دال   التنفيذ إطار -الفصل السادس   
تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش           

 .إىل مؤمتر األطرافتقارير  بصورة منهجية عنهاشتركة وتقدم امل

عـند إعـداد الوثائق اليت تعرض على مؤمتر األطراف، وخباصة الوثائق            
املتعلقة بالربنامج وامليزانية املقترَحني، ينبغي أن يتَّبع األمني التنفيذي بدقة          

 وامليزنة  التوجيه الصادر عن مؤمتر األطراف، وأن يطبق التخطيط والربجمة        
القائمة على النتائج، مبا يف ذلك عند تنفيذ األنشطة اإلضافية املطلوبة يف            

 .خمتلف مقررات مؤمتر األطراف

٦ 

برنامج العمل،  ) ب( األمانة،   -، دال   التنفيذ إطار -الفصـل السـادس     
يف سياق  معّززة  تنهض األمانة مبهام    ) أ: (مهام تقدمي اخلدمات والتيسري    `٢`

ت دعم دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         تقـدمي خدما  
  . دعم إعداد التقارير الوطنية-٣ :ما يلي ويتمثل ذلك يف

ينـبغي أن يكفـل األمني التنفيذي تركيز األمانة على دورها احلفّاز يف             
 ٢٣من املادة   ) ج(٢تفاعـلها من البلدان األطراف املتأثرة مبوجب الفقرة         

 .من االتفاقية

٧ 

وحدة التفتيش املشتركة    توصيات - إطار التنفيذ، واو     -الفصل السادس   
من مؤمتر األطراف أن  يرجى): أ(، األطراف اإلضـافية إىل األطراف ومؤمتر    

 وإبالغلنامية املتأثرة لتجميع     ا للبلدان واملايل الكايف الدعم التقين     توفرييضمن  
 .٢٦من املادة  ٧ لفقرةل املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية، وفقاً

يـرجى من البلدان األطراف املتقدمة أن تضمن توفري الدعم التقين واملايل            
الكـايف للبلدان النامية املتأثرة لتجميع وإرسال املعلومات املطلوبة مبوجب          

 .٢٦ من املادة ٧االتفاقية، وفقاً للفقرة 

 أ٨

من : يزانيةامل) ج( األمانة،   - إطـار التنفـيذ، دال       -الفصـل السـادس     
 وميكن التنبؤ هبا لضمان حسن سري عمل األمانة         كافيةالضروري توافر موارد    

بكفاءة يف تأدية مهامها األساسية وتقدمي خدماهتا املطلوبة لتنفيذ هذه          وعملها  
وردت ضمن إطار لإلدارة القائمة على النتائج، حسبما         اخلطة االستراتيجية، 

  .ش املشتركة يف تقرير وحدة التفتياإلشارة إليه

يـرجى من البلدان األطراف املتقدمة توفري مستويات أعلى من التربعات           
للصناديق االستئمانية التفاقية مكافحة التصحر لتمكني هذه الصناديق من         

 .دعم تنفيذ االتفاقية

 ب٨
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 التوصية ة التفتيش املشتركةتوصية وحد الرد يف اخلطة االستراتيجية

برنامج العمل،  ) ب( األمانة،   -، دال   إطار التنفيذ  -الفصـل السـادس     
 :منظمات اجملتمع املدين   مشـاركة  -  وظـائف أساسـية أخـرى، د       `٣`
 األمانـة إجـراءات منقحة ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف           تضـع  `١`

 باالتفاقية، مبا يف ذلك وضع معايري اختيار املتعلقةاالجـتماعات والعملـيات     
 املشاركني من خمتلف املناطق مبا يتفق     بنيواضـحة وآلية تضمن وجود توازن       

 .يش املشتركةمع توصيات وحدة التفت

ينـبغي أن يقـترح األمـني التنفيذي، على سبيل األولوية، إجراءات منقّحة             
ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف مؤمتر األطراف واألنشطة األخرى، مبا يف           
ذلـك معايري اختيار واضحة وآلية لضمان التوازن بني املشاركني من خمتلف            

 .املناطق

٩ 

بـرامج عمل استراتيجية للجنة العلم      يعـتمد مؤمتـر األطـراف خططـاً و        
، واألمانة واآللية    املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية    اللجـنة والتكنولوجـيا، و  

 .العاملية، فضالً عن خطة العمل املشتركة بني اآللية العاملية واألمانة

ينبغي أن يقر مؤمتر األطراف إطار وضع املعايري لإلدارة القائمة على           
 .النتائج

١٠ 

:  إطار التنفيذ-د مؤمتر األطراف خطة استراتيجية تشمل الفصل السادس       يعتم
.  األمانة واآللية العاملية، فضالً عن قسم التنسيق بني األمانة واآللية العامليةأقسام

ألمانة واآللية العاملية، خططاً وبرامج عمل استراتيجية ل    ويعتمد مؤمتر األطراف    
 .آللية العاملية واألمانةفضالً عن خطة العمل املشتركة بني ا

ينـبغي أن يوافـق مؤمتر األطراف على إنشاء فرقة عمل تتألف من             
اآللـيات الرئيسية الداعمة التفاقية مكافحة التصحر وتستخدم إطار         
وضـع املعايري لإلدارة القائمة على النتائج يف وضع إطار استراتيجي           

قة وظائف  طويل األجل التفاقية مكافحة التصحر حيدد على وجه الد        
وأنشـطة أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وميكّن األمني التنفيذي من          

 .وضع خطة متوسطة األجل

١١ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش           

  .إىل مؤمتر األطرافتقارير صورة منهجية  بعنهااملشتركة وتقدم 

 التعاقد مع كيان    التنفيذي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني        ينبغي
خـربة مسـتقلة إلجراء حتليل حلجم العمل على مستوى كل إدارة            

 من عملية تقدير االحتياجات الستعراض املوارد املالية والبشرية كجزء
 . إطار اخلطة املتوسطة األجل املتوقعة يفالنتائجالالزمة لتحقيق 

١٢ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش           

 . إىل مؤمتر األطراف تقارير بصورة منهجيةعنهااملشتركة وتقدم 

 التقدم مبقترحات   التنفيذياف إىل األمني     أن يطلب مؤمتر األطر    ينبغي
 تقدير  استعراضللميزانية القائمة على النتائج تستند إىل استنتاجات        

االحتـياجات وترتبط خبطة متوسطة األجل، مبا يتفق مع إطار وضع           
 . اخلاص باإلدارة القائمة على النتائجاملعايري

١٣ 
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 التوصية ة التفتيش املشتركةتوصية وحد الرد يف اخلطة االستراتيجية

 واآللية العاملية األمانةالعالقة بني  -رابعاً 

األمانة، واآللية العاملية وقسما تنسيق     :  إطار التنفيذ  -الفصـل السـادس     
 .األمانة واآللية العاملية

يعتمد مؤمتر األطراف برامج عمل األمانة واآللية العاملية، فضالً عن خطة العمل 
 .املشتركة بني اآللية العاملية واألمانة

 الترتيبات )أ (ية، اآللية العامل- إطـار التنفيذ، جيم  -الفصـل السـادس    
 القائمة بني اآللية والصندوق الدويل      املؤسسيةتظل الترتيبات    `١`: املؤسسية

 برصد فعالية الترتيبات    األطراف يقوم مؤمتر    `٢` .للتنمية الزراعية بدون تغيري   
 للتنميةوالصندوق الدويل   العاملية   القائمة بني اآللية      والقيمة املضافة  املؤسسـية 

 .نسجم مع توصيات وحدة التفتيش املشتركةالزراعية، مبا ي

 أعاله ١١ينبغي أن يطلب إىل فرقة العمل اليت سُتنشأ مبوجب التوصية 
 :ما يلي

أن تفرق بوضوح بني وظائف األمانة ومسؤولياهتا وأنشطتها         `١`
من ناحية ووظائف اآللية العاملية ومسؤولياهتا وأنشطتها من        

 ناحية أخرى؛

ات اإلدارية احلالية لآللية العاملية بصيغتها     أن تستعرض الترتيب   `٢`
الـواردة يف مذكـرة التفاهم املوقعة بني الصندوق الدويل          
للتنمية الزراعية ومؤمتر األطراف، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي         

 .امليزانية وتقارير األداء بشكل منفصل إىل مؤمتر األطراف

١٤ 

 بامليزانيةاملسائل املالية واملسائل املتعلقة  -خامساً 

وُتنفَّذ أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر     . اعُتمدت أثناء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     
 .األطراف

ينـبغي أن يعـتمد مؤمتر األطراف ويطبق إجراءات لعملياته اخلاصة           
 من النظام   ١٥٣بصـنع القرارات مماثلة لإلجراءات الواردة يف املادة         

 .الداخلي للجمعية العامة

١٥ 

وُتنفَّذ أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر     . مدت أثناء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     اعُت
 .األطراف

ينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف يف اعتماد امليزنة باليورو واعتماد نظام           
 اعتباراً من فترة    - اليورو   -أحـادي العملة لتقدير األنصبة املقررة       

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

١٦ 
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 التوصية ة التفتيش املشتركةتوصية وحد الرد يف اخلطة االستراتيجية

  أخرى يف جمايل التنظيم واإلدارة مسائل-سادساً 

ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني العام لألمم املتحدة تفويض  .يواصل مؤمتر األطراف النظر يف هذه التوصية
سـلطة كاملـة إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة           

ملساءلة التصحر عن طريق بيان شامل جبميع السلطات املفوضة وبنود ا
 .املرتبطة هبا حيل حمل صكوك التفويض السابقة

١٧ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش           

 . إىل مؤمتر األطراف تقارير بصورة منهجيةعنهااملشتركة وتقدم 

غي أن يعـد األمني التنفيذي استراتيجية إلدارة املوارد البشرية          ينـب 
باعتـبارها جـزءاً أساسياً من االستراتيجية املقترحة لإلدارة القائمة          

 .النتائج

١٨ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
 تقرير وحدة التفتيش    تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف       

 . إىل مؤمتر األطراف تقاريربصورة منهجيةعنها املشتركة وتقدم 

 :ينبغي لألمني التنفيذي

أن يسـتعرض التوازن بني اجلنسني يف مستوى فئة الوظائف           `١`
الفنـية فما فوق وأن يبذل جهوداً، حينما تسنح فرص يف           

ة العامة األمانة، للتحرك حنو بلوغ اهلدف الذي حددته اجلمعي
 لألمم املتحدة؛

أن يستعرض التوزيع اجلغرايف يف مستوى الوظائف الفنية فما   `٢`
فـوق وأن يـبذل جهوداً، حينما تسنح فرص يف األمانة،           

 .لتحقيق توزيع أكثر إنصافاً

١٩ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
سسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش        تنفذ األمانة التوصيات املؤ   

 .إىل مؤمتر األطرافتقارير بصورة منهجية عنها املشتركة وتقدم 

ينـبغي أن يضـع األمـني التنفيذي استراتيجية شاملة لتكنولوجيا           
املعلومـات واالتصاالت من أجل دعم االستراتيجية املقترحة لإلدارة        

 .ها مؤمتر األطراف ويقرهاالقائمة على النتائج، كيما ينظر في

٢٠ 
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: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش           

 . إىل مؤمتر األطراف تقاريربصورة منهجيةعنها املشتركة وتقدم 

املعلومات واالتصاالت وإقرارها، قد بعد وضع استراتيجية تكنولوجيا 
يرغـب مؤمتـر األطـراف يف إنشاء صندوق خمصص لتكنولوجيا            
املعلومات واالتصاالت، ومن األفضل أن يكون ذلك يف إطار امليزانية         

 . األساسية

٢١ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
سسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش        تنفذ األمانة التوصيات املؤ   

 . إىل مؤمتر األطراف تقارير بصورة منهجيةعنهااملشتركة وتقدم 

من  :امليزانية) ج( األمانة،   - إطـار التنفـيذ، دال       -الفصـل السـادس     
وميكن التنبؤ هبا لضمان حسن سري عمل األمانة        كافية  توافر موارد    الضروري
ة مهامها األساسية وتقدمي خدماهتا املطلوبة لتنفيذ هذه        بكفاءة يف تأدي  وعملها  

اخلطة االستراتيجية، ضمن إطار لإلدارة القائمة على النتائج، وحسبما يرد يف           
  .تقرير وحدة التفتيش املشتركة

ينـبغي أن يطلـب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي إجراء تقدير            
والتوصية بكيفية تلبية هذه للزيادات يف تكاليف تشغيل املباين اجلديدة 

 .املتطلبات اإلضافية على أفضل وجه

٢٢ 

: الترتيبات املؤسسية ) أ( األمانة،   - إطار التنفيذ، دال     -الفصل السادس   
األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش           تنفذ

 .راف إىل مؤمتر األط تقاريربصورة منهجيةعنها وتقدم  املشتركة

ينبغي أن يواصل األمني التنفيذي حتري إمكانات التوسع يف اخلدمات          
املشتركة والتشاركية اليت حتقق االقتصاد يف التكاليف مع نظرائه يف          

 . بون وتقدمي تقارير منتظمة عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف

٢٣ 
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  التنسيق والتعاون-سابعاً 

برنامج العمل،  ) ب(،  األمانة -، دال   إطار التنفيذ  -الفصـل السـادس     
تعمل األمانة إىل جانب فريق      - ج   : األساسـية األخـرى    الوظـائف  `٣`

هبدف التوجه  ريو اتفاقيات تنفيذ عملية يف االتصال املشترك على تعزيز التعاون
 لتوصيات وحدة التفتيش    الفين وفقاً   يف التعاون  حنـو طـرائق أكـثر حتديداً      

 .املشتركة

 مع فريق بالعملاألمني التنفيذي  إىل األطراف مؤمتر يوعزأن   ينـبغي 
 عملية تنفيذ اتفاقيات ريو     يفاالتصـال املشترك على تعزيز التعاون       

أكثر  الفينوتدعـيم أوجـه التآزر بغية التوجه حنو طرائق للتعاون           
 .حتديداً، وأن يقدم إليه بانتظام تقارير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

٢٤ 

برنامج العمل،  ) ب(،  األمانة -، دال   إطار التنفيذ  -لسـادس   الفصـل ا  
تتوىل األمانة زيادة أنشطتها املتعلقة      : األساسـية األخـرى    الوظـائف  `٣`

 يفبالدعوة وإذكاء الوعي وحتديد جداول األعمال والتمثيل، حسب االقتضاء، 
 . على الصعيد الدويل ذات الصلةاحملافل

حفاز بني  هائلة لالضطالع بدور جهوداًأن تـبذل األمانة   ينـبغي 
تعزيز التعاون بينها    بغيةاألطراف املعنية وخمتلف املنظمات الشريكة      

عمل  خطةويف هذا الصدد ينبغي أن تعد األمانة  . يف تنفـيذ االتفاقية   
 .حمددة وتقدم تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف عن التقدم احملرز

٢٥ 

- - - - - 

 


