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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت )أ(٦البند 
  شراخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات الع     

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(زيز تنفيذ االتفاقية من أجل تع   
  للسنوات تقرير عن تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  العشر   

  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية  من أجل تعزيز

  *ستراتيجيةالفيذي عن تنفيذ اتقرير األمني التن
  موجز

، اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة خطة وإطار عمل استراتيجيني للسنوات العشر             ٨- م أ /٣عمالً باملقرر     
وحتتوي هذه الوثيقة التقرير املقدم من األمـني        "). الستراتيجيةا"يشار إليهما بوصفهما    (من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية      

  .تلبية ملا طلبته األطراف يف املقرر املشار إليه أعاله االستراتيجية  مؤمتر األطراف التاسع بشأن تنفيذالتنفيذي إىل

ويتوقع أن . وحتقيق كافة نتائجها االستراتيجية أن لألطراف دوراً رائداً يف بلوغ مجيع أهداف االستراتيجية وتبني  
ويف هذا الـصدد،    . ٢٠١١- ٢٠١٠رين يف غضون فترة السنتني      تتاح التقارير األولية لألطراف وأصحاب املصلحة اآلخ      

وتـوفر  . الستراتيجيةتركز هذه الوثيقة على اخلطوات اليت اختذهتا هيئات االتفاقية ومؤسساهتا لدعم األطراف يف تنفيذ ا              
استراتيجية  و نظام اإلبالغ واالستعراض،كتطويرعملية االستعراض املؤسسي الدعم التنفيذي لألطراف يف جماالت أساسية 

  .االتصال، وآليات التنسيق يف سياق مرفقات التنفيذ اإلقليمية، وضبط برامج العمل

  
                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة لتقدمي آخر ما توافر من معلومات إىل األطراف   *
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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٥- ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - أوالً 

  ٤  ٩- ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة: تنفيذ االستراتيجية  - ثانياً 

  ٥  ١٥- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض اإلجنازات يف إطار األهداف االستراتيجية  - ثالثاً 

  ٦  ١٩- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض اإلجنازات يف إطار األهداف التنفيذية  - رابعاً 

  ٧  ٢٨- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عملية االستعراض املؤسسي  - خامساً 

  ٩  ٤٣- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل حمّددة  - سادساً 

  ٩  ٣١- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آليات التنسيق اإلقليمي  - ألف   
  ٩  ٣٥- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة منظمات اجملتمع املدين  - باء   
  ١٠  ٣٩- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجية االتصال الشاملة  - جيم   
  ١٠  ٤٣- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مواءمة برامج العمل  - دال   

  ١١  ٤٥- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً 
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  معلومات أساسية -  أوالً
، خطة وإطار عمل )١(٨- م أ/٣اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف مقرره   - ١

وتتجلى رؤيا "). الستراتيجية ا"يشار إليهما بوصفهما (تفاقية استراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اال
تردي / اجتاه التصحرلعكسهو إقامة شراكة عاملية  املستقبل يفاهلدف "اليت تنص على أن  االستراتيجية األطراف يف

ـ                  تدامة األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيـق االس
َيسترشد هبا مجيع أصحاب املصلحة والشركاء يف إطار اتفاقية         استراتيجية  أربعة أهداف    االستراتيجية    وحتدد ."البيئية

  :، فهيالستراتيجيةاألمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أعماهلم حتقيقاً للرؤيا املشار إليها أعاله، أما األهداف ا

  ؛املتأثرينحتسني سبل عيش السكان   )أ(
  ؛حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة  )ب(
  ؛حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً  )ج(
  .الوطنية والدوليةتعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة   )د(

حتديد " مهمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي         باإلضافة إىل ذلك، على أن     االستراتيجية   وتنص  - ٢
تـردي  /إطار عاملي لدعم وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابري وطنية وإقليمية ترمي إىل منع حدوث التـصحر               

 اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف باالعتماد على التفوق العلمي والتكنولوجي،           وعكساألراضي والسيطرة عليه    
 االسـتراتيجية    وتقدم ."عي العام، ووضع املعايري، والدعوة وتعبئة املوارد، مبا يسهم يف احلد من الفقر            وإذكاء الو 

، مجيع أصحاب املصلحة    ) سنوات ٥- ٣(مخسة أهداف تنفيذية أيضاً َيسترِشد هبا، على األجلني القصري واملتوسط           
  :أما األهداف التنفيذية فهي. الستراتيجيةألهداف اوالشركاء يف إطار اتفاقية األمم املتحدة دعماً لتحقيق الرؤيا وا

 يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات بفعاليةالتأثري : الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف  )أ(
  ؛تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر

تـردي  /لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التـصحر     هتيئة بيئة مؤاتية    دعم  : ةلسياسات العام لإطار    )ب(
  ؛األراضي وختفيف آثار اجلفاف

العلميـة  عاملية يف جمال املعرفـة   أن تصبح جهة اختصاص مرجعية  : العلم والتكنولوجيا واملعرفة    )ج(
  ؛تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/والتقنية املتعلقة بالتصحر

تـردي  /حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التـصحر         : قدراتبناء ال   )د(
  ؛ اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفافوعكساألراضي 
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف        : التمويل ونقل التكنولوجيا    ) ه(

  .ق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتهاوحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسي
                                                      

  .ICCD/COP(8)/16/Add.1مدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة يف الوثيقة ترد املقررات اليت اعت )١(
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ويتم حتديد جمموعة من النتائج لكل هدف تنفيذي، وهي متثل اآلثار اليت يتوقع أن تفضي إليها األهداف                   - ٣
  .التنفيذية على األجلني القصري واملتوسط

يئات والشركاء إطاراً يبني ما ُيْعَهد إىل املؤسسات واهل االستراتيجية وباإلضافة إىل حتديد األهداف، حتتوي  - ٤
  .وأصحاب املصلحة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أدوار ومسؤوليات لتحقيق تلك األهداف

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم، أيضاً، تقريراً إىل مؤمتر األطراف ٨- م أ/٣وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره   - ٥
  .املذكور ُمَضمَّن يف هذه الوثيقة؛ والتقرير ستراتيجيةالتاسع بشأن تنفيذ اال

  مقدمة: ستراتيجيةتنفيذ اال -  ثانياً
إىل تعزيز عملية تنفيذ االتفاقية بأسلوب شامل يهتم بالتفاعل القائم فيما بني النـاس      االستراتيجية  هتدف    - ٦

جلفاف رداً على ويتم التركيز على التصحر وتردي األراضي وا. والنظم اإليكولوجية ويعتمد على أحكام االتفاقية   
ومتكـن  . خمتلف التحديات النامجة عن ندرة املوارد الطبيعية يف شىت الظروف املبينة يف مرفقات التنفيذ اإلقليمية              

، كإطار للتنفيذ، من االعتراف صراحة باملنافع احملققة على الصعيد العاملي نتيجة التدابري املتخـذة،               ستراتيجيةاال
تدابري قد استهدفت أسباب التصحر أو النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة، أو           بغض النظر عما إذا كانت تلك ال      

  .مناطق جغرافية معينة أو أي جانب آخر من جوانب االتفاقية

 ويتم اآلن   .ستراتيجيةاالج  ئ مجيع أهداف ونتا   قيق يف حت  اً رائد اًألطراف دور على أن ل   االستراتيجية   وتنص  - ٧
صد التقدم احملرز وسيعرض النظام على األطراف لكي تنظر فيه، ويشمل النظام وضع نظام لإلبالغ والرصد بغية ر

وفيمـا  . ومؤشرات أداء ُتسَتخَدم يف األهداف التنفيذية      االستراتيجية   مؤشرات لتقييم األثر ُتطبَّق على األهداف     
 املصلحة اآلخرين متاحة يتعلق باألهداف التنفيذية، يتوقع أن تكون التقارير األولية املقدمة من األطراف وأصحاب

متاحة خـالل    االستراتيجية   ويتوقع أن تكون التقارير األولية عن األهداف      . ٢٠١١- ٢٠١٠خالل فترة السنتني    
ويف هذا الصدد، تركز هذه الوثيقة على . فترة السنتني التالية إضافة إىل املعلومات املقدمة بشأن األهداف التنفيذية

  .ستراتيجيةالتفاقية ومؤسساهتا لدعم األطراف لدى تنفيذ االاخلطوات اليت اختذهتا هيئات ا

. بنجاح االستراتيجية   ، إىل حد كبري، بتمهيد الطريق لتنفيذ      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وتتميز فترة السنتني األوىل،       - ٨
وتتمثل إحدى املسائل اهلامة يف هذا السياق يف وضع نظام إبالغ ورصد يأخذ يف االعتبار االختصاصات املعتمدة                 

) أو إصـالح (وتوجد مسألة شبيهة أخرى هي عمليـة اسـتعراض         . راً ألجل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     مؤخ
املؤسسات اليت توجب على هيئات االتفاقية ومؤسساهتا أن تنتهج َنْهج اإلدارة القائمة على النتائج وتتطلب القيام          

وجيب، باإلضافة إىل   .  جلنة العلم والتكنولوجيا   بعمليات الربجمة وامليزنة ذات الصلة، فضالً عن إعادة تنظيم عمل         
وتؤثر يف تنفيذها جبوانب شىت، لكي       االستراتيجية   ذلك، أن تعرض على األطراف مسائل حمددة عديدة نامجة عن         

وُتذكر بني هذه املسائل، آليات التنسيق اإلقليميـة، ومـشاركة          . تنظر فيها األطراف يف مؤمتر األطراف التاسع      
اسـتراتيجية  ع املدين يف العمليات املضطلع هبا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر، و              منظمات اجملتم 

  .ستراتيجيةاالتصال الشاملة، ومسألة ضبط برامج العمل وفقاً لال
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ُتعرض بالتفصيل يف وثائق أخرى      االستراتيجية   ونظراً إىل أن املسائل املشار إليها أعاله فيما يتعلق بتنفيذ           - ٩
قدمة إىل مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يهدف هذا التقرير إىل تقدمي                م

واهلدف األول من هذه الوثيقة هو، بالتايل، إتاحة موجز مقتضب ولكن شامل . حملة عامة فقط عن اجلوانب البارزة
 لشىت جوانب عملية تنفيذ االتفاقية، مبا يشمل اخلطوة األوىل          عن التقدم احملرز حىت اآلن بغية تيسري فهم األطراف        

وستتغري طبيعة هذا التقرير ليصبح تقريراً موضوعياً أكثر        . خالل فترة السنتني األوىل   " بيئة مؤاتية "املتمثلة يف هتيئة    
  .ستراتيجيةبتوافر املعلومات عن التقدم الذي حترزه األطراف يف تنفيذ اال

  ستراتيجيةاإلجنازات يف إطار األهداف االاستعراض  -  ثالثاً
 أدوات ووضع هنج، وخباصـة حتديـد        لتصميم خطوات هامة    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اتُِّخذت يف فترة السنتني       - ١٠

وأحرز تقدم  . ستراتيجيةاألربعة لال  االستراتيجية   مؤشرات لتقييم األثر، بغية تقييم التقدم احملرز يف بلوغ األهداف         
داء وتقييم تدفقات االستثمار وكذلك فيما يتعلق باالقتراحات املقدمة لتجميـع أفـضل             تقييم األ جمال  يف  مماثل  

  .املمارسات ونشرها

 أن تسدي لـه جلنـة العلـم    ٨- م أ/٣وخبصوص مؤشرات تقييم األثر، طلب مؤمتر األطراف يف مقرره      - ١١
 احملددة يف ٣ و٢ و١ االستراتيجية فالتقدم احملرز يف تنفيذ األهدا والتكنولوجيا املشورة بشأن أفضل أسلوب لتقييم

وتلبية هلذا الطلب، أجرت جلنة العلم والتكنولوجيا مشاورات لتعيني جمموعة دنيا من مؤشرات تقييم . ستراتيجيةاال
مدى بلـوغ    األثر ميكن أن تستخدمها البلدان األطراف املتأثرة كما ميكن استخدامها على الصعيد العاملي لتقييم             

  مؤشراً من مؤشرات تقييم١١ومت بفضل هذه العملية تعيني جمموعة دنيا مؤلفة من . الثالثةتيجية  االسترااألهداف
، كمـا   وحمددة وقابلة للتطبيق على الصعيدين الوطين والعاملي       املؤشرات قابلة للقياس وموثوقة       هذه وتعترب. األثر
تلك املؤشرات، مت، أيضاً، إعداد معلومات      وبغية تيسري استخدام الدول األطراف ل      . فعالة من حيث التكلفة    تعترب

، والبيانات واملعلومات الالزمة واملصادر احملتملة هلذه البيانات، تواترات التتبع واألهداف وبشأن القواعد األساسية
 ويتوقع إجناز أعمال إضافية بعد انتـهاء مـؤمتر          .قدراتالبناء  يف جمال   تقييم احتياجات األطراف    باإلضافة إىل   

  .ف التاسع دعماً الستخدام املؤشرات يف فترة اإلبالغ األوىلاألطرا

وال تعترب اجملموعة الدنيا ملؤشرات تقييم األثر جمموعة حصرية بل تستهدف باألحرى التمكني من إجراء                 - ١٢
وتشجَّع البلدان على استخدام مؤشرات أخرى، إن تـوافرت هلـا تلـك    . مقارنة معينة وتيسري تبادل املعلومات   

انية، على أن تفي تلك املؤشرات بالغرض املبتغى منطقياً من تقييم أثر األنشطة املضطلع هبا يف إطار اتفاقية                  اإلمك
األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف السكان املتأثرين ونظمهم اإليكولوجية واجملتمع العاملي برمته من خالل املنافع               

 معلومات مفصلة عن وضع مؤشرات تقييم       ICCD/COP(9)/CST/4وترد يف الوثيقة    . احملققة على الصعيد العاملي   
  .٣ و٢ و١ االستراتيجية األثر لألهداف

، استرعت األطراف املشتركة يف الدورة السابعة للجنة اسـتعراض          ٤ستراتيجي  الوفيما يتعلق، باهلدف ا     - ١٣
تعيني كيفية بلوغ هذا اهلدف وطلبت تنفيذ االتفاقية االنتباه إىل أمهية تبادل اآلراء على املستوى احلكومي الدويل ل       

وبناء عليه، أعدت املؤسستان مشروع جمموعة      . إىل األمانة أن تتخذ اإلجراء بشأن هذا املوضوع مع اآللية العاملية          
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 بشأن اإلبـالغ    )٢( فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت     ايف االعتبار املشورة اليت أسدهت     مؤشرات لتقييم األثر أخذاً   
  . اليت قدمها مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ومكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةواإلرشادات 

، هو فهم هذا اهلـدف      ٤واملبدأ الذي تقوم عليه جمموعة مؤشرات تقييم األثر املقترحة للهدف اإلستراتيجي              - ١٤
ة املوارد لتنفيذ اتفاقية األمـم      لسياسة املؤسسية وجوانب الضعف املالية اليت تعوق تعبئ       ل انعكاس، أو افتراض،  على أنه   

التقدم احملرز لبلوغ هذا اهلدف معلومات تبني ما إذا متت           ويف هذا الصدد، ُتسَتمد من تقييم     . املتحدة ملكافحة التصحر  
وترد يف الوثيقة   ". شراكات فعالة "وإقامة  " تعبئة املوارد : "إزالة أي عوائق هيكلية مع التركيز على عاملني أساسيني، مها         

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7٤ستراتيجي ال معلومات مفصلة عن وضع مؤشرات لتقييم األثر املترتب على اهلدف ا.  

وعندما يعتمد مؤمتر األطراف مؤشرات تقييم األثر ستستخدم األطراف تلك املؤشرات لتقييم التقدم احملرز   - ١٥
، سيتم، ٤ وفيما يتعلق باهلدف اإلستراتيجي .٢٠١٢واإلبالغ به اعتباراً من عام       االستراتيجية   يف حتقيق األهداف  

 بشأن مسائل التمويل، اسـتخدام      ٥االزدواجية املوجودة بينه وبني اهلدف اإلستراتيجي       بعني االعتبار   خذ  األ مع
 الستكمال املعلومات الواردة من األطراف وإجـراء  ٤ستراتيجي العدد خمتار من املؤشرات املستمدة من اهلدف ا 

 يف هذا الصدد يف تعزيز قدرات النظم الوطنيـة          احملرزةوستفيد النتائج   . نفيذ اليت تنجز كل سنتني    عملية تقييم الت  
  .للمعلومات البيئية على رصد وضع النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان

  استعراض اإلجنازات يف إطار األهداف التنفيذية - رابعاً 
ات األداء لتقييم التقدم احملرز يف بلوغ األهـداف         ، مشروع مؤشر  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أُِعدَّ، يف فترة السنتني       - ١٦

  .ستراتيجيةالتنفيذية لال

ويف مؤمتر األطراف الثامن، دعيت األطراف والبلدان األطراف املتأثرة يف إطار مرفقات التنفيذ اإلقليمية                - ١٧
ضع مبادئ توجيهية   يف سياق عملية و    االستراتيجية   تنفيذبلالتفاقية إىل وضع مؤشرات وطنية وإقليمية ذات صلة         

ووافقت األطراف، يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على ضرورة وضع جمموعة . جديدة لإلبالغ
  .ستراتيجيةحمدودة من املؤشرات وإدراجها يف نظام بسيط وفعال الستعراض تنفيذ اال

 استعراض تنفيذ االتفاقية، ستعرض علـى       ومتشياً واملداوالت اليت أجريت يف إطار الدورة السابعة للجنة          - ١٨
 مؤشـراً   ١٨مؤمتر األطراف التاسع، عن طريق الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، جمموعة مؤلفة من               

وستشكل تلك املؤشرات، اليت تغطي مجيع أصحاب املصلحة يف عمليـة االتفاقيـة،          . موحداً من مؤشرات األداء   
وترد . استعراض تنفيذ االتفاقية لُتقَيِّم يف املستقبل مدى النجاح يف تلبية األهداف التنفيذية   أساساً تعتمد عليه جلنة     

معلومات مفصلة عن مؤشرات األداء املقترحة لتقييم التقدم احملرز يف تلبية            ICCD/CRIC(8)/5/Add.1يف الوثيقة   
  .األهداف التنفيذية

                                                      

، بغية مساعدة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ٨- م أ/٨أنشئت هذه الفرقة، عمالً باملقرر  )٢(
 ممـثلني لثمـان   وتتألف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت مـن . على استعراض املبادئ األساسية والتوجيهية لإلبالغ  

  .منظمات فضالً عن اآللية العاملية واألمانة؛ ويوجد بني أعضاء هذه الفرقة ممثل للجنة العلم والتكنولوجيا أيضاً
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 املقدِّمة للتقارير حول العملية وأساليب تنفيذها، ُتستكَمل بني مجيع الكياناتمشترك وللتوصل إىل تفاهم   - ١٩
مؤشرات األداء مبشروع منهجية إلرشاد األطراف على كيفية استخدام املؤشرات ومبسرد يوضـح مـصطلحات               

  .معلومات عن هذه املسائل Add.3، وICCD/CRIC(8)/5/Add.2وترد يف الوثيقتني . وتعاريف املؤشرات

  تعراض املؤسسيعملية االس -  خامساً
وجهت األطراف عملية االتفاقية إىل هنج يتسم بدرجة أكرب من التركيز ويقوم على ، ستراتيجيةباعتماد اال  - ٢٠

 ولقـد  .أساس حتقيق النتائج ويتطلب استعراض وجهة السياسة العامة وأسلوب عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا        
  . كان ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة أثر أيضاً يف ختطيط وعرض ميزانية االتفاقية

 أن دورات التخطيط وامليزنة ستتطلب وضع خطط عمل متعددة      ٨- م أ /٣ولقد بينت األطراف يف املقرر        - ٢١
آللية العاملية واألمانة وفقـاً     للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا وا       ) أربع سنوات (السنوات  

وستعرض خطط العمل املذكورة على مؤمتر األطراف ليعتمدها وسُتَحدََّث لكل . ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج
وسيتم، باإلضافة إىل ذلـك،     . مؤمتر من مؤمترات األطراف لتغطي فترتني متتاليتني من الفترات املتخللة لدوريتني          

  .ددة التكاليف لفترة سنتني ألجل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا املشار إليها أعالهإعداد برامج عمل حم

 إىل اإلدارة القائمة على النتائج بالنسبة إىل        االنتقال، اليت تعترب فترة     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وخالل فترة السنتني      - ٢٢
ل جلنة استعراض تنفيـذ     فأعدت ألج : مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا، مت ختطيط األعمال وفقاً إلرشادات األطراف        

االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية واألمانة، كمحاولة منوذجية وباتباع َنْهج اإلدارة القائمة علـى               
 وبرامج عمل حمددة التكـاليف لفتـرة        ٢٠١١ و ٢٠٠٨النتائج، خطط عمل متعددة السنوات للفترة بني عامي         

ائق على األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وعرضت تلك الوث . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨سنتني،  
وبعد انعقاد الدورة   . ومت، استناداً إىل املعلومات األساسية املستلمة، تنقيح األسلوب املنهجي والتوجه املوضوعي          

رة القائمة على النتـائج يف      السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مت أيضاً إدماج اجلوانب املوازينية لَنْهج اإلدا           
 هذا النهج املطور لإلدارة القائمة على النتائج ستعرض على مؤمتر األطراف يف دورتهويف أعقاب . عملية التخطيط

التاسعة ما يتم إعداده ألجل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية واألمانة مـن                 
   وما يقابلها من برامج عمـل حمـددة التكـاليف للفتـرة بـني               ٢٠١٣- ٢٠١٠ عامي   خطط عمل للفترة بني   

.  وسيتم أيضاً تقدمي برنامج العمل املشترك املَُعد لفترة سنتني ألجل اآللية العاملية واألمانة             .٢٠١١- ٢٠١٠عامي  
لية العاملية وجلنة العلم    وستقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية باستعراض خطط العمل املوضوعة ألجل األمانة واآل           

توصيات بشأن اإلجراءات اليت ينبغي أن يتخذها  والتكنولوجيا فضالً عن برنامج العمل املشترك لتتمكن من تقدمي    
  .مؤمتر األطراف؛ وتتخذ جلنة العلم والتكنولوجيا إجراءات مماثلة بصدد خطة عملها

ملنهجية واملصطلحات والتغيريات اهليكليـة ذات      وترد خطط وبرامج العمل وكذلك املعلومات املتعلقة با         - ٢٣
ــصلة ــة ال ــائق التالي  ICCD/COP(9)/CST/3 وICCD/CRIC(8)/2/Add.1-4 وICCD/CRIC(8)/2: يف الوث

  .ICCD/COP(9)/5/Add.1-4 وICCD/COP(9)/5و
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زنة، إرشـادات   باإلضافة إىل َنْهج اإلدارة القائمة على النتائج وإىل التخطيط واملي         ،  ستراتيجيةوحتتوي اال   - ٢٤
  .بشأن إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا واستعراض اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 أن  ٨- م أ /١٣وفيما يتعلق بإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، قررت األطراف مبوجب املقرر               - ٢٥
 ستعقدها اللجنة يف املستقبل يف شكل يغلب عليـه          يقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة عادية        

احتـاد رائـد مؤهـل      /طابع املؤمتر العلمي والتقين، وذلك بالتشاور مع مؤسسة رائدة مؤهلة وصاحبة خربة فنية            
  .وصاحب خربة فنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف

ار بتنظيم املؤمتر العلمي األول للجنة العلم والتكنولوجيا  عليه، سيكلف االحتاد الذي يقع عليه االختيوبناًء  - ٢٦
 سـيكون   ٨- م أ /١٨وعمالً باملقرر   . يف دورهتا التاسعة مبساعدة األمانة وبرئاسة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا         

رصد وتقييم التصحر وتردي األراضي علـى املـستويني البيوفيزيـائي           "املوضوع ذو األولوية الذي سيعاجل هو       
ولقد مت تعـيني ثالثـة      ".  االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه           - جتماعي  واال

تـردي  /التـصحر العمليات والعوامل املـؤثرة يف      لرصد وتقييم   الوسائل املتكاملة   ) أ: (لموضوع، وهي لجوانب  
قتصادية وتأثري العوامل املؤثرة اال) ج( ؛ضيواإلدارة املستدامة لألرااألراضي  إصالحرصد وتقييم و) ب( ؛األراضي

 ICCD/COP(9)/CST/2 وترد يف الوثيقة  . األراضيردي  ت/رصد وتقييم التصحر  وإدارة املعارف يف     جتماعيةالوا
  .جلنة العلم والتكنولوجيا] عمل[معلومات مفصلة بشأن إعادة صياغة 

 مـؤمتر األطـراف يف دورتـه التاسـعة يف           ، سينظر ٨- م أ /٧ و ٨- م أ /٣وتطبيقاً ملا ورد يف املقررين        - ٢٧
ولقـد أعربـت األطـراف، بواسـطة        . اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وسينقحها حسب االقتضاء       

عن عزمها على االستمرار يف تكليف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية باستعراض تنفيذ االتفاقية وذلك ، ستراتيجيةاال
  : املنقحة احملددة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وهي كاآليتبإدراج هذه املهمة بني املهام

  ؛ملتعلقة بتنفيذ االتفاقية ونشرهاحتديد أفضل املمارسات ا  )أ(
  .؛ستراتيجيةاستعراض تنفيذ اال  )ب(
  ؛استعراض إسهامات األطراف يف تنفيذ االتفاقية  )ج(
  .تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها  )د(

 وثائق‘ ١‘عراض تنفيذ االتفاقية هذه املهام باالعتماد على املعلومات املقدمة هلا واليت تشمل             وستؤدي جلنة است    - ٢٨
جتميع وتوليف التقارير املقدمة من األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يـشمل معلومـات عـن أفـضل                  

وخطط عمل مؤسـسات     ‘٣‘واملعلومات املقدمة عن التدفقات املالية؛      ‘ ٢‘املمارسات وعن الدروس املستمدة؛     
ـ وستضع اللجنة استنتاجاهتا وتقدم توصياهتا يف دورة متخللة          .االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وتقارير أدائها     دورتني ل

وتعقيباً للمداوالت اليت أجريت يف الدورة . وسُتِعد مشروع مقررات يف دورات تعقد أثناء دورات مؤمتر األطراف
: تفاقية، اقُترِحت ثالثة أجزاء للدورات اليت ستعقدها اللجنة بني دورتني، وهي          السابعة للجنة استعراض تنفيذ اال    

التركيز على استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛ وتقييم التنفيذ عن طريق املعلومات املستلمة من               
وسيضمن . أفضل املمارسات لتدفقات املالية؛ وتبادل املعلومات بشأن      لكيانات مبلغة أخرى، مبا يشمل استعراض       

 معلومات مفصلة   ICCD/CRIC(8)/4وترد يف الوثيقة    . اجلزء الثالث إشراك منظمات اجملتمع املدين بصورة أفضل       
  .عن إصالح جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  حمّددةمسائل  -  سادساً
  آليات التنسيق اإلقليمي -  ألف

االستراتيجية التنسيق اإلقليمي عنصر هام يف تنفيذ االتفاقية و بأن ٨- م أ/٣سلَّم مؤمتر األطراف يف مقرره   - ٢٩
ومن . وبأن آليات التنسيق جيب أن تستجيب لالحتياجات القائمة واملستجدة ولقدرات األقاليم وقضاياها اخلاصة            

 ملـؤمتر   هذا املنطلق، طلبت األطراف إىل األقاليم أن تعد اقتراحاً بشأن اآلليات لتيسري التنسيق اإلقليمي تقدمـه               
  .األطراف كي ينظر فيه يف دورته التاسعة

آراء اآللية العاملية بشأن  ويف نفس املقرر، طلبت األطراف إىل األمني التنفيذي، أيضاً، أن يقوم، مع مراعاة  - ٣٠
سينها؛ ووضع ترتيباهتا اإلقليمية، باستعراض ترتيبات التنسيق اإلقليمية احلالية يف إطار األمانة واآللية العاملية بغية حت

خيارات مدعومة بأدلة لتحسني ترتيبات التنسيق اإلقليمية باالستناد إىل االستعراض املذكور أعاله واملقترحـات              
  .الواردة من األقاليم؛ وتقدمي تلك املعلومات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيها

العاملية بتيسري عملية استعراض اآللية اإلقليميـة واقتـراح          عليه، قامت األمانة باالشتراك مع اآللية        وبناًء  - ٣١
 اقتراحات إقليمية باتباع هنج متماسك وأيدتا إعدادوأعدت اجلهتان مبادئ توجيهية ملساعدة األطراف على . بدائل

وقامت كـل فرقـة عمـل،       . إنشاء فرق عمل إقليمية يف إطار كل مرفق من مرفقات التنفيذ اإلقليمية لالتفاقية            
تفيدة من اخلدمات االستشارية، بوضع اقتراح آللية تنسيق إقليمية، ونوقشت تلك االقتراحـات يف اجتمـاع               مس

واستناداً إىل االقتراحات اإلقليميـة املقدمـة وإىل   . ٢٠٠٩مارس /مشترك حضرته مجيع فرق العمل يف شهر آذار   
بأدلة لتحسني ترتيبات التنسيق اإلقليميـة      استعراض ترتيبات التنسيق اإلقليمية احلالية، مت وضع خيارات مدعومة          

  .ICCD/COP(9)/3وهي معروضة يف الوثيقة 

  مشاركة منظمات اجملتمع املدين -  باء

أعطت األطراف تعليمات إىل    ،  ستراتيجية يف اال  )٣(استناداً إىل توصية مقدمة من وحدة التفتيش املشتركة         - ٣٢
  تمع املدين يف االجتماعات والعمليات املتصلة باالتفاقية،       األمانة كي تضع إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجمل       

 ،٨-م أ /٣ويف املقرر   . مبا يشمل وضع معايري اختيار واضحة وآلية تضمن وجود توازن بني املشاركني من خمتلف األقاليم              
د معـايري   طلبت األطراف، باإلضافة إىل ذلك، مراعاة املسامهات املقدمة من منظمات اجملتمع املدين لدى إعـدا              

 والعمليات  جتماعاتاالختيار الواجب استيفاؤها حلصول هذه املنظمات على الدعم املايل الالزم ملشاركتها يف اال            
  .املتصلة باالتفاقية، وفقاً ملا ورد يف النظام الداخلي ملؤمتر األطراف

ايري حتديد األهلية لتمويل    مشروع مع "وتطبيقاً لألحكام املشار إليها أعاله، عممت األمانة وثيقة معنونة            - ٣٣
، "مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف العمليات واألحداث املنظمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر              

وكان اهلدف الرئيسي املنشود من     . أُجرَِيت لوضعها مشاورات واسعة النطاق مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة         

                                                      

 .ICCD/COP(7)/4، كما ورد يف الوثيقة ٢٠٠٥/٥تقرير وحدة التفتيش املشتركة  )٣(
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ن مشاركة عادلة للمنظمات على أساس التناوب وضمان عملية اختيار منصفة وشفافة وضع تلك املعايري هو ضما   
  .وتيسري املسامهات املوضوعية يف العملية عن طريق املشاركة اهلادفة

وُيذكَر بني السمات الرئيسية للمعايري املقترحة، التوازن اجلغرايف مع إيالء اهتمام خاص إلفريقيا؛ ونظام                - ٣٤
سمح لكافة املنظمات املعتمدة باملشاركة، يف إطار زمين منتظم، يف مؤمتر األطراف ويف اجتماعات الذي ي(الدوران 

؛ ومتثيل الشبكات مقابل فـرادى      )هيئاته الفرعية مع ضمان تساوق مسامهات منظمات اجملتمع املدين يف العملية          
  .املهارات؛ والتوازن اجلنساين/املنظمات؛ وتوازن اخلربات

 تفاصيل إضافية لإلجراءات املنقحة احملددة ملشاركة منظمات        ICCD/COP(9)/4/Add.1وثيقة  وترد يف ال    - ٣٥
  . اجملتمع املدين يف العمليات املنجزة يف إطار االتفاقية

  االتصال الشاملةاستراتيجية  -  جيم

ـ اسـتراتيجية   وضع وتنفيذ   عملية  تنسق   أن   ٨- م أ /٣طلبت األطراف إىل األمانة مبوجب املقرر         - ٣٦ املة ش
  .تضمنها جمموعة من أهداف االتصال األساسية والنتائج املتوقعةوأن لالتصال على الصعيد الدويل، 

االتصال الشاملة ما سيحتاج إليه خمتلف الشركاء الذين سيسهمون يف الشراكة العاملية          استراتيجية  وتعاجل    - ٣٧
تلك االحتياجات، بصفة رئيسية، عن طريـق       وستلىب  . من معلومات واتصاالت   االستراتيجية   املطلوب إقامتها يف  

 تعزيز دعم االتصاالت ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا ‘١‘: مبادرات الدعاية املوجهة إىل دعم التوعية والتثقيف هبدف
 والتأثري يف العمليات ذات الصلة واجلهات الفاعلة املعنية لتتناول املـسائل            ‘٢‘الفرعية وجهات التنسيق الوطنية؛     

 والسعي للوصول إىل اجلماعات املستهدفة      ‘٣‘ بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف على النحو الواجب؛         املتصلة
  .احلامسة اليت ال تشارك حالياً أو تشارك مشاركة غري كافية

التربة، وباإلدارة املـستدامة    /االتصال هو إيالء املسائل املتصلة باألرض     استراتيجية  واهلدف املنشود من      - ٣٨
والتصحر وتردي األراضي واجلفاف ما تستحقه من اهتمام وأولوية يف القرارات السياسية واالقتصادية             لألراضي،  

وسُتَحقِّق ذلك . على أوسع نطاق ممكن االستراتيجية املتخذة على األصعدة احمللية والوطنية والدولية بغية دعم نشر
  .يما بني أصحاب املصلحةبإتاحة األساس الالزم من املعلومات وقدرة التبادل الضرورية ف

االتصال كما  استراتيجية   تطوير معلومات مفصلة عن عملية      ICCD/COP(9)/4/Add.2وترد، يف الوثيقة      - ٣٩
االتصال الشاملة بالكامل يف الوثيقة     استراتيجية  االتصال الشاملة، وميكن االطالع على      ستراتيجية  يتاح ملخص ال  

ICCD/COP(9)/Misc.1 رضقضايا األ" املعنونة."  

  مواءمة برامج العمل -  دال

، حثت األطراف البلدان األطراف املتأثرة على القيام، يف إطار مرفقات التنفيـذ         ٨- م أ /٣مبوجب املقرر     - ٤٠
بوسائل، من   االستراتيجية   اإلقليمية، باملواءمة بني برامج عملها وغريها من أنشطة التنفيذ املتصلة باالتفاقية وبني           

وباإلضافة إىل ذلك، أوصت األطراف، يف املؤمتر السابع        . ئج يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة     بينها، تناول النتا  
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للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بتعزيز عملية مواءمة تنفيذ برامج العمل وطلبت دعماً مالياً وتقنياً مشتركاً مـن                 
  .طة الالزمةاآللية العاملية واألمانة، تبعاً لوالية كل منهما، لتنفيذ األنش

لطلب املشار إليه أعاله واملقدم من األطراف، وضعت األمانة دليالً تفصيلياً وباشرت مشاورات مع ل واستجابة  - ٤١
 مجاعية مـن خـالل      معاجلةاآللية العاملية بشأن الُنُهج املمكنة وبشأن عملية مواءمة برامج العمل هبدف معاجلة املسألة              

 الدليل التفصيلي، كلفت األمانة اخلدمات االستشارية بوضع مشروع مبادئ توجيهية           ويف إطار . برنامج العمل املشترك  
املبادئ التوجيهية إىل توفري    مشروع  هدف  يو. بشأن املواءمة ونظمت حلقات عمل دون إقليمية ملناقشة مسألة املواءمة         

  .دد هذا املوضوعأساس للمناقشات ورمبا التوصل إىل اتفاق بل وإىل إجراء متماسك تتخذه األطراف بص

ويصف مشروع املبادئ التوجيهية املستمد من تنفيذ الدليل التفصيلي عملية املواءمة كمحاولة لتحـسني         - ٤٢
برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، باإلضافة إىل شروط وأساليب تنفيذها بغية حتقيق الرؤيا املفصلة يف 

  :رئيسية لعملية املواءمةوفيما يلي األهداف ال. ستراتيجيةاال

 والالمركزي للمسائل املتـصلة    والقائم على املشاركة  ترسيخ عملية التخطيط املتعدد القطاعات        )أ(  
  بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي؛

   والقطاعي؛يعتمد عليها يف التخطيط الوطيناستراتيجية تنقيح برامج العمل وحتويلها إىل مستندات   )ب(  
إجياد بيئة علمية وسياساتية وتشريعية واستثمارية مؤاتية ووضع صكوك تشجع وتـدعم اإلدارة               )ج(  

  .املستدامة ملوارد األرض

  . معلومات مفصلة عن مشروع املبادئ التوجيهية ملواءمة برامج العملICCD/COP(9)/2/Add.1وترد يف الوثيقة   - ٤٣

  لتوصياتاالستنتاجات وا - سابعاً 
قد تود األطراف استعراض املعلومات املشار إليها أعاله واختاذ قرار بشأن اخلطوات التالية اليت ينبغـي                  - ٤٤

  .٢٠١٣يف عام ستراتيجية اختاذها لتشجيع التنفيذ قبل حلول موعد استعراض منتصف املدة املزمع إجراؤه لال

مني التنفيذي حول نطاق ومـضمون التقـارير   وقد تود األطراف، باإلضافة إىل ذلك، إسداء مشورهتا إىل األ     - ٤٥
  .بغية احلصول على حملة عامة ُمثلى عن التقدم احملرز واخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها االستراتيجية القادمة عن تنفيذ

  ـ ـ ـ ـ ـ


