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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١ن، مجهورية كوريا، وشانغوت
   من جدول األعمال٥البند 

املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف اسـتعراض        اإلجراءات أو اآلليات    
  تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطة وإطار العمـل           
  االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

  ستراتيجيةة لالمشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املد    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
قررت األطراف يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف أن يتوىل املؤمتر إجـراء تقيـيم                

مستقل ملنتصف املدة للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز             
  .د مضي ست سنوات على اعتمادهإىل نظام رصد األداء، بعاً تنفيذ االتفاقية، وذلك استناد

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن تقـوم، عـن طريـق          ٩-م أ /١١وكلف املقرر     
وستقدم . نتصف املدة ملتقييم  املناسبة هلذا ال  ختصاصات  االعايري و املطرائق و مكتبها، بتحضري ال  

  .دهااالختصاصات إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة من أجل النظر فيها واعتما
واالختصاصات الواردة يف هذه الوثيقة مت استعراضها خالل اجتماع مكتب جلنة             

، وقُـدمت إىل    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠-١٩استعراض تنفيذ االتفاقية يف بون، أملانيا، يومي        
عن مقترحات بشأن العملية      اللجنة مع مقترحات بشأن منهجية تقييم منتصف املدة، فضالً        

 قد يترتب على ذلك من تكاليف، وذلك بغرض النظر فيها وتقدمي            التشاورية الالحقة وما  
  .أية توصيات ترغب عرضها على مؤمتر األطراف
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  مقدمة  -أوالً   
أن يـضطلع املـؤمتر   ) ٨-م أ(دورة الثامنة ملؤمتر األطراف    قررت األطراف خالل ال     -١

بإجراء تقييم مستقل ملنتصف املدة للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن             
إىل نظام رصد األداء بعد مضي ست اً ، وذلك استناد)االستراتيجية(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

يف ) ١١-م أ ( الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف       سنوات على اعتماد االستراتيجية، إي يف     
كما اتفقت األطراف على أن يستعرض التقييم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ              . )١(٢٠١٣عام  

   .)٢(االستراتيجية وتقدمي التوصيات املالئمة بشأن حتسني األداء ومواصلة التنفيذ
ُيشار إليه الحقاً   (ف املدة   وحددت األطراف نطاق تقييم االستراتيجية املستقل ملنتص        -٢
اسـتعراض األداء   ، ويشمل مجلة أمور باإلضافة إىل مراجعة نظـام          ")تقييم منتصف املدة  "  ب

  .)٣(، وتقييم ورصد فعالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةوتقييم التنفيذ
، بأن حتدد عـن     ٩-م أ /١١وكُلِّفت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبوجب املقرر          -٣
. ق مكتبها الطرائق واملعايري واالختصاصات املناسبة فيما يتعلق بتقييم منتـصف املـدة            طري

 .العاشر للنظر فيها واعتمادهاوسترسل االختصاصات إىل مؤمتر األطراف 

ICCD/CRIC(9)/INF.10وأحاطت جلنة تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاسعة بالوثيقة           -٤
)٤( 

رهتـا العاشـرة يف بنـد يتنـاول الطرائـق واملعـايري             ووافقت على أن تنظر اللجنة يف دو      
  .)٥(واالختصاصات املتعلقة بتقييم االستراتيجية

وقد استعرض مكتب جلنة التنفيذ االختصاصات الواردة يف هـذه الوثيقـة أثنـاء                -٥
، وقُدمت إىل اللجنة مع مقترحات      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠-١٩اجتماعه يف بون، أملانيا، يومي      

عن مقترحات بشأن العملية التـشاورية الالحقـة          قييم منتصف املدة، فضالً   بشأن منهجية ت  
قد يترتب على ذلك من تكاليف مالية، وذلك بغرض النظر فيها وتقدمي أية توصـيات                وما

  . ترغب يف عرضها على الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

__________ 

 .٤٢، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١(
 .٢٦، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٢(
 .٧، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )٣(
، إجراء تبادل غري رمسـي  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢-٢١قرر املكتب خالل اجتماعه يف بون، أملانيا، يومي          )٤(

بشأن تقييم منتصف املدة أثناء الدورة التاسعة للجنة استعراض التنفيذ، وطلبت من األمانة إعداد مـذكرة                
 .ددمعلومات يف هذا الص

 ICCD/CRIC(9)/16تقرير عن الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على حنو ما ورد يف الوثيقـة            )٥(
 .١٣٢الفقرة 
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 جيته األساس املنطقي لتقييم منتصف املدة وأهدافه ونطاقه ومنه  - ثانياً  

 أهداف التقييم  - ألف  

إن اهلدف العام لتقييم منتصف املدة هو التوصية بالتدابري املالئمـة لتحـسني األداء                -٦
  .)٦(يف تنفيذ االستراتيجيةاً واملضي قدم

 نطاق التقييم  -باء   

اإلطار والنطاق  (لإلستراتيجية  اً  قررت األطراف أن يشمل تقييم منتصف املدة تقييم         -٧
  .عن تقييم لبناهتا  فضالً،)بشكل عام

  تقييم إطار االستراتيجية ونطاقها الشاملني   النشاط األساسي األول
النشاط األساسي الثاين   

  ) تقييم اللبنات(
تقييم التقدم احملـرز يف     

  )٧(تنفيذ االستراتيجية
تقييم أداء وفاعليـة جلنـة    

  )٨(استعراض تنفيذ االتفاقية
تقييم نظام االسـتعراض    

  )٩(والتنفيذ
آليات التنسيق   استعراض
  )١٠(اإلقليمي

          
  سيجري التقييم على أساس معايري األمهية والفاعلية واألثر واالستدامة والكفاءة

 منهجية التقييم  - جيم  

. معايري عملية التقييم ستطبق بطريقة متسقة مع اإلستراتيجية وكل لبنة من لبناهتـا              -٨
تشمل األمهية، والفاعلية، والكفـاءة،     : يها دولياً وستستخدم معايري تقييم موحدة ومتفق عل     

وستشكل هذه العناصر العمود الفقري ملنهجيـة التقيـيم الـيت ييـسر             . واألثر واالستدامة 
   .استخدامها حتقيق نتائج ونواتج تقييم موحدة

 :وُتعّرف معايري التقييم على النحو التايل  -٩

مـع احتياجـات وأولويـات      مدى اتساق أهداف االستراتيجية     : األمهية  )أ(  
وسياسات األطراف، وهو مقياس ملعرفة ما إذا كانت األهداف وتصميمها مناسبة بالرغم من             

 تغري الظروف؛ 

__________ 

 .٢٦، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٦(
 .٤٢، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٧(
 .٧، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )٨(
 .٧، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )٩(
يـشكل   ، قررت األطراف إضافة عنصر إضايف لتقييم منتصف املدة ال٩-م أ/٣املقرر  من ٨الفقرة  مبوجب   )١٠(

 .بالضبط ركناً من االستراتيجية وهو االستعراض الشامل آلليات التنسيق اإلقليمية
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مدى حتقيق أهداف االستراتيجية، أو املدى املتوقع لذلك يف سياق          : الفاعلية  )ب(  
 ؛ ٨-م أ/٣أحكام املقرر 

األهداف العامة لالتفاقية والذي    مدى التقدم الذي أحرز حنو حتقيق       : األثر  )ج(  
 ميكن أن ينسب إىل تنفيذ اإلستراتيجية؛ 

األمـوال  (املـسامهات   /مقياس مدى كفاءة االستفادة من املوارد     : الكفاءة  )د(  
 يف تنفيذ اإلستراتيجية وحتويلها إىل نتائج؛) واخلربات العملية والوقت وما إىل ذلك

ى األمد الطويل املزايا الناجتة عن تنفيذ       هي احتمال أن تستمر عل    : االستدامة  ) ه(  
  . االتفاقية نتيجة لتنفيذ اإلستراتيجية

 العناصر اجلوهرية لتقييم منتصف املدة   - دال  

  تقييم إطار ونطاق اإلستراتيجية الشاملني   -١  
هـو إقامـة شـراكة عامليـة لعكـس ومنـع            ") الرؤية("إن هدف اإلستراتيجية      -١٠

لتخفيف من آثار اجلفاف من أجل دعم احلد من الفقر واستدامة           تدهور األراضي ول  /التصحر
ومهمة اإلستراتيجية هي توفري إطار عاملي لدعم تطوير وتنفيذ السياسات الوطنيـة            . )١١(البيئة

تدهور األراضـي والـسيطرة عليـه       /واإلقليمية، والربامج والتدابري الرامية إىل منع التصحر      
الستفادة من العلم والتكنولوجيا، والتوعية العامـة،       وعكسه، والتخفيف من آثار اجلفاف با     

  .)١٢(وحتديد املعايري، والدعوة وحشد املوارد، واملسامهة بالتايل يف التخفيف من وطأة الفقر
إن أمهية وفاعلية وأثر وكفاءة واستدامة اإلستراتيجية بشكل عام ستقّيم على أساس              -١١

  : )١٣(همتهامدى حتقيقها للجوانب التالية من أهدافها وم
تعزيز قدرة األطراف على دمج أهداف االتفاقية يف سياسـات وخطـط              )أ(  

 واستراتيجيات إمنائية على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين؛ 

 إشراك اجملتمع الدويل يف حتديد األهداف ومؤشرات التقدم؛   )ب(  

ات من النـاحيتني    يف جمايل املعارف وأفضل املمارس    اً  جعل االتفاقية مرجع    )ج(  
 العلمية والتقنية؛ 

__________ 

 .٨، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١١(
 .١٠، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١٢(
ن قبل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات        العناصر الواردة أعاله أدرجت ضمن تلك املستخدمة م        )١٣(

 .)١٠، املرفق، الفقرة ٧-م أ/٣انظر املقرر (الذي ساعد يف إعداد االستراتيجية 



ICCD/CRIC(10)/17 

GE.11-62272 6 

تعزيز أوجه التآزر بني حماربة التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار تغري             )د(  
 املناخ والتكيف معه واحملافظة على التنوع األحيائي؛ 

 املسامهة يف إجناز خطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفية؛   ) ه(  

 ياسية وااللتزام باالتفاقية؛ حتسني اإلرادة الس  )و(  

 زيادة التوعية يف جمال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والتعريف باالتفاقية؛  )ز(  

 حتسني مشاركة وإشراك أطراف االتفاقية؛  )ح(  

ضمان توجيه املوارد املوجودة بـصورة أفـضل وحـشد مـوارد جديـدة                )ط(  
 االتفاقية؛  لتنفيذ

طراف النامية املتأثرة يف احلصول علـى املـوارد املاليـة،           بناء قدرات البلدان األ     )ي(  
 سيما من مرفق البيئة العاملية من أجل متويل أنشطة حماربة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ وال

حتسني توفري املوارد لتنفيذ برامج اإلجراءات وغريها من أنشطة مكافحـة             )ك(  
 .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

التقييم بوضع اإلستراتيجية يف السياق األوسع لالتفاقية وصلتها باملـسائل          وسيجري    -١٢
مسامهات جمتمع العلوم فيما يتـصل      /األخرى املتعلقة بالتنمية الدولية، مع مراعاة استنتاجات      

  .بنطاق مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 :املسامهات  -١٣

ورات اجلوهرية املتعلقة بتنفيذ    وثيقة سياسات عامة تسلط الضوء على التط        )أ(  
 أعاله، فضالً ) ك(إىل  ) أ(االتفاقية، على حنو ما أُشري إليه يف االستراتيجية، بالنسبة للنقاط من            

عن تقييم السياق اخلارجي الذي تنفذ فيه االتفاقية، وقد أعدها االستـشاري املـذكور يف               
  تنفيذ االتفاقية وعلى اللجنة؛ونقحتها األمانة قبل عرضها على جملس جلنة ) ب(٤٧ الفقرة

إجراء تقييم نوعي للمشاورات واملقابالت والدراسات االستقصائية الـيت           )ب(  
تشمل التعليقات الواردة من البلدان األطراف واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة واخلـرباء،              

لية العامليـة   ذلك بشأن تنفيذ برامج اإلجراءات اليت تضطلع هبا األمانة بالتعاون مع اآل            يف مبا
  ؛)ب(٤٧ االستشاري املذكور يف الفقرة ومبساعدة

تقرير يقدمه األمني التنفيذي بشأن التقدم احملـرز يف تنفيـذ اسـتراتيجية               )ج(  
 . )١٤(االتصاالت الشاملة

__________ 

 .٩-م أ/٤عمالً باملقرر  )١٤(
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  :النواتج املتوقعة  -١٤
إجراء تقييم شامل لالستراتيجية وسياق تنفيذها يشتمل علـى مقترحـات        )أ(  

    فعالية االستراتيجية وامتدادها الزمين؛لتحسني تنفيذ و
إجراء تقييم للعالقة املتبادلة بني األهداف االستراتيجية والعملية الواردة يف            )ب(  

االستراتيجية، مع مؤشرات قياس األثر واألداء ذات الصلة، من أجل حتديد الصلة بني النتائج              
  .نفيذ االتفاقيةاملتوقعة لتنفيذ االستراتيجية والتأثريات املتوقعة لت

 :النتائج املتوقعة  -١٥

تقدم جلنة تنفيذ االتفاقية توصيات إىل مؤمتر األطراف احلادي عشر بـشأن تنقـيح                
 . ٨-م أ/٣املقرر 

  تقييم التقدم احملرز لتنفيذ االستراتيجية  -٢  
 ٢ مسائل سياساتية أوسع، غري أن العناصر املوضوعية من          ١يتناول العنصر املوضوعي      -١٦
التحليالت الـيت سـبق واضـطلعت هبـا جلنـة           / ذات طابع تقين أكثر وتتعلق بالعمل      ٥ إىل

  .االتفاقية تنفيذ
حتليل كفاءة وأمهية وفاعلية وأثر واستدامة االستراتيجية عن طريـق          اً  وسيجري أيض   -١٧

 .تقييم التقدم احملرز يف تنفيذها

الدورة التاسعة للجنـة   وسيكون أساس التقييم هو االستعراض األساسي الذي مت يف            -١٨
عن حتليل اجتاهات مؤشرات األداء الذي مت االضطالع بـه            ، فضالً )ملؤشرات األداء (التنفيذ  

وسيتناول التقييم مسائل حمددة متخض عنها استعراض       . يف الدورة احلادية عشرة للجنة التنفيذ     
 ذلك قدر اإلمكـان     وسريتبط. التقدم احملرز، مبا يف ذلك التدفقات املالية وأفضل املمارسات        

بنتائج التقييم العام إلطار ونطاق االستراتيجية بغية التمكني من إجراء تقييم منتصف املـدة              
  .ووضع جمموعة متسقة من التوصيات للنظر فيها من جانب مؤمتر األطراف

 سيتم ٩-م أ/١٣وحتليل اجناز األهداف اليت اعتمدت بشكل مؤقت احملددة يف املقرر          -١٩
لعملية املتكررة اليت حددها القرار ذاته بالنسبة ملؤشرات األداء والتأثري مـن أجـل      يف نطاق ا  

تكييف هذه املؤشرات واألهداف واملنهجيات ذات الصلة، حبسب االقتضاء، مبـا يف ذلـك              
جال التركيز اخلاص بتدهور األراضي ملرفـق       تنسيق جمموعات مؤشرات قياس األثر املتعلقة مب      

 . ستراتيجيةواالالبيئة العاملية 

إىل توصيات الدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض        اً  وبالنسبة ملؤشرات األداء، واستناد     -٢٠
 : تنفيذ االتفاقية والتعليقات املقدمة من األطراف، ستراعي هذه العملية ما يلي

 تعاريف مؤشرات األداء؛  )أ(  

 تعاريف األهداف، مبا يف ذلك إطارها الزمين؛   )ب(  
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 يع البيانات وضبط النوعية؛منهجية جتم  )ج(  

 تبسيط مناذج اإلبالغ وتوفري إطار إضايف للمسامهات النوعية؛  )د(  

 القيود الزمنية لتجميع وحتليل البيانات؛   ) ه(  

التنسيق مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة من أجل استكمال مجـع       )و(  
 ملمارسات؛ سيما املتعلقة بالتدفقات املالية وأفضل ا البيانات، وال

 حمتوى وشكل أية عملية تبليغ مستقبلية من جانب منظمات اجملتمع املدين؛   )ز(  

 . فعالية العملية من حيث التكلفة  )ح(  

، ستراعي هذه العمليـة  ٩-م أ/١٧إىل املقرر اً وبالنسبة ملؤشرات قياس األثر، استناد      -٢١
 :ما يلي

 البلدان املتأثرة؛ تطبيق واستعراض مؤشرات قياس األثر من قبل   )أ(  

نتائج االستعراض العلمي من جانب األقران بشأن أمهية ودقـة مؤشـرات             )ب(  
 قياس األثر والفعالية من حيث التكلفة؛ 

  النتائج والدروس املستفادة خالل الرصد األويل ملؤشرات قياس األثر؛  )ج(  

سسات، مبـا يف    أوجه التآزر احملتملة مع الربامج ذات الصلة واملشاريع واملؤ          )د(  
 ذلك تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى؛ 

  املسامهات ذات الصلة املقدمة خالل املؤمترات العلمية التفاقية مكافحة التصحر   ) ه(  
 :املسامهات  -٢٢

التحليالت اليت أعدهتا مؤسسات االتفاقية، وخباصة املعلومات الناجتة عن تقييم            )أ(  
عن التقيـيم     ، فضالً ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ألداء للفترة   إىل مؤشرات ا  اً  التنفيذ استناد 

 ؛ )أعدهتا األمانة واآللية العاملية (٢٠١١-٢٠٠٨إىل مؤشرات األثر للفترة اً األول للتنفيذ استناد

بعد توصيات الـدورة التاسـعة للجنـة        (مقررات مؤمتر األطراف العاشر       )ب(  
قررات اليت أُعدت ملؤمتر األطراف احلادي      عن مشروعات امل    ، فضالً )استعراض تنفيذ االتفاقية  

أعدهتا جلنة اسـتعراض التنفيـذ      (عشر من حيث صلتها بتقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية         
 ؛)بتوجيه من مكتب جلنة استعراض التنفيذ

وثائق عن العملية املتكررة بشأن املؤشرات املقدمة إىل الدورة العاشرة ملؤمتر             )ج(  
عن الوثائق    نفيذ ومقررات مؤمتر األطراف العاشر بشأن هذه املسألة، فضالً        جلنة استعراض الت  

املتعلقة هبذه املسألة اليت قدمت إىل املؤمتر احلادي عشر للجنة التنفيذ، اليت تراعي التعليقـات               
أعدهتا األمانة بالتعاون مع اآللية     (املقدمة من الدول األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة         

   ؛))أ(٤٧ستشاريني املذكورين يف الفقرة  ومبساعدة االالعاملية
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الوثائق اليت أعدهتا جلنة العلم والتكنولوجيا عن كيفية قياس التقدم احملرز يف              )د(  
أعدهتا جلنـة   (، ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة       ٣ و ٢و١تنفيذ األهداف االستراتيجية    

 ؛ )والتكنولوجياالعلم والتكنولوجيا بتوجيه من مكتب جلنة العلم 

عن املقابالت والدراسـات      التقييم النوعي، مبا يف ذلك املشاورات، فضالً        ) ه(  
أجرهتا (االستقصائية اليت تتضمن تعليقات البلدان األطراف واملنظمات الدولية املعنية واخلرباء           

 .))ب(٤٧ االستشاري املذكور يف الفقرة األمانة بالتعاون مع اآللية العاملية ومبساعدة

 النواتج املتوقعة   -٢٣

إجراء تقييم شامل للتقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية يتضمن مقترحـات             )أ(  
جملموعة دنيا من مؤشرات قياس األداء واألثر للنظر فيها خالل مؤمتر األطراف احلادي عشر،              

ة ، على أن يصحب ذلك تقدمي جمموع      )١٦(٩-م أ /١٧و )١٥(٩-م أ /١٣وذلك عمالً باملقررين    
   منقحة من األهداف واملعلومات املنهجية ذات الصلة املتعلقة بكيفية تنفيذ املؤشرات؛

تنسيق جمموعات مؤشرات قياس األثر اليت تشتمل عليها االستراتيجية، مع            )ب(  
  .التركيز اخلاص بتدهور األراضي ملرفق البيئة العامليةإيالء اهتمام جملال 

 :النواتج املتوقعة  -٢٤

 استعراض تنفيذ االتفاقية توصيات إىل مؤمتر األطراف احلادي عشر بشأن           تقدم جلنة   
 ).املؤشرات واألهداف ذات الصلة (٩-م أ/١٣تنقيح عناصر املقرر 

 تقييم أداء وفاعلية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٣  

لع باملهام  سيقّيم إطار تنفيذ االستراتيجية عن طريق تقييم الطرائق العملية للجهة اليت تضط             -٢٥
 .)١٧(جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية: األساسية ذات الصلة بتقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية

 :)١٨(سُيجرى تقييم ألداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق تطبيق املعايري التالية  -٢٦

مدى اتساق أهداف وغايات ونتائج اللجنة بـشكل عـام مـع            : األمهية  )أ(  
جات وتوقعات األطراف، وخباصة الدعم املقدم من اللجنة إىل األطراف لتمكينها مـن             احتيا

  حتقيق النتائج واألهداف احملددة يف االستراتيجية؛ 
مدى التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف الشاملة لالتفاقيـة الـذي        : األثر  )ب(  

نـها اإلجـراءات ذات     ميكن أن ينسب إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عن طريق أمور م           
الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن الُنهج والسياسات واالستراتيجيات لتعزيـز تنفيـذ             

  واالستراتيجية؛ االتفاقية
__________ 

 .٣، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )١٥(
 .٥، الفقرة ٩-م أ/١٧املقرر  )١٦(
 .٩-م أ/١١املقرر  و،٨-م أ/٣املقرر  )١٧(
ستخدمت معايري مماثلة الستعراض اختصاصات جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة           ، ا ٦-م أ /٧عمالً باملقرر    )١٨(

 . لالتساقوقد اقترحت هنا توخياً. خالل مؤمتري األطراف السابع والثامن
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مدى استجابة اللجنة لتنفيذ واليتها ومهامها كما هـو مـبني يف       : الفاعلية  )ج(  
 ؛٩-م أ/١١ و٨-م أ/٣ين املقرر

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف اسـتمرار        مدى إسهام عمل    : االستدامة  )د(  
 حتقق املزايا على األمد الطويل من أجل تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية؛

مدى التناسـب   ): الفعالية من حيث التكلفة الجتماعات اللجنة     (الكفاءة    ) ه(  
 الكمي والنوعي بني النتائج اليت حققتها اللجنة واملوارد اليت استثمرت؛ 

مدى جناح تصميم دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        : مة التصميم مالء  )و(  
يف اإلفضاء إىل مناقشات تفاعلية وإىل التفاعل القائم على أساس التعلم مبا يؤدي إىل إضـفاء                

 .ى عملية استعراض تنفيذ االتفاقيةالشفافية واملرونة عل

 :املسامهات  -٢٧

ة العاملية بشأن استعراض أداء مؤسسات االتفاقية       التقارير اليت أعدهتا األمانة واآللي      )أ(  
  ؛)أعدهتا األمانة واآللية العاملية، وقدمت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية(واهليئات الفرعية 

 ٢٠١١-٢٠١٠برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لفتريت السنتني           )ب(  
أعدهتا  (٢٠١٥-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠٠٩عن خطط العمل للفترة     ، فضالً ٢٠١٣-٢٠١٢و

 ؛ )األمانة، وقدمت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

عن املقابالت والدراسـات      التقييم الكمي، مبا يف ذلك املشاورات، فضالً        )ج(  
أجرتـه  (االستقصائية اليت تشمل التعليقات الواردة من األطراف واملنظمات الدولية واخلرباء           

 .))ب(٤٧ االستشاري املذكور يف الفقرة عاملية ومبساعدةاألمانة بالتعاون مع اآللية ال

 :الناتج املتوقع  -٢٨

إجراء تقييم شامل ألداء وفاعلية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مع إمكانية تقـدمي               
  . عند الضرورة) معدلة/جديدة(مقترحات لتنقيح اختصاصات اللجنة 

 :النتيجة املتوقعة  -٢٩

الدورة احلادية عشرة ملـؤمتر األطـراف بـشأن تنقـيح           تقدم اللجنة توصيات إىل       
 .٩-م أ/١١ املقرر

 تقييم نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ  -٤  

، ٩-م أ /١٢، الذي وضع مبوجب املقرر      نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية       -٣٠
 : يشمل العناصر التالية

الل استعراض املعلومـات الـيت      تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية من خ       )أ(  
تقدمها األطراف واهليئات األخرى املبلغة، فضالً عن املعلومات املتعلقـة بـاجملتمع املـدين،              

 ذلك القطاع اخلاص؛ يف مبا
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استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية باعتماد هنج اإلدارة القائمة            )ب(  
 تعلقة بربامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني؛على النتائج وباالستناد إىل التقارير امل

 استعراض وجتميع أفضل املمارسات فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية؛  )ج(  

 .تقييم ورصد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعاليتها  )د(  

 بعناصر موضوعية أخرى يف تقييم      مشمولة أصالً ) د(و) ج( و )أ(إىل أن العناصر    اً  ونظر  -٣١
نظام استعراض األداء وتقييم    منتصف املدة، فإن العمل املقترح مبوجب هذا القانون سريكز على           

 بوصفه نظام ميكن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من رصد تنفيذ مقررات مـؤمتر              تنفيذ االتفاقية 
 . أعاله) ب(األطراف املتعلقة بتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، كما يركز على العنصر 

 : وسيتضمن التقييم بصفة خاصة ما يلي  -٣٢

تقييم التنفيذ، واستعراض األداء، واستعراض     (التفاعل بني خمتلف عناصر النظام        )أ(  
  يف ضوء تفاعل وتآزر هذه العناصر؛ ) التدفقات املالية وختصيصها ونشر أفضل املمارسات

رعية عن طريـق    التعليقات املقدمة عن أداء مؤسسات االتفاقية واهليئات الف         )ب(  
 التقارير الواردة بشأن تنفيذ برامج العمل اخلاصة بكل منها؛ 

طرائق العمل اليت متكن من امليزنة القائمة على النتائج من جانب مؤسسات              )ج(  
  االتفاقية واهليئات الفرعية بغية حتقيق العناصر اجلوهرية اليت حددهتا جلنة استعراض التنفيذ؛

 من جلنة العلم والتكنولوجيا إىل جلنة اسـتعراض تنفيـذ           املسامهات املقدمة   )د(  
  .)١٩(االتفاقية والتفاعل بني اهليئات الفرعية

 :املسامهات  -٣٣

اض وتقييم البوابة اإلليكترونية لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ          استعر  )أ(  
فيما يتعلق بتحقيق أهدافها، مبا يشمل أدوات التبليغ املتصلة هبا، وكيفية ترمجة نظام التقيـيم               

عـن    إىل أداة فعالة متكن األطراف من رصد برامج تنفيذ اإلجراءات والتبليغ عنها، فـضالً             
اريون أعـدها االستـش   (ن األطراف بشأن استخدام البوابة اإلليكترونية       التعليقات املقدمة م  

 ؛ )، ونقحتها األمانة)أ(٤٧املشار إليهم يف الفقرة 

التقارير اليت أعدهتا األمانة واآللية العاملية بشأن استعراض أداء مؤسسات االتفاقية             )ب(  
  ؛ ) جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةأعدهتا األمانة واآللية العاملية وقدمت إىل(واهليئات الفرعية 

 ٢٠١١-٢٠١٠برامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لفتريت السنتني           )ج(  
أعدهتا  (٢٠١٥-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠٠٩، وكذلك خطط العمل للفترة      ٢٠١٣-٢٠١٢و

  ؛)األمانة وقدمت إىل جلنة استعراض التنفيذ

__________ 

 .٩، الفقرة ٩-م أ/١٣واملقرر ) و(١٧، املرفق، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )١٩(
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علقـة بالتفاعـل بـني جلنـة        الوثائق الرمسية ومقررات مؤمتر األطراف املت       )د(  
استعراض التنفيذ وجلنة العلم والتكنولوجيا، مع اإلشارة بشكل خاص إىل أفضل املمارسات            

 وإدارة املعارف؛ 

الوثائق املشتملة على مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة اسـتعراض            ) ه(  
 ؛)ستعراض تنفيذ االتفاقيةأعدهتا جلنة العلم والتكنولوجيا بطلب من جلنة ا(تنفيذ االتفاقية 

التقييم النوعي، مبا يف ذلك املشاورات، وكـذلك املقـابالت والدراسـات              )و(  
 الواردة من البلدان األطراف واملنظمات الدوليـة واخلـرباء          تاالستقصائية املشتملة على التعليقا   

 .))ب(٤٧ يف الفقرة تشاري املذكورأجرهتا األمانة بالتعاون مع اآللية العاملية ومبساعدة من االس(

 : النواتج املتوقعة  -٣٤

، مبا يف ذلك مقترحات     استعراض األداء وتقييم التنفيذ   التقييم الشامل لنظام      )أ(  
  حتسني الطرائق العملية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ 

  مناذج اإلبالغ املنقحة، واملبادئ التوجيهية واملسارد؛   )ب(  
 :النتيجة املتوقعة  -٣٥

م جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية توصيات إىل مؤمتر األطراف احلادي عشر بشأن            تقد  
 . ٩-م أ/١٣ و٩-م أ/١٢ و٩-م أ/١١مراجعة املقررات 

 االستعراض الشامل لترتيبات آليات التنسيق اإلقليمية القائمة  -٥  

العاشـر   يطلب إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف           ٩-م أ /٣املقرر    -٣٦
لتنفيذ االتفاقية والنتائج اليت حتققت، مع إجراء اسـتعراض          عن عملية تيسري التنسيق اإلقليمي    

 .شامل آلليات التنسيق اإلقليمية، كجزء من تقييم منتصف املدة

 اللجان اإلقليمية،   ‘أ‘: وسيتناول االستعراض العناصر الثالثة آلليات التنسيق اإلقليمية        -٣٧
 .  وحدات التنسيق اإلقليمية‘ج‘ و املواضيعيةالربامج شبكات ‘ب‘

 : وبالنسبة لكل واحد من العناصر، سيجري التحليل وفقاً للمعايري التالية  -٣٨

مدى استجابة آليات التنسيق الوطنيـة إىل التحـديات القائمـة           : األمهية  )أ(  
  ؛)٢٠(صعيد اإلقليميوالناشئة، واإلمكانيات واملسائل احملددة يف مرفقات تنفيذ االتفاقية على ال

مدى التقدم الذي حتقق يف تيسري التنسيق املطلوب لتنفيذ االتفاقيـة           : األثر  )ب(  
واالستراتيجية على الصعيد اإلقليمي، الذي ميكن أن ينسب إىل إنـشاء وتـشغيل آليـات               

 الوطنية؛  التنسيق

__________ 

 .، الديباجة٩-م أ/٣املقرر  )٢٠(
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هتـا  مدى استجابة خمتلف عناصر آليات التنسيق اإلقليميـة لواليا        : الفاعلية  )ج(  
 ووظائفها، على حنو ما حددته األطراف؛

مدى احملافظة على املوارد املستثمرة يف إنشاء وتشغيل آليـات          : االستدامة  )د(  
التنسيق الوطنية على األمدين املتوسط والطويل، والدعم السياسي املقدم ملختلـف اجلهـات        

 صاحبة املصلحة املشاركة يف التنفيذ؛ 

لنتائج اليت حققتها آليات التنسيق اإلقليميـة مـع         مدى تناسب ا  : الكفاءة  ) ه(  
 .االستثمار، من حيث املوارد الداخلية واخلارجية

تقيـيم  اً   سـيجري أيـض    بوحدات التنسيق اإلقليمـي،   وفيما يتعلق بصفة خاصة       -٣٩
  : )٢١(التالية اجلوانب
 الترتيبات املؤسسية؛  )أ(  

 ترتيبات اإلبالغ؛  )ب(  

 متطلبات مالك املوظفني؛  )ج(  

 متطلبات امليزانية؛  )د(  

 ترتيبات االستضافة؛   ) ه(  

 .برامج العمل والنتائج  )و(  

 :املسامهات  -٤٠

أعدهتا األمانة واآلليـة    ) (٢٠١١-٢٠١٠(تقارير أداء مؤسسات االتفاقية       )أ(  
  ؛)العاملية وقدمت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 بشأن األنشطة املشتركة على حنو املعلومات املستلمة من مؤسسات االتفاقية  )ب(  
    جاءت يف برنامج العمل املشترك؛ ما

برنـامج العمـل    /حليل برنامج العمل دون اإلقليمـي     املعلومات املتعلقة بت    )ج(  
اإلقليمي، الذي أعدته األمانة، مبا يف ذلك التوجيهات الواردة يف مرفقات التنفيذ على الصعيد              

  ماً؛اإلقليمي املتصلة بكيفية املضي قد
معلومات عن املراكز املرجعية اليت ميكن أن حتصل على نصيب من العمـل               )د(  

   املتعلق بتنفيذ االتفاقية كجزء من آليات التنسيق اإلقليمية؛

__________ 

اخليارات القائمة على األدلة من أجـل حتـسني          "،ICCD/COP(9)/3ثيقة  مع اإلشارة بصورة خاصة إىل الو      )٢١(
 .واملقترحات الواردة فيها" ترتيبات التنسيق اإلقليمي
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سـتقدم إىل مـؤمتر      (٩-م أ /٣تقارير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ املقرر         ) ه(  
   ؛)األطراف العاشر

عن املقابالت والدراسـات      ملشاورات، فضالً التقييم النوعي، مبا يف ذلك ا       )و(  
االستقصائية اليت تشمل التعليقات املقدمة من البلدان األطراف واملنظمـات الدوليـة ذات             

تضطلع به األمانة بالتعاون مع اآللية العاملية ومبساعدة االستشاري املـذكور           (واخلرباء   الصلة
  )).ب(٧ الفقرة يف
 :الناتج املتوقع  -٤١

راض شامل آلليات التنسيق اإلقليمية القائمة، مبا يف ذلـك املقترحـات            إجراء استع   
 . املتعلقة بتعزيز والياهتا

 :النتيجة املتوقعة  -٤٢

تقدم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية توصيات إىل مؤمتر األطراف احلادي عشر بشأن              
 .  بشأن آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية٩-م أ/٣املقرر 

 مشروع طرائق تقييم منتصف املدة لالستراتيجية   - ثالثاً  

 العملية االستشارية  - ألف  

نطاق تقييم منتصف املدة سيتطلب تيسري هذه املمارسة، وخباصة بني فترات انعقاد              -٤٣
وقد ترغـب  . دورات مؤمتر األطراف، وذلك من شأنه أن يكفل متثيل كافة أطراف االتفاقية           

 : لنقطتني التاليتنياألطراف يف دراسة ا

وميكـن  . إنشاء آلية خمصصة للمشاورات، مثل فريق عامل حكومي دويل          )أ(  
لرئيس مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، ورئيس مؤمتر األطراف، ورئيسي جلنة اسـتعراض            
التنفيذ وجلنة العلم والتكنولوجيا، توجيه عملية املشاورات احلكومية الدولية الـيت ميكـن أن         

   رك فيها ممثلون عن املنظمات احلكومية الدولية املعتمدة؛يشت
تكليف مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية باإلشراف املباشر على كـل             )ب(  

العملية السابقة لتقييم منتصف املدة، ويشمل ذلك كامل نطاق تقاسم املعلومات بغية التماس             
  .تقدمي مسامهات يف مداوالت اجمللس

بالفعل، مثة حاجـة إىل     اً  يق فعالية تقييم منتصف املدة وجعله تشاركي      ومن أجل حتق    -٤٤
وميكـن تيـسري    . عملية تشاورية جيدة التنظيم بني مؤمتري األطراف العاشر واحلادي عشر         

 : املشاورات عن طريق الوسائل التالية
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االستفادة من االجتماعات اإلقليمية التحضريية للدورة احلادية عشرة للجنة           )أ(  
عراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف احلادي عشر، اليت سيخصص خالهلا يوم كامـل             است

  لصياغة اآلراء اإلقليمية بشأن تقييم منتصف املدة؛ 
توجيه املشاورات من جانب مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية واللجـان            )ب(  

  التنفيذية اإلقليمية؛
  ؛ )النماذج اإلليكترونية(املشاورات عرب الشبكة اإلليكترونية   )ج(  
نشر مجيع الوثائق واملعلومات ذات الصلة على نطاق واسع عـن طريـق               )د(  

  .صفحة ويب معدة هلذا الغرض
ومع ذلك، يتوقع أن تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومكتبها على تيسري وتوجيه   -٤٥

ارجية حبسب االقتضاء من ، تساعدها يف ذلك األمانة وتستفيد من اخلربات اخل)٢٢(هذه العملية
 . أجل كفالة التقييم املستقل

 املساعدة اخلارجية  - باء  

مبا يف (إذا طُِلب من األمانة تيسري تقييم منتصف املدة واملساعدة يف العملية التشاورية        -٤٦
على حنو ما ورد يف الفصل أعاله، سـتكون هنـاك       ) ذلك الشروع يف حتديد االختصاصات    

. ارجية جلمع املعلومات املطلوبة وإعداد وثائق املعلومـات األساسـية         حاجة إىل مساعدة خ   
وينبغي اإلشارة إىل أن عمل مؤسسات االتفاقية والعملية االستشارية سيوفر معلومات أوليـة       

لألطراف اليت ينحصر دورها ومسؤوليتها يف أخذ التوصيات من جلنة استعراض تنفيـذ              فقط
   .االتفاقية إىل مؤمتر األطراف

 ): انظر املرفق األول(وبالتايل، ُيقترح احلصول على املساعدة اخلارجية التالية   -٤٧

فرقة تتألف من استشاريني اثنني ملساعدة مكتب جلنة اسـتعراض تنفيـذ              )أ(  
يف مراجعـة جمـاالت النتـائج       ) والفريق العامل املخصص إذا اعُتِمد هذا اخليـار       (االتفاقية  

     مؤشرات األداء واألهداف؛واألهداف العملية، مبا يف ذلك
والفريق العامـل   (استشاري يساعد مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          )ب(  

  .يف جمال املسائل ذات الصلة بالسياسات) املخصص، إذا اعُتِمد هذا اخليار

__________ 

، ينبغي  )و(٢، الذي يتضمن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، الفقرة          ٩-م أ /١١وفقا ملرفق املقرر     )٢٢(
 تنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلك تقييمها ملنتصف املـدة   مساعدة مؤمتر األطراف يف تقييم    "للجنة االستعراض   

 ".٢٠١٣حبلول عام 
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 التأثريات املالية  - جيم  

راج تقديرات التكاليف إذا ارُتئي النظر يف اخليارات املقدمة يف هذه الوثيقة، فينبغي إد     -٤٨
 من امليزانيـة    ٢٠١٣-٢٠١٢التالية يف خمصصات برنامج عمل جلنة استعراض التنفيذ للفترة          

 :)٢٣()املرفق الثاين(األساسية 

 ؛ أو) يف املائة تكاليف دعم الربنامج١٣ + ١٩٤ ٦٠٠( يورو ٢١٩ ٨٩٨  )أ(  

، )مج يف املائة تكاليف دعم الربنـا      ١٣ + ٢٧٨ ٣٠٠( يورو   ٣١٤ ٤٧٩  )ب(  
  . يف ذلك تكاليف اجتماع الفريق العامل املخصص مبا

 االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

، أي حبلول موعد انعقـاد      ٢٠١٣إلجراء تقييم منتصف املدة حبلول عام       اً  توخي  -٤٩
، قد ترغب األطـراف، عنـد       ٨-م أ /٣مع املقرر   اً  مؤمتر األطراف احلادي عشر، ومتشي    

  :جنة استعراض تنفيذ االتفاقية، التوصية مبا يليانعقاد الدورة العاشرة لل
اعتماد اختصاصات تقييم منتصف املدة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص   )أ(  

  أعاله؛٩ و٨منهجية التقييم على حنو ما هو مقترح يف الفقرتني 

 للعملية التشاورية السابقة    ٤٣اعتماد أحد اخليارات الواردة يف الفقرة         )ب(  
 املدة أثناء مؤمتر األطراف احلادي عشر؛ لتقييم منتصف 

كفالة أن يكون متويل املساعدة اخلارجية والعملية التشاورية املطلوبة، علـى             )ج(  
خمصصات   أعاله ويف املرفقني األول والثاين أدناه، مدرجة يف        ٤٨ و ٤٧حنو ما ورد يف الفقرتني      

 . ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة اقية تنفيذ االتفامليزانية األساسية لربنامج عمل جلنة استعراض

ومثلما أشري إليه يف املقدمة، فإن هذه الوثيقة، وخباصة الفصل الثاين منـها املتعلـق                 -٥٠
 باألسباب املنطقية لعملية التقييم وأهدافها ونطاقها ومنهجيتها، قد أعدت بشكل تـام وفقـاً             

    ٩-م أ/٣ و٨-م أ/٣ملقـررات مـؤمتر األطـراف ذات الـصلة، وال سـيما املقـررات       
 )٢٥(٨-أ م/١٢و )٢٤(٧-م أ /١٥بيد أن مؤمتر األطراف، إذ يشري إىل قراراته         . ٩-أ م/١١و
النظر يف مـدى إمكانيـة إدراج تقيـيم أداء جلنـة العلـم              اً  قد يود أيض   ،)٢٦(٩-م أ /١٦و

  . املدة لالستراتيجية بشكل عاموالتكنولوجيا وفاعليتها يف تقييم منتصف

__________ 

 املخصصات املالية لستة اجتماعات ملكتب جلنة        يتضمن أصالً  ٢٠١٣-٢٠١٢مشروع برنامج العمل للفترة      )٢٣(
 .استعراض تنفيذ االتفاقية خالل فترة السنتني

 .بشأن حتسني كفاءة وفاعلية جلنة العلم والتكنولوجيا )٢٤(
 .ن عمل جلنة العلم والتكنولوجيابشأ )٢٥(
 . للتوصيات الواردة يف االستراتيجيةبشأن إعادة تشكيل عمليات جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً )٢٦(
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 املرفق األول

 ت املساعدة اخلارجية مشروع اختصاصا    

 : ستتطلب ثالثة استشاريني٤٧املساعدة اخلارجية املقترحة يف الفقرة 

فرقة تتألف من استشاريني اثنني ملساعدة األمانة يف معاجلة التنقيحات املمكنة يف              )أ(
جمال النتائج واألهداف العملية، مبا يف ذلك مؤشرات األداء واألهـداف، بعـد تلقـي               

 . طرافالتوجيهات من األ

وسيضطلع االستشاريان بالتحضري بصورة مفصلة لتقدمي مقترحات بشأن التعديالت           
إىل اً  عن املؤشرات واألهـداف، وذلـك اسـتناد         يف جمال النتائج واألهداف العملية، فضالً     

التعليقات املقدمة من األطراف واجلهات الفاعلة املعنية األخرى خـالل عمليـة اإلبـالغ              
وسيدرج ذلك يف الوثائق املتعلقة بالعملية املتكررة       . عراض تنفيذ االتفاقية  ومداوالت جلنة است  

الدورة احلاديـة   /اليت تقدم إىل الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة للجنة استعراض التنفيذ          
  .عشرة ملؤمتر األطراف

نظام اسـتعراض  على استعراض وتقييم أهداف البوابة اإلليكترونية ل  اً  وسيعمالن أيض   
، مبا يف ذلك أدوات اإلبالغ املتصلة هبا وكيفية ترمجة نظام االسـتعراض             األداء وتقييم التنفيذ  

وسـيعمل  . إىل وسيلة فعالة متكن األطراف من رصد تنفيذ برامج اإلجراءات واإلبالغ عنها           
االستشاريان على أساس التعليقات املقدمة من األطراف بشأن استخدام البوابة اإلليكترونيـة            

  .روس املستفادة من مشروع نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذوالد
وال بد أن تكون لالستشاريني معرفة قوية وخربة عملية يف جمال اإلدارة القائمة على                

 . النتائج، ويف الرصد والتقييم باستخدام مؤشرات األداء واألثر

 لعامةاستشاري ملساعدة األمانة يف املسائل املتعلقة بالسياسة ا  )ب(

سيقوم هذا االستشاري بتحضري وثيقة سياسة عامة تسلط الضوء علـى التطـورات               
املوضوعية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على حنو ما يشار إليه يف االستراتيجية، مبا يف               

املـسامهات  /ذلك تقييم السياق اخلارجي الذي ينبغي أن تنفذ فيه االتفاقية، مع مراعاة النتـائج            
 .جلديدة اليت يقدمها جمتمع العلوم يف جمال التصحر وتدهور األراضي واجلفافا

على جماالت أخرى تتعلق بالسياسات العامة، مثل التعاون        اً  وستشتمل هذه الوثيقة أيض     
  . ومرفق البيئة العاملية، والعالقات مع اهليئات الفرعية لالتفاقية، وما إىل ذلكةبني االتفاقي
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سبق، سيقوم هذا االستشاري بتحضري وإجراء تقييم نوعي يـشمل          وعالوة على ما      
عن مقابالت ودراسات استقصائية تتضمن التعليقات الواردة مـن           إجراء مشاورات، فضالً  

 .األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة واخلرباء بشأن عناصر تقييم منتصف املدة

اً نتصف املدة، وسيكون أيـض    وسيستخدم هذا التقييم النوعي يف كل عملية تقييم مل          
  .مبثابة األساس لوثيقة السياسات العامة املذكورة أعاله

وينبغي أن تكون لدى هذا االستشاري معرفة قوية بعملية اتفاقية مكافحة التـصحر               
  . والسياق األوسع للسياسات الدولية يف جمال التنمية املستدامة، مبا يف ذلك التمويل



ICCD/CRIC(10)/17 

19 GE.11-62272 

  املرفق الثاين

  ٢٠١٣-٢٠١٢ املالية املترتبة على العملية، اآلثار    
اآلثار املالية املترتبة على تقييم منتصف املدة ستنشأ عن خيارات األطـراف خـالل      

الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن املساعدة اخلارجية اليت حتتاجها األمانة،            
ارية اليت حتتاجها األطراف مـن أجـل        واألمر األهم هو اخليارات املتعلقة باخلدمات االستش      

تقاسم آرائها وتكوين مواقف على الصعيد اإلقليمي قبل بدء املفاوضات يف مؤمتر األطـراف              
ومت وضع اخلطة املالية التقريبية التالية لتسليط الضوء على النفقات اليت ميكـن             . احلادي عشر 

  . العاشرمناقشتها يف إطار امليزانية القادمة أثناء مؤمتر األطراف 

  املهام االستشارية للمساعدة يف إعداد وثائق املعلومات العامة التحليلية  - ألف  
  إمجايل املكافآت  تكلفة الوحدة  )الشهور لكل فترة سنتني(املدة   عدد االستشاريني

   يورو٨٠ ٠٠٠   يورو٥  ٠٠٠   شهرا١٦ً = لكل استشاري/ أشهر٨  ٢
  يورو ٣٠ ٠٠٠   يورو٥  ٠٠٠  لكل استشاري/ أشهر٦  ١

   يورو١١٠ ٠٠٠      اإلمجايل

  سفر االستشاريني  - باء  
 ٢٠١٣-٢٠١٢يقوم فريق االستشاريني، بصورة مؤقتة، بست بعثات خالل فترة السنتني             

  .أو اجتماعات الفريق العامل املخصص/حلضور اجتماعات جملس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية و

  عدد االستشاريني
ـ    ٣(عدد األيام     ة أيام لكل بعث

  ) استشاريني٣* بعثات ٦*
 يورو  ٢٥٠٠(تذاكر الطريان   
  )كل بعثة* لكل استشاري

 بدل اإلقامة اليـومي   
  التكلفة اإلمجالية للسفر  )اليوم/ يورو٢٠٠(

   يورو٥٥ ٨٠٠   يورو١٠ ٨٠٠   يورو٤٥ ٠٠٠  ٥٤  ٣

  اجتماعات الفريق العامل احلكومي الدويل املخصص  - جيم  
 تضم عـشرة أعـضاء      ٢٠١٣-٢٠١٢رة السنتني   ُتعقد ثالثة اجتماعات خالل فت      

الرؤساء اخلمسة ملرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، ورئيس مؤمتر األطراف، ورئيسي جلنـة            (
  ).استعراض التنفيذ وجلنة العلم والتكنولوجيا، وممثلني عن منظمات اجملتمع املدين

  عدد األعضاء املؤهلني
  أيام لكل اجتماع   ٣(عدد األيام   

  ) أعضاء٩اعات  اجتم٣*
 يورو ٢٥٠٠(تذاكر الطريان 

  ) اجتماعات٣* لكل عضو
 بدل اإلقامة اليومي

  )اليوم/ يورو٢٠٠(
  التكلفة اإلمجالية للسفر

  
   يورو٨٣ ٧٠٠   يورو١٦ ٢٠٠   يورو٦٧ ٥٠٠  ٨١  ٩
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  سفر موظفي أمانة اتفاقية مكافحة التصحر  - دال  
أو املشاركة يف   /غراض التنسيق و  تنظم أمانة االتفاقية، بصورة مؤقتة، ست بعثات أل         

  . اجتماعات الفريق العامل املخصص
باستثناء (عدد املوظفني 
  )األمني التنفيذي

  أيام لكل بعثة   ٣(عدد األيام   
  )موظفان اثنان*  بعثات٦*

 يورو ٢٥٠٠(تذاكر الطريان 
  )بعثة *لكل موظف

 بدل اإلقامة اليومي
  التكلفة اإلمجالية للسفر  )اليوم/يورو ٢٠٠(

   يورو٢٨ ٨٠٠   يورو٤ ٨٠٠   يورو٢٤ ٠٠٠  ٢٤  ٢

  الفترة الزمنية لعمل موظفي أمانة االتفاقية   -هاء   
الفترة الزمنية اليت خصصها موظفو األمانة إلجراء تقيـيم منتـصف املـدة لفتـرة              
  .٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

  اإلمجايل  االتفاقيةاملدة الزمنية اليت خيصصها املوظف من أمانة   عدد املوظفني من أمانة االتفاقية
  بند تذكريي  شهر/ أيام٤=  من وقت العمل١/٦  ٥- من الرتبة ف١
  بند تذكريي  شهر/ أيام٦= من وقت العمل١/٤  ٤- من الرتبة ف١
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  املرفق الثالث

  اإلطار الزمين لتقييم منتصف املدة    
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