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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 

   االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشراستعراض تنفيذ
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية             
)٢٠١٥-٢٠١٢(  

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
، اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         ٨-م أ /٣مبوجب املقرر     

 )٢٠١٨-٢٠٠٨(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
، )أربع سـنوات  (وطلبت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إعداد خطة عمل متعددة السنوات            

 العمل كليهما   برنامجوينبغي خلطة و  . ُتستكمل مبشروع برنامج عمل حمدد التكاليف ملدة سنتني       
أن يأخذا بنهجٍ لإلدارة القائمة على النتائج ويّتسقا مع أهداف ونتائج اخلطـة وإطـار العمـل               

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
ة العمل املتعددة السنوات للجنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة           ويعرض مشروع خط    

، الوارد يف هذه الوثيقة، اإلجنازات املتوقع أن حتققها اللجنـة، إىل جانـب              )٢٠١٥-٢٠١٢(
ومشروع خطة العمل ُمعد وفقاً للوالية احملددة       . وغايات منشودة يتصل هبا من مؤشرات أداء       ما

ستقّيمه   اإلضافية الناشئة عن تنفيذ تقييم منتصف املدة، الذي         للمهام ووفقاًللجنة يف اختصاصاهتا،    
برنـامج   وُتستكمل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة مبـشروع       . اللجنة وفقاً لالختصاصات ذاهتا   

  .ICCD/COP(10)/8 الوارد يف الوثيقة) ٢٠١٣-٢٠١٢(العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني 
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  احملتويات
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  ٤  ١٠-٥  ...................................تقييم االستراتيجية وتنفيذ االتفاقية  - ألف     
  ٧  ١١  .....................استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  -  باء     
  ٩  ١٤-١٢  ....................................جتميع أفضل املمارسات ونشرها  - جيم     
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ICCD/CRIC(10)/6 

3 GE.11-61747 

  مقدمة  -الً أو  
، طلبت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         ٨-م أ /٣مبوجب املقرَّر     -١

) أربع سـنوات  (إىل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية إعداد خطط عمل متعددة السنوات           
 تتماشى مع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية            

، وفقاً ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، من أجل إدماجها )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(
ويتعّين حتديث خطط العمـل املتعـددة       . يف خطة العمل الشاملة املتعددة السنوات لالتفاقية      

السنوات هذه بانتظام لكل دورة من دورات مؤمتر األطراف من أجـل تغطيـة الفتـرتني                
 تقـديرات التكـاليف     وضععالوةً على ذلك، ينبغي     و. صلتني بني الدورات  الالحقتني الفا 

  .املتصلة بربنامج العمل لكل سنتني يف برامج عمل حمددة التكاليف ملدة سنتني
وتتضّمن هذه الوثيقة مشروع خطة العمل للسنوات األربع للجنة استعراض تنفيـذ              -٢

مكتب جلنة االستعراض يف اجتماعه     بصيغتها املقّررة من جانب     ) ٢٠١٥-٢٠١٢(االتفاقية  
ويف االجتماع نفسه، طلب مكتب اللجنة إىل       . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠-١٩  الفترة املعقود يف 

، مبا يتماشى مع    )٢٠١٣-٢٠١٢(األمانة وضع برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني         
  .ICCD/COP(10)/8ويرد برنامج العمل يف الوثيقة . خطة العمل احلالية

 ٢٠١٥-٢٠١٢ومشروع خطة عمل جلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة للفتـرة               -٣
يف هذه الوثيقة يراعي يف املقام األول اختصاصات اللجنة على النحو الوارد يف مرفق             املعروض

 املتعلق بتقييم االستراتيجية    ٨-م أ /٣، فضالً عن األحكام الواردة يف املقرَّر        ٩-م أ /١١املقرَّر  
 ٩-م أ /٣ واألحكام األخرى املتصلة بربنامج عمل اللجنة من قبيل املقـرَّر            يف منتصف املدة  

 املتعلق بتشجيع وتعزيـز العالقـات مـع         ٩-م أ /٨املتعلق بآليات التنسيق اإلقليمي واملقرَّر      
. االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدوليـة املختـصة           

ل بصيغته احلالية، مقارنةً خبطة العمـل الـسابقة للجنـة           ويعكس هيكل مشروع خطة العم    
بصيغتها املعتمدة من جانب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، اختصاصات اللجنة واألحكام            

  . األخرى املذكورة أعاله
وبالنظر إىل الصالت الوثيقة بني خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية والوثـائق               -٤

ن مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا، فضالً عن الوثـائق املتعلقـة مبيزانيـة            ذات الصلة الصادرة ع   
، ICCD/CRIC(10)/2–5االتفاقية، ينبغي قـراءة هـذه الوثيقـة بـاالقتران مـع الوثـائق               

 ICCD/COP(10)/7 ومـــع الـــوثيقتني ICCD/COP(10)/CST/10، وICCD/CRIC(10)/7و
  .ICCD/CRIC(10)/17، عالوةً على الوثيقة ICCD/COP(10)/8و
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  ٢٠١٥-٢٠١٢مشروع خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للفترة   - ثانياً  

  تقييم االستراتيجية وتنفيذ االتفاقية  - ألف  

   احملددة يف االستراتيجية٤ إىل ١األهداف االستراتيجية من   -١  
 ، اعتمدت األطراف أربعة أهداف استراتيجية سُيسترشد      ٨-م أ /٣متاشياً مع املقرَّر      -٥

هبا يف أعمال مجيع الشركاء وأصحاب املصلحة يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة                
ومن املتوقع أن ُيسهم حتقيق هذه األهـداف الطويلـة          . ٢٠١٨-٢٠٠٨التصحر يف الفترة    

  . األجل يف حتقيق رؤية االستراتيجية
ما الصادرة عن  واملقرَّرات املتصلة هب٩-م أ/١٢ و٩-م أ/١١وعقب اعتماد املقرَّرين   -٦

جلنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق بتحسني مؤشرات تقيـيم األثـر املتـصلة باألهـداف               
 أول تقييم أساسي ملؤشرات تقييم األثـر        ٢٠١٢، سُيجرى يف عام     ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

 جلنـة العلـم     ٩-م أ /١٢ املقـرَّر    ويوجـه . ٤ و ٣ و ٢ و ١املتعلقة باألهداف االستراتيجية    
 يف أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض وتقيـيم            إىل املسامهة وجيا  والتكنول

املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات األخرى املبلِّغة، وال سيما املعلومات املتعلقة            
  . احملددة يف االستراتيجية٣ و٢ و١مبؤشرات تقييم األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية 

وبالنظر إىل أن طبيعة مؤشرات تقييم األثر تتيح رصـد األوضـاع واالجتاهـات                -٧
ال ُيتوقع أن ُيحدث تقييم االستراتيجية يف منتصف فوتقييمهما على املدى املتوسط إىل البعيد،   

املدة أي تغيريات أو تعديالت يف مؤشرات تقييم األثر املعتمدة مؤقتاً، فيما ُيحتمل مواصـلة               
  . ملنهجيات ذات الصلة على مستوى جلنة العلم والتكنولوجياالعمل بشأن ا

  ١اجلدول 
   احملددة يف االستراتيجية٤ إىل ١األهداف االستراتيجية من 

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
أن تقّيم األطراف التقدم احملَرز يف حتقيـق

 احملددة  ٤إىل  ١األهداف االستراتيجية من    
املتـصلة هبـا،     يف االستراتيجية والغايات  

التوجيه بشأن ما ينبغي اختاذه مـن        وتقدم
 خطوات إضافية

مشاريع مقرَّرات ُتقدم من جلنة استعراض تنفيـذ
االتفاقية بشأن ما ينبغي اختاذه من خطوات إضافية
من أجل حتقيق األهداف االستراتيجية، مع مراعاة
الفرع املتعلق بتقييم منتصف املـدة الـذي ُيعـىن

 ٤ إىل ١ستراتيجية من باألهداف اال
جلنة العلم والتكنولوجيا األهداف االستراتيجيةحتلل   

اسـتعراض األداء نظـام  وتدجمها يف    ٣ إىل   ١من  
  وتقييم التنفيذ
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 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
  ٢٠١٢الغاية املنشودة لعام   
،)٢٠١١-٢٠١٠(إجراء تقييم ثان لعملية التنفيذ        

 مبا يف ذلك تقييمها يف ضوء مؤشرات تقييم األداء
  ٢٠١٣اية املنشودة لعام الغ  
١ اعتماد الغايات املنشودة لألهداف االستراتيجية من       

 ، مبا يف ذلك إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا٤إىل 

   احملددة يف االستراتيجية٥ إىل ١األهداف التنفيذية من   -٢ 
ج ، اعتمدت األطراف مخسة أهداف تنفيذية وجماالت نتـائ        ٨-م أ /٣مبوجب املقرَّر     -٨

 أعمال أصحاب املصلحة يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة   يفمتصلة هبا ُيتوقَّع أن ُيسترشد هبا       
ملكافحة التصّحر على املدى القصري واملتوسط، بغية دعم حتقيق األهداف االستراتيجية احملددة            

موعة ويف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، اعتمد األطراف بصورة مؤقتة جم         . يف االستراتيجية 
 لقياس األداء باملقارنـة مـع األهـداف         الغايات املنشودة من مؤشرات األداء، مبا يف ذلك       

ويف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أجرى األطراف أول استعراض           . التنفيذية
وستواصل األطراف عملية اإلبالغ يف ضـوء       . أساسي بوصفه جزءاً من دورة اإلبالغ الرابعة      

همة مب االضطالعوتتيح هذه املعلومات للجنة     . اف التنفيذية يف دورات اإلبالغ الالحقة     األهد
وبالنظر إىل أن اإلبالغ يف ضوء مؤشرات األداء واإلجراء املتكرر          . تقييم عملية تنفيذ االتفاقية   

املتصل به سيكونان قد شهدا تقدماً حبلول موعد تقييم االستراتيجية يف منتـصف املـدة يف                
، فمن احملتمل أن ُيحِدث تقييم منتصف املدة هـذا تغـيريات أو تعـديالت يف                ٢٠١٣ عام

  . تشمل الغايات احملددة هلامؤشرات األداء املعتمدة مؤقتاً
  ٢اجلدول 

   احملددة يف االستراتيجية٥ إىل ١األهداف االستراتيجية من 
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

جلنـةمشاريع مقرَّرات ُتقدم مـن      /مشروع مقرَّر 
استعراض تنفيذ االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة

اذه من خطواتملؤمتر األطراف بشأن ما ينبغي اخت     
 إضافية من أجل حتقيق األهداف التنفيذية 

 حتقيـق   يف األطراف التقدم احملرز     أن تقّيم 
 احملـددة يف    ٥إىل  ١األهداف التنفيذية من    

املتصلة هبا، وتقـدم    والغاياتاالستراتيجية  
التوجيه بشأن ما ينبغي اختاذه من خطوات       

جلنـةمشاريع مقرَّرات ُتقدم مـن      /مشروع مقرَّر  إضافية
استعراض تنفيذ االتفاقية إىل الدورة الثانية عـشرة
ملؤمتر األطراف بشأن ما ينبغي اختاذه من خطوات

ُيعـّدل مـن/إضافية من أجل حتقيق ما قد ُيعتمد      
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 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
تائج ومؤشرات تقيـيمأهداف تنفيذية وجماالت ن   

 متصلة هبا بوصف ذلك جزءاً مـنوغاياتلألداء  
 عملية التقييم يف منتصف املدة على مستوى األداء

  ٢٠١٢لعام الغاية املنشودة   
)٢٠١١-٢٠١٠(إجراء تقييم ثان لعملية التنفيذ        

  يف ضوء مؤشرات تقييم األداء
  ٢٠١٤ لعام الغاية املنشودة  
)٢٠١٣-٢٠١٢(ملية التنفيذ   إجراء تقييم ثالث لع     

  يف ضوء مؤشرات تقييم األداء

  استعراض التدفقات املالية  -٣  
وفقاً لوالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومهامها، جيب على اللجنة تقييم املعلومات   -٩

املتعلقة حبشد واستخدام املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم بغية تعزيز مستوى الفعاليـة              
  . لكفاءة يف حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من اآللية العامليةوا

  ٣اجلدول 
  استعراض التدفقات املالية

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
جلنـةمشاريع مقرَّرات ُتقدم مـن      /مشروع مقرَّر 

استعراض تنفيذ االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة
كيفية تعزيز فعالية وكفاءةملؤمتر األطراف بشأن    

 املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم 

 األطراف عملية حشد واستخدام     أن تقّيم 
املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم،      

دى وتقدم التوجيه بشأن كيفية تعزيز م     
فعاليتها وكفاءهتا يف حتقيـق أهـداف       

جلنـةدم مـن    مشاريع مقرَّرات ُتق  /مشروع مقرَّر  االتفاقية
استعراض تنفيذ االتفاقية إىل الدورة الثانية عـشرة

كيفية تعزيز فعالية وكفـاءةملؤمتر األطراف بشأن    
املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم، وكـذلك
بشأن ما قد ُيعتمد من أحكام جديدة يف هذا الصدد

  كجزء من عملية التقييم يف منتصف املدة
  ٢٠١٢لعام الغاية املنشودة   
-٢٠١٠(إجراء استعراض ثاٍن للتدفقات املاليـة         

على أساس حتليل أويل ُيقدم من اآلليـة) ٢٠١١
  العاملية إىل األمانة
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 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
  ٢٠١٤لعام الغاية املنشودة   
-٢٠١٢(إجراء استعراض ثالث للتدفقات املاليـة      

على أساس حتليل أويل ُيقدم من اآلليـة) ٢٠١٣
  العاملية إىل األمانة

  ملتكرراراء اإلج  -٤  
 إىل األمانة واآللية العاملية أيضاً استخدام إجراء متكرر من          ٩-م أ /١٣يطلب املقرَّر     -١٠

أجل وضع مقترحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته املقبلة، بدءاً بالدورتني العاشـرة              
. رتبطة هبا واحلادية عشرة، من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات األداء وتقييم األثر واملنهجيات امل           

ويطلب املقرَّر نفسه إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تستعرض حالة هذا اإلجراء املتكرر              
 من مؤشرات األداء لينظر فيها مـؤمتر األطـراف يف           باحلد األدىن خالل دوراهتا وأن توصي     

  .دورته احلادية عشرة
  ٤اجلدول 

  اإلجراء املتكرر
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

 إىل  ترمـي أن تعتمد األطراف أسـاليب
حتسني عملية تبليغ املعلومات، وكـذلك      
نوعية وشكل التقارير اليت يتعّين تقدميها إىل 

 مؤمتر األطراف

جلنـةمشاريع مقرَّرات ُتقدم مـن      /مشروع مقرَّر 
استعراض تنفيذ االتفاقية إىل الدورة احلادية عـشرة

ـ لملؤمتر األطراف بشأن استحداث أساليب       سنيتح
 عملية تبليغ املعلومات ونوعية التقارير وشكلها

  ٢٠١٣لعام الغاية املنشودة   
إجناز اإلجراء املتكرر األول املتعلق باإلبالغ يف ضوء  

مؤشرات تقييم األثر واإلجراء املتكرر الثاين املتعلق
باإلبالغ يف ضوء مؤشرات األداء بوصـف ذلـك

  دةجزءاً من عملية التقييم يف منتصف امل

  استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  - باء  
قررت األطراف وضع نظام الستعراض األداء وتقييم التنفيذ يتيح للجنة اسـتعراض              -١١

وكجزء ال يتجّزأ من نظـام   .)١(تنفيذ االتفاقية استعراض تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية بفعالية 
 الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف أول       أثناءُتجري األطراف   استعراض األداء وتقييم التنفيذ، س    

__________ 

 .٩-م أ/١٣، و٩-م أ/١٢، و٩-م أ/١١ملقرَّرات ا )١(
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استعراض ألداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية يف ضوء اإلجنازات املتوقعة ومؤشـرات            
وسُيجرى االستعراض الثاين . ٢٠١١-٢٠١٠األداء الواردة يف برامج العمل املتصلة هبا للفترة  

  .٢٠١٣-٢٠١٢رير املتعلقة بربامج العمل للفترة ، على أساس التقا٢٠١٣ألدائها يف عام 
   ٥اجلدول 

  استعراض أداء مؤسسات االتفاقية
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

أن تستعرض األطراف أداء األمانة واآللية
العاملية، وتقدم التوجيـه بـشأن إجـراء        

  حتسينات إضافية

جلنة اسـتعراض تنفيـذقدم من   ُت مشاريع مقررات 
والثانية عـشرة احلادية عشرة    تنية إىل الدور  االتفاقي

ملؤمتر األطراف بشأن حتسني أداء مؤسسات االتفاقية
  ٢٠١٣لعام الغاية املنشودة   
إجراء استعراض ثاٍن لألداء باعتماد هنجٍ لـإلدارة  

القائمة على النتائج واستناداً إىل التقارير املتعلقـة
)٢٠١٣-٢٠١٢(بربامج العمل لفتـرة الـسنتني       

  املقدمة من األمانة ومن اآللية العاملية
  ٢٠١٥لعام الغاية املنشودة   
إجراء استعراض ثالث لألداء باعتماد هنجٍ لـإلدارة  

القائمة على النتائج واستناداً إىل التقارير املتعلقـة
)٢٠١٥-٢٠١٤(بربامج العمل لفتـرة الـسنتني       

ـ املقدمة من األمانة ومن اآللية العاملية، مع         اةمراع
نتائج تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة يف االعتبار

  ٦اجلدول 
  استعراض أداء اهليئات الفرعية لالتفاقية

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
أن تستعرض األطراف أداء جلنة استعراض

تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيـا      
توجيه بشأن ومدى التفاعل بينهما، وتقدم ال

 إجراء حتسينات إضافية

جلنة استعراض تنفيـذقدم من   ُت مشاريع مقررات 
االتفاقية إىل الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة
ملؤمتر األطراف بشأن حتسني أداء اهليئات الفرعيـة

 لالتفاقية 
  ٢٠١٣لعام الغاية املنشودة   
رةإجراء استعراض ثاٍن لألداء باعتماد هنجٍ لـإلدا         

القائمة على النتائج واستناداً إىل التقارير املتعلقـة
بربامج عمل كل مـن جلنـة اسـتعراض تنفيـذ          
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 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
وجلنة العلم والتكنولوجيا لفترة الـسنتني االتفاقية

)٢٠١٣-٢٠١٢(  
  ٢٠١٥لعام الغاية املنشودة   
إجراء استعراض ثالث لألداء باعتماد هنـجٍ لـإلدارة  

داً إىل التقارير املتعلقة بربامجالقائمة على النتائج واستنا   
عمل كل من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة

،)٢٠١٥-٢٠١٤(العلم والتكنولوجيا لفترة السنتني     
  مع مراعاة نتائج تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة

  جتميع أفضل املمارسات ونشرها  - جيم  
لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية هي     ية ل الرئيسهام  املتنص االستراتيجية على أن إحدى        -١٢

 هلـذه فالتوثيق والنشر املنـهجيان     . توثيق ونشر أفضل املمارسات فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية       
وقد أُكِّد ذلـك يف     . املمارسات مها من أولويات برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         

اض تنفيذ االتفاقية، ضـمن مهـام       ، الذي ينص على أن تؤدي جلنة استعر       ٩-م أ /١١املقرَّر  
استعراض وجتميع أفضل املمارسات فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وإحالتـها إىل           "أخرى، مهمة   

  ".مؤمتر األطراف كي ينظر فيها بغية نشرها
األطراف إىل األمانة   بعض  ويف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية طلبت           -١٣

جلنـة العلـم   مكتب  ات بني مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية و       أن تواصل تيسري املشاور   
وأن  والتكنولوجيا من أجل وضع معايري إلقرار وتقييم أفضل املمارسات واملنهجيات املتصلة هبـا؛         

وكـذلك    فيما يتعلق باستعراض أفضل املمارسات،     اللجنتنيتوضح أدوار ومسؤوليات كل من      
ام إلدارة املعارف للجنة العلم والتكنولوجيا واسـتحداث        أوجه تضافر اجلهود بني استحداث نظ     

   .والقاعدةإمكانية دمج النظام  و لتقاسم اخلربات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،قاعدة
 ICCD/CRIC(10)/16 و ICCD/CRIC(10)/15ومن املتوقع أن ُيسفر تقدمي الـوثيقتني          -١٤

فضل املمارسات وجتميعها عن تقدمي مزيد      املتعلقتني بتحسني املنهجيات اخلاصة باستعراض أ     
من التوجيه إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من جانب مؤمتر األطراف بشأن كيفية جتميـع               

  . أفضل املمارسات ونشرها وفقاً جلدول زمين تّتفق عليه األطراف
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  ٧اجلدول 
  أفضل املمارسات
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
اض تنفيـذ االتفاقيـة     أن تيّسر جلنة استعر

 جتميع أفضل املمارسات ونشرها
أفضل املمارسات اليت تقدمها هيئات اإلبالغ بشأن
ثالث مسائل مواضيعية ُمختارة حمددة يف املقـرَّر

، واليت سيجري جتميعهـا وتـصنيفها٩-م أ /١١
ونشرها عن طريق البوابـة اإللكترونيـة لنظـام

لجدول الزميناستعراض األداء وتقييم التنفيذ وفقاً ل     
 املتفق عليه يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

مشروع مقرَّر ُيقدم من جلنـة اسـتعراض تنفيـذ  
االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف

، مبا يف ذلك٩-م أ /١٣بشأن إمكانية تنقيح املقرَّر     
توضيح العالقة بني كل من جلنة العلم والتكنولوجيا

عراض تنفيذ االتفاقية مع إيـالء اعتبـاروجلنة است 
خاص للمسائل املتصلة بأفضل املمارسات وصلتها

  بإدارة املعارف
  ٢٠١٣لعام الغاية املنشودة   
تطبيق معايري اإلقرار والتقيـيم املُجمَّعـة ملـسائل  

  مواضيعية خمتارة على أفضل املمارسات

  تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة  - دال  
ر مؤمتر األطراف ضرورة إخضاع االستراتيجية لعملية تقييم يف منتصف املدة بعد            قر  -١٥

اعتمادها بست سنوات، أي حبلول موعد انعقاد الدورة احلادية عشرة ملـؤمتر األطـراف يف               
ويهدف تقييم منتصف املدة إىل التوصية باختاذ        .)٢(، استناداً إىل نظامٍ لرصد األداء     ٢٠١٣ عام

  . )٣(حسني األداء ومواصلة عملية التنفيذتدابري مالئمة لت
وقررت األطراف أنَّ تقييم منتصف املدة، عالوةً على تقييم االستراتيجية، سينطويان             -١٦

استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية؛ ) أ: (أيضاً على تقييم عناصرها على النحو التايل
تقييم ورصد أداء جلنة اسـتعراض      ) ج(يذ؛  استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنف     ) ب(

كما قررت األطراف إضافة استعراض شـامل آلليـات التنـسيق           . تنفيذ االتفاقية وفعاليتها  
   .)٤(اإلقليمي إىل عملية تقييم منتصف املدة

__________ 

 . من مرفق املقرر٢٦، والفقرة ٨-م أ/٣ من املقرَّر ٤٢لفقرة ا )٢(

 .٨-أم /٣ من مرفق املقرر ٢٦الفقرة  )٣(

 .٩-م أ/٣ من املقرر ٨الفقرة  )٤(
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 بلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عن طريق مكتبها، مهمـة        ٩-م أ /١١وأناط املقرر     -١٧
عايري واالختصاصات املالئمة لتقييم منتصف املدة، املعروضة يف الوثيقة         إعداد طرائق العمل وامل   

ICCD/CRIC(10)/17 .         ويتعني إحالة االختصاصات إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف لينظر
 عمليـة  عن طريقفيها ويعتمدها، كي يتسىن للجنة مساعدة مؤمتر األطراف يف إجراء التقييم    

 يف وقت مناسب يسمح بعرضها      املهمةة العاشرة للجنة وإمتام هذه      تشاورية بعد انعقاد الدور   
   . الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافعلى

  تقييم االستراتيجية  -١  
مهية االستراتيجية  أل إىل أن يكون التقييم العام     اختصاصات تقييم منتصف املدة      تشري  -١٨

وُيتوّخى، يف هذا   .  تنفيذها لتعزيزراتيجية   االست أُعدتوفعاليتها بوضعها يف إطار االتفاقية اليت       
فـضالً  و. السياق، مواءمة االستراتيجية مع األداة الربناجمية اليت يستخدمها مرفق البيئة العاملية          

عن ذلك، قد ُيتخذ قرار بشأن اإلطار الزمين لالستراتيجية واخليارات املتاحة لتمديد إطـار              
  .عملها ملدة أطول

  ٨اجلدول 
  تيجيةتقييم االسترا

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
أن تقّيم األطراف مدى أمهية االستراتيجية

وفعاليتها، وتوصي باختاذ تـدابري مالئمـة       
  لتحسني األداء ومواصلة تنفيذ االستراتيجية

مشروع مقرَّر ُيقدم من جلنة اسـتعراض تنفيـذ
االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف

 : بشأن ما يلي٨-م أ/٣املقرَّر ُينقِّح 
توضيح الصالت بني استثمارات مرفق البيئة    

العاملية وأهداف االستراتيجية، مبا يف ذلـك
جمموعـاتاالسـتراتيجية و  املواءمة بـني    

مؤشرات تقييم األثر املتعلقة مبجال تركيـز
  ؛ة العاملية املتصل بتردي األراضيمرفق البيئ

طار زمين حمدد، علـىالنظر يف مزايا وضع إ        
 هو العام األخري لتنفيذ٢٠١٨أن يكون عام    

االستراتيجية، مقابل نظام متجـدد، علـى
النحو املُطبَّق يف إطار برامج عمل مؤسسات
االتفاقية وهيئاهتا الفرعية املـستند إىل هنـج

  اإلدارة القائمة على النتائج
  ٢٠١٣لعام الغاية املنشودة   
تيجية وفقاً لطرائـق العمـلإجراء تقييم لالسترا    

واملعايري واالختصاصات املعتمدة يف الدورة العاشرة
  ملؤمتر األطراف
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  استعراض التقدم احملَرز يف تنفيذ االستراتيجية  -٢  
. ُيقترح تقييم مستوى كفاءة االستراتيجية باستعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذها              -١٩

لدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وسيكون االستعراض األساسي الذي أُجري يف ا   
)  األثر ملؤشرات األداء وتقييم  (وذلك الذي سُيجرى يف دورهتا احلادية عشرة        ) ملؤشرات األداء (

وسيتناول التقييم املسائل احملددة الناشئة عن استعراض التقدم،        . مبثابة األساس هلذا االستعراض   
  .  املالية وأفضل املمارساتمبا فيها املسائل املتعلقة بالتدفقات

  ٩اجلدول 
  استعراض التقدم احملَرز يف تنفيذ االستراتيجية

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
 التقدم احملرز يف تنفيـذ    أن تقّيم األطراف

اذ تدابري مالئمة   االستراتيجية، وتوصي باخت  
 لتحسني األداء

مشروع مقرَّر ُيقدم من جلنـة اسـتعراض تنفيـذ
ية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـرافاالتفاق

 فيما يتعلق بأي أهـداف٩-م أ /١٣ُينقِّح املقرَّر   
وغايـات تنفيذية وجماالت نتائج ومؤشـرات أداء    

متصلة هبا، جديدة أو ُمعّدلة، قد ُتعتمد بوصـفها
 جزءاً من تقييم منتصف املدة على مستوى األداء

  ٢٠١٣لعام الغاية املنشودة   
 التقدم احملَرز يف تنفيذ االستراتيجية بإجرائه       تقييم  

  :بصورة رئيسية عن طريق ما يلي
الرجــوع إىل التقيــيم األساســي للجنــة    

تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاسـعة استعراض
على النحو املبيَّن يف املقررات ذات الـصلة(

وحتليـل) ملؤمتر األطراف يف دورته العاشرة    
 األخذ هبا يف الـدورةاالجتاهات اليت ينبغي  
  احلادية عشرة للجنة؛

اإلفادة من نتائج اإلجراء املتكرر الذي سُينفذ    
  ؛٢٠١٢ و٢٠١١ يف عامي أساساً

النظر يف كيفية إسهام النتائج اليت حتققت يف    
إطار األهداف التنفيذية يف حتقيق اإلجنازات

  املتوقعة يف إطار األهداف االستراتيجية
  ٢٠١٥ و٢٠١٤لعامي نشودة  املاتالغاي  
استعراض األداء وتقييم التنفيذ وفقـاً      تنفيذ نظام     

لألحكام الواردة يف املقررات ذات الصلة ملـؤمتر        
  األطراف يف دورته احلادية عشرة
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   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعاليةتقييم ورصد أداء  -٣  
قييم ورصد أداء اهليئة اليت تباشر املهام       سُيقّيم مستوى كفاءة إطار تنفيذ االستراتيجية بت        -٢٠

   .)٥(األساسية املتصلة بتقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية أال وهي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  ١٠اجلدول 

   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  وفعاليةتقييم ورصد أداء
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
ـ  أن تقّيم األطراف تعراض تنفيـذ   جلنة اس

االتفاقية وتقدم التوجيه لتحـسني أدائهـا       
 وزيادة فعاليتها

مشروع مقرَّر ُيقّدم من جلنـة اسـتعراض تنفيـذ
االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف
ُينقّح اختصاصات اللجنة، على النحو الـوارد يف

، وُيعدِّل طرائق عملها، حـسب٩-م أ /١١املقرر  
  االقتضاء

  ٢٠١٣لعام لغاية املنشودة ا  
تقييم مدى أمهية وتأثري وفعالية ومالءمـة شـكل  

اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعاليتها
  من حيث التكاليف

  ٢٠١٥ و٢٠١٤لعامي  املنشودة اتالغاي  
أن تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف إطـار  

ـ        صلةاالختصاصات املعدَّلة مبوجب املقـرر ذي ال
  ملؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

  استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ   -٤  
سُيقّيم مستوى كفاءة رصد األداء املتعلق باالستراتيجية باستعراض نظام اسـتعراض             -٢١

وسريكز استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ على تقييم مدى          . األداء وتقييم التنفيذ  
فعاليته كنظام يف متكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من رصد تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف              

  .املتصلة بتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية
  

__________ 

 .٩-م أ/١١ و٨-م أ/٣ملقرارن ا )٥(
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  ١١اجلدول 
  استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
نظام استعراض األداء   أن تقّيم األطراف    

وتقدم التوجيـه بـشأن       التنفيذ وتقييم
 زيادة حتسني فعاليته

مشروع مقرَّر ُيقّدم من جلنـة اسـتعراض تنفيـذ
االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف
ييّسر تنقيح النظام فيما يتعلق بتمكني اللجنة مـن
رصد تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف املتصلة بتنفيذ

  االتفاقية واالستراتيجية
  ٢٠١٥ و٢٠١٤لعامي الغايات املنشودة   
نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ وفقاًتنفيذ    

املقررات ذات الصلة/لألحكام الواردة يف املقرر   
  ملؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

  استعراض آليات التنسيق اإلقليمي  -٥  
مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة      إىل األمني التنفيذي إبالغ      ٩-م أ /٣يطلب املقرَّر     -٢٢

بالعملية املضطَلع هبا والنتائج املتحققة فيما يتعلق بتيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيـذ االتفاقيـة،    
وضمان أن يكون من بني العناصر املكّونة لتقييم منتصف املدة إجراء استعراض شامل آلليات              

  . التنسيق اإلقليمي
  ١٢اجلدول 

  ق اإلقليمياستعراض آليات التنسي
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

مشروع مقرَّر ُيقّدم من جلنة استعراض تنفيـذ
 احلاديـة عـشرة ملـؤمتراالتفاقية إىل الدورة  

 املتعلق بآليـات٩-م أ /٣األطراف ينقّح املقرر    
  تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

أن تقّيم األطراف مدى فعالية الترتيبات      
املؤسسية وآليات التنـسيق اإلقليمـي      
القائمة، وتقدم التوجيه بـشأن زيـادة       
حتسني مستوى التنسيق اإلقليمي لتنفيذ     

  ٢٠١٣ لعام الغاية املنشودة االتفاقية
تنقيح وتعديل الترتيبـات املؤسـسية آلليـات  

  اإلقليمي التنسيق

  التعاون مع مرفق البيئة العاملية  - هاء  
التفاقية، يتعّين أيضاً على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة أن          كجزء من تقييم تنفيذ ا      -٢٣

تستعرض املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية وفقاً ملذكرة التفاهم املعقودة بـني مـؤمتر      
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 املـدير   ٩-م أ /١٠عالوةً على ذلك، يدعو املقـرَّر       و. األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية    
  .ذي ميثل آلية مالية لالتفاقية، إىل تقدمي تقاريره إىل مؤمتر األطرافالتنفيذي األول للمرفق، ال

  ١٣اجلدول 
  التعاون مع مرفق البيئة العاملية

 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة
ُيقدم من جلنة اسـتعراض تنفيـذمشروع مقرر   

االتفاقية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف
 مذكرة تفاهم منقَّحة مع مرفق التوقيع على  بشأن

 البيئة العاملية

 األطراف التقدم احملرز يف التعاون      أن تقّيم 
مع مرفق البيئة العاملية، وتقـدم التوجيـه        

 إجراء حتسينات إضافية كي يتـسىن      بشأن
 للمرفق أن يعمل كآلية مالية لالتفاقية

  ٢٠١٤لعام الغاية املنشودة 
قاً للمتطلباتأن يقدم مرفق البيئة العاملية تقاريره وف        

  املنقَّحة املتعلقة بتقدمي التقارير

العالقة مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومـع املنظمـات واملؤسـسات              - واو  
  والوكاالت الدولية املختصة

 إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن ُتدرج يف برنامج عملها           ٩-م أ /٨يطلب املقرر     -٢٤
للتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر املتعلق بتعزيز وتوطيد العالقـات           استعراضاً وتقييماً    ٢٠١١لعام  

. مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة          
  .٢٠١٥-٢٠١٣وُيخطط إلجراء االستعراض والتقييم ذاهتما للفترة 

  ١٤اجلدول 
نظمـات واملؤسـسات والوكـاالت      العالقة مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع امل       

  املختصة الدولية
 مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

م األطراف التقدم احملرز يف العالقات مع    أن تقيِّ 
االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات
واملؤسسات والوكاالت الدوليـة املختـصة،
وتقدم التوجيه بشأن زيادة تعزيز وتوطيد أوجه

 التآزر بينها

جلنة استعراض تنفيـذشاريع مقررات ُتقدم من     م
االتفاقية إىل الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة
ملؤمتر األطراف بشأن توطيـد العالقـات مـع
االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمـات

 والوكاالت الدولية املختصة  واملؤسسات
  ٢٠١٥ و٢٠١٣لعامي الغايات املنشودة   
يرين مقدمني من األمانة يف عـامياستعراض تقر   

   على التوايل٢٠١٥ و٢٠١٣
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  االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
قد ترغب األطراف يف الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر              -٢٥

، ٢٠١٥-٢٠١٢ للفتـرة    لجنةاليف العناصر املوضوعية الواردة يف مشروع خطة عمل         
 العناصر مع خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة  يف ضوء تكامل هذه وذلك  

  .األخرى بغية إحالة مشروع خطة العمل إىل مؤمتر األطراف من أجل اعتماده

        


