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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

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

تنفيذ االتفاقية واخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني          استعراض  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

          حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقـارير املقدمـة مـن األمانـة                
  *واآللية العاملية

  مذكرة من األمانة    

  زموج    
ويـستند  .  الستعراض أداء األمانة واآللية العاملية      أولياً تتضمن هذه الوثيقة حتليالً     

هذا التحليل إىل ما ورد من معلومات يف التقريرين املتعلقني بتنفيذ برنامج العمل احملـدد                
ــوثيقتني     ــذين وردا يف ال ــسنتني، والل ــرة ال ــاليف لفت  ICCD/COP(10)/12التك

التوايل، ومها تقريران أعدهتما املؤسستان ويتضمنان معلومات        على   ،ICCD/COP(10)/15و
عن إسهامات كل منهما يف تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن       

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

__________ 

املتوقفة على الصيغة النهائية للوثائق األخرى ذات        والبيانات   علوماتبغية تضمينها امل  تأخر تقدمي هذه الوثيقة       *  
  .الصلة بالدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
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 للتقدم احملرز يف حتقيق اإلجنازات املتوقعـة الـيت           أولياً ويعرض هذا التقرير حتليالً     
كما يشار إىل برنامج العمل املشترك      . وردت يف برامج العمل لفترة السنتني وأدائها املايل       

  .لألمانة واآللية العاملية حسب االقتضاء
  توصيات تتعلق بتحسني استعراض األداء الذي يشكل جزءاً        ويتضمن التقرير أيضاً    

تمد يف الدورة التاسعة ملـؤمتر      ال يتجزأ من نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية املع         
وقد يود األطراف يف الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اسـتخدام       . األطراف

         النتائج الواردة يف هذه الوثيقة كمسامهة يف مداوالت مؤمتر األطـراف بـشأن بـرامج               
نوات للفتـرة   ، وخطط العمل متعددة الـس     )٢٠١٣-٢٠١٢(العمل لفترة السنتني املقبلة     

  .اليت قدمتها األمانة واآللية العاملية) ٢٠١٥-٢٠١٢(
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٥٠-٤  .........................................................رصد تنفيذ الربامج  - ثانياً  

  ٤  ٧-٤  .....................................................اعتبارات عامة  - ألف     
  ٥  ٥٠-٨  ...............................التحليل األويل حسب الربنامج الفرعي  -  باء     

  ١٩  ٥٧-٥٢  ....................................................والتوصياتاالستنتاجات   - ثالثاً  
  ١٩  ٥٥-٥٢  ...................االستنتاجات والتوصيات بشأن منهجية االستعراض  - ألف     
  ٢٠  ٥٧-٥٦  .....................املوضوعيةاالستنتاجات والتوصيات بشأن املسائل   -  باء     
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  مقدمة  -أوالً   
ترد املعلومات األساسية واملالحظات التمهيدية بشأن اسـتعراض أداء مؤسـسات             -١

ICCD/CRIC(10)/8فرعية يف الوثيقة    االتفاقية وهيئاهتا ال  
         املقـام   ا، وقد مت إغفاهلا يف هـذ      )١(

  . لإلجيازتوخياً
وقد أبلغت األمانة واآللية العاملية عن تنفيذ برامج العمل احملددة التكـاليف لفتـرة                -٢

 إىل هـاتني    واستناداً. ICCD/COP(10)/15 و ICCD/COP(10)/12السنتني املاضية يف الوثيقتني     
 ملسامهات هاتني املؤسستني التابعتني لالتفاقية يف حتقيق     أولياً الوثيقتني، يقدم هذا التقرير حتليالً    

األهداف التنفيذية خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ             
حتـها  ويشري هذا التقرير إىل األهداف اليت اقتر      ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

، ٢٠١١-٢٠١٠األمانة واآللية العاملية ملؤشرات األداء احملددة يف مشاريع برامج العمل للفترة     
ومبا أن مؤشرات األداء هـذه مل ُتعتمـد         . اليت عرضت يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف      و

 كلتـا  إرشـادية للتخطـيط الـداخلي يف         ، ينبغي أن ُتعترب أهدافاً    ٩-م أ /٩مبوجب املقرر   
الوثيقتني املتعلقتني   عن ذلك، ميكن أن ُتعترب البيانات اليت مجعت إلعداد           وعوضاً. سستنياملؤ

ا إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف،       تقُدمواللتني  ،  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة  يف ا بأداء الربامج   
  .مبثابة بيانات خط األساس لتقييم األداء يف املستقبل

 إىل إطار اإلدارة    سيتم فيها استعراض األداء استناداً    ومبا أن هذه هي املرة األوىل اليت          -٣
، احلصول على توجيهات من األطراف بـشأن         أيضاً القائمة على النتائج، فإن التقرير يلتمس     

  .سبل حتسني استعراضات األداء يف املستقبل

  رصد تنفيذ الربامج  - ثانياً  

  اعتبارات عامة  - ألف  
األمانة واآللية العامليـة، تقـدِّم      كل من   االتفاقية إىل   املسندة يف   باإلضافة إىل الوالية      -٤

 فيما يتعلق مبهام املؤسستني ودوريهما، وهو ما يتعني أن          االستراتيجية توجيهات أكثر تفصيالً   
  . يتجلى يف برامج عمل فترة السنتني وخطط عمل فترة السنوات األربع للمؤسستني

 ١بدور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيـذي         هلذه االستراتيجية،    وتضطلع األمانة وفقاً    -٥
، ٣ و ٢املتعلق بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف، وحتقيق نتائج حمددة ضمن اهلدفني التنفيذيني            

__________ 

واردة يف التقارير املقدمة مـن  ، التحليل األويل للمعلومات الICCD/CRIC(10)/8 من الوثيقة   ٢ و ١الفقرتان   )١(
 .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا
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وباملثل، تضطلع اآللية العامليـة     .  دور داعم يف إطار األهداف التنفيذية األخرى       باإلضافة إىل 
.  املتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا    ٥فيذي  مبسؤولية حمورية يف اإلسهام يف حتقيق اهلدف التن       

  . ٢ و١كما تضطلع اآللية العاملية بدور داعم يف حتقيق اهلدفني التنفيذيني 
 للواليـة   جيد جماالت عمل األمانة واآللية العاملية وفقـاً       بشكل   االستراتيجية   وحتدد  -٦

 يف جمـاالت    ،ؤسـستني عمل امل و. كل منهما فيما يتعلق بتحقيق االتساق والتكامل      املنوطة ب 
أن يتعاونا بشكل وثيق فيما بينـهما       عمل مترابط و  حمددة تضطلعان فيها مبسؤولية مشتركة،      

وقد أعدت األمانة واآللية العاملية برنامج عمل مشترك لفتـرة          . من أجل دعم عمل األطراف    
 الـدورة   يفمت إقـراره     إىل إطار اإلدارة القائمة على النتائج         استناداً ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

ويتضمن برنامج العمل   . التاسعة ملؤمتر األطراف، وذلك بوصفه أداة حمددة إلجناز تلك املهمة         
ويرد التقرير املتعلق بتنفيذ    . ٥ و ٢ و ١املشترك اإلجنازات املتوقعة يف إطار األهداف التنفيذية        

  .ICCD/COP(10)/11برنامج العمل املشترك يف الوثيقة 
علق بربنامج العمل املشترك، إىل أنه مت تقدمي تقارير مـشتركة           وجتدر اإلشارة فيما يت     -٧

عن التقدم الذي أُحرز فيه إىل اجتماعني من اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف يف االتفاقية،              
            يف إعداد برنامج عمل مـشترك جديـد لينظـر فيـه مـؤمتر األطـراف يف                 ومت التشارك 

  . دورته العاشرة

  يل حسب الربنامج الفرعيالتحليل األو  - باء  

  برنامج عمل األمانة  -١  
    بالتفصيل األنشطة اليت نفذهتا األمانة يف الفتـرة        ICCD/COP(10)/12تعرض الوثيقة     -٨

، مبا يف ذلك النـواتج الرئيـسية        ٢٠١١مايو  / أيار ٣١  إىل ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١من  
دمي مؤشرات لقياس األداء فيما يتعلق جبميع       ورغم تق . الفترة املشمولة بالتقرير  هذه  املُنجزة يف   

ذي  اإلجنازات من خالل املؤشر      ما حتقق من   ما يبني مدى     اإلجنازات املتوقعة، ال يوجد دائماً    
  .  الصلة) ذاتاملؤشرات(

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف : ١اهلدف التنفيذي   )أ(  
جنازات متوقعة يف إطـار      أربعة إ  ،٢٠١١-٢٠١٠ للفترة   هابرنامج عمل لألمانة، يف     -٩

  . ، وسبعة من مؤشرات األداء ذات الصلة١جمال النتائج املتعلقة باهلدف التنفيذي 
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واإلجناز الوحيد القابل للقياس كما ونوعاً من بني النواتج املذكورة يف تقريـر األداء        -١٠
 )٣(وقع الـشبكي  ، هو اإلجناز املتعلق بعدد زيارات امل      )٢(١-١-١فيما يتعلق باإلجناز املتوقع     

  .لالتفاقية، والذي حتقق على حنو ما كان متوقعاً
، ُجمع مؤشرا األداء اللذين حـددا خـط         )٤(١-٢-١وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -١١

، أُبلغ عن حدوث زيادة    )٥(وفيما يتعلق باملؤشر األول   . األساس لتحليل االجتاهات يف املستقبل    
وفيما يتعلق باملؤشر   . )٦(٢٠٠٩ مماثلة ُسجلت يف عام       مقارنة ببيانات  ٢٠١٠طفيفة يف عام    

 رغم أن املسامهات على     )٨(، فاقت النتائج اليت حتققت على املستوى العاملي التقديرات        )٧(الثاين
  .الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي كانت حمدودة

__________ 

          حتـديات   ملواجهـة  الوعي بأمهية التصدي لقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف كوسـيلة             ازداد )٢(
 .عاملية رئيسية

ـ    ٢٠ ٠٠٠زاد املتوسط الشهري لعدد زيارات موقـع االتفاقيـة مـن             )٣(              ٢٠٠٩ يف عـام     هرياًزيـارة ش
.  يف املائة يف سنة واحـدة      ٢٠، وهي زيادة كبرية بلغت نسبتها       ٢٠١٠ يف عام    زيارة شهرياً  ٢٤ ٠٠٠إىل  

ويف هذا الصدد، متكنت األمانة من حتقيق اهلدف املقترح لزيادة عمليات التحميل من املوقع الشبكي وزيادة                
إلنترنت فيما يتعلق بالتصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف،          عدد رسائل اإلخطار ألدوات البحث عرب ا      

ومـن ناحيـة    .  يف املائة  ١٥أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بنسبة        /واإلدارة املستدامة لألراضي و   
 يف اإلدارة املستدامة لألراضي والتصحر وتـردي         صحفياً ٣٠أخرى، أُدرجت النواتج ذات الصلة بتدريب       

         ، لكن تقريـر أداء األمانـة      ١-١يف برنامج عمل األمانة لفترة السنتني يف إطار النتيجة          األراضي واجلفاف   
 .مل يشمل املعلومات املتعلقة هبذه النتيجة

 اإلدارة بالدعوة على حنو فعال لالعتراف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كمرجـع معيـاري                تقوم )٤(
 .تردي األراضي واجلفاف/ا التصحر عاملي للتنسيق يف جمال قضايوكمركز

 . الرفيعة املستوى أو للتحدث فيهااألحداثعدد الدعوات املوجهة إىل األمانة لرئاسة  )٥(
               دعـوة يف   ١٩٣زاد عدد الدعوات املوجهة إىل األمانة للمشاركة يف اجتماعـات زيـادة بـسيطة مـن                  )٦(

           يما يتعلق بالـدعوات هـو حتقيـق زيـادة         وكان اهلدف احملدد ف   . ٢٠١٠ يف عام    ٢٠١ إىل   ٢٠٠٩عام  
 لربنامج عمل فترة السنتني، توقعت      ووفقاً.  يف املائة  ٤ يف املائة يف حني أن الزيادة احلقيقية بلغت          ١٠قدرها  

 رفيع املستوى من شأهنا أن تسهم يف نشر قضايا التصحر وتدهور األراضـي              حدثاً ٣٠األمانة املشاركة يف    
 . رفيع املستوى اجتماعا٢٥ًحضرت واجلفاف، لكنها 

عدد حاالت اإلشارة إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف االستنتاجات والقرارات الصادرة عـن                )٧(
 .اجتماعات األمم املتحدة، والعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تشارك فيها األمانة

 ١٩اضي واجلفاف يف االستنتاجات والقرارات الصادرة عـن       أُشَري إىل االتفاقية أو إىل التصحر وتدهور األر        )٨(
               رفيع املستوى شاركت فيها األمانة، وهـو عـدد يتجـاوز بكـثري املـسامهات                اجتماعاً ٢٥من أصل   

             ودون اإلقليميـة ومع ذلـك، كانـت املـسامهات يف االجتماعـات           . الست املقترحة يف برنامج العمل    
                 ويف إطار العمل الذي تضطلع بـه األمانـة بـشأن تقيـيم التنفيـذ، أُعـدت                . حلد األدىن اإلقليمية يف ا  

               قائمة حتتوي على وثائق وقرارات صادرة عـن اجتماعـات وعمليـات ال تتعلـق باالتفاقيـة لكنـها                  
                علـى البوابـة  التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف، وُنـشرت القائمـة       أو/تشري إىل االتفاقية و  

 :الـشابكة وميكن االطالع عليها على املوقع التـايل يف         . األداء وتقييم التنفيذ   اإللكترونية لنظام استعراض  
<http://www.unccd-prais.com/Home/DLDDDecisionsAndDocs#decisions>. 
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لة بالتصحر  وعملت كل من األمانة واآللية العاملية هبمة، على الترويج للقضايا املتص            -١٢
وتدهور األراضي واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك احملافل املتعلقة بالتجارة              
الزراعية والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله اسـتغالالً مـستداماً،         

 مـن   ٢-١ النتيجة   والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر على حنو ما ورد يف           
ويف هذا الصدد، تعاونت املؤسستان فيما بينهما يف إطـار برنـامج العمـل              . االستراتيجية

إال أنـه   . املشترك، بشأن تنفيذ أنشطة إعالمية مشتركة مثل إعداد النشرات وتقدمي العروض          
 برنامج   يف من املالحظ أن األنشطة املشتركة اليت ُنفذت وأبِلغ عنها كانت أقل مما كان مقرراً             

  .العمل املشترك
، تشري البيانـات إىل     )١٠( ومؤشر أدائه األول   )٩(١-٣-١وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -١٣

اخنفاض عدد املشاركني من اجملتمع املدين الذين ُتموَّل مشاركتهم يف االجتماع الذي تعقـده    
وتعـود  . )١١(نتني املاضية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما بني الدورات مقارنةً مع فترة الس          

غـري أن  . أسباب ذلك إىل حمدودية التربعات املقدمة للصندوق اخلاص بتمويل هذه املشاركة      
 لضمان مزيد من التوازن والفعالية يف ٩-م أ/٥اإلجراءات واآلليات املنصوص عليها يف املقرر 

ضعت يف الوقت املناسب مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية، وُ  
، ال تزال آليات اإلبالغ اخلاصة مبنظمات       )١٢(وفيما يتعلق مبؤشر األداء الثاين    . وعلى حنو فعال  

وفيما يتعلق  . اجملتمع املدين املشمولة بالرعاية أبعد ما تكون عن توفري معلومات تتصل جبمعها           
 مـن    تنفيذ االتفاقية عدداً   تضمن تقرير الدورة التاسعة للجنة استعراض     ي،  )١٣(باملؤشر الثالث 

اإلشارات إىل اجملتمع املدين وإىل مسامهته يف مداوالت اللجنة؛ وجتدر اإلشـارة إىل أنـه مت                
إشراك منظمات اجملتمع املدين املعتمدة بشكل مباشر يف عملية اإلبالغ واالستعراض الرابعـة             

  . بتوجيه من مكتب اللجنة

__________ 

شمولة بالرعاية منها باملزيـد مـن   حتسني آليات مشاركة منظمات اجملتمع املدين، واضطالع املنظمات املمت   )٩(
 .مبادرات التوعية، وحتسني متويل مشاركتها يف االجتماعات

التمويل املخصص ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف مؤمترات األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة         مبلغ   )١٠(
 .ملكافحة التصحر

 الدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض   ثالً عن منظمات اجملتمع املدين من أصل أربعني مم        حضر تسعة عشر ممثالً    )١١(
تنفيذ االتفاقية، مما يدل على ضرورة بذل املزيد من اجلهود لزيادة مشاركة هذه املنظمـات حـىت حتقيـق          

 . عن هذه املنظمات يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ممثال٦٠ًاهلدف املتمثل يف مشاركة 
 .جملتمع املدين املشمولة بالرعايةعدد مبادرات التوعية اليت اضطلعت هبا منظمات ا )١٢(
               مسامهات منظمات اجملتمع املدين يف تقـارير مـؤمتر األطـراف وجلنـة اسـتعراض              ما يدرج من    مدى   )١٣(

 .تنفيذ االتفاقية
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 أن بيانـات األداء     )١٥(ثبـت مؤشـره   ُي،  )١٤(٢-٣-١وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -١٤
ويف إطار برنامج العمل املشترك، تقرر توزيـع مـواد    .  أتت يف مستوى التوقعات    )١٦(الفعلي

  .إعالمية مشتركة على منظمات اجملتمع املدين

  إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   )ب(  
، )١٩( ومؤشرْي أدائهمـا   )١٨(١-٣-٢ و )١٧(١-١-٢فيما يتعلق باإلجنازين املتوقعني       -١٥

، والبيانات  )٢٠(اليت أجرهتا األمانة بشأن حالة تنفيذ برامج العمل       االستقصائية  أظهرت الدراسة   
 أنـه   )٢١(اليت أبلغت عنها البلدان األطراف املتأثرة خالل عملية اإلبالغ واالستعراض الرابعة          

األقـوى  تنشيط  ال يتم    ما مل  )٢٢(سيكون من الصعب حتقيق اهلدف الذي حددته االستراتيجية       
 عـن    أيـضاً  وأُعـرب . )٢٣(املواءمة ال سيما على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي       لعملية  

وينبغي أن  . شواغل األطراف إزاء حالة املواءمة وتنفيذ برامج العمل يف الدورة التاسعة للجنة           
ـ              رامج عمـل   يظل دعم البلدان األطراف املتأثرة يف هذا الصدد، على رأس األولويات يف ب

وباإلضافة إىل تقدمي الـدعم الـتقين علـى         . ام لوالية كل منه   األمانة واآللية العاملية، وفقاً   
تفعيل ، على تيسري عملية أفضت إىل        أيضاً املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، عملت األمانة     

 غل حـىت اآلن   تستالوصول املباشر إىل متويل مرفق البيئة العاملية ألنشطة التمكني؛ غري أنه مل             
__________ 

استخدام الطالب وفئات الشباب للمواد التثقيفية املتاحة هلم بشأن قضايا التـصحر وتـدهور األراضـي                 )١٤(
 .واجلفاف بشكل متزايد

 املعلومات اليت تتيحها االتفاقية بشأن قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف             ما يستخدم من  مدى   )١٥(
 .املدارس واجلامعات ألغراض تثقيفية

تدهور األراضي واجلفاف يف املدارس واجلامعات، وهـو        / حماضرة تتعلق بقضايا التصحر    ١٩قدمت األمانة    )١٦(
 . حماضرة٢٠ من اهلدف املقترح وهو عدد قريب جداً

 .زيادة تنقيح برامج العمل اإلقليمية ملواءمتها مع االستراتيجية )١٧(
قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية مـستندة إىل                 )١٨(

 .اقتصادية، وإدراجها يف أُطر استثمار متكاملة -معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية 
عدد برامج العمل الوطنية اليت     "و" د برامج العمل اإلقليمية اليت جرت مواءمتها مع أهداف االستراتيجية         عد" )١٩(

 .، على التوايل"جرت مواءمتها مع االستراتيجية بدعم من األمانة
 .ICCD/CRIC(9)/12انظر الوثيقة  )٢٠(
 .CONS-O-5تعلق مبؤشر األداء  والبيانات الواردة يف تقارير اإلبالغ فيما يICCD/CRIC(9)/4انظر الوثيقة  )٢١(
 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون       ٨٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن         ٢٠١٤حبلول عام    )٢٢(

برنـامج عمـل    /برنامج عمل دون إقليمي   /تنقيح برنامج عمل وطين   /اإلقليمية واإلقليمية قد قامت بصياغة    
 .إقليمي متماش مع االستراتيجية

اإلقليمية يف تنقيحها لربامج العمل اإلقليمية ومواءمتها مع االستراتيجية من خـالل            املرفقات  نة  دعمت األما  )٢٣(
ومع . إعداد حتليل شامل حلالة تنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر              

تمكن األمانة من االلتـزام باهلـدف       ذلك، ما زالت مواءمة برامج العمل اإلقليمية يف مرحلتها األوىل ومل ت           
 .٢٠١١ برامج عمل إقليمية يف عام ٣املتمثل يف تنقيح 
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اإلمكانات اليت تنطوي عليها هذه األداة يف إطار العملية اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئـة             
وجتدر اإلشارة إىل أن مرفق البيئة العاملية حدد برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتبـاره              . العاملية

مبا يف ذلك من خالل     لدعم عملية املواءمة،    جامع حمتمل    مشروعالوكالة املشرفة على تنفيذ     
  .توفري التمويل لألنشطة التمكينية على املستوى الوطين

 يف   النـواتج  كان إجناز ،  )٢٥( ومؤشر أدائه  )٢٤(٢-١-٢وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -١٦
               ونتيجـة لـذلك، حتقـق اهلـدف املتعلـق         . مستوى التوقعات يف  الفترة املشمولة بالتقرير    

  .)٢٦(مبؤشر األداء
، متثلت االستجابة الرئيسية لتحقيق اهلدف      )٢٧(٢-٣-٢وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -١٧

 منظمة من منظمـات     ٢٠ يف املبادرة املشتركة اليت أطلقتها أكثر من         )٢٨(ؤشر األداء ملاحملدد  
كما وضعت األمانة خطط عمل مشتركة      . األمم املتحدة وتوىل توجيهها فريق اإلدارة البيئية      

ج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو واملنظمـة العامليـة       مع برنام 
لألرصاد اجلوية لدعم البلدان األطراف، مع مراعاة امليزة النسبية لكل منظمة يف إدماج قضايا              

واحنصر التعاون  . اإلدارة املستدامة لألراضي وتدهور األراضي يف اخلطط والسياسات اإلمنائية        
ع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف اإلسهام الذي قُدِّم أثناء وضع مبادرة مـشروع          م

  . العرض العاملي ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا/٢ تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

__________ 

زيادة فهم أوجه الترابط بني تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والتصدي لقضايا نـدرة امليـاه،                  )٢٤(
 من مسائل اإلدارة علـى  والغابات، واملساواة بني اجلنسني، واهلجرة على التوايل، إضافة إىل ما يتصل بذلك        

 .صعيد متعدد القطاعات
أو قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف       /عدد اإلشارات إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر و         )٢٥(

أو اإلدارة املستدامة لألراضي يف التقارير والقرارات الصادرة عن األحداث الرئيسية املتعلقة بندرة امليـاه،          /و
 .اواة بني اجلنسني واهلجرة املتصلة باملناطق اجلافةوالغابات واملس

أو اإلدارة /تدهور األراضـي واجلفـاف و  /أو قضايا التصحر/لزيادة اإلشارة إىل اتفاقية مكافحة التصحر، و   )٢٦(
املستدامة لألراضي يف تقارير وقرارات بشأن األحداث الرئيسية املتعلقة بندرة املياه، والغابات، ونوع اجلنس              

وضعت األمانة ثالثة أطر للسياسة العامة يف جمال الدعوة بالتعاون مع شركاء خمتلفني للنظر فيها يف            واهلجرة،  
ويف هذا الصدد، متكنت األمانة أيضاً من إدراج إشـارات          . الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

وميكـن بالتـايل    . املستوىتدهور األراضي واجلفاف يف عدة اجتماعات رفيعة        /موضوعية تتعلق بالتصحر  
التوصل إىل استنتاج مفاده أن اهلدف املقترح املتعلق بوضع إشارة واحدة يف كل اجتماع عاملي متصل بندرة                 

 .املياه، والغابات، واملساواة بني اجلنسني واهلجرة
تعدد األطراف لكـي     من املنظمات والربامج الرئيسية للتعاون امل      اً متزايد اً البلدان األطراف املتأثرة دعم    تتلقى )٢٧(

تدرج برامج عملها الوطنية وإدارهتا املستدامة لألراضي وقضايا تدهور األراضي يف ختطـيط التنميـة ويف                
 .اخلطط والسياسات القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

مج عدد السياسات والُنهج اليت اعتمدهتا منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وبرنـا               )٢٨(
األمم املتحدة للبيئة، مع األخذ بربامج العمل الوطنية واإلدارة املستدامة لألراضي وقضايا تدهور األراضـي               

 .يف املناطق اجلافة استناداً إىل املسامهات املقدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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            ، أُبلغ عن عـدد مـن األنـشطة ونواجتهـا          )٢٩(١-٥-٢ويف إطار اإلجناز املتوقع       -١٨
         ، فيمـا يتعلـق     وإن كانت ال تتوفر أي معلومات حاليـاً        - ICCD/COP(10)/12لوثيقة  ا يف

  .)٣٠(مبؤشر أدائه
 من خالل الدراسة    )٣٢(، ُوضع خط أساس   )٣١(٢-٥-٢وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -١٩

االستقصائية املتعلقة حبالة تنفيذ برامج العمل املذكورة أعاله، لتحليل االجتاهـات بـشكل             
 إىل تطبيق سياسات وطنية ملكافحة اجلفاف من خالل التعاون مع          أيضاً ودعت األمانة . عمقم

  .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف إعداد خطة عمل مشتركة يف هذا الصدد

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣اهلدف التنفيذي   )ج(  
تـدل  كما   )٣٥(حتقق )٣٤(فاهلدن   أ يذكر ،)٣٣(١-١-٣فيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -٢٠

نتائج عملية اإلبالغ الرابعة واالستعراض الذي أجرته الـدورة التاسـعة للجنـة             على ذلك   
وباإلضافة . استعراض تنفيذ االتفاقية، وميثل ذلك أحد أهم اإلجنازات يف فترة السنتني احلالية           
ة التاسـعة   إىل ذلك، جتري معاجلة عدد من الشواغل اليت أعربت عنها األطراف يف الـدور             

اجلدول الزمين لتقدمي التقارير، واملنهجيات اليت تعتمدها كيانات اإلبالغ         ب واليت تتصل للجنة،  
يف جتميع املعلومات، والتحليل الذي ستجريه األمانة واآللية العامليـة للبيانـات الـواردة يف               

 املقدمـة إىل     واملقترحات املنهجية واإلجرائيـة    التكراريةالتقارير، وذلك عن طريق العملية      
  .الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

__________ 

 املستدامة لألراضي يف التـصدي لـتغري    تدهور األراضي واجلفاف واإلدارة   / فهم أمهية قضايا التصحر    حتسن )٢٩(
 .املناخ وحفظ التنوع البيولوجي

تدهور األراضي واجلفاف واإلدارة املـستدامة لألراضـي يف تقـارير           /عدد اإلشارات إىل قضايا التصحر     )٣٠(
اقية وقرارات االجتماعات املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي، استناداً إىل املسامهات الواردة يف إطار اتف             

 .األمم املتحدة ملكافحة التصحر
            يف بـرامج العمـل املعـدة يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة       واردة مسألة التخفيف من آثار اجلفاف     )٣١(

 .ملكافحة التصحر
 .عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت تدرج تدابري للتخفيف من آثار اجلفاف يف برامج عملها )٣٢(
           املعنية الرئيسية األخرى هنجاً موحداً لرصـد واسـتعراض التقـدم احملـرز يف              اعتماد األطراف واجلهات   )٣٣(

 .تنفيذ االستراتيجية
مدى قابلية املعلومات الواردة يف تقارير األطـراف واجلهـات الرئيـسية            "تدابري مؤشر األداء ذات الصلة       )٣٤(

 ".تنفيذيةاألخرى صاحبة املصلحة للمقارنة ومدى مالءمتها لرصد حالة األهداف ال
. اختربت دورة اإلبالغ الرابعة التفاقية مكافحة التصحر أدوات اإلبالغ اجلديدة وكانت النتـائج مرضـية               )٣٥(

 من البلدان األطراف املتأثرة، وهو عدد        بلداً ٨٩وقامت األمانة بتجميع وحتليل مضمون التقارير املقدمة من         
وقدمت البلدان األطراف الـيت     . ائة من التقارير   يف امل  ٦٠جتميع وحتليل مضمون    يف  يتجاوز اهلدف املتمثل    

حضرت الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية توصيات إىل األمانة بشأن سـبل حتـسني عمليـة                 
 .اإلبالغ وأعربت عن رغبتها يف التمسك هبذه املمارسة وهذا النهج



ICCD/CRIC(10)/9 

11 GE.11-63821 

، هنـاك   )٣٨(١-٢-٣ و )٣٧(٣-١-٣ و )٣٦(٢-١-٣وفيما يتعلق باإلجنازات املتوقعة       -٢١
ويتضمن تقرير الدورة االستثنائية الثانية للجنة      .  املتصلة هبا  )٣٩(تشابه كبري يف مؤشرات األداء    

اليت بذلتها األمانة وبالنتائج اليت حتققت يف الفترة املشمولة          باجلهود   العلم والتكنولوجيا اعترافاً  
  . وقُدم املزيد من املعلومات األساسية إىل الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا. بالتقرير
، ُيتوقع أن يتم يف البداية، جتميع املسامهات        )٤٠(١-٣-٣وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -٢٢

 وإبالغها إىل جلنة العلم والتكنولوجيا مـن        )٤١(قدمتها األوساط العلمية  الواسعة النطاق اليت    
  .  وتنظيم املؤمتر العلمي الثاين)٤٢(خالل إجراء تقييم للمؤمتر العلمي األول

ـ  )٤٤(٢-٤-٣ و )٤٣(١-٤-٣ ني املتـوقع  ينوفيما يتعلق باإلجنـاز     -٢٣  األمانـة  م  و تق
يئات العلمية التابعة التفاقيـات ريـو       كيفية حتسني تبادل املعلومات فيما بني اهل      باستكشاف  

  .األخرى وذلك هبدف حتسني التنسيق فيما بينها بشأن املسائل العلمية
، شرعت األمانة يف العمل على تطبيق نظام        )٤٥(١-٥-٣وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -٢٤

 داً حمـد  فعال لتقاسم املعارف من خالل استحداث نظام شامل إلدارة املعارف يشمل مكوناً           
__________ 

دة لرصد مؤشرات قياس األثر من أجل وضـع         واالختبارات الرائ التكرارية  تقدم األمانة دعماً فعاالً للعملية       )٣٦(
 .اجملموعة الفرعية املنقحة من مؤشرات قياس األثر

تقدم األمانة دعماً فعاالً لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلق بتنسيق طرائق استخدام اجملموعة الفرعية مـن                 )٣٧(
 .مؤشرات قياس األثر

لوجيا املتعلق بصياغة ُنهج علمية متسقة لتحديد أهـداف          فعاالً لعمل جلنة العلم والتكنو     تقدم األمانة دعماً   )٣٨(
 .وخطوط أساس

       واالختبـارات الرائـدة لرصـد      التكراريـة األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن العملية         " )٣٩(
            مـدى األخـذ باملعلومـات األساسـية    "، و"مؤشرات قياس األثر يف توصيات جلنة العلم والتكنولوجيـا        

املقدمة من األمانة بشأن مواءمة طرائق استخدام اجملموعة الفرعية من مؤشرات قياس األثر يف توصيات جلنة                
مدى األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن مواءمة الـنُُّهج العلميـة             "و" العلم والتكنولوجيا 

           فيمـا يتعلـق باإلجنـازات     " يـا لتحديد أهداف وخطوط أساس يف توصيات جلنـة العلـم والتكنولوج          
 . على التوايل١-٢-٣ و٣-١-٣ و٢-١-٣املتوقعة 

حشد األمانة مسامهات واسعة النطاق من األوساط العلمية يدعم أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلقـة                )٤٠(
 .باملواضيع ذات األولوية

 الـيت تتـاح   ق املقدمة من األوساط العلمية       املسامهات الواسعة النطا   مقدار: "يشري إىل صياغة مؤشر األداء     )٤١(
 ."لجنة العلم والتكنولوجيا يف أعماهلا املتعلقة بالنظر يف املواضيع ذات األولويةل

 يف املؤمتر العلمي، لكن تقرير أداء األمانة مل يقدم معلومات عن             عاملاً ٦٠كان العدد املستهدف هو مشاركة       )٤٢(
 .هذا اهلدف

لجنة العلم والتكنولوجيا يف وضع طرائق للتعاون مع اهليئات الفرعية العلمية التابعة            تقدم األمانة دعماً فعاالً ل     )٤٣(
 .التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي

تقدم األمانة دعماً فعاالً للجنة العلم والتكنولوجيا يف معاجلة أوجه الترابط بني جدول أعمال جلنـة العلـم                   )٤٤(
والتكنولوجيا وجداول أعمال منظمات وهيئات أخرى ذات صلة بعمليات التفاعل بني التكيف مع تغـري               

 .املتدهورةاملناخ والتخفيف من آثار اجلفاف واستصالح األراضي 
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إنـشاء نظـام إلدارة     قوامه  وقد وضع هدف    . لنظام الوسيط يف جمال نقل املعارف العلمية      
  . ٢٠١٢، لكن األمانة تتوقع وضع اللمسات األخرية عليه يف عام ٢٠١١املعارف حبلول عام 

 لسبل تنظيم تقـدمي     ، ُتجري األمانة تقييماً   )٤٦(١-٦-٣وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -٢٥
لمية على الصعيدين الدويل واملتعدد االختصاصات من أجل زيادة مشاركة العلماء           املشورة الع 

ونظمت األمانة يف هذا الصدد اسـتطالعات       . واملؤسسات يف عمل جلنة العلم والتكنولوجيا     
على االنترنت إلدراج إسهامات خمتلف اجلهـات املعنيـة يف التقيـيم، وقُـدمت نتـائج                

  .تكنولوجيا يف دورهتا العاشرة ملزيد من النظراالستطالعات إىل جلنة العلم وال

  بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي   )د(  
هتـدف إىل   الشابكة   األمانة صفحة على     سُتنشئ،  )٤٧(١-٤ولتحقيق اإلجناز املتوقع      -٢٦

وعالوة على ذلك، نفذت األمانة أنشطة      . نشر املعلومات عن مبادرات بناء القدرات ودعمها      
 يف معظم مبادراهتا اليت تندرج يف إطار األهداف التنفيذية     حمورياً ا عنصراً بناء القدرات بوصفه  

  .األخرى، وال سيما ما تعلق منها بعملية اإلبالغ، ومواءمة برامج العمل ومجع األموال

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   )ه(  
، إال بدور داعـم يف     ذلك إىل لواليتها وكما سبقت اإلشارة      ال تضطلع األمانة طبقاً     -٢٧

 )٤٨(١-٣-٥ويف هذا الصدد، وباإلشـارة إىل اإلجنـاز املتوقـع           . ٥حتقيق اهلدف التنفيذي    
، متثلت النتيجة الرئيسية اليت أبلغت عنها األمانة يف فترة السنتني احلاليـة، يف وضـع                حتديداً

التعاون مـع   ن معامل   م وتنفيذ خطة عمل مشتركة مع مرفق البيئة العاملية، ويعترب ذلك معلماً          
وترد بيانات األداء األخرى املتصلة هبذا اإلجناز وبالتعاون مع املؤسـسات املاليـة يف              . املرفق

  .)٤٩(غري أنه مل يتم جتميع أي معلومات تتعلق مبؤشر أدائه. تقرير األداء الذي أعدته األمانة

__________ 

ملعلومات واملعارف املتعلقة بالقـضايا ذات الـصلة   امن املختصني املهتمون باألمر وغريهم   العلماء  يستخدم   )٤٥(
مم املتحدة ملكافحة التصحر، وبالتصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف، واإلدارة املـستدامة              باتفاقية األ 

 .لألراضي، مبا يف ذلك أفضل املمارسات والتجارب الناجحة
 .حتسني األحكام املتعلقة بإشراك الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية )٤٦(
 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرحتسن الفرص املتاحة لبناء القدرات على حنو هادف يف إطار  )٤٧(
تدهور / فهم مرفق البيئة العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل ألمهية قضايا التصحر             تزايد )٤٨(

 .األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي
ـ    /تدهور األراضي واجلفاف  /عدد اإلشارات إىل التصحر    )٤٩( ي يف االسـتراتيجيات    اإلدارة املـستدامة لألراض

يف  أخذاًوالتقارير واملقررات اخلاصة مبرفق البيئة العاملية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل،             
 .االعتبار املسامهات املقدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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األمانة بتسهيل عقد    ستقوم   )٥١(، ومؤشره )٥٠(١-٤-٥أما فيما يتعلق باإلجناز املتوقع        -٢٨
منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي الذي سيبدأ يف الدورة العاشرة ملؤمتر             

  .األطراف بالتعاون مع احلكومة املضيفة

  االستراتيجيةالدعم اإلداري لتنفيذ   )و(  
 ثالثة برامج فرعيـة ذات صـلة        ٢٠١١-٢٠١٠يشمل برنامج عمل األمانة للفترة        -٢٩

، وُيتوقـع   )اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري وخدمات املؤمترات واخلدمات اإلدارية واملالية        (
  . من كل منها حتقيق إجنازين اثنني

                بالنــسبة لــإلدارة التنفيذيــة والتنظــيم اإلداري، وفيمــا يتعلــق باإلجنــازين   -٣٠
 بيانات األداء    وبصرف النظر عن   ا، كل منهم  )٥٤( ومبؤشر أداء  )٥٣(٢-٦ و )٥٢(١-٦املتوقعني  

 إال باالسـتناد    والنواتج الرئيسية الواردة يف تقرير األداء، فإنه ال ميكن قياس حتقيق اإلجنازات           
  .إىل مداوالت مؤمتر األطراف يف الدورة العاشرة وإىل استعراض تقرير األداء نفسه

              قـع حتقيقهمـا يف    وفيما يتعلـق بالربنـامج الفرعـي الثـاين، واإلجنـازين املتو             -٣١
أن خدمات املؤمترات مطابقـة      ،)٥٦(أداءْيهمايستدل على    ومؤشرْي   )٥٥(٤-٦ و ٣-٦إطاره  

  .غري أنه ال تتوفر أي معلومات بشأن مدى رضا األطراف عنها. حمكمة التنظيم وأهناللمعايري 
لتمويل واملـوارد   والوضع مشابه بالنسبة للربنامج الفرعي األخري املتعلق باإلدارة وا          -٣٢

مراجعة احلسابات من قبل جملس مراجعي احلسابات يسرت  األمانة   أنالبشرية حيث أُبلغ عن     
واستعراض الربامج الفنية لألمانة من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكانـت النتـائج              

 ومل ُتقدم أي معلومات عن مدى رضا املستفيدين عن هذه اخلدمات، وهو رضا يعترب             . طيبة
  . ٦-٦ و٥-٦ لكل من اإلجنازين املتوقعني  معيارياًمؤشراً

__________ 

 .يف اإلدارة املستدامة لألراضيحتسني فهم األطراف للعوامل اليت تدعم مشاركة القطاع اخلاص  )٥٠(
 .يناقش مؤمتر األطراف مشاركة القطاع اخلاص يف اإلدارة املستدامة لألراضي )٥١(
 .سالمة عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومتاسكها )٥٢(
 .إدارة املوارد إدارةً حتظى برضا األطراف )٥٣(
        "  فعال يف مجيع بـرامج عمـل األمانـة   مدى استخدام املوارد على حنو "و" إعراب األطراف عن ارتياحها   " )٥٤(

 .على التوايل
إعراب األطراف عن ارتياحها لتحسن الشروط الالزمة الختاذ قرارات مستنرية علـى مـستوى مـؤمتر                " )٥٥(

أو /تيسري عمليات التحاور بكفاءة بني ممثلي األطراف واخلـرباء العلمـيني و           "و" األطراف وهيئاته الفرعية  
 .، على التوايل"نية الرئيسيةغريهم من اجلهات املع

عدم تقدمي شكاوى من األطراف فيما خيص الترتيبات املتخذة لتنظيم دورات مؤمتر األطـراف وهيئاتـه                " )٥٦(
تقدمي مجيع الوثائق الرمسية دون إبطاء وبفعالية إىل األطراف للنظر فيها خالل انعقـاد دورات               "، و "الفرعية

االجتماعات وحلقات العمل واحللقات الدراسية املطلوبة بـسرعة  تنظيم  "و" مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية   
جتهيز املنشورات والوثائق واملواد اإلعالمية املطلوبة بـسرعة ويف حـدود           "و" ويف حدود امليزانية املخصصة   

 ".امليزانية املخصصة
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  برنامج عمل اآللية العاملية  -٢  
ركزت اآللية العاملية يف عملها لفترة السنتني على وضع وتنفيـذ أطـر االسـتثمار               -٣٣

املتكاملة من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار اهلدف         التمويل  املتكاملة واستراتيجيات   
وعالوة على ذلك، عملت اآللية العاملية على تسهيل الوصول         .  من االستراتيجية  ٥يذي  التنف

إىل فرص التمويل بتعاون وشراكة مع املؤسسات الوطنية واملنظمات الدوليـة، وال سـيما              
. التمويل املبتكر لزيادة التمويل املتاح لإلدارة املستدامة لألراضي علـى الـصعيد القطـري             

، ٥ملية، كما هو مبني يف املقدمة، بدور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيـذي              وتضطلع اآللية العا  
  . ٢ و١وبدور داعم يف حتقيق اهلدفني التنفيذيني 

تطبيـق إطـار     من   الدروس املستخلصة عموماً  مع غريها    اآللية العاملية    تقامستوقد    -٣٤
مـن  متنوعـة   طائفـة  ورغم وجود. أدائهاعن  تقرير  الاإلدارة القائمة على النتائج يف إعداد       

إلدارة القائمة  اجلديد ل نظام  الالتحديات اليت مت حتديدها، خلصت اآللية العاملية إىل أن تطبيق           
       ومتتـد . على النتائج عاد عليها بفوائد مجة فسهل اخلدمات اليت يطلبها مـؤمتر األطـراف             

       / كـانون الثـاين    ١ن  فترة اإلبالغ عن حتقيق اإلجناز املتوقع ومؤشرات األداء ذات الصلة م          
 ١، وتغطي املعلومات املتعلقة بامليزانية الفتـرة مـن          ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ إىل   ٢٠١٠يناير  

  .٢٠١١مارس / آذار٣١ إىل ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   )أ(  
 ١لية العاملية اهلدف التنفيذي     ، دعمت اآل  )٥٧(٠١-٢-١فيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -٣٥

من خالل املشاركة يف منتديات عاملية للتعريف بأمهية توفر موارد ماليـة كافيـة لـإلدارة                
على مستوى حتقيق اإلجنازات ذات الـصلة       الدليل  بيانات األداء   وتقيم  . املستدامة لألراضي 

  .)٥٨( يف املائة من التوقعات٧٣تناهز  بنسبة
 تؤيد ما جاء يف تقرير األداء املقدم من اآللية العاملية بشأن            )٥٩(لةوهناك معلومات مماث    -٣٦

 فيمـا يتعلـق مبؤشـرْي األداء بـصفة          )٦١(٠٢-٣-١ و )٦٠(٠١-٣-١اإلجنازين املتوقعني   
  .)٦٢(خاصة

__________ 

 .تناول احملافل ذات الصلة مسألة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي )٥٧(
 يتصل بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي، يف حـني أن اهلـدف    منتدى عامليا١١ًية يف   شاركت اآللية العامل   )٥٨(

 . يف املائة من اإلجناز املتوقع٧٣ بذلك فتحقق،  حمفال١٥ًلفترة السنتني كان هو املشاركة يف 
التمويـل   عملية من عمليات استراتيجيات      ٢٣دعمت اآللية العاملية أيضاً اخنراط منظمات اجملتمع املدين يف           )٥٩(

وباملثل، أقامت اآللية .  عملية ٢٤    ب من اهلدف احملدد     املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة وهو رقم قريب جداً       
العاملية شراكات مع مؤسسات علمية من أجل تعزيز املبادرات التعليمية بـشأن متويـل اإلدارة املـستدامة          

 مؤسسة مع مؤسسات علمية تتناول متويل اإلدارة        ١٤ويف هذا الصدد، شاركت اآللية العاملية يف        . لألراضي
 .اهلدف احملدد يف ثالث مؤسساتإىل حد كبري املستدامة لألراضي، وهو رقم يتجاوز 

 . منظمات اجملتمع املدين يف وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة وتنفيذهاتنخرط )٦٠(
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  إطار السياسات العامة : ٢اهلدف التنفيذي   )ب(  
 من البلدان   بلداً ١٤، متثل اهلدف يف دعم      )٦٣(٠١-١-٢باإلشارة إىل اإلجناز املتوقع       -٣٧

  .)٦٤( يف املائة٧٠األطراف، وقد حققته اآللية العاملية بنسبة تزيد عن 
 بلـداً   ١٢، أبلغت اآللية العاملية عن دعم       )٦٥(٠١-٢-٢أما بالنسبة لإلجناز املتوقع       -٣٨

ومنطقة دون إقليمية واحدة يف وضع استراجتيات التمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي            
 )٦٦(تساهم يف مواءمة برامج العمل الوطنية مع االستراتيجية، يف حني أهنا كانت هتـدف             اليت  

 حسب حالة إعداد برامج العمل الوطنية وبنـاء          بلداً ٢٨إىل دعم عدد من البلدان يصل إىل        
وهناك حاجة إىل بذل مزيد من اجلهد لدعم عمليـات املواءمـة ليتـسىن              . على طلب البلد  

ملتكاملة املسامهة بفعالية، مع األخذ يف االعتبار أن األطراف حـددت           الستراتيجية التمويل ا  
  .مواءمة برامج العمل الوطنية بوصفه أولوية

، أفادت اآللية العاملية بأن تعميم اإلدارة       )٦٧(٠١-٣-٢وباإلشارة إىل اإلجناز املتوقع       -٣٩
عملية اسـتراتيجيات  املستدامة لألراضي يف عمليات التنمية الوطنية شكل جزءاً ال يتجزأ من           

.  بلداً ٢٢أطر االستثمار املتكاملة، وكان من بني أولويات اآللية العاملية يف           /التمويل املتكاملة 
 ٦٩، يكون اإلجناز املتوقع قد حتقق بنسبة         بلداً ٣٢ومبا أن اهلدف املتوخى كان الوصول إىل        

  . يف املائة

__________ 

 االقتصادية لزيادة االستثمارات يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي          مشاركة األوساط العلمية يف وضع األدلة      )٦١(
 .كنتيجة مباشرة إلسهامات اآللية العاملية

عدد عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة املدعومة من اآللية العامليـة، والـيت           " )٦٢(
 العاملية، من خـالل اسـتراتيجيات التمويـل         عدد إسهامات اآللية  "و" تشارك فيها منظمات اجملتمع املدين    

أطر االستثمار املتكاملة، جهاز املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضي والتحاليـل املاليـة مثـل        /املتكاملة
استعراضات احلافظات واستعراضات نفقات القطاع العام، الداعمة للمبادرات اليت تتخـذها املؤسـسات             

 ".رة املستدامة لألراضيالعلمية فيما خيص متويل اإلدا
تردي األراضي واحلـواجز الـيت تعـوق اإلدارة         /وعي البلدان األطراف بالعوامل املالية املؤثرة يف التصحر        )٦٣(

 .املستدامة لألراضي
قدمت اآللية العاملية الدعم لعشرة بلدان ومنطقتني دون إقليميتني يف تقيـيم العوامـل املاليـة املـؤثرة يف                    )٦٤(

واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، وذلـك يف سـياق عمليـات             تدهور األراضي   /التصحر
 .استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت أمثرت دراسات خمتلفة عن األثر االقتصادي لتدهور األراضي

يسهم وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي يف مواءمة برامج العمل الوطنية مـع                )٦٥(
  .تراتيجية االتفاقيةاس

 .عدد نتائج عملية استراتيجيات التمويل املتكاملة املستخدمة يف تنقيح برامج العمل الوطنية ومواءمتها )٦٦(
حتدد استراتيجيات التمويل املتكاملة فرص استثمار تستجيب ألولويات برامج العمل الوطنية يف عمليـات               )٦٧(

 .قر واخلطط والسياسات القطاعية واالستثمارية ذات الصلةالتنمية الوطنية، كورقات استراتيجية احلد من الف
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 حنو الوصول  اآللية العاملية تقدماً، أحرزت)٦٨(٠١-٤-٢وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع      -٤٠
إىل هذه النتيجة، فأشركت ثالثة من البلدان األطراف املتقدمة من أجل تعزيز متويـل اإلدارة               

كما حتقق هذا اإلجناز املتوقع من خـالل        . املستدامة لألراضي، وحققت ثلث اهلدف املقترح     
  .ر وشراكات عامليةالعمل مع البلدان املتقدمة واجلهات املاحنة األخرى ضمن أط

          ، َتمثَّل هدُف اآلليـة العامليـة لفتـرة        )٦٩(٠١-٥-٢وباإلشارة إىل اإلجناز املتوقع       -٤١
وقد حققت ما يقارب نصف اإلجناز      .  مبادرة تآزرية  ١٣، يف تنفيذ    ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

ـ                      ازاملتوقع الذي أُعيدت صياغته وصياغة مؤشر أدائه من أجل تفـادي تداخلـه مـع اإلجن
  .)٧٠(، لدى تقدمي التقارير٠٢-٤-٥املتوقع 

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   )ج(  
، فقد  ٥ للدور الرائد الذي اضطلعت به اآللية العاملية يف حتقيق اهلدف التنفيذي             نظراً  -٤٢

ى املـستويات   ركزت جهودها أساساً، على معاجلة اآلثار املترتبة على تنفيذ االستراتيجية عل          
وميثل إطار االستثمار املتكامـل أحـد اهلـدفني         . الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي والعاملي    

  . الواردين يف برنامج عمل اآللية العاملية، وكان أحد أولوياهتا يف فترة السنتني املاضية
يـة  ، دعمت اآللية العامل   )٧١(٠١-١-٥ويف هذا الصدد وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع          -٤٣
 ودون إقليمي لتعبئة املوارد الالزمة لإلدارة املستدامة لألراضي، فتجاوزت           منتدى إقليمياً  ٢٧

وباملثل، دعمت اآللية العامليـة  .  ودون إقليمي منتدى إقليمياً ١٨بكثري العدد املستهدف وهو     
 املتـصل بـه، وضـع    )٧٣(٠٣-١-٥ واإلجناز املتوقع )٧٢(٠٢-١-٥يف إطار اإلجناز املتوقع  

 بلداً،  ١٤راتيجية التمويل املتكاملة، وجنحت يف دعم بلورة واعتماد تلك االستراتيجية يف            است
وبدأ تنفيذ استراتيجية التمويل املتكاملـة يف       .  بلداً ١٧من حتقيق اهلدف وهو     بذلك  فاقتربت  

ن  بلداً، مما يعكس احلاجة إىل البقاء يف تلك البلدا        ١٨سبعة بلدان بينما كان اهلدف احملدد هو        
لفترة زمنية تتجاوز التوقعات واملوارد املتاحة، وبالتايل، فقد حيتاج األمر إىل النظر يف بـذل               

وفيما يتعلق مبـدى ارتيـاح      . مزيد من اجلهود واتباع طرائق بديلة لتنفيذ تلك االستراتيجية        
ت األطراف للدعم الذي تقدمه اآللية العاملية، والذي كان هو املؤشر العام لقيـاس اإلجنـازا           
  . الثالثة املذكورة أعاله، فقد وردت النتائج األولية الستقصاء آراء الزبائن يف تقرير األداء

__________ 

 .إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف السياسات اإلمنائية للبلدان األطراف املتقدمة )٦٨(
 .زيادة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي عن طريق التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو )٦٩(
مع اتفاقيات ريو األخرى بشأن آليات التمويـل املبتكـرة           مبادرات عاملية تآزرية     ستنفذت اآللية العاملية     )٧٠(

واستراتيجيات التمويل املتكاملة، وتعاونت مع جلنة املساعدة اإلمنائية بشأن تطبيق معامل ريو التابعة ملنظمـة               
 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 .مة لألراضي تشغلها وتدعمها اآللية العامليةاملنابر اإلقليمية ودون اإلقليمية املتصلة بتمويل اإلدارة املستدا )٧١(
 .اعتماد البلدان األطراف املتأثرة الستراتيجيات متويل متكاملة يف اإلدارة املستدامة لألراضي )٧٢(
 .تنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي )٧٣(
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 بلداً من وضع أطر ١٢، فقد أُبلغ عن متكن )٧٤(٠٤-١-٥أما بالنسبة لإلجناز املتوقع     -٤٤
اهلدف استثمار متكاملة يف صيغتها النهائية وإقرارها بدعم من اآللية العاملية، وبذلك مت جتاوز              

  .  بلدان٨ وهواحملدد 
، جنحت اآلليـة العامليـة يف اسـتنهاض    )٧٥(٠٢-٢-٥وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع    -٤٥

أطـر االسـتثمار    /التنمية من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملـة        يف  شركاء  
.  بلدان ١٠ بلداً، فتجاوزت العدد املستهدف وهو       ٢٤املتكاملة وغريها من برامج الدعم يف       

 للزيادة املتوقعـة مـن البلـدان    بيد أن النواتج اليت أُبلغ عنها يف تقارير األداء ال تقدم تقديراً  
وباملثل، أُبلغ عن وجود حاجة إىل معلومات إضافية  . املتقدمة يف حجم التمويل يف هذا الصدد      

لبلدان املتقدمـة  تمويل املقدم من ايف ال، تتعلق بزيادة )٧٦(٠٣-٢-٥فيما خيص اإلجناز املتوقع  
 املعلومات مـن مـصادر      مجع هذه لوضع وتنفيذ أطر استثمار متكاملة، وبالنظر إىل صعوبة         

أخرى، اقُترح استخدام املعلومات املالية املقدمة من البلدان األطراف يف إطار نظام استعراض             
نـشطة  وأبلغت اآللية العاملية عـن األ     . األداء وتقييم التنفيذ، كخط أساس ومصدر بيانات      

، مـع   ٠١-١-٢، واإلجناز املتوقـع     )٧٧(٠١-٢-٥والنواتج املنجزة يف إطار اإلجناز املتوقع       
  . )٧٨( اإلجنازينهبذينمراعاة مؤشري األداء املختلفني املتصلني 

              سـيما اإلجنـاز    ، وال ٣-٥أما بالنسبة لإلجنازات املتوقعـة املتعلقـة بالنتيجـة            -٤٦
 بلـداً   ١٢ اآللية العاملية إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف         ، دعمت )٧٩(٠١-٣-٥املتوقع  

على األقل من خالل االضطالع بتدخالت حمددة يف عمليات وضع السياسات، فتجـاوزت             
وأبلغت اآللية العاملية عن مواجهة صعوبات يف جتميع        .  تدخالت ةالعدد املستهدف وهو مخس   

 ، دعمت اآللية العامليـة    )٨٠(٠٢-٣-٥ز املتوقع   وفيما يتعلق باإلجنا  . مؤشر األداء ذي الصلة   
، استعراض املؤسسات املالية الدولية واملنظمات الثنائيـة حلافظـة اإلدارة املـستدامة             أيضاً

__________ 

     لإلدارة املستدامة لألراضي، بـدعم مـن        قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع وتأييد أطر استثمار متكاملة         )٧٤(
 .اآللية العاملية

زيادة التمويل املقدم من البلدان املتقدمة لوضع وتطوير استراتيجيات متويل متكاملـة لـإلدارة املـستدامة                 )٧٥(
 .لألراضي عن طريق التعاون الثنائي على الصعيد القطري

 .لة لإلدارة املستدامة لألراضيزيادة متويل البلدان املتقدمة ألطر االستثمار املتكام )٧٦(
تعزيز الفهم واملعارف املشتركة فيما يتعلق بالفوائد االقتصادية لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي بغية               )٧٧(

 .حتقيق األهداف اإلمنائية
 . لعرض النتائج املقترحة لآللية العاملية ومنهجية تقييم األثرICCD/COP(10)/3انظر أيضاً الوثيقة  )٧٨(
ور جهات التنسيق التابعة لالتفاقية مع نظرياهتا لدى املؤسسات املالية الوطنية والدولية علـى الـصعيد                تشا )٧٩(

اإلدارة املـستدامة   /تدهور األراضـي واجلفـاف    /القطري للدعوة إىل زيادة متويل أنشطة مكافحة التصحر       
 .لألراضي

ات يف اإلدارة املستدامة لألراضي من أجـل        زيادة إملام املؤسسات املالية الدولية باألساس املنطقي لالستثمار        )٨٠(
 .حتقيق أهداف التعاون اإلمنائي
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، يبـدو أن    )٨١(٠٣-٣-٥وباإلشارة إىل اإلجناز املتوقع     . لألراضي، بالتعاون مع اآللية العاملية    
 أسفرت عن نتائج طيبة على املستوى اإلقليمـي؛   اجلهود الرامية إىل تعبئة التمويل املشترك قد      

         النـسبة املـستهدفة  ما حتقق مـن  بيد أنه مل تقدم أي معلومات عن املؤشر تتيح تقييم مدى    
 املشترك املتأيت من استثمار مرفق البيئة العاملية واسـتثمارات املرافـق             من التمويل  ١:٤وهي  

والصناديق األخرى يف الربامج اليت تشترك فيها اآللية العاملية، ويعود ذلك إىل صـعوبات يف               
، مل تقدم اآللية العاملية معلومات عن )٨٢(٠٤-٣-٥وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع     .مجع البيانات 
  .ققت يف متويل مرفق البيئة العاملية لالجتماعات املتعلقة باالتفاقيةالزيادة اليت حت

، )٨٤(٠٢-٤-٥ و )٨٣(٠١-٤-٥، ويف إطار اإلجنازين املتوقعني      ٤-٥ للنتيجة   ودعماً  -٤٧
 وحدة وتقريراً مواضيعياً بشأن خمتلف مصادر التمويل املبتكـرة، يف           ١٢أعدت اآللية العاملية    

 وحدات، فتجاوزت بذلك العدد املقرر من الوحـدات         حني أن العدد املستهدف هو مخس     
وقد مت تقدميها وتطبيقها يف خمتلف حلقـات العمـل          . اخلاصة بالقطاعات للمصادر املبتكرة   

  .  بلدا١٦ً أال وهو، مت جتاوز اهلدف احملدد  أيضاً، ويف هذه احلالة بلدا٣١ًالوطنية والدولية يف 
، دعمت اآللية العاملية مثـاين مبـادرات        )٨٥(٠١-٥-٥وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع       -٤٨

بشأن نقل التكنولوجيا، ال سيما يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، فحققت ضـعف               
  .العدد املستهدف وهو أربع مبادرات

  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  )د(  
دارة التنفيذية والتنظـيم    اإلبند  أدرجت األمانة العاملية ثالثة إجنازات متوقعة يف إطار           -٤٩

 إىل مشاركة اآللية العاملية بصورة فعالة يف متويـل          )٨٦()٠١-١-سني(أوهلا  شري  يو. اإلداري
االتفاقية يف احلوارات والشراكات ووضع االستراتيجيات على الصعيد الدويل خدمة لالتفاقية           

 كبري من اجتماعـات     ويف هذا الصدد، أبلغت اآللية العاملية عن املشاركة يف عدد         . وأطرافها
قوات العمل واالجتماعات التنسيقية يف سياق عملية نظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ،             

امليزنة القائمة على النتائج، وبرنامج العمل املشترك مع        /ومناقشات اإلدارة القائمة على النتائج    
تفاقية والدورة العاشـرة    األمانة، وإعداد الدورتني التاسعة والعاشرة للجنة استعراض تنفيذ اال        

__________ 

 .مشاركة البلدان األطراف املتأثرة يف الُنَهج الربناجمية لتعبئة التمويل املشترك )٨١(
 .زيادة متويل مرفق البيئة العاملية املتاح لالستجابة للشواغل ذات الصلة باالتفاقية )٨٢(
د موارد مبتكرة ومداخل ممكنة للمصادر املالية وآليات التمويـل املبتكـرة            متكني البلدان األطراف من حتدي     )٨٣(

 .ذات الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي
 .لإلدارة املستدامة لألراضي من خالل تطبيق مصادر مالية وآليات متويل مبتكرةاملعبأة املوارد  )٨٤(
 للبلدان األطراف املتأثرة باحلـصول     تسمح الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب          )٨٥(

 .على املعارف املتعلقة بنقل التكنولوجيا
مشاركة اآللية العاملية بصورة فعالة يف متويل االتفاقية يف احلوارات والشراكات ووضع االستراتيجيات على               )٨٦(

 .الصعيد الدويل خدمة لالتفاقية وأطرافها
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. ملؤمتر األطراف، وكذلك بشأن مواءمة برامج العمل الوطنية واستراتيجيات التمويل املتكاملة          
 يف املائة من امليزانية األساسية اليت اعتمدها مؤمتر األطـراف، يف            ٢٣,٦وتلقت اآللية العاملية    

 من اهلدف    جداً الرقم قريباً  يف املائة، وبذلك يكون      ٢٥حني أهنا كانت تتوقع احلصول على       
وعالوة على ذلك، أبلغت اآللية العاملية عن وضع عدد من املبادرات املتعلقة بتمويـل      . املقدر

  .اإلدارة املستدامة لألراضي بصورة مشتركة مع أعضاء جلنة التيسري على الصعيد الوطين
الة والشفافة لربنامج    إىل اإلدارة الفع   )٨٧()٠٢-١-سني(ويشري اإلجناز املتوقع الثاين       -٥٠

 للرصد والتقييم يـستند إىل     ويف هذا الصدد، نفذت اآللية العاملية نظاماً      . العمل واملوارد املالية  
اإلدارة القائمة على النتائج لتحسني نوعية نظام اإلدارة القائمة على النتائج الـذي اعتمدتـه    

ن نتائج مراجعة حساباهتا مـن قبـل        ويف نفس الوقت، أفادت اآللية العاملية بأ      . اآللية العاملية 
إال أن التربعات اليت مجعتـها اآلليـة        . الصندوق الدويل للتنمية الزراعية تبعث على االرتياح      
   مليون يـورو مقابـل تربعـات       ٥,٦(العاملية يف فترة السنتني مل تكن يف مستوى التوقعات          

نمية قدرات املوظفني وتكريس    وفيما يتعلق باملبادرات املتخذة لت    ).  ماليني يورو  ١٠    بمقدرة  
 مـن الـدورات التدريبيـة    اً كبرياًاجلماعي، نظمت اآللية العاملية مبادرتني وعددالبناء روح  

  . التطويرية اجلماعيةنشطة ية واألهارات التفاوضامل على للموظفني ركزت أساساً
            داريويشري اإلجناز الثالـث واألخـري يف إطـار اإلدارة التنفيذيـة والتنظـيم اإل                -٥١

املعلومـات املتعلقـة    إلبالغ مجهور عـريض ب     إىل األدوات املستخدمة     )٨٨()٠٣-١سني  (
ويف هذا الصدد، أبلغت اآللية العاملية عـن        . باخلدمات اليت تقدمها اآللية العاملية إىل االتفاقية      

              دف كـان   ، يف حني أن العدد املـسته       زائراً يف اليوم إىل موقعها الشبكي يومياً       ٣٥٠دخول  
  .  يف املائة٧٠ زائر، وبذلك تكون قد حققت اإلجناز املتوقع بنسبة ٥٠٠هو 

  االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

  الستعراضااالستنتاجات والتوصيات بشأن منهجية   - ألف  
حيتاج نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ إىل مؤشرات مالئمة وأهداف قابلـة              -٥٢

وحلصر اإلجنـازات   .  إىل بيانات كمية ونوعية     تتيح إجراء استعراض فعال استناداً     لإلجناز
النتائج امللموسة، ينبغي أن تكون مؤشرات األداء الواردة يف خطـط العمـل             من حيث   

اآللية العامليـة، حمـددة   باملتعددة السنوات وبرامج العمل لفترة السنتني اخلاصة باألمانة و   
أُجريـت  وإذا  .  باملوضوع، وحمددة التوقيـت    يقها وذات صلة  وقابلة للقياس وميكن حتق   

 إىل خطط العمل املعتمدة ألربع سنوات، قـد يقـرر           استعراضات األداء املقبلة استناداً   
__________ 

 .رد املاليةاإلدارة الفعالة والشفافة لربنامج العمل واملوا )٨٧(
 .املعلومات املتعلقة باخلدمات اليت تقدمها اآللية العاملية إىل االتفاقيةب إبالغ مجهور عريض )٨٨(
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األطراف يف الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اعتماد األهداف املقترحـة            
  .اقبة تنفيذ اخلطة يف غضون ذلكالواردة يف خطط العمل من أجل متكني اللجنة من مر

 زمنية خمتلفة لفترة اإلبالغ اخلاصة بكـل        واعتمدت األمانة واآللية العاملية أطراً      -٥٣
         / أيـار  ٣١ الفترة املمتـدة حـىت تـاريخ         عنفبينما قدمت األمانة بيانات مالية      . منهما
ـ         ٢٠١١مايو    ٣١دة حـىت تـاريخ      ، قدمت اآللية العاملية هذه البيانات يف الفترة املمت
وباملثل، أبلغت كل مؤسسة عن بنود خمتلفة يف االستعراض املـايل           . ٢٠١١مارس  /آذار
ويف هذا الصدد، اقُترحت مواءمة التقارير يف املستقبل، مع مراعاة اجلداول الزمنية            . العام

  .املتصلة باإلبالغ عن الرقابة املالية اخلاصة بكل منهما
توزيع أموال األمانة على حتقيق األهداف التنفيذيـة        قة ب املتعلعلومات  وغابت امل   -٥٤

وهي معلومات هامة لتقييم ما ُيخصص مـن أمـوال حبـسب            . احملددة يف االستراتيجية  
  .األولويات احملددة يف خطط عمل وبرامج عمل األمانة واآللية العاملية

ذ الربامج  لدى وضع وتنفي  بعني االعتبار   وينبغي أخذ استنتاجات هذا االستعراض        -٥٥
) ٢٠١٥-٢٠١٢(الالحقة، مبا يف ذلك وضع خطط العمل املتعددة السنوات واحملدثـة            

  ).٢٠١٣-٢٠١٢(فترة السنتني اجلديدة لعمل الوبرامج 

  االستنتاجات والتوصيات بشأن املسائل املوضوعية  - باء  
ة بشأن  قد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية النظر يف هذا التقرير وإسداء املشور             -٥٦

  .٢٠١٥-٢٠١٢التوجهات االستراتيجية خلطة عمل األمانة واآللية العاملية للفترة 
وقد تود األطراف يف الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تقتـرح       -٥٧

  :على مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة القيام مبا يلي
           وإسـداء  ٩-م أ /١١مـن مرفـق املقـرر       ) ب(٢استعراض الفقرة     )أ(  

 لنهج قائم   املشورة بشأن منهجية استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وفقاً         
  على النتائج؛

إسداء املشورة حول طرائق إعداد املزيد من استعراضات األداء، مبا يف             )ب(  
نظر فيه جلنة   ذلك إعداد حتليل أويل لتقارير أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية كي ت           

  .استعراض تنفيذ االتفاقية

        


