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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 السابعة الدورة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٣استنبول، 
 `١`) ب(٣البند 

  ان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاخلطة وإطار العمل االستراتيجي
  النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية

  مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لألمانة وبرنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية

  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر
  من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

   األمانةمذكرة مقدمة من

  إضافة

  )٢٠١١-٢٠٠٨(النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لألمانة 
  موجز

                                                                     ، الذي اعتمدت مبوجبه األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة             ٨-    م أ  / ٣                             طلب مؤمتر األطراف يف مقرره        
                                      زيز تنفيذ االتفاقية، إىل أمانة االتفاقية          من أجل تع  )            االستراتيجية (                                                  التصحر اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر 

  .                                             ويرد يف هذه الوثيقة مشروع خطـة العمـل          .                                                                        تقدمي مسامهتها املتوقعة يف االستراتيجية يف خطة عمل لفترة أربع سنوات          
   .                                                      ويقوم على األهداف التنفيذية اخلمسة اليت حددهتا االستراتيجية

                                                         تعزيز استجابة األمانة الحتياجات األطراف يف سياق دويل                                                         وهتدف خطة العمل االستراتيجية للسنوات األربع إىل        
                           وستأيت مسامهة األمانة يف املقام   .                                                                                    متغري، ويف وقت تسري فيه عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حنو التنفيذ العملي     

                              انـة مهامهـا يف التحليـل                  وستطور األم   .                                                                             األول عن طريق تقدمي خدمات فنية معززة إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية           
                                                                                             كما ستشجع بناء االئتالفات والتعاون على نطاق املنظومة لتحقيق أهداف االستراتيجية وتعزيز              .                       وكوسيط يف جمال املعرفة   

                                                                                 وستيسر كذلك معاجلة القضايا الناشئة واآلليات اجلديدة واألدوات التشريعية لدعم            .                                   الدعم السياسي على مجيع املستويات    
     .          امة لألراضي            اإلدارة املستد
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٧- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض خطة عمل األمانة لفترة األربع السنوات: مقدمة  -    ً أوال  

  ٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطة عمل األمانة لفترة األربع سنوات  -      ً ثانيا  
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  عرض خطة عمل األمانة لفترة األربع السنوات:  مقدمة-     ًأوال 

                   ، اخلطـة وإطـار      ٨-     م أ  / ٣                             كافحة التصحر، مبوجب املقرر                                                اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل        -  ١
          ً               وطلبت أيضاً مبوجب املقرر      .                                من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية      )            االستراتيجية (                                    العمل االستراتيجيني للسنوات العشر     

    ).          أربع سنوات (                                                                                    نفسه، إىل أمانة االتفاقية تقدمي مسامهتها املتوقعة يف االستراتيجية يف خطة عمل متعددة السنوات 

                                      وتسعى اخلطة إىل أن تترجم األمانة التوجيه   .                                                          وترد يف هذه الوثيقة خطة عمل األمانة لفترة األربع سنوات        -  ٢
   .    ٢٠١١-     ٢٠٠٨                                                                الذي تضمنته االستراتيجية إىل عمل مركز وموجه حنو أهداف حمددة للسنوات 

                          بيئة املتغرية فيما خيص تنفيذ                                                                         وتسعى األمانة إىل تعزيز استجابتها الحتياجات األطراف آخذة يف االعتبار ال         -  ٣
                               وسيتم ذلك يف املقام األول عن        . ICCD/CRIC(7)/2                                                              اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، كما ورد يف الوثيقة          

                                      وستطور األمانة مهامها يف التحليل وكوسيط   .                                                          طريق تقدمي خدمات فنية معززة إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية
                                                                                       تشجع بناء االئتالفات والتعاون على نطاق املنظومة لتحقيق أهداف االستراتيجية وتعزيز                 كما س   .               يف جمال املعرفة  

                                                                        وستيسر كذلك معاجلة القضايا الناشئة أو اآلليات اجلديـدة أو األدوات             .                                   الدعم السياسي على مجيع املستويات    
    .                                      التشريعية لدعم اإلدارة املستدامة لألراضي

                                                                 داف التنفيذية اخلمسة وجماالت النتائج اخلاصة بكل هدف، كما هي                                           وتقوم خطة عمل األمانة على األه       -  ٤
   .                  ُ                                  وباإلضافة إىل ذلك، أُدرج يف اخلطة فرع يتصل بالدعم اإلداري  .                   حمددة يف االستراتيجية

  .        ُ                                                          ، فقد أُعدت خطة العمل حسب هنج اإلدارة القائمة على النتائج           ٨-     م أ  / ٣                       ملقرر مؤمتر األطراف          ً ووفقاً  -  ٥
              ومتثل االجنازات    .                                                                         ت األمانة املتوقعة لفترة األربع سنوات جبانب مؤشرات األداء ذات الصلة                            وتعرض اخلطة اجنازا  

                                                             ُ                                                           املتوقعة تلك النتائج االستراتيجية اليت ستركز عليها األمانة، واليت ُيعترب إسهامها فيها ضروريا، على الرغم من أن                 
                     وتوفر مؤشـرات األداء    .                    فاعلة أخرى أحيانا                                                       حتقيق االجنازات يتطلب يف أغلب األحيان املشاركة الفعالة ألطراف 

   .                                                                               األدوات لقياس املستوى املتحقق من كل إجناز، كما تشري أحيانا إىل مشاركة األمانة بالتحديد

                                                                                                        وخطة العمل االستراتيجية لألمانة لفترة األربع سـنوات مـصحوبة مبـشروع برنـامج عمـل لفتـرة                   -  ٦
                                                ويعرض برنامج العمل هـذا اجلوانـب التنفيذيـة      . ICCD/CRIC(7)/2/Add.2                 يرد يف الوثيقة      )     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨ (      سنتني  

    .            لعمل األمانة

           ُ                                                  ، ينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقة مقرونـة مـع الوثيقـة            ICCD/CRIC(7)/2/Add.2                       وباإلضافة إىل الوثيقة      -  ٧
ICCD/CRIC(7)/2              السابعة                                                                                       اليت تعرض السياق واألساس املنطقي  اإلمجاليني لوثائق التخطيط املقدمة إىل الدورة        

       اليت  ICCD/CRIC(7)/2/Add.4             ؛ والوثيقة   ICCD/CRIC(7)/2/Add.3                                            للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ والوثيقة      
                                                                                                           تعرض مشروع خطة العمل املتعددة السنوات ومشروع برنامج عمل مقدر التكاليف لفترة سنتني خاص باآلليـة                

                                               العمل املشترك لآللية العاملية واألمانة؛ والوثيقـة                      اليت تعرض برنامج   ICCD/CRIC(7)/2/Add.5                    العاملية؛ والوثيقة   
ICCD/CRIC(7)/2/Add.6             اليت تعرض مشروع برنامج عمل مقدر التكاليف لفترة سنتني خاص بلجنة استعراض                                                                                   
                                         اللتني تعرضان مشروع خطة العمل املتعـددة  Add.2 وICCD/CST(S-1)/4/Add.1                            تنفيذ االتفاقية؛ والوثيقتان 

   .                                                            مج عمل مقدر التكاليف لفترة سنتني خاص بلجنة العلم والتكنولوجيا                   السنوات ومشروع برنا
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   خطة عمل األمانة لفترة األربع سنوات-      ً ثانيا  
                             لدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف ا  -  ١               الربنامج الفرعي 

                                                     يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات               بفعالية        التأثري     :                               اهلدف التنفيذي للربنامج الفرعي   
   .                               تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب /                                           علة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر    الفا

                                                                                                وتضطلع األمانة بدورها الرئيسي يف الدعوة واملعلومات وحتديد جدول األعمال ومهام التمثيـل يف              
                  يف أداء الدور                                                                                               احملافل الدولية ذات الصلة من أجل دعم األطراف ومؤمتر األطراف واهليئات الفرعية لالتفاقية            

                املنوط بكل منها

         املـسائل   ب                                                                              إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعيد الدويل والوطين واحمللي على حنو فعال            جرى     : ١-  ١         النتيجة  
                         ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ  /       املناخ                   ها مع التكيف مع تغري    وافق                       ي األراضي واجلفاف وأوجه ت   ترد /               املتعلقة بالتصحر
     .                التنوع البيولوجي

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                               استعملت الفئات الرئيسية املدخالت الـيت         ١-  ١-  ١
                                                       وفرهتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن طريق        

                                                         استراتيجية إبـالغ شـاملة لزيـادة املعرفـة بـشأن            
                    وما يتصل بذلك من                       ي األراضي واجلفاف       ترد /      التصحر
      وافق      أوجه ت

                                                    عدد الزيارات الشهرية ملوقع اتفاقية األمم املتحدة         -
               ملكافحة التصحر

                                ية أصبح مرجعا على شبكة اإلنترنت          وقع االتفاق  -

                                 مستوى الرضا لدى الفئات الرئيسية  -

                                        استعملت األطراف واملؤسسات الدوليـة         ٢-  ١-  ١
                                                        املعلومات اليت وفرهتا االتفاقية بشأن أوجه الترابط بني        

   أن                               املناخ والتنوع البيولوجي، وبش                  تردي األراضي وتغري  
                             التصدي لذلك باتباع هنج تآزري

    حدة                                                 عدد الزيارات الشهرية ملوقع اتفاقية األمم املت        -
               ملكافحة التصحر

                                ية أصبح مرجعا على شبكة اإلنترنت           موقع االتفاق  -

                               ا لدى األطراف واملؤسسات الدولية          مستوى الرض  -
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                                      يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا                        ي األراضي واجلفاف     ترد /              تعلقة بالتصحر           املسائل امل                جرى تناول     : ٢-  ١         النتيجة  
                 ستغالله اسـتغالال            ولوجي وا                                                                                        يف ذلك تلك املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البي            

   .       الفقر      احلد من                      ، والتنمية املستدامة، و  ية           تنمية الريف  ال          مستداما، و

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                         االعتراف باالتفاقية بوصـفها شـريكا          ١-  ٢-  ١
                                                     رئيسيا، ومركز تنسيق عامليـا، ومرجعـا معياريـا         

                    تردي األراضي واجلفاف /                       للمسائل املتعلقة بالتصحر

                            الدولية الرئيسية الـيت                واملؤمترات              عدد املبادرات   - 
                              تعكس مسائل االتفاقية يف نواجتها

               توفريهــا هلــذه                       املواضــيعية الــيت مت          املــسامهات  -
                احملافل واملؤمترات

                                        االعتراف على حنو أفضل باملسائل املتعلقة      ٢-  ٢-  ١
                                        تردي األراضي واجلفاف بعد  املشاركة يف        /       بالتصحر

                                فل الدولية واإلقليمية ذات الصلة   احملا

  يف                                                 عدد الدعوات املوجهة إىل االتفاقية للمـشاركة          -
        لصلة                    احملافل واملؤمترات ذات ا

               توفريهــا هلــذه                               املــسامهات املواضــيعية الــيت مت   -
                احملافل واملؤمترات

       تـردي   /                                     إدراج املسائل املتعلقة بالتصحر      ٣-  ٢-  ١
                                                   األراضي واجلفاف يف احملافل اإلقليمية ودون اإلقليمية       

                              لة عن طريق املسامهات املواضيعية                والدولية ذات الص

             دولية الـيت                                            عدد احملافل اإلقليمية ودون اإلقليمية وال       -
                              املتعلقة باالتفاقية يف نواجتها           تعكس املسائل

                                             املــسامهات املواضــيعية الــيت مت توفريهــا هلــذه   -
         املؤمترات       احملافل و

  
                                                                              منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها مـن أصـحاب           مشاركة       زيادة     : ٣- ١         النتيجة  

                                                      تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالـدعوة         /                                التفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر                                    املصلحة، يف العمليات املتعلقة با    
   .                     وإذكاء الوعي والتثقيف

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                               آليات أقوى لدعم شبكة منظمات اجملتمـع          ١- ٣- ١
                                                       املدين ومتكينها من املشاركة الفعالة يف عمـل هيئـات          

                                       تفاقية ويف االجتماعات اإلقليمية والدولية  اال

                                            مسامهة شبكة منظمات اجملتمع املـدين أصـبحت          -
           االجتماعات         يف تقارير       ً تكراراً      أكثر       بصورة        متضمنة 

                                               عدد املشاركني من منظمـات اجملتمـع املـدين يف            -
                          اجتماعات وأحداث االتفاقية
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                                             مشاركة العلماء الفعالة يف اجتماعات هيئات           ٢- ٣- ١
                        ية واالجتماعات اإلقليمية      االتفاق

                                   التوصيات املقدمـة إىل اجتماعـات       /             عدد القرارات   -
                                                      هيئات االتفاقية واالجتماعات اإلقليمية، والقائمة على      

                 املسامهات العلمية

                                                   زيادة عدد العلماء املشاركني يف اجتماعات هيئـات          -
                              االتفاقية واالجتماعات اإلقليمية

ـ           ٣- ٣- ١     دين،                                        زيادة حصول منظمـات اجملتمـع امل
                                                     وخباصة املنظمات غري احلكومية، علـى بـرامج املـنح          
                                                             الصغرية ملرفق البيئة العاملية من أجل تنفيذ أنشطة جتريبية         

                    تردي األراضي واجلفاف /      التصحر ب       متعلقة 

                                               عدد الطلبات املقدمة من املنظمات غري احلكوميـة إىل     -
                                                    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعدد األنشطة التجريبية    

              واليت متوهلا                       تردي األراضي واجلفاف   /      التصحر     قة ب      املتعل
                                       برامج املنح الصغرية ملرفق البيئة العاملية

                                                زيادة مشاركة اجلامعات واملدارس يف برامج         ٤- ٣- ١
                    تردي األراضي واجلفاف /      التصحر                    إذكاء الوعي املتصلة ب

                   لمـسائل املتـصلة     ل                              مدى إدراج اجلامعات واملدارس       -
            يف براجمها  اف                تردي األراضي واجلف /      التصحر ب

           يف تنفيـذ                                    تيسري مشاركة القطاع اخلـاص          ٥- ٣- ١
                ً     ً االتفاقية تيسرياً فعاالً

ـ            أو تدابري    /           سياسة و   يف                 مؤمتر األطراف       يبت  -       شاركة    مل
                    ة باالتفاقيـة علـى                                القطاع اخلاص يف العمليات املتصل 

               مستويات خمتلفة

                     إطار السياسة العامة  -  ٢               الربنامج الفرعي 

     تردي  /                                  لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر                 هتيئة بيئة مؤاتية     دعم   :         ج الفرعي                    اهلدف التنفيذي للربنام
   .                       األراضي وختفيف آثار اجلفاف

                                                                                                      تضطلع األمانة بدورها الرئيسي يف حتقيق نتائج حمددة هلذا الربنامج الفرعي لتعزيز التعاون يف عملية               
   .  رك                                                       التنفيذ والتعاون مع اآللية العاملية يف سياق برنامج عمل مشت

               تردي األراضـي    /                           ً        ً       ً          ً          ً                  تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر            : ١-  ٢         النتيجة  
    .                                                                                    واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

   ء           مؤشرات األدا      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

              لـيت تـسبب                                   جرى تنـاول العوامـل ا        ١-  ١-  ٢
                           واحلواجز اليت تعوق اإلدارة                  تردي األراضي    /      التصحر

         غريهم من                           على مستوى الوزراء و                    املستدامة لألراضي 
                    كوميني رفيعي املستوى  احل     مثلني   امل

ُ                         عدد االجتماعات اليت ُعقـدت مـع وزراء و          -     أو  /                  
                             ومسؤولني حكوميني رفيعي املستوى
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                              ات السياسة العامة الرئيسية                      استعمال أدو    ٢-  ١-  ٢
                                                   وتبادل املعلومات على الـصعيدين اإلقليمـي ودون        

ــصدي للعوامــل  ــسبب                                اإلقليمــي يف الت ــيت ت              ال
                           واحلواجز اليت تعوق اإلدارة                  تردي األراضي    /     لتصحر ا

                 املستدامة لألراضي

                                                 عدد املؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تشري         - 
            احلواجز اليت      و  ة     املسبب                              يف برامج عملها إىل العوامل      

                             تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي

                            أو املبادرات اليت تتعامـل      /                        عدد ترتيبات التعاون و     - 
           مع املسألة

     نمية  ت ل                  وتنفيذ برامج       وضع                     قيام األطراف ب     ٣-  ١-  ٢
                                       املناطق احمللية مبشاركة منظمات اجملتمع املدين

                                                   عدد التقارير الوطنية أو املواضيعية املتصلة باالتفاقية   - 
                                                   عن تنفيذ برامج تنمية املناطق احملليـة مبـشاركة         

                   منظمات اجملتمع املدين

                                      االعتراف باالتفاقية كإطار مرجعي قانوين    ٤-  ١-  ٢
                        للحماية العاملية للتربة

                                                قرر مؤمتر األطراف القاضي اعتمـاد االتفاقيـة         ي  - 
                                      مرجعا قانونيا للحماية العاملية للتربة

 

                                                                        املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثـائق اسـتراتيجية                         قيام البلدان األطراف     : ٢-  ٢         النتيجة  
   .                                                                                              مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                برامج عملها                                      قيام البلدان املتأثر بإكمال      ١-  ٢-  ٢
                                                     الوطنية وتنقيحها وجعلها متمشية مع االسـتراتيجية       

                                         استنادا إىل املعلومات اليت تتيحها االتفاقية

                 تنقـيح بـرامج     /                               عدد البلدان اليت باشرت إكمال      - 
                                         عملها الوطنية وتكييفها وفقا لالستراتيجية

                                             حصول عدد متزايد من البلدان املتـأثرة           ٢-  ٢-  ٢
                         ئة العامليـة ومؤسـسات                                 على التمويل من مرفق البي    

                        حتسني جـودة بـرامج                                 التمويل األخرى استنادا إىل   
               العمل الوطنية

                                                    عدد البلدان املتأثرة اليت أفادت استعمال بـرامج          - 
                                                  عملها الوطنية احملسنة يف احلصول على التمويل من        

                               العاملية ومؤسسات التمويل األخرى            مرفق البيئة 
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                                                                         تأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية ومسائل اإلدارة املستدامة لألراضـي                                   قيام البلدان األطراف امل     :  ٣-  ٢         النتيجة  
   .                                                                                   وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطط والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

ـ             املتأثرة                          تزايد عدد البلدان     ١-  ٣-  ٢   ت               اليت أدرج
                   احملددة يف برامج                            اإلدارة املستدامة لألراضي           أولويات  

                                    يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك مـن                        عملها الوطنية   
                               السياسات العامـة القطاعيـة                    والربامج وأطر         اخلطط  

             واالستثمارية

                               تأثرة اليت أبلغت عن هذه املسألة              عدد البلدان امل  - 

                                                  عدد البلدان األطراف املتـأثرة  الـيت أدرجـت            - 
ـ           أولويات                           ها الوطنيـة يف أطرهـا                       بـرامج عمل

            االستثمارية

  

    صلب                                                  أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف       بإدماج        املتقدمة         األطراف             قيام البلدان   :  ٤-  ٢        النتيجة 
   .                                                             لتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية        اخلاصة با   ها   يع    مشار /      براجمها

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (       ملتوقعة          االجنازات ا

     هنـج             املتقدمـة           األطراف         البلدان         إدراج       ١-  ٤-  ٢
                                            االتفاقية يف سياساهتا املتعلقة بالتعاون اإلمنائي

                                               أبلغت على األقل مثانية مـن البلـدان األطـراف        - 
            االتفاقية يف                                        املتقدمة عن تدابري اختذهتا إلدراج هنج       

                   سياساهتا التعاونية

  

                     تردي األراضي، والتنوع  /                                                                  اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر  :  ٥-  ٢        النتيجة 
   .                                                                        البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                      اون املتزايد فيما بني اتفاقيات ريو،                      تطوير التع    ١-  ٥-  ٢
                                                 مبا يف ذلك تنسيق املساعدة من أجل تنفيذ برامج العمل

                                                اإلبالغ عن زيادة األنشطة املشتركة فيمـا بـني           - 
    رات                                         أمانات اتفاقيات ريو الثالث، وذلك يف مـؤمت  

                         األطراف اخلاصة باالتفاقيات

                   عمليات تـشاور       بدء                              عدد البلدان اليت أبلغت عن        - 
                             يق التنفيذ على الصعيد الوطين        بشأن تنس



ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 
Page 9 

                            العلم والتكنولوجيا واملعرفة  -  ٣               الربنامج الفرعي 

 عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنيةالوصول إىل مستوى السلطة ال: اهلدف التنفيذي للربنامج الفرعي
  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/املتعلقة بالتصحر

                                                                    حتقيق النتائج احملددة هلذا الربنامج الفرعي يف الوقت الذي تطور                                            تضطلع األمانة بدورها الرئيسي يف    
   .                                                      فيه قدرهتا من أجل خدمة جلنة العلم والتكنولوجيا بشكل فعال

       زيائية  ي                                                                                         كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوف              :  ١-  ٣         النتيجة  
    .          املتأثرة                               واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                               املعلومات عن عمليات الرصد على      تقاسم     ١-  ١-  ٣
                                الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف

                                                      تزايد عدد املنشورات والتقارير املنشورة على موقـع          - 
     أفضل  و                  احلاالت اإلفرادية،           دراسات                       االتفاقية واملتعلقة ب  

                                      والدروس املستفادة فيما خيص عمليـات                 املمارسات،  
                                          الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف

                     وكـذلك عمليـات                                    تزايد الزيارات ملوقع االتفاقية     - 
                  التحميل من املوقع

  

                                                                      ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بـشأن االجتاهـات البيوفيزيائيـة           ي                         وضع إطار مرجعي أساسي       :  ٢-  ٣         النتيجة  
ُ                           ً   تصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً               واالجتماعية واالق  ُ                .   

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                متفق عليـه                           وضع إطار مرجعي أساسي        ١-  ٢-  ٣
                 ومعترف به عامليا

                              مقرر مؤمتر األطراف بشأن املوضوع  - 

                                             عدد املؤسسات اليت تستضيف بيانـات اإلطـار          - 
             باالتفاقية  اص                املرجعي األساسي اخل
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                                                                                                حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبـدف              :  ٣-  ٣         النتيجة  
   .          القرارات   صنع    حتسني 

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                 استعمال السلطات الوطنية ملنهجية تقيـيم         ١-  ٣-  ٣
                                لتمكينها من حتسني صنع القرارات    راضي              الفقر وتردي األ

                              طنية اليت تعكس استعمال املنهجية                عدد التقارير الو  - 

  

                                                                                        حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضـي                :  ٤-  ٣         النتيجة  
   . ت                                                                املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارا

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-     ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

   بني                                         إدراك الفئات الرئيسية ألمهية التفاعالت  ١-  ٤-  ٣
                                             التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح 

                                 األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة

                                                   إدراج جمالس إدارة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية         - 
           ول أعماهلا ا                   ملناخ هذا البند يف جد ا         بشأن تغري 

                                               عدد املرات الـيت نـوقش فيهـا املوضـوع يف             - 
                              عات اإلقليمية اخلاصة باالتفاقية      االجتما

  

                                   ، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون   )١ (                                                               توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية          :  ٥-  ٣         النتيجة  
                                                                     السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلـك حتديـد ونـشر أفـضل                                              اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري      

   .                         املمارسات والتجارب الناجحة

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                  استعمال البلدان األطراف املتأثرة معلومات عن          ١- ٥- ٣
                                                التكنولوجيا املناسبة، مبا يف ذلك املعرفة التقليدية

                                          اليت أبلغت عن استعمال معلومات عـن                    عدد البلدان   -
                               جيا املناسبة واملعرفة التقليدية        التكنولو

                                               عدد اإلشارات على أدوات حبث خمتارة على شبكة          -
                  تـشاطر املعرفـة                                      اإلنترنت، وعدد الزيارات لبوابة     

                  التابعة لالتفاقية
                                                      

  .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية )١(
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                تـردي األراضـي    /            ضوع التـصحر                                                          الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبو           مشاركة  :  ٦- ٣         النتيجة  
   .                           واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                  االعتراف بلجنة العلم والتكنولوجيا بوصفها        ١- ٦- ٣
               لمسائل املتصلة                                               املنتدى الرئيسي للتقييم والتبادل العلمي ل     

                 باألراضي والتربة

                            اط العلمية، وعدد املنظمات                          عدد املشاركني من األوس     -
                                                      غري احلكومية العلمية املعتمدة، وعدد األحداث اجلانبية       
                                                       العلمية يف أثناء اجتماعات مؤمتر األطراف وجلنة العلم        

                               وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية            والتكنولوجيا

                                             زيادة مشاركة مؤسسات البحث العلمـي         ٢- ٦- ٣
        هليئـات                                                على الصعيد الوطين يف توفري معلومات حمدثـة         

                                  الوطنية عن برامج العمل الوطنية       التنسيق

           اجتماعات                                     عدد مؤسسات البحث العلمي املشاركة يف     -
                       هيئات التنسيق الوطنية

              بناء القدرات  - ٤               الربنامج الفرعي 

                                                                  حتديد ومعاجلة احتياجـات بنـاء القـدرات املتعلقـة مبنـع حـدوث         :                               اهلدف التنفيذي للربنامج الفرعي   
    .                                 قلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف             تردي األراضي و /      التصحر

   .                                                                      تركز األمانة على واليتها لتيسري جتميع وإبالغ املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية  

                                                                                                              قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك هبدف تطوير                  :  ١- ٤         النتيجة  
             فـاف علـى      اجل و              تردي األراضي    /                        لتناول مسائل التصحر    )٢ (                     ُ  ُ     وى الفردي واملؤسسي والُنظُمي                             القدرات الالزمة على املست   

   .                  الصعيد الوطين واحمللي

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                اعتمد مؤمتر األطـراف مبـادئ توجيهيـة           ١- ١- ٤
                                                         موحدة بشأن إعداد التقارير اخلاصة باالتفاقيـة، وقـد         

                لبلدان املتأثرة           استعملتها ا

                                               تماد مؤمتر األطراف املبادئ التوجيهية اخلاصـة         اع  - 
                 بإعداد التقارير

                                                     عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت تستعمل املبـادئ          - 
                                        التوجيهية اجلديدة اخلاصة بإعداد التقارير

                                                      

ظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لالطالع على وصف ملختلف املستويات اليت ميكن تطوير القدرات فيها، ان )٢(
  .`٦`، الصفحة ٢٠٠٥، )Resource Kit for National Capacity Self-Assessment" (دليل التقييم الذايت للقدرات الوطنية"
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                                                 مقرر مؤمتر األطـراف التاسـع بـشأن مراجعـة            - 
                                     اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                    إسهام املـشاركني يف برنـامج الزمالـة يف            ٢- ١- ٤
                تنفيذ االتفاقية

                                                  تقرير املشاركني يف برنامج الزمالة عن اسـتعمال          - 
                                  املعرفة املكتسبة من تنفيذ االتفاقية

  

                 عمليات التقييم        إجراء                                                                              شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف         :  ٢- ٤         النتيجة  
                                    تردي األراضي واجلفاف على الـصعيد       /                                                                           ت الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتصحر              ذا

   .           الوطين واحمللي

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                  استعمال البلدان األطراف املتأثرة املعلومات        ١- ٢- ٤
                    ات لتنفيذ االتفاقية                                   والوسائل لتقييم ما حتتاج إليه من قدر

                                                        عدد البلدان اليت قيمت ما حتتاج إليه من قدرات لتنفيذ         -
          االتفاقية

                                                قيام األطراف بتحديد وتقييم العوامل املختلفة    ٢- ٢- ٤
                     واحلواجز اليت تعـوق                  تردي األراضي    /                 املؤثرة يف التصحر  

                        اإلدارة املستدامة لألراضي

              مل املؤثرة يف                                                 عدد التقارير الوطنية املتضمنة تقييما للعوا       -
                             واحلواجز اليت تعـوق اإلدارة                   تردي األراضي    /      التصحر

                 املستدامة لألراضي

                                                      توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومقـرر مـؤمتر           -
        األطراف

                          التمويل ونقل التكنولوجيا  - ٥               الربنامج الفرعي 

                                والثنائية واملتعـددة األطـراف                                                   تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية        :                                اهلدف التنفيذي للربنامج الفرعي   
   .                                                             وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها

                                                                                                                تعهد استراتيجية االتفاقية إىل اآللية العاملية بدور رئيسي لدعم عملية تعبئة املوارد يف إطار الربنامج الفرعـي             
                                                       ية العاملية، بالترويج وتـوفري املعلومـات واملـشورة                                                                 وستقوم األمانة، يف سياق برنامج العمل املشترك مع اآلل          .    هذا

    .                                                                                                     السياساتية ذات الصلة على مستوى عال، كما ستعمل يف شبكة مع املنتديات املختلفة مبا فيها مرفق البيئة العاملية
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                  الثنائية واملتعددة                                                                                             قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية و           :  ١- ٥         النتيجة  
   .                                      األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                         البلدان األطراف املتأثرة                                قيام عدد متزايد من        ١- ١- ٥
                           بوضع أطر متكاملة لالستثمار

        وضع أطر               اليت أبلغت عن                            البلدان األطراف املتأثرة         عدد    -
         الستثمار         متكاملة ل

  

                  ً    ميكن التنبؤ هبا دعماً                                            كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد                                                     تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية         :  ٢- ٥         النتيجة  
   .                                             تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف /                                          للمبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                    إدراج بلدان متقدمة أخرى املسائل املتعلقـة          ١- ٢- ٥
                                                   باالتفاقية يف براجمها الوطنية وبرامج التعاون الثنائي

                                                       تزايد أعداد البلدان األطراف املتقدمـة املـشاركة يف           -
                       منابر التشاور الوطنية

  

                                                                    الية على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبـا                         ً                                 بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد امل         :  ٣- ٥         النتيجة  
   .                                                 اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات /        االتفاقية      ربنامج                                            فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج ل

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                           جمالس إدارات املؤسسات املالية                  تزايد اعتراف  ١- ٣- ٥
ــا وردت  ــصحر كم ــة مكافحــة الت ــة بأمهي                                                  الدولي

               يف االستراتيجية

                                                     تزايد عدد القرارات يف جمالس اإلدارات، واليت تعترف          -
                     بأمهية مكافحة التصحر

                                                       عدد املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية اليت         -
                                                    تستعمل جوانب رئيـسية مـن االتفاقيـة معيـارا          

                                          تقييم متويل املشاريع املتصلة باألراضي والتربة /    تماد  الع

                                                اختاذ مؤمتر األطراف العاشر إجراءات مـن          ٢- ٣- ٥
                                         دعم ترتيبات متويل حمددة تستهدف األراضي       /        أجل وضع 

           أو التصحر /                والتربة واجلفاف و

                         مقرر مؤمتر األطراف العاشر  -
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                                         تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل       /           فحة التصحر   كا مل                                          حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة         :  ٤- ٥         النتيجة  
                                                       ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل          ،     ؤسسات  امل                                                   ذلك القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، و      

ـ                                                                                ً        ً                    املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله اسـتغالالً مـستداماً، و                        د مـن       احل
   .           الفقر واجلوع

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                                اختاذ مؤمتر األطراف العاشر إجراءات بشأن         ١- ٤- ٥
                                               تعزيز آليات متويل مبتكرة من أجل تنفيذ االتفاقية

                                                     اعتماد آليات احلصول على مصادر متويل مبتكرة، مثل          -
                     دفوعات مقابل خدمات                                    التمويل املتعلق بتغري املناخ وامل    

                  النظم اإليكولوجية

                                               حتديد الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة         ٢- ٤- ٥
                                                     والترويج هلا من جانب مؤسسات االتفاقية واألطراف يف        

                                    سياق منظمات التجارة املتعددة األطراف

                                                تواتر املناقشات، يف اجتماعات وأحداث منظمـات         -
   لع                                                التجارة املتعددة األطراف، بـشأن فـرص الـس        

                                  األساسية الرئيسية من األراضي اجلافة

                                                 إدراك صانعي القرار على املستوى الـوطين          ٣- ٤- ٥
         اختـاذ         عـدم                                              لكيفية استعمال الوسائل لتقييم تكلفـة       

              اإلجراء الالزم

                                     تنظيم عشرة بلدان دورات تدريب وتقييم  -

  

                                          ريق التمويل املناسب، واحلوافز االقتصادية                                                                   تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن ط          :  ٥- ٥         النتيجة  
   .             الشمال واجلنوب                                                   سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان                                    والسياسية الفعالة والدعم التقين، وال

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

-  -  -    

      اقية                        الدعم اإلداري لتنفيذ االتف  - ٦               الربنامج الفرعي 

                                                 عن طريق مبادرات الدعم اإلداري اهلادفـة إىل تنفيـذ                                 دمات الرئيسي لعملية االتفاقية                        تعزز األمانة نظام اخل   
                                                               املتصلة بذلك مع قـرارات ومقـررات اجلمعيـة العامـة                    التجارية             العمليات       وافق   وتت  .                             االستراتيجية بكفاءة وفعالية  

                                   اإلدارة القائمة علـى النتـائج،           على                          مم املتحدة، كما تؤكد                                                            ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بعملية إصالح األ         
    .                وامليزنة املساءلة



ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 
Page 15 

                                    اإلدارة تدعم بقوة تنفيذ االستراتيجية

              مؤشرات األداء      ٢٠١١-    ٢٠٠٨  )        النتائج (                االجنازات املتوقعة 

                                           األطراف راضية عن حتسني شروط اختاذ قرارات            ١- ٦
      رعية  لف                                      مستنرية على مستوى مؤمتر األطراف وهيئاته ا

                                                    عدد األطراف اليت أعربت عن رضاها عن الترتيبـات           -
                          مؤمتر األطـراف وجلنـة                اجتماعات                  املتخذة لتنظيم 

                                                استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا

                             املقدمة بسرعة وبفعاليـة              الرمسية                     تزايد عدد املستندات    -
                                                   إىل األطراف لتنظر فيها يف اجتماعات مؤمتر األطراف        

ــة اســ  ــة              وجلن ــة وجلن ــذ االتفاقي                                  تعراض تنفي
                    العلم والتكنولوجيا

                                                   إعراب أغلبية املوظفني عن رضاهم عـن العمليـات           -             خدمة األطراف    على                     حتسني قدرة األمانة  ٢- ٦
                         ظـام اإلدارة القائمـة                            مبا يف ذلك إدخال ن           تجارية  ال

             على النتائج

                                                     تأمني املوارد الكافية واليت ميكـن التنبـؤ هبـا               ٣- ٦
      مانة        ألنشطة األ

                                                     زيادة التربعات الطوعية من خمتلف الشركاء للصناديق         -
          لتكميلية        اخلاصة وا

                                                اعتماد آليات تنسيق إقليمي فعالة مبوجب مقرر            ٤- ٦
                    مؤمتر األطراف التاسع

         األقاليم                    املقترحات اليت قدمتها   -

                         مقرر مؤمتر األطراف التاسع  -

                                                     املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام وفقـا               اعتماد  -                                  حتسني فعالية وشفافية اإلدارة املالية     ٥- ٦
                               للوالية الصادرة من األمم املتحدة

                                                     اعتماد نظام جديد إلدارة املعلومات على نطاق األمم          -
      ٢٠١١         حبلول عام         باليورو        املتحدة 

                                                 توفري التكاليف وزيادة الكفاءة عن طريق توسيع            ٦- ٦
     بون     يف      لكائنة ا                                   التعاون فيما بني منظمات األمم املتحدة 

                                                   إجراءات وسياسات أكثر توافقا مع منظمات األمـم          -
              لكائنة يف بون        املتحدة ا

                          زيادة عدد اخلدمات املشتركة  -
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                                               حتسني اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها األمانة، مبا            ٧- ٦
                                                  فيها إدارة املوارد البشرية واخلدمات  املتصلة بالسفر

ـ           يعربون                           تزايد عدد املوظفني الذين       -   ن                عن رضـاهم ع
          التجارية         العمليات 

ــات       ٨- ٦ ــا املعلوم ــدمات تكنولوجي ــسني خ                                       حت
                                               واالتصاالت باألمانة بوصـفها جـزءا مـن خـدمات      

                                           املوظفني، وكذلك حتسني قدرهتا على النشر واالتصال

                                          زيادة املعرفة العامـة لـدى املـوظفني بتكنولوجيـا   -
                   املعلومات واالتصاالت

ـ          -          وم هبـا                                                  زيادة عدد برامج إحصاء الزيارات الـيت يق
                                      الشركاء من املؤسسات للبحث عن املعلومات

                   عن رضاهم عـن           يعربون                             تزايد عدد  املوظفني الذين        -
                                   خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

- - - - - 


