
 

(A)   GE.11-63228    290911    031011 

  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة
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  الربنامج وامليزانية
   املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقيةاألداء

التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل املشترك لألمانة واآلليـة العامليـة               
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تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ برنامج العمل املشترك لألمانـة واآلليـة             
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  مقدمة  - أوالً
 االتفاقية   تنفيذ تعزيزتدعو اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل            -١
 ، كال٨ً-أم /٣، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف مبوجب مقرره      )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

إىل التمييز بوضوح   ) االتفاقية(فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      من اآللية العاملية وأمانة ات    
بني الوظائف واملسؤوليات واألنشطة اليت تنهض هبا األمانة عن تلك اليت تنهض هبـا اآلليـة              

.  مع بنـود االسـتراتيجية     العاملية، وضمان تقدمي اخلدمات على حنو متسق ومتكامل متاشياً        
لالتفاقية واملدير املسري لآللية العاملية أن ُيعّدا برامج عمل مشتركة          وُيطلب إىل األمني التنفيذي     

لفترة سنتني، بوصفها أداة حمددة إلجناز تلك املهمة، متبَعني يف ذلك هنج اإلدارة القائمة على               
وُيطلب إىل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا، يف هناية كل فترة سنتني، أن تقدم إىل مؤمتر              . النتائج

وهذه . ، لكي ينظر فيه، عن أدائها يف تنفيذ خطط العمل والربامج        االتفاقية تقريراً  األطراف يف 
 ٣١، حـىت    ٢٠١١-٢٠١٠الوثيقة هي التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل املشترك للفترة          

  .٢٠١١مايو /أيار
وقد أدجمت االحتياجات املالية املتعلقة بربنامج العمل املشترك يف برامج عمل فتـرة               -٢
. لسنتني احملددة التكاليف اليت تضطلع هبا اآللية العاملية واألمانة، وُيبلَغ عنها بناء على ذلـك              ا

 إىل الصالت املوضوعية الوثيقة بني برنامج العمل املشترك وبرامج عمـل            أيضاًومن مث، ونظرا    
  .)١( منها املتعلقة بكلاألمانة واآللية العاملية، ينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقة باالقتران مع تقارير األداء

  التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل املشترك  - ثانياً  
 ٢٠١١-٢٠١٠ُعرض مشروع برنامج العمل املشترك بني األمانة واآللية العاملية للفترة             -٣

على األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف وأُدرج ضمن تقرير املؤمتر عن تلك الـدورة    
، مع إيراد مالحظة مفادها أن برنامج العمل املشترك مل جتر بـشأنه      ٩-م أ /١كمرفق للمقرر   

وعقب دورة املؤمتر التاسعة، عدلت األمانة واآللية العاملية الربنـامج املـشترك            . مفاوضات
 من املهام اإلضافية املتعلقة بالتعاون بينهما املنبثق من خمتلف املقـررات الـيت              فأدرجتا عدداً 

 دورته التاسعة، مع اإلبقاء على توجهات الربنامج املـشترك االسـتراتيجية            اختذها املؤمتر يف  
ووضعت األمانة واآللية العامليـة     . وإجنازاته املتوقعة ومؤشرات أدائه كما ُعرضت على املؤمتر       

  .٢٠١٠مارس /صيغة الربنامج املشترك املنقحة النهائية واتفقتا عليها يف منتصف آذار
. ، ُيعهد إىل مكتب املؤمتر باإلشراف على تنفيذ الربنامج املشترك          لالستراتيجية ووفقاً  -٤

وخالل فترة السنتني، قُدم إىل املكتب تقريران عن حالة تنفيذ الربنامج املشترك، يتـضمنان              
  خمتـصراً  خطيـاً هدف يف إطار الربنامج املشترك وبياناً/معلومات عن حالة إجناز كل وظيفة    

__________ 

)١( ICCD/COP(10)/10و ICCD/COP(10)/12و ICCD/COP(10)/15. 
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ذه الوثيقة إىل التقريرين املقدمني إىل املكتب، وتعرض ما حتقق          وتستند ه . بشأن التقدم احملرز  
  .من تقدم يف سبيل بلوغ كل إجناز من اإلجنازات املتوقعة

  األداء حسب اإلجناز املتوقع    

   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف-١اهلدف التنفيذي     
يف اجلهات الفاعلـة املعنيـة   التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ذات الصلة و         

  تدهور األراضي واجلفاف على حنو مناسب/لتناول القضايا املتعلقة بالتصحر

   الرئيسيةالنواتجبيانات األداء، مبا فيها   مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
إبالغ احملافل والعمليات ذات الصلة      
ــستدامة  ــل اإلدارة امل ــة متوي بأمهي

  لألراضي

مشتركة ملا  تقدمي مسامهات   
ال يقل عن أربعـة حمافـل       

  .وعمليات

 معتكف مجع بني موظفي االتـصاالت       ٢٠١٠مايو  /ُنظم يف أيار  
وأسفر هذا االجتماع عن التوصـل إىل     . يف اآللية العاملية واألمانة   

اتفاق بشأن املنتجات املشتركة اليت ينبغي تقدميها، وبشأن تقاسم         
  . الرئيسيةلتظاهراتامواد االتصاالت واملدخالت املوجهة إىل 

إبالغ األطراف على حنو فعال بنتائج      
احملافل والعمليات الدولية اليت ُيحتمل     
أن تعزز تعبئة املوارد لتنفيذ بـرامج       

  العمل

تزويد األطراف مبنتـوجني    
  .إعالميني مشتركني

عدت نشرة إعالمية مشتركة بشأن اجتماع رفيع املستوى عقد         أُ
ام املوارد الطبيعية وإدارهتا بصورة     يف غواتيماال، ركز على استخد    

وصدرت نشرة إعالمية مـشتركة     . مستدامة يف أمريكا الوسطى   
أخرى بشأن عملية مواءمة برنامج العمل الـوطين يف أوروبـا            

  .الوسطى والشرقية
االتصال، مبا  / عدد من املواد املشتركة اخلاصة بالدعوة      أيضاًُوضع      

ائع مشتركة بشأن متويـل     فيها املقابالت املشتركة، وصحيفة وق    
االتفاقية، باإلضافة إىل تبادل الرسائل فيما يتعلق باليومني العامليني         

  .٢٠١١ و٢٠١٠ملكافحة التصحر يف عامي 
قدمت اآللية العاملية الدعم إىل األمانة يف إعـداد بعـض املـواد            

اإلعالمية اخلاصة بعقد األمم املتحـدة للـصحاري ومكافحـة          
  .ار ومنتجات أخرى معدة للدعوةالتصحر، تشمل الشع

ُوزعت ورقة معلومات أساسية موجهة إىل وسـائط اإلعـالم              
  .ونشرة صحفية مبناسبة اجتماع جمموعة البلدان الثمانية يف فرنسا

أُعدت معلومات مشتركة بشأن الوسـائل املمكنـة لتمويـل              
تدهور /إجراءات التصدي لتغري املناخ لدعم تناول قضايا التصحر       

 مواز ُيعقد على هامش     لقاءراضي واجلفاف، بغية تقدميها أثناء      األ
يف كانكون باملكـسيك يف      )٢(دورة مؤمتر األطراف يف االتفاقية    

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
قُدم عرض مشترك أثناء اجتماع فريق للخرباء يف إطار الـشراكة             

التعاونية يف جمـال الغابـات يف نـريويب بكينيـا، يف تـشرين              
  .٢٠١٠أكتوبر /ولاأل

__________ 

 .قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفا )٢(
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 ُوضعت من أجل    أطلعت األمانة اآللية العاملية على املسامهات اليت          
، وأعدت األمانـة لفائـدة      )٣( البيئة العاملية  ملرفقاجلمعية الرابعة   

األطراف واجلهات املعنية األخرى إحاطة إعالمية بشأن النتـائج         
نفيذ اتفاقيـة    الرابعة فيما يتعلق بت     العاملي املنبثقة عن مجعية املرفق   

  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر
إتاحة أدوات حمسنة ملنظمات اجملتمع     
ــدعوة إىل دعــم اإلدارة  املــدين لل

  املستدامة لألراضي

تقدمي مـادتني إعالميـتني     
مشتركتني ملنظمات اجملتمـع    

  .املدين

تبادل موظفو اآللية العاملية واألمانة املعنيون باالتـصال بـاجملتمع     
علومات بانتظام عن تنفيذ برامج العمل املـشتركة بـني          املدين امل 

اجلهتني، وتناقشوا بشأن األنشطة املشتركة التكميلية واألنـشطة        
  .املشتركة اليت ميكن االضطالع هبا

   إطار السياسة العامة-٢اهلدف التنفيذي     
وختفيـف  تدهور األراضي   /دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر        

  آثار اجلفاف
   الرئيسيةالنواتجبيانات األداء، مبا فيها   مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

وضع هنج متسق إزاء مواءمة تنفيـذ       
  .برامج العمل

  بلداً ١٢تلقي ما ال يقل عن      
 مـن    منـسقاً   دعماً متأثراً

  .املؤسستني

، دراسـة   ٢٠١٠أجرت األمانة واآللية العاملية، يف مستهل عام        
استقصائية على اإلنترنت حلالة مواءمة برنامج العمل الـوطين يف          

وأشـركت  . البلدان املتأثرة، واحتياجات الدعم املتصلة بـذلك      
 يف التعاون يف األنشطة الراميـة  )٤(األمانة كذلك الربنامج اإلمنائي   

إىل مواءمة برنامج العمل الوطين من خالل إطار تعـاوين متفـق         
واتفق كل مـن اآلليـة      . ٢٠١٠بريل  أ/عليه، اكتمل يف نيسان   

العاملية والربنامج اإلمنائي واألمانة على الشروع يف تقدمي دعـم          
 منسق لعملية مواءمة برنامج العمل الوطين يف تسعة عشر بلـداً          

  . مبزيد من املشاورات مع األطراف، رهناًكحد أقصى
 اشتركت اآللية العاملية واألمانة يف تنظيم اجتماع مشاورات مـع             

 يف  ٢٠١٠يونيـه   /رؤساء كل اجملموعات اإلقليمية يف حزيـران      
اجلمهورية التشيكية، هبدف عرض مشروع برنامج املـساعدة يف         

 عـن عملية املواءمة، وتقدمي املعلومات إىل املمثلني اإلقليمـيني         
املشاورات بني األمانة واآللية العاملية والربنامج اإلمنائي، والتماس        

  .أن اخلطوات املقبلة اليت ينبغي اختاذهااملشورة من البلدان بش
ُعرض على األطراف، يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ              

االتفاقية، برنامج لبدء العمل يهدف إىل دعم البلدان الرائـدة يف           
عملية مواءمة برامج عملها الوطنية قبل انعقاد الدورة         الشروع يف 

وقد اسُتهل هذا الربنـامج     . العاشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية    
 عن طريق مائدتني مـستديرتني للنقـاش اشـتركت يف           رمسياً

  .تنظيمهما اآللية العاملية واألمانة
  

__________ 

 .مرفق البيئة العاملية )٣(
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )٤(



ICCD/COP(10)/11 

GE.11-63228 6 

لـدعم  أعدت األمانة، بالتعاون مع اآللية العاملية، ورقات تقنيـة              
وُنشرت هذه الورقات التقنية علـى      . عملية مواءمة برامج العمل   

  . على اإلنترنتاملؤسستنيموقعي 
نظمت اآللية العاملية واألمانة يف إطار تعاوين حلقة عمل إقليميـة               

وثالث حلقات عمل دون إقليمية بشأن بناء القدرات ملواءمـة           
دعم يف عمليـة     بلدا ال  ٥٠وتلقى أكثر من    . برامج العمل الوطنية  

  .مواءمة برامج عملها الوطنية عن طريق حلقات العمل تلك
قدمت اآللية العاملية واألمانة الدعم واملشورة، بناء على الطلـب              

، إىل البلدان فيما يتعلق مبواءمة برامج العمل        أيضاًوبشكل فردي   
 وقد شرعت عدة بلدان مدرجة يف مجيع        .)٥(والوثائق ذات الصلة  

  .خلمسة لالتفاقية يف عملية مواءمة برامج عملها الوطنيةاملرفقات ا
حتسني املعارف لـدى مؤسـسات      
التعاون اإلمنائي الثنائية بـشأن إدراج      
اإلدارة املستدامة لألراضي يف براجمها     

  اإلمنائية

اتفاق البلدان املتقدمة علـى     
ــاليب  ــات واألس املمارس
املمكنة إلدماج هنـج اإلدارة     

دماجـا  املستدامة لألراضي إ  
ناجحا يف بـرامج التعـاون      

  .اإلمنائي

تعاونت األمانة واآللية العاملية يف إعداد االستراتيجية املـشتركة         
 لتعزيز اإلدارة    منسقاً جلمع األموال، اليت ُيقترح أن تتضمن هنجاً      

املستدامة لألراضي فيما يتعلق بالبلدان املتقدمة واملؤسسات ذات        
راتيجية على مؤمتر األطراف    وسُيعرض مشروع هذه االست   . الصلة

  .يف االتفاقية يف دورته العاشرة لينظر فيه

حتسني فهم سبل تفعيل التنفيذ املتآزر      
التفاقيات ريو الثالث يف سياق برامج      

  العمل

توزيع املعلومـات املتعلقـة     
بأفضل املمارسات يف جمـال     
االستخدام املتآزر آلليـات    
متويــل االتفاقــات البيئيــة 

ـ   راف علـى   املتعددة األط
جهات التنـسيق الوطنيـة     

  .التفاقيات ريو الثالث

ُعرضت خطة للتعاون بني اآللية العاملية واألمانة يف ميدان أوجـه           
التآزر، مبا يف ذلك إجراء تقييم لتحديد أفـضل املمارسـات يف            

 إىل ذلك على وضع مواد الـدعوة        التنفيذ املتآزر والعمل استناداً   
  .لنشرها

   التمويل ونقل التكنولوجيا-٥اهلدف التنفيذي     
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهـداف            

  استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها
   الرئيسيةالنواتجبيانات األداء، مبا فيها   مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

تنفيذ االتفاقية  استناد جلنة استعراض    
إىل معلومات سليمة لدى استعراض     

  حالة متويل تنفيذ االتفاقية

األخذ خبمسني يف املائة مـن      
توصــيات اآلليــة العامليــة 
واألمانة يف توصيات جلنـة     

  .استعراض تنفيذ االتفاقية

قامت اآللية العاملية واألمانة، يف إطار التحضري للدورة التاسـعة          
تفاقية، بتجميع املعلومات املقدمة مـن      للجنة استعراض تنفيذ اال   

، ٥األطراف وغريها من الكيانات املبلغة عن اهلدف التـشغيلي          
وأجري استعراض للنتائج املوضوعية    . وإعداد التحليالت األولية  

وُعرضت املعلومات التحليلية واملنهجية على     . واجلوانب املنهجية 
مت اإلحاطات  الدورة التاسعة للجنة من خالل وثائق رمسية، وقُد       

  .ذات الصلة إىل االجتماعات اإلقليمية
  

__________ 

 .ICCD/COP(10)/15 وICCD/COP(10)/12للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر  )٥(



ICCD/COP(10)/11 

7 GE.11-63228 

حتسني فهم جمالس إدارة املؤسـسات      
واملرافق والصناديق املاليـة الدوليـة      
لالحتياجات من املـوارد ملكافحـة      
  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

إتاحة مواد إعالمية وورقات    
مواقف بشأن االحتياجـات    
من املوارد ملكافحة التصحر    

 األراضي واجلفاف   وتدهور
إىل ما ال يقل عن جملسني من       
ــسات  ــالس إدارة املؤس جم
واملرافق والـصناديق املاليـة     

  .الدولية

أطلعت اآللية العاملية األمانة على مشروع خمطط بشأن اخليارات         
اليت تعزز ترتيبات التمويل احملددة اليت تستهدف القضايا املتعلقـة          

  .فافمبكافحة التصحر وتدهور األراضي واجل
 ٤فيما يتعلق بتعزيز اإلجراءات لدعم حتقيق اهلدف االستراتيجي         

من االستراتيجية، خططت اآللية العاملية واألمانـة لالشـتراك يف     
تنظيم مشاورات بشأن هذه املسألة مبوازاة انعقاد الدورة العاشرة         

  .٢٠١١ملؤمتر األطراف يف االتفاقية يف عام 

املستدامة زيادة التمويل املتاح لإلدارة     
  لألراضي

تناول األطراف اخليـارات    
املتعلقة بترتيبات متويل قضايا    
مكافحة التصحر وتـدهور    

  .األراضي واجلفاف

  

خبيارات متزايـدة   لبلدان املتأثرة   متتع ا 
لالستفادة من التكنولوجيات املراعية    

  للبيئة

بدء تنفيذ إطار لدعم التعاون     
  .يف جمال نقل التكنولوجيا

نقل التكنولوجيا، أطلعت اآللية العاملية األمانة علـى        فيما يتعلق ب  
 دراسة رائدة خاصـة بـشمال وغـرب      نطاق التفويض إلجراء  

وهتدف هذه الدراسة إىل التوصل إىل فهم مشترك ملفهوم         . أفريقيا
يف سياق اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة         " نقل التكنولوجيا "

ة بتعزيز ودعـم    التصحر فضال عن حتديد السبل والوسائل الكفيل      
  .نقل التكنولوجيا داخل املنطقتني الفرعيتني

  هتيئة بيئة ممكّنة لتعزيز التعاون    
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
   الرئيسيةالنواتجبيانات األداء، مبا فيها 

حدوث حتسن هام يف أنشطة التنسيق      
  والتعاون واالتصال بني املؤسستني

ظيم عـدد مـن أنـشطة       تن
التنسيق بني اآلليـة العامليـة      

  .واألمانة

اتفقت اآللية العاملية واألمانة على برنامج العمل املشترك وعلـى          
وقد أُعدت تقـارير    . طرائقه وإجراءاته اخلاصة بالرصد واإلبالغ    

مشتركة عن التقدم احملرز لعرضها على اجتماعني من اجتماعات         
واشُترك يف إعداد برنـامج     . فاقيةمكتب مؤمتر األطراف يف االت    

ينظر فيـه مـؤمتر     ل ٢٠١٣-٢٠١٢عمل مشترك جديد للفترة     
  .األطراف يف دورته العاشرة

ناقشت اآللية العاملية واألمانة هنج وشكل خطط العمل وامليزانية،             
  . عن تقارير األداء، واتفقتا عليهافضالً

، اسـتمرت   ٢٠١١-٢٠١٠يف إطار متابعة مقرر امليزانية للفترة           
األمانة على النحو الواجب يف اإلبالغ عن املدفوعات الـشهرية          
من حصة اآللية العاملية من امليزانية األساسية لالتفاقية، ويف نقـل           

  .تلك املدفوعات
عملت األمانة واآللية العاملية معا بشكل وثيـق علـى تقـدمي                

-م أ /٦ اخلدمات ملكتب مؤمتر األطراف فيما يتعلق بتنفيذ املقرر       
، مبا يف ذلك بذل اجلهود من أجل تعبئـة املـوارد الالزمـة              ٩

  .للخدمات االستشارية
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يف جمال تيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة ضـمن               
، اشتركت اآللية   ٩-م أ /٣املناطق، على النحو املطلوب يف املقرر       

التنـسيق  العاملية واألمانة يف تعبئة املوظفني للعمل يف وحـدات          
أي (اإلقليمي يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب         

 املدرجة يف املرفق األول والبلـدان املدرجـة يف املرفـق            البلدان
وقد شرع موظفو اآللية العاملية واألمانة املعينون يف هذه         ). الثالث

وفيما يتعلق باملرفقـات اإلقليميـة      . الوحدات يف العمل املشترك   
البلدان املدرجـة   (خرى، فإن وحدة التنسيق اإلقليمي يف آسيا        األ

تعمل مبوظفني تابعني لألمانة يف حني أن اآلليـة         ) يف املرفق الثاين  
 للعمل يف املنطقة؛ أمـا يف  اً واحد اً موظف العاملية استقدمت مؤخراً  

، )البلدان املدرجة يف املرفق اخلـامس     (أوروبا الوسطى والشرقية    
ك االنتهاء من استقدام موظف إقليمي، يف حني        فاألمانة على وش  

حتتفظ اآللية العاملية مبنسقها املعين بالبلدان املدرجـة يف املرفـق           
  .اخلامس

شاركت األمانة واآللية العاملية يف مشروع نظام استعراض األداء             
وتقييم التنفيذ الذي يديره برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة       

 اللتزامات كل   وفقاًلتيسري عملية اإلبالغ واالستعراض      )٦(العاملية
وركز عملهما املنسق على وضع     . منهما يف جمال التمويل املشترك    

مناذج اإلبالغ ومبادئه التوجيهية، وتفعيـل البوابـة الـشبكية،          
طيلة عمليـة   وتقدمي الدعم التقين هلم     وتدريب املنسقني الوطنيني    

  .اإلبالغ

  ت والتوصياتاالستنتاجا  - ثالثاً  
   هبذا التقرير ويقـدم إرشـادات،   رمبا يود مؤمتر األطراف يف االتفاقية أن حييط علماً    -٥

بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بشأن توجيه وتنفيذ برنامج العمل املـشترك              
  .٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

        

__________ 

 .شعبة برنامج األمم املتحدة للبيئة املعنية مبرفق البيئة العاملية )٦(


