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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

  الربنامج وامليزانية
  ملايل للصناديق االستئمانية لالتفاقيةاألداء ا

اخلـاص    لفترة السنتني  احملدد التكاليف تقرير عن تنفيذ برنامج العمل          
  )٢٠١١-٢٠١٠(بلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
تنفيذ برنامج العمل احملدد التكاليف لألشـهر       تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن        
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  مقدمة  - أوالً  
خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة            وفقاً    -١
، تقوم  ٨-م أ /٣املقرر  ، اللذين اعتمدمها مؤمتر األطراف يف       )االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨(

، بتخطـيط   جلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة       آللية العاملية، و  األمانة، وا 
وبـرامج  عملها وإجنازه ورصد ما ُيحرزه من تقدم باستعمال خطط عمل لفترة أربع سنوات              

هنجاً لإلدارة قائماً علـى      هذه   وبرامج العمل وتتبع خطط   . عمل حمددة التكاليف لفترة سنتني    
وتعرِض كل مؤسسة وهيئة من هـذه املؤسـسات         . قّر مؤمتر األطراف مضموهنا   ، وقد أ  النتائج

واهليئات التابعة لالتفاقية على نظر مؤمتر األطراف تقريراً عن أدائها يف تنفيذ خطط العمـل يف                
 لتخطيط الربامج    لألمم املتحدة   النظامني األساسي واإلداري   باالستناد إىل هناية كل فترة سنتني،     

هنج مشترك لـإلدارة    وباتباع   ،)١(ناجمية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم     واجلوانب الرب 
ومتثل هذه الوثيقة أحد تلك التقارير عن أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة             . قائم على النتائج  

  .٢٠١١مايو / أيار٣١ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١وهي تغطي فترة اإلبالغ املمتدة من 
بالنظر إىل الصالت الوثيقة بني خطة وبرنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة             و  -٢

ينبغي قـراءة   واآللية العاملية،   وجلنة العلم والتكنولوجيا    األمانة  وخطة وبرنامج عمل كل من      
  .)٢( األخرى لالتفاقيةهذه الوثيقة باالقتران مع تقارير أداء املؤسسات واهليئات

، تؤدي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مهمة استعراض األداء         ٩-م أ /١١ للمقرر   ووفقاً  -٣
مقدِّمة إسهاماهتا فيما يتعلق بأداء املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية يف مناقشة امليزانية             

وبالتايل، تشكل هذه الوثيقة األساس لتحليل األداء الذي        . خالل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    
  .ICCD/COP(10)/8ه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية والوارد يف الوثيقة قامت ب

  تقرير عن أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   - ثانياً  
تؤدي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً حموريـاً يف اسـتعراض تنفيـذ اخلطـة                 -٤

رسات املـستمدة مـن      وبتوثيق ونشر أفضل املما    ة إبالغ فعال  عمليةاالستراتيجية عن طريق    
تـنص  و. جتارب تنفيذ االتفاقية، مقدمة بذلك إسهاماً جامعاً يف مجيع األهـداف التنفيذيـة        

تعزيز اللجنة لتحسني الرَّْجع من املعلومات اليت تتيح قياس التقـدم           االستراتيجية كذلك على    
  .احملرز ودعم استمرار التحسن يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية

 توجيهات االستراتيجية إىل بنود مفصلة الختصاصات جلنة        ٩-م أ /١١ترجم املقرر     -٥
  : استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت تشمل املهام التالية

إجراء تقييم لتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية عن طريق استعراض املعلومـات            )أ(  
جملتمع املدين، مبـا يف     اليت تقدمها األطراف وغريها من اهليئات املبلِّغة، واملعلومات املتعلقة با         

  ذلك القطاع اخلاص؛
__________ 

)١( ST/SGB/2000/8. 
 .ICCD/COP(10)/15 وICCD/COP(10)/14 وICCD/COP(10)/12 وICCD/COP(10)/10الوثائق  )٢(



ICCD/COP(10)/13 

GE.11-62711 4 

استعراض أداء املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية باتبـاع هنـج             )ب(  
  اإلدارة القائمة على النتائج، وباالستناد إىل تقارير برنامج العمل احملدد التكاليف ملدة السنتني؛

فيذ االتفاقية وإحالتها إىل    استعراض وجتميع أفضل املمارسات فيما يتعلق بتن        )ج(  
  مؤمتر األطراف كي ينظر فيها بغية نشرها؛

مساعدة مؤمتر األطراف يف تقييم ورصد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية             )د(  
  وفعاليتها؛
مساعدة مؤمتر األطراف يف تقييم تنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلـك تقيـيم               )ه(  

  . ٢٠١٣منتصف املدة حبلول عام 
  :يف إطار املهام احملددة أعاله، تضطلع اللجنة، باألنشطة التالية، حسب االقتضاءو  -٦

النظر يف املعلومات املتعلقة بتعبئة واستخدام املوارد املالية وغريها من أشكال       )أ(  
الدعم من أجل تعزيز فعاليتها وكفاءهتا لبلوغ أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة              

  العاملية؛من اآللية 
التوصية بأساليب حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن حتسني نوعية            )ب(  

  وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف؛
التوصية بأساليب تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا، وخاصة مـن البلـدان             )ج(  

   اجلفاف؛أو ختفيف آثار/املتقدمة إىل البلدان النامية، ملكافحة التصحر و
التوصية بأساليب تعزيز تبادل اخلربات واملعلومات بني األطـراف وسـائر             )د(  

  املؤسسات واملنظمات األخرى املعنية؛
  .التوصية خبطوات أخرى لتنفيذ االتفاقية  )ه(  

 تنفيذ االتفاقيـة،  استعراض أن تضطلع جلنة ٩-م أ/١قرر مؤمتر األطراف، يف املقرر       -٧
 ٢٠١١ وباستعراض األداء يف عامي      ٢٠١٢ و ٢٠١٠ التنفيذ يف عامي      مجلة أمور، بتقييم   يف
، مستخدمةً يف ذلك املعلومات الواردة يف تقارير األطراف وغريها من الكيانـات             ٢٠١٣و

املبلِّغة هبدف التوصل إىل توصيات ومشاريع مقررات هادفة ُتعرض على مؤمتر األطراف كي             
 االتفاقية مؤمتَر األطراف يف التحضري الستعراض       ينظر فيها، وأن تساعد جلنة استعراض تنفيذ      

  . ٢٠١٣منتصف املدة لالستراتيجية يف عام 
، ُسجلت خطة اضطالع جلنـة اسـتعراض   ٩-م أ/١١ و٨-م أ/٣ للمقررين  ووفقاً  -٨

 ويف برنـامج عملـها      ٢٠١٣-٢٠١٠تنفيذ االتفاقية مبهامها يف خطـة عملـها للفتـرة           
 لنهج اإلدارة القائمة على النتائج ومبا يتماشى مـع          قاً اللذين أُعدا وف   ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة

  .األهداف الواردة يف االستراتيجية
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  استعراض عام للنفقات  - ألف  
ترتبط خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وبرنامج عملها ارتباطاً وثيقاً بربنامج              -٩

 الدعم الفـين بآثـاره      ويغطي برنامج عمل األمانة كل    . عمل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر    
، تكاليف اجتماعات ٢٠١١-٢٠١٠وعليه، مشلت ميزانية اللجنة، خالل فترة السنتني . املالية

مكتب اللجنة، اليت تندرج يف إطار امليزانية األساسية لالتفاقية، وتكاليف املـشاركة يف دورة     
وارد الالزمة لدورة   وستكون االحتياجات من امل   . اللجنة اليت ُتعقد بني دوريت مؤمتر األطراف      

اللجنة اليت ُتعقد أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف مشمولة يف االحتياجات مـن املـوارد               
  عامـاً ويقدم اجلدول أدناه استعراضـاً  .املتعلقة باملشاركة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف     

 .٢٠١١مايو / أيار٣١للنفقات حىت 

   االتفاقية حسب وجه اإلنفاقنفقات ميزانية جلنة استعراض تنفيذ
  )باليورو(

  اإلنفاق وجه
  امليزانية املعتمـدة لفترة

  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
 ٣١النفقات حىت 

  ٢٠١١مايو /أيار
النفقات كنسبة 
 مئوية من امليزانية

  ٣٤,٦  ٢٢ ٤٠٤  ٦٤ ٨٠٠  نفقات السفر 
  ١٨,١  ١ ٣٠٥  ٧ ٢٠٠  الترتيبات اللوجستية

  ٣٢,٩  ٢٣ ٧٠٩  ٧٢ ٠٠٠  اجملموع  

 يف   شخـصاً  ١١ومولت امليزانية األساسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مـشاركة            -١٠
ومن املتوقع أن يكون هناك     . اجتماعات مكتب اللجنة، وقد كانت الكلفة أقل مما كان متوقعاً         

  .فترة السنتني متويل كاف لتغطية تكلفة مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ملا تبقى من

  ٢٠١١-٢٠١٠جنازات الرئيسية يف الفترة اإل  - باء  
 من الشروع يف أول     ٢٠١١-٢٠١٠متكنت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف فترة السنتني           -١١

وقد أرسى هذا االستعراض معـايري      . تقييم منهجي للتنفيذ مبوجب االتفاقية، باالستناد إىل املؤشرات       
  قائمـاً  عيدين العاملي واإلقليمي وهو يتيح تقييماً     جديدة لرصد التقدم احملرز يف هذه العملية على الص        

  . يتسم بالفعالية والكفاءةعلى احلقائق لعملية حتديد األولويات يف تنفيذ االستراتيجية تنفيذاً
كما يتناول االستعراض تطوير مهام الدعوة وإذكاء الوعي على مجيع املـستويات،              -١٢

ومات الواردة من خالل عملية االستعراض وما يتصل        فيما يتعلق باالتفاقية، باالستناد إىل املعل     
  .هبا من توصيات ُتعتمد بتوافق اآلراء

إىل يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن االنتقال          وأقرت األطراف     -١٣
، ال سيما على الصعيد الوطين، حيث  صعبة لكنها تستحق العناء   إبالغ البيانات الكمية خطوة     

 يف التخطيط والتقيـيم     ٢٠١٠علومات اليت ُجمعت يف سياق عملية اإلبالغ لعام         ساعدت امل 
 .املستقبليني إزاء عملية االتفاقية
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واجتمع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ثالث مرات حىت اآلن خـالل فتـرة               -١٤
رشـادات  وقدم إرشادات تتعلق بعملية اإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذلك إ          )٣(السنتني احلالية 

حول تاريخ انعقاد الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واملهل النهائيـة املتعلقـة              
 .بعملية اإلبالغ، واملشاركات املتوقعة من اجملتمع املدين

 ٢٥  إىل٢١وقد ُعقدت الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من              -١٥
ييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف التنفيذيـة لالسـتراتيجية          فرباير وركزت على تق   /شباط

وتركز بنود أخرى من جـدول أعمـال جلنـة          . وغايات مؤقتة  مؤشرات أداء  باالستناد إىل 
استعراض تنفيذ االتفاقية على حتليل للتدفقات املالية، وأفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقيـة،             

 . واإلبالغ والعملية التكرارية

 ، وللمرة األوىل، جزءاً   أدرجت أيضاً جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     واجلدير بالذكر أن      -١٦
، أفـضل املمارسـات   وركز هذا اجلزء على     . هيكل دورهتا نظمات اجملتمع املدين يف      مل خمصصاً

 .وأسفر عن إسهامات هامة من جانب منظمات اجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ واالستعراض

نة استعراض تنفيذ االتفاقية شرعت، خالل دورهتا التاسعة، يف اسـتعراض     ومبا أن جل    -١٧
 ملعلومات موحدة مجعتها وقدمتها     نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، أي االستعراض وفقاً       

 لتقـدمي معلومـات      طويالً ، كرست األطراف يف الدورة التاسعة للجنة وقتاً       الكيانات املبلِّغة 
 . إلبالغ واالستعراضالرَّجع بشأن عملية ا

ملضي قدماً يف تنفيذ االتفاقية     ترمي إىل ا  استنتاجات وتوصيات   وأسفرت الدورة عن      -١٨
اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها األطراف واجلهات األخرى صـاحبة           وحتدد   واالستراتيجية

 للجنـة   وترد نتائج الدورة التاسـعة    . املصلحة، مبا فيها مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية      
 .)٤(استعراض تنفيذ االتفاقية يف التقرير اخلاص بالدورة

  األداء حبسب اإلجناز املتوقع  - جيم  
 سبعة إجنازات   ٢٠١٣-٢٠١٠تشمل خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للفترة           -١٩

ني القيام  مبا يتع  ويتعلق أحد هذه اإلجنازات املتوقعة    . متوقعة متثل النتائج اليت تنوي التوصل إليها      
به من خطوات لتحقيق أهداف االستراتيجية، فيما تتعلق مخسة إجنازات متوقعـة بـاخلطوات              
التالية يف سياق األهداف التنفيذية وإجناز آخر بتقييم ورصد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة     

 . وفعاليتها واملقررات املتعلقة بالتعديالت املقررة فيما خيص عملية الرصد

__________ 

 ٢١، ويـومي    ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢ و ١ُعقدت اجتماعات مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يومي          )٣(
 .٢٠١١مايو / أيار٢٠ و١٩، ويومي ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢و

)٤( ICCD/CRIC(9)/16. 
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  ةألهداف االستراتيجيا  -١  
يسترشد هبا مجيـع     )٥(أربعة أهداف استراتيجية  يف االستراتيجية   اعتمدت األطراف     -٢٠

أصحاب املصلحة والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف أعمـاهلم يف               
وُيتوقع أن ُيسهم حتقيق هذه األهداف الطويلة األجـل يف حتقيـق            . ٢٠١٨-٢٠٠٨ الفترة
لتقدم احملرز يف حتقيـق     لاستعراض  من املتوقع أن يتم أول      و.  املعروضة يف االستراتيجية   الرؤية

احلادية عـشرة للجنـة     الدورة  خالل  مؤشرات األثر،   ، باالستناد إىل    األهداف االستراتيجية 
  .٢٠١٢استعراض تنفيذ االتفاقية عام 

ة مؤقتـة خـالل      بصور ٤واعُتمدت مؤشرات األثر املتعلقة باهلدف االستراتيجي         -٢١
الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، فيما استمر العمل حنو وضع مؤشرات األثـر فيمـا يتعلـق               

واستعرضـت  .  وال سيما يف إطار جلنة العلم والتكنولوجيـا        ٣-١باألهداف االستراتيجية   
تفاقية إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيـا يف هـذا         الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ اال     

الصدد، لكن اللجنة ستضطلع بدور رئيسي يف عملية رصد واستعراض األثر خالل الـدورة              
   .العاشرة ملؤمتر األطراف وبعدها فقط

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣- ٢٠١٠( 

  مؤشرات األداء
 بيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج )٢٠١٣- ٢٠١٠(

: اف االستراتيجية األهد
موافقة األطراف علـى    
اختاذ تـدابري إضـافية     
ــداف  ــق األه لتحقي

 ٤-١االســتراتيجية 
املنــصوص عليهــا يف 

  .االستراتيجية

اعتماد مؤمتر األطـراف     
مقرراً بـشأن اخلطـوات     
اإلضافية اليت يتعني اختاذها    
لتحقيـــق األهـــداف 
االستراتيجية، مع مراعـاة    
الفرع اخلاص باستعراض   

ـ   دةمنتـــصف املــ
ــداف  ــين باألهـ املعـ

  .٤- ١االستراتيجية 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
نظرت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف إسهامات جلنـة         
العلم والتكنولوجيا بشأن مؤشرات األثر فيمـا يتعلـق         

، وأدرجتها يف تقريـر     ٣و٢ و ١باألهداف االستراتيجية   
فع جلنة استعراض تنفيذ    ومن املتوقع أن تر   . دورهتا التاسعة 

االتفاقية، يف دورهتا العاشرة، مشروع مقرر إىل الـدورة         
العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن االعتماد النهائي ملؤشرات       

  . األثر، مبا يف ذلك ما يتعلق مبنهجيات اإلبالغ
وسوف تتلقى جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة، يف         

جلنة العلـم  دورهتا العاشرة، املزيد من اإلسهامات من       
والتكنولوجيا بشأن مؤشرات األثر واملنـهجيات ذات   

، وهـي  ٣ و٢ و١الصلة باألهـداف االسـتراتيجية    
إسهامات ستنعكس يف التوصيات اليت سينظر فيهـا        

  . مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
وبدأ مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مداوالتـه        

ولوجيـا  ونقاشاته مع مكتـب جلنـة العلـم والتكن        
 .فيما يتعلق بعملية استعراض األهداف االستراتيجية

__________ 

 .حتسني سبل عيش السكان املتأثرين: ١تيجي اهلدف االسترا )٥(

  .حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة: ٢اهلدف االستراتيجي   
  .حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً: ٣اهلدف االستراتيجي   
  راكات فعالة بني اجلهات الفاعلة    تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء ش        : ٤اهلدف االستراتيجي     
 .الوطنية والدولية  
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  األهداف االستراتيجية  -٢  
اعتمدت األطراف، كما هو موضح يف االستراتيجية، مخسة أهداف تنفيذية يسترشد        -٢٢

هبا أصحاب املصلحة والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف أعمـاهلم يف               
.  واألجل املتوسط، هبدف دعم حتقيق األهداف االستراتيجية املذكورة أعـاله          األجل القصري 

وقد استعرضت اللجنة التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف التنفيذية على أساس مؤشرات األداء             
اليت اعتمدهتا الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، وتوصلت إىل استنتاجات وتوصـيات تتعلـق             

  .اصة باألهداف التنفيذية، على النحو امللخص أدناهباملزيد من اإلجراءات اخل
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣- ٢٠١٠( 

  مؤشرات األداء
 بيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج )٢٠١٣- ٢٠١٠(

 التنفيذي األول   اهلدف
ــدعوة   ــق بال املتعل

: والتوعية والتثقيـف  
تقوم األطراف بتقييم   
التقدم احملرز حنو حتقيق    

يذي، هذا اهلدف التنف  
وتقرر اخلطوات التالية   

 .الواجب اختاذها

 

مقرر مؤمتر األطراف الـذي     
ــة  حيــدد اخلطــوات التالي
فيما يتعلق باهلدف التنفيذي    
األول واألعمال ذات الصلة    

 االتفاقية وهيئاهتـا    مبؤسسات
الفرعية، ويقتـرح عناصـر     
االستعراض، مـع مراعـاة     
الفرع املتعلـق باسـتعراض     

لهــدف منتــصف املــدة ل
  .التنفيذي

 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
 حيتوي التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنة استعراضتنفيذ       
االتفاقية توصيات حتدد التحسينات املمكنـة يف جـودة         
املؤشرات واستخدامها، واالحتياجات ذات الـصلة مـن        
القدرات، والتدابري امللموسة لألطراف لالضطالع بأنشطة      

والتوعية والتثقيف، ومقترحات ملموسـة لـدعم       الدعوة  
  . تدابري بناء القدرات اليت تتخذها مؤسسات االتفاقية

وال يشمل تقرير الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ          
توصيات بشأن أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق         االتفاقية

 بالنظر إىل قرار مكتب اللجنة االكتفاء       ١باهلدف التنفيذي   
ل املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة      باستعراض أفض 

  .املستدامة لألراضي، مبا يشمل التكيف
وطلب مكتب اللجنة اإلسراع يف إصـدار مـشاريع         
املقررات، مبا يتيح لألطراف تـشكيل آراء إقليميـة         
وجلماعات املصاحل اإلقليمية تيسري عملية التفاوض قبل       

 . ةالدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقي

اهلدف التنفيذي الثاين    
ــ ــار  قـاملتعل بإط

 تقوم: السياسات العامة 
ــ ــيم  رافـاألط بتقي

حنو حتقيق   التقدم احملرز 
  التنفيـذي،  هذا اهلدف 

وتقرر اخلطـــوات   
ــ ــب  ةـالتالي الواج
 .اختاذها

مقرر مؤمتر األطراف الـذي     
حيدد اخلطوات التالية يف جمال     
اهلــدف التنفيــذي الثــاين 

ــص  ــال ذات ال لة واألعم
مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتـا    
الفرعية، ويقتـرح عناصـر     
االستعراض، مـع مراعـاة     
الفرع املتعلـق باسـتعراض     
منتــصف املــدة للهــدف 

  .التنفيذي
 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
حيتوي التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض         

يف تنفيذ االتفاقية على توصيات حتدد التحسينات املمكنة        
جودة املؤشرات واستخدامها، واالحتياجات ذات الـصلة   
من القدرات، والتدابري امللموسة لألطـراف لالضـطالع       
بأنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف، ومقترحات ملموسـة       
  .لدعم تدابري بناء القدرات اليت تتخذها مؤسسات االتفاقية

وال يشمل تقرير الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ      
توصيات بشأن أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق         تفاقيةاال

 بالنظر إىل قرار مكتب اللجنة االكتفاء       ٢باهلدف التنفيذي   
باستعراض أفضل املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة       

  .تدامة لألراضي، مبا يشمل التكيفاملس
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣- ٢٠١٠( 

  مؤشرات األداء
 بيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج )٢٠١٣- ٢٠١٠(

وطلب مكتب اللجنة اإلسراع يف إصـدار مـشاريع         
ـ      شكيل آراء إقليميـة    املقررات، مبا يتيح لألطراف ت

وجلماعات املصاحل اإلقليمية تيسري عملية التفاوض قبل      
 . الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ــذي  ــدف التنفي اهل
الثالث املتعلق بـالعلم    

: والتكنولوجيا واملعرفة 
تقوم األطراف بتقييم   
التقدم احملرز حنو حتقيق    
هذا اهلدف التنفيذي،   

لتالية وتقرر اخلطوات ا  
 .الواجب اختاذها

 

مقرر مؤمتر األطراف الـذي     
حيدد اخلطوات التالية يف جمال     
اهلدف التنفيـذي الثالـث     
ــصلة   ــال ذات ال واألعم
مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتـا    
الفرعية، والذي يقترح عناصر 
االستعراض، مع مراعاة الفرع 
املتعلق باستعراض منتـصف    

  للهدف التنفيذي املدة
 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
حيتوي التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنة استعراض       

 التحسينات املمكنـة يف     تنفيذ االتفاقية توصيات حتدد   
جودة املؤشرات واستخدامها، واالحتياجات ذات الصلة      
من القدرات، والتدابري امللموسة لألطراف لالضطالع      
بأنشطة الدعوة والتوعيـة والتثقيـف، ومقترحـات        
ملموسة لدعم تدابري بناء القـدرات الـيت تتخـذها          

  . مؤسسات االتفاقية
وال يشمل تقرير الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ      

توصيات بشأن أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق         االتفاقية
باهلدف التنفيذي الثالث بالنظر إىل قرار مكتـب اللجنـة          
االكتفاء باسـتعراض أفـضل املمارسـات يف جمـال          

ولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضـي، مبـا يـشمل         تكن
  . التكيف

وطلب مكتب اللجنة اإلسراع يف إصـدار مـشاريع         
املقررات، مبا يتيح لألطراف تـشكيل آراء إقليميـة         
وجلماعات املصاحل اإلقليمية تيسري عملية التفاوض قبل      

 . الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

رابع اهلدف التنفيذي ال  
: املتعلق ببناء القدرات  

تقوم األطراف بتقييم   
التقدم احملرز حنو حتقيق    
هذا اهلدف التنفيذي،   
وتقرر اخلطوات التالية   

 .الواجب اختاذها

 

مقرر مؤمتر األطراف الـذي     
حيدد اخلطوات التالية يف جمال     
اهلــدف التنفيــذي الرابــع 
ــصلة   ــال ذات ال واألعم
مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتـا    

عية، والذي يقترح عناصر الفر
االستعراض، مع مراعاة الفرع 
املتعلق باستعراض منتـصف    

  .املدة للهدف التنفيذي

 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
حيتوي التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنة استعراض       

التحسينات املمكنة   تنفيذ االتفاقية على توصيات حتدد    
واالحتياجـات ذات   يف جودة املؤشرات واستخدامها،     

من القدرات، والتدابري امللموسـة لألطـراف       الصلة  
لالضطالع بأنشطة الـدعوة والتوعيـة والتثقيـف،        
ومقترحات ملموسة لدعم تدابري بناء القدرات الـيت        

  . تتخذها مؤسسات االتفاقية
وال يشمل تقرير الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ      

ارسات فيما يتعلق   توصيات بشأن أفضل املم    االتفاقية
باهلدف التنفيذي الرابع بالنظر إىل قرار مكتب اللجنة        
االكتفاء باستعراض أفـضل املمارسـات يف جمـال         
ــي،   ــستدامة لألراض ــات اإلدارة امل  تكنولوجي

  .مبا يشمل التكيف



ICCD/COP(10)/13 

GE.11-62711 10 

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣- ٢٠١٠( 

  مؤشرات األداء
 بيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج )٢٠١٣- ٢٠١٠(

وطلب مكتب اللجنة اإلسراع يف إصـدار مـشاريع         
قليميـة  املقررات، مبا يتيح لألطراف تـشكيل آراء إ       

وجلماعات املصاحل اإلقليمية تيسري عملية التفاوض قبل      
 . الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ــذي  ــدف التنفي اهل
ــق   ــامس املتعل اخل
ــل   ــل ونق بالتموي

تقـوم  : التكنولوجيا
األطراف بتقييم التقدم   
احملرز حنو حتقيق هـذا     
ــذي،  ــدف التنفي اهل
وتقرر اخلطوات التالية   

 .اختاذهاالواجب 

 

مقرر مؤمتر األطراف الـذي     
حيدد اخلطوات التالية يف جمال     
اهلدف التنفيـذي اخلـامس     
ــصلة   ــال ذات ال واألعم
مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتـا    
الفرعية، والذي يقترح عناصر 
االستعراض، مع مراعاة الفرع 
املتعلق باستعراض منتـصف    

  .املدة للهدف التنفيذي

 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
حيتوي التقرير اخلتامي للدورة التاسعة للجنة استعراض       

التحسينات املمكنـة يف     تنفيذ االتفاقية توصيات حتدد   
 واستخدامها، واالحتياجات ذات الصلة     املؤشراتجودة  

من القدرات، والتدابري امللموسة لألطراف لالضطالع      
بأنشطة الدعوة والتوعيـة والتثقيـف، ومقترحـات        

دابري بناء القـدرات الـيت تتخـذها        ملموسة لدعم ت  
  . مؤسسات االتفاقية

وال يشمل تقرير الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ      
توصيات بشأن أفضل املمارسات فيما يتعلق       االتفاقية

باهلدف التنفيذي اخلامس بالنظر إىل قـرار مكتـب         
اللجنة االكتفاء باستعراض أفضل املمارسات يف جمال       

رة املستدامة لألراضي، مبا يـشمل      تكنولوجيات اإلدا 
  . التكيف

وطلب مكتب اللجنة اإلسراع يف إصـدار مـشاريع         
املقررات، مبا يتيح لألطراف تـشكيل آراء إقليميـة         
وجلماعات املصاحل اإلقليمية تيسري عملية التفاوض قبل      

 . الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  نة استعراض تنفيذ االتفاقيةتقييم ورصد أداء وفعالية جل  -٣  
، اللجنة إىل إنشاء عملية تقوم من خالهلا بتقييم ورصد أدائها           ٨-م أ /٣يدعو املقرر     -٢٣

 لتقييم فعاليـة    ٢٠١٣ومن املقرر استخدام تقييم منتصف املدة لالستراتيجية لعام         . وفعاليتها
  .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ضمن مجلة أمور



ICCD/COP(10)/13 

11 GE.11-62711 

 اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣- ٢٠١٠ 
 )٢٠١١- ٢٠١٠و

              مؤشرات األداء
)٢٠١٣- ٢٠١٠         
 بيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج )٢٠١١- ٢٠١٠و

تقوم األطراف بتقييم   
ورصد أداء وفعاليـة    
ــرر   ــة، وتق اللجن
التعديالت الواجـب   
إجراؤها فيما يتعلـق    

 .بعملية الرصد

 

تنفيذ اللجنة ملقـرر الـدورة      
رة ملؤمتر األطراف   احلادية عش 

الذي يقيِّم عمليـة    ) ٢٠١٣(
الرصد وحيـدد التعـديالت     

 .املمكن إدخاهلا عليها

  ٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 
اضطلعت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأول تقييم       
للتنفيذ وحددت اخلطوات التالية لتحقيق األهـداف       

ات التنفيذية لالستراتيجية مع توفري الرجع من املعلوم      
  . عن كيفية حتسني عملية اإلبالغ واالستعراض

وقررت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تأجري بند جدول        
األعمال املتعلق باختصاصات تقييم منتصف املـدة إىل        

 . الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً   
، بناء على توصـية      علماً هبذا التقرير وأن يقدم     أن حييط مؤمتر األطراف يود     لعل  -٢٤

               بشأن التوجه االستراتيجي خلطـة عمـل اللجنـة         إرشادات،  جلنة العلم والتكنولوجيا  
، إضافة إىل أي مشورة قد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن            ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  

  .٢٠١٣-٢٠١٢تقدمها بشأن برنامج العمل للفترة 

        


