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  احملتويات
  الصفحة  املقرر

  ٤  ..........................املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية العمل خطط  ١٠-م أ/١  
  ٣٠  .................................مواءمة برامج العمل مع االستراتيجيةتدعيم وتعزيز عملية   ١٠-م أ/٢  
  ٣٢  ......................................ري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقيةآليات تيسحتسني   ١٠-م أ/٣  
  ٣٥  ................................استراتيجية االتصال الشاملةاستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ   ١٠-م أ/٤  
ممثلي القطاع اخلاص لدى مؤمتر األطراف      ومنظمات اجملتمع املدين    عتماد  اإلجراءات املنقحة ال    ١٠-م أ/٥  

  ٣٧  ....... األمم املتحدة ملكافحة التصحروملشاركة هذه اجلهات يف اجتماعات وعمليات اتفاقية
  ٤٠  .................................................... وترتيباهتا املؤسسية اآللية العامليةإدارة  ١٠-م أ/٦  
 ٤٤  ..........................................................االستراتيجية املشتركة جلمع األموال  ١٠-م أ/٧  

متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة                 ١٠-م أ/٨  
التصدي للتصحر، وتدهور "صحر، واالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن ملكافحة الت

، والعملية التحضريية ملـؤمتر     "األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر        
  ٤٥  ..........................................................األمم املتحدة للتنمية املستدامة

صلة ومـع املنظمـات واملؤسـسات       تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات ال         ١٠-م أ/٩  
  ٤٨  ............................................................والوكاالت الدولية املختصة

  ٥١  .................................................٢٠١٣-٢٠١٢برنامج وميزانية السنتني   ١٠-م أ/١٠  
  ٧٠  ...........................................................التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ١٠-م أ/١١  
مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني              ١٠-م أ/١٢  

  ٧٢  ............................................ر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةللسنوات العش
  ٨٧  ...........................................تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء  ١٠-م أ/١٣  
  ٩١  .اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء واألثر، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ  ١٠-م أ/١٤  
  ٩٥  ........................................ة يف تنفيذ االتفاقيةالنظر يف أفضل املمارسات املتبع  ١٠-م أ/١٥  
  ١٠٠  ..........................برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ١٠-م أ/١٦  
  ١٠٣  ...................موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ١٠-م أ/١٧  
لعمل االستراتيجيني للـسنوات  وفقاً للخطة وإطار اإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      ١٠-م أ/١٨  

  ١٠٤  ....................................)٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
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 ٢ و ١املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية               ١٠-م أ/١٩  
  ١٠٨  ................................................................... من االستراتيجية٣و

كافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً يف جمـال        تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة مل      ذااخت  ١٠-م أ/٢٠  
  ١١٢  ........املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

  ١١٣  .........إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة  ١٠-م أ/٢١  
  ١١٦  ....................................فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر برنامج زماالت ات  ١٠-م أ/٢٢  
  ١١٨  ..................................................................قائمة اخلرباء املستقلني  ١٠-م أ/٢٣  
  ١٢٠  .................................... املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيااتدور ومسؤولي  ١٠-م أ/٢٤  
  ١٢٢  ...........................................انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  ١٠-م أ/٢٥  
  ١٢٤  ..... العلم والتكنولوجيا ومكان انعقادها وبرنامج عملهاموعد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة  ١٠-م أ/٢٦  
  ١٢٦  ...............................ياادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجبرنامج عمل الدورة احل  ١٠-م أ/٢٧  
  ١٢٩  ........................................................... من النظام الداخلي٤٧املادة   ١٠-م أ/٢٨  
  ١٣٠  ..............................اإلجراءات واآلليات املؤسسية لتسوية املسائل املتعلقة بالتنفيذ  ١٠-م أ/٢٩  
  ١٣١  .........................................املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق  ١٠-م أ/٣٠  
  ١٣٢  .........................................عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   ١٠-م أ/٣١  
  ١٣٤  ..............الترتيبات اإلدارية واملتصلة بالدعم: تعيني أمانة لالتفاقية وحتديد ترتيبات عملها  ١٠-م أ/٣٢  
  ١٣٥  ...................................................................وثائق تفويض الوفود  ١٠-م أ/٣٣  
  ١٣٦  ........................................جلسات احلوار التفاعلي:  اخلاص من الدورةاجلزء  ١٠-م أ/٣٤  
  ١٣٧  ...................................تقرير اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملانات  ١٠-م أ/٣٥  
  ١٣٨  ..................إعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   ١٠-م أ/٣٦  
  ١٣٩  ............................ستدامة لألراضي إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة امل  ١٠-م أ/٣٧  
  ١٤٠  ........................................برنامج عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف   ١٠-م أ/٣٨  
  ١٤٢  ...................................موعد ومكان عقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  ١٠-م أ/٣٩  
  القرار  
  ١٤٣  .....................................اإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب مجهورية كوريا  ١٠-م أ/١  
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  ١٠-م أ/١املقرر     

  ددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيةخطط العمل املتع    

  إن مؤمتر األطراف،  

طة وإطار العمـل    مبوجبه اخل ، الذي اعتمدت األطراف     ٨-م أ /٣ إىل املقرر    إذ يشري   
، )االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة          

 إىل هيئات االتفاقية  فيها طُلباليتبدورات التخطيط وامليزنة،   منه املتعلقة    ٣٨ الفقرة   سيما ال
 إىل هنج اإلدارة القائمة على النتائج     واملستندة  أن تضع خطط عملها اخلاصة املتعددة السنوات        

 وإىل الفرع السابع من مرفق نفس املقرر، الـذي يتعلـق           مع االستراتيجية، ينسجم  على حنو   
   بتقارير األداء،

، اليت كُلفت فيهـا جلنـة       ٩-م أ /١١من مرفق املقرر    ) ب(٢ إىل الفقرة    ضاًوإذ يشري أي    
استعراض تنفيذ االتفاقية باستعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية، باتباع هنـج اإلدارة             

  القائمة على النتائج، وباالستناد إىل تقارير برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني، 
 ICCD/CRIC(10)/4 و ICCD/CRIC(10)/3 و ICCD/CRIC(10)/2 الوثائق   ضوقد استعر   

 ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10 و  ICCD/CRIC(10)/6 و  ICCD/CRIC(10)/5و
 ICCD/COP(10)/10، وإذ يشري إلــى الوثـائق        ICCD/CRIC(10)/9 و ICCD/CRIC(10)/8و
 ICCD/COP(10)/14 و  ICCD/COP(10)/13 و  ICCD/COP(10)/12 و  ICCD/COP(10)/11و
  ، ICCD/COP(10)/15و

على حنو كفء   مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية     سري أعمال   أمهية  على  شدد  وإذ ي   
  دعم األطراف يف تنفيذ االستراتيجية،ومنسق ل
 وجلنة استعراض   ،لجنة العلم والتكنولوجيا  التوجه االستراتيجي ل   على   يوافق  -١  

  املرفقة هبذا املقرر؛  العمل خططرد يف ي كماية، واألمانة واآللية العاملتنفيذ االتفاقية،
، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واآللية      إىل جلنة العلم والتكنولوجيا   يطلب    -٢  

العاملية، واألمانة أن تستخدم خطط العمل املدرجة يف املرفقات أدناه، حبيث تـنظم أعماهلـا     
رات املتخذة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف        على حنو ينسجم مع أحكام االتفاقية واملقر      

  ومع التوجيهات املبّينة يف االستراتيجية؛ 
 أن تواصل، لدى تنفيذ خطـة عملـها         إىل جلنة العلم والتكنولوجيا   يطلب    -٣  

، تعزيز أنشطتها املتصلة بالدعوة والتوعية والتثقيف على النحو املبيَّن          ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  
  نة الوارد يف االستراتيجية؛ يف برنامج عمل اللج
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، األنشطة  ٣ إىل األمانة أن تدعم، لدى تنفيذ الربنامج الفرعي          يطلب أيضاً   -٤  
 املتعلق بأفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف            ١٠-م أ /١٩املبّينة يف املقرر    

   املُندرجة يف إطار االستراتيجية؛٣ و٢ و١االستراتيجية 
 جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة          إىل يطلب كذلك   -٥  

أن تضطلعا مبزيد من أعمال التنسيق املتصلة بتحسني إدارة معارف االتفاقية من أجل إتاحـة               
  معلومات متسقة ويسهل الوصول إليها؛ 

املزيد من الدعم التقين    إىل تقدمي   واملؤسسات املالية   األطراف واملاحنني   يدعو    -٦  
  االتفاقية من أجل حتسني التنفيذ الفعال لالتفاقية؛ إدارة معارف  املخصص ألدواتايلوامل

 ، خطـط  ٨-م أ /٣األمانة واآللية العاملية أن ُتعّدا، وفقاً للمقرر         إىل   يطلب  -٧  
  ؛ارة القائمة على النتائجد، باتباع هنج اإل)٢٠١٧-٢٠١٤(عمل متعددة السنوات 

ُتدِمَج هذه اخلطط يف خطة عمل شاملة متعددة         إىل األمانة أن     يطلب أيضاً   -٨  
  كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة؛ السنوات لالتفاقية،

  أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية    
 أن تستند استعراضات األداء اليت ُتجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        يقرر  -٩  

رهتا الثانية عشرة، إىل تقارير تنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف          يف املستقبل، اعتباراً من دو    
  لفترة السنتني اخلاصة بكل من مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛

أن ُتستخَدم مؤشرات األداء واألهداف املتصلة هبا الـواردة يف          يقرر أيضاً     -١٠  
  .اقية وهيئاهتا الفرعيةخطط العمل بغية تيسري التقييم السليم ألداء مؤسسات االتف

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١
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Annex I 

 [English only]  

  Multi-year workplan for the Committee on Science and 
Technology (2012–2015) 

Outcome area:  Risks/assumptions:  

3.1 National monitoring and vulnerability 
assessments on biophysical and socio-economic 
trends in affected countries are supported. 

The political will of the Parties and low capacity 
in some affected countries. 

Expected accomplishments  Performance indicators  

3.1.1 Affected Parties conduct impact 
assessments under the UNCCD, 
focusing on progress made in meeting 
strategic objectives 1–3. 

 

The extent to which affected Parties report on 
progress made in meeting strategic objectives 1–
3. 

A COP decision on a common approach for the 
reporting process on impact indicators. 

 
 

Outcome area:  Risks/assumptions:  

3.2 A baseline based on the most robust data 
available on biophysical and socio-economic 
trends is developed and relevant scientific 
approaches are gradually harmonized. 

The political will of the Parties and low capacity 
in some affected countries. 

Expected accomplishments  Performance indicators  

3.2.1 National, regional and global 
baselines for assessing progress in 
meeting strategic objectives 1–3 are 
established. 

 

The extent to which affected Parties set up a 
baseline for assessing the progress in 
implementing the 10-year Strategy. 

CST recommendations on baselines are reflected 
in COP decisions. 

 

Outcome area:  Risks/assumptions:  
3.3 Knowledge of biophysical and socio-
economic factors and of their interactions in 
affected areas is improved to enable better 
decision-making. 

Engagement of the scientific community. 

Expected accomplishments  Performance indicators  

3.3.1  The CST advances knowledge of 
biophysical and socio-economic 
factors and of their interactions in 
affected areas including issues 
associated with delineation of affected 
areas and planning and 
implementation of action. 

CST recommendations on scientific advice 
delivered to the UNCCD decision-making 
process. 
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Outcome area:  Risks/assumptions:  

3.4 Knowledge of the interactions between 
climate change adaptation, drought mitigation 
and restoration of degraded land in affected 
areas is improved to develop tools to assist 
decision-making. 

The political will of the Parties, and the 
engagement of the scientific bodies of the 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) and the Convention 
on Biological Diversity (CBD). 

Expected accomplishments  Performance indicators 

3.4.1  The CST increasingly cooperates 
with, and benefits from the work of, 
relevant organizations and bodies 
dealing with climate change 
adaptation, drought mitigation and 
restoration of degraded land. 

The extent to which CST interacts with the 
scientific subsidiary bodies of the UNFCCC and 
the CBD, and other relevant scientific 
cooperation bodies. 

 

 
 

Outcome area:  Risks/assumptions:  

3.5 Effective knowledge-sharing systems, 
including traditional knowledge,a are in place at 
the global, regional, subregional and national 
levels to support policymakers and end-users, 
including through the identification and sharing 
of best practices and success stories. 

The political will of the Parties to continuously 
support the progressive development of the 
UNCCD knowledge management system. 

Expected accomplishments  Performance indicators  

3.5.1  Parties and other stakeholders 
increasingly use local, regional and 
global knowledge management 
systems. 

Number of Parties and other stakeholders using 
local, regional and global knowledge 
management systems. 

a  Excluding traditional knowledge on genetic resources. 
 
 

Outcome area:  Risks/assumptions:  

3.6 Science and technology networks and 
institutions relevant to desertification/land 
degradation and drought are engaged to support 
UNCCD implementation. 

The political will of the Parties to engage 
science and technology networks and 
institutions in affected countries. 

Engagement of the scientific community. 

Expected accomplishments  Performance indicators  

3.6.1 Provisions for the engagement of 
science and institutions are improved. 

The extent to which scientific institutions 
participate in the work of the CST. 
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Annex II 

 [English only]  

  Multi-year workplan for the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention (2012-2015) 

 A. Assessment of the implementation of the Convention and The Strategy 

Expected accomplishments Performance indicator  

Parties assess the progress made in 
meeting strategic objectives 1–4 of The 
Strategy and related targets, and provide 
guidance on further steps to be taken 

CRIC draft decisions on further steps to be taken to 
meet the strategic objectives, taking into 
consideration the section of the mid-term evaluation 
that deals with strategic objectives 1–4 

Strategic objectives 1–3 analysed by the CST and 
integrated into PRAIS 

Target for 2012 

Second assessment of implementation (2010–2011) 
undertaken, including against impact indicators  

Target for 2013 

Targets for strategic objectives 1–4 adopted, 
including input by the CST 

Parties assess the progress made in 
meeting operational objectives 1–5 of The 
Strategy and related targets, and provide 
guidance on further steps to be taken  

CRIC draft decision(s) submitted to the eleventh 
session of the COP (COP 11) on further steps to be 
taken to meet the operational objectives 

CRIC draft decision(s) submitted to the twelfth 
session of the COP (COP 12) on further steps to be 
taken to meet operational objectives, outcome areas, 
performance indicators and related targets that may 
be adopted/amended as part of the mid-term 
evaluation at the performance level 

Target for 2012 

Second assessment of implementation (2010–2011) 
against performance indicators 

Target for 2014 

Third assessment of implementation (2012–2013) 
against performance indicators  

Parties assess the mobilization and use of 
financial resources and other support, and 
provide guidance on how to enhance their 
effectiveness and efficiency in the 
achievement of the objectives of the 
Convention 

CRIC draft decision(s) submitted to COP 11 on how 
to enhance the effectiveness and efficiency of 
financial resources and other support 

CRIC draft decision(s) submitted to COP 12 on how 
to enhance the effectiveness and efficiency of 
financial resources and other support, including on  
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new provisions that may be adopted as part of the 
mid-term evaluation in this regard 

Target for 2012 

Second review of financial flows (2010–2011) based 
on preliminary analysis submitted by the GM to the 
secretariat 

Target for 2014 

Third review of financial flows (2012–2013) based 
on preliminary analysis submitted by the GM to the 
secretariat  

Parties adopt methods that improve 
communication of information, as well as 
the quality and format of reports to be 
submitted to the COP 

CRIC draft decision(s) submitted to COP 11 on 
methods to improve communication of information 
and the quality and formats of reports 

Target for 2013 

Complete the first iteration on reporting against 
impact indicators and the second iteration on 
reporting against performance indicators as part of 
the mid-term evaluation  

* Performance review and assessment of implementation system. 

 B. Performance review of the Convention’s institutions and subsidiary bodies 

Expected accomplishments Performance indicator  

Parties review the performance of the 
secretariat and the Global Mechanism, and 
provide guidance on further improvements  

 

CRIC draft decisions submitted to COP 11 and COP 
12 on improving the performance of the institutions of 
the Convention 

Target for 2013 

Second review of performance taking an RBM 
approach and based on the reports on the two-year 
work programmes (2012–2013) submitted by the 
secretariat and the GM 

Target for 2015 

Third review of performance taking an RBM 
approach and based on the reports on the two-year 
work programmes (2014–2015) submitted by the 
secretariat and the GM, and taking into consideration 
the outcome of the mid-term evaluation of The 
Strategy 

Parties review the performance of the 
CRIC and the CST and the interaction 
between them, and provide guidance on 
further improvements 

CRIC draft decisions submitted to COP 11 and COP 
12 on improving the performance of the subsidiary 
bodies of the Convention 

Target for 2013 
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Second review of performance taking an RBM 
approach and based on the reports on the two-year 
work programmes (2012–2013) of the CRIC and the 
CST  

Target for 2015 

Third review of performance taking an RBM 
approach and based on the reports on the two-year 
work programmes (2014–2015) of the CRIC and the 
CST, and taking into consideration the outcome of the 
mid-term evaluation of The Strategy 

 C. Compilation and dissemination of best practices  

Expected accomplishments Performance indicator  

CRIC facilitates the compilation and 
dissemination of best practices  

CRIC reviews the accessibility of best practices 
according to table 3 annexed to decision …./COP.10 

CRIC identifies recommended primary databases on 
the basis of reports provided to intersessional sessions 
and as part of the assessment of implementation  

CRIC draft decision submitted to COP 11 on the 
possible ways to promote the analysis and 
dissemination of best practices, according to the 
respective mandates of the two Committees  

Target for 2013 

Recommended primary databases have been 
identified on theme 1, 2, 3, 4, 6 of the annex of 
decision …/COP.10 

Joint report of the CST and CRIC tabled through 
CRIC 11 to COP 11 in 2013 

 D. Mid-term evaluation of The Strategy  

Expected accomplishments Performance indicator  

Parties consider an update of the IWG on 
the mid-term evaluation with a view of 
providing feedback on the work 
undertaken  

 

 

Update on the mid-term evaluation considered and 
feedback provided through the final report of CRIC 
11 

Target for 2013:  

Review of the progress made by the IWG on the mid-
term evaluation  
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 E. Collaboration with the Global Environment Facility 

Expected accomplishments Performance indicator  

Parties assess the progress made in the 
cooperation with the Global Environment 
Facility, and provide guidance on further 
improvement in order for the GEF to serve 
as a financial mechanism of the 
Convention 

CRIC draft decision submitted to COP 11 on a revised 
memorandum of understanding with the GEF 

Target for 2014 

GEF reports according to the revised reporting 
requirements 

 F. Relationship with other relevant conventions and international organizations, 
institutions and agencies 

Expected accomplishments Performance indicator  

Parties assess the progress made in the 
relationships with other relevant 
conventions and international 
organizations, institutions and agencies, 
and provide guidance on further promotion 
and strengthening of synergies  

CRIC draft decisions submitted to COP 11 and COP 
12 on strengthening the relationships with other 
relevant conventions and international organisations, 
institutions and agencies 

Target for 2013 and 2015 

Two reports by the secretariat to be reviewed in 2013 
and 2015, respectively 
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Annex III 

 [English only] 

  Multi-year workplan for the Global Mechanism (2012–2015) 

Operational objective 1 – Advocacy, awareness-raising and education 
To actively influence relevant international, national and local processes and actors in 
adequately addressing desertification/land degradation and drought-related issues. 

 
Outcome area:  
1.2 DLDD issues are addressed in relevant international forums, including those pertaining to agricultural trade, 
climate change adaptation, biodiversity conservation and sustainable use, rural development, sustainable 
development and poverty reduction 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

1.2.01 Finance for SLM is 
addressed in relevant international 
forums 
  

The number of relevant international forums to which the GM contributes that 
address financial issues related to SLM 
 
Target for2012- 2013: 6 
 

 
 

 

Outcome area:  
1.3 CSOs and the scientific community in the North and the South are increasingly engaged as stakeholders in the 
Convention’s processes, and DLDD is addressed in their advocacy, awareness-raising and education initiatives 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

1.3.01 CSOs engaged in IFSs and 
integrated investment frameworks 

The number of civil society organizations engaged in IFS and IFF processes 
supported by the GM 

 Target for 2012 – 13: 23 

  

1.3.02 The scientific community is 
engaged to collect economic 
evidence for increasing investments 
in SLM 

The number of scientific institutions engaged in SLM related processes supported 
by the GM 

 Target for 2012 – 13: 7 
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Operational objective 2 – Policy framework 
To support the creation of enabling environments for promoting solutions to combat 
desertification/land degradation and mitigate the effects of drought. 
 

Outcome area:  
2.1 Policy, institutional, financial and socio-economic drivers of desertification/land degradation and barriers to 
SLM are assessed, and appropriate measures to remove these barriers are recommended 
2.2 Affected country Parties revise their national action programmes (NAPs) into strategic documents supported by 
biophysical and socio-economic baseline information and include them in integrated investment frameworks 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.1.01 The development of SLM 
IFSs contribute to the alignment of 
the NAPs to The Strategy 

The number of IFS-related processes contributing to NAP revision and alignment 

 Target for 2012 – 13: 12 

 
 
Outcome area:  
2.3 Affected country Parties integrate their NAPs and sustainable land management and land degradation issues into 
development planning and relevant sectoral and investment plans and policies 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.3.01 IFSs identify investment 
opportunities for NAP priorities in 
national development processes 
such as Poverty Reduction Strategy 
Papers and relevant sectoral and 
investment plans and policies 

The number of affected country Parties supported by the GM to focus 
strategically on the interlinkages between development, poverty reduction and 
DLDD/SLM finance 

 Target for 2012 – 13: 17 

 
 
Outcome area:  
2.4 Developed country Parties mainstream the objectives of the Convention and SLM interventions into their 
development cooperation programmes/projects in line with their support to national, sectoral and investment plans 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.4.01 SLM is mainstreamed into 
developed country Parties 
development policies  

The number of donor platforms and individual donors that consider SLM issues 
in their development policies 

 Target for 2012 – 13: 7 
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Outcome area:  
2.5 Mutually reinforcing measures among desertification/land degradation action programmes and biodiversity and 
climate change mitigation and adaptation are introduced or strengthened to enhance the impact of interventions 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.5.01 Increased SLM financing 
through synergistic implementation 
of the Rio conventions 

The number of relevant global and regional events related to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological 
Diversity to which the GM contributes 

  

 
 

Operational objective 5 – Financing and technology transfer 
“To mobilize and improve the targeting and coordination of national, bilateral and 
multilateral financial and technological resources in order to increase their impact and 
effectiveness” 
 

Outcome area:  
5.1 Affected country Parties develop integrated investment frameworks for leveraging national, bilateral and 
multilateral resources with a view to increasing the effectiveness and impact of interventions 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

5.1.01 Regional and subregional 
platforms relevant to SLM 
financing functioning and 
supported by the GM 

The number of regional and subregional platforms relevant to SLM financing 
functioning and supported by the GM through partnerships 

 Target for 2012 – 13: 26 

5.1.02 Affected country Parties 
increasingly establish Integrated 
Investment Frameworks for SLM 

The number of SLM Integrated Financing Strategies and IIFs supported by the 
GM endorsed by affected country Parties 

 Target for 2012 – 13: 25 

5.1.03 Economic arguments in 
support of SLM investments are 
generated 

The number of country Parties that have assessed the economic value of land 

 Target for 2012 – 13: 21 
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Outcome area: 
5.2 Developed country Parties provide substantial, adequate, timely and predictable financial resources to support 
domestic initiatives to reverse and prevent desertification/land degradation and mitigate the effects of drought 
5.3 Parties increase their efforts to mobilize financial resources from international financial institutions, facilities 
and funds, including the Global Environment Facility (GEF), by promoting the UNCCD/sustainable land  
management agenda within the governing bodies of these institutions 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

5.2.01 Developed countries and 
IFIs, including the GEF, 
increasingly finance the SLM 
integrated investment frameworks 

Rate of increase in financing volume of developed countries’, IFIs and the GEF’s 
contributions to support SLM IIFs (as per FIELD and PRAIS) 

 Target for 2012 – 13: 5% 

 
 
Outcome area: 
5.4 Innovative sources of finance and financing mechanisms are identified to combat desertification/land 
degradation and mitigate the effects of drought, including from the private sector, market-based mechanisms, trade, 
foundations and civil society organizations, and other financing mechanisms for climate change adaptation and 
mitigation, biodiversity conservation and sustainable use and for hunger and poverty reduction 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

5.4.01 Country Parties are enabled 
to identify innovative resources 
and potential entry points for 
innovative sources of finance and 
financing mechanisms related to 
SLM 

The number of modules and approaches on innovative finance developed  
Target for 2012 – 13: 17 
 
The number of organizations involved in partnerships with the GM related to 
innovative finance 
Target for 2012 – 13: 20 

 
Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

5.4.02 Resources mobilized for 
SLM through the application of 
innovative sources of finance and 
financing mechanisms 

The number of countries and subregions assisted by the GM with mobilizing 
innovative finance 
Target for 2012 – 13: 39 

 
 
Outcome area: 
5.5  Access to technology by affected country Parties is facilitated through adequate financing, effective economic 
and policy incentives and technical support, notably within the framework of South-South and North-South 
cooperation 

 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

5.5.01 South-South and North-
South partnerships allow affected 
country Parties to access 
knowledge on technology transfer 

Technology transfer in the context of DLDD/SLM increasingly understood 
through a number of initiatives 
 

 Target for 2012 – 13: 7 
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Executive direction and management 
Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

X.1.01 The GM is an effective 
partner on financing for the 
Convention in international 
dialogues, partnerships and 
strategy development for servicing 
the Convention and its Parties 

JWP completed and implemented  
Target for 2012 – 13: Yes 

 The proportion of the core budget adopted by the COP received for GM 
operations 
 

 Clearance by the President of IFAD on GM inputs 
 

 The number of meetings held among Facilitation Committee (FC) members 
Target for 2012 – 13: 2 
 

X.2.01 Effective and transparent 
management of the work 
programme and financial resources 

Quality and RBM performance enforced 
Target for 2012 – 13: Yes 

 Level of satisfaction of country parties with the support provided by the GM 
(survey) 
Target for 2012 – 13: 60%  

  
IFAD audit results on the GM are satisfactory 
Target 2012–2013: Yes 

  
Amount of voluntary contributions raised from donors 
Target 2012–2013: EUR 7 000 000 

  
The number of staff development and team-building initiatives undertaken 

  

X.3.01 Communication to a wide 
audience of the services provided 
by the GM to the Convention 

Unique visitors per day to the website 
Target for 2012 – 13: 306 
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Annex IV 

 [English only]  

  Multi-year workplan for the secretariat (2012–2015) 

 
Subprogramme 1 – Advocacy, awareness-raising and education 
To actively influence relevant international, national and local processes and actors in 
adequately addressing desertification/land degradation and drought-related issues. 
 

Outcome area:  

1.1 Desertification/land degradation and drought (DLDD) issues and the synergies with climate change 
adaptation/mitigation and biodiversity conservation are effectively communicated among key constituencies at the 
international, national and local levels 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

1.1.1. Awareness of 
addressing DLDD as one of 
the solutions to key global 
challenges increased through 
the Convention’s 
communication and 
awareness-raising activities 

The extent to which Parties and other stakeholders use the Convention’s awareness-
raising programmes and material  

Target for 2013  

Increase from 2011 in UNCCD website visits, number of articles addressing DLDD 
or sustainable land management (SLM) published, media requests and LandScan 
subscribers  

 
 

Outcome area:  

1.2 DLDD issues are addressed in relevant international forums, including those pertaining to agricultural trade, 
climate change adaptation, biodiversity conservation and sustainable use, rural development, sustainable development 
and poverty reduction 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

1.2.1 The Convention process 
is increasingly recognized as a 
normative reference and the 
Convention secretariat 
nominated a global focal point 
for DLDD issues   

Number of invitations to the secretariat to co-organize, chair or speak at high-level 
events 
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Outcome area:  

1.3 CSOs and the scientific community in the North and the South are increasingly engaged as stakeholders in the 
Convention’s processes, and DLDD is addressed in their advocacy, awareness-raising and education initiatives 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

1.3.1 CSO contributions to the 
meetings and processes of the 
Convention are effectively 
facilitated 

The extent to which CSO participation to Convention meetings is balanced  

Target for 2013  

CSO representation at CRIC 11 covers all regions and is balanced in terms of gender 
and expertise   

The extent to which CSOs present their positions during COP and CRIC deliberations   

Subprogramme 2 – Policy framework 

To support the creation of enabling environments for promoting solutions to combat 
desertification/land degradation and mitigate the effects of drought. 

 Outcome area:  

2.1 The policy, institutional, financial and socio-economic drivers of desertification/land degradation and barriers to 
SLM are assessed, and appropriate measures to remove these barriers are recommended 

2.2 Affected country Parties revise their national action programmes (NAPs) into strategic documents supported by 
biophysical and socio-economic baseline information and include them in integrated investment frameworks 

2.3 Affected country Parties integrate their NAPs, SLM and land degradation issues into development planning and 
relevant sectoral and investment plans and policies 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.1.1 Affected country Parties 
have increased support from 
major multilateral cooperation 
organizations and programmes 
in devising their NAPs and 
SLM, and addressing DLDD  

The extent to which the policies and approaches of UNDP1, UNEP2, WMO3, FAO4, 
UNESCO5 and IUCN6 reflect the work carried out under the Convention 

  

 
 
 
 

__________ 

 1 United Nations Development Programme.  
 2 United Nations Environment Programme.  
 3 World Meteorological Organization.  
 4 Food and Agriculture Organization.  
 5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
 6 World Conservation Union.  
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Outcome area:  

2.4 Developed country Parties mainstream the objetives of the Convention and SLM interventions into their 
development cooperation programmes/projects in line with their support to national sectoral and investment plans 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.4.1 SLM/DLDD issues are 
mainstreamed into 
development agendas 

The extent to which developed countries place DLDD issues on the agenda of 
multilateral policy forums  

 

 

 

 

Outcome area:  

2.5 Mutually reinforcing measures among desertification/land degradation action programmes and biodiversity and 
climate change mitigation and adaptation are introduced or strengthened in order to enhance the impact of 
interventions 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

2.5.1 Improved understanding 
of the importance of DLDD 
and SLM in addressing climate 
change and biodiversity 

The extent to which the Convention, DLDD or SLM is referred to in documents and 
decisions concerning climate change and biodiversity 

  

2.5.2 Improved understanding 
of the interlinkages between 
implementation of the 
Convention and addressing 
food security, water scarcity 
and drought, forestry, gender 
issues and migration 

The extent to which the Convention, DLDD or SLM is referred to in the documents 
and decisions concerning food security, water scarcity and drought, forestry, gender 
issues and migration, building on inputs made by the secretariat    
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Subprogramme 3 – Science, technology and knowledge 

To become a global authority on scientific and technical knowledge pertaining to 
desertification/land degradation and mitigation of the effects of drought. 

Outcome area:  

3.1 National monitoring and vulnerability assessments of biophysical and socio-economic trends in affected countries 
are supported 

3.1.(a) Substantive preparation of the assessment of progress in meeting the strategic and operational objectives of 
The Strategy  

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.1.1 Effective support to affected Parties in 
conducting assessments of implementation in 
meeting the five operational objectives under 
the Strategy  

The extent to which the reports of Parties follow the reporting 
guidelines 

Target for 2013  

At least 75% of the reports received follow the guidelines  

3.1.2 Effective support to Parties in 
monitoring impact, with focus on progress 
made in meeting the strategic objectives under 
The Strategy  

The extent to which the reports of affected countries follow the 
reporting guidelines 

Target for 2013  

At least 75% of the reports received follow the guidelines 

3.1.(b) Support to the review and assessment of progress in implementing The Strategy  

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.1.3 Parties assess the relevance and 
effectiveness of The Strategy, and recommend 
appropriate measures for improving 
performance and furthering its implementation 

The extent to which the assessment of The Strategy is conducted 
according to the modalities, criteria and terms of reference adopted at 
COP 10 

Target for 2013: 

Linkages between GEF investment and the objectives of The Strategy 
clarified, including alignment of the sets of impact indicators of the 
GEF land degradation focal area and The Strategy; 

The merits of a fixed timeframe, with 2018 being the final year of The 
Strategy, versus a rolling system, as applied in the RBM framework of 
the workplans of the institutions and subsidiary bodies of the 
Convention, considered. 

3.1.4 Parties assess the progress made with the 
implementation of The Strategy and 
recommend appropriate measures to improve 
efficiency 

 

The extent to which the assessment of progress made in the 
implementation of The Strategy is undertaken by referring to the 
baseline assessment of CRIC 9 (as reflected in the pertinent decisions 
of COP 10) and the analysis of trends to be undertaken at CRIC 1, by 
making use of the findings of the iterative process undertaken mainly 
in 2011 and 2012; and by considering how the results achieved under 
the operational objectives contribute to the delivery of the expected 
accomplishments under the strategic objectives 

The extent to which PRAIS is implemented according to the provisions 
contained in the relevant decisions of COP 11 
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3.1.5 Parties assess the CRIC and provide 
guidance to improve its performance and 
increase its effectiveness 

The extent to which the assessment of the CRIC concerns its operation 
under the terms of reference as modified by the relevant decision of 
COP 11 

Target for 2013 

Assessment of the relevance, impact, effectiveness, appropriateness of 
format and cost-effectiveness of CRIC meetings 

 

3.1.6 Parties assess the CST, with reference of 
it fulfilling operational objective 3 on how 
best to measure progress on strategic 
objectives 1,2 and 3  

The extent to which the assessment of the CST concerns its fulfillment 
of operational objective 3 on how best to measure progress on strategic 
objectives 1,2 and 3 

3.1.7 Parties assess PRAIS and provide 
guidance on further improvement of its 
effectiveness 

The extent to which the assessment of PRAIS concerns its 
implementation according to the provisions contained in the relevant 
decisions of COP 11  

3.1.8 Parties assess the effectiveness of 
existing institutional arrangements and 
regional coordination mechanisms, and 
provide guidance on further improvement of 
regional coordination of the implementation of 
the Convention 

The extent to which the assessment of the institutional arrangements 
for RCMs supports the revision and amendment of these arrangements  

 

 

 

Outcome area:  

3.2 A baseline based on the most robust data available on biophysical and socio-economic trends is developed and 
relevant scientific approaches are gradually harmonized  

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.2.1 Effective support to the CST to guide the 
development of national and global baselines 
for assessing progress in meeting strategic 
objectives 1–3  

The extent to which the background information provided by the 
secretariat is reflected in CST recommendations 

Target for 2013  

At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected 
in CST recommendations  
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Outcome area:  

3.3 Knowledge of biophysical and socio-economic factors and of their interactions in affected areas is improved to 
enable better decision-making 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.3.1 Effective support to the CST in 
advancing knowledge of the biophysical and 
socio-economic factors of DLDD and of 
related interactions in affected areas 

 

 

The extent to which background information for and outcomes of the 
Convention’s scientific conferences are disseminated in a timely 
manner to a large group of recipients 

Target for 2013 

The outcomes of the second scientific conference are made available 
online at least three months before COP 11  

 
 
Outcome area:  

3.4 Knowledge of the interactions between climate change adaptation, drought mitigation and restoration of degraded 
land in affected areas is improved to develop tools to assist decision-making 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.4.1 Effective support to the 
CST in addressing 
interlinkages between the 
agenda of the CST and the 
agendas of other organizations 
and bodies relating to the 
interactions between 
climate change adaptation, 
drought mitigation and the 
restoration of degraded lands 

 

The extent to which the background information of the secretariat on interlinkages is 
reflected in CST recommendations 

Target for 2013  

At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST 
recommendations 

The extent to which the actions and needs of the CST are reflected in the work of 
those scientific bodies and organizations that the secretariat has addressed 

  

3.4.2 Improved knowledge and 
understanding of the mutual 
benefits of measures to address 
drought mitigation and the 
restoration of degraded land 

The extent to which background information on drought mitigation is reflected in CST 
recommendations and COP decisions 

Target for 2013  

At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST 
recommendations 
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Outcome area:  

3.5 Effective knowledge-sharing systems, including traditional knowledge7, are in place at the global, regional, 
subregional and national levels to support policymakers and end-users, including through the identification and sharing 
of best practices and success stories 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.5.1 Effective support to the 
CST in promoting the use of 
scientific knowledge to support 
decision-making concerning 
the Convention  

The extent to which partners support or join the improvement of knowledge 
management under the Convention 

Target for 2013 

10% increase of involved partners on 2011 

  

 
 
Outcome area:  

3.6 Science and technology networks and institutions relevant to DLDD are engaged to support the implementation of 
the Convention 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

3.6.1 The secretariat effectively 
supports the CST in improving 
the provisions for the 
engagement of scientists and 
scientific institutions 

The extent to which the background information of the secretariat on how to improve 
provisions for the engagement of scientists and scientific institutions is reflected in 
CST recommendations  

Target for 2013  

At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST 
recommendations 

Subprogramme 4 – Capacity-building 

To identify and address capacity-building needs to prevent and reverse 
desertification/land degradation and mitigate the effects of drought. 

 

Outcome area:  

4.1 Countries which have carried out the national capacity self-assessment (NCSA) implement the resulting action 
plans to develop the necessary capacity at the individual, institutional and systemic levels to tackle DLDD issues at the 
national and local levels 

4.2 Those countries which have not previously undertaken capacity needs assessments engage in relevant assessment 
processes to identify capacity needs for tackling DLDD at the national and local levels 

 

__________ 

 7 Excluding traditional knowledge on genetic resources.  
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Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

4.1.1 Opportunities for targeted 
capacity-building under the 
Convention are improved 

The extent to which Parties participate in capacity-building that addresses 
Convention-related needs  

 

Subprogramme 5 – Financing and technology transfer 

To mobilize and improve the targeting and coordination of national, bilateral and 
multilateral financial and technological resources in order to increase their impact and 
effectiveness.  

 

Outcome area:  

5.1 Affected country Parties develop integrated investment frameworks for leveraging national, bilateral and 
multilateral resources with a view to increasing the effectiveness and impact of interventions 

5.2 Developed country Parties provide substantial, adequate, timely and predictable financial resources to support 
domestic initiatives to reverse and prevent desertification/land degradation and mitigate the effects of drought 

5.3 Parties increase their efforts to mobilize financial resources from international financial institutions, facilities and 
funds, including the GEF, by promoting the Convention’s SLM agenda within the governing bodies of these 
institutions. 

5.4 Innovative sources of finance and financing mechanisms are identified to combat desertification/land degradation 
and mitigate the effects of drought, including from the private sector, market-based mechanisms, trade, foundations 
and CSOs, and other financing mechanisms for climate change adaptation and mitigation, biodiversity conservation 
and sustainable use, and hunger and poverty reduction 

5.5 Access to technology by affected country Parties is facilitated through adequate financing, effective economic and 
policy incentives and technical support, most notably within the framework of South-South and North-South 
cooperation  

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

5.1.1. Increased understanding 
of the importance of DLDD 
and SLM on the part of the 
GEF, IFAD, the World Bank 
and regional banks 

The extent to which the policies and approaches of the GEF, IFAD and the World 
Bank reflect the priorities set under the Convention 

-   
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Subprogramme 6 - Management support for strategy implementation 

(a) Executive direction and management 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

6.1 Improved integrity and 
coherence of the Convention 
process  

The extent to which Parties express their satisfaction  

 

(b) Conference services 

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

6.2 Parties are satisfied with 
improved conditions for taking 
informed decisions at the level 
of the COP and its subsidiary 
bodies 

The extent to which arrangements to organize the sessions of the COP and its 
subsidiary bodies improve  

Target for 2013  

Feedback from Parties about the arrangements at CRIC 11 and the third special 
session of the CST  
(CST S-3) 

The number of official documents promptly and effectively submitted to Parties for 
consideration at sessions of the COP and its subsidiary bodies  

Target for 2013  

Increased percentage of prompt submission of documentation   

6.3 Exchanges among Parties’ 
representatives, scientific 
experts and/or other key 
stakeholders are efficiently 
facilitated  

The extent to which requested meetings, workshops and seminars are organized 
promptly and within the limits of the allocated budget  

Target for 2013  

Feedback from partners in the organization of the meetings  

The extent to which requested publications, documentation and information materials 
are processed promptly and within the limits of the allocated budget 

Target for 2013  

Feedback from units involved in the production of the publications, documentation 
and information material  
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(c) Administration, finance and human resources   

Expected accomplishments 
(2012–2015) 

Performance indicators 
(2012–2015) 

6.4 The secretariat’s financial 
and human resources are 
administered effectively and 
efficiently, and in accordance 
with the financial rules of the 
Convention and the regulations 
and rules of the United Nations 

The proportion of actual expenditure compared to the approved budget  

Target for 2013 100% 

The extent to which staff members’ training requirements are met to implement the 
work programme of the secretariat  

Target for 2013  

At least 30% of the staff participates in training relating to their own work  

6.5 Improved information and 
communication technology 
services of the secretariat  

The extent to which information and communication technology services meet the 
secretariat’s requirements  

Target for 2013 

The staff recognizes improvements in ICT services  

The extent to which Parties and other users express their satisfaction with services at 
conferences 
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Annex V 

 [English only]  

  The 2012–2013 joint work programme between the 
secretariat and the Global Mechanism 

Operational objective 1: Advocacy, awareness-raising and education 

To actively influence relevant international, national and local processes and actors in 
adequately addressing issues relating to desertification/land degradation and 
droughtrelated issues. 
 
Expected 
accomplishments 

Performance indicators Main joint outputs 

JWP 1.1. The importance 
of financing SLM is 
communicated to relevant 
forums and processes 
 

Joint contributions to at least 
four forums and processes 
 
 

Joint or shared information materials on 
key DLDD-related issues that have 
relevance for resource mobilization 

 
Operational objective 2: Policy framework 

  To support the creation of enabling environments for promoting solutions to combat 
desertification/land degradation and mitigate the effects of drought. 

Expected 
accomplishments Performance indicators Main joint outputs 

JWP 2.1 Regional 
cooperation and 
coordination to address 
DLDD and advance 
SLM are effectively 
supported  

- The number of regional 
action programmes (RAPs) 
and subregional action 
programmes (SRAPs) that are 
aligned with The Strategy  
- The extent to which Parties 
use the services of the 
Regional Coordination Units 
in regional coordination 
 
 
 

Support to regional cooperation and 
coordination in the content of the five 
annexes, including  
- provision of services to the regional 

advisory committee according to the 
agreed regional work programme,  

- support for the alignment of regional 
and subregional action programmes, 
and  

- organization of regional meetings 
preparatory to the sessions of the 
COP and its subsidiary bodies  

 
JWP 2.2. Increased 
effectiveness of 
servicing countries in 
national action 
programme (NAP) 
alignment and 
mainstreaming  

The number of NAPs aligned 
with The Strategy  

Support for the alignment of NAPs with 
The Strategy, including  
- information products,  
- technical assistance, and  
- organization of subregional 

workshops on capacity-building for 
NAP, SRAP and RAP alignment 
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Operational objective 3: Science, technology and knowledge 

To become a global authority on scientific and technical knowledge pertaining to 
desertification/land degradation and mitigation of the effects of drought. 
 
Expected 
accomplishments Performance indicators Main joint outputs 

JWP 3.1 The review by 
the CRIC of the status of 
financing for the 
implementation of the 
Convention is based on 
sound information 

At least 50% of the 
recommendations of the GM 
and the secretariat are 
reflected in the 
recommendations of the CRIC 
 

A CRIC document containing an analysis 
of financial information in the national 
reports 
 
Information on key issues on financing 
SLM for the CRIC and the COP  
 
Collaboration in the context of PRAIS, 
including use of the query functions on 
the public interface of PRAIS to allow 
access to data by the general public 
 
Revised templates, reporting guidelines 
and glossary as regards the programme 
and project sheets, the standard financial 
annex and strategic objective 4 
 
CRIC documentation on best practices  
 

 

Operational objective 5: Financing and technology transfer 

To mobilize and improve the targeting and coordination of national, bilateral and 
multilateral financial and technological resources in order to increase their impact and 
effectiveness 
 
Expected 
accomplishments 

Performance indicators Main joint outputs 

JWP 5.1 A policy 
environment that is more 
conducive to financing 
the Convention through 
the implementation of 
the common fundraising 
strategy  

The extent to which the 
financial requirements of and 
flows to the Convention are 
clearly and transparently 
communicated to and 
understood by partners  
 
The extent to which resources 
are mobilized to effectively 
deliver the work packages of 
the secretariat 
 

Material on resource needs, priorities and 
policy arguments for effective resource 
mobilization 
 
Joint or coordinated outreach to potential 
donors and partners 

JWP 5.2 Improved 
opportunities for SLM 
initiatives to access 
innovative sources of 
financing   

The number of financing 
channels/opportunities and 
initiatives for DLDD/SLM 
issues 
  

Development of innovative approaches 
for marketing DLDD/SLM issues  
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EE: An enabling environment for strengthened collaboration  
 
Expected 
accomplishments 

Performance indicators Main joint outputs 

JWP EE.1 Coordination, 
collaboration and 
communication between 
the two institutions is 
substantially improved 

The number of coordination 
events held between the GM 
and the secretariat  

Documentation on the JWP for 
consideration by the CRIC and the COP  
Coordinated approaches to various 
administrative issues  
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  ١٠-م أ/٢املقرر     
  تدعيم وتعزيز عملية مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية    

  ،إن مؤمتر األطراف  
 ٤٥ و ٥، ال سيما الفقرتـان      ٨-م أ /٣إىل األحكام ذات الصلة من املقرر       إذ يشري     

 للسنوات العشر مـن     نياخلطة وإطار العمل االستراتيجي   منه، بشأن مواءمة برامج العمل مع       
  ،)االستراتيجية(نفيذ االتفاقية أجل تعزيز ت

مواءمة برامج العمل مـع االسـتراتيجية،    بشأن   ٩-م أ /٢ إىل املقرر    يشري أيضاً إذ  و  
، ٢٠١٤ يف املائة من عملية املواءمة حبلول عـام          ٨٠، الذي يتوخى إمتام     ٩-م أ /١٣واملقرر  

،       األطـراف جمـدداً  وإذ يدرك أن بلوغ هذه الغاية لن يتأتى إال بالتزام قوي تقطعه البلـدان      
  سيما البلدان األطراف املتأثرة، ال

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الوارد يف الوثيقـة        الدورة التاسعة   يف تقرير   وقد نظر     
ICCD/CRIC(9)/16            وباألخص يف التوصيات اليت أوردها فيما يتعلق بعملية مواءمة بـرامج ،

  ،العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
وبوجه أخص باستنتاجاهتا وتوصـياهتا      ICCD/COP(10)/21بالوثيقة  وإذ حييط علماً      
  بعملية مواءمة برامج العمل، املتعلقة

أن عملية مواءمة برامج العمل قد متثل حتدياً بالنسبة للبلـدان األطـراف             وإذ يدرك     
م يف هذا الصدد، وأهنا     املتأثرة وكذلك بالنسبة ملؤسسات االتفاقية اليت يتوقع منها تقدمي الدع         

  ستتطلب دعماً قوياً وفعاالً من خالل آليات التنسيق اإلقليمية ودعماً من مجيع األطراف،
 بشأن تقييم تنفيذ االتفاقية اسـتناداً إىل مؤشـرات      ١٠-م أ /١٣املقرر  يف  وقد نظر     

لـدورة  األداء، وباألخص ضرورة مواصلة حتليل عملية املواءمة واستعراض هذه املـسألة يف ا       
  احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،

باجلهود اليت تعكف بلدان أطراف متأثرة شىت على بذهلا ملواءمة بـرامج            وإذ يرحب     
العمل الوطنية اخلاصة هبا مع االستراتيجية وباملسامهات الطوعية اليت قدمت هلـذه العمليـة،              

واءمة تقع يف املقام األول على عاتق البلدان        مسلماً يف الوقت ذاته بأن املسؤولية عن عملية امل        
  األطراف املتأثرة،

بضرورة تسريع عملية مواءمة برامج العمل الوطنيـة اإلقليميـة ودون           يقر    -١  
  اإلقليمية مع االستراتيجية؛
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رفقات التنفيذ اإلقليمـي    املناطق املشمولة مب  البلدان األطراف املتأثرة و    حيث  -٢  
مة برامج العمل الوطنية اإلقليمية ودون اإلقليمية اخلاصة هبا مـع           على تكثيف جهودها ملواء   

  االستراتيجية؛
واملؤسسات املالية إىل تقدمي مساعدة متويلية      األطراف   البلدان املتقدمة    يدعو  -٣  

إىل البلدان األطراف املؤهلة، وكذلك إىل املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املكلفة بـربامج             
   ودون اإلقليمية ومبواءمة برامج العمل على املستويات كافة؛العمل اإلقليمية

 باجلهود اليت بذلتها مؤسسات االتفاقية يف سبيل دعم عملية املواءمـة            يسلم  -٤  
ويطلب منها مواصلة تزويد البلدان األطراف املتأثرة مبا حتتاج إليه من دعـم لبنـاء قـدراهتا                 

        ذ برامج العمل على النحو الفعال مبـا يتـوفر لـديها      املؤسسية والتقنية ليتسىن هلا مواءمة وتنفي     
  من موارد؛
على التنسيق على حنو أوثق مع املنظمـات دون اإلقليميـة            األطراف   يشجع  -٥  

املعنية من خالل آليات التنسيق اإلقليمية وجلاهنا التنفيذية، حيثما وجدت، يف مـسعى لتعزيـز               
  ون اإلقليمية ضمن سياق االستراتيجية وإطارها الزمين؛مواءمة وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ود

مؤسسات االتفاقية مواصلة تقدمي املساعدة الفنية املناسبة        من    كذلك يطلب  -٦  
  من أجل إعداد وتنقيح ومواءمة برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

من األمني التنفيذي أن يقدم، عن طريق جلنـة اسـتعراض تنفيـذ             يطلب    -٧  
تفاقية، وبالتنسيق مع مرفق البيئة العاملي، تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة              اال

  .عن مدى تنفيذ أحكام هذا املقرر
 اجللسة العامة التاسعة

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/٣املقرر     
  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية    

  طراف،إن مؤمتر األ  
من االتفاقية ويذكر خبصوصياهتا مقارنة باتفاقيـات ريـو         ) ب(٣ إىل املادة    إذ يشري   

، وآسيا  )املرفق األول (األخرى على النحو املبيَّن يف مرفقات تنفيذها اإلقليمي اخلاصة بأفريقيا           
ـ     ) املرفق الثالث (، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب      )املرفق الثاين ( يض ومشـال البحـر األب

  ،)املرفق اخلامس(وأوروبا الوسطى والشرقية ) املرفق الرابع(املتوسط 
 ٦-م أ /١١ و ٥-م أ /٦ و ٤-م أ /٤ و ٣-م أ /٣إىل مقررات مؤمتر األطراف     وإذ يشري     

 بـشأن   ٩-م أ /٣ بشأن وحدات التنسيق اإلقليمي فضالً عن املقرر         ٨-م أ /٣ و ٧-م أ /١١و
   بشأن برامج العمل اإلقليمية،٩-أم /٦آليات تيسري التنسيق اإلقليمي واملقرر 

دور آليات التنسيق اإلقليمي يف االستجابة للتحديات القائمـة         وإذ يضع يف اعتباره       
واملستجدة ولقدرات املناطق وقضاياها احملددة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل            

  االستراتيجيني من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية،
  حلاجة إىل حتسني قدرة وفعالية وكفاءة وحدات التنسيق اإلقليمي، باوإذ ُيقّر  
 الـيت تتـضمن االسـتنتاجات       ICCD/COP(10)Misc.1بالوثيقـة   وإذ حييط علماً      

والتوصيات املتعلقة بتحسني فعالية وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا 
يات إنشاء وحدة للتنسيق اإلقليمي ألوروبا الوسطى       الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وبإمكان    

  والشرقية،
 إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية أن ُيعّززا تعاوهنما على            يطلب  -١  

الصعيد اإلقليمي عن طريق ضمان تناول القضايا اليت تنفرد هبا شىت املناطق واملبّينة يف برنامج               
  اون فيما بني البلدان املتأثرة األطراف يف تلك املناطق؛العمل املشترك، وتيسري التع

 البلدان املتأثرة األطراف إىل العمل يف ظل تعاون وثيق مع األطـراف             يدعو  -٢  
األخرى داخل املناطق اليت توجد فيها، ويدعو األمانة واآللية العاملية إىل العمل بتعاون وتنسيق       

 يف مناطق هذه اآلليات من أجل حتديد وتنفيـذ          ضمن إطار آليات التنسيق اإلقليمي القائمة     
  أولوياهتا اإلقليمية املشتركة على النحو الذي طرحت به على مؤمتر األطراف للنظر فيها؛

 من األمانة واآللية العاملية مواصلة دعم تنفيذ األولويـات اإلقليميـة               يرجو  -٣  
  وافر لديهما من موارد؛كما حّددهتا خمتلف املناطق وذلك يف حدود واليتيهما وما يت
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 البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع         يدعو  -٤  
املدين إىل مواصلة تزويد وحدات التنسيق اإلقليمي بالدعم التقين واملايل، مبا يف ذلـك عـن                

  طريق تقدمي مسامهات طوعية إىل الصندوق التكميلي ومسامهات عينية، حسب االقتضاء؛
 إىل األمني العام أن يدعم، بناًء على طلب مـن البلـدان املتـأثرة               يطلب  -٥  

األطراف يف املناطق املعنية وبتعاون معها، األداء الفعال لشبكات الربامج املواضـيعية رهنـاً              
  بتوفري البلدان األطراف للدعم املايل والتقين الالزم؛

ليمية املذكورة يف مرفق هـذا  أن تعمل املؤسسات دون اإلقليمية واإلق    ُيقّرر    -٦  
املقرر ككيانات إبالغ فيما يتعلق بإعداد وتقدمي التقارير عن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية  

، ويرجو من األمانة واآلليـة العامليـة   ٨-م أ/٨ من املقرر ٢واإلقليمية املشار إليها يف الفقرة    
ساعدة التقنية على النحو املطلوب وذلك تيسري هذه العملية عن طريق مجلة أمور منها تقدمي امل

  بالتشاور مع اللجان اإلقليمية يف املناطق اليت ُتنشأ فيها؛
التنفيذ اإلقليمي الـيت مل حتـّدد بعـد         املناطق املشمولة مبرفقات    من  يرجو    -٧  

كياناهتا املعنية باإلبالغ على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي أن تفعل ذلـك وأن تعلـم               
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١مانة حبلول بذلك األ
من األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه             يرجو    -٨  

  .احلادية عشرة، عن تنفيذ هذا املقرر والنتائج احملقّقة
 اجللسة العامة التاسعة

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  املرفق

 املكلفة بإعداد تقارير عن بـرامج       الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية       
  العمل دون اإلقليمية واإلقليمية

  الكيان املبلّغ    املنطقة دون اإلقليمية
 اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل    غرب أفريقيا
  )إيغاد(اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية     شرق أفريقيا
  احتاد املغرب العريب    مشال أفريقيا
  اللجنة املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا    وسط أفريقيا
  اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي    أفريقيا اجلنوبية
   من منطوق الوثيقة ٧غ القرار املتخذ وفقاً للفقرة بلّيبّت يف أمرها وُي    أمريكا الوسطى

   من منطوق الوثيقة ٧خذ وفقاً للفقرة غ القرار املتبلّيبّت يف أمرها وُي    األنديز
   من منطوق الوثيقة ٧غ القرار املتخذ وفقاً للفقرة يبّت يف أمرها وُيبلّ    املخروط اجلنويب

  الشبكة الكاريبية للتنمية الريفية    الكارييب
   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     وسط آسيا
   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     غرب آسيا
   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     جنوب آسيا

   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     مشال شرق آسيا
   من منطوق الوثيقة ٧ يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة يبّت    جنوب شرق آسيا

   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     جنوب احمليط اهلادئ
   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     أفريقيا
   من منطوق الوثيقة ٧وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة يبّت يف أمرها     آسيا

   من منطوق الوثيقة ٧غ القرار املتخذ وفقاً للفقرة يبّت يف أمرها وُيبلّ    أمريكا الالتينية والكارييب
   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     مشال البحر األبيض املتوسط

   من منطوق الوثيقة ٧يبّت يف أمرها وُيبلّغ القرار املتخذ وفقاً للفقرة     ا الوسطى والشرقيةأوروب
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  ١٠-م أ/٤املقرر     
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة    

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،٩-م أ/٤باملقرر إذ يذكر   
طار العمل االستراتيجيني للـسنوات      من اخلطة وإ   ١ بأمهية اهلدف التنفيذي     يسلمإذ    

نـشطة   بالنـسبة أل   )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
  ،الدعوة والتوعية والتثقيف

اللغات كأداة أساسية يف أي شكل من أشـكال االتـصال،           بأمهية  وإذ يسلم أيضاًً      
  وخاصة يف جمال التوعية العامة،

 أمر أساسي لالضـطالع بأنـشطة       استراتيجية االتصال الشاملة  أن تنفيذ   وإذ يؤكد     
  منسقة وحمّددة األهداف يف ميدان التوعية مبا يدعم تنفيذ االستراتيجية تنفيذاً فعاالً،

بالتقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة، على النحو املبّين يف           وإذ يرحب     
  ،ICCD/COP(10)/2الوثيقة 

اليت أطلقت يف مـؤمتر األطـراف     " جبائزة األرض من أجل احلياة    "اً  وإذ يرحب أيض    
اسـتراتيجية االتـصال    املقترحة، لتكون مبثابة مـسامهة يف       " تشانغوونمبادرة  "كجزء من   
  الشاملة،
األطراف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة، باعتبار ذلـك جـزءاً          يناشد    -١  

  زءاً ال يتجزأ من إدارة املعارف يف إطار االتفاقية؛يتجزأ من عملية تنفيذ االستراتيجية وج ال
تدريب الصحفيني واملراسلني املعنيني بشؤون البيئة وتنميـة         على أن    يشدد  -٢  

قدراهتم ال غىن عنه لتكوين جمموعة أساسية من الفاعلني الذين يركّزون بالدرجة األوىل على              
  تدهور األراضي واجلفاف؛/قضايا التصحر

اف، وكذلك حكومـات الـدول األطـراف يف االتفاقيـة،            األطر يدعو  -٣  
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، إىل تقدمي دعم مايل أو دعم عـيين أو           

لضمان تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك دعـم خـدمات              كليهما  
 نشر املواد اإلعالمية ومواد التوعية علـى نطـاق          أو عينياً من أجل   /الترمجة التحريرية مالياً و   
  واسع وبصورة متوازنة؛

 الشراكات اليت تقوم بني القطاعني اخلاص والعام من أجل تنفيذ           أيضاًيدعو    -٤  
استراتيجية االتصال الشاملة إىل زيادة تعزيز أنشطة التوعية املوجهة إىل جهات فاعلة جديدة             
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وإىل احلصول على دعمها يف تنظيم محالت عامليـة بـشأن   بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي  
  تدهور األراضي واجلفاف؛/قضايا التصحر

 األطراف واجلهات ذات املصلحة اليت تركز بالدرجـة األوىل          يدعو كذلك   -٥  
 وذلـك باملـشاركة يف      جائزة األرض من أجل احلياة    إىل دعم مبادرة    على القطاع اخلاص    

نشطة األخرى اليت ميكن االضطالع هبا لضمان سـري برنـامج           الترويج هلذه اجلائزة ويف األ    
  اجلائزة بطريقة سلسة؛

  استراتيجية االتصال الشاملة؛ من األمانة مواصلة تنسيق عملية تنفيذ يطلب  -٦  
 من األمني التنفيذي أن يقدم، يف الدورة احلادية عشرة ملـؤمتر            يطلب أيضاً   -٧  

  .تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملةاألطراف، تقريراً عن التقدم احملرز يف 
 اجللسة العامة التاسعة

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/٥املقرر     
ممثلـي القطـاع    ومنظمات اجملتمع املدين    عتماد   ال نقحةاملجراءات  اإل    

يف اجتماعـات   اخلاص لدى مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهـات         
  افحة التصحرية األمم املتحدة ملكوعمليات اتفاق

  إن مؤمتر األطراف،  
  تفاقية، من اال٢٢ادة امل من ٧ الفقرة  إىلإذ يشري  
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطـراف بـشأن مـشاركة           ٧ ة إىل املاد  أيضاً إذ يشري و  

املتعلق باعتماد املنظمات غري احلكومية   ١-م أ /٢٦اهليئات أو الوكاالت األخرى، وإىل املقرر       
  ،مية الدوليةواملنظمات احلكو

 املتعلق باإلجراءات ومعايري األهليـة املنقحـة        ٩-م أ /٥ املقرر    إىل  كذلك إذ يشري و  
 املتحـدة  األمـم  اتفاقيةوغريه من أنشطة     مؤمتر األطراف  املدين يف اجملتمع  ملشاركة منظمات   
  ،ملكافحة التصحر

دورات مؤمتر   يف والقطاع اخلاص    املديناجملتمع  مشاركة منظمات   أمهية   علىدد  إذ يش و  
اخلطـة   و تفاقيـة وهيئتيه الفرعيتني، وكذا إشراك أصحاب املصلحة هؤالء يف تنفيذ اال          األطراف

  ،)االستراتيجية( للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية نيوإطار العمل االستراتيجي
ـ          يط علماً   إذ حي و   ا بالتوصيات اليت قدمتها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف دورهت

  ،ICCD/CRIC(9)/16التاسعة بشأن القضايا املذكورة أعاله على النحو الوارد يف الوثيقة 
ـ   ICCD/COP(10)/29 تني يف الوثيق  وقد نظر    اإلجراءات املنقحـة العتمـاد      املتعلقة ب

نقحـة  املجراءات  املتعلقـة بـاإل    ICCD/COP(10)/5 و منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص    
  ،تمع املدين يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرملشاركة منظمات اجمل

ممثلي القطاع اخلاص لدى    ومنظمات اجملتمع املدين    عتماد  اإلجراءات املنقحة ال      
  مؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ف إىل  أن تقدم منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى مـؤمتر األطـرا          يقرر    -١  
 اً خطيـاً تأكيد‘ ١‘:  وكل مخس سنوات بعد ذلك ما يلي  ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠األمانة يف   

 بعدم حـدوث أي تغـيري يف        اًإقرار ‘٢‘؛  مرار اعتمادها لدى مؤمتر األطراف    رغبتها يف است  ل
إدارهتا وعضويتها وغريها من الشروط اليت ميكـن أن         جمالس  مركزها وشخصيتها القانونية و   

اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر        السماح هلا باملشاركة يف      تلغي حقها يف  
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نشطتها أل معلومات أخرى ذات صلة باالعتماد، مع إيالء عناية خاصة   ةأي ‘٣‘؛  بصفة مراقب 
  ؛املسائل املتعلقة باالتفاقيةوأهليتها لتناول 

ؤمتر األطراف إىل   أن تقدم منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى م       يقرر أيضاً     -٢  
األمانة كل مخس سنوات تقريراً عن أنشطتها واملسامهات اليت قدمتها تنفيذاً لالتفاقيـة وأن              

  تقدم نسخة من التقرير إىل جهة التنسيق الوطنية؛
سحب صفة مراقب من منظمات اجملتمع املدين اليت ال متتثـل           يقرر كذلك     -٣  

   أعاله؛٢ و١اللتزاماهتا املشار إليها يف الفقرتني 
املشاركة يف االجتماعـات الرمسيـة      وإتاحة  منح صفة مراقب    يقرر كذلك     -٤  

هليئات إدارة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لشركات األعمال التجاريـة والكيانـات             
تعرب عن اهتمامها باملشاركة يف اجتماعات مـؤمتر األطـراف وهيئتيـه            ) أ: (الصناعية اليت 
تشارك يف االتفاق العـاملي     ) ج( خربة خاصة يف املسائل املتصلة باالتفاقية؛        هلا) ب(الفرعيتني؛  

ويف احلالة اليت تكون فيها منظمة غري مشاركة يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة،             . لألمم املتحدة 
  ينبغي طلب براءة ذمة قبل االعتماد من شعبة املشتريات ومكتب األخالقيات يف األمم املتحدة؛

إىل األمانة تنفيذ األحكام املشار إليها أعاله اعتباراً من االجتمـاع           ب  يطل  -٥  
املقتـرن بـدورهتا   ( جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      املقبل لفترة ما بني الدورات الذي ستعقده      

، حـسب   )دورته احلادية عـشرة   (الدورة العادية املقبلة ملؤمتر األطراف      من  و) احلادية عشرة 
  االقتضاء؛ 
تيسري عملية تنقيح وحتديث قائمة املنظمات املعتمدة        أيضاً   األمانة إىليطلب    -٦  

لدى مؤمتر األطراف وضمان مشاركة شركات األعمال التجارية والكيانات الصناعية عـن            
  طريق إعداد استمارات ومبادئ توجيهية وغريها من األدوات اليت قد تلزم هلذه الغاية؛

 يف حدود املوارد املوجـودة، نظامـاً        أن تنشئ، كذلك  انة   األم إىليطلب    -٧  
  ية اعتماد منظمات اجملتمع املدين؛إلكترونياً لتيسري عمل

يف ممثلي القطاع اخلـاص     ومنظمات اجملتمع املدين     ملشاركة   نقحةاملجراءات  اإل    
  ية األمم املتحدة ملكافحة التصحراجتماعات وعمليات اتفاق

 مؤلفـاً مـن     ٩-م أ /٥جب املقرر    أن يكون فريق االختيار املنشأ مبو      يقرر  -٨  
رفقات منطقة من املناطق املشمولة مب    ممثلني لألمانة وممثل واحد ملنظمات اجملتمع املدين من كل          

التنفيذ اإلقليمية اخلمسة لالتفاقية؛ وأن ُيحدَّد أعضاؤه بانتظام، وُتقدَّم معلوماته وفقاً لنموذج            
  وجيا املعلومات واالتصاالت ملداوالته؛متفق عليه، وُيستعمل أحدث ما توصلت إليه تكنول
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تيـسري   )أ: ( باملهام اإلضافية التاليـة فريق االختيار يعهد إىل   أن    أيضاً يقرر  -٩  
ين خالل الفترات الفاصـلة بـني دورات مـؤمتر          املشاورات فيما بني منظمات اجملتمع املد     

ة األمم املتحـدة    رصد مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقي        )ب(األطراف؛  
تقدمي تقرير إىل   ) ج(ملكافحة التصحر بتشاور وثيق مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛           

  ؛عند انتهاء والية الفريقمؤمتر األطراف من خالل األمانة 
 واملنظمـات الدوليـة     ،األطراف البلدان املتقدمة ال سيما    األطراف، يدعو  -١٠  

لحة املعنيني إىل املسامهة يف الصندوق التكميلي لالتفاقيـة،         وأصحاب املص  املؤسسات املالية و
  ؛ التفاقيةااملدين مشاركة واسعة يف اجتماعات اجملتمع مشاركة منظمات  من أجل ضمان

مواصلة استخدام مجيع السبل املمكنة، مبا يف ذلك        أمانة االتفاقية    إىليطلب    -١١  
بني منظمات اجملتمع املـدين     فيما  لتفاعل   لتيسري ا  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أحدث  

  ؛ وضمان مشاركة اجملتمع املدين مشاركة فعالة يف عمليات االتفاقية
األمني التنفيذي تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا املقـرر إىل الـدورة             إىليطلب    -١٢  

  احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛ 
ـ رة،  ألطراف، يف دورته الثالثة عش    مؤمتر ا جيري   أن   يقرر  -١٣   ـ  اًاستعراض  اً عام

للنتائج اليت حتققت مع اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين من حيث زيـادة              
 بتشاور  األمانة التحضري هلذا االستعراض    إىل ويطلبتها ومشاركتها يف تنفيذ االتفاقية،      فعالي

  .مع مكتب مؤمتر األطراف
 اجللسة العامة التاسعة

٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/٦املقرر     
   إدارة اآللية العاملية وترتيباهتا املؤسسية    

  إن مؤمتر األطراف،  
 ٧-م أ /٣ و ٣-م أ /١٠ من االتفاقية وباملقررات     ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ باملواد   إذ يذكّر   

  ، ٨-م أ/٣و
 من االتفاقية اليت تنص على أن يتخذ املـؤمتر، يف إطـار             ٢٢باملادة  وإذ يذكّر أيضاً      

همة اليت يضطلع هبا وبصفته اهليئة العليا لالتفاقية، القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذ االتفاقيـة              امل
 من االتفاقية، اليت تطلب إىل مؤمتر األطراف أن ينظَر يف           ٢٧باملادة  وإذ يذكّر   بصورة فعالة،   

ية ويعتمَد  وضع إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق            
  هذه اإلجراءات واآلليات، 

   منه، ٩ال سيما الفقرة ، ٩-م أ/٦ باملقرر وإذ يذكّر كذلك  
القائمة ترتيبات  ال بتقرير مكتب الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف عن تقييم          بوإذ يرحّ   

وهو تقريـر   اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية، واملمكنة املتعلقة باآللية العاملية واملرتبطة ب     
  وحدة التفتيش املشتركة لآللية العاملية، أجرته يف إطار متابعة التقييم الذي  عّدأُ

، م يف تعبئة مـوارد ماليـة كـبرية       التقدظل   أنه منذ إنشاء اآللية العاملية،       وإذ يدرك   
أو يف صورة امتيازات أو غري ذلك من / يف صورة منح و وتوجيههاألغراض نقل التكنولوجيا،

مستوى التطلعات، وأن احلاجة إىل هنج جديد أكثـر       دون  ، إىل البلدان النامية املتأثرة،      الصور
حتت سـلطة مـؤمتر     وفعالية بات ضرورياً على مجيع املستويات ضمن إطار تنفيذ االتفاقية           

  األطراف وإرشاده وتوجيهه، 
 بني  مذكرة التفاهم اليت تنطوي عليها    أن أوجه عدم االتساق والتناقض      وإذ يالحظ     

مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بشأن طرائق تشغيل اآللية العاملية وعملياهتا            
  ،  ويف مساءلتهااإلبالغ من جانب اآللية العامليةقصور يف اإلدارية أدت إىل انعدام الرقابة وإىل 

 ٨ إىل  ٥ ومن   ٣   إىل ١ يف التقارير املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات من           وقد نظر   
  ،٩-م أ/٦من املقرر 
بضرورة ضمان املساءلة والكفاءة والفعالية والشفافية والتماسك املؤسسي        وإذ يسلّم     

يف جمال اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية لتنفيذ االتفاقية وخطتـها             
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(فيذ االتفاقية   من أجل تعزيز تن   وإطار عملها االستراتيجيني للسنوات العشر      

  ، ٨-م أ/٣مع األحكام ذات الصلة من املقرر متاشياً ، ")االستراتيجية("
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 باحلاجة إىل تفادي ازدواجية األنشطة وتداخلها وإىل تعزيز التكامل          وإذ يسلم أيضاً    
اقيـة  بني اآللية العاملية واألمانة الدائمة قصد تعزيز التعاون والتنسيق واستخدام مـوارد االتف            

  استخداماً فعاالً، 
 أن تعيني املوظفني واملديرين ومراجعي احلسابات يف اآللية العاملية وإذ يضع يف اعتباره  

وتوظيفهم خيضعان للوائح الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأنظمته وأن مؤمتر األطـراف مل          
  ينظر فيهما الستعراضهما استعراضاً مباشراً ويوجههما،

، اليت ذكر   ICCD/COP(10)/INF.5مبحتوى الرسالة الواردة يف الوثيقة      اً  وإذ حييط علم    
مذكرة التفاهم اليت حتكم حالياً العالقة القائمة بني        "فيها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أن       

أيضاً أنه يف حال قّرر وذكر فيها " الصندوق واآللية العاملية مل تعد صاحلة ويلزم إعادة صياغتها
اآلليـة  حتتضن ألطراف اإلبقاء على الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بصفته اجلهة اليت  مؤمتر ا 

  يف أي عالقة مستقبلية ممكنة، " الصندوق لن يتحمل أي تكاليف أو مسؤولية"العاملية، فإن 
 على إجياد حلول دائمة للتحديات املؤسسية واإلدارية اليت تواجههـا           وتصميماً منه   

واليت بينتها شىت التقييمات اخلارجية مراراً، مبا يف ذلك تقرير وحـدة التفتـيش        اآللية العاملية   
 وتقرير مكتب الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، وهي حتديات حالـت           ٢٠٠٩املشتركة لعام   

  دون تزويد األطراف خبدمات أفضل،
دويل نقل املسؤولية عن اآللية العاملية ومتثيلها القانوين من الصندوق ال         يقرر    -١  

  للتنمية الزراعية إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
 أن اآللية العاملية مسؤولة أمام مؤمتر األطراف وتقدم تقاريرهـا          يؤكد جمدداً   -٢  

أن تبلغ مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية إىل مؤمتر األطـراف  يقرر إليه يف إطار واليتها، و 
  تنفيذي؛عن طريق األمني ال

  اإلشراف العـام علـى      أن يتحمل األمني التنفيذي مسؤولية     يقرر كذلك   -٣  
سائل منها احملاسبة يف اآللية العاملية      مبإبالغ مؤمتر األطراف    عملية  ، مبا يف ذلك تنسيق      اإلدارة

  وأداؤها وأنشطتها؛
يـة،  األمني التنفيذي العمل، بالتشاور مع املدير العام لآللية العامل         إىل   يطلب  -٤  

وبدعم من كبار موظفي أمانة االتفاقية واآللية العاملية وغريهم عند االقتضاء، على تنفيذ مجلة              
  :من اخلطوات منها

استحداث قواعد وإجراءات داخلية حتكم العالقة بـني أمانـة االتفاقيـة                  )أ(  
  واآللية العاملية؛

  وفقاً ملقرر مؤمتر األطراف؛تنسيق التنفيذ املشترك خلطط العمل والربامج وتيسريه   )ب(  
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استحداث هوية مؤسسية مـشتركة إىل جانـب معلومـات مـشتركة              )ج(  
  واستراتيجيات اتصال وتنفيذها؛

  تفعيل التنظيم واإلدارة املاليني لتحقيق فعالية التكاليف؛  )د(  
تنسيق إعداد التقارير الالزمة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة ومـؤمتر              )ه(  

  ن طريق األمني التنفيذي؛األطراف ع
إىل األمني التنفيذي السهر على خضوع مجيـع احلـسابات          يطلب أيضاً     -٥  

واملوظفني الذين تشرف على إدارهتم اآللية العاملية لنظام إداري واحد يديره مكتـب األمـم            
  املتحدة يف جنيف وفقاً لألنظمة والقواعد املالية املعمول هبا يف األمم املتحدة؛

أن يتوىل األمُني التنفيذي تعيني املدير العام لآللية العاملية عن طريـق             يقرر  -٦  
  عملية التوظيف املعمول هبا يف األمم املتحدة؛

 التنفيذية، عنـد االقتـضاء           أن يفّوض األمني التنفيذي السلطةَ    يقرر أيضاً     -٧  
آلليـة  لالعام  دير  امل إىل   ومبا يتسق مع األنظمة والقواعد املعمول هبا يف منظمة األمم املتحدة،          

  :العاملية للقيام مبا يلي
إدارة برنامج اآللية العاملية وامليزانية املخصصة هلا مبا يف ذلك إبرام عقـود               )أ(  

  اخلدمات وترتيب أسفار املوظفني والبعثات؛
مناسبة لتنفيذ خطط عمل اآللية العاملية      العام  دير  املاختاذ التدابري اليت يعتربها       )ب(  

  اجمها املتفق عليها؛ وبر
  إبرام اتفاقات مع اجلهات املاحنة بشأن الربامج والتربعات؛  )ج(  
  توظيف العاملني يف اآللية العاملية؛  )د(  
 مراجعة مذكرة التفاهم مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية         ويقرر كذلك   -٨  

 إىل  يطلبة لآللية العاملية، و   ، املتعلقة بالطرائق والعمليات اإلداري    ٣-م أ /١٠الواردة يف املقرر    
 ١رئيس مؤمتر األطراف إخطار الصندوق الدويل للتنمية الزراعية هبذا املقرر يف موعد أقصاه              

  ؛٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين
بغية معاجلة مسائل اإلدارة فوراً مراجعة      وبأذن له،   التنفيذي  األمني   إىل   يوعز  -٩  

مـن  بتوجيـه   ،  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية    و وتنفيذ مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف     
مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وبالتشاور مع رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة،             

الدعم اللوجسيت واإلداري باستثناء ما ورد منه       ) ١: (حبيث يقتصر عمل الصندوق على ما يلي      
  ت ملوظفي اآللية العاملية عن طريق حكومة إيطاليا؛تأمني االمتيازات واحلصانا) ٢(، ٥يف الفقرة 
 األمني التنفيذي إىل العمل مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على           يوّجه أيضاً   -١٠  

  اجلديدة؛االحتضان أجل إهنائها يف حينها عند إمتام ترتيبات من مواصلة تعديل مذكرة التفاهم 
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االحتـضان  بعملية حتديد ترتيبـات     األمني التنفيذي االضطالع     إىل   يطلب  -١١  
إمكانية يشمل  بالتشاور مع مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، مبا          اجلديدة لآللية العاملية،  

تقاسم املقر مع أمانة االتفاقية، مع مراعاة املعلومات املتعلقة بالتكاليف وطرائـق التـشغيل              
إىل مكتب الـدورة العاشـرة ملـؤمتر         وإتاحة هذه املعلومات     ،وأوجه التآزر وكفاءة اإلدارة   

  ؛٢٠١٢يوليه /متوز ١األطراف يف موعد أقصاه 
إىل األمني التنفيذي تنظيم مناقشة غري رمسية مـع األطـراف           يطلب أيضاً     -١٢  

  تتناول نتائج العملية باالقتران مع الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
تنفيذي تقدمي تقارير مرحلية عن تنفيذ هذا املقـرر     إىل األمني ال   يطلب أيضاً   -١٣  

  إىل مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛
تقدمي توصية إىل الدورة احلادية عـشرة ملـؤمتر         باألمني التنفيذي   إىل  يوعز    -١٤  

اجلديدة لآللية العاملية، مبا يف ذلك إمكانية تقاسم املقر مع          االحتضان  األطراف بشأن ترتيبات    
  االتفاقية، لكي تعتمد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف مقرراً هنائياً هبذا اخلصوص؛أمانة 

 إىل األمني التنفيذي أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة فوراً، بالتشاور مع      يطلب  -١٥  
    مدير إدارة اآللية العاملية ورئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بغيـة تنفيـذ الترتيبـات               

دارية املنصوص عليها يف هذا املقرر، لضمان تنفيذ اجلوانب اإلدارية واإلجرائية والقانونيـة        اإل
  ذا املقرر؛هل

آللية العاملية أن يـسعيا، عـن      العام ل دير  امل إىل األمني التنفيذي و    يطلب أيضاً   -١٦  
ت  جهـا  استثنائية حسب توافر املوارد اخلارجة عن امليزانية من       عقد اجتماعات عادية أو     طريق  

األطراف واجلهات  للحصول على آراء    ال سيما اللجان اإلقليمية،     منها آليات التنسيق اإلقليمي،     
ما يتصل منـها بتنفيـذ      وخباصة  الفاعلة ذات الصلة بشأن املسائل املتعلقة بعمل اآللية العاملية،          

، وإبـالغ   واحمللييد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين      برامج وعمليات اآللية العاملية على الصُّع     
  مؤمتر األطراف باآلراء اليت أعربت عنها األطراف لينظر فيها ويتخذ إجراءات بشأهنا؛

األمني التنفيذي إعداد تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيـذ          إىل  يطلب كذلك     -١٧  
 للجنـة   لدورة احلاديـة عـشرة    ما بني الدورات املقترن با    هذا املقرر وتقدميها إىل اجتماع      

  .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافإىل وض تنفيذ االتفاقية استعرا
  التاسعة العامةاجللسة

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/٧املقرر     
  االستراتيجية املشتركة جلمع األموال    

  ،إن مؤمتر األطراف  
 من اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني         ٤ إىل أن اهلدف االستراتيجي      إذ يشري   

، اللـذين   )االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(سنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        لل
تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية من خالل بنـاء  "، يتمثل يف   ٨-م أ /٣اعُتمدا مبوجب املقرر    

  ،"شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية
  ، ٩-م أ/٦ من املقرر ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
 أنه يلزم اختاذ إجراءات عاجلة ملكافحـة التـصحر وتـدهور            وإذ يؤكد من جديد     

األراضي واجلفاف، وهو ما يتطلب توفر الظروف املواتية لتعزيز االستثمار من املوارد الوطنية             
  والدولية وموارد القطاع اخلاص،

تركة جلمـع    املتعلقة بوضع استراتيجية مش    ICCD/COP(10)/3 الوثيقة   وقد استعرض   
  ونظر فيها،) ٢٠١٥-٢٠١٢(األموال 
  ؛)٨()٢٠١٥-٢٠١٢(مبشروع االستراتيجية املشتركة جلمع األموال حييط علماً   -١  
مواصلة تنسيق جهودمها املتعلقـة جبمـع        من األمانة واآللية العاملية    يطلب  -٢  

 اهلـدف   األموال، مع احلرص على مواءمتها وتكاملها مع االستراتيجيات األوسـع لتنـاول           
 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ             ٤االستراتيجي  

  ؛١٠-م أ/٦، وفقاً للمقرر )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 من األمانة واآللية العاملية أن تـدرجا تقاريرمهـا املتعلقـة            يطلب كذلك   -٣  

قرير اإلمجايل عن أداء املؤسسات واهليئات الفرعيــة        جبهودمها املتصلة جبمع األموال يف الت     
  .التابعة لالتفاقية

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  

__________ 

 .٥٠-٣٦، الفقرات ICCD/COP(10)/3نص املشروع انظر الوثيقة غري مدرج يف هذه الوثيقة؛ لالطالع على  ) ٨(
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  ١٠-م أ/٨املقرر     
متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة مـن نتـائج                 

مـاع الرفيـع    االجتوتتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،       
التصدي للتصحر، وتدهور األراضـي     "املستوى للجمعية العامة بشأن     

 والعمليـة   ،"واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر       
  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

  إن مؤمتر األطراف،  
  ، ٩-م أ/٧ إىل املقرر إذ يشري  
ة اخلتامية الصادرة عن اجللسة العامة الرفيعـة املـستوى          إىل الوثيق وإذ يشري كذلك      

للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية واليت اعتمدهتا يف دورهتا اخلامـسة والـستني              
  ،)٦٥/١قرار اجلمعية العامة (

دورة اجلمعية العامة السادسة والـستني  ب و٦٥/١٦٠ة  بقرار اجلمعية العام  وإذ يذكِّر     
 الرفيع املستوى املتعلق بالتصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف           جتماعواالالتالية  

  سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر،
 الداعي إىل عقد مؤمتر األمم املتحدة       ٦٤/٢٣٦بقرار اجلمعية العامة    وإذ يذكِّر أيضاً      

  للتنمية املستدامة،
ياسي املتجـدد بالتنميـة      االلتزام الس   هبدف املؤمتر أال وهو تأمني     وإذ يذكِّر كذلك    
القمـة  مـؤمترات   نتـائج املتبقية يف تنفيذ اآلن والتغريات  وتقييم التقدم احملرز حىت  املستدامة

  لتحديات اجلديدة والناشئة،والتصدي لبالتنمية املستدامة الرئيسية املتعلقة 
 ينبغي  ته التحضريية ملستدامة وكذلك عملي  أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية ا     وإذ يدرك     

هذه أن يؤّمنا الدمج املتوازن للتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية واحلماية البيئية باعتبار أن             
  ، يف سياق التنمية املستدامةاملقومات مقومات مترابطة ومتداعمة

مبواضيع مؤمتر األمم   تفاقية  االعلى ارتباط القضايا األساسية اليت تطرحها       وإذ يؤكد     
  ،)٢٠+مؤمتر ريو(لتنمية املستدامة لملتحدة ا

 إىل ضرورة إثارة موضوع التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف           االنتباه يوجهوإذ    
ضمن القضايا ذات األولوية الواجب أن يتصدى هلا مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة أثناء           

  عمليته التحضريية،
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ر عنها مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املستدامة        أن من بني النتائج اليت أسف      وإذ يالحظ   
  القضاء على الفقر،جمال أداة مهمة يف بأن االتفاقية التسليم 
التصدي للتـصحر   " أن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن         وإذ يالحظ   

ن  علـى أ   شـدَّد " وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر         
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مشاكل مستفحلة بوجه خاص يف املناطق القاحلة وشبه            

  ستدامة والقضاء على الفقر، وحتتاج إىل املعاجلة يف سياق التنمية امل شبه الرطبةالقاحلة واجلافة
التـصدي  " أن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن         وإذ يالحظ كذلك    

 على شدَّد" األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقرللتصحر وتدهور 
 لتحقيق أمور منها األمن الغذائي والقضاء علـى الفقـر والتنميـة         أداةًُتستخدم  تفاقية  االأن  

 كي  اإلطار العلمي  اجلافة، ولتعزيز    املناطقاملستدامة وتعزيز االستخدام املستدام لألراضي يف       
  لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف فهماً أفضل وُتعاجل،تفهم قضايا ا

 عن عميق تقديره للجمعية العامة لألمم املتحدة لدعوهتا إىل اجتماع           يعرب  -١  
التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق       "رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن      
    ع يف دورهتا السادسة والـستني     هذا االجتما ولعقدها  " التنمية املستدامة والقضاء على الفقر    

  ؛٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٠يوم 
مبلخص االجتماع الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة بـشأن          حييط علماً     -٢  

" التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر           "
  ذا؛الذي قدمه رئيس اجلمعية العامة أثناء مؤمتر األطراف ه

 ٢٠+ريـو الجتماع الثاين للجنة التحضريية ملؤمتر      بقرار ا حييط علماً أيضاً      -٣  
إطـالق  إىل  مكتب اللجنة   ، الذي يدعو    ٢٠١١مارس  /آذار ٨ و ٧املعقود يف نيويورك يومي     

الدول األعضاء، كي ُيعدَّ يف الوقت املناسب مشروع        تقودها  عملية مفتوحة وشفافة وشاملة     
دخالت التحضريية وليكون هذا النص أساساً تستند إليـه الوثيقـة           نص يستند إىل كافة امل    

مؤسسات منظومة األمم املتحـدة  فة الدول األعضاء و  كاوالذي يدعو أيضاً    اخلتامية للمؤمتر،   
 ١خطياً يف أجل أقـصاه      وإسهاماهتا  إىل أن تقدم مدخالهتا     صاحبة املصلحة   واجلهات املعنية   

املـشروع  أساساً إلعداد   تكون  رج يف وثيقـة جتميعية      كي ُتد  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
   للوثيقة اخلتامية؛األول

هتا يف مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة         مااطراف إىل أن تقدم إسه     األ يدعو  -٤  
تشرين  ١يف الوثيقة التجميعية، وذلك يف أجل أقصاه        اإلسهامات  املستدامة لكي ُتدرج هذه     

  ؛٢٠١١نوفمرب /الثاين
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ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة      التحضري   األمني التنفيذي     إىل يطلب  -٥  
يف الوثيقة التجميعية يف سياق املواضيع املطروحـة علـى          واإلسهام  يف هذا املؤمتر    واملشاركة  

  املؤمتر بغية كفالة املراعاة الواجبة ملسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛
هذا املقرر إىل أمانة    إحالة  رته العاشرة إىل     رئيس مؤمتر األطراف يف دو     يدعو  -٦  

 من مؤمتر األطراف يف الوثيقة املشار إليهـا يف          مسامهةً املستدامة   مؤمتر األمم املتحدة للتنمية   
   أعاله؛٣الفقرة 

ؤمتر األطراف بنداً   الدورة احلادية عشرة مل    أن ُيدرج يف جدول أعمال       يقرر  -٧  
ستوى للجمعية العامة بشأن التصدي للتـصحر وتـدهور         متابعة االجتماع الرفيع امل   "معنوناً  

األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية             
  ؛"املستدامة
 إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه          يطلب  -٨  

  .احلادية عشرة عن تنفيذ هذا املقرر
لسة العامة التاسعةاجل  

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/٩املقرر     
تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الـصلة ومـع               

  املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
  إن مؤمتر األطراف،  
أجل تعزيز   لكون اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من           منه إدراكاً  

شراكات من أجل تنفيـذ     يدعوان إىل بناء    ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  االتفاقية، 
 بشأن تشجيع وتعزيز العالقات مع      ٩-م أ /٨ واملقرر   ٨-م أ /٤ إىل املقرر    وإذ يشري   

  سائر االتفاقيات واملنظمات الدولية املعنية،
دفة متعاضدة من أجل التـصدي للتـصحر         احلاجة إىل إجراءات ها    وإذ يعيد تأكيد    

  وتدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف،
وتغري املناخ واألمـن    جمال القضايا اجلنسانية     أطر سياسات الدعوة يف      وقد استعرض   

  ، ICCD/CRIC(10)/21 إىل ICCD/CRIC(10)/18الغذائي الواردة يف الوثائق من 
 ترتيبات تعاونية مـع االتفاقيـات    مبا أحرز حىت اآلن من تقدم يف وضعوإذ يرحب   

  واملنظمات واملؤسسات الدولية املعنية،
التفاقيات واالتفاقات والربامج الدولية اليت قدمت معلومات       ل وإذ يعرب عن تقديره     

  واضطلعت بإجراءات مشتركة للمساعدة على تنفيذ االستراتيجية،
يجية احلاليـة مـع      إىل األمني التنفيذي أن يعزز الشراكات االسترات       يطلب  -١  

 مبا هو قائم ومستجد من مبادرات التعاون مع الوكاالت          أصحاب املصلحة املعنيني، مستعيناً   
  واهليئات الدولية بشأن القضايا املتعلقة بالتصحر وتدهور البيئة واجلفاف؛ 

الـذي   بقرار املؤمتر السادس عشر للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية          يرحب  -٢  
فاقية إىل املشاركة يف تنظيم االجتماع الرفيع املـستوى املعـين بالـسياسات          تاالأمانة  يدعو  

  ؛٢٠١٢الوطنية ملكافحة اجلفاف املقرر عقده يف عام 
 إىل األمني التنفيذي أن يستمر يف الدعوة إىل التعاون الدويل يف جمايل             يطلب  -٣  

اجلافة يف سياق   املناطق  ف يف   وإدارة خماطر اجلفا  من األراضي واملياه    اإلدارة املستدامة للموارد    
  التنوع البيولوجي؛  وبتراجعتغري املناخ يتسم ب

 األمني التنفيذي على االستمرار يف التنسيق، عن طريق فريق االتصال      يشجع  -٤  
املشترك، مع أمانيت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي،             

  ل منهما؛والية كمع مراعاة 
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 األمني التنفيذي على أن يدرج يف جدول أعمال فريـق االتـصال             يشجع  -٥  
  املشترك مسألة التآزر يف اإلبالغ املشترك؛ 

 األطراف إىل إقامة عمليات تعاونية وطنية بشأن أوجـه التـآزر يف             يدعو  -٦  
أجل النهوض  اإلبالغ، مبا يشمل جهات التنسيق الوطنية وممثليها يف إطار اتفاقيات ريو، من             

بالتنسيق وتعزيز التآزر فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل االتفاقيات املعنية، بوسائل منها، حسب             
االقتضاء، إضفاء الطابع الرمسي على عمليات تبادل املعلومات وإقامة روابط مؤسسية بـني             

 فيما بني   الوزارات املسؤولة عن تنفيذ كل اتفاقية على حدة، وحتقيق أقصى قدر من التفاعل            
  تشاركية نشطة؛ ووضع إجراءات أصحاب املصلحة، 

 جلنة العلم والتكنولوجيا إىل االستمرار يف إشراك اهليئات املعنية التابعة           يدعو  -٧  
تنقيح جمموعة مؤشرات األثـر الـيت       املتكررة الرامية إىل    التفاقيات ريو األخرى يف العملية      

  قتضاء؛ تفاقية، حسب االيف إطار اال اعتمدت مؤقتاً
 األطراف واملؤسسات املالية ومرفق البيئة العاملية إىل تقـدمي الـدعم            يدعو  -٨  

التقين واملايل ملبادرات بناء القدرات املشتركة الرامية إىل حتقيق مزيد من التآزر يف اإلبـالغ               
  على الصعيد الوطين؛ 

وة املتعلقـة   الّنُهج التشاورية املتبعة يف وضع أطر سياسات الدع       بحييط علماً     -٩  
  وتغري املناخ واألمن الغذائي يف سياق التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ بالقضايا اجلنسانية 

موجهـة إىل    الدعوة   االضطالع بأنشطة يف جمال    األمني التنفيذي إىل     يدعو  -١٠  
اجلافة، والنهوض  املناطق  األطراف من أجل زيادة قدرة النظام اإليكولوجي على املقاومة يف           

 يف ذلك بالتوجيهات الواردة يف أطر سياسـات    روف عيش السكان املتضررين، مسترشداً    بظ
 يف اعتباره أن إعـداد     وتغري املناخ واألمن الغذائي، وواضعاً    بالقضايا اجلنسانية   الدعوة املتعلقة   
  ؛متكررةاإلطار عملية 

  : إىل األمني التنفيذي أنيطلب  -١١  
املتعلقـة  عية  يعوة بشأن املسألة املواض   سياسات الد ليستمر يف صوغ إطار       )أ(  

، بالتشاور مع جهات التنسيق الوطنية، على أن يأخـذ يف           )مبا يف ذلك شح املياه    (التصحر  ب
  ؛للقضايا اجلنسانيةاحلسبان النُهج املراعية 

   وعملية معياريني لكفالة اتساق أطر سياسات الدعوة؛ يضع هنجاً  )ب(  
     وُنُهج اسـتراتيجية أخـرى تتطلـب إطـاراً        ُيبلّغ عن أية مسائل ناشئة        )ج(  

  لسياسات الدعوة؛
يتعاون بصورة وثيقة مع املؤسسات املعنية األخرى عند إعداد مشاريع أطر             )د(  

  سياسات الدعوة؛ 
عن يقدم تقارير عن هذه املسائل إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف              )ه(  

   تنفيذ االتفاقية؛الدورة احلادية عشرة للجنة استعراضطريق 
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، إىل ٩-م أ/٨ مـن املقـرر   ٨ مع الفقـرة   األمني التنفيذي، متاشياً   يدعو   -١٢  
استخدام أطر سياسات الدعوة ذات الصلة املقرر وضعها من أجل التمـاس مـوارد ماليـة                

   على حنو يتسق مع أنشطة األمانة يف جمال مجع األموال؛ ، وذلكلتنفيذها
ات املالية إىل دعم تنفيذ أطر سياسات الـدعوة،          األطراف واملؤسس  يدعو  -١٣  

  ؛يف هذا العددوكذا استحداث أية أطر إضافية 
 مبقترح اإلجراء التنسيقي املشترك ملنظومة األمـم املتحـدة يف           حييط علماً   -١٤  
األمني التنفيـذي    ويدعو،  ICCD/CRIC(10)/INF.1اجلافة، على النحو الوارد يف الوثيقة       املناطق  

 ٢٠١٨-٢٠١٢للفترة   البيئة، على إعداد خطة عمل حمددة      بالتعاون مع فريق إدارة      إىل العمل، 
  لتشجيع وتعزيز العالقات مع سائر املنظمات الدولية واملؤسسات والوكاالت؛

 األمانة على أن تقدم، بالتشاور مع األطراف، توصيات إىل الـدورة    يشجع  -١٥  
  ؛١٤العمل املشار إليها يف الفقرة خطة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بشأن متابعة 

 يف  جاوب مع هذا املقرر    للتقدم احملرز يف الت     وتقييماً  أن يدرج استعراضاً   يقرر  -١٦  
برنامج عمل دوريت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية احلادية عشرة والثانية عـشرة، ويطلـب إىل               

  .ادية عشرة ملؤمتر األطرافاللجنة أن تدرج النظر يف هذه املسألة يف تقريرها إىل الدورة احل
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١
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   ١٠-م أ/١٠املقرر     
  ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج وميزانية السنتني     

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،)٩(التفاقيةيف اؤمتر األطراف مل بالقواعد املالية إذ يذكّر  
تعزيز تنفيذ  من أجل   سنوات العشر   باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لل    وإذ يذكر     

  ،)١٠()االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة واآللية العامليـة بـشأن             وقد نظر     

  ،)١١(الربنامج وامليزانية

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -أوالً  

،             ٢٠١٣-٢٠١٢ علــى امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني يوافــق  -١  
  ؛١ يورو، لألغراض احملددة يف اجلدول ١٦ ١٢٨ ٣٤٤البالغة 

 ١ ٠٢٢ ٥٨٤عن تقديره حلكومة أملانيا ملسامهتها الطوعية مببلـغ         يعرب    -٢  
 ١ ٠٢٢ ٥٨٤ها اخلاصة مببلغ قدره     فترة السنتني، وملسامهت  ليورو املقدمة إىل امليزانية األساسية      

  اليت تقدمها إىل األمانة بصفتها احلكومة املضيفة؛) صندوق بون(يورو 
  ؛٢ على جدول املالك للميزانية الربناجمية كما ورد يف اجلدول يوافق  -٣  
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية املتمثلة يف استعمال       ممارسة  تقدير  بيالحظ    -٤  

خطة امليزانية السنوية، من أجل مواءمـة     للموظفني لفترة السنتني السابقة يف       التكاليف الفعلية 
  ؛عمليات إعداد امليزانية مع هنج أمانة االتفاقية

 يف  ٨,٣اإلبقاء على مستوى احتياطي رأس املال العامل عند نـسبة           يقرر    -٥  
  ؛تفاقيةاللاملائة من اإلنفاق املقدر من الصندوق االستئماين للميزانية األساسية 

__________ 

 .، املرفق١-م أ/٢املقرر  ) ٩(
 .٨-م أ/٣املقرر  ) ١٠(
، ICCD/COP(10)/10، وICCD/COP(10)/9، وICCD/COP(10)/8، وICCD/COP(10)/7الوثائق  )١١(

، ICCD/COP(10)/14، وICCD/COP(10)/13، وICCD/COP(10)/12، وICCD/COP(10)/11و
، ICCD/COP(10)/18، وICCD/COP(10)/17، وICCD/COP(10)/16، وICCD/COP(10)/15و
 .ICCD/COP(10)/20، وICCD/COP(10)/19و
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 الذي يرد يف    ٢٠١٣ و ٢٠١٢عامي  الشتراكات  االستداليل  دول  اجليعتمد    -٦  
  ؛مرفق هذا املقرر

مجيع األطراف يف االتفاقية إىل مراعـاة أن اشـتراكاهتا يف امليزانيـة              يدعو  -٧  
يناير من كل عام أو قبل هـذا التـاريخ وفقـاً                / كانون الثاين  ١األساسية يتوقع وصوهلا يف     

  من القواعد املالية ملؤمتر األطراف؛) أ(١٤للفقرة 
لألمني التنفيذي بإجراء التحويالت بني كل بند من بنود االعتمادات          يأذن    -٨  
 يف املائة من جمموع النفقات      ٢٠إمجايل بنسبة   إىل حّد   ،  ١ احملدَّدة يف اجلدول     ٨-١األساسية  

 يف املائة من ٢٥ناقص إىل بته آخر تصل نس املقدرة لبنود االعتمادات هذه، شريطة تطبيق حّد
 إىل األمني التنفيذي تقـدمي تقريـر إىل مـؤمتر           ويطلبكل بند من بنود االعتمادات هذه،       

  األطراف عن أي حتويالت من هذا القبيل؛
ـ  إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تـدرج، يف           يطلب  -٩   الـزمين  دول  اجل

دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية     ،  ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   اجتماعات  ملؤمترات و 
  املتوخاة لفترة السنتني؛

         ، تـصل  ٣ على ميزانية طوارئ على النحـو املُحـدد يف اجلـدول             يوافق  -١٠  
 ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني املؤمترات، ُتضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة خلدمات يورو ٢ ٠٣٣ ٠٠٠إىل 

  وفري املوارد هلذه األنشطة يف امليزانية العادية لألمم املتحدة؛إذا ما قررت اجلمعية العامة عدم ت
 يـورو، علـى   ١ ٤٩٦ ٠٠٠بالتكاليف اإلضافية املقدرة مببلغ حييط علماً     -١١  

، اليت سيتعني صرفها يف حالة عقد الدورة احلادية عـشرة ملـؤمتر             ٤النحو املبّين يف اجلدول     
  األطراف يف بون؛

 الـوارد يف     الغرض املخصصة لتغطية ول التربعات   يف حالة عدم وص   ،  يقرر  -١٢  
  ؛يف ميزانية الطوارئ خلدمات املؤمتراتأن ُيدرج الرصيد املتوفر ،  املذكور إىل املبلغ١٠الفقرة 

 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيـذي لتمويـل الـصندوق           حييط علماً   -١٣  
  ؛تقدمي مسامهات إىل هذا الصندوق األطراف إىل ويدعو، ) ٥انظر اجلدول (االستئماين اخلاص 

 بالتقديرات اليت حـددها األمـني التنفيـذي لتمويـل           حييط علماً أيضاً    -١٤  
 ١٤ ٧٣٧ ٠٤١(واآللية العامليـة   )  يورو ١٢ ١٣٩ ١٣٨(االحتياجات اخلارجة عن امليزانية     

 األطراف اليت تستطيع تقدمي تربعات لتغطيـة        ويدعو،  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   ) يورو
  ؛اليف هذه األنشطة إىل أن تفعل ذلكتك

األطراف، فضالً عن حكومات الدول غري األطـراف، واملنظمـات          يدعو    -١٥  
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تقـدمي مـسامهات للـصندوق التكميلـي              

  والصندوق اخلاص واألموال اخلارجة عن ميزانية اآللية العاملية؛
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 احلاديـة تنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته          إىل األمني ال   يطلب  -١٦  
  ؛عشرة تقريراً عن حالة اإليرادات واإلنفاق وعن أداء امليزانية، باتباع هنج قائم على النتائج

أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه         العام  دير  املمن  يطلب أيضاً     -١٧  
  زانية اآللية العاملية؛احلادية عشرة عن حالة األموال اخلارجة عن مي

إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية قائمة على النتائج وبرامج عمـل           يطلب    -١٨  
 بشأن خطط العمل، مبا يـشمل       ١٠-م أ /١مع املقرر   متاشياً  ،  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   

 النموذج  ، استناداً إىل  اًصفرياً  فعلياً  منواً و صفرياً  مسيااً  منووضع سيناريوهات للميزانية تعكس     
  ؛٩-م أ/٩املبيَّن يف املقرر 

إجياد وإعمال إىل األمني التنفيذي إىل تكثيف اجلهود للسعي باستمرار       يدعو    -١٩  
تعلق بترتيبات االتصال مع مقـر األمـم   يأوجه الكفاءة واالبتكارات اخلالقة، مبا يف ذلك ما  

  ؛٤-م أ/٤املتحدة، وفقاً للمقرر 

  ديق االستئمانية لالتفاقية للصنااألداء املايل  -ثانياً  
     ولفتـرة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالبيانات املاليـة لفتـرة الـسنتني         حييط علماً   -٢٠  
        لفتـرة   تقـارير تنفيـذ بـرامج العمـل       األداء املـايل و   تقرير  ، وب ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 / أيلـول ١٥حىت تـاريخ  املسامهات  لألمانة واآللية العاملية، وحبالة    ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
  ؛٢٠١١سبتمرب 

 يف امليزانية األساسـية يف      مسامهاهتالألطراف اليت دفعت    يعرب عن تقديره      -٢١  
  الوقت احملدد؛

يف امليزانية األساسية إىل القيـام      مسامهاهتا   األطراف اليت مل تدفع بعد       يدعو  -٢٢  
 أو قبل   يناير/ كانون الثاين  ١مستحقة يف   املسامهات  بذلك دون إبطاء، واضعة يف اعتبارها أن        

   هذا التاريخ من كل سنة؛
األمني التنفيذي أن يستمر يف تقدمي تقاريره بشأن تنفيذ أيٍّ من            إىليطلب    -٢٣  

  ؛٩-م أ/٩املستحقة السداد، عمالً باملقرر باملسامهات الترتيبات املتعلقة 
للصندوق التكميلي   للمسامهات املقدمة من األطراف إىل       ُيعرب عن تقديره    -٢٤  
  . اخلاص واألموال اخلارجة عن ميزانية اآللية العامليةوالصندوق

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١اجلدول 
  ٢٠١٣-٢٠١٢ االحتياجات من املوارد حسب الربنامج الفرعي

  )باليورو(

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  الربامج
إمجايل امليزانية 

  األساسية
        األمانة  -ألف

  ٥٠٠ ٤٢٣ ١   ١٠٠ ٧١٧  ٤٠٠ ٧٠٦  التثقيفالدعوة وإذكاء الوعي و

  ٢٠٠ ١٦٣ ١   ٤٠٠ ٥٨٥  ٨٠٠ ٥٧٧  إطار السياسة العامة

  ٢٠٠ ٢٥٩ ٢   ٧٠٠ ١٦٩ ١  ٥٠٠ ٠٨٩ ١  العلم والتكنولوجيا واملعرفة

  ٣٠٠ ٧٠٧   ٤٠٠ ٣٥٦  ٩٠٠ ٣٥٠  بناء القدرات

  ٤٠٠ ١٥٢   ٨٠٠ ٧٦  ٦٠٠ ٧٥  التمويل ونقل التكنولوجيا

     م اإلداريالدع  -باء

  ٧٠٠ ٠٠٧ ٢   ٣٠٠ ٠١٠ ١  ٤٠٠ ٩٩٧  التوجيه التنفيذي واإلدارة

  ٨٠٠ ٦٥١   ٦٠٠ ٣٢٧  ٢٠٠ ٣٢٤  خدمات املؤمترات

  ٨٧٥ ٣٢٣ ٢   ٩٣٨ ١٦١ ١  ٩٣٧ ١٦١ ١  اإلدارة وخدمات التمويل

  ٩٧٥ ٦٨٨ ١٠   ٢٣٨ ٤٠٥ ٥  ٧٣٧ ٢٨٣ ٥  )باء+ألف (اجملموع الفرعي لألمانة

  ٠٠٠ ٧٦   ٠٠٠ ٣٨  ٠٠٠ ٣٨  لعلم والتكنولوجياجلنة ا  - جيم

  ٠٠٠ ٧٦   ٠٠٠ ٣٨  ٠٠٠ ٣٨  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -دال

     اآللية العاملية  -هاء

  ٠٥٩ ٥٤١   ٥٣٩ ٢٧٣  ٥٢٠ ٢٦٧  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

  ٣٤٧ ٤١٠   ٤٥٦ ٢٠٧  ٨٩١ ٢٠٢  إطار السياسة العامة

  ٨٤٠ ٣٧٠ ١   ٠٤٦ ٦٩٣  ٧٩٤ ٦٧٧  وجياالتمويل ونقل التكنول

     الدعم اإلداري  -واو

  ٩٢٦ ٣٠٨ ١   ٧٤٤ ٦٦١  ١٨٢ ٦٤٧  التوجيه التنفيذي واإلدارة

  ١٧٢ ٦٣١ ٣   ٧٨٥ ٨٣٥ ١  ٣٨٧ ٧٩٥ ١  )واو+هاء(اجملموع الفرعي لآللية العاملية 

  ٣٧٩ ٨٨١ ١   ٢١٣ ٩٥١  ١٦٦ ٩٣٠  تكاليف دعم الربامج   -زاي

   (١٨٢ ٢٢٥)  ياطي رأس املال املتداولاحت  -حاء

  ٣٤٤ ١٢٨ ١٦   ٢٣٦ ٢٦٨ ٨  ١٠٨ ٨٦٠ ٧  )حاء-ألف(اجملموع 

     اإليرادات

  ٥٨٤ ٠٢٢ ١   ٢٩٢ ٥١١  ٢٩٢ ٥١١  مسامهة من حكومة البلد املضيف

  ٧٦٠ ١٠٥ ١٥   ٩٤٤ ٧٥٦ ٧  ٨١٦ ٣٤٨ ٧  االستدالليةاملسامهات 

  ٣٤٤ ١٢٨ ١٦   ٢٣٦ ٢٦٨ ٨  ١٠٨ ٨٦٠ ٧  جمموع اإليرادات
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  ٢اجلدول 
  املالك الوظيفي املقترح لألمانة واآللية العامليةاالحتياجات من حيث 

  املطلوبةامليزانية   الفعلية امليزانية   
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

        األمانة
        الفئة الفنية وما فوقها -ألف

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  أمني عام مساعد

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٢-مد

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ١-مد

 ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ ٦٫٠٠  ٥-ف

 ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ ٦٫٢٥  ٤-ف

 ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ ٣٫٠٠  ٣-ف

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٣٫٠٠  ٢-ف

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١-ف

 ٢١٫٠٠ ٢١٫٠٠ ٢٠٫٢٥  فوقها  للفئة الفنية وما- ألفاجملموع الفرعي

 ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١١٫٠٠  فئة اخلدمات العامة -باء

 ٣١٫٠٠ ٣١٫٠٠ ٣١٫٢٥  )باء+ ألف  (اجملموع

  
  املطلوبةامليزانية   الفعليةامليزانية   
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

        اآللية العاملية
        الفئة الفنية وما فوقها -ألف
 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ٢-مد
 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ١-مد
 ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ١٫٠٠  ٥-ف
 ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٫٠٠  ٤-ف
 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٣-ف
 ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠  ٢-ف
 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠  ١-ف

 ٩٫٠٠ ٩٫٠٠ ٩٫٠٠  فوقها  للفئة الفنية وما-ألف وع الفرعياجملم
 ٥٫٠٠ ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  فئة اخلدمات العامة -باء

 ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠  )باء+ ألف  (اجملموع
 ٤٥٫٠٠ ٤٥٫٠٠ ٤٥٫٢٥  اجملموع الكلي
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  ٣اجلدول 
  امليزانية االحتياطية خلدمات املؤمترات

  )باليورو(
 ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  وجه اإلنفاق

 ٠٠٠ ٧٩٩ ١ ٠٠٠ ٧٥٩ ١  خدمات اجتماعات األمم املتحدة

 ٠٠٠ ٢٣٤ ٠٠٠ ٢٢٩  تكاليف دعم الربامج

 ٠٠٠ ٠٣٣ ٢ ٠٠٠ ٩٨٨ ١  اجملموع

  ٤اجلدول 
  االحتياجات من املوارد الستضافة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  )باليورو(
٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  وجه اإلنفاق

 ٠٠٠ ٢٠٤ ١ ٠٠٠ ٢٠٢ ١  التكاليف اإلضافية

 ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠  النفقات الطارئة

 ٠٠٠ ٣٢٤ ١ ٠٠٠ ٣٢٢ ١  اجملموع الفرعي

 ٠٠٠ ١٧٢ ٠٠٠ ١٧٢  تكاليف دعم الربامج

 ٠٠٠ ٤٩٦ ١ ٠٠٠ ٤٩٤ ١  اجملموع

  ٥اجلدول 
االحتياجات التقديرية من املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

  ٢٠١٣-٢٠١٢تني التصحر لفترة السن
  )باليورو(

 التكاليف املقدرة  الدورات
 والدورة الثالثة االستثنائية للجنة الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  ٠٠٠ ٦١٠  العلم والتكنولوجيا

 ٧٠٠ ٢٧٥ ١  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  ٧٠٠ ٨٨٥ ١ 
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  املرفق األول
  انة واآللية العامليةاألم عمل ابرناجم    

 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية جمال النتيجة
املوارد اخلارجة 

 امليزانية األساسية اجملموع امليزانية عن
املوارد اخلارجة 

  اجملموع اجملموع امليزانية عن
 الـدويل   الصعيد إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على       ١-١

 فعاالً بالقضايا املتعلقة بالتـصحر      والوطين واحمللي إبالغاً  
وتدهور األراضي واجلفاف، وأوجه التآزر بني جهـود        
التصدي هلذه القضايا وعمليـة التكيـف مـع تغـري           

 .ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي/املناخ

 ٦٠٠ ٩١٢ ١ صفر صفر صفر  ٦٠٠ ٩١٢ ١   ٠٠٠ ٠٦٥ ١   ٦٠٠ ٨٤٧ 

لقة بالتصحر وتدهور األراضي     تناول القضايا املتع   ٢-١
واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا فيهـا تلـك           
املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغـري املنـاخ،         
وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مـستداماً،       

  . والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر

 ٥٤٥  ١٤٦ ١٧٤ ٣٠١  ٩٠٠ ٥٩٦   ٤٠٠ ٢٧٠   ٥٠٠ ٣٢٦  ٨٤٦ ٣٢٠  ١ ٤٤٣ ٢٢٠  

 زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألوسـاط        ٣-١
العلمية يف الشمال واجلنوب باعتبارها أصحاب مصلحة       
يف عمليات االتفاقية، وتناوهلا قضايا التصحر وتـدهور        
األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكـاء        

 .قيفالوعي والتث

 ٤٨٠  ٤٨٣ ٨٨٥ ٢٣٩  ٤٠٠ ٣١٠   ٠٠٠ ٦١   ٤٠٠ ٢٤٩  ٧٢٠ ٣٦٨  ١ ٠٣٠ ٧٦٨  

١ ٠٢٥ ٦٢٩ ٠٥٩ ٥٤١  ٩٠٠ ٨١٩ ٢   ٤٠٠ ٣٩٦ ١  ٥٠٠ ٤٢٣ ١  اجملموع الفرعي  ١ ٥٦٦ ٦٨٨  ٤ ٣٨٦ ٥٨٨  

ـ  تقييم العوامـل     ١-٢ ـ امل و ةؤسـسي امل و ةسياسيال  ةالي
 للتـصحر وتـدهور      املـسببة  ةقتصادياال و ةجتماعياالو

 واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي،       األراضي
وتقدمي توصيات بشأن التدابري املناسـبة إلزالـة هـذه          

 .احلواجز

 ١١٠  ٥٧٩ ٨١٣ ٣٥ ٢١٤ ٥٤٧ ٢ ٣٩٠ ٨٠٤ ١  ٨٢٤ ٧٤٢  ١٤٦ ٣٩٢  ٢ ٦٩٣ ٦٠٦  
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية جمال النتيجة
املوارد اخلارجة 

 امليزانية األساسية اجملموع امليزانية عن
املوارد اخلارجة 

  اجملموع اجملموع امليزانية عن
 قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملـها    ٢-٢

جية مـستندة إىل    شكل وثائق استراتي  الوطنية لوضعها يف    
 اقتـصادية،   - معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعيـة    

  .وإدراجها يف أُطر استثمار متكاملة

 ٢٥٨  ٠١٥ ٥٦٣ ٨٣ ٢٥٠ ٥٥٦ ٢٥٠ ٥٢٣  ٠٠٠ ٣٣  ٣٤١ ٥٧٨  ٨٩٧ ٨٢٨  

 قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها        ٣-٢
الوطنية وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضـي وتـدهور        
األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك مـن اخلطـط           

 .والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

التمويل ذو  صفر  صفر
الصلة حتت 

 ٢-٢البند 

٩٣  ٩٤٤  ٦٦٣ ٥٦٩٦١٣  ٦٦٩  ٦٦٣ ٦١٣  

 دمج البلدان األطراف املتقدمة أهداف االتفاقيـة        ٤-٢
ــلب  ــي يف ص ــستدامة لألراض ــدابري اإلدارة امل  وت

مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي على حنو يتسق       /براجمها
 .مع التزامها بدعم اخلطط القطاعية واالستثمارية الوطنية

التمويل ذو  صفر صفر
الصلة حتت 

 ١-٦البند 

٣٥٣ ٢٥٩٠٠٠  ٩٠٣ ٠٩٧ ٩٣  ٣٥٣ ٠٠٠  

 اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج         ٥-٢
دهور األراضـي، والتنـوع     العمل املتعلقة بالتصحر وت   

البيولوجي وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، مـن         
 .أجل حتسني أثر تدابري التدخل

٤٥٤ ٣٥٠٣٩١  ٤٦١ ٩٣٠ ١٠٣ ٥٣٦ ٩٨٤ ١٦٠ ٥٩٧ ٣٧٦ ٣٨٧  ١ ٤٣٨ ٩٢٧  

١ ٥٤٨ ٦٢٧ ٣٤٧ ٤١٠ ٠٠٠ ٠٨٨ ٤ ٨٠٠ ٩٢٤ ٢ ٢٠٠ ١٦٣ ١  اجملموع الفرعي  ١ ٩٥٨ ٦٢٧  ١ ٩٥٨ ٩٧٤  

ج الرصد الوطين وتقييم أوجه الـضعف        دعم برام  ١-٣
 -فيما يتعلق باالجتاهـات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة         

 .االقتصادية يف البلدان املتأثرة

 ٣٤٨ ٤٢٣ ٣ صفر صفر صفر  ٣٤٨ ٤٢٣ ٣  ٩٥٠ ٨٨٣ ١  ٣٩٨ ٥٣٩ ١ 
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية جمال النتيجة
املوارد اخلارجة 

 امليزانية األساسية اجملموع امليزانية عن
املوارد اخلارجة 

  اجملموع اجملموع امليزانية عن
 وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات         ٢-٣

ـ       -ة واالجتماعيـة    املتاحة بشأن االجتاهـات البيوفيزيائي
 .االقتصادية ومواءمة النهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

 ٩١٢ ٨٧٣ صفر صفر صفر  ٩١٢ ٨٧٣  ٤٠٠ ٧٤٠  ٥١٢ ١٣٣ 

 - تعزيز معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعيـة        ٣-٣
االقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتـسني        

 .اختاذ القرارات

 ٦٢٢ ٥٤٧ ١ صفر صفر صفر  ٦٢٢ ٥٤٧ ١  ٦٢٠ ٣٧٦ ١  ٠٠٢ ١٧١ 

 حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ       ٤-٣
وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتدهورة يف       
املناطق املتأثرة للتمكن من وضع أدوات تساعد يف اختاذ         

 .القرارات

 ٦٤٦ ٢٢٨ صفر صفر صفر  ٦٤٦ ٢٢٨  ٦٥٠ ١٦٦  ٩٩٦ ٦١ 

فر ُنظم فعالة لتبادل املعارف، مبا فيها املعـارف      توا ٥-٣
 العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي      على الصعيد  التقليدية،

والوطين، هبدف دعم مقرري السياسات واملـستعملني       
النهائيني، ويشمل ذلك حتديـد أفـضل املمارسـات         

 .والتجارب الناجحة وتبادهلا

 ٩٨٢ ٤٩٢ صفر صفر صفر  ٩٨٢ ٤٩٢  ٧٠٠ ٢٩٢  ٢٨٢ ٢٠٠ 

ــة  ٦-٣ ــسات العلمي ــشبكات واملؤس ــراك ال  إش
والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التـصحر وتـدهور        

 .األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

 ٠٩٠ ٢٤٥ صفر صفر صفر  ٠٩٠ ٢٤٥  ٠٨٠ ٩٢  ٠١٠ ١٥٣ 

 ٦٠٠ ٨١١ ٦ صفر صفر صفر  ٦٠٠ ٨١١ ٦  ٤٠٠ ٥٥٢ ٤  ٢٠٠ ٢٥٩ ٢   اجملموع الفرعي
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية جمال النتيجة
املوارد اخلارجة 

 امليزانية األساسية اجملموع امليزانية عن
املوارد اخلارجة 

  اجملموع اجملموع امليزانية عن
 البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية         قيام ١-٤

بتنفيذ خطط العمل املترتبة على التقيـيم هبـدف تطـوير           
القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي       
من أجل التصدي لقضايا التـصحر وتـدهور األراضـي          

 .واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي

 ٧٠٠ ٥٤١ ١ صفر صفر صفر ٧٠٠ ٥٤١ ١ ٤٠٠ ٨٣٤ ٣٠٠ ٧٠٧

 شروع البلدان اليت مل يسبق أن أجـرت تقييمـات           ٢-٤
الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف إجراء عمليات التقييم ذات        
الصلة لتحديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتـصحر          

 .وتدهور األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي

التمويل ذو  صفر صفر
 حتت الصلة
 ١-٤البند 

 صفر صفر صفر صفر

 ٧٠٠ ٥٤١ ١ صفر صفر صفر ٧٠٠ ٥٤١ ١ ٤٠٠ ٨٣٤ ٣٠٠ ٧٠٧  اجملموع الفرعي

 قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أُطـر اسـتثمار          ١-٥
متكاملة من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائيـة واملتعـددة          

 .األطراف لزيادة فعالية وتأثري تدابري التدخل

٦ ٤٩٤  ٠٨٦ ٦٥٦ ٣١١  ٠٠٠ ٩  صفر  ٠٠٠ ٩   ٦ ٨٠٥ ٧٤٢  ٦ ٨١٤ ٧٤٢  

 تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية        ٢-٥
وكافية يف الوقت املناسب وعلى حنو ميكن التنبؤ به لدعم          

تـدهور  /املبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التـصحر     
 .األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف

٣٢٤  ٥٨٣ ٢٧٩ ١٧١  ٥٠٠ ٤  صفر  ٥٠٠ ٤   ٤٩٥ ٨٦٢  ٥٠٠ ٣٦٢  

 بذل األطراف املزيد من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على          ٣-٥
صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيهـا         

اإلدارة /مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية       
 . جمالس إدارة هذه املؤسساتاملستدامة لألراضي لدى

٢٦٥  ٥٦٩ ١٣٧ ١٤٠  ٦٠٠ ٣١١  ٧٠٠ ١٧٢ ٩٠٠ ١٣٨  ٤٠٥ ٧٠٦  ٧١٧ ٣٠٦  
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية جمال النتيجة
املوارد اخلارجة 

 امليزانية األساسية اجملموع امليزانية عن
املوارد اخلارجة 

  اجملموع اجملموع امليزانية عن
 حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحـة         ٤-٥

التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل       
ذلك القطاع اخلاص واآلليات القائمـة علـى الـسوق،          

ت اجملتمع املدين، وغـري     والتجارة، واملؤسسات، ومنظما  
ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املنـاخ          
وختفيف آثاره وحفظ التنـوع البيولـوجي واسـتغالله         

 .استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

التمويل ذو  صفر صفر
الصلة حتت 

 ١-٦البند 

٢ ٨٢٤  ٧٨٩ ٤٠٥ ٣٣٨  ٣ ١٦٣ ١٩٤  ٣ ١٦٣ ١٩٤  

 البلـدان األطـراف املتـأثرة علـى          تيسري حصول  ٥-٥
التكنولوجيا من خالل التمويل الكايف واحلوافز االقتـصادية        

سيما يف إطار التعـاون   الياساتية الفعالة والدعم التقين،   والس
 .بني بلدان اجلنوب والتعاون بني الشمال واجلنوب

التمويل ذو  صفر صفر
الصلة حتت 

 ١-٦البند 

٥١٥  ٣١٧ ٣٦٣ ٤٠٩  ٩٢٤ ٦٨٠  ٩٢٤ ٦٨٠  

١٠ ٤٢٤ ٣٤٤ ٨٤٠ ٣٧٠ ١ ١٠٠ ٣٢٥ ٧٠٠ ١٧٢ ٤٠٠ ١٥٢  اجملموع الفرعي  ١١ ٧٩٥ ١٨٤  ١٢ ١٢٠ ٢٨٤  

 املقررات والبالغات واإلدارة فيما يتعلق بلجنة       ١-سني
جلنـة العلـم    /مؤمتر األطراف /استعراض تنفيذ االتفاقية  

 .والتكنولوجيا واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

١ ٣٠٨  ٩٢٦ صفر صفر صفر  ٦٤٦  ٨٠٨   ٧٣٤ ٩٥٥ ١  ٧٣٤ ٩٥٥ ١ 

١ ٣٠٨ ٩٢٦ صفر صفر صفر اجملموع الفرعي  ٦٤٦ ٨٠٨   ٧٣٤ ٩٥٥ ١  ٧٣٤ ٩٥٥ ١ 

         

         ٦الربنامج الفرعي 

 ٣٠٠ ١٦٤ ٢ صفر صفر صفر ٣٠٠ ١٦٤ ٢ ٦٠٠ ١٥٦ ٧٠٠ ٠٠٧ ٢  التوجيه التنفيذي واإلدارة

٦٥١ ٨٠٠ صفر ٨٠٠ ٦٥١  خدمات املؤمترات ٦٥١ ٨٠٠ صفر صفر رصف   
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية جمال النتيجة
املوارد اخلارجة 

 امليزانية األساسية اجملموع امليزانية عن
املوارد اخلارجة 

  اجملموع اجملموع امليزانية عن
٢ ٣٢٣  ٨٧٥  اإلدارة وخدمات التمويل  ٢ ٥٠٨ ٨٧٥ ٠٠٠ ١٨٥ ٢ ٥٠٨ ٨٧٥ صفر صفر صفر   

٤ ٩٨٣ ٣٧٥  اجملموع بالنسبة للربنامج الفرعي ٥ ٣٢٤ ٩٧٥ صفر صفر صفر٥ ٣٢٤ ٩٧٥ ٦٠٠ ٣٤١   

          
 ٠٠٠ ٣١٨ صفر صفر صفر ٠٠٠ ٣١٨ ٠٠٠ ٢٤٢ ٠٠٠ ٧٦ جلنة العلم والتكنولوجيا

 ٣٠٠ ٣٥٤ صفر صفر صفر ٣٠٠ ٣٥٤ ٣٠٠ ٢٧٨ ٠٠٠ ٧٦ ة استعراض تنفيذ االتفاقيةجلن

         

٣٨ ٨٦٠  ١٥٥ )أ( الكلياجملموع  ١٣ ٦٤٥ ٤٠٨ ٦٠٠ ٧٤٢ ١٠  ٣ ٦٣١  ١٧٢  ٢١ ٥٨٣ ٥٧٥  ١٠ ٧٤٢ ٦٠٠  ١٠ ٨٤٠  ٩٧٥  

  . مليون يورو٤ا احتياطي رأس املال املتداول، والبالغة  منهعالوة على ما ذكر أعاله، تشمل ميزانية االتفاقية تكاليف دعم الربامج، مطروحاً  ) أ(
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  الثايناملرفق 

 يف امليزانية األساسية لالتفاقيـة للفتـرة        املسامهات االستداليل جدول      
٢٠١٣-٢٠١٢  

  /) ب( )أ(األطراف يف االتفاقية
جدول األمم 

  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

ت االشتراكا
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

  ٥٩٠   ٣٠٣   ٢٨٧  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  أقل البلدان منواً أفغانستان ١

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   ألبانيا ٢

  ٨٥٩ ١٨   ٦٨٤ ٩   ١٧٥ ٩  ٠٫١٢٥ ٠٫١٢٨   اجلزائر ٣

  ٠٣٢ ١   ٥٣٠   ٥٠٢  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧   أندورا ٤

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  أقل البلدان منواً أنغوال ٥

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   أنتيغوا وبربودا ٦

  ٢٨٦ ٤٢   ٧١٤ ٢١   ٥٧٢ ٢٠  ٠٫٢٨٠ ٠٫٢٨٧   األرجنتني ٧

  ٧٣٦   ٣٧٨   ٣٥٨  ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥   أرمينيا ٨

  ٨٠٠ ٢٨٤   ٢٤٧ ١٤٦   ٥٥٣ ١٣٨  ١٫٨٨٥ ١٫٩٣٣   أستراليا ٩

  ٣٨٣ ١٢٥   ٣٨٥ ٦٤   ٩٩٨ ٦٠  ٠٫٨٣٠ ٠٫٨٥١   النمسا ١٠

  ٢١٠ ٢   ١٣٥ ١   ٠٧٥ ١  ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥   أذربيجان ١١

  ٦٥٢ ٢   ٣٦٢ ١   ٢٩٠ ١  ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨   جزر البهاما ١٢

  ٧٤٦ ٥   ٩٥١ ٢   ٧٩٥ ٢  ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٩   البحرين ١٣

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  أقل البلدان منواً بنغالديش ١٤

  ١٧٨ ١   ٦٠٥   ٥٧٣  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   بربادوس ١٥

  ١٨٨ ٦   ١٧٨ ٣   ٠١٠ ٣  ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢   بيالروس ١٦

  ٣٨٦ ١٥٨   ٣٣٢ ٨١   ٠٥٤ ٧٧  ١٫٠٤٩ ١٫٠٧٥   بلجيكا ١٧

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   بليز ١٨

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً نبن ١٩

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً بوتان ٢٠

  ٠٣٢ ١   ٥٣٠   ٥٠٢  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧   بوليفيا ٢١

  ٠٦٢ ٢   ٠٥٩ ١   ٠٠٣ ١  ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤   البوسنة واهلرسك ٢٢

  ٦٥٢ ٢   ٣٦٢ ١   ٢٩٠ ١  ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨   بوتسوانا ٢٣

  ٣٥٨ ٢٣٧   ٨٨٥ ١٢١   ٤٧٣ ١١٥  ١٫٥٧١ ١٫٦١١   الربازيل ٢٤

  ١٢٥ ٤   ١١٨ ٢   ٠٠٧ ٢  ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨   بروين دار السالم ٢٥

  ٥٩٩ ٥   ٨٧٥ ٢   ٧٢٤ ٢  ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣٨   بلغاريا ٢٦
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  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً بوركينا فاسو ٢٧

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً بوروندي ٢٨

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً كمبوديا ٢٩

  ٦٢٠ ١   ٨٣٢   ٧٨٨  ٠٫٠١١ ٠٫٠١١   الكامريون ٣٠

  ٥٠٥ ٤٧٢   ٦٣٥ ٢٤٢   ٨٧٠ ٢٢٩  ٣٫١٢٨ ٣٫٢٠٧   كندا ٣١

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً الرأس األخضر ٣٢

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ن منواًأقل البلدا مجهورية أفريقيا الوسطى ٣٣

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  أقل البلدان منواً تشاد ٣٤

  ٧٧١ ٣٤   ٨٥٥ ١٧   ٩١٦ ١٦  ٠٫٢٣٠ ٠٫٢٣٦   شيلي ٣٥

  ٨٥٣ ٤٦٩   ٢٧٣ ٢٤١   ٥٨٠ ٢٢٨  ٣٫١١٠ ٣٫١٨٩   الصني ٣٦

  ٢١٧ ٢١   ٨٩٥ ١٠   ٣٢٢ ١٠  ٠٫١٤٠ ٠٫١٤٤   كولومبيا ٣٧

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً القمرجزر  ٣٨

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   جزر كوك ٣٩

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   الكونغو ٤٠

  ٠٠٩ ٥   ٥٧٢ ٢   ٤٣٧ ٢  ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٤   كوستاريكا ٤١

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   كوت ديفوار ٤٢

  ٢٩٢ ١٤   ٣٣٩ ٧   ٩٥٣ ٦  ٠٫٠٩٥ ٠٫٠٩٧   كرواتيا ٤٣

  ٤٦١ ١٠   ٣٧٢ ٥   ٠٨٩ ٥  ٠٫٠٦٩ ٠٫٠٧١   كوبا ٤٤

  ٧٧٧ ٦   ٤٨٠ ٣   ٢٩٧ ٣  ٠٫٠٤٥ ٠٫٠٤٦   قربص ٤٥

  ٤٢١ ٥١   ٤٠٥ ٢٦   ٠١٦ ٢٥  ٠٫٣٤٠ ٠٫٣٤٩   اجلمهورية التشيكية ٤٦

مجهورية كوريا الشعبية  ٤٧
   الدميقراطية

٠٣٢ ١   ٥٣٠   ٥٠٢  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧  

مجهورية الكونغو  ٤٨
 الدميقراطية

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً

  ٤٣٩ ١٠٨   ٦٨٤ ٥٥   ٧٥٥ ٥٢  ٠٫٧١٨ ٠٫٧٣٦   الدامنرك ٤٩

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً جيبويت  ٥٠

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   دومينيكا ٥١

  ١٨٨ ٦   ١٧٨ ٣   ٠١٠ ٣  ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢   كيةاجلمهورية الدوميني ٥٢

  ٨٩٣ ٥   ٠٢٦ ٣   ٨٦٧ ٢  ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٤٠   ورإكواد ٥٣

  ٨٥٠ ١٣   ١١٢ ٧   ٧٣٨ ٦  ٠٫٠٩٢ ٠٫٠٩٤   مصر ٥٤

  ٨٠٠ ٢   ٤٣٨ ١   ٣٦٢ ١  ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩   السلفادور ٥٥

  ١٧٨ ١   ٦٠٥   ٥٧٣  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  أقل البلدان منواً غينيا االستوائية ٥٦

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً إريتريا ٥٧
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  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

  ١٧٨ ١   ٦٠٥   ٥٧٣  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  أقل البلدان منواً إثيوبيا ٥٨

  ٦٤٤ ٣٧٧   ٩٢٤ ١٩٣   ٧٢٠ ١٨٣  ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠   االحتاد األورويب ٥٩

  ٥٩٠   ٣٠٣   ٢٨٧  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤   فيجي ٦٠

  ٣٩٢ ٨٣   ٨٢٢ ٤٢   ٥٧٠ ٤٠  ٠٫٥٥٢ ٠٫٥٦٦   فنلندا ٦١

  ١٣٧ ٩٠٢   ٢٥٤ ٤٦٣   ٨٨٣ ٤٣٨  ٥٫٩٧٢ ٦٫١٢٣   فرنسا ٦٢

  ٠٦٢ ٢   ٠٥٩ ١   ٠٠٣ ١  ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤   غابون ٦٣

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً غامبيا ٦٤

  ٨٨٤   ٤٥٤   ٤٣٠  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦   جورجيا ٦٥

  ٣٣٨ ١٨١ ١   ٦٢٦ ٦٠٦   ٧١٢ ٥٧٤  ٧٫٨٢٠ ٨٫٠١٨   أملانيا ٦٦

  ٨٨٤   ٤٥٤   ٤٣٠  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦   غانا ٦٧

  ٨٠٩ ١٠١   ٢٨٠ ٥٢   ٥٢٩ ٤٩  ٠٫٦٧٤ ٠٫٦٩١   اليونان ٦٨

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   غرينادا ٦٩

  ١٢٥ ٤   ١١٨ ٢   ٠٠٧ ٢  ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨   غواتيماال ٧٠

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  أقل البلدان منواً غينيا ٧١

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً  بيساو-غينيا  ٧٢

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   غيانا ٧٣

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً هاييت ٧٤

  ١٧٨ ١   ٦٠٥   ٥٧٣  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   هندوراس ٧٥

  ٨٧٤ ٤٢   ٠١٦ ٢٢   ٨٥٨ ٢٠  ٠٫٢٨٤ ٠٫٢٩١   هنغاريا ٧٦

  ١٨٨ ٦   ١٧٨ ٣   ٠١٠ ٣  ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢   آيسلندا ٧٧

  ٦٧٧ ٧٨   ٤٠١ ٤٠   ٢٧٦ ٣٨  ٠٫٥٢١ ٠٫٥٣٤   اهلند ٧٨

  ٠٦٦ ٣٥   ٠٠٧ ١٨   ٠٥٩ ١٧  ٠٫٢٣٢ ٠٫٢٣٨   إندونيسيا ٧٩

 -مجهورية (إيران  ٨٠
   )اإلسالمية

٣٢٩ ٣٤   ٦٢٨ ١٧   ٧٠١ ١٦  ٠٫٢٢٧ ٠٫٢٣٣  

  ٩٤٧ ٢   ٥١٣ ١   ٤٣٤ ١  ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠   العراق ٨١

  ٣٧٣ ٧٣   ٦٧٨ ٣٧   ٦٩٥ ٣٥  ٠٫٤٨٦ ٠٫٤٩٨   آيرلندا ٨٢

  ٥٧٧ ٥٦   ٠٥٣ ٢٩   ٥٢٤ ٢٧  ٠٫٣٧٥ ٠٫٣٨٤   إسرائيل ٨٣

  ٥٣١ ٧٣٦   ٢١٤ ٣٧٨   ٣١٧ ٣٥٨  ٤٫٨٧٦ ٤٫٩٩٩   إيطاليا ٨٤

  ٠٦٢ ٢   ٠٥٩ ١   ٠٠٣ ١  ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤   جامايكا ٨٥

  ١١٧ ٨٤٦ ١   ٩٩٥ ٩٤٧   ١٢٢ ٨٩٨  ١٢٫٢٢١ ١٢٫٥٣٠   اليابان ٨٦

  ٠٦٢ ٢   ٠٥٩ ١   ٠٠٣ ١  ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤   األردن ٨٧

  ١٩٨ ١١   ٧٥٠ ٥   ٤٤٨ ٥  ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٧٦   كازاخستان ٨٨

  ٧٦٨ ١   ٩٠٨   ٨٦٠  ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢   كينيا ٨٩
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  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً كرييبايت ٩٠

  ٧٤٩ ٣٨   ٨٩٨ ١٩   ٨٥١ ١٨  ٠٫٢٥٧ ٠٫٢٦٣   الكويت ٩١

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   قريغيزستان ٩٢

مجهورية الو الدميقراطية  ٩٣
 الشعبية

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً

  ٥٩٩ ٥   ٨٧٥ ٢   ٧٢٤ ٢  ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣٨   التفيا ٩٤

  ٨٦٢ ٤   ٤٩٧ ٢   ٣٦٥ ٢  ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٣   لبنان ٩٥

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً ليسوتو ٩٦

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً ليبرييا ٩٧

  ٠٠٦ ١٩   ٧٦٠ ٩   ٢٤٦ ٩  ٠٫١٢٦ ٠٫١٢٩   ليبيا ٩٨

  ٣٢٦ ١   ٦٨١   ٦٤٥  ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩   ليختنشتاين ٩٩

  ٥٧٧ ٩   ٩١٨ ٤   ٦٥٩ ٤  ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٦٥   ليتوانيا ١٠٠

  ٢٦٠ ١٣   ٨٠٩ ٦   ٤٥١ ٦  ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٩٠   لكسمربغ ١٠١

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً مدغشقر ١٠٢

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً مالوي ١٠٣

  ٢٧٥ ٣٧   ١٤١ ١٩   ١٣٤ ١٨  ٠٫٢٤٧ ٠٫٢٥٣   ماليزيا ١٠٤

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً ملديف ١٠٥

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً مايل ١٠٦

  ٥٠٥ ٢   ٢٨٦ ١   ٢١٩ ١  ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧   مالطة ١٠٧

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   جزر مارشال ١٠٨

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً موريتانيا ١٠٩

  ٦٢٠ ١   ٨٣٢   ٧٨٨  ٠٫٠١١ ٠٫٠١١   موريشيوس ١١٠

  ١٢٣ ٣٤٧   ٢٥٠ ١٧٨   ٨٧٣ ١٦٨  ٢٫٢٩٨ ٢٫٣٥٦   املكسيك ١١١

 -واليات (ميكرونيزيا  ١١٢
   )املوحدة

١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   مولدوفا، مجهورية ١١٣

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   موناكو ١١٤

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   ليامنغو ١١٥

  ٥٩٠   ٣٠٣   ٢٨٧  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤   اجلبل األسود، مجهورية  ١١٦

  ٥٤٥ ٨   ٣٨٨ ٤   ١٥٧ ٤  ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٨   املغرب ١١٧

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أقل البلدان منواً موزامبيق ١١٨

  ٨٨٤   ٤٥٤   ٤٣٠  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  أقل البلدان منواً ميامنار ١١٩

  ١٧٨ ١   ٦٠٥   ٥٧٣  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   ناميبيا ١٢٠
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  /) ب( )أ(األطراف يف االتفاقية
جدول األمم 

  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   ناورو ١٢١

  ٨٨٤   ٤٥٤   ٤٣٠  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  أقل البلدان منواً نيبال ١٢٢

  ٣٠٨ ٢٧٣   ٣٤٦ ١٤٠   ٩٦٢ ١٣٢  ١٫٨٠٩ ١٫٨٥٥   هولندا ١٢٣

  ٢٢٣ ٤٠   ٦٥٥ ٢٠   ٥٦٨ ١٩  ٠٫٢٦٦ ٠٫٢٧٣   نيوزيلندا ١٢٤

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   نيكاراغوا ١٢٥

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  أقل البلدان منواً النيجر ١٢٦

  ٤٩٢ ١١   ٩٠١ ٥   ٥٩١ ٥  ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨   نيجرييا ١٢٧

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   نيوي ١٢٨

  ٣٢٩ ١٢٨   ٨٩٨ ٦٥   ٤٣١ ٦٢  ٠٫٨٥٠ ٠٫٨٧١   النرويج ١٢٩

  ٦٧١ ١٢   ٥٠٧ ٦   ١٦٤ ٦  ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٨٦   ُعمان ١٣٠

  ٠٨٢ ١٢   ٢٠٤ ٦   ٨٧٨ ٥  ٠٫٠٨٠ ٠٫٠٨٢   باكستان ١٣١

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   باالو  ١٣٢

  ٢٤١ ٣   ٦٦٤ ١   ٥٧٧ ١  ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٢   بنما ١٣٣

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   بابوا غينيا اجلديدة ١٣٤

  ٠٣٢ ١   ٥٣٠   ٥٠٢  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧   غوايبارا ١٣٥

  ٢٦٠ ١٣   ٨٠٩ ٦   ٤٥١ ٦  ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٩٠   بريو ١٣٦

  ٢٦٠ ١٣   ٨٠٩ ٦   ٤٥١ ٦  ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٩٠   الفلبني ١٣٧

  ٩٩٤ ١٢١   ٦٤٥ ٦٢   ٣٤٩ ٥٩  ٠٫٨٠٨ ٠٫٨٢٨   بولندا ١٣٨

  ٢٨٨ ٧٥   ٦٦١ ٣٨   ٦٢٧ ٣٦  ٠٫٤٩٨ ٠٫٥١١   الربتغال ١٣٩

  ٨٩٠ ١٩   ٢١٤ ١٠   ٦٧٦ ٩  ٠٫١٣٢ ٠٫١٣٥   قطر ١٤٠

  ٩٧٩ ٣٣٢   ٩٨٧ ١٧٠   ٩٩٢ ١٦١  ٢٫٢٠٤ ٢٫٢٦٠   مجهورية كوريا ١٤١

  ٠٧٨ ٢٦   ٣٩١ ١٣   ٦٨٧ ١٢  ٠٫١٧٣ ٠٫١٧٧   رومانيا ١٤٢

  ٠٣٢ ٢٣٦   ٢٠٤ ١٢١   ٨٢٨ ١١٤  ١٫٥٦٣ ١٫٦٠٢   االحتاد الروسي ١٤٣

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً رواندا ١٤٤

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   سانت كيتس ونيفيس ١٤٥

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   سانت لوسيا ١٤٦

سانت فنسنت وجزر  ١٤٧
   غرينادين

١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً ساموا ١٤٨

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   سان مارينو   ١٤٩

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً سان تومي وبرنسييب ١٥٠

  ٢٨٨ ١٢٢   ٧٩٦ ٦٢   ٤٩٢ ٥٩  ٠٫٨١٠ ٠٫٨٣٠   اململكة العربية السعودية ١٥١

  ٨٨٤   ٤٥٤   ٤٣٠  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦   السنغال ١٥٢
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  /) ب( )أ(األطراف يف االتفاقية
جدول األمم 

  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

  ٤٥١ ٥   ٧٩٩ ٢   ٦٥٢ ٢  ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٧   صربيا ١٥٣

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   سيشيل ١٥٤

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً سرياليون ١٥٥

  ٣٥٧ ٤٩   ٣٤٥ ٢٥   ٠١٢ ٢٤  ٠٫٣٢٧ ٠٫٣٣٥   سنغافورة ١٥٦

  ٩٢١ ٢٠   ٧٤٣ ١٠   ١٧٨ ١٠  ٠٫١٣٩ ٠٫١٤٢   سلوفاكيا ١٥٧

  ١٧٦ ١٥   ٧٩٣ ٧   ٣٨٣ ٧  ٠٫١٠٠ ٠٫١٠٣   سلوفينيا ١٥٨

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً جزر سليمان ١٥٩

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً الصومال ١٦٠

  ٧٢٤ ٥٦   ١٢٨ ٢٩   ٥٩٦ ٢٧  ٠٫٣٧٦ ٠٫٣٨٥   جنوب أفريقيا ١٦١

  ٠٨٥ ٤٦٨   ٣٦٥ ٢٤٠   ٧٢٠ ٢٢٧  ٣٫٠٩٩ ٣٫١٧٧   إسبانيا ١٦٢

  ٨٠٠ ٢   ٤٣٨ ١   ٣٦٢ ١  ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩   سري النكا ١٦٣

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  أقل البلدان منواً السودان ١٦٤

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   سورينام ١٦٥

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   سوازيلند ١٦٦

  ٧٦٥ ١٥٦   ٥٠٠ ٨٠   ٢٦٥ ٧٦  ١٫٠٣٨ ١٫٠٦٤   السويد ١٦٧

  ٤٩٠ ١٦٦   ٤٩٤ ٨٥   ٩٩٦ ٨٠  ١٫١٠٢ ١٫١٣٠   سويسرا ١٦٨

  ٦٨٣ ٣   ٨٩١ ١   ٧٩٢ ١  ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٢٥   اجلمهورية العربية السورية ١٦٩

  ٢٩٤   ١٥١   ١٤٣  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   طاجيكستان ١٧٠

  ٧٩٤ ٣٠   ٨١٣ ١٥   ٩٨١ ١٤  ٠٫٢٠٤ ٠٫٢٠٩   تايلند ١٧١

مجهورية مقدونيا  ١٧٢
   اليوغوسالفية السابقة

٠٣٢ ١   ٥٣٠   ٥٠٢  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧  

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً  ليشيت- تيمور ١٧٣

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً توغو ١٧٤

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   تونغا ١٧٥

  ٤٨٣ ٦   ٣٢٩ ٣   ١٥٤ ٣  ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٤   ترينيداد وتوباغو ١٧٦

  ٤٢٠ ٤   ٢٧٠ ٢   ١٥٠ ٢  ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٣٠   تونس ١٧٧

  ٩٠٦ ٩٠   ٦٨١ ٤٦   ٢٢٥ ٤٤  ٠٫٦٠٢ ٠٫٦١٧   تركيا ١٧٨

  ٨٣١ ٣   ٩٦٧ ١   ٨٦٤ ١  ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٦   تركمانستان ١٧٩

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً توفالو ١٨٠

  ٨٨٤   ٤٥٤   ٤٣٠  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  أقل البلدان منواً أوغندا ١٨١

  ٨١٨ ١٢   ٥٨٢ ٦   ٢٣٦ ٦  ٠٫٠٨٥ ٠٫٠٨٧   أوكرانيا ١٨٢

  ٦٠٨ ٥٧   ٥٨٢ ٢٩   ٠٢٦ ٢٨  ٠٫٣٨١ ٠٫٣٩١   اإلمارات العربية املتحدة ١٨٣
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  /) ب( )أ(األطراف يف االتفاقية
جدول األمم 

  املتحدة

 االستداليلاجلدول 
 لألنصبة املقررة للفترة

٢٠١٣-٢٠١٢  

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٢

االشتراكات 
 لعام االستداللية
  )باليورو( ٢٠١٣

جمموع املبالغ 
 )باليورو( املستحقة

اململكة املتحدة لربيطانيا  ١٨٤
   العظمى وآيرلندا الشمالية

٠٠٥ ٩٧٣   ٦٤٥ ٤٩٩   ٣٦٠ ٤٧٣  ٦٫٤٤١ ٦٫٦٠٤  

  ١٧٨ ١   ٦٠٥   ٥٧٣  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  دان منواًأقل البل مجهورية ترتانيا املتحدة ١٨٥

الواليات املتحدة  ١٨٦
   )ج(األمريكية

٣٨٦ ٢٤١ ٣   ٤٧٦ ٦٦٤ ١   ٩١٠ ٥٧٦ ١  ٢١٫٤٥٨ ٢٢٫٠٠٠  

  ٩٧٨ ٣   ٠٤٣ ٢   ٩٣٥ ١  ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧   أوروغواي ١٨٧

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   أوزبكستان ١٨٨

  ١٥١   ٧٨   ٧٣  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أقل البلدان منواً فانواتو ١٨٩

  ٢٦٤ ٤٦   ٧٥٧ ٢٣   ٥٠٧ ٢٢  ٠٫٣٠٦ ٠٫٣١٤   فرتويال ١٩٠

  ٨٦٢ ٤   ٤٩٧ ٢   ٣٦٥ ٢  ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٣   فييت نام ١٩١

  ٤٧٤ ١   ٧٥٧   ٧١٧  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  أقل البلدان منواً اليمن ١٩٢

  ٥٩٠   ٣٠٣   ٢٨٧  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  أقل البلدان منواً زامبيا ١٩٣

  ٤٤٢   ٢٢٧   ٢١٥  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   زمبابوي ١٩٤

  ٧٦٠ ١٠٥ ١٥   ٩٤٤ ٧٥٦ ٧   ٨١٦ ٣٤٨ ٧  ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٢٫٤٦٢    اجملموع من األطراف

  .٢٠١١مايو / أيار٣١األطراف تشمل الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف يف االتفاقية حىت   )أ(
  .بلد من أقل البلدان منواً  )ب(
  .عترب الواليات املتحدة األمريكية متويلها للميزانية األساسية لالتفاقية تربعاًت  )ج(
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  ١٠-م أ/١١املقرر     
  التعاون مع مرفق البيئة العاملية    

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،تفاقيةاال من ٢١و ٢٠ و٦ و٥ إىل املواد إذ يشري  
 املتعلقـة   ٩- أ م/١٠ و ٨-م أ /٦ و ٧-م أ /٦ و ٦-م أ /٦ إىل مقرراته    أيضاًوإذ يشري     

  بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية،
   منه،٣٥ وخباصة الفقرة ٨-م أ/٣ إىل مقرره وإذ يشري كذلك  
  ،ICCD/CRIC(10)/23 يف تقرير مرفق البيئة العاملية الوارد يف الوثيقة نظرقد و  
 وحبث الدعم املقدم من مرفق البيئـة        ICCD/CRIC(10)/24 يف الوثيقة    أيضاًنظر  قد  و  

  عاملية يف فترة السنتني احلالية إىل عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية،ال
 علـى    للجمعية الرابعة ملرفق البيئة العاملية إلدخاهلا تعديالً       يعرب عن تقديره    -١  

  صك مرفق البيئة العاملية مفاده أن املرفق متاح ليخدم االتفاقية بصفته آلية مالية؛
 ختصيص املوارد التابع ملرفق البيئة العاملية، وهو نظـام    بتحسني نظام  يرحب  -٢  

جلميـع البلـدان    استداللية  ختصيص املوارد الشفاف، الذي ختصص يف إطاره أرصدة موارد          
       األراضـي،   تدهوراملؤهلة حبيث يتسىن هلا احلصول على متويل للمشاريع الرامية إىل مكافحة            

  ؛قام األوليف امل الغاباتال سيما التصحر وإزالة 
 لألنشطة التمكينية    جمللس مرفق البيئة العاملية لرصده أمواالً      يعرب عن تقديره    -٣  

 خارج نظام ختصيص املوارد الشفاف هبدف دعم األنشطة املنجزة يف إطار جمال التركيز وفقاً             
  ألولويات االتفاقية؛

عمـل دون   مرفق البيئة العاملية إىل أن يدعم أيضاً مواءمـة بـرامج ال         يدعو  -٤  
اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية مع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن             

  ، وذلك يف سياق األنشطة التمكينية وتنفيذها؛)االستراتيجية(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
تسخري أوجـه   تستغل القدرات احلالية يف      األطراف املؤهلة على أن      يشجع  -٥  

 األراضي مـشكلة    تدهوراالت تركيز مرفق البيئة العاملية، آخذة يف اعتبارها أن          التآزر بني جم  
من أجـل  هتم قطاعات كثرية، وذلك هبدف املضي يف تعزيز أمهية اإلدارة املستدامة لألراضي       

  التطلعات البيئية واإلمنائية على الصعيد العاملي؛  بنيبلوغ تكامل
 البيئة العاملية إىل أن تساعد األطـراف         مؤسسات االتفاقية وأمانة مرفق    يدعو  -٦  

  املؤهلة على بناء قدراهتا يف جمال تعبئة موارد مرفق البيئة العاملية واستخدامها يف الوقت املناسب؛



ICCD/COP(10)/31/Add.1 

71 GE.12-60180 

ختـصيص  سني   مرفق البيئة العاملية إىل أن ينظر، يف سياق املضي يف حت           يدعو  -٧  
 خمصصات جمال التركيز املتعلق بتـردي       املوارد خالل عمليات جتديد املوارد املقبلة، يف زيادة       

   بتوافر املوارد؛األراضي، رهناً
 إىل األمني التنفيذي أن ميضي، بالتشاور مع برنامج األمم املتحـدة            يطلب  -٨  

جدوى وطرائق برنامج عاملي لدعم     سْبر  للبيئة ومع اآللية العاملية ومع مرفق البيئة العاملية، يف          
غ عنها، مـع مراعـاة      عملية اإلبال دون اإلقليمية واإلقليمية و   مواءمة برامج العمل الوطنية و    

  التعليقات الواردة من األطراف يف الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
 التمويل الذي يتيحه مرفق البيئـة العامليـة         تلتمس األطراف على أن     حيث  -٩  

إما ، وذلك    بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية   فاء إلجراءات املرفق، بغية الو    لألنشطة التمكينية، وفقاً  
يف إطـار  ) ج(بطريقة مباشرة أو ) ب(بواسطة وكالة من وكاالت مرفق البيئة العاملية أو       ) أ(

  ؛مشروع جامع
 األطراف على أن تلتمس الدعم من مجيع املصادر املمكنة، مبا فيهـا       يشجع  -١٠  

 الرامية إىل تنفيذ نتائج التقييمـات الذاتيـة         مرفق البيئة العاملية، فيما يتعلق باملشاريع القطرية      
  للقدرات الوطنية وغريها من مبادرات تقييم القدرات ذات الصلة؛

 البلدان األطراف املؤهلة املتأثرة على أن تكثف جهودها يف سـبيل            يشجع  -١١  
ارد ل باملوما يتصعددة األطراف، ال سيما يف املتتقدمي مقترحات مشاريع إىل املؤسسات املالية   

  املخصصة يف إطار مرفق البيئة العاملية ونظامه لتخصيص املوارد الشفاف؛
 مرفق البيئة العاملية إىل أن ميضي يف تبسيط إجراءاته املتصلة باحلصول            يدعو  -١٢  

 األراضي كي يتسىن للبلدان األطراف املؤهلـة        بتدهورعلى خمصصات جمال التركيز املتعلق      
  مناسب التوقيت؛ و كامالًاستخدامها استخداماً

 إىل األمني التنفيذي أن يتشاور مع كبري املوظفني التنفيذيني يف مرفق            يطلب  -١٣  
إدخال تعديالت على مذكرة التفاهم القائمة بني االتفاقيـة         ن كان يتعني    البيئة العاملية يف ما إ    

يطلب إليه  ومرفق البيئة العاملية، وبشأن املقترحات املمكنة يف ضوء التطورات األخرية، كما            
  .تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/١٢املقرر     
مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املـدة للخطـة              

وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ           
  االتفاقية
  إن مؤمتر األطراف،  
 العمل الذي اضطلع به مكتب جلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة     بتقدير إذ يالحظ   
مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطـة وإطـار العمـل             إلعداد  

) ٢٠١٨-٢٠٠٨ (االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            
  ، ICCD/CRIC(10)/17يف الوثيقة الوارد  ،)االستراتيجية(

اليت طُلب فيهـا إىل جلنـة        ٩-م أ /١١املقرر  من مرفق   ) ه(٢الفقرة   إىل   وإذ يشري   
يف استعراض تنفيذ االتفاقية مساعدة مؤمتر األطراف يف تقييم تنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلك              

  ،٢٠١٣إجراء تقييم منتصف املدة حبلول عام 
الذي يؤكد على أن مؤمتر األطـراف سـيكون    ٨-م أ/٣رر املق إىل  يشري أيضاً وإذ    

  ،اهليئة الرئيسية لتقييم واستعراض التنفيذ العام لالستراتيجية
لألطراف وألصحاب املصلحة فرصة فريـدة      أن تقييم منتصف املدة يتيح       وإذ يدرك   

إىل اخلـربة   اسـتناداً    لتقدمي اإلرشاد والتوجيه من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية،        
  العملية املكتسبة يف الفترة منذ اعتماده،

 بأن خطوات كبرية قد اتُّخذت من أجل رصد وتقييم تنفيذ االستراتيجية،            وإذ يسلم   
جولة اإلبالغ األوىل من جانب األطـراف       نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ و     إنشاء  مثل  

، ٢٠١١-٢٠١٠ يف الفترة  بصفة مؤقتة    معتمدةإىل مؤشرات كمية    اً  واجلهات املراقبة استناد  
  وبأن باإلمكان استخالص دروس هامة من هذه املساعي،

بضرورة البدء يف االستعدادات إلجراء تقييم منتصف املدة يف أقرب           يسلّم أيضاً وإذ    
وقت ممكن من أجل فسح اجملال للمشاورات الالزمة مع األطراف واملقرر إجراؤهـا قبـل               

  ،٢٠١٣ عام
اختصاصات تقييم منتصف املدة لالستراتيجية بصيغتها الواردة       تماد  اع يقرر  -١  

 وأن ذلك سوف يشمل تقييم مدى حتقيق جلنة العلم والتكنولوجيا اهلدف            يف مرفق هذا املقرر   
 ٢ و ١أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية           بشأن   ٣التنفيذي  

  ؛  جزءاً ال يتجزأ من التقييم من االستراتيجية باعتبار ذلك٣و
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، رهنـاً بتـوفر   ريق خمصص عامل بني الدورات مكلـف إنشاء ف  يقرر أيضاً   -٢  
  ؛التمويل الالزم، بإعداد توصيات بشأن تقييم منتصف املدة، بتوجيه من مكتب مؤمتر األطراف

أنه يف حال عدم توفر التمويل الكايف لدعم الفريق العامل بني الدورات،             يقرر  -٣  
   ؛تحمل مكتب مؤمتر األطراف مجيع الوظائف املقترنة بالفريق املذكورة يف هذه الوثيقةي

 ١٤أن يتألف الفريق املخصص العامل بني الـدورات مـن            يقرر كذلك   -٤  
عضواً، يضم رئيس مؤمتر األطراف، ورئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ورئيس جلنة العلم             

كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، وممثل واحد        اثنني عن   والتكنولوجيا، وعضوين   
 ١اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطـراف، يعيَّنـون يف أجـل أقـصاه               عن منظمات   

  ؛٢٠١٢فرباير /شباط
، اختـصاصات   ٢٠١٢ينـاير   /من مكتبه أن يضع، قبل كانون الثاين       يطلب  -٥  

  ؛ ، على النحو املبّين يف هذا املقرر ومرفقهتشمل أدوار ومسؤوليات الفريق العامل بني الدورات
لالستفادة مـن   منح الفريق العامل بني الدورات صالحية اختاذ القرار          يقرر  -٦  

خربات املستشارين واملؤسسات، مىت رأى ذلك ضرورياً، متاشياً مع هذه االختصاصات ويف            
   أدناه؛١٢حدود االعتمادات املالية املشار إليها يف الفقرة 

من األمانة تسهيل عمل الفريق العامل بني الدورات، مدعومـة يف            طلبي  -٧  
  ؛ ذلك من اآللية العاملية حيثما كان مناسباً ووفقاً لواليتها

أن يقدم الفريق العامل بني الدورات ما استجد من معلومـات عـن              يقرر  -٨  
  ؛ العملية يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

الفريق العامل بني الدورات التشاور مع األطراف، وكذلك مع          من لبيط  -٩  
 االتـصال  وسائليف ذلك اً  يف عمله، مستخدم  اً  اجلهات األخرى ذات املصلحة، للمضي قدم     

حلصول على تعليقات على الوثـائق       إىل ا  االجتماعات حيثما أمكن، مع السعي    وونية  لكتراإل
  ؛ة هلذا الغرض على املوقع الشبكي لالتفاقيةنت معدنتراملقدمة عن طريق صفحة على اإل

الفريق العامل بني الدورات أن يقدم تقريـراً دوريـاً إىل            من يطلب أيضاً   -١٠  
مكتب مؤمتر األطراف عن أنشطته وعن التقدم احملرز، وأن حييل هذه التقارير واإلسـهامات              

  ؛األخرى إىل األمانة لكي تنشرها على املوقع الشبكي لالتفاقية
 ٣٠الفريق العامل بني الدورات أن ينهي عملـه حبلـول            من  أيضاً يطلب  -١١  
 وأن حييل تقريره واستنتاجاته، على النحو املبـّين يف االختـصاصات            ٢٠١٣يونيه  /حزيران

  املرفقة، إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛
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ينية لتغطية  األطراف إىل التربع للصندوق التكميلي أو تقدمي تربعات عدعوي  -١٢  
التكاليف اإلضافية للفريق العامل بني الدورات، ويأذن لألمني التنفيذي طلب تربعات هلـذا             

  ؛ الغرض
، يف حال عدم تلقي التربعات، بأن تسند والية إىل مكتب جلنة            يوصي أيضاً   -١٣  

  ؛استعراض تنفيذ االتفاقية بإعداد تقييم منتصف املدة بإشراف مكتب مؤمتر األطراف
  .أن ينظر مؤمتر األطراف يف التقرير يف دورته احلادية عشرة يقرر  -١٤  

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  املرفق األول

  اختصاصات تقييم منتصف املدة لالستراتيجية    

  الوالية  -ألف  
ييم يف  قررت األطراف يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف أن يضطلع مؤمتر األطراف بتق             -١

 للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية          منتصف املدة   
سنوات على  نظام رصد األداء بعد مضي ست       ، استناداً إىل    )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

   .)١٢(٢٠١٣ يف عام ورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافي يف الداعتماد االستراتيجية، أ

  هدف التقييم  -باء  
تقييم منتصف املدة هو التوصية بالتدابري املالئمة لتحـسني         اهلدف العام املتوخى من       -٢

  .)١٣(يف تنفيذ االستراتيجيةاً األداء واملضي قدم

 نطاق التقييم  -جيم  

، فضالً  )اإلطار والنطاق الشاملني  (تيجية  ستراسيشمل تقييم منتصف املدة تقييماً لال       -٣
وتقييم أداء وفاعليـة جلنـة      ؛  )١٤(تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية      (عن تقييم لبناهتا  

؛ )١٦(؛ وتقييم استعراض األداء وتقييم نظام االستعراض والتنفيـذ        )١٥(استعراض تنفيذ االتفاقية  
وباإلضافة إىل ذلك سيشمل تقييم منتصف املـدة        . ))١٧(آليات التنسيق اإلقليمي   واستعراض

أفضل الطرق   بشأن   ٣لم والتكنولوجيا وفعاليتها يف حتقيق اهلدف التنفيذي        تقييم أداء جلنة الع   
  . من االستراتيجية٣ و٢ و١لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

أو وثـائق   /وينبغي أن ينظر تقييم منتصف املدة، حسب مقتضى احلال، يف تقارير و             -٤
صلة بالتقييم، مبا يف ذلك ما تعلق مبواءمة بـرامج          االتفاقية اليت حددت بالفعل مسائل ذات       

وينبغي أن يشمل   . االزدواج غري الالزم وإغفال مسائل رئيسية     العمل الوطنية، وذلك لتفادي     
__________ 

 .٤٢، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١٢(
 .٢٦، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١٣(
 .٤٢، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١٤(
 .٧، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )١٥(
 .٧، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )١٦(
 .٨فقرة ، ال٩-م أ/٣املقرر  )١٧(
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التقييم ليس فقط حالة تنفيذ االتفاقية، بل أيضاً حتديد األسباب املمكنة لعدم اكتمال التنفيذ               
  .واحللول احملتملة يف هذه احلالة

 التالية لتقدمي الوثائق الناشئة عن التقييم، على أن تراجع          االستدالليةقترح اآلجال   وت  -٥
  :هذه اآلجال على ضوء جداول اجتماعات االتفاقية

  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٩  تقييم االستراتيجية  )أ(  
  ٢٠١٣يناير /كانون الثاين  تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية  )ب(  
ء وفاعلية جلنة استعراض تنفيـذ      تقييم أدا   )ج(  

  االتفاقية
  ٢٠١٢أغسطس /آب

  ٢٠١٢مايو /أيار  آليات التنسيق اإلقليمي استعراض  )د(  
تقييم أداء جلنـة العلـم والتكنولوجيـا          )ه(  

 ٣وفعاليتها يف إجناز اهلـدف التنفيـذي        
بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحـرز       

 ٢ و ١يف حتقيق األهداف االسـتراتيجية      
   من االستراتيجية٣و

  ٢٠١٣أبريل /نيسان

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠   لتقييم منتصف املدةالنهائيةالنتيجة   )و(  

ويبّين اجلدول التايل اإلطار الزمين لالجتماعات اليت ستناقش فيها املسائل املتـصلة              -٦
  :جداول اجتماعات االتفاقية ضوء يفبتقييم منتصف املدة، على أن يراجع هذا اجلدول 

 اإلقليمية التحضريية للدورة     االجتماعات  )أ(  
احلادية عشرة للجنة اسـتعراض تنفيـذ       

  )١٨(االتفاقية

الربع األخري مـن عـام      
٢٠١٢  

الدورة احلادية عشرة للجنـة اسـتعراض         )ب(  
  تنفيذ االتفاقية

  ٢٠١٣مارس /آذار

االجتماعات اإلقليمية التحضريية للدورة       )ج(  
 تنفيـذ   احلادية عشرة للجنة اسـتعراض    

  )١٩(االتفاقية

 تـشرين   -يوليـه   /متوز
  ٢٠١٣أكتوبر /األول

الدورة احلادية عشرة للجنـة اسـتعراض         )د(  
  تنفيذ االتفاقية

الربع األخـري مـن عـام       
٢٠١٣  

__________ 

 .تقدمي األطراف ما قد يلزم من املوارد املالية اإلضافيةب رهناً )١٨(
 .تقدمي األطراف ما قد يلزم من املوارد املالية اإلضافيةب رهناً )١٩(



ICCD/COP(10)/31/Add.1 

77 GE.12-60180 

 منهجية التقييم  -دال  

 :وكل لبنة من لبناهتاالتالية لتقييم االستراتيجية تقييم الستستخدم معايري   -٧

اق أهداف االستراتيجية مـع احتياجـات وأولويـات         مدى اتس : األمهية  )أ(  
وسياسات األطراف، وهو مقياس ملعرفة ما إذا كانت األهداف وتصميمها مناسبة بالرغم من             

 تغري الظروف؛ 

مدى حتقيق أهداف االستراتيجية، أو املدى املتوقع لذلك يف سياق          : الفاعلية  )ب(  
 ؛ ٨-م أ/٣أحكام املقرر 

والذي م الذي أحرز حنو حتقيق األهداف العامة لالتفاقية         مدى التقد : األثر  )ج(  
 ستراتيجية؛ ميكن أن ينسب إىل تنفيذ اال

األمـوال  (املـسامهات   /مقياس مدى كفاءة االستفادة من املوارد     : الكفاءة  )د(  
 تيجية وحتويلها إىل نتائج؛سترايف تنفيذ اال) واخلربات العملية والوقت وما إىل ذلك

 احتمال أن تستمر على األمد الطويل املزايا الناجتـة عـن        مدى :االستدامة  ) ه(  
  . تيجيةستراتنفيذ االتفاقية نتيجة لتنفيذ اال

 العناصر اجلوهرية  -هاء  

  تيجية الشاملني ستراتقييم إطار ونطاق اال  -١  
تيجية بشكل عام علـى أسـاس   سترا أمهية وفاعلية وأثر وكفاءة واستدامة اال      سُتقيَّم  -٨

  : )٢٠(ا للجوانب التالية من أهدافها ومهمتهامدى حتقيقه
تعزيز قدرة األطراف على دمج أهداف االتفاقية يف سياسـات وخطـط              )أ(  

 واستراتيجيات إمنائية على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين؛ 

 إشراك اجملتمع الدويل يف حتديد األهداف ومؤشرات التقدم؛   )ب(  

يف جمايل املعارف وأفضل املمارسات من النـاحيتني         اًجعل االتفاقية مرجع    )ج(  
 العلمية والتقنية؛ 

تعزيز أوجه التآزر بني حماربة التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار تغري             )د(  
 ؛ البيولوجياملناخ والتكيف معه واحملافظة على التنوع 

 لأللفية؛ املسامهة يف إجناز خطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية   ) ه(  
__________ 

العناصر الواردة أعاله أدرجت ضمن تلك املستخدمة من قبل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الـدورات                 )٢٠(
 ).١٠، املرفق، الفقرة ٧-م أ/٣انظر املقرر (الذي ساعد يف إعداد االستراتيجية 
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 حتسني اإلرادة السياسية وااللتزام باالتفاقية؛   )و(  

 زيادة التوعية يف جمال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والتعريف باالتفاقية؛  )ز(  

 حتسني مشاركة وإشراك أطراف االتفاقية؛  )ح(  

 ضمان توجيه املوارد املوجودة بصورة أفضل وحشد موارد جديدة لتنفيـذ            )ط(  
 ية؛ االتفاق

يف احلصول على املوارد املالية،     بناء قدرات البلدان األطراف النامية املتأثرة         )ي(  
سيما من مرفق البيئة العاملية من أجل متويل أنشطة حماربة التـصحر وتـدهور األراضـي           ال

 واجلفاف؛

حتسني توفري املوارد لتنفيذ برامج اإلجراءات وغريها من أنشطة مكافحـة             )ك(  
 .سيما عن طريق مرفق البيئة العاملية ور األراضي واجلفاف، التصحر وتدهال

 :املدخالت  -٩

وثيقة سياسات عامة تسلط الضوء على التطورات اجلوهرية املتعلقة بتنفيذ            )أ(  
 أعاله، فضالً ) ك(إىل  ) أ(االتفاقية، على حنو ما أُشري إليه يف االستراتيجية، بالنسبة للنقاط من            

  ؛تفاقيةرجي الذي تنفذ فيه االعن تقييم السياق اخلا

إجراء تقييم نوعي للمشاورات واملقابالت والدراسات االستقصائية الـيت           )ب(  
تشمل التعليقات الواردة من البلدان األطراف واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة واخلـرباء،              

  ؛ذلك بشأن تنفيذ برامج اإلجراءات يف مبا

ن التقدم احملـرز يف تنفيـذ اسـتراتيجية         تقرير يقدمه األمني التنفيذي بشأ      )ج(  
 . )٢١(االتصاالت الشاملة

  :النواتج املتوقعة  -١٠
إجراء تقييم شامل لالستراتيجية وسياق تنفيذها يشتمل علـى مقترحـات        )أ(  

  لتحسني تنفيذ وفعالية االستراتيجية وامتدادها الزمين؛
الـواردة  والتنفيذية  ة   بني األهداف االستراتيجي   القائمةإجراء تقييم للعالقة      )ب(  

، مـن    املعتمدة بـصفة مؤقتـة     مؤشرات قياس األثر واألداء ذات الصلة     واالستراتيجية،   يف
  .حتديد الصلة بني النتائج املتوقعة لتنفيذ االستراتيجية والتأثريات املتوقعة لتنفيذ االتفاقية أجل
 :النتائج املتوقعة  -١١

ـ   بشأن متر األطرافة ملؤ  عشر ةاحلاديالدورة  إىل  تقدم  توصيات     ذ سبل حتـسني تنفي
 . هااالستراتيجية وأدائ

__________ 

 .٩-م أ/٤املقرر  )٢١(
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  تنفيذ االستراتيجيةيف تقييم التقدم احملرز   -٢  
سيكون أساس هذا التقييم هو االستعراض الذي أجري يف الدورة التاسـعة للجنـة                -١٢

عشرة للجنة  ويف الدورة احلادية    ) ملؤشرات األداء املعتمدة بصفة مؤقتة    (استعراض تنفيذ االتفاقية    
، فضالً عن حتليل اجتاهات مؤشرات األداء املعتمدة بـصفة مؤقتـة   )قياس األثر ملؤشرات(ذاهتا  
وسيتناول التقييم مسائل حمددة نشأت عـن       . سُيضطلع به يف الدورة احلادية عشرة للجنة       الذي

ليل إجنـاز  حت وسُيجرى. استعراض التقدم احملرز، مبا يف ذلك التدفقات املالية وأفضل املمارسات     
نطاق العملية املتكررة اليت      يف ٩-م أ /١٣ واحملددة يف املقرر     ةاألهداف اليت اعتمدت بصفة مؤقت    

هذه املؤشرات  ضبط  من أجل   ومؤشرات تقييم األثر    حددها املقرر ذاته بالنسبة ملؤشرات األداء       
ؤشـرات  م مواءمة جمموعات يشمل  واألهداف واملنهجيات ذات الصلة، حبسب االقتضاء، مبا        

 . واالستراتيجيةجال التركيز اخلاص بتدهور األراضي ملرفق البيئة العاملية األثر املتعلقة مبتقييم 

 : ، ستراعي هذه العملية ما يلي املعتمدة بصفة مؤقتةوبالنسبة ملؤشرات األداء  -١٣

 ؛ املعتمدة بصفة مؤقتةتعاريف مؤشرات األداء  )أ(  

 إطارها الزمين؛ تعاريف األهداف، مبا يف ذلك   )ب(  

 منهجية جتميع البيانات وضبط النوعية؛  )ج(  

 النوعية؛لإلسهامات تبسيط مناذج اإلبالغ وتوفري إطار إضايف   )د(  

 القيود الزمنية لتجميع وحتليل البيانات؛   ) ه(  

ة من أجل استكمال مجـع  التنسيق مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصل     )و(  
 علقة بالتدفقات املالية وأفضل املمارسات؛ سيما املت الالبيانات، 

 حمتوى وشكل أية عملية تبليغ مستقبلية من جانب منظمات اجملتمع املدين؛   )ز(  

 . فعالية العملية من حيث التكلفة  )ح(  

 :)٢٢(األثر، ستراعي هذه العملية ما يليتقييم وبالنسبة ملؤشرات   -١٤

 قبل البلدان املتأثرة؛ تطبيق واستعراض مؤشرات قياس األثر من   )أ(  

نتائج االستعراض العلمي من جانب األقران بشأن أمهية ودقـة مؤشـرات             )ب(  
 األثر والفعالية من حيث التكلفة؛ تقييم 

  األثر؛تقييم النتائج والدروس املستفادة خالل الرصد األويل ملؤشرات   )ج(  

واملؤسسات، مبـا يف     مع الربامج ذات الصلة واملشاريع       املمكنةأوجه التآزر     )د(  
 ذلك تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى؛ 

  .لالتفاقيةاملسامهات ذات الصلة املقدمة خالل املؤمترات العلمية   ) ه(  
__________ 

 .٩-م أ/١٧املقرر  )٢٢(
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 :املدخالت  -١٥

التحليالت اليت أعدهتا مؤسسات االتفاقية، وخباصة املعلومـات الناجتـة عـن            )أ(  
             ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتـرة   عتمـدة بـصفة مؤقتـة        امل إىل مؤشـرات األداء   اً  التنفيذ استناد  تقييم

ألثـر  تقيـيم ا  إىل مؤشـرات    اً  عن التقييم األول للتنفيذ استناد      ، فضالً ٢٠١١-٢٠١٠وللفترة  
 ؛ ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

بعد توصيات الـدورة التاسـعة      (ؤمتر األطراف   الدورة العاشرة مل  مقررات    )ب(  
للدورة احلاديـة    مشروعات املقررات اليت أُعدت      عن  ، فضالً )للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

 ؛م تنفيذ االتفاقية واالستراتيجيةملؤمتر األطراف من حيث صلتها بتقييعشرة 

لجنة لوثائق عن العملية املتكررة بشأن املؤشرات املقدمة إىل الدورة العاشرة         )ج(  
بشأن هذه املسألة،    قرراتمالختاذ  ؤمتر األطراف   ملللدورة العاشرة    و  االتفاقية استعراض تنفيذ 

 تنفيـذ استعراض  للجنة   ة عشر ةاحلاديالدورة  فضالً عن الوثائق املتعلقة هبذه املسألة اليت قدمت إىل          
  ، اليت تراعي التعليقات املقدمة من الدول األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة؛ االتفاقية

كيفية قياس التقدم احملرز يف     الوثائق اليت أعدهتا جلنة العلم والتكنولوجيا عن          )د(  
 ؛ ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، ٣ و٢و١تنفيذ األهداف االستراتيجية 

عن املقابالت والدراسـات      التقييم النوعي، مبا يف ذلك املشاورات، فضالً        ) ه(  
 .لية املعنية واخلرباءاالستقصائية اليت تتضمن تعليقات البلدان األطراف واملنظمات الدو

 النواتج املتوقعة   -١٦

إجراء تقييم شامل للتقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية يتضمن مقترحـات             )أ(  
ـ     األداء واألثر للنظر فيها خالل       تقييمجملموعة دنيا من مؤشرات      ؤمتر الدورة احلادية عشرة مل

، على أن يصحب ذلـك      )٢٤(٩-م أ /١٧و )٢٣(٩-م أ /١٣، وذلك عمالً باملقررين     األطراف
موعة منقحة من األهداف واملعلومات املنهجية ذات الصلة املتعلقة بكيفيـة تنفيـذ             تقدمي جم 

   املؤشرات؛
تنسيق جمموعات مؤشرات قياس األثر اليت تشتمل عليها االستراتيجية، مع            )ب(  

  .التركيز اخلاص بتدهور األراضي ملرفق البيئة العامليةإيالء اهتمام جملال 
 :النواتج املتوقعة  -١٧

              ؤمتر األطراف بـشأن تنقـيح عناصـر       الدورة احلادية عشرة مل   إىل  تقدم  ات  توصي  
 ).املؤشرات واألهداف ذات الصلة (٩-م أ/١٣املقرر 

__________ 

 .٣، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )٢٣(
 .٥، الفقرة ٩-م أ/١٧املقرر  )٢٤(
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 تقييم أداء وفاعلية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٣  

 :)٢٥(تطبيق املعايري التاليةبسُيجرى تقييم أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   -١٨

مـع  العامـة للجنـة     نتـائج   الغايات و الهداف و األمدى اتساق   : األمهية  )أ(  
الدعم املقـدم مـن اللجنـة إىل        من حيث صلتها ب   احتياجات وتوقعات األطراف، وخباصة     

  األطراف لتمكينها من حتقيق النتائج واألهداف احملددة يف االستراتيجية؛ 
 لالتفاقيـة الـذي     العامةمدى التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف       : األثر  )ب(  

أن ينسب إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عن طريق أمور منـها اإلجـراءات ذات                ميكن
الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن الُنهج والسياسات واالستراتيجيات لتعزيـز تنفيـذ             

  واالستراتيجية؛ االتفاقية

ن يف  ا ومهامها كما هـو مبـيّ      مدى استجابة اللجنة لتنفيذ واليته    : الفعالية  )ج(  
 ؛٩-م أ/١١ و٨-م أ/٣ين املقرر

مدى إسهام عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف اسـتمرار           : االستدامة  )د(  
 حتقق املزايا على األمد الطويل من أجل تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية؛

تناسـب  مدى ال ): الفعالية من حيث التكلفة الجتماعات اللجنة     (الكفاءة    ) ه(  
 الكمي والنوعي بني النتائج اليت حققتها اللجنة واملوارد اليت استثمرت؛ 

مدى جناح تصميم دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        : مالءمة التصميم   )و(  
يف اإلفضاء إىل مناقشات تفاعلية وإىل التفاعل القائم على أساس التعلم مبا يؤدي إىل إضـفاء                

 .لية استعراض تنفيذ االتفاقيةى عمالشفافية واملرونة عل

 :املسامهات  -١٩

سسات االتفاقية  التقارير اليت أعدهتا األمانة واآللية العاملية بشأن استعراض أداء مؤ           )أ(  
  ؛واهليئات الفرعية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨  السنتني لفتراتبرنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         )ب(  
 ٢٠١٤-٢٠١٠للفتـرتني   لعمـل   عن خطط ا    ، فضالً ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠و
 ؛ ٢٠١٥-٢٠١٢و

عن املقـابالت والدراسـات       املشاورات، فضالً يشمل  التقييم الكمي، مبا      )ج(  
 .املعنينيواردة من األطراف واملنظمات الدولية واخلرباء تتضمن تعليقات االستقصائية اليت 

__________ 

 ، استخدمت معايري مماثلة الستعراض اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل          ٦-م أ /٧عمالً باملقرر    )٢٥(
 . األطرافرالدورتني السابعة والثامنة ملؤمت
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 :الناتج املتوقع  -٢٠

 تنفيذ االتفاقية، مع إمكانية تقـدمي       إجراء تقييم شامل ألداء وفاعلية جلنة استعراض        
  .  عند الضرورة،للجنة) معدلة/جديدة(منقحة  اختصاصات من أجلمقترحات 

 :النتيجة املتوقعة  -٢١

السبيل لتحـسني أداء  إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بشأن    تقدم  توصيات    
 .وفعالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

أفـضل   بـشأن    ٣ية جلنة العلم والتكنولوجيا يف حتقيق اهلدف التنفيذي         تقييم أداء وفعال    -٤  
   من االستراتيجية٣ و٢ و١الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

 بشأن أفضل ٣تقييم أداء جلنة العلم والتكنولوجيا يف حتقيق اهلدف التنفيذي  سُيجرى    -٢٢
  مـن االسـتراتيجية    ٣ و ٢ و ١قيق األهداف االستراتيجية    الطرق لقياس التقدم احملرز يف حت     

باالستناد إىل املقررات السابقة اليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن حتسني كفاءة وفعالية جلنـة              
، وبشأن إعادة تشكيل    )٢٧(، وبشأن سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      )٢٦(العلم والتكنولوجيا 

  .)٢٩( )٢٨( مع توصيات االستراتيجيةعمليات جلنة العلم والتكنولوجيا متاشياً
  :الناتج املتوقع  -٢٣

 ٣إجراء تقييم شامل ألداء وفاعلية جلنة العلم والتكنولوجيا يف حتقيق اهلدف التنفيذي               
 مـن   ٣ و ٢ و ١بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف االسـتراتيجية             

ـ        ل تنقـيح برنـامج عمـل جلنـة العلـم      االستراتيجية، مع إمكانية تقدمي مقترحات من أج
  .عند الضرورة والتكنولوجيا

  :النتيجة املتوقعة  -٢٤
فيما يتعلق بدور جلنة العلم     إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف       تقدم  توصيات    

  .يف تنفيذ االستراتيجية أو مسامهتها يف تنفيذها والتكنولوجيا

 نفيذتقييم نظام استعراض األداء وتقييم الت  -٥  

 : ما يليفي هذا النظام النظرسيتضمن تقييم   -٢٥

تقييم التنفيذ، واستعراض األداء، واستعراض     (التفاعل بني خمتلف عناصر النظام        )أ(  
  يف ضوء تفاعل وتآزر هذه العناصر؛ ) التدفقات املالية وختصيصها ونشر أفضل املمارسات

__________ 

 .٧- م أ/١٥املقرر  )٢٦(
 .٨- م أ/١٢املقرر  )٢٧(
 .٩- م أ/١٦املقرر  )٢٨(
ستقدم تفاصيل إضافية عن هذا اجلزء من التقييم، يف حال وافقت األطراف على أن يشمل التقيـيم                  )٢٩(

 .جلنة العلم والتكنولوجيا
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واهليئات الفرعية عن طريـق     التعليقات املقدمة عن أداء مؤسسات االتفاقية         )ب(  
 التقارير الواردة بشأن تنفيذ برامج العمل اخلاصة بكل منها؛ 

ة واهليئات الفرعية االضطالع     ملؤسسات االتفاقي  تتيحاليت  التشغيلية  طرائق  ال  )ج(  
  قائمة على النتائج بغية حتقيق العناصر اجلوهرية اليت حددهتا جلنة استعراض التنفيذ؛يزنة مب

املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا إىل جلنة استعراض تنفيـذ          سهامات  اإل  )د(  
  .)٣٠(االتفاقية والتفاعل بني اهليئات الفرعية

 :املدخالت  -٢٦

ترونية لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ       لكاستعراض وتقييم البوابة اإل     )أ(  
هبا، وكيفية ترمجة نظام التقيـيم      فيما يتعلق بتحقيق أهدافها، مبا يشمل أدوات التبليغ املتصلة          

عـن    إىل أداة فعالة متكن األطراف من رصد برامج تنفيذ اإلجراءات والتبليغ عنها، فـضالً             
 ؛ اإللكترونيةالتعليقات املقدمة من األطراف بشأن استخدام البوابة 

سـسات  التقارير اليت أعدهتا األمانة واآللية العاملية بشأن استعراض أداء مؤ           )ب(  
  ؛ فاقية واهليئات الفرعيةاالت

 ٢٠١١-٢٠١٠برامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لفتريت السنتني           )ج(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠٠٩الفترتني عمل ، وكذلك خطط ٢٠١٣-٢٠١٢و

الوثائق الرمسية ومقررات مؤمتر األطراف املتعلقـة بالتفاعـل بـني جلنـة               )د(  
ولوجيا، مع اإلشارة بشكل خاص إىل أفضل املمارسات        استعراض التنفيذ وجلنة العلم والتكن    

 وإدارة املعارف؛ 

ا وجلنة اسـتعراض    الوثائق املشتملة على مسامهات جلنة العلم والتكنولوجي        ) ه(  
 تنفيذ االتفاقية؛

اسـات  التقييم النوعي، مبا يف ذلك املشاورات، وكذلك املقـابالت والدر           )و(  
طـراف واملنظمـات الدوليـة    واردة مـن البلـدان األ    تتعليقااالستقصائية املشتملة على    

 .املعنيني واخلرباء

 : النواتج املتوقعة  -٢٧

مقترحـات  يـشمل   ، مبا   استعراض األداء وتقييم التنفيذ   شامل لنظام   ييم  تق  )أ(  
  تحسني الطرائق العملية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ ل

  مسارد؛ مناذج إبالغ منقحة ومبادئ توجيهية و  )ب(  

__________ 

 .٩، الفقرة ٩-م أ/١٣واملقرر ) و(١٧، املرفق، الفقرة ٩-م أ/١١املقرر  )٣٠(
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 :النتيجة املتوقعة  -٢٨

 ٩-م أ /١٢إىل مؤمتر األطراف احلادي عشر بشأن مراجعـة املقـررين           تقدم  توصيات    
 . ٩-م أ/١٣و

 ترتيبات آليات التنسيق اإلقليميةاالستعراض الشامل ل  -٦  

 اللجان اإلقليمية،   )أ(: سيتناول االستعراض العناصر الثالثة آلليات التنسيق اإلقليمية        -٢٩
 .  وحدات التنسيق اإلقليمية)ج(، الربامج املواضيعيةت  شبكا)ب(

 : العناصر، وفقاً للمعايري التاليةهذه  بالنسبة لكل واحد من ،وسيجري التحليل  -٣٠

مدى استجابة آليات التنسيق الوطنيـة إىل التحـديات القائمـة           : األمهية  )أ(  
 وقضاياها ة على الصعيد اإلقليميرفقات تنفيذ االتفاقيوقدرات املناطق املشمولة مب   ،  واملستجدة

  ؛)٣١(احملددة
مدى التقدم الذي حتقق يف تيسري التنسيق املطلوب لتنفيذ االتفاقيـة           : األثر  )ب(  

 واالستراتيجية على الصعيد اإلقليمي، الذي ميكن أن ينسب إىل إنشاء وتشغيل آليات التنسيق            
 ؛ اإلقليمية

ات التنسيق اإلقليميـة لوالياهتـا      مدى استجابة خمتلف عناصر آلي    : الفعالية  )ج(  
 ووظائفها، على حنو ما حددته األطراف؛

مدى احملافظة على املوارد املستثمرة يف إنشاء وتشغيل آليـات          : االستدامة  )د(  
 على األمدين املتوسط والطويل، والدعم السياسي املقدم ملختلف اجلهـات           اإلقليميةالتنسيق  

 ؛ صاحبة املصلحة املشاركة يف التنفيذ

مدى تناسب النتائج اليت حققتها آليات التنسيق اإلقليميـة مـع           : الكفاءة  ) ه(  
 .االستثمار، من حيث املوارد الداخلية واخلارجية

تقيـيم  اً   سـيجري أيـض    بوحدات التنسيق اإلقليمـي،   وفيما يتعلق بصفة خاصة       -٣١
  : )٣٢(التالية اجلوانب
 الترتيبات املؤسسية؛  )أ(  

 ؛ترتيبات اإلبالغ  )ب(  

 مالك املوظفني؛على صعيد تطلبات امل  )ج(  

 امليزانية؛على صعيد تطلبات امل  )د(  

__________ 

 .الديباجة، ٩-م أ/٣املقرر  )٣١(
 .ICCD/COP(9)/3الوثيقة  )٣٢(
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 ترتيبات االستضافة؛   ) ه(  

 .برامج العمل والنتائج  )و(  

 :املدخالت  -٣٢

  ؛)٢٠١١-٢٠١٠(اء مؤسسات االتفاقية تقارير أد  )أ(  
على حنو املعلومات املستلمة من مؤسسات االتفاقية بشأن األنشطة املشتركة   )ب(  

  جاءت يف برنامج العمل املشترك؛ ما
برنـامج العمـل    /حليل برنامج العمل دون اإلقليمـي     املعلومات املتعلقة بت    )ج(  

اإلقليمي، الذي أعدته األمانة، مبا يف ذلك التوجيهات الواردة يف مرفقات التنفيذ على الصعيد              
  اإلقليمي املتصلة بكيفية املضي قدماً؛

اكز املرجعية اليت ميكن أن حتصل على نصيب من العمـل           معلومات عن املر    )د(  
   املتعلق بتنفيذ االتفاقية كجزء من آليات التنسيق اإلقليمية؛

   ؛٩-م أ/٣نفيذي بشأن تنفيذ املقرر تقارير األمني الت  ) ه(  
عن املقابالت والدراسـات      التقييم النوعي، مبا يف ذلك املشاورات، فضالً        )و(  

مل التعليقات املقدمة من البلدان األطراف واملنظمـات الدوليـة ذات           االستقصائية اليت تش  
  .واخلرباء الصلة
 :الناتج املتوقع  -٣٣

إجراء استعراض شامل آلليات التنسيق اإلقليمية القائمة، مبا يف ذلـك املقترحـات               
 . يف املستقبلليات بطرائق عمل هذه اآلاملتعلقة 

 :النتيجة املتوقعة  -٣٤

سبل حتـسني أداء وفعاليـة       مؤمتر األطراف احلادي عشر بشأن       إىلتقدم  توصيات    
 . آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

 العملية االستشارية  -واو  

فعاالً وتشاركياً حبق، ستنشأ عمليـة تـشاورية يف          تقييم منتصف املدة     لكي يكون   -٣٥
 ،دورة احلادية عشرة ملـؤمتر األطـراف  الؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملالفترة الفاصلة بني   

 : العملية عن طريق الوسائل التاليةتيسر هذه على أن 

االستفادة من االجتماعات اإلقليمية التحضريية للدورة احلادية عشرة للجنة           )أ(  
، اليت سيخصص خالهلا يـوم      الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    استعراض تنفيذ االتفاقية و   

  راء اإلقليمية بشأن تقييم منتصف املدة؛ كامل لصياغة اآل
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توجيه املشاورات من جانب مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية واللجـان            )ب(  
  التنفيذية اإلقليمية؛

  ؛ ) اإللكترونيةاملنتديات(ترونية لكاملشاورات عرب الشبكة اإل  )ج(  
طريـق  نشر مجيع الوثائق واملعلومات ذات الصلة على نطاق واسع عـن              )د(  

  .صفحة ويب معدة هلذا الغرض

 املساعدة اخلارجيةالدعم املقدم من األمانة و  -زاي  

. واملساعدة يف العمليـة التـشاورية     هذه االختصاصات   تيسري  على   األمانة   ستعمل  -٣٦
وستسعى يف سبيل ذلك إذا لزم األمر للحصول على مساعدة خارجية يف جتميع املعلومـات               

، وفقاً لالختصاصات الواردة يف املرفق األول       ق املعلومات األساسية  وإعداد وثائ املطلوبة ويف   
وستعمل اآللية العاملية، ووفقاً لواليتها، على تيسري هـذه         . ICCD/CRIC(10)/17من الوثيقة   

  .العملية حيثما اقتضى األمر
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  ١٠-م أ/١٣املقرر     
  تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء    

  ألطراف،إن مؤمتر ا  
 إىل العملية املوسعة اليت اضطلعت هبا األطراف يف تقييم تنفيذ االتفاقية واخلطـة              إذ يشري   

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة             
  ،٩-م أ/١٣ للقرار  طبقاً،)االستراتيجية(

، ٩-م أ/١١ا مرفقه الثالث، واملقـرر  ال سيم، ٩-م أ /١٣ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    
  الذي يتضمن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،

من مرفق البيئة العاملية واالحتاد األورويب وإسبانيا وأملانيا        املقدم   الدعم املايل    وإذ يقدر   
 إىل ٢٠١٠لتمويل الربنامج العاملي وتيسري بناء القدرات فيما يتعلق باإلبالغ يف الفترة من عام 

  ،٢٠١١ عام
يف اليت نظَّمـت     مداوالت ونتائج خمتلف االجتماعات اإلقليمية       وإذ يضع يف اعتباره     
  رفقات االتفاقية اخلاصة بالتنفيذ على الصعيد اإلقليمي، متصل مبسياق

 التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا التاسـعة،           وقد استعرض   
  ،٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١انيا، يف الفترة املعقودة يف بون بأمل

 بأن خطوات كبرية قد اتُّخذت من أجل رصد وتقييم تنفيذ االستراتيجية،            وإذ يسلم   
إىل مؤشرات كمية يف    اً  مثل جولة اإلبالغ األوىل من جانب األطراف واجلهات املراقبة استناد         

   املساعي،، وبأن باإلمكان استخالص دروس هامة من هذه٢٠١١-٢٠١٠ الفترة

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي     
 األطراف إىل أن تستعرض السبل املتبعة إلذكاء الوعي، وتشدد على           يدعو  -١  

  أكثر طرق التواصل فعالية من أجل الوصول إىل مجاهري أوسع؛
 من األمانة أن تواصل، بالتعاون مع املنظمات الـشريكة، دورهـا            يطلب  -٢  
 يف مكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفاف وكفالة أن تدرج هذه املسائل، على             التوعوي

النحو املناسب، يف جداول أعمال االجتماعات األولية ذات الصلة، وفق ما هو موصوف يف              
  برنامج العمل؛ 

استراتيجية االتصال الشاملة يف    آخذاً بعني االعتبار     األطراف،   يدعو كذلك   -٣  
بظاهرة التـصحر وتـدهور األراضـي       لشحذ الوعي   ىل مضاعفة جهودها    إطار االتفاقية، إ  

 من أجل زيـادة مـستوى   التنوع البيولوجيوتراجع واجلفاف وأوجه تآزرها مع تغري املناخ    
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وبلوغ اهلدف العـاملي      فعاالًاً  الفهم، ومن مث رفع مستوى الدعم الالزم لتنفيذ االتفاقية تنفيذ         
، ويدعو البلـدان األطـراف      ٩-م أ /١٣ احملدد يف املقرر     CONS-O-1املتعلق باملؤشر املوحد    

  املتقدمة إىل مواصلة تقدمي املساعدة؛

  إطار السياسة العامة: ٢اهلدف التنفيذي     
الكامنـة  سباب  األ األطراف ومؤسسات االتفاقية إىل مواصلة حتليل        يدعو  -٤  

ية، واقتـراح تـدابري     عملية مواءمة برامج العمل الوطن    ذي الصلة ب  تنفيذ  الضعف معدل   وراء  
  تصحيحية تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية عشرة؛

أن تـويل    األطراف املتأثرة واألطراف املدرجـة يف املرفقـات          إىل يطلب  -٥  
 ويطلـب   مية واإلقليمية مع االستراتيجية،    ملواءمة برامج عملها الوطنية ودون اإلقلي      األولوية

توفري ما يكفي من الدعم املايل والتقين للبلدان األطراف املتأثرة عـن طريـق              أيضاً مواصلة   
  ؛شركائها التقنيني واملاليني

اآللية العاملية أن تدرجا يف برنـامج العمـل         إىل  إىل األمانة و  كذلك   يطلب  -٦  
عملية صياغة  املشترك لفترة السنتني القادمة اجلهود الرامية إىل تقدمي الدعم التقين واملايل اإلضايف ل            

  مواءمة برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية بني البلدان األطراف املتأثرة؛ أو/و
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل حتليل األسباب اليت أدت إىل إبـرام             يدعو  -٧  

  عدد حمدد فقط من اتفاقات الشراكة وإىل تقصي إمكانية مضاعفة هذه االتفاقات؛
 على  تضمنأطراف اتفاقيات ريو الثالث على النظر يف احلاجة إىل أن            يشجع  -٨  

 املنظمات واملؤسسات املاليـة     بدعم من برجمة تآزرية لالتفاقيات    /املستوى الوطين عملية ختطيط   
  ؛٩-م أ/١٣الدولية كل منهـا يف إطار واليته أو يف إطار آليات التنفيذ املشترك وفقاً للمقرر 

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣اهلدف التنفيذي     
 البلدان األطراف املتأثرة إىل مضاعفة جهودها يف جمال إنشاء نظم رصد            يدعو  -٩  

  وطنية تعىن حتديداً بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف أو زيادة حتسني نظم الرصد القائمة؛ 
م  البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات ذات الصلة إىل تـوفري الـدع           يدعو  -١٠  

التقين واملايل اإلضايف إىل البلدان األطراف املتأثرة يف سبيل إنشاء وصيانة وحتسني نظم رصد              
واجلفاف من أجل اإلسهام يف مواءمة      وتدهور األراضي   وطنية متكاملة تعىن حتديداً بالتصحر      

  شىت نظم الرصد البيئي؛ 
شورة لألطراف   عالوة على ذلك جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدمي امل         يدعو  -١١  

عملية مواءمة  ل دعماًبشأن أفضل وسيلة إلجراء االستعراض املستند إىل املعرفة وحتليل الثغرات           
  برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية؛ 
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  بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي     
 إىل األمانة واآللية العاملية بذل جهود للقيام، على سبيل األولويـة،            يطلب  -١٢  
   اجلغرايف فيما يتعلق بالدعم املقدَّم لبناء القدرات؛ االختاللوجه بتصحيح أ
 إىل اآللية العاملية أن تقدم، يف حدود املوارد املتاحـة هلـا،             ويطلب كذلك   -١٣  

تقييم احتياجاهتا املاليـة املتعلقـة ببنـاء        جمال  الدعم اإلضايف واملالئم إىل البلدان املتأثرة يف        
  الستثمار املتكاملة؛ القدرات وإدراجها يف أطر ا

  استعراض التدفقات املالية املوجهة لتنفيذ االتفاقية    
 األطراف إىل االضطالع بعمليات مواءمة برامج العمل الوطنية وإعداد أطر           يدعو  -١٤  

  تنازع العمليات؛ واالستثمار املتكاملة يف وقت واحد إلتاحة تالقح األفكار وتفادي االزدواجية 
 تضاعف، بدعم من اآلليـة العامليـة،    املتأثرة إىل أن   األطراف    البلدان يدعو  -١٥  

 يف ٥٠غرض تأمني حصول ما ال يقل عـن     لجهودها الرامية إىل إنشاء أطر استثمار متكاملة        
املائة من البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية على أطـر اسـتثمار              

  ؛ ٢٠١٤متكاملة متطورة حبلول عام 
 التحليل األدق للصعوبات اليت تواجهها       أن تواصل   إىل اآللية العاملية   لبيط  -١٦  

ن من  األطراف يف تطوير وتنفيذ أطر االستثمار املتكاملة بغية توفري اإلرشاد السليم الذي ميكّ            
إجناز األهداف املتوخاة، وذلك لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلاديـة              

  عشرة؛ 
 البلدان املتقدمة واملؤسسات املتعددة األطراف واآللية العاملية واألمانة         يدعو  -١٧  

 يف جهودها   مراعيةً التوازن اجلغرايف  إىل توفري الدعم اإلضايف للبلدان األطراف املتأثرة املؤهلة،         
ـ      يطلب باإلضافة إىل ذلك   الرامية إىل إنشاء أطر االستثمار املتكاملة، و       ة  مـن اآلليـة العاملي

  مضاعفة جهودها يف سبيل حشد موارد مالية جديدة وإضافية؛ 
 إىل اآللية العاملية مساعدة البلدان األطراف املتأثرة على استكـشاف           يطلب  -١٨  

  قنوات موارد مالية غري تقليدية ومبتكرة؛
 حشد الـدعم املـايل     اآللية العاملية إىل مضاعفة جهودها الرامية إىل         يدعو  -١٩  

   ملموسة قابلة للتنفيذ لفائدة البلدان األطراف املتأثرة؛ ألنشطة ومشاريع
ما وعلى النحـو   إىل األمانة واآللية العاملية، يف إطار الوالية املنوطة هب       يطلب  -٢٠  

تـوفري  األطـراف   البلدان املتقدمة   ويناشد   ،نيتالسنلفترة  املنصوص عليه يف برناجمي عملهما      
تيسري صياغة مشاريع االقتراحات املالئمـة علـى        ورد  تقييم وختطيط املوا  الالزمة ل املساعدة  

  املستوى الوطين؛ 
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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل حتليل األسباب اليت تبعث على الظـن             يدعو  -٢١  
يف فعالً  تسهم أو هي ال تسهم      ال ُينظر إليها بأهنا     بأن أغلبية االستثمارات القطرية ذات الصلة إما        

  األطراف على املستوى الوطين؛ لتتناوهلا نية واستكشاف احللول املمكنة تنفيذ برامج العمل الوط

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقرير املقدم من األمانة عن األهـداف                
  التنفيذية لالستراتيجية

 إىل األمانة مسك وحتديث القـوائم املوضـوعة للمؤشـرين           يطلب أيضاً   -٢٢  
بغية إتاحة ) رمسية واملقررات والقوائم املتعلقة بنظم تبادل املعارفالوثائق ال (١١ و٢املوحدين 

  بيانات جديدة لعملية اإلبالغ املقبلة؛
لالجتاهات يتضمن إشـارة إىل     اً  أولي   أن جتري األمانة حتليالً    يطلب كذلك   -٢٣  

  مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عملية اإلبالغ املقبلة؛
 ١٢ استخدام املعلومات املقدمة يف إطار مؤشر األداء املوحـد        مبحدودية   يسلم  -٢٤  

شبكات العلم والتكنولوجيا أو املؤسسات أو العلماء يف البحوث الـيت           من يشارك من    عدد  (
 إىل األمانة أن تنظر يف اخليارات املتاحة لزيادة تنقيح          ويطلب) طلب مؤمتر األطراف إجراءها   

  خلمسة املقترحة يف إطار تقييم منتصف املدة؛مؤشرات األداء ا
 عـن    فـضالً  ،ال سيما مرفقه الثالـث     ،٩-م أ /١٣ يف املقرر    يعيد النظر   -٢٥  
 إىل األمانـة أن تقـدم    ويطلب ،٩-م أ /١١ الثالث من مرفق املقرر      الفرعمن  ) أ(١٠ الفقرة

اسـتعراض تنفيـذ    تقريرها عن تقييم التنفيذ، إىل جانب كيانات اإلبالغ األخرى، إىل جلنة            
  .يف الفترة الفاصلة بني الدورات العادية ملؤمتر األطرافاليت تعقد االتفاقية يف دوراهتا 

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/١٤املقرر     
بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلـك مؤشـرات األداء         املتعلق  اإلجراء املتكرر       

  جراءات اإلبالغواألثر، واملنهجية، وإ
 مؤمتر األطراف،إن   

  من االتفاقية،٢٦املادة  بيذكِّرإذ   

 االتفاقية، من ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢الفقرة ب أيضاًيذكِّر وإذ   

وإطار العمل االستراتيجيني طة اخل  بشأنومرفقه ٨-م أ/٣املقرر  وإذ يضع يف اعتباره       
ال سـيما   ،  )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    للسنوات العشر من أجل     

لجنة استعراض تنفيـذ    املشار إليها بالنسبة ل   ولويات  األإطار التنفيذ و  املتعلق ب الفصل السادس   
  املعلومات واستعراض التنفيذ، فيما خيص تبليغاالتفاقية

لتنظيم وتبسيط تبليـغ املعلومـات،      موحدة  اعتماد إجراءات   استصواب  وإذ يدرك     
 ،٩-م أ/١٣املقرر على النحو املطلوب يف إجراء متكرر  إىلواحلاجة 

للجنة  للدورة التاسعة    ذات الصلة يف التقرير الشامل    بالفروع   تقديرب إذ حييط علماً  و  
 ،اإلجراء املتكررألطراف بشأن ، الذي يضم تعليقات لاستعراض تنفيذ االتفاقية

ـ    ICCD/CRIC(10)/11الوثيقة    استعرض وقد   ة مؤشـرات األداء    بشأن تنقيح جمموع
أفضل السبل لقيـاس التقـدم       بشأن   ICCD/CRIC(10)/12والوثيقة  ،  ذات الصلة نهجيات  املو

 احملدد يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات        ٤احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي      
تـرح  بشأن الشكل املق   ICCD/CRIC(10)/13، والوثيقة   العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     

 ICCD/CRIC(10)/14الوثيقـة   واملبادئ التوجيهية املنهجية لتقارير منظمات اجملتمع املدين، و       
بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحليل األويل للمعلومات الـواردة يف تقـارير األطـراف            

  وغريها من الكيانات املبلغة،
ليات املؤسسية اإلضافية   اإلجراءات أو اآل   بشأن   ١٠-م أ /١٢ باملقرر   وإذ حييط علماً    

 ، ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

شأن موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية       ب ١٠-م أ /١٧ املقررب أيضاً وإذ حييط علماً    
  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،

ة املتعلقة بأفـضل الـسبل    بشأن املشور١٠-م أ/١٩ باملقرر  كذلك وإذ حييط علماً    
  ،٣ و٢ و١لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
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  تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة    

اسـتناداً إىل  تنفيذ التحسينات الـضرورية   األمانة واآللية العامليةإىل  يطلب  -١  
خيص منـاذج اإلبـالغ     فيما   ICCD/CRIC(10)/11 الواردة يف الوثيقة  التوصيات والتعليقات   

، من أجل القيام علـى      ٢٠١٢لعام  مبؤشرات األداء لدورة اإلبالغ     املتصلة  والقضايا املنهجية   
 ؛وجه اخلصوص بتبسيط مناذج اإلبالغ وتوضيح مؤشرات األداء والتعاريف واملنهجيات

 بشأن مواصلة   األمانة واآللية العاملية التشاور مع الكيانات املبلغة      إىل  طلب  ي  -٢  
 ؛عملية التنقيح

على بشأن اإلبالغ    اً زمني جدوالًأن يضع   األمني التنفيذي    إىل   يطلب كذلك   -٣  
لألطراف جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة لكي ُيتاح الوقت الالزم تفاقية الشبكي لالوقع امل

 على أشهرة فترة ستة ، وإعطاء الكيانات املبلغعلى املستوى الوطين اإلبالغ  للشروع يف عملية    
  ؛األقل لتقدمي تقاريرها

لخطة ل احملدد   ٤أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي              
  وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 ٤ستراتيجي  اهلدف اال يف حتقيق    اعتماد النهج املقترح لقياس التقدم احملرز        قرري  -٤  
 يف الوثيقـة  علـى النحـو املـبني       ،  املعتمدة بصفة مؤقتـة   ؤشرات قياس األثر    مب فيما يتعلق 

ICCD/CRIC(10)/12؛  
 ٤باالستخدام املزمع  للبيانات املتعلقة باهلـدف االسـتراتيجي        علماً حييط  -٥  

 ؛هانشربتحليلها وو

 ع الكيانات املبلغة وعمالً    بالتشاور م  ،أن تضعا األمانة واآللية العاملية    إىل   يطلب  -٦  
لإلبالغ عـن    مبادئ توجيهية مفصلة     ،يف هذه الوثيقة  املعروضة   االستدالليةتوصيات واجلوانب   بال

األداء يشمل الصيغ والنماذج الواجب إدراجها يف نظـام اسـتعراض           ، مبا   ٤اهلدف االستراتيجي   
 وتقييم التنفيذ؛

ز ملؤشرات األثر املتـصلة باهلـدف       إىل اآللية العاملية تقدمي حتليل موج      يطلب  -٧  
  املتاحة؛، مع مراعاة توافر البيانات والدراسات ٥-٤ واهلدف االستراتيجي ٤-٤االستراتيجي 

املاليـة  إتاحة املوارد   إىل مرفق البيئة العاملية واجلهات املاحنة األخرى         طلبي  -٨  
ما يتصل باإلبالغ عـن     ألغراض التدريب وبناء القدرات في    املؤهلة  لدول األطراف   لالكافية  

، حسب ما هو مناسب وكجزء من برنامج عاملي لدعم عملية اإلبالغ        ٤اهلدف االستراتيجي   
 ؛٢٠١٣-٢٠١٢واالستعراض للفترة 
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 إىل البلـدان    ،األمانة واآللية العاملية تقدمي املساعدة، عند الطلب      إىل   طلبي  -٩  
، ٤تعلق باإلبالغ عن اهلدف االستراتيجي      األطراف املتأثرة وغريها من الكيانات املبلِّغة فيما ي       

 ؛ مبا يشمل تقدمي حتليل البيانات واملعلومات

 األطراف اليت ُيتاح هلا متويل من مرفق البيئة العاملية أو مـن مـصادر       يدعو  -١٠  
 املساعدة يف تطوير وإنشاء نظم لتيسري مجـع        اآللية العاملية  إىل األمانة و   أخرى أن تطلب أيضاً   

  ؛ ٤تبليغ، مبا يشمل املسائل املتصلة باهلدف االستراتيجي البيانات وال

الشكل املقترح واملبادئ التوجيهية املنهجية لتقارير منظمات اجملتمـع املـدين               
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

إىل منظمات اجملتمع املدين، وخباصة تلك املعتمـدة لـدى مـؤمتر             يطلب  -١١  
ينها على املستوى احمللي، بغية القيـام       األطراف، إنشاء شبكات للربط وتعزيز التعاون فيما ب       

بصورة مجاعية بتقدمي أفضل املمارسات إلدراجها يف قواعد البيانات املوصى هبا لكل واحـد              
  من املواضيع السبعة يف املوقع الشبكي لالتفاقية؛  

 منظمات اجملتمع املدين املعتمدة إىل تنظيم نفسها من أجـل إعـداد             يدعو  -١٢  
ات جلنة اسـتعراض    عماهلا املتصلة بتنفيذ االتفاقية، بغية إحالتها إىل دور       تقارير مشتركة عن أ   

  اليت تعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف وجهات التنسيق القطرية؛ تنفيذ االتفاقية

 احتياجات منظمات   ، رهناً بتوافر املوارد،   األمانة أن تراعي   إىل   أيضاًيطلب    -١٣  
متثـال  االء القدرات يف املبادرات املقبلة لتمكني اجملتمع املدين مـن           اجملتمع املدين يف جمال بنا    

 تطلبات اإلبالغ واملشاركة الكاملة يف عملية اإلبالغ واالستعراض؛مل

مرفـق البيئـة     و  البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات املالية الدوليـة       يدعو  -١٤  
تياجات اخلاصـة للمجتمـع املـدين       واإلقرار باالح اإلبالغ  العاملية، إىل مواصلة دعم عملية      
 وبدوره اهلام يف هذه العملية؛

 جهات التنسيق الوطنية وجهات التنسيق املؤسـسية يف املنظمـات           يشجع  -١٥  
 حسب االقتضاء، على تيـسري تبـادل   بلغة،كيانات املالاإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من      

الء اعتبـار خـاص لعمليـة اإلبـالغ         املعلومات والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين مع إي       
 واالستعراض مبوجب االتفاقية؛

ويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من     األلتحليل  بشأن ا مبادئ توجيهية       
 األطراف والكيانات املبلغة األخرى

بتنفيـذ  االضطالع، كل وفقاً لواليتـه،       إىل األمانة واآللية العاملية      طلبي  -١٦  
طراف وغريها من   هية املتعلقة بالتحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير األ        املبادئ التوجي 
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، مبا يف ذلك على املستويني      ICCD/CRIC(10)/14 غة على النحو الوارد يف الوثيقة     الكيانات املبلِّ 
      اعتباراً من بدء عملية اإلبـالغ واالسـتعراض       اإلقليمي ودون اإلقليمي، حسب االقتضاء،      

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

فحص نوعية البيانات أثناء جتميع ومعاجلة املعلومات الـواردة مـن            يقرر  -١٧  
جـراءات ذات   اإل وضـع     إىل األمانة  يطلبو،  غةاملبلِّاألطراف وغريها من الكيانات     البلدان  

   الصلة يف هذا الصدد، بالتشاور مع اآللية العاملية، حسب االقتضاء؛
حتديث املبادئ التوجيهية وإجراءات    آللية العاملية    إىل األمانة وا   يطلب كذلك   -١٨  

 البيانات على النحو املطلوب، ونشرها على املوقع الشبكي لالتفاقية وعلى بوابة            فحص نوعية 
  نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛

تكريس ،  ٢٠١٣-٢٠١٢ اعتباراً من فترة اإلبالغ واالستعراض       قرر أيضاً ي  -١٩  
الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         نشر وثائق   موعد ثالثة أشهر قبل  فترة  

 متكـني    ومـن مثَّ   تهافحص نوعي وغة  املبلِّالواردة من الكيانات    لتجميع البيانات واملعلومات    
         من التماس املزيد من التوجيهات من هـذه الكيانـات املبلغـة بـشأن             مؤسسات االتفاقية   
 القضايا املوضوعية؛ 

،  عملية اإلبالغ واالستعراض   تيسرياألمانة واآللية العاملية مواصلة     إىل   طلبي  -٢٠  
 ؛أصحاب املصلحة اآلخرين املعنينيوبالتشاور مع األطراف وكلٌ وفقاً لواليته، 

اإلبـالغ  عملية   عن    شامالً أن يقدم تقريراً  أيضاً  األمني التنفيذي   إىل   يطلب  -٢١  
ذلك عن  ، مبا يف     استعراض تنفيذ االتفاقية    الثانية عشرة للجنة   الدورةإىل  الرابعة  واالستعراض  

االحتياجات من املوارد البشرية واملاليـة، والـدروس املـستفادة          عن  إجراءاهتا ونتائجها، و  
  .من خالل تقاريرها غةوردت من األطراف وغريها الكيانات املبلِّالتعليقات اليت و

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١توبر أك/ تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/١٥املقرر     
  النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية    

  إن مؤمتر األطراف،  

  االتفاقية، من ٢٦ و٢٣ و١٨ و١٧واد  إىل املإذ يشري  

 ٩-م أ /١١ و ٩-م أ /١ وكذلك إىل املقررات     ،٨-م أ /٣ ه إىل مقرر  وإذ يشري أيضاً    
ونشر أفضل املمارسات املتبعـة يف       فيها بشأن جتميع      واألحكام اخلاصة الواردة   ٩-م أ /١٢و

  ،تنفيذ االتفاقية
أمهية ضمان أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وظيفتـها بطريقـة           ؤكد  يوإذ    

 باجلهود اليت يبذهلا مكتبا     يرحبوفعالة ومنسقة يف دعم األطراف يف تنفيذها لالستراتيجية،         
نة العلم والتكنولوجيا لضمان التنسيق فيما يتصل مبـسألة         جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجل    

  أفضل املمارسات؛

املبادئ التوجيهية املنهجية اخلاصة     املتعلقة ب  ICCD/CRIC(10)/15 الوثيقة   وقد نظر يف    
بأفضل ممارسات تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، ويف الوثيقة            

ICCD/CRIC(10)/16 بأفضل املمارسات املتبعة يف جمال تعبئة املوارد،لقة املتع  

 ٣مواضيع أفضل املمارسات على النحو املبّين يف اجلدول  تستعرض  أنقرري  -١  
أفـضل  تقارير  ت املُبلِّغة إىل مواصلة تقدمي      الكياناعالوة على ذلك    ويدعو  املرفق هبذا املقرر،    

  لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛لبقة اورات السظر فيها يف الدممارسات املواضيع اليت سبق أن ُن

 ١أن حييط علماً بالتصنيف املنقّح ألفضل ممارسات املوضـوع           يقرر أيضاً   -٢  
، على النحـو املقتـرح يف       )تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف       (

 املقترح يف ٧ إىل   ٢ من    املرفق هبذا املقرر، وكذا بتصنيف أفضل ممارسات املواضيع        ١اجلدول  
   املرفق هبذا املقرر؛٢اجلدول 

إتاحة روابط إلكترونية تؤدي إىل قواعد البيانات القائمة         األمانة    إىل يطلب  -٣  
 لكي تتاح لألطراف إمكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن          ٧ إىل   ١ذات الصلة باملواضيع من     

  من أفضل املمارسات؛

لتـدرج فيمـا    مارسات  امل أفضل    لديها من   ما األطراف على تقدمي  يشجع    -٤  
   قواعد بيانات أفضل املمارسات؛ُيستحدث وما هو قائم من

املعلومـات  فيما يتصل ب   هبا   يوصىاألمانة حتديد قاعدة بيانات      إىليطلب    -٥  
  كل واحد من هذه املواضيع؛املتعلقة باجلديدة 
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، دعم األطـراف   ٦ضوع  يطلب إىل األمانة، وإىل اآللية العاملية يف حالة املو          -٦  
وغريها من الكيانات املبلِّغة يف تقدمي أفضل املمارسات لتدرج يف قاعدة البيانات األساسـية              

  املوصى هبا؛

يقرر أن تستعرض الدورات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مـدى              -٧  
  إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات؛

مانة نقل ما هو موجود من أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة          يطلب إىل األ    -٨  
نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية إىل قاعدة البيانات املوصى          لألراضي املدرجة يف    

فيما يتعلق بكل موضوع من املواضيع، مث االستعاضـة عـن           هبا، ما إن يتم حتديدها، وذلك       
تعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية برابط إىل قاعـدة         نظام اس أفضل املمارسات املدرجة يف     

 البيانات املوصى هبا؛

 األطراف واملؤسسات املالية الدولية إىل دعم نشر أفضل ممارسـات           يدعو  -٩ 
  اإلدارة املستدامة لألراضي عن طريق قواعد البيانات املوصى هبا هذه؛

استعراض تنفيذ االتفاقيـة     إىل مكتيب جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة        يطلب  -١٠  
العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها، وفقاً لوالية كـل مـن     

طلـب  وياللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، متاشياً مع هذا املقرر،       
  إىل األمانة مواصلة تيسري هذه املشاورات؛كذلك

حوث واملنظمات احلكومية الدولية وهيئـات األمـم         مؤسسات الب  يدعو  -١١ 
املتحدة املعنية إىل تقدمي مزيد من املدخالت من أجل تعزيز توافر املعارف واملعلومات املتعلقة              

  .بأفضل املمارسات وبتكرارها وتوسيع نطاقها
 اجللسة العامة التاسعة

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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 رفقامل

  ١ اجلدول 
 تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة       جمـال  املمارسات املتبعة يف  تصنيف أفضل       

  )٣٣(لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
  اإلقليم الفرعي/التصنيف حسب اإلقليم  املوقع اجلغرايف

النمط السائد الستخدام األراضي    
  األراضي الزراعية  يف املوقع احملدد

  املراعي  
  الغابات  
  األراضي غري املنتجة  
  البشريةاملستوطنات   
  أراضي أخرى  

تدهور /املسامهة يف تدابري التصحر   
  الوقاية  األراضي واجلفاف

  التخفيف  
  التكيف  
  )إعادة التأهيل(اإلصالح   

  حتسني ُسُبل عيش السكان املتأثرين  املسامهة يف األهداف االستراتيجية
  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة  
   تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالًحتقيق فوائد عامة من خالل  

  اآلثار املوقعية على اإلنتاج واإلنتاجية  نوع األثر
  اآلثار املوقعية االجتماعية االقتصادية والثقافية   
  اآلثار املوقعية البيئية   
  اآلثار املوقعية األخرى  
  اآلثار خارج املوقع  

الترابطات مع باقي مواضيع أفضل     
  رات وإذكاء الوعيبناء القد  املمارسات

تـدهور  /البحث يف جمـال التـصحر     /الرصد والتقييم   
  األراضي واجلفاف وجمال اإلدارة املستدامة لألراضي

  إدارة املعارف ودعم القرار  
  اإلطار السياسايت والتشريعي واملؤسسي  
  التمويل وتعبئة املوارد  
  املشاركة والتعاون والربط الشبكي  

__________ 

.  األطراف ؤمتر مل التاسعةة  دوراليف    حتديداً يف عنوان هذه اجملموعة من أفضل املمارسات      بتت األطراف   لقد   )٣٣(
 .، املرفق اخلامس٩-م أ/١٣انظر املقرر 
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  ٢اجلدول 
  ٧ إىل ٢ من واضيع أفضل املمارساتملقترح التصنيف امل    

  موضوع أفضل املمارسات 
املسامهة يف األهداف االستراتيجية ومـا      

  يتصل هبا من تأثري 
املسامهة يف األهداف التنفيذية وما يتصل هبا       

  من نتائج
بنـاء القـدرات    : ٢املوضوع  

  وإذكاء الوعي
الدعوة وإذكاء الوعي   : ١اهلدف التنفيذي     

  والتثقيف
  )١-١النتيجة (

  بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي     
  )٢-٤ و١-٤النتيجتان (

/ الرصد والتقيـيم  : ٣املوضوع  
تدهور /البحث يف جمال التصحر   

األراضي واجلفاف ويف جمـال     
  اإلدارة املستدامة لألراضي

العلم والتكنولوجيـا   : ٣اهلدف التنفيذي     
  واملعارف

، ٤-٣، و٣-٣، و٢-٣، و١-٣النتـائج  (
  )٦-٣، و٥-٣و

إدارة املعــارف : ٤املوضــوع 
  ودعم القرار

التمويــل ونقــل : ٥اهلــدف التنفيــذي   
  التكنولوجيا 

  )٥-٥النتيجة (
اإلطار الـسياسايت   : ٥املوضوع  

  والتشريعي واملؤسسي
  اإلطار السياسايت: ٢اهلدف التنفيذي   

  )٤-٢، و٣-٢، و٢-٢، و١-٢النتائج (
التمويل وتعبئـة   : ٦املوضوع  

  داملوار
تعبئـة املـوارد    : ٤اهلدف االستراتيجي   

لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريـق بنـاء        
شراكات فعالة بني اجلهـات الفاعلـة       

  الوطنية والدولية
  )١-٤التأثري املتوقع (

التمويــل ونقــل : ٥اهلــدف التنفيــذي 
  التكنولوجيا 

  )٤-٥ و٣-٥، و٢-٥، و١-٥النتائـج (

املــشاركة : ٧املوضــوع 
  لشبكاتوإقامة اوالتعاون 

تعبئـة املـوارد    : ٤اهلدف االستراتيجي   
لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريـق بنـاء        
شراكات فعالة بني اجلهـات الفاعلـة       

  الوطنية والدولية
  )٢-٤التأثري املتوقع (

الدعوة وإذكاء الوعي   : ١اهلدف التنفيذي   
  والتثقيف 

  )٣-١ و٢-١النتيجتان (
  اإلطار السياسايت: ٢اهلدف التنفيذي 

  )٥-٢يجة النت(
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  ٣اجلدول 
  ٧ إىل ١ من مواضيع أفضل املمارسات الستعراض اجلدول الزمين املقترح    

  موضوع أفضل املمارسات 

 للجنة  ١١الدورة  
استعراض تنفيـذ   

  )٢٠١٢(االتفاقية 

 للجنة  ١٣الدورة  
تنفيـذ   استعراض
  )٢٠١٤(االتفاقية 

 للجنة  ١٥الدورة  
استعراض تنفيـذ   

  )٢٠١٦(االتفاقية 

 للجنة  ١٧ الدورة
استعراض تنفيـذ   

  )٢٠١٨(االتفاقية 
تكنولوجيـات اإلدارة   : ١املوضوع  

املستدامة لألراضي، مبـا يف ذلـك       
 التكيف

بناء القدرات وإذكـاء    : ٢املوضوع  
 الوعي

   
 
 

 

 
 
 

 
  
 

 

البحث / الرصد والتقييم : ٣املوضوع  
تـدهور األراضـي    /يف جمال التصحر  

امة واجلفاف ويف جمال اإلدارة املـستد     
  لألراضي

  
 

  

إدارة املعـارف ودعـم     : ٤املوضوع  
  القرار

  
 

  

ــوع  ــسياسايت : ٥املوض ــار ال اإلط
  والتشريعي واملؤسسي

   

 

 

   التمويل وتعبئة املوارد: ٦املوضوع 
 

   
 

املـشاركة والتعـاون    : ٧املوضوع  
  وإقامة الشبكات
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  ١٠-م أ/١٦املقرر     
  دية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبرنامج عمل الدورة احلا    

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري  
 مـن   ٢٦ وإىل املـادة     ٢٣من املادة   ) ج(و) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    
  االتفاقية،
، )٣٦(١٠-م أ /١٢ و ،)٣٥(١٠-م أ /١٥، و )٣٤(١٠-م أ /١٤ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     

وهي مقررات قدمت املزيد من التوجيـه إىل األمـني           ،)٣٨(١٠-م أ /١٣، و )٣٧(١٠-م أ /٩و
التنفيذي فيما يتعلق بطريقة تنظيم أعمال الدورة احلادية عشرة املقبلة للجنة استعراض تنفيـذ            

  االتفاقية بالتشاور مع مكتب اللجنة، 
اً هاماً يف استعراض التقدم احملرز وتقدم        بأن االجتماعات اإلقليمية تؤدي دور     وإذ يقرّ   

مسامهة مفيدة يف تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل             
  ،)االستراتيجية( )٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 أن على الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تستعرض            يقرر  -١  
 املتعلق بـاإلجراءات أو     ٩-م أ / ١١ءات تبليغ املعلومات يف ضوء األحكام الواردة يف املقرر          إجرا

   اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً؛
  :ة أن يدرج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة احلادية عشرة للجنيقرر أيضاً  -٢  

استعراض مسامهات االجتماعات اإلقليمية املعقودة يف إطـار التحـضري            )أ(  
   للدورة احلادية عشرة؛

  :تقييم التنفيذ على أساس مؤشرات األداء املعتمدة مؤقتاً الواردة فيما يلي  )ب(  
  ؛املتقدمة التقارير الواردة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف '١'

__________ 

 .اإلبالغراءات اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء، واألثر، واملنهجية، وإج )٣٤(

 .النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية )٣٥(

مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني للـسنوات               )٣٦(
 .العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 واملؤسسات والوكاالت الدولية   تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات          )٣٧(
 .املختصة

 .تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء )٣٨(
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  التنفيذ اإلقليميـة   مرفقات املدرجة يف     من الكيانات املتأثرة   التقارير الواردة  '٢'
   اإلقليمية واإلقليمية؛ومن الكيانات دون

  ؛الدولية التقارير الواردة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية '٣'
  استعراض تقرير اآللية العاملية؛ '٤'
  ؛استعراض تقرير األمانة '٥'
  استعراض تقرير مرفق البيئة العاملية؛ '٦'
استعراض املعلومات املقدمة من منظمات اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك             '٧'

  القطاع اخلاص؛
  تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية؛  )ج(  
  :تقييم التنفيذ على أساس مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً الواردة فيما يلي  )د(  

  ؛املتقدمة والبلدان األطرافالتقارير الواردة من البلدان األطراف املتأثرة  '١'
  التقارير الواردة من الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية؛ '٢'
  ؛الدولية التقارير الواردة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية '٣'
  استعراض تقرير اآللية العاملية؛ '٤'
  ؛استعراض تقرير األمانة '٥'
  استعراض تقرير مرفق البيئة العاملية؛ '٦'
  تدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية؛استعراض ال  )ه(  
  النظر يف أفضل املمارسات؛  )و(  
استعراض مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس           )ز(  

  ؛٣ و٢ و١التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 
م حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقد            )ح(  

  إىل مؤمتر األطراف؛

  استعراض املعلومات املتعلقة بتقييم منتصف املدة؛  )ط(  

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت          )ي(  
  الدولية األخرى ذات الصلة؛



ICCD/COP(10)/31/Add.1 

GE.12-60180 102 

ألمم املتحدة، وقبل انعقاد الدورة     الغات   األمانة أن تعمم جبميع      يطلب إىل   -٣  
 استعراض تنفيذ االتفاقية بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقتـاً             للجنة ادية عشرة احل

  . أعاله٢مشروحاً ووثائق مناسبة لتلك الدورة، على حنو يعكس القرارات الواردة يف الفقرة 

 اجللسة العامة التاسعة
٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/١٧املقرر     
دية عشرة للجنة اسـتعراض تنفيـذ       احلا موعد ومكان انعقاد الدورة       

   االتفاقية
  ن مؤمتر األطراف،إ  
  من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة ذ يشريإ  

بشأن اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية       ٩-م أ /١١إىل املقرر    أيضاً وإذ يشري   
صاصات جلنة اسـتعراض    للمساعدة يف استعراض تنفيذ االتفاقية، الذي يتضمن يف مرفقه اخت         

 تنفيذ االتفاقية،

 بأن االجتماعات اإلقليمية تؤدي دوراً هاماً يف اسـتعراض التقـدم احملـرز    وإذ يقرّ  
 مفيدة يف تنفيذ االتفاقية وخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر            مسامهةً وتساهم

  ،)االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨ (من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

ما يكفي من   للكيانات املبلّغة   تيح  إبالغ منسقة ت  عملية  اعتماد   على أمهية     يشدد وإذ 
  كافيـاً  ترك وقتـاً   وملعاجلتها وتقدميها، وت   تنفيذ االستراتيجية مع املعلومات املتعلقة ب   جلالوقت  

  البيانات،جودة  منمؤسسات االتفاقيةكذلك لتتحقق 

  ستعراض تنفيذ االتفاقيـة يف مقـر       عقد الدورة احلادية عشرة للجنة ا      قرري  -١  
         ،٢٠١٣مـارس  /ملدة مخسة أيام عمل يف موعد أقـصاه آذار   أمانة االتفاقية يف بون، بأملانيا،      

  ؛ما مل يقدم أحد األطراف عرضاً الستضافة هذه الدورة وحتمل التكاليف املالية اإلضافية
تماعـات اإلقليميـة     من األمانة أن تستعرض األحكام املتعلقة باالج       يطلب  -٢ 

د التكاليف لفترة سـنتني،     دَّلجنة، على النحو الوارد يف برنامج عملها احملُ       الحتضرياً لدورات   
  وأن تلتمس املسامهات املالية الالزمة لتنظيم هذه االجتماعات اإلقليمية؛ 

شاور مع مكتب مؤمتر األطـراف،       بالت ، إىل أن يتخذ   األمني التنفيذي  يدعو  -٣  
 لالزمة ألي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة احلادية عشرة للجنة؛الترتيبات ا

لألعمال التحـضريية    األمني التنفيذي أن يتخذ التدابري الالزمة        من طلبي  -٤  
ـ  اً ملزم  املضيفة يكون  احلكومة/تلك الدورة، مبا يف ذلك إبرام اتفاق مع البلد        ل  علـى   اً قانوني

  .املستوى الدويل
التاسعةاجللسة العامة   

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  
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  ١٠-م أ/١٨املقرر     
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل              

االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            
)٢٠١٨-٢٠٠٨(  

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٤ إىل املادة إذ يشري  
من أجل تعزيز تنفيـذ     ىل اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر        إوإذ يشري     
سيما إطار   ال،  ٨-م أ /٣ اعُتمدا مبوجب املقرر     اللذين) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

  ،بلجنة العلم والتكنولوجيا التنفيذ اخلاص
 جلنة العلـم     اليت تنص على أن يقوم مكتب      ٨-م أ /١٣ إىل أحكام املقرر     وإذ يشري   

عليـه   والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب           
االحتاد الرائد املؤهـل وصـاحب      /طابع املؤمتر العلمي والتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة       

  الذي خيتاره مؤمتر األطراف،/ اليت خيتارهااخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة
 بشأن إقامة الشبكات بني املؤسسات والوكـاالت        ٨-م أ /١٤إىل املقرر   ذ يشري   وإ  

  واهليئات يف سياق املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
 الذي ُيطلب فيه إىل مكتب جلنة العلم ٩-م أ /١٦ إىل أحكام املقرر     وإذ يشري كذلك    

، ختـار الذي يُ /اليت ُتختار االحتاد الرائد   /ؤسسة الرائدة والتكنولوجيا أن يقوم، بالتعاون مع امل     
وبدعم من األمانة، بإشراك الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات واملنظمات العلميـة           
ذات الصلة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي واملنظمات غري احلكومية وسائر اجلهات            

ة املوضوع احملدد لكل مؤمتر مقبل من املـؤمترات         صاحبة املصلحة يف اجملتمع املدين يف معاجل      
  العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 

  ،ICCD/COP(10)/CST/INF.3 وICCD/COP(10)/CST/5 الوثيقتني وقد استعرض  

التقيـيم   ":املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر              
ة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة     االقتصادي للتصحر، واإلدار  

  "وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
 املؤمتر العلمي الثاين    ٢٠١٣مارس  /أن ُيعقد يف موعد ال يتجاوز آذار       يقرر  -١  

وجـب   مب ٢٠١٢عقده يف عام    التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، الذي كان قد تقرر          
  ؛٩-م أ/١٦ملقرر  من ا٢الفقرة 
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 بإنشاء جلنة توجيهية للمؤمتر وجلنة استشارية علمية لقيادة عمليـة           يرحب  -٢  
  التنظيم واألنشطة العلمية اخلاصة باملؤمتر، على التوايل؛

 منتدى دافوس للمخاطر العاملية، بوصـفه املؤسـسة الرائـدة           إىليطلب    -٣  
سسات يف اإلعداد للمؤمتر ويف تزويد      املختارة، أن حيشد الشراكات مع سائر املنظمات واملؤ       

  األطراف مبا يستجد من معلومات عن طريق آلية مناسبة لإلفادة عن التقدم؛
 األوساط العلمية أن تساهم يف العمل الفين اخلاص مبوضوع          إىليطلب أيضاً     -٤  

  ر؛املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لدى اإلعداد هلذا املؤمت
   العلماء إىل نشر ما يتوصلون إليه من نتائج بشأن موضوع املؤمتر؛يدعو  -٥  
 منتدى دافوس للمخاطر العاملية، بوصـفه املؤسـسة الرائـدة           إىليطلب    -٦  

املختارة، أن يتيح على املوقع الشبكي للمؤمتر مجيع املعلومات ذات الصلة بالنتائج اليت يسفر              
  لى األقل من انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛عنها املؤمتر قبل أربعة أشهر ع

، بـدعم مـن     يقدم إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن        يطلب كذلك   -٧  
 إىل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا بشأن تنظيم املؤمتر العلمي            اًاألمانة، تقرير 

  والنتائج اليت يسفر عنها؛الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يتشاور مع         يطلب عالوة على ذلك     -٨  

األطراف واجملموعات اإلقليمية من أجل استعراض النتائج اليت يسفر عنها املؤمتر العلمي الثاين             
  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

ئج اليت يسفر عنها املؤمتر العلمي الثـاين         األطراف إىل استعراض النتا    يدعو  -٩  
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر قبل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيـا             

  بغية تقدمي ما تراه مناسباً من توصيات إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛
ة الرائدة املختـارة،     منتدى دافوس للمخاطر العاملية، بوصفه املؤسس      يدعو  -١٠  

ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدمي مقترح إىل الدورة احلادية عشرة للجنـة العلـم               
  والتكنولوجيا بشأن كيفية احملافظة بشكل مستدام على الزخم الذي حتقق بفضل املؤمتر؛

 األمم املتحدة ملكافحة التـصحر    اإلطار الزمين للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية           
  املؤمترموضوع و

كـل دورة    "... ٨-م أ /١٣ من املقـرر     ١نص الفقرة    عدم انطباق يقرر    -١١  
  على الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛" عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا

 أن ُيعقد املؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   يقرر أيضاً   -١٢  
 يف إطار دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا، وفقـاً ألحكـام            ٢٠١٤ عام   التصحر يف 

  ؛٨-م أ/١٣ من املقرر ١الفقرة 
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أن يكون املوضوع احملدد الذي سينظر فيه املـؤمتر العلمـي الثالـث             يقرر    -١٣  
 األراضي واجلفاف من أجل     وتدهورمكافحة التصحر   "األمم املتحدة ملكافحة التصحر      التفاقية

  ؛"مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف التقليدية واملمارسات: د من الفقر والتنمية املستدامةاحل
، بدعم مـن األمانـة،      يضعإىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن       يطلب    -١٤  

االحتاد الرائد املؤهل وصـاحب     /االختصاصات واإلجراءات اخلاصة باختيار املؤسسة الرائدة     
املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف، مع مراعاة التوازن اإلقليمي،       اخلربة الفنية يف    

 وفق توجيهـات من أجل تنظيم املؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           
  مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا؛

، بـدعم مـن     خيتار إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن        يطلب كذلك   -١٥  
االحتاد الرائد قبل سنتني على األقل من موعد انعقاد كل مؤمتر علمي          /مانة، املؤسسة الرائدة  األ

 مـن   ٨ مقبل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، على حنو يتماشى مع أحكام الفقـرة            
  ؛٩-م أ/١٦املقرر 

 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تدرج يف جدول أعمال كـل دورة             يطلب  -١٦  
  راهتا عرضاً حول املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛من دو

  تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين    
 إىل األمانة أن تعد تقييماً معمقاً لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة          يطلب  -١٧  

فحة التصحر، يتضمن الُنهج املتبعة يف بناء الشراكات العلمية، بالتشاور مع           األمم املتحدة ملكا  
  اجملموعات اإلقليمية؛

، بالتشاور مع اجملموعات    ُيجري مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن        يدعو  -١٨  
األمـم   بعد املؤمتر العلمي الثاين التفاقية       اً، تقييم ٩-م أ /١٦اإلقليمية وواضعاً يف اعتباره املقرر      

املتحدة ملكافحة التصحر ملعرفة ما إذا كان ينبغي أن تعقد املؤمترات العلميـة التفاقيـة األمـم     
املتحدة ملكافحة التصحر خالل الفترات الفاصلة بني دورات جلنة العلم والتكنولوجيا أم خالل             

  للجنة؛ة عشرة الدورات العادية هلذه اللجنة، وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل الدورة احلادي

  التمويل    
 إىل األمانة وإىل منتدى دافوس للمخاطر العاملية، بوصفه املؤسسة الرائدة           يطلب  -١٩  
، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، تأمني التمويل الكايف للمـؤمتر        أن يواصال املختارة،  

 العلماء من البلدان النامية والبلدان      العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وملشاركة       
   يف املؤمتر، ولإلعداد الفين للمؤمتر؛املشمولة جبميع مرفقات التنفيذاملؤهلة 
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 البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية واجلهات املعنية صـاحبة          يدعو  -٢٠  
ملتحدة ملكافحة التـصحر    املصلحة إىل تقدمي تربعات لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم ا          

  .وللمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية
 اجللسة العامة الثالثة

٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤  
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  ١٠-م أ/١٩املقرر     
املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحـرز يف تنفيـذ                

   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية  األهداف

  إن مؤمتر األطراف،  
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          إذ يضع يف اعتباره     

، ال سيما   ٨-م أ /٣املعتمَدين مبوجب املقرر    ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  إطار التنفيذ اخلاص بلجنة العلم والتكنولوجيا،

 املتعلق بتحسني   ١تراتيجي  إىل أهداف االستراتيجية، وخاصة اهلدف االس     وإذ يشري     
 املتعلـق بتحـسني حالـة الـنظم         ٢ُسبل عيش السكان املتأثرين، واهلدف االسـتراتيجي        

 املتعلق بتحقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية األمم        ٣اإليكولوجية املتأثرة، واهلدف االستراتيجي     
  املتحدة ملكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً،

، اليت يطلب فيها مـن جلنـة العلـم          ٨-م أ /٣ملقرر   من ا  ١٠إىل الفقرة    وإذ يشري   
والتكنولوجيا إسداء املشورة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن أفضل الطـرق لقيـاس              

  ،٣ و٢ و١التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
 ، الذي يطلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا أن    ٩-م أ /١٧ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    

تستعرض أثناء دوراهتا حالة العملية املتكررة لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر املعتمـدة              
  بصورة مؤقتة،

 ICCD/CST، و ICCD/CST(S-2)/8، و ICCD/CST(S-2)/7ق  ـ بالوثائ وإذ حييط علماً    

(S-2)/INF.1              وبالتوصيات اليت قدمت على إثرها يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلـم ،
  ،ICCD/CST(S-2)/9والتكنولوجيا، الواردة يف الوثيقة 

تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم     بشأن   ICCD/COP(10)/CST/2 الوثيقة   وقد استعرض   
 بـشأن   ICCD/COP(10)/CST/3، والوثيقـة    ٣ و ٢ و ١األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية     

 للبلدان األطـراف   ٣ و ٢ و ١ النماذج واملبادئ التوجيهية لإلبالغ عن األهداف االستراتيجية      
 بشأن املبـادئ التوجيهيـة      ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14، والوثيقة   املتأثرة

للتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من األطراف وغريها من اهليئات املعنية             
  ،٣ و٢ و١باإلبالغ فيما يتعلق بأهدافها االستراتيجية 

 بشأن استعراض النظراء العلمي     ICCD/COP(10)/CST/INF.1 بالوثيقة   ماًوإذ حييط عل    
، والوثيقـة   ٣ و ٢ و ١جمموعة مؤشرات تقييم األثر املتصلة باألهداف االسـتراتيجية         لتنقيح  

ICCD/COP(10)/CST/INF.2      جمموعة مؤشرات تقيـيم    لتنقيح   بشأن عمليات التتبع التجريبية
 الـيت  ICCD/COP(10)/CST/INF.6، والوثيقة   ٣ و ٢ و ١جية  األثر املتصلة باألهداف االستراتي   
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تتضمن الدليل املنهجي املقترح الستخدام مؤشرات تقييم األثر لقياس التقدم احملرز يف حتقيق              
  ،٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

 املتعلقة باملسرد املنقح الستعراض     ICCD/COP(10)/INF.9 بالوثيقة   وإذ حييط علماً أيضاً     
  ،٣ و٢ و١وتقييم تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق مبصطلحات األهداف االستراتيجية األداء 

 بتقييم التنفيذ، مبـا يف       بشأن اإلجراء املتكرر املتعلق    ١٠-م أ /١٤ املقرر   وإذ يالحظ   
  ، ذلك مؤشرات األداء واألثر، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ

العلم والتكنولوجيـا واألمانـة      العمل الذي يقوم به مكتب جلنة        تقديروإذ يالحظ ب    
  ،٣ و٢ و١املتصلة باألهداف االستراتيجية  بشأن عملية تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر

  ٣ و٢ و١ املتصلة باألهداف االستراتيجية تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر    
 أن ترسي املبادئ األساسية احملددة يف العملية التشاركية السـتعراض           يقرر  -١  

 األساس لوضع مقترحات لتنقيح     ICCD/COP(10)/CST/2نظراء العلمي والواردة يف الوثيقة      ال
  جمموعة مؤشرات تقييم األثر واملنهجيات املرتبطة هبا على أساس القدرات والظروف الوطنية؛

 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل، بدعم من األمانـة، تقـدمي             يطلب  -٢  
لتجريبية لتعقب مؤشرات تقييم األثر على الصعيد الوطين وأن تقـدم           املساعدة إىل العمليات ا   

  تقريراً عن الدروس املستفادة إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة؛
 إنشاء فريق استشاري خمصص مؤلف من خرباء تقنيني، ال يتجـاوز            يقرر  -٣  
ـ           ١٥عددهم   شاركي املتكـرر    عضواً، تسند إليه مهمة احلفاظ على استمرار اإلسـهام الت

لألوساط العلمية، وجهات التنسيق الوطنية، واملراسلني املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا يف           
  تنقيح مؤشرات تقييم األثر ورصد اآلثار وتقييمها؛

 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن خيتار، بدعم مـن األمانـة،             يطلب  -٤  
من اخلرباء التقنيني بالتشاور مع األطراف عـرب        باختيار أعضاء الفريق االستشاري املخصص      

اجملموعات اإلقليمية واملهتمة املنشأة، وعلى أساس الطلبات اخلطية املقدمة رداً على إعـالن             
  طلب خرباء؛

 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يضع، بدعم مـن األمانـة،             يطلب  -٥  
نيني، مبا يف ذلك حتديد العـضوية       اختصاصات الفريق االستشاري املخصص من اخلرباء التق      

  وطرائق العمل؛
 أن يسند إىل الفريق االستشاري املخصص من اخلرباء التقنيني مهمـة            يقرر  -٦  

  :دراسة القضايا األساسية األربع التالية لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
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يناً عملياً، مبا يف ذلك تقييم      حتديد أفضل هنج علمي لتعيني املناطق املتأثرة تعي         )أ(  
  الكيفية اليت جرى هبا التعيني يف أثناء عملية التتبع التجريبية؛

إحداث آلية أو إطار يشجع البلدان األطراف على حتديد مؤشرات تقيـيم              )ب(  
األثر ذات الصلة وطنياً وحملياً ويدمج هذه املؤشرات يف مسامهة األطراف يف اجلهد العـاملي               

  أجل تقييم األثر؛املبذول من 
مواصلة تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املعتمدة بصورة مؤقتة، علـى             )ج(  

أساس احلدود الوطنية ونتائج االستعراض العلمي والدروس املستفادة من تطبيقات البلـدان            
، ٢٠١٢األطراف املتأثرة هلذه املؤشرات يف عمليات التتبع التجريبية ويف عملية اإلبـالغ يف              

أجل حتديد مؤشرات تقييم األثر اليت تشكل أفضل جمموعة هادفة، وقابلة للتطبيق عامليـاً              من  
  وفعالة من حيث التكلفة؛

وضع هنج ذي أساس علمي لدمج وحتليل وتفـسري املعلومـات املتعلقـة               )د(  
 مبؤشرات تقييم األثر، حىت تكون اجملموعة الكاملة من مؤشرات تقييم األثر، عند تناوهلا كلياً،       

قادرة على إتاحة معلومات وجيهة وطنياً ميكن تنسيقها واستخدامها إلنتاج تقييمات أساسية            
  إقليمية وعاملية

أن تكون والية فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املخصص ملدة سنتني، يقرر   -٧  
جيتمع الفريق فيها مرة كل سنة ويتشاور إلكترونياً مع األوساط العلمية، وجهات التنـسيق              

  الوطنية واملراسلني املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا يف الفترة الفاصلة بني االجتماعات؛
يقرر أن تعد األمانة تقريراً عن أعمال الفريق االستشاري املخصص حتيله إىل              -٨  

  جلنة العلم والتكنولوجيا لكي تقدم توصيات يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة؛
 تعزيز التعاون بني املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية برصد التصحر          إىليدعو    -٩  

هبدف حتسني دعم البلدان األطراف املتأثرة لإلبالغ عن مؤشرات التصحر وتدهور األراضـي             
  واجلفاف يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر؛

ات، من  التربعتقدمي  األطراف واملنظمات املهتمة ذات االستطاعة، إىل       يدعو    -١٠  
  أجل دعم عمليات التتبع التجريبية والفريق االستشاري املخصص من اخلرباء؛

  ٣ و٢ و١املتصلة باألهداف االستراتيجية تقدمي التقارير عن مؤشرات تقييم األثر     
 أن يعتمد بصورة مؤقتة مشاريع مناذج اإلبالغ عن مؤشري تقييم األثر       يقرر  -١١  

، وأن يعهد إىل األمانة بزيادة تنقيحها،       ICCD/COP(10)/CST/3 اإللزاميني، الواردة يف الوثيقة   
على أساس االستنتاجات والتوصيات املنبثقة من عملية التتبع التجريبية ملؤشرات تقييم األثر،            
بعد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، لكي تستخدمها البلدان األطراف املتأثرة يف عملية إعداد             

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢التقارير واالستعراض يف 
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 إىل األمانة أن تتيح جبميع اللغات الرمسية الست لألمـم املتحـدة،             يطلب  -١٢  
الدليل املنهجي لإلبالغ عن مؤشري تقييم األثر اإللزاميني واملقاييس املرتبطة هبما، الوارد يف              

 وكذا مسرد املصطلحات والتعاريف الواردة يف الوثيقة        ICCD/COP(10)/CST/INF.6الوثيقة  
ICCD/COP(10)/CST/INF.9؛  

 إىل األمانة أن تتيح جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحـدة،             أيضاً يطلب  -١٣  
لبقية مؤشرات تقييم األثر، اليت قبلها مؤمتر األطراف مؤقتـاً يف دورتـه   النموذج النوعي احلايل    

  أثرة؛التاسعة لكنه اعتربها اختيارية فيما خيص إدراجها ضمن تقارير األطراف املت
 البلدان األطراف املتأثرة إىل أن تستخدم، يف حدود قدرهتا واحتياجاهتـا            يدعو  -١٤  

املقاييس البديلة املقترحـة لقيـاس      /احلالية، اجملموعة املقبولة مؤقتاً ملؤشرات تقييم األثر واملقاييس       
ديد ، من أجل املساعدة يف حت     ٢٠١٣-٢٠١٢املؤشرات يف إطار عملية اإلبالغ واالستعراض يف        

مؤشرات تقييم األثر اليت تشكل أفضل جمموعة هادفة، وقابلة للتطبيق عاملياً وفعالة مـن حيـث                
  التكلفة وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون بني الشمال واجلنوب بشأن ذلك اجلانب؛

 البلدان األطراف املتأثرة إىل الرجوع إىل املـصطلحات والتعـاريف           يدعو  -١٥  
   عند تقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف؛ICCD/COP(10)/CST/INF.9لوثيقة الواردة يف ا

األطراف املتأثرة ذات االستطاعة على استعمال مؤشـرات         البلدانُيشجع    -١٦  
إضافية لتقييم األثر ما دامت متسقةً مع املنطق الرئيسي لقياس أثر األنشطة اجلارية يف سـياق               

  ؛٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
  لسة العامة الثالثة اجل

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢٠املقرر     
اختاذ تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر مـن أن                

 املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتـصّحر       يف جمال تصبح مرجعاً عاملياً    
  وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

  طراف،إن مؤمتر األ  
 خطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          إذ يضع يف اعتباره     

، وخباصة  ٨-م أ /٣املشار إليهما يف املقرر     ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  لجنة العلم والتكنولوجيا،ب  اخلاصإطار التنفيذ

التقنية بغية التصدي ملشاكل التـصّحر       العلمية و  ات باحلاجة إىل تعبئة اخلرب    وإذ يسلّم   
  وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف، 

 بالعمل الذي يضطلع به مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بدعم مـن أمانـة              وإذ يقرّ   
  تفاقية يف تقييم سبل تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصات،اال

يارات األربعة الواردة فيها فضالً      واخل ICCD/COP(10)/CST/6 الوثيقة   وقد استعرض   
  ، ICCD/COP(10)/CST/MISC.1عن الوثيقة 

 جلنة العلم والتكنولوجيا أن ختطط الختاذ تدابري علـى املـديني            يطلب إىل   -١  
 اهلـدف  يف سياق السعي إىل بلوغ     الدعم العلمي    إتاحةتفاقية من   االالطويل والقصري لتمكني    

 املعرفة العلمية والتقنيـة     يف جمال تفاقية مرجعاً عاملياً    اال بحتصل( من االستراتيجية    ٣التنفيذي  
  ؛)املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

 ملواصـلة   ، ُيراَعى فيه التوازن اإلقليمـي،     خمصص  إنشاء فريق عامل   يقرر  -٢  
بالتصّحر وتـدهور    قةتركّز على القضايا املتعل   مناقشة اخليارات املتاحة لتقدمي مشورة علمية       

  .تفاقيةلال مراعاة النهج اإلقليمي ، معاجلفافواألراضي 
 البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة          يدعو  -٣  

  .وأصحاب املصلحة املعنيني إىل تقدمي تربعات إىل الفريق العامل املخصص
  اجللسة العامة الثالثة

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢١املقرر 
إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، وأفـضل املمارسـات               

  تجارب الناجحةوال
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١٩ و١٨ و١٧ و٦ إىل املواد إذ يشري  
 الـسياسات   واضـعي  نظم فعالة لتقاسم املعـارف لـدعم         تطوير أمهية   وإذ يؤكد   

  ، تشمل حتديد وتبادل أفضل املمارسات والتجارب الناجحة،واملستعملني النهائيني
 باحلاجة إىل زيادة إشراك األوساط العلمية يف تنفيذ االتفاقية علـى مجيـع              وإذ يقر   

    العلميـة،  الوساطة يف تقاسم املعرفـة   تيحها، يف هذا الصدد،     تاملستويات، وباإلمكانات اليت    
  إلنترنت مثل جمتمعات املمارسة املهنية،مبا يف ذلك عن طريق شبكات التواصل عرب ا

 إىل اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا، على النحو الـوارد يف املقـرر             وإذ يشري   
املتعلـق  ، الذي كلف اللجنة بتقدمي توصيات من أجل تعزيز البحث التشاركي            ١-م أ /١٥
ة ملكافحـة التـصحر     استخدام التكنولوجيا واملعارف والدراية واملمارسات التقليدية واحمللي      ب

والتخفيف من آثار اجلفاف، من خالل مجلة أمور بينها االستفادة من املعلومات واخلـدمات             
اليت يقدمها السكان احملليون واهليئات املختصة األخرى، مبا يف ذلك املنظمـات احلكوميـة              

  الدولية واملنظمات غري احلكومية،
يف إتاحة فرصة لتقاسم املعارف بصورة       دور جلنة العلم والتكنولوجيا      وإذ يعيد تأكيد    

 العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين، من أجـل دعـم واضـعي             املستوىفعالة على   
السياسات وأصحاب املصلحة، وذلك بطرق منها حتديد أفضل املمارسات وتبادهلا، كما جاء 

  ،٨-م أ/١٣يف املقرر 
فاقية، على النحو الوارد يف مرفق       إىل اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االت      وإذ يشري   

 وإحالة، الذي يكلف اللجنة بتجميع أفضل املمارسات بشأن تنفيذ االتفاقية  ٩-م أ /١١ املقرر
   مؤمتر األطراف،لينظر فيهاهذه املعلومات 

 األمانة أن تواصل    من الذي يطلب فيه مؤمتر األطراف       ٩-م أ /٤ إىل املقرر    وإذ يشري   
 إلدارة املعارف والوساطة يف تقاسم املعرفة تكون مبثابة أدوات للتنفيذ بناء ُنظم تتسم بالكفاءة 

  الناجح الستراتيجية االتصال الشاملة،
  ،ICCD/COP(10)/CST/9 على التقرير الوارد يف الوثيقة طالعه اوبعد  
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 العلمية يف إطار عمليـة      تقاسم املعرفة الوساطة يف   هام   إىل الدور الرئيسي مل    وإذ يشري   
 األراضي  هورتد/ جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر      مرجعاً عاملياً يف  فاقية  االتجعل  

  وختفيف آثار اجلفاف،
 نظام شامل إلدارة املعارف     إنشاء التقدم الذي أحرزته األمانة يف       تقديربوإذ يالحظ     

   يف إطار االتفاقية،
   املعارف،الحتياجات منإلجرائها تقييماً ل على األمانة وإذ يثين  
   بتحسني عملية إدارة املعارف يف إطار االتفاقية،وإذ يرحب  
 بتوفري األطراف ملا يلزم من موارد مالية         األمانة أن تواصل، رهناً    من يطلب  -١  
  : مبا يشمل على سبيل املثال ال احلصرحتسني إدارة املعارف، إضافية، 
، ألراضـي واجلفـاف   تدهور ا /وضع برنامج للمعلومات املتعلقة بالتصحر      )أ(  
  ؛ ومفيداً حيثما كان ذلك مناسباً،قائمةالماثلة املتصنيفات العلومات وامل استناداً إىل
  تصنيف احملتويات الداخلية املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛   )ب(  
حتديد املعايري واألولويات القابلة للتطبيق علـى إدارة املعـارف مبوجـب              )ج(  
  ية، مع مراعاة نتائج تقييم االحتياجات من املعارف؛ االتفاق

 السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية الالزمة لتحسني جـودة         وضع  )د(  
  ؛ وخارجياًاملعدة داخلياًاملعلومات واتساق منتجات 

  الشبكات القائمة؛/إقامة شراكات متآزرة باستخدام املبادرات  )ه(  
نظم اإلقليمية إلدارة املعارف من خالل الشبكات       تشجيع إقامة روابط مع ال      )و(  
  القائمة؛

حتديد استراتيجيات تتسم باملرونة لنقـل وتطـوير ونـشر واسـتخدام              )ز(  
 .التكنولوجيات اجملربة

 األطراف، واملنظمات والوكاالت الدولية، واملؤسسات والـشبكات        يدعو  -٢  
          حتـسني مانة والتعـاون معهـا يف       العلمية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني إىل دعم األ        

تنفيذ اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني للـسنوات     ل اًإدارة املعارف يف إطار االتفاقية، دعم     
، اللـذين اعُتمـدا     )االسـتراتيجية  ()٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

  ؛٨-م أ/٣ مبوجب املقرر
فيذ االتفاقية ومكتـب جلنـة العلـم        يطلب من مكتب جلنة استعراض تن       -٣  

والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل ونشر أفضل املمارسات، وفقاً لوالية             
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كل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، للنظر فيها خالل الـدورة              
  احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛

تقريراً  إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف        قدمت أن   من األمانة  يطلب  -٤  
  .بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر

  اجللسة العامة الثالثة
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢٢املقرر 
  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  إن مؤمتر األطراف،  
  اقية، من االتف١٩ إىل املادة إذ يشري  
 املتعلق بتحسني كفاءة وفعالية جلنـة العلـم         ٧-م أ /١٥ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    

  والتكنولوجيا،
 احلاجة إىل بناء القدرات العلمية يف تنفيذ اخلطة وإطار العمـل            وإذ يضع يف اعتباره     

 )٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              
  ،)ةاالستراتيجي(

 إىل توافق اآلراء الذي أعربت عنه جلنة العلم والتكنولوجيـا يف دوراهتـا              وإذ يشري   
  السابعة والثامنة والتاسعة بشأن احلاجة إىل وضع برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر،

 بالعرض العام للمبادرات السابقة الرامية إىل إنشاء برنامج زمـاالت           وإذ يأخذ علماً    
  ،ICCD/COP(10)/CST/8فحة التصحر الوارد يف الوثيقة التفاقية مكا

 وجوب تطبيق منوذج الشراكة القائمة على أصحاب مصلحة متعددين          يقرر  -١  
  يف إطالق برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر؛

 رغبتها   إىل األمانة أن تقوم بالتعاون مع املؤسسات اليت أبدت رمسياً          يطلب  -٢  
ت، بتشكيل فريق توجيهي لصياغة اسـتراتيجية واضـحة لربنـامج     يف وضع برنامج الزماال   

 املزيد من الـدعم      تقدمي ، وحفز اغتنام الفرص املتاحة للتدريب وتبادل املعلومات     الزماالت و 
  حيثما أمكن ذلك؛

، شراكات، والعمل مع املؤسسات األخرىإقامة  الفريق التوجيهي إىل     يدعو  -٣  
 ومع أطراف االتفاقية، على استعراض نطاق برنـامج  املتحدة،مبا فيها املنظمات التابعة لألمم    

  لألطراف؛واملستقبلية الزماالت لضمان تلبيته لالحتياجات احلالية 
 إىل األمانة ربط هذا النهج جبهودها املتعلقة بأنشطة بناء القدرات يف            يطلب  -٤  

قليمي ووضع مناهج    من االستراتيجية، مبا يضمن التوازن اإل      ٤ اهلدف التنفيذي    حتقيقسياق  
  مناسبة؛

إىل القيـام    األطراف واملنظمات املهتمة القادرة على تقدمي تربعـات          يدعو  -٥  
   أصحاب مصلحة متعددين؛بنيلشراكة القائم على الدعم برنامج الزماالت يف منوذجه بذلك 
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 األمانة إىل أن تستطلع، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،           يدعو  -٦  
  ة دعوة املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية إىل دعم برنامج الزماالت؛إمكاني

شراكات أصـحاب املـصلحة     ، بالتشاور مع    تيّسر إىل األمانة أن     يطلب  -٧  
املتعددين، إنشاء برنامج الزماالت وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل الدورة احلادية عـشرة              

  . ملؤمتر األطراف
  ثة اجللسة العامة الثال

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢٣املقرر 
  قائمة اخلرباء املستقلني

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٤ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري  
  ،٩-م أ/٢١ إىل املقرر أيضاً وإذ يشري  
  ،ICCD/COP(10)/22 التقرير الوارد يف الوثيقة وقد استعرض  
 حتسني نوعية اخلدمات املقدمة إىل األطراف بغية تعزيز تنفيذ           باحلاجة إىل  وإذ يسلِّم   

االتفاقية على حنو يتماشى مع أحكام اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من             
  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

راتيجية واألنشطة   تزايد احلاجة إىل إشراك الوسط العلمي يف تنفيذ االست         وإذ يالحظ   
  الواردة يف برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،

باجلهود املستمرة اليت تبذهلا األمانة لتحديث قائمة اخلرباء املستقلني استناداً          وإذ ينوِّه     
  إىل الترشيحات اليت يقدمها األطراف،

طنيني،  األطراف إىل تنقيح وحتديث بيانات القائمة احلالية للخرباء الو         يدعو  -١  
واقتراح مرشحني جدد إلدراجهم يف القائمة بغية حتسني متثيل مجيع التخصصات ذات الصلة،         
مبا يف ذلك املعارف التقليدية واحمللية، والدراية العملية واملمارسات، ومتثيل املـرأة وحتقيـق              

  توزيع جغرايف أكثر توازناً للمنظمات غري احلكومية؛
ىت اآلن خرباء للقائمة على أن تفعل ذلـك،          األطراف اليت مل ترشح ح     حيث  -٢  

حسب ما تراه ضرورياً، وأن تقدم عناوينهم الربيدية واإللكترونية الكاملة عن طريق القنـوات              
 خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر قبل انعقاد الدورة احلادية عـشرة ملـؤمتر     ،الدبلوماسية العادية 

  األطراف؛
ا أن تستعرض القائمة احلالية للتخصصات،       إىل جلنة العلم والتكنولوجي    يطلب  -٣  

فضالً عن   )٣٩(آخذة يف احلسبان التسميات القياسية الدولية املقترحة حلقول العلم والتكنولوجيا         
ث القائمة بإضـافة    التخصصات اليت تستخدمها األطراف على املستوى الوطين، وأن حتدِّ        قوائم  

حسب لية، والدراية العملية واملمارسات،     ختصصات جديدة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية واحمل       
  احلاجة؛

__________ 
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 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم قائمة حمدَّثة كي ينظـر            يطلب كذلك   -٤  
  فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة؛

 إىل األمانة بأن تنشئ مرافق شبكية لتسهيل عملية حتديث قائمة اخلرباء يوعز  -٥  
  املستقلني؛
إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة تقريراً  يطلب  -٦  

  .عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر
  اجللسة العامة الثالثة 

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢٤املقرر 
  دور ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا

  إن مؤمتر األطراف،
 بشأن حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا،        ٧-م أ /١٥ املقرر    إىل إذ يشري   

 منه اليت تشجع البلدان األطراف على اختيار مراسلني للجنة معنيني بـالعلم   ٦وخباصة الفقرة   
  والتكنولوجيا تتوىل جهات التنسيق الوطنية تنسيق أعماهلم،

 املعنيني بالعلم والتكنولوجيا،     بشأن املراسلني  ٩-م أ /٢٢ إىل املقرر    وإذ يشري كذلك    
 منه اليت ُيطلب فيها من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا التـشاور مـع               ١وخباصة الفقرة   

األطراف واجملموعات اإلقليمية لوضع توصيات بشأن دور ومسؤوليات املراسـلني املعنـيني            
والدورة العاشرة للجنـة    بالعلم والتكنولوجيا كي ُينظر فيها خالل الدورة االستثنائية الثانية          

  العلم والتكنولوجيا،
ــتعرض   ــد اس ــة  وق ــوارد يف الوثيق ــة وال ــه األمان ــذي أعدت ــر ال  التقري

ICCD/COP(10)/CST/7،  
   دور ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا،وقد ناقش  
 دور املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا يتمثـل يف مـساعدة           أنيقرر    -١  

هات التنسيق الوطنية يف املسائل العلمية املتصلة بتنفيذ االتفاقية، وأن مسؤولياهتم تـشمل             ج
  :مساعدة جهات التنسيق الوطنية يف

حتسني العالقات والشبكات مع األوساط العلمية على املـستويات احملليـة             )أ(  
  والوطنية واإلقليمية والعاملية بدعم من جهات الوصل الوطنية؛

حوار مع العلماء واألخصائيني يف جمال التكنولوجيا علـى املـستوى        إقامة    )ب(  
  احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي؛

قياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية للخطة وإطار العمـل             )ج(  
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              

  ة تقدمي التقارير؛وعملي) االستراتيجية(
 أي مسؤوليات إضافية ُتسند إىل املراسـلني املعنـيني بـالعلم            بأنيوصي    -٢  

والتكنولوجيا ينبغي أن تقترحها جهات التنسيق الوطنية على مراسـليها املعنـيني بـالعلم              
  والتكنولوجيا؛
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األمانة إىل التواصل مع جهات التنسيق الوطنية بشأن املسائل املتصلة          يدعو    -٣  
دراج العلم يف عملية االتفاقية، مع تزويد املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا بنسخ مـن              بإ

  مجيع املراسالت؛
 األطراف واملنظمات األخرى املهتمة ذات االسـتطاعة إىل التـربع           يدعو  -٤  

للصندوق التكميلي لالتفاقية من أجل ضمان مشاركة املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا           
شاركة أوسع يف االجتماعات الرمسية اليت ُتعقد يف إطار االتفاقية وتعزيـز مـشاركتهم يف               م

  .عملية االتفاقية
  اجللسة العامة الثالثة 

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢٥املقرر 
  انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

  إن مؤمتر األطراف،  
من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف املعـدلّ مبوجـب    ٣١ و٢٢ إىل املادتني  إذ يشري   
  ، ٥-م أ/١ و٢-م أ/٢٠املقررين 
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          إىلأيضاً  وإذ يشري     

 املتعلقـة بالترتيبـات     ١٤سيما الفقرة     ال ،)االستراتيجية( )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  م والتكنولوجيا،املؤسسية للجنة العل

 أمهية ضمان االستمرارية يف أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا يف          وإذ يضع يف اعتباره     
  إطار تنفيذ االستراتيجية،

      باختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة الـواردة يف مرفـق            وإذ حييط علماً    
فية للمساعدة يف اسـتعراض   املتعلق باإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضا ٩-م أ /١١املقرر  

    املتعلقة بانتخاب رئـيس جلنـة اسـتعراض تنفيـذ     ٩تنفيذ االتفاقية، وبصفة خاصة الفقرة    
  االتفاقية ونوابه،

انتخاب أعـضاء مكتـب جلنـة العلـم         "  املعنون   ٩-م أ /٢٤ املقرر   وإذ يشري إىل    
ل دورته العاشـرة    الذي قرر مؤمتر األطراف مبوجبه أن يدرج يف جدول أعما         " والتكنولوجيا

  ،)٢٢مبا يف ذلك املادة (مسألة تعديل النظام الداخلي 
مبـا يف   (تعديل النظام الداخلي    " املعنونة   ICCD/COP(10)/24 بالوثيقة   وإذ حييط علماً    

  ،)"٢٢ذلك املادة 
   : بالفقرة التالية٢٢ من املادة ١ االستعاضة عن الفقرة يقرر  -١  

 دورة عادية، ينتخب من بني ممثلي األطراف        يف بداية اجللسة األوىل من كل     "  
احلاضرة يف الدورة رئيس وتسعة نواب للرئيس حبيث متثل كـل منطقـة جغرافيـة               

أما رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا الذي جيري اختياره أيضاً مـن  . بعضوين على األقل 
ـ           احلاضرةبني ممثلي األطراف     ى  يف الدورة حبيث متثل كل منطقة جغرافية بعـضو عل

. األقل، فإنه ُينتخب يف االجتماع األخري ملؤمتر األطراف ويتقلد منصبه علـى الفـور             
ويف . ويضطلع أحد نواب الرئيس بدور املقرر     . ويعمل هؤالء بصفتهم مكتب الدورة    

 ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل      الواجب لضرورة تعيني املكتب، يوىل االعتبار     
سيما البلدان الواقعة يف أفريقيا، مع عدم إمهـال          تأثرة، وال الكايف للبلدان األطراف امل   
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وخيضع منصبا الرئيس واملقرر عادة للتناوب      . البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى     
  ".بني اجملموعات اإلقليمية املعترف هبا يف ممارسة األمم املتحدة

  : باملادة التالية٣١ االستعاضة عن املادة يقرر أيضاً  -٢  
وينتخب . ُينتخب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا من قبل مؤمتر األطراف        "  

وتنتخب . مؤمتر األطراف رئيس أية هيئة فرعية أخرى ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك      
ولدى انتخـاب   . كل هيئة فرعية أربعة نواب لرئيسها يضطلع أحدهم بدور املقرر         

 ضـمان    االعتبار الواجب لضرورة   رئيس هذه اهليئات الفرعية ونوابه األربعة، يوىل      
سيما البلـدان    التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان األطراف املتأثرة، وال        

الواقعة يف أفريقيا، مع عدم إمهال البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى على أال              
لـم  وُينتخب نـواب رئـيس جلنـة الع       . تزيد مدة خدمتهم عن واليتني متتاليتني     

والتكنولوجيا يف االجتماع األخري لدورة اللجنة املعقودة باالقتران مع دورات مؤمتر           
  ".األطراف ويتقلدون مناصبهم على الفور

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٢٦املقرر 
موعد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيـا ومكـان          

  ها وبرنامج عملهاانعقاد
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٣ إىل املادة إذ يشري  
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل           وإذ يضع يف اعتباره     

، ٨-م أ /٣، املعتمدين مبوجب املقرر     )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    
  لجنة العلم والتكنولوجيا،سيما إطار التنفيذ اخلاص ب ال

 االجتماعات اإلقليمية تؤدي دوراً هاماً يف استعراض التقدم احملرز وتقدم            بأن وإذ يقرّ   
  مسامهة مفيدة يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية،

  بشأن سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،٨-م أ/١٢ املقرر  إىلوإذ يشري  

ن إعادة تنظيم عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا         بشأ ٩-م أ /١٦ إىل املقرر    يشريوإذ   
  يتماشى مع االستراتيجية، مبا

 تكلفة مشروعي برناجمي العمل احملددي التكـاليف لفتـرة الـسنتني        وقد استعرض   
  ،ICCD/COP(10)/8اخلاصني بلجنة العلم والتكنولوجيا واألمانة والواردين يف الوثيقة 

الـدورة  رت فيه البلدان األطراف أن ُتعقد        الذي قر  ٩-م أ /١٦ املقرر    إىل وإذ يشري   
 لكي تتناول، يف شكل يتسم بطابع     ٢٠١٢ يف عام    االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا    

التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املـستدامة لألراضـي        "املؤمتر العلمي والتقين، موضوع     
 ،"شبه الرطبة على التكيفومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة 

أن تعقد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا يف بـون           يقرر    -١  
، إذا مل يقدم أي طـرف عرضـاً         ٢٠١٣مارس  /بأملانيا، ملدة أربعة أيام يف موعد أقصاه آذار       

  الستضافة الدورة وحتمُّل التكاليف املالية اإلضافية؛
ـا          أن ُيدرج يف جدو    يقرر  -٢   ل أعمال الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجي
 :البنود التالية

   األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛املؤمتر العلمي الثاين التفاقية  )أ(  
 ٢ و ١التقدم احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر بالنسبة لألهداف االستراتيجية            )ب(  

تيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ           الواردة يف اخلطة وإطار العمل االسترا      ٣و
  ؛١٠-م أ/١٩، عمالً باملقرر )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
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بـشأن  التحضري للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر             )ج(  
تنميـة  تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيـق ال           /مكافحة التصحر "

  ؛"مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية: املستدامة
 تستعرض األحكام املتعلقة باالجتماعـات اإلقليميـة         األمانة أن   إىل يطلب  -٣  

املعقودة حتضرياً لدورات جلنة العلم والتكنولوجيا، على النحو الوارد يف برنامج عملها احملدد             
  ؛، وأن تلتمس املسامهات املالية الالزمة لتنظيم هذه االجتماعات اإلقليميةالتكاليف لفترة السنتني

 األمني التنفيذي لالتفاقية إىل أن يتخذ، بالتشاور مع مكتب مـؤمتر            يدعو  -٤  
األطراف، الترتيبات الالزمة ألي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة االسـتثنائية            

 ؛الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا

األمني التنفيذي أن يتخذ التدابري الالزمـة للتحـضري للـدورة            إىليطلب    -٥  
احلكومـة  /االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، السيما إلبرام اتفاق مع البلد املضيف          

 املضيفة يكون ملزماً قانوناً على الصعيد الدويل؛

ـ        إىل يطلب  -٦   لني املعنـيني بـالعلم      األمني التنفيذي تيسري مـشاركة املراس
 والتكنولوجيا يف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا؛

 البلدان األطراف املتقدمة، واملنظمات الدولية والوطنية واإلقليميـة،         يدعو  -٧  
واجلهات املعنية صاحبة املصلحة، إىل تقدمي تربعات مالية لتنظيم الدورة االسـتثنائية الثالثـة              

  العلم والتكنولوجيا؛للجنة

، قبل انعقاد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلـم         تعمم إىل األمانة أن     يطلب  -٨  
والتكنولوجيا بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقت مشروح وما يلزم من وثائق للدورة              

  . أعاله٢ة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، مبا يعكس القرار الوارد يف الفقر
   الثالثةاجللسة العامة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤
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  ١٠-م أ/٢٧املقرر 
  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٣إىل املادة إذ يشري   
 ٧-م أ /٢٠ و ٦-م أ /٢٠ و ٥-م أ /١٦ و ٤-م أ /١٦، و ٣-م أ /١٦ إىل املقررات    وإذ يشري   

   بشأن برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،٩-م أ/٢٦ و٨-م أ/١٨و
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          وإذ يضع يف اعتباره     

، ٨-م أ /٣عتمدا مبوجـب املقـرر      اللذين ا ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
   والتكنولوجيا واملعرفة والنتائج ذات الصلة،لِعلْما بشأن ٣وخاصة اهلدف التنفيذي 

 بشأن إعادة صياغة عمل جلنة العمل       ٩-م أ /١٦ و ٨-م أ /١٣إىل مقرريه   وإذ يشري     
  والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية،

للجنـة  ) ٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات      وبعد استعراض     
 ومشاريع  ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10العلم والتكنولوجيا الوارد يف الوثيقة      

برامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني اخلاصة بلجنة العلـم والتكنولوجيـا واألمانـة              
  .ICCD/COP(10)/8والواردة يف الوثيقة 

 جلنة العلم والتكنولوجيا على أن تركز اهتمامها على األنـشطة           يشجع  - ١  
 بـشأن   ١٠- م أ /١٠ حتقيق النتائج املشار إليها يف املقـرر      اليت من شأهنا أن تفضي إىل       

  برنامج مجيع هيئات االتفاقية وميزانيتها؛
 أن يركز جدول أعمال الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا يقرر  -٢  

  :على األولويتني التاليتني
ثـر  استعراض التقدم احملرز بشأن العملية املتكررة لتنقـيح مؤشـرات األ            )أ(  

  ؛٣ و٢ و١يتعلق بأهداف االستراتيجية  فيما
حتسني إدارة املعارف مبا يف ذلك املعارف التقليدية وأفـضل املمارسـات              )ب(  

  والتجارب الناجحة؛
 أن يدرج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة احلادية عـشرة             أيضاً يقرر  -٣  

  :والتكنولوجيا للجنة العلم
  لعلم والتكنولوجيا بشأن دورهتا االستثنائية الثالثة؛النظر يف تقرير جلنة ا  )أ(  
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للجنـة  ) للسنوات األربع (النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات          )ب(  
  ؛)٢٠١٧-٢٠١٤(العلم والتكنولوجيا 

حتسني نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلـك املعـارف التقليديـة وأفـضل                )ج(  
  املمارسات والتجارب الناجحة؛

ء املشورة بشأن أفضل الطرق اليت ميكن اتباعها لتقييم التقدم احملـرز            إسدا  )د(  
   من االستراتيجية؛٣ و٢ و١بشأن األهداف االستراتيجية 

العملية املتكررة لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر فيما يتعلق باألهـداف            '٧'
 ؛٣ و٢ و١االستراتيجية 

 ٣ و ٢ و ١اتيجية  حتسني نوعية وشكل التقارير اخلاصة باألهداف االسـتر        '٨'
 واملطلوب تقدميها إىل مؤمتر األطراف؛

 دمج وحتليل وتفسري املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر من وجهة نظر علمية؛ '٩'

النظر يف التقدم احملرز بشأن تنظيم املشورة العلمية املتعددة االختـصاصات             ) ه(  
  على الصعيد الدويل يف إطار عملية االتفاقية؛

   عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية؛إعادة صياغة  )و(  
 استعراض نتائج املؤمتر العاملي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ '١٠'

 تقييم تنظيم املؤمتر العاملي الثاين لالتفاقية الدولية ملكافحة التصحر؛ '١١'

 التفاقية األمـم    النظر يف التقرير املرحلي املتعلق بتحضري املؤمتر العاملي الثالث         '١٢'
مكافحة التصّحر وتدهور األراضي واجلفاف     "املتحدة ملكافحة التصحر بشأن     

مسامهة العلم والتكنولوجيا   : التنمية املستدامة حتقيق  من أجل احلّد من الفقر و     
 ".واملعارف واملمارسات التقليدية

  قائمة اخلرباء املستقلني؛  )ز(  
ة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا ملـدة        أن تنعقد الدورة احلادي    قرر أيضاً ي  -٤  
  أربعة أيام؛
 إىل األمني التنفيذي اختاذ التدابري الالزمة لإلعداد للـدورة احلاديـة            يطلب  -٥  

عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك إبرام اتفاق ملزم قانوناً على الصعيد الدويل مع               
  احلكومة املضيفة؛/البلد املضيف

 إىل األمني التنفيذي تسهيل مشاركة املراسلني املعنيني بـالعلم          يطلب أيضاً   -٦  
  والتكنولوجيا يف الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛
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يدعو البلدان املتقدمة األطراف، واملنظمات الدولية وأصـحاب املـصلحة            -٧  
  العلم والتكنولوجيا؛املعنيني، إىل تقدمي الدعم املايل لتنظيم الدورة احلادية عشرة للجنة 

 إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، وقبل   يطلب  -٨  
انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بستة أسابيع على األقل، جدول أعمـال مؤقتـاً           

  . أعاله٣مشروحاً ووثائق لتلك الدورة على حنو يعكس القرارات الواردة يف الفقرة 
   الثالثةلسة العامة اجل

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤
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  ١٠-م أ/٢٨املقرر 
   من النظام الداخلي٤٧املادة 

  ،إن مؤمتر األطراف  
   من النظام الداخلي،٤٧ املتعلق بالنظر يف املادة ٢-م أ/٢١مقرره  إىل إذ يشري  
  ، ٢- أم/٢١ بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٤٧مبشروع نص املادة وإذ حييط علماً   
  ،ICCD/COP(10)/23بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة وإذ حييط علماً أيضاً   
األمانة أن تدرج مسألة النظر يف هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف              من   يطلب  

 احلادية عشرة وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخليـة املماثلـة يف              دورتهجدول أعمال   
  .ئية األخرى املتعددة األطرافاالتفاقات البي

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٢٩املقرر 
   املسائل املتعلقة بالتنفيذلتسويةاإلجراءات واآلليات املؤسسية 

  إن مؤمتر األطراف،  
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت تنص علـى أن      اتفاقية من   ٢٧ادة  امل  إىل إذ يشري   

ينظر مؤمتر األطراف يف وضع اعتماد إجراءات وآليات مؤسسية لتسوية املسائل اليت قد تنشأ              
  ،فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

، ٥-م أ /٢١، اجلزء ألـف، و    ٤-م أ /٢٠، و ٣-م أ /٢٠ إىل املقررات    أيضاً إذ يشري و  
  ،٩-أم /٢٨، و٨-م أ/٢٠، اجلزء ألف، و٧-م أ/٢٢، اجلزء ألف، و٦-م أ/٢٢اجلزء ألف، و

 إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمـه الـرئيس يف             وإذ يشري كذلك    
  الدورات اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ملؤمتر األطراف،

 ٢٦ واملادتني   ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٧ مسألة الروابط بني املادة      وإذ يالحظ أن    
   قد تستحق مزيداً من الدراسة،٢٨و

 من االتفاقية، أن يدعو من جديـد،        ٢٧راض تنفيذ أحكام املادة      ألغ يقرر  -١  
عشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث          ادية  أثناء دورته احل  

  التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأن؛ املتعلقة بسائلامل لتسويةاإلجراءات واآلليات املؤسسية 
آرائها بـشأن   يف إبداء   ات ومنظمات مهتمة ترغب      أي أطراف ومؤسس   يدعو  -٢  

  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١ يف موعد ال يتجاوز خطياً األمانة  أن ترسلها إىل إىل٢٧املادة 
 وثيقة عمل جديدة تـشمل جتميعـاً لورقـات          ّدِع األمانة أن تُ   من يطلب  -٣  

 السابقة بشأن هذه املـسألة،  املعلومات املقدمة من األطراف الواردة يف وثائق مؤمتر األطراف    
قدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األطراف واختصاصات هذه        ورقة ي مبا يف ذلك مشروع     

   أعاله؛٢آلراء املقدمة عمالً بالفقرة اً لجتميعوكذلك العملية 
 أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديـدة الـيت            يقرر كذلك   -٤  

  .عمالهستعدها األمانة أساساً أل
   التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٠املقرر 
  املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق

  ،إن مؤمتر األطراف  
 من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التحكـيم        ٢٨من املادة   ) أ(٢ إىل الفقرة    إذ يشري   

 التفاقية،ليف مرفق  لتدرج ت ممكن عملياًاليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف أقرب وق

 من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التوفيق       ٢٨ من املادة    ٦ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    
 يف مرفق لالتفاقية، لتدرج اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف أقرب وقت ممكن عملياً

مـه الـرئيس يف      إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قد        وإذ يشري كذلك    
 الدورات اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ملؤمتر األطراف،

 ،٥-م أ /٢١، اجلزء بـاء، و    ٤-م أ /٢٠ ، و  ٣-م أ /٢٠ إىل املقررات اليت اختذها      وإذ يشري   
 ،٩-م أ/٢٩ و٨-م أ/٢١، اجلزء باء، و٧-م أ/٢٢، اجلزء باء، و٦-م أ/٢٢اجلزء باء، و

 من االتفاقية، أن يدعو من جديد       ٢٨م املادة   ، ألغراض الوفاء بأحكا   يقرر  -١  
يف دورته احلادية عشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصـلة              

  :حبث ما يلي وتقدمي توصيات بشأن ذلك
 املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛  )أ(  

 املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق؛  )ب(  

طراف ومن املؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الراغبة يف         أياً من األ   يدعو  -٢  
، وأن ترسـل    خطياً أعاله إىل أن تفعل ذلك       ١إبداء آرائها يف املسألة املشار إليها يف الفقرة         

 ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 

 جمموعـة اآلراء    ‘١‘ : إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل        يطلب  -٣  
 ٢الواردة بشأن هذه املسألة يف الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة عمالً بـالفقرة   

  يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(10)/26 نصاً حمّدثاً للمرفقني الواردين يف الوثيقة ‘٢‘أعاله؛ 

ة الـيت    كذلك أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديـد          يقرر  -٤  
  .ستعدها األمانة أساساً ألعماله

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣١املقرر 
  عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر

  إن مؤمتر األطراف،  
كـانون   ١٩ املـؤرخ    ٦٢/١٩٥ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة         إذ يشري   
 عقـداً لألمـم املتحـدة       ٢٠٢٠-٢٠١٠ذي أعلنت فيه الفتـرة       ال ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  للصحارى ومكافحة التصحر،
تـشرين   ٢ الذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف          ٩-م أ /٣٠ إىل املقرر    وإذ يشري   
   يف دورته التاسعة،٢٠٠٩أكتوبر /األول

كـانون   ٢١ املـؤرخ    ٦٤/٢٠١ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة         وإذ يشري   
   بشأن عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر،٢٠٠٩سمرب دي/األول

 بأمهية عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحـة التـصحر وبالفرصـة            وإذ يعترف   
سيما البلدان اليت تشتمل على صحارى والبلدان الـيت          الساحنة اليت يتيحها جلميع البلدان، ال     

  تعاين من التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،
سـيما يف     حيال تفاقم التصحر يف مجيع مناطق العـامل، ال         يساوره بالغ القلق  وإذ    

أفريقيا، وحيال آثاره الفادحة فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وخباصة األهداف            
  املتعلقة بالقضاء على الفقر واالستدامة البيئية،

رهتـا الرابعـة والـستني                مع نداء اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف دو          وجتاوباً  
، الذي دعت فيه الدول األطراف يف االتفاقية واملراقبني وغريهـم مـن             )٦٤/٢٠١القرار  (

  أصحاب املصلحة املعنيني إىل تنظيم أنشطة الغرض منها تنفيذ العقد،
 أن ينوه مبا هلذه املبادرة اهلامة من أثر إجيايب فيما يتعلق بالصحارى ومبكافحة       وإذ يود   

  التصحر وأن يعزز ذلك األثر،
تقرير عن األنشطة املضطلع هبا     " املعنونة   ICCD/COP(10)/27 بالوثيقة   وإذ حييط علماً    

  ،)"٢٠٢٠-٢٠١٠(لدعم أهداف عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر 
 بالعمل الذي اضطلعت به فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت التابعـة            وإذ يرحب   
   املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر،لعقد األمم
 إىل األمانة أن تضع قائمة باملناسبات واإلجراءات واألنشطة املزمـع           يطلب  -١  

تنظيمها وأن تضع، بناء على ذلك، برناجماً لدعم عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحـة              
  التصحر؛
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 املدين   إىل األمانة توسيع نطاق شبكة شركائها ليشمل ممثلي اجملتمع         يطلب  -٢  
  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

 الدول األطراف واملراقبني واملنظمات احلكومية الدوليـة إىل طـرح           يدعو  -٣  
مقترحات ومسامهات على األمانة يف شكل إجراءات وأنشطة ومناسبات لالحتفـال بعقـد       

 علـى   ٢٠١١ديسمرب  /ولكانون األ  ٣١األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر حبلول       
 ٣٠أقصى تقدير، وذلك حىت يتسىن لألمانة جتميع عناصر مشروع برنامج العقـد حبلـول               

، ووضع اللمسات األخرية عليه وتعميمه بدعم من فرقـة العمـل        ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
  ؛٢٠١٢مارس /آذاراملشتركة بني الوكاالت حبلول 

ومرفـق البيئـة العامليـة والـصناديق         البلدان املاحنة والبنك الدويل      يدعو  -٤  
والترتيبات املتعددة األطراف، والشركاء يف االتفاقية إىل تقدمي الّدعم املايل والتقين من أجـل              

  وضع وتنفيذ برنامج عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر؛
دة  البلدان املتقدمة النمو واملؤسسات املالية الدولية والصناديق املتعـد         يدعو  -٥  

األطراف إىل تقدمي تربعات، حسب االقتضاء، من أجل تنفيذ برنامج عقد األمـم املتحـدة               
  للصحارى ومكافحة التصحر؛

 اجملتمع املدين واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية         يشجع  -٦  
تحـدة  على اقتراح وتنظيم األنشطة واإلجراءات املناسبة مبا يفضي إىل تنفيذ عقد األمـم امل             

  للصحارى ومكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً على مجيع الصعد؛
 إىل األمانة تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عـشرة             يطلب  -٧  

عن اإلجراءات واألنشطة الطوعية اليت تقوم هبا اجلهات صاحبة املصلحة لالحتفال بعقد األمم         
  .املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر

   التاسعة العامة اجللسة
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٢املقرر 
الترتيبـات اإلداريـة    : تعيني أمانة لالتفاقية وحتديد ترتيبات عملـها      

  واملتصلة بالدعم
 مؤمتر األطراف،إن   

 كـانون   ١٨ املؤرخ   ٥٢/١٩٨ بقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم        يذكِّرإذ    
 بشأن الترابط   ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٩٦ و ١٩٩٧ديسمرب  /األول

بني األمانة العامة لألمم املتحدة وأمانة االتفاقيـة،        والترتيبات اإلدارية ذات الصلة     املؤسسي  
 ، بشأن تعيني أمانة لالتفاقية وحتديد ترتيبات عملها١-م أ/٣اللذين وافقت فيهما على املقرر 

والترتيبات اإلدارية ذات الصلة ملدة مخس ؤسسي القائم املبط  ارالتمواصلة  على  يوافق    
يف موعد جمدداً    ذلك باستعراضسنوات أخرى، على أن تقوم اجلمعية العامة ومؤمتر األطراف          

  .٢٠١٧ديسمرب / كانون األول٣١أقصاه 
   التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١



ICCD/COP(10)/31/Add.1 

135 GE.12-60180 

  ١٠-م أ/٣٣املقرر 
  وثائق تفويض الوفود

  ن مؤمتر األطراف،إ  
 املتعلقة بوثائق تفويض الوفـود والتوصـية        ICCD/COP(10)/30 يف الوثيقة    وقد نظر   

  الواردة فيها،
  . املوافقة على التقريريقرر  

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٤املقرر 
  جلسات احلوار التفاعلي: جلزء اخلاص من الدورةا

  ،األطرافإن مؤمتر   
سعادة الـدكتور دون    الوزارية الذي قدمه    اجللسة  ملخص الرئيس عن    وقد استمع إىل      
  ،العاشرةبصفته رئيساً ملؤمتر األطراف يف دورته إدارة الغابات يف كوريا وزير كو يل، 

  مبلخص الرئيس بتقدير وامتنان؛حييط علماً   -١
  .العاشرة طراف يف دورتهمرفق لتقرير مؤمتر األك أن يدرج ملخص الرئيس يقرر  -٢

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٥املقرر 
  تقرير اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملانات

  ،إن مؤمتر األطراف  
دور أعضاء الربملانات يف جهود مكافحـة       "ب  إىل عرض اإلعالن املتعلق      وقد أصغى   
ت الربملانية يف حتقيق االستدامة العاملية من خالل اإلدارة املستدامة والفعالة           اإلسهاما: التصحر

، وهو "لألراضي ويف تنفيذ استراتيجية السنوات العشر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   
 إعالن جيسد نتائج اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملانات، الذي عقـد يف تـشانغوون              

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤ و١٣ يف مقاطعة غيونغنام جبمهورية كوريا يومي سييت
  ً بتقدير باإلعالن املذكور؛حييط علما  -١  
 . إدراج اإلعالن يف مرفق بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرةيقرر  -٢  

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٦املقرر 
  منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة العاشرة ملؤمتر األطرافإعالن 
  ،إن مؤمتر األطراف  
 غيل من منظمة غابة املستقبل      - إىل عرض اإلعالن الذي قدمته يل سونغ         وقد استمع   

  من مجهورية كوريا باسم منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف،
  مع التقدير باإلعالن؛ حييط علماً  -١  
  . إدراج اإلعالن كمرفق بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرةيقرر  -٢  

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٧املقرر 
  عالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضيإ

  إن مؤمتر األطراف،  
 هيون مـون    -ن الذي قدمه يف اجلزء الرفيع املستوى السيد هوك           إىل اإلعال  وقد استمع   

من معهد النموذج اجلديد جبمهورية كوريا باسم املشاركني يف منتدى قطاع األعمـال املعـين               
  ،باإلدارة املستدامة لألراضي الذي أطلق على هامش الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

اإلجراءات املنقحة العتماد منظمـات     تعلق ب  امل ١٠-م أ /٥املقرر  أخذ يف االعتبار    إذ ي و  
اجملتمع املدين وممثلي القطاع اخلاص لدى مؤمتر األطراف ومشاركتها يف اجتماعات وعمليـات             

  ،تفاقيةاال
  باإلعالن املشار إليه يف هذا املقرر؛ يط علماًحي  -١  
  .إدراج اإلعالن مرفقاً بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرةُيقرر   -٢  

   التاسعةجللسة العامة ا
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٨املقرر 
  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  ،إن مؤمتر األطراف  
   من االتفاقية،٢٢باملادة إذ يذكّر   
ـ إذ يذكر أيـضاً     و   ،       ٤-م أ / ٥، و ٣-م أ /٤، و ٢-م أ /٢، و ١-م أ /٩ات  ررـباملق

 بشأن برنامج عمـل     ٩-م أ /٣٥، و ٨-م أ /٢٧، و ٧-م أ /٣٠، و ٦-أم  /٢٩، و ٥-م أ /٥و
 املتضمن اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن          ٨-م أ /٣املؤمتر، وباملقرر   

  ،٨-م أ/٧، وباملقرر )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
ذها مؤمتر األطـراف يف دورتـه       املقررات ذات الصلة اليت اخت    وإذ يأخذ يف االعتبار       
  ،العاشرة

إدراج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة احلادية عشرة وكذلك يف           يقرر    -١  
  :جدول أعمال الدورة الثانية عشرة إذا لزم األمر

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ       )أ(  
  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة           استعراض '١٣'
  إىل مؤمتر األطراف؛

  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛ '١٤'
  التقييم املستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة؛ '١٥'
  مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية؛ '١٦'
لوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمـة إىل        استعراض تقرير جلنة العلم والتكنو     '١٧'

  مؤمتر األطراف؛
  حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة؛  )ب(  
التوصـيات بـشأن    اإلدارة والترتيبات املؤسسية لآللية العاملية، مبا يف ذلك           )ج(  

  ترتيبات احتضان اآللية العاملية؛
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ية لفترة السنتني الربنامج وامليزان  )د(  
متابعة نتائج اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن التصدي للتصحر            )ه(  

وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، ونتائج مؤمتر األمم     
  املتحدة للتنمية املستدامة؛
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ديل مذكرة التفاهم املربمة بـني اتفاقيـة        تع: التعاون مع مرفق البيئة العاملية      )و(  
  مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية بشأن تعزيز التعاون فيما بينهما؛

اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلني عـن القطـاع             )ز(  
  اخلاص للمشاركة يف مؤمتر األطراف؛

  ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   )ح(  
  :البنود املعلقة  )ط(  
   من النظام الداخلي؛٤٧املادة  '١٨'
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية لتسوية املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛ '١٩'
  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق؛ '٢٠'
إدراج جلسات حوار تفاعلي مع أصحاب املـصلحة املعنـيني،         يقرر أيضاً   -٢  

زراء ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية وأعضاء الربملانات، بشأن بنـود       مبا يشمل الو  
  جدول األعمال اليت هتمهم؛

 إىل األمانة أن تعد جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً، باالتفاق مع رئيس            يطلب  -٣  
 الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، آخذة يف االعتبار األحكام الواردة يف املقررات ذات الـصلة             

  اليت اختذت يف تلك الدورة؛
 إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، قبل انعقاد الـدورة            يطلب أيضاً   -٤  

احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بستة أسابيع على األقل، الوثائق املناسبة لتلك الدورة، على حنو              
  . أعاله٢ و١يعكس املقررات الواردة يف الفقرتني 

   عةالتاساجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/٣٩املقرر 
   ملؤمتر األطرافاحلادية عشرةموعد ومكان عقد الدورة 

  إن مؤمتر األطراف،  
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،٢٢ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
   من النظام الداخلي،٣إىل املادة وإذ يشري أيضاً   
 / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة      ككذلوإذ يشري     
   ،١٩٨٥ديسمرب 
،  أن تعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف مدينة بون، بأملانيـا   يقرر  -١  

، أو يف مكان آخر ترتبه األمانة بالتـشاور مـع           ٢٠١٣مقر أمانة االتفاقية، يف خريف عام       
 ممكن إن مل يعرض أي طرف استضافة تلك الـدورة           مكتب مؤمتر األطراف يف أقرب وقت     

  وتغطية التكاليف اإلضافية؛
 األمني التنفيذي إىل أن يتخذ، بالتشاور مع مكتـب مـؤمتر األطـراف،              يدعو  -٢  

  الترتيبات الالزمة ألي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛
اختاذ التدابري الالزمة إلعداد الدورة احلادية عـشرة         من األمني التنفيذي     يرجو  -٣  

  .حكومة مضيفة/ملؤمتر األطراف، ومن ذلك التوصل إىل اتفاق دويل ملزم قانوناً مع بلد مضيف
   التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١
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  ١٠-م أ/١القرار 
   مجهورية كوريااإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب

  ، األطرافإن مؤمتر  
 ٢١ إىل   ١٠ يف مدينة تشانغوون، مقاطعة غييونغنام، يف الفتـرة مـن            وقد اجتمع   
   بدعوة من حكومة مجهورية كوريا،٢٠١١أكتوبر /األول تشرين

مجهورية كوريا إلتاحتها عقد الـدورة        عن خالص امتنانه حلكومة    يعرب  -١  
  متازة اليت أتاحتها؛العاشرة ملؤمتر األطراف يف مدينة تشانغوون وللترتيبات امل

 من احلكومة أن تنقل إىل شعب مجهورية كوريـا خـالص امتنـان              يرجو  -٢  
  األطراف يف االتفاقية ملا حظي به املشاركون من كرم الضيافة وحرارة االستقبال؛

مبادرة " باجلهود اليت بذلتها حكومة مجهورية كوريا من أجل اقتراح    يرحب  -٣  
  ؛"تشانغوون
 اختاذ هذه املبادرة أداة لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة    إمكانية يالحظ  -٤  

ملكافحة التصحر وخطتها وإطار عملها االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ     
  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

   التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١

        
  


