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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
خطط العمـل    :تعراض تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية   اس

  املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة

   ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 املتعـددة الـسنوات     النظر يف مشروع خطة العمـل     
للجنـة العلـم والتكنولوجيـا      ) للسنوات األربـع  (
)٢٠١٧-٢٠١٤(

   )٢٠١٧-٢٠١٤(خطة العمل الشاملة املتعددة السنوات لالتفاقية     

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات             

ويـسترشد  ). االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيـذ االتفاقيـة     العشر من أجل تعزيز     
باالستراتيجية مجيع أصحاب املصلحة والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف            

وبينما تضطلع األطراف باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ االستراتيجية، كُلفت أمانـة           . أعماهلم
ت الفرعية ملؤمتر األطراف مبهام حمددة لـدعم العمـل الـذي            االتفاقية واآللية العاملية واهليئا   

وهي مكلفة بتنفيذ مسامهتها يف االستراتيجية عن طريق إعداد خطط          . ستضطلع به األطراف  
  .عمل متعددة السنوات ومركزة على النتائج وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة السنتني

مانة أن تدمج خطط العمـل       إىل األ  ١٠-م أ /١وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره        
 اخلاصة مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتا يف خطة عمل شاملة متعـددة           ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  

وتـرد خطـة   . السنوات لالتفاقية، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة     
  .العمل املتكاملة املذكورة يف هذه الوثيقة
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  مقدمة  -أوالً  
اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات         -١

وتضم االستراتيجية  ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
 تنفيذية يسترشد هبا مجيـع أصـحاب املـصلحة          أربعة أهداف استراتيجية ومخسة أهداف    

وبينما تـضطلع األطـراف     . والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أعماهلم        
باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ االستراتيجية، كُلفت مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية مبهام           

  .م العمل الذي ستضطلع به األطرافحمددة لدع
 ١لالستراتيجية بدور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيـذي         اً  لفت أمانة االتفاقية وفق   وك  -٢

، باإلضافة إىل دور داعم لتحقيق أهداف تنفيذيـة         ٣ و ٢والنتائج احملددة للهدفني التنفيذيني     
، ٥اهلدف التنفيذي   حتقيق  وأُسندت إىل اآللية العاملية مسؤولية حمورية يف اإلسهام يف          . أخرى

فيما أُسندت إىل جلنة العلم والتكنولوجيا مـسؤولية        . ٢ و ١ للهدفني التنفيذيني    ودور داعم 
. ١، فضالً عن دور داعم لتحقيق اهلـدف التنفيـذي           ٣رئيسية يف حتقيق اهلدف التنفيذي      

  .وكلفت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بدور حموري يف استعراض تنفيذ االستراتيجية
 أعاله  ٢تفاقية وهيئاهتا الفرعية املذكورة يف الفقرة       وطُلب إىل كل من مؤسسات اال       -٣

) أربع سنوات(تنفيذ مسامهتها يف االستراتيجية من خالل إعداد خطط عمل متعددة السنوات    
وباإلضافة إىل ذلك، طلـب  . مركزة على النتائج وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة السنتني  

  .عمل مشتركة تنفذ على سنتنيرامج إىل األمانة واآللية العاملية إعداد ب
خطط العمل   أن تدمج  إىل األمانة    ١٠-م أ /١وطلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٤

 اخلاصة مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتا يف خطة عمل شـاملة متعـددة            ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  
وتـشكل هـذه    . السنوات لالتفاقية، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة          

  .وثيقة خطة العمل املتكاملة الشاملة لالتفاقيةال

  ٢٠١٧-٢٠١٤خطة العمل الشاملة لالتفاقية للفترة   -ثانياً  

  اهليكل والصيغة  -ألف  
تضم خطة العمل الشاملة لالتفاقية جمموعة من اإلجنازات املتوقعة اليت تـستهدف              - ٥

ازات املتوقعة من خـالل     ومن املقرر حتقيق هذه اإلجن    . من األهداف التنفيذية اخلمسة     كالً
أو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، /أو جلنة العلم والتكنولوجيا و /أو اآللية العاملية و   /األمانة و 

انظر " (اإلدارة واخلدمات"وهناك فرع سادس عنوانه  . لواليات ومسؤوليات كل منها   اً  وفق
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نظيمية املتعلقـة بكـل     مدرج لتقدمي معلومات عن املهام اإلدارية والت      ) واو- الفصل الثالث 
  .األهداف التنفيذية أو معظمها

وتنخرط األمانة بالدرجة األوىل يف معظم اإلجنازات املتوقعة، بينما تضطلع اآلليـة              -٦
وتشكل نتائج أعمال   . ٥العاملية يف املقام األول باإلجنازات املتوقعة يف إطار اهلدف التنفيذي           

تنفيذ االتفاقية توصيات ملؤمتر األطراف بشأن اجملال       جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض      
لة عمل األمانة ذي الـص   اً  املشمول بكل من اإلجنازات املتوقعة ذات الصلة، بينما ُيعرض أيض         

  .يف إطار نفس اإلجناز املتوقع
، حيث تتسم   "وحدة العمل يف اتفاقية مكافحة التصحر     "ويشكل اهليكل اجلديد هنج       -٧

. مانة واآللية العاملية باالتساق والتكامل واستهداف حتقيق نتائج مشتركة        األنشطة املقررة لأل  
ويتمثل اهلدف يف تزويد األطراف برؤية استراتيجية ملا ميكن لعملية االتفاقيـة أن حتققـه يف                

ومقارنة بالنهج السابق املتمثل يف اتباع خطط عمل مـستقلة، ُينتظـر أن             . السنوات املقبلة 
طراف على فهم الغرض من اإلجنازات املقترحة واألنشطة ذات الـصلة   يساعد هذا اهليكل األ   

  .لذلكاً تقدمي التوجيه املركز وفقوعلى 

  التوجه االستراتيجي  -باء  
، خطة عمل من شأهنا أن تعزز       ٢٠١٧-٢٠١٤تقترح األمانة واآللية العاملية، للفترة        -٨

ر وتدهور األراضي واجلفـاف،     التعاون على الصعيد العاملي يف تناول قضايا مكافحة التصح        
والنهوض بالدور املعياري لعملية اتفاقية مكافحة التصحر يف هذا التعاون، وإنشاء إطار للدعم  

  .ملتضررة من أجل تنفيذ االتفاقيةالفعال للبلدان ا
وستركز أمانة االتفاقية على تيسري عملية منتجة حتظى باالحترام لتنفيذ االتفاقيـة،              -٩

حتديد الغايات للوفاء بأهداف االستراتيجية وتضمن وجود قاعدة معـارف          تعزز من عملية    
ويتم التشديد على التزويد باملعارف العلمية من أجل توجيـه          . راسخة ألغراض صنع القرار   

ومن بني اجملاالت الرئيسية األخرى لعمل األمانة       . عملية صنع القرار يف سياق تنفيذ االتفاقية      
تفاقية ولقضايا مكافحة التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف        الدعوة بفعالية لتنفيذ اال   

 وأهداف التنمية املستدامة، من بني عمليات ٢٠١٥يتعلق خبطة التنمية العاملية ملا بعد عام   فيما
  .ملتعلقة بتدهور األراضي واجلفافأخرى، وال سيما البناء على احلجج االقتصادية ا

ع املؤسسات الرئيسية التابعة لألمـم املتحـدة        وستواصل األمانة التعاون بفاعلية م      -١٠
وأمانات االتفاقيات هبدف تعزيز الُنُهج والربامج اليت ميكن أن تقدم الدعم الفعـال للبلـدان               

وستعمل األمانة، بالتعاون مع اآللية العاملية، على تكثيـف         . املتضررة يف جمال تنفيذ االتفاقية    
  .مه من دعم يف تنسيق برامج العملتقد ما
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ومن خالل أطر االستثمار املتكاملة واستراتيجيات التمويل املتكاملة ألغراض اإلدارة            -١١
املستدامة لألراضي، ستدعم اآللية العاملية البلدان املتضررة يف سد الثغرات املالية ووضع خطط          

  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافاستثمارية ومشاريع وبرامج عملية ملواجهة
آللية العاملية املساعدة للبلدان املتضررة يف حتديد فرص التمويل املتاحـة          كما ستقدم ا    -١٢

وسُتجرى مبادرات لبناء القدرات فيما يتعلق باملعايري والطرائق        . من مصادر تقليدية ومبتكرة   
اخلاصة باملستثمرين واملمولني احملتملني، وستتلقى البلدان املتضررة الدعم لتحـسني البيئـات            

ال اإلدارة  ناخ االستثمار والسياق التنظيمي حيث ميكن القيام باستثمارات يف جم         أي م (املواتية  
  ).املستدامة لألراضي

وستسعى اآللية العاملية إىل إقامة شراكات مع اجلهات املاحنـة والقطـاع اخلـاص                -١٣
واملستثمرين من أجل النهوض بأوجه التآزر وزيادة خيارات التمويل جملال اإلدارة املـستدامة             

وسـيكون مـن بـني      . ألراضي وفتح أبواب جديدة أو آفاق أوسع لتمويل تنفيذ االتفاقية         ل
اجملاالت الرئيسية لعمل اآللية العاملية إجراء التقييم االقتصادي لألراضي كأداة لتعظيم املنـافع             

  .جمال اإلدارة املستدامة لألراضياملمكنة من االستثمار يف 

  تنفيذيةألهداف الخطة العمل حسب ا  -ثالثاً  
وتعرض . لألهداف التنفيذية لالستراتيجية  اً  لقد متت هيكلة خطة العمل املتكاملة وفق        -١٤

ومن مث  . مقدمة كل فرع النتائج يف إطار األهداف التنفيذية حسب ظهورها يف االستراتيجية           
ألمر ُتعرض املسامهات املقررة للهيئات الفرعية واألمانة واآللية العاملية، كموجز خمتصر أول ا           

وتصف هذه اإلجنازات املكاسب أو التغريات املرتقبة نتيجة لعمل كيان          . مث كإجنازات متوقعة  
االتفاقية املعين، إىل جانب األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، على أن تتـوفر املـوارد              

كما تنطوي هذه اإلجنازات على مؤشرات أداء مقترحة لفترة مدهتا أربع سـنوات،             . الالزمة
ومتثل األهداف أساس امليزانية املقترحـة يف       . ونواتج رئيسية مقترحة للعامني املقبلني    وأهداف  

ملقرر امليزانيـة   اً  ، وسيتم تنقيحها وفق   ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل املوحد لالتفاقية للفترة      
وبعد األهداف التنفيذية اخلمـسة، ُتعـرض       . املتخذ يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف      

  .نة واآللية العاملية املتعلقة بالتنظيم والتوجيه، وخدمات املؤمترات، واإلدارةخطط األما
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   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف-١اهلدف التنفيذي   -ألف  

التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتنـاول                  
  راضي واجلفاف على حنو مناسباملسائل املتعلقة بالتصحر وتدهور األ

  النتائج املتوقعة على النحو الوارد يف االستراتيجية
د الدويل والوطين واحمللي على حنو فعـال        ُع إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصُ      :١-١النتيجة  

ختفيف آثار  /األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ         وتدهور   مبسائل التصحر 
  .التنوع البيولوجي تغري املناخ وحفظ

 األراضي واجلفاف يف إطار احملافل الدوليـة ذات          وتدهور  تناول مسائل التصحر   :٢-١النتيجة  
الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك احملافل املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفـظ               

  .الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر، والتنمية املستدامالتنوع البيولوجي واستغالله 
زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الـشمال واجلنـوب             :٣-١النتيجة  

وتـدهور   باعتبارها من أصحاب املصلحة يف العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر          
  .الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيفاألراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة ب

، تعمل األمانة بالتعاون مع اآللية العاملية حنو زيادة الوعي          ١يف إطار اهلدف التنفيذي       -١٥
بأمهية مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وزيادة االعتـراف بعمليـة االتفاقيـة             

راضي واجلفـاف، والتيـسري     لقضايا التصحر وتدهور األ   اً  سياساتياً  معيارياً  باعتبارها مرجع 
مع نتائج عملية اإلبـالغ     اً  واتساق. منظمات اجملتمع املدين يف عملية االتفاقية     الفعال ملشاركة   

، سيولَى اهتمام خاص بدعم البلدان األطراف يف جمال إذكاء الـوعي بقـضايا              ٢٠١٢لعام  
اسـتراتيجية  وسيستمر تنفيـذ    . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف لدى اجلماهري بأنواعها      

وسُيبذل املزيد من اجلهد إلظهار فوائد االستثمار يف اإلدارة       . االتصال الشاملة احملدثة لالتفاقية   
املستدامة لألراضي وتغيري النظرة إىل األراضي اجلافة كمناطق فقرية مهجورة إىل مناطق ذات             

ريها اآللية العاملية   يف أنشطة االتصال والدعوة اليت جت     اً  وسيظهر ذلك أيض  . إمكانات منو كبرية  
  .ةواملدرجة يف استراتيجية االتصال الشامل

وستواصل اآللية العاملية توفري مواد االتصال واألدوات وبرامج التمويل لدعم تنفيـذ              -١٦
وسُتتاح مواد االتصال املطبوعة واإللكترونية واالستخدام املتزايد لوسائط التواصل         . االتفاقية

اإلدارة املستدامة لألراضي، من أجل تقدمي الدعم الفعال للبلـدان          االجتماعي وبرامج متويل    
  .ال إمكانية احلصول على التمويلاملتضررة يف جم

تصال، على أمهية نتائج    وستشدد أنشطة الدعوة الرفيعة املستوى، املدعومة بنواتج اال         -١٧
اهم ، ستـس  ٢٠١٤ويف عـام    .  بشأن عامل خال من ظاهرة تدهور األراضي       ٢٠+مؤمتر ريو 

 وأهداف التنميـة املـستدامة،      ٢٠١٥األمانة يف تبادل اآلراء بشأن خطة التنمية ملا بعد عام           
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وستستهدف الدعوة الرفيعة املستوى . هبدف زيادة الوعي بأمهية قضايا األرض يف هذا السياق   
وعلى الـصعيدين اإلقليمـي ودون      . عمليات ومؤمترات رئيسية أخرى لألمم املتحدة     اً  أيض

، ميكن لوحدات التنسيق اإلقليمية أن تروج وتوفر املعلومات بفعالية عـن قـضايا              اإلقليمي
 على الفعاليـات والعمليـات      ٢٠١٥-٢٠١٤االتفاقية، وستركز مهامها الدعوية يف الفترة       

  .لصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليميالرئيسية على ا
مانة اتصاهلا الفعال   وفيما يتعلق بدعم مشاركة منظمات اجملتمع املدين، ستواصل األ          -١٨

كما سـتقدم   . بتلك املنظمات بشأن قضايا االتفاقية وستزيد من دعمها للتواصل فيما بينها          
األمانة الدعم ملشاركة منظمات اجملتمع املدين واخنراطها يف دورات االتفاقية ولعمـل فريـق              

ت التنسيق  وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، ستساعد وحدا      . اختيار تلك املنظمات  
اإلقليمية يف توزيع املعلومات املتعلقة مبنظمات اجملتمع املدين، وستـشجع مـشاركة تلـك              

  .نشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةاملنظمات يف األ
ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت

٢٠١٧-٢٠١٤  
؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     

  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 
طة الرئيسية للفترة نظرة عامة على النواتج واألنش

٢٠١٥-٢٠١٤  
زيــادة الــوعي بأمهيــة ) أ(١

مواجهـة التـصحر وتــدهور   
األراضي واجلفاف كحل للعديد  

   من التحديات العاملية

 شبكة اإلنترنت من    همدى استخدام ما تضم   
أدوات املعلومات اخلاصة بالتصحر وتدهور     
األراضي واجلفـاف ووسـائط التواصـل       

  االجتماعي لالتفاقية 
  : ٢٠١٥ عام فاهدأ

اإلحصاءات عن موقـع االتفاقيـة      إظهار  
الشبكي ووسائط التواصل االجتماعي وغري     

ـ اً  ذلك من األدوات اجتاه    يف عـدد   اً  إجيابي
الترتيل وجوانب االستخدام   مرات  الزوار و 
  األخرى

توصـيات   تقدمي   :جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
حتسني أوجـه   زيادة  إىل مؤمتر األطراف بشأن     

ا التصحر وتدهور    والتعريف الفعال بقضاي   التآزر
  األراضي واجلفاف

  :األمانة
التوعية على الصعيدين العـاملي واإلقليمـي        •

الرئيـسية  لصناع القرار وغريهم من الفئات      
 احملدد  املستهدفة األخرى من خالل التراسل    

  اهلدف القائم على األدلة
  نواتج االتصال والتوعية •
التوعيـة  وأعمال  الفعاليات الرئيسية والربامج     •

اخلاصة باالتفاقية مبا يف ذلك املوقع الـشبكي        
ووسائط التواصل االجتماعي، واليوم العاملي     
ملكافحة التصحر، وعقـد األمـم املتحـدة        
للصحاري ومكافحة التصحر، ويوم األرض،     
وجائزة األرض من أجل احليـاة، وسـفراء        
األراضي اجلافة، وأبطال األراضـي اجلافـة،       

ء العاجلة لالتفاقيـة، ومـسابقة    وخدمة األنبا 
   وخدمات املكتبةLandScanالصور، ومنشور 

  الشراكات االستراتيجية وتعبئة موارد االتصال •
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

طة الرئيسية للفترة نظرة عامة على النواتج واألنش
٢٠١٥-٢٠١٤  

املشاركة الفاعلة لوسائط اإلعـالم ودعـم        •
قـضايا  تواصل الصحفيني يف اإلبالغ بشأن      

التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف،       
  واإلدارة املستدامة لألراضي

  واالتصال اخلاصة بكل منطقةأنشطة التوعية  •
إذكاء الوعي بفـرص    ) ب(١

ــاليب وأدوات  ــل وأس التموي
التـصحر وتــدهور  مواجهـة  

   األراضي واجلفاف

مدى استخدام معلومـات وأدوات اآلليـة      
العاملية املوجودة على شبكة اإلنترنت فيمـا       

 التـصحر وتـدهور      مكافحة يتعلق بتمويل 
   األراضي واجلفاف

  : ٢٠١٥أهداف عام 
اإلحصاءات عن موقع اآللية العامليـة      ار  إظه

الشبكي ووسائط التواصل االجتماعي وغري     
ـ اً  ذلك من األدوات اجتاه    يف عـدد   اً  إجيابي

الترتيل وجوانب االستخدام   مرات  الزوار و 
  األخرى 

علـى  اً   منشور ١٦٠واً  مطبوعاً   منشور ٤٠
  شبكة اإلنترنت 

  : اآللية العاملية
 مثـل   مواد االتصال عن جمـال التمويـل       •

املنشورات واملطويـات والورقـات البحثيـة       
   اإلخبارية واملوجزات

   مواد االتصال اخلاصة بالفعاليات •
  مكافحةأدوات إدارة املعارف املتعلقة بتمويل •

  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
دعم البلدان األطراف يف التواصـل بـشأن         •

فوائد االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضـي       
، وأفــضل )م االقتــصادي لألراضـي التقيـي (

املمارسات، وعوائق التمويل من أجـل تنفيـذ        
  االتفاقية 

تعهُّد وحتديث وجود اآللية العاملية على شبكة  •
املوقع الشبكي، والتسويق عرب الربيد     (اإلنترنت  

  ) اإللكتروين، ووسائط التواصل االجتماعي
تزايد االعتراف بعمليـة    ) ج(١

اً جعــاالتفاقيـة باعتبارهـا مر  
قضايا التصحر  يف تناول   اً  معياري

وتدهور األراضي واجلفاف عند    
 اختاذ القرارات املتعلقة باألراضي 

 الرسائل املوجهة مـن عمليـة       إدراجمدى  
االتفاقية يف العمليات الرئيسية اجلارية على      

  الصعيد العاملي واملتعلقة بتنفيذ االتفاقية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

ة بالتصحر وتـدهور    األحكام املتعلق جتسيد  
مبـادرة  األراضي واجلفـاف الـواردة يف       

لتنمية اأهداف يف " املستقبل الذي نصبو إليه"
  املستدامة 

إدراج قضايا التصحر وتـدهور األراضـي       
  ٢٠١٥واجلفاف يف خطة التنمية ملا بعد 

  

توصـيات  تقدمي  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
تعزيز النظر يف   مواصلة  إىل مؤمتر األطراف بشأن     

قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف       
  املنتديات الدولية ذات الصلة 

  : ةاألمان
التصحر وتـدهور   كافحة  مبتتعلق  مسامهات   •

األراضي واجلفاف يف االجتماعات والعمليـات      
الرئيسية على الصعيد العاملي، ومتابعـة تلـك        
االجتماعات والعمليات، مبا فيها املعنية خبطـة       

 وأهـداف التنميـة     ٢٠١٥  عام التنمية ملا بعد  
املستدامة والبلدان النامية غري الساحلية والدول      

  رية الصغرية الناميةاجلز



ICCD/CRIC(12)/2 
ICCD/COP(11)/CST/9 

9 GE.13-61750 

ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

طة الرئيسية للفترة نظرة عامة على النواتج واألنش
٢٠١٥-٢٠١٤  

عدد الدعوات املوجهة إىل األمانة واآلليـة       
 تنظيم فعاليات رفيعـة   الشتراك يف   العاملية ل 

  املستوى أو رئاستها أو إلقاء الكلمات فيها
  : ٢٠١٥ف عام اهدأ

  ٢٠١٣زيادة عدد الدعوات مقارنة بعام 

ــات   • ــة يف االجتماع ــسامهات االتفاقي م
والعمليات املنتظمة اخلاصة بـاألمم املتحـدة،       
ومتابعة تلك االجتماعات والعمليات، مبا فيهـا       
دورات اجلمعية العامة واملنتدى السياسي الرفيع      

  املستوى 
التصحر وتـدهور   تتعلق مبكافحة   مسامهات   •

 والعمليـات   األراضي واجلفاف يف االجتماعات   
الرئيسية علـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون        
  اإلقليمي، ومتابعة تلك االجتماعات والعمليات

  : اآللية العاملية
متابعة عمل جلنة اخلرباء احلكومية الدوليـة        •

  املعنية بتمويل التنمية املستدامة
التيسري الفعال ملسامهات   ) د(١

اجملتمع املدين يف االجتماعـات     
   لقة باالتفاقيةوالعمليات املتع

مدى التوازن يف مشاركة منظمات اجملتمـع   
املدين يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته      

 للمعايري الـواردة يف املقـرر     اً   وفق ،الفرعية
  ٩-أ م/٥
  :٢٠١٥ف عام اهدأ

زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املـدين يف       
  االتفاقية على الصعيدين الوطين واإلقليمي

  :  االتفاقيةجلنة استعراض تنفيذ
توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشأن      تقدمي   •

زيادة النهوض مبشاركة منظمات اجملتمع املدين       
  يف عمليات االتفاقية 

  جلسات احلوار املفتوح  •
  : األمانة

  توصيل املعلومات إىل منظمات اجملتمع املدين  •
  تيسري وتعزيز تواصل منظمات اجملتمع املدين  •
ع املـدين يف    تيسري مشاركة منظمات اجملتم    •

 مبا يف ذلك مـساعدة فريـق        ،دورات االتفاقية 
  اختيار منظمات اجملتمع املدين واعتماد املراقبني 

التعزيز اإلقليمي ملشاركة منظمات اجملتمـع       •
   املدين

تبادل املعلومات والتحـاور مـع      : اآللية العاملية 
منظمات اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص        

ملايل بشأن متويـل    واألعمال التجارية والقطاع ا   
   اإلدارة املستدامة لألراضي
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   إطار السياسات العامة -٢اهلدف التنفيذي   -باء  

دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار                 
  اجلفاف

  النتائج املتوقعة على النحو الوارد يف االستراتيجية
ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر      سياساتياً   العوامل املؤثرة     تقييم :١-٢النتيجة  

وتدهور األراضي واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتـدابري املناسـبة             
   .إلزالة هذه احلواجز

لوضعها يف شـكل     قيام البلدان األطراف املتضررة بتنقيح برامج عملها الوطنية          :٢-٢النتيجة  
وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجهـا يف            

   .سياق أطر استثمار متكاملة
 قيام البلدان األطراف املتضررة بإدراج برامج عملها الوطنيـة ومـسائل اإلدارة             :٣-٣النتيجة  

اخلطط والسياسات العامة القطاعيـة     ويف  التنمية  املستدامة لألراضي وتدهور األراضي يف ختطيط       
   . ذات الصلةواالستثمارية

 قيام البلدان األطراف املتقدمة بإدماج أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املـستدامة    :٤-٢النتيجة  
دعمهـا للخطـط    مبا يتسق مع    مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي     /لألراضي يف صلب براجمها   

  .تثمارية الوطنيةالقطاعية واالس
التصحر كافحة  اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة مب:٥-٢النتيجة 

وتدهور األراضي، والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني             
  .أثر تدابري التدخل

 على ضـرورة    ٢ن اهلدف التنفيذي     بشأ ٢٠١٢أكدت نتائج التقارير الوطنية لعام        -١٩
زيادة الدعم املقدم للتنفيذ على الصعيد الوطين، وال سيما يف مواصلة العمل املتعلق بتنـسيق               

ودعت التقارير كذلك إىل تكثيف الدعم املقدم لتيسري        . برامج العمل الوطنية مع االستراتيجية    
  . آليات التآزر يف البلدان األطراف املتضررة

 وذلـك يف  ٢مع هذه النتائج، تساعد األمانة على حتقيق اهلدف التنفيـذي       اًواتساق  -٢٠
  : اجملاالت الثالثة التالية بالدرجة األوىل

ستواصل األمانة، بالتعاون مع    . تيسري اتساق برامج العمل الوطنية وتنفيذها       )أ(  
ال لربامج العمل   اآللية العاملية، تبادل املعلومات وتقدمي مشورة اخلرباء ألغراض االتساق الفع         

يف التعاون مع خمتلف مؤسسات األمم املتحدة وال سـيما يف  اً  وستستمر األمانة أيض  . الوطنية
الذي يعرض ) Global Drylands Report(متابعة ما ورد يف التقرير العاملي عن األراضي اجلافة 

  على نطاق منظومة األمم املتحدة؛ لدعم تنفيذ االتفاقية اً هنج
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ستواصـل وحـدات التنـسيق      . تنسيق والتعاون على الصعيد اإلقليمي    دعم ال   )ب(  
اإلقليمية املدعومة من األمانة واآللية العاملية مساعدة البلدان على حتقيق اتـساق بـرامج العمـل                

. اإلقليمية ودون اإلقليمية مع االستراتيجية وعلى الوفاء بااللتزامات احملددة يف عمليـة االتفاقيـة             
ادل املعلومات واخلربات يف كل منطقة وبتشجيع املنظمات واملؤسسات العاملـة        وستقوم بتعزيز تب  

  يف املنطقة يف جماالت مرتبطة مبكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على تنفيذ االتفاقية؛ 
حتسني فهم الروابط بني قضايا التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف،              )ج(  

ألمانة بتعزيز النظر يف قضايا التصحر وتدهور األراضـي         وستقوم ا . والقضايا العاملية األخرى  
واجلفاف يف االجتماعات والعمليات املتعلقة باألراضي واملياه والغابات وتغري املناخ والتنوع           

وستتضمن جماالت التركيز متابعة    . البيولوجي واألمن الغذائي، وستتيح املعلومات ذات الصلة      
، واالنضمام ٢٠١٣لسياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف لعام    االجتماع الرفيع املستوى املعين با    

للشراكات الناشئة يف جمال التربة، وتقدمي الدعم للنظر يف قضايا التصحر وتدهور األراضـي              
واجلفاف يف املناقشات املقامة على الصعيد العاملي عن األراضي والتكيف مع تغـري املنـاخ               

  .  الغاباتوالتخفيف من آثاره من ناحية االستناد إىل
ـ جاً  موضوع٢٠+وستشكل متابعة نتائج مؤمتر ريو      -٢١ يف إطـار هـذا اهلـدف    اً امع

  .التنفيذي
ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت

٢٠١٧–٢٠١٤  
؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     

  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 
نظرة عامة على النواتج واألنشطة الرئيسية للفترة 

٢٠١٥-٢٠١٤  
الية يف تقـدمي    زيادة الفع ) أ(٢

اخلدمات للبلدان يف جمايل حتقيق     
االتساق والتعميم لربامج العمل    

  . الوطنية

عدد برامج العمل الوطنيـة املتـسقة مـع         
  االستراتيجية

  : ٢٠١٥ف عام اهدأ
 يف ٨٠حتقيق اتساق برامج العمل الوطنية يف 

   املائة من البلدان املتضررة

وصـيات  تتقدمي  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
إىل مؤمتر األطراف بشأن اتساق وتعميم برامج       

  العمل الوطنية
  : األمانة بالتعاون مع اآللية العاملية

تقدمي الدعم من أجل حتقيق اتساق برامج العمل        
الوطنية، مبا يشمل تـوفري مـواد املعلومـات،         
والنهوض بأوجه التآزر بني عمليات االتـساق،      

كاملة، وتنظيم  وتطوير وتنفيذ أطر االستثمار املت    
حلقات عمل على الـصعيد دون اإلقليمـي،        
وتيسري دعم مرفق البيئة العاملية، وانضمام شركاء 
آخرين لألمم املتحـدة يف املنطقـة، وتقـدمي         
املساعدة ملا ُيجرى على الصعيد الـوطين مـن         

  مشاورات وتنسيق
فعالية التعاون والتنسيق   ) ب(٢

على الصعيد اإلقليمي يف تنفيذ     
   يةاالتفاق

مدى مشاركة البلدان املنتمية لكـل مـن        
مرفقات التنفيذ اإلقليمية يف أنشطة التنسيق      

  اإلقليمية 

توصـيات  تقدمي  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
إىل مؤمتر األطراف بشأن اتساق برامج العمـل        

  وبرامج العمل دون اإلقليمية  اإلقليمية
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧–٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

نظرة عامة على النواتج واألنشطة الرئيسية للفترة 
٢٠١٥-٢٠١٤  

  : ٢٠١٥ف عام اهدأ
 يف املائة من البلدان املنتميـة       ٧٥مشاركة  

لكل من املرفقات يف نشاط واحـد علـى         
  األقل من أنشطة التنسيق اإلقليمية 

مدى اتساق برامج العمل اإلقليميـة ودون       
قليمية مع األهداف احملـددة يف عمليـة        اإل

  االتفاقية 
  : ٢٠١٥ف عام اهدأ

اتساق برناجمني اثنني على األقل من بـرامج    
  العمل اإلقليمية مع االستراتيجية

توصـيات إىل   تقدمي  : جلنة العلم والتكنولوجيا  
إلسداء مؤمتر األطراف بشأن اجلوانب اإلقليمية      

  املشورة العلمية لعملية االتفاقية 
  : األمانة

دعم التنسيق اإلقليمي، مبا يف ذلك اخلدمات        •
للجان اإلقليمية، وتنظيم االجتماعات اإلقليمية،     

رات وإدارة املعارف اخلاصة بكل إقليم، ومبـاد      
   الشراكة اإلقليمية

دعم اإلعداد واالتـساق لـربامج العمـل         •
اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبـا يـشمل تـوفري         
املعلومات واملساعدة التقنية، وتعزيز الشراكات،     

  وإعداد تقارير مرحلية دورية 
  : اآللية العاملية

املساعدة يف وضع أطر االستثمار املتكاملـة        •
  اإلقليمية ودون اإلقليمية

 التنسيق اإلقليميـة    آلياتسداء املشورة إىل    إ •
  بشأن املسائل املالية 

زيادة الدعم املقدم للبدان   ) ج(٢
األطراف املتضررة يف مواجهـة     
التصحر وتـدهور األراضـي     
واجلفاف من املنظمات والربامج    
الرئيسية يف جمال التعاون املتعدد     

  األطراف 

مدى انعكاس أهداف االتفاقية وأنشطتها يف      
اسات وبرامج كل من برنـامج األمـم        سي

املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة       
للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة،       
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة،      

  واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة
  : ٢٠١٥أهداف عام 

انعكاس أحكام االتفاقية يف الـسياسات       •
يف أعمال متابعـة    الوطنية ملكافحة اجلفاف    

   ٢٠١٣مؤمتر عام 
تزايد انعكـاس أحكـام االتفاقيـة يف         •

العمليات واملبادرات الدولية املتعلقة باألرض     
   والتربة

  : األمانة
التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        •

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العامليـة       
غذية لألرصاد اجلوية، ومنظمة األمم املتحدة لأل     

  والزراعة، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة
دعم تنفيذ خطة العمل املنبثقة عن التقريـر         •

   العاملي عن األراضي اجلافة
املشاركة الفاعلة يف فريق إدارة البيئة التـابع         •

   لربنامج األمم املتحدة للبيئة
املشاركة يف مبادرات دعم البلدان يف وضع        •

   سياسات وطنية ملكافحة اجلفاف
املشاركة يف تنفيذ خطة العمـل      : لية العاملية اآل

  املنبثقة عن التقرير العاملي عن األراضي اجلافة 



ICCD/CRIC(12)/2 
ICCD/COP(11)/CST/9 

13 GE.13-61750 

ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧–٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

نظرة عامة على النواتج واألنشطة الرئيسية للفترة 
٢٠١٥-٢٠١٤  

حتسني فهم الروابط بـني     ) د(٢
تنفيذ االتفاقية والتعامـل مـع      
قضايا األمن الغذائي وندرة املياه     
واجلفاف والغابات واملـسائل    

  اجلنسانية 

 مدى اإلشارة إىل العناصر املتعلقة بالتصحر     
وتدهور األراضي واجلفاف يف العمليـات      
واالجتماعات الدولية الرئيسية املعنية باألمن     
الغذائي واملياه واجلفاف والغابات واملسائل     

إىل املسامهات املقدمة من    اً  اجلنسانية، استناد 
   األمانة واآللية العاملية

  : ٢٠١٥ف عام اهدأ
انعكاس أحكام االتفاقية يف عمل جلنـة        •

دة املعنية باملوارد املائية واملنتدى     األمم املتح 
   ٢٠١٥العاملي السابع للمياه يف عام 

تزايد انعكاس أحكام االتفاقية يف عمـل    •
  الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

 توصـيات    تقدمي :جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
إىل مؤمتر األطراف بشأن الروابط بـني تنفيـذ         

من الغذائي وندرة االتفاقية والتعامل مع قضايا األ  
  املياه واجلفاف والغابات واملسائل اجلنسانية

  :األمانة
دعم تنفيذ مفهوم عامل خال مـن ظـاهرة          •

  تدهور األراضي مع خمتلف الشركاء 
يف العمليات والفعاليات   االتفاقية  مسامهات   •

الدولية الرئيسية املعنية بقضايا األمن الغـذائي        
    اجلنسانيةواملياه واجلفاف والغابات واملسائل

  وضع وحتديث أطر سياسات الدعوة •
تقدمي املسامهات املتعلقة بتمويـل     : اآللية العاملية 

تنفيذ االتفاقية إىل العمليات والفعاليات الدولية      
  الرئيسية املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

حتسني أوجه التآزر بـني     ) ه(٢
تناول قضايا التصحر وتـدهور     

غري املناخ  وتاألراضي واجلفاف،   
  أو التنوع البيولوجي/و

مدى اإلشارة إىل العناصر املتعلقة بالتصحر      
وتدهور األراضي واجلفاف يف القـرارات      

  املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

اإلشارة يف املقررات املتعلقـة باتفاقيـة        •
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل       

املبذولة من أجل زيادة مرونة النظام      اجلهود  
اإليكولوجي واإلدارة املـستدامة للغابـات     

  واحلراجة الزراعية يف األراضي اجلافة
اإلشارة يف املقررات املتعلقـة باتفاقيـة        •

التنوع البيولوجي إىل أمهية تنـاول قـضايا        
   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 توصـيات إىل  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة    
مؤمتر األطراف بشأن حتسني أوجه التآزر بـني        
تناول قـضايا التـصحر وتـدهور األراضـي       

  أو التنوع البيولوجي/وتغري املناخ وواجلفاف، 
  : األمانة

اجلهود الدعوية املتعلقة بتغري املناخ وتنفيـذ        •
االتفاقية، وال سيما بشأن قضايا األراضي اجلافة       

لنامجة عن فيما خيص ارتباطها خبفض االنبعاثات ا
  إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية 

وضع إطار لسياسات الدعوة بشأن التنـوع        •
  البيولوجي يف األراضي اجلافة

   املشاركة يف فريق االتصال املشترك •
تعزيز التمويـل املقـدم لتنفيـذ       : اآللية العاملية 

االتفاقية يف سياق االجتماعـات والعمليـات       
   والتنوع البيولوجياملتعلقة بتغري املناخ
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   العلم والتكنولوجيا واملعرفة-٣اهلدف التنفيذي   -جيم  

 روتدهو الوصول إىل مستوى املرجعية العاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر               
  األراضي وختفيف آثار اجلفاف

  النتائج املتوقعة على النحو الوارد يف االستراتيجية
 كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات:١-٣النتيجة 

   .البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتضررة
 وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهـات:٢-٣النتيجة  

  .وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياًالبيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية 
 حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املنـاطق:٣-٣النتيجة  

  .املتضررة هبدف حتسني اختاذ القرارات
 حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيـف آثـار اجلفـاف:٤-٣النتيجة  

 إلتاحة وضـع أدوات للمـساعدة يف اختـاذ،صالح األراضي املتدهورة يف املناطق املتضررة     واست
  .القرارات
د العـامليُع، على الـصُ )أ( توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية      :٥-٣النتيجة  

هائيني، ويـشملواإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني الن         
  .ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

 مشاركة الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر:٦-٣النتيجة 
  .وتدهور األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

  .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية  )أ(    

. ، اسُتخدمت مؤشرات األثر ألول مرة يف اإلبالغ يف إطار االتفاقية          ٢٠١٢ عام   ويف  -٢٢
إىل الدروس املستفادة من دورة اإلبالغ احلالية والتوصيات الصادرة عن فريق اخلرباء            اً  واستناد

ذي الصلة، ستواصل جلنة العلم والتكنولوجيا العمل على تطوير أعمال الرصـد وخطـوط              
وتتمثل اجلوانب احلامسة هلذا العمل يف ضمان إمكانية مقارنـة          .  االتفاقية األساس املتعلقة بأثر  

  . بشأن األراضي يف نظام اإلبالغاً البيانات الواردة وإدماج األهداف املتفق عليها عاملي
وفيما يتعلق بلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، فسيتحسن اإلبالغ عن األداء املتعلـق              -٢٣

. ية لالستراتيجية وسيزداد تطور نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ        بتحقيق األهداف التنفيذ  
وسيقدم الدعم إىل البلدان، وغريها من الكيانات اليت تقدم التقـارير، يف جمـال اإلبـالغ                

 بشأن التقدم احملرز حتو حتقيق األهداف التنفيذية، وسيتم حتليل وتوليف التقارير            ٢٠١٤ لعام
  . استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة عشرةالواردة لتنظر فيها جلنة 
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 ربط ٣ومن بني األهداف الرئيسية األخرى لعملية االتفاقية يف إطار اهلدف التنفيذي        -٢٤
وستتابع جلنة العلم والتكنولوجيا، بدعم من األمانة،       . املعلومات العلمية بصنع القرار السياسي    
واصلة مناقشة اخليارات املتعلقة بإسداء مشورة علمية       نتائج أعمال الفريق العامل املُخصص مل     

ومن بني املهام األخرى اليت تتـسم       . تركز على قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف      
باألمهية يف حتسني العالقة بني العلم والسياسات تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية وإنشاء             

  . اركة الوسط العلمي يف عملية االتفاقيةبوابة تبادل املعارف العلمية وزيادة مش
ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت

٢٠١٧-٢٠١٤  
؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     

  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 
-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       

٢٠١٥  
إجراء األطراف لتقييمات   ) أ(٣

األثر يف إطار االتفاقيـة مـع       
 يف  التركيز على التقدم احملـرز    

حتقيق األهداف االسـتراتيجية    
٤-١  

 عن التقـدم    ة املبلغ ةعدد األطراف املتضرر  
  ٤-١احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

  : ٢٠١٥ف عام اهدأ
تنقيح هنج ومنهجية اإلبالغ بشأن مؤشرات      

للدروس املـستفادة مـن دورة      اً  األثر، وفق 
   )٢٠١٣(اإلبالغ األوىل 

توصـيات إىل   تقدمي  : جلنة العلم والتكنولوجيا  
لزيـادة  اإلجراء املتكرر   مؤمتر األطراف بشأن    

  تطوير رصد األثر
توصـيات  تقدمي  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

إىل مؤمتر األطراف بشأن إعداد دورة اإلبـالغ        
  الثانية عن مؤشرات األثر 

  :األمانة
ول واحلـص اإلجراء املتكرر   ترتيبات ملواصلة    •

  عاملية الصادر املعلى البيانات من 
حتديث أدوات اإلبالغ، مبا يف ذلك تنقـيح         •

مناذج اإلبالغ واملبادئ التوجيهيـة، وكـذلك       
  حتميل البيانات املبدئية على بوابة اإلبالغ

جتهيز الدعم املقدم للبلدان من أجـل دورة         •
  اإلبالغ التالية بشأن مؤشرات األثر 

د على الصعيد   بناء الشراكات ألغراض الرص    •
  العاملي 

وضع خطوط األسـاس    ) ب(٣
الوطنية والعاملية لتقييم التقـدم     
احملــرز يف حتقيــق األهــداف 

   ٣-١االستراتيجية 

مدى تقدم األطراف يف وضـع خطـوط        
األساس لتقييم التقـدم احملـرز يف حتقيـق         

   ٣-١األهداف االستراتيجية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

علـى  اختبار منهجية الرصد والتقيـيم       •
  الصعيد الوطين يف مخسة بلدان 

ق على وضع خط أساس عاملي من       االتفا •
  عدمه

توصـيات إىل   تقدمي  : جلنة العلم والتكنولوجيا  
بـشأن  وضع هنج علمـي     عن  مؤمتر األطراف   
  خطوط األساس

  : األمانة
جتربة منهجية الرصد والتقييم على الـصعيد        •

الوطين، مبا يشمل العناصر املتعلقة بعدم تدهور       
  راضي األ
إىل النمـاذج   اً  نشر املبادئ التوجيهية استناد    •

  التجريبية
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

حصر التقييمات العاملية واإلقليمية واملعارف      •
  والثغرات املتعلقة برصد أثر االتفاقية 

تقرير تقييم عـاملي    إلعداد  وضع خطة عمل     •
  بشأن تدهور األراضي بالتعاون مع الشركاء 

ــراف يف ) ج(٣ ــتناد األط اس
لقة بـاإلجراءات   قراراهتم املتع 

املتخذة حنو حتقيـق األهـداف      
 على معلومـات    ٤-١التنفيذية  

ــات   ــن النجاح ــة ع حمدث
اخلاصة ذات الصلة ووالتحديات 

بالبلدان املتضررة وغريها مـن     
   أصحاب املصلحة يف االتفاقية

مدى اإلبالغ من الكيانات املقدمة للتقارير      
عن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف التنفيذية    

٤-١  
  :٢٠١٥ف عام اهدأ

  ٢٠١٣زيادة التقارير الواردة عن عام 
مدى إصدار جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      

توصيات حمددة اهلدف على حنو فعال جراء       ل
   استعراض األداء وتقييم التنفيذ

  :٢٠١٥ف عام اهدأ
تقدمي جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف        

 الثالثة عـشرة توصـيات بـشأن        ادورهت
  إىل نتائج التقارير اً ملقبلة استناداخلطوات ا

  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  اجتماعات مكتب اللجنة لإلعداد لدوراهتا  •
تقييم التقدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف          •

   ٤-١التنفيذية 
توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشأن      تقدمي   •

اخلطوات املقبلة حنو حتقيق األهداف التنفيذيـة       
٤-١   

  : األمانة
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل دعم مي التقد •

يف إجراء تقييم التقدم احملرز مقابل املؤشرات، مبا        
  : يشمل

إعداد النماذج واملبادئ التوجيهية اخلاصـة       •
  باإلبالغ؛

دعم الكيانات املقدمة للتقـارير يف إعـداد         •
   التقارير؛

  إجراء حتليل أويل للنتائج؛  •
  عرض النتائج؛ •
عراض تنفيذ االتفاقيـة    دعم دورات جلنة است    •

   ومكتبها
الدعم اإلقليمي للبلدان يف إعداد تقاريرهـا،        •

مبا يشمل حلقات العمل، والتعاون مع املنظمات       
  اإلقليمية ودون اإلقليمية 

حتليل املعلومات املقدمة يف التقارير حـسب        •
   املنطقة

حتويل نتائج التقارير واالستعراض الذي تعده       •
اقية إىل توجيه عملي    جلنة استعراض تنفيذ االتف   

  لالستعمال على الصعيد الوطين 
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

رضا األطراف عن سبل     ) د(٣
وأدوات توصيل املعلومات من    
  خالل التقارير يف إطار االتفاقية

مدى اتباع تقـارير األطـراف للمبـادئ        
  التوجيهية لإلبالغ

  : ٢٠١٥ف عام اهدأ
 يف املائة على األقل من التقـارير        ٧٥اتباع  

  ئ التوجيهيةالواردة للمباد

  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
   النظر يف أدوات ومنهجيات اإلبالغ •
توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشان      تقدمي   •

   أدوات ومنهجيات اإلبالغ
  حتليل أدوات ومنهجيات اإلبالغ : األمانة

ــم ) ه(٣ ــة العل ــوض جلن هن
والتكنولوجيا باملعارف املتعلقة   

التـصحر وتـدهور    كافحة  مب
ي واجلفاف ألغـراض    األراض

احلد من الفقر وحتقيق التنميـة      
املستدامة، مع التركيـز علـى      
مسامهة العلـم والتكنولوجيـا     
  واملعارف واملمارسات التقليدية

مدى اهتمام الوسط العلمي باملؤمتر العلمي      
   الثالث

  :٢٠١٥ف عام اهدأ
 خالصة للمؤمتر   ٢٠٠تقدمي ما ال يقل عن      

  العلمي الثالث

توصـيات إىل   تقدمي  : لتكنولوجياجلنة العلم وا  
مؤمتر األطراف بشأن تنظيم املؤمتر العلمي الثالث 

  ونتائجه 
  : األمانة

   أنشطة متابعة املؤمتر العلمي الثاين •
األعمال التحضريية للمؤمتر العلمي الثالث،       •

مبا يشمل دعم االحتاد الرئيـسي، والترتيبـات        
اخلاصة باللجنة العلمية واللجنـة التوجيهيـة،       

 املساعدة يف التحضريات املوضوعية واللوجستيةو
تنظيم املؤمتر العلمي الثالث والدعم املتعلـق        •

  . باإلبالغ عن نتائجه
اســتفادة جلنــة العلــم ) و(٣

والتكنولوجيا من عمل املنظمات 
العلمية وهيئات التعاون العلمي    
اليت تتناول القـضايا املتعلقـة      
بالتصحر وتـدهور األراضـي     

  . واجلفاف

ى أخذ جلنة العلـم والتكنولوجيـا يف        مد
اعتبارها عمل هيئـات التعـاون العلمـي        

  األخرى 
  :٢٠١٥ف عام اهدأ

تزويد جلنة العلم والتكنولوجيـا بانتظـام       
باملعلومات عن عمل املنظمـات العلميـة       

   العلميوهيئات التعاون

توصـيات إىل   تقدمي  : جلنة العلم والتكنولوجيا  
 من معلومات أو    مؤمتر األطراف بشأن االستفادة   

   أعمال هيئات التعاون العلمي األخرى
تقدمي مسامهات االتفاقية لصاحل عمـل      : األمانة

اهليئات العلمية األخرى وتقدمي املعلومات مـن       
   االتفاقيةأعمال تلك اهليئات لصاحل 

ــراف  ) ز(٣ ــتخدام األط اس
للمعارف العلمية من أجل دعم     

  صنع القرار بشأن االتفاقية

املعارف العلمية احملددة اهلدف    مدى إتاحة   
بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     

  يف إطار االتفاقية
  : ٢٠١٥ف عام اهدأ

لتوجيه من مؤمتر اً  إسداء املشورة العلمية وفق   
  األطراف يف دورته احلادية عشرة 

توصـيات إىل   تقدمي  : م والتكنولوجيا جلنة العل 
مؤمتر األطراف بشأن إسداء املـشورة العلميـة      

فيما يتعلق  وتقدمي املعلومات لدعم صناعة القرار      
  باالتفاقية
  : األمانة

دعم إسداء املشورة العلمية حسب توجيهات    •
  مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

مضاعفة عدد الشركاء املشاركني يف بوابة       
  ٢٠١٣تبادل املعارف العلمية عن عام 

  مواصلة تطوير بوابة تبادل املعارف العلمية  •
وضع برنامج تصنيف للمعارف التقليدية فيما  •

خيص التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف،       
  واالتفاقية 

دورات جلنة العلـم    يف  إعداد وتنظيم العمل     •
  والتكنولوجيا واجتماعات مكتبها

ــراف ) ح(٣ ــتخدام األط اس
ألفضل املمارسات من أجـل     

  دعم تنفيذ االتفاقية 

 مدى إتاحة أفـضل املمارسـات املتعلقـة      
التـصحر وتـدهور األراضـي      كافحة  مب

واجلفاف ألصـحاب املـصلحة املعنـيني       
   باالتفاقية

  :٢٠١٥ف عام اهدأ
إطالق منتدى عاملي لتبادل املعلومات بشأن      

التصحر كافحة  أفضل املمارسات املتعلقة مب   
  االتفاقيةبوتدهور األراضي واجلفاف، و

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم         
مـؤمتر  إىل  توصـيات   تقـدمي   : جياوالتكنولو

  األطراف بشأن أفضل املمارسات 
  : األمانة

جلنـة  يف عمل   تيسري املسامهات املوضوعية     •
استعراض تنفيـذ االتفاقيـة بـشأن أفـضل         
املمارسات، مبا يشمل دعم مبادرة عاملية عـن        
جتميع ونشر أفضل املمارسات يف جمـال اإلدارة      

  املستدامة لألراضي
توجيهية واألدوات ألغراض   حتديد املبادئ ال   •

  حتليل أفضل املمارسات 
الترتيبات املتعلقـة بنـشر أفـضل       إجراء   •

املمارسات يف أوساط أصحاب املصلحة املعنيني      
باالتفاقية، مبا يشمل النظر يف دور بوابة تبـادل         

   املعارف العلمية
حتسني األحكام املتعلقة   ) ط(٣

مبشاركة األوساط واملؤسسات   
  العلمية 

اركة الـشبكات واملؤسـسات     مدى مش 
   العلمية يف عمل االتفاقية

  :٢٠١٥ف عام اهدأ
  تنقيح قائمة اخلرباء  •
زيادة عدد العلماء املـسجلني حلـضور        •

املؤمتر العلمي الثالث مقارنة باملؤمتر العلمي      
  الثاين

 توصـيات إىل     تقدمي :جلنة العلم والتكنولوجيا  
مؤمتر األطراف بـشأن مـشاركة األوسـاط        

    العلميةواملؤسسات
  : األمانة

وضع استراتيجية للتعاون والـشراكات يف       •
  اجملال العلمي يف إطار االتفاقية

  مواصلة جتهيز القائمة  •
حتسني قاعدة بيانات االتـصال باألوسـاط        •

   العلمية
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   بناء القدرات-٤اهلدف التنفيذي   -دال  

 وتدهور األراضي وقلب    حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التصحر            
  اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف

  النتائج املتوقعة على النحو الوارد يف االستراتيجية
 قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة :١-٤النتيجة 

 لتناول مسائل )أ( والُنظُميعلى ذلك هبدف تطوير القدرات الالزمة على الصعد الفردي واملؤسسي
   .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي

 شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات             :٢-٤النتيجة  
لتصدي يف إجراء عمليات التقييم ذات الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات ل

  . للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي
 على وصف ملختلف املستويات اليت ميكن تطوير القدرات فيها، انظر برنامج األمم املتحـدة               لالطالع  )أ(    

، )Resource Kit for National Capacity Self-Assessment" (دليل التقييم الذايت للقدرات الوطنية"اإلمنائي، 
  .‘٦’، الصفحة ٢٠٠٥

جترى معظم أنشطة بناء القدرات يف إطار االتفاقية كجزء من عمليات معينة، مثـل                -٢٥
توفري الدعم ألغراض اتساق برامج العمل ووضع أطر االستثمار املتكاملة واإلبالغ الـوطين،             

، ٤لتنفيـذي   ويف إطار اهلدف ا   . ٥ و ٤ و ٢وهي األمور الواردة يف إطار األهداف التنفيذية        
أطلقت األمانة ملتقى بناء القدرات الذي يستخدم اخلدمات على شبكة اإلنترنت لربط ما هو       

وبإمكان املستخدمني . قائم وناشئ من عرض القدرات والطلب عليها ألغراض تنفيذ االتفاقية 
رفـق يف  تبادل خرباهتم وآرائهم، وزيادة معارفهم ومهاراهتم، والتأثري مباشرة يف تطوير هذا امل    

وتشتمل اخلدمات يف امللتقى على موارد وفرص تدريبية يف جمال بنـاء القـدرات،        . املستقبل
وبرامج للتعلم اإللكتروين، وجدول زمين لألنشطة املتعلقة ببناء القدرات يف سياق االتفاقية،            

. ومكتبة ذات فهرس حبثي للوثائق والتقارير ومواد أخرى، ومنتديات ونقاشات على الشبكة           
، ومن املتوقع أن يدعم البلدان يف       ٢٠١٥-٢٠١٤سيجري مواصلة تطوير امللتقى يف الفترة       و

  .تلبية ما حددته من احتياجات يف جمال بناء القدرات من خالل التقييم الذايت
ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت

٢٠١٧-٢٠١٤  
؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     

  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 
-٢٠١٤شطة الرئيـسية للفتـرة      النواتج واألن 

٢٠١٥  
حتسني فرص بناء القدرات    ) أ(٤

 احملددة اهلدف يف إطار االتفاقية 
  مدى استخدام متلقى بناء القدرات

  :٢٠١٥أهداف عام 
زيادة فرص بناء القدرات املتاحة مـن        •

  ٢٠١٣خالل امللتقى عن عام 

توصـيات  تقدمي  : اقيةجلنة استعراض تنفيذ االتف   
  إىل مؤمتر األطراف بشأن بناء القدرات

  : األمانة
مواصلة تطوير امللتقى من خـالل حتـسني         •

السمات التقنية وتوسيع نطاق احملتوى، مبا يشمل 
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤شطة الرئيـسية للفتـرة      النواتج واألن 
٢٠١٥  

دورات للتعلم اإللكتروين يف مواضـيع حمـددة           ٢٠١٣زيادة زيارات امللتقى عن عام  •
  تتعلق باالتفاقية 

  إعداد معرض بناء القدرات اخلاص باالتفاقية •
    الزماالتدعم برنامج  •

   التمويل ونقل التكنولوجيا -٥اهلدف التنفيذي   -هاء  

تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهـداف                
  استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها

  النتائج املتوقعة على النحو الوارد يف االستراتيجية
 قيام البلدان األطراف املتضررة بوضع أطر استثمار متكاملة من أجل تعبئة:١-٥ة  النتيج

  .املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل
 تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كـبرية وكافيـة يف الوقـت:٢-٥النتيجة  

دعماً للمبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التـصحر وتـدهوراملناسب وميكن التنبؤ هبا     
  .األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف

 بذل األطراف املزيد من اجلهود لتعبئة املوارد املالية من املؤسسات واملرافق:٣-٥النتيجة  
التـرويج لربنـامجوالصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العامليـة، عـن طريـق              

  .اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات/االتفاقية
 حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحـة التـصحر وتـدهور:٤-٥النتيجة

األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطـاع اخلـاص، واآلليـات الـسوقية،
تمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويـل املتعلقـةؤسسات ومنظمات اجمل  املوالتجارة، و 

، واحلداملستدامبالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله           
   .من الفقر واجلوع

 تسهيل حصول البلدان األطراف املتضررة على التكنولوجيا عـن طريـق:٥-٥النتيجة  
، وال سيما الفعال الفعالة والدعم التقين   دية والسياساتية التمويل املناسب، واحلوافز االقتصا   

  .يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

، وسـتويل   ٥وتضطلع اآللية العاملية مبسؤولية حمورية يف املسامهة يف اهلدف التنفيذي             -٢٦
طراف يف زيادة أثـر وفعاليـة        على دعم البلدان األ    ٢٠١٧-٢٠١٤يف الفترة   اً  خاصاً  تركيز

ـ       . املوارد املالية املخصصة لتنفيذ االتفاقية     مـن  اً  وسيكّمل ذلك إشراك طائفة أوسـع نطاق
الشركاء، مبا يشمل القطاع اخلاص واملستثمرين، من أجل زيادة الفرص املالية واالسـتثمارية        
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ئج ومنهجية تقيـيم األثـر      وستواصل اآللية العاملية استخدام النتا    . لإلدارة املستدامة لألراضي  
  .رها وال سيما على الصعيد القطريلرصد وتقييم أث

وستهدف اآللية العاملية إىل تعزيز قدرات البلدان األطراف املتضررة من أجل زيـادة             -٢٧
ويعد . أثر وفعالية املوارد املالية لتنفيذ االتفاقية بالتعاون مع البلدان األطراف وشركاء آخرين           

ألهنـا تعتـرب األداة الرئيـسية لتحويـل         اً  جوهرياً   االستثمار املتكاملة أمر   وضع وتنفيذ أطر  
احتياجات البلدان إىل أولويات استثمار عملية ولتحفيز املوارد املالية على الـصعد الـوطين              

وستواصل اآللية العاملية توفري الـدعم الـتقين واملـايل لوضـع            . والثنائي واملتعدد األطراف  
 املتكاملة باعتبارها أداة لسد ثغرات التمويل يف أطر االستثمار املتكاملة،           استراتيجيات التمويل 

جمال اإلدارة املستدامة   وحتديد املوارد االبتكارية، وهتيئة البيئات املواتية لزيادة االستثمارات يف          
  .لألراضي

يسي وتعد خمصصات امليزانية الوطنية من البلدان األطراف املتضررة املصدر العام الرئ            -٢٨
للتمويل من أجل تنفيذ االتفاقية، ولكنها عادة ما تكون غري كافية ملعادلة تأثري املسائل املتعلقة            

وستواصل اآللية العامليـة مـساعدة البلـدان        . بتدهور األراضي اليت حتدثها قطاعات أخرى     
عـاة  األطراف ومؤسسات التنسيق اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية باالتفاقية يف تعمـيم مرا           

اإلدارة املستدامة لألراضي يف عمليات امليزانيات والسياسات الوطنيـة ودون اإلقليميـة ويف           
حتسني البيئة املواتية العتماد اإلدارة املستدامة لألراضي من قبل العناصر الفاعلة من الـدول              

  . ومن غري الدول، بطرق منها التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
. ائية الرمسية مهمة كمحفز داعم للبلدان األطراف املتـضررة        وستظل املساعدة اإلمن    -٢٩

وستواصل األمانة مشاركتها مع أمانة مرفق البيئة العاملية والبلدان األطراف املتقدمة النمو على       
صعيد السياسات، فيما ستتعاون اآللية العاملية مع املرفق على الصعيد التقين بشأن اجلوانـب              

ستتفاعل اآللية العاملية مع مؤسسات التمويل من أجل زيادة التمويل          عن ذلك،     وفضالً. املالية
املتاح لإلدارة املستدامة لألراضي وتنفيذ برامج العمل الوطنية، بطرق من بينها حتديد وتسويق             

للفرص االستراتيجية اليت حتددها أطـر االسـتثمار   اً مقترحات جيدة للمشاريع والربامج وفق  
ليات وبرامج التعاون املتعددة األقطار واإلقليمية ودون اإلقليميـة         املتكاملة أو من خالل عم    
  .وفيما بني بلدان اجلنوب

إىل اخلربات املكتسبة يف فترات السنتني السابقة، ستعمل اآللية العاملية على           اً  واستناد  -٣٠
النهوض جبهودها الرامية إىل دعم البلدان األطراف وغريها من أصحاب املـصلحة املعنـيني              

توفري املعلومات الكمية السليمة عن املكاسب االقتصادية من        ‘ ١‘: التفاقية لتحقيق ما يلي   با
بناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها مـع مؤسـسات          ‘ ٢‘اإلدارة املستدامة لألراضي؛    

وضع شـروط حمفـزة للمـستثمرين       ‘ ٣‘التمويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص؛       
وستركز اآللية العاملية بوجه خـاص      . ستثمار يف املمارسات املستدامة   ومستغلي األراضي لال  
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تمويل ابتكاري وسبل جديدة لزيادة االستثمار يف تنفيذ االتفاقيـة،          للعلى استكشاف فرص    
  .من خالل إشراك القطاع اخلاص واستخدام احلوافز واألدوات واآلليات املالية االبتكارية مثالً
ية العاملية املشاركة يف مبادرة اقتصاديات مكافحـة تـدهور          وستواصل األمانة واآلل    -٣١

وستواصل اآللية العاملية دعم التقييم االقتصادي لألرض علـى الـصعيد الـوطين             . األراضي
وسيواصل اإلبالغ من خـالل     . واملبادرات العاملية املعنية بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي      

فري معلومات أساسية عـن كيفيـة توسـيع نطـاق           نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ تو     
الشراكات العاملية لتنفيذ االتفاقية وكيفية تطور التدفقات املالية يف جمـال اإلدارة املـستدامة              

  . لألراضي
اً رئيسياً  وال تزال اإلمكانية احملدودة للحصول على التكنولوجيا املالئمة تشكل حتدي           -٣٢

ديد أو تطوير تدابري للنهوض بنقل التكنولوجيـا، كمـا          وسيتم حت . يف تعزيز تنفيذ االتفاقية   
سيجري استكشاف قنوات التيسري ذات الصلة، بطرق من بينها الشراكات الثالثيـة وبـني              

  .الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب
ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت

٢٠١٧-٢٠١٤  
؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     

  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 
-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       

٢٠١٥  
ــراف يف  ) أ(٥ ــتناد األط اس

 املتعلقة بتعزيز فعاليـة     اقراراهت
ــة إىل  وكفــاءة املــوارد املالي
معلومات حمدثة عن النجاحات    

اخلاصة ذات الصلة ووالتحديات 
بالبلدان املتضررة وغريها مـن     
أصحاب املـصلحة املعنـيني     

   باالتفاقية

 من الكيانات املقدمة للتقارير     مدى اإلبالغ 
  ٥عن التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف التنفيذي 

  :٢٠١٥ف عام اهدأ
  ٢٠١٣زيادة التقارير الواردة عن عام 

مدى استخدام األطراف لنتـائج تقييمهـا       
 ٥للتقدم احملرز يف حتقيق اهلدف التنفيـذي        

   عند البت يف اخلطوات املقبلة لبلوغه
  :٢٠١٥أهداف عام 

يف ،  جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة      تقدمي
 توصـيات بـشأن     ،دورهتا الثالثة عـشرة   

  اخلطوات املقبلة على أساس نتائج اإلبالغ 

  : جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  ٥تقييم التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف التنفيذي  •
تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشأن        •

  حتسني فعالية وكفاءة املوارد املالية 
  : اآللية العاملية

املتصل سياق  يشمل ال حتليل البيانات املالية مبا      •
  نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذب

تزايد استخدم البلـدان    ) ب(٥
األطراف املتضررة لنهج متكامل    

ئة املوارد ألغراض تنفيـذ     بيف تع 
  االتفاقية على الصعيد الوطين 

استراتيجيات /عدد أطر االستثمار املتكاملة   
التمويل املتكاملة املعدة بدعم مـن اآلليـة        

  العاملية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

لدعم اآللية العاملية يف وضع     اً   بلد ٣٥تلقي  
ــة ــذ أطــر االســتثمار املتكامل  /أو تنفي

  : اآللية العاملية
دعــم وضــع وتنفيــذ أطــر االســتثمار  •

  املة استراتيجيات التمويل املتك/املتكاملة
دعم تعميم مراعاة أهـداف االتفاقيـة يف         •

عمليات السياسات الوطنية ذات الصلة، مبا فيها       
عمليات امليزانيات الوطنيـة، واسـتراتيجيات      



ICCD/CRIC(12)/2 
ICCD/COP(11)/CST/9 

23 GE.13-61750 

ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

التنمية، والسياسات املرتبطة باألراضي، واحلوافر       استراتيجيات التمويل املتكاملة 
العامة املقدمة لالستثمارات اخلاصـة، وأدوات      

لة املعلومات، وإسداء املشورة ذات الص    /املعارف
بشأن هنج زيادة وإعادة توجيه التمويل اخلـاص       

  باإلدارة املستدامة لألراضي
املسامهة الفعالة يف متويل    ) ج(٥

تنفيذ االتفاقية من ِقبل الـربامج      
والتحالفــات ذات أصــحاب 
املصلحة املتعددين وتلك القائمة    
على التعاون فيما بـني بلـدان    

  اجلنوب 

املسامهة عدد الربامج والتحالفات اليت تبدأ      
أو تزيد مسامهتها يف متويل تنفيذ االتفاقيـة        

  بدعم من اآللية العاملية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

  للدعم من اآللية العامليةاً  برناجم٣٨تلقي 

  :اآللية العاملية
دعم تطوير بيئـة سياسـية مواتيـة علـى          •

  الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي 
املساعدة يف حتديـد احتياجـات وأوجـه         •

ذات الربامج والتحالفات    ة الشركاء يف  مشارك
أصحاب املصلحة املتعددين وتلك القائمة على      
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال اإلدارة        

   املستدامة لألراضي
أو تشغيل الربامج والتحالفات    /دعم إنشاء و   •

  يف جمال متويل اإلدارة املستدامة لألراضي
حتسني األدلـة الداعمـة     ) د(٥

 االستثمار يف األنشطة    لقرارات
  املسامهة يف تنفيذ االتفاقية

عدد البلدان واملنظمات املدعومة من اآللية      
فهم احلجج االقتصادية لالسثمار يف     لالعاملية  

األنشطة املسامهة يف تنفيذ االتفاقية وصياغة      
  تلك احلجج واستخدامها 

   :٢٠١٥أهداف عام 
 من البلدان واملنظمات الدعم من      ١٦تلقي  
فهـم احلجـج االقتـصادية      للية العاملية   اآل

اختـاذ  وصياغتها واستخدامها ألغـراض     
قراراهتا لالسثمار يف األنشطة املـسامهة يف       

   تنفيذ االتفاقية

  األمانة واآللية العاملية 
املشاركة يف مبادرة اقتـصاديات مكافحـة        •

   تدهور األراضي
التصحر  مكافحة   توثيق سلسلة األثر يف جمال     •

   ضي واجلفاف، واالتفاقيةوتدهور األرا
  :اآللية العاملية

الثنائية واملتعددة األطراف   واملؤسسات  البلدان   •
ومنظمات اجملتمع املدين وكيانات القطاع اخلاص      

  املهتمة بالتقييم االقتصادي لألرض 
حتديد فرص توفري املعلومات لعملية صـنع        •

  القرار من خالل التقييم االقتصادي لألرض 
حة يف إجـراء التقيـيم      دعم أصحاب املصل   •

 من خالل بنـاء القـدرات       ،االقتصادي لألرض 
وإسداء املشورة التقنية بشأن التقديرات واألدوات      

  والنهج اخلاصة بالتقييم االقتصادي لألرض
التعاون مع مبادرة اقتـصاديات مكافحـة        •
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

احتاد املؤسسات املعنية بتوفري    تدهور األراضي، و  
ــستدام  ــي امل ــتغالل األراض ــارات اس  خي

)OSLO consortium (      وغري ذلـك يف تنقـيح
منهجية التقييم االقتصادي لألرض وإجراء مـا       
خيص املنهجية من دراسات ومبـادرات لبنـاء        

   القدرات
زيادة الدعم من البلـدان     ) ه(٥

املتقدمة النمو واجلهات املاحنـة     
املتعددة األطراف يف مواجهـة     
قضايا التصحر وتدهور األراضي 

  االتفاقيةواجلفاف، وتنفيذ 

مدى مراعاة العملية السادسة لتجديد موارد      
مرفق البيئة العاملية لقضايا التصحر وتدهور      

  األراضي واجلفاف، وتنفيذ االتفاقية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

حتسني ختصيص املوارد جملال مكافحة تدهور      
األراضي يف سياق العملية السادسة لتجديد      

بالعمليـة  موارد مرفق البيئة العاملية مقارنة      
  اخلامسة 

مدى إعراب البلدان املتقدمة النمو واجلهات      
املاحنة املتعددة األطراف عن التزامها بـدعم       

  تنفيذ االتفاقية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

البلـدان   زيادة املوارد املالية املقدمة من     •
املتقدمة النمو واجلهات املاحنـة املتعـددة       

و األطراف إىل عملية تنفيذ االتفاقية، على حن      
ما يرد يف التقارير املقدمة إىل جلنة استعراض        

  تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة عشرة
زيادة الشراكات اليت تضم اآللية العاملية       •

أو األمانة لتوفري الدعم املايل ألغراض تنفيذ       
   االتفاقية

  : األمانة
متثيل االتفاقية يف جمالس إدارة مرفق البيئـة         •

أمانـة املرفـق بـشأن      العاملية والعالقات مع    
  السياسات والنهج املتعلقة باالتفاقية 

سامهات يف املؤمتر السنوي للبنك الـدويل       امل •
  بشأن األرض والفقر 

العالقات مع الـصندوق الـدويل للتنميـة         •
الزراعية والبنك الدويل بشأن املسائل املتعلقـة       

  باالتفاقية
ــى  • ــزة عل ــشراكات املرك ــضمام لل االن

  ضي اجلافة االستثمارات يف األرا
 تنفيذ استراتيجية مشتركة    :األمانة واآللية العاملية  

 ،جلمع األموال، وأعمـال الـدعوة الـسياسية       
  والناشئة القائمة والتوعية للجهات املاحنة 

  : اآللية العاملية
حتديد فـرص التمويـل ألغـراض اإلدارة         •

املستدامة لألراضي من بنود امليزانيات والربامج      
   لقائمةواألدوات املالية ا

حتديث املعلومات عن فرص التمويـل      /جتهيز •
وُنُهج املاحنني ومساهتم، مبا يشمل مرفق البيئـة        

  العاملية 
ألغراض مشتركة  شراكات ومبادرات   إجراء   •

متويل اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلـك        
حتديث استراتيجيات أو سياسـات التعـاون       

  ملختلف البلدان أو املواضيع 
قترحات املشاريع ألنـشطة أو     دعم إعداد م   •
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

مبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي على الصعد      
  القطري واإلقليمي والعاملي 

دعم تعميم مراعاة اإلدارة املستدامة لألراضي       •
وأهداف االتفاقية يف السياسات والـربامج ذات     
الصلة لدى البلدان املتقدمة النمو واجلهات املاحنة 

   املتعددة األطراف
زايد مشاركة القطـاع    ت) و(٥

آليات التمويل  /اخلاص ومصادر 
االبتكــاري يف متويــل اإلدارة 

  املستدامة لألراضي

مدى املبادرات الرامية إىل زيـادة متويـل        
اإلدارة املستدامة لألراضـي مـن خـالل        
املصادر واآلليات االبتكارية، الصادرة عـن      

   مسامهات اآللية العاملية أو األمانة
  :٢٠١٥أهداف عام 

 مؤسسة يف شراكات مـع      ٤٠خنراط  ا •
اآللية العاملية أو األمانـة بـشأن التمويـل         
االبتكاري واخلـاص لـإلدارة املـستدامة       

  لألراضي
ومنطقـة دون إقليميـة     اً   بلد ٤٨تلقي   •

  املساعدة من اآللية العاملية 
 آلية متويل   ١٥  استكشاف اآللية العاملية ل    •

 ابتكارية متكن وحتفز االستثمارات يف اإلدارة
  املستدامة لألراضي 

قيام اآللية العاملية بإعداد منتجات معرفية       •
ودعوية ودعم مبـادرات للتوعيـة وبنـاء        

ومبـادرة يف   اً   منتج ٣٥القدرات مبا عدده    
جمال التمويل االبتكاري ومن القطاع اخلاص 

  :األمانة واآللية العاملية
املشاركة مع القطاع اخلاص وغـريه مـن         •

د وتشجيع مـصادر    أصحاب املصلحة يف إعدا   
وآليات ابتكاريـة لتمويـل اإلدارة املـستدامة        

  لألراضي 
  : اآللية العاملية

وآليـات  لتمويـل   ابتكارية ل حتديد مصادر    •
االستثمارات من القطاعني العام واخلاص     لتحفيز  

  يف جمال ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي 
تيسري احلوارات بشأن فرص االسـتثمار يف        •

دامة لألراضي، وذلك مع القطـاع      اإلدارة املست 
املـايل  قطـاع   الاخلاص واألعمال التجاريـة و    

  واألوساط املعنية بأثر االستثمار واحلكومات 
التعاون مع املؤسسات واملبادرات اليت تيسر       •

 وآليات التمويل   ةتعبئة مصادر التمويل االبتكاري   
  ألغراض تنفيذ االتفاقية

إسداء املشورة ألصحاب املـصلحة بـشأن        •
لتمويل االبتكاري وفرص االستثمار والتـدابري      ا

ذات الصلة مبا يف ذلك احلوافز واألدوات       املواتية  
املالية والشراكات بني القطاعني العام واخلـاص       

  والسندات اخلضراء
املنتجات املعرفية وبناء القـدرات يف جمـال         •

  التمويل االبتكاري
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

حتسني إمكانية حـصول    ) ز(٥
ــى   ــضررة عل ــدان املت البل

تكنولوجيـا يف جمـال اإلدارة   ال
   املستدامة لألراضي

عدد املبادرات الراميـة إىل تيـسري نقـل         
  اليت تدعمها اآللية العامليةوالتكنولوجيا 

  : ٢٠١٥-٢٠١٤ف الفترة اهدأ
   مبادرات لنقل التكنولوجيا ١٠دعم 

  : اآللية العاملية
حتديد التـدابري الراميـة إىل تعزيـز نقـل           •

  التكنولوجيا 
 يف مبادرات مع املؤسسات املعنيـة       املشاركة •

بالبحث والتطوير للتكنولوجيات الذكية يف جمال     
  اإلدارة املستدامة لألراضي 

دعم الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب وبني        •
  الشمال واجلنوب يف جمال نقل التكنولوجيا

إسداء املشورة للبلدان املتضررة بشأن إمكانية  •
 بـاإلدارة   احلصول على التكنولوجيات اخلاصة   

  املستدامة لألراضي والتمويل ذي الصلة 
دعم مبادرات تبادل املعارف بشأن إمكانية       •

احلصول على التكنولوجيات اخلاصة بـاإلدارة      
  املستدامة لألراضي 

  اإلدارة واخلدمات  -واو  
 تتألف مهام اإلدارة واخلدمات اليت تضطلع هبا األمانة واآللية العاملية من ثالثة جماالت      -٣٣

  . عمل رئيسية هي التوجيه التنفيذي واإلدارة، وخدمات املؤمترات، واخلدمات اإلدارية واملالية
وتسعى األمانة، بالتعاون مع اآللية العاملية، إىل تنظيم العمليـة احلكوميـة الدوليـة               -٣٤

لالتفاقية بأسلوب يتيح معلومات عالية اجلودة لدعم اختاذ القرار لدى األطـراف، وتركـز              
. ل على حتقيق أهداف واضحة وعملية، وتربط االتفاقية بالتغريات واالجتاهات العامليـة           العم

وسيتواصل حتسني . مع مقررات مؤمتر األطرافاً تاماً  ويتسق عمل األمانة واآللية العاملية اتساق     
املساءلة يف أعماهلما من خالل اتباع هنج اإلدارة القائمة على النتائج الذي ترتبط مبوجبه كل               
املوارد باإلجنازات اليت يتفق عليها مؤمتر األطراف، مبا يكفـل اإلدارة الـسليمة والـشفافة،     

وتفي ترتيبات دورات االتفاقية واجتماعاهتا األخرى مبعايري األمم    . والرصد والتقييم، واإلبالغ  
اقيـة بفعاليـة    وُتدار املوارد املالية والبشرية املتعلقة باالتف     . املتحدة وتدعم تبادل اآلراء املثمر    

  .وكفاءة
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ــرة  اإلجنــازات املتوقعــة للفت
٢٠١٧-٢٠١٤  

؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفتـرة     
   ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة 

-٢٠١٤النواتج واألنشطة الرئيـسية للفتـرة       
٢٠١٥  

  التوجيه التنفيذي واإلدارة لألمانة 
حتسني سالمة عملية   ) أ(-١-٦

   االتفاقية ومتاسكها
  : األمانة  رضاهاف عن مدى إعراب األطرا

التخطيط االستراتيجي لعملية االتفاقية، مبـا       •
يف ذلك دعم حتديد األهداف وتنظيم عمليـات        

  الرصد والتقييم ذات الصلة
تنظيم التخطيط الداخلي وإعـداد خطـط        •

  العمـل وبرامج العمل
التنسيق والرصد وضمان اجلودة فيما خيـص    •

  تنفيذ برامج العمل
  تعبئة املوارد  •
اخلدمات الفنية ملؤمتر األطراف وجلنة     تنسيق   •

اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة وجلنــة العلــم 
  والتكنولوجيا

 التحضري الجتماعات مكتب مؤمتر األطراف  •
  االضطالع باملسائل القانونية •
تنسيق أعمال الصيانة والتحديث فيما خيص       •

  مهام األمانة يف جمال إدارة املعارف 
  ية العاملية التوجيه التنفيذي واإلدارة لآلل

اآللية العاملية شريك ) ب(-١-٦
وموثوق يف متويل تنفيـذ      فعال

   االتفاقية

عتمـده  ياجلزء من امليزانية األساسية الذي      
تم تلقيه ألغراض عمليات    يمؤمتر األطراف و  

  اآللية العاملية

  : اآللية العاملية
تنسيق خدمات اآللية العاملية بـشأن بنـود         •

ـ      ؤمتر األطـراف   جدول األعمال ذات الصلة مل
وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنـة العلـم        

  والتكنولوجيا 
للقواعـد  اً  تنظيم سري عمل اآللية العاملية وفق      •

  واإلجراءات ذات الصلة 
ــة ) ج(-١-٦ اإلدارة الفعالـ

والشفافة لربنامج عمل اآلليـة     
  العاملية

مدى إنفاذ ضمان اجلودة واإلدارة القائمـة       
  الرصد والتقييمعلى النتائج وأعمال 

  : ٢٠١٥أهداف عام 
  قيمة التربعات الواردة

  : اآللية العاملية
والرصد  ،القائم على النتائج  أعمال التخطيط    •

   عمل اآللية العامليةاملتعلقة ب ، واإلبالغ،والتقييم
  تأمني املوارد املالية والبشرية لآللية العاملية  •
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  خدمات املؤمترات
رضا األطراف عـن    ) أ(-٢-٦

ن الظروف والتغـيريات يف     حتس
أمناط املؤمترات من أجل اختـاذ      
قرارات مستنرية على مـستوى     
  مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

مدى األثر اإلجيايب لتنفيذ أمناط املـؤمترات       
اجلديدة املتعلقـة بتنظـيم دورات مـؤمتر        

  األطراف وهيئاته الفرعية 
  : ٢٠١٥أهداف عام 

أن الترتيبات تعقيبات إجيابية من األطراف بش
  املتخذة 

مدى سرعة وفعالية تقدمي الوثائق الرمسيـة       
  لألطراف 

  : ٢٠١٥أهداف عام 
إتاحة مجيع الوثائق على الشبكة يف الوقـت    

   املناسب

  : األمانة
التحضري لتنظيم اجتماعات مؤمتر األطـراف      •

وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ      
، مبا يف ذلك    ٢٠١٥-٢٠١٤االتفاقية يف الفترة    

 فاملفاوضات املتعلقة باتفاقات البلـد املـضي      
وخدمات املؤمترات وخطط إعداد تـسهيالت      

  الضيافة
تنظيم اجتماعات مؤمتر األطراف وجلنة العلم       •

والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف      
، مبـا يـشمل إرسـال     ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  

ق الدعوات وتيسري املـشاركة وجتهيـز الوثـائ    
   وإعداد التقارير

ملكاتب مؤمتر  اً   اجتماع ١٦  التنظيم اللوجسيت ل   •
األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة      

  ٢٠١٥-٢٠١٤العلم والتكنولوجيا يف الفترة 
 تبادل اآلراء تيسري   )ب(-٢-٦

بكفاءة فيما بني ممثلي األطراف     
أو غريهـم   /واخلرباء العلميني و  

 سيني من أصحاب املصلحة الرئي

مدى التمكن مـن تنظـيم االجتماعـات        
وحلقات العمل واحللقات الدراسية املطلوبة     

   ويف حدود امليزانية املخصصةاً سريع
   :٢٠١٥أهداف عام 

تعقيبات إجيابية من الشركاء بشأن تنظـيم       
  االجتماعات 

  :األمانة
تنظيم االجتماعات اخلاصة باالتفاقية خبالف      •

   اته الفرعيةاجتماعات مؤمتر األطراف وهيئ
دعم تنظيم مثانية اجتماعات جمللس صندوق       •

   التكيف
دعم جتهيز منشورات االتفاقيـة وموادهـا        •

  التثقيفية ووثائقها/اإلعالمية
  اإلدارة 

إدارة املوارد املاليـة    ) أ(-٣-٦
والبشرية بفعالية وكفاءة، ووفقاً    
للقواعد املالية لالتفاقية والنظام    

ألمـم  املايل والقواعد املاليـة ل    
  املتحدة

 نسبة اإلنفاق الفعلي مقارنة بامليزانية املعتمدة
   :٢٠١٥أهداف عام 
  مائة يف املائة 

مدى تلبية احتياجات املوظفني من التدريب      
  لتنفيذ برنامج العمل 

  : ٢٠١٥أهداف عام 
 يف املائة مـن     ٣٠مشاركة ما ال يقل عن      

   املوظفني يف التدريب املتصل بعملهم

  : األمانة
   زنة واإلدارة املاليةاملي •
املهام اإلدارية، مبا فيها ترتيبـات مراجعـة         •

احلسابات، والسفر، وتنمية قدرات املـوظفني،      
   والسياسات الداخلية

إعداد االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدوليـة        •
للقطاع العام والنظام اجلديد لتخطيط مـوارد       

االستعاضة عن نظـام املعلومـات      (املؤسسات  
  )ة املتكاملاإلداري
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حتسني خـدمات   ) ب(-٣-٦
األمانة يف جمـال تكنولوجيـا      

  املعلومات واالتصاالت

مدى تلبية خدمات تكنولوجيا املعلومـات      
   واالتصاالت الحتياجات األمانة

  :٢٠١٥أهداف عام 
يف خـدمات  بأوجه التحسن إقرار املوظفني   

   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مـن  مدى إعـراب األطـراف وغريهـا        

   عن الرضا خبدمات املؤمتراتاملستخدمني
  : ٢٠١٥أهداف عام 

   عدم تلقي أي شكاوى من األطراف

  : األمانة
توفري خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات        •

   واالتصاالت
خطط هندسة شـبكات تكنولوجيـا      وضع   •

  املعلومات واالتصاالت الجتماعات االتفاقية
  تقييم أدوات اتصال األمانة وحتديثها  •
ام إدارة املعارف وخمتلف قواعـد      إعداد نظ  •

  البيانات وصيانتها التقنية وحتديثها 
مواصلة صيانة خدمات تكنولوجيا املعلومات      •

  واالتصاالت ودعم املستخدمني

  االستنتاجات  -رابعاً  
قد ترغب األطـراف يف اسـتعراض خطـة العمـل املقترحـة لالتفاقيـة يف                  -٣٥

يجي احملدد فيها، مع مراعـاة الطلبـات         وإقرار التوجه االسترات   ٢٠١٧-٢٠١٤ الفترة
واملهام احملددة املوجهة إىل األمانة أو اآللية العاملية أو جلنة العلم والتكنولوجيـا أو جلنـة                
استعراض تنفيذ االتفاقية يف أي مقررات أخـرى تتخذ يف الـدورة احلادية عشرة ملؤمتر             

  .األطراف

        


