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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-٣مدريد، 
 

  من جدول األعمال املؤقت٩البند 
 ضع متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة وو
    استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية

 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع 
 استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية

  ∗مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

تقرير يستند إىل استعراض الفريق احلكومي الدويل العامل        
بـني الدورات لتقرير وحدة التفتيش املشتركة، ويشري إىل        

 ل طريقة ميكن هبا تناول التوصيات الواردة فيهأفض 
 موجز

تتضـمن هذه الوثيقة جزءاً من النتائج املتوقعة لعمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات املنشأ                 
ويتضمن املرفق موجزاً لطريقة وموضع تناول التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش . ٧-م أ/٣مبوجب املقرَّر 

من خالل " اخلطة واإلطار االستراتيجيتني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية" توصية، يف ٢٥كة، وعددها املشتر
وقد تأكد أعضاء الفريق العامل من أن       . ما تتخذه هبا، األطراف يف االتفاقية ومؤسساهتا من إجراءات ذات صلة          

 .تقرير وحدة التفتيش املشتركةاخلطة االستراتيجية تتسق متاماً مع اآلراء املعرب عنها يف 

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                ∗
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٢ - ١ ..........................................................معلومات أساسية -أوالً 

 ٣ ٩ - ٣ .........مداوالت اجتماعات الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات -ثانياً 

 ٤ ١١-١٠ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً 

 مرفق

طة واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر     اخل"توصـيات وحدة التفتيش املشتركة وردودها يف        
 ٥ ..........................................................................."لتعزيز تنفيذ االتفاقية
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  معلومات أساسية-أوالً 

خطة "، وضع ٧-م أ/٣طُلـب إىل الفـريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، املنشأ مبوجب املقرَّر             -١
ا التوصيات الواردة يف تقرير وحدة      بتناول أمور منه  " وإطـار استراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية       

.  مت تكليف مكتب مؤمتر األطراف بإعداد اختصاصات الفريق العامل         ٧-م أ /٣ووفقاً للمقرَّر   . التفتيش املشتركة 
 :وتنص هذه االختصاصات على أن تشمل الوثائق اليت يعّدها الفريق ما يلي

 املشتركة، ويشري إىل أفضل طريقة ميكن       تقرير يستند إىل استعراض الفريق لتقرير وحدة التفتيش        )أ( 
 هبا تناول التوصيات الواردة فيه؛

مشـروع خطـة وإطار عمل استراتيجيني ملدة عشرة أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة                )ب( 
 . ملكافحة التصحر

يف ) ب(١ه يف الفقرة    يرد يف هذه الوثيقة، ويرد املشروع املشار إلي       ) أ(١والـتقرير املشار إليه يف الفقرة        -٢
 .ICCD/COP(8)/10/Add.2الوثيقة 

  مداوالت اجتماعات الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات-ثانياً 

أجرى الفريق العامل، وفقاً لواليته، استعراضاً مفصالً لتقرير وحدة التفتيش املشتركة عند إعداد التقرير               -٣
 ببون، أملانيا، عضواً ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ و٢٢ األول، الذي عقده يومي  ودعا الفريق العامل يف اجتماعه    . احلايل

مث استعرض أعضاء الفريق العامل تقرير وحدة التفتيش        . مـن وحـدة التفتيش املشتركة إىل تقدمي تقرير الوحدة         
ل األمني  وعند استعراض التقرير، أحاط الفريق العامل علماً باإلجراءات اليت اختذها من قب           . املشـتركة بأكملـه   

كما . التنفـيذي، الذي كان قد قبل بالعديد من توصيات وحدة التفتيش املشتركة واختذ أصالً إجراءات بشأهنا               
 .أحاط الفريق العامل علماً بالتعليقات اليت أبدهتا األطراف على هذه التوصيات

وحدة التفتيش املشتركة، اليت وبطلب من أعضاء الفريق العامل، أُعدَّ جتميع للتعليقات واآلراء بشأن تقرير  -٤
وُعمِّم التجميع على أعضاء الفريق العامل وعلى . ٧-م أ/٣ من املقرَّر   ٣وردت من البلدان األطراف وفقاً للفقرة       

األطـراف، إىل جانـب التعلـيقات واآلراء اليت تقدم هبا األمني التنفيذي لالتفاقية بشأن تقرير وحدة التفتيش                  
 .املشتركة

 ملواصلة النظر يف ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤ إىل ١٢اء الفريق العامل جمدداً يف بون يف الفترة من واجتمع أعض -٥
ومت التعاقد مع خرباء    . حمتوى الوثيقة اخلتامية الواجب إعدادها، مبا فيها الرد على تقرير وحدة التفتيش املشتركة            

 من الفريق العامل، مبا فيهما الرد على تقرير         استشـاريني ملساعدة الفريق العامل على إعداد الوثيقتني املطلوبتني        
 تشرين  ١١ و ١٠وخالل االجتماع األول مع الفريق االستشاري األساسي يومي         . وحـدة التفتـيش املشـتركة     

 مبونتريال كندا، أشار رئيس الفريق العامل إىل الفريق االستشاري بكيفية تناول الرد على              ٢٠٠٦نوفمرب  /الـثاين 
 .ملشتركة باالستناد إىل العمل الذي قام به الفريق العامل يف االجتماعني األولنيتقرير وحدة التفتيش ا
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ونظـر اخلـرباء االستشاريون، عند إعداد تقريرهم األول، يف كامل جتميع التعليقات على تقرير وحدة                 -٦
استعراض تقرير وحدة   وأحاط اخلرباء االستشاريون علماً، عند      . التفتيش املشتركة الذي متَّ إعداده للفريق العامل      

التفتيش املشتركة، باإلجراءات اليت اختذها من قبل األمني التنفيذي واليت تتعلق بعدد من توصيات وحدة التفتيش                
 .املشتركة

وعمَّم رئيس الفريق العامل تقرير اخلرباء االستشاريني األول على أعضاء الفريق، وأحال التعليقات عليه               -٧
وقدِّم مشروع خطة استراتيجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة،            . إىل اخلـرباء االستشاريني   

وُدعيت األطراف وُدعي أصحاب املصلحة إىل تقدمي تعليقات خطية على اخلطة االستراتيجية، مبا فيها أفضل . للعلم
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣١طريقة لتناول تقرير وحدة التفتيش املشتركة، حبلول 

نظـر أعضاء الفريق العامل، يف اجتماعهم الثالث، يف مشروع الرد على تقرير وحدة التفتيش املشتركة     و -٨
واتفقوا على إدماج القضايا والتوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة بالكامل يف عملهم املتعلق باخلطة 

 . االستراتيجية، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر األطراف

، واستناداً إىل املناقشات اليت أجراها الفريق العامل يف اجتماعه الثالث، قدَّم            ٢٠٠٧مايو  / أيـار  ١١يف  و -٩
تقرير يستند إىل استعراض الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات          "اخلـرباء االستشـاريون مشروعاً معدالً       

، لكي يواصل "ا تناول التوصيات الواردة فيه   لـتقرير وحـدة التفتيش املشتركة، ويشري إىل أفضل طريقة ميكن هب           
وناقش الفريق العامل أثناء اجتماعه الرابع     . املمـثلون عن اجملموعات اإلقليمية يف الفريق العامل املشاورات بشأنه         

 .، ذلك املشروع والتعليقات الواردة بشأنه٢٠٠٧مايو / أيار٣١ إىل ٢٩املعقود جبنيف، سويسرا، يف الفترة من 

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة،      يـلخص املرفق هبذه الوثيقة طريقة وموضع تناول التوصيات           -١٠
من خالل ما تتخذه "  االستراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقيةاخلطة واإلطار" توصية، يف ٢٥وعددها 

وتأكد أعضاء الفريق العامل من أن اخلطة االستراتيجية     .  إجراءات ذات صلة   األطراف يف االتفاقية ومؤسساهتا من    
 .تتسق متاماً مع التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة

 .ويقدَّم املرفق لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة  -١١
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age 5  مرفق 

 "طار االستراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقيةاخلطة واإل"توصيات وحدة التفتيش املشتركة وردودها يف 

 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية

   قضايا السياسات العامة-أوالً

 األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية       البلدان قـيام  :٢-٢ النتـيجة 
ندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية  مستاستراتيجيةلوضـعها يف شكل وثائق    

  . سياق أطر متكاملة لالستثماريفواجتماعية واقتصادية، وإدراجها 

 األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية       البلدان قيام :٣-٢ النتـيجة 
 وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف       لألراضيومسـائل اإلدارة املستدامة     

  . ذات الصلة واالستثماريةالقطاعيةمة اخلطط والسياسيات العا

ينـبغي أن يدعو مؤمتر األطراف البلدان األطراف املتأثرة إىل إدراج           
 . برامج عملها الوطنية ومنحها األولوية يف خططها اإلمنائية الوطنية

 أ١

مراعاة أهداف االتفاقية  بتعميمالبلدان األطراف املتقدمة  قيام :٤-٢ النتـيجة 
مبا ها للتعاون اإلمنائي    عمشاري/براجمهاة املستدامة لألراضي يف     وتدابـري اإلدار  

 .الوطنيةدعمها للخطط القطاعية واالستثمارية ينسجم و

ينـبغي أن يدعو مؤمتر األطراف البلدان األطراف املتقدمة إىل إدماج           
 .اإلمنائية مشاريعها/أهداف اتفاقية مكافحة التصحر يف صلب براجمها

 ب١

ومل يقترح الفريق   . مل على النحو الواجب يف هذه التوصية      نظـر الفريق العا   
 .العامل اختاذ إجراء آخر مبوجب هذه التوصية

 مؤمتر األطراف يف دعوة مجيع البلدان األطراف إىل تعيني كبار           يرغب قد
 . شؤون اتفاقية مكافحة التصحرلتويلموظفي الوزارات املختصة 

٢ 

 ) ب( برنامج العمل -٣راض تنفيذ االتفاقية جلنة استع:  إطار التنفيذ-الفرع هاء 

 مسؤولية إجراء تقييم     استعراض تنفيذ االتفاقية   تسند إىل جلنة   - `٣`: األولويـات 
 ٣-٢ و ٢-٢، مبا يف ذلك النتيجتان      منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية      

  .ب أعاله١أ و١اللتان تشريان إىل توصيَيت وحدة التفتيش املشتركة 

إىل األمني التنفيذي رصد تنفيذ  األطرافأن يطلـب مؤمتر   ينـبغي 
كل دورة من    إىل  ذلك التوصـيات املذكورة آنفاً وتقدمي تقرير عن      

 .دورات مؤمتر األطراف

٣ 
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 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية

  اإلدارة -ثانياً 

. توصيات إضافية من وحدة التفتيش املشتركة إىل األطراف ومؤمتر األطراف
 يف كيفية تناول املكتِب املسائل الطارئة        مؤمتـر األطراف النظر    قـد يرغـب   

  . دورات مؤمتر األطرافانعقاد واملالية خارج فترات التنفيذية

النظر يف منح املكتب سلطة تشريعية  يفيرغـب مؤمتر األطراف   قـد 
  طوارئ خارج  أيةكافـية لتدعيم نفوذه على حنو ميكنه من مواجهة          

 الداخلينقيح النظام   دورات انعقاد مؤمتر األطراف، وقد يرغب يف ت       
 .ملؤمتر األطراف تبعاً لذلك

٤ 

 الترتيبات -١ جلنة العلم والتكنولوجيا: التنفـيذ  إطـار  -الفـرع هـاء   
 األطراف التواتر املناسب الجتماعات جلنة العلم      مؤمتر يقرر -ب: املؤسسـية 

  العلم والتكنولوجيا   تزامن اجتماعات جلنة   إمكانيةوالتكنولوجيا، مبا يف ذلك     
 كفالة االستمرارية ومد هبدف اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،      مـع 

 يف ضوء  العامة   بالسياسةمؤمتـر األطراف يف الوقت املناسب باملشورة املتعلقة         
  .اخلطة االستراتيجية

 أن حيـدد لدورات جلنة العلم       يفيرغـب مؤمتـر األطـراف        قـد 
 .األطراف مترمؤوالتكنولوجيا موعداً يسبق موعد انعقاد دورات 

 أ٥

 الترتيبات -١ جلنة العلم والتكنولوجيا  : التنفيذ إطـار  -الفـرع هـاء     
 واإلدراج يف قائمة   العلم والتكنولوجيا    جلنة يف يكون التمثيل ) أ: (املؤسسـية 

 مشاركة طائفة واسعة من     افيه وُتراعى   إىل اخلـربة املهنية     اخلـرباء مسـتنداً   
ت املتعلقة باجلوانب البيوفيزيائية    والتجربة يف اجملاال   التخصصـات  أصـحاب 

  لقواعد األمم   بتكافؤ التمثيل وفقاً   ويـتم ذلك   .واالجتماعـية واالقتصـادية   
 وتضع األطراف إجراء حمددا هلذا الغرض حسبما تنص عليه توصيات          .املتحدة

 .وحدة التفتيش املشتركة

 

األطراف أن  البلدانيطلب إىل مجيع  أن يفيرغب مؤمتر األطراف  قد
ـ  ني موظفـني مـن ذوي اخلـربة املناسبة لتمثيلها يف جلنة العلم             تع

 . إجراًء حمدداً يف هذا الشأنتضعوأن  والتكنولوجيا

 ب٥
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age 7 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية 

   وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر-ثالثاً

تنفذ  -أ: املؤسسية الترتيبات -١: األمانة: التنفيذ إطار -الفـرع هـاء     
ت املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش          األمانـة التوصـيا   

 .إىل مؤمتر األطرافتقارير  بصورة منهجية عنهااملشتركة وتقدم 

عـند إعـداد الوثائق اليت تعرض على مؤمتر األطراف، وخباصة الوثائق            
املتعلقة بالربنامج وامليزانية املقترَحني، ينبغي أن يتَّبع األمني التنفيذي بدقة          

يه الصادر عن مؤمتر األطراف، وأن يطبق التخطيط والربجمة وامليزنة          التوج
القائمة على النتائج، مبا يف ذلك عند تنفيذ األنشطة اإلضافية املطلوبة يف            

 .خمتلف مقررات مؤمتر األطراف

٦ 

مهام تقدمي  -ب:  برنامج العمل-٢: األمانة: التنفيذ إطار -الفـرع هاء  
يف سياق تقدمي خدمات    معّززة   األمانة مبهام    تنهض`١`. اخلدمـات والتيسري  

 دعم دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ويتمثل ذلك يف          
  . دعم إعداد التقارير الوطنية-٣ :ما يلي

ينـبغي أن يكفـل األمني التنفيذي تركيز األمانة على دورها احلفّاز يف             
 ٢٣من املادة   ) ج(٢ب الفقرة   تفاعـلها من البلدان األطراف املتأثرة مبوج      

 .من االتفاقية

٧ 

وحدة التفتيش املشتركة اإلضافية إىل      توصيات:  إطار التنفيذ  -الفرع هاء   
 توفريمن مؤمتر األطراف أن يضمن       يرجى -١: األطراف األطـراف ومؤمتر  

 املعلومات  وإبالغلنامية املتأثرة لتجميع     ا للبلدان واملايل الكايف الدعـم التقين    
 .٢٦من املادة  ٧ للفقرة لوبة مبوجب االتفاقية، وفقاًاملط

يـرجى من البلدان األطراف املتقدمة أن تضمن توفري الدعم التقين واملايل            
الكـايف للبلدان النامية املتأثرة لتجميع وإرسال املعلومات املطلوبة مبوجب          

 .٢٦ من املادة ٧االتفاقية، وفقاً للفقرة 

 أ٨

من الضروري توافر موارد :  امليزانية-٣. األمانة: يذ إطار التنف  -الفرع هاء   
بكفاءة يف تأدية وعملها  وميكن التنبؤ هبا لضمان حسن سري عمل األمانة كافية

 مهامهـا األساسـية وتقدمي خدماهتا املطلوبة لتنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية،          
 تقرير   يف وردت اإلشارة إليه  ضمن إطار لإلدارة القائمة على النتائج، حسبما        

  .وحدة التفتيش املشتركة

يـرجى من البلدان األطراف املتقدمة توفري مستويات أعلى من التربعات           
للصناديق االستئمانية التفاقية مكافحة التصحر لتمكني هذه الصناديق من         

 .دعم تنفيذ االتفاقية

 ب٨
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age 8 

 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية

 مشاركة -د:  برنامج العمل-٢:  األمانة:إطـار التنفيذ  - هـاء الفـرع  
 األمانة إجراءات منقحة ملشاركة املنظمات      تضع `١` : اجملتمع املدين  منظمات

 باالتفاقية، مبا يف ذلك وضع      املتعلقةغري احلكومية يف االجتماعات والعمليات      
 املشاركني من خمتلف بنيمعـايري اختـيار واضحة وآلية تضمن وجود توازن      
 .املناطق مبا يتفق مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة

ي أن يقـترح األمـني التنفيذي، على سبيل األولوية، إجراءات منقّحة            ينـبغ 
ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف مؤمتر األطراف واألنشطة األخرى، مبا يف           
ذلـك معايري اختيار واضحة وآلية لضمان التوازن بني املشاركني من خمتلف            

 .املناطق

٩ 

جية للجنة العلم   يعـتمد مؤمتـر األطـراف خططـاً وبـرامج عمل استراتي           
، واألمانة واآللية    املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية    اللجـنة والتكنولوجـيا، و  

 .العاملية، فضالً عن خطة العمل املشتركة بني اآللية العاملية واألمانة

ينبغي أن يقر مؤمتر األطراف إطار وضع املعايري لإلدارة القائمة على           
 .النتائج

١٠ 

:  إطار التنفيذ  -طة استراتيجية تشمل الفرع هاء      يعـتمد مؤمتـر األطراف خ     
.  األمانة واآللية العاملية، فضالً عن قسم التنسيق بني األمانة واآللية العامليةأقسام

ألمانة واآللية العاملية، خططاً وبرامج عمل استراتيجية ل    ويعتمد مؤمتر األطراف    
 .انةفضالً عن خطة العمل املشتركة بني اآللية العاملية واألم

ينـبغي أن يوافـق مؤمتر األطراف على إنشاء فرقة عمل تتألف من             
اآللـيات الرئيسية الداعمة التفاقية مكافحة التصحر وتستخدم إطار         
وضـع املعايري لإلدارة القائمة على النتائج يف وضع إطار استراتيجي           
طويل األجل التفاقية مكافحة التصحر حيدد على وجه الدقة وظائف          

ة اتفاقية مكافحة التصحر وميكّن األمني التنفيذي من        وأنشـطة أمان  
 .وضع خطة متوسطة األجل

١١ 

تنفذ  -أ:  الترتيبات املؤسسية  -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

  .ر األطرافإىل مؤمتتقارير  بصورة منهجية عنهااملشتركة وتقدم 

 التعاقد مع كيان    التنفيذي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني        ينبغي
خـربة مسـتقلة إلجراء حتليل حلجم العمل على مستوى كل إدارة            

 من عملية تقدير االحتياجات الستعراض املوارد املالية والبشرية كجزء
 . املتوقعة يف إطار اخلطة املتوسطة األجلالنتائجالالزمة لتحقيق 

١٢ 

تنفذ  : -أ:  الترتيبات املؤسسية  -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هاء    
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

 . إىل مؤمتر األطراف تقارير بصورة منهجيةعنهااملشتركة وتقدم 

قترحات  التقدم مب  التنفيذي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني        ينبغي
 تقدير  استعراضللميزانية القائمة على النتائج تستند إىل استنتاجات        

االحتـياجات وترتبط خبطة متوسطة األجل، مبا يتفق مع إطار وضع           
 . اخلاص باإلدارة القائمة على النتائجاملعايري

١٣ 
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age 9 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية 

 واآللية العاملية األمانةالعالقة بني  -رابعاً 

نة، واآللية العاملية وقسما تنسيق األمانة      األما:  إطار التنفيذ  -الفـرع هاء    
 .واآللية العاملية

يعتمد مؤمتر األطراف برامج عمل األمانة واآللية العاملية، فضالً عن خطة العمل 
 .املشتركة بني اآللية العاملية واألمانة

تظل  -أ:  الترتيبات اإلدارية  -١ :اآللية العاملية :  إطار التنفيذ  -هاء   الفرع
 القائمة بني اآللية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بدون         املؤسسيةالترتيبات  

 والقيمة   برصد فعالية الترتيبات املؤسسية    األطراف يقـوم مؤمتر     -ب .تغـيري 
 الزراعية، مبا ينسجم للتنميةوالصندوق الدويل العاملية  القائمة بني اآللية املضافة

 .مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة

 أعاله ١١يطلب إىل فرقة العمل اليت سُتنشأ مبوجب التوصية ينبغي أن 
 :ما يلي

أن تفرق بوضوح بني وظائف األمانة ومسؤولياهتا وأنشطتها         `١`
من ناحية ووظائف اآللية العاملية ومسؤولياهتا وأنشطتها من        

 ناحية أخرى؛

أن تستعرض الترتيبات اإلدارية احلالية لآللية العاملية بصيغتها        `٢`
اردة يف مذكـرة التفاهم املوقعة بني الصندوق الدويل         الـو 

للتنمية الزراعية ومؤمتر األطراف، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي         
 .امليزانية وتقارير األداء بشكل منفصل إىل مؤمتر األطراف

١٤ 

 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية -خامساً 

وُتنفَّذ أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر     .  األطراف اعُتمدت أثناء الدورة السابعة ملؤمتر    
 .األطراف

ينـبغي أن يعـتمد مؤمتر األطراف ويطبق إجراءات لعملياته اخلاصة           
 من النظام   ١٥٣بصـنع القرارات مماثلة لإلجراءات الواردة يف املادة         

 .الداخلي للجمعية العامة

١٥ 

نفَّ. اعُتمدت أثناء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف      ذ أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر     وُت
 .األطراف

ينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف يف اعتماد امليزنة باليورو واعتماد نظام           
 اعتباراً من فترة    - اليورو   -أحـادي العملة لتقدير األنصبة املقررة       

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

١٦ 
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 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية

  مسائل أخرى يف جمايل التنظيم واإلدارة-سادساً 

ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني العام لألمم املتحدة تفويض  .طراف النظر يف هذه التوصيةيواصل مؤمتر األ
سـلطة كاملـة إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة           
التصحر عن طريق بيان شامل جبميع السلطات املفوضة وبنود املساءلة 

 .قةاملرتبطة هبا حيل حمل صكوك التفويض الساب

١٧ 

تنفذ  -أ:  الترتيبات املؤسسية  -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

 . إىل مؤمتر األطراف تقارير بصورة منهجيةعنهااملشتركة وتقدم 

بشرية ينـبغي أن يعـد األمني التنفيذي استراتيجية إلدارة املوارد ال          
باعتـبارها جـزءاً أساسياً من االستراتيجية املقترحة لإلدارة القائمة          

 .النتائج

١٨ 

تنفذ  -أ:  الترتيبات املؤسسية  -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

 .إىل مؤمتر األطراف  تقاريربصورة منهجيةعنها املشتركة وتقدم 

 :ينبغي لألمني التنفيذي

أن يسـتعرض التوازن بني اجلنسني يف مستوى فئة الوظائف           `١`
الفنـية فما فوق وأن يبذل جهوداً، حينما تسنح فرص يف           
األمانة، للتحرك حنو بلوغ اهلدف الذي حددته اجلمعية العامة 

 لألمم املتحدة؛

وى الوظائف الفنية فما أن يستعرض التوزيع اجلغرايف يف مست  `٢`
فـوق وأن يـبذل جهوداً، حينما تسنح فرص يف األمانة،           

 .لتحقيق توزيع أكثر إنصافاً

١٩ 

تنفذ  -أ:  الترتيبات املؤسسية  -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

 .إىل مؤمتر األطرافتقارير رة منهجية بصوعنها املشتركة وتقدم 

ينـبغي أن يضـع األمـني التنفيذي استراتيجية شاملة لتكنولوجيا           
املعلومـات واالتصاالت من أجل دعم االستراتيجية املقترحة لإلدارة        

 .القائمة على النتائج، كيما ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقرها

٢٠ 
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age 11 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية 

تنفذ  -أ: لترتيبات املؤسسية  ا -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

 . إىل مؤمتر األطراف تقاريربصورة منهجيةعنها املشتركة وتقدم 

بعد وضع استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقرارها، قد 
كنولوجيا يرغـب مؤمتـر األطـراف يف إنشاء صندوق خمصص لت           

املعلومات واالتصاالت، ومن األفضل أن يكون ذلك يف إطار امليزانية         
 . األساسية

٢١ 

تنفذ  -أ:  الترتيبات املؤسسية  -١: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
األمانـة التوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش             

 . إىل مؤمتر األطرافير تقار بصورة منهجيةعنهااملشتركة وتقدم 

توافر موارد  من الضروري : امليزانية- ٣. األمانة:  إطار التنفيذ-الفرع هاء 
بكفاءة يف تأدية وعملها وميكن التنبؤ هبا لضمان حسن سري عمل األمانة كافية 

مهامهـا األساسـية وتقدمي خدماهتا املطلوبة لتنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية،           
لقائمة على النتائج، وحسبما يرد يف تقرير وحدة التفتيش         ضمن إطار لإلدارة ا   

  .املشتركة

ينـبغي أن يطلـب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي إجراء تقدير            
للزيادات يف تكاليف تشغيل املباين اجلديدة والتوصية بكيفية تلبية هذه 

 .املتطلبات اإلضافية على أفضل وجه

٢٢ 

األمانة  تنفذ -أ: الترتيبات املؤسسية -١ :مانةاأل: إطار التنفيذ - هاءالفرع 
 املشتركةالتوصـيات املؤسسـية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش            

 . إىل مؤمتر األطراف تقاريربصورة منهجيةعنها وتقدم 

ينبغي أن يواصل األمني التنفيذي حتري إمكانات التوسع يف اخلدمات          
القتصاد يف التكاليف مع نظرائه يف      املشتركة والتشاركية اليت حتقق ا    

 . بون وتقدمي تقارير منتظمة عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف

٢٣ 
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 التوصية توصية وحدة التفتيش املشتركة الرد يف اخلطة االستراتيجية

  التنسيق والتعاون-سابعاً 

املهام  -ج  :  برنامج العمل  -٢ :األمانة: إطـار التنفيذ   -ء  هـا الفـرع   
ك على  تعمل األمانة إىل جانب فريق االتصال املشتر       `٣` :األساسية األخرى 
هبدف التوجه حنو طرائق أكثر      ريو اتفاقيات تنفيذ عملية يف تعزيـز الـتعاون   

 . لتوصيات وحدة التفتيش املشتركةالفين وفقاً  يف التعاونحتديداً

 مع فريق بالعملاألمني التنفيذي  إىل األطراف مؤمتر يوعزأن   ينـبغي 
 ت ريو عملية تنفيذ اتفاقيا    يفاالتصـال املشترك على تعزيز التعاون       

أكثر  الفينوتدعـيم أوجـه التآزر بغية التوجه حنو طرائق للتعاون           
 .حتديداً، وأن يقدم إليه بانتظام تقارير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

٢٤ 

 الوظائف -ج :  برنامج العمل -٢: األمانة:  إطار التنفيذ  -الفـرع هـاء     
 بالدعوة وإذكاء الوعي تتوىل األمانة زيادة أنشطتها املتعلقة: األساسية األخرى

 على  ذات الصلةاحملافل يفوحتديد جداول األعمال والتمثيل، حسب االقتضاء، 
 .الصعيد الدويل

حفاز بني  هائلة لالضطالع بدور جهوداًأن تـبذل األمانة   ينـبغي 
تعزيز التعاون بينها    بغيةاألطراف املعنية وخمتلف املنظمات الشريكة      

عمل  خطةا الصدد ينبغي أن تعد األمانة ويف هذ . يف تنفـيذ االتفاقية   
 .حمددة وتقدم تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف عن التقدم احملرز

٢٥ 

- - - - - 

 


