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  مقدمة-   ً أوال  

                                                                                 تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن مؤمتر قمة ريو، وهي صك فريد من نوعه أتاح توجيه       متخضت ا - ١
                                     من أضعف النظم اإليكولوجية والسكان يف      ً  بعضاً    حتتضن           اجلافة اليت             يف املناطق                                     االهتمام إىل مسألة تردي األراضي      

                         من العامل بأسره، وهناك     ً  اً          أطراف    تضم                                                                    فبعد مرور عشر سنوات على دخوهلا حيز التنفيذ، أصبحت االتفاقية           .      العامل
                                              ً      ً                                                                تسـليم مـتزايد بأن هذا الصك كفيل بأن يسهم إسهاماً دائماً يف حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر على                    

   .              الصعيد العاملي

                                               ُ   ّ                                                           وبعد مرور عقد من الزمن على بدء تنفيذ االتفاقية، ُيسلّم بأن مثة عوامل حتول دون إعماهلا على النحو                   - ٢
                                                                                                    ويتصـدر هذه العوامل مسألة عدم كفاية التمويل، مقارنة مع اتفاقييت ريو األخريني، وضعف األساس                 .      مـثل   األ

                                                                                                               العـلمي، وعدم كفاية الدعوة والتوعية يف أوساط الفئات املعنية، وأوجه الضعف املؤسسي، والصعوبات املتعلقة               
   .                                   بالتوصل إىل توافق يف اآلراء بني األطراف

                                   ً     ً                     تقوم فيه االتفاقية اليوم قد شهد تغرياً كبرياً منذ تاريخ التفاوض      الذي               إن احمليط العام                 وعالوة على ذلك، ف - ٣
   .                               ً                                           بشأهنا أول األمر، وهي تواجه فرصاً ومعوقات خمتلفة ستحدد تنفيذها يف العقد املقبل

             ائية لأللفية،                               ً     ً                                            فمن جهة، تغري حميط السياسات تغرياً كبرياً منذ مؤمتر قمة ريو يف سياق اعتماد األهداف اإلمن - ٤
                                                                                            ً                       ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وزيادة الدعم املقدم إىل أفريقيا والبلدان األقل تقدماً، وتعزيز االلتزام      
                                                                                                      بتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، وآفاق حترير التجارة الزراعية على الصعيد العاملي، وتزايد أعداد الالجئني 

   .                              ً                                       ب بيئية، األمر الذي يسلط مزيداً من األضواء على آثار الفقر وتردي البيئة              واملهاجرين ألسبا

                                                   تقييم النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة يف األلفية، األمر  ل      أعمال      إجناز                       ً       وتطور احمليط العلمي أيضاً يف ظل  - ٥
                         لة بتردي األراضي يف املناطق                                                                        الذي أسهم يف حتسني فهم االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية ذات الص

                                     أسهم تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية     كما   .                                                                اجلافة يف العامل، وأثر ذلك على سالمة البشر والنظم اإليكولوجية       
  .                                                                                         يف حتديد الثغرات الرئيسية يف البيانات واملعرفة املتعلقة بالنظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة والسكان

    لية        بدور اآل                      مرفق البيئة العاملية      اضطالع      يف ظل        ً     ً      ً                  لية أيضاً تغرياً عميقاً يف العقد األخري،                    وشهدت البيئة التموي - ٦
                                              بعد عقد من الركود، وتراجع املوارد املتاحة                  مرة أخرى                                     تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية            تزايد                    الية لالتفاقية، و    امل

                                                    تيجياهتم التمويلية على دعم األولويات القطرية باالستناد                               وقام املاحنون بإعادة تركيز استرا  .                         للتنمية الريفية والزراعة
     ً        وأخرياً، نشأت   .                                                                                     إىل الورقات االستراتيجية للحد من الفقر وغريها من وسائل التخطيط اإلمنائي اليت تقودها األقطار

  .   بون                                                                                          وسائل متويلية مبتكرة ومتنوعة، منها مبدأ الدفع مقابل اخلدمات اإليكولوجية والتمويل املتعلق بالكر

                                                                                                       وتـنطلق اخلطـة االستراتيجية من هذا احمليط العام اجلديد ومن تقييم أوجه جناح االتفاقية والعوامل اليت              - ٧
                                                         وتتيح اخلطة االستراتيجية فرصة فريدة لتناول بعض من التحديات   .                                          تعرقلها يف الوقت الذي تدخل فيه عقدها الثاين

                                                              قوة فيها، واغتنام الفرص اليت يتيحها احمليط السياسي واملايل                                                                الرئيسـية الـيت تواجهها االتفاقية، وتعزيز أوجه ال        
   .                                                                                          اجلديد، وبلورة قاسم مشترك جديد وحيوي جلميع أصحاب املصلحة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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  العام التصور-      ًثانيا 

                      ومنع حدوثه والتخفيف            تردي األراضي /                                     هو إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر           من املستقبل         إن اهلدف  - ٨
  .                                   ً                                      من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئية

  األهداف االستراتيجية واآلثار املتوقعة-      ًثالثا 

      ً                                                                   إطاراً يسترشد به أصحاب املصلحة والشركاء يف االتفاقية يف أعماهلم يف             "                   األهداف االستراتيجية  "       متـثل    - ٩
                                            وسيسهم بلوغ هذه األهداف الطويلة األجل يف         .                                          ، مبا يف ذلك يف إذكاء اإلرادة السياسية           ٢٠١٨-  ٠٨  ٢٠        الفترة  

                                               هي احلصيلة يف األجل الطويل املقصودة من بلوغ          "               اآلثار املتوقعة  " و  .  )١ (                السالف الذكر            العـام                  حتقـيق التصـور   
  .                  األهداف االستراتيجية

     ثرين    املتأ                   حتسني سبل عيش السكان   :  ١                اهلدف االستراتيجي 

     تردي  /                                                                                حتسني وزيادة تنويع سبل عيش السكان الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالتصحر             :  ١- ١                األثـر املتوقع    
   .                                            من الدخل الذي تدره اإلدارة املستدامة لألراضي ة     ستفاد        مشلهم باال               األراضي واجلفاف و

  .                  وتقلب املناخ واجلفاف   ً       ئياً بتغري                                    ً          ً      تقليل تأثر السكان املتضررين اجتماعياً واقتصادياً وبي  :  ٢- ١            األثر املتوقع 

  .                  تردي األراضي واجلفاف /               بأحوال التصحر                              ً تقليص عدد السكان املتأثرين سلباً  :  )٢ ( ١  -         املؤشر سني 

  .                                                               زياد نسبة األسر اليت يفوق مستوى معيشتها خط الفقر يف املناطق املتأثرة  :  ٢  -         املؤشر سني 

   .                                                    تهالكهم للطاقة الغذائية إىل احلد األدىن يف املناطق املتأثرة                                تقليص نسبة السكان الذين ال يصل اس  :  ٣  -         املؤشر سني 

                                  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة  :  ٢                اهلدف االستراتيجي 

                                                                                 ً  حتسني إنتاجية األراضي والسلع واخلدمات املستمدة من النظم البيئية يف املناطق املتأثرة حتسيناً   :  ١- ٢            األثر املتوقع 
   .                نهوض بسبل العيش       ً               مستداماً، مبا يسهم يف ال

   .                                                                     تقليص ضعف النظم اإليكولوجية املتأثرة حيال تغري املناخ وتقلبه وحيال اجلفاف  :  ٢- ٢            األثر املتوقع 

  .                   تردي األراضي وباجلفاف /                                            تقليص املساحة اإلمجالية للمناطق املتأثرة بالتصحر  :  ٤  -         املؤشر سني 
                                                      

  .                     مدة عشر سنوات أو أكثر  "            لطويلة األجل ا "                                        ألغراض هذه اخلطة االستراتيجية، يقصد بعبارة   ) ١ (
                                                                                       م املؤشرات الواردة يف اخلطة االستراتيجية لتبيان أنواع املؤشرات اليت يتعني وضعها لتوفري معلومات   َّ قدَّ ُ ُت  ) ٢ (

                                                                        ً     ويتعني أن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا بتمحيص هذه املؤشرات العاملية، استناداً إىل   .        املتأثرة                      بشأن االجتاهات يف املناطق 
               الفصل السابع،    :              انظر ما يلي    .  ٢- ٣                                                                                   املصادر احلالية للبيانات، هبدف حتديد اجتاهات البيانات األساسية يف سياق النتيجة            

  . ١                  رصد األداء، الفقرة 
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   .          املتأثرة                                  زيادة صايف اإلنتاجية األولية يف املناطق  :  ٥  �         املؤشر سني 

                                                    ً     ً  حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً  :  ٣                اهلدف االستراتيجي 

                             تردي األراضي يف حفظ التنوع      /                                                  إسـهام اإلدارة املستدامة لألراضي ومكافحة التصحر        :  ١- ٣                  األثـر املـتوقع     
  . خ                         ً        ً                              البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً ويف التخفيف من آثار تغري املنا

  .                يف املناطق املتأثرة  )                        التربة والكتلة األحيائية (        الكربون        خمزونات       زيادة   :  ٦  -         املؤشر سني 

                                                                                    إعمال اإلدارة املستدامة يف مناطق النظم اإليكولوجية احلرجية والزراعية ويف النظم اإليكولوجية   :  ٧  -         املؤشر سني 
  .              للزراعة املائية

                                                                يذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة                                  تعبئة املوارد لدعم تنف     :  ٤                  اهلدف االستراتيجي   
                 الوطنية والدولية

                                                                                                     إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية للبلدان النامية األطراف املتأثرة، وحيثما              :  ١- ٤              األثر املتوقع   
  .               ً                                                يكون ذلك مناسباً يف بلدان وسط وشرق أوروبا، يف سياق تنفيذ االتفاقية

  .                                                       حميط السياسات العامة لكفالة تنفيذ االتفاقية على مجيع الصعد           زيادة هتيئة   :  ٢- ٤            األثر املتوقع 

  .                              تردي األراضي ولتخفيف آثار اجلفاف /                                             زيادة مستوى وتنوع التمويل املتاح ملكافحة التصحر  :  )٣ ( ٨  -         املؤشر سني 

  .                                فاف يف سياق سياسات وتدابري التنمية                         تردي األراضي وختفيف آثار اجل /                  تناول مسأليت التصحر  :  ٩  -         املؤشر سني 

  املهمة-      ًرابعا 

                                                                                                      حتديـد إطـار عاملي لدعم وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابري وطنية وإقليمية ترمي إىل منع حدوث                  -  ١٠
                                                                                                    تردي األراضي والسيطرة عليه وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف باالعتماد على التفوق العلمي               /        التصـحر 

  .                                                                              وإذكاء الوعي العام، ووضع املعايري، والدعوة وتعبئة املوارد، مبا يسهم يف احلد من الفقر             والتكنولوجي، 

  األهداف التنفيذية والنتائج املتوقعة-      ًخامسا 

             ً                                                              التالية إطاراً يسترشد به مجيع أصحاب املصلحة والشركاء يف اتفاقية األمم             "                    األهـداف التنفيذية   "       متـثل    -  ١١
        واألهداف        العام                                     الرامية إىل دعم حتقيق التصور        )٤ (                               أعماهلم يف األجل القصري واملتوسط                               املتحدة ملكافحة التصحر يف     

                                                      

  :              انظر ما يلي     . (                                                                                  حتـتاج املؤشرات املتعلقة بالتنفيذ على مستوى األطراف إىل زيادة بلورهتا ومتحيصها             ) ٣ (
  . ) ١   رة                رصد األداء، الفق              الفرع السابع،

  .                           مدة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات  "             الطويلة األجل "                                        ألغراض هذه اخلطة االستراتيجية، يقصد بعبارة   ) ٤ (
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                                                               هي احلصيلة يف األجل القصري واملتوسط املقصودة من بلوغ األهداف            "        النتائج " و  .  ر       الذك  ي                     االسـتراتيجية السالف  
   .          التنفيذية

                             الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف  :  ١              اهلدف التنفيذي 

    ً                                                                                                  علياً يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة                          ً      الـتأثري تأثرياً ف   
  .                               تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب /       بالتصحر

                                                                                              إبـالغ الفـئات املعنـية الرئيسية على الصعيد الدويل والوطين واحمللي على حنو فعال مبسائل                  :  ١- ١           النتـيجة   
                                ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع  /                                             ي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ          تردي األراض /      التصحر

  .         البيولوجي

                                                                       تردي األراضي واجلفاف يف إطار املنتديات الدولية ذات الصلة باملوضوع،           /                    تناول مسائل التصحر    :  ٢- ١         النتيجة  
                                        ري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله                                                                    مبـا يف ذلـك املنتديات املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغ       

  .      ً        ً                                                      استغالالً مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر

                                                                                           زيـادة اخنـراط منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها من                :  ٣- ١           النتـيجة   
                                  تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتا      /                             اقية، وتناوهلا مسائل التصحر                                              أصحاب املصلحة، يف العمليات املتعلقة باالتف     

  .                                     املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

                     إطار السياسات العامة  :  ٢              اهلدف التنفيذي 

  .                            تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف /                                  لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر                 هتيئة بيئة مؤاتية     دعم 

             تردي األراضي   /                  ً        ً       ً          ً          ً                 وامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر                  تقييم الع   :  ١- ٢           النتـيجة   
   .                                                                                    واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

                       شكل وثائق استراتيجية                                                                     قـيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها يف      :  ٢- ٢           النتـيجة   
   .                                                                                               مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

                                                                                                قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية ومسائل اإلدارة املستدامة لألراضي              :  ٣- ٢           النتـيجة   
   .                                                           ويف غري ذلك من اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية                           وتردي األراضي يف ختطيط التنمية

                                                                                         قيام البلدان األطراف املتقدمة بتعميم مراعاة أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف   :  ٤- ٢        النتيجة 
  . ة                                                                ها للتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطني  يع    مشار /      براجمها

                     تردي األراضي، والتنوع  /                                                                  اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر  :  ٥- ٢        النتيجة 
  .                                                                        البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل



ICCD/COP(8)/10/Add.2 
Page 7 

                           العلم والتكنولوجيا واملعرفة  :  ٣              اهلدف التنفيذي 

                          تردي األراضي وختفيف آثار     /                                                          عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر            ال                          الوصول إىل مستوى السلطة   
  .     اجلفاف

       زيائية  ي                                                                                         كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوف              :  ١- ٣         النتيجة  
   .                                        واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

                                                                ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية        ي                         إطـار مرجعي أساسي           وضـع   :  ٢- ٣           النتـيجة   
ُ                           ً   واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً  ُ                               .  

                                                                                              حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف             :  ٣- ٣           النتـيجة   
  .                سني اختاذ القرارات حت

                                                                                      حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي               :  ٤- ٣           النتـيجة   
  .                                                                 املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

                                   ، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون   )٥ (       تقليدية                                                        توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة ال          :  ٥- ٣         النتيجة  
                                                                                                       اإلقلـيمي والوطـين هبـدف دعـم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل                 

  .                         املمارسات والتجارب الناجحة

    اضي          تردي األر  /                                                                          اخنراط الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر          :  ٦- ٣         النتيجة  
  .                           واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

             بناء القدرات  :  ٤              اهلدف التنفيذي 

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

                            ط العمل املترتبة على ذلك                                                                             قـيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خط            :  ١- ٤           النتـيجة   
            تردي األراضي  /                     لتناول مسائل التصحر )٦ (                                                      ُ  ُ    هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي

   .                             اجلفاف على الصعيد الوطين واحمللي و

                                                      

  .                                              باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية  ) ٥ (
                                                                                                       لالطالع على وصف ملختلف املستويات اليت ميكن تطوير القدرات فيها، انظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                 ) ٦ (

  .̀  ٦̀          ، الصفحة     ٢٠٠٥  ،  )Resource Kit for National Capacity Self-Assessment   " (                          قييم الذايت للقدرات الوطنية        دليل الت "
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     راء    إج                                                                                      شـروع الـبلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف               :  ٢- ٤           النتـيجة   
             تردي األراضي   /                                                                                              عمليات التقييم ذات الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتصحر              

  .                             واجلفاف على الصعيد الوطين واحمللي

                         التمويل ونقل التكنولوجيا  :  ٥              اهلدف التنفيذي 

                                    انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق                                                                                      تعبـئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني         
  .                          ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها

                                                                                             قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية    :  ١- ٥         النتيجة  
  .                                               واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل

              ميكن التنبؤ هبا                                   كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد                    ملتقدمة موارد مالية                      تقدمي البلدان األطراف ا  :  ٢- ٥        النتيجة 
  .                                             تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف /    ً                                            دعماً للمبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر

                      ت واملرافق والصناديق                   ً                                                        بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صعيد املؤسسا            :  ٣- ٥           النتـيجة   
                              اإلدارة املستدامة لألراضي لدى     /        االتفاقية       ربنامج                                                                            املالـية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج ل           

  .                      جمالس إدارة هذه املؤسسات

  ،                             تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف /            كافحة التصحر مل                                         حتديد مصادر مالية مبتكرة وآليات متويل        :  ٤- ٥         النتيجة  
                                                                                                      ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من              
                                                                                             ً                   آلـيات الـتمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً                

   .        ً                      مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

                                                                                   ل البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسب، واحلوافز                     تسهيل حصو   :  ٥- ٥           النتـيجة   
                                                         سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال                                               االقتصادية والسياسية الفعالة والدعم التقين، وال

   .       واجلنوب

  إطار التنفيذ-      ًسادسا 

                                                     ر املؤسسات والشركاء وأصحاب املصلحة على صعيد االتفاقية يف                                 حيدد هذا اجلزء أدوار ومسؤوليات سائ -  ١٢
  .                         حتقيق األهداف السالفة الذكر

  جلنة العلم والتكنولوجيا-ألف 

 ُ      وُتسند   .                                          ً      ً                      املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة عنصراً حمورياً يف اخلطة االستراتيجية ٣                  ميثل اهلدف التنفيذي  -  ١٣
  .  ١                                 ً                                             لية رئيسية يف حتقيق هذا اهلدف، فضالً عن دور داعم لتحقيق اهلدف التنفيذي                                                  إىل جلـنة العـلم والتكنولوجيا مسؤو      

                                                                                                         ولكي تقوم اللجنة هبذه الوالية، يتعني تعزيزها ليتسىن هلا تقييم املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية 
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                                  صل هبذه املعلومات ودعم تنفيذها،                                           تردي األراضي، وتقدمي املشورة فيما يت      /                                     املـتعلقة بفهم أسباب وآثار التصحر     
ّ                                              على أساس شامل وموضوعي ومنفتح وشفاف، ومّد مؤمتر األطراف مبا يلزم من معلومات الختاذ قراراته                                       .  

  :                                  ويتعني إعادة هيكلة اللجنة حسبما يلي -  ١٤

                  الترتيبات املؤسسية  ) أ ( 

                                ربة املهنية ويراعي فيه مشاركة                                                       ً                يكون التمثيل يف اللجنة واإلدراج يف قائمة اخلرباء مستنداً إىل اخل           ̀  ١̀ 
                                                                                           طائفـة واسـعة من أصحاب التخصصات والتجربة يف اجملاالت املتعلقة باجلوانب البيوفيزيائية             

     وتضع   .  ُ   ّ                            ً                             وُيتقّيد يف ذلك بتكافؤ التمثيل وفقاً لقواعد األمم املتحدة          .                         واالجتماعـية واالقتصادية  
  .                    وحدة التفتيش املشتركة                 ً                                  األطراف إجراء حمدداً هلذا الغرض حسبما تنص عليه توصيات 

                                                                                     يقـرر مؤمتر األطراف التواتر املناسب الجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك إمكانية    ̀  ٢̀ 
                                                                                             تـزامن اجـتماعات هـذه اللجنة مع اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، هبدف كفالة               

                        ً         لقة بالسياسة العامة وفقاً هلذه                                                                   االستمرارية ومد مؤمتر األطراف يف الوقت املناسب باملشورة املتع        
   .                 اخلطة االستراتيجية

         ً         ويعني أيضاً أعضاء     .                                                                          يعـني مؤمتـر األطراف رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا لوالية مدهتا سنتان            ̀  ٣̀ 
                                  وهبدف كفالة تعاقب مترادف ألعضاء       .                                                       مكتـب جلـنة العلم والتكنولوجيا لوالية مدهتا سنتان        

                         الدورة الثامنة ملؤمتر            أثناء           ّ                    اللجنة، يعّين نصف األعضاء يف               ً                         املكتـب توخياً لالستمرارية يف عمل       
               لوالية مدهتا        نفسها           الدورة           أثناء               ويعني خلفهم يف         ً       استثناًء،                                    األطـراف لوالية مدهتا سنة واحدة     

  .     سنتان

             برنامج العمل  ) ب (   

        واضحة                                            للجنة العلم والتكنولوجيا، وحيدد هلا أولويات ً اً                                 يعتمد مؤمتر األطراف برنامج عمل مركز ̀  ١̀ 
  .       ً                     استناداً إىل اخلطة االستراتيجية

                                                                       مؤمتر األطراف توجيه الدعوة، حسب االقتضاء، إىل مؤسسات علمية مرموقة وفرق عمل        قد يود  ̀  ٢̀ 
  .                                        مؤلفة من خرباء متخصصني للنظر يف مسائل معينة

  :             طرائق التنفيذ ̀  ٣̀ 

ِعّد جلنة العلم والتكنولوجيا برنامج عمل مدته سنتان، باتباع هن           ) أ ( ّ                                                                   ُت  ِ                         ج اإلدارة القائمة على    ُ 
   .                                                          النتائج مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة االستراتيجية

                                                                     ِّ                تفضـي اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا إىل نواتج علمية سليمة وتوصيات مركِّزة              ) ب (
                           ً                                                     على السياسات العامة استناداً إىل حتليل وجتميع مواد مرجعية استعرضها األقران وجرى      
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      ُ                                                                    مواد ُيستند إليها يف صياغة السياسات ويف احلوار الذي جيري على صعيد                      نشرها، وهي 
   .            مؤمتر األطراف

                                                                                  تعبئ جلنة العلم والتكنولوجيا حتت إشرافها خرباء وشبكات ومؤسسات يف جمال العلم              ) ج (
                                 تردي األراضي، هبدف تعزيز األساس      /                                              والتكنولوجـيا، من املتفوقني يف مسائل التصحر      

   .                                فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                العلمي والتقين الت

                                                                                   تعـزز اللجـنة من قدرهتا االستقطابية باستجماع خربة عالية وبوضع نواجتها موضع               ) د (
   .                             استعراض منهجي فيما بني األقران

                                                                                      تركز جلنة العلم والتكنولوجيا يف جدول أعماهلا على أولوية واحدة أو أولويتني جيري                 ) ه (
   .      للزوم                        استعراضها كل سنتني، حسب ا

                                                                                        تقـوم جلـنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بإنشاء نظم إلدارة               ) و (
                                                                                املعـارف وباإلشـراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة يف نقل املعلومات العلمية             

  .                                         والتقنية من وإىل املؤسسات واألطراف واملستعملني

                                     كات الربامج املواضيعية وغري ذلك من                                                      تعـزز جلـنة العلم والتكنولوجيا صالهتا مع شب          ) ز (
                                                                          أنشطة التنفيذ على الصعيد اإلقليمي ذات الصلة باملوضوع، لتحسني والياهتا حبيث تقدم 

  .                           اإلسهام اإلقليمي يف عمل اللجنة

  :        األولويات ̀  ٤̀ 

                                                                                      تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع أدوات وأساليب             ) أ (
             تردي األراضي   /                                                          بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية فيما يتعلق بالتصحر                    وأسـس مرجعية  

   .                 على الصعيد الوطين

                                                                                    تقوم اللجنة، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع منهجيات ومبادئ توجيهية لرصد             ) ب (
  .           تردي األراضي /                    وتقييم اجتاهات التصحر

  .              وميكن التنبؤ هبا      كافية         ري موارد                                       يتطلب تنفيذ التوصيات السالفة الذكر توف  :         امليزانية  ) ج (   

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-باء 

                                    ً      ً                                                              تؤدي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً حمورياً يف استعراض تنفيذ اخلطة االستراتيجية عن طريق إجراء                -  ١٥
      ً      ً     إسهاماً جامعاً يف                                                                                              إبالغي فعال وبتوثيق ونشر أفضل املمارسات املستمدة من جتارب تنفيذ االتفاقية، مقدمة بذلك             

ْ                                           تعزيز اللجنة لتحسني الرَّْجع من املعلومات اليت تتيح قياس التقدم احملرز                بوجه عام، سيتم  و  .                     مجيع األهداف التنفيذية َّ                      
  .                                            ودعم استمرار التحسن يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية
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  :                      هيكلة اللجنة حسبما يلي       وستعاد  -  ١٦

                                          مواصلة استعراضه للجنة وترتيباهتا املؤسسية يف        دعو إىل  م            مؤمتر األطراف    إن   :                  الترتيبات املؤسسية  ) أ ( 
   .                     هذه اخلطة االستراتيجية      أحكام     ضوء 

  :     املهام  ) ب (   

  .                                                 حتديد أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ونشرها ̀  ١̀ 

  .                                  استعراض تنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية ̀  ٢̀ 

  .                                       استعراض إسهامات األطراف يف تنفيذ االتفاقية ̀  ٣̀ 

  .                               قييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها ت ̀  ٤̀ 

  :            برنامج العمل  ) ج ( 

  :             طرائق التنفيذ ̀  ١̀ 

                                                        تعتمد اللجنة برنامج عمل متعدد السنوات، باتباع هنج          :                             التخطـيط املـتعدد السنوات      ) أ (
  .                                                                             اإلدارة القائمة على النتائج مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة االستراتيجية

                                                             راف، يف سياق استعراضه اجلاري املتعلق باللجنة، أن يستكشف                               يـتعني على مؤمتر األط      )  ب (
                                                                                               إمكانية عقد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا دورات متزامنة، حسبما            

  .           ً                                                                 يكون مناسباً، وأن يبت يف التواتر الالزم لتلك الدورات يف ضوء هذه اخلطة االستراتيجية

  :        األولويات ̀  ٢̀ 

                                                                        جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حبيث تصبح متمحورة حول إجراء إبالغي                        تعـاد هيكلة    ) أ (
  .                                                                                     مبسـط وفعـال يقوم على معلومات ميكن مقارنتها فيما بني املناطق وعلى مر الزمن             

                                       العمل الذي اضطلع به الفريق العامل                  مع مراعاة    ُ                                    وُتعـتمد مـبادئ توجيهـية جديدة        
                              لربامج العمل الوطنية، وبرامج       ً غ شامالً                   وينبغي أن يكون اإلبال  .                  املخصص املعين باإلبالغ

  .                                         العمل دون اإلقليمية، وبرامج العمل اإلقليمية

  . ا                                                   تقوم اللجنة بصورة منهجية بتوثيق أفضل املمارسات ونشره  ) ب ( 

                                                                                          تسند إىل اللجنة مسؤولية إجراء تقييم منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية               ) ج (
  .            من املؤشرات                      هذه، باالستناد إىل جمموعة
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  .              وميكن التنبؤ هبا      كافية                                                        يتطلب التنفيذ الفعال للتوصيات السالفة الذكر توفري موارد   :         امليزانية  ) د (   

  اآللية العاملية-جيم 

      وتسند   .                                        ً      ً                             املتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا عنصراً حمورياً يف اخلطة االستراتيجية          ٥                     ميثل اهلدف التنفيذي     -  ١٧
                                        ً                                                                    مسؤولية حمورية يف اإلسهام يف هذا اهلدف، نظراً إىل واليتها املتمثلة يف زيادة فعالية وكفاءة اآلليات املالية                               إىل اآللية العاملية  

                ولكفالة قيامها     . ٢    و  ١   ني   ي                   عم للهدفني التنفيذ   ا                ً           وتقوم اآللية أيضاً بدور د      .         وتوجيهها     برية                                      القائمـة وتعبـئة موارد مالية ك      
  .             التكنولوجيا                                               مصادر التمويل املتاحة واجلديدة وتسهيل احلصول على               قدرهتا على تعبئة              ، ستعزز اآللية       بدورها

  :                           إعادة هيكلة اآللية حسبما يلي      ستعاد  و -  ١٨

  :                 الترتيبات املؤسسية  ) أ ( 

  .                                         والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بدون تغيري        العاملية                                        تظل الترتيبات املؤسسية القائمة بني اآللية  ̀  ١̀ 

      الدويل                  العاملية والصندوق                                             فعالية الترتيبات املؤسسية القائمة بني اآللية                      يقوم مؤمتر األطراف برصد ̀  ٢̀ 
  .                                       مبا ينسجم مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة                 وقيمتها املضافة                  للتنمية الزراعية،

  :            برنامج العمل  ) ب (   

  ،                                                                      خطة استراتيجية مدهتا أربع سنوات، تستكمل بربنامج عمل مدته سنتان                  العاملية                  تعـتمد اآللية     ̀  ١̀ 
                                               مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة         ،                                                 باتـباع هنـج اإلدارة القائمـة عـلى النتائج         

   .            االستراتيجية

                                                       املوحدة والنهج املعزز هبدف حتديد أولويات دورها يف            تها                                         تقـوم اآللية العاملية بتنقيح استراتيجي      ̀  ٢̀ 
                               لنامية األطراف املتأثرة، وعند                                                                         تعبـئة املـوارد املالية الالزمة لالستثمارات الرباجمية يف البلدان ا          
   :                                                         االقتضاء يف البلدان األطراف املتأثرة يف منطقة وسط وشرق أوروبا

                                                                          تشارك اآللية العاملية إىل جانب املاحنني والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية وغري ذلك من   ) أ (
      كافية        كبرية و                                                      باملوضوع يف تعزيز األعمال املؤدية إىل تعبئة موارد                 املختصة             املؤسسـات   

  .                             يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هبا                  وموارد يتم توفريها 

                                                                                       تقـدم اآللية املشورة واملساعدة إىل البلدان النامية األطراف املتأثرة، وعند االقتضاء إىل           ) ب (
                                                                                       البلدان األطراف املتأثرة من منطقة وسط وشرق أوروبا فيما يتصل بوضع أطر متكاملة             

                                                                   الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري                                          لالسـتثمار تتـيح تعبئة املوارد       
   .       التدخل
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       للتصدي       متويل                                                                         تقـوم اآللـية العاملـية باستكشـاف مصـادر مالية جديدة وآليات                ) ج (
                                                                      تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات           /      للتصحر

                                 ظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من                                                   السـوقية، واملؤسسات التجارية، ومؤسسات ومن     
                                                                             آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف حدته، وحفظ التنوع البيولوجي 

   .                ً        ً                       واستغالله استغالالً مستداماً، ومكافحة اجلوع والفقر

       من أجل   )            دون اإلقليمي (                           للتمويل على الصعيد اإلقليمي       مناهج                        تدعم اآللية العاملية وضع   ) د (
  .                                                  الفعالية والتنسيق والتوحيد فيما بني املؤسسات املاحنة   حتسني

  .                                                                   تضع اآللية العاملية استراتيجية لتنشيط دورها املكمل ملرفق البيئة العاملية ̀  ٣̀ 

  :         نة التيسري جل ̀  ٤̀ 

                                                                                     يـرجى من جلنة التيسري تنقيح واليتها واعتماد برنامج عمل مشترك ينسجم مع اخلطة                ) أ (
  .           االستراتيجية

       لتتمشى                                                                 فرادى األعضاء يف جلنة التيسري أن يضعوا مناهج مالية ثابتة ومتكاملة        يرجى من  ) ب (
   .                                     أنشطتهم مع اخلطة االستراتيجية لالتفاقية

                بربنامج عملها إىل                     عن املسائل ذات الصلة                                               تقـدم جلنة التيسري على حنو منسق تقاريرها           ) ج (
  .                                      مؤمتر األطراف وجلنة متابعة تنفيذ االتفاقية

ـ   ) ج (                                              َّ                 وميكن التنبؤ هبا لكفالة التنفيذ املتسق واملنظَّم ملهام              كافية                       الضروري توافر موارد        من    :   ية        امليزان
   .                                      اآللية العاملية يف إطار اخلطة االستراتيجية

  األمانة- دال

                                                                                                             يتطلـب التنفـيذ الناجح هلذه اخلطة االستراتيجية تعزيز مهام أمانة االتفاقية فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات                 -  ١٩
                                        مع القدرات واملوارد املتاحة، هبدف دعم            يتفق                                                          ة، والدعـوة، وحتديـد جداول األعمال، والتمثيل، مبا                  األساسـي 

                                    وتضطلع األمانة بدور رائد يف حتقيق        .                                                                         األطراف، ومؤمتر األطراف، واهليئات الفرعية لالتفاقية يف الوفاء بأدوارها        
                                              ، باإلضافة إىل دورها يف تقدمي الدعم املتعلق         ٣    و  ٢    يني                                              والنتائج احملددة املتعلقة باهلدفني التنفيذ      ١                اهلدف التنفيذي   

   .                       بباقي األهداف التنفيذية

  :                      هيكلة األمانة حسبما يلي      ستعاد  و -  ٢٠

                                                                    تنفذ األمانة التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش   :                  الترتيبات املؤسسية  ) أ ( 
   .                      األطراف فيما يتصل هبا                                           املشتركة وتقدم تقاريرها بصورة منهجية إىل مؤمتر
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  :            برنامج العمل    ) ب (   

               سنتني، وتتبع هنج       لفترة                                             ُ                   تعتمد األمانة خطة استراتيجية مدهتا أربع سنوات ُتستكمل بربنامج عمل  ̀  ١̀ 
   .                                                                             اإلدارة القائمة على النتائج مبا ينسجم مع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة االستراتيجية

   :                         مهام تقدمي اخلدمات والتيسري ̀  ٢̀ 

                                                                           تـنهض األمانة مبهام حمسنة يف سياق تقدمي خدمات دعم دورات مؤمتر األطراف وجلنة          ) أ (
   :                                            استعراض تنفيذ االتفاقية، ويتمثل ذلك فيما يلي

   .                                                                جتميع وإجياز التقارير الوطنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية اجلديدة ̀  ١̀  

  .                       ت يف جمال السياسات العامة                                            إعداد دراسات حاالت إفرادية وحتديد أفضل املمارسا ̀  ٢̀  

   .                           دعم إعداد التقارير الوطنية ̀  ٣̀  

   :                                                                                       تقوم األمانة بتطوير قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق ما يلي  ) ب ( 

                                                                                        دعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جلنة العلم والتكنولوجيا وتأدية مهامها كوسيط يف              ̀  ١̀ 
  .          ات واملعرفة          جمال املعلوم

                                                                                          دعـم جلنة العلم والتكنولوجيا يف استقطاب وتعبئة القدرات العلمية واملعرفية والتقنية             ̀  ٢̀ 
  .         ذات الصلة

                                                                                          تدعـم األمانة اجلهود اليت تبذهلا البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز احلوار والتشاور على               ) ج (
  .                    أو اإلقليمي واألقاليمي /                    املستوى دون اإلقليمي و

                                                                         مانة خدمات حسب الطلب تتعلق مبرفقات التنفيذ اإلقليمي عن طريق تيسري                     تقـدم األ    ) د (
  .           دون اإلقليمي /                          التعاون على املستوى اإلقليمي

                                                                                         تيسـر األمانـة اختاذ إجراء لتحديد اآلليات املثلى للتنسيق اإلقليمي، وإقرار التجارب                 ) ه (
                 يقيا ووسط وشرق                                                                        اإلجيابـية يف أمـريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وآسيا وأفر          

                                                                                 أوروبـا، حسب االحتياجات اليت حتددها هذه املناطق، لدعم تنفيذ هذه االستراتيجية،         
   .                           الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف                      على أن يعتمد اإلجراء يف 

   :                    املهام األساسية األخرى ̀  ٣̀  

     عمال                                                                                  تـتوىل األمانة زيادة أنشطتها املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي وحتديد جداول األ             ) أ (
  .                                                        لتمثيل، حسب االقتضاء، على صعيد املنتديات الدولية ذات الصلة       أنشطة ا و
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                                                                            تنسق األمانة وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لالتصال على الصعيد الدويل، مع تضمينها   ) ب (
   .                                               جمموعة من أهداف االتصال األساسية والنتائج املتوقعة

                                     على تعزيز التعاون يف عملية تنفيذ                                                        تعمـل األمانـة إىل جانب فريق االتصال املشترك            ) ج (
                                           ً                    ً                        اتفاقـيات ريو هبدف التوجه حنو طرائق أكثر حتديداً يف التعاون الفين وفقاً لتوصيات              

  .                    وحدة التفتيش املشتركة

   :                         مشاركة منظمات اجملتمع املدين  ) د (

                      يف االجتماعات والعمليات            اجملتمع املدين                                        تضع األمانة إجراءات منقحة ملشاركة منظمات  ̀  ١̀ 
                                                                          تعلقة باالتفاقية، مبا يف ذلك وضع معايري اختيار واضحة وآلية تضمن وجود توازن بني   امل

   .                                                              املشاركني من خمتلف املناطق مبا يتفق مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة

   .             اجملتمع املدين                                           تضع األمانة آليات أكثر قوة لدعم شبكات منظمات ̀  ٢̀ 

                                              تعمل على توجيه املنح املقدمة لتيسري مشاركة                                                حتـث األمانة على زيادة الدعم املقدم و        ̀  ٣̀ 
  .                                         يف االجتماعات والعمليات املتعلقة باالتفاقية                 منظمات اجملتمع املدين

                                             ميكن التنبؤ هبا لضمان حسن سري عمل األمانة                كافية و                              مـن الضروري توافر موارد        :           امليزانـية   ) ج (   
                                                    املطلوبة لتنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية، ضمن إطار                                                                   واشتغاهلا بكفاءة يف تأدية مهامها األساسية وتقدمي خدماهتا         

   .                                                                    لإلدارة القائمة على النتائج، وحسبما يرد يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة

 اآللية العاملية و التنسيق بني األمانة-هاء 

          يرد يف       ً                                                                                            سـعياً إىل التمييز بوضوح بني مهام ومسؤوليات وأنشطة كل من األمانة واآللية العاملية، حسبما               -  ٢١
                                                                       ً                         توصية وحدة التفتيش املشتركة، ولضمان تقدمي اخلدمات على حنو متسق ومتكامل وفقاً حملاور اخلطة االستراتيجية، 

  .                                                                                   تقوم األمانة واآللية العاملية بتعزيز تنسيقهما وتعاوهنما ابتداء من املقر إىل املستوى القطري

  :                     ويترتب على ذلك ما يلي -  ٢٢

                                                               ألمانة واآللية العاملية على مؤمتر األطراف خطة عمل مشتركة لفترة سنتني       تعرض ا  :             برنامج العمل  ) أ ( 
   .                                                       تتضمن حتديد هنج مشترك لدعم األطراف وتبني بوضوح تقسيم العمل

                                                                                      تقدم األمانة واآللية العاملية تقارير واضحة وشفافة تبني حصتهما الفعلية من العمل              :          املسـاءلة  ̀  ١̀ 
                     ً  وتقدم املنظمتان تقريراً   .                               ات ذات الصلة خبطة العمل املشتركة                              واستخدام األموال األساسية والتربع

ُ                      ويعهد مؤمتُر األطراف إىل املكتب       .       ً                                                  مشتركاً إىل مؤمتر األطراف عن تنفيذ خطة العمل املشتركة                  
  .                                   باإلشراف على تنفيذ خطة العمل املشتركة
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                     اءة استخدام املوارد                                                                   تشـرع األمانة واآللية العاملية كلتامها يف حبث كيفية زيادة كف            :          الكفـاءة  ̀  ٢̀ 
                            تنفيذ خطة العمل املشتركة          عملية                                                                   البشرية واملالية، وتلتمسان املشورة الفنية بشأن كيفية تنظيم         

  .                مبزيد من الفعالية

  :                                 احلوار والتنسيق على الصعيد اإلقليمي  ) ب (   

  .       إلقليمي                                                                                              يطلـب إىل مؤمتر األطراف النظر يف وضع آليات مناسبة لتيسري احلوار والتنسيق على الصعيد ا               
  :                                                            ويترتب على ذلك أن تقوم كل منطقة مبا يلي وعرضه على مؤمتر األطراف

                                                                                                    حتديد القيمة املضافة الراهنة هليئة إقليمية من هذا القبيل يف سياق خطيت العمل اجلديدتني لألمانة                ̀  ١̀ 
  .              واآللية العاملية

  .        املنطقة                                                         حتديد ماهية الترتيبات املؤسسية املالئمة هليئات من هذا القبيل يف ̀  ٢̀ 

   .                                     طويل األجل لإلدارة القائمة على النتائج /                          تزويد هذه اهليئات بإطار قصري ̀  ٣̀ 

  توصيات وحدة التفتيش املشتركة اإلضافية إىل األطراف ومؤمتر األطراف-واو 

                  ً      ً                                                                     تؤدي األطراف دوراً رائداً يف تنفيذ مجيع أهداف واستنتاجات هذه اخلطة االستراتيجية والتوصيات الفنية -  ٢٣
                                                                     وعالوة على ذلك، تنفذ األطراف التوصيات التالية املتعلقة بالعملية           .                                          لوحدة التفتيش املشتركة اليت أدرجت فيها     
  :                                      واملستمدة من تقرير وحدة التفتيش املشتركة

                          للبلدان النامية املتأثرة             الكايف                                                                  يـرجى مـن مؤمتر األطراف أن يضمن توفري الدعم التقين واملايل             ) أ ( 
  .  ٢٦           من املادة  ٧                                   ً         ملعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية، وفقاً للفقرة                لتجميع وتبليغ ا

ِ                                                   مؤمتر األطراف النظر يف كيفية تناول املكتِب املسائل الطارئة التشغيلية واملالية خارج                       قـد يود      ) ب (                                      
   .                            فترات عقد دورات مؤمتر األطراف

  مرفق البيئة العاملية-زاي 

       وتنسيق                                     هذه اخلطة االستراتيجية يف اعتباره               إىل وضع                 يئة العاملية            مرفق الب       دعوة                مؤمتر األطراف              قـد يود     -  ٢٤
  .                                                     عملياته بناء على ذلك هبدف تيسري التنفيذ الفعال لالتفاقية

  رصد األداء-     ً سابعا  

  :       املؤشرات -  ٢٥

                                                                                          دم مؤشرات األهداف االستراتيجية الواردة يف هذه اخلطة االستراتيجية لتبيان نوع املؤشرات             ق ُ ُت  ) أ ( 
                                        وقد جرى انتقاء العديد من هذه املؤشرات من   .                                                  وضعها لتوفري معلومات عن االجتاهات يف املناطق املتأثرة        اليت يتعني
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                                         املتعلق بتردي األراضي، واألهداف اإلمنائية              العاملية                                                                بـني األهـداف االستراتيجية ألحد حماور اهتمام مرفق البيئة           
                            ويتعني أن تقوم جلنة العلم       .     ٢٠١٠              ه حبلول عام                   املتوخى حتقيق                                اتفاقـية التـنوع البيولوجي           هـدف               لأللفـية، و  

         ً                                                  ، استناداً إىل املصادر احلالية للبيانات، هبدف حتديد اجتاهات              الشاملة                                          والتكنولوجـيا بتمحـيص هـذه املؤشرات        
  . ٢- ٣                                  البيانات األساسية املتعلقة بالنتيجة 

                      طراف يف سياق مواصلة                                                                          يتعني وضع مؤشرات األهداف التنفيذية املتعلقة بالتنفيذ على صعيد األ           ) ب (   
  .                                                                                      عمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، على أن تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                                                   تعني أن تقوم مؤسسات االتفاقية بوضع املؤشرات املتعلقة هبا كجزء من أطر اإلدارة القائمة على  ي  ) ج (   
                                                    جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقدم املؤسسات يف ضوء هذه         وستستعرض  .            مؤمتر األطراف        يعتمدها                 النتائج، على أن 

  .       املؤشرات

                     ً                                            يف منتصف املدة استناداً إىل نظام رصد األداء وذلك بعد مضي                                           ً        ويـتعني أن جيري مؤمتر األطراف تقييماً       -  ٢٦
                                                        وسيتضمن التقييم استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة          .                            اعـتماد اخلطة االستراتيجية          عـلى                  سـت سـنوات     

   .                 ً                                                                               االستراتيجية، فضالً عن توصيات بشأن التدابري املناسبة اليت يتعني اختاذها لتحسني األداء ومواصلة تنفيذ اخلطة

                                                                                           ويتعني أن تقدم مؤسسات االتفاقية واهليئات الفرعية تقارير بشأن تنفيذ اخلطة االستراتيجية خالل دورات  -  ٢٧
  .                                                   ى أن يكون ذلك باالستناد إىل إطارها القائم على النتائج                                           جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، عل
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 املرفق األول

 )السياق واهليكل(اجلدول التنظيمي للخطة االستراتيجية 
 

             شرح املصطلحات

                                                                                يتمثل يف النتائج املادية أو املالية أو املؤسسية أو االجتماعية أو البيئية املقصودة، أو   : )                      االستراتيجي أو التنفيذي (       اهلـدف  
  .                                                         غري ذلك من النتائج، اليت يتوقع أن تسهم االستراتيجية يف حتقيقها

                                           اليت تنجم عن نتائج األنشطة املنسجمة مع األهداف   )                  عشر سنوات أو أكثر (                               احلصـيلة املتوقعة يف األجل الطويل    :      األثـر 
  .         التنفيذية

        ، واليت   )                  ثالث إىل مخس سنوات    (   ط                                                                      احلصـائل اليت حيتمل أن تؤدي إليها األنشطة يف األجل القصري واملتوس              : ةـ         النتـيج 
  .                جتتمع إلحداث اآلثار
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 املرفق الثاين

 مؤشرات مقترحة لألهداف التنفيذية للخطة االستراتيجية

      مقدمة

  .  ق                                                                                                 تقـدم رئاسة الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات املؤشرات التالية الستكمال عمل الفري               
                                                                  ليه الفريق العامل املعين باإلبالغ يف مواصلة العمل من أجل وضع            ُ                                             وُتقترح هذه املؤشرات األولية كأساس يستند إ      

  .                                                          جمموعة كاملة من املؤشرات لرصد األداء يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية

                                                                                               لكـن هذه الوثيقة مل تكن موضع توافق يف اآلراء، وبالتايل فهي ال تعرب عن آراء مجيع أعضاء الفريق احلكومي    
  .                       الدويل العامل بني الدورات

                               الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف- ١             هلدف التنفيذي  ا

                                                                                             يف العملـيات الدولـية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول مسائل                     ً     فعلـياً              ً      الـتأثري تـأثرياً   
  .                               تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب /      التصحر

                             لوطين واحمللي على حنو فعال مبسائل                                                إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعيد الدويل وا  : ١- ١        النتيجة  
                       ختفيف آثار تغري املناخ     /                                                                  تـردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ           /        التصـحر 

  .                     وحفظ التنوع البيولوجي

                              على الصعيد الدويل والوطين واحمللي          الرئيسيني                            النسبة املئوية ألصحاب املصلحة   : ١  �          املؤشر نون 
ـ                                                           تـردي األراضـي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري    /  حر                        الواعـني مبسـائل التص

   .                                          ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي /     املناخ

 ١ (                  حتليل نتائج املقابالت  :            وسائل التحقق  
1

(  

             ومعايري الوعي  "         الرئيسيني   "                       يتعني تعريف أصحاب املصلحة  
                                    اف يف إطار املنتديات الدولية ذات الصة                 تردي األراضي واجلف /                    تـناول مسائل التصحر   : ٢- ١          النتـيجة  

                                                                                                         باملوضـوع، مبـا يف ذلك املنتديات املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع                
  .                                                    ، والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر        ً  مستداماً                         ً البيولوجي واستغالله استغالالً

                                                               ة للوثائق والقرارات الدولية الرمسية ذات الصلة اليت تتضمن                      النسبة املئوي    : ٢  �                املؤشـر نـون     
  .                  تردي األراضي واجلفاف /                                          بيانات واستنتاجات وتوصيات هامة بشأن التصحر

                                                      

                  ، املتمثلة يف مسائل  ) ١- ١             انظر النتيجة    ( "             فعالية االتصال "                           ميكن التوصل إىل معلومات بشأن   :     مالحظة  ) ١ (
   ذه ـ     ام هبـ          وميكن القي   ).       عشوائيا (          حة املنتقني                                                            التوعية، عن طريق إجراء مقابالت قصرية مع عدد صغري من أصحاب املصل

   ).  ١١         واملؤشر  ٤- ٣    و  ٣- ٣    تني ج ي         انظر النت   ( "          حتسن املعرفة "  ل  م ـ                وة إىل جانب تقييـ    اخلط
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                                         حتليل التقارير والوثائق ذات الصلة باملوضوع  :            وسائل التحقق

             باملوضوع، مثل    لة                                                                          يـتعني تعريف الوثائق والقرارات واإلجراءات والربامج وامليزانيات الرمسية ذات الص 

               متعددة األطراف،      أخرى                                                                               نواتـج مـنظمة الـتجارة الدولـية، وقرارات وبروتوكوالت اتفاقات بيئية             
  .                                             املاحنة العاملية من أجل التنمية الريفية، وغري ذلك      اهليئة          ومبادرات 

        ارها من                                                                    زيادة اخنراط منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب باعتب  : ٣- ١        النتيجة 
                        تردي األراضي واجلفاف يف     /                                                                         أصـحاب املصلحة يف العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر         

  .                                              مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

      اجملتمع                    اليت تقوم هبا منظمات   )                             الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف (           عدد األعمال   : ٣  �          املؤشر نون 
                             تردي األراضي واجلفاف ونوعية     /                                          العلمية والتكنولوجية فيما يتصل بالتصحر              واملؤسسات        املدين  

  .                 تلك األعمال وجماالهتا

                                                                       قوائم املؤسسات املعتمدة والتقارير السنوية اليت تصدرها املؤسسات وحتليل مستقل  :            وسائل التحقق

                     إطار السياسات العامة  - ٢              اهلدف التنفيذي 

  .                            تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف /                    تعلقة مبكافحة  التصحر                                 دعم إجياد حميط مؤات لتعزيز احللول امل

     تردي  /          يف التصحر          ً  واقتصادياً          ً  واجتماعياً       ً  ومالياً        ً  ومؤسسياً                           ً تقييم العوامل املؤثرة سياسياً  : ١- ٢          النتـيجة  
   .                                                                                          األراضي واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

                 للعوامل املؤثرة                                                     ً النسبة املئوية للبلدان األطراف املتأثرة اليت أجرت تقييماً  : ٤  �             ملؤشـر نـون    ا
                                  تردي األراضي وللحواجز اليت تعوق      /           يف لتصحر            ً   واقتصادياً           ً   واجتماعياً        ً   ومالياً         ً   ومؤسسياً       ً سياسياً

  .                                                               اإلدارة املستدامة لألراضي، وأوصت بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

             دراسات احلاالت  /                                                التقارير الوطنية واالستعراض املستقل من جانب األقران  :       لـتحقق          وسـائل ا 
  .                                                                 اإلفرادية بشأن األنشطة اليت جتريها البلدان األطراف املتأثرة يف هذا الصدد

                                                                                       قـيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية    : ٢- ٢          النتـيجة  
   .                                                                                       إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار       مستندة 

                                                                      عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت قامت بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها   : ٥  �          املؤشر نون 
     اعية     القط                                                                                  يف شـكل وثـائق اسـتراتيجية وإدراجها يف ختطيط التنمية ويف اخلطط والسياسات               

  .                    االستثمارية ذات الصلة و

                                                                      وثائق استراتيجية، وخطط قطاعية واستثمارية، وورقات سياسات عامة، وتقارير   :            وسائل التحقق
  .                                                      اآللية العاملية، وتقارير األمانة، وتقارير البلدان املتأثرة

  .                                                            ينبغي تناول هذا اجلانب يف سياق املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ  :      ملحوظة
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                                                                                قـيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية ومسائل اإلدارة املستدامة    : ٣- ٢           النتـيجة 
                                                                                                  لألراضـي وتـردي األراضـي يف ختطـيط التنمية ويف غريها من اخلطط والسياسيات العامة القطاعية                 

   .           واالستثمارية

    لم                 نائية اليت تطبق مع                                              عدد البلدان األطراف املتقدمة ووكاالهتا اإلمنائية الث  : ٦  �              املؤشـر نـون   
                            منظمة التنمية والتعاون يف                 اليت وضعتها           ريو    مل          من معا               ً  باعتباره جزءاً  (                           اتفاقـية مكافحة التصحر     

  .                                                النتقاء أنشطتها يف جمال املعونة يف ضوء أهداف االتفاقية  )                امليدان االقتصادي

           ن يف امليدان                                                           تقاريـر الـبلدان األطراف املتقدمة إىل منظمة التنمية والتعاو    :                وسـائل الـتحقق  
  .        االقتصادي

                                                                                قيام البلدان األطراف املتقدمة بتعميم مراعاة أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة   : ٤- ٢          النتـيجة  
  .                                                                 ها للتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية ع     مشاري /               لألراضي يف براجمها

                   يف جمال التنمية واليت                             خذها البلدان األطراف املتقدمة                    عدد املبادرات اليت تت  : ٧  �            املؤشـر نون  
ّ    تَضّمن  َ   .       التفاقية ا        أهداف   ها 

                                                                                  نتائج حتليل حافظة املبادرات، وتقارير البلدان األطراف املتقدمة، وتقارير اآللية العاملية،   :              وسـائل التحقق 
                                     مصدر املعلومات املالية عن تردي األراضي  و

                                ة لإلبالغ املتعلقة بتقارير البلدان ـ                    حتسني املبادئ التوجيهي                        يتعني مراعاة هذا اجلانب يف   :       ملحوظة
                               األطراف املتقدمة واآللية العاملية 

            تردي األراضي  /                                                                  اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر  :  ٥- ٢        النتيجة 
  .                أثر تدابري التدخل                                                               والتنوع البيولوجي وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني 

                                                                   عدد مبادرات جهود التنفيذ املشتركة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   : ٨  �          املؤشر نون 
    عدد  /                                    ّ                                                          واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي           

                                  ً لصعيد احمللي والوطين واليت تتضمن شقاً          ّ                                        برامج التكّيف يف املناطق اجلافة اليت جيري تنفيذها على ا
           والتكيف     تصحر     بال      ً متعلقاً

                                                                                 التقارير والتحليل يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، تقرير األمانة،            :                وسـائل التحقق  
                      دراسات احلاالت اإلفرادية
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                             العلم والتكنولوجيا واملعرفة-   ٣              اهلدف التنفيذي 

                          تردي األراضي وختفيف آثار     /                                                       ية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر          عامل  ال      سلطة                      لوصول إىل مستوى ال    ا
  .     اجلفاف

                                                                             دعم الرصد الوطين لالجتاهات البيوفزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة   : ١- ٣          النتـيجة  
   .                                 وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق بذلك

            جلنة استعراض  /                                من األطراف املتأثرة إىل مؤمتر األطراف                    عدد التقارير املقدمة   : ٩  �          املؤشر نون 
           اليت تتضمن    )         النهائيني                  هم من املستخدمني                       قرري السياسات وغري           املتاحة مل  و (                     تنفـيذ االتفاقـية     

  .                                                                          معلومات بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

    تقل   املس  م     تقيي  ال                  التقارير الوطنية و  :            وسائل التحقق

  :      البديل

ّ                               زيادة عدد البلدان املتأثرة اليت تعرض تقاريرها الوطنية املتَضّمنة مؤشرات ذات صلة ونظام رصد   َ                                                        
                          فعال لتردي األراضي والتصحر

                                                                        وضـع إطـار مـرجعي أساسي مستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات      : ٢- ٣          النتـيجة  
ُ                           ً   وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً                                    البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية   ُ         .  

                                          املتعلقة باالجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية  و                              ً عدد التقارير املعترف هبا دولياً  :  ١٠  �          املؤشر نون 
            واالقتصادية 

                     اليت تنشرها جلنة العلم   )                             دراسـات اإلطار املرجعي األساسي  (           الدراسـات    :                وسـائل الـتحقق  
                                                  قران، وحاالت االستشهاد بالدراسات يف سياق األمم املتحدة                         والتكنولوجيا ويستعرضها األ

                                                                                  األوساط املستعملة؛ البيانات الرئيسية اليت يلزم جتميعها واإلبالغ هبا يف تقييم اإلطار املرجعي   :          يتعني تعريف
                         األساسي والتقييمات الالحقة

  :      البديل

                              ذات صلة وما يرافقها من                    مؤشرات موثوقة                    قدم تقارير بشأن                                       زيادة عدد البلدان األطراف اليت ت     
           قيم مرجعية

                                                                                حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة   : ٣- ٣        النتيجة 
  .                     هبدف حتسني اختاذ القرارات
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                                                             النسبة املئوية ملقرري السياسات على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون   :  ١١  �              املؤشـر نـون   
                                                                                 الوطـين الذيـن ميكـنهم شرح التفاعالت بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية                        اإلقلـيمي و  
  .          واالقتصادية

              نتائج املقابالت   :            وسائل التحقق

                مقرري السياسات            يتعني تعريف

  :               املؤشرات البديلة

                                                                                                     إنشـاء نظام إدارة املعلومات التابع للجنة العلم والتكنولوجيا واستعماله؛ تلبية شبكات الربامج             
        سنوات ٥                       استعراض مستقل بعد مرور   :            وسائل التحقق               جات املستعملني؛      الحتيا       اضيعية    املو

                                                                                                 عدد التقارير العلمية والورقات املنشورة وعدد اخلرباء والعلماء والشبكات واهليئات اليت تتناول            
                                                                              مسألة التفاعل بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف املناطق املتأثرة

                                                   إجراءات اختاذ القرار وتوافر األطر املؤسسية والتشريعية      توافر 

                                                                   حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح   : ٤- ٣          النتـيجة  
  .                                                                        األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

                                                 ملقرري السياسات على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون              النسبة املئوية  :  ١٢  �              املؤشـر نـون   
                                                                                           اإلقلـيمي والوطـين الذين ميكنهم شرح التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ، وختفيف آثار               

  .                                              اجلفاف، واستصالح األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة

   ")              مقرري السياسات   "          يتعني تعريف (              نتائج املقابالت   :            وسائل التحقق

  : ل      البدائ

                                                                                                    عـدد الـتقارير العلمـية والورقـات املنشورة اليت تتناول مسألة العالقة السببية بني العوامل                
                                                     البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف املناطق املتأثرة

                                                                                        وجود املبادئ التوجيهية للممارسات اجليدة املتعلقة مبنع حدوث تردي األراضي وباستصالحها           
               ذات الصلة بذلك                        وإتاحة األنشطة االقتصادية 
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                  على الصعيد العاملي   ،  ) ٢ (                                                           توافـر نظـم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية    : ٥- ٣          النتـيجة  
                                                                                               واإلقلـيمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك             

  .                                        حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

                                                             النسبة املئوية ملقرري السياسات على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون   :  ١٣  �              املؤشـر نـون   
                                                                                        اإلقلـيمي والوطـين الذين ميكنهم احلديث عن أفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف جمال              

  .           تردي األراضي /             مكافحة التصحر

              نتائج املقابالت  :            وسائل التحقق

     تردي  /                                تكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر                                  اخنراط الشبكات واملؤسسات العلمية وال  : ٦- ٣        النتيجة 
  .                                  األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

                                  املؤسسات واملنظمات والشبكات العلمية                  ونوع وجمال اختصاص     عدد   :  ١٤  �              املؤشـر نـون   
  .                                    العاملة يف جمال معريف حمدد لدعم االتفاقية         كنولوجية     والت

                             قائمة املؤسسات اليت تقدم الدعم  :            وسائل التحقق

ـ                                                      ل الدعم، مثل املشاركة يف أنشطة حبثية صدر هبا تفويض مبوجب  ا  شك أ /     وسائل            تعني تعـريف    ي
                   قرارات مؤمتر األطراف

                                                                      وجود منظمة حمددة ومعروفة على نطاق واسع تعمل كمنرب لنقل املعرفة              :  ١٤                 املؤشـر البديل    
                                والتكنولوجيا على الصعيد اإلقليمي

             بناء القدرات  -   ٤                اهلدف التنفيذي 

                                        تردي األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف من       /                                                       جلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التصحر                 حتديد ومعا 
  .          آثار اجلفاف

                                                                                       قـيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك    : ١- ٤          النتـيجة  
     تردي  /                        لتناول مسائل التصحر    ) ٣ (     ُ  ُ   ي والُنظُمي                                                               هبـدف تطويـر القـدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسس          

  .                                    األراضي واجلفاف على الصعيد الوطين واحمللي

                                                           عدد البلدان اليت تنفذ خطط عمل للتقييم الذايت للقدرات الوطنية  :  ١٥  �          املؤشر نون 

                          خطط العمل، تقارير التنفيذ   :            وسائل التحقق

                                                      

  .                                              باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية  ) ٢ (

             تحدة اإلمنائي،                           الصادر عن برنامج األمم امل "                                  دليل التقييم الذايت للقدرات الوطنية "                  حسبما يرد وصفها يف   ) ٣ (
  .̀  ٦̀          ، الصفحة     ٢٠٠٥



ICCD/COP(8)/10/Add.2 
Page 25 

                                              يمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف عمليات                                                    شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقي           : ٢- ٤           النتـيجة   
             تردي األراضي   /                                                                                            التقيـيم ذات الصـلة باملوضـوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتصحر                

  .                             واجلفاف على الصعيد الوطين واحمللي

     تقوم      اليت    )                                                      اليت ليس هلا إجراء للتقييم الذايت للقدرات الوطنية        (              عدد البلدان     :   ١٦  �            املؤشر نون   
     تردي  /                                                                                   بتنفـيذ خطـط عمل من أجل تطوير القدرات احملددة الالزمة للتصدي ملسائل التصحر             

  .                             األراضي على املستوى الوطين واحمللي

                          خطط العمل، تقارير التنفيذ  :            وسائل التحقق

   ١٦    و   ١٥                ميكن دمج املؤشرين   :      ملحوظة

                           التمويل ونقل التكنولوجيا-   ٥              اهلدف التنفيذي 

                                                                                               ية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق                                تعبـئة املوارد املال   
  .                          ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها

                                                                                            قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية   : ١- ٥        النتيجة 
  .                   ة وأثر تدابري التدخل                            واملتعددة األطراف لزيادة فعالي

                             أطرها االستثمارية أداة لتعبئة  /                                          عدد البلدان األطراف اليت تتضمن خططها اإلمنائية   :  ١٧  �              املؤشـر نون    
  .                                                                         املوارد الوطنية والثنائية واملتعدد األطراف من أجل مكافحة التصحر وتردي األراضي

                                 التقارير القطرية وتقارير اآللية           استنادا إىل (                                التقارير املقدمة يف إطار االتفاقية   :              وسـائل التحقق 
   )        العاملية

                                                                            يتعني مراعاة هذا اجلانب يف حتسني املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقارير البلدان األطراف   :      ملحوظة
                                                               املتقدمة واآللية العاملية؛ لكن سيكون من الصعب مجع البيانات الالزمة 

                ً التنبؤ هبا دعماً          موارد ميكن    و     حينها    ويف       كافية   ة و  بري     لية ك                                    تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد ما  : ٢- ٥        النتيجة 
  .                                             تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف /                                          للمبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر

            تردي األراضي  /                                                          حجم املوارد املالية للتدابري الرامية إىل قلب اجتاه التصحر         :  ١٨  �              املؤشـر نون    
                اللتزامات وخطط                                                     ً ف آثار اجلفاف، اليت تقدمها البلدان األطراف املتقدمة وفقاً               ومنع حدوثه وختفي

  .                               استثمار وجداول تسديد متفق عليها

                                         إىل التقارير القطرية وتقارير اآللية             ً استناداً (                                     التقارير املقدمة يف إطار االتفاقية         :               وسـائل التحقق  
   )        العاملية
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                                              بادئ التوجيهية املتعلقة بتقارير البلدان األطراف                               يتعني مراعاة هذا اجلانب يف حتسني امل  :      ملحوظة
                                                               املتقدمة واآللية العاملية؛ لكن سيكون من الصعب مجع البيانات الالزمة 

                                                                    من اجلهود لتعبئة املوارد املالية املقدمة من املؤسسات واملرافق والصناديق                 ً بذل األطراف مزيداً  : ٣- ٥          النتـيجة  
                              اإلدارة املستدامة لألراضي لدى     /           االتفاقية      ربنامج                                 ة العاملية، عن طريق الترويج ل                                              املالـية الدولية، مبا فيها مرفق البيئ      

  .                      جمالس إدارة هذه املؤسسات

                       تردي األراضي اليت تتيحها  /                                 مصادر التمويل املخصص ملكافحة التصحر     ونوع     عدد   :  ١٩  �          املؤشر نون 
  .         العاملية                                                              املؤسسات املالية واملرافق والصناديق الدولية، مبا يف ذلك مرفق البيئة

                                التقارير املقدمة يف إطار االتفاقية   :            وسائل التحقق

  .                                                            ينبغي تناول هذا اجلانب يف سياق املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ  :      ملحوظة

                       تردي األراضي وختفيف آثار  /            كافحة التصحر مل                                        حتديـد مصـادر مالية مبتكرة وآليات متويل     : ٤- ٥          النتـيجة  
                                                                      ص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري                                        اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلا    

                                                                                                                ذلـك مـن آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله                 
   .                     ، واحلد من الفقر واجلوع        ً  مستداماً      ً استغالالً

        املعتمدة  /                            القطاع اخلاص، واآلليات السوقية (      بتكرة                          احلاالت املبلغ عنها لنماذج م  :  ٢٠  �            املؤشـر نون  
                   يف متويل جهود مكافحة   )                                                                     عـلى السـوق، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك          

                       تردي األراضي أو التصحر 

                                      تقرير اآللية العاملية والتقارير الوطنية  :             وسائل التحقق

                                                         ة على التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسب، واحلوافز                                           سهيل حصول البلدان األطراف املتأثر     ت  :  ٥- ٥         النتيجة  
                                                             سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون بني                                                                 االقتصـادية والسياسـية الفعالة والدعم التقين، وال       

  .                   بلدان الشمال واجلنوب

                  ان اجلنوب والتعاون                                                 تدابري الدعم التقين املتأتية من التعاون فيما بني بلد     ونوع     عدد   :  ٢١  �          املؤشر نون 
  .                      بني بلدان الشمال واجلنوب

                                التقارير املقدمة يف إطار االتفاقية  :             وسائل التحقق

_ _ _ _ _ 


