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            مؤمتر األطراف
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 

                   الربنامج وامليزانية 

 الربنامج وامليزانية

 ∗مذكرة من األمانة

 إضافة

 تقرير عن آثار عملية التخطيط والربجمة وامليزنة القائمة على النتائج 

 موجز

                                                                ، إىل األمني التنفيذي إعداد تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته            ٧-    م أ  /  ٢٣                                 طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       
  .                                                                الثامنة عن آثار عملية التخطيط والربجمة وامليزنة القائمة على النتائج

                        ُ                                                                      ظر إىل هذه الوثيقة، اليت أُعدت مبساعدة خبري خارجي، يف ضوء توصيات وحدة التفتيش املشتركة                          ُ   وينبغي أن ُين   
                    ويف ضوء التقرير    (ICCD/COP(7)/4)  "                                                                                 اسـتعراض تنظـيم وإدارة وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            "

ّ                                           القـائم على االستعراض الذي أعّده الفريق احلكومي الدويل العامل بني                                                              الدورات لتقرير وحدة التفتيش املشتركة، مبا يف                                   
   ُ                 واسُتخلصت آثار هذا     . (ICCD/COP(8)/10/Add.1)                                                                   ذلك استعراض أفضل طريقة ميكن هبا تناول التوصيات الواردة فيه           

       التصحر                                                                                                                      التقرير من مشروع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة عشرة أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                 
  .(ICCD/COP(8)/10/Add.2)                                             اليت قدمها الفريق العامل ليعتمدها مؤمتر األطراف   )     ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (

                                                      

                                                                                                     تأخـر تقـدمي هـذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية          ∗
 .        ر األطراف                   والدورة الثامنة ملؤمت

Distr. 
GENERAL 

ICCD/COP(8)/2/Add.11 
30 July 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/COP(8)/2/Add.11 
Page 2 

 

 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

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

  ٣   ٢٢- ٢ ......                                                              اإلدارة القائمة على النتائج يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -     ً ثانياً

  ٨   ٢٤-  ٢٣ ........................................................                 النتائج والتوصيات -     ً ثالثاً
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

                                                     ، إىل األمني التنفيذي إعداد تقرير ملؤمتر األطراف يف          ٧-    م أ  /  ٢٣                                   طلـب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١
                                وتشاور اخلبري الذي ساعد األمانة      .                                                                                    دورتـه الثامنة، عن آثار عملية التخطيط والربجمة وامليزنة القائمة على النتائج           

  .                                                                                  ، مع عدد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج             )١ ( ر                           عـلى صـياغة هذا التقري     
                                                                     استعراض تنظيم وإدارة وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          "                                         واستعرض توصيات وحدة التفتيش املشتركة      

                          عامل بني الدورات لتقرير                                                                والتقرير القائم على استعراض الفريق احلكومي الدويل ال        (ICCD/COP(7)/4)  "       التصحر
                                                                                                              وحـدة التفتـيش املشـتركة، مبـا يف ذلـك اسـتعراض أفضل طريقة ميكن هبا تناول التوصيات الواردة فيه                     

(ICCD/COP(8)/10/Add.1) .   أعوام لتعزيز تنفيذ   ١٠                                                 كما نظر يف مشروع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة                     
                                               الذي قدمه الفريق العامل ليعتمده مؤمتر األطراف      )     ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                                             اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر         

(ICCD/COP(8)/10/Add.2) .  وإضافة إىل ذلك، تشاور اخلبري مع وحدة التفتيش املشتركة عند إعداد حتليله                                                                 .  

  اإلدارة القائمة على النتائج يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر-     ً ثانيا  

                                                                    لنتائج، اليت تشمل التخطيط، والربجمة، وامليزنة، والرصد والتقييم،                                             اعـتمدت اإلدارة القائمـة عـلى ا        - ٢
                                              وكسبت تلك املؤسسات خربة واسعة واستقت منها         .       ُ                                                   أكثريةُ مؤسسات منظومة األمم املتحدة أثناء العقد املاضي       

            ا يف تنفيذ                                         ً                ّ                                                وحـدة التفتيش املشتركة، عقب حتليلها، عدداً من املعامل اليت تقّيم مدى التقدم احملرز لدى مؤسسة م                
  : )٢ (                          اإلدارة القائمة على النتائج

                                                                                       وجود إطار مفاهيمي واضح لإلدارة القائمة على النتائج بوصفه استراتيجية إدارة واسعة النطاق؛  ) ١ ( 

                                                   ً      ً   حتديد مسؤوليات كل من األطراف الرئيسية يف املنظمة حتديداً واضحاً؛  ) ٢ ( 

    حة؛                                           صياغة األهداف الطويلة األجل للمنظمة صياغة واض  ) ٣ ( 

                                            مواءمة الربامج مع مقاصد املنظمة الطويلة األجل؛  ) ٤ ( 

                                            مواءمة املوارد مع أهداف املنظمة الطويلة األجل؛  ) ٥ ( 

                            وجود نظام فعال لرصد األهداف؛  ) ٦ ( 

                                االستخدام الفعال لنتائج التقييم؛  ) ٧ ( 

                                                استيعاب اإلدارة القائمة على النتائج داخل املنظمة؛  ) ٨ ( 
                                                      

الدكتور جون ماثياسون، أستاذ العالقات الدولية يف مدرسة ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة جبامعة  )١(
 .سرياكيوز

) ٢ (  JIU/REP/2004/6.  
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   .                                                  دارة املعرفة من أجل دعم اإلدارة القائمة على النتائج                وضع استراتيجية إل  ) ٩ ( 

             ينبغي أن يقر  "                                                                                       وأوصت وحدة التفتيش املشتركة، بالنسبة إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بأنه          - ٣
   ).  ١٠        التوصية   "(                                                      مؤمتر األطراف إطار وضع املعايري لإلدارة القائمة على النتائج

         وجيب حتقيق   .  ٣     إىل  ١                                                   ألطراف اخلطة االستراتيجية ملدة عشرة أعوام املعايري من                            وسيستويف اعتماد مؤمتر ا    - ٤
  .                                                             املعايري األخرى أثناء فترة السنتني التاليتني وهي موضوع هذا التقرير

      اإلطار   :                     وخباصة الفصل السادس   (                                                                    ومبوجـب اخلطـة االسـتراتيجية املقترحة ملدة عشرة أعوام املقترحة             - ٥
                                                                                  تعني على اهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر األطراف إعداد خططها، وعادة ما تكون لفترة أربعة     ، ي  )                  التنفيذي لالتفاقية 

                            ً                                                               ً   وينبغي أن تستند اخلطط، اتساقاً مع املعايري، إىل اخلطة االستراتيجية ملدة عشرة أعوام، واليت تتضمن هيكالً   .      أعوام
   :     ٢٠١٨                     جيب بلوغها حبلول عام                                            ويوجد يف املستوى األعلى أربعة أهداف استراتيجية  .           على مستويني

  )    ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                                                                األهداف االستراتيجية للخطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة عشرة أعوام  

                             حتسني سبل عيش السكان املتأثرين؛  ) ١ ( 

                                   حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة؛  ) ٢ ( 

  ؛                                                   ً     ً  حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً  ) ٣ ( 

                                                                                                     تعبـئة املـوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية                  ) ٤ ( 
  .        والدولية

   :                                                            وينبغي أن يكون داخل كل هدف، أهداف تنفيذية تبلغ حىت مخسة أهداف - ٦

  )    ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                                                              األهداف التنفيذية والنتائج املتوقعة خلطة وإطار العمل االستراتيجيني  

                              الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف؛  ) ١ ( 

                      إطار السياسات العامة؛  ) ٢ ( 

                            العلم والتكنولوجيا واملعرفة؛  ) ٣ ( 

              بناء القدرات؛  ) ٤ ( 

  .                        التمويل ونقل التكنولوجيا  ) ٥ ( 

                                                                             ُ                               وينـبغي أن تصف األهداف، يف اإلدارة القائمة على النتائج، احلالة النهائية اليت جيب أن ُتبلغ يف وقت                   - ٧
                                                                               ض األهداف املقترحة بوصفها بيانات عمل بدل أن تكون أنشطة، بيد أهنا تتضمن احلاالت                 وصـيغت بع    .      حمـدد 
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                                                          يعين أنه جيب تعبئة املوارد املالئمة لبلوغ األهداف األخرى حبلول   ٤                                من ذلك، أن اهلدف االستراتيجي        .           النهائـية 
  .    ٢٠١٨    عام 

                                          فاقية، واآللية العاملية واألمانة أن حتدد                                                                        ويـتعني على جلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االت          - ٨
                                              ً                                                                   النـتائج اليت تتوقع حتقيقها خالل كل فترة ختطيط سعياً لبلوغ األهداف االستراتيجية أو األهداف التنفيذية اليت                 

   .                 تكون مسؤولة عنها

      اإلطار  و  .                                                                                          ويعـد أساس التخطيط القائم على النتائج، يف ممارسات منظومة األمم املتحدة، اإلطار املنطقي          - ٩
   :     ، هو )٣ (                                                                                      املنطقي، كما تعرفه جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

            وتتضمن حتديد   .                                             ً                          أداة إدارة تستخدم لتحسني تصميم التدخالت، وكثرياً ما تكون على مستوى املشروع " 
                                          قاهتا السببية، واملؤشرات، واالفتراضات أو        وعال  )                            مدخالت، خمرجات، نواتج، أثر    (                      العناصر االستراتيجية   

                                                 وبالتايل تيسر تلك األداة ختطيط وتنفيذ وتقييم         .                                                       املخاطـر الـيت ميكـن أن تؤثر يف النجاح ويف الفشل           
   ".          تدخل إمنائي

                                                                                                  ويعمـل اإلطار املنطقي عكس اجتاه األهداف، أي بتحديد طبيعة التغيريات اليت جيب أن حتدث لتحقيق                 -  ١٠
                                                                                          ، وطبيعة املخرجات اليت ستؤدي إىل حدوث تلك التغيريات، ونوعية األنشطة اليت ستنتج تلك               ) ج      النوات (        اهلـدف   

        ُ                                                    وميكن أن ُيعد أي ناتج من النواتج كمجموعة من الوعود مبا ميكن أن   .                                      املخرجات واملوارد الالزمة للقيام باألنشطة
                                       تطلب اإلطار املنطقي من املخططني بيان كيفية    مث ي  .                                                      حيدث إذا مت متكني املنظمة من املوارد الكفيلة بتحقيق نتيجتها
                                                 مث يتطلب اإلطار املنطقي من املخططني إثبات اجلهة          .                                                                إثباهتم حتقيق النتائج باملطالبة مبؤشرات أداء لكل نتيجة منها        

  د      ً  ُ                    وأخرياً، ُيطلب إىل املخططني حتدي  .                                                                  اليت ستمدهم باملعلومات املتعلقة باملؤشرات وكيفية استخراج تلك املعلومات
   .                                                          االفتراضات اليت يقدموهنا بشأن عناصر املناخ اليت ال يتحكمون فيها

                                                                                                            وبالنسبة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، اليت تنظم دوراهتا حول مواضيع، ستكون النواتج املتوقعة ما اتفق                -  ١١
                بة إىل األمانة،         وبالنس  .                                                                                        علـيه بشأن أي موضوع ومدى تأدية االتفاق إىل تغيريات على الصعيد الوطين أو الدويل              

   .                                                                      ستكمن النواتج يف االستفادة من التقارير اليت تقدمها، أو املشورة اليت تتيحها

                               ُ                                ً      ً             ً                         ويف التخطـيط القائم على النتائج، ُينظر إىل تلك النتائج بوصفها تسلسالً هرمياً، يدعى أحياناً سلسلة                 -  ١٢
  .  )٤ (         ً                         طة، توخياً لتحقيق نتيجة استراتيجية                                                                       النـتائج أو إطـار عمل النتائج، والذي جيب يف إطاره حتقيق نتائج وسي         

                                                      

) ٣ (  Organisation for Economic Co-operation and Development, Development 

Assistance Committee, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 

Paris, OECD, 2002.  
) ٤ (  UNICEF, Understanding Results Based Programme Planning and Management: 

Tools to Reinforce Good Programming Practice, New York: UNICEF, September 2003.  
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           انظر الشكل  (                                                                                         وتستخدم منظمة األمم املتحدة للطفولة هذه النتائج على نطاق واسع لتحديد تسلسل النتائج املتوقعة 
  .                                                                                  وستطبق سلسلة النتائج على حتديد النتائج املتوقعة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   ).      أدناه

 طار عمل النتائجسلسلة النتائج وإ

 

 

 

 

 

                                                                                                         وبالنسـبة إىل األجل املتوسط، فإنه جيب حتديد النتائج اليت تسهم خالل الفترة يف حتقيق هدف عشر سنوات                   -  ١٣
                                                  ، وربطها مبا ميكن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة         )                                             األمر الذي ميكن أن يالحظ عند حتقيق النتيجة        (                     بوصفها حالة هنائية    

                                                                                      لى سبيل املثال، تنظم جلنة العلم والتكنولوجيا دوراهتا مرتني يف السنة حول مواضيع ذات          ع  .                           التصـحر أن تـؤدي إليه     
                                                                                        ً          وعليها يف خطتها املتوسطة األجل أن حتدد موضوعني على األقل حيظيان باألولوية تعترب أهنما سيحققان هدفاً           .         أولويـة 

     تردي  /                                       لمية والتقنية املتعلقة مبكافحة التصحر                                            الكتساب سلطة عاملية يف جمال املعرفة الع       "       ً                         تنفـيذياً لفـترة عشر سنوات       
  :                    مبوجب ذلك اهلدف وهو ٢- ٣                                       وميكن أن تركز بصفة خاصة أكثر على الناتج    ".                              األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

             األحيائية  -                                                                                                       وضـع إطـار مـرجعي أساسـي مسـتند إىل أقـوى البـيانات املتوافرة بشأن االجتاهات الفيزيائية                     "
         ، املرفق  (ICCD/COP(8)/10/Add.2  "                ُ                            ً       ً           صـادية وتنسيق الُنهج العلمية ذات الصلة تنسيقاً تدرجيياً               االقت -              واالجتماعـية   

                                ، أن تنظر يف اجملاالت اليت ميكن           ٢٠١١-    ٢٠٠٨                                                                وميكن للجنة العلم والتكنولوجيا، عند حتديد مواضيعها للفترة            ).      الثاين
                       ومن شأن ذلك أن ميكن         ]".           االجتاه كذا  [          مد بشأن            ُ      خط أساسي ُمعت   "                                                      فيها تعبئة البيانات األكثر قوة وحتديد نتيجة مثل         

  .                                                            اللجنة وكذلك األمانة من إعداد خمرجات ميكن أن تؤدي إىل ذلك االتفاق

                                                                                                          وبالنسـبة إىل األمانة، تستند عملية حتديد النواتج لكل فترة أربعة أعوام على مراعاة ما ميكن لألمانة أن             -  ١٤
  .                          ً                                         ة عشرة أعوام، وذلك انطالقاً من والية األمانة املوضوعية وقدراهتا                                                      تؤثر فيه بشأن أهداف اخلطة االستراتيجية ملد      

                                                                                                                  ولألمانة مرجع كبري من النواتج رغم أنه حمدود، يرتبط بالنتائج املرجوة اليت حيددها مؤمتر األطراف عندما يعتمد                 
       لألهداف                                                              ً            وهتيكل كل خطة متوسطة األجل، وبالتايل ميزانيات كل فترة سنتني، وفقاً              .                         خطـة العشـرة أعـوام     

        ومؤشرات    ، )٥ (  ُ   ِّ                                                                         وسُتبيِّن اخلطة، على غرار خطط اهليئات التنفيذية مثل اليونيسيف، النواتج املتوقعة     .              االسـتراتيجية 
  .                                                                                   األداء، ووسائل التحقق، واالفتراضات والشراكات الرئيسية مع املنظمات األخرى يف حتقيق النواتج

                                                      

                                             ستوى من النتائج بوصفه نواتج، فإن أمانة                                             ُ                        رغم أن معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة ُيشري إىل هذا امل            ) ٥ (
                                                                                   وحيث إن أكثرية الصالت اهلامة مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تتم مع                ".                 اإلجنازات املتوقعة  "                      األمم املتحدة تسميها    

  .   قيةُ                                               ُيستخدم يف وثائق التخطيط والربجمة الصادرة عن االتفا  "     ناتج "                                     مؤسسات منظومة األمم املتحدة، فإن مصطلح 
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                                               حلجم العمل على مستوى كل إدارة كجزء من عملية    ُ                                      ً         وُتجـري األمانة، عند إعداد اخلطة األوىل، حتليالً        -  ١٥
                                                                                                                  تقديـر االحتـياجات الستعراض املوارد املالية والبشرية الالزمة لتحقيق النتائج املتوقعة يف إطار اخلطة املتوسطة                

   ).  ١٢        التوصية  (                                         األجل، كما أوصت بذلك وحدة التفتيش املشتركة 

  .                                                         الربناجمية لفترة السنتني اليت ترمي إىل تنفيذ تلك اخلطة                                                      وستصبح اخلطة املتوسطة األجل أساس امليزانيات        -  ١٦
   ويف   .                                                        على أوجه اإلنفاق بدل التركيز على النتائج الربناجمية         )     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨ (                                       وتركز ميزانية فترة السنتني القادمة      

          الل املخرج                                                                                                             امليزانـيات القادمة، سترتبط الطلبات على املوارد بالنتائج املتوقعة، ببيان كيفية حتقيق النتائج من خ              
                                       الصادرة عن وحدة التفتيش املشتركة        ١٣                                     وبذلك، سيمكن تنفيذ التوصية ال          .       ُ                            الـذي أُجنـز بواسطة تلك املوارد      

                                                                                                                 ينـبغي لألمـني التنفيذي التقدم مبقترحات للميزانية القائمة على نتائج تستند إىل استنتاجات استعراض تقدير                 (
   ).                                                            مع إطار وضع املعايري اخلاص باإلدارة القائمة على النتائج                                                         االحتياجات وترتبط خبطة متوسطة األجل، مبا يتفق        

  .                                     اللذان وضعتهما وحدة التفتيش املشتركة ٥   و ٤                ُ   ّ             وعند إجناز ذلك، سُينفّذ املعياران 

     ّ                                                                                         وسيمكّن وجود نواتج حمددة بصورة واضحة من رصد وتقييم أداء الربنامج، ألن املسألة األساسية تكمن         -  ١٧
              ومن شأن ذلك     .                                              وسترصد األمانة مدى احترام النتائج املتوقعة       .                      قعة اليت متت مالحظتها                              يف مدى قياس النتائج املتو    

              ّ                                                                                                   مـن جهـته، أن ميكّـن من جعل اخلطط وامليزانيات التالية أكثر واقعية، وميكن من إدخال تعديالت عند تنفيذ                    
                       األهداف املعلنة، سيتعني                                                                   وفيما يتعلق بوضع معايري ومؤشرات ذات مصداقية لرصد التقدم احملرز يف بلوغ  .        الربنامج

َ                       على األمانة مراعاة مؤشرات التقدم احملرز يف عملية االتفاقية ومؤشرات األثر يف مكافحة التصحر اليت ستَحدد يف                                                                                                           
   .                                          سياق املبادئ التوجيهية املنقحة اخلاصة باإلبالغ

                              ، وكذلك الرصد والتقييم، جداول   ُ  ّ        ً      ً      ُ                                               وسُيغّير تغيرياً طفيفاً تنفيذُ برنامج التخطيط وامليزنة القائم على النتائج -  ١٨
  .    ٢٠١٨     إىل     ٢٠٠٧                               ُ                  ويبني اجلدول أدناه الترتيب الذي سُيتبع يف الفترة من   .                              ختطيط الربامج واستعراض امليزانية

                   ً     غري أهنا ستشكل منطلقاً      .      ً                وفقاً للشكل القدمي       ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                              ومت إعداد امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        -  ١٩
                              واليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف     ٢٠١٣-    ٢٠١٠                                   توسطة األجل لألمانة اليت ستغطي الفترة                   إلعداد اخلطة األوىل امل

   ُ                                                           ، سُتجرى يف األمانة عملية جتريبية للربجمة القائمة على النتائج،         ٢٠٠٧                       وبداية من خريف عام       .                   دورتـه التاسـعة   
               وينبغي للعملية   .         تراتيجيني                        مع خطة وإطار العمل االس    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                       سيكيف فيها الربنامج املعتمد لفترة السنتني 

                                                                                                       أن جتمـع بـني التدريب على اإلدارة القائمة على النتائج لصاحل موظفي األمانة وإعداد أول مشروع خطة عمل          
                     ً                        ً          وكما أشري إىل ذلك سابقاً، ستشمل العملية استعراضاً          .                                                         متوسـطة األجل لألمانة وتصميم إطار للمتابعة والتقييم       

  .                      وحدة التفتيش املشتركة                       ً        على مستوى كل إدارة وفقاً لتوصية

  ُ                                                                                                     وسُتعرض اخلطة املقترحة املتوسطة األجل على شركاء االتفاقية، لتلقي إسهاماهتم وربط النتائج املتوقعة              -  ٢٠
                                                                                   ويكتسي ذلك أمهية قصوى بالنسبة إىل اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة املعنية              .                              من االتفاقية بنتائج الشركاء   
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                                                                                         طار عمل اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وكذلك                                         باتفاقـات ريو مبا فيها إ     
  . )٦ (                       الشركاء يف اآللية العاملية

                                                                                              وإضافة إىل ذلك، ستتوىل األمانة صياغة منوذج للجنة العلم والتكنولوجيا وللجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -  ٢١
  .                          تني واألربع سنوات على التوايل                                    ملساعدهتما على حتديد خطتيهما لفترة السن

  .              ُ                                                  وهبذه األنشطة، سُتنجز بقية املعامل اليت اقترحتها وحدة التفتيش املشتركة -  ٢٢

  النتائج والتوصيات�     ً ثالثا  

                                                                                                       ميكـن لألمانة واهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر األطراف، حال اعتماد مؤمتر األطراف اخلطة االستراتيجية،               -  ٢٣
                                                         وميكن لذلك التنفيذ أن يستويف املعايري اليت حددهتا وحدة التفتيش   .                        ارة القائمة على النتائج                        الـبدء يف تنفـيذ اإلد     

                                                                                                             املشـتركة وأن يضع االتفاقية على أساس قابل للمقارنة مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى اليت تعاجل                 
   .                          القضايا ذات الصلة بالتصحر

  :   يلي                                 وقد يرغب مؤمتر األطراف يف القيام مبا  -  ٢٤

                                                               ً                                أن يطلب إىل األمني التنفيذي تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج وفقاً للمبادئ الواردة يف هذا التقرير؛  ) أ ( 

                                                                                                  أن يطلـب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك اآللية العاملية،                ) ب ( 
           دول أدناه؛                                             االضطالع بعملييت التخطيط واالستعراض الواردتني يف اجل

           ً                      ً       ً                                                                  أن حييط علماً بضرورة مجع األمانة متويالً إضافياً لعناصر برنامج اإلدارة القائمة على النتائج ينبغي أن                  ) ج ( 
       ً                        ُ                                          ، نظراً إىل أن العناصر املالية مل ُتدرج يف امليزانية املقدمة لفترة السنتني هذه؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨ُ                      ُيجرى خالل فترة السنتني 

                                                                                تنفيذي إعداد تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج                                  أن يطلب إىل األمني ال      ) د ( 
  .                                  يقدم إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

                                                      

                                                                                                      لـيس إلطار عمل اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ خطة متوسطة األجل، بيد أنه يتضمن اليوم                   ) ٦ (
                                    ولربنامج األمم املتحدة للبيئة إطار       . (FCCC/SBI/2007/8/Add.1)                                                        الـنواتج املـتوقعة يف مقـترحات امليزانية الربناجمية          

                             وميكن تنسيق كليهما مع خطة         )).   ١١         الربنامج     ((A/61/6/Rev.1      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                      اسـتراتيجي ملدة سنتني يغطي الفترة       
  .                                                   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف اجملاالت ذات الصلة
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 )٢٠١٨-٢٠٠٧( جدول التخطيط ووضع امليزانية -جدول 

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢  

                 دورة مؤمتر األطراف  ٨   ٩    ١٠ 

                        اعتماد ميزانية الفترة    
٢٠١٣-    ٢٠١٢     

ــة   ــتماد خط                اع
                    اسـتراتيجية لفترة   
ــنوات  ــع س                أرب

) ٢٠١٣-    ٢٠١٠     (  
                   اعــتماد ميزانــية 

ــترة  -    ٢٠١٠         الف
٢٠١١     

                  اخلطة االستراتيجية              اعتماد اخلطة 
) ٢٠١٨-    ٢٠٠٨    (  

                 اعـتماد برنامج    
ــنتني  ــترة الس                 ف

) ٢٠١٣-    ٢٠١٢    (  

                 اعـتماد برنامج    
ــنتني  ــترة الس                 ف

) ٢٠١١-    ٢٠١٠    (  

                جلـــنة العـــلم   
             والتكنولوجيا

                  اعـتماد برنامج  
                 مـتعدد السنوات   

) ٢٠١٦-    ٢٠١٣     (  
ــتائج ــيم الن                  تقي

) ٢٠١١-    ٢٠٠٨    (  

ــتائج  ــيم الن                  تقي
) ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨    (  

ــدورة                     اعــتماد ال
ــنة                    الســابعة للج
                 اسـتعراض تنفيذ   
               ً    االتفاقـية برناجماً   

           السنوات         مـتعدد 
) ٢٠١٢-    ٢٠٠٩    (  

                جلــنة اســتعراض  
               تنفيذ االتفاقية

ــة     ــتراح خط                اق
                    اسـتراتيجية لفترة   
ــنوات  ــع س                أرب

) ٢٠١٣-    ٢٠١٠     (  
                    اقــتراح امليزانــية 

ــترة  -    ٢٠١٠         للف
٢٠١١     

                  اعتماد امليزانيـة   
                   الـربناجمية للفترة   

٢٠٠٩-    ٢٠٠٨     

    خطة  (                اآللية العاملية   
                   اسـتراتيجية ألربع   

  )     سنوات

ــية                      اقــتراح ميزان
ــترة  -    ٢٠١٢         الف
٢٠١٣     

ــة   ــتراح اخلط                 اق
                   االستراتيجية لفترة  
ــنوات  ــع س                أرب

) ٢٠١٣-    ٢٠١٠    (  

ــية  ــتراح ميزان                    اق
ــترة  -    ٢٠١٠         الف
٢٠١١     

             د امليزانيـة       اعتما 
                   الـربناجمية للفترة   

٢٠٠٩-    ٢٠٠٨     

       األمانة
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٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 ١١    ١٢    ١٣   

                       اعتماد ميزانية الفترة   
٢٠١٩-    ٢٠١٨     

                 اعتماد خطة جديدة 

                       اعتماد ميزانية الفترة  
٢٠١٧-    ٢٠١٦     

ــة   ــتعراض اخلط                  اس
                      االستراتيجية التفاقيـة  
                     األمم املتحدة ملكافحة   

       التصحر

                 اعـــتماد خطـــة 
                       ستراتيجية لفترة أربع    ا

-    ٢٠١٤ (        ســنوات 
٢٠١٧    (  

                         اعـتماد ميزانية الفترة   
٢٠١٥-    ٢٠١٤       

                     اعتماد برنامج فترة    
-    ٢٠١٨ (         الســنتني 

٢٠١٩    (  

                     اعتماد برنامج فترة    
-    ٢٠١٦ (         الســنتني 

٢٠١٧    (  

                     اعتماد برنامج فترة    
-    ٢٠١٤ (         الســنتني 

٢٠١٥    (  

                    اعتماد برنامج متعدد   
-    ٢٠١٧ (         السنوات  

٢٠٢٠     (   

ــتائج   ــيم الن                    تقي
) ٢٠١٥-    ٢٠١٢    (  

   

                اقــتراح خطــة   
                    اسـتراتيجية لفترة   
ــنوات   ــع س                 أرب

) ٢٠٢١-    ٢٠١٨    (  

                       اقتراح ميزانية الفترة  
٢٠١٩-    ٢٠١٨     

 

                اقــتراح خطــة     
                    اسـتراتيجية لفترة   
ــنوات   ــع س                 أرب

) ٢٠١٧-    ٢٠١٤     (   

                       اقتراح ميزانية الفترة  
٢٠١٥-    ٢٠١٤     

                اقــتراح خطــة   
                    اسـتراتيجية لفترة   
ــنوات   ــع س                 أرب

) ٢٠٢١-    ٢٠١٨    (  

  رة                     اقتراح ميزانية الفت  
٢٠١٩-    ٢٠١٨     

                       اقتراح ميزانية الفترة   
٢٠١٧-    ٢٠١٦     

                اقــتراح خطــة   
                    اسـتراتيجية لفترة   
ــنوات   ــع س                 أرب

) ٢٠١٧-    ٢٠١٤    (  

                       اقتراح ميزانية الفترة  
٢٠١٥-    ٢٠١٤     

- - - - - 


