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  مؤمتر األطراف

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة املعقودة يف بوينس آيـرس يف                
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب إىل / أيلول٢١الفترة من 

  إضافة    

  اجلزء الثاين    
  اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة    
  احملتويات
  الصفحة  املقرر

      تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                  ٩-م أ/١  
)٤  .....................................................................)٢٠١٨-٢٠٠٨  

  ٣٢  ....................................................مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية  ٩-م أ/٢  
  ٣٤  .............................................آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  ٩-م أ/٣  
  ٣٧  .............................................................استراتيجية االتصال الشاملة  ٩-م أ/٤  
إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة              ٩-م أ/٥  

  ٣٩  .......................................................................ملكافحة التصحر
  ٤٢  ......................................ن تقييم اآللية العامليةتقرير وحدة التفتيش املشتركة ع  ٩-م أ/٦  
متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقيـة األمـم املتحـدة                    ٩-م أ/٧  

 ٤٥  ...........ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة
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تفاقيات األخرى ذات الصلة ومـع املنظمـات واملؤسـسات          تشجيع وتعزيز العالقات مع اال      ٩-م أ/٨  
  ٤٦  ............................................................والوكاالت الدولية املختصة

  ٤٨  ..........................................٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   ٩-م أ/٩  
  ٦٨  ...........................................................التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ٩-م أ/١٠  
ستعراض تنفيذ االتفاقية   اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف ا           ٩-م أ/١١  

  ٧٠  ............................. اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-استعراضاً منتظماً 
استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من              ٩-م أ/١٢  

  ٧٧  .............................................)٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  ٧٨  ........ملعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطرافحتسني إجراءات تبليغ ا  ٩-م أ/١٣  
  ٩٦  ................................برنامج عمل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٩-م أ/١٤  
  ٩٨  .........................تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٩-م أ/ ١٥  
نولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات  إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتك     ٩-م أ/١٦  

  ٩٩  ....................................)٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
 ٢ و١املشورة املُقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية           ٩-م أ/١٧  

  ١٠٢  ................................................................... من االستراتيجية٣و
قية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً بشأن املعرفـة             تدابري لتمكني اتفا    ٩-م أ/١٨  

  ١٠٦  ...............العلمية والتقنية املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف
  ١٠٧  ...................................................تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة  ٩-م أ/١٩  
  ١٠٨  .....................................ة التصحربرنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافح  ٩-م أ/٢٠  
  ١٠٩  ..................................................................قائمة اخلرباء املستقلني  ٩-م أ/٢١  
  ١١١  ...................................................املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا  ٩-م أ/٢٢  
  ١١٢  ........................... التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراألولاملؤمتر العلمي نتائج   ٩-م أ/٢٣  
  ١١٤  ...........................................انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  ٩-م أ/٢٤  
  ١١٥  .......العلم والتكنولوجيا وبرنامج عملها ريخ ومكان انعقاد الدورة االستثنائية الثانية للجنةتا  ٩-م أ/٢٥  
  ١١٧  ...................................برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا العاشرة  ٩-م أ/٢٦  
  ١١٩  ........................................................... من النظام الداخلي٤٧املادة   ٩-م أ/٢٧  
  ١٢٠  ................................. بالتنفيذاإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة  ٩-م أ/٢٨  
  ١٢١  .........................................املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق  ٩-م أ/٢٩  
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  ١٢٢  ........................)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   ٩-م أ/٣٠  
  ١٢٣  ...................................................................وثائق تفويض الوفود  ٩-م أ/٣١  
  ١٢٤  ........................................جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  ٩-م أ/٣٢  
  ١٢٥  ..................................اجتماع املائدة املستديرة الثامن ألعضاء الربملانتقرير عن   ٩-م أ/٣٣  
  ١٢٦  ...................األطراف إعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة التاسعة ملؤمتر  ٩-م أ/٣٤  
  ١٢٧  ..............................................برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  ٩-م أ/٣٥  
  ١٢٩  ........................................موعد ومكان عقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  ٩-م أ/٣٦  
  رارالق  
  ١٣٠  ..........................................اإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب األرجنتني  ٩-م أ/١  
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  ٩-م أ/١املقرر     
تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ               

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
  إن مؤمتر األطراف،  
ر العمـل   ، الذي اعتمدت األطراف مبوجبه خطة وإطا      ٨-م أ /٣ إىل املقرر    إذ يشري   

املشار إليهما  ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         
  ،"االستراتيجية"أدناه باسم 

إىل اإلرشادات املتعلقة بالتوجهـات االسـتراتيجية للجنـة العلـم       وإذ يشري أيضاً      
تلك املتعلقة باعتمـاد هنـج      والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واآللية العاملية، و       

األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ  الذي أتاحته  اإلدارة القائمة على النتائج،     
  ،ICCD/CRIC(7)/5االتفاقية، على النحو الوارد يف الوثيقة 

  ،ICCD/COP(9)/CST/3 والوثيقة وإضافاهتا، ICCD/CRIC(8)/2الوثيقة وقد استعرض   
 أمهية سري أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة اسـتعراض تنفيـذ          وإذ يشّدد على      

   ،االستراتيجية لدعم األطراف يف تنفيذ واألمانة على حنو كفء ومنسقاالتفاقية واآللية العاملية 
 أحرزته األمانة واآللية العاملية يف تطبيق       الذيبالتقدم  حييط علماً مع التقدير       -١  

  ى النتائج يف ختطيط براجمهما؛منهجية اإلدارة القائمة عل
 والتكنولوجيا وجلنة استعراض    العلمالتوجه االستراتيجي لكلٍ من جلنة      يقّر    -٢  

  تنفيذ االتفاقية واآللية العاملية واألمانة، الوارد يف خطط العمل املرفقة؛
جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واآلليـة          إىليطلب    -٣  

ية واألمانة استخدام خطط العمل الواردة يف املرفق وأن تنظم أعماهلا على حنو يتسق مع               العامل
  أحكام االتفاقية ويتمشى مع التوجيهات الواردة يف االستراتيجية؛

جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيـذ        كلٍ من  إىليطلب أيضاً     - ٤  
) ٢٠١٥- ٢٠١٢(طط عمل متعددة السنوات     االتفاقية واآللية العاملية واألمانة أن تضع خ      

 إىل يطلبمستخدمةً هنج اإلدارة القائمة على النتائج وعاملةً على زيادة تطوير هذا النهج، و 
تدمج خطط العمل املعنية يف خطة عمل شاملة متعددة السنوات لالتفاقية، وفقاً             األمانة أن 
  راف يف دورته العاشرة؛ واالستراتيجية، كي ينظر فيها مؤمتر األط٨- م أ/٣ للمقرر

  جلنة العلم والتكنولوجيا  -ألف   
 أن تواصل عملـها يف جمـال تطـوير          والتكنولوجياجلنة العلم    إىليطلب    -٥  

  املؤشرات واختيارها ووضع منهجيات لرصد وتقييم أثر تنفيذ االتفاقية؛
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ني جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل عملها الرامي إىل متك        يطلب أيضاً إىل      -٦  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعية عاملية يف جمال املعرفـة العلميـة            
والتقنية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف يف املناطق املتـأثرة وفقـاً              

   من االتفاقية؛ )ح(١املادة لتعريفها يف 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -باء   
 تنفيذ االتفاقية بتقييم التنفيـذ يف عـامي         استعراضأن تضطلع جلنة    رر  يق  -٧  
، مــستخدمةً يف ذلــك ٢٠١٣ و٢٠١١ وباســتعراض األداء يف عــامي ٢٠١٢ و٢٠١٠

املعلومات الواردة يف تقارير األطراف وغريها من الكيانات املبلغة هبدف التوصل إىل توصيات        
  اف كي ينظر فيها؛ومشاريع مقررات هادفة ُتعرض على مؤمتر األطر

األمانة أن تيّسر عملية اإلبالغ وأن تعّد أدوات إبـالغ لألطـراف             إىليطلب    -٨  
  واهليئات املبلغة، حبيث تتيح هلا االسترشاد مبنهجية مؤقتة لرصد تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية؛

إلبالغ األمانة أن ُتضّمن املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة با إىليطلب أيضاً   -٩  
أحكاماً تتيح ملنظمات اجملتمع املدين تقدمي مسامهات إىل جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة،              

  سيما يف جمال أفضل املمارسات؛ ال
 أن تعّد مناذج للعروض تشجع املزيد من التفاعل أثناء          األمانة إىليطلب كذلك     -١٠  

  نفيذ االتفاقية كي ينظر فيها؛ الدورة التاسعة للجنة، وأن تعرضها على مكتب جلنة استعراض ت
 تنفيذ االتفاقية مؤمتَر األطـراف يف التحـضري         استعراضأن تساعد جلنة    يقرر    -١١  

إىل مكتب اللجنـة أن يـضع،       يطلب  ، و ٢٠١٣الستعراض منتصف املدة لالستراتيجية يف عام       
       نظـر فيهـا    مبساعدة األمانة، الطرائق واملعايري واالختصاصات املالئمة هلذا االستعراض كـي ي          

  مؤمتر األطراف؛

  اآللية العاملية  -جيم   
 أن تزيد تركيز أعماهلا على دعم تعبئة املوارد مـن           العامليةاآللية   إىليطلب    -١٢  
  االتفاقية؛ أجل تنفيذ
 االستمرار يف مساعدة البلدان األطراف على وضع        علىاآللية العاملية   حيث    -١٣  

ارد من أجل تلبية االحتياجات اليت أعربت عنها هذه البلـدان      أطر استثمار متكاملة لتعبئة املو    
  يف برامج عملها املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

  األمانة  -دال   
األمانة أن تواصل مساعدة البلدان واملناطق املتأثرة عـن طريـق        إىليطلب    -١٤  

  عملها؛ خطة
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م األنشطة املنسقة الرامية إىل التصدي األمانة إىل مواصلة جهودها لدعيدعو   -١٥  
للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق املتـأثرة وفقـاً             

  من االتفاقية؛) ح(١لتعريفها يف املادة 
 دعمها للجنة العلم والتكنولوجيـا      تكثيفاألمانة أن متضي يف      إىليطلب    -١٦  

  الشراكات؛ وجهود بناء
        لتعبئـة املـوارد مـن أجـل         دورهـا إىل األمانة أن تعـزز      لب أيضاً   يط  -١٧  

  االضطالع بأنشطتها؛

  التنسيق بني األمانة واآللية العاملية  -هاء   
إىل األمانة واآللية العاملية أن توطدا تعاوهنما لتعزيز التقدم احملـرز يف            يطلب    -١٨  

   من أهداف االستراتيجية؛٤تنفيذ اهلدف االستراتيجي 
 العاملية تعزيز التماسك وكفاءة التكلفة عن طريق        واآلليةإىل األمانة   يطلب أيضاً     -١٩  

  حتسني تنسيق أعماهلما على حنو يتسق مع برنامج العمل املشترك ويتفق مع والية كل منهما؛

  اجملتمع املدين  -واو   
نظمـات   األطراف ومؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية بأمهية إشراك م        يذكّر  -٢٠  

  .اجملتمع املدين إشراكاً نشطاً يف تنفيذ االستراتيجية وخطط العمل
  اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢



ICCD/COP(9)/18/Add.1 

7 GE.09-64983 

  املرفق األول

خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلـم والتكنولوجيـا للفتـرة               
)١()٢٠١٣-٢٠١٠(   

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
وتقييم أوجه الـضعف    الرصد الوطين   برامج  دعم    ١-٣

 - زيائية واالجتماعية يفيما يتعلق باالجتاهات البيوف   
  االقتصادية يف البلدان املتأثرة

 السياسية لدى األطراف وضعف القـدرات يفاإلرادةتوافر  
  بعض البلدان املتأثرة

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
رجيياً  األطراف أساليب منـسقة تـد      استخدام  ١-١-٣

  .للمجموعة الفرعية من املؤشرات
   اليت تستخدم أساليب منسقةلبلداناعدد 

استخدام األطراف عملية تتابعية وممارسة رائدة        ٢-١-٣
لرصد مسار األثر من أجل اختيـار جمموعـة         
منقحة من مؤشرات قياس األثـر اسـتناداً إىل         
مسامهات من األطراف واستعراض نظراء علمي      

ؤشرات األخرى املبلغ عنها على     وبالتنسيق مع امل  
  .الصعيد الدويل

ملمارسة الرائدةعدد األطراف املشاركة يف العملية التتابعية وا      
  لرصد مسار األثر

 تدابري ملعاجلة احتياجـات بنـاء       األطرافتنفيذ    ٣-١-٣
القدرات فيما يتصل باستخدام اجملموعة الفرعية      
املتفق عليها من مؤشرات قياس األثر وحتديـد        

  .أهدافها وأطرها املرجعية األساسية

   املنفذة للتدابريالبلدانعدد 

  
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

ـ وضع إطار مرجعي أساسي       ٢-٣ ستند إىل أقـوى    ي
البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائيـة      

 الُنُهج العلمية   وتنسيقاالقتصادية   - واالجتماعية
  .ذات الصلة تدرجيياً

افر اإلرادة السياسية لدى األطراف وضعف القـدرات يفتو
   املتأثرةالبلدانبعض 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 األطراف األهـداف واألطـر املرجعيـة        وضع  ١-٢-٣

األساسية الوطنية للمجموعـة الفرعيـة مـن        
املؤشرات باستخدام معايري متفق عليهـا علـى        

  .الصعيد الوطين

اً مرجعيـة أساسـيةوضـعت أطـر   عدد البلـدان الـيت      
  واضحةوأهدافاً 

  
__________ 

 .مت التفاوض على خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء انعقاد دورهتا التاسعة )١(
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

 -حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية        ٣-٣
االقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبـدف       

  .حتسني اختاذ القرارات
   السياسية لدى األطرافاإلرادةتوافر 

  مؤشرات األداء  توقعةاإلجنازات امل
تطبيق األطراف لتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا        ١-٣-٣

  .بشأن املواضيع املختارة ذات األولوية
األخذ بتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بـشأن املواضـيع

  ية يف مقررات مؤمتر األطرافذات األولو
  

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 التكيف مـع     تدابري الت بني حتسني معرفة التفاع    ٤-٣

 اجلفـاف واستـصالح   آثارتغري املناخ وختفيف  
 وضـع  يف املناطق املتـأثرة ل     املتدهورةاألراضي  

  . اختاذ القراراتعلى تساعدأدوات 

توافر اإلرادة السياسية لدى األطراف ومـشاركة اهليئـات
العلمية املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن

  ناخ واتفاقية التنوع البيولوجيتغري امل

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 زيادة التعاون العلمي وتبـادل املعـارف مـع           ١-٤-٣

اهليئات الفرعية العلمية لكل من اتفاقية األمـم        
  املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ واتفاقيـة        

  .التنوع البيولوجي

الفرعية العلمية التفاقية األمـممدى تبادل املعارف بني اهليئات   
  ناخ واتفاقية التعاون البيولوجي بشأن تغري املاإلطاريةاملتحدة 

زيادة االستخدام املتبادل للمواد الـيت تنتجهـا          ٢-٤-٣
  .اهليئات الفرعية العلمية التفاقيات ريو الثالث

مدى استخدام اهليئات األخرى املواَد اليت تنتجهـا اهليئـات
   التفاقيات ريو الثالثميةالعلية الفرع

  
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

 املعارف، مبا فيها    لتبادل املعارف  فعالة   نظمتوافر    ٥-٣
، على الصعد العاملي واإلقليمـي ودون       )أ(التقليدية

 هبدف دعم مقرري السياسات     ،اإلقليمي والوطين 
 وتبادل، ويشمل ذلك حتديد     واملستعملني النهائيني 

  .مارسات والتجارب الناجحةأفضل امل

   لدى األطرافالسياسيةتوافر اإلرادة 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
زيادة استخدام األطراف واألوسـاط العلميـة         ١-٥-٣

العنصَر العلمي للُنظم الشاملة لتبادل املعارف اليت       
أقرهتا جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا فيها املعارف       

من ) ب(٢والفقرة  ) ز(١٦لمادة  التقليدية وفقاً ل  
  . من اتفاقية مكافحة التصحر١٨املادة 

مدى استخدام األطراف واألوساط العلمية املعلومات الواردة
علـم العلمي لُنظم تبادل املعارف اليت أقرهتا جلنة ال    العنصريف  

  والتكنولوجيا

إعطاء جلنة العلم والتكنولوجيا األولوية لزيـادة         ٢-٥-٣
القضايا بني العلماء وغريهـم مـن       الوعي هبذه   

املختصني الذين يستخدمون ُنظم تبادل املعارف،      
  .مبا يف ذلك اجملتمعات التقليدية

 باملعلومات الواردة يف ُنظم تبادل املعارف مـناألخذمدى  
قبل اجلهات املستهدفة يف منشوراهتا وغري ذلك من منتوجاهتا،

 من اتفاقية١٨دة  من املا ) ب(٢والفقرة  ) ز(١٦وفقاً للمادة   
  مكافحة التصحر

__________  
  . التقليدية بشأن املوارد الوراثيةاملعارفباستثناء   )أ(
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 الــشبكات واملؤســسات العلميــة مــشاركة  ٦-٣

والتكنولوجيــة ذات الــصلة مبوضــوع   
 األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ      تدهور/التصحر

  تحدة ملكافحة التصحراتفاقية األمم امل

توافر اإلرادة السياسية لدى األطراف ومشاركة الـشبكات
مبا يشمل املنظمـات غـري احلكوميـة(واملؤسسات العلمية  

  يف البلدان املتأثرة)  املديناجملتمعومنظمات 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
اتفاق األطراف على أساليب فعالة لتسخري العلم         ١-٦-٣

  .ق جلنة العلم والتكنولوجياعن طري
 األطراف بشأن هذه األسـاليب الفعالـة       ملؤمتراعتماد مقرر   

  لتسخري العلم عن طريق جلنة العلم والتكنولوجيا
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  الثايناملرفق 

استعراض تنفيذ االتفاقية للفتـرة     املتعددة السنوات للجنة    عمل  الخطة      
١(٢٠١٣-٢٠١٠(   

خطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات  ة يف األهداف االستراتيجية الوارد    -ألف   
  )االستراتيجية(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
موافقة األطراف على اختاذ تـدابري      : األهداف االستراتيجية 

املنـصوص   ٤-١إضافية لتحقيق األهداف االسـتراتيجية      
  .عليها يف االستراتيجية

الـيتاإلضافية  اخلطوات   مقرراً بشأن    األطرافد مؤمتر   اعتما
اختاذها لتحقيق األهداف االستراتيجية، مـع مراعـاةيتعني  

الفرع اخلاص باستعراض منتصف املدة املعـين باألهـداف
  .٤-١االستراتيجية 

  األهداف التنفيذية الواردة يف االستراتيجية  -باء   

  وعي والتثقيف الدعوة وإذكاء ال-١اهلدف التنفيذي     
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
:  املتعلق بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف     ١اهلدف التنفيذي   

إجراء األطراف تقييماً للتقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلـدف          
  .اختاذهااليت يتعني التالية اخلطوات التنفيذي والبّت يف 

لتالية يف جمـالااخلطوات اختاذ مؤمتر األطراف مقرراً لتحديد    
 واألعمال ذات الصلة اليت تـضطلع هبـا١اهلدف التنفيذي   

العناصر املقترح/مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية والعنصر    
استعراضها، مع مراعاة الفرع اخلاص باسـتعراض منتـصف

  . هبذا اهلدف التنفيذياملدة املعين

   العامةة إطار السياس-٢اهلدف التنفيذي     
  مؤشرات األداء   املتوقعةاإلجنازات

إجـراء   :  العامـة  ةإطار السياس املتعلق ب  ٢اهلدف التنفيذي   
األطراف تقييماً للتقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلدف التنفيذي         

  .اختاذهااملزمع التالية اخلطوات والبّت يف 

التالية يف جمـالاخلطوات اختاذ مؤمتر األطراف مقرراً لتحديد    
ألعمال ذات الصلة اليت تـضطلع هبـا وا ٢اهلدف التنفيذي   

العناصر املقترح/مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية والعنصر    
استعراضها، مع مراعاة الفرع اخلاص باسـتعراض منتـصف

  .يذيدة املعين هبذا اهلدف التنفامل

__________ 

 .مل يتم التفاوض على خطة عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية )١(
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   العلم والتكنولوجيا واملعرفة-٣اهلدف التنفيذي     
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
: لعلم والتكنولوجيا واملعرفـة   با  املتعلق ٣اهلدف التنفيذي   

إجراء األطراف تقييماً للتقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلـدف          
  .التالية املزمع اختاذهااخلطوات التنفيذي والبّت يف 

التالية يف جمـالاخلطوات اختاذ مؤمتر األطراف مقرراً لتحديد    
ليت تـضطلع هبـا واألعمال ذات الصلة ا    ٣اهلدف التنفيذي   

العناصر املقترح/مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية والعنصر    
استعراضها، مع مراعاة الفرع اخلاص باسـتعراض منتـصف

  .ذا اهلدف التنفيذياملدة املعين هب

   بناء القدرات-٤اهلدف التنفيذي     
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
إجراء األطـراف   : دراتبناء الق ب  املتعلق ٤اهلدف التنفيذي   

تقييماً للتقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلدف التنفيذي والبـّت          
  .التالية املزمع اختاذهااخلطوات يف 

التالية يف جمالاخلطوات  اختاذ مؤمتر األطراف مقرراً لتحديد      
 واألعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبـا٤اهلدف التنفيذي   

العناصر املقترح/العنصرمؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية و    
استعراضها، مع مراعاة الفرع اخلاص باستعراض منتـصف

  .هبذا اهلدف التنفيذي املدة املعين
  

  التمويل ونقل التكنولوجيا -٥اهلدف التنفيذي     
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
: لتمويل ونقـل التكنولوجيـا    با  املتعلق ٥اهلدف التنفيذي   

ماً للتقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلـدف        إجراء األطراف تقيي  
  .التالية املزمع اختاذهااخلطوات التنفيذي والبت يف 

التالية يف جمالاخلطوات  اختاذ مؤمتر األطراف مقرراً لتحديد      
 واألعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبـا٥اهلدف التنفيذي   

العناصر املقترح/مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية والعنصر    
تعراضها، مع مراعاة الفرع اخلاص باستعراض منتـصفاس
  .ملدة املعين هبذا اهلدف التنفيذيا

  استعراض تنفيذ االتفاقيةة ن جلتقييم ورصد أداء وفعالية  -جيم   
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

اضطالع األطراف بتقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها       
  .ا على عملية الرصدوالبت يف التعديالت املزمع إدخاهل

)٢٠١٣(اختاذ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة        
مقرراً بشأن تقييم عملية الرصد اليت وضعتها اللجنـة

  .وحتديد التعديالت املمكن إدخاهلا عليها
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  املرفق الثالث

   )١(٢٠١٣-٢٠١٠للفترة خطة عمل اآللية العاملية املتعددة السنوات     

  التمويل ونقل التكنولوجيا -٥اهلدف التنفيذي     
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف             

  استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

تضع البلدان األطراف املتـأثرة أطـر متكاملـة           ١-٥
ء بـاملوارد الوطنيـة والثنائيـة       لالستثمار لالرتقا 

  واملتعددة األطراف بغية زيادة فعالية وأثر التدخالت

  

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
منابر إقليمية ودون إقليميـة تتـصل بـاألداء           ١-١-٥

التمويلي لإلدارة املستدامة لألراضـي وحتظـى       
  .يدعم اآللية العاملية

يمية املتصلة باألداء التمويليعدد املنابر اإلقليمية ودون اإلقل    
  .لإلدارة املستدامة لألراضي، اليت حتظى بدعم اآللية العاملية

عدد استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت وضـعتها اآلليـة
  . بلدان أطراف متأثرةالعاملية واعتمدهتا

اعتماد البلدان األطراف املتأثرة اسـتراتيجيات        ٢-١-٥
  .التمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي

مدى ارتياح البلدان األطراف للدعم الذي تقدمـه اآلليـة
  .)دراسة استقصائية(العاملية 

عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت تنفذ استراتيجيات متويـل
  .دامة لألراضي وضعتها اآللية العامليةمتكاملة لإلدارة املست

إجناز تنفيذ استراتيجيات التمويـل املتكاملـة         ٣-١-٥
  .لإلدارة املستدامة لألراضي

مدى ارتياح البلدان األطراف للدعم الذي تقدمـه اآلليـة
  ).دراسة استقصائية(العاملية 

وضع أطـر متكاملـة لالسـتثمار يف اإلدارة           ٤-١-٥
املستدامة لألراضي بدعم مـن اآلليـة العامليـة         

  .ومبصادقة البلدان األطراف املتأثرة

لة لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضيعدد األطر املتكام  
اليت استحدثتها اآللية العاملية وصـادقت عليهـا البلـدان

  .األطراف املتأثرة
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

 األطراف املتقدمة مـوارد ماليـة       البلدانتقدمي    ٢-٥
كبرية وكافية يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هبا        

حمللية الرامية إىل قلـب اجتـاه       لدعم املبادرات ا  
تـدهور األراضـي ومنـع حدوثـه        /التصحر

 .والتخفيف من آثار اجلفاف

خلو املناخ االقتصادي والسياسي من القيود اليت تعرقل حتقيق
  .األولويات اليت حتددها البلدان األطراف املتقدمة

اضطالع البلدان النامية بدور رئيسي يف وضع استراتيجيات
 .تثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضيمتكاملة لالس

__________ 

 .مل يتم التفاوض على خطة عمل اآللية العاملية )١(
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  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
زيادة الفهم املشترك واملعارف املتبادلـة بـشأن       ١-٢-٥

  لالســتثمارات يف االقتــصاديةالفوائــد 
اإلدارة املستدامة لألراضي مـن أجـل حتقيـق      

 .األهداف اإلمنائية

 تستخدم منهجيات اآلليةعدد البلدان األطراف املتقدمة اليت    
العاملية ومنتجاهتا املعرفية لتقيـيم االسـتثمارات يف اإلدارة

 .املستدامة لألراضي

 التمويل املقدم من البلدان املتقدمة لوضـع        زيادة  ٢-٢-٥
وتطوير استراتيجيات متويل متكاملـة لـإلدارة       
املستدامة لألراضي عن طريق التعـاون الثنـائي       

 .على الصعيد القطري

دد الربامج اليت تدعمها اآللية العاملية فيما يتعلـق بوضـعع
وتنفيذ استراتيجيات متويل متكاملـة لـإلدارة املـستدامة
 .لألراضي، واليت حتظى بتمويل مباشر من الشركاء اإلمنائيني

زيادة التمويل املقدم من البلدان املتقدمـة ألطـر           ٣-٢-٥
 .لألراضياالستثمار املتكاملة يف اإلدارة املستدامة 

التمويل املقدم من البلدان املتقدمة يفحجم  الزيادة يف   نسبة  
دعم أطر االستثمار املتكاملة يف اإلدارة املستدامة لألراضـي

املعلومات املاليةحمرك  اليت تروج هلا اآللية العاملية وفقاً جلهاز        
  .)FIELD(اخلاص بتدهور األراضي 

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 جهودها الرامية إىل تعبئة املوارد      األطرافتعزيز    ٣-٥

املالية من املؤسسات واملرافق والصناديق املاليـة       
الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريـق         

اإلدارة املـستدامة   /الترويج لربنـامج االتفاقيـة    
 .لألراضي لدى جمالس إدارات هذه املؤسسات

ديق املالية الدولية أولوية أعلىإيالء املؤسسات واملرافق والصنا   
 .ومستويات استثمار أعلى لقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
تشاور جهات التنسيق التابعة لالتفاقيـة مـع           ١-٣-٥

نظرياهتا لدى املؤسسات املالية الوطنية والدوليـة    
 على الصعيد القطري للدعوة إىل زيادة متويـل       

تـدهور األراضـي    /أنشطة مكافحة التـصحر   
اإلدارة املستدامة لألراضي عن طريـق      /واجلفاف

 .استراتيجيات التمويل املتكاملة

عدد تدابري التدخل اليت تضطلع هبا جهات التنسيق التابعـة
تـدهور/للمؤسسات املالية الدولية يف ميـادين التـصحر       

جيع مناإلدارة املستدامة لألراضي، بتش   /األراضي واجلفاف 
 .جهات التنسيق التابعة لالتفاقية وبدعم من اآللية العاملية

زيادة إملام املؤسسات املالية الدوليـة باألسـاس          ٢-٣-٥
ــي  ــتثماراتاملنطق ــستدامة لالس  يف اإلدارة امل

 .لألراضي من أجل حتقيق أهداف التعاون اإلمنائي

ةعدد عمليات استعراض احلوافظ اليت جتريها املؤسسات املالي       
 .الدولية واملنظمات الثنائية بالتعاون مع اآللية العاملية

 البلدان األطراف املتـأثرة يف الـُنَهج        مشاركة  ٣-٣-٥
 .الربناجمية لتعبئة التمويل املشترك 

نسبة التمويل املشترك املرتبط باستثمارات مرفق البيئة العاملية
واستثمارات املرافق والصناديق األخرى يف برامج تـشارك

 .فيها اآللية العاملية

زيادة التمويل املقدم من مرفق البيئـة العامليـة           ٤-٣-٥
  .لتناول الشواغل ذات الصلة باالتفاقية

أو املسامهات املقدمة إىل مجعيـة مرفـق/عدد املشاورات و  
  .البيئة العاملية وجملسه وأمانته
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
ت متويـل مبتكـرة      مالية وآليـا   مصادرحتديد    ٤-٥

تدهور األراضي وختفيف آثار    /ملكافحة التصحر 
اجلفاف، مبا يشمل القطاع اخلاص، واآلليـات       
القائمة على السوق، والتجارة، واملؤسـسات،      
ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليـات        
التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف       

سـتغالله  آثاره، وحفظ التنوع البيولـوجي وا     
 .استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

إمكانية تقييم مصادر وآليات متويل مبتكرة تقييماً مالئمـاً
االتفاقيــة/لتــستفيد منــها اإلدارة املــستدامة لألراضــي

  . واقعيةبصورة
يكون التمويل من املـصادر املبتكـرة مكمـالً ملـصادر

 .التمويل األخرى

  مؤشرات األداء  ملتوقعةاإلجنازات ا
 األطراف من حتديد موارد مبتكرة      البلدانمتكني    ١-٤-٥

ومداخل ممكنة للمصادر املالية وآليات التمويـل       
 .املبتكرة ذات الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي

 .وضع مناذج قطاعية حمددة للمصادر املبتكرة وإتاحتها للبلدان

دامة لألراضـي مـن     تعبئة املوارد لإلدارة املست     ٢-٤-٥
 .خالل تطبيق مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة

عدد البلدان واملناطق دون اإلقليمية الـيت حـصلت علـى
 .مساعدة من اآللية العاملية يف تعبئة مصادر التمويل املبتكرة

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 البلدان األطراف املتأثرة علـى      حصولتسهيل    ٥-٥

ا عن طريق التمويل الكايف واحلـوافز       التكنولوجي
االقتصادية والسياساتية الفعالة والدعم الـتقين،      
وال سيما يف إطار التعاون فيمـا بـني بلـدان           

 .اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

إتاحة احلصول على التكنولوجيات املناسبة لإلدارة املستدامة
  .لألراضي وتوفر التمويل

كة لدى الشركاء فيمـا بـنيوجود مصاحل وشواغل مشتر   
 .بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
ية إىل زيادة فهم مسألة نقل التكنولوجياعدد املبادرات الرام  

اإلدارة/تدهور األراضي واجلفاف  /يف سياق مكافحة التصحر   
  .املستدامة لألراضي

إتاحة الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب وبـني          ١-٥-٥
بلدان الشمال واجلنوب حصول البلدان األطراف      

  .املتأثرة على املعارف املتعلقة بنقل التكنولوجيا
عدد املبادرات الرامية إىل زيادة تنفيذ مسألة نقل التكنولوجيا

اإلدارة/تدهور األراضي واجلفاف  /يف سياق مكافحة التصحر   
  .املستدامة لألراضي
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   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف-١تنفيذي اهلدف ال    
التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ذات الصلة ويف اجلهات الفاعلـة       

  تدهور األراضي واجلفاف على النحو املناسب/املعنية لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

تعلقة بالتصحر وتدهور األراضي     املسائل امل  تناول  ٢-١
واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا فيها        
تلك املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري       

 واسـتغالله   ياملناخ، وحفظ التنوع البيولـوج    
استغالالً مستداماً، والتنمية الريفيـة، والتنميـة       

  .املستدامة، وختفيف حدة الفقر

عماً نشطاً لدور االتفاقية وواليتها وتعزيـزتقدمي األطراف د  
  .تأكيدمها يف سياق العالقات مع احملافل األخرى

استعداد احملافل الدولية املـستهدفة إلدراج وربـط قـضايا
  .أو مقرراهتا/اإلدارة املستدامة لألراضي يف اعتباراهتا و

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
لة مسألة متويـل اإلدارة     تناول احملافل ذات الص     ١-٢-١

  .املستدامة لألراضي
عدد احملافل ذات الصلة اليت تشارك فيها اآللية العاملية والـيت

  .تتناول قضايا التمويل املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

زيادة إشراك منظمات اجملتمع املدين واألوسـاط         ٣-١
ل واجلنوب، باعتبارهـا مـن      العلمية يف الشما  

أصــحاب املــصلحة، يف العمليــات املتعلقــة 
باالتفاقية، وتناول مسائل التـصحر وتـدهور       
األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالـدعوة      

  .وإذكاء الوعي والتثقيف

اعتراف البلدان األطراف بدور منظمات اجملتمـع املـدين
  .يذهاكشريكة يف وضع أطر استثمار متكاملة وتنف

وجود ما يكفي من احلوافز لتشجيع منظمات اجملتمع املدين
على املشاركة واستثمار موارد يف وضـع أطـر اسـتثمار

  .متكاملة وتنفيذها

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  مشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف وضـع          ١-٣-١

وتنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملـة وأطـر       
  .ر املتكاملةاالستثما

عدد عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار
املتكاملة اليت تدعمها اآللية العاملية وتشارك فيها منظمـات

  .اجملتمع املدين
مشاركة األوساط العلمية يف إقامة أدلة اقتـصادية          ٢-٣-١

لزيادة االستثمارات يف اإلدارة املستدامة لألراضي      
  . ملسامهات اآللية العامليةكنتيجة مباشرة

عدد إسهامات اآللية العاملية، مـن خـالل اسـتراتيجيات
أطر االستثمار املتكاملة وجهاز املعلومات/التمويل املتكاملة 

املالية اخلاص بتدهور األراضي والتحليالت املالية، كعمليات
استعراض احلوافظ ونفقات القطاع العام، الداعمة ملبادرات

 .علمية يف جمال متويل اإلدارة املستدامة لألراضياملؤسسات ال
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   إطار السياسة العامة-٢اهلدف التنفيذي     
تـدهور األراضـي    /دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التـصحر           

  .وختفيف آثار اجلفاف
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

ياً وماليـاً   تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسـس       ١-٢
تدهور األراضي  /واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر   

 املستدامة لألراضـي،    اإلدارةواحلواجز اليت تعوق    
  .والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

تعزيز موقف االتفاقية يف الوزارات املختـصة ويف جهـات
  .التنسيق الوطنية

ــشامل  ــصدي ال ــسياسية للت ــوافر اإلرادة ال جملمــوعت
 االقتـصادية املـؤثرة يف-العوامل السياسية واالجتماعية    

  .تدهور األراضي
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

 األطراف بالعوامل املالية املـؤثرة يف       البلدان وعي   ١-١-٢
تدهور األراضي واحلواجز اليت تعـوق      /التصحر

  .اإلدارة املستدامة لألراضي

اف اليت جتري تقييماً للعوامل املالية املؤثرةعدد البلدان األطر  
يف سياق عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت تضعها

  .اآللية العاملية
  االفتراضات/املخاطر  ال النتيجةجم
قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها         ٢-٢

 شكل وثـائق اسـتراتيجية      يفالوطنية لوضعها   
لومــات أساســية بيوفيزيائيــة تــستند إىل مع

 اقتـصادية، وإدراجهـا يف أطـر        -واجتماعية  
  .استثمار متكاملة

استخدام البلدان األطراف استراتيجيات التمويل املتكاملـة
 .والنُّهج املماثلة كأدوات لتعزيز تفعيل برامج العمل الوطنية

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 التمويـل املتكاملـة     إسهام تطوير استراجتيات    ١-٢-٢

لإلدارة املستدامة لألراضي يف مواءمـة بـرامج        
  .ستراتيجيةاالالعمل الوطنية مع 

عدد نتائج عمليـات اسـتراتيجيات التمويـل املتكاملـة
  .املستخدمة يف تنقيح ومواءمة برامج العمل الوطنية

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
ـ       ٣-٢ إدراج بـرامج   قيام البلدان األطراف املتأثرة ب

 املستدامة لألراضي   اإلدارةعملها الوطنية وقضايا    
  وتدهور األراضـي يف ختطـيط التنميـة ويف        
 غري ذلك من اخلطـط والـسياسات العامـة         

  .القطاعية واالستثمارية

زيادة إدماج البلدان األطراف املتأثرة براِمَج عملها الوطنية يف
  . أطر ختطيطها االستراتيجي الوطين

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
حتديد استراتيجيات التمويل املتكاملـة فـرَص         ١-٣-٢

 برامج العمل الوطنية    ألولوياتاستثمار تستجيب   
يف عمليات التنمية الوطنية، كورقات استراتيجية      
احلد من الفقر وغري ذلك من اخلطط والسياسات     

  .العامة القطاعية واالستثمارية

ن األطراف املتأثرة اليت تدعمها اآللية العاملية، واليتعدد البلدا 
تركز تركيزاً استراتيجياً على الصالت القائمة بني التنميـة
واحلد من الفقر ومتويل مكافحة التصحر وتدهور األراضـي

  .اإلدارة املستدامة لألراضي/واجلفاف
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
األطراف بإدماج أهـداف    قيام البلدان املتقدمة      ٤-٢

االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضـي يف       
   بالتعـاون  اخلاصـة مـشاريعها   /صلب براجمها 

اإلمنائي يف سياق دعمهـا اخلطـط القطاعيـة         
  .واالستثمارية الوطنية

إيالء البلدان األطراف املتقدمة أولوية أعلـى وختصيـصها
  .قيةمستويات استثمار أعلى ألهداف االتفا

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف السياسات        ١-٤-٢

  . املتقدمةاألطرافاإلمنائية للبلدان 
عدد املبادرات املشتركة اليت تنفذها اآللية العاملية مع البلدان

  .األطراف املتقدمة
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

زيز تدابري متضافرة على صعيد برامج      اعتماد أو تع    ٥-٢
تدهور األراضي والتنوع   /العمل املتعلقة بالتصحر  

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

استعداد الوكاالت املنفذة للتعاون والسعي بنشاط إلجيـاد
  .أوجه تآزر

ل شواغل اتفاقيـاتاعتبار استصالح األراضي وسيلة لتناو    
 .ريو األخرى

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
زيادة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي عن طريق         ١-٥-٢

 .التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو
عدد مبادرات التنفيذ املتآزر الرامية إىل زيادة متويـل اإلدارة

 .املستدامة لألراضي املنفذة بدعم من اآللية العاملية

   اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري - اهلدف التنفيذي سني    
تـدهور األراضـي    /دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التـصحر           

  وختفيف آثار اجلفاف
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

لالزمة للمسامهة بصورة مالئمةإتاحة املوارد واملهارات ا  . والتنظيم اإلداريالتنفيذية اإلدارة  ١- سني
 يف تسيري أعمال اآللية العاملية

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  .شاركة يف أفرقة العمل وأنشطة التعاون والتنسيق والرصدامل

حصة امليزانية األساسية اليت اعتمدها مؤمتر األطـراف
  .املخصصة لتنفيذ عمليات اآللية العاملية

موافقة رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية علـى
  .مسامهات اآللية العاملية

كمي لآللية العاملية علـىتوافر وتنفيذ منهجية لتقييم األثر ال     
التطبيق األول لتقـدمي التقـارير إىل الـدورة(تعبئة املوارد   

  ).العاشرة ملؤمتر األطراف

 اآللية العاملية بـصورة فعالـة يف       مشاركة  ١- ١- سني
متويل تنفيذ االتفاقية، من خالل احلوارات      
والشراكات ووضع االستراتيجيات على    
  .الصعيد الدويل خدمة لالتفاقية وأطرافها

عدد املبادرات املتعلقـة بتمويـل اإلدارة املـستدامة
لألراضي اليت تنفذها بصورة مشتركة جلنـة التيـسري

  .واآللية العاملية
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 .إنفاذ معايري النوعية وهنج اإلدارة القائمة على النتائج

الصندوق من قبل    نتائج مراجعة حسابات اآللية العاملية    
 .الدويل للتنمية الزراعية مرضية

 .مبلغ التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة، باليورو

نامج العمـل    الفعالة والشفافة لرب   اإلدارة  ٢- ١- سني
 .واملوارد املالية

ت املـوظفنيعدد املبادرات املتخذة لتطـوير مهـارا      
 .وتكريس روح العمل اجلماعي

نشر املعلومات املتعلقة باخلـدمات الـيت         ٣- ١- سني
 إىل االتفاقيـة علـى      العامليةتقدمها اآللية   
 .نطاق واسع

 .زائري املوقع اإللكتروينلالعدد اليومي 
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  املرفق الرابع

   )١(٢٠١٣-٢٠١٠خطة عمل األمانة املتعددة السنوات للفترة     

   والتثقيفوإذكاء الوعي الدعوة -١ الفرعي الربنامج    
 ويف اجلهات الفاعلـة   ذات الصلة يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية  بفعاليةالتأثري    

   املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفافمن أجل التصدي بشكل مالئم للقضايا املعنية
  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 

 دعماً فعاالً الستعراض مـسامهات      تقدمي األمانة   -١
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم         
والتكنولوجيا بشأن اهلـدف التنفيـذي املتعلـق      

 اخلطة  سياقبالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف يف      
للسنوات العشر لتعزيز    وإطار العمل االستراتيجيني  

  ).االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

ملعلومات األساسية اليت تقدمها األمانة بشأن الدعوةاألخذ با 
وإذكاء الوعي والتثقيف يف توصيـات جلنـة اسـتعراض

  .تنفيذ االتفاقية

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 الفئات املعنية الرئيسية على الصعد الدويل       إبالغ  ١-١

 املتعلقـة   قضاياالب والوطين واحمللي إبالغاً فعاالً   
 األراضي واجلفاف وأوجـه      وتدهور بالتصحر
بني جهود التصدي هلذه القضايا وعملية        التآزر

ختفيف آثار تغري املنـاخ     /املناخ التكيف مع تغري  
  .وحفظ التنوع البيولوجي

دعم األطراف عمل األمانة يف جمال اإلبالغ عـن قـضايا
التصـحر وتدهور األراضـي واجلفـاف وأوجه التـآزر

  .ق ووالية االتفاقيةذات الصلة على حنو يتس

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
 تـصحر زيادة الوعي بأمهية التصدي لقـضايا ال        ١-١-١

 كوسيلة حلل حتديات     األراضي واجلفاف  وتدهور
  .عاملية رئيسية

زيادة التغطية اإلعالمية هلذه القضايا واستخدام املنتوجـات
  .اإلعالمية املتعلقة هبا

  االفتراضات/اطراملخ  جمال النتيجة
 املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي     قضاياالتناول    ٢-١

 يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا فيها        واجلفاف
تلك املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري       
املناخ، وحفظ التنوع البيولـوجي واسـتغالله       
استغالالً مستداماً، والتنمية الريفيـة، والتنميـة       

  .ة، واحلد من الفقراملستدام

تقدمي األطراف دعماً فعاالً لدور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر وواليتها وزيادة التأكيد عليهما، بصفتها أيضاً أطرافاً

  .يف اتفاقيات ريو وأعضاء يف املؤسسات الدولية ذات الصلة
استعداد احملافل الدولية املستهدفة ألن تـضع يف اعتباراهتـا

 التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف وأن تـدرجها        قضايا
  .يف قراراهتا

__________ 

 .نةمل يتم التفاوض على خطة عمل األما )١(
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  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
اضطالع األمانة بأنشطة دعـوة فعالـة لكـسب           ١-٢-١

االعتراف باتفاقية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر      
كمرجع معياري وإطار عاملي للتنـسيق يف جمـال         

  . واجلفافقضايا التصحر وتدهور األراضي

عدد الدعوات املوجهة إىل األمانة لرئاسة أحـداث رفيعـة
  .املستوى أو التحدث فيها

عدد اإلشارات إىل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة
التصحر يف االستنتاجات والقـرارات الـصادرة عـن
اجتماعات األمم املتحدة والعمليات اإلقليميـة ودون

  .اإلقليمية اليت تشارك فيها األمانة
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

 منظمات اجملتمع املدين واألوساط     مشاركةزيادة    ٣-١
العلمية يف الشمال واجلنـوب، باعتبارهـا مـن         

املصلحة، يف العمليات املتعلقـة     اجلهات صاحبة   
 التـصحر وتـدهور     قـضايا ، وتناوهلا   باالتفاقية

األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالـدعوة       
  . والتثقيفذكاء الوعيوإ

قبول األطـراف ودعمهـا الدور الفعال واهلام ملنظمات
  .اجملتمع املدين

امتالك املنظمات غري احلكومية العاملة يف إطار اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر القدرة املؤسسية على االضـطالع

  .مببادرات هامة ومتابعتها

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 مشاركة منظمات اجملتمع املـدين،      آلياتحتسني    ١-٣-١

واضطالع املنظمات املشمولة بالرعايـة منـها       
باملزيد من مبادرات التوعية، وحتـسني متويـل        

  .مشاركتها يف االجتماعات

مبلغ التمويل املخصص ملشاركة منظمات اجملتمع املـدين يف
. التصحراتفاقية األمم املتحدة ملكافحةمؤمترات األطراف يف 

عدد مبادرات التوعية اليت اضطلعت هبا منظمـات اجملتمـع
  .املدين املشمولة بالرعاية

مدى إدراج مسامهات منظمات اجملتمع املـدين يف تقـارير
  .مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

إتاحة مواد تثقيفية بشأن قضايا التصحر وتدهور         ٢-٣-١
  .فئات الشباب للطالب وواجلفافاألراضي 

مدى استخدام املدارس واجلامعات املعلومات اليت تتيحهـا
التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف    االتفاقية بشأن قضايا    

  .ألغراض تثقيفية

   إطار السياسة العامة-٢الربنامج الفرعي     
لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر وتـدهور األراضـي         هتيئة بيئة مواتية    دعم    
   آثار اجلفافوختفيف

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
تقدمي األمانة دعماً فعاالً لالستعراض الـذي         -٢

تقوم به جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بـشأن       
اهلدف التنفيذي املتعلق بإطار السياسة العامة      

  .يف سياق االستراتيجية

األخذ باملعلومات األساسية اليت تعدها األمانة بشأن إطار        
 .لسياسة العامة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةا
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً     العواملتقييم    ١-٢

واجتماعياً واقتصادياً يف التـصحر وتـدهور     
األراضي واحلـواجز الـيت تعـوق اإلدارة        

وتقدمي توصيات بـشأن    املستدامة لألراضي،   
  .بري املناسبة إلزالة هذه احلواجزالتدا

استعداد األطراف لدعم تقييم العوامل املؤثرة يف التصحر        
وتدهور األراضي واجلفاف واحلواجز اليت تعـوق اإلدارة       
 .املستدامة لألراضي؛ والتوصية بتدابري إلزالة هذه احلواجز

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
ل اإلقليمية ملواءمتـها    زيادة تنقيح برامج العم     ١-١-٢

  .مع االستراتيجية
عدد برامج العمل اإلقليمية اليت جرت مواءمتـها مـع          

  .االستراتيجية أهداف
زيادة فهم أوجه الترابط بني تنفيـذ اتفاقيـة           ٢-١-٢

األمم املتحدة ملكافحة التـصحر والتـصدي     
لقضايا ندرة املياه، والغابات واملساواة بـني       

توايل، إضافة إىل مـا     اجلنسني واهلجرة على ال   
يتصل بذلك من مسائل اإلدارة على صـعيد        

  .متعدد القطاعات

عدد اإلشارات إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        
أو / و األراضي واجلفـاف  أو قضايا التصحر وتدهور     /و

اإلدارة املستدامة لألراضي يف التقارير والقرارات الصادرة       
 بندرة امليـاه، والغابـات      عن األحداث الرئيسية املتعلقة   

  .واملساواة بني اجلنسني واهلجرة املتصلة باملناطق اجلافة

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
بـرامج   قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح      ٢-٢

عملها الوطنية لوضـعها يف شـكل وثـائق        
استراتيجية مستندة إىل معلومـات أساسـية       

قتصادية، وإدراجها   ا -بيوفيزيائية واجتماعية   
  .يف أطر استثمار متكاملة

قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج بـرامج         ٣-٢
 اإلدارة املـستدامة    قـضايا عملها الوطنية و  

 ختطيط التنمية   لألراضي وتدهور األراضي يف   
ويف غري ذلك من اخلطط والسياسات العامة       

  . ذات الصلةالقطاعية واالستثمارية

عمل البلدان األطراف املتأثرة على زيادة إدراج بـرامج         
  .عملها الوطنية يف أطرها الوطنية للتخطيط االستراتيجي

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
زيادة فعالية اخلدمات املقدمة للبلدان يف جمـال      ١-٣-٢

مواءمة خطط العمل الوطنية ودجمها عن طريق       
  .التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

عدد خطط العمل الوطنية اليت جـرت مواءمتـها مـع           
  .االستراتيجية بدعم من األمانة

  
حصول البلدان األطراف املتأثرة على دعـم         ٢-٣-٢

متزايد من املنظمـات والـربامج الرئيـسية        
للتعاون املتعدد األطراف لكي تدرج بـرامج       
عملها الوطنية وإدارهتا املستدامة لألراضـي      

ي يف ختطيط التنميـة     وقضايا تدهور األراض  
ــة    ــسياسات القطاعي ــط وال ويف اخلط

  .واالستثمارية ذات الصلة

األخذ بربامج العمل الوطنية واإلدارة املستدامة لألراضي       
وقضايا تدهور األراضي يف املناطق اجلافة يف الـسياسات         
والنهج اليت تضعها منظمة األغذية والزراعة، وبرنـامج        

مج األمم املتحـدة للبيئـة،      األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنا   
اتفاقية األمـم املتحـدة     مقدمة من   استناداً إىل مسامهات    

  .ملكافحة التصحر
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 املتقدمـة أهـدافَ     البلدان األطـراف   دمج  ٤-٢

االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف      
لتعـاون  اخلاصـة با  ها  يعمشار/براجمهاصلب  
 على حنو يتسق مع التزامهـا بـدعم       ائي  اإلمن
  .خلطط القطاعية واالستثمارية الوطنيةا

استعداد البلدان األطراف املتقدمة إليالء أولويـة أعلـى         
  .ألهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صـعيد          ٥-٢
برامج العمل املتعلقـة بالتـصحر وتـدهور        

، والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار     األراضي
تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر        

  .تدابري التدخل

إبداء أطراف اتفاقيات أخرى استعدادها للتعاون وسعيها       
بنشاط إىل إجياد أوجه تآزر تشمل برنامج اتفاقية األمـم          
املتحدة ملكافحة التصحر وأنشطتها فيما يتصل بقـضايا        

  .األراضي واجلفاف يف املناطق اجلافةالتصحر وتدهور 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
حتسني فهم أمهية قضايا التـصحر وتـدهور          ١-٥-٢

ــستدامة  ــاف واإلدارة امل األراضــي واجلف
لألراضي يف التصدي لتغري املنـاخ وحفـظ        

  .التنوع البيولوجي

التصحر وتـدهور األراضـي     عدد اإلشارات إىل قضايا     
إلدارة املستدامة لألراضي يف تقارير وقرارات       وا واجلفاف

االجتماعات املتعلقة بتغري املناخ والتنـوع البيولـوجي،        
استناداً إىل املسامهات الواردة يف إطـار اتفاقيـة األمـم       

  .املتحدة ملكافحة التصحر
تناول مسألة التخفيف من آثار اجلفـاف يف          ٢-٥-٢

ـ         م برامج العمل املعدة يف إطار اتفاقيـة األم
  .املتحدة ملكافحة التصحر

عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت تدرج تدابري للتخفيف        
  .من آثار اجلفاف يف برامج عملها

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة -٣الربنامج الفرعي     
 يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر وتدهور         بلوغ مرتبة املرجعية العاملية     
  وختفيف آثار اجلفافاألراضي 

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
تقدمي األمانة دعماً فعاالً لالستعراض الـذي         -٣

تضطلع به جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة        
وجلنة العلم والتكنولوجيا بـشأن اهلـدف        
التنفيذي املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة     

  .يف سياق االستراتيجية

لومات األساسية املقدمة مـن األمانـة       مدى األخذ باملع  
بشأن بلوغ اهلدف التنفيذي املتعلق بالعلم والتكنولوجيـا   

  .واملعرفة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
وتقيـيم أوجـه    برامج الرصد الوطين    دعم    ١-٣

زيائيـة  يالضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوف    
  .االقتصادية يف البلدان املتأثرة - تماعيةواالج

استعداد البلدان األطراف املتـأثرة إلعـداد تقييمـات         
ودراسات حاالت إفرادية وإتاحتها يف إطار اتفاقية األمم        

  .املتحدة ملكافحة التصحر، وقدرهتا على ذلك
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  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
ـ       ١-١-٣ صلحة اعتماد األطراف واجلهات صاحبة امل

الرئيسية األخـرى هنجـاً موحـداً لرصـد         
  .واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية

مدى قابلية املعلومات الـواردة يف تقـارير األطـراف          
واجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية األخـرى للمقارنـة        

  .ومدى مالءمتها لرصد حالة األهداف التنفيذية
للعمليـة التتبعيـة    تقدمي األمانة دعماً فعاالً       ٢-١-٣

واالختبارات الرائدة لرصد مؤشرات قيـاس      
األثر من أجل وضع اجملموعة الفرعية املنقحة       

  .من مؤشرات قياس األثر

انعكاس املعلومات األساسية املقدمة من األمانـة بـشأن       
العملية التتبعية واالختبارات الرائدة لرصد مؤشرات قياس       

  .لوجيااألثر يف توصيات جلنة العلم والتكنو

 تقدمي األمانة دعماً فعاالً لعمـل جلنـة العلـم     ٣-١-٣
والتكنولوجيا املتعلق بتنسيق طرائق استخدام     

  اجملموعة الفرعية من مؤشرات قياس األثر

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانـة بـشأن         
سـتخدام  واألطر املرجعية األساسـية ال    طرائق  التنسيق  

ؤشرات قياس األثر يف توصـيات      اجملموعة الفرعية من م   
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
ستند إىل أقوى   ي إطار مرجعي أساسي  وضع    ٢-٣

 بشأن االجتاهات البيوفيزيائية    املتاحةالبيانات  
 الـُنُهج   ومواءمة االقتصادية   - واالجتماعية

  .العلمية ذات الصلة تدرجيياً

املعنية للتوفيق بني اآلراء املتباينة لصاحل      استعداد األطراف   
  .التوصل إىل شكل إطار مرجعي أساسي مقبول عاملياً

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
عمـل جلنـة العلـم    تدعم األمانة بفعاليـة      ١-٢-٣

والتكنولوجيا املتعلق بصياغة ُنهـج علميـة       
متسقة لوضـع أطـر مرجعيـة أساسـية         

  .األهداف وحتديد

ألخذ باملعلومات األساسية املقدمة مـن األمانـة        مدى ا 
بشأن مواءمة النهج العلمية لوضع أطر مرجعية أساسـية         

  .وحتديد األهداف يف توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
ــز  ٣- ٣ ــة تعزي ــل البيوفيزيائي ــة العوام  معرف

ادية وتفاعالهتا يف   ـ االقتص -  واالجتماعية
  .القراراتاختاذ ملناطق املتأثرة هبدف حتسني ا

متكن البلدان األطراف املتأثرة من حتسني نوعية املعلومات        
والبيانات الواردة يف التقارير الوطنية وتوفري متويلٍ كاٍف        

  .ملشاركة العلماء
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

حشد األمانة مسامهات واسعة النطاق مـن         ١-٣-٣
 العلمية لدعم أعمال جلنـة العلـم        األوساط

  .والتكنولوجيا املتعلقة باملواضيع ذات األولوية

مدى إتاحة املسامهات الواسـعة النطـاق املـستمدة يف       
األوساط العلمية لتنتفع هبا جلنة العلم والتكنولوجيـا يف         

  .أعماهلا املتعلقة بالنظر يف املواضيع ذات األولوية
  اضاتاالفتر/املخاطر  جمال النتيجة

 معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري       حتسني  ٤-٣
املناخ وختفيف آثار اجلفـاف واستـصالح       

للتمكن  يف املناطق املتأثرة     املتدهورةاألراضي  
 وضــع أدوات للمــساعدة يف اختــاذ مــن

  .القرارات

الطابع املستقل للعمليات املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ        
  . األدواتيشكل عامالًً يعرقل وضع هذه ال
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  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
تقدمي األمانة دعمـاً فعـاالً للجنـة العلـم         ١-٤-٣

   والتكنولوجيا يف وضـع طرائـق للتعـاون       
مع اهليئات الفرعية العلمية التفاقيـة األمـم        
  املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ 

  .واتفاقية التنوع البيولوجي

ت األساسية املقدمة من األمانـة بـشأن        األخذ باملعلوما 
طرائق التعاون بني جلنة العلم والتكنولوجيـا واهليئـات         
الفرعية العلمية التفاقية التنوع البيولـوجي واالتفاقيـة        
اإلطارية بشأن تغري املناخ يف توصـيات جلنـة العلـم           

  .والتكنولوجيا
تقدمي األمانة دعمـاً فعـاالً للجنـة العلـم         ٢-٤-٣

يا يف تناول أوجه التـرابط بـني        والتكنولوج
برنامج جلنة العلم والتكنولوجيـا وبـرامج       
املنظمات واهليئات األخرى فيما يتصل بأوجه      
التفاعل بني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف       
من آثار اجلفـاف واستـصالح األراضـي        

  .املتدهورة

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانـة بـشأن         
 بني برنامج جلنة العلم والتكنولوجيا وبرامج       أوجه الترابط 

املنظمات واهليئات األخرى فيما يتصل بأوجه التفاعل بني      
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف مـن آثـار اجلفـاف          
واستصالح األراضي املتـدهورة يف املنـاطق اجلافـة يف     

  .توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
، مبـا فيهـا     لتبادل املعارف توافر نظم فعالة      ٥-٣

 التقليدية، علـى الـصعد العـاملي        املعارف
واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبـدف      

واملـستعملني  دعم مقـرري الـسياسات      
، ويشمل ذلـك حتديـد أفـضل        النهائيني

  . وتبادهلااملمارسات والتجارب الناجحة

خدام نظم تبـادل    استعداد البلدان األطراف املتأثرة الست    
  .وتطويرها املعارف

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
استخدام العلماء املعنـيني وغريهـم مـن          ١-٥-٣

املختصني املعلومات واملعارف املتعلقة باتفاقية     
األمم املتحدة ملكافحة التـصحر وبقـضايا       
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة     

 ذلـك أفـضل     املستدامة لألراضي، مبـا يف    
  .املمارسات والتجارب الناجحة

تضمني نظام إدارة املعارف الشامل التفاقية األمم املتحدة        
ملكافحة التصحر عنصراً علمياً حمكماً علـى الـصعيدين         

  .واملوضوعي اجلغرايف

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 الـشبكات واملؤسـسات العلميـة       إشراك  ٦-٣

ــصلة   ــة ذات ال ــوع مبوالتكنولوجي   وض
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف دعم      

  .تنفيذ االتفاقية

استعداد األوساط العلمية لتوفري دعم فعال لعملية تنفيـذ         
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
حتسني األحكام املتعلقة بإشراك الـشبكات        ١-٦-٣

  .التكنولوجيةواملؤسسات العلمية و
زيــادة مــشاركة الــشبكات واملؤســسات العلميــة 

  .والتكنولوجية يف أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا
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   بناء القدرات-٤الربنامج الفرعي     
نع حدوث التصحر وتدهور األراضي     الالزمة مل  احتياجات بناء القدرات      وتلبية حتديد  

  وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف
  مؤشرات األداء   املتوقعة االجنازات

  تقدمي األمانة دعماً فعاالً لالسـتعراض الـذي         -٤
تقوم به جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة بـشأن         
 اهلدف التنفيذي املتعلـق ببنـاء القـدرات يف         

  .سياق االستراتيجية

مدى األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانة بـشأن
  .ات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبناء القدرات يف توصي

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقـدرات          ١-٤

 التقيـيم الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على       
هبدف تطوير القدرات الالزمة علـى املـستوى     

من أجل التـصدي    الفردي واملؤسسي والُنظُمي    
اجلفاف على  ووتدهور األراضي    التصحر   لقضايا
  . الوطين واحملليينالصعيد

شروع البلدان اليت مل يسبق أن أجرت تقييمات          ٢-٤
 عمليات   إجراء الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف   

تحديد ما حتتاج إليـه مـن       لالتقييم ذات الصلة    
قدرات للتصدي للتصحر وتـدهور األراضـي       

  . الوطين واحملليينواجلفاف على الصعيد

استعداد املنظمات واملؤسسات لدعم تطوير بناء القـدرات
  .املرتبطة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
 حتسن الفرص املتاحة لبنـاء القـدرات علـى           ١-٤

 حنو هادف يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة          
  .ملكافحة التصحر

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يفمشاركة أطراف   
  .برنامج لبناء القدرات العلمية

   التمويل ونقل التكنولوجيا-٥الربنامج الفرعي     
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقـاء             

  اليتهاها وفعريأثتزيادة  من أجل ق ذلكـها وتنسيـأهداف استخدام
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

  قيام البلدان األطراف املتـأثرة بوضـع أطـر          ١-٥
 متكاملة من أجل تعبئة املوارد الوطنيـة        استثمار

ـ والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية و       ريأثت
  .تدابري التدخل

استعداد البلدان األطـراف واجلهـات األخـرى املعنيـة         
اب املصلحة لتخصيص موارد من أجـل حتقيـقمن أصح 

  .أهداف االستراتيجية

تقدمي البلدان األطراف املتقدمة مـوارد ماليـة          ٢-٥
كبرية وكافية يف الوقت املناسب وعلى حنو ميكن        

ملبادرات احمللية الرامية إىل قلـب      ا لدعم التنبؤ به 
اجتاه التصحر وتدهور األراضي ومنع حدوثـه       

  .فافوالتخفيف من آثار اجل
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 من اجلهود لتعبئة املـوارد      املزيدبذل األطراف     ٣-٥
املالية على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق      
املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عـن         

اإلدارة املستدامة  /االتفاقيةربنامج  طريق الترويج ل  
  .لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

املالية الدولية وجملس مرفق البيئة العامليةاستعداد املؤسسات   
وغريها من املرافق والصناديق إليالء أولوية أعلـى لقـضايا

  .اإلدارة املستدامة لألراضي

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 زيادة فهم مرفق البيئة العاملية والصندوق الـدويل         ١-٣-٥

للتنمية الزراعية والبنك الدويل ألمهيـة قـضايا        
التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف واإلدارة      

  .املستدامة لألراضي

ــارات إىل  ــدد اإلش ــيع ــدهور األراض ــصحر وت الت
اإلدارة املستدامة لألراضـي يف االسـتراتيجيات/واجلفاف

والتقارير واملقررات اخلاصة مبرفق البيئة العاملية، والـصندوق
خـذالدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل، علـى أن تؤ        

باالعتبار فيها املسامهات الواردة يف إطـار اتفاقيـة األمـم
  .املتحدة ملكافحة التصحر

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
حتديد مصادر مالية وآليـات متويـل مبتكـرة           ٤-٥

كافحة التصحر وتدهور األراضي وختفيف آثار      مل
اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات      

 ،ؤسـسات امل، والتجارة، و  وقالقائمة على الس  
ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليـات        
التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف       
آثاره، وحفظ التنوع البيولـوجي واسـتغالله       

  .عالفقر واجلو استغالالً مستداماً، واحلد من

إمكانية حتديد مصادر ماليـة وآليـات متويـل مبتكـرة           
  .إليهاوالوصول 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
حتسني فهم األطراف العوامل اليت تدعم مشاركة         ١-٤-٥

  .القطاع اخلاص يف اإلدارة املستدامة لألراضي
مناقشة مؤمتر األطراف مشاركة القطاع اخلـاص يف اإلدارة

  .املستدامة لألراضي

  يجيةاالسترات الدعم اإلداري لتنفيذ -٦الربنامج الفرعي     
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

  محاسهم وتعزيز قدراهتم/حفاظُ املوظفني على التزامهم  تقدمي اإلدارة دعماً فعاالً لتنفيذ االستراتيجية

  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  )أ(

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 سالمة عملية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         ١-٦

  .ومتاسكها التصحر
  .إعراب األطراف عن ارتياحها

  .مدى فعالية استخدام املوارد يف مجيع برامج عمل األمانة  .إدارة املوارد على حنو يلقى ارتياح األطراف  ٢-٦
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   املؤمتراتخدمات  )ب(
  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 

إعراب األطراف عن ارتياحها لتحسن الشروط        ٣-٦
الختاذ قرارات مستنرية علـى مـستوى       الالزمة  

  .مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

عدد الشكاوى املقدمة من األطراف فيما خيص الترتيبـات
  .املتخذة لتنظيم دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

وبفعالية إىل األطرافدون إبطاء   عدد الوثائق الرمسية املقدمة     
  .راف وهيئاته الفرعيةكي تنظر فيها يف دورات مؤمتر األط

تيسري عمليات التحاور بكفـاءة بـني ممثلـي           ٤-٦
أو غريهـم مـن     /األطراف واخلرباء العلميني و   

  .الرئيسية اجلهات صاحبة املصلحة

مدى الـتمكن مـن تنظـيم االجتماعـات وحلقـات
العمل واحللقات الدراسية املطلوبـة سـريعاًً ويف حـدود

  .صةامليزانية املخص
مدى جتهيـز املنـشورات والوثـائق واملـواد اإلعالميـة

  .سريعاً ويف حدود امليزانية املخصصة املطلوبة
   والتمويل واملوارد البشريةاإلدارة  )ج(

  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة 
  سابات اخلارجينيتلقي أصداء إجيابية من مراجعي احل  .حتسني فعالية وشفافية اإلدارة التنظيمية واملالية  ٥-٦
ــات   ٦-٦ ــا املعلوم ــدمات تكنولوجي حتــسني خ

  .واالتصاالت لدى األمانة
  .ارتياح املوظفني واملستعملني اآلخرين هلذه اخلدمات
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  اخلامساملرفق 

  )١(٢٠١١-٢٠١٠للفترة لألمانة واآللية العاملية برنامج العمل املشترك     

  ثقيف الدعوة وإذكاء الوعي والت-١ التنفيذي اهلدف    
التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ذات الصلة ويف اجلهـات الفاعلـة املعنيـة لتنـاول القـضايا املتعلقـة                        
  تدهور األراضي واجلفاف على حنو مناسب/بالتصحر

 جمموعات األعمال واألنشطة النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

العمليـات ذات   إبالغ احملافل و  
الصلة بأمهيـة متويـل اإلدارة      

 املستدامة لألراضي 

تقدمي مسامهات مـشتركة ملـا      
 .يقل عن أربعة حمافل وعمليات ال

إصدار مواد إعالمية وورقات مواقـف      
بشأن القضايا األساسية ملكافحة التصحر     
وتدهور األراضي واجلفاف ذات الـصلة      

 . بتعبئة املوارد ألربعة حمافل وعمليات

نتاج مواد إعالمية وورقـات مواقـف       إ
مشتركة تدعو إىل تعبئة املوارد لـصاحل       

 .اإلدارة املستدامة لألراضي

إبالغ األطراف على حنو فعال     
بنتائج احملافل والعمليات الدولية 
اليت حيتمل أن تعزز تعبئة املوارد      

 لتنفيذ برامج العمل

ــوجْين  ــراف مبنت ــد األط تزوي
 .إعالميني مشتركني

إنتاج مواد إعالمية مشتركة تتصل بتعبئة       .نتوجني إعالمني مشتركنيإعداد م
املوارد املالية لقضايا مكافحة التـصحر      
وتدهور األراضـي واجلفـاف، لكـي       

 .تستخدمها األطراف

إتاحة أدوات حمسَّنة ملنظمـات     
اجملتمع املدين للدعوة إىل دعـم      

 اإلدارة املستدامة لألراضي

ركتني تقدمي مادتني إعالميتني مشت
 .ملنظمات اجملتمع املدين

إعداد مواد إعالمية وورقات مواقف بشأن      
 .تعبئة املوارد لإلدارة املستدامة لألراضي

إنتاج مواد إعالمية مشتركة تتصل بتعبئة      
املوارد املالية لقضايا مكافحة التـصحر      
وتدهور األراضـي واجلفـاف، لكـي       

 .تستخدمها منظمات اجملتمع املدين

  

__________ 

 .مل يتم التفاوض على برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية )١(



 

 

29 
G

E
.09-64983 

 

IC
C

D
/C

O
P

(9)/18/A
dd.1 

 
   إطار السياسة العامة-٢تنفيذي اهلدف ال    

  تدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف/دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر  
 جمموعات األعمال واألنشطة النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

وضع هنج متسق إزاء مواءمـة      
 تنفيذ برامج العمل

 بلـداً   ١٢ل عـن    تلقي ما ال يق   
 .متأثراً دعماً منسقاً من املؤسستني

إعداد إطار مشترك للدعم فيما يتعلـق        
 .مبواءمة برامج العمل

عقد مشاورات منتظمة بغيـة تنـسيق       
أعمال املؤسستني يف مساعدة األطراف      

 .على مواءمة تنفيذ برامج العمل

حتسني املعارف لدى مؤسـسات     
التعاون اإلمنائي الثنائية بـشأن      

املــــستدامة دراج اإلدارة إ
 لألراضي يف براجمها اإلمنائية

اتفاق البلـدان املتقدمـة علـى     
املمارسات واألساليب املمكنـة    
إلدماج هنـج اإلدارة املـستدامة    
لألراضي إدماجاً ناجحاً يف برامج    

 .التعاون اإلمنائي

إتاحة معلومات تتعلق بإدمـاج اإلدارة      
ئيـة  املستدامة لألراضي يف الربامج اإلمنا    

 . للبلدان املتقدمة

حلقات عمل بشأن إدماج    /تنظيم حلقة 
اإلدارة املستدامة لألراضـي يف بـرامج       

  .التعاون اإلمنائي
  .مجع وإعداد مواد حلقة العمل  •
التعاون مع شركاء مـن قبيـل         •

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان     
  .االقتصادي

 .حلقات العمل/تنظيم حلقة  •

 التنفيـذ   حتسني فهم سبل تفعيل   
املتآزر التفاقيات ريو الثالث يف     

 سياق برامج العمل 

توزيع املعلومات املتعلقة بأفضل    
املمارسات املتعلقة باالسـتخدام    
املتآزر آلليات متويل االتفاقـات     
البيئية املتعددة األطـراف علـى      
جهات التنسيق الوطنية التفاقيات    

 .ريو الثالث

ات إتاحة معلومات تتعلق بأفضل املمارس    
املتعلقة باالستخدام املتآزر آلليات متويل     

 .االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

حتديد ومجع ونشر أفـضل املمارسـات      
املتعلقة باالستخدام املتآزر آلليات متويل     

 .االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
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   التمويل ونقل التكنولوجيا -٥دف التنفيذي اهل    
  لية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهـداف اسـتخدامها وتنـسيق ذلـك                تعبئة املوارد املا    

  وفعاليتها  لزيادة أثارها
 جمموعات األعمال واألنشطة النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

استناد جلنـة اسـتعراض تنفيـذ       
االتفاقية إىل معلومات سليمة لدى     

تعراض حالـة متويـل تنفيـذ       اس
 االتفاقية 

 من توصيات   ة يف املائ  ٥٠    األخذ ب 
يف توصـيات    اآللية العاملية واألمانة  

 .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

إعداد وثيقة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة       
تتضمن حتليالً للمعلومات املالية الـواردة يف       

  .التقارير الوطنية
يا الرئيسية لتمويل   إتاحة معلومات عن القضا   

اإلدارة املستدامة لألراضي للجنة اسـتعراض      
 .تنفيذ االتفاقية وملؤمتر األطراف

جتميع وحتليل وتوليف املعلومات املتعلقـة      
بالتمويل ونقل التكنولوجيـا الـواردة يف       

  .التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف
إعداد معلومات عن القضايا الرئيسية املتعلقة      

دارة املستدامة لألراضي لصاحل جلنة     بتمويل اإل 
  .استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف

تقدمي مسامهات يف االجتماعات اإلقليميـة      
املعقودة للتحضري لدورات جلنة اسـتعراض      

 .تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف

حتسني فهم جمالس إدارة املؤسسات     
واملرافق والصناديق املالية الدولية     

جات من املوارد ملكافحـة     لالحتيا
ــي  ــدهور األراض ــصحر وت الت

 واجلفاف 

إتاحة مواد إعالمية وورقات مواقف     
بشأن االحتياجات مـن املـوارد      
ملكافحة التصحر وتدهور األراضي    
واجلفاف إىل ما ال يقل عن جملسني       
من جمالس إدارة املؤسسات واملرافق     

 .والصناديق املالية الدولية

رقات مواقف بـشأن    إتاحة مواد إعالمية وو   
االحتياجات من املوارد ملكافحـة التـصحر       

 .وتدهور األراضي واجلفاف

إنتاج وتعميم املواد اإلعالميـة وورقـات       
املواقف املـشتركة بـشأن االحتياجـات       

املوارد ملكافحـة التـصحر وتـدهور        من
 .األراضي واجلفاف

زيادة التمويـل املتـاح لـإلدارة       
 املستدامة لألراضي 

املتعلقـة   راف اخليارات تناول األط 
بترتيبات متويل قـضايا مكافحـة      
 .التصحر وتدهور األرضي واجلفاف

إعداد ورقـة خيـارات بـشأن ترتيبـات         
متويل قضايا مكافحـة التـصحر وتـدهور        

  .األراضي واجلفاف
 .٤االستراتيجي  عقد مشاورات بشأن اهلدف

إعداد ورقة خيارات لوضع ترتيبات متويـل       
ايا مكافحة التـصحر    حمددة تستهدف قض  

  .وتدهور األراضي واجلفاف
ــدف   ــشأن اهل ــشاورات ب ــيم م تنظ

 .٤ االستراتيجي

قيام البلـدان املتـأثرة بتحـسني       
خياراهتا املتعلقة باالسـتفادة مـن      

 التكنولوجيات املراعية للبيئة

بدء تنفيذ إطار لدعم التعـاون يف       
 .جمال نقل التكنولوجيا

ة مـن   إعداد تقرير عن خيارات االسـتفاد     
  .التكنولوجيات املراعية للبيئة

وضع إطار لدعم التعـاون يف جمـال نقـل          
 .التكنولوجيا

ــد االحتياجــات  ــادرات حتدي دعــم مب
أو تيسري نقل التكنولوجيـا     /التكنولوجية و 

عن طريق أمور تشمل، فيما تشمله، آليات       
 .التعاون الالمركزية
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  هتيئة بيئة ممكِّنة لتعزيز التعاون  

 جمموعات األعمال واألنشطة النواتج املشتركة مؤشرات األداء توقعةاإلجنازات امل

 حدوث حتسن هـام     –١ –ب م   
يف أنــشطة التنــسيق والتعــاون 

  واالتصال بني املؤسستني

تنظيم عدد من أنشطة التنسيق بـني   
  .اآللية العاملية واألمانة

إعداد وثائق عن برنامج العمل املشترك كي       
فيـذ االتفاقيـة    تنظر فيها جلنة استعراض تن    

  .ومؤمتر األطراف
وضع إطار لتنفيذ برنامج العمل املشترك بني       

  .اآللية العاملية واألمانة

إعداد برنامج العمـل املـشترك ورصـده        
  .واإلبالغ عنه

تنسيق عمليات إعداد امليزانية لعرضها علـى       
  .مؤمتر األطراف

 حتديد احتياجـات التنـسيق بـني اآلليـة         
  .العاملية واألمانة

تفعيل إطار تنفيذ برنامج العمل املـشترك،       
اآلليـة   مبا يشمل تبادل املعلومات بني إدارة     

العاملية واألمانة بشأن تنفيذ برامج عمل كل       
  .منهما وكذلك برنامج العمل املشترك

 تبادل مواد االتصال بصورة دوريـة بـني        
 اآللية العامليـة واألمانـة لتوزيعهـا علـى         

  .أصحاب املصلحة
) إنترانـت (شبكة إلكترونية داخليـة   "إقامة  

يصل إليها موظفو األمانة واآلليـة      "لالتفاقية
العاملية دون غريهم، وتتضمن مكتبة مشتركة      
للوثائق وتقوميا لألحداث ومعلومات عـن      

  .البعثات واملبادرات
التعاون يف سياق نظام الرصد العاملي املعـين        

  .مبؤشرات أداء االستراتيجية وتأثريها
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  ٩-م أ/٢املقرر     
  مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية    

  إن مؤمتر األطراف،
 منـه، بـشأن     ٤٥ والفقرة   ٥، وال سيما الفقرة     ٨-م أ /٣ بأحكام مقرره    إذ يذكّر   

مواءمة برامج العمل مع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز              
  ،)االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية 

االتفاقيـة بـشأن    جنة استعراض تنفيذ    للبتوصيات الدورة السابعة    وإذ يذكّر أيضاً      
مواءمة تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية مع االستراتيجية، كما وردت يف             

  تقرير الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،
فيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة والواردة      بتوصية جلنة استعراض التن   وإذ يذكّر كذلك      

 من تقريرها، واليت حتث فيها األمانة واآللية العامليـة علـى تقـدمي التوجيـه              ٨٦يف الفقرة   
  واملساعدة التقنية للبلدان األطراف املتأثرة، من أجل تيسري عملية املواءمة، 

األول علـى عـاتق     على أن مسؤولية تنفيذ االستراتيجية تقع يف املقـام          وإذ يشدد     
  األطراف وأن مواءمة برامج العمل هي اخلطوة األوىل يف طريق التنفيذ املتوقع،

 بالعمل املوضوعي الذي قامت به األمانة لتيسري عملية املواءمة من خالل            يسلموإذ    
  ،تخدمها البلدان األطراف املتأثرةإعداد مبادئ توجيهية لكي تس

ــاً   -١   ــيط علم ــادئ الحي ــشروع املب ــة مب ــوارد يف الوثيق ــة ال توجيهي
ICCD/COP(9)/2/Add.1   العمل وغريها من األنشطة التنفيذية ذات الصلة مـع         برامج   ملواءمة

  ؛")املبادئ التوجيهية للمواءمة(االستراتيجية 
البلدان املتأثرة وغريها من أصحاب املصلحة املعنـيني إىل االسـتعانة   يدعو    -٢  

بارها األداة املرجعية يف عملية مواءمة خطـط عملـها مـع    باملبادئ التوجيهية للمواءمة باعت 
  األهداف التنفيذية اخلمسة لالستراتيجية؛

البلدان األطراف املتأثرة وغريها من أصـحاب املـصلحة املعنـيني،           يدعو    -٣  
حسب االقتضاء، إىل البدء يف مواءمة تنفيذ برامج العمل وغريها من األنشطة التنفيذيـة ذات       

  ية مع االستراتيجية؛الصلة باالتفاق
األمانة العمل، بالشراكة الوثيقة مع املنظمـات دون اإلقليميـة           إىليطلب    -٤  

واإلقليمية والدولية املعنية، على تيسري توفري املساعدة التقنية ذات الصلة للبلـدان األطـراف              
  أو مراجعة برامج العمل على املستويات كافة؛/استعراض ومواءمة ومن أجل املتأثرة 
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اآللية العاملية على أن تقوم، بالتعاون مع األمانـة ووفقـا لواليتـها،      حيث    -٥  
بوضع األولوية للبلدان األفريقية األطراف،     إعطاء  ، مع   مبساعدة البلدان األطراف املتأثرة مالياً    

أطر استثمارية متكاملة باالقتران مع عملية االستعراض واملواءمة على النحو املفصل يف املبادئ       
  بصورة متوائمة؛ جيهية للمواءمة، بغية تعزيز عملية تعبئة املوارد لتنفيذ برامج العملالتو

البلدان األطراف املتقدمة واملؤسسات املاليـة إىل تقـدمي املـساعدة          يدعو    -٦  
للبلدان األطراف املؤهلة لتلقي التمويل، وكذلك للمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املكلفة           

ومواءمة اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، ملساعدهتا يف عمليات استعراض         بربامج العمل دون    
  .أو مراجعة برامج العمل على املستويات كافة/و

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣املقرر     
  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية    

  إن مؤمتر األطراف،  
من االتفاقية وخصوصية هذه املعاهدة مقارنة باتفاقيات ريو ) ب(٣ إىل املادة إذ يشري   

؛ وآسيا  )املرفق األول (األخرى على النحو املبني يف مرفقات تنفيذها اإلقليمي اخلاصة بأفريقيا           
؛ ومشال البحر األبيض )املرفق الثالث(؛ ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      )املرفق الثاين (
  ،)املرفق اخلامس(؛ وأوروبا الوسطى والشرقية )املرفق الرابع(توسط امل

 من االتفاقية،   ٢٦ و ٢٥ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ و ١٦ و ١١ إىل املواد    وإذ يشري أيضاً    
  وإذ يشدد كذلك على احلاجة إىل التعاون والتنسيق اإلقليميني الفعالني بشأن تنفيذ االتفاقية،

 ٥-م أ /٦ و ٤-م أ /٤ و ٣-م أ /٣األطـراف    إىل مقررات مـؤمتر      وإذ يشري كذلك    
  ،٨-م أ/٣ بشأن وحدات التنسيق اإلقليمي، فضالً عن املقرر ٧-م أ/١١ و٦-م أ/١١و

 بأمهية التنسيق اإلقليمي يف تنفيذ االتفاقيـة واخلطـة وإطـار العمـل              وإذ يعترف   
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              

، واحلاجة إىل آليات تنسيق تستجيب للتحديات القائمة واملستجدة ولقدرات          )راتيجيةاالست(
  املناطق وقضاياها احملددة،

 على احلاجة إىل تيسري احلوار بني البلدان األطراف املتأثرة بشأن اخلطـر             وإذ يشدد   
التصدي هلا  العاملي للتصحر وتردي األراضي، فضالً عن التحديات اإلقليمية احملددة اليت ميكن            

  على حنو أفضل من خالل هتيئة بيئة سياسات متكينية، 
 إىل إدماج برامج العمل املنسقة يف سياسات وأدوات التنمية الوطنية ودون            وإذ يشري   

  اإلقليمية واإلقليمية ورصدها وتقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف بشأن التقدم احملرز،
ألمانة واآللية العاملية على مجيع املستويات،       على احلاجة إىل التنسيق بني ا      وإذ يشدد   

  مبا يف ذلك على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي،
 احلاجة إىل استكشاف سبل لتعزيز أوجه التـآزر فيمـا بـني            وإذ يضع يف االعتبار     

املؤسسات املعنية القائمة املشاركة يف تنفيذ االتفاقية، فضالً عن بناء شراكات فعالـة بـني               
   الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية،اجلهات

 احلاجة إىل جتنب االزدواجية والتداخل واختاذ إجـراءات         وإذ يضع يف االعتبار أيضاً      
  ،)املستويات املناسبة(على املستوى املناسب 

 آليات التنسيق اإلقليمي القائمة، وشـبكات الـربامج         وإذ يضع يف االعتبار كذلك      
 اإلقليمي، والنتائج اهلامة اليت حتققت حـىت اآلن يف مـساعدة            املواضيعية ووحدات التنسيق  

  البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية، مع االعتراف باحلاجة إىل حتسني فعاليتها،
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 بـشأن   ٨-م أ /٣ مـن املقـرر      ٣٣ إىل   ٢٩ الفقرات مـن     وإذ يضع يف االعتبار     
 آليات تيـسري التنـسيق اإلقليمـي              االستراتيجية، وهي الفقرات اليت تتضمن أحكاماً بشأن      

  لتنفيذ االتفاقية،
 وخباصة مرفقها الثاين الذي يتضمن      ICCD/CRIC(7)/INF.6 بالوثيقة   وإذ حييط علماً    

معلومات وقائعية عن اخلدمات املتصلة بالتنسيق اليت توفرها حالياً األمانة واآللية العاملية على             
  الصعيدين دون اإلقليمي، 

، اليت تتضمن املقترحات اإلقليمية املتصلة      ICCD/COP(9)/Misc.2 الوثيقة   نظر يف وقد    
بآليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية، وهي املقترحات اليت أعدهتا مرفقات التنفيـذ             

اإلقليمي اخلاصة مبناطق أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييب، وأوروبـا                    
  شرقية،الوسطى وال

خيارات مستندة إىل أدلة من أجل   " املعنونة   ICCD/COP(9)/3 بالوثيقة   وإذ حييط علماً    
  ، اليت أعدهتا األمانة بالتشاور مع اآللية العاملية،"حتسني ترتيبات التنسيق اإلقليمي

األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية إىل تعزيز فعالية وكفـاءة           يدعو    -١  
نسيق اإلقليمي من أجل تيسري تنفيذ االتفاقية على النحو املطلوب يف االسـتراتيجية،  آليات الت 

وتيسري التعاون فيما بني البلدان األطراف املتأثرة ضمن املناطق، وتعزيز أوجه التآزر فيما بني              
املؤسسات والربامج واآلليات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومصارف التنميـة            

ددة األطراف، واجلهات املاحنة الثنائية، وغريها من اجلهات الفاعلة واآلليات اإلقليميـة            املتع
ودون اإلقليمية من أجل تيسري برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليميـة والقيـام، حـسب               

  االقتضاء، بتقدمي املساعدة التقنية لربامج العمل الوطنية؛ 
لعام لآللية العاملية القيـام، يف حـدود         إىل األمني التنفيذي واملدير ا     يطلب  -٢  

املوارد املتاحة، باملساعدة على التنسيق اإلقليمي وفقاً لالحتياجـات القائمـة واملـستجدة             
والقدرات والقضايا احملددة، بالتشاور مع املناطق، بغية تعزيز التفاعل مع البلدان األطـراف             

ضالً عن تعزيز كفاءة وتأثري أنشطتها يف املتأثرة واملنظمات واملؤسسات األخرى وفيما بينها، ف
  دعم حتقيق األهداف التشغيلية لالستراتيجية وأهداف االتفاقية؛

 إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية دعـم آليـات            يطلب أيضاً   -٣  
وميكن آلليات التنسيق اإلقليمي أن تشمل، فيما تـشمله،  . التنسيق اإلقليمي حسب االقتضاء 

وينبغي لألمـني   . لجان اإلقليمية، وشبكات الربامج املواضيعية، ووحدات التنسيق اإلقليمي       ال
التنفيذي أن يقوم، إذا ما طلبت منه املناطق ذلك، بتخصيص وظيفة لكل منطقة يف حـدود                
املوارد املتاحة يف امليزانية األساسية، على النحو الذي ينعكس يف برنـامج العمـل احملـدد                

وينبغي أن يعمل املوظفـون     . ة السنتني، من أجل دعم آليات التنسيق اإلقليمي       التكاليف لفتر 
الذين توفرهم اآللية العاملية يف حدود املوارد املتاحة جنباً إىل جنب مع املوظفني الذين يـتم                

وتستخدم آليـات   . وزعهم من ِقَبل األمانة يف املؤسسة املضيفة نفسها أو البلد املضيف نفسه           
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. يمي، حسب االقتضاء، مواقع ومكونات وحدات التنسيق اإلقليمـي القائمـة          التنسيق اإلقل 
وتكفل األمانة واآللية العاملية أال تكون هناك ازدواجية بني العمل املضطلع به من أجل تيسري               

ويقدم املوظفون الـذين يقـوم      . التنسيق اإلقليمي والعمل الذي جيري االضطالع به يف املقر        
. م لدعم آليات التنسيق اإلقليمي تقارير إىل الوحدة املختصة يف األمانة          األمني التنفيذي بوزعه  

هؤالء املـوظفني   /وينبغي لألمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية ختصيص هذه الوظائف         
لكل آلية من آليات التنسيق اإلقليمي، حسبما تطلبه املناطق ويف حدود املوارد املتاحة وذلك              

  ؛٢٠١٠ة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف عام قبل انعقاد الدور
 إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية العمـل معـاً            يطلب كذلك   -٤  

بنشاط بشأن برنامج العمل املشترك من أجل تعزيز تعاوهنما وتقدمي دعم فعال إىل البلـدان               
ما على النحو احملدد يف االتفاقية، وتيـسري        األطراف املتأثرة بطريقة تتوافق مع والية كل منه       

التنسيق اإلقليمي واإلسهام يف التعاون يف املنطقة جبملة وسائل منها بناء القـدرات ونقـل                
  التكنولوجيا وغري ذلك من االحتياجات؛

 إىل األمني التنفيذي أن يستعرض الترتيبات احلالية الستضافة وحدات      يطلب  -٥  
 وأن يوقع، حسب االقتضاء، مذكرات تفاهم جديدة مع املؤسسات          التنسيق اإلقليمي القائمة  

والبلدان املضيفة بغية احلد من التكاليف التشغيلية املباشرة واستيعاب أعـداد إضـافية مـن               
املوظفني وتعزيز الشراكات على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي، واستكشاف البـدائل،           

  حسب االقتضاء؛
البلدان األطراف مـن    مني التنفيذي القيام، مببادرة من       إىل األ  يطلب أيضاً   -٦  

عن طريق  بتيسري إنشاء آلية تنسيق إقليمي ألطراف املرفق اخلامس         أوروبا الوسطى والشرقية،    
استكشاف أوجه التآزر مع املؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلة الـيت              

 الغرض، يطلب كذلك إىل األمـني التنفيـذي أن          وهلذا. أبدت اهتماماً باستضافة هذه اآللية    
وميكن أن يكون موقـع  .  من منطوق هذا املقرر٣خيصص وظيفة على النحو املبني يف الفقرة   

يف البداية، يف مقر األمانة مث ُتنقل إىل املنطقة يف مرحلة الحقة بناء على طلـب       هذه الوظيفة، 
   من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية؛ طرافاأل

 البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع         يدعو  -٧  
املدين إىل تقدمي دعم تقين ومايل لوحدات التنسيق اإلقليمي، مبا يف ذلك من خـالل تقـدمي                 

  تربعات إىل الصندوق التكميلي ومسامهات عينية، حسب االقتضاء؛
إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه        إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً        يطلب  -٨  

العاشرة بشأن تنفيذ هذه العملية، والنتائج احملققة، مشفوعاً باستعراض شامل لترتيبات وحدات            
  .منتصف املدة التنسيق اإلقليمي كمكون من مكونات استعراض تنفيذ االستراتيجية يف

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٤املقرر     
  استراتيجية االتصال الشاملة    

  إن مؤمتر األطراف،  
 روح التعاون يف برامج التوعية العامة والتثقيف والتشديد على هـذه            إذ يعيد تأكيد    

   من االتفاقية،١٩ من املادة ٣الربامج حسب ما هو منصوص عليه يف الفقرة 
 مـن   ١فيذي   إىل أن أنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف تشكل اهلدف التن         وإذ يشري   

      اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                
  ،)االستراتيجية( )٢٠١٨-٢٠٠٨(

 بشأن وضـع    ٨-أ/م ٣ب من مرفق املقرر     ‘٣‘)ب(٢٠ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    
  وتنفيذ استراتيجية اتصال شاملة،

من األولويات احملددة يف حتليل حجم العمل  أن إدارة املعارف هي أولوية      وإذ يالحظ   
 اليت يتضمنها وتقرير    ١٢على مستوى كل إدارة، وهو التحليل الذي أُجري مبوجب التوصية           

  ،٢٠٠٥حدة التفتيش املشتركة لعام 
 الدور اهلام للتوعية والتثقيف يف توجيـه االهتمـام إىل االتفاقيـة        وإذ يالحظ أيضاً    

يذ املالئمة على مجيع املستويات، وال سيما من خالل الوصـول           والتركيز على إجراءات التنف   
  إىل صانعي القرارات اهلامة،

 بأمهية إرسال رسالة قوية إىل العامل مفادها أن األراضي اجلافة متثل أصوالً             وإذ يسلم   
  وتتيح فرصاً للتصدي لبعض التحديات الكربى على الصعيد العاملي والوطين واحمللي،

  ،ICCD/COP(9)/Misc.1و ICCD/COP(9)/4/Add.2ثيقتني  الووقد استعرض  
 باستراتيجية االتصال الشاملة باعتبارها أداة أساسية لدعم التنفيـذ          يرحب  -١  

  الفعال لالستراتيجية؛
 من األمانة أن تستعرض استراتيجية االتصال الشاملة من أجل ضمان           يطلب  -٢  

 األمم املتحدة ملكافحة التصحر، فـضالً عـن         تنفيذ االستراتيجية مبا يتوافق مع والية اتفاقية      
  أولويات البلدان األطراف املتأثرة؛

 على أن تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة ميثل أولوية من أولويـات            يشدد  -٣  
 كمـا   ٢٠١١-٢٠١٠االتفاقية، على النحو املناسب وضمن سياق برنامج العمل للفتـرة           

  متر األطراف؛اعتمدته األطراف يف الدورة التاسعة ملؤ
 أن التنفيذ الناجح الستراتيجية االتصال الـشاملة يتطلـب وجـود            يؤكد  -٤  

شراكات استراتيجية فيما بني اجملموعات ذات الصلة، مبا فيها األطراف، ومؤسسات االتفاقية           
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وهيئاهتا الفرعية، والوكاالت ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من الـشركاء             
  تيجيني ووسائط اإلعالم ورابطات الصحفيني، فضالً عن جمموعات اجملتمع املدين؛االسترا

 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة والشركاء املعنـيني       حيث  -٥  
على أن يضعوا يف االعتبار الفرص اليت تتيحها اسـتراتيجية االتـصال الـشاملة يف تنفيـذ                 

  االستراتيجية على مجيع املستويات؛
 تلك املنظمات الدولية اليت تستطيع أن تفعل ذلك إىل دعم أنـشطة             يدعو  -٦  

  البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛
 أيضاً األطراف، وكذلك حكومات الدول غري األطراف يف االتفاقية،          يدعو  -٧  

أو دعم عـيين    /دمي دعم مايل و   واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، إىل تق       
  لضمان التنفيذ الفعال الستراتيجية االتصال الشاملة؛

 األمانة واآللية العاملية على العمل بنشاط، وفقاً لوظائفهما الرئيسية،          يشجع  -٨  
على السعي إلجياد مصادر ابتكارية للتمويل، مبا يف ذلك من القطاع اخلـاص واملؤسـسات               

  ات الصلة، فضالً عن دعم عيين لتنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛ومنظمات اجملتمع املدين ذ
 من األمانة أن تواصل بناء ُنظم تتـسم بالكفـاءة إلدارة املعـارف              يطلب  -٩  

والوساطة يف تقاسم املعرفة تكون مبثابة أدوات للتنفيذ الناجح الستراتيجية االتصال الشاملة،            
 كما اعتمدته األطراف    ٢٠١١-٢٠١٠مل للفترة   على النحو املناسب ويف سياق برنامج الع      

  يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛
 من األمانة أن تواصل أداء دورها املتمثل يف تنـسيق وتنفيـذ             أيضاً يطلب  -١٠  

  استراتيجية االتصال الشاملة يف احملافل ذات الصلة على املستويني اإلقليمي والدويل؛
ذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه          كذلك من األمني التنفي    يطلب  -١١  

  .العاشرة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة
  اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٥املقرر     
ية إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات اتفاق    

  ملتحدة ملكافحة التصحراألمم ا

  إن مؤمتر األطراف،    
 بالدور اخلاص الذي تضطلع به املنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن              إذ يذكّر   

اجملموعات يف الربامج الرامية إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف على النحـو              
  الذي أكدت عليه االتفاقية،

 اعتماد املنظمات غري احلكومية واملنظمات       بشأن ١-م أ /٢٣باملقرر  وإذ يذكّر أيضاً      
  احلكومية الدولية، 

 اليت تطلب إىل األمني التنفيـذي       ٨-م أ /٣ من املقرر    ٣٧بالفقرة  وإذ يذكّر كذلك      
مراعاة املسامهات املقدمة من منظمات اجملتمع املدين عند إعداد معايري االختيـار الواجـب              

املايل الالزم ملشاركتها يف اجتماعات االتفاقية      استيفاؤها حلصول هذه املنظمات على الدعم       
  وأعماهلا وفقاً للنظام الداخلي ملؤمتر األطراف، 

 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر        ٣-بالفرع باء وإذ حييط علماً      
 ، الذي يوعز إىل األمانة بوضع إجراءات منقحة       )االستراتيجية(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية      

معايري اختيار  ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات االتفاقية، مبا يف ذلك            
  ،واضحة وآلية لضمان التوازن بني املشاركني من خمتلف املناطق

 اإلجراءات املقترحة ملشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف           فرغ من استعراض   وقد  
 والتـصويب   ICCD/COP(9)/4/Add.1الوثيقة  اجتماعات وعمليات االتفاقية كما وردت يف       

  اخلاص هبا،
 املشاورات الواسعة اليت جرت مع منظمات اجملتمع املدين مـن           وإذ يالحظ مع التقدير     

  أجل إدراج مسامهاهتا لدى وضع اإلجراءات املنقحة ملشاركتها يف عمليات وفعاليات االتفاقية،
مات اجملتمع املدين يف مـؤمتر      اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظ   يقرر اعتماد     -١  

األطراف وغريه من أنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كمـا وردت يف الوثيقـة               
ICCD/COP(9)/4/Add.1         التوازن ) أ(أي  ( والتصويب اخلاص هبا، ومعايري األهلية الواردة فيها

تـوازن اخلـربات؛         ) د(؛  النظر يف حالة الشبكات املمثَّلة    ) ج(نظام التناوب؛   ) ب(اجلغرايف؛  
  ؛)التوازن بني اجلنسني) ه(

 أعاله، بدءاً من    ١األمانة تنفيذ معايري األهلية املذكورة يف الفقرة        يطلب إىل     -٢  
  الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
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األمني التنفيذي إىل تيسري آليات وإجراءات اختيار املرشحني، مـع          يدعو    -٣  
  فق هذا املقرر عند االقتضاء؛مراعاة مر
األمانة تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين مشاركة فعالة  إىل يطلب أيضاً  -٤  

يف العملية اليت تسبق التحضري الجتماعات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، بغيـة حتـسني           
  فعالية املسامهات اليت يقدمها اجملتمع املدين؛

العمل، بالتشاور مـع مكتـب مـؤمتر          التنفيذي إىل األمني يطلب كذلًك     -٥  
توخي برنامج عمل مؤمتر األطراف عقد جلسات حوار مفتوح مـع           األطراف، على ضمان    

اجملتمع املدين يف األسبوع األول من دورة مؤمتر األطراف من أجل ضمان فعالية مـسامهات               
  اجملتمع املدين يف مداوالت املؤمتر؛

تقدمة واملنظمات الدوليـة واملؤسـسات املاليـة        البلدان األطراف امل  يدعو    -٦  
وأصحاب املصلحة املعنيني إىل املسامهة يف الصندوق التكميلي لالتفاقية، من أجـل ضـمان              

 ويـدعو مشاركة منظمات اجملتمع املدين مشاركة واسعة يف االجتماعات الرمسية لالتفاقية،           
املتعددة األطراف اليت تدعم مشاركة     البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية والوكاالت       

منظمات اجملتمع املدين يف االجتماعات الرمسية لالتفاقية، وكذلك اآللية العاملية، إىل التـشاور   
مع األمانة هبدف جعل مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف هذه االجتماعات أكثر قابلية للتنبؤ        

أي تعهد بغية ضمان حسن التنبـؤ بالتمويـل         هبا وأكثر توازناً، وإىل إحاطة األمانة مسبقاً ب       
  وحسن تنظيم مسامهات اجملتمع املدين يف العملية؛

تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة     إىل األمني التنفيذي  يطلب    -٧  
  . بشأن تنفيذ هذا القرار والنتائج اليت حتققت

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  فقمر

  ملعايري األهليةاً اآلليات واإلجراءات اإلضافية الختيار مرشحني وفق    
يدعو األمني التنفيذي إىل عقد جلسة لفريـق االختيـار، مـستخدماً يف ذلـك                 -١

التكنولوجيا االلكترونية حسب االقتضاء، على أن يتألف هذا الفريق من ممثلني اثـنني عـن               
ن األمانة من أجل اختيار مرشحني وفقاً ملعايري األهليـة       شبكات اجملتمع املدين وممثلني اثنني ع     

  .املتفق عليها
تعني شبكات اجملتمع املدين ممثلني اثنني عنها لعضوية فريق االختيار بناًء على طلـب            -٢

  .األمني التنفيذي
يبلّغ فريق االختيار املمثلَني اللذين اختارهتما منظمات اجملتمع املدين املعتمدة وكذلك             -٣
  .هات اليت ميثالهنا مبشاركتهما قبل موعدها بوقت كافاجل
يقّدم املمثالن اللذان اختارهتما منظمات اجملتمع املدين املعتمدة إىل األمانة وإىل فريق              -٤

االختيار، قبل مشاركتهما يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر، واليـة              
  .رهتماواضحة من املنظمات أو الشبكات اليت اختا

يعد املمثالن اللذان اختارهتما منظمات اجملتمع املدين ويقدمان إىل األمانة وإىل فريق              -٥
االختيار الصالحيات اليت حتدد واجباهتما ومسؤولياهتما، ال سيما من حيث عملهما التحضريي            

  .ومن حيث إبالغ اجلهات اليت ميثالهنا خبصوص مشاركتهما يف اجتماعات االتفاقية
م منظمات اجملتمع املدين املعتمدة وشبكاهتا بتقييم واستعراض املعايري اليت تراعـى    تقو  -٦

  . يف تقدمي الدعم املايل ملشاركة منظمات اجملتمع املدين املعتمدة يف اجتماعات االتفاقية
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  ٩-م أ/٦املقرر     
  تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن تقييم اآللية العاملية    

  ،إن مؤمتر األطراف  
   من االتفاقية،٢٣، و٢٢، و٢١، و٢٠ إىل املواد إذ يشري  
   إىل والية اآللية العاملية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية،اًوإذ يشري أيض  
 املتعلق مبذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف        ٣-م أ /١٠ إىل املقرر    وإذ يشري كذلك    

لدويل للتنمية الزراعية فيما خيص طرائـق       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والصندوق ا      
  اآللية العاملية وعملياهتا اإلدارية،

اخلطة وإطـار العمـل      الذي اعتمد األطراف مبوجبه      ٨-م أ /٣ إىل املقرر    وإذ يشري   
املـشار  (،  )٢٠١٨-٢٠٠٨( للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة          نياالستراتيجي

  ،)إليهما فيما بعد باالستراتيجية
 بتقرير وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة بشأن تقيـيم اآلليـة             وإذ يرحب   

  ،٨-م أ/٣العاملية التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، على النحو املطلوب يف املقرر 
على ضرورة ضمان املساءلة، والكفاية، والفعالية، والشفافية والتماسـك          وإذ يشدد   
يف جمال اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية من أجل تنفيـذ             املؤسسي  

  ،٨-م أ/٣االتفاقية واستراتيجيتها للسنوات العشر، متشياً مع أحكام املقرر 
 على جتنب االزدواجية والتداخل يف األنشطة وعلى تعزيز التكامل بـني            وعزماً منه   

ني التعـاون والتنـسيق وحتقيـق الكفايـة يف اسـتخدام                     اآللية العاملية واألمانة هبدف حتس    
  موارد االتفاقية،

على ضرورة توضيح التسلسل اإلداري لآللية العاملية إزاء مـؤمتر           وإذ يشدد كذلك    
   من االتفاقية،٢١من املادة ) د(٥األطراف وفقاً ألحكام الفقرة 

ة، والتنـسيق، واملـسؤولية،   إىل احلاجة امللحة إىل تناول مـسألة القيـاد         وإذ يشري   
  واالتصال، واإلبالغ، واإلدارة يف إطار مؤسسي واضح املعامل،

أن التقرير احلايل يقدم حتديثاً للتوصيات الوجيهة الواردة يف تقرير وحدة            وإذ يالحظ   
، ٧-م أ/٣ ويف االستراتيجية، على النحو املعتمد مبوجب املقرر ٢٠٠٥التفتيش املشتركة لعام 

  مراعاة األحكام ذات الصلة لالستراتيجية،من خالل 
 تعاون أمانة األونكتاد واآللية العاملية من أجل إعداد تقرير يتـضمن            يطلب  -١  

برنامج عمل كامل وإمجايل التكاليف املقدرة يف سياق فترة السنتني وبرنامج وخطة العمـل              
 يتسىن له تقدمي التوجيه     املتوسطي األجل، حتيله األمانة إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه حىت          
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والقيام بالرقابة فيما يتعلق بتعبئة التربعات واملوارد األساسية املعدة لتمويل كامـل أنـشطة              
  هيئات االتفاقية، واآللية العاملية واألمانة، وبتخصيصها واستخدامها؛

إىل اآللية العاملية أن تعد برامج عمل إقليمية مفـصلة، جتـسد             اًيطلب أيض   -٢  
يات اليت حددهتا املناطق، متشاورةً يف ذلك مع األمانة، ومع األطـراف، يف حـدود               األولو

  املوارد املتاحة، وأن تعرض هذه الربامج على نظر مؤمتر األطراف يف دوراته؛
إىل اآللية العاملية أن تراعي آراء األطراف وغريها من املاحنني           يطلب كذلك   -٣  

التوجيهية لتخصيص املوارد املالية من أمـوال اآلليـة         املهتمني، لدى وضع املعايري واملبادئ      
العاملية، للبلدان النامية األطراف املتأثرة، وعند االقتضاء يف البلدان األطراف املتأثرة يف وسط             

 من االتفاقية، وأن    ٧أوروبا وشرقها، مستحضرةً التوازن بني املرفقات اإلقليمية وفقاً للمادة          
 التوجيهية إىل مؤمتر األطراف لتقدمي مزيد من التوجيـه بـشأهنا            تقدم هذه املعايري واملبادئ   

  واعتمادها يف دورته العاشرة؛
 الدعوة املوجهة إىل جلنـة التيـسري، علـى النحـو املطلـوب يف               يكرر  -٤  

االستراتيجية، قصد تنقيح واليتها واعتماد برنامج عمـل مـشترك ينـسجم مـع اخلطـة            
 إىل أعضاء جلنة التيسري قصد وضع مناهج مالية متـسقة  أيضاً االستراتيجية، والدعوة املوجهة 

ومتكاملة لتتمشى أنشطتهم مع اخلطة االستراتيجية لالتفاقية وتقدمي تقارير بشكل منسق إىل            
  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف؛

 أن تطبق اآللية العاملية مؤشرات األداء واألثر اليت وضـعها مـؤمتر             يطلب  -٥  
اف يف إطار االستراتيجية، وأن تضمن الشفافية يف نظام اإلبالغ بالنسبة لألموال الـيت              األطر

  تعبئها وتدفعها على مجيع املستويات؛
إىل اآللية العاملية أن تعد جتميعاً للبيانات واملعلومات املتعلقـة           اًيطلب أيض   -٦  

تنظر فيها جلنة استعراض تنفيـذ      باملوارد املالية املعبأة والتكنولوجيا املنقولة وأن تقدمها لكي         
وينبغـي أن   . االتفاقية يف الفترة اليت تتخلل دوراهتا، وإحالتها فيما بعد إىل مؤمتر األطـراف            

  :يشمل هذا التجميع املعلومات التالية على األقل
تدابري التدخل على الصعيد القطري يف كل فترة سنتني، تـشمل وصـفاً               )أ(  

 تعبئة موارد مالية كبرية وتوجيههـا، مبـا يف ذلـك املـوارد         مفصالً لإلجراءات املؤدية إىل   
  املخصصة لنقل التكنولوجيا؛

تقديرات على الصعيدين القطري واإلقليمي بشأن املوارد املاليـة املعبـأة             )ب(  
والتكنولوجيا املنقولة، مبـساعدة مـن اآلليـة العامليـة باالسـتناد إىل معـايري واضـحة                            

  لتخصيص املوارد؛
 إىل األمانة أن تقوم، بالتعاون مع اآللية العاملية، بوضع اسـتراتيجية            يطلب  -٧  

مشتركة جلمع األموال فيما يتعلق بتعبئة املوارد لتمويل األنشطة املكملة ألنشطة اآللية العاملية،        
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تتناول كالً من احتياجات البلدان النامية األطراف املتأثرة، وعند االقتضاء البلدان األطـراف             
املتأثرة يف وسط أوروبا وشرقها واملتطلبات الداخلية للمؤسسات واهليئتني الفرعيتني لالتفاقية           
مع مراعاة والييت كل من األمانة واآللية العاملية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيـة، وأن     

  تقدم األمانة هذه االستراتيجية إىل مؤمتر األطراف من أجل النظر فيها واعتمادها؛
إىل املدير املسري لآللية العاملية، بالنظر إىل مسؤولية اآللية أمـام           اً  يطلب أيض   -٨  

مؤمتر األطراف، أن يقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دورات املـؤمتر لكـي          
  تدقق فيه األطراف وأن يكون مستعداً ملعاجلة شواغل األطراف؛

 دورته التاسعة أن يقـوم، إىل       إىل مكتب مؤمتر األطراف يف     يطلب كذلك   -٩  
جانب املدير املسري لآللية العاملية واألمني التنفيذي، بإجراء تقييم للترتيبات املوجودة واحملتملة            
لآللية العاملية يف جمال اإلبالغ، واملساءلة، والترتيبات املؤسسية ولآلثار القانونية واملالية املترتبة            

وباإلشـراف   منظمة جديدة إليواء اآللية العاملية،    /ؤسسةعليها، مبا يف ذلك إمكانية حتديد م      
على هذا التقييم، مراعياً يف ذلك آراء الكيانات األخرى املعنية واملهتمة مثل البلدان املـضيفة               
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، مع مراعاة السيناريوهات املقدمة يف تقييم وحدة التفتيش            

وضرورة جتنب االزدواجية والتـداخل يف      ) JIU/REP/2009/4وثيقة  ال(املشتركة لآللية العاملية    
اً إىل مكتب مؤمتر األطراف أن يقـدم إىل مـؤمتر           ويطلب أيض عمل األمانة واآللية العاملية،     

األطراف يف دورته العاشرة، تقريراً عن هذا التقييم لكي ينظر فيه املؤمتر ويتخذ قراراً بـشأن                
  ة يف جمال اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية؛مسألة ترتيبات اآللية العاملي

 إىل األمني التنفيذي واملدير املسري لآللية العاملية أن يعدا معاً تقريـراً             يطلب  -١٠  
 ٨ إىل ٥ ومن ٣ إىل ١يتضمن آخر املستجدات فيما خيص التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات من 

تنفيذ االتفاقية يف الفترة اليت تتخلل دوراهتا وأن        من هذا املقرر وأن يقدماه إىل جلنة استعراض         
ُيعدا معاً تقريراً متكامالً يتفقان عليه وأن يقدماه إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة لكـي               

  .تنظر فيه األطراف

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٧املقرر     
مة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية متابعة ما انتهى إليه مؤمتر الق       

األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني السادسة عـشرة والـسابعة           
 عشرة للجنة التنمية املستدامة

  إن مؤمتر األطراف،  
   بأمهية وضع أسس سياساتية حمكمة لتنفيذ االتفاقية،إذ يقّر  
 دعا األمني التنفيذي إىل النظر يف املـشاركة يف          الذي ٨-م أ /٣ إىل مقرره    وإذ يشري   

حوار سياسايت حول االستراتيجية من أجل إذكاء الوعي هبا يف صفوف واضـعي قـرارات               
السياسات العامة ذوي الصلة وتشجيعهم على تبنيها، وذلك بوسائل تشمل االستفادة مـن             

   التنمية املستدامة، الفرص اليت تتيحها الدورتان السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة
  ،٦٣/٢١٨ قرار اجلمعية العامة وإذ يضع يف اعتباره  
 لتركيز نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف دورتيـه           وإذ يعرب عن تقديره     

السادسة عشرة والسابعة عشرة على مسائل التصحر واجلفاف والتنمية الريفيـة واألراضـي           
  والزراعة وتنمية أفريقيا، 

 بتقرير جلنة التنمية املستدامـة يف دورتيها الـسادسة عـشرة           حييط علماً   -١  
  والسابعة عشرة؛ 

 بالدعوة اليت ُوجهت إىل الدول األعضاء يف الدورة السابعة          حييط علماً أيضاً    -٢  
  عشرة للجنة التنمية املستدامة من أجل دعم وتعزيز تنفيذ االستراتيجية؛ 

املعنية، ال سيما التابعة ملنظومة األمم املتحـدة،       املنظمات والوكاالت    يدعو  -٣  
ومنها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،            
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث، والـصندوق            

دويل، ومرفق البيئة العاملية، لكي تقدم الدعم التقين واملـايل          الدويل للتنمية الزراعية، والبنك ال    
املنبثقة عن الدورة السابعة عـشرة للجنـة     السياسة العامة   إىل البلدان املؤهلة لتنفيذ توصيات      

  وختفيف آثار اجلفاف ومكافحة التصحر؛ استخدام األراضي خيارات التنمية املستدامة بشأن 
ملتحدة املعنية إىل التعاون مع األمانة يف دعـم         مجيع وكاالت األمم ا   يدعو    -٤  

  لتصحر واجلفاف؛ االتوصل إىل استجابة فعالة لتحديات
 األطراف على إنشاء مراكز حبوث وشبكات وطنية وإقليمية ودون          يشجع  -٥  

إقليمية لتبادل البحوث واملعلومات واملعارف التقليدية والثقافية والتكنولوجيا فيمـا يتعلـق            
  . القاحلة وشبح القاحلة واجلافةيكولوجية شبه الرطبةبالُنظم اإل

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٨املقرر     
تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمـات               

  واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
   مؤمتر األطراف،إن  
  الستراتيجية تدعو إىل بناء الشراكات من أجل تنفيذ االتفاقية، إىل أن اإذ يشري  
 تأكيد احلاجة إىل إجراءات هادفة متعاضدة من أجل التـصدي للتـصحر             وإذ يعيد   

  ،وتدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف
 بالتقدم احملرز حىت اآلن على صعيد وضع ترتيبات للتعاون مع االتفاقيات            وإذ يرحب   

  ذات الصلة،
 لالتفاقيات واالتفاقات والربامج الدولية اليت أتاحت معلومات         يعرب عن تقديره   وإذ  

  واختذت إجراءات مشتركة للمساعدة يف تفعيل االستراتيجية،
 على تطوير املزيد من سبل التعاون مع اهليئات الدولية املختصة بشأن       يشجع  -١  

  نفيذ االستراتيجية؛ تدهور األراضي واجلفاف يف سياق ت/املسائل املتصلة بالتصحر
 إىل األمني التنفيذي أن يواصل التعاون مع جهات تشمل برنـامج             يطلب  -٢  

األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،            
نك الدويل،  واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والب     واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،     

ومرفق البيئة العاملية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بغية تعزيز مشاركة هذه الوكاالت            
  واملنظمات يف تنفيذ االتفاقية عن طريق تعاوهنا مع البلدان املتأثرة؛

 إىل األمني التنفيذي أن يواصل التنسيق مع أمانيت اتفاقية األمم           يطلب أيضاً   -٣  
ة بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي عن طريق فريق االتصال املشترك            املتحدة اإلطاري 

لتيسري تبادل املعلومات واعتماد ُنُهج مشتركة من أجل مواءمة وتيسري متطلبات تقدمي التقارير  
  من قبل األطراف؛

إىل األمانة أن تواصل أنشطة الدعوة اليت تضطلع هبا فيمـا يتعلـق             يطلب    -٤  
دارة املستدامة لألراضي واملوارد املائية وإدارة خماطر اجلفاف يف سـياق التعـاون             بقضايا اإل 

  الدويل يف جمايل تغري املناخ والتنوع البيولوجي؛
 إىل األمانة أن تعّد، يف إطار التحضري للدورة العاشرة ملـؤمتر             كذلك يطلب  -٥  

ألنـشطة  اتية متكينيـة     الدعوة يهدف إىل هتيئة بيئة سياس      أطرٍ لسياسات األطراف، مشروع   
 تغري املنـاخ  مع  أوجه التآزر مع أنشطة التكيف      ، فيما تشمله،    قضايا تشمل املتعلقة ب  الدعوة

، وذلك يف سـياق التـصدي       ، والتنوع البيولوجي للُنظم اإليكولوجية العاملية     وختفيف آثاره 
  ؛تدهور األراضي واجلفاف/لتصحرلتحديات ا
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بـشأن قـضايا     أطراً لسياسات الـدعوة       إىل األمانة أن تضع    يطلب أيضاً   -٦  
تدهور األراضي واجلفاف، مراعيـةً يف      /الضارة للتصحر مواضيعية من أجل التصدي لآلثار      

ذلك اإلمكانات اليت تتيحها اإلدارة اإلقليمية والُنهج املراعية لنوع اجلنس، وأن تبلغ بانتظـام              
حة عن اإلجراءات اليت قد تكون      املتأثرة واجلهات األخرى الرئيسية من أصحاب املصل      البلدان  

  مفيدة يف تنفيذ برامج العمل؛
 إىل األمني التنفيذي أن جيري، يف إطار وضع أطر سياسـات    يطلب كذلك   -٧  

الدعوة، مشاورات واسعة مع األطراف وأن حيرص على اتساق هذه األطر مع برنامج عمل              
  ؛فيما يتصل بتنفيذ االستراتيجيةاألمانة 

تنفيذي إىل استخدام أطر سياسات الدعوة ذات الصلة املقرر          األمني ال  يدعو  -٨  
        على حنو يتسق مع أنشطة األمانـة يف جمـال         لتنفيذها  وضعها من أجل التماس موارد مالية       

  مجع األموال؛
 األطراف واملنظمات صاحبة املصلحة على التماس التعاون وتعزيزه من        حيث  -٩  

لتمويل ملنع التصحر وتدهور األراضي وختفيـف آثـار       خالل الشراكات واألحباث اهلادفة وا    
اجلفاف بواسطة برامج العمل الوطنية، وبرامج العمل دون اإلقليمية، وبرامج العمل اإلقليمية،            
وشبكات الربامج املواضيعية، كي تتفادى بذلك ازدواجية اجلهود وتضمن تعزيز الـسياسات      

ون واخلطط والربامج األخرى، مراعية يف ذلـك        املواتية يف االستراتيجيات الوطنية وأطر التعا     
أمهية الكربون الذي حتتويه تربة األراضي اجلافة، واإلدارة املستدامة لألراضي، وإدارة خمـاطر         
اجلفاف يف استراتيجيات التكيف، وأمهية النهج القائم على النظام اإليكولوجي إلدارة التنوع            

  البيولوجي يف األراضي اجلافة؛
مانة واآللية العاملية إىل تعزيز النهج املنسقة الستـشكاف فـرص            األ يدعو  -١٠  

احلصول على التمويل عن طريق مرفق البيئة العاملية وغريه من آليات التمويل من أجل تنفيـذ         
  تدهور األراضي واجلفاف؛/املبادرات ذات الصلة بقضايا التصحر

ـ           يطلب  -١١            امج عملـها    إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة أن تـضّمن برن
 استعراضاً وتقييماً للتقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر وأن تقدم تقريراً بـشأنه إىل               ٢٠١١لعام  

  .مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
  اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٩املقرر     
   ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني     

  إن مؤمتر األطراف،  
إىل اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ           إذ يشري     

اليت اعتمدها مؤمتر   ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      
  ، ٨-م أ/٣األطراف يف دورته الثامنة يف املقرر 

 املقدمني من   ٢٠١١-٢٠١٠ املقترحني لفترة السنتني      يف الربنامج وامليزانية   وقد نظر   
، ويف التقرير املتعلق بأداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة الـسنتني            )١(األمني التنفيذي 

، وتقرير مراجعة حسابات الصناديق االستئمانية لالتفاقية عن فترة السنتني          )٢(٢٠٠٩-٢٠٠٨
فترة للة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية       ، والتقرير املتعلق حبا   )٣(٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .)٤(٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
اليورو كعملة  باستخدام   COP.ES-1/1إىل القرار املنصوص عليه يف الوثيقة       وإذ يشري     

  ،٢٠١١-٢٠١٠حسابية يف 
بالتقدم الذي أحرزته األمانة واآللية العامليـة يف تطبيـق          وإذ حييط علماً مع التقدير        

  مليزنة القائمة على النتائج، ا
 ٥١١ ٢٩٢باملسامهة السنوية املقدمة من احلكومة املضيفة مببلغ        وإذ حييط علماً أيضاً       

  يورو يف امليزانية األساسية،
برامج عمل األمانة واآللية العاملية على النحو الوارد يف املرفق األول           يعتمد    -١  

  من هذا املقرر؛
 يورو لفترة الـسنتني     ١٦ ٣٦٤ ٨٠٠ مقدارهاسية  على ميزانية أسا  يوافق    -٢  
  ؛١ لألغراض املُدرجة يف اجلدول ٢٠١١-٢٠١٠

 على النحـو  ٢٠١١ و٢٠١٠جدول االشتراكات اإلرشادي لعامي   يعتمد    -٣  
  ذا املقرر؛هلالوارد يف املرفق الثاين 

     باملسامهة السنوية املقدمة مـن احلكومـة املُـضيفة         حييط علماً مع التقدير       -٤  
 يورو يف امليزانية األساسية تعويضاً عن النفقات املُخطط هلا، ومـسامهتها            ٥١١ ٢٩٢مببلغ  

__________ 

)١( ICCD/COP(9)/5و Add.1-4. 
)٢( ICCD/COP(9)/6و Add.1. 
)٣( ICCD/COP(9)/6/Add.4. 
)٤( ICCD/COP(9)/6/Add.5. 
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يف أحداث أمانة االتفاقية اليت     لألمانة   يورو   ٥١١ ٢٩٢السخية من خالل صندوق بون مببلغ       
  تنظمها األمانة؛

     على مالك املوظفني للميزانية األساسـية علـى النحـو الـوارد يف             يوافق    -٥  
  ؛٢جلدول ا

 يف ٨,٣عند نـسبة  املتداول احلفاظ على مستوى احتياطي رأس املال     ُيقرر    -٦  
  العامة؛النفقات املائة من النفقات املقدرة للميزانية األساسية، مبا يشمل 

من بنود االعتمادات   بند   لتنفيذي بإجراء التحويالت بني كل    لألمني ا يأذن    -٧  
 يف املائة مـن جممـوع       ٢٠ أدناه، وحبٍد إمجايل بنسبة      ١ احملدَّدة يف اجلدول     ٨-١األساسية  

 يف  ٢٥هذه، شريطة تطبيق حد إضايف يصل إىل أقل مـن           االعتمادات  النفقات املقدرة لبنود    
املائة من كل بند من بنود االعتمادات هذه، ويطلب إىل األمني التنفيذي تقـدمي تقريـر إىل                 

  ؛من هذا القبيلمؤمتر األطراف عن أي حتويالت 
، بـأن   ٢٠١١-٢٠١٠لألمني التنفيذي أيضاً خالل فترة الـسنتني        يأذن    -٨  

يسحب من املوارد النقدية املتاحة من امليزانية األساسية، مبا يشمل األرصدة غـري املُنفقـة،               
  واملسامهات من الفترات املالية السابقة والدخل املتنوع؛

ا اإلرشادية للعـام     األمني التنفيذي إخطار األطراف باشتراكاهت     إىليطلب    -٩  
أكتوبر من العام السابق للتشجيع علـى التـبكري         / تشرين األول  ١٥القادم يف موعد أقصاه     

  بسداد االشتراكات مما ميكِّن من متويل النفقات املوافَق عليها أعاله؛
 يف امليزانيـة    امراعـاة أن اشـتراكاهت    مجيع األطراف يف االتفاقية إىل      يدعو    -١٠  

      يناير من كل عام أو قبل هـذا التـاريخ وفقـاً           / كانون الثاين  ١هلا يف   وصواألساسية يتوقع   
   من القواعد املالية ملؤمتر األطراف؛١٤للفقرة 

االشتراكات غري املُسددة،   حتصيل   جبهود األمني التنفيذي يف متابعة    يرحب    -١١  
شادية يف امليزانية   وإن كان يشري مع القلق إىل عدد من األطراف اليت مل ُتسدد اشتراكاهتا اإلر             

 واألعوام السابقة وأن هذه االشتراكات املتوقعة غري املُـسددة بلـغ            ٢٠٠٨األساسية لعام   
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ دوالر أمريكي حىت ٢ ٧٤٩ ٠٠٠جمموعها 
          األطراف اليت مل ُتسدد اشـتراكاهتا بعـد يف امليزانيـة األساسـية            يشجع    -١٢  

األمني التنفيـذي أن    إىل  ة إىل القيام بذلك دون تأخري، ويطلب         واألعوام السابق  ٢٠٠٨لعام  
       يف الـصناديق   املـسامهات   يواصل نشر املعلومات وحتديثها بشكل منـتظم عـن حالـة            

  االستئمانية لالتفاقية؛
لألمني التنفيذي بالدخول يف ترتيبات مع أي طرف تظل اشـتراكاته           يأذن    -١٣  

زمـين  جـدول  "دة لعامني أو أكثر لالتفاق بشكل متباَدل على         املعلقة املتفق عليها غري ُمسد    
لكل طرف من هذا القبيل، لسداد كافة االشتراكات املتفق عليها غري املُسددة            " مدفوعاتلل
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ـ يف غضون ست سنوات اعتماداً على الظروف املالية للطرف املعين و           سداد االشـتراكات   ل
  املُقبلة يف التاريخ املُحدد؛

أي ترتيب من هذا القبيل     تقدمي تقرير عن تنفيذ     ألمني التنفيذي    ا إىليطلب    -١٤  
  إىل مؤمتر األطراف؛

                باحتياجات التمويـل مـن خـارج امليزانيـة والـيت تـصل          حييط علماً     -١٥  
 يـورو للـصندوق   ١٠ ٦٢٢ ٠٠٠، منـها   يورو للصندوق التكميلي  ٢٥ ٠٧٥ ٠٠٠إىل  

اخلارجة لألموال   يورو   ١١ ٩٤٥ ٠٠٠اخلاص، و  يورو للصندوق    ٢ ٥٠٨ ٠٠٠ و التكميلي
آللية العاملية، على أساس أن تكون األنشطة يف إطار كل هذا التمويل اخلارج عن              اعن ميزانية   

 مع االستراتيجية، وتكون األنشطة يف إطار الصندوق التكميلي متـسقة مـع             ةامليزانية متسق 
  الصلة؛القواعد املالية ومقررات مؤمتر األطراف األخرى ذات 

األطراف، فضالً عن حكومات الدول غري األطـراف، واملنظمـات          يدعو    -١٦  
لـصندوق التكميلـي    لاحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تقـدمي مـسامهات           

  والصندوق اخلاص واألموال اخلارجة عن ميزانية اآللية العاملية؛
       أدناه، تـصل    ٣اجلدول  على ميزانية طوارئ على النحو املُحدد يف        يوافق    -١٧  

 يورو خلدمات املؤمترات، ُتضاف إىل امليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني            ١ ٩٨٨ ٠٠٠إىل  
امليزانية العادية لألمـم   القادمة إذا ما قررت اجلمعية العامة عدم توفري املوارد هلذه األنشطة يف             

  ؛٢٠١١-٢٠١٠املتحدة لفترة السنتني 
فتـرة  لالعامة أن يشمل جدول املؤمترات واالجتماعات        إىل اجلمعية    يطلب  -١٨  
   دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية املتوخاة لفترة السنتني؛٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
يورو، على النحـو     ١ ٤٩٤ ٠٠٠إىل تكاليف إضافية ُمقدرة مببلغ      يشري    -١٩  

شرة ملؤمتر األطراف يف بون،      أدناه، سيتم تكبدها يف حالة عقد الدورة العا        ٤املبيَّن يف اجلدول    
 إدراج املبلـغ  ،الغرض إىل هذا املبلـغ اليت تغطي هذا    وُيقرر، يف حالة عدم وصول التربعات       

  دمات املؤمترات؛خلطوارئ اليف ميزانية املتبقي 
 األمني التنفيذي، عند الدخول يف ترتيبات مع حكومات تعرض          إىليطلب    -٢٠  

ته الفرعية، استرعاء نظر احلكومة املضيفة إىل أمهيـة         استضافة دورات مؤمتر األطراف وهيئا    
  تيسري مشاركة اآللية العاملية يف هذه االجتماعات؛

 األمني التنفيذي أن يواصل اتباع إرشادات منظومة األمـم          إىليطلب أيضاً     -٢١  
  املتحدة بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

التنفيذي أن يقدم تقريراً عـن تكـاليف وفوائـد     املدير إىليطلب كذلك    -٢٢  
  التحول إىل عملة اليورو يف وثيقة الربنامج وامليزانية للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛
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 من تقرير جملـس مراجعـي       ٣٠بالتوصيات الواردة يف الفقرة     حييط علماً     -٢٣  
التطـورات داخـل    حسابات األمم املتحدة، ويطلب من األمني التنفيذي أن يواصل متابعة           

منظومة األمم املتحدة بشأن استحقاقات هناية اخلدمة، وحتديد اخليارات لتمويل ما يتصل هبا             
  من خصوم وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة؛

األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة      إىل   يطلب  -٢٤  
  مانية املنشأة مبوجب القواعد املالية؛عن حالة الصناديق االستئ

 املدير العام أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته           إىليطلب كذلك     -٢٥  
  العاشرة عن حالة األموال اخلارجة عن ميزانية اآللية العاملية؛

القائمة على النتائج   امليزنة  إىل األمني التنفيذي حتسني تطبيق      يطلب كذلك     -٢٦  
ارد املتاحة بأولويات النتائج، مسترشداً مببادئ تعظيم الكفاءة يف استخدام املـوارد،            بربط املو 

          وحتسني الشفافية وضمان الترابط فضالً عن إزالـة االزدواجيـة يف العمـل بـني األمانـة            
  واآللية العاملية؛

ـ          يطلب    -٢٧   ل إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية قائمة على النتائج وبرامج عم
سـيناريوهات  وضـع   ، مبا يشمل    ٩-م أ /١، متشياً مع املقرر     ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   

يف املبيَّن  للميزانية تعكس النمو االمسي الصفري والنمو الفعلي الصفري، استناداً إىل النموذج            
  .املرفق الثالث

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ١اجلدول 
  ج الفرعي من املوارداحتياجات الربنام

  )املبالغ بآالف اليورو(

  ٢٠١١  ٢٠١٠  الربامج
  اجملموع
٢٠١١-٢٠١٠ 

        األمانة
  ١ ٠١٦,٧  ٥٢٨,٧  ٤٨٨,٠   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف-١
  ١ ٠٨١,٢  ٥١٩,٠  ٥٦٢,٢   إطار السياسة العامة-٢
  ١ ٢٧٤,٣  ٥٧٣,٤  ٧٠٠,٩   العلم والتكنولوجيا واملعرفة-٣
  ٢٤١,٤  ٩٦,٦  ١٤٤,٨   بناء القدرات-٤
  ٣١٥,٦  ١٤٢,٠  ١٧٣,٦   التمويل ونقل التكنولوجيا-٥
  ١ ٨٢٤,٧  ٩٣٠,٦  ٨٩٤,١  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري/ الدعم اإلداري-٦
  ٦٤٧,٧  ٣١٠,٩  ٣٣٦,٨  خدمات املؤمترات/ الدعم اإلداري-٧
  ٤ ٢٦٣,٨  ٢ ٢١٧,٢  ٢ ٠٤٦,٦  اإلدارة وخدمات التمويل/ الدعم اإلداري-٨

  ١٠ ٦٦٥,٤ ٥ ٣١٨,٤ ٥ ٣٤٧,٠  اجملموع الفرعي لألمانة
  ٧٢,٠  ٣٦,٠  ٣٦,٠  جلنة العلم والتكنولوجيا

  ٧٢,٠  ٣٦,٠  ٣٦,٠  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
        اآللية العاملية

  ٢٣٧,٤  ١١٩,٩  ١١٧,٥  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف
  ٣٣٤,٤  ١٦٨,٩  ١٦٥,٥  إطار السياسة العامة

  ١ ٦٣١,٣  ٨٢٣,٨  ٨٠٧,٥  تكنولوجياالتمويل ونقل ال
  ١ ٤٢٠,١  ٧١٦,٥  ٧٠٣,٦  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري/الدعم اإلداري

  ٣ ٦٢٣,٢ ١ ٨٢٩,١ ١ ٧٩٤,١  اجملموع الفرعي لآللية العاملية
  ١٤ ٤٣٢,٦ ٧ ٢١٩,٥ ٧ ٢١٣,١  اجملموع  

  ١ ٨٧٦,٢  ٩٣٨,٥  ٩٣٧,٧  نفقات عامة
  ٥٦,٠  ٢٨,٠  ٢٨,٠  احتياطي رأس املال املتداول

  ١٦ ٣٦٤,٨ ٨ ١٨٦,٠ ٨ ١٧٨,٨  جمموع االحتياجات من املوارد
  ١ ٠٢٢,٥  ٥١١,٣  ٥١١,٢  مسامهة من حكومة البلد املضيف: منهمطروحاً 
  ١٥ ٣٤٢,٣ ٧ ٦٧٤,٧ ٧ ٦٦٧,٦  صايف املوارد املطلوبة كمسامهات إرشادية  
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  ٢اجلدول 
 االحتياجات من املوظفني

  ات املطلوبةاالحتياج  االحتياجات الفعلية

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

    األمانة

    الفئة الفنية وما فوقها  -ألف 

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ أمني عام مساعد

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١-مد

 ٦٫٠٠ ٦٫٠٠ ٦٫٠٠ ٥-ف

 ٦٫٢٥ ٦٫٢٥ ٦٫٢٥ ٤-ف

 ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣-ف

 ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٢-ف

 ٢٠٫٢٥ ٢٠٫٢٥ ٢٠٫٢٥ اجملموع الفرعي ألف

 ١١٫٠٠ ١١٫٠٠ ١١٫٠٠ خلدمات العامة افئة  -باء 

 ٣١,٢٥ ٣١,٢٥ ٣١,٢٥ )باء+ ألف (اجملموع 

    

 . وظيفة من تكاليف دعم الربامج١١,٥إضافة إىل املوظفني املبينني أعاله، يتم متويل   

  االحتياجات املطلوبة  االحتياجات الفعلية

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

    اآللية العاملية

    وما فوقهاالفئة الفنية   -ألف 

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٢-مد

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١-مد

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٥-ف

 ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ ٤-ف

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣-ف

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢-ف

 ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ١-ف

 ٩٫٠٠ ٩٫٠٠ ٩٫٠٠ اجملموع الفرعي ألف

 ٥٫٠٠ ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  اخلدمات العامةفئة  -باء 

 ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠ )باء+ ألف (اجملموع 

 ٤٥٫٢٥ ٤٥٫٢٥ ٤٥٫٢٥ اجملموع اإلمجايل
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  ٣اجلدول 
  تقديرات الطوارئ خلدمات املؤمترات

يف حالة ما إذا قررت اجلمعية العامة عدم إدراج دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية يف (
  )ميزانيتها العادية

 )املبالغ بآالف اليورو(

 ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وجه اإلنفاق

 ١ ٧٥٩,٠ ١ ٧٥٧,٠ مات املؤمتراتخد
 ٢٢٩٫٠ ٢٢٨٫٠ )٪١٣(نفقات عامة 

 ١ ٩٨٨,٠ ١ ٩٨٥,٠ جمموع االحتياجات من املوارد  

  ٤اجلدول 
  تكاليف التشغيل لعقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف بون

 )املبالغ بآالف اليورو(

 وجه اإلنفاق

النفقات املقدرة للدورة 
  التاسعة ملؤمتر األطراف

٢٠٠٩–٢٠٠٨ 

النفقات املقدرة للدورة 
  العاشرة ملؤمتر األطراف

٢٠١١–٢٠١٠ 

 ١ ٢٠٢,٠  ١ ٢٠٠,٠ التكاليف احلدية
 ١٢٠٫٠ ١٢٠٫٠ تكاليف طارئة

 ١ ٣٢٢,٠ ١ ٣٢٠,٠ اجملموع الفرعي  
 ١٧٢٫٠ ١٧٢٫٠ نفقات عامة

 ١ ٤٩٤,٠ ١ ٤٩٢,٠ جمموع االحتياجات من املوارد  

  ٥اجلدول 
  اص املقدرة من املوارداحتياجات الصندوق اخل

 )املبالغ بآالف اليورو(

 ٢٠١١–٢٠١٠ وجه اإلنفاق

  واملشاركني يف االجتماعاتاملمثلني سفر 
 ٥٥٣٫٠ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
 ٥٥٣٫٠ جلنة العلم والتكنولوجيا  
 ١ ١١٣,٠ الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  

 ٢ ٢١٩,٠ اجملموع الفرعي  
 ٢٨٩٫٠ نفقات عامة

 ٢ ٥٠٨,٠ جمموع االحتياجات من املوارد  
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  املرفق األول

  برامج عمل األمانة واآللية العاملية    

  األمانة    
 الصندوق التكميلي  امليزانية األساسية  جمال النتيجة

    ١اهلدف التنفيذي 
تدهور األراضـي واجلفـاف،      و القضايا املتعلقة بالتصحر   فعاالً ب  إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعد الدويل والوطين واحمللي إبالغاً          ١-١

  .ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي/بني جهود التصدي هلذه القضايا وعملية التكيف مع تغري املناخوأوجه التآزر 
٣٩٤ ٥٠٠  

بالتجـارة الزراعيـة،    املتعلقـة   دولية ذات الصلة، مبا فيها تلك       األراضي واجلفاف يف احملافل ال    تناول القضايا املتعلقة بالتصحر وتدهور       ٢-١
  .والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة واحلد من الفقرواستغالله استغالالً مستداماً، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي 

٣٠٠ ٢٠٠  

وتناوهلـا  الشمال واجلنوب باعتبارها أصحاب مصلحة يف عمليات االتفاقية،     العلمية يف   واألوساط  مشاركة منظمات اجملتمع املدين     زيادة   ٣-١
  .املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيفمبادراهتا األراضي واجلفاف يف قضايا التصحر وتدهور 

٣٢٢ ٠٠٠  

٢ ٣٥٠ ٠٠٠  

  ٢ ٣٥٠ ٠٠٠  ١ ٠١٦ ٧٠٠  اجملموع الفرعي  
      ٢اهلدف التنفيذي 

اإلدارة املـستدامة   تعـوق   األراضي واحلواجز اليت     ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً للتصحر وتدهور        املؤثرة سياسياً  تقييم العوامل    ١-٢
  .التدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجزوتقدمي توصيات بشأن لألراضي، 

٤٠٧ ٢٩٠    

معلومات أساسية بيوفيزيائيـة    استراتيجية مستندة إىل    لوضعها يف شكل وثائق     برامج عملها الوطنية    بتنقيح  البلدان األطراف املتأثرة    قيام   ٢-٢
  . اقتصادية وإدراجها يف أطر استثمار متكاملة-واجتماعية 

٨٨ ٣٨٠    

 قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي وتدهور األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري                    ٣-٢
  . ذات الصلةطط والسياسات العامة القطاعية واالستثماريةذلك من اخل

  ٢ ٩٠٠ ٠٠٠  

مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنـائي     /أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف صلب براجمها        املتقدمة  البلدان األطراف   دمج   ٤-٢
  .لوطنيةاخلطط القطاعية واالستثمارية اعلى حنو يتسق مع التزامها بدعم 

٢٦١ ٧٩٠    
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 والتنوع البيولوجي وختفيف آثار تغري املنـاخ  ،تدهور األراضي/تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر      اعتماد أو تعزيز     ٥-٢
  .والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

٣٢٣ ٧٤٠    

  ٢ ٩٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٨١ ٢٠٠  اجملموع الفرعي  
      ٣اهلدف التنفيذي 

    ٦١٦ ١٥٠  . االقتصادية يف البلدان املتأثرة-البيوفيزيائية واالجتماعية برامج الرصد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات  دعم ١-٣
ءمـة الـُنهج    وموا االقتصادية   -أقوى البيانات املتاحة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية        إطار مرجعي أساسي يستند إىل       وضع   ٢-٣

  . تدرجيياًالعلمية ذات الصلة
٢٥ ٣١٠    

    ١٣٤ ٥٠٠  .هبدف حتسني اختاذ قرارات االقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة -البيوفيزيائية واالجتماعية تعزيز معرفة العوامل  ٣-٣
للتمكن مـن    األراضي املتدهورة يف املناطق املتأثرة       اجلفاف واستصالح آثار   حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف           ٤-٣

  .اختاذ القراراتيف دوات تساعد وضع أ
٢ ٦٥٠ ٠٠٠  ١٤٢ ٠٠٠  

الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقـرري           على   ،املعارف، مبا فيها املعارف التقليدية    لتبادل  نظم فعالة   توافر   ٥-٣
  .والتجارب الناجحة وتبادهلاحتديد أفضل املمارسات ويشمل ذلك هائيني، السياسات واملستعملني الن

٢١٨ ٩٤٠    

دعم تنفيذ اتفاقية األمم    يف  وتدهور األراضي واجلفاف    العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر       ؤسسات  املشبكات و ال إشراك   ٦-٣
  .املتحدة ملكافحة التصحر

١٣٧ ٤٠٠    

  ٢ ٦٥٠ ٠٠٠  ١ ٢٧٤ ٣٠٠  اجملموع الفرعي  
      ٤اهلدف التنفيذي 

القـدرات الالزمـة علـى      املترتبة على التقييم هبدف تطوير      خطط العمل   أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ       البلدان اليت   قيام   ١-٤
  .الوطين واحملليين الصعيدالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على لقضايا ى الفردي واملؤسسي والُنظُمي من أجل التصدي املستو

٢٠٠ ٠٠٠  ٩٩ ٤٠٠  

لتحديد ما حتتاج إليه    عمليات التقييم ذات الصلة     يسبق أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف إجراء          البلدان اليت مل    شروع   ٢-٤
  .الوطين واحملليالصعيدين وتدهور األراضي واجلفاف على من قدرات للتصدي للتصحر 

١٤٢ ٠٠٠    

  ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٤١ ٤٠٠  موع الفرعياجمل  
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      ٥اهلدف التنفيذي 
وتـأثري  فعالية  لزيادة  املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف      بوضع أطر استثمار متكاملة من أجل تعبئة        البلدان األطراف املتأثرة    قيام   ١-٥

  . تدابري التدخل
٤٠ ٦٠٠    

لدعم املبادرات احمللية الراميـة إىل      وعلى حنو ميكن التنبؤ به       كبرية وكافية يف الوقت املناسب       البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية    تقدمي   ٢-٥
  .والتخفيف من آثار اجلفافومنع حدوثه تدهور األراضي  وقلب اجتاه التصحر

    

الية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العامليـة،   املؤسسات واملرافق والصناديق امل   على صعيد   لتعبئة املوارد املالية    املزيد من اجلهود    األطراف  بذل   ٣-٥
  املؤسساتإدارة هذه اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس /عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية

٢٢٠ ٠٠٠  ٢٣٠ ٠٠٠  

 ،لقطـاع اخلـاص   اذلك  يشمل  وتدهور األراضي ولتخفيف آثار اجلفاف،       و  حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر        ٤-٥
واآلليات القائمة على السوق، والتجارة، واملؤسسات، ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املنـاخ   

  .وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

٤٥ ٠٠٠    

التمويل الكايف واحلوافز االقتصادية والسياساتية الفعالة والدعم التقين،        من خالل    البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا       ري حصول يس ت ٥-٥
  .والتعاون بني الشمال واجلنوبوال سيما يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب 

    

  ٢٢٠ ٠٠٠  ٣١٥ ٦٠٠  اجملموع الفرعي  
      الدعم اإلداري

  ٢٢٠ ٠٠٠  ١ ٨٢٤ ٧٠٠  فيذية والتنظيم اإلدارياإلدارة التن
  ٢٢٠ ٠٠٠  ١ ٨٢٤ ٧٠٠  اجملموع الفرعي  

  ٧٨٠ ٠٠٠  ٦٤٧ ٧٠٠  خدمات املؤمترات
  ٧٨٠ ٠٠٠  ٦٤٧ ٧٠٠  اجملموع الفرعي  

  ٨٠ ٠٠٠  ٤ ٢٦٣ ٨٠٠  اإلدارة واخلدمات املالية
  ٨٠ ٠٠٠  ٤ ٢٦٣ ٨٠٠  اجملموع الفرعي  
  ٩ ٤٠٠ ٠٠٠  ١٠ ٦٦٥ ٤٠٠  اجملموع الفرعي لألمانة  
  صفر  ٧٢ ٠٠٠  جلنة العلم والتكنولوجيا  
  صفر  ٧٢ ٠٠٠  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
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 اآللية العاملية    

  امليزانية األساسية  جمال النتيجة
موارد خارجة    

  عن امليزانية
    ١اهلدف التنفيذي 

تـدهور األراضـي واجلفـاف     واملتعلقة بالتصحرحمللي إبالغاً فعاالً بالقضايا إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعد الدويل والوطين وا   ١-١
  .آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجيختفيف /بني جهود التصدي هلذه القضايا وعملية التكيف مع تغري املناخوأوجه التآزر 

  صفر

املتعلقـة بالتجـارة الزراعيـة،      تلك  افل الدولية ذات الصلة، مبا فيها        تناول القضايا املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف احمل         ٢-١
  .الفقرواحلد من والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفية والتنمية املستدامة 

١١٥ ٢٠٠  

يف عمليات االتفاقية، وتناول     مية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها أصحاب مصلحة      منظمات اجملتمع املدين واألوساط العل    مشاركة   زيادة   ٣-١
  .والتثقيفالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي قضايا 

١٢٢ ٢٠٠  

٤٥٨ ٦٠٠  

  ٤٥٨ ٦٠٠  ٢٣٧ ٤٠٠  اجملموع الفرعي  
      ٢اهلدف التنفيذي 

اإلدارة املـستدامة   تعـوق   األراضي واحلواجز اليت    اً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً للتصحر وتدهور        املؤثرة سياسي  تقييم العوامل    ١-٢
  .التدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجزوتقدمي توصيات بشأن لألراضي، 

٦٤ ٥٠٠    

إىل معلومات أساسية بيوفيزيائيـة     مستندة   استراتيجية   وضعها يف شكل وثائق   ل قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية          ٢-٢
  . اقتصادية، وإدراجها يف أُطر استثمار متكاملة-واجتماعية 

٢ ٠٥٧ ٢٠٠  ١٠٣ ٩٠٠  

ري  قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي وتدهور األراضي يف ختطيط التنمية ويف غ                   ٣-٢
  . ذات الصلةذلك من اخلطط والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية

٨٨ ٧٠٠    

مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنـائي     /أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف صلب براجمها        املتقدمة  البلدان األطراف   دمج   ٤-٢
  .ستثمارية الوطنيةاخلطط القطاعية واالعلى حنو يتسق مع  التزامها بدعم 

٤٠ ٠٠٠    

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

٣٧ ٤٠٠    

  ٢ ٠٥٧ ٢٠٠  ٣٣٤ ٥٠٠  اجملموع الفرعي  
      ٥تنفيذي اهلدف ال

وتـأثري  زيادة فعالية   لاملوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف      من أجل تعبئة     قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أُطر استثمار متكاملة          ١-٥
  . تدابري التدخل

٨٦٥ ٢٠٠    
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الراميـة إىل    لدعم املبادرات احمللية     ى حنو ميكن التنبؤ به    عل تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية وكافية يف الوقت املناسب و            ٢-٥

  .قلب اجتاه التصحر وتدهور األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف
٢٩٢ ٢٠٠    

ق البيئة العامليـة،  واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرف   على صعيد املؤسسات    املوارد املالية   املزيد من اجلهود لتعبئة     األطراف  بذل   ٣-٥
  . هذه املؤسساتةاإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدار/عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية

٨ ٣١٠ ٩٠٠  ٨٨ ٢٠٠  

القطاع اخلاص،  ذلك  يشمل  وآثار اجلفاف،   من  تخفيف  التدهور األراضي و   و  حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر        ٤-٥
 القائمة على السوق، والتجارة، واملؤسسات، ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املنـاخ   واآلليات

  .وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

٣٢٦ ٢٠٠    

التمويل الكايف واحلوافز االقتصادية والسياساتية الفعالة والدعم التقين،        من خالل   تأثرة على التكنولوجيا    حصول البلدان األطراف امل   تيسري   ٥-٥
  .وبني الشمال واجلنوبوالتعاون وال سيما يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب 

٥٩ ٥٠٠    

  ٨ ٣١٠ ٩٠٠  ١ ٦٣١ ٣٠٠  اجملموع الفرعي  
      الدعم اإلداري

  ١ ١١٨ ٣٠٠  ١ ٤٢٠ ٠٠٠  تنظيم اإلدارياإلدارة التنفيذية وال
  ١ ١١٨ ٣٠٠  ١ ٤٢٠ ٠٠٠  اجملموع الفرعي  
  ١١ ٩٤٥ ٠٠٠  ٣ ٦٢٣ ٢٠٠   لآللية العامليةاجملموع الفرعي  

  ٢١ ٣٤٥ ٠٠٠  ١٤ ٤٣٢ ٦٠٠  اجملموع  
  ١ ٢٢٢ ٠٠٠  ١ ٨٧٦ ٢٠٠  نفقات عامة

  ٢٢ ٥٦٧ ٠٠٠  *١٦ ٣٠٨ ٨٠٠  اجملموع اإلمجايل  

__________ 

 . يورو١٦ ٣٦٤ ٨٠٠ع االحتياجات من املوارد إىل  يورو، وبذلك يصل جممو٥٦ ٠٠٠إضافة إىل ما سبق، تشمل ميزانية االتفاقية احتياطي رأمسال متداول يبلغ   *  
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  املرفق الثاين

نصبة اإلرشادي يف امليزانية األساسـية لالتفاقيـة لعـامي          جدول األ     
٢٠١١-٢٠١٠  

 
 

         االشتراكات املقررة
 ٢٠١٠لعام 

        االشتراكات املقررة
 ٢٠١١م لعا

      جمموع املبلغ املستحق
 ٢٠١١-٢٠١٠يف 

 

األطراف يف اتفاقية األمم   )ألف(
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جدول األمم 
 )٪(املتحدة 

نصبة اإلرشادي للفترة جدول األ
 يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر )ب()٪(٢٠١١-٢٠١٠

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً أفغانستان ١

 ألبانيا ٢
 ٩٢٠ ١٣٣٧ ٤٦٠ ٦٦٩ ٤٦٠ ٦٦٩ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ 

 اجلزائر ٣
 ١٢٥٨٠ ١٨٢٨٥ ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٠٫٠٨٢ ٠٫٠٨٥ 

 أندورا ٤
 ١٢٢٠ ١٧٧٣ ٦١٠ ٨٨٧ ٦١٠ ٨٨٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ 

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ من أقل البلدان منواً أنغوال ٥

 أنتيغوا وبربودا ٦
 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ 

 األرجنتني ٧
 ٤٨٣٣٠ ٧٠٢٤٧ ٢٤١٨٠ ٣٥١٤٥ ٢٤١٥٠ ٣٥١٠٢ ٠٫٣١٥ ٠٫٣٢٥ 

 أرمينيا ٨
 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ 

 أستراليا ٩
 ٢٦٥٤٢٠ ٣٨٥٧٨٥ ١٣٢٧٧٠ ١٩٢٩٨٠ ١٣٢٦٥٠ ١٩٢٨٠٥ ١٫٧٣٠ ١٫٧٨٧ 

 النمسا ١٠
 ١٣١٧٩٠ ١٩١٥٥٥ ٦٥٩٣٠ ٩٥٨٢٨ ٦٥٨٦٠ ٩٥٧٢٧ ٠٫٨٥٩ ٠٫٨٨٧ 

 أذربيجان ١١
 ٧٦٠ ١١٠٥ ٣٨٠ ٥٥٢ ٣٨٠ ٥٥٢ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ 

 جزر البهاما ١٢
 ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ١١٥٠ ١٦٧٢ ١١٥٠ ١٦٧٢ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٦ 

 ٤٩١٠ ٧١٣٧ ٢٤٦٠ ٣٥٧٦ ٢٤٥٠ ٣٥٦١ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٣   البحرين ١٣

 ١٥٤٠ ٢٢٣٨ ٧٧٠ ١١١٩ ٧٧٠ ١١١٩ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ من أقل البلدان منواً بنغالديش ١٤

 بربادوس ١٥
 ١٣٨٠ ٢٠٠٦ ٦٩٠ ١٠٠٣ ٦٩٠ ١٠٠٣ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ 

 بيالروس ١٦
 ٢٩٢٠ ٤٢٤٤ ١٤٦٠ ٢١٢٢ ١٤٦٠ ٢١٢٢ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٠ 

 كابلجي ١٧
 ١٦٣٧٠٠ ٢٣٧٩٣٦ ٨١٨٩٠ ١١٩٠٢٦ ٨١٨١٠ ١١٨٩١٠ ١٫٠٦٧ ١٫١٠٢ 

 بليز ١٨
 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ 

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً بنن ١٩

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  بوتان ٢٠

 ٩٢٠ ١٣٣٧ ٤٦٠ ٦٦٩ ٤٦٠ ٦٦٩ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦   ) القوميات املتعددة-دولة (بوليفيا  ٢١

 ٩٢٠ ١٣٣٧ ٤٦٠ ٦٦٩ ٤٦٠ ٦٦٩ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  البوسنة واهلرسك ٢٢

 ٢١٤٠ ٣١١٠ ١٠٧٠ ١٥٥٥ ١٠٧٠ ١٥٥٥ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤   بوتسوانا ٢٣

 ١٣٠١٠٠ ١٨٩٠٩٩ ٦٥٠٨٠ ٩٤٥٩٣ ٦٥٠٢٠ ٩٤٥٠٦ ٠٫٨٤٨ ٠٫٨٧٦   الربازيل ٢٤

 ٣٨٤٠ ٥٥٨١ ١٩٢٠ ٢٧٩١ ١٩٢٠ ٢٧٩١ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٦   بروين دار السالم ٢٥

 ٢٩٢٠ ٤٢٤٤ ١٤٦٠ ٢١٢٢ ١٤٦٠ ٢١٢٢ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٠   بلغاريا ٢٦

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ من أقل البلدان منواً  بوركينا فاسو ٢٧

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  بوروندي ٢٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ن منواًمن أقل البلدا  كمبوديا ٢٩

 ١٣٨٠ ٢٠٠٦ ٦٩٠ ١٠٠٣ ٦٩٠ ١٠٠٣ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩   الكامريون ٣٠

 ٤٤٢١٦٠ ٦٤٢٦٧٤ ٢٢١١٨٠ ٣٢١٤٨٣ ٢٢٠٩٨٠ ٣٢١١٩٢ ٢٫٨٨٢ ٢٫٩٧٧   كندا ٣١

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  الرأس األخضر ٣٢

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  سطىمجهورية أفريقيا الو ٣٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  تشاد ٣٤

 ٢٣٩٣٠ ٣٤٧٨٢ ١١٩٧٠ ١٧٣٩٨ ١١٩٦٠ ١٧٣٨٤ ٠٫١٥٦ ٠٫١٦١   شيلي ٣٥
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         االشتراكات املقررة
 ٢٠١٠لعام 

        االشتراكات املقررة
 ٢٠١١م لعا

      جمموع املبلغ املستحق
 ٢٠١١-٢٠١٠يف 

 

األطراف يف اتفاقية األمم   )ألف(
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جدول األمم 
 )٪(املتحدة 

نصبة اإلرشادي للفترة جدول األ
 يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر )ب()٪(٢٠١١-٢٠١٠

 ٣٩٦١٤٠ ٥٧٥٧٨٥ ١٩٨١٦٠ ٢٨٨٠٢٣ ١٩٧٩٨٠ ٢٨٧٧٦٢ ٢٫٥٨٢ ٢٫٦٦٧   الصني ٣٦

 ١٥٦٥٠ ٢٢٧٤٧ ٧٨٣٠ ١١٣٨١ ٧٨٢٠ ١١٣٦٦ ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٥   ياكولومب ٣٧

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  جزر القمر ٣٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   جزر كوك ٣٩

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   الكونغو ٤٠

 ٤٧٦٠ ٦٩١٩ ٢٣٨٠ ٣٤٥٩ ٢٣٨٠ ٣٤٥٩ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢   كوستاريكا ٤١

 ١٣٨٠ ٢٠٠٦ ٦٩٠ ١٠٠٣ ٦٩٠ ١٠٠٣ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩   كوت ديفوار ٤٢

 ٧٣٦٠ ١٠٦٩٨ ٣٦٨٠ ٥٣٤٩ ٣٦٨٠ ٥٣٤٩ ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٥٠   كرواتيا ٤٣

  كوبا ٤٤
 ٧٩٨٠ ١١٥٩٩ ٣٩٩٠ ٥٧٩٩ ٣٩٩٠ ٥٧٩٩ ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٥٤ 

 ٦٦٠٠ ٩٥٩٣ ٣٣٠٠ ٤٧٩٧ ٣٣٠٠ ٤٧٩٧ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٤    قربص ٤٥

 ٤١٧٤٠ ٦٠٦٦٩ ٢٠٨٨٠ ٣٠٣٤٩ ٢٠٨٦٠ ٣٠٣٢٠ ٠٫٢٧٢ ٠٫٢٨١   اجلمهورية التشيكية ٤٦

 ١٠٨٠ ١٥٧٠ ٥٤٠ ٧٨٥ ٥٤٠ ٧٨٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٤٧

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ من أقل البلدان منواً  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤٨

 ١٠٩٨٥٠ ١٥٩٦٦٦ ٥٤٩٥٠ ٧٩٨٦٩ ٥٤٩٠٠ ٧٩٧٩٧ ٠٫٧١٦ ٠٫٧٣٩   الدامنرك ٤٩

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  جيبويت ٥٠

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   دومينيكا ٥١

 ٣٥٣٠ ٥١٣١ ١٧٧٠ ٢٥٧٣ ١٧٦٠ ٢٥٥٨ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٤   اجلمهورية الدومينيكية ٥٢

 ٣٠٦٠ ٤٤٤٨ ١٥٣٠ ٢٢٢٤ ١٥٣٠ ٢٢٢٤ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١   إكوادور ٥٣

 ١٣٠٤٠ ١٨٩٥٣ ٦٥٢٠ ٩٤٧٧ ٦٥٢٠ ٩٤٧٧ ٠٫٠٨٥ ٠٫٠٨٨   مصر ٥٤

 ٢٩٢٠ ٤٢٤٤ ١٤٦٠ ٢١٢٢ ١٤٦٠ ٢١٢٢ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٠   السلفادور ٥٥

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ من أقل البلدان منواً  غينيا االستوائية ٥٦

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  إريتريا ٥٧

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ من أقل البلدان منواً  إثيوبيا ٥٨

 ٣٨٣٥٦٠ ٥٥٧٥٠٠ ١٩١٨٧٠ ٢٧٨٨٨١ ١٩١٦٩٠ ٢٧٨٦١٩ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠   اجلماعة األوروبية ٥٩

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   فيجي ٦٠

 ٨٣٧٧٠ ١٢١٧٥٩ ٤١٩٠٠ ٦٠٩٠١ ٤١٨٧٠ ٦٠٨٥٨ ٠٫٥٤٦ ٠٫٥٦٤   فنلندا ٦١

 ٩٣٦٠٣٠ ١٣٦٠٥٠٩ ٤٦٨٢٣٠ ٦٨٠٥٦٧ ٤٦٧٨٠٠ ٦٧٩٩٤٢ ٦٫١٠١ ٦٫٣٠١   فرنسا ٦٢

 ١٢٢٠ ١٧٧٣ ٦١٠ ٨٨٧ ٦١٠ ٨٨٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   غابون ٦٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  غامبيا ٦٤

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   جورجيا ٦٥

 ١٢٧٤١٧٠ ١٨٥١٩٩١ ٦٣٧٣٨٠ ٩٢٦٤٢٤ ٦٣٦٧٩٠ ٩٢٥٥٦٧ ٨٫٣٠٥ ٨٫٥٧٧   أملانيا ٦٦

 ٦٢٠ ٩٠١ ٣١٠ ٤٥١ ٣١٠ ٤٥١ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤   غانا ٦٧

 ٨٨٥٢٠ ١٢٨٦٦٣ ٤٤٢٨٠ ٦٤٣٦٠ ٤٤٢٤٠ ٦٤٣٠٢ ٠٫٥٧٧ ٠٫٥٩٦   اليونان ٦٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   غرينادا ٦٩

 ٤٧٦٠ ٦٩١٩ ٢٣٨٠ ٣٤٥٩ ٢٣٨٠ ٣٤٥٩ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢   غواتيماال ٧٠

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  غينيا ٧١

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً   بيساو-غينيا  ٧٢

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   غيانا ٧٣

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ من أقل البلدان منواً  هاييت ٧٤

 ٧٦٠ ١١٠٥ ٣٨٠ ٥٥٢ ٣٨٠ ٥٥٢ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥   وراسهند ٧٥

 ٣٦٢١٠ ٥٢٦٣١ ١٨١١٠ ٢٦٣٢٣ ١٨١٠٠ ٢٦٣٠٨ ٠٫٢٣٦ ٠٫٢٤٤   هنغاريا ٧٦

 ٥٥٢٠ ٨٠٢٣ ٢٧٦٠ ٤٠١٢ ٢٧٦٠ ٤٠١٢ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٧   آيسلندا ٧٧
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نصبة اإلرشادي للفترة جدول األ
 يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر )ب()٪(٢٠١١-٢٠١٠

 ٦٦٨٩٠ ٩٧٢٢٤ ٣٣٤٦٠ ٤٨٦٣٤ ٣٣٤٣٠ ٤٨٥٩٠ ٠٫٤٣٦ ٠٫٤٥٠   اهلند ٧٨

 ٢٣٩٣٠ ٣٤٧٨٢ ١١٩٧٠ ١٧٣٩٨ ١١٩٦٠ ١٧٣٨٤ ٠٫١٥٦ ٠٫١٦١   إندونيسيا ٧٩

 ٢٦٦٩٠ ٣٨٧٩٤ ١٣٣٥٠ ١٩٤٠٤ ١٣٣٤٠ ١٩٣٩٠ ٠٫١٧٤ ٠٫١٨٠   ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  ٨٠

 ٦٦١٣٠ ٩٦١١٩ ٣٣٠٨٠ ٤٨٠٨١ ٣٣٠٥٠ ٤٨٠٣٨ ٠٫٤٣١ ٠٫٤٤٥   آيرلندا ٨١

 ٦٢٢٩٠ ٩٠٥٣٨ ٣١١٦٠ ٤٥٢٩١ ٣١١٣٠ ٤٥٢٤٧ ٠٫٤٠٦ ٠٫٤١٩   إسرائيل ٨٢

 ٧٥٤٥٣٠ ١٠٩٦٧٠١ ٣٧٧٤٤٠ ٥٤٨٦٠٥ ٣٧٧٠٩٠ ٥٤٨٠٩٦ ٤٫٩١٨ ٥٫٠٧٩٠   إيطاليا ٨٣

 ١٥٤٠ ٢٢٣٨ ٧٧٠ ١١١٩ ٧٧٠ ١١١٩ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   جامايكا ٨٤

 ٢٤٦٩٥٠٠ ٣٥٨٩٣٩٠ ١٢٣٥٣٢٠ ١٧٩٥٥٢٣ ١٢٣٤١٨٠ ١٧٩٣٨٦٦ ١٦٫٠٩٦ ١٦٫٦٢٤٠   اليابان ٨٥

 ١٨٤٠ ٢٦٧٤ ٩٢٠ ١٣٣٧ ٩٢٠ ١٣٣٧ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢   األردن ٨٦

 ٤٣٠٠ ٦٢٥٠ ٢١٥٠ ٣١٢٥ ٢١٥٠ ٣١٢٥ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٩   كازاخستان ٨٧

 ١٥٤٠ ٢٢٣٨ ٧٧٠ ١١١٩ ٧٧٠ ١١١٩ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   كينيا ٨٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  كرييباس ٨٩

 ٢٧٠٠٠ ٣٩٢٤٤ ١٣٥١٠ ١٩٦٣٧ ١٣٤٩٠ ١٩٦٠٨ ٠٫١٧٦ ٠٫١٨٢   الكويت ٩٠

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١    قريغيزستان ٩١

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٩٢

 ٢٦٠٠ ٣٧٧٩ ١٣٠٠ ١٨٩٠ ١٣٠٠ ١٨٩٠ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٨   التفيا ٩٣

 ٥٠٦٠ ٧٣٥٥ ٢٥٣٠ ٣٦٧٧ ٢٥٣٠ ٣٦٧٧ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٤   لبنان ٩٤

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  ليسوتو ٩٥

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  ليبرييا ٩٦

 ٩٢٠٠ ١٣٣٧٢ ٤٦٠٠ ٦٦٨٦ ٤٦٠٠ ٦٦٨٦ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٢   اجلماهرية العربية الليبية ٩٧

 ١٥٤٠ ٢٢٣٨ ٧٧٠ ١١١٩ ٧٧٠ ١١١٩ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   ليختنشتاين ٩٨

 ٤٦٠٠ ٦٦٨٦ ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١   ليتوانيا ٩٩

 ١٢٥٨٠ ١٨٢٨٥ ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٠٫٠٨٢ ٠٫٠٨٥   لكسمربغ ١٠٠

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ من أقل البلدان منواً  مدغشقر ١٠١

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  مالوي ١٠٢

 ٢٨٢٣٠ ٤١٠٣٢ ١٤١٢٠ ٢٠٥٢٣ ١٤١١٠ ٢٠٥٠٩ ٠٫١٨٤ ٠٫١٩٠   ماليزيا ١٠٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  ملديف ١٠٤

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  مايل ١٠٥

 ٢٤٦٠ ٣٥٧٦ ١٢٣٠ ١٧٨٨ ١٢٣٠ ١٧٨٨ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٧   مالطة ١٠٦

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   مارشالجزر  ١٠٧

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ل البلدان منواًمن أق  موريتانيا ١٠٨

 ١٦٨٠ ٢٤٤٢ ٨٤٠ ١٢٢١ ٨٤٠ ١٢٢١ ٠٫٠١١ ٠٫٠١١   موريشيوس ١٠٩

 ٣٣٥٢٣٠ ٤٨٧٢٥٣ ١٦٧٦٩٠ ٢٤٣٧٣٥ ١٦٧٥٤٠ ٢٤٣٥١٧ ٢٫١٨٥ ٢٫٢٥٧   املكسيك  ١١٠

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   )املوحدة - واليات(ميكرونيزيا  ١١١

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   موناكو ١١٢

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   منغوليا ١١٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   اجلبل األسود ١١٤

 ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٣١٥٠ ٤٥٧٨ ٣١٤٠ ٤٥٦٤ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢   املغرب ١١٥

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  موزامبيق ١١٦

 ٧٦٠ ١١٠٥ ٣٨٠ ٥٥٢ ٣٨٠ ٥٥٢ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ من أقل البلدان منواً  ميامنار ١١٧

 ٩٢٠ ١٣٣٧ ٤٦٠ ٦٦٩ ٤٦٠ ٦٦٩ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦   ناميبيا ١١٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   ناورو ١١٩
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نصبة اإلرشادي للفترة جدول األ
 يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر )ب()٪(٢٠١١-٢٠١٠

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ من أقل البلدان منواً  نيبال ١٢٠

 ٢٧٨١٥٠ ٤٠٤٢٨٨ ١٣٩١٤٠ ٢٠٢٢٣٨ ١٣٩٠١٠ ٢٠٢٠٤٩ ١٫٨١٣ ١٫٨٧٣   هولندا ١٢١

 ٣٨٠٥٠ ٥٥٣٠٥ ١٩٠٣٠ ٢٧٦٦٠ ١٩٠٢٠ ٢٧٦٤٥ ٠٫٢٤٨ ٠٫٢٥٦   نيوزيلندا ١٢٢

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   نيكاراغوا ١٢٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  النيجر ١٢٤

 ٧٠٦٠ ١٠٢٦٢ ٣٥٣٠ ٥١٣١ ٣٥٣٠ ٥١٣١ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٨   نيجرييا ١٢٥

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   نيوي ١٢٦

 ١١٦١٤٠ ١٦٨٨٠٨ ٥٨١٠٠ ٨٤٤٤٨ ٥٨٠٤٠ ٨٤٣٦٠ ٠٫٧٥٧ ٠٫٧٨٢   النرويج ١٢٧

 ١٠٨٩٠ ١٥٨٢٨ ٥٤٥٠ ٧٩٢٢ ٥٤٤٠ ٧٩٠٧ ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧٣   ُعمان ١٢٨

 ٨٧٤٠ ١٢٧٠٣ ٤٣٧٠ ٦٣٥٢ ٤٣٧٠ ٦٣٥٢ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٩  باكستان ١٢٩

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  باالو ١٣٠

 ٣٣٨٠ ٤٩١٣ ١٦٩٠ ٢٤٥٦ ١٦٩٠ ٢٤٥٦ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٣  بنما ١٣١

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  بابوا غينيا اجلديدة ١٣٢

 ٧٦٠ ١١٠٥ ٣٨٠ ٥٥٢ ٣٨٠ ٥٥٢ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  باراغواي ١٣٣

 ١١٦٦٠ ١٦٩٤٨ ٥٨٣٠ ٨٤٧٤ ٥٨٣٠ ٨٤٧٤ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨  بريو ١٣٤

 ١١٦٦٠ ١٦٩٤٨ ٥٨٣٠ ٨٤٧٤ ٥٨٣٠ ٨٤٧٤ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨  الفلبني ١٣٥

 ٧٤٤١٠ ١٠٨١٥٤ ٣٧٢٢٠ ٥٤٠٩٩ ٣٧١٩٠ ٥٤٠٥٥ ٠٫٤٨٥ ٠٫٥٠١  بولندا ١٣٦

 ٧٨٢٤٠ ١١٣٧٢١ ٣٩١٤٠ ٥٦٨٩٠ ٣٩١٠٠ ٥٦٨٣١ ٠٫٥١٠ ٠٫٥٢٧  الربتغال ١٣٧

 ١٢٥٨٠ ١٨٢٨٥ ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٦٢٩٠ ٩١٤٢ ٠٫٠٨٢ ٠٫٠٨٥  قطر ١٣٨

 ٣٢٢٨١٠ ٤٦٩٢٠١ ١٦١٤٨٠ ٢٣٤٧٠٩ ١٦١٣٣٠ ٢٣٤٤٩١ ٢٫١٠٤ ٢٫١٧٣  مجهورية كوريا ١٣٩

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية مولدوفا ١٤٠

 ١٠٤٣٠ ١٥١٦٠ ٥٢٢٠ ٧٥٨٧ ٥٢١٠ ٧٥٧٣ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٧٠  رومانيا ١٤١

 ١٧٨٢٨٠ ٢٥٩١٢٨ ٨٩١٨٠ ١٢٩٦٢٢ ٨٩١٠٠ ١٢٩٥٠٦ ١٫١٦٢ ١٫٢٠٠  االحتاد الروسي ١٤٢

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً رواندا ١٤٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت كيتس ونيفيس ١٤٤

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت لوسيا ١٤٥

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   سانت فنسنت وجزر غرينادين ١٤٦

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواًمن   ساموا ١٤٧

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   سان مارينو ١٤٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  سان تومي وبرينسييب ١٤٩

 ١١١٠٧٠ ١٦١٤٣٩ ٥٥٥٦٠ ٨٠٧٥٦ ٥٥٥١٠ ٨٠٦٨٣ ٠٫٧٢٤ ٠٫٧٤٨   اململكة العربية السعودية ١٥٠

 ٦٢٠ ٩٠١ ٣١٠ ٤٥١ ٣١٠ ٤٥١ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤   السنغال ١٥١

 ٢٦٨٠ ٣٨٩٥ ١٥٣٠ ٢٢٢٤ ١١٥٠ ١٦٧٢ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١   صربيا ١٥٢

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   سيشيل ١٥٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  سرياليون ١٥٤

 ٥١٥٥٠ ٧٤٩٢٧ ٢٥٧٩٠ ٣٧٤٨٥ ٢٥٧٦٠ ٣٧٤٤٢ ٠٫٣٣٦ ٠٫٣٤٧   سنغافورة ١٥٥

 ٩٣٦٠ ١٣٦٠٥ ٤٦٨٠ ٦٨٠٢ ٤٦٨٠ ٦٨٠٢ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦٣   سلوفاكيا ١٥٦

 ١٤٢٧٠ ٢٠٧٤١ ٧١٤٠ ١٠٣٧٨ ٧١٣٠ ١٠٣٦٣ ٠٫٠٩٣ ٠٫٠٩٦   سلوفينيا ١٥٧

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  جزر سليمان ١٥٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ واًمن أقل البلدان من  الصومال ١٥٩

 ٤٣١٢٠ ٦٢٦٧٤ ٢١٥٧٠ ٣١٣٥٢ ٢١٥٥٠ ٣١٣٢٣ ٠٫٢٨١ ٠٫٢٩٠   جنوب أفريقيا ١٦٠

 ٤٤٠٩٤٠ ٦٤٠٩٠١ ٢٢٠٥٧٠ ٣٢٠٥٩٦ ٢٢٠٣٧٠ ٣٢٠٣٠٥ ٢٫٨٧٤ ٢٫٩٦٨   إسبانيا ١٦١
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         االشتراكات املقررة
 ٢٠١٠لعام 

        االشتراكات املقررة
 ٢٠١١م لعا

      جمموع املبلغ املستحق
 ٢٠١١-٢٠١٠يف 

 

األطراف يف اتفاقية األمم   )ألف(
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جدول األمم 
 )٪(املتحدة 

نصبة اإلرشادي للفترة جدول األ
 يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر )ب()٪(٢٠١١-٢٠١٠

 ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ١١٥٠ ١٦٧٢ ١١٥٠ ١٦٧٢ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٦   سري النكا ١٦٢

 ١٥٤٠ ٢٢٣٨ ٧٧٠ ١١١٩ ٧٧٠ ١١١٩ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ دان منواًمن أقل البل  السودان ١٦٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   سورينام ١٦٤

 ٣٠٠ ٤٣٦ ١٥٠ ٢١٨ ١٥٠ ٢١٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   سوازيلند ١٦٥

 ١٥٩١٠٠ ٢٣١٢٥٠ ٧٩٥٩٠ ١١٥٦٨٣ ٧٩٥١٠ ١١٥٥٦٧ ١٫٠٣٧ ١٫٠٧١   السويد ١٦٦

 ١٨٠٥٨٠ ٢٦٢٤٧١ ٩٠٣٣٠ ١٣١٢٩٤ ٩٠٢٥٠ ١٣١١٧٧ ١٫١٧٧ ١٫٢١٦   سويسرا ١٦٧

 ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ١١٥٠ ١٦٧٢ ١١٥٠ ١٦٧٢ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٦   اجلمهورية العربية السورية ١٦٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   طاجيكستان ١٦٩

 ٢٧٦١٠ ٤٠١٣١ ١٣٨١٠ ٢٠٠٧٣ ١٣٨٠٠ ٢٠٠٥٨ ٠٫١٨٠ ٠٫١٨٦   تايلند ١٧٠

 ٧٦٠ ١١٠٥ ٣٨٠ ٥٥٢ ٣٨٠ ٥٥٢ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١٧١

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً   ليشيت-تيمور  ١٧٢

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  توغو ١٧٣

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   تونغا ١٧٤

 ٣٩٩٠ ٥٧٩٩ ٢٠٠٠ ٢٩٠٧ ١٩٩٠ ٢٨٩٢ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧   ترينيداد وتوباغو ١٧٥

 ٤٦٠٠ ٦٦٨٦ ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ٢٣٠٠ ٣٣٤٣ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١   تونس ١٧٦

 ٥٦٦١٠ ٨٢٢٨٢ ٢٨٣٢٠ ٤١١٦٣ ٢٨٢٩٠ ٤١١١٩ ٠٫٣٦٩ ٠٫٣٨١   تركيا ١٧٧

 ٩٢٠ ١٣٣٧ ٤٦٠ ٦٦٩ ٤٦٠ ٦٦٩ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦   تركمانستان ١٧٨

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  توفالو ١٧٩

 ٤٦٠ ٦٦٩ ٢٣٠ ٣٣٤ ٢٣٠ ٣٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ من أقل البلدان منواً  أوغندا ١٨٠

 ٦٧٥٠ ٩٨١١ ٣٣٨٠ ٤٩١٣ ٣٣٧٠ ٤٨٩٨ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٥   أوكرانيا ١٨١

 ٤٤٨٠٠ ٦٥١١٦ ٢٢٤١٠ ٣٢٥٧٣ ٢٢٣٩٠ ٣٢٥٤٤ ٠٫٢٩٢ ٠٫٣٠٢   اإلمارات العربية املتحدة ١٨٢

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى       ١٨٣
   الشماليةوآيرلندا 

٩٨٦٦٦٠ ١٤٣٤٠٩٩ ٤٩٣٥٦٠ ٧١٧٣٨٤ ٤٩٣١٠٠ ٧١٦٧١٥ ٦٫٤٣١ ٦٫٦٤٢ 

 ٩٢٠ ١٣٣٧ ٤٦٠ ٦٦٩ ٤٦٠ ٦٦٩ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ من أقل البلدان منواً  مجهورية ترتانيا املتحدة ١٨٤

 ٣٣٧٥٤٦٠ ٤٩٠٦١٩٢ ١٦٨٨٣٥٠ ٢٤٥٣٩٩٧ ١٦٨٧١١٠ ٢٤٥٢١٩٥ ٢٢٫٠٠٠ ٢٢٫٠٠٠   )ج(الواليات املتحدة األمريكية ١٨٥

 ٣٩٩٠ ٥٧٩٩ ٢٠٠٠ ٢٩٠٧ ١٩٩٠ ٢٨٩٢ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧   وروغوايأ ١٨٦

 ١٢٢٠ ١٧٧٣ ٦١٠ ٨٨٧ ٦١٠ ٨٨٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   أوزبكستان ١٨٧

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  فانواتو ١٨٨

 ٢٩٧٧٠ ٤٣٢٧٠ ١٤٨٩٠ ٢١٦٤٢ ١٤٨٨٠ ٢١٦٢٨ ٠٫١٩٤ ٠٫٢٠٠   ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  ١٨٩

 ٣٥٣٠ ٥١٣١ ١٧٧٠ ٢٥٧٣ ١٧٦٠ ٢٥٥٨ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٤   فييت نام ١٩٠

 ١٠٨٠ ١٥٧٠ ٥٤٠ ٧٨٥ ٥٤٠ ٧٨٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ من أقل البلدان منواً  اليمن ١٩١

 ١٦٠ ٢٣٣ ٨٠ ١١٦ ٨٠ ١١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ من أقل البلدان منواً  زامبيا ١٩٢

 ١٢٢٠ ١٧٧٣ ٦١٠ ٨٨٧ ٦١٠ ٨٨٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   زمبابوي ١٩٣

 ١٥٣٤٢٣٠٠ ٢٢٢٩٩٨٥٥ ٧٦٧٤٧٠٠ ١١١٥٥٠٨٧ ٧٦٦٧٦٠٠ ١١١٤٤٧٦٧ ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٢٫٤٧١   موع من األطرافاجمل 

 تـشرين  ١تشمل األطراف الفعلية دوالً ومنظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمي أصبحت أطرافاً اعتبـاراً مـن               )أ(
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

ل األنصبة اإلرشادي إىل جدول أنصبة األمم املتحدة الوارد يف          من القواعد املالية، يستند جدو    ) أ(١٢وفقاً للفقرة     )ب(
  .٢٠٠٧فرباير / شباط١٣ املؤرخ ٦١/٢٣٧قرار اجلمعية العامة 

  .تربعاًلالتفاقية تعترب الواليات املتحدة األمريكية متويلها للميزانية األساسية   )ج(
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  املرفق الثالث

نتائج لفتـرة الـسنتني     منوذج للميزانية وبرامج العمل القائمني على ال          
٢٠١٣-٢٠١٢  

  املوارد اخلارجة عن امليزانية  امليزانية األساسية

  املوظفون  جمال النتيجة
من غري 
  املوظفون  اجملموع  املوظفني

من غري 
  اجملموع  اجملموع  املوظفني

إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعد الدويل        ١-١
 املتعلقة بالتصحر ايا  والوطين واحمللي إبالغاً فعاالً بالقض    

بني جهود  تدهور األراضي واجلفاف، وأوجه التآزر      و
التصدي هلذه القضايا وعملية التكيـف مـع تغـري          

 .آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجيختفيف /املناخ

              

املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي    القضايا   تناول   ٢-١
، مبا فيها تلـك     واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة     

املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املنـاخ،        
 ،وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً     

  . واحلد من الفقروالتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، 

              

منظمات اجملتمع املدين واألوساط    مشاركة   زيادة   ٣-١
باعتبارها أصحاب مصلحة العلمية يف الشمال واجلنوب 
التصحر وتدهور  ا قضايا   يف عمليات االتفاقية، وتناوهل   

األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء       
  .الوعي والتثقيف

              

املؤثرة سياسياً ومؤسسياً وماليـاً     العوامل   تقييم   ١-٢
تـدهور األراضـي     و لتـصحر لواجتماعياً واقتصادياً   

وتقدمي  تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي،      واحلواجز اليت 
  .إلزالة هذه احلواجزتوصيات بشأن التدابري املناسبة 

              

 قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها        ٢-٢
إىل مستندة  الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية       

 اقتـصادية،   -معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية     
  .ةجها يف أُطر استثمار متكاملوإدرا

              

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

  . ذات الصلةوالسياسات العامة القطاعية واالستثمارية
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أهداف االتفاقيـة   املتقدمة  ن األطراف   البلدادمج   ٤-٢
ــ ــدابري اإلدارة امل ــلب وت ــي يف ص ستدامة لألراض

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

              

 اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج ٥-٢
 والتنـوع  ،تدهور األراضـي  وة بالتصحرالعمل املتعلق 

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

              

 دعم برامج الرصد الوطين وتقييم أوجه الضعف        ١-٣
 -فيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة        

  .االقتصادية يف البلدان املتأثرة

              

 وضع إطار مرجعي أساسي يـستند إىل أقـوى          ٢-٣
البيانات املتاحـة بـشأن االجتاهـات البيوفيزيائيـة         

 االقتصادية ومواءمة النهج العلمية ذات      -واالجتماعية  
  .الصلة تدرجيياً

              

 - تعزيز معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية       ٣-٣
دف حتـسني   االقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هب     

  .اختاذ القرارات

              

 حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغـري         ٤-٣
املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستـصالح األراضـي        
املتدهورة يف املناطق املتأثرة للتمكن من وضـع أدوات         

  .يف اختاذ القراراتتساعد 

              

رف  توافر ُنظم فعالة لتبادل املعارف، مبا فيها املعا        ٥-٣
التقليدية، على الُصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي       
والوطين، هبدف دعم مقرري السياسات واملـستعملني       
النهائيني، ويشمل ذلك حتديـد أفـضل املمارسـات         

  .والتجارب الناجحة وتبادهلا

              

ــة ٦-٣ ــسات العلمي ــشبكات واملؤس ــراك ال  إش
ور لتصحر وتـده  اوالتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع     

  .األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

              

 قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقـدرات         ١-٤
الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على التقييم هبـدف         
تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي       

التـصحر وتـدهور    لقضايا  من أجل التصدي    والُنظُمي  
  .اجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللياألراضي و

              

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

اضي واجلفاف على الـصعيدين     للتصحر وتدهور األر  
  . واحملليالوطين
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 قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أُطر استثمار        ١-٥
متكاملة من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة        

  . وتأثري تدابري التدخلةاألطراف لزيادة فعالي

              

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

املبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر وتـدهور         
  .األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف

              

 بذل األطراف املزيد من اجلهود لتعبئة املـوارد         ٣-٥
املالية على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق املالية       

طريق الترويج  ية، عن   الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العامل     
اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس /لربنامج االتفاقية

  . هذه املؤسساتةإدار

              

 حتديد مصادر مالية وآليـات متويـل مبتكـرة          ٤-٥
ملكافحة التصحر وتدهور األراضي وختفيـف آثـار        
اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص واآلليات القائمة       

املؤسسات، ومنظمات اجملتمع على السوق، والتجارة، و
املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف        
مع تغري املناخ وختفيف آثاره وحفظ التنوع البيولوجي        
  .واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

              

 تيسري حصول البلدان األطراف املتـأثرة علـى         ٥-٥
ويـل الكـايف واحلـوافز      التمالتكنولوجيا من خالل    

االقتصادية والسياساتية الفعالة والدعم التقين، وال سيما     
يف إطار التعاون بني بلدان اجلنـوب والتعـاون بـني           

  .الشمال واجلنوب
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  ٩-م أ/١٠املقرر     
  التعاون مع مرفق البيئة العاملية    

  إن مؤمتر األطراف،  
، ٢١ واملادة ٢٠من املادة  ) ب(٢ىل الفقرة   ، وخباصة إ  ٢٠ و ٦ و ٥ إىل املواد    إذ يشري   

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
 املتعلقة بالتعاون مـع     ٨-م أ /٦و ٧-م أ /٦و ٦- أ م/٦إىل مقرراته   وإذ يشري أيضاً      

  مرفق البيئة العاملية،
   منه،٣٥ وخباصة الفقرة ٨-م أ/٣ إىل مقرره وإذ يشري كذلك  
 وبتقرير مرفـق    ICCD/CRIC(8)/3األمانة املضمن يف الوثيقة      بتقرير   وإذ حييط علماً    

  ،ICCD/CRIC(8)/3/Add.1البيئة العاملية الوارد يف الوثيقة 
 ملرفق البيئة العاملية لدعمه املتواصل لعملية تنفيذ االتفاقية         يعرب عن تقديره    -١  

  وتركيزه على تعزيز سياسات ومبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي؛
 بالتحليل املقدم من أمانة مرفق البيئة العاملية، الذي يبني أن أكثر            يط علماً حي  -٢  

 يف املائة من املوارد املالية املرصودة جملال التركيز الرئيسي املتعلق بتدهور األراضـي              ٨٠من  
قد خصصت فعالً حبلول منتصف مدة عمليـة التجديـد          ) وخباصة التصحر وإزالة الغابات   (

  ؛ملوارد يف إطار جمال التركيز هذارفق، مما يؤكد ارتفاع مستوى الطلب على االرابعة ملوارد امل
 البلدان املتقدمة األطراف يف مرفق البيئة العامليـة واجلهـات املاحنـة             يدعو  -٣  

األخرى إىل القيام، يف إطار العملية اخلامسة لتجديد موارد املرفق، بتوفري موارد مالية وافيـة               
 حنو ميكن التنبؤ به من أجل جمال التركيز الرئيسي املتعلق بتدهور            ويف الوقت املطلوب وعلى   

األراضي بغرض دعم تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز             
  ؛)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

ألطراف  مرفق البيئة العاملية إىل أن يقوم بإحاطة أعضاء مكتب مؤمتر ا           يدعو  -٤  
واألمني التنفيذي لالتفاقية وباستشارهتما، عند االقتضاء، يف الوقت املناسب خبـصوص أيـة          

  تطورات تتعلق بتخصيص املوارد وتشمل جمال التركيز الرئيسي املتعلق بتدهور األراضي؛
 مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تنفيـذ اإلصـالحات املتعلقـة            يدعو أيضاً   -٥  

 هبدف تعزيز فعاليته وكفاءته يف تنفيذ االتفاقية يف البلدان النامية األطراف            بالسياسات العامة 
املتأثرة وغريها من البلدان األطراف املؤهلة، وخباصة فيما يتعلق بدورة مشاريع املرفق، فضالً             

  عن تعزيز الشفافية يف ختصيص املوارد ورصد النتائج والتعلم؛
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ىل تيسري وصول البلدان األطراف املتأثرة،       مرفق البيئة العاملية إ    يدعو كذلك   -٦  
وخباصة بلدان أفريقيا، إىل اجملموعة الكاملة لألموال اليت يتيحها املرفق لتنفيذ املشاريع والربامج 

  املتعلقة بتدهور األراضي والتصحر بوسائل منها توسيع نطاق النهج الربناجمي؛
ملقدمة إىل مـؤمتر األطـراف       مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقاريره ا       يدعو  -٧  

حتليالً لألنشطة املضطلع هبا ملكافحة تدهور األراضي يف األراضي اجلافة واليت حصلت علـى           
التمويل من الصندوق اخلاص لتغري املناخ والصندوق اخلاص بأقل البلدان منـواً وصـندوق              

  التكيف لربوتوكول كيوتو؛
رنامج العمل املـشترك بـني      إىل األمني التنفيذي أن يتحقق من أن ب        يطلب  -٨  

األمانة واآللية العاملية لفترة السنتني يويل العناية الواجبة للتنسيق والربط مع مرفق البيئة العاملية              
  هبدف إقامة تبادل فيما يتعلق بالُنهج السياساتية املفضلة اليت تؤدي إىل تعبئة املوارد؛

 األخرية على استراتيجيتها     إىل اآللية العاملية أن تضع اللمسات      يطلب أيضاً   -٩  
  لتفعيل دورها املكمل لدور مرفق البيئة العاملية، وفقاً ملا تقضي به االستراتيجية؛

 باملبادرة املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفـق البيئـة            يرحب  -١٠  
ل يف املدى   ، من أجل العم   ICCD/CRIC(8)/INF.3العاملية وأمانة االتفاقية، كما ترد يف الوثيقة        

الطويل يف إطار مبادرة تتعلق ببناء القدرات يف جمال رصد تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية، مبـا          
  يعزز عملية تقدمي التقارير الوطنية مبوجب االتفاقية؛

 أصحاب املصلحة على النظر يف سبل حتقيق التآزر يف جمـال رصـد              حيث  -١١  
ت ومنهجيات مماثلة يف ما يتعلق جبمع البيانـات         االتفاقيات البيئية عن طريق استخدام مؤشرا     

  ومساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف إعداد تقاريرها الوطنية؛
 إىل األمني التنفيذي ويرجو من كبري املوظفني التنفيذيني يف مرفـق            يطلب  -١٢  

متر األطراف  رئيس املرفق، بوصفه آلية مالية من آليات االتفاقية، أن يقدم إىل مؤ           /البيئة العاملية 
  .يف دورته العاشرة تقريراً عن تنفيذ هذا املقرر

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/١١املقرر     
يف استعراض  اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف    

   تنفيذ االتفاقيةاختصاصات جلنة استعراض - تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً
  ، إن مؤمتر األطراف  
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ح(و) د(و) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري  
   مـن االتفاقيـة، وإىل      ٢٣من املادة   ) ج(و) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    

    من االتفاقية،٢٦املادة 
 أو اآلليـات املؤسـسية    املتعلق بـاإلجراءات ٥-م أ /١ إىل املقرر    وإذ يشري كذلك    

  اإلضافية للمساعدة يف استعراض تنفيذ االتفاقية،
 املتعلق باإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضـافية        ٨-م أ /٧ باملقرر   وإذ حييط علماً    

ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، والفصل جـيم مـن              
   باء من مرفقه،-س  والفصل اخلام٨-م أ/٣املقرر 

 تبليـغ املعلومـات          املتعلـق بـإجراءات    ٩-م أ /١٣املقـرر    وإذ يضع يف اعتباره     
  ،واستعراض التنفيذ

باستعراض األداء وتقييم تنفيـذ      املتعلق   ٩-م أ /١٢ املقرر   أيضاًوإذ يضع يف اعتباره       
يز تنفيذ االتفاقيـة    االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعز         

  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(
 بأن االجتماعات اإلقليمية تؤدي دوراً هاماً يف استعراض التقدم احملرز وتقدم            وإذ يقرّ   

  مسامهة مفيدة يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية،
 أن ينشئ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بصفتها هيئة فرعية دائمة ملؤمتر            يقرر  -١  

طراف من أجل مساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية وخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني             األ
  للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية االستراتيجية استعراضاً منتظماً؛

 أن يستعرض مؤمتر األطراف يف غضون فترة ال تتجاوز دورته يقرر كذلك  - ٢  
وعملياهتـا واجلـدول    ستعراض تنفيذ االتفاقية    جلنة ا اختصاصات  ) ٢٠١٩(الرابعة عشرة   

الزمين الجتماعاهتا بغية إجراء أي تعديالت الزمة، مبا يف ذلك إعادة النظر يف احلاجـة إىل                
  اللجنة كهيئة فرعية وطرائق عملها؛

 أن يعتمد اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بـصيغتها          أيضاًيقرر    -٣  
  الواردة يف مرفق هذا املقرر؛
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 إىل األمانة أن تستعرض األحكام املتعلقة باالجتماعـات اإلقليميـة           يطلب  -٤  
املعقودة حتضرياً لدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على النحـو الـوارد يف برنـامج                    

عملها احملدد التكاليف لفترة السنتني، وأن تلتمس املسامهات املالية الالزمـة لتنظـيم هـذه               
  ليمية؛االجتماعات اإلق

 البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدوليـة واملؤسـسات املاليـة           يدعو  -٥  
  املختصة إىل توفري املسامهات التقنية واملالية لعملية االستعراض؛

 أن تقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عن طريق مكتبـها، بإعـداد             يقرر  -٦  
ييم منتصف املدة الذي سـيجريه مـؤمتر        طرائق العمل واملعايري واالختصاصات املالئمة لتق     

  األطراف لالستراتيجية؛
 أن تشمل اختصاصات تقييم منتصف املدة، يف مجلة أمور، البنود           أيضاًيقرر    -٧  

التالية اليت ُيزمع مناقشتها يف الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بغية اعتمادهـا              
  :رافحبلول موعد الدورة العاشرة ملؤمتر األط

  استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛  )أ(  
  تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها؛  )ب(  
 أال ُتعقد الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية قبـل           يقرر كذلك   -٨  

  ؛٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
رة اللجنـة    إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، قبل انعقاد دو          يطلب  -٩  

  بستة أسابيع على األقل، الوثائق املناسبة لتلك الدورة؛
 مل يعد سارياً، شأنه شأن كل األحكام املتـصلة          ٥-م أ /١أن املقرر    يعلن  -١٠  

باإلجراءات أو اآلليات املؤسسية ملساعدة مؤمتر األطراف يف اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة              
  .ملدرجة يف هذه الوثيقةاستعراضاً منتظماً، إذا تعارضت مع األحكام ا

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  مرفق

  اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

  الوالية واملهام  -أوالً   
حتت سلطة مؤمتر األطراف وبتوجيـه منـه،        تتوىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،        -١

وتقييم التنفيذ الذي أنشأه مـؤمتر األطـراف يف         وكجزء ال يتجزأ من نظام استعراض األداء        
دورته التاسعة، مساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية وتيسري تبادل املعلومات            

  . من االتفاقية٢٦بشأن التدابري اليت يعتمدها املؤمتر، عمالً باملادة 
  :لتاليةتؤدي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على وجه اخلصوص املهام ا  -٢

إجراء تقييم لتنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات            )أ(  
يشار إليه فيما يلـي     ) (االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

عن طريق استعراض املعلومات اليت تقدمها األطراف وغريهـا مـن           ") تقييم التنفيذ "بعبارة  
بلغة، واملعلومات املتعلقة باجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، على النحـو             اهليئات امل 

  من هذه االختصاصات؛" ثالثاً"املبّين يف الفرع 
      يـشار إليـه    (استعراض أداء املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية          )ب(  

لقائمة على النتائج، وباالسـتناد إىل      باتباع هنج اإلدارة ا   ") استعراض األداء "فيما يلي بعبارة    
  تقارير برنامج العمل احملدد التكاليف ملدة السنتني؛

استعراض وجتميع أفضل املمارسات فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وإحالتها إىل            )ج(  
  مؤمتر األطراف كي ينظر فيها بغية نشرها؛

  ليتها؛مساعدة مؤمتر األطراف يف تقييم ورصد أداء اللجنة وفعا  )د(  
مساعدة مؤمتر األطراف يف تقييم تنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلـك تقيـيم               )ه(  

  . ٢٠١٣منتصف املدة حبلول عام 
 أعاله، تضطلع اللجنة، متّشياً مـع هنـج اإلدارة          ٢يف إطار املهام احملددة يف الفقرة         -٣

  :القائمة على النتائج، باألنشطة التالية
تعلقة بتعبئة واستخدام املوارد املالية وغريها من أشكال  النظر يف املعلومات امل     )أ(  

الدعم من أجل تعزيز فعاليتها وكفاءهتا لبلوغ أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة              
  من اآللية العاملية؛
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التوصية بأساليب حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن حتسني نوعية            )ب(  
  قدم إىل مؤمتر األطراف؛وشكل التقارير اليت ت

التوصية بأساليب تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا، وخاصة مـن البلـدان             )ج(  
  أو ختفيف آثار اجلفاف؛/املتقدمة إىل البلدان النامية، ملكافحة التصحر و

التوصية بأساليب تعزيز تبادل اخلربات واملعلومات بني األطـراف وسـائر             )د(  
  ى املعنية؛املؤسسات واملنظمات األخر

  .التوصية خبطوات أخرى لتنفيذ االتفاقية  )ه(  
تؤدي اللجنة هذه املهام باعتماد هنج يتسم باإلدارة القائمة على النتـائج وباختـاذ                -٤

  .برنامج عمل متعدد السنوات، على حنو يتسق مع األهداف الواردة يف االستراتيجية
ها إىل مؤمتر األطراف، وال سـيما       تقدم اللجنة بانتظام تقارير عن مجيع جوانب عمل         -٥

  :بالوسائل التالية
  بني الدورات العاديةتقرير هنائي عن الدورات اليت ُتعقد يف الفترات الفاصلة          )أ(  

ملؤمتر األطراف، يتضمن توصياهتا بشأن التدابري اإلضافية الالزم اختاذها لتيسري تنفيذ االتفاقية            
  تنفيذاً فعاالً؛

عّد، يف حالة الضرورة، يف الدورات اليت تعقد بـالتالزم          مشاريع مقررات تُ    )ب(  
مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف، وُتقدم إىل املؤمتر كي ينظر فيها ويعتمدها؛ وهي مشاريع 
مقررات تتضمن عناصر موضوعية لتيسري تنفيذ االتفاقية بفعالية وتبني األهداف واملسؤوليات           

  . لتنفيذها، حسب الضرورةاملسندة واآلثار املالية املتوقعة

  تكوين اللجنة  -ثانياً   
  .من مجيع أطراف االتفاقيةاستعراض تنفيذ االتفاقية تتألف جلنة   -٦
جيوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري                 -٧

على ذلك  حكومية، ترغب يف أن تكون ممثلة يف دورات اللجنة بصفة مراقب، ما مل يعترض               
  .ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة

ويتشكل مكتب  . تنتخب اللجنة أربعة نواب لرئيسها، يضطلع أحدهم بدور املقرر          -٨
.  من النظام الـداخلي    ٣١اللجنة منهم ومن الرئيس الذي ينتخبه مؤمتر األطراف وفقاً للمادة           

التوزيع اجلغرايف العادل   ويوىل االعتبار الواجب لدى انتخاب الرئيس ونوابه لضرورة ضمان          
والتمثيل الكايف للبلدان املتأثرة األطراف، وال سيما األفريقية منها، على أال ُتهمـل البلـدان             

. املتأثرة األطراف يف مناطق أخرى، وال تزيد مدة خدمة الرئيس ونوابه عن واليتني متتاليتني             
  .ر األطرافويكون رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عضواً يف مكتب مؤمت
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ُينتخب رئيس اللجنة ونوابه يف االجتماع األخري لدورة اللجنة اليت ُتعقد بالتالزم مع               -٩
  .دورات مؤمتر األطراف، ويتقلدون منصبهم فوراً

  أصحاب املصلحة الذين ُتستعرض تقاريرهم  -ثالثاً   
  هليئـات  تقوم اللجنة يف إطار برنامج عملها باستعراض املعلومات الـيت تقـدمها ا              -١٠

  :املبلغة التالية
  :تقييم التنفيذ  )أ(  

 البلدان املتأثرة األطراف؛ '١'

 البلدان املتقدمة األطراف؛ '٢'

 اآللية العاملية؛ '٣'

     وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اليت قـدمت         '٤'
 تقارير طوعية؛

 اهليئات املبلِّغة عن تنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية؛ '٥'

بيئة العامليـة وفقاً ملذكـرة التفاهم املربمـة بـني مـؤمتر           مرفق ال  '٦'
 األطراف وجملس املرفق؛

  .منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص '٧'
األمانـة،  (املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقيـة         :استعراض األداء  )ب(  

  ؛)اض تنفيذ االتفاقيةواآللية العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعر
باجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، إما        ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة        -١١

  .أو من خالل دراسات مستقلة، حسب االقتضاء عن طريق التقارير اليت تقدمها األطراف
 يف إعداد   تدعى أيضاً منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لتنظيم نفسها من أجل التعاون            -١٢

تقارير عن األعمال اليت تضطلع هبا لتيسري تنفيذ االتفاقية، وخباصـة مـا يتعلـق بأفـضل                 
املمارسات، من أجل إحالتها إىل الدورات املعقودة يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية             

  .ملؤمتر األطراف وإىل مراكز التنسيق القطرية

  نطاق عملية االستعراض  -رابعاً   
قد دورات اللجنة أثناء الدورات العادية ملؤمتر األطراف ومرة واحدة بـني كـل              ُتع  -١٣

  .دورة وأخرى من هذه الدورات
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تركز اللجنة عملها، يف الدورات املعقودة يف الفترات بني الدورات العاديـة ملـؤمتر           -١٤
  :األطراف، على استعراض تنفيذ األطراف لالتفاقية بوسائل تشمل ما يلي

لتنفيذ استناداً إىل مؤشرات األداء مرة كل سنتني واستناداً إىل          لقييم  إجراء ت   )أ(  
  مؤشرات تقييم األثر مرةً كل أربع سنوات؛

 نشر أفضل املمارسات يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛  )ب(  

  .استعراض التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية  )ج(  
  .أعاله إىل مؤمتر األطراف) أ(٥قرة واهلدف هو تقدمي التقرير املشار إليه يف الف

يستند استعراض التنفيذ يف الدورات اليت تعقدها اللجنة يف الفتـرات بـني دورات                -١٥
. أعاله) أ(١٠املؤمتر إىل التقارير اليت تقدمها يف نفس الوقت اهليئات املبلغة املدرجة يف الفقرة              

راسات مستقلة لتقييم األثر حسب     والستعراض املسامهات املقدمة من القطاع اخلاص، ُتعّد د       
  . املوارد املتاحة

يتعني تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين املعتمدة يف مناقشات مجيع الـدورات              -١٦
  العلنية املعقودة يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف؛

 األطراف، تساعد اللجنـة     يف الدورات املعقودة بالتالزم مع الدورات العادية ملؤمتر         -١٧
  :املؤمتر األطراف يف ما يلي

استعراض خطط العمـل املتعـددة السنوات للمؤسـسات واهليئــات           )أ(  
  الفرعية التابعة لالتفاقية، بوسائل تشمل مقارنتها مبؤشرات األداء؛

استعراض تقرير اللجنة يف الدورات اليت تعقد يف الفترات بني دورات مؤمتر              )ب(  
، وهو التقرير املتعلق باستعراض األداء وتقييم التنفيذ، واملستند إىل املعلومات املقدمة            األطراف

  ؛ اآلخرينأصحاب املصلحةومن األطراف 
إجراء استعراض ألداء املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية، بوسائل           )ج(  

  تشمل مقارنتها مبؤشرات األداء؛
) د(٢ليتها على النحو املشار إليـه يف الفقـرة          استعراض أداء اللجنة وفعا     )د(  

   ويف أي موعد آخر قد حيدده مؤمتر األطراف؛٢٠١٣أعاله، مبا يف ذلك يف عام 
 ويف  ٢٠١٣استعراض التعاون مع مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك يف عـام               )ه(  

  أي موعد آخر قد حيدده مؤمتر األطراف؛
طروحة على جلنة العلم والتكنولوجيا بنـاًء       إسداء املشورة بشأن القضايا امل      )و(  

  على طلبها؛
  ؛)ه(٢تقييم االستراتيجية، على النحو املشار إليه يف الفقرة   )ز(  
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واهلدف هو وضع مشاريع مقررات، عند االقتضاء، على النحو املشار إليـه يف الفقـرة               
  .أعاله) ب(٤

  وترية الدورات  - خامساً  
رات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سـنتني، تكـون         دورات اللجنة بني الدو   تعقد    -١٨

  .الدوراتبني املعقودة جلنة العلم والتكنولوجيا بعد دورات  الثانية منها
 املعقـودة بـالتالزم مـع دورات جلنـة العلـم            ينبغي أال تتجاوز دورات اللجنة      -١٩

عشرة (رة أسبوعني   فتؤمتر األطراف   الدورات العادية مل   والتكنولوجيا يف الفترات الفاصلة بني    
أما الدورات اليت تعقدها اللجنة     . ، مبا يف ذلك مدة دورة جلنة العلم والتكنولوجيا        )أيام عمل 

يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف بصورة منفصلة عن دورات جلنـة               
  ).ملمخسة أيام ع(العلم والتكنولوجيا فينبغي أالّ تتجاوز مدهتا أسبوعاً واحداً 

يف املواعيد الـيت يقررهـا      استعراض تنفيذ االتفاقية    تعقد الدورات االستثنائية للجنة       -٢٠
  .مؤمتر األطراف

  تنظيم العمل  -سادساً   
  .علنية، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلكاستعراض تنفيذ االتفاقية تكون دورات جلنة   -٢١
  .داية كل دورة من دوراهتاتعتمد اللجنة جدول أعماهلا وتنظيم عمل الدورة يف ب  -٢٢
يعد األمني التنفيذي لالتفاقية جدول األعمال املؤقت لدورات اللجنة بالتشاور مـع              -٢٣

  .مكتب اللجنة

  طابع االستعراض واملنهجية  -سابعاً   
يكون االستعراض صرحياً وشفافاً وشامالً ومرناً وتيسريياً وفعاالً من حيث استخدام             -٢٤

نولوجية والبشرية، مع إيالء االعتبار الواجب لألقاليم واألقـاليم الفرعيـة         املوارد املالية والتك  
ويشكل االستعراض عملية لتقاسم اخلربات واستخالص العرب باعتماد هنج تفاعلي          . اجلغرافية

من شأنه حتديد أوجه النجاح والعقبات والصعوبات بغية حتسني تنفيـذ االتفاقيـة، دون أن               
  .يكون تقييماً لالمتثال

  شفافية العمل  -ثامناً   
           ونتـائج عملـها وتكـون      اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       ُتنشر مجيع تقارير جلنة       -٢٥

  .متاحة للجمهور
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  ٩-م أ/١٢املقرر     
 وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني          األداءاستعراض      

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ح(و) د(و) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري  
               ٢٦، واملـادة    ٢٣مـن املـادة     ) ج(و) ب(و) أ(٢ إىل الفقـرة     وإذ يشري أيـضاً     

  من االتفاقية،
فيـذ   الذي طلَب فيه إىل جلنة اسـتعراض تن        ٨-م أ /٣ إىل املقرر    وإذ يشري كذلك    

االتفاقية إمتام وضع املقترحات املتعلقة باستعراض األداء وتقييم تنفيـذ االتفاقيـة، وخباصـة           
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                       

  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(
يغ املعلومات واسـتعراض    بشأن إجراءات تبل   ٩-م أ /١٣ املقرر   وإذ يضع يف اعتباره     

   بشأن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،٩-م أ/١١التنفيذ، واملقرر 
  : أن يتألف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ من العناصر التاليةيقرر  -١  
تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية من خالل استعراض املعلومـات الـيت             )أ(  

يئات األخرى املبلغة، فضالً عن املعلومات املتعلقة باجملتمع املدين، مبا يف           تقدمها األطراف واهل  
  ذلك القطاع اخلاص؛

استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية باعتماد هنج اإلدارة القائمة            )ب(  
  تني؛على النتائج وباالستناد إىل التقارير املتعلقة بربامج العمل احملددة التكاليف لفترة السن

  استعراض وجتميع أفضل املمارسات فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية؛  )ج(  
  تقييم ورصد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعاليتها؛  )د(  
أن تساهم جلنة العلم والتكنولوجيا يف أعمال جلنة اسـتعراض تنفيـذ     يقرر    -٢  

ة من األطـراف والكيانـات      االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلومات العلمية الوارد       
األخرى املبلغة، وال سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات تقيـيم األثـر املتـصلة باألهـداف               

  . احملددة يف االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 
  اجللسة العامة التاسعة 

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/١٣املقرر     
ة وشـكل التقـارير الـيت ُتقـدَّم إىل              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعي        

  مؤمتر األطراف
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٦باملادة إذ يذكر   
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢ً بالفقرة وإذ يذكر أيضا  
 ومرفقه، وباخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني        ٨-م أ /٣باملقرر  إذ حييط علماً    و  

من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية، ال سيما الفصل السادس املتعلق بإطار التنفيذ            للسنوات العشر   
واألولويات املشار إليها بالنسبة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما خيص تبليغ املعلومـات             

  واستعراض التنفيذ،
   الرغبة يف اعتماد إجراءات لتنظيم وتبسيط تبليغ املعلومات،وإذ يدرك  
  ،Add.7 إىل Add.1وإضافاهتا من  ICCD/CRIC(8)/5 بالوثيقة ماًوإذ حييط عل  
 املتعلقة باستعراض األداء وتقيـيم تنفيـذ        ICCD/CRIC(8)/4ً بالوثيقة   وإذ حييط علما أيضا     

  االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية،
املؤشرات واملنهجيات واإلجراءات امللحقـة      أن يعتمد بشكل مؤقت      يقرر  -١  

هبذا املقرر، مبا فيه مرفقاهتا، هبدف استعراض فعاليتها ومالءمتـها لقيـاس األداء والتـأثري                       
  فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، يف هناية دورة اإلبالغ األوىل؛

ن أجل وضع    إىل األمانة واآللية العاملية أيضاً استخدام إجراء متكرر م         يطلب  -٢  
مقترحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته املقبلة بدءاً بالدورتني العاشرة واحلادية عشرة             

  من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات األداء وتقييم األثر واملنهجيات املرتبطة هبا؛
إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تـستعرض حالـة هـذا      يطلب أيضاً   -٣  

ل دوراهتا وأن توصي مبجموعة دنيا من مؤشرات األداء لينظر فيها مؤمتر            اإلجراء املتكرر خال  
  األطراف يف دورته احلادية عشرة؛

 إىل األمني التنفيذي واآللية العاملية معاً، أن يقدما، بعد دورة           يطلب كذلك   -٤  
، تقارير عن فعالية مؤشرات األداء وتقييم األثـر         ٢٠١٢ و ٢٠١٠اإلبالغ الرابعة، يف عامي     

ملؤقتة، مع املراعاة الالزمة إلجراء جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلـق باسـتعراض وحتـسني              ا
، وأن  ٢ واملقترحات الواردة يف الفقـرة       ٣ و ٢و١مؤشرات تقييم أثر األهداف االستراتيجية      

يوصيا بإدخال حتسينات، مبا يف ذلك على املنهجيات وإجراءات اإلبالغ اليت يتضمنها هـذا              
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قاته، باالستناد إىل توصيات من األطراف وغريها من كيانات اإلبالغ، لتكـون            املقرر ومرف 
  موضوع مناقشة ومراجعة ممكنة يف الدورتني العاشرة واحلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛ 

األمانة واآللية العاملية معاً إعداد أدوات لإلبالغ من أجـل دورة           إىل  يطلب    -٥  
ل وتوفري بناء القدرات املتعلقة بالرصد لصاحل األطراف         وتسهي ٢٠١٠اإلبالغ الرابعة يف سنة     

 إىل القيام مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      يدعواملتأثرة، حسب االقتضاء، كما     
  بالشيء ذاته؛

 إىل البلدان املتقدمة األطراف تقدمي املـساعدة التقنيـة واملاليـة للبلـدان         يطلب    -٦  
ملؤهلة أثناء دورة اإلبالغ الرابعة، ال سيما البلدان األطـراف املتـأثرة يف             األطراف املتأثرة وا  

 املنظمات الدولية واملؤسسات املالية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، إىل القيـام             يدعوأفريقيا، و 
  بالشيء ذاته؛

  اعدة التقنيةسامل    
ن املؤشـرات    فريق االتصال املشترك إىل تقدمي املساعدة التقنية بـشأ         يدعو  -٧  

  ؛ ٤-٤ )اهلدف االستراتيجي(ومؤشر تقييم األثر  ٥-٢املتصلة بالنتيجة 
ــاً  -٨   ــيط علم ــة  حي ــة يف الوثيق ــاريف املقترح ــصطلحات والتع  بامل

ICCD/CRIC(8)/5/Add.3   اخلطة وإطار  مسرد مؤشرات األداء اخلاصة باستعراض تنفيذ       بشأن
 وأفـضل   )االستراتيجية(ز تنفيذ االتفاقية    العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزي      

املـصطلحات   إىل الرجـوع إىل       األطراف وغريها من كيانات اإلبالغ     ، ويدعو املمارسات
إىل مؤمتر األطراف، مع مراعاة إجـراء   عند تقدمي تقاريرها  الواردة يف هذه الوثيقة   والتعاريف

عة املؤقتة من مؤشرات تقييم األثر جلنة العلم والتكنولوجيا الرامي إىل وضع مسرد بشأن اجملمو 
  ؛٣ و٢ و١املتعلقة باألهداف االستراتيجية 

  التفاقية األمم املتحـدة    نشر املسرد على املوقع الشبكي     إىل األمانة    يطلب  -٩  
  عندما تدعو احلاجة إىل تنقيحه؛ وحتديثه بانتظام ملكافحة التصحر

رموز النشاط ذات الصلة وأن     أن حتّدث اآللية العاملية بانتظام      ضرورة   يقرر  -١٠  
  تنشرها على موقعها الشبكي؛

إىل األمانة أن تضع، بالتعاون مع اآللية العاملية، مبـادئ توجيهيـة            يطلب    -١١  
واضحة بشأن استخدام معامل ريو ورموز النشاط ذات الصلة، لتكـون متاحـة لألطـراف            

ها من الوفاء بالتزامات اإلبالغ     وغريها من كيانات اإلبالغ يف بداية عملية اإلبالغ بغية متكين         
  واحترام املواعيد؛
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 حباجة األمانة واآللية العاملية معا إىل االعتماد علـى املـساعدة            حييط علماً   -١٢  
 واحلساب اجلزئي ملؤشر اهلدف     ٥-٤اخلارجية من أجل حساب مؤشر اهلدف االستراتيجي        

  ؛٤-٤االستراتيجي 

  مجع البيانات    
اآللية العاملية معا االستفادة، يف إطار املوارد املتاحة، من          إىل األمانة و   يطلب  -١٣  

النظم القائمة إلدارة البيانات، واستخدام هذه األدوات من أجل النشر الفعال للمعلومات الواردة من              
مــن  ) أ(٥٧خالل هذه العملية، مبا يف ذلك أفضل املمارسات يف اجملال العام متاشياً مع الفقـرة                

  .ICCD/CRIC(8)/5/Add.5الوثيقة 

  أحكام هنائية    
 مل يعد سارياً وأنّ األمر نفسه ينطبق على مجيع          ١-م أ /١١ أن املقرر    يعلن  -١٤  

إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت ُتقـدَّم إىل           األحكام املتصلة بتحسني    
  .مع األحكام اليت اعتمدها يف دورته التاسعةتتعارض ، اليت مؤمتر األطراف

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ملحق
 إىل  ،جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   يستند استعراض األداء وتقييم التنفيذ الذي جتريه          -١

التقارير املقدمة من مجيع كيانات اإلبالغ سواء امللزم منها بتقدمي التقارير إىل دورات اللجنة              
  . أو املتطّوع لذلك

جَّع األطراف، عند مشاركتها يف الرصد وتبليغ املعلومات عن تنفيذ االتفاقيـة،            وُتش  -٢
على االستفادة استفادة كاملة من خربة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية            
املختصة فضالً عن املبادرات القائمة الرامية إىل بناء القدرات يف جمال إعداد التقارير ونـشر               

  .ذات الصلةاملعلومات 
وترد املعلومات املفصلة اخلاصة بكل عنصر من عناصر اإلبالغ يف املرفقـات األول               -٣

  .إىل اخلامس

دون اإلقليمية واإلقليمية   طراف والكيانات   التوجيهية العامة بالنسبة لأل   املبادئ      
   تقدمي التقاريرفيما خيص

جلنة استعراض تنفيـذ     أو إقليمي إىل دورات   /يقدم كل طرف وكيان دون إقليمي و        -٤
 اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، عن طريق األمانـة، تقـارير عـن     ،االتفاقية

  .التدابري املتخذة من أجل تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية
وإسنادها لكل كيـان مـن      ويستعرض اجلدول أدناه بصورة عامة عناصر اإلبالغ          -٥

  . الكيانات املقدمة للتقارير



ICCD/COP(9)/18/Add.1 

GE.09-64983 82 

  ١اجلدول 
  عناصر اإلبالغ العامة لكل كيان من الكيانات املقدمة للتقارير

  

املتعلقة مؤشرات تقييم األثر 
  باألهداف االسـتراتيجية  

  )١(٣ و٢ و١

مؤشرات تقييم األثر   
ــدف  ــة باهل املتعلق

  )٢(٤االستراتيجي 
مؤشرات 

  )٣(األداء
املرفق املايل وورقـة    

  )٤(الربنامج واملشروع
أفــــضل 

 )٥(مارساتامل
معلومات 

  )٦(إضافية
  √  √  √  √  √  √  البلدان األطراف املتأثرة
  √  √  √  √  √    البلدان األطراف املتقدمة

الكيـانات دون اإلقليمية   
  واإلقليمية

  √  √  √  √  √  

  تقدمي التقاريرب الفرعيةوهيئاهتا االلتزامات العامة ملؤسسات االتفاقية     
  :الفرعيةتقدم مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا   -٦

إىل كل دورة من دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ُتعقد مبوازاة مـع               )أ(  
  دورة مؤمتر األطراف العادية، تقريراً عن األداء فيما خيص آخر فترة سنتني؛

للجنة استعراض حتديثات بشأن خطط العمل رباعية السنوات إىل كل دورة          )ب(  
  . عادية ملؤمتر األطرافدورةُتعقد مبوازاة تنفيذ االتفاقية 

وينبغي لتقريري األداء الصادرين عن األمانة واآللية العاملية، يف الوقت الذي يأخذان              -٧
العمل املعتمدة، أن يهدفا إىل     وبرامج  فيه بنهج لإلدارة القائمة على النتائج استناداً إىل خطط          

أقصى قـدر مـن     ضمان  لاملواءمة مع أدوات اإلبالغ اليت تستخدمها كيانات مبلغة أخرى          
ويف هذا الصدد، ُيطلب إىل األمانة واآللية العاملية أن تدرجا يف تقريريهما معلومات             . االتساق

عن أفضل املمارسات املتعلقة باالستراتيجية عند االقتضاء لكي ينظر فيها كـل مـن جلنـة                
ملية اإلبالغ  استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، وأن تقدما معلومات إضافية بشأن ع          

  .حتسني عملية الرصد العامة اليت تقوم هبا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمن أجل 
وفيما يتعلق باملرفق الثالث هبذا املقرر الذي يتضمن مؤشرات األداء اليت تستخدمها              -٨

ملؤشـرات  األطراف وكيانات اإلبالغ األخرى، ُيطلب من األمانة أن تقدم تقريراً بـشأن ا            

__________ 

 .٩-م أ/١٧ انظر املقرر )١(

 .انظر املرفق الثاين هبذا املقرر )٢(

 .انظر املرفق الثالث هبذا املقرر )٣(

 .انظر املرفق الرابع هبذا املقرر )٤(

 .انظر املرفق اخلامس هبذا املقرر )٥(

 . من هذا امللحق١٧انظر الفقرة  )٦(
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CONS-O2 يف حني ستقدم اآللية العاملية تقريراً يشري بشكل خـاص إىل  ،  12 و 11 و 07 و 03 و 
  .14 و11 و07 وCONS-O3املؤشرات 

وستقدم كل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً بشأن        -٩
 وإىل جانب   . كما ترد يف خطط العمل متعددة السنوات       مؤشرات األداء املتوقعة و اإلجنازات  

معلومـات عـن أفـضل      عند االقتضاء   ذلك، ُيطلب من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تدرج         
املمارسات فيما يتعلق باالستراتيجية لينظر فيها كل من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر             

الشامل وأن تقدم معلومات إضافية بشأن عملية اإلبالغ بغية حتسني إجراء الرصد             األطراف،
  . الذي تضطلع به جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

املبادئ التوجيهية العامة بالنسبة لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة              
  الدولية ومنظمات اجملتمع املدين فيما خيص تقدمي التقارير

تشجَّع هيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة وغريها من املنظمـات              -١٠
حلكومية الدولية على تقدمي معلومات بشأن أنشطتها الداعمة لتنفيذ االستراتيجية واالتفاقية،           ا

  .وفقاً الختصاصات اإلبالغ، الواردة أدناه
وميكن لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية تقدمي معلومـات عـن              -١١

، وعن املرفق املايل وورقة الستراتيجية يف ا٤مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باهلدف االستراتيجي 
الربنامج واملشروع، إىل جانب تقدمي معلومات إضافية بشأن عملية اإلبالغ اخلاصة باتفاقيـة             

  . لواليتها أو تنفيذ هذه االتفاقية وفقاً  ملكافحة التصحراألمم املتحدة
قطاع اخلاص، من األطـراف  وميكن أن ترد املعلومات املتعلقة باجملتمع املدين، مبا يف ذلك ال        -١٢

  .من خالل تقاريرها أو ميكن احلصول عليها من خالل دراسات مستقلة، عند االقتضاء
اجملتمع املدين املعتمدة مدعوة أيضاً إىل تنظيم نفسها من أجـل إعـداد             ومنظمات    -١٣

تقارير تعاونية عن عملها لتنفيذ االتفاقية، ال سيما من خالل تقـدمي أفـضل املمارسـات،                
حالتها إىل الدورات اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف ومراكز التنسيق التابعة             إل

  . أيضاً أن تقدم معلومات إضافية عن عملية االستعراضاجملتمع املدين وميكن ملنظمات . للبلدان

  رفيما خيص تقدمي التقاري رفق البيئة العامليةملاملبادئ التوجيهية العامة بالنسبة     
أمهية مرفق البيئة العاملية بالنسبة التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر            يف ضوء     -١٤

واحلاجة إىل استعراض األداء اخلاص باألطراف وأصحاب املصلحة يف الوقت ذاته، فإن هـذا      
أدوات باستخدام  املرفق مدعو إىل تعزيز املعلومات اليت يقدمها يف إطار إجرائه احلايل لإلبالغ             

مرفـق البيئـة    /برنامج األمم املتحدة للبيئة   إلبالغ اليت توفرها أمانة االتفاقية واآللية العاملية و       ا
، واليت تربز عناصر اإلبالغ املؤقتة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، وإىل              العاملية
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ية ُتعقـد بـني     تقدمي تقرير هبذا الشأن إىل كل دورة من دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاق            
  . العادية ملؤمتر األطرافةالدور
يف دورات جلنة اسـتعراض     مرفق البيئة العاملية    وينبغي أن تشمل عملية تقدمي تقارير         -١٥

 تنفيذ االتفاقية، املنعقدة بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، معلومات عن عناصر اإلبـالغ            
  :٢املبينة يف اجلدول 

  ٢اجلدول 
  ملرفق البيئة العامليةعناصر اإلبالغ 

  

تقييم األثـر   مؤشرات  
ــداف  ــة باأله املتعلق

  ٣ و٢ و١االستراتيجية 

ــيم  مؤشــرات تقي
املتعلقة باهلدف  األثر  

  ٤االستراتيجي 
مؤشــرات 

  األداء
املرفق املايل وورقة   
  الربنامج واملشروع

ــضل  أفــ
  املمارسات

الــــدروس 
  املستخلصة

  √  √  √  √  √   مرفق البيئة العاملية

  اومضموهن تقاريرشكل ال    
وينبغـي  . تسهيل استعراضهامن أجل ينبغي أن تكون التقارير خمتصرة قدر اإلمكان         -١٦

أن يكون هيكلها على الشكل التايل، مع مراعاة مسؤوليات اإلبالغ املختلفة اليت تضطلع هبا              
  :أعاله املبينة كيانات اإلبالغ

  ؛ وصفهاسم الكيان مقدم التقرير ولقبه و  )أ(  
  ؛احملتوياتدول ج  )ب(  
مـوجز   (٣ و ٢ و ١باألهداف االسـتراتيجية     مؤشرات تقييم األثر املتعلقة     )ج(  
  ؛)٧()األراضي واجلفافوتدهور للتصحر وصفي 

  ؛)٨(٤باهلدف االستراتيجي  مؤشرات تقييم األثر املتعلقة  )د(  
  ؛)٩(مؤشرات األداء  )ه(  
  ؛املرفق املايل  )و(  
  ؛)١٠(ورقة الربنامج واملشروع  )ز(  

__________ 

 .ا املقرر يف املرفق األول هلذ٣ و٢ و١ باألهداف االستراتيجية ترد مؤشرات تقييم األثر املتعلقة )٧(
وأُطرها املرجعية األساسية وعمليات إسناد اإلبالغ       ٤ترد مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باهلدف االستراتيجي         )٨(

 . هلذا املقررووسائل مجعها، يف املرفق الثاين بشأهنا وأهدافها، 
ائل مجعها،  ـووسبشأهنا وأهدافها   اإلبالغ  ة األساسية وعمليات إسناد     وأُطرها املرجعي ترد مؤشرات األداء     )٩(

 . هلذا املقررق الثالثـيف املرف
 . هلذا املقرريرد املرفق املايل وورقة الربنامج واملشروع يف املرفق الرابع )١٠(
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  .معلومات إضافية  )ح(  
وستعّدل األمانة الفرع اخلاص باملعلومات اإلضافية وفقاً لواليات كيانات اإلبالغ،            -١٧

      وسيسمح ذلك بإبالغ أكثر مرونة عن الصعوبات والقيود اليت ُتواجه يف عمليـة اإلبـالغ،               
ب كيانات اإلبالغ   أية معلومات إضافية ترغ   فضالً عن   ال سيما فيما يتعلق بتطبيق املؤشرات،       

  .يف موافاة مؤمتر األطراف هبا

  لغة التقارير    
  . لألمم املتحدةحتال التقارير إىل األمانة بإحدى اللغات الرمسية  -١٨

  اجلدول الزمين لتقدمي التقارير    
كل كيان مبلغ، وطبيعة هذه التقارير يف       الواردة من    التقارير   اجلدول الزمين لتقدمي  يرد    -١٩
املتعلق باإلجراءات اإلضافية أو اآلليات املؤسسية ملساعدة مؤمتر األطراف يف           ٩- أ م/١١ املقرر

  .استعراض تنفيذ االتفاقية على حنو منتظم، وال سيما يف الفصل الرابع من هذا املقرر
ان ومكان انعقاد دورة جلنة اسـتعراض تنفيـذ         ـحاملا يتم االنتهاء من حتديد زم     و  -٢٠

ينبغي أن تتيح األمانـة لكيانـات       ،  ني الدورات العادية ملؤمتر األطراف    االتفاقية، اليت ُتعقد ب   
الل ـاإلبالغ جداول زمنية مفصلة فيما خيص األنشطة املتصلة بعملية اإلبالغ، وذلك من خ            

  .خطابات رمسية

  مجع التقارير وتوليفها    
         جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة كمـا تـرد يف           تقوم األمانة، وفقا الختصاصات     -٢١

أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن         بإعداد توليف وحتليل    ،  ٩-م أ /١١املقرر  
يف إقليميـة   مـسامهات   األطراف واملراقبني إىل االجتماعات اإلقليمية هبدف احلصول على         

  .يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاملناقشات 
 املالية وتقدمه إىل األمانة لتدرجه يف تقريرها إىل         وتتيح اآللية العاملية حتليالً للتدفقات      -٢٢

  .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
وتسّهل األمانة، كجزء من برنامج عملها املشترك مع اآللية العاملية وبالتعاون مـع               -٢٣

األطراف، وضع مبادرة شاملة بشأن بنـاء القـدرات         واملنظمات املتعددة   املنظمات الدولية   
 األطراف النامية املتأثرة وغريها من البلدان األطراف املتأثرة واملتأهلة يف رصد            ملساعدة البلدان 

املـساعدة مـن    ستلتمس األمانة    كما   .املؤشرات وتبليغ املعلومات، عمالً هبذه اإلجراءات     
  .اجلهات املاحنة واملنظمات احلكومية الدولية املختصة
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  تقييم املؤشرات واملنهجيات املؤقتة    
 إىل الطبيعة املؤقتة اليت تتسم هبا مؤشرات األداء وتقييم األثر، وكذلك عناصر             بالنظر  -٢٤

اإلبالغ واملنهجيات املقترحة يف املرفقات من األول إىل اخلامس، ينبغي جلميـع األطـراف              
وغريها من كيانات اإلبالغ بذل كل ما يف وسعها من أجل تقدمي التقـارير مقابـل هـذه                  

تقدمي توصيات إلدخال حتسينات ُتناقش كجزء مـن العمليـة          املؤشرات، وهي مدعوة إىل     
  . من هذا املقرر٣ و٢املتكررة الوارد وصفها يف الفقرتني 

  الوثائق الرمسية    
وثـائق   من هذا امللحـق      ٢٢ و ٢١تني  تشكل الوثائق اليت تعدها األمانة وفقاً للفقر        -٢٥

  .رمسية ملؤمتر األطراف

  مانة الدائمةغ املعلومات املؤسسية إىل األتبلي    
عمليـة  أثنـاء   من أجل تسهيل عمليات تبادل املعلومات واالتصاالت غري الرمسية            -٢٦

االستعراض، تبلغ األطراف األمانة، عرب مجلة من الطرق منها االتصال اإللكتروين ويف أقرب             
تـف  وقت ممكن، باملعلومات املتعلقة باألمساء والعناوين والعناوين اإللكترونية وأرقـام اهلوا          

اخلاصة مبراكز التنسيق دون اإلقليمية واإلقليمية وهيئات التنسيق واملراسلني املعنيني مبـسائل            
  .العلم والتكنولوجيا

  توافر التقارير    
املعلومات املؤسسية  فضالً عن   إىل األمانة وفقاً هلذه اإلجراءات،      احملالة  مجيع التقارير     -٢٧

تندرج يف نطاق اجملال العام، مع استخدام أحـدث         ،   من هذا امللحق   ٢٦املقدمة وفقاً للفقرة    
وتتيح األمانة نسخاً من التقـارير ألي       . أدوات إدارة املعارف لنشر املعلومات إىل أقصى حد       

  . طرف أو كيان أو فرد آخر يهّمه األمر
املعلومات املقدمة وفقاً   وحتّدث بشكل منتظم    قواعد بيانات وأدلة،    بوحتتفظ األمانة،     -٢٨

  .جراءاتهلذه اإل
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  األولاملرفق 

  ٣ و٢ و١املتعلقة باألهداف االستراتيجية  املؤقتة تقييم األثرمؤشرات     
  املوصى هبااألثرتقييم جمموعة مؤشرات 

 الصعيد العاملي الصعيد الوطين 

 السكان املتأثرينسبل عيش حتسني  :١اهلدف 

اخنفاض عدد األشـخاص     :١-سنياملؤشر األساسي   
  يتـرد /عمليـة التـصحر   جـراء    مـن    املتأثرين سلباً 

 األراضي واجلفاف

   يف املناطق املتأثرة لكل فرد املياه املتوفرة- أوالً  •
 التغري يف استخدام األراضي -ثانياً   •

يف لكـل فـرد   املياه املتوفرة    - أوالً  •
 املناطق املتأثرة

زيادة نسبة األسر املعيشية    : ٢-سنياملؤشر األساسي   
 .لفقر يف املناطق املتأثرةاخط اليت تعيش فوق 

نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين     -ثالثاً    •
  )أ( الفقرخطيعيشون فوق 

نسبة الـسكان يف املنـاطق       -ثالثاً    •
 رة الـذين يعيـشون فـوق       ـاملتأث

 الفقرخط 

اخنفاض نـسبة الـسكان      :٣-سنياملؤشر األساسي   
ـ الالذين يستهلكون أقل من املستوى األدىن من         ة طاق

  .يف املناطق املتأثرةالغذائية 

أو االسـتهالك   /سوء تغذية األطفال و    - رابعاً  •
احلراريـة  نصيب الفرد من الـسعرات      /الغذائي

 يف املناطق املتأثرةاملستهلكة 

 مؤشر التنميـة البـشرية      - خامساً  •
 حسب تعريـف برنـامج األمـم       

 املتحدة اإلمنائي

  املتأثرةةحتسني حالة النظم اإليكولوجي :٢اهلدف 

املساحة اإلمجاليـة   تقلّص  : ٤-سنياملؤشر األساسي   
 تردي األراضي واجلفاف/التصحراملتأثرة من جراء 

  التغري يف استخدام األراضي -ثانياً   •
مبا يف ذلـك    (مستوى تردي األراضي     -سادساً    •

 ).الرياح، اخلوالتملح والتعرية بفعل املياه 

 

صايف اإلنتاجيـة   زيادات   :٥-سنياملؤشر األساسي   
 . يف املناطق املتأثرةيةاألول

  التنوع البيولوجي النبايت واحليواين -سابعاً   •
  اجلفاف  مؤشر-ثامناً   •
 النبايت الغطاء -تاسعاً   •

 النبايتحالة الغطاء  -تاسعاً   •

 فعال لالتفاقيةالتنفيذ المن خالل عامة فوائد  حتقيق :٣اهلدف 

  وجي النبايت واحليواينالتنوع البيول -سابعاً   • 
نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين       - ثالثاً  •

  الفقرخطيعيشون فوق 

نسبة الـسكان يف املنـاطق       -ثالثاً    •
  الفقرخطاملتأثرة الذين يعيشون فوق 

زيـادات يف خمزونـات      ال :٦- سني املؤشر األساسي 
 يف ) النباتيـة لـة األحيائيـة     تالتربـة والك  (الكربون  

 .طق املتأثرةاملنا

ــراً  • ــوق  - عاش ــون ف ــات الكرب   خمزون
 األرض وحتتها

 

مناطق النظم اإليكولوجية    :٧- سني املؤشر األساسي 
احلرجية والزراعية والنظم اإليكولوجية للزراعة املائيـة       

 اخلاضعة لإلدارة املستدامة

إلدارة ااألراضـي يف إطـار       -حادي عشر     •
 املستدامة لألراضي

دارة املـستدامة   إل ا -حادي عـشر      •
 لألراضي

__________  
يشكل مؤشرا األثر املوضَّحان خبط بارز احلد األدىن املطلوب لتقدمي التقارير من البلدان املتأثرة اعتباراً مـن                   )أ(

 حالة الغطـاء  ‘ ٢‘نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛ و          ‘ ١‘: ٢٠١٢عام  
ؤشرات تقييم األثر الواردة يف القائمة، رغم التوصية هبا، مؤشرات اختيارية إلدراجهـا        وتعترب بقية م   .النبايت

  .يف التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة
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  الثايناملرفق 

 وإسـناد   ٤ ف االستراتيجي باهلداملتعلقة   املؤقتة   تقييم األثر مؤشرات      
  )١(اإلبالغ بشأهنا وخط أساسها

وقع
 املت
ألثر

ا
  

 اسم املؤشر رقم املؤشر

أثرة
 املت
اف
ألطر

ن ا
بلدا

ال
 

امج
وبر

مية 
إلقلي

ون ا
ل د

لعم
ج ا
برام

  
مية
إلقلي

ل ا
لعم
ا

 

دمة
املتق

ف 
طرا
 األ
دان

البل
 

ولية
 الد
ومية

حلك
ت ا

ظما
واملن

دة 
ملتح
مم ا

األ
 

املية
 الع
بيئة
ق ال

مرف
 

مانة
األ

 

املية
 الع
آللية

ا
 

حنني املتعـددة   تغري النسبة املئوية إلسهامات املـا      ١-٤اهلدف االستراتيجي 
األطراف يف األنشطة املتـصلة باتفاقيـة األمـم         

 املتحدة ملكافحة التصحر

   X X   

 حـصة اتفاقيـة مكافحـة       ]تغري النسبة املئوية  [ ٢-٤اهلدف االستراتيجي 
 التصحر من املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية

  X     

زامات املالية احمللية لتنفيـذ     تغري النسبة املئوية لاللت    ٣-٤اهلدف االستراتيجي 
 (UNCCD)االتفاقية 

X X      

تغري النسبة املئوية يف مسامهات مصادر التمويـل         ٤-٤اهلدف االستراتيجي 
  املبتكرة لألنشطة املتصلة باالتفاقية

X X X X X   

١-٤ 

تغري النسبة املئوية ملـسامهات القطـاع اخلـاص       ٥-٤اهلدف االستراتيجي 
  يف األنشطة املتصلة باالتفاقيةواملسامهات األخرى

 دراسة سيتم التكليف بإجرائها

عدد ونوع اُألطر القانونية والتنظيمية أو اآلليات        ٦-٤اهلدف االستراتيجي 
األخرى لتأمني وتسهيل حتويل األموال من أجـل      

 تنفيذ االتفاقية، على مجيع املستويات

X X X X X   ٢-٤ 

 إسناد املسؤوليات املؤسسية لتنفيـذ      الوضوح يف  ٧-٤اهلدف االستراتيجي 
 .االتفاقية، على مجيع املستويات

X X X X X X X 

  .٢٠١٠التغري مقابل خط األساس لسنة سيتم اإلبالغ عن 

__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.7  الوثيقةانظر )١(
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  )١( وإسناد اإلبالغ وخط األساس بشأهنا وأهدافهامؤشرات األداء املؤقتة    

جة
النتي

  

  اسم املؤشر رقم املؤشر

 األ
دان

البل
أثرة

 املت
اف
طر

مية 
إلقلي

ن ا
 دو
مل
 الع
مج
برا

  
مية
إلقلي

ل ا
لعم
ج ا
برام

دمة 
املتق

ف 
طرا
 األ
دان

البل
ت  

ظما
واملن

دة 
ملتح

مم ا
األ

ولية
 الد

ومية
حلك

ا
ملية  

العا
يئة 
ق الب

مرف
  

مانة
األ

 

املية
 الع
آللية

ا
 

١-١  CONS-0-1        األراضـي   تـدهور /تصحرعدد وحجم التظاهرات اإلعالمية املنظمة بشأن مسائل ال 
أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، واجلمهور الذي بلغته           /واجلفاف و 

  . األراضي واجلفاف وأوجه تآزرهاتدهور/وسائط اإلعالم اليت تتناول التصحر
       

٢-١  CONS-O-2            ـ ة ودون  عدد الوثائق الرمسية واملقررات املتخذة على األصعدة الدوليـة واإلقليمي
         . األراضي واجلفافتدهور/اإلقليمية بصدد مسائل التصحر

CONS-O-3              عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم والتكنولوجيـا املـشاركة يف
  .عمليات االتفاقية

       ٣- ١  

CONS-O-4       األراضي واجلفاف الـيت    تدهور/عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر  
 .اختذهتا منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف

       

١-٢  
٢-٢  
٣-٢  

CONS-O-5             عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية الـيت أهنـت
بـرامج العمـل    /برامج العمل دون اإلقليميـة    /تنقيح برامج العمل الوطنية   /صياغة
مراعاة املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية    مع  مية املتماشية مع االستراتيجية،     اإلقلي

 .واالقتصادية، واخلطط والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

       

٤- ٢ CONS-O-6                عدد اتفاقات الشراكة اليت أبرمت يف إطار االتفاقيـة بـني البلـدان األطـراف
 .واملنظمات احلكومية الدولية والبلدان األطراف املتأثرةاألمم املتحدة /املتقدمة

       

٥- ٢ CONS-O-7 ريو الثالث أو آليات اقياتالربجمة التآزريني يف اتف/عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط 
 .التنفيذ املشترك على مجيع املستويات

       

CONS-O-8      انات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت أنشأت      عدد البلدان األطراف املتأثرة وعدد الكي
 األراضـي   تـدهور /إقليمياً لرصـد التـصحر    /دون إقليمي /ودعمت نظاماً وطنياً  

 .واجلفاف
       

١- ٣  
٢- ٣ 

CONS-O-9         عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليميـة الـيت تقـدم
 .نقحة على أساس مؤشرات متفق عليهاالتفاقية وفقاً ملبادئ اإلبالغ املإىل اتقاريرها 

       

٣- ٣  
٤- ٣ 

CONS-O-10 برامج العمل اإلقليمية املنقحة /برامج العمل دون اإلقليمية/عدد برامج العمل الوطنية
 األراضي واجلفاف وتفاعالهتا    تدهور/اليت تعكس معرفة العوامل املؤثرة يف التصحر      

 .غري املناخ والتنوع البيولوجي األراضي واجلفاف مع تتدهور/وتفاعالت التصحر
       

__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقة انظر  )١(
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٥- ٣ CONS-O-11      تردي األراضي واجلفـاف وعـددها      /نوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة بالتصحر
ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الـوارد          

 .وصفها على املوقع الشبكي لالتفاقية
       

٦- ٣ CONS-O-12 يف يـشاركون    شبكات العلم والتكنولوجيا أو املؤسسات أو العلماء الـذين           عدد
 . إجراءهاالبحوث اليت طلب مؤمتر األطراف

       

١- ٤  
٢- ٤ 

CONS-O-13         يف بناء القدرات   املشاركة  عدد البلدان، وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية
التقييم الذايت للقـدرات     األراضي واجلفاف على أساس      تدهور/ملكافحة التصحر 

 .الوطنية أو غريه من املنهجيات واألدوات
       

١- ٥ CONS-O-14            عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تعكس أطر
االستثمار اخلاصة هبا واليت أقامتها اآللية العاملية ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة           

استراتيجيات مالية أخرى متكاملة زيادة يف املـوارد الوطنيـة والثنائيـة    أو ضمن  
 . األراضيوتدهورواملتعددة األطراف ملكافحة التصحر 

       

CONS-O-15          تدهور/مقدار املوارد املالية اليت أتاحتها البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر 
 .األراضي واجلفاف

       ٢- ٥ 

CONS-O-16 جة الكفاية والتوقيت املناسب والقابلية للتنبؤ يف املوارد املالية اليت أتاحتها البلدان       در
 . األراضي واجلفافتدهور/األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر

       

٣- ٥ CONS-O-17     األراضي واجلفـاف واملقدمـة      تدهور/عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر 
املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا يف   بنجاح للحصول على متويل من      

 .ذلك مرفق البيئة العاملية
       

٥- ٥ CONS-O-18             مقدار املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكنت البلدان األطراف املتأثرة من احلصول
 .على التكنولوجيا

       

  .، كلما كان ذلك ممكنا٢٠٠٨ًسيتم اإلبالغ عن التغري مقابل خط األساس لسنة   -١
 .األهداف العاملية ملؤشرات األداء كالتايلتوضع   -٢

  اهلدف  املؤشر
CONS-O-1    يف املائة من سـكان العـامل علـى علـم مبـسائل              ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨حبلول عام 

  . األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجيتدهور/التصحر
CONS-O-2    تكون قد متت إعادة هيكلة املوقع الشبكي لالتفاقية ليـشمل قاعـدة بيانـات               ٢٠١٠حبلول عام ،

  موضوعية بشأن املقررات والوثائق ذات الصلة كجزء من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
CONS-O-3             يف عمليات  تسجيل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا

  االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجية
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  اهلدف  املؤشر
CONS-O-4              تسجيل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املتصلة

   األراضي واجلفاف، طوال فترة تنفيذ االستراتيجيةتدهور/بالتثقيف بشأن التصحر
CONS-O-5    يف املائة مـن البلـدان األطـراف املتـأثرة،     ٨٠كون ما ال يقل عن ، جيب أن ي  ٢٠١٤حبلول عام 

برنامج عمـل دون    /تنقيح برنامج عمل وطين   /والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد قامت بصياغة      
  برنامج عمل إقليمي متماش مع االستراتيجية/إقليمي

CONS-O-6    ن اتفاقات الشراكة ذات الصلة باتفاقية      ، يكون قد مت تفعيل ما ال يقل عن اثنني م          ٢٠١٤حبلول عام
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف كل بلد طرف متأثر

CONS-O-7    جيب أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة وطنية واحدة مشتركة أو آليـة                ٢٠١٤حبلول عام ،
  تشغيلية لضمان أوجه التفاعل فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(

CONS-O-8   يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة وكيانات اإلبالغ         ٦٠، يكون ما ال يقل عن       ٢٠١٨عام  حبلول 
   األراضي واجلفافتدهور/دون اإلقليمية واإلقليمية قد أنشأت ودعمت نظماً لرصد التصحر

CONS-O-9    وكيانات   يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة      ٩٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن         ٢٠١٨حبلول عام 
اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية قد قدمت تقارير إىل االتفاقية متشياً مع املبادئ التوجيهية اجلديـدة               

  املتعلقة بتقدمي التقارير
CONS-O-10    بـرامج العمـل دون   / يف املائة من برامج العمـل الوطنيـة      ٧٠، جيب أن يكون     ٢٠١٨حبلول عام

  ملنقحة قد اجتاز بنجاح تقييماً ذاتياً جيد النوعية برامج العمل اإلقليمية ا/اإلقليمية
CONS-O-11    جيب أن تكون قد متت عملية إعادة هيكلة املوقع الشبكي لالتفاقية لتشمل قاعدة         ٢٠١٠حبلول عام ،

  بيانات موضوعية بشأن نظم تقاسم املعرفة كجزء من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
CONS-O-12 إىل حتديد أي هدفليست هناك حاجة   
CONS-O-13   يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية            ٩٠ما ال يقل عن     تنفذ 

   األراضي واجلفافتدهور/خططاً أو برامج أو مشاريع لبناء القدرات حمددة مبسائل التصحر
CONS-O-14    يف املائة مـن البلـدان األطـراف املتـأثرة           ٥٠قل عن   ، جيب أن يكون ما ال ي      ٢٠١٤حبلول عام 

  والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد استحدثت أطر استثمار متكاملة
CONS-O-15 مل توضع أهداف هلذا املؤشر  
CONS-O-16 مل توضع أهداف هلذا املؤشر  
CONS-O-17       تـدهور /دد مـسائل التـصحر  تسجيل زيادة مطردة يف عدد مقترحات املشاريع املقدمة بنجاح بص 

  األراضي واجلفاف جنباً إىل جنب مع فترة تنفيذ االستراتيجية
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  الرابعاملرفق 

 )١(املرفق املايل املوحد    

 حتديد اجلهة املعنية  -ألف   

  املنظمة املبلغة/البلد املبلغ  -١ 
  مصدر التمويل/الوكالة املاحنة للتمويل  -٢ 

 عنوان املشروع أو املبادرة  -٣ 

 رمز التعيني أو رقم هوية املشروع  -٤ 

 البيانات األساسية  - باء 

 ) البلدان املتلقية(البلد املتلقي   -٥ 

 املتلقية) املنظمات(املنظمة   -٦ 

 الوكالة املنفذة) منظمات(منظمة   -٧ 

 ) السنة- الشهر -اليوم (تاريخ االلتزام   -٨ 

 العملة  -٩ 

 املبلغ املايل امللتزم به  -١٠ 

 )منحة، قرض، استثمار يف األسهم، متويل آخر(نوع التمويل   -١١ 

 ) السنة- الشهر -اليوم (تاريخ البدء   -١٢ 

 ) السنة- الشهر -اليوم (تاريخ اإلجناز   -١٣ 

 )عدد السنوات(املدة   -١٤ 

 التصنيف  –جيم  

 )٣، أو ٢، أو ١أو صفر، ( معامل ريو املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -١٥

 رموز األنشطة ذات الصلة  -١٦ 

__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.4  الوثيقةانظر )١(
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 ورقة الربنامج واملشروع    

  املشروع/ الربنامجعنوان  -١

   املنظمة  -٢

  املشروع/ املنظمة يف الربنامجدور  -٣
مثل املنظمة املمولة، أو املنفذة أو (

 )املتلقية، وما إىل ذلك

  البلد املستفيد   -٤ 
 )البلدان املستفيدة(

 

   املستهدفةلفئاتا  -٥
 )مثل عدد األشخاص أو األسر املعيشية(

    املستهدفةاملنطقـة  -٦ 
 )مثل عدد اهلكتارات(

 

 رقم هوية أو التعيني رمز  -٧
 املشروع/الربنامج

  الوضع  -٨ 
 )اقتراح، جار، منجز(

 

   تاريخ البدء  -٩
 ) السنة-  الشهر -اليوم (

   تاريخ اإلجناز  -١٠ 
 ) السنة- الشهر  -اليوم (

 

 املشروع/الربنامج متويل  -١١ املبلغ  العملة  املصدر

   

اتفاقية األمـم املتحـدة     
 ملكافحة التصحر

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  اتفاقية التنوع البيولوجي
 بشأن تغري املناخ

  معامل ريو   -١٢
 )املشروع بأكمله/فيما خيص الربنامج(

   

   االستراتيجيةاألهداف  -١٣
 )اتيجيةلالستر(

٤   ٣   ٢   ١   

   التنفيذية األهداف  -١٤
 )لالستراتيجية(

٥   ٤   ٣   ٢   ١   

  املشروع/أهداف الربنامج  -١٥
 )، إن وجدت)األهداف احملددة(يرجى ذكر اهلدف العام واهلدف احملدد (

معامل ريو التفاقية   -١٦
األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر 
 ) ٣، ٢، ١صفر، (

 األنشطة رموز  -١٧
 ذات الصلة
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  املشروع /مكونات الربنامج  -١٨
 )املشروع/إن وجدت، كما يف وثائق الربنامج(

   العملة  -١٩
 )لكل مكون(

  املبلغ  -٢٠
 )لكل مكون(

معامل ريو التفاقية   -٢١
األمم املتحدة 

 ملكافحة التصحر 
 )٣، ٢، ١صفر، (

 األنشطة رموز  -٢٢
 ذات الصلة

     

     

     

     

  النتائج املتوقعة أو احملققة-٢٣
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  اخلامساملرفق 

  )١(أفضل املمارسات    
 ينبغي مجع أفضل املمارسات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وفقـاً             

  :للمواضيع التخصصية التالية
  فتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكي  )أ(  
  بناء القدرات وإذكاء الوعي  )ب(  
البحـث يف جمـال     / األراضي واجلفاف والرصد والتقييم    وتدهورالتصحر    )ج(  

  اإلدارة املستدامة لألراضي
  إدارة املعارف ودعم القرار  )د(  
   العامة واإلطار التشريعي واملؤسسيةإطار السياس  )ه(  
  تعبئة املوارد والتمويل  )و(  
  . والربط الشبكياملشاركة والتعاون  )ز(  

__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.5الوثيقة انظر  )١(
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  ٩-م أ/١٤املقرر     
  برنامج عمل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) ب(و) أ (٢ إىل الفقرة إذ يشري  
 ٢٦، وإىل املـادة     ٢٣مـن املـادة     ) ج(و) ب(و) أ (٢إىل الفقرة   وإذ يشري أيضاً      

  قية،االتفا من
 بـشأن إجـراءات تبليـغ املعلومـات         ٩- م أ /١٣يف اعتباره املقرر    وإذ يضع     

  واستعراض التنفيذ،
أن على الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة أن تـستعرض            يقرر    -١  

اإلجراءات أو اآلليـات     بشأن   ٩-م أ /١١إجراءات تبليغ املعلومات وفقاً لألحكام املبينة يف املقرر         
  ية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً؛املؤسس

  :إدراج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة التاسعة للجنةيقرر أيضاً   -٢  
  :تقييم التنفيذ على أساس مؤشرات األداء الواردة يف  )أ(  

ـ             '١' دان التقارير الـواردة مـن البلـدان األطـراف املتـأثرة والبل
 املتقدمة؛ األطراف

 التقارير الواردة من الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية؛ '٢'

التقارير الواردة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات             '٣'
 الدولية؛ احلكومية

 استعراض تقرير اآللية العاملية؛ '٤'

 استعراض تقرير مرفق البيئة العاملية؛ '٥'

 املدين، مبا يف ذلك     استعراض املعلومات املقدمة من منظمات اجملتمع      '٦'
  القطاع اخلاص؛

استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية باالستناد إىل املعلومات املقدمـة            )ب(  
  عن مؤشرات األداء وتقييم األثر؛

  النظر يف أفضل املمارسات؛  )ج(  
استعراض مسامهات االجتماعات اإلقليمية املعقودة يف إطـار التحـضري            )د(  

  للجنة؛للدورة التاسعة 
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استعراض مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقيـاس            )ه(  
  ؛٣ و٢ و١التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 

استعراض مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطة           )و(  
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(تفاقية  وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اال         

  :مبا يشمل، يف مجلة أمورٍ، البنود التالية
 استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛ '١'

  تقييم ورصد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعاليتها؛ '٢'
إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وقبل انعقـاد   يطلب    -٣  

ة استعراض تنفيذ االتفاقية بستة أسابيع على األقل، جدول أعمـال مؤقتـاً   الدورة التاسعة للجن 
  . أعاله٢مشروحاً ووثائق مناسبة لتلك الدورة، على حنو يعكس القرارين املذكورين يف الفقرة 

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/ ١٥املقرر     
  ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةتاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسع    

  إن مؤمتر األطراف،    
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري  
 بشأن اإلجـراءات أو اآلليـات املؤسـسية         ٩-م أ /١١ إىل مقرره    وإذ يشري أيضاً    

نـة  الذي يتضمن يف مرفقه اختصاصات جل     اإلضافية للمساعدة يف استعراض تنفيذ االتفاقية،       
  استعراض تنفيذ االتفاقية،

 عقد الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف مقـر أمانـة             يقرر  -١  
، ما مل يقدم أحد األطراف عرضـاً        ٢٠١٠نوفمرب  /االتفاقية يف بون، بأملانيا، يف تشرين الثاين      

  الستضافة هذه الدورة وحتمل التكاليف املالية اإلضافية؛
تنفيذي إىل القيام، بالتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف، باختاذ         األمني ال يدعو    -٢  

  ؛الترتيبات الالزمة بشأن أي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة التاسعة للجنة
 إىل األمني التنفيذي اختاذ الترتيبات الالزمـة للتحـضري للـدورة            يطلب  -٣  
  .للجنة التاسعة

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /ل تشرين األو٢
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  ٩-م أ/١٦املقرر     
ــاً      ــا وفق ــم والتكنولوجي ــة العل ــل جلن ــياغة عم ــادة ص ــة  إع للخط

من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة        االستراتيجيني للسنوات العشر   العمل وإطار
)٢٠١٨-٢٠٠٨(  

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٤ إىل املادة إذ يشري  
ستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ        اخلطة وإطار العمل اال    وإذ يالحظ   
، وال سيما إطار    ٨-م أ /٣املشار إليهما يف املقرر     ) االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

  التنفيذ املتعلق بلجنة العلم والتكنولوجيا،
 الذي يشدِّد على احلاجة إىل تركيز اجلهود مـن          ٨-م أ /١٣ يف اعتباره املقرر     وإذ يضع   
   لالستراتيجية املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة،٣ن التنفيذ الكامل للهدف التنفيذي أجل ضما
، وفقاً للمقرر نفسه، قدرة جلنة العلم والتكنولوجيا علـى إتاحـة            وإذ يالحظ أيضاً    

فرصة لتقاسم املعارف بصورة فعالة على املستويات العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي              
عم واضعي السياسات وأصحاب املصلحة وذلك بطرق منـها حتديـد           والوطين، من أجل د   

  أفضل املمارسات وتبادهلا، 
 بأنه من أجل حتقيق هذا اهلدف، ستستفيد جلنة العلم والتكنولوجيا مـن             وإذ يسلِّم   

واألفراد ذوي اخلـربة    ) مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية     (مشاركة املؤسسات واالحتادات    
  هذه اجملاالت،العلمية األوسع يف 

 اليت تنص على أن يقوم مكتب جلنة العلـم          ٨-م أ /١٣ إىل أحكام املقرر     وإذ يشري   
والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة عادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمـي               

 االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلربة الفنيـة يف       /والتقين، وذلك بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     
  املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف،

         بـشأن إقامـة الـشبكات بـني املؤسـسات           ٨-م أ /١٤ إىل املقـرر     وإذ يشري   
  والوكاالت واهليئات،

  ،ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2 وICCD/COP(9)/CST/2 الوثيقتني وقد استعرض  

  اإلطار الزمين وموضوع املناقشة    
كـل دورة    "... ٨-م أ /١٣ من املقـرر     ١الفقرة   عدم انطباق نص     يقرر  -١  

  على الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛" عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا
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 أن ُيعقد املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة            يقرر أيضاً   -٢  
ولوجيـا، وفقـاً ألحكـام       يف دورة استثنائية للجنة العلـم والتكن       ٢٠١٢التصحر يف عام    

  ؛٨-م أ/١٣من املقرر ) د(و) ج(و) ب(و) أ(١ الفقرة
 أن يقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بعد املـؤمتر العلمـي            يقرر كذلك   -٣  

الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، بإجراء تقييم            
عقد املؤمتر العلمي للجنة العلم والتكنولوجيا خالل الفترات الفاصـلة          ملسألة ما إذا كان ينبغي      

خالل الدورات العادية للجنة العلم والتكنولوجيا وتقدمي تقريـر إىل الـدورة             بني الدورات أو  
  املقبلة للجنة؛

 أن يكون املوضوع احملدَّد الذي سيتناوله املؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة         يقرر  -٤  
التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي،      "ة ملكافحة التصحر هو     األمم املتحد 

  ؛"ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

  تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين    
م تقييماً متعمِّقاً لتنظـيم املـؤمتر العلمـي األول           من األمانة أن تنظِّ    يطلب  -٥  

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وذلك بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية؛
 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بدعم مـن األمانـة             يطلب أيضاً   -٦  

صـة باختيـار املؤسـسة      وعلى أساس نتائج التقييم، بتحديد االختصاصات واإلجـراءات اخلا        
االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتـاره مـؤمتر               /الرائدة

األطراف، مع مراعاة التوازن اإلقليمي، من أجل تنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة          
 وينبغي إيالء اهتمـام خـاص، يف        .ملكافحة التصحر بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا       
  اختياره؛ االحتاد الرائد الذي يتم/االختصاصات، لتوزيع العمل بني األمانة واملؤسسة الرائدة

 إىل مكتب العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بدعم من األمانـة،           يطلب كذلك   -٧  
د كل مؤمتر علمي    االحتاد الرائد قبل سنتني على األقل من موعد انعقا        /باختيار املؤسسة الرائدة  

  مقبل يف إطار االتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بـأن يكفـل أن يـتم اختيـار               يوِعز  -٨  
االحتاد بطريقة شفافة وعلى أساس التقيد التام باملعايري احملددة، إن وجدت، وجتنُّب أي             /املؤسسة

. الحتاد الذي يتم اختياره وأي عضو من أعـضاء املكتـب          ا/تضارب يف املصاحل بني املؤسسة    
  هذا الصدد، ينبغي ألعضاء املكتب أن ُيعلنوا عن أي تضارب فعلي أو متصوَّر يف املصاحل؛ ويف

 من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بالتعاون مع املؤسـسة         يطلب  -٩  
مانة، بإشراك الـشبكات واملؤسـسات   االحتاد الرائد الذي يتم اختياره وبدعم من األ /الرائدة

والوكاالت واهليئات ذات الصلة واملنظمات العلمية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي،           
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واملنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف اجملتمـع املـدين، يف معاجلـة               
  ملتحدة ملكافحة التصحر؛موضوع كل مؤمتر مقبل من املؤمترات العلمية التفاقية األمم ا

 من جلنة العلم والتكنولوجيا أن ُتدرج يف جدول أعمال كـل            يطلب أيضاً   -١٠  
  دورة من دوراهتا عرضاً بشأن حالة اإلعداد للمؤمتر العلمي التايل؛

  التمويل    
 من األمانة أن تقوم، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا،            يطلب  -١١  

يف للمؤمتر وحلضور العلماء من البلدان النامية، والبلدان املؤهلة املدرجة يف           بتأمني التمويل الكا  
مجيع مرفقات التنفيذ، يف كل مؤمتر علمي مقبل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ويف              

  حتضرياته املوضوعية؛
 البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدوليـة واجلهـات صـاحبة           يدعو  -١٢  

 تقدمي دعم مايل لتنظيم مؤمترات علمية مقبلة يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة         املصلحة إىل 
  .ملكافحة التصحر

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/١٧املقرر     
املشورة املُقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهـداف                

  االستراتيجية من ٣ و٢ و١االستراتيجية 

  إن مؤمتر األطراف،    
 يف اعتباره اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة  إذ يضع   

 وخاصة  ٨-م أ /٣املشار إليهما يف املقرر     ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر   
  إطار التنفيذ للجنة العلم والتكنولوجيا،

 املتعلق بتحسني ُسبل    ١راتيجية، وخاصة اهلدف االستراتيجي      إىل أهداف االست   وإذ يشري   
 املتعلق بتحسني حالة النظم اإليكولوجية املتـأثرة        ٢عيش السكان املتأثرين، واهلدف االستراتيجي      

   املتعلق بتحقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً،٣واهلدف االستراتيجي 
، الذي يطلب فيه من جلنة العلـم  ٨-م أ/٣ من املقرر  ١٠ الفقرة    إىل وإذ يشري أيضاً    

والتكنولوجيا إسداء املشورة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف              
 من االستراتيجية، وذلك باالستناد، يف مجلة أمـور، إىل مـداوالت            ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  دورهتا التاسعة ونتائجها،
عناصـر  " عن   ICCD/CST(S-1)/4/Add.1يقة جلنة العلم والتكنولوجيا      وث وإذ يالحظ   

 من  ٣ و ٢ و ١آراء بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية            
والتوصيات الناشئة عنها املقدمة يف الدورة االسـتثنائية األوىل للجنـة العلـم             " االستراتيجية

  ،ICCD/CST(S-1)/5/Add.1لوثيقة والتكنولوجيا، والواردة يف ا
 عن املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق     ICCD/COP(9)/CST/4 الوثيقة   وقد استعرض   

   من االستراتيجية، ٣ و٢ و١لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
 إدراج ترتيبات يف كال خطط العمل الرباعية السنوات وبرامج العمـل            وإذ يالحظ   

ئية السنوات للجنة العلم والتكنولوجيا واألمانة من أجل تنفيذ النواتج والتوصيات الرئيسية            ثنا
  ،ICCD/COP(9)/CST/4الواردة يف الوثيقة 

 أيضاً تقرير املؤمتر العلمـي األول لالتفاقيـة الـوارد يف الـوثيقتني              وقد استعرض   
ICCD/COP(9)/CST/INF.2و ICCD/COP(9)/CST/INF.3،  

تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تدهور األراضي يف           ال  كذلك وقد استعرض   
  ،ICCD/COP(9)/CST/5املناطق اجلافة الوارد يف الوثيقة 

 التقرير عن استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من           وقد استعرض   
 املتعلقة بأنشطة مرفـق     ِقبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات        

  ، ICCD/CRIC(8)/3البيئة العاملية، الوارد يف الوثيقة 
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 بشأن إجراءات تبليغ املعلومـات واسـتعراض        ٩-م أ /١٣ باملقرر   حييط علماً وإذ    
  االتفاقية،  تنفيذ

 أن العمل بشأن أفضل طرق قياس التقدم احملـرز يف تنفيـذ األهـداف       وإذ يالحظ   
ف يتطلب مزيداً من اخلربات الوطنيـة واإلقليميـة يف فتـرات             سو ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  القادمة، السنتني
 املوافقة بصفة مؤقتة على جمموعة مؤشرات تقييم األثر املرفقـة هبـذا             ُيقرر  -١  

املقرر للمساعدة يف العمليات اجلارية على الصعيدين الوطين والعاملي لقياس التقـدم احملـرز              
  : من االستراتيجية٣ و٢ و١ تنفيذ األهداف االستراتيجية مبوجب برامج العمل الوطنية يف

تشكل اجملموعة الفرعية التالية من مؤشرات تقييم األثر احلد األدىن املطلوب             )أ(  
  :٢٠١٢يف التقارير املقدَّمة من البلدان املتأثرة اعتباراً من عام 

 نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛ '١'

  لة الغطاء األرضي؛حا '٢'
تعترب بقية مؤشرات تقييم األثر الواردة يف القائمة املرفقة، رغم التوصية هبا،              )ب(  

  مؤشرات اختيارية إلدراجها يف التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة؛
 من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل أعماهلا، بدعم من األمانة،           يطلب  - ٢  

ة جلمع البيانات وخطوط األساس ولالستعمال الفعال للمجموعـة         بشأن املنهجيات الالزم  
املُتفق عليها من مؤشرات تقييم األثر، وأن ُتعد مسرداً لتوضيح املصطلحات والتعـاريف             

  املُستعَملة يف صياغة جمموعة املؤشرات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة؛
ا أن تواصل، بدعم مـن األمانـة،         أيضاً من جلنة العلم والتكنولوجي     يطلب  -٣  

مساعدة البلدان عن طريق تقدمي خطط تنفيذ الستكمال األعمال وتقدمي املساعدة لعمليـات       
تتّبع مؤشرات األثر التجريبية على الصعيد الوطين بالتحديد لتلك البلدان اليت اختارت التبليغ             

  ؛٢٠١٢عن كامل جمموعة مؤشرات تقييم األثر يف عام 
لك من األمانة أن تضع، بإرشاد مـن مكتـب جلنـة العلـم               كذ يطلب  -٤  

والتكنولوجيا ومع استعمال عملية تكرارية، اقتراحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراتـه             
القادمة اعتباراً من دورته احلادية عشرة من أجل تبسيط جمموعة مؤشـرات تقيـيم األثـر                

  :واملنهجيات املصاِحبة، آخذة يف االعتبار ما يلي
  تطبيق واستعراض مؤشرات تقييم األثر من جانب البلدان املتأثرة؛  )أ(  
االستعراض العلمي من جانب األقران ملالءمة مؤشرات تقييم األثر ودقتـها     )ب(  

  وفعالية تكاليفها؛
أوجه التآزر املمكنة مع الربامج واملشاريع واملؤسسات ذات الصلة، مبا فيها             )ج(  

  و األخرى؛تلك املتصلة باتفاقيات ري
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املسامهات ذات الصلة من املؤمترات العلميـة التفاقيـة األمـم املتحـدة               )د(  
  التصحر؛ ملكافحة

 من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض أثناء دوراهتا حالة العمليـة            يرجو  -٥  
التكرارية املذكورة وأن توصي باجملموعة الدنيا من مؤشرات تقييم األثر لينظر فيهـا مـؤمتر               

  راف يف دورته احلادية عشرة؛األط
 من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم معلومات عن املـصادر           يطلب أيضاً   -٦  

املُتاحة للبيانات واملعلومات املطلوبة لتنفيذ جمموعة مؤشرات تقييم األثر وتـسهيل وصـول             
  األطراف إليها واستعماهلا؛

، على استعمال جمموعة     األطراف على القيام، يف حدود قدراهتا احلالية       حيث  -٧  
مؤشرات تقييم األثر املتفق عليها باعتبارها عنصراً هاماً يف أدوات التبليغ، مقترنـة خبطـوط               

  األساس واألهداف العملية اليت ُتراعي الفترة اليت تغطيها االستراتيجية؛
 األطراف اليت تستطيع استعمال مؤشرات إضافية لتقييم األثر على أن   ُيشجع  -٨  

 طاملا كانت تتسق مع املنطق الرئيسي لقياس أثر األنشطة اجلارية حتـت مظلـة               تفعل ذلك 
   من االستراتيجية؛٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

 من األمانة واآللية العاملية، يف إطار برنامج عملهما املشترك وبالتعاون           يرجو  -٩  
 مؤشرات تقييم األثر يف     أو املتعددة األطراف ذات الصلة، على إدراج      /مع املنظمات الدولية و   

مبادرهتما الشاملة لبناء القدرات ملساعدة األطراف من البلدان املتأثرة وتبليغ املعلومات عمالً            
هبذا املقرر، والتماس مساعدة من اجلهات املاحنة الثنائية واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية            

  ملية؛ذات الصلة، مع إيالء االعتبار خاصة ملرفق البيئة العا
 من جلنة العلم والتكنولوجيا أن ُتدرج يف جدول أعمال الـدورة            يطلب أيضاً   -١٠  

االستثنائية الثانية للجنة بنداً يتناول طريقة زيادة تنسيق التعاون مع مرفق البيئة العاملية يف اإلطار               
 ٣ و ٢ و ١األجل من أجل دعم التقدم املُحرز يف قياس تنفيذ األهداف االسـتراتيجية              الطويل

  االستراتيجية؛ من
 األطراف وغريها من املنظمات املهتمة اليت تستطيع إتاحة األمـوال           يدعو  -١١  

الالزمة عن طريق جمموعة من املصادر، مبا يف ذلك التربعات واجلهات املاحنة املستهَدفة، من              
  أجل دعم بناء القدرات العلمية يف أعمال الرصد والتقييم، إىل القيام بذلك؛

   العامة التاسعة اجللسة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ١املرفق 

هبا ألغراض التقارير املقدمة عن اآلثـار       األثر املوصى   تقييم  مؤشرات      
   من االستراتيجية ٣ و٢ و١االستراتيجية 

  جمموعة مؤشرات تقييم األثر املوصى هبا    
 الصعيد العاملي الصعيد الوطين 

 سكان املتأثرينحتسني أحوال معيشة ال -١اهلدف 

اخنفاض عدد األشخاص املتأثرين     ١-سنياملؤشر األساسي   
 تدهور األراضي واجلفاف/عملية التصحرجراء سلباً من 

   يف املناطق املتأثرة لكل فرد املياه املتوفرة- أوالً  •
 التغري يف استخدام األراضي -ثانياً   •

 ثرةيف املناطق املتألكل فرد املياه املتوفرة  - أوالً  •

زيادة نسبة األسر املعيشية اليت      ٢-سنياملؤشر األساسي   
 .الفقر يف املناطق املتأثرةخط تعيش فوق 

نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين       -ثالثاً    •
   )أ( الفقرخطيعيشون فوق 

ـ      -ثالثاً    • رة ـنسبة السكان يف املناطق املتأث
 الفقرخط الذين يعيشون فوق 

اخنفاض نسبة السكان الـذين      ٣-نيساملؤشر األساسي   
يستهلكون أقل من املستوى األدىن من طاقة التغذيـة يف          

  .املناطق املتأثرة

أو االسـتهالك   /سوء تغذية األطفال و    - رابعاً  •
احلراريـة  نصيب الفرد من السعرات     /الغذائي

 يف املناطق املتأثرةاملستهلكة 

 مؤشر التنمية البـشرية حـسب       - خامساً  •
 نامج األمم املتحدة اإلمنائيتعريف بر

 حتسني حالة النظم اإليكولوجية -٢اهلدف 

 املـساحة اإلمجاليـة     اخنفاض ٤-سنياملؤشر األساسي   
 تدهور األراضي واجلفاف/التصحراملتأثرة من جراء 

  التغري يف استخدام األراضي -ثانياً   •
مبا يف ذلك (مستوى تدهور األراضي  -سادساً   •

 ).خلإالرياح، وبفعل املياه التملح والتعرية 

 

 يةزيادات صايف اإلنتاجية األول    ٥-سنياملؤشر األساسي   
 .يف املناطق املتأثرة

  التنوع البيولوجي النبايت واحليواين -سابعاً   •
   القحولة مؤشر-ثامناً   •
  الغطاء األرضي-تاسعاً   •

 حالة الغطاء األرضي -تاسعاً   •

 فعال لالتفاقيةالتنفيذ الن خالل فوائد عاملية م حتقيق -٣اهلدف 

نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين  -ثالثاً   • التنوع البيولوجي النبايت واحليواين -سابعاً   • 
  الفقرخطيعيشون فوق 

زيادات يف خمزونات الكربـون   ال٦- سني املؤشر األساسي 
 .يف املناطق املتأثرة) النباتيةلة األحيائية تالتربة والك(

ــراً  • ــوق  - عاش ــون ف ــات الكرب   خمزون
 األرض وحتتها

 

مناطق الـنظم اإليكولوجيـة      ٧- سني املؤشر األساسي 
احلرجية والزراعية والنظم اإليكولوجية للزراعـة املائيـة     

 اخلاضعة لإلدارة املستدامة

 إلدارة املستدامة لألراضي ا-حادي عشر   • إلدارة املستدامة لألراضي ا-حادي عشر   •

__________  
 األثر املوضَّحني خبط بارز احلد األدىن املطلوب لتقدمي التقارير من البلدان املتـأثرة اعتبـاراً        يشكل مؤشراً   )أ(

حالة الغطاء  ‘ ٢‘نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛ و          ‘ ١‘: ٢٠١٢ من
مة، رغم التوصية هبـا، مؤشـرات اختياريـة         وتعترب بقية مؤشرات تقييم األثر الواردة يف القائ       . األرضي

  .إلدراجها يف التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة
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  ٩-م أ/١٨املقرر     
تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً                

 من   األراضي والتخفيف  وتدهور بالتصّحر   ية املتعلقة بشأن املعرفة العلمية والتقن   
  آثار اجلفاف

  إن مؤمتر األطراف،    
خطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          ضع يف اعتباره  إذ ي   

، وخاصة  ٨-م أ /٣املقرر  واملشار إليهما يف    ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  لجنة العلم والتكنولوجيا، ب اإلطار التنفيذي اخلاص

احلاجة إىل حشد اخلربة العلمية والتقنية بغية التصدي ملشاكل التـصّحر           ب إذ يسلّم و  
  ،وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

إجراء تقييم يف دورتيها القادمتني لكيفية      جلنة العلم والتكنولوجيا     إىل طلبي  -١  
اجة إىل  تنظيم تقدمي مشورة علمية دولية متعددة التخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان احل            

ضمان الشفافية والتوازن اجلغرايف والنظر يف خيارات لتحديد قنوات متفق عليها من أجـل              
  حبث املشورة يف إطار عملية االتفاقية؛

 األطراف واجملتمع العلمي وأصحاب املصلحة ذوي الصلة باملوضوع         يدعو  -٢  
  .١إىل تقدمي إسهامات يف عملية التقييم املشار إليها يف الفقرة 

 األمانة إعداد تقرير مرحلي من أجل النظـر فيـه يف الـدورة              إىل طلبي  -٣  
االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا وتقريراً هنائياً من أجل النظر فيه يف الدورة العاشرة              

  ؛١هلذه اللجنة عن نتائج عملية التقييم املشار إليها يف الفقرة 
 أن تقدم توصيات من أجل النظـر      نولوجياجلنة العلم والتك   إىل طلب أيضاً ي  -٤  

  فيها يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛
 األطراف واملنظمات املهتمة األخرى، إذا كان يف مقدورها أن تفعل           يدعو  -٥  

ذلك، إىل أن تتيح األموال الضرورية عن طريق جمموعة متنوعة من املـصادر، مـن بينـها                 
  .موا هذا التقييمالتربعات واستهداف املاحنني لكي يدع

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/١٩املقرر     
   األراضي يف املناطق اجلافةتدهورتقييم     

  إن مؤمتر األطراف،
   بشأن تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة،٨-م أ/١٥ إىل أحكام املقرر إذ يشري  
م احملرز يف برنامج تقييم تدهور األراضي يف املناطق          علماً بالتقرير عن التقد    وإذ حييط   

  ،ICCD/COP(9)/CST/5اجلافة، الوارد يف الوثيقة 
 بشأن املشورة املقدمة ألفضل الطرق لقيـاس        ٩-م أ /١٧ يف اعتباره املقرر     وإذ يضع   

  ،٣ و٢ و١التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
 األراضي يف املناطق اجلافة هو هنج متعدد النطاقـات           بأن برنامج تقييم تدهور    وإذ يسلّم   

  متماسك مطبق يف عدة بلدان أعضاء لتقييم تدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي،
 بأنه ميكن استخدام هنج برنامج تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافـة             أيضاً وإذ يسلّم   

ات املطلوبة لالستفادة بصورة فعلية من مؤشرات       للقيام على حنو منسق جبمع وجتهيز وعرض البيان       
، لقيـاس األهـداف     ٩-م أ /١٧التأثري املتصلة بتدهور األراضي واملوصى هبا، وفقـاً للمقـرر           

  ،٣ و٢االستراتيجية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وال سيما اهلدفني االستراتيجيني 
ر األراضي يف املناطق اجلافة يقترب من        بأن مشروع تقييم تدهو    أيضاً وإذ حييط علماً   

املرحلة النهائية ألنشطته، اليت سيتم يف هنايتها إصدار عدد من النواتج، وخباصة خطة العمـل               
العاملية اليت تضم مجيع النتائج اليت أسفر عنها املشروع، واستنتاجات وتوصيات بشأن اختـاذ              

  املزيد من اإلجراءات يف هذا الشأن،
 إىل تبادل اخلربات املثمر بني جلنة العلم والتكنولوجيا وبرنـامج      لتقديروإذ يشري مع ا     

  تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة، وخباصة فيما يتعلق مبؤشرات تقييم األثر، 
 جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن تتشاور، بدعم من األمانة، مع برنامج            يدعو  -١  

، بتعزيـز   ٩-م أ /١٧افة الذي يقوم، وفقـاً للمقـرر        تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجل     
  مؤشرات تقييم األثر املتفق عليها املتعلقة بتدهور األراضي واملنهجيات املتصلة هبا؛

جلنة العلم والتكنولوجيا على إعداد أنشطة تدريبية إقليمية تعاونيـة          يشجع    -٢  
اخلطـة وإطـار العمـل      بشأن تدهور األراضي بغية حتسني القدرة على رصد وتقييم تنفيذ           

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٠املقرر     
  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

  إن مؤمتر األطراف،    
 املتعلق بتحسني كفاءة وفعالية  ٧-م أ /١٥قرر   من االتفاقية وامل   ١٩ إىل املادة    إذ يشري   

  جلنة العلم والتكنولوجيا،
 وبالـدعم الـذي     ICCD/COP(9)/CST/6 بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة       وإذ ينوه   

  أعربت عنه جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء دورهتا التاسعة،
 الـداعي إىل    ICCD/COP(9)/CST/6 باملقترح العام الوارد يف الوثيقة       وإذ حييط علماً    

وضع برنامج زماالت منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تضعه األمانة بالتعاون مع             
  مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،

وإطار  اخلطة احلاجة إىل بناء القدرات العلمية يف معرض تنفيذ          وإذ يضع يف االعتبار     
 علـى  )٢٠١٨-٢٠٠٨( عزيز تنفيذ االتفاقيةالعمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل ت    

الصعيد الوطين والفوائد احملتملة اليت تعود على األطراف من البلدان النامية وعلـى الـربط               
   الشبكي العلمي يف املناطق نتيجةً لربنامج زماالت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،

ــاً   ــوثيقتني وإذ حيــيط علم ــوارد يف ال ــالتقرير ال   ICCD/COP(9)/CST/INF.2 ب
 كافحة التـصحر  األمم املتحدة مل  لمؤمتر العلمي األول التفاقية     ل ICCD/COP(9)/CST/INF.3و

  بشأن احلاجة إىل بناء القدرات العلمية على الصعيد الوطين،
 األمانة القيام، حتت توجيه مكتب اللجنـة، باختـاذ اإلجـراءات            يطلب إىل   -١  

والداعي إىل وضع برنامج زماالت منقح التفاقية األمم املتحـدة          الالزمة لزيادة تطوير املقترح     
  ملكافحة التصحر؛

 مكتب اللجنة أن يضع، بدعم من األمانة، املعـايري واآلليـات            يطلب إىل   -٢  
  التفصيلية الختيار املؤسسات العلمية واملرشحني للزماالت مبا يتمشى مع الربنامج املنقح؛

واألطـراف ووكـاالت األمـم املتحـدة         األمانة ومكتب اللجنة     يشجع  -٣  
واملنظمات احلكومية الدولية على تشجيع املؤسسات العلمية ذات القدرة على اإلسـهام يف             

  تنفيذ برنامج زماالت منقح لالتفاقية على أن تفعل ذلك؛
 األطراف واملنظمات املهتمة األخرى ذات القدرة على تقدمي تربعات          يدعو  -٤  

  .ية مكافحة التصحر إىل أن تفعل ذلك دعماً للربنامجإىل برنامج زماالت اتفاق

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢



ICCD/COP(9)/18/Add.1 

109 GE.09-64983 

  ٩-م أ/٢١املقرر     
  قائمة اخلرباء املستقلني    

  إن مؤمتر األطراف،    
   من االتفاقية،٢٤ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري  
  ،٨-م أ/١١ منه باملقرر ووعياً  
  ،ICCD/COP(9)/8لتقرير الذي أعدته األمانة والوارد يف الوثيقة  اوقد استعرض  
 بضرورة حتسني جودة اخلدمات اليت توفّر لألطراف بغية تعزيـز تنفيـذ             وإذ يسلِّم   

االتفاقية مبا يتمشى مع أحكام اخلطة واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز           
  ،)االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية 

 احلاجة املتزايدة إلشراك الدوائر العلمية يف تنفيذ االستراتيجية واألنشطة          الحظوإذ ي   
  ذات الصلة بربنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،

 باجلهود اجلارية اليت تبذهلا األمانة يف سبيل حتديث قائمـة اخلـرباء             وإذ حييط علماً    
  املستقلني باالستناد إىل الترشيحات املقدمة من األطراف،

 إىل األطراف على أن تقوم، بالتشاور مع مراكز التنـسيق الوطنيـة             يطلب  -١  
فيها، وحبسب االقتضاء، بالتنسيق مع املراسلني املعنيني بـالعلم والتكنولوجيـا، بتحـديث             
التفاصيل املتعلقة باخلرباء الوطنيني املدرجة أمساؤهم فعالً يف قاعدة بيانـات قائمـة اخلـرباء              

ح مرشحني جدداً بغية حتقيق توازن أفضل بني اجلنسني ومتثيـل جلميـع             املستقلني وأن تقتر  
االختصاصات ذات الصلة ومجيع األفراد ذوي اخلربة يف جمال التصحر، وتـدهور األراضـي    

وينبغي أن تقدم هذه املعلومات يف غضون ستة أشهر من اختتام الدورة احلاليـة               . واجلفاف
  وماسية؛ملؤمتر األطراف، عن طريق القنوات الدبل

 من األمانة أن تقوم باستمرار بصيانة قائمة اخلرباء املـستقلني           يطلب أيضاً   -٢  
  باالستناد إىل الترشيحات املقدمة من األطراف؛

 من األمانة أن تبحث وحتلل اإلجراءات احلاليـة واملعـايري           يطلب كذلك   -٣  
ستقلني وأن تتقدم بتوصيات    اخلاّصة بترشيح اخلرباء الذين ستدرج أمساؤهم يف قائمة اخلرباء امل         
  يف سبيل إدخال حتسينات أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛

 األمانة على حتديث الربامج اليت تقتضيها قائمة اخلـرباء املـستقلني            يشجع  -٤  
  باالستناد إىل التطورات التكنولوجية اجلديدة واحتياجات األطراف؛
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إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      األمانة كذلك على تقدمي تقرير       يشجع  -٥  
بشأن إمكانيات تصميم أداة حبث إلكترونية مشتركة متكن من البحث عن قـوائم خـرباء               

  باتفاقيات ريو الثالث؛
 إىل األمانة أن تدرج اختصاصات إضافية يف قائمة اخلـرباء، مبـا يف     تطلب  -٦  

  .البيئّيان والتقييم الرصد ،ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٢املقرر     
  املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا    

  إن مؤمتر األطراف،    
 بشأن حتـسني كفـاءة وفعاليـة جلنـة العلـم            ٧- م أ /١٥ إىل املقرر    إذ يشري   

على اختيار مراسل للجنة     اليت تشجع البلدان األطراف      ٦والتكنولوجيا، وخباصة إىل الفقرة     
  ،العلم والتكنولوجيا تتوىل جهة الوصل الوطنية تنسيق أعماله

 أدوار ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا كما جرت         استعرضوقد    
مناقشة ذلك يف أعقاب انعقاد الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا واملوافقة            

  مكتب اللجنة،عليه من جانب 
 من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا التشاور مع األطراف واجملموعات         يرجو  -١  

اإلقليمية لوضع توصيات بشأن دور ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا للنظر           
  فيها لدى انعقاد الدورة االستثنائية الثانية والدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛

 البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية واجلهات املعنية صاحبة         يدعو  - ٢  
املصلحة إىل تقدمي دعم مايل ملشاركة املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا يف مجيع دورات 

  .جلنة العلم والتكنولوجيا

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٣املقرر     
   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراألولاملؤمتر العلمي نتائج     

  إن مؤمتر األطراف،    
 القاضي بأن يقوم مكتب جلنة العلم       ٨-م أ /١٣ إىل احلكم الوارد يف املقرر       إذ يشري   

والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليـه              
احتاد املؤسسات الرائـدة املؤهلـة      /ر العلمي والتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة      طابع املؤمت 

  وصاحبة اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف،
 إىل أن املوضوع ذا األولوية الذي يتعني أن تتـصدى لـه جلنـة العلـم                 وإذ يشري   

رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي علـى       " هو   ٨-م أ /١٨والتكنولوجيا، وفقاً للمقرر    
 االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة          -املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي    

  ، "األراضي واملياه
 اجلهود اليت بذهلا مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا واالحتاد املختار يف جمال            وإذ يقدر   

األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف إطـار          تنظيمهما املشترك للمؤمتر العلمي     
الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا بدعم من األمانة ويف سياق إعادة تـشكيل جلنـة               

  والتكنولوجيا، العلم
 املشاركة اإلجيابية لألوساط العلمية يف نتائج املؤمتر العلمـي          وإذ يالحظ مع التقدير     

  املتحدة ملكافحة التصحر،األول التفاقية األمم 
 الدعم الذي قدمته األطراف وغريها من املؤسسات لتنظـيم          وإذ يالحظ مع التقدير     

  املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
  ،ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2 والوثيقة ICCD/COP(9)/CST/2 الوثيقة وقد استعرض  
  ،ICCD/COP(9)/CST/INF.3 وICCD/COP(9)/CST/INF.2  الوثيقتنيوقد استعرض أيضاً  
 ICCD/COP(9)/CST/INF.3 باملسامهات الـواردة يف الوثيقـة        حييط علماً   -١  

رصد وتقييم  "الصادرة عن املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن            
 االقتصادي من أجـل     -ماعي  التصحر وتدهور األراضي على املستويني البيوفيزيائي واالجت      

  ؛"دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه
 مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يتـشاور مـع األطـراف            يطلب إىل   -٢  

واجملموعات اإلقليمية من أجل استعراض نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحـدة              
  التصحر؛ ملكافحة
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 جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقوم، يف دورهتا االسـتثنائية           إىل يطلب كذلك   -٣  
الثانية، بالنظر يف ذلك االستعراض من أجـل تقـدمي توصـيات إىل مـؤمتر األطـراف يف       

  العاشرة؛ دورته
 األوساط العلمية املشاركة يف املؤمتر العلمي األول التفاقية األمـم           يشجع  -٤  

  .املؤمتراملتحدة ملكافحة التصحر على نشر نتائج 

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٤املقرر     
  انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا    

  إن مؤمتر األطراف،    
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، املعدل مبوجـب         ٣١ و ٢١ إىل املادتني    إذ يشري   
  ،٥-م أ/١ و٢-م أ/٢٠املقررين 
) ٢٠١٨-٢٠٠٨( إىل اخلطة وإطار العمل لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            أيضاًوإذ يشري     

   بشأن الترتيبات املؤسسية اخلاصة بلجنة العلم والتكنولوجيا،١٤، وخاصة الفقرة )االستراتيجية(
 أمهية كفالة االستمرارية يف أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا يف          وإذ ال تغيب عن باله      

  ،إطار تنفيذ االستراتيجية
 أن يدرج يف جدول أعمال الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف مسألة تعديل النظام             يقرر  
  ).٢٢مبا يف ذلك املادة (الداخلي 

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٥املقرر     
العلـم والتكنولوجيـا     تاريخ ومكان انعقاد الدورة االستثنائية الثانية للجنـة           

  نامج عملهاوبر

  إن مؤمتر األطراف،    
   من االتفاقية،٢٢املادة إىل  إذ يشري  
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل           يف اعتباره  وإذ يضع   

، ٨-م أ /٣، املشار إليهما يف املقـرر       )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    
  لم والتكنولوجيا،وبشكل خاص إطار التنفيذ للجنة الع

   بشأن سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،٨-م أ/١٢ إىل املقرر وإذ يشري  
 بشأن إعادة صياغة عمل جلنـة العلـم         ٩-م أ /١٦ أيضاً املقرر    وإذ يضع يف اعتباره     

  والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية،
ترة الـسنتني،    تكلفة برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا واألمانة لف        وقد استعرض   

  على التوايل،ICCD/COP(9)/5/Add.1  وICCD/COP(9)/5/Add.3الوارد يف الوثيقتني 
 ٢٠١٠ أن تعقد الدورة االستثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا يف عـام         يقرر  -١  

ملعاجلة املسائل ذات الصلة بتطوير وتنفيذ مؤشرات تقييم األثر املتـصلة بقيـاس األهـداف               
 من االستراتيجية، والسهر على استعراض نتائج املؤمتر العلمي األول          ٣ و ٢و ١االستراتيجية  

  التفاقية مكافحة التصحر؛
 أن تعقد الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيـا يف           يقرر أيضاً   -٢  

 ، إذا مل يقدم أي طرف عرضاً الستضافة الدورة وحتمُّل التكاليف٢٠١٠بون، بأملانيا، يف عام 
  املالية اإلضافية؛

 األمني التنفيذي لالتفاقية إىل أن يتخذ، بالتشاور مع مكتب مـؤمتر            يدعو  -٣  
األطراف، الترتيبات الالزمة ألي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة االسـتثنائية            

  الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا؛
لإلعداد للدورة االستثنائية الثانية     من األمني التنفيذي اختاذ التدابري الالزمة        يرجو  -٤  

  للجنة العلم والتكنولوجيا، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا؛
 البلدان املتقدمة األطراف، واملنظمات الدولية، وأصحاب املـصلحة         يدعو  -٥  

  ة الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا؛ذوي الصلة، إىل تقدمي الدعم املايل لتنظيم الدورة االستثنائي
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 أن ُيدرج، يف مجلة أمور، البنود التالية على جدول أعمـال الـدورة              يقرر  -٦  
  :االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا

املسائل املرتبطة بوضع وتطبيق مؤشرات تقييم األثر املتصلة بقياس األهداف            )أ(  
، مبـا يف ذلـك   ٩-م أ/١٧راتيجية، كما وردت يف املقرر      من االست  ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  اآلليات اإلضافية للتواصل وتقاسم هذه املسائل ومناقشتها؛
استعراض نتائج املؤمتر العلمي األول لالتفاقية، مـع األخـذ بإسـهامات              )ب(  

  اجملموعات اإلقليمية؛
عارف التقليديـة،   التقدم احملرز يف تنفيذ نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك امل            )ج(  

  وأفضل املمارسات، والنجاحات، يف مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛
التقييم االقتصادي للتـصحر    "اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية بشأن         )د(  

واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة             
  على التكيف؛

يطلب إىل األمانة القيام، قبل انعقاد الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلـم              -٧  
والتكنولوجيا بستة أسابيع على األقل، بتعميم جدول أعمال مؤقت مشروح وما يلزم مـن              

  . أعاله٦وثائق للدورة جبميع اللغات الرمسية، مبا يعكس املقرر الوارد يف الفقرة 

   اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٦املقرر     
  برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا العاشرة     

  إن مؤمتر األطراف،     
   من االتفاقية، ٢٢ إىل املادة إذ يشري  
، ٦- م أ /٢٠، و ٥- م أ /١٦، و ٤- م أ /١٦، و ٣- م أ /١٦ إىل مقرراتـه     وإذ يشري   

   بربنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،  املتعلقة٨- م أ/١٨، و٧- م أ/٢٠و
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل           وإذ يضع يف اعتباره     

، ٨-م أ /٣املشار إليهما يف املقـرر      ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    
  والنتائج ذات الصلة،  املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة، ٣وخباصة اهلدف التنفيذي 

 املتعلق بإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا        ٨-م أ /١٣إىل املقرر   وإذ يشري     
  وفقاً لالستراتيجية، 

   باملالحظات اليت أبدهتا جلنة العلم والتكنولوجيا خالل دورهتا التاسعة، وإذ حييط علماً  
مها على األنشطة الـيت      جلنة العلم والتكنولوجيا على أن تركز اهتما       يشجع  -١  

 ٩-م أ /٩من شأهنا أن تفضي إىل حتقيق النتائج املشار إليها أعاله، على النحو املبني يف املقرر                
  بشأن برنامج مجيع هيئات االتفاقية وميزانيتها؛

 أنه ينبغي جلدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيـا أن يركـز علـى              يقرر  -٢  
  :األولويتني التاليتني

 ١نفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلق بقياس األهداف االسـتراتيجية          وضع وت   )أ(  
، مبا يف ذلك آليات إضـافية  ٩-م أ/١٧ من االستراتيجية على النحو الوارد يف املقرر   ٣ و ٢و

  لتبليغ هذه القضايا وتقامسها ومناقشتها؛
تنفيذ نظـام إلدارة املعـارف، مبا يف ذلـك املعارف احمللية والتقليديـة،             )ب(  

من نص االتفاقية، وكذا أفضل املمارسـات والتجـارب         ) ز(١٦على النحو املبني يف املادة      
  الناجحة خبصوص القضايا ذات الصلة مبكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

 أن يدرج، يف مجلة مسائل، البنود التالية يف جدول أعمال الدورة      يقرر أيضاً   -٣  
  :االعاشرة للجنة العلم والتكنولوجي

  النظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن دورهتا االستثنائية الثانية؛  )أ(  
للجنـة  ) للسنوات األربع (النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات          )ب(  

  ؛ )٢٠١٥-٢٠١٢(العلم والتكنولوجيا 
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النظر يف مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكـاليف للجنـة العلـم                )ج(  
  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(التكنولوجيا و

 ١وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلق بقياس األهداف االسـتراتيجية             )د(  
، مبا يف ذلك آليات إضـافية  ٩-م أ/١٧ من االستراتيجية على النحو الوارد يف املقرر   ٣ و ٢و

 ١٠و ٩ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢لتبليغ هذه القضايا وتقامسها ومناقشتها، فضالً عن حالة البنود          
  ؛٩-م أ/١٧الواردة يف املقرر 

طرائق حتليل املعلومات العلمية والتقنية املضمنة يف التقارير املطلوب تقدميها            )ه(  
، فضالً عن ٩-م أ/١٣ من اهليئات املعنية باإلبالغ، على النحو املبني يف املقرر           ٢٠١٢يف عام   

  استخدام النتائج العلمية ذات الصلة؛
املرحلي املتعلق بتحضري املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمـم         النظر يف التقرير      )و(  

التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى       "املتحدة ملكافحة التصحر عن     
  ؛٩-م أ/١٦، وفقاً للمقرر "قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

علمي وتبادل املعارف بني جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئات        تعزيز التعاون ال    )ز(  
الفرعية العلمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولـوجي،             
والفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية ووكـاالت األمـم املتحـدة              

  املتخصصة ذات الصلة؛
تنفيذ نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو املبني يف              )ح(  

من نص االتفاقية، وكذا أفضل املمارسات والتجارب الناجحة فيمـا يتعلـق            ) ز(١٦املادة  
  بقضايا مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

حث والتدريب يف   تعزيز الدعم املقدم إىل املؤسسات العلمية ومؤسسات الب         )ط(  
  جمال تنفيذ االتفاقية؛

، املتعلـق   ٩-م أ /١٨النظر يف التقرير النهائي بشأن التقييم، املبني يف املقرر            )ي(  
بكيفية تنظيم املشورة العلمية املتعددة االختصاصات على الصعيد الدويل يف إطـار عمليـة              

  . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 أن تعمم جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وقبل انعقاد           إىل األمانة  يطلب  -٤  

الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً ووثائق            
  . أعاله٣مناسبة لتلك الدورة على حنو يعكس القرارات الواردة يف الفقرة 

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٧املقرر     
   من النظام الداخلي٤٧املادة     

  إن مؤمتر األطراف،    
   من النظام الداخلي،٤٧ املتعلق بالنظر يف املادة ٢-م أ/٢١ إىل مقرره إذ يشري  
  ،٢-م أ/٢١، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٤٧ مبشروع نص املادة وإذ حييط علماً  
  ،ICCD/COP(9)/12انة الوارد يف الوثيقة  بتقرير األموإذ حييط علماً أيضاً  
 إىل األمانة أن تدرج مسألة النظر يف هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف               يطلب  

جدول أعمال دورته العاشرة وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف االتفاقات              
  .البيئية األخرى املتعددة األطراف

  لتاسعة اجللسة العامة ا
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٨املقرر     
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ    

  إن مؤمتر األطراف،    
 من االتفاقية، اليت تنص على أن ينظر مؤمتر األطراف يف وضع            ٢٧ إىل املادة    إذ يشري   

   قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية،واعتماد إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل اليت
، ٥-م أ /٢١، اجلزء ألف، و   ٤-م أ /٢٠ و ٣-م أ /٢٠إىل املقـررات    وإذ يشري أيضاً    

  ،٨-م أ/٢٠ و، اجلزء ألف،٧-م أ/٢٢، اجلزء ألف، و٦-م أ/٢٢اجلزء ألف، و
 إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمـه الـرئيس يف             وإذ يشري كذلك    
  خلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ملؤمتر األطراف،الدورات ا
 ٢٦ واملادتني   ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٧أن مسألة الروابط بني املادة       وإذ يالحظ   

   قد تستحق مزيداً من الدراسة،٢٨و
 من االتفاقية، أن يدعو من جديـد،        ٢٧ ألغراض تنفيذ أحكام املادة      يقرر  -١  

خلرباء املخصص املفتوح العضوية إىل االنعقـاد ملواصـلة حبـث           أثناء دورته العاشرة، فريق ا    
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأن؛

 أي أطراف ومؤسسات ومنظمات مهتمة، ترغب يف إرسال آرائها بشأن           يدعو  -٢  
  ؛٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ إىل األمانة أن تفعل ذلك كتابة يف موعد ال يتجاوز ٢٧ املادة

 إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تـشمل جتميعـاً لورقـات              يطلب  -٣  
املعلومات املقدمة من األطراف والواردة يف وثائق مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املسألة،             
مبا يف ذلك مشروع يقدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األطراف واختـصاصات هـذه              

   أعاله؛٢ة فضالً عن جتميع اآلراء املقدمة عمالً بالفقرة العملي
 كذلك أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديـدة الـيت             يقرر  -٤  

  .ستعدها األمانة أساساً ألعماله

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٢٩املقرر     
  كيم والتوفيقرفقات اليت تتضمن إجراءات التحامل    

   مؤمتر األطراف،إن    
 من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التحكـيم        ٢٨من املادة   ) أ(٢ إىل الفقرة    إذ يشري   

  اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق لالتفاقية يف أقرب وقت ممكن عملياً،
ت التوفيق   من االتفاقية اليت تتناول إجراءا     ٢٨ من املادة    ٦ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    

  اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق لالتفاقية يف أقرب وقت ممكن عملياً،
 إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الـذي قدمـه الـرئيس يف              وإذ يشري كذلك    

  الدورات اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ملؤمتر األطراف،
، ٥-م أ /٢١، اجلزء باء، و   ٤-م أ /٢٠و ،   ٣-م أ /٢٠ إىل املقررات اليت اختذها      وإذ يشري   

  .٨-م أ/٢١، اجلزء باء، و٧-م أ/٢٢، اجلزء باء، و٦-م أ/٢٢اجلزء باء، و
 من االتفاقية، أن يدعو من جديد       ٢٨ ألغراض الوفاء بأحكام املادة      يقرر،  -١  

يف دورته العاشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبـث              
  :يلي وتقدمي توصيات بشأن ذلك ما

  املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛  )أ(  
  املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق؛  )ب(  
 أياً من األطراف ومن املؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الراغبة يف           يدعو  -٢  

 وأن ترسـل     أعاله إىل أن تفعل ذلك كتابةً،      ١إبداء آرائها يف املسألة املشار إليها يف الفقرة         
  ؛٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 

 جمموعـة اآلراء    ‘١‘:  إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل        يطلب  -٣  
 ٢الواردة بشأن هذه املسألة يف الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة عمالً بـالفقرة   

   يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(9)/14اً للمرفقني الواردين يف الوثيقة  نصاً حمّدث‘٢‘أعاله؛ و
 أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديـدة الـيت            يقرر كذلك   -٤  

  .ستعدها األمانة أساساً ألعماله

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣٠املقرر     
  )٢٠٢٠-٢٠١٠(رى ومكافحة التصحر عقد األمم املتحدة للصحا    

  إن مؤمتر األطراف،  
، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٢/١٩٥ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
   عقدا لألمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر،٢٠٢٠-٢٠١٠ الفترة الذي أعلن
 /ون األول  كـان  ١٩ املـؤرخ    ٦٣/٢١٨ة العامة   ـرار اجلمعي ـ إىل ق  وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٨ديسمرب 
  ،٨-م أ/٢٧ إىل املقرر وإذ يشري كذلك  
  ،ICCD/COP(9)/15 يف الوثيقة وقد نظر  
، يف إذكـاء    ٢٠٠٦ جناح السنة الدولية للصحارى والتصحر،       وإذ يضع يف اعتباره     

  الوعي بقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،
تني بتوجيه نداء من أجل تنفيذ       اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والس      يوصي  -١  

، مبا يف ذلك الدور الـذي       )العقد(أنشطة عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر        
  ميكن أن يضطلع به األمني التنفيذي يف تيسري تنفيذ أنشطة العقد؛

 األطراف واملراقبني وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني إىل تنظـيم           يدعو  -٢  
لعقد هتدف إىل إذكاء الوعي باألسباب واحللول املمكنة ملشكلة اسـتمرار  أنشطة لالحتفال با  

تدهور األراضي والتصحر، وذلك يف إطار اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر            
  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

ألحـداث   مجيع املنظمات الدولية املعنية والبلدان املتقدمة إىل دعـم ا          يدعو  -٣  
  واألنشطة اليت سُتنظم احتفاالً بالعقد يف خمتلف أحناء العامل؛

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه          يطلب  -٤  
  .عن األنشطة املضطلع هبا لدعم أهداف العقد العاشرة

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣١املقرر     
  وثائق تفويض الوفود    

  إن مؤمتر األطراف،    
   بشأن وثائق التفويض والتوصيات الواردة فيها،ICCD/COP(9)/17 يف الوثيقة وقد نظر  
  . املوافقة على التقريرُيقرر  

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣٢املقرر     
   التفاعليجلسات احلوار: اجلزء اخلاص من الدورة    

  ،إن مؤمتر األطراف  
ملخص الرئيس عن اجتماعات املائدة املستديرة الوزارية الذي قدمـه          وقد استمع إىل      

  وزير الدولة للبيئة والتنمية املستدامة يف األرجنتني بصفته رئيساً ملؤمتر األطراف يف دورته التاسعة،
  مبلخص الرئيس؛حييط علماً   -١
س كمرفـق لتقريـر مـؤمتر األطـراف يف           أن يدرج ملخص الرئي    يقرر  -٢

  .التاسعة دورته

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣٣املقرر     
  تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة الثامن ألعضاء الربملان    

  إن مؤمتر األطراف،    
 أعضاء الربملـان  دور" إىل عرض اإلعالن الصادر عن أعضاء الربملان بشأن        وقد استمع   

املسامهة الربملانية يف حتقيق األمن الغذائي وتناول تغري املناخ         : يف اجلهود املبذولة ملكافحة التصحر    
مبيناً فيه نتائج اجتماع املائدة املـستديرة       " يف األراضي اجلافة يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة       

  ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ و٢٤يف الثامن ألعضاء الربملان، واليت ُعقدت يف بوينس آيرس 
   مع التقدير هبذا اإلعالن؛حييط علماً  -١  
 إدراج اإلعالن بوصـفه مرفقـاً بتقريـر مـؤمتر األطـراف عـن               ُيقرر  -٢  
  .التاسعة دورته

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣٤املقرر     
  األطراف دورة التاسعة ملؤمترإعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت ال    

  إن مؤمتر األطراف،    
 إىل عرض اإلعالن الذي قدمه السيد راؤول إدموندو بوستامنيت فلوريس،         وقد استمع     

 ٢٢٤ باسـم ، )Asociación Ambientalista ECO-CLUB San Juan(من الرابطة البيئية األرجنتينية 
  اسعة ملؤمتر األطراف، بلداً حضروا الدورة الت٣٩ منظمة من ٨٠ممثالً من 
  مع التقدير باإلعالن؛حييط علماً   -١  
  .أن يدرج اإلعالن كمرفق لتقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعةيقرر   -٢  

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣٥املقرر     
  برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    

  ،إن مؤمتر األطراف  
   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،٢٢ إىل املادة إذ يشري  
، ٤- م أ /٥، و ٣- م أ /٤، و ٢- م أ /٢، و ١- م أ /٩إىل مقرراتـه    وإذ يشري أيضاً      

 املتعلقة بربنامج عمله، وإىل مقرره ٨- م أ/٢٧ و،٧- م أ/٣٠، و٦- م أ/٢٩، و٥- م أ/٥و
 للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ  املتعلق باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني٨- م أ/٣

  ،٨- م أ/٧وإىل مقرره ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 
بشأن اإلجـراءات أو اآلليـات املؤسـسية         ٩-م أ /١١ املقرر   وإذ يضع يف اعتباره     

اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة استعراضـاً منتظمـاً،               
بليغ املعلومات واستعراض تنفيذ االتفاقية، واملقـررات        بشأن إجراءات ت   ٩-م أ /١٣ واملقرر

  األخرى ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة،
إدراج البنود التالية يف جدول أعمال دورتـه العاشـرة وكـذلك،            يقرر    -١  

  :اقتضى األمر، يف جدول أعمال دورته احلادية عشرة إذا
تراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ        اخلطة وإطار العمل االس     )أ(  
  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا           '١'
 املقدمة إىل مؤمتر األطراف؛

 استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛ '٢'

   مل تنفذ بعد؛متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة اليت '٣'
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢برنامج وميزانية فترة السنتني   )ب(  
  :جلنة العلم والتكنولوجيا  )ج(  

استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلـك توصـياهتا            '١'
 املقدمة إىل مؤمتر األطراف؛

حتديث قائمة اخلرباء املستقلني والقيام، حسب االقتضاء، بإنـشاء          '٢'
  خمصصة؛ أفرقة خرباء

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات            )د(  
  واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة؛
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النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج               )ه(  
شرة والتاسعة عـشرة  تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني الثامنة ع    

  للجنة التنمية املستدامة؛
  :البنود املعلقة  )و(  

  من النظام الداخلي؛٤٧املادة  '١'

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ؛ '٢'

  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق؛ '٣'
  ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   )ز(  
إدراج جلسات حوار تفاعلي مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن         يقرر أيضاً     -٢  

فيهم الوزراء ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية وأعضاء الربملانات، بـشأن بنـود             
  جدول األعمال اليت هتمهم؛

إىل األمانة أن تعد جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً، باالتفاق مـع رئـيس             يطلب    -٣  
ملؤمتر األطراف، آخذة يف االعتبار األحكام الواردة يف املقـررات ذات الـصلة             ورة التاسعة   الد

  التاسعة؛ للدورة
إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، قبل انعقاد الـدورة           يطلب أيضاً     -٤  

ـ               و العاشرة ملؤمتر األطراف بستة أسابيع على األقل، الوثائق املناسبة لتلك الدورة، علـى حن
  . أعاله٢ و١يعكس املقررات الواردة يف الفقرتني 

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/٣٦املقرر     
  موعد ومكان عقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    

  إن مؤمتر األطراف،    
  حر،  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص٢٢ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
/   كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامـة       وإذ يشري أيضاً    
  ، ١٩٨٥ديسمرب 
حكومة مجهوريـة كوريـا      الذي قدمته    السخيالعرض   يقبل مع االمتنان    -١  

  الستضافة الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وحتمل التكاليف املتصلة بذلك؛
ؤمتر األطراف يف مدينة تشانغ وون، إقلـيم         أن تعقد الدورة العاشرة مل     يقرر  -٢  

  ؛٢٠١١جيونغنام، جبمهورية كوريا، يف خريف عام 
 إىل األمني التنفيذي التشاور مع حكومة مجهورية كوريا بغية عقـد            يطلب  -٣  

  . ترتيبات مرضية للحكومة الستضافة الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف مجهورية كوريا

  اجللسة العامة التاسعة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
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  ٩-م أ/١القرار     
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب األرجنتني    

  إن مؤمتر األطراف،    
 تـشرين   ٢سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢١ يف بوينس آيرس يف الفترة مـن         وقد اجتمع   
   بدعوة من حكومة األرجنتني، ٢٠٠٩أكتوبر /األول

رجنتني إلتاحتها عقد الدورة التاسـعة       عن امتنانه العميق حلكومة األ     يعرب  -١  
  ملؤمتر األطراف يف مدينة بوينس آيرس وللترتيبات املمتازة اليت وضعت حتت تصرفها؛

 من حكومة األرجنتني أن تنقل إىل شعب األرجنتني امتنان األطراف           يرجو  -٢  
  .يف االتفاقية ملا حظي به املشاركون من كرم الضيافة وحرارة االستقبال

   العامة التاسعة اجللسة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

        


