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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) ج(٦البند 
  ر ـشاخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات الع

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    
  اليت مل تنفذ بعد متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة

   اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة
  مذكرة مقدمة من األمانة

  موجز
. ٢٠٠٥دِّم تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن أنشطة األمانة إىل األطراف يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف عـام                   قُ  

 األطراف فريقاً حكومياً دولياً خمصصاً عامالً بني الدورات، مكلفاً بوالية استعراض تقرير وحـدة               توبعد النظر يف التقرير، أنشأ    
وضع إطار وخطة عمل استراتيجيني ملدة عـشر        الستناد إىل نتائج ذلك االستعراض بقصد       با، و امالًالتفتيش املشتركة استعراضاً ك   

  .توصيات تقرير وحدة التفتيش املشتركةإىل سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية عن طريق التطرق، يف مجلة أمور، 
 من توصيات وحدة التفتيش املشتركة يف       وقد أدمج الفريق احلكومي الدويل املخصص العامل بني الدورات جزءاً رئيسياً            

، اليت اعتمدها   )ستراتيجيةالا) (٢٠١٨-٢٠٠٨(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية            
  .مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

ات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير        أن تنفذ التوصي   ٨-م أ /٣من مرفق املقرر    ) أ(٢٠رة  إىل األمانة يف الفق   لب  طُو  
  .بصورة منهجية إىل مؤمتر األطراف فيما يتصل هبذه التوصيات وحدة التفتيش املشتركة، وأن تقدم تقارير

  .وجتد األطراف فيما يلي جدوالً عن حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة، للنظر فيه  
 يف االعتبار املعلومات األخرى ذات الـصلة        ألطراف يف اختاذ قرار مستنري آخذة     واستناداً إىل هذه املذكرة، قد ترغب ا        

  .)٢٠١١-٢٠١٠ (الواردة يف مشروع برنامج عمل األمانة لفترة السنتني احملدد التكاليف
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يف واالستجابة هلا   توصيات وحدة التفتيش املشتركة     
  االستراتيجيني للـسنوات    إطار اخلطة وإطار العمل   

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(لتعزيز االتفاقية العشر      

   قضايا السياسات العامة-  أوالً

  مالحظات   اخلطة االستراتيجيةاالستجابة يف توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية
  )أ(١

  
  
  
  
  

  

ينبغي أن يـدعو مـؤمتر األطـراف        
البلدان األطراف املتـأثرة إىل إدراج      
برامج عملها الوطنيـة يف خططهـا       

  . ومنحها األولويةةاإلمنائية الوطني
  
  
  
  

قيام البلدان األطراف املتـأثرة     : ٢-٢النتيجة  
بتنقيح برامج عملها الوطنية بوضعها يف شكل       
وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومات أساسية      
بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف     

  .سياق أطر متكاملة لالستثمار
 املتـأثرة   قيام البلدان األطراف  : ٣-٢النتيجة  

بإدراج برامج عملها الوطنية ومـسائل اإلدارة       
املستدامة لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط      

لقطاعية التنمية ويف اخلطط والسياسات العامة ا     
  .واالستثمارية ذات الصلة

تقدم كل مـن أمانـة      . قيد التنفيذ 
اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       
 التصحر واآللية العاملية الدعم التقين    
إىل البلدان املتأثرة بغية مواءمة برامج      

  .عملها، مبا يتفق مع االستراتيجية
شأن التعاون مع منظمات األمم     من  

منظمة األغذيـة   (املتحدة املتخصصة   
والزراعة، وبرنامج األمـم املتحـدة      

أن يساعد على تعزيز إدماج     ) اإلمنائي
برامج العمل الوطنيـة يف جمـاالت       

  .لصلةالسياسات الوطنية ذات ا
ينبغي أن يـدعو مـؤمتر األطـراف          )ب(١

البلدان األطراف املتقدمة إىل إدمـاج      
أهداف اتفاقية مكافحة التـصحر يف      

  .مشاريعها اإلمنائية/صلب براجمها

قيام البلدان األطراف املتقدمـة     : ٤-٢النتيجة  
بتعميم مراعاة أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة      

مـشاريعها  /املستدامة لألراضـي يف براجمهـا     
للتعاون اإلمنائي مبا ينسجم ودعمها للخطـط       

  .القطاعية واالستثمارية الوطنية

جيري اإلعداد ملشاورة   . قيد التنفيذ 
املـستوى بـشأن اهلـدف      رفيعة  

  .٤االستراتيجي 
جيري حتليل أعمال البلدان األعضاء     
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان      

يف اجملـاالت ذات    ) ٣(االقتصادي  
  .صلة باتفاقية مكافحة التصحرال

قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعـوة         ٢
مجيع البلدان األطراف إىل تعيني كبار      

الوزارات املختصة لتويل    يف   موظفني
اتفاقيـة مكافحـة    باملتعلقة  شؤون  ال

  .التصحر

 األطراف على النحو الواجب يف هـذه        تنظر
  .اختاذ إجراء آخر مبوجبهاقترح تومل . التوصية

زم اختاذ إجراءات إضـافية يف      ال يل 
  .هذه املرحلة

ينبغي أن يطلب مؤمتر األطـراف إىل         ٣
األمــني التنفيــذي رصــد تنفيــذ 
التوصيات املذكورة آنفاً وتقدمي تقرير     
عن ذلك إىل كل دورة مـن دورات        

  .مؤمتر األطراف

، )ج(١٦ إطار التنفيذ، الفقرة     -الفصل السادس   
فيذ االتفاقية  تسند إىل جلنة استعراض تن    : )ج(‘٢‘

مسؤولية إجراء تقييم منتظم للتقـدم احملـرز يف         
 ٢-٢تنفيذ االستراتيجية، مبـا يف ذلك النتائج       

 اليت تشري إىل توصـييت وحـدة        ٤-٢ و ٣-٢و
  .أعاله) ب(١و) أ(١التفتيش املشتركة 

قد ترغب الدورة الثامنة    . قيد التنفيذ 
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف      

تطورات من خالل   النظر يف آخر ال   
الوثائق اليت أعدهتا األمانة بالتشاور     
مــع مكتــب اللجنــة ومكتــب 

  .مؤمتر األطراف
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   اإلدارة- ثانياً

  مالحظات  االستجابة يف اخلطة االستراتيجية توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف         ٤

منح املكتب سلطة تـشريعية كافيـة       
م نفوذه على حنو ميكنـه مـن        لتدعي

مواجهة أية طوارئ خـارج دورات      
انعقاد مؤمتر األطراف، وقد يرغب يف      
تنقيح النظام الداخلي ملؤمتر األطـراف    

  .تبعاً لذلك

توصيات إضافية من وحدة التفتيش املـشتركة       
قد يرغب مؤمتر   . إىل األطراف ومؤمتر األطراف   

األطراف يف النظر يف كيفية تنـاول املكتـب         
لمسائل الطارئة التنفيذية واملالية خارج فترات      ل

  .انعقاد دورات مؤمتر األطراف

مل ُيتخذ بعد قرار هنـائي    . قيد النظر 
  .على مستوى مؤمتر األطراف

قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن حيدد         )أ(٥
لدورات جلنة العلـم والتكنولوجيـا      
موعداً يسبق موعد انعقـاد دورات      

  .مؤمتر األطراف

 إطـار التنفيـذ، الفقـرة       - سادسالفصل ال 
يقرر مـؤمتر األطـراف التـواتر       : ‘٢‘)أ(١٤

املناسب الجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا،     
مبا يف ذلك إمكانية تزامن اجتماعات جلنة العلم        
والتكنولوجيا مع اجتماعات جلنة اسـتعراض      
تنفيذ االتفاقية، هبدف كفالة االستمرارية ومّد      

قت املناسب باملـشورة    مؤمتر األطراف يف الو   
ــوء    ــة يف ض ــسياسة العام ــة بال املتعلق

  .اخلطة االستراتيجية

قد ترغب الدورة التاسعة    . قيد النظر 
ملؤمتر األطراف يف اختاذ قرار يستند      
إىل مقترح مدرج يف برنامج عمـل       
جلنة العلم والتكنولوجيـا للفتـرة      

٢٠١١ -٢٠١٠.  

قد يرغب مـؤمتر األطـراف يف أن          )ب(٥
 مجيع البلدان األطراف أن     يطلب إىل 

تعّين موظفني من ذوي اخلربة املناسبة      
لتمثيلها يف جلنة العلم والتكنولوجيـا      
 .وأن تضع إجراًء حمّدداً يف هذا الشأن

 إطـار التنفيـذ، الفقـرة       -الفصل السادس   
يكون التمثيـل يف جلنـة العلـم        : ‘١‘)أ(١٤

والتكنولوجيا واإلدراج يف قائمة اخلرباء مستنداً      
ا مشاركة طائفة   م اخلربة املهنية وتراعى فيه    إىل

واسعة من أصحاب التخصصات والتجربة يف       
اجملــاالت املتعلقــة باجلوانــب البيوفيزيائيــة 

ويتم ذلك بتكـافؤ    . واالجتماعية واالقتصادية 
وتـضع  . التمثيل وفقاً لقواعد األمم املتحـدة     

األطراف إجراًء حمدداً هلذا الغرض حسبما تنص       
  . وحدة التفتيش املشتركةعليه توصيات

أُرسلت إشـعارات إىل    . قيد التنفيذ 
مايو /ويف هناية أيار  . مجيع األطراف 

 طرفاً من مجلة    ١١٤، كان   ٢٠٠٩
 طرفاً قد رشحت مراسـليها      ١٩٣

  .املعنيني بالعلم والتكنولوجيا
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   وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر-  ثالثاً

  مالحظات  االستجابة يف اخلطة االستراتيجية صية وحدة التفتيش املشتركةتو التوصية
عند إعداد الوثائق اليت تعرض على        ٦

مؤمتر األطراف، وخباصة الوثـائق     
ــة   ــامج وامليزاني ــة بالربن املتعلق
املقترَحْين، ينبغي أن يتَّبع األمـني      
التنفيذي بدقة التوجيه الصادر عن     
ــق  ــراف، وأن يطب ــؤمتر األط م

خطيط والربجمة وامليزنة القائمة    الت
على النتائج، مبا يف ذلك عند تنفيذ     
األنشطة اإلضـافية املطلوبـة يف      

  .خمتلف مقررات مؤمتر األطراف

 إطار التنفيذ، الفقـرة     - الفصل السادس   
تنفذ األمانة  . الترتيبات املؤسسية ): أ(٢٠

التوصيات املؤسسية ذات الصلة الـواردة      
املشتركة وتقـدم   يف تقرير وحدة التفتيش     

عنها بصورة منهجية تقـارير إىل مـؤمتر        
  .األطراف

اعتمدت األمانـة نظـام امليزنـة       
القائمة على النتائج يف إطار إعداد      
مشاريعها املقدمـة إىل الـدورة      

  .التاسعة ملؤمتر األطراف
جيري إعداد خطط عمل األمانـة      
املتعددة السنوات وبرنامج عملها    

 هنـج   لفترة السنتني اسـتناداً إىل    
  .اإلدارة القائمة على النتائج

ينبغي أن يكفل األمني التنفيـذي        ٧
كوسيط تركيز األمانة على دورها     

يف تفاعلـها مـع البلـدان       حمفز  
األطراف املتأثرة مبوجب الفقـرة     

 . من االتفاقية٢٣من املادة ) ج(٢

 إطار التنفيذ، الفقـرة     - الفصل السادس   
ام تنهض األمانة مبه  : ‘٣‘)أ( ‘٢‘)ب(٢٠
زة يف سياق تقـدمي خـدمات دعـم         زمع

دورات مؤمتر األطراف وجلنة اسـتعراض      
تنفيذ االتفاقية، وذلك بدعم إعداد التقارير 

  .الوطنية

ال تزال وظائف األمانـة، مبـا يف        
ذلك دعمها للبلـدان األطـراف      

  .املتأثرة، تستند إىل واليتها

ُيرجى مـن البلـدان األطـراف         )أ(٨
 الـدعم   املتقدمة أن تضمن توفري   

التقين واملايل الكايف للبلدان النامية     
جتميـع وإرسـال    هبدف  املتأثرة  

ــب  ــة مبوج ــات املطلوب املعلوم
 مـن   ٧االتفاقية، وفقاً للفقـرة     

  .٢٦املادة 

 إطار التنفيذ، الفقـرة     - الفصل السادس   
ُيرجى من مـؤمتر األطـراف أن       ): أ(٢٣

يضمن توفري الدعم التقين واملايل الكـايف       
جتميع وإبالغ  هبدف  نامية املتأثرة   للبلدان ال 

املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية، وفقاً     
  .٢٦ من املادة ٧للفقرة 

قد ترغب األطراف يف . قيد التنفيذ 
اختاذ قرارات مناسبة لدى التحضري  

. لدورة اإلبالغ الـوطين التاليـة     
وتتوقف كفاءة تقـدمي وتنفيـذ      
اخلدمات املطلوبة مبوجب االتفاقية    

وفري موارد كافيـة ميكـن      على ت 
  .التنبؤ هبا

ُيرجى من البلدان األطراف توفري       )ب(٨
مستويات أعلى مـن التربعـات      
للصناديق االسـتئمانية التفاقيـة     
مكافحة التصحر لـتمكني هـذه      
 .الصناديق من دعم تنفيذ االتفاقية

 إطار التنفيذ، الفقـرة     - الفصل السادس   
من الضروري تـوافر    . امليزانية): ج(٢٠

موارد كافية وميكن التنبؤ هبا لضمان حسن 
سري عمل األمانة وعملها بكفاءة يف تأدية       
مهامها األساسية وتقدمي خدماهتا املطلوبة     
لتنفيذ هذه اخلطة االسـتراتيجية، ضـمن       
إطار لإلدارة القائمة على النتائج، على حنو 
 .ما ذُكر يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة

ــذ ــد التنفي ــرب . قي جنــاح وُيعت
ــشاورات اا ــة مل ــدف ملتعلق باهل

  . أساسياًأمراً ٤االستراتيجي 
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  )تابع(  وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر- ثالثاً 

  مالحظات  االستجابة يف اخلطة االستراتيجية توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية
٩  

 

ينبغي أن يقترح األمني التنفيذي،     
ألولويـة، إجـراءات    على سبيل ا  

منقَّحة ملشاركة املنظمـات غـري      
احلكوميــة يف مــؤمتر األطــراف 
واألنشطة األخرى، مبا يف ذلـك      
معايري اختيار واضحة وآلية لضمان 
التـوازن بـني املـشاركني مـن     

 .خمتلف املناطق

 إطار التنفيذ، الفقـرة     - دس  الفصل السا 
ــة  : ‘١‘)د(‘ ٣‘)ب(٢٠ ــضع األمان ت

ركة املنظمات غـري    إجراءات منقحة ملشا  
احلكومية يف  االجتماعـات والعمليـات       
املتعلقة باالتفاقية، مبا يف ذلك وضع معايري       
اختيار واضحة وآلية تضمن وجود توازن      
بني املشاركني من خمتلف املناطق مبا يتفق       

 .مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة

نقَّحت األمانة اإلجراءات املتعلقة    
مع املدين يف   مبشاركة منظمات اجملت  

الرئيسية التفاقية مكافحة   األنشطة  
التصحر وغريها من العمليات ذات 

ويشمل ذلـك   . الصلة باالتفاقية 
وضع معايري اختيار واضحة وآلية     
تضمن وجود توازن بني املشاركني   

 .من خمتلف املناطق

١٠  
 

 مؤمتر األطراف إطـار     ينبغي أن يقرّ  
ــايري   ــع مع ــة اإلوض دارة القائم

  .ائجعلى النت
 

يعتمد مؤمتر األطراف خططاً وبرامج عمل      
استراتيجية للجنة العلـم والتكنولوجيـا،     
واللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية،     
واألمانة واآللية العاملية، فضالً عن خطـة       
 .العمل املشتركة بني اآللية العاملية واألمانة

متابعةً للدورة الـسابعة للجنـة      
قية والدورة  استعراض تنفيذ االتفا  

االستثنائية األوىل للجنـة العلـم      
والتكنولوجيا، ُتقدم مشاريع برامج 
عمل هاتني اللجنـتني واألمانـة      
واآللية العاملية، وكـذلك خطـة      
العمل املشتركة بني األمانة واآللية     
العاملية، إىل الدورة التاسعة ملؤمتر     

 . بصورة هنائيةااألطراف للنظر فيه

ؤمتر األطراف على   ينبغي أن يوافق م    ١١
إنشاء فرقة عمل تتألف من اآلليـات       
الرئيسية الداعمة التفاقية مكافحـة     
التصحر وتستخدم إطار وضع معايري     

إعداد دارة القائمة على النتائج يف      اإل
إطار استراتيجي طويل األجل التفاقية     
مكافحة التصحر حيدد علـى وجـه       
الدقة وظائف وأنشطة األمانة وميكِّن     

 من وضـع خطـة      ياألمني التنفيذ 
 .متوسطة األجل

يعتمد مؤمتر األطراف خطة استراتيجية تشمل      
 - من الفصل السادس  جيم ودال وهاء    الفروع  

ية واألمانة  إطار التنفيذ، اليت تتناول اآللية العامل     
والتنسيق بني األمانة واآللية العامليـة علـى        

ويعتمد مؤمتر األطراف خططاً وبرامج     . التوايل
عمل استراتيجية لألمانة واآللية العاملية، فضالً      
عن خطة العمل املشتركة بني اآللية العامليـة        

 .واألمانة

يعتمد مـؤمتر األطـراف الـربامج       
 التنفيذية لفتـرة الـسنتني املقدمـة      

 .  من األمانة

ينبغي أن يطلب مؤمتر األطـراف إىل        ١٢
 التعاقد مـع كيـان      ياألمني التنفيذ 

خربة مستقل إلجراء حتليـل حلجـم      
العمل على مستوى كل إدارة كجزء      
من عمليـة تقـدير االحتياجـات       
الستعراض املوارد املاليـة والبـشرية      
الالزمة لتحقيق النتـائج املتوقعـة يف      

 .األجلإطار اخلطة املتوسطة 

 إطـار التنفيـذ، الفقـرة       -الفصل السادس   
تنفـذ األمانـة    . الترتيبات املؤسسية ): أ(٢٠

التوصيات املؤسسية ذات الصلة الـواردة يف       
تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة وتقـدم        
ــارير إىل    ــة تق ــصورة منهجي ــها ب عن

 .مؤمتر األطراف

اختذت األمانة إجراء مناسباً عمـالً      
. املـشتركة بتوصية وحدة التفتـيش     

واستناداً إىل التقـارير املقدمـة إىل       
الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، قـد      
ــاذ    ــراف يف اخت ــب األط ترغ

 .مستنري قرار
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  )تابع(  وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر- ثالثاً 

  مالحظات  االستجابة يف اخلطة االستراتيجية توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية
ينبغي أن يطلب مؤمتر األطـراف إىل        ١٣

األمني التنفيذي التقـدم مبقترحـات      
للميزانية قائمة على النتائج تستند إىل      
ــدير   ــتعراض تق ــتنتاجات اس اس
االحتياجات وترتبط خبطة متوسـطة     
األجل، مبا يتفق مع إطار وضع معايري       

 .على النتائج دارة القائمةاإل

فيـذ، الفقـرة     إطـار التن   -الفصل السادس   
تنفـذ األمانـة    . الترتيبات املؤسسية ): أ(٢٠

التوصيات املؤسسية ذات الصلة الـواردة يف       
تقرير وحدة التفتيش املشتركة وتقدم عنـها       

 . بصورة منهجية تقارير إىل مؤمتر األطراف

قدمت األمانة امليزانيـة    . قيد التنفيذ 
-٢٠١٠الربناجمية لفتـرة الـسنتني      

متر  كي ينظـر فيهـا مـؤ       ٢٠١١
 .األطراف يف دورته التاسعة

  

  العالقة بني األمانة واآللية العاملية- رابعاً 

 مالحظات يف اخلطة االستراتيجيةاالستجابة  توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية

ينبغي أن ُيطلب إىل فرقة العمل الـيت         ١٤
 أعـاله   ١١سُتنشأ مبوجب التوصـية     

  :ما يلي
ظـائف  أن تفرق بوضوح بني و      )أ(

األمانة ومسؤولياهتا وأنـشطتها مـن      
ــة  ــة العاملي ــائف اآللي ــة ووظ ناحي
ــن    ــشطتها م ــسؤولياهتا وأن وم

  ناحية أخرى؛
أن تستعرض الترتيبات اإلدارية      )ب(

احلالية لآللية العاملية بصيغتها الـواردة      
يف مذكرة التفاهم املوقعة بني الصندوق      
الــدويل للتنميــة الزراعيــة ومــؤمتر 

 يف ذلك إمكانية تقـدمي      األطراف، مبا 
امليزانية وتقارير األداء بشكل منفـصل      

 .إىل مؤمتر األطراف

جيم  إطار التنفيذ، الفروع     -الفصل السادس   
باآللية العاملية، واألمانـة،    ودال وهاء املتعلقة    

يعتمـد  . والتنسيق بني األمانة واآللية العاملية    
مؤمتر األطراف برامج عمل األمانة واآلليـة       

ة، فضالً عن خطة العمل املشتركة بـني   العاملي
  .اآللية العاملية واألمانة

 إطـار التنفيـذ، الفقـرة      -الفصل السادس   
تظل الترتيبات املؤسـسية    : ‘٢‘و‘ ١‘) أ(١٨

الدويل للتنمية الزراعيـة  مع الصندوق القائمة  
يقوم مؤمتر األطـراف برصـد      . بدون تغيري 

 .وقيمتها املـضافة  فعالية الترتيبات املؤسسية    
 .وفقاً لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة

تتخذ الـدورة   يتعني أن   . قيد النظر 
التاسعة ملؤمتر األطراف قراراً يستند     
إىل تقرير وحدة التفتيش املـشتركة      

 .بشأن اآللية العاملية
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  املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية- خامساً 

 مالحظات  يف اخلطة االستراتيجيةاالستجابة توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية

ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف ويطبق       ١٥
إجراءات لعملياتـه اخلاصـة بـصنع     
القرارات مماثلة لإلجراءات الواردة يف     

 مـن النظـام الـداخلي       ١٥٣املادة  
 .للجمعية العامة لألمم املتحدة

ياً تنفيذ هذه التوصية فيما     جيري حال  اعُتمدت أثناء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف
يتعلق جبميع القرارات املقترحة ذات     

 .التأثري على امليزانية

ينبغي أن ينظر مـؤمتر األطـراف يف      ١٦
اعتماد امليزنة باليورو واعتماد نظـام      
أحادي العملة لتقدير األنصبة املقررة     

 اعتباراً من فترة السنتني     - اليورو   -
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

جنيف يف  أبلغ مكتب األمم املتحدة      رة السابعة ملؤمتر األطرافمدت أثناء الدواعُت
مكتب اتفاقية مكافحـة التـصحر      
بالصعوبات احلالية الـيت تكتنـف      

النظام احملاسيب ليقبل اليورو    اءمة  مو
وقد يؤدي  . باعتباره العملة احملاسبية  

ذلك إىل تأخر التحول إىل اليـورو       
ــة  ــبية وامليزن ــال احملاس يف األعم

قُدِّمت تقارير مدعومة   قد   و .والتقييم
باألدلة يف هذا الشأن إىل الـدورة       

 .الثامنة ملؤمتر األطراف

  

  مسائل أخرى يف جمايل التنظيم واإلدارة- سادساً 
 مالحظات  يف اخلطة االستراتيجيةاالستجابة توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية

ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل       ١٧
 لألمم املتحدة تفـويض     األمني العام 

 يسلطة كاملة إىل األمـني التنفيـذ     
التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      
التصحر عن طريق بيان شامل جبميع      
السلطات املفوضة وبنود املـساءلة     
املرتبطة هبا حيـل حمـل صـكوك        

 .التفويض السابقة

ى ال يزال قيد النظر علـى مـستو        .يواصل مؤمتر األطراف النظر يف هذه التوصية
 . مؤمتر األطراف

 ي األمـني التنفيـذ    عـدّ ينبغي أن يُ   ١٨
استراتيجية إلدارة املوارد البـشرية     
باعتبارهــا جــزءاً أساســياً مــن 
االستراتيجية املقترحة لإلدارة القائمة    

 .على النتائج

): أ(٢٠ إطار التنفيذ، الفقرة     -  السادس الفصل
تنفذ األمانـة التوصـيات     . الترتيبات املؤسسية 

ية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحـدة        املؤسس
منهجيـة  بصورة  التفتيش املشتركة وتقدم عنها     

 .تقارير إىل مؤمتر األطراف

أخذت األمانة هـذه التوصـية يف       
االعتبار عند حتليل حجم العمل على      

وقـد ترغـب    . مستوى كل إدارة  
الدورة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف       
ــشأن   ــائي ب ــرار هن ــاذ ق يف اخت

 .ملقدمةاملقترحات ا
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 )تابع(  مسائل أخرى يف جمايل التنظيم واإلدارة- سادساً 
 مالحظات االستجابة يف اخلطة االستراتيجية توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية

  : يينبغي لألمني التنفيذ ١٩
أن يستعرض التـوازن بـني        )أ(

اجلنسني يف مستوى فئـة الوظـائف       
الفنية فما فوق وأن يبـذل جهـوداً،    

نما تـسنح فـرص يف األمانـة،        حي
للتحرك حنو بلوغ اهلـدف الـذي       
  حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

أن يستعرض التوزيع اجلغرايف      )ب(
يف مستوى الوظائف الفنية فما فـوق       
وأن يبذل جهوداً، حينما تسنح فرص      
  .يف األمانة، لتحقيق توزيع أكثر إنصافاً

ـ    -الفصل السادس    ): أ(٢٠رة   إطار التنفيذ، الفق
تنفذ األمانـة التوصـيات     . الترتيبات املؤسسية 

املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقريـر وحـدة         
التفتيش املشتركة وتقدم عنها بصورة منهجيـة       

 . تقارير إىل مؤمتر األطراف

تلتزم األمانة التزاماً كامالً    . قيد التنفيذ 
هبذه التوصية وتتخذ التدابري املالئمة     

 .صحينما تسنح الفر

 يينبغي أن يضع األمـني التنفيـذ       ٢٠
اســتراتيجية شــاملة لتكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت مـن أجـل      
دعم االستراتيجية املقترحة لـإلدارة     
القائمة على النتائج، كي ينظر فيهـا   

 .مؤمتر األطراف ويقرها

): أ(٢٠ إطار التنفيذ، الفقرة     -الفصل السادس   
ـ  . الترتيبات املؤسسية  ة التوصـيات   تنفذ األمان

املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحـدة        
التفتيش املشتركة وتقدم عنها بصورة منهجيـة       

 .تقارير إىل مؤمتر األطراف

. اختذت األمانة اإلجراءات الالزمة   
واستناداً إىل االستراتيجية الـشاملة     
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
املقدمة، قد ترغب الدورة التاسـعة      

ر األطراف يف تقدمي التوجيهات     ملؤمت
 .حبسب االقتضاء

بعد وضع اسـتراتيجية تكنولوجيـا       ٢١
املعلومات واالتصاالت وإقرارها، قد    
يرغب مؤمتر األطـراف يف إنـشاء       
ــا  ــندوق خمــصص لتكنولوجي ص
املعلومــات واالتــصاالت، ومــن 
األفضل أن يكون ذلـك يف إطـار        

 .امليزانية األساسية

): أ(٢٠تنفيذ، الفقرة    إطار ال  -الفصل السادس   
تنفذ األمانـة التوصـيات     . الترتيبات املؤسسية 

املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحـدة        
التفتيش املشتركة وتقدم عنها بصورة منهجيـة       

 .تقارير إىل مؤمتر األطراف

قد تتخذ األطراف قراراً يف إطـار       
 .٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية 

ر األطراف إىل   ينبغي أن يطلب مؤمت    ٢٢
األمني التنفيـذي إجـراء تقـدير       
للزيادات يف تكاليف تشغيل املبـاين      
اجلديدة والتوصية بكيفية تلبية هـذه      
 .املتطلبات اإلضافية على أفضل وجه

): أ(٢٠ إطار التنفيذ، الفقـرة      -الفصل السادس   
تنفذ األمانة التوصـيات ذات     . الترتيبات املؤسسية 

دة التفتيش املـشتركة    الصلة الواردة يف تقرير وح    
وتقــدم عنــها بــصورة منهجيــة تقــارير إىل 

  . مؤمتر األطراف
): ج(٢٠ إطار التنفيذ، الفقرة     -الفصل السادس   

من الضروري توافر موارد كافية وميكن      . امليزانية
التنبؤ هبا لضمان حسن سري عمل األمانة وعملها        
بكفاءة يف تأدية مهامها األساسية وتقدمي خدماهتا       

لوبة لتنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية، يف إطار       املط
 على النتائج، على حنو ما ذكـر        لإلدارة القائمة 

 .يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة

تتــشاور األمانــة . قيــد التنفيــذ
ومنظمات أخرى مـن منظمـات      

يف اليت يوجد مقرهـا     األمم املتحدة   
وتتخـذ  . بون مع البلد املـضيف    

التاسـعة  األطراف قراراً يف الدورة     
ملؤمتر األطراف اسـتناداً إىل آخـر       

 . التقارير املقدمة يف هذا املوضوع
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 )تابع(  مسائل أخرى يف جمايل التنظيم واإلدارة- سادساً 
 مالحظات االستجابة يف اخلطة االستراتيجية توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية

 يينبغي أن يواصل األمني التنفيـذ      ٢٣
وسع يف اخلدمات   حتري إمكانات الت  

املشتركة والتشاركية الـيت حتقـق      
االقتصاد يف التكاليف مع نظرائه يف      
بون وتقدمي تقارير منتظمة عن التقدم      

 . احملرز إىل مؤمتر األطراف

): أ(٢٠ إطار التنفيذ، الفقرة     -الفصل السادس   
تنفذ األمانـة التوصـيات     . الترتيبات املؤسسية 

تقرير وحـدة   املؤسسية ذات الصلة الواردة يف      
التفتيش املشتركة وتقدم عنها بصورة منهجيـة       

 .تقارير إىل مؤمتر األطراف

تبلغ األمانـة مـؤمتر     س. قيد التنفيذ 
األطراف بأي تطـورات جديـدة      

ومت التعاقد على   . تتعلق هبذه التوصية  
ضـمن  أنشطة مثل السفر واألمـن   

جممع األمم املتحدة يف    إطار يسري   
اتفاقيـة  وتقدم حالياً   . بون بكامله 

األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري     
 .املناخ خدمات املشتريات

  

   التنسيق والتعاون - سابعاً 

 مالحظات يف اخلطة االستراتيجيةاالستجابة  توصية وحدة التفتيش املشتركة التوصية

ينبغي أن يوعز مؤمتر األطـراف إىل        ٢٤
 بالعمل مـع فريـق   ياألمني التنفيذ 
رك على تعزيز التعاون    االتصال املشت 

يف عملية تنفيذ اتفاقيات ريو وتدعيم      
أوجه التآزر بغية التوجه حنو طرائق      
للتعاون الفين أكثر حتديداً، وأن يقدِّم      
إليه بانتظام تقارير عن التقدم احملرز      

 .يف هذا الصدد

 إطـار التنفيـذ، الفقـرة       -الفصل الـسادس    
 برنامج العمل، والوظـائف     ):ج(‘٣‘)ب(٢٠
تعمل األمانـة إىل جانـب      . اسية األخرى األس

فريق االتصال املشترك على تعزيز التعـاون يف        
عملية تنفيذ اتفاقيات ريو هبدف التوجـه حنـو    
طرائق أكثر حتديداً يف التعـاون الفـين وفقـاً          

 .لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة

تواصل األمانة العمل على حتـسني      
التنسيق والتعاون مع اتفاقيات ريـو      

وقد ترغب األطـراف يف     . خرىاأل
اختاذ قرار يستند إىل التقارير الـيت       
ستقدم إىل الدورة التاسـعة ملـؤمتر       

 .األطراف

ينبغي أن تبذل األمانة جهوداً هائلة       ٢٥
بـني  وسيط حمفّز   لالضطالع بدور   

األطراف املعنية وخمتلف املنظمـات     
الشريكة بغية تعزيز التعاون بينها يف      

يف هـذا الـصدد     و. تنفيذ االتفاقية 
ينبغي أن تعد األمانة خطـة عمـل        
حمددة وتقدم تقـارير منتظمـة إىل       

 .مؤمتر األطراف عن التقدم احملرز

 إطـار التنفيـذ، الفقـرة       -دس  الفصل الـسا  
برنامج العمـل، والوظـائف     : )أ(‘٣‘)ب(٢٠

تتوىل األمانة زيادة أنشطتها    . األساسية األخرى 
د جداول  املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي وحتدي    

األعمال والتمثيل، حسب االقتضاء يف احملافـل       
 .ذات الصلة على الصعيد الدويل

يركز برنامج عمل األمانـة لفتـرة       
ــسنتني  ــى ٢٠١١-٢٠١٠ال  عل

األنشطة اليت سيضطلع هبا من أجل      
حتقيق التوقعات الـواردة يف هـذه       

 .التوصية

_ _ _ _ _ 


