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  ٥  ٤  . . . )٢٠١٨- ٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية للسنوات     
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   استعراض عام- أوالً 
 استعراض تنفيذ   مسؤولة عن االتفاقية  جلنة استعراض تنفيذ    تكون  أن  ،  ٨- م أ /٣يف املقرر    ،قرر األطراف   - ١

التفاقيـة  الخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ            لاألطراف وهيئات االتفاقية    
مشروع خطة عمل متعـددة     إعداد   يوقد طلب األطراف إىل األمني التنفيذ     ). االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(

بالتشاور مع  وذلك   ،الدورة السابعة للجنة والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف      للعرض على   ) أربع سنوات (السنوات  
وترد خطة العمل هذه يف     . متشياً مع االستراتيجية  مكتب مؤمتر األطراف ومكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         

تني، إضافة   برنامج عمل حمدد التكاليف لفترة سن      إعداد  األطراف كما طلب . ICCD/CRIC(8)/2/Add.4الوثيقة  
  . إىل دورة امليزانية، حيث يرد برنامج العمل يف هذه الوثيقة ويعرض النواتج املطلوبة لتحقيق النتيجة املنشودة

وقد يالحظ األطراف أن مشروع برنامج عمل اللجنة احملدد التكاليف لفترة السنتني يرتبط ارتباطاً وثيقاً                 - ٢
اليت ختـدم   ) ٢٠١١- ٢٠١٠(لفترة السنتني   لتصحر احملدد التكاليف    مكافحة ا مبشروع برنامج عمل أمانة اتفاقية      

تشمل ميزانية اللجنة تكاليف اجتماعات عليه، و. آثاره املاليةبالدعم الفين كل ويغطي برنامج عمل األمانة . اللجنة
نة اليت ُتعقد بني    دورة اللج امليزانية األساسية لالتفاقية، وتكاليف املشاركة يف       يف إطار   مكتب اللجنة، اليت تندرج     

وفيما يتعلق بالتكاليف األخرية، قد تالحظ األطراف أن االحتياجات التقديرية من املوارد            .  مؤمتر األطراف  دوريت
الالزمة لدورة اللجنة اليت ُتعقد أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف مشمولة يف االحتياجات من املوارد املتعلقـة                 

  . )١(رة ملؤمتر األطرافباملشاركة يف الدورة العاش

   موجز احتياجات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من املوارد- ثانياً 
  ٧٠٦  ٠٠٠، على النحو املـبني يف اجلـدول، إىل          ٢٠١١- ٢٠١٠يصل التمويل املقترح لفترة السنتني        - ٣

  .ية العادية  يورو من موارد من خارج امليزان٦٢٥  ٠٠٠ يورو للميزانية األساسية و٨١  ٠٠٠يورو، منها 

                                                      

 .ICCD/COP(9)/5الوثيقة  )١(
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  ٢٠١١- ٢٠١٠التمويل املقترح لفترة السنتني 

  )بآالف اليورو(

 )أ(للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةلفترة سنتني برنامج العمل احملدد التكاليف 
 ٢٠١١- ٢٠١٠ - موجز املتطلبات من املوارد حبسب بند اإلنفاق 

 اجملموع ٢٠١١ ٢٠١٠ 
     )مرتان يف العام(اجتماعات املكتب 

  ٦٨  ٣٥  ٣٣ سفر --
  ١٣  ٧  ٦ لوجستيات --

  ٨١  ٤٢  ٣٩ امليزانية األساسية للجنة 
    

  ٦٢٥ -- ٦٢٥ حيدد املكان الحقاً: ٢٠١٠اجتماع اللجنة يف عام 
 ٦٢٥ --  ٦٢٥ من خارج امليزانية العادية للجنة التمويل الالزم 

      
 ٧٠٦ ٤٢ ٦٦٤  إمجايل احتياجات اللجنة من املوارد

 . يف املائة١٣يشمل تكاليف دعم الربامج البالغة   )أ(  
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  ٢٠١١- ٢٠١٠ برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لفترة السنتني - ثالثاً 
  لسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ     األهداف االستراتيجية املدرجة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ل         - ألف 

  ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية   

والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة       املصلحة  مجيع أصحاب   يسترشد هبا   ، اعتمدت األطراف أربعة أهداف استراتيجية       ٨- م أ /٣عمالً باملقرر     - ٤
ة األجل يف حتقيق الرؤية وُيتوقع أن ُيسهم حتقيق هذه األهداف الطويل. ، مبا يف ذلك رفع مستوى اإلرادة السياسية       ٢٠١٨- ٢٠٠٨يف الفترة   يف أعماهلم   التصحر  

، اليت يتوقع أن حتددها الدورة التاسعة ملؤمتر األثرحتقيق األهداف االستراتيجية على مؤشرات احملرز يف وسوف يرتكز استعراض التقدم . املعروضة يف االستراتيجية
  .األول والثاين والثالثاالستراتيجية طراف فيما يتعلق باألهداف األطراف فيما يتعلق باهلدف االستراتيجي الرابع، وأن حتددها الدورة العاشرة ملؤمتر األ

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
       توافق  :  ةـ           االستراتيجي     داف ه  األ
                         راف على اختاذ مزيد من     ـ    األط

       هـداف                      اخلطوات لتحقيـق األ   
                        االستراتيجية لالستراتيجية

 

                                                قرار مؤمتر األطراف باختاذ مزيد مـن اخلطـوات         
                                         ق األهداف االسـتراتيجية، مـع األخـذ يف            لتحقي

        األجل                                           االعتبار الفرع املتعلق باالستعراض املتوسط    
  ٤- ١                   لألهداف االستراتيجية 

ـ         مقـرر   :     ٢٠١١                    اهلدف احملدد لعـام          ؤمتر    مل
                         األطراف مبوجبه جمموعة موحدة       تعتمد        األطراف 

                                            من مؤشرات األثر واملنـهجيات ذات الـصلة        
         يت تعكـس       ال  ٣    و  ٢    و  ١                      باألهداف االستراتيجية   
                   معظم توصيات اللجنة

                     مـؤمتر األطـراف،                                    الدورات اليت تعقد بني دوريت       عن                                فرع يف التقرير اخلتامي للجنة      
   :                    حيتوي على توصيات بشأن

                                                         يف جودة املؤشرات واستخدامها، واالحتياجات ذات الصلة         ة        املمكن          التحسينات  -  ١
    .           من القدرات

                                    تكنولوجيـا القيـام هبـا بـشأن                                                     األعمال اإلضافية اليت ينبغي للجنة العلم وال        -  ٢
   ٣   و ٢   و ١       األهداف 

   ٣   و ٢   و ١                                                   مشروع مقررات اللجنة فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية 
ــتعراض األ   ــة اس ــق بعملي ــا يتعل ــة فيم ــب اللجن ــداوالت مكت ــداف                                                               م        ه

                        االستراتيجية لالستراتيجية
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   األهداف التنفيذية املدرجة يف االستراتيجية - باء 

يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر        املصلحة والشركاء يف    أصحاب  يسترشد هبا    مخسة أهداف تنفيذية     ٨- م أ /٣املقرر   يفاعتمدت األطراف     - ٥
 تستعرض اللجنة التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف     وسوف. األجل القصري واألجل املتوسط، هبدف دعم حتقيق األهداف االستراتيجية املذكورة أعاله          أعماهلم يف   

  .لتنفيذية على أساس مؤشرات األداء اليت يتوقع اعتمادها من قبل الدورة التاسعة ملؤمتر األطرافا

 الدعوة والتوعية والتثقيف: اهلدف التنفيذي األول

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ــذي األول  ــدف التنفي اهل
املتعلق بالدعوة والتوعيـة    

تقوم األطـراف   : والتثقيف
التقدم احملـرز حنـو     بتقييم  

حتقيق هذا اهلدف التنفيذي، 
اخلطـوات التاليـة    وتقرر  

 الواجب اختاذها

 

مقررات مؤمتر األطـراف الـيت حتـدد        /مقرر
اخلطوات التالية فيما يتعلق باهلدف التنفيـذي       
األول واألعمال ذات الصلة مبؤسسات االتفاقية      

، والـيت تقتـرح عناصـر       الفرعيـة وهيئاهتا  
خذ يف االعتبار الفرع املتعلق     االستعراض، مع األ  

  التنفيذيباستعراض منتصف املدة للهدف 

ـ قـرر   م :٢٠١١اهلدف احملدد لعام     ؤمتر مل
األطراف بشأن اخلطوات التاليـة لتحقيـق       
اهلدف التنفيذي األول، الـذي يـستهدف       

ـ      سات األطراف واألعمال ذات الصلة مبؤس
 االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

                        مؤمتر األطراف، حيتوي على                              ة عن الدورات اليت تعقد بني دوريت      للجن                    فرع يف التقرير اخلتامي
   :           توصيات بشأن

            من القدرات                                                   يف جودة املؤشرات واستخدامها، واالحتياجات ذات الصلة ة       املمكن         التحسينات  -  ١

                                              ألطراف لالضطالع بأنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف ل        ملموسة      تدابري   -  ٢

                                                     بنـاء القـدرات الـيت تتخـذها مؤسـسات االتفاقيـة                         لدعم تـدابري                     التزامات ملموسة   - ٣
                 وهيئاهتا الفرعية

                             يدة بشأن اهلدف التنفيذي األول  اجل       مارسات   امل  -  ٤

               ا مؤمتر األطراف                                                  مقررات للجنة بشأن اهلدف التنفيذي األول كي ينظر فيه      مشاريع

  راتيجيةدف التنفيذي األول لالستمداوالت مكتب اللجنة بشأن عملية االستعراض ذات الصلة باهل

                            امج وامليزانية يف مؤمتر األطراف                                        إسهامات موضوعية يف املشاورات املتعلقة بالربن
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 إطار السياسات العامة: اهلدف التنفيذي الثاين

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 قـاملتعل الثاين التنفيذي اهلدف
  تقوم :العامة السياسات بإطار
  احملرز التقدم بتقييم رافـاألط
  ،التنفيذي اهلدف هذا حتقيق حنو

  ةـالتاليوتقرر اخلطــوات 
 اختاذها الواجب

مقررات مؤمتر األطـراف الـيت حتـدد        /مقرر
اخلطوات التالية يف جمال اهلدف التنفيذي الثـاين        
واألعمال ذات الصلة مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتا 

، واليت تقترح عناصر االستعراض، مـع       الفرعية
اض العتبار الفرع املتعلـق باسـتعر     األخذ يف ا  

  منتصف املدة للهدف التنفيذي

ـ  مقـرر  :٢٠١١اهلدف احملدد لعام     ؤمتر مل
األطراف بشأن اخلطوات التاليـة لتحقيـق       
اهلدف التنفيذي الثاين، الـذي يـستهدف       

ـ      سات األطراف واألعمال ذات الصلة مبؤس
 الفرعيةاالتفاقية وهيئاهتا 

                    مؤمتر األطراف، حيتوي     دوريت                       عن الدورات اليت تعقد بني                            فرع يف التقرير اخلتامي للجنة 
   :               على توصيات بشأن

                      االحتياجات ذات الـصلة                               يف جودة املؤشرات واستخدامها، و ة        املمكن   ات ن ي     التحس  -  ١
            من القدرات

                                              ألطراف لالضطالع بأنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف        ملموسة ل      تدابري   -  ٢

                                          ات الـيت تتخـذها مؤسـسات االتفاقيـة           قدر                     لدعم تدابري بناء ال                     اقتراحات ملموسة     - ٣
                 وهيئاهتا الفرعية

                              يدة بشأن اهلدف التنفيذي الثاين  اجل       مارسات   امل  -  ٤

      طراف         مؤمتر األ ا                                                 مقررات للجنة بشأن اهلدف التنفيذي الثاين كي ينظر فيه       مشاريع 

 مداوالت مكتب اللجنة بـشأن عمليـة االسـتعراض ذات الـصلة باهلـدف التنفيـذي               
  جية لالستراتيالثاين

                            امج وامليزانية يف مؤمتر األطراف                                        إسهامات موضوعية يف املشاورات املتعلقة بالربن
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 العلم والتكنولوجيا واملعرفة: اهلدف التنفيذي الثالث

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

اهلدف التنفيـذي الثالـث     
املتعلق بالعلم والتكنولوجيا   

تقوم األطـراف   : واملعرفة
م التقدم احملـرز حنـو      بتقيي

حتقيق هذا اهلدف التنفيذي، 
وتقرر اخلطـوات التاليـة     

 الواجب اختاذها

 

مقررات مؤمتر األطراف اليت حتدد اخلطـوات       /مقرر
التالية يف جمال اهلدف التنفيذي الثالث واألعمال ذات        

، والـيت   الفرعيـة الصلة مبؤسسات االتفاقية وهيئاهتا     
خـذ يف االعتبـار     تقترح عناصر االستعراض، مع األ    

ــدة  ــصف امل ــتعراض منت ــق باس ــرع املتعل  الف
  التنفيذيللهدف 

ؤمتر األطراف  مل مقرر :٢٠١١اهلدف احملدد لعام    
بشأن اخلطوات التالية لتحقيق اهلدف التنفيـذي       
الثالث، الذي يستهدف األطراف واألعمال ذات      

 الفرعيةسات االتفاقية وهيئاهتا الصلة مبؤس

                     مـؤمتر األطـراف،         دوريت                                      للجنة عن الدورات اليت تعقد بني                               فرع يف التقرير اخلتامي   
   :                    حيتوي على توصيات بشأن

                                                                املمكن يف جودة املؤشرات واستخدامها، واالحتياجات ذات الصلة                  التحسينات  -  ١
            من القدرات

                                              ألطراف لالضطالع بأنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف        ملموسة ل      تدابري   -  ٢

                                        ات الـيت تتخـذها مؤسـسات االتفاقيـة                ناء القدر               لدعم تدابري ب                    اقتراحات ملموسة     - ٣
                 وهيئاهتا الفرعية

                               يدة بشأن اهلدف التنفيذي الثالث  اجل       مارسات   امل  -  ٤

        األطراف       ه مؤمتر  ا                                                   مقررات للجنة بشأن اهلدف التنفيذي الثالث كي ينظر في      مشاريع

 مداوالت مكتب اللجنة بشأن عملية االستعراض ذات الصلة باهلـدف التنفيـذي الثالـث             
  ستراتيجيةلال

                            امج وامليزانية يف مؤمتر األطراف                                        إسهامات موضوعية يف املشاورات املتعلقة بالربن
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 بناء القدرات: اهلدف التنفيذي الرابع

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

اهلدف التنفيـذي الرابـع     
تقوم : املتعلق ببناء القدرات  

األطراف بتقيـيم التقـدم     
 هذا اهلدف   احملرز حنو حتقيق  

اخلطوات التنفيذي، وتقرر   
 التالية الواجب اختاذها

 

مقررات مؤمتر األطـراف الـيت حتـدد        /مقرر
اخلطوات التالية يف جمال اهلدف التنفيذي الرابع       
واألعمال ذات الـصلة مبؤسـسات االتفاقيـة        

، والـيت تقتـرح عناصـر       الفرعيـة وهيئاهتا  
علق االستعراض، مع األخذ يف االعتبار الفرع املت      

  التنفيذيض منتصف املدة للهدف باستعرا

ـ  مقـرر  :٢٠١١اهلدف احملدد لعام     ؤمتر مل
األطراف بشأن اخلطوات التاليـة لتحقيـق       
اهلدف التنفيذي الرابع، الـذي يـستهدف       

ـ      سات األطراف واألعمال ذات الصلة مبؤس
 الفرعيةاالتفاقية وهيئاهتا 

                        مؤمتر األطراف، حيتوي على     دوريت      قد بني                                             فرع يف التقرير اخلتامي للجنة عن الدورات اليت تع
   :           توصيات بشأن

                                     سـتخدامها، واالحتياجـات ذات الـصلة                        يف جودة املؤشرات وا   ة        املمكن          التحسينات  -  ١
            من القدرات

                                              ألطراف لالضطالع بأنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف ل        ملموسة      تدابري   -  ٢

                                مؤسـسات االتفاقيـة وهيئاهتـا                                               لدعم تدابري بناء القدرات اليت تتخذها                         اقتراحات ملموسة     - ٣
                        ، ال سيما يف جمال التقييم       الفرعية

                               يدة بشأن اهلدف التنفيذي الرابع  اجل       مارسات   امل  -  ٤

        األطراف       مؤمتر  ا                                                  مقررات للجنة بشأن اهلدف التنفيذي الرابع كي ينظر فيه       مشاريع 

ستراتيجية، مداوالت مكتب اللجنة بشأن عملية االستعراض ذات الصلة باهلدف التنفيذي الرابع لال 
  ال سيما ما يتعلق بتعزيز قدرات البلدان األطراف املتأثرة على التقييم

                            امج وامليزانية يف مؤمتر األطراف                                        إسهامات موضوعية يف املشاورات املتعلقة بالربن
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 التمويل ونقل التكنولوجيا: اهلدف التنفيذي اخلامس

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

التنفيذي اخلـامس   اهلدف  
املتعلق بالتمويـل ونقـل     

تقوم األطراف : التكنولوجيا
بتقييم التقدم احملـرز حنـو      
حتقيق هذا اهلدف التنفيذي، 

اخلطـوات التاليـة    وتقرر  
 الواجب اختاذها

 

مقررات مؤمتر األطـراف الـيت حتـدد        /مقرر
اخلطوات التالية يف جمال اهلدف التنفيذي اخلامس 

ؤسـسات االتفاقيـة    واألعمال ذات الـصلة مب    
، والـيت تقتـرح عناصـر       الفرعيـة وهيئاهتا  

االستعراض، مع األخذ يف االعتبار الفرع املتعلق       
  ض منتصف املدة للهدف التنفيذيباستعرا

ـ  مقـرر  :٢٠١١اهلدف احملدد لعام     ؤمتر مل
األطراف بشأن اخلطوات التاليـة لتحقيـق       
اهلدف التنفيذي اخلامس، الذي يـستهدف      

ل ذات الصلة مبؤسـسات     األطراف واألعما 
 الفرعيةاالتفاقية وهيئاهتا 

                        مؤمتر األطراف، حيتوي على                              ة عن الدورات اليت تعقد بني دوريت                         فرع يف التقرير اخلتامي للجن
   :           توصيات بشأن

                                                             يف جودة املؤشرات واستخدامها، واالحتياجـات ذات الـصلة          ة        املمكن          التحسينات  -  ١
            من القدرات

                                      ضطالع بأنشطة الدعوة والتوعية والتثقيف        ألطراف لال ل        ملموسة      تدابري   -  ٢

                                          ات الـيت تتخـذها مؤسـسات االتفاقيـة                                    لدعم تدابري بنـاء القـدر                       اقتراحات ملموسة     - ٣
                 وهيئاهتا الفرعية

     امس                         يدة بشأن اهلدف التنفيذي اخل  اجل       مارسات   امل  -  ٤

               مؤمتر األطراف ا                                                   مقررات للجنة بشأن اهلدف التنفيذي اخلامس كي ينظر فيه      مشاريع

ـ          مداوالت  تعراض ذات الـصلة باهلـدف التنفيـذي        مكتـب اللجنـة بـشأن عمليـة االس
   لالستراتيجيةاخلامس

                            امج وامليزانية يف مؤمتر األطراف                                        إسهامات موضوعية يف املشاورات املتعلقة بالربن
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   تقييم ورصد أداء وفعالية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية- جيم 

 ،اليت حتدد طرائق الرصد ICCD/CRIC(8)/4وتقترح الوثيقة . اء عملية تقوم من خالهلا بتقييم ورصد أدائها وفعاليتها، اللجنة إىل إنش٨- م أ/٣يدعو املقرر   - ٦
  .تيجية وحىت هناية االسترا٢٠١٣والتقييم العاملية الالزمة لرصد تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، استخدام استعراض منتصف املدة يف تقييم فعالية اللجنة بداية من عام 

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

تقوم األطراف بتقييم ورصد 
أداء وفعالية اللجنة، وتقرر    

جراؤها التعديالت الواجب إ
 فيما يتعلق بعملية الرصد

 

 ملـؤمتر   تنفيذ اللجنة ملقرر الدورة احلادية عشرة     
م عملية الرصـد     الذي يقيِّ  )٢٠١٣(األطراف  

  كن إدخاهلا عليها التعديالت املموحيدد

ؤمتر مل مقررات   :٢٠١١اهلدف احملدد لعام    
  :األطراف بشأن

اخلطوات التالية جتـاه حتقيـق غايـات        ) أ(
األهداف التنفيذية، اليت تستهدف األطراف     
واألعمال ذات الصلة مبؤسسات االتفاقيـة      

  الفرعيةوهيئاهتا 
استعراض منتصف املـدة    اختصاصات  ) ب(

 لالستراتيجية

   :            ت للجنة بشأن           مشروع مقررا

                                األهداف التنفيذية لالستراتيجية                       اخلطوات التالية جتاه حتقيق   ) أ (
                               ستعراض منتصف املدة لالستراتيجية ا         اختصاصات    ) ب (

                                                                 مداوالت مكتب اللجنة فيما يتعلق بعملية استعراض أداء وفعالية اللجنة

 -  -  -  -  -  


