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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١ن، مجهورية كوريا، وتشانغو
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 

 االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات       استعراض تنفيذ 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  حلقات العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  )٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة عمل األمانة املتعددة السنوات للفترة     

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
، إعداد مشروع خطة عمـل      ٨-م أ /٣األطراف إىل األمانة، مبوجب املقرر      طلبت    

. راف ويعتمدها يف دورته العاشرة    لكي ينظر فيها مؤمتر األط    ) أربع سنوات (متعددة السنوات   
، مبا فيها املعلومات املتعلقة بالنواتج الرئيـسية        ٢٠١٥-٢٠١٢وترد خطة العمل هذه للفترة      

وهي تبني أن اهلدف العام لألمانة يظل متمـثالً يف          . وثيقة، يف هذه ال   ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
تقدمي اخلدمات واخلربات إىل األطراف لتمكينها من اختاذ قرارات علـى أسـس سـليمة               
والنجاح يف إجراءات دفع تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر حنـو              

وستستمر األمانة يف إيالء اهتمـام      ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(األمام من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
خاص لتعزيز املعرفة والدعوة، وتيسري التعاون العلمي، ودعم التنسيق اإلقليمي، والنـهوض            

  .ببناء الشراكات يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على مجيع املستويات
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  مقدمة  -أوالً   
تراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ          وفقاً للخطة وإطار العمل االس      -١

، ٨-م أ /٣، اليت اعتمدهتا األطـراف يف املقـرر         )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
يتطلب التنفيذ الناجح هلذه اخلطة االستراتيجية تعزيز مهام أمانة االتفاقية فيما يتعلـق بتقـدمي               "

عمال، والتمثيل، مبا يتفق مع القدرات واملوارد       اخلدمات األساسية، والدعوة، وحتديد جداول األ     
  ". بأدوارهااملتاحة، هبدف دعم األطراف، ومؤمتر األطراف، واهليئات الفرعية لالتفاقية يف الوفاء

ويف هذا السياق، أُنيط بأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر دور رائد يف حتقيق                -٢
، ٣ و٢وبلوغ جماالت نتائج حمددة من اهلدفني التنفيـذيني       من االستراتيجية    ١اهلدف التنفيذي   

  .فضالً عن دورها يف تقدمي الدعم من أجل حتقيق أهداف تنفيذية أخرى
وفيما خيص األدوات العملية للتخطيط والرصد، طُلب إىل األمانة أن ُتعـّد خطـط                -٣

ددة التكـاليف  عمل مدهتا أربع سنوات، جيب حتديثها لكل مؤمتر لألطراف، وبرامج عمل حم  
، حـدد مـؤمتر     ٩-م أ /٩ومبوجب املقرر   . لفترة سنتني، باتباع هنج إدارة قائمة على النتائج       

األطراف هذا التوجيه مبزيد من الدقة بتقدمي منوذج لربنامج العمل احملدد التكـاليف لفتـرة               
  . لالسنتني، مع التركيز على االحتياجات من املوارد لكل برنامج فرعي من برنامج العم

 وتوجيهات إضافية وردت من األطراف، أعدت األمانة        ٨-م أ /٣ومتشياً مع املقرر      -٤
، اليت ترد يف هذه الوثيقة، وبرنامج عملها احملدد التكلفة          ٢٠١٥-٢٠١٢خطة عملها للفترة    

وليس الغرض مـن    . ICCD/COP(10)/8، الذي يرد يف الوثيقة      ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   
قدمي نتائج أو أنشطة مفصلة إىل األمانة، مع أن هذه التفاصـيل ميكـن أن               منوذج برنامج العمل ت   

لذلك فإن خطة العمل املقدمة     . تكون مهمة الكتساب نظرة صحيحة عن التوجه املقترح لألمانة        
  . ٢٠١٣-٢٠١٢ يف هذه الوثيقة تتضمن أيضاً معلومات عن النتائج أو األنشطة الرئيسية للفترة

  القائمة على النتائجهنج اإلدارة   - ثانياً  
يستخدم هنج اإلدارة القائمة على النتائج الذي تتبعه اتفاقية مكافحة التصحر مفاهيم              -٥

وُتعرض هـذه   . مأخوذة من هنج اإلدارة القائمة على النتائج الذي وضعته أمانة األمم املتحدة           
  .املفاهيم يف ما يلي

ئاهتـا ومؤسـساهتا إجنـازه يف      اهلدف هو ما تعتزم أطراف االتفاقية وهي       :األهداف  -٦
أهداف : وُتحدد يف إطار االستراتيجية جمموعتان من األهداف      . غضون مدة حمددة من الزمن    

؛ وأهداف تشغيلية متثل غايات     ٢٠١٨استراتيجية حتدد االجتاه العام لتنفيذ االتفاقية حىت عام         
ية جمـاالت التركيـز     وُتحدد يف االسـتراتيج   . أكثر حتديداً وموجهة حنو اإلجراءات العملية     

  .واملسؤوليات الرئيسية لكل هيئة ومؤسسة يف االتفاقية فيما يتعلق بتحقيق هذه األهداف
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 حتدد االستراتيجية لكل هدف تشغيلي عدداً من النتـائج،          :جماالت النتائج /النتائج  -٧
خدم هـذه  وُتست. اليت حتدد بدورها النتائج اليت جيب حتقيقها والنواتج اليت جيب التوصل إليها 

النتائج كأساس ملؤشرات األداء املوحدة اليت تستند إليها األطراف وغريها من اجلهات صاحبة       
وهي تنظم أيضاً هيكل خطط عمل وبرامج عمل األمانة، واآللية          . املصلحة إلعداد تقاريرها  

 خطـط  وُيشار إليهـا يف . العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
  .العمـل والوثائق الربناجمية هذه بوصفها جماالت نتائج

 اإلجنازات املتوقعة هي املنافع أو التغريات الوسيطة للمـستعملني    :اإلجنازات املتوقعة   -٨
النهائيني الناجتة عن العمل الذي تنجزه هيئات االتفاقية ومؤسساهتا إىل جانـب األطـراف              

ومع أنه ال ميكن هليئة أو      . يطة توفر املوارد املطلوبة   وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، شر     
مؤسسة واحدة أن تتحكم متاماً يف إهناء إجناز من اإلجنازات املتوقعة، فإن من املفترض مـع                
ذلك أن تكون اهليئة أو املؤسسة املعنية قادرة على التأثري بشكل حاسم أو على تأديـة دور                 

ت املتوقعة هي اللبنات الربناجمية الرئيسية اليت تـسمح         واإلجنازا. رئيسي يف حتقيق هذا اإلجناز    
ويشكل حتقيقها قياس األداء الرئيسي هليئات االتفاقية       . بالتقدم حنو حتقيق األهداف التشغيلية    

اليت تقطعها هيئات االتفاقية ومؤسساهتا لألطراف بشأن       " الوعود"وهي تشكل   . ومؤسساهتا
  .رد والتزامها باألولويات احملددةما سيحدث كنتيجة لتقدمي األطراف للموا

 لتحقيق اإلجنازات املتوقعة، يتعني على هيئات االتفاقية        :جمموعات األعمال /النواتج  -٩
وهذه النواتج هي املنتجات أو اخلدمات امللموسة اليت جيب       . ومؤسساهتا أن حتصل على نواتج    

هبة، أو أن يكون عدد     وميكن احلصول بشكل متكرر على نواتج متماثلة أو متشا        . تسليمهما
ويف هذه احلاالت، تشري وثيقة     . النواتج احملصل عليها مرتفعاً جداً يف إطار إجناز متوقع واحد         

كمسمى مشترك لألنشطة أو جمموعة األنـشطة الـيت        " جمموعات األعمال "خطة العمل إىل    
  .سُتنجز للحصول على النواتج

 اإلدارة القائمة على النتائج وضع       يف مرحلة التخطيط، يتطلب هنج     :مؤشرات األداء   -١٠
ومؤشر األداء خاصـية أو     . هنج يسمح يف وقت الحق بالتحقق من بلوغ اإلجنازات املتوقعة         

نقطة مرجعية ُتستخدم لقياس أو بيان التقدم احملرز، خالل فترة األربع سنوات، حنو حتقيـق               
 كوهنا ميكن أن ُتقاس قياسـاً       وتتمثل العناصر الرئيسية ملؤشرات األداء يف     . اإلجنازات املتوقعة 

  .موثوقاً، فضالً عن كوهنا صاحلة، مبعىن أهنا تؤدي املهمة اليت ُوجدت ألجلها
 يساعد حتديد األهداف، يف دورة االتفاقية اخلاصة بالتخطيط وامليزنـة،           :األهداف  -١١

  وغالبـاً . تعلى تركيز تنفيذ برامج فترة السنتني على اإلجناز املتوقع املصمم لفترة أربع سنوا            
وهي عناصر . ما تكون األهداف كمّية وتكون مبثابة عالمة ملنتصف املدة بالنسبة ملؤشر األداء        

  .مهمة يف حتديد االحتياجات من املوارد
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  ٢٠١٥-٢٠١٢التوجه االستراتيجي لألمانة وأولوياهتا يف الفترة   -ثالثاً   
يف االتفاقية علـى أهـداف      باعتماد االستراتيجية، وافقت اجلهات صاحبة املصلحة         -١٢

 وخالل فترة األربع سنوات تقريباً      .)١(جل وأهداف تشغيلية حمددة نسبياً    استراتيجية طويلة األ  
، اتُِّخذت عـدة خطـوات هامـة     ٢٠٠٨اليت انقضت منذ بداية تنفيذ االستراتيجية يف عام         

هيئاته الفرعيـة،   وفيما يتعلق بالعمل املضطلع به يف إطار مؤمتر األطراف و         . لتحقيق األهداف 
  :ميكن مالحظة اإلجنازات التالية، بني إجنازات أخرى

. هناك نظام عاملي لإلبالغ عن األداء يف حتقيق األهداف التشغيلية لالسـتراتيجية            •
ويسمح هذا النظام بإجراء استعراض للتقدم احملرز وبتحديد فعـال لإلجـراءات            

  اإلضافية اليت جيب اختاذها؛ 
 تطوير أدوات لتقييم األثر عن طريق رصد التقدم احملرز يف           قُطعت أشواط كبرية يف    •

  حتقيق األهداف االستراتيجية؛ 
  ُيقدم دعم منظم إىل التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك املساعدة املنسقة لتيسري التنفيذ الوطين؛  •
هناك اعتراف متزايد على أعلى املستويات، وضمن جمموعة آخذة يف االتساع من             •

   املصلحة، بأمهية التصدي للتصحر وتردي األراضي واجلفاف؛اجلهات صاحبة
هناك عدد من شركاء التعاون الرئيسيني، وباألخص مرفق البيئة العاملية، وبرنـامج             •

األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، فضالً عن عدد متزايـد مـن          
 بشكل متزايد يف تنفيـذ      املؤسسات العلمية واخلرباء املشهورين، الذين يشاركون     

  االتفاقية على خمتلف األصعدة؛
أصبح صنع القرارات مبوجب االتفاقية أكثر تركيزاً وأشـد ارتباطـاً بـالتغريات              •

  واالجتاهات العاملية؛
حتسنت مساءلة هيئات االتفاقية، وهي جلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة اسـتعراض            •

ية بفضل انتقاهلا إىل نظام إدارة قائمة علـى         تنفيذ االتفاقية، واألمانة، واآللية العامل    
  .النتائج تتصل من خالله مجيع مواردها باإلجنازات اليت يوافق عليها مؤمتر األطراف

ففي سـياق بنـاء     . ومنذ اعتماد االستراتيجية، ووجهت بعض الصعوبات والقيود        -١٣
 توازن مناسب بني    عملية اإلبالغ واالستعراض اخلاصة باألطراف، ما زال من الصعب حتقيق         

__________ 

حتسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين بالتـصحر        )١: (يحتدد االستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية ه      )١(
حتقيـق منـافع    )٣(حتسني ظروف النظم اإليكولوجية يف املناطق املتأثرة؛         )٢(وتردي األراضي واجلفاف؛    

وتعـاجل األهـداف االسـتراتيجية اخلمـسة الـواردة يف         . تعبئة املوارد من خالل الشراكات     )٤(عاملية؛  
العلم والتكنولوجيـا    )٣(إطار السياسة العامة؛     )٢(الدعوة والتوعية والتثقيف؛     )١: (االستراتيجية ما يلي  

 .التمويل ونقل التكنولوجيا )٥(بناء القدرات؛  )٤(واملعرفة؛ 
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ومع اتساع نطـاق    . شرط الرصد الدقيق واملتسق وقدرة البلدان األطراف على أداء مهامها         
أنشطة الدعوة والتوعية املتعلقة باالتفاقية، أصبح من الواضح أن هناك ثغرات يف املعلومـات              

ثغرات علـى   واملعارف املتعلقة باالتفاقية وجوانبها الرئيسية، وأن هناك حاجة إىل سد هذه ال           
وعلى الصعيد الوطين، مل ُيحرز التقدم الذي كان ميكن إحـرازه يف تكييـف              . وجه السرعة 

األولويات مع االستراتيجية، واالستخدام األمثل ألوجه التآزر، والتعاون الفعال مع الشركاء،           
 على تنفيـذ    إىل زيادة تطوير األدوات وآليات الدعم املوجهة حنو مساعدة البلدان املتأثرة          مما يدعو   

 ُسلطت  ، كما ٢٠١٠وأُشري إىل هذه الصعوبات يف التقارير الوطنية املقدمة يف عام           . االستراتيجية
عليها األضواء خالل املشاورات غري الرمسية بشأن األولويات املقررة لألمانة اليت جرت علـى              

  .٢٠١١ يرفربا/هامش الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املعقودة يف شباط
 بـشأن   ٢٠١٥-٢٠١٢وعلى هذه اخللفية، وضعت األمانة خطة عملها للفتـرة            -١٤

مواصلة األولويات احملددة يف االستراتيجية واملقررات ذات الصلة، مع مراعـاة التعقيبـات             
ويبقى اهلدف العام لألمانة هـو تزويـد مـؤمتر          . الواردة من األطراف ويف حدود واليتها     

عية باخلدمات واخلربات اليت متكنه من اختاذ قرارات تستند إىل أسـس            األطراف وهيئاته الفر  
وتوىل أمهية خاصة جملـاالت     . ة لدفع تنفيذ اخلطة حنو األمام     سليمة وإجراءات مركزة وناجح   

  : العمل املترابطة التالية
 ستواصل األمانة الترويج لالتفاقية لـدى خمتلـف         :زيادة الزخم السياسي    )أ(  

صلحة، هبدف جلب مزيد من الدعم السياسي واملايل لتنفيـذ االتفاقيـة            اجلهات صاحبة امل  
ويتطلب النجاح يف هذا اجملال حقائق علمية ثابتة وكذلك حتليالً سياسـاتياً            . واالستراتيجية

شامالً بشأن منافع التصدي للتصحر وتردي األراضي واجلفاف يف سياق احلد مـن الفقـر،          
 مجلة قضايا أخرى، واملشاركة النشيطة والظهور البـارز يف          وتغري املناخ، واألمن الغذائي، يف    
  العمليات واألحداث ذات الصلة؛

 خالل السنوات املقبلة، سيؤدي االنتهاء      :التوجه حنو حتديد أهداف عاملية      )ب(  
 عـن   ٢٠١٢من وضع اإلطار وتطوير األدوات لرصد اآلثار وتقدمي التقارير الوطنية يف عام             

. يق األهداف االستراتيجية إىل أول تقييم منهجي لألثر مبوجب االتفاقيـة          التقدم احملرز يف حتق   
وتشكل زيادة تطوير اإلبالغ عن األداء واستعراضه، وكذلك األعمال التحضريية الستعراض           
منتصف املدة لالستراتيجية، فرصاً لعرض أهداف حمددة لتنفيذ االتفاقية، هبدف املساعدة على            

  تصدي للتصحر وتردي األراضي واجلفاف؛حتقيق نتائج ملموسة يف ال
 سوف تدعم األمانة التعاون والتنـسيق       :حتسني الظروف للتنفيذ الوطين     )ج(  

على الصعيد اإلقليمي، وتبادل املعلومات وربط الشبكات بكفاءة، وبناء القدرات على حنـو             
. سـتراتيجية هادف من أجل مساعدة البلدان املتأثرة مساعدة فعالة يف تنفيذ االتفاقيـة واال            

وسيكون من بني األولويات يف هذه السياق التعاون النشيط مع املنظمات الرئيسية مثل مرفق              
  . البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل
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ارية وتـشدد   اإلد - ولكي تنجز األمانة مهامها بفعالية، ستحسن وظائفها املعرفية         -١٥
بوجه خاص على بناء وتعزيز الشراكات مع الربامج واملؤسسات اليت أثبتت قـدرهتا علـى               

  .املسامهة يف خمتلف جوانب االستراتيجية

  )٢٠١٥-٢٠١٢(خطة عمل األمانة للفترة   -رابعاً   

  الدعوة والتوعية والتثقيف -١الربنامج الفرعي     
وطنية واحمللية ذات الصلة ويف اجلهات الفاعلـة املعنيـة       التأثري بفعالية يف العمليات الدولية وال     

  .للتصدي بشكل مالئم للقضايا املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الـصعد الـدويل           ١-١
تصحر وتردي  والوطين واحمللي إبالغاً فعاالً بالقضايا املتعلقة بال      

األراضي واجلفاف، وبأوجه التآزر بني جهود التصدي هلـذه         
ختفيف آثار تغري املناخ    /القضايا وعملية التكيف مع تغري املناخ     

  وحفظ التنوع البيولوجي

  املوارد متاحة إلجياد مواد التوعية واألنشطة ذات الصلة  -
ميكن استخالص جمموعة ذات مصداقية وجديرة باالهتمـام مـن            -
بيانات والرسائل السياسية ألغراض التوعية من عملية االتفاقية وغريها         ال

  من املصادر ذات الصلة
حتديث املوقع الشبكي لالتفاقية وغريه من أدوات االتصال، بوسائل           -

  منها اعتماد نظام إلدارة احملتويات وروابط مكتبة على اإلنترنت
  اإلجنازات املتوقعة 

)٢٠١٥-٢٠١٢(  
   مؤشرات األداء

)٢٠١٥-٢٠١٢(  
املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج

)٢٠١٣-٢٠١٢(  

زيادة الوعي بأمهيـة      ١-١-١
التصدي لقضايا التصحر وتـردي     
األراضي واجلفاف كأحد احللول    
املمكنة ملواجهة التحديات العاملية    
عن طريق أنشطة االتصال والتوعية     

  اليت تنص عليها االتفاقية

اف واجلهات صـاحبة    مدى استخدام األطر  
املصلحة األخرى لربامج ومواد التوعية اليت      

  تنص عليها االتفاقية

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
زيادة عدد الزيارات للموقع الشبكي التفاقية      
مكافحة التصحر، وعدد املقاالت املنـشورة      
اليت تعاجل التصحر وتردي األراضي واجلفاف      
أو اإلدارة املستدامة لألراضـي، وطلبـات       

الند " اإلعالم، واملشتركني يف نشرة      وسائط
  ٢٠١١، مقارنة بعام "سكان

  التوعية باالتفاقية والترويج هلا  -
  العالقات مع وسائط اإلعالم وتوعية اجلمهور   -
  املوقع الشبكي والشبكة الداخلية  -
خدمات املعلومات اليت تقدمها املكتبة علـى         -

  اإلنترنت وخارج اإلنترنت
لتصحر وتردي األراضي   دعم التثقيف بشأن ا     -

واجلفاف بالتعاون مع مؤسسات منظومة األمـم       
  املتحدة وشركاء آخرين

  أنشطة توعية خاصة باملنطقة  -
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وتشمل النواتج وجمموعـات    .  ترد يف برنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية أنشطة توضح أمهية متويل اإلدارة املستدامة لألراضي               :لإلحاطة

  صلة مواد إعالمية مشتركة أو متقامسة بشأن قضايا التصحر وتردي األراضي واجلفاف الرئيسية املهمة حلشد املوارداألعمال ذات ال
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

تناول قضايا التصحر وتردي األراضي واجلفـاف يف          ٢-١
احملافل الدولية ذات الصلة، مبا فيها تلك املتعلقـة بالتجـارة           

والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولـوجي        الزراعية،  
واستغالله استغالالً مستداماً، والتنميـة الريفيـة، والتنميـة         

  املستدامة، واحلد من الفقر

تقدمي األطراف دعماً نشيطاً لدور اتفاقية مكافحة التصحر وواليتها           -
خـرى  وزيادة تأكدها من ذلك، بصفتها أيضاً أطرافاً يف اتفاقيات ريو األ          

  وأعضاء يف املؤسسات الدولية ذات الصلة
، لوضع قضايا   ٢٠+ستهدفة، مبا فيها اجتماع ريو      استعداد احملافل الدولية امل     -

  أو إدراجها يف مقرراهتا/التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف اعتباراهتا و
  اإلجنازات املتوقعة 

)٢٠١٥-٢٠١٢(  
  مؤشرات األداء 

)٢٠١٥-٢٠١٢(  
املعامل /ل والنواتججمموعات األعما

  )٢٠١٣-٢٠١٢(الرئيسية 
ــد   ١-٢-١ ــراف املتزاي االعت

بعملية االتفاقية كمرجع معياري    
وتعيني أمانة االتفاقية جهة تنسيق     
عاملية لقضايا التـصحر وتـردي      

  األراضي واجلفاف

عدد الدعوات املوجهة إىل األمانة للمشاركة يف تنظيم        
  لتحدث فيهاأحداث رفيعة املستوى أو رئاستها أو ا

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
  ٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام ١٠زيادة 

مدى اإلشارة إىل قضايا التصحر وتـردي األراضـي         
واجلفاف يف مقررات اجتماعات األمـم املتحـدة أو         
االجتماعات اإلقليمية أو دون اإلقليمية اليت شـاركت        

  فيها األمانة
   ٢٠١٣اهلدف لعام 

يف املائة من االجتماعـات      ٤٠ذكر االتفاقية يف نتائج     
  رفيعة املستوى اليت شاركت فيها األمانة

إعداد مسامهات هامة يف األحداث       -
  اليت تنطوي على دعوة رفيعة املستوى

إعــداد مــدخالت الجتماعــات   -
  وعمليات دولية خمتارة ذات صلة

متثيل االتفاقية يف أفريقيا، وآسـيا،        -
يب، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري    

ومشال البحر األبيض املتوسط، وأوروبـا      
الوسطى والشرقية، بوسائل منها تقـدمي      
مدخالت إىل العمليات واالجتماعـات     

  اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيسية
  

  االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة
تزايد إشراك منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية         ٣-١

ارها من اجلهات صاحبة املصلحة، يف      يف الشمال واجلنوب، باعتب   
عمليات االتفاقية، وتناول مسألة التصحر وتـردي األراضـي         

  واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة والتوعية والتثقيف

قبول البلدان األطـراف ودعمهـا للدور النشيط واهلام ملنظمـات           -
  اجملتمع املدين

 املعتمدة لدى اتفاقية مكافحة     القدرة املؤسسية ملنظمات اجملتمع املدين      -
  التصحر على االضطالع مببادرات هامة ومتابعتها

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢(  

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢(  

املعامل /جمموعات األعمال والنواتج
  )٢٠١٣-٢٠١٢(الرئيسية 

تيـــسري فعـــال   ١-٣-١
إلسهامات منظمـات اجملتمـع     

ـ     ة املدين يف اجتماعات االتفاقي
  وعملياهتا

مدى حتقيق التوازن يف مشاركة منظمات اجملتمع املـدين     
  يف اجتماعات االتفاقية 

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
متثيل منظمات اجملتمع املدين يف الدورة احلاديـة عـشرة    
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يشمل مجيـع املنـاطق         

  ويتسم بالتوازن من حيث نوع اجلنس واخلربات
 اجملتمع املدين ملواقفهـا خـالل       مدى عرض منظمات  

  مداوالت مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

عرض منظمات اجملتمع املدين ملواقفها بشأن ما ال يقـل          
عن ثالثة بنود من جدول أعمال الدورة احلادية عـشرة          

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ع املدين  تيسري مشاركة منظمات اجملتم     -
  يف اجتماعات االتفاقية

دعم مشاركة منظمات اجملتمع املدين       -
  ومسامهتها يف عملية االتفاقية 

التعاون اإلقليمي مع منظمات اجملتمع       -
  املدين
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  إطار السياسة العامة -٢الربنامج الفرعي     
  ثار اجلفافدعم هتيئة بيئات مواتية للبحث عن حلول ملكافحة التصحر وتردي األراضي وختفيف آ

 :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

تقييم العوامل السياساتية واملؤسسية واملالية واالجتماعيـة         ١-٢
  واحلـواجز الـيت    ياملؤدية إىل التصحر وتردي األراض    واالقتصادية  

، وتقدمي توصيات بشأن التـدابري      يتعوق اإلدارة املستدامة لألراض   
 املناسبة إلزالة هذه احلواجز

عداد األطراف لدعم تقييم العوامل املؤدية إىل التصحر وتـردي           است
األراضي واجلفاف واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضـي،         

  والتوصية بتدابري إلزالة هذه احلواجز 

قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية          ٢-٢
إىل معلومات أساسـية    لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية مستندة       

 اقتصادية، وإدراجها يف أطـر اسـتثمار        -بيوفيزيائية واجتماعية   
 متكاملة

ها الوطنيـة  قيام البلدان األطراف املتأثرة بدمج برامج عمل      ٣-٢
وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي األراضـي يف ختطـيط          
التنمية ويف غري ذلك من اخلطط والـسياسات العامـة القطاعيـة            

 واالستثمارية ذات الصلة

تزايد دمج البلدان األطراف املتأثرة لربامج عملها الوطنية وأولويات          
 برامج العمل الوطنية يف أطرها الوطنية للتخطيط االستراتيجي

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

حــصول البلــدان    ١-١-٢
األطراف املتأثرة على مزيد مـن      
الدعم من املنظمـات والـربامج      
الرئيسية للتعاون املتعدد األطراف    
يف تصميم برامج عملها الوطنيـة      
ــي،  ــستدامة لألراض واإلدارة امل
ــردي  ــصحر وت ــصدي للت والت

 األراضي واجلفاف

مدى إشارة سياسات وهنج برنـامج األمـم      
ئي، وبرنامج األمـم املتحـدة      املتحدة اإلمنا 

للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة،       
ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة،       
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،      
واالحتاد العاملي حلفظ إىل العمل املنجـز يف        

  إطار االتفاقية

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
منـائي  كل من برنامج األمـم املتحـدة اإل       

ظمة العاملية  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملن    
 لصون الطبيعة   يحتاد العامل لألرصاد اجلوية واال  

يعاجل بالتحديد االتفاقية أو التصحر وتـردي       
األراضي واجلفاف يف سياسة عامة واحدة أو       

 برنامج واحد على األقل

التعاون مع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة         -
كاء املعنـيني، وعلـى األخـص       وغريها من الشر  

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم         
املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة        
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واليونسكو      

 الطبيعة، بشأن تنفيذ أطـر      حلفظحتاد العاملي   واال
التعاون املتفق عليها، مبـا يف ذلـك الـسياسات          

ربامج اليت تعاجل التـصحر وتـردي األراضـي      وال
واجلفاف أو اإلدارة املستدامة لألراضي، واملـواد       
اإلعالميــة املــشتركة؛ وتقــدمي مــدخالت إىل 
االجتماعات ذات الـصلة؛ والتعـاون الـداخلي        

  وتسليم املعلومات
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  اإلجنازات املتوقعة 

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
  مؤشرات األداء 

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
املعامل الرئيسية /والنواتججمموعات األعمال 

)٢٠١٣-٢٠١٢( 
أنشطة مشتركة للتصدي للتـصحر وتـردي         -  

األراضي واجلفـاف وتعزيـز اإلدارة املـستدامة        
الصندوق املشترك  : لألراضي مع منظمات أخرى   

للسلع األساسية، وموئل األمم املتحدة، ومتطوعو      
  األمم املتحدة، وجامعة األمم املتحدة

رنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية أنشطة لدعم البلدان يف تكييف برامج العمل الوطنيـة وتعمـيم اإلدارة املـستدامة                     ترد يف ب   :لإلحاطة
 بلداً يف السنة، وتنظيم حلقـات       ٢٥وتشمل املخرجات وجمموعات األعمال ذات الصلة توفري املواد اإلعالمية، وتقدمي الدعم إىل             . لألراضي

  .شاركة يف برنامج عاملي ميوله مرفق البيئة العاملية لدعم تكييف برامج العمل الوطنيةعمل دون إقليمية، وامل
 ترد يف برنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية أنشطة لدعم التعاون والتنسيق اإلقليميني للتصدي للتصحر وتردي األراضي واجلفاف                   :لإلحاطة

املخرجات وجمموعات األعمال ذات الصلة تقدمي اخلدمات إىل اللجان االستشارية اإلقليميـة            وتشمل  . والنهوض باإلدارة املستدامة لألراضي   
وفقاً لربامج العمل اإلقليمية املتفق عليها، ودعم تكييف برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، وتنظيم اجتماعات إقليمية حتضريية لـدورات                   

 .مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية
 :االفتراضات/املخاطر  :ةجمال النتيج

دمج البلدان املتقدمة األطراف أهداَف االتفاقية وتـدابري          ٤-٢
مشاريع تعاوهنا اإلمنائي   /اإلدارة املستدامة لألراضي يف صلب برامج     

  مبا يتمشى مع دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية

داف املتفق استعداد البلدان األطراف املتقدمة إلعطاء أولوية أكرب لأله      
  عليها يف إطار االتفاقية

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

ــسائل اإلدارة   ١-٤-٢ ــج م دم
التصحر وتردي  /املستدامة لألراضي 

األراضي واجلفاف يف صلب جداول    
 أعماهلا اإلمنائية

وضع البلدان املتقدمة قضايا التـصحر      مدى  
وتردي األراضي واجلفاف علـى جـدول       
أعمال حمافل الـسياسة العامـة املتعـددة        

 األطراف 
 ٢٠١٣اهلدف لعام 

التـصحر  /مناقشة اإلدارة املستدامة لألراضي   
وتردي األراضـي واجلفـاف يف جمموعـة       
العشرين وعرضهما يف استنتاجات رئاسـة      

 االحتاد األورويب

قضايا التصحر وتردي األراضي واجلفـاف      ترويج  
لدى البلدان املتقدمة، بوسائل منها إطالق شـبكة        
من املؤثرين يف الرأي وتعزيـز اإلدارة املـستدامة         

التصحر وتردي األراضي واجلفـاف يف      /لألراضي
ن سياق جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاو      

وعـة  ، وجمم )٢(والتنمية يف امليـدان االقتـصادي     
 العشرين، واالحتاد األورويب

 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة
اعتماد أو تعزيز تدابري مواتية للتآزر بني بـرامج العمـل             ٥-٢

املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي، والتنوع البيولوجي وختفيف آثار        
 تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

 يف االتفاقيات األخرى للتعاون والـسعي       املصلحةاستعداد أصحاب   
بنشاط إىل حتقيق أوجه التآزر، اليت تشمل جدول أعمال االتفاقيـة           

  .وقضايا أخرى ذات صلة
  اإلجنازات املتوقعة 

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
  مؤشرات األداء

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج

)٢٠١٣-٢٠١٢(  
أمهية التصحر  حتسني فهم     ١-٥-٢

وتردي األراضي واجلفاف واإلدارة    
املستدامة لألراضي يف قضايا تغـري      

 املناخ والتنوع البيولوجي

 أو التصحر ،مدى اإلشارة إىل االتفاقية
 أو اإلدارة ،وتردي األراضي واجلفاف

املستدامة لألراضي يف الوثائق واملقررات 
  املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي

املشاركة يف فريق االتصال املشترك والتعـاون         -
  مع أمانات اتفاقيات ريو األخرى

تعزيز مسامهة اإلدارة املستدامة لألراضـي يف         -
األنشطة املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولـوجي        

__________ 

 .جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )٢(
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  ٢٠١٣ لعام اهلدف
أن يشري ما ال يقل عن ثالثة مقررات بشأن 
تغري املناخ أو التنوع البيولوجي إىل التصحر 

   وتردي األراضي واجلفاف أو االتفاقية

بتقدمي مدخالت هامة لالجتماعات ذات الـصلة       
ــشتركة   ــشورات م ــدار من ــها، وإص ومتابعت
واالضطالع بأنشطة التوعية لدى بعض الـشركاء       

رين، وتقدمي املعلومات إىل البلدان األطراف      ااملخت
  أثرة وغريها من أصحاب املصلحة الرئيسيني املت

حتسني فهم الروابط بني      ٢-٥-٢
تنفيذ االتفاقية ومعاجلة قضايا األمن     
الغذائي، وندرة املياه، واجلفـاف،     
واحلراجة، والقـضايا اجلنـسانية،     

 .واهلجرة

مدى اإلشـارة إىل االتفاقيـة، والتـصحر        
ــاف، واإلدارة  ــردي األراضــي واجلف وت

راضي يف الوثائق واملقـررات     املستدامة لأل 
املتعلقة باألمن الغـذائي، ونـدرة امليـاه،        
واجلفاف، واحلراجة، والقضايات اجلنسانية،    

 واهلجرة، انطالقاً من مدخالت األمانة   

 ٢٠١٣اهلدف لعام 

أن يشري ما ال يقل عن ثـالث وثـائق أو           
مقررات بشأن املواضيع املذكورة أعاله إىل      

واجلفـاف أو   التصحر وتردي األراضـي     
 االتفاقية

أنشطة الدعوة فيما يتعلق بالروابط بـني تنفيـذ         
االتفاقية ومعاجلة قضايا األمن الغـذائي، ونـدرة        
املياه، والتخفيف من آثـار اجلفـاف، والقـضايا     
اجلنسانية، واهلجرة، والغابات، مبا يف ذلك تقـدمي        
املدخالت إىل االجتماعات والعمليات الرئيـسية،      

ال السياسة العامة مع املؤسـسات      والتعاون يف جم  
 واملنظمات املعنية، وإعداد املعلومات

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة -٣الربنامج الفرعي     

بلوغ مرتبة املرجعية العاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي             
  وختفيف آثار اجلفاف

 :اضاتاالفتر/املخاطر :جمال النتيجة

دعم برامج الرصد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق           ١-٣
  االقتصادية يف البلدان املتأثرة-اهات البيوفيزيائية واالجتماعية باالجت

استعداد البلدان املتأثرة إلعداد تقييمات ودراسات حاالت إفراديـة         
  .واإلبالغ عنها يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، وقدرهتا على ذلك

 إعداد موضوعي لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية والتشغيلية لالستراتيجية) أ(  ١-٣

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

تقدمي دعم فعـال إىل       ١-١-٣
 إجراء تقييمات   األطراف املتأثرة يف  

للتنفيذ يف حتقيق األهداف التشغيلية     
ــار    ــددة يف إط ــسة احمل اخلم

 االستراتيجية

 تقارير األطراف للمبادئ مطابقةمدى 
  إلعداد التقاريرالتوجيهية 

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
 يف املائة من ٧٥ ما ال يقل عن مطابقة

   التقارير الواردة للمبادئ التوجيهية

يهيـة والنمـاذج وأدوات     تقدمي املبادئ التوج    -
أخرى ملساعدة األطراف خالل عمليـة اإلبـالغ       
واالستعراض فيما يتعلق مبؤشرات األداء لألهداف      

  ٥-١التشغيلية 
وثائق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة بـشأن          -

النتائج املتصلة باألهداف التشغيلية، وبشأن العملية      
   املتكررة ذات الصلة
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  اإلجنازات املتوقعة 

)٢٠١٥-٢٠١٢(  
  مؤشرات األداء 

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج

)٢٠١٣-٢٠١٢( 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      فحصإعداد    -   
  ٥-١للتقدم احملرز يف حتقيق األهداف التشغيلية 

املساعدة اإلقليمية لإلبالغ عن التقدم احملرز يف         -
  ستعراضهال و٥-١حتقيق األهداف التشغيلية 

تقدمي دعم فعـال إىل       ٢-١-٣
األطراف يف رصد األثـر، مـع       
التركيز على التقدم احملرز يف حتقيق      
األهداف االستراتيجية احملـددة يف     

 إطار االستراتيجية

 تقارير البلدان املتأثرة للمبادئ مطابقةمدى 
  إلعداد التقاريرالتوجيهية 

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
 يف املائـة مـن      ٧٥مطابقة ما ال يقل عـن       

  التقارير الواردة للمبادئ التوجيهية

تقدمي املبادئ التوجيهيـة والنمـاذج وأدوات         -
أخرى ملساعدة األطراف خالل عمليـة اإلبـالغ       

  الدالـة علـى    ؤشراتاملواالستعراض فيما يتعلق ب   
  ٤-١األثر لألهداف االستراتيجية 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      فحصإعداد    -
  ٤-١حملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية للتقدم ا

وثائق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن النتائج         -
املتصلة باألهداف التشغيلية، وبشأن العملية املتكـررة       

  ذات الصلة لصقل املؤشرات الدالة على األثر 
املساعدة اإلقليمية لإلبالغ عن التقدم احملرز يف         -

ولفحص ذلك  ٤-١ية حتقيق األهداف االستراتيج
  التقدم

دعم جلنة العلـم والتكنولوجيـا يف تقـدمي           -
املدخالت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن       

  عملية اإلبالغ
توقعات التصحر وتردي األراضـي     "منشور    -

  بشأن نتائج اإلبالغ  "واجلفاف
 الدالة علـى  ؤشرات  املعمليات جتريبية لتتبع      -

  األثر على الصعيد الوطين
 تقدمي الدعم إىل استعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية) ب(  ١-٣

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

تقدمي دعم فعـال إىل       ٣-١-٣
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف      

ييم التقدم احملرز يف تنفيذ     فحص وتق 
 االستراتيجية

مدى تزويد األطراف وغريها من الكيانـات       
املبلغة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبعلومات      
قابلة للمقارنة وذات صلة لرصد حالة تنفيـذ        

 االستراتيجية

 ٢٠١٣اهلدف لعام 

تقدمي األطراف للتعقيبات اإلجيابيـة علـى       
 عية البياناتالتدابري املتخذة لتحسني نو

حتسينات تقنية وصيانة بوابة نظام اسـتعراض         -
  األداء وتقييم التنفيذ 

حتسينات منهجية لنظـام اسـتعراض األداء         -
  وتقييم التنفيذ

إعداد دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة         -
  للنظر يف أفضل املمارسات

  تيسري تقييم منتصف املدة  -
فيـذ   اجتماعات جلنـة اسـتعراض تن      حتضري  -

  االتفاقية 
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

وضع خط أساس يستند إىل أقوى البيانات املتاحة بـشأن            ٢-٣
 االقتصادية ومواءمة النـهج     -االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية    
 العلمية ذات الصلة مواءمة تدرجيية

توفر اإلرادة السياسية لدى األطراف وضعف القـدرات يف بعـض           
 البلدان املتأثرة

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

تقدمي دعم فعـال إىل       ١-٢-٣
جلنة العلم والتكنولوجيا لتوجيـه     
وضع خطوط أساس وطنية وعاملية     
لتقييم التقـدم احملـرز يف حتقيـق        

 ٣-١ستراتيجية األهداف اال

                                             مدى إشارة توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا      
                                      إىل املعلومات األساسية املقدمة من األمانة

      ٢٠١٣          اهلدف لعام 

                                               إشارة توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا إىل ما      
                                  يف املائة من املعلومات املقدمة        ٧٥            ال يقل عن    
           من األمانة

وضع هنج متسقة إلنشاء خطوط أساس وطنية         -
  ٣-١يمية بشأن األهداف االستراتيجية وإقل
وضع هنج منهجي إلنشاء خط أساس للتقيـيم          -

  العاملي للتقدم 
 تقدمي الدعم اإلقليمي لوضع خطوط األساس  -

 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

 -حتسني معرفـة العوامـل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة            ٣-٣
أثرة هبـدف حتـسني اختـاذ       االقتصـادية وتفاعالهتا يف املناطق املت    

 القرارات

 استعداد األوساط العلمية لتقدمي دعم نشيط لعملية تنفيذ االتفاقية

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

تقدمي دعم فعـال إىل       ١-٣-٣
ــ ــم والتكنولوجي ــة العل ا يف جلن

النهوض مبعرفة العوامل البيوفيزيائية    
 االقتصادية للتصحر   -واالجتماعية  

ــاف  ــي واجلف ــردي األراض وت
والتفاعالت ذات الصلة يف املناطق     

 املتأثرة

مدى نشر املعلومات األساسـية للمـؤمترات      
العلمية لالتفاقية ونتائجها يف الوقت املناسب      

  على جمموعة كبرية من املستفيدين

  ٢٠١٣ام اهلدف لع
إتاحة نتائج املؤمتر العلمي الثاين على اإلنترنت       
قبل الدورة احلادية عشرة ملـؤمتر األطـراف        

   بثالثة أشهر على األقل

متابعة التقييم املتعلق بطريقة إسـداء املـشورة         -
الدولية املتعددة التخصـصات لعمليـة االتفاقيـة        

 وطريقة النظر يف تلك املشورة 

ومتابعة املؤمتر العلمي الثاين    تقدمي الدعم إلعداد      -
 لالتفاقية

تقدمي الدعم إلعداد املؤمتر العلمـي الثالـث          -
 لالتفاقية

تقدمي الدعم اإلقليمي إىل املـؤمترات العلميـة          -
 لالتفاقية

مسامهة يف الـشراكة املتعلقـة باقتـصاديات          -
 التصحر وتردي األراضي واجلفاف

 



ICCD/CRIC(10)/3 

GE.11-62676 14 

 
 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغـري املنـاخ،             ٤-٣
والتخفيف من حدة اجلفاف، واستـصالح األراضـي املترديـة يف          

 املناطق املتأثرة للتمكن من تطوير أدوات تساعد يف اختاذ القرارات

لن يكون الطابع املستقل للعمليات املتصلة بالتكيف مع تغري املنـاخ           
 األدواتعامالًً يعرقل تطوير هذه 

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

تقدمي دعم فعـال إىل       ١-٤-٣
جلنة العلم والتكنولوجيا يف تنـاول     
أوجه الترابط بني برنامج عمل جلنة      
العلم والتكنولوجيا وبرامج عمـل     

أخـرى فيمـا    منظمات وهيئات   
يتصل بأوجه التفاعل بني التكيف     
مع تغري املناخ والتخفيف من حدة      
اجلفاف واستـصالح األراضـي     

  املتردية

مدى إشارة توصيات جلنة العلم والتكنولوجيـا       
إىل املعلومات األساسية املقدمة من األمانة عـن        

  الروابط

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
ـ        ا إشارة توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا إىل م

 يف املائة من املعلومات املقدمـة       ٧٥ال يقل عن    
  من األمانة

مدى انعكاس إجراءات جلنة العلم والتكنولوجيا      
واحتياجاهتا يف أعمال تلك اهليئات واملنظمـات       

  العلمية اليت اتصلت هبا األمانة

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
إشارة هيئة أو منظمة واحدة على األقـل مـن          

ت هبا األمانـة إىل     املنظمات واهليئات اليت اتصل   
ــا يف تقريرهــا أو  ــم والتكنولوجي ــة العل جلن

  استنتاجاهتا

تقدمي الدعم إىل جلنة العلـم والتكنولوجيـا يف         
دراسة الروابط بني جدول أعماهلـا وجـداول        
أعمال غريها مـن املنظمـات واهليئـات ذات      
الصلة، مبا فيها اهليئات الفرعية العلميـة ملـؤمتر         

إلطارية بشأن تغري املناخ    األطراف يف االتفاقية ا   
واتفاقية التنوع البيولوجي وفريق املشورة العلمية      
والتقنية ملرفق البيئة العاملية، واهليئـة احلكوميـة        
الدولية املعنية بتغري املناخ، واملنهاج احلكـومي       
الدويل للتعاون السياسايت والعلمـي يف جمـال        
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

حتسني معرفـة وفهـم       ٢-٤-٣
املنافع املتبادلة للتدابري الراميـة إىل      
التخفيف مـن حـدة اجلفـاف       

 واستصالح األراضي املتردية

مدى إشارة توصيات جلنة العلم والتكنولوجيـا       
 األطـراف إىل املعلومـات      ومقررات مـؤمتر  

  بشأن التخفيف من حدة اجلفاف األساسية

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
لعلم والتكنولوجيا إىل مـا     إشارة توصيات جلنة ا   

 يف املائة من املعلومات املقدمـة       ٧٥ال يقل عن    
 من األمانة

تعزيز التعاون العلمي بشأن التخفيف من        -
   اجلفاف يف سياق تنفيذ االتفاقيةحدة

دعم التعاون اإلقليمي والدعوة فيما يتعلق        -
  باجلفاف 
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

رف، مبـا فيهـا املعـارف       ظم فعالة لتبادل املعـا    توافر نُ   ٥-٣
 العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين،   الصعيد على   ،)٣(التقليدية

هبدف دعم صانعي السياسات واملستعملني النهائيني، بوسائل منها        
 حتديد أفضل املمارسات والتجارب الناجحة وتبادهلا

  وتطويرهااستعداد األطراف الستخدام نظم تبادل املعارف

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

تقدمي دعم فعـال إىل       ١-٥-٣
جلنة العلم والتكنولوجيا يف تعزيـز      
استخدام املعارف العلمية لـدعم     

 صنع القرار فيما يتعلق باالتفاقية

ركاء ألنشطة تبادل املعـارف     مدى دعم الش  
  العلمية أو مشاركتهم فيها

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
 يف املائـة    ١٠زيادة الشركاء املنتسبني بنسبة     

 ٢٠١١مقارنة بعام 

تقدمي الدعم إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف         -
 وضع نظام لتبادل املعارف العلمية 

تقدمي الدعم لوضع قواعد البيانات املتصلة        -
 لم والتكنولوجيا وحتديثهابلجنة الع

مدى استخدام األطراف وغريها من أصحاب       
املصلحة لنظام تبادل املعارف العلمية يف إطار       

  االتفاقية
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

  إطالق نظام مسسرة املعارف العلمية

 

  :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة
إشراك الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجيـة        ٦-٣

 الصلة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ         ذات
  االتفاقية

توفر اإلرادة السياسية لدى األطراف للمشاركة يف شبكات ومؤسـسات      
  العلم والتكنولوجيا يف البلدان املتأثرة ومتويلها

حيوية األوساط العلمية يف اإلعراب بعفوية عن اهتمامها بـدعم عمليـة            
  تنفيذ االتفاقية

  ات املتوقعة اإلجناز
)٢٠١٥-٢٠١٢(  

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

أن تدعم األمانة بفعالية      ١-٦-٣
جلنة العلم والتكنولوجيا يف حتسني     
األحكام الرامية إىل إشراك العلماء     

 واملؤسسات العلمية

ولوجيا مدى إشارة توصيات جلنة العلم والتكن     
إىل املعلومات األساسية لألمانة عن طريقـة       
حتسني األحكام الرامية إىل إشـراك العلمـاء        

  واملؤسسات العلمية
   ٢٠١٣اهلدف لعام 

إشارة توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا إىل ما      
 يف املائة من املعلومات املقدمة      ٧٥ال يقل عن    
 من األمانة

ــم    - ــة العل ــل يف دورات جلن ــيم العم تنظ
  التكنولوجيا واجتماعات مكتبهاو
الدعم اإلقليمي لتعزيز التبادل العلمي والربط        -

  الشبكي

__________ 

 .الوراثيةباستثناء املعارف التقليدية بشأن املوارد  )٣(



ICCD/CRIC(10)/3 

GE.11-62676 16 

  بناء القدرات -٤الربنامج الفرعي   

حتديد وتلبية احتياجات بناء القدرات الالزمة ملنع حدوث التصحر وتردي األراضي وقلـب             
 اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف

 :ضاتاالفترا/املخاطر  :جمال النتيجة

قيام البلدان اليت أجرت التقييم الـذايت للقـدرات           ١-٤
الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك هبدف تطـوير          
القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمـي        
من أجل التصدي لقضايا التصحر وتردي األراضي واجلفاف        

 على الصعيدين الوطين واحمللي

شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمـات       ٢-٤
الحتياجاهتا من القدرات يف عمليات التقيـيم ذات الـصلة          
لتحديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتصحر وتـردي          

 واحمللياألراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين 

ت واملؤسسات لدعم تطوير بناء القدرات املرتبطة باتفاقية        استعداد املنظما 
 مكافحة التصحر

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

حتسن الفرص املتاحـة      ١-١-٤
لبناء القدرات على حنو هادف يف      

 إطار االتفاقية

مدى مشاركة األطراف يف بناء القدرات اليت       
  ة باالتفاقيةتليب االحتياجات املتصل

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
 ٢٠١١زيادة مقارنة بعام 

زيادة تطوير املوقع الشبكي لألمانة بشأن بناء         -
  القدرات 

بناء شراكات لتوفري بناء قدرات علـى حنـو           -
موجه يف سياق االتفاقية، مبا يف ذلـك برنـامج          

  الزماالت
لوضع " املبادرة اخلاصة من أجل أفريقيا    "تعزيز    -

 ار تآزريةمشاريع استثم

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

  من أجل زيادة تأثريها وفعاليتهامنها وتنسيـقها

 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

اف املتأثرة بوضع أُطر استثمار متكاملة من أجـل تعبئـة           قيام البلدان األطر    ١-٥
 املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف هبدف زيادة فعالية تدابري التدخل وتأثريها

لبلدان املتقدمة األطراف موارد مالية كبرية وكافية ويف الوقت املناسب          تقدمي ا   ٢-٥
وعلى حنو ميكن التنبؤ به لدعم املبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر وتـردي               

 األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف

استعداد البلدان األطراف وغريها من اجلهـات       
املعنية ذات الصلة لتخصيص املـوارد الالزمـة        

 لتحقيق أهداف االستراتيجية
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يد املؤسـسات  بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صـع       ٣-٥
واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج             

  اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار االتفاقية لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

استعداد املؤسسات املالية الدولية وجملس مرفـق       
لصناديق إلعطاء  البيئة العاملية وغريها من املرافق وا     

 أولوية أعلى لقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي
 

 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر وتردي األراضي وختفيـف              ٤-٥
 آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص واآلليات القائمة على السوق، والتجارة، ومؤسسات           
ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف              

  من آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع
دان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا من خالل التمويـل الكـايف           تيسري حصول البل    ٥-٥

واحلوافز االقتصادية والسياساتية الفعالة والدعم التقين، وباألخص يف إطار التعاون فيما بني بلدان             
  .اجلنوب وبني الشمال واجلنوب

إمكانية حتديد مصادر مالية وآليـات      
 متويل مبتكرة والوصول إليها

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /ال والنواتججمموعات األعم
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

زيادة فهم مرفق البيئـة       ١-١-٥
العاملية والصندوق الدويل للتنميـة     
الزراعية والبنك الدويل واملصارف    
اإلقليمية ألمهية قـضايا التـصحر      

  وتردي األراضي واجلفاف 
 .واإلدارة املستدامة لألراضي

مدى كون سياسات وهنـج مرفـق البيئـة         
، والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة،      العاملية

والبنك الدويل تعكس األولويات احملـددة يف       
  إطار االتفاقية

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
زيادة التعاون والتنسيق بـني أمـانيت         -

  مرفق البيئة العاملية واالتفاقية 
كل من الصندوق الـدويل للتنميـة         -

الزراعية والبنك الـدويل يعـاجل بالتحديـد        
أو التـصحر وتـردي األراضـي       االتفاقية  

واجلفاف يف سياسة عامة واحدة أو برنـامج        
  واحد على األقل

تشجيع متويل اإلدارة املستدامة لألراضي مـن         -
مرفق البيئة العاملية، والصندوق الـدويل للتنميـة        
الزراعية، والبنك الدويل، واملصارف اإلقليمية من      
خالل املسامهة مبدخالت يف اجتماعـات جمـالس      

  أو املبادالت على مستوى اإلدارة العليا /دارة واإل
تشجيع متويل اإلدارة املستدامة لألراضي مـن         -

، مبا فيها الصناديق املواضيعية     ذات الصلة الصناديق  
واخلاصة، من خـالل املـسامهة مبـدخالت يف         

أو املبـادالت علـى     /اجتماعات جمالس اإلدارة و   
  مستوى اإلدارة العليا 

ل املشتركة بني أمانيت مرفـق      تنفيذ خطة العم    -
  البيئة العاملية واالتفاقية 

 املشاركة يف فرقة العمل املعنية بتردي األراضي        -
  رفق البيئة العامليةالتابعة مل

اقيـة مـن     يتضمن برنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية األنشطة الرامية إىل تعزيز بيئة سياسة عامة تساعد أكثر على متويل االتف                   :لإلحاطة
وتشمل املخرجات وجمموعات األعمال ذات الصلة اإلنتاج املشترك أو املتقاسم للمواد املتعلقة            . خالل تنفيذ استراتيجية مجع األموال املشتركة     

 .نيباالحتياجات من املوارد، واألولويات، وحجج السياسة العامة لتعبئة املوارد تعبئة فعالة واالتصال باملاحنني والشركاء احملتمل

 ينص برنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية على تعزيز فرص مبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي من أجل الوصـول إىل مـصادر           :لإلحاطة
وتشمل املخرجات وجمموعات األعمال ذات الصلة وضع هنج مبتكرة لتسويق قضايا التصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف               . متويل مبتكرة 
  .تدامة لألراضيواإلدارة املس
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 الدعم اإلداري لتنفيذ االستراتيجية -٦الربنامج الفرعي    

 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري) أ(

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

حتسني سـالمة عمليـة       ١-٦
 ية ومتاسكهااالتفاق

التخطيط االستراتيجي لعملية االتفاقية، مبا يف        - مدى إعراب األطراف عن ارتياحها
ذلك دعم حتديد األهداف وتنظيم عمليات الرصـد      

  والتقييم ذات الصلة
تنظيم التخطيط الداخلي، مبا يف ذلك إعـداد          -

خطط العمـل، فضالً عن التنـسيق، واالتـصال،        
  وضمان اجلودة

دمات الفنية ملؤمتر األطراف وجلنـة      تنظيم اخل   -
  استعراض تنفيذ االتفاقية، وجلنة العلم والتكنولوجيا

  إعداد اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف   -
 االضطالع بالقضايا القانونية

 خدمات املؤمترات) ب(

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

عامل الرئيسية امل/جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢( 

إعراب األطـراف عـن       ٢-٦
ارتياحها لتحسن الظروف الالزمة    
من أجل اختاذ قـرارات مـستنرية      
على مستوى مـؤمتر األطـراف      

 وهيئاته الفرعية

مدى حتسن الترتيبـات املتخـذة لتنظـيم        
  دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية 

   ٢٠١٣اهلدف لعام 
طـراف بـشأن    تعقيبات إجيابية مـن األ    

الترتيبات يف الدورة احلادية عشرة للجنـة       
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، والــدورة 
  االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا

عدد الوثائق الرمسية املقدمة فوراً وبفعالية إىل       
األطراف كي تنظر فيها يف دورات مـؤمتر        

  األطراف وهيئاته الفرعية 
   ٢٠١٣اهلدف لعام 

 وية للتقدمي الفوري للوثائقدة النسبة املئزيا

العمليات التحضريية املؤدية إىل تنظيم مـؤمتر         -
األطراف واجتماعات هيئاته الفرعية خـالل فتـرة        

، مبا يف ذلك التفاوض على      ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
اتفاقات البلد املضيف، وخدمات املؤمترات، وخطط      

  إعداد املرافق 
رة للجنة اسـتعراض    تنظيم الدورة احلادية عش     -

تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم       
إرسال الدعوات، وتيسري املشاركة،    : والتكنولوجيا

  وإعداد الوثائق وجتهيزها واإلبالغ عنها
تنظيم الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف         -

والدورة الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       
: رة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيـا      والدو

إرسال الدعوات، وتيسري املشاركة، وإعداد الوثائق      
  وجتهيزها واإلبالغ عنها

جلنـة  / اجتماعاً ملـؤمتر األطـراف  ١٦تنظيم    -
مكتـب جلنـة العلـم      /استعراض تنفيذ االتفاقيـة   

 ٢٠١٣-٢٠١٢والتكنولوجيا يف الفترة 
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  اإلجنازات املتوقعة 

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
  مؤشرات األداء 

)٢٠١٥-٢٠١٢( 
املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج

)٢٠١٣-٢٠١٢(  
تيسري املبادالت بكفـاءة      ٣-٦

بني ممثلـي األطـراف واخلـرباء       
أو غريهم من أصحاب    /العلميني و 

 املصلحة الرئيسيني

مدى التمكن مـن تنظـيم االجتماعـات        
ة وحلقات العمل واحللقات الدراسية املطلوب    

  فوراً ويف حدود امليزانية املخصصة 
   ٢٠١٣اهلدف لعام 

تعقيبات إجيابية من الـشركاء يف تنظـيم        
  االجتماعات 

مدى التمكن من جتهيز املنشورات والوثائق      
واملواد اإلعالمية املطلوبة فوراً ويف حـدود       

  امليزانية املخصصة
   ٢٠١٣اهلدف لعام 

املـشاركة يف   تعقيبات إجيابية من الوحدات     
  إنتاج املنشورات والوثائق واملواد اإلعالمية

تقدمي الدعم يف تنظيم اجتماعـات التفاقيـة          -
مكافحة التصحر األخرى غري اجتماعـات مـؤمتر        

  األطراف وهيئاته الفرعية 
تقدمي الدعم يف تنظيم مثانية اجتماعات جمللس         -

  صندوق التكيف 
تقدمي الدعم يف جتهيز منـشورات االتفاقيـة          -

 التثقيفية ووثائقها/ا اإلعالميةومواده

 اإلدارة والتمويل واملوارد البشرية) ج(

  اإلجنازات املتوقعة 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

  مؤشرات األداء 
)٢٠١٥-٢٠١٢( 

املعامل الرئيسية /جمموعات األعمال والنواتج
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

ــة    ٤-٦ ــوارد املالي إدارة امل
والبــشرية لألمانــة إدارة تتــسم 

ة، ووفقاً للقواعد   بالفعالية والكفاء 
املالية لالتفاقيـة والنظـام املـايل       

 والقواعد املالية لألمم املتحدة

تعزيز اإلنفاق الفعلي باملقارنة مع امليزانيـة       
  املعتمدة 

   يف املائة١٠٠ ٢٠١٣اهلدف لعام 
مدى تلبية احتياجات املوظفني من التدريب      

  لتنفيذ برنامج عمل األمانة 
   ٢٠١٣ اهلدف لعام

 يف املائـة مـن   ٣٠ما ال يقل عن     مشاركة  
  املوظفني يف التدريب املتصل بعملهم اخلاص

  امليزنة واإلدارة املالية   -
إجناز مهام إدارية، مبا فيها ترتيبات املراجعـة،          -

والسفر، وتنمية قدرات املـوظفني، والـسياسات       
  الداخلية 

إعداد االنتقال إىل املعايري احملاسـبية الدوليـة          -
االستعاضة (م وختطيط موارد املؤسسات     للقطاع العا 

 )عن نظام املعلومات اإلدارية املتكامل

حتسني خدمات األمانـة      ٥-٦
يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات      

  واالتصاالت

مدى تلبية خدمات تكنولوجيا املعلومـات      
  واالتصاالت الحتياجات األمانة 

  ٢٠١٣ اهلدف لعام
إقرار املوظفني حبدوث حتسينات يف خدمات      

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مدى إعـراب األطـراف وغريهـا مـن         
املستعملني عن ارتيـاحهم للخـدمات يف       

  املؤمترات
   ٢٠١٣ اهلدف لعام

  عدم تلقي أي شكاوى من األطراف

تقــدمي خــدمات تكنولوجيــا املعلومــات   -
  واالتصاالت   

خطط هندسة شبكات تكنولوجيا املعلومـات     -
  التفاقية واالتصاالت لدورات ا

  تقييم أدوات اتصال األمانة وحتديثها   -
إعداد نظام إدارة املعارف وخمتلـف قواعـد          -

  البيانات وصيانتها التقنية وحتديثها
مواصلة صيانة خدمات تكنولوجيا املعلومات       -

 واالتصاالت ودعم املستخدمني
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  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
          طـة العمـل الـيت اقترحتـها األمانـة          قد ترغب األطراف يف اسـتعراض خ        -١٦

 وإقرار التوجه االستراتيجي احملدد يف خطة العمل، مع مراعـاة           ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  
ـ   ـالطلبات واملهام احملددة املوجهة إىل األمانة يف مقررات أخ         دورة العاشـرة   ـرى يف ال

  .ملؤمتر األطراف

        


