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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 
  يذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من       استعراض تنف 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    
  النظر يف خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية
  ∗مذكرة من األمانة

  إضافة

 )٢٠١١- ٢٠١٠(ة واآللية العاملية النظر يف مشروع برنامج العمل املشترك بني األمان

  موجز

) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(تدعو اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   
اآللية العاملية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل تعزيز التنسيق والتعاون بينهما ابتداًء من املقر ) االستراتيجية(
انتهاًء باملستوى القطري، بغية التمييز بوضوح بني مهام ومسؤوليات وأنشطة كل من األمانة واآللية العاملية، ولضمان و

وكأداة حمددة لتحقيق هذه املهمة، طلبت األطراف إىل اآللية . ستراتيجيةلالتقدمي اخلدمات على حنو متسق ومتكامل وفقاً 
نامج عمل مشترك لفترة السنتني، يستند إىل هنج اإلدارة القائم على النتائج، لينظر فيه العاملية وإىل األمانة تقدمي مشروع بر

  . يف هذه الوثيقة٢٠١١- ٢٠١٠ويرد مشروع برنامج العمل هذا للفترة . مؤمتر األطراف

                                                      

ة العاملية تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات موسعة داخل كل من األمانة واآللي  ∗
  .وفيما بينهما بغية تزويد األطراف بأحدث املعلومات املتاحة
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  احملتويات
  الصفحة  الفقــرات  

  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  - أوالً 

  ٣  ٦- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ وطرائق التعاون  - ثانياً 

  ٤  ٨- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كلفة برنامج العمل املشتركتج ومنهجية حتديد هن  - ثالثاً 

  ٤  ١١- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض وتقييم برنامج العمل املشترك ومدى تنفيذه  - رابعاً 

  ٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١ – ٢٠١٠برنامج العمل املشترك للفترة   - خامساً 
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   مقدمة- أوالً 
أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة    اعتمد مؤمتر األطراف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من             - ١
  . ٢٠٠٧سبتمرب /مبناسبة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف املعقودة يف أيلول) االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(

وتدعو االستراتيجية اآللية العاملية واألمانة إىل تعزيز التنسيق والتعاون بينهما ابتداًء من املقـر وانتـهاًء                  - ٢
يز بوضوح بني مهام ومسؤوليات وأنشطة كل من األمانة واآللية العاملية، وضـمان             باملستوى القطري بغية التمي   

وكأداة حمددة لتحقيق هذه املهمة، طلبت األطراف       . الستراتيجيةلتقدمي اخلدمات على حنو متسق ومتكامل وفقاً        
إىل هنج اإلدارة القائمة على إىل اآللية العاملية وإىل األمانة تقدمي مشروع برنامج عمل مشترك لفترة السنتني، يستند 

  .النتائج، لينظر فيه مؤمتر األطراف

 الدورة  إىل األطراف يف   ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  فترة  األول، الذي يغطي    شترك  املعمل  ال برنامج   موقّد  - ٣
 ياملنظوران املنـهجي واملوضـوع    وعلى أساس التعليقات املقدمة، ُنقِّح      . السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

، املدرج يف هذه الوثيقة، ٢٠١١- ٢٠١٠ويستجيب مشروع برنامج العمل املشترك للفترة . لربنامج العمل املشترك
  .)١(للشواغل وللطلبات اليت أعربت عنها األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

   مبادئ وطرائق التعاون- ثانياً 
، الذي قُدِّم إىل الدورة السابعة للجنة اسـتعراض         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة  تضّمن برنامج العمل املشترك لل      - ٤

. ، بعض املبادئ والطرائق الرئيسية للتعاون بني اآللية العاملية واألمانة اليت اتفقت بشأهنا اهليئتـان     )٢(تنفيذ االتفاقية 
 موجز للطرائق واملبادئ ويرد أدناه. ٢٠١١- ٢٠١٠وتظل هذه الطرائق واملبادئ صاحلة للتعاون أثناء فترة السنتني 

  .ICCD/COP(9)/6/Add.1املتفق عليها، ويرد النص الكامل هلا كمرفق للوثيقة 

وتتمحور طرائق التعاون على صياغة وتنفيذ برنامج العمل املشترك حول التشاور والتنسيق املنتظمني على   - ٥
وتستند األنشطة إىل أوجـه     . يتنفيذلستوى ا املعلى  ، وكذلك آليات التبادل الفعال للمعلومات       ة اإلدار مستوى

يرصد تنفيذ برنامج العمل املشترك وُي. التآزر والتكامل واخلربة بني اهليئتني غ عنه إىل األطراف عن  وُيبلَّقيَّموسوفُ 
  . طريق عملية إبالغ

 الصك الوحيد الـذي     وفيما يتعلق باملبادئ اليت ترشد التعاون، تسلّم األمانة واآللية العاملية باالتفاقية بوصفها             - ٦
 إىل منـهما  اليت تقدمها كـل  ساسيةتعمالن يف إطاره لتحقيق أهداف مشتركة؛ وتالحظان أنه إذا كانت اخلدمات األ   

األطراف متباينة، على أساس الواليات األساسية لكل منهما، فإن الطابع التكاملي لبعض جماالت العمل يتطلب هنجـاً                 

                                                      

 إلدراج التعليقات اليت    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أُدخلت بعض التعديالت على برنامج العمل املشترك للفترة          )١(
كمرفق للوثيقة وترفق الصيغة املنقحة من هذه الوثيقة . أبدهتا األطراف أثناء الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(9)/6/Add.1. 

  .ICCD/COP(7)/2/Add.5الوثيقة  )٢(
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لتحديات والفرص املتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛ وعلى للعاملية واألمانة على بلورة فهم مشترك وتشدد اآللية ا. منسقاً وتعاونياً
وفضالً عن ذلك، تلتزم اآللية العاملية واألمانة بثقافـة الـدعم   . اتساق الرسائل اليت تصدرها كل منهما يف هذا السياق   

  . هداف املشتركةحتقيق األعمالً على  الطرف اآلخر، قدراتاملتبادل وإقرار كل طرف ب

  كلفة برنامج العمل املشتركتهنج ومنهجية حتديد  - ثالثاً 
، يرتكـز   )٣( مؤسسات وهيئات االتفاقية   تعتمده على النتائج الذي     ةاإلدارة القائم العام إزاء   لنهج  لوفقاً    - ٧

توقعـة، ومؤشـرات    ويتضمن الربنامج اإلجنازات امل   . الستراتيجيةلبرنامج العمل املشترك إىل األهداف التنفيذية       
  . ٢٠١١- ٢٠١٠ واألنشطة املشتركة لفترة السنتني ،األهداف، والنواتج

 أن بعض األنشطة املـشتركة      ومع. ويستند تنفيذ برنامج العمل املشترك إىل موارد اآللية العاملية واألمانة           - ٨
ع أن يكون لربنامج العمل املشترك يتطلب متويال يضاف إىل موارد امليزانية لعمل كل من اهليئتني، فإنه من غري املتوق

ـ  التكاليف اخلاصة بالربنـامج يف بر      تدمجوبدل ذلك،   . ميزانيته اخلاصة به      التكـاليف   ي العمـل احملـدد    ياجمن
ـ  بنود، وترد املعلومات ذات الصلة يف    ٢٠١١- ٢٠١٠لآللية العاملية واألمانة لفترة السنتني        ي منفصلة مـن براجم

  . )٤(ينالعمل هذ

  عراض وتقييم برنامج العمل املشترك ومدى تنفيذهاست - رابعاً 
 ،يتـضمنان مما  ميثّل التقييم واالستعراض الدوريان جانبني أساسيني من هنج اإلدارة القائمة على النتائج و              - ٩

 والعنـصر   رمسيالعنصر ال : عملها املشترك، عنصرين مها   غراض برنامج   ألمانة وكذلك أل  اآللية العاملية و  ألغراض ا 
واهلدف من التقييم الداخلي    . وتتوىل تقييم األداء رمسياً األطراف يف مؤمتر األطراف عند مناقشة امليزانية          . الداخلي

هو متكني مديري الربامج من إدخال التعديالت الالزمة يف منتصف املدة على براجمهم، واملساعدة علـى حتـسني       
  .)٥(التخطيط االستراتيجي لفترات السنتني املقبلة

رصد اإلدارة القائمة على النتائج     من خالل نظم    املتابعة املستمرة لتنفيذ برنامج العمل املشترك       وستجري    - ١٠
تقييم شـامل  سينفذ مرة يف السنة وبصورة مشتركة و. وضعتها اآللية العاملية واألمانة لربامج عمل كل منهما  اليت  

 التمكن من الكشف عن   ، و ات املخطط هلا  واخلدم النواتج   بلوغحلالة تنفيذ برنامج العمل املشترك، هبدف ضمان        
الستراتيجية، ُيكلَّف مكتب مؤمتر األطراف باإلشراف  على تنفيـذ          لووفقاً  . مشاكل األداء املمكنة وتصحيحها   

وبناًء على ذلك، ستبلغ اهليئتان كل اجتماع من اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف حبالة التنفيذ وتلتمس . الربنامج
  .يهمنه مزيداً من التوج

                                                      

 هنج اإلدارة القائمة على النتائج الذي تستخدمه هيئات ومؤسسات ICCD/COP(9)/5يرد يف الوثيقة  )٣(
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  .ICCD/COP(9)/5/Add.2 وICCD/COP(9)/5/Add.1الوثيقتان  )٤(
  .داء معلومات إضافية عن النهج الذي تتبعه االتفاقية يف تقييم األICCD/COP(9)/6 ترد يف الوثيقة )٥(
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.  يف تنفيذ برنامج العمل املشتركداء املشترك عن األرمسيوتضع عمليات التقييم السنوية األساس لإلبالغ ال  - ١١
وسيجري اإلبالغ يف هناية كل فترة ميزانية السنتني إىل جانب تقارير اإلبالغ عن أداء هيئات ومؤسسات االتفاقية، 

وستعتمد اآللية العاملية واألمانة هنج اإلدارة      .  قراراً باتباع هنج آخر    طاملا مل يتخذ مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة       
ووفقـاً  . الربنـامج تـضمنها   يالقائمة على النتائج لإلبالغ عن حالة اإلجنازات استنادا إىل مؤشرات األداء اليت             

لي للعمل واستخدام   الستراتيجية، ستبلغ اآللية العاملية واألمانة كذلك بطريقة واضحة وشفافة عن التقاسم الفع           ل
  . املوارد األساسية والتربعات اخلاصة بربنامج العمل املشترك
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 ٢٠١١ – ٢٠١٠ برنامج العمل املشترك للفترة –خامساً 

   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف– ١اهلدف التنفيذي 

  تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/ة بالتصحرلق لتناول القضايا املتعالتأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة

 األنشطة وجمموعات األعمال النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

إبالغ احملافل والعمليات ذات الصلة بأمهية متويل       
 اإلدارة املستدامة لألراضي 

 مشتركة ملا ال يقل     مسامهاتتقدمي  
 عة حمافل وعملياتعن أرب

إصدار مواد إعالمية وورقـات     
مواقف بشأن القضايا األساسـية     

تردي األراضي  / التصحر ملكافحة
واجلفاف ذات الـصلة بتعبئـة      

 املوارد ألربعة حمافل وعمليات 

إصدار مواد إعالمية وورقات مواقف مشتركة تدعو       
 إىل تعبئة املوارد لصاحل اإلدارة املستدامة لألراضي

إبالغ األطراف بصفة فعالـة بنـواتج احملافـل         
والعمليات الدولية اليت حيتمل أن تعـزز حـشد       

 .املوارد لتنفيذ برامج العمل

 األطراف مبنتوجْين إعالميني    تزويد
 مشتركني 

ــداد  ــوجإع ــنينيمنت   إعالم
  نيمشترك

إصدار مواد إعالمية مشتركة تتصل بتعبئـة املـوارد         
 وتـردي األراضـي     ة التصحر فحاكاملالية لقضايا م  

  األطراف ها لكي تستخدم،واجلفاف

إتاحة األدوات احملسَّنة ملنظمات اجملتمـع املـدين        
 للدعوة إىل دعم اإلدارة املستدامة لألراضي

ادتني مبمنظمات اجملتمع املدين  تزويد
 إعالميتني مشتركتني 

مواد إعالميـة وورقـات     إعداد  
مواقف بشأن حـشد املـوارد      

 ة لألراضيلإلدارة املستدام

بتعبئة املوارد املالية   تتصل  إنتاج مواد إعالمية مشتركة     
،  التصحر وتردي األراضي واجلفاف    كافحةلقضايا م 

  منظمات اجملتمع املدينلكي تستخدمها
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   إطار السياسات العامة- ٢اهلدف التنفيذي 

   وختفيف آثار اجلفافتردي األراضي/دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر

 األنشطة وجمموعات األعمال النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 متأثراً  بلدا١٢ًتلقي ما ال يقل عن        تنفيذ برامج العملإزاء مواءمةوضع هنج متسق 
 دعماً منسقاً من املؤسستني 

فيما دعم  إعداد إطار مشترك لل   
 واءمة برامج العمليتعلق مب

 تنسيق أعمال املؤسستني بغيةقد مشاورات منتظمة ع
 يف مساعدة األطراف على مواءمة تنفيذ برامج العمل 

حتسني املعارف لدى مؤسسات التعاون اإلمنائي      
الثنائية بشأن إدراج اإلدارة املستدامة لألراضي      

 يف براجمها اإلمنائية

موافقة البلـدان املتقدمـة علـى       
ملـة  املمارسات واألسـاليب احملت   

لإلدماج الناجح لإلدارة املستدامة    
ــاون  ــرامج التع لألراضــي يف ب

 اإلمنائي لديها

معلومات تتعلق بـإدراج    إتاحة  
اإلدارة املستدامة لألراضـي يف     
 الربامج اإلمنائية للبلدان املتقدمة 

حلقات عمل بـشأن إدمـاج اإلدارة       /تنظيم حلقة 
  املستدامة لألراضي يف برامج التعاون اإلمنائي

  مجع وإعداد مواد حلقة العمل - 
 منظمـة التعـاون     من قبيل  التعاون مع شركاء     - 

  والتنمية يف امليدان االقتصادي 
 حلقات العمل / تنظيم حلقة- 

 التنفيـذ التـآزري     تفعيـل حتسني فهم كيفية    
 التفاقيات ريو الثالث يف سياق برامج العمل  

توزيع املعلومات املتعلقة بأفـضل     
م التـآزري   املمارسات لالستخدا 

آلليات متويل االتفاقـات البيئيـة      
املتعددة األطراف علـى جهـات      
ــات  ــة التفاقي ــسيق الوطني التن

 ريو الثالث

إتاحة معلومات تتعلق بأفـضل     
املمارسات لالستخدام التآزري   
آلليات متويل االتفاقات البيئيـة     

 املتعددة األطراف

حتديد ومجع ونشر أفضل املمارسات لالسـتخدام       
ــآزري  ــة الت ــات البيئي ــل االتفاق ــات متوي آللي

 املتعددة األطراف 
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   التمويل ونقل التكنولوجيا – ٥اهلدف التنفيذي 

  تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثارها وفعاليتها 

 األنشطة وجمموعات األعمال النواتج املشتركة رات األداءمؤش اإلجنازات املتوقعة

إىل  جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة        استناد
وضع متويل  ل هااستعراضمعلومات سليمة يف    

 تنفيذ االتفاقية 

 من توصـيات    ة يف املائ  ٥٠ انعكاس
اآللية العاملية واألمانة يف توصـيات      

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

لجنة استعراض تنفيذ   لوثيقة  إعداد  
حتليالً للمعلومات  تتضمن  االتفاقية  

  املالية يف التقارير الوطنية
إتاحة معلومـات عـن القـضايا       
الرئيسية لتمويل اإلدارة املستدامة    
لألراضي للجنة استعراض تنفيـذ     

 االتفاقية وملؤمتر األطراف

جتميع وحتليل وتوليف املعلومات اخلاصة بالتمويل      
ا الواردة يف التقارير املقدمة إىل      وبنقل التكنولوجي 

  مؤمتر األطراف 
إعداد معلومات عن القضايا الرئيـسية املتعلقـة        
بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي لصاحل جلنـة       

  استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف
تقدمي إسـهامات يف االجتماعـات اإلقليميـة        
 للتحضري لدورة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      

 ؤمتر األطراف ملو

حتسني فهم جمالس إدارة املؤسسات واملرافق       
والصناديق املالية الدولية لالحتياجـات مـن    
املوارد اخلاصة مبقاومـة التـصحر وتـردي        

 األراضي واجلفاف 

إتاحة مواد إعالمية وورقات مواقف     
بشأن االحتياجات من املوارد اخلاصة     

 التصحر وتردي األراضـي     مبكافحة
اثنني من  ىل ما ال يقل عن      واجلفاف إ 

رافـق  اململؤسـسات و  ا إدارة   جمالس
 دوليةالالية املصناديق الو

إتاحة مواد إعالميـة وورقـات      
مواقف بشأن االحتياجـات مـن      

 التـصحر   مبكافحةاملوارد اخلاصة   
 وتردي األراضي واجلفاف

 وتعميم املواد اإلعالمية وورقات املواقـف       نتاجإ
اخلاصـة   املوارد   االحتياجات من بشأن  املشتركة  
  التصحر وتردي األراضي واجلفاف مبكافحة
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 األنشطة وجمموعات األعمال النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

زيادة إتاحة التمويـل لـإلدارة املـستدامة        
 لألراضي 

تناول األطراف خيـارات تتعلـق      
بترتيبات متويـل قـضايا مكافحـة       

 اجلفافالتصحر وتردي األرضي و

إعداد ورقة خيارات بشأن ترتيبات  
متويل قضايا مكافحـة التـصحر      

  وتردي األراضي واجلفاف 
ــدف   ــشأن اهل ــشاورات ب م

 ٤االستراتيجي 

إعداد ورقة خيارات لوضع ترتيبات متويل حمددة       
تستهدف قضايا مكافحـة التـصحر وتـردي        

  األراضي واجلفاف 
  ٤تنظيم مشاورات بشأن اهلدف االستراتيجي 

املتعلقـة  ياراهتـا   خلسني البلدان املتـأثرة     حت
 املراعية للبيئةالستفادة من التكنولوجيات با

بدء تنفيذ إطار دعم التعاون اخلاص      
 بنقل التكنولوجيا

تقرير عن خيارات االستفادة    إعداد  
  املراعية للبيئةمن التكنولوجيات 

مفهوم إلطار دعم التعـاون     إعداد  
 نقل التكنولوجياب اخلاص

ادرات حتديد االحتياجات التكنولوجيـة     دعم مب 
أو تيسري نقل التكنولوجيا عن طريق أمور منها        /و

 مركزيةالالآليات التعاون 

  بيئة ممكِّنة لتعزيز التعاون

 األنشطة وجمموعات األعمال النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
 حتسني هام للتنسيق والتعـاون      – ١ –ب م   

  بني املؤسستنيواالتصال 
 التنسيقية بني   األنشطةتنظيم عدد من    

  اآللية العاملية واألمانة
إعداد وثائق عن برنـامج العمـل    
املشترك لعرضـها علـى جلنـة       
استعراض تنفيذ االتفاقية وعلـى     

  مؤمتر األطراف
وضع إطار تنفيذ برنامج العمـل      
  املشترك بني اآللية العاملية واألمانة

 شترك ورصده واإلبالغ عنهإعداد برنامج العمل امل
 امليزانيـة لتقـدميها إىل      إعـداد تنسيق عمليات   
  مؤمتر األطراف

حتديد احتياجات التنسيق بـني اآلليـة العامليـة         
  واألمانة
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 األنشطة وجمموعات األعمال النواتج املشتركة مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
تنفيذ برنـامج العمـل املـشترك،       ل إطار   تفعيل   

يشمل تبادل املعلومات بني إدارة اآللية العامليـة        
كـل منـهما    واألمانة بشأن تنفيذ برامج عمل      

  وكذلك برنامج العمل املشترك
تبادل مواد االتصال بصورة دورية بـني اآلليـة         
  العاملية واألمانة لتوزيعها على أصحاب املصلحة

يصل إليها موظفو   "شبكة إنترانيت لالتفاقية  "إقامة  
اآللية العاملية دون غريهم، وتتضمن مكتبة األمانة و
 األحداث والبعثـات    تقومياتلوثائق و ل مشتركة

  واملبادرات 
التعاون يف سياق نظام الرصـد العـاملي املعـين          

 مبؤشرات أداء وآثار االستراتيجية 

  --
--
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