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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

  الربنامج وامليزانية 
   املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقيةاألداء

تقرير عن تنفيذ برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفتـرة الـسنتني                
)٢٠١١-٢٠١٠(  

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
وفقاً خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ               
ط عملها وإجنازه ورصد ما ُيحرزه مـن        ، تقوم األمانة بتخطي   )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

. سنوات وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة سـنتني       ال يةعاتقدم باستعمال خطط عمل رب    
قّر مـؤمتر األطـراف     يوتتبع خطط وبرامج العمل هذه هنجاً لإلدارة قائماً على النتائج، و          

 أدائها يف تنفيـذ      األمانة أن تعرِض على مؤمتر األطراف تقريراً عن        إىلوُيطلب   .مضموهنا
ومتثل هذه الوثيقة التقرير املتعلق بأداء      .  كي ينظر فيه   خطة العمل يف هناية كل فترة سنتني      

 ٣١ ، وهو يتناول حالـة هـذا األداء حـىت         ٢٠١١-٢٠١٠األمانة خالل فترة السنتني     
  .٢٠١١ مايو/أيار
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  مقدمة  -أوالً   
من أجل تعزيز تنفيـذ     وفقاً خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر          - ١

 ،٨-م أ /٣، اللذين اعتمدمها مؤمتر األطراف يف املقـرر         )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
تقوم األمانة، واآللية العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة،             

ـ  رباعيةبتخطيط عملها وإجنازه ورصد ما ُيحرزه من تقدم باستعمال خطط عمل             سنوات ال
وتتبع خطط وبرامج العمل هذه هنجـاً لـإلدارة         . وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة سنتني     

وتعرِض كل مؤسسة وهيئة من هـذه       . قائماً على النتائج، وقد أقّر مؤمتر األطراف مضموهنا       
أدائها يف  املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية املذكورة أعاله على مؤمتر األطراف تقريراً عن            

، باالستناد إىل النظامني األساسـي       كي ينظر فيه   تنفيذ خطط العمل يف هناية كل فترة سنتني       
واإلداري لألمم املتحدة لتخطيط الربامج واجلوانب الربناجمية للميزانيـة ومراقبـة التنفيـذ             

قة التقرير  ومتثل هذه الوثي  . وباتباع هنج مشترك لإلدارة قائم على النتائج       ،)١(وأساليب التقييم 
 .املتعلق بأداء األمانة

وبالنظر إىل الصالت الوثيقة بني خطة وبرنامج عمل األمانة وخطة وبرنامج عمـل               -٢
كل من جلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واآللية العاملية، ينبغي قراءة             

  .)٢(األخرى لالتفاقيةهذه الوثيقة باالقتران مع تقارير أداء املؤسسات واهليئات 

 أداء األمانةعن تقرير ال  -ثانياً   

 ١، يف االستراتيجية، دور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيـذي           أُسند إىل أمانة االتفاقية     -٣
 ٢باهلدف التنفيـذي    تتعلق  نتائج حمددة   حتقيق  املتعلق بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف، ويف       

 املتعلق بـالعلم والتكنولوجيـا واملعرفـة؛        ٣ التنفيذي    بإطار السياسة العامة واهلدف    صلاملت
 .بقية األهداف التنفيذيةبتحقيق  فيما يتصلباإلضافة إىل دورها يف تقدمي الدعم 

، متثلت األولوية بالنسبة لألمانة يف تعزيز تقدمي        ٢٠١١-٢٠١٠وخالل فترة السنتني      -٤
  تطوير مهامها يف التحليل وكوسيط       اخلدمات الفنية إىل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، ويف       

سعت األمانة إىل تعزيز مهامها يف جمايل الدعوة وإذكـاء الـوعي وإىل             قد  و. يف جمال املعرفة  
وكـان  . التشجيع على بناء االئتالفات والتعاون على مجيع املستويات على نطاق املنظومـة           

 املـستوى اإلقليمـي،      تيسري تطوير املشاورات والتنسيق والتعاون علـى       هدف األمانة هو  
 . ومساعدة البلدان يف عملية جعل برامج عملها متمشية مع االستراتيجية

__________ 

)١( ST/SGB/2000/8. 

 ICCD/COP(10)/14وICCD/COP(10)/13 وICCD/COP(10)/11 و ICCD/COP(10)/10الوثــــائق  )٢(
 .ICCD/COP(10)/15و
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ـ          ٨-م أ /٣ووفقاً للمقرر     -٥ ا ـ، أُدرجت خطة أداء اللجنة لوظائفها يف خطـة عمله
 اللذين أُعّدا وفقاً لنهج اإلدارة      ٢٠١١-٢٠١٠ وبرنامج عملها للفترة     ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة  

وميثـل حتليـل    .  مبا يتماشى مع األهداف التنفيذية لالستراتيجية      ج، وُنظماً القائمة على النتائ  
  . التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل أساس تقرير األداء هذا

 عرض عام للنفقات  - ألف  

 ٣١ نفقات أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر حـىت            ١اجلدول  عرض  ي  -٦
 اليت وافق عليها مؤمتر األطـراف      )٣(ت الثمانية األوىل   حبسب بنود االعتمادا   ٢٠١١مايو  /أيار

 يف املائة هلذا التاريخ     ٧١ بباستخدام معدل تنفيذ امليزانية املثايل احملدد       و. ٩-م أ /٩يف مقرره   
من فترة السنتني كدليل، ظلت معظم أوجه اإلنفاق ضمن املوارد املقررة باسـتثناء الـسفر               

بتمويل دوريت جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض       ياً  جزئوالضيافة، اللذين كانا مرتبطني     
ومن املتوقع أن تزيد النفقات املتصلة بالتدريب، واللوازم واملعـدات، وإدارة           . تنفيذ االتفاقية 

 يف خطة املشتريات    استهاللاملرافق املشتركة، زيادة كبرية يف األشهر املتبقية من السنة، عند           
 . صف الثاين من السنة املتعلقة بتكاليف إدارة املرافق املشتركةوعندما تستحق مدفوعات الن

  ١اجلدول 
  ٢٠١١مايو / أيار٣١النفقات حسب وجه اإلنفاق حىت 

 )باليورو(

 وجه اإلنفاق
امليزانية املعتمدة 

٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٣١النفقات حىت 

 ٢٠١١مايو /أيار
 النفقات كنسبة
 مئوية من امليزانية

 ٧٢٫٠  ٤٩٦ ٥٥٩ ٤  ٧٠٠ ٣٣٦ ٦   العاملنيظفني وغريهم منتكاليف املو
 ٩٠٫٠  ٠٣٩ ٥٤٢  ٠٠٠ ٦٠٢ اخلرباء االستشاريون
 ١٠٨٫٣  ٧٦١ ٦١٠  ٧٠٠ ٥٦٣ سفر املوظفني الرمسي

 ١٣٫٨  ٢٨٨ ٣٥  ٠٠٠ ٢٥٥ التدريب
 ١٣٢٫٦  ٢٠٢ ٢٥  ٠٠٠ ١٩ الضيافة

 ٦٤٫٣  ٩٨٢ ٤٩٤  ٠٠٠ ٧٧٠ تكاليف التشغيل العامة
 ١٤٫١  ٤٧٢ ١٣٨  ٠٠٠ ٩٨٤ اللوازم واملعدات

مكتب األمـم   (نفقات إدارة املرافق املشتركة     
 ٤٧٫٢  ٦٤٥ ٥٣٥  ٠٠٠ ١٣٥ ١ مكتب األمم املتحدة يف جنيف/املتحدة يف بون
 ٦٥٫١  ٨٨٦ ٩٤١ ٦  ٤٠٠ ٦٦٥ ١٠ اجملموع

  

__________ 

 .ICCD/COP(10)/10 من الوثيقة ٥انظر اجلدول  )٣(
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تعيني عقود   لتوزيع وظائف املوظفني العاملني مبوجب        عاماً  عرضاً ٢يقدم اجلدول   و  -٧
، كان عدد موظفي أمانة اتفاقية األمـم املتحـدة          ٢٠١١مايو  / أيار ٣١وحىت  . دةحمددة امل 

 عن موظفني اثـنني معيـنني يف         معينني يف وظائف ثابتة، فضالً      موظفاً ٤٧ملكافحة التصحر   
 .وظيفتني مؤقتتني

  ٢اجلدول 
 /ارـ أي ٣١مقارنة بني الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة حبسب مصدر التمويل، حىت           

 ٢٠١١يو ما

 اجملموع تكاليف الدعم الربناجمي صندوق بون الصندوق التكميلي امليزانية األساسية 

       مشغولة       معتمدة       مشغولة       معتمدة       مشغولة       معتمدة       مشغولة       معتمدة  ) أ (      مشغولة       معتمدة 

 ١ ١       ١ ١              أمني عام مساعد

 صفر ١       صفر ١  ١-   مد 

 ٩ ٩ ٣ ٣     ٦ ٦  ٥-  ف 

 ٧ ٧٫٢٥ ١ ١     ٦ ٦٫٢٥  ٤-  ف 

 ٩ ٧     ٤ ٤ ٥ ٣  ٣-  ف 

 ٣ ٦ ١ ١ ١ ١ ١ ١ صفر ٣  ٢-  ف 

 ٢٩ ٣١٫٢٥ ٥ ٥ ١ ١ ٥ ٥ ١٨ ٢٠٫٢٥                 اجملموع الفرعي

 ١٨ ١٩ ٥ ٥ ٢ ٣     ١١ ١١                  فئة اخلدمات العامة

 ٤٧ ٥٠٫٢٥ ١٠ ١٠ ٣ ٤ ٥ ٥ ٢٩ ٣١٫٢٥          اجملموع

  . اثننييننيلوظائف املعتمدة بانتظار نتيجة تعي مع جدول ا ليصبح متمشيا٣ً-  سوف ُيقلص عدد وظائف  الفئة ف  )أ(  
 التوزيع اجلغرايف واجلنساين ملوظفي أمانة االتفاقية املعينني يف         ٣ويبني اجلدول     - ٨

  . الفئة الفنية وما فوقها
  ٣اجلدول 

 ٣١التوزيع اجلغرايف واجلنساين للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها، حىت 
    ٢٠١١مايو /أيار

     آسيا        أفريقيا       لرتبة  ا
                   أمريكا الالتينيـة   

         والكارييب

ــا           أوروب
        الشرقية

                أوروبا الغربية  
          ودول أخرى

       مشغولة      إناث      ذكور

 ١ صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١              أمني عام مساعد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ١-   مد 

 ٩ ٢ ٧ ٤ صفر ١ ١ ٣  ٥-  ف 

 ٧ ٣ ٤ ٢ صفر ١ ٢ ٢  ٤-  ف 

 ٩ ٣ ٦ ٥ صفر ٢ ١ ١  ٣-  ف 

 ٣ ١ ٢ ١ ١ صفر ١ ٠  ٢-  ف 

 ٢٩ ٩ ٢٠ ١٢ ١ ٤ ٥ ٧                 اجملموع الفرعي

      من               النسبة املئوية
      اجملموع  

١٠٠٫٠ ٣١٫٠ ٦٩٫٠ ٤١٫٤ ٣٫٤ ١٣٫٨ ١٧٫٢ ٢٤٫١ 
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 األداء حسب الربنامج الفرعي : ٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة األمانة أهم إجنازات   - باء  

 يف الدعوة وإذكاء الوعي والتثق-١الربنامج الفرعي     

إذكـاء  ) ١: (، ركز عمل األمانة على ثالثة جماالت هي   ١يف إطار الربنامج الفرعي       -٩
الترويج التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من خـالل التمثيـل           ) ٢(الوعي واالتصال؛   

 . دعم مشاركة منظمات اجملتمع املدين) ٣(الرفيع املستوى واإلقليمي؛ 

أسـهمت  قد   إىل أن األمانة     ١ يف إطار الربنامج الفرعي      تشري نتائج أعمال األمانة   و  -١٠
تدهور األراضي واجلفاف، باعتباره أحـد  /بنجاح يف إذكاء الوعي بضرورة مكافحة التصحر 

وميثل التحسن يف توافر املواد اإلعالمية وزيـادة        . احللول ملواجهة التحديات العاملية الرئيسية    
 املواد، وأنشطة الشراكة املتعددة مثـل جنـاح         مستوى توزيعها، والطلب املتزايد على هذه     

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة    الشبكي ال وقع  املاتفاقيات ريو أو يوم األرض، وزيادة استخدام        
 .  على هذا التطور واضحاًالتصحر واالهتمام املتزايد لوسائل اإلعالم دليالً

ألمم املتحدة ملكافحة التـصحر     فيما يتعلق بالدعوة بفعالية إىل االعتراف باتفاقية ا       و  -١١
تدهور األراضي واجلفـاف،    /كمرجع معياري وجهة تنسيق عاملية لقضايا مكافحة التصحر       

أوليت أمهية كبرية لالتفاقية يف العديد من العمليات الدولية؛ وميثل القرار األخـري للجمعيـة           
تـدهور  / التـصحر  العامة لألمم املتحدة املتعلق بتنظيم حدث عايل املستوى يتعلق مبكافحة         

ويدل االهتمـام   .  أحد األمثلة اجليدة على ذلك     ٢٠١١سبتمرب  /األراضي واجلفاف يف أيلول   
املتزايد بإشراك األمني التنفيذي كمتحدث رئيسي يف العديد من االجتماعات الرئيسية علـى             

 . تدهور األراضي واجلفاف/االعتراف املتزايد بأمهية االتفاقية وأمهية قضايا التصحر

ُحسِّنت آليات مشاركة منظمات اجملتمع املدين من خالل استخدام معايري هتدف قد و  -١٢
ـ  ـمشاركة متساوية ملمث  حتقيق  عملية اختيار عادلة وشفافة وإىل      إرساء  إىل   ات ـلي منظم

ومع ذلك،  . اجملتمع املدين، مبا ييسر املسامهات اجلوهرية يف العملية عن طريق املشاركة اهلادفة           
مشل تنظيم  قد  و. إحدى املشاكل متثل  ودية متويل مشاركة منظمات اجملتمع املدين       ما زالت حمد  

جلسة حـوار   عقد  العمل يف الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وللمرة األوىل،           
تفاعلي بني املندوبني ومنظمات اجملتمع املدين، مما ميثل قناة جديدة هامة ملنظمـات اجملتمـع               

وبناء على مشورة من مكتب جلنـة اسـتعراض تنفيـذ           .  عن آرائها وشواغلها   املدين للتعبري 
االتفاقية، ركزت هذه املداوالت على أفضل املمارسـات يف جمـال تكنولوجيـات اإلدارة              

 .املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

ل وخالل فترة السنتني، واصلت األمانة اتصاالهتا مبنظمات اجملتمع املدين من خـال             -١٣
ومع . الربيد اإللكتروين وكذلك من خالل الصفحات الشبكية على املوقع الشبكي لالتفاقية          

ذلك، ال يشمل التواصل مع منظمات اجملتمع املدين حىت اآلن إال ما يقرب من ثلث املنظمات            
وقد يشكل إنشاء شبكة اتصال عن طريق اإلنترنت أو شبكة          . املعتمدة لدى مؤمتر األطراف   
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 للتواصل مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى اتفاقية مكافحـة            بديالً  هنجاً من املختصني 
ومن شأن هذا املنرب أن يزيد من فعالية االتصال من حيث التكلفة وأن يوفر منتدى               . التصحر

 . تفاعليا لتبادل املعلومات ووجهات النظر

علومات بشأن  امل وتقدمي    على تعزيز الفعالية   كبريةولوحدات التنسيق اإلقليمي قدرة       -١٤
تدهور األراضي واجلفـاف يف املنـاطق،     /اتفاقية مكافحة التصحر والقضايا املتعلقة بالتصحر     

 على علم باالجتماعات والعمليات اليت يتعني املشاركة فيها للحصول على أفضل            وهي أيضاً 
نت حمـدودة    كا ٢٠١١-٢٠١٠ومع ذلك، فإن املوارد املتاحة هلا يف فترة السنتني          . النتائج
ة هذه الوحـدات    فقد احنصرت مشارك  . ، مما حال دون استغالهلا لقدرهتا بشكل كامل       جداً

 يف االجتماعات اليت ُعقدت يف املدن املضيفة أو يف مكان قريب منها، أو استعيض عن                أساساً
. املشاركة باحلصول على املواد اإلعالمية اليت تؤدي إىل نتائج ال تتسم بنفس الفعاليـة             هذه  

 اليت ُتخصص فيها مبالغ     ٢٠١٣-٢٠١٢ويتم تناول هذه املشكلة يف امليزانية املقترحة للفترة         
  .  لتمويل وحدات التنسيق اإلقليميأكرب نسبياً

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

 فعـاالً   تقدمي األمانة دعماً   صفر     -١
لالستعراض الذي تضطلع بـه جلنـة       
استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلـم     
والتكنولوجيا بشأن اهلدف التنفيـذي    
املتعلق بالـدعوة وإذكـاء الـوعي       

  .والتثقيف يف سياق االستراتيجية

من  ةقدماملعلومات األساسية امل  
األمانة بشأن الـدعوة وإذكـاء      

ــف ــوعي والتثقي ــردال  يف  ت
ـة اسـتعراض   توصيـات جلن 
  .تنفيذ االتفاقية

فيما يتعلق بالدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ          
االتفاقية، مجعت األمانة املعلومات اليت قدمتها األطـراف        

، ١وغريها من الكيانات املبلِّغة املعنية باهلدف التنفيـذي         
وأعدت حتليالت أولية على الصعد العاملي واإلقليمي ودون 

ت النواتج املوضوعية لإلبالغ وكذلك     واسُتعرض. اإلقليمي
وقُدمت املعلومات التحليلية   . اجلوانب املتعلقة باملنهجيات  

واملنهجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورهتا        
التاسعة يف الوثائق الرمسية، وقُدمت إحاطات حول هـذا         

وسـاعدت األمانـة    . املوضوع إىل االجتماعات اإلقليمية   
وغ مالحظاهتا املتعلقة هبذا اهلدف التنفيذي      األطراف يف ص  

خالل جلسات الدورة التاسعة للجنة، ويف االجتماعـات        
  . اإلقليمية واجتماعات جمموعات املصاحل

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

تدهور األراضي واجلفـاف وأوجـه      /تعلقة بالتصحر إبالغاً فعاالً بالقضايا امل   
التآزر بني جهود التصدي هلذه القـضايا وعمليـة التكيـف مـع تغـري               

  .ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي/املناخ

دعم األطراف عمل األمانة يف جمال اإلبالغ عن قضايا         
تدهور األراضـي واجلفــاف وأوجـه      /التصـحر

  .ة التآزر ذات الصل
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  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
التوعية بأمهية معاجلة   زيادة    ١-١-١

تدهور األراضـي   /مشاكل التصحر 
تحديات للتصدي ل واجلفاف كوسيلة   

  .عاملية رئيسية

حجم التغطية اإلعالميـة هلـذه      
ـ    املنتجـات تخدام  القضايا واس

  .اإلعالمية املتعلقة هبا

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 

 إىلاستندت أنشطة األمانة املتعلقة بالتوعية واالتصال باجلمهور        
 ٣٠ومشلت نواتج األمانـة حـوايل       . استراتيجية اتصال شاملة  

 للحـصول   خارجياً طلبا٨٠ً آخر، وتلبية حوايل      وحدثاً معرضاً
 منتجـات ، وإنتاج أو تصميم العديد مـن        على مواد إعالمية  

وأُجريت . االتصال مثل امللصقات والالفتات واألقراص املدجمة     
علق ت مقابلة وغريها من أنواع التغطية اإلعالمية اليت ت        ٥٠حوايل  

 ٥٠، أرسلت األمانـة     ٢٠١٠ويف عام   . باألمانة بشكل مباشر  
 يف  اثالً مم نشرة تتعلق مبسح األراضي ومن املقرر أن ترسل عدداً        

  . ٢٠١١العام 
 للمناطق اجلافة إلذكاء الوعي الـدويل)٤(ومت تعيني ثالثة سفراء       

مبشكلة تدهور األراضي وأسباهبا وحلوهلا املمكنة، كما ُنظم يوم
وأُطلق عقد األمـم املتحـدة للـصحارى. األرض ثالث مرات 

مخسة اجتماعـات إقليميـةعقد  ومكافحة التصحر من خالل     
وقامت األمانـة بتنـسيق. )٥(٢٠١٠ ه يف عام  ُخصصت إلطالق 

فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بشأن عقد الصحارىأنشطة  
جناح اتفاقيات ريو الذي ميثـلُنظّم مرتني   و. ومكافحة التصحر 

  . شريكا٢٠ًمنتدى للتواصل التعاوين يضم 
٢٠ ٠٠٠د من   ـ املوقع الشبكي للعق   إىلوزاد عدد الزيارات الشهرية         

وأُعيد النظـر يف. ٢٠١٠يف عام    ٢٤ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٩ عام   يف
الصورة املرئية لالتفاقية فاعُتمدت شـعارات ومنـاذج جديـدة

وأُعيد تصميم املوقع الشبكي لالتفاقية وستصبح النسخة. لألمانة
  .  اجلديدة منه جاهزة لالستخدام قبل هناية السنة

 الوعي عـنونشطت وحدات التنسيق اإلقليمي يف جمال إذكاء          
املمارسات الـسليمة وتقـارير    (طريق مجع املواد اإلعالمية من املناطق       

بشكل منتظم، واالتـصال) املناسبات اليت تكتسي قيمة إعالمية    
  .بالشركاء اإلقليميني احملتملني للتعاون معهم يف أنشطة التوعية

  
__________ 

هيون، رئيس مؤسسة غابات املستقبل والـسفري الـسابق          - م السيد كوون بيونغ   سفراء املناطق اجلافة ه    )٤(
جلمهورية كوريا، والسيد كارلوس مارشينا، العب كرة قدم إسباين، والسيدة ديبورا فرايزر، مغنية كنسية              

 .من جنوب أفريقيا

 ١٦فورتاليزا، الربازيل،   : رييباحلدث العاملي واإلقليمي املتعلق بإطالق العقد يف منطقة أمريكا الالتينية والكا           )٥(
؛ حـدث   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦نريويب، كينيا،   : ؛ حدث إطالق العقد يف أفريقيا     ٢٠١٠أغسطس  /آب

؛ حدث إطـالق    ٢٠١٠ تشرين األول    ١٢سيول، مجهورية كوريا،    : إطالق العقد يف آسيا واحمليط اهلادئ     
؛ ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢-١١يكية،  كولورادو، الواليات املتحدة األمر   : العقد يف أمريكا الشمالية   

 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦لندن اململكة املتحدة، : وحدث إطالق العقد يف أوروبا
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
تدهور األراضي واجلفاف يف    /لتصحرتناول القضايا املتعلقة با     ٢-١

 بالتجـارة الزراعيـة،     نيـة الصلة، مبا فيها تلك املع    احملافل الدولية ذات    
والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واسـتغالله اسـتغالالً          

  .مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة واحلد من الفقر

ور اتفاقية األمم املتحـدة     تقدمي األطراف دعماً فعاالً لد    
وذلك ملكافحة التصحر وواليتها وزيادة التأكيد عليهما،       

بصفتها أيضاً أطرافاً يف اتفاقيـات ريـو وأعـضاء يف           
استعداد احملافل الدوليـة     .املؤسسات الدولية ذات الصلة   

تـدهور األراضـي    /املستهدفة ألن تضع قضايا التصحر    
  .اأو قراراهت/واجلفاف ضمن اعتباراهتا و

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

اضطالع األمانة بأنشطة     ١-٢-١
 االعتراف باتفاقيـة    نيلدعوة فعالة ل  

األمـم املتحدة ملكافحة التـصحر     
كمرجع معياري وإطـار عـاملي      
للتنــسيق يف جمــال قــضايا   

  .ر األراضي واجلفافتدهو/التصحر

عدد الـدعوات املوجهـة إىل        -
 أحداث رفيعـة    ترؤساألمانة ل 

  .املستوى أو التحدث فيها
عدد اإلشارات إىل اتفاقية األمـم        -

املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف 
االستنتاجات والقرارات الـصادرة    
عن اجتماعات األمـم املتحـدة      
والعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية    

  .فيها األمانةاليت تشارك 

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة حىت 

الذي اعتمدته يف ٦٥/١٦٠قررت اجلمعية العامة، يف قرارها      
عقد اجتماع رفيع املـستوى،  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول 
التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف"عن موضوع   

٢٠يف  وذلك  ،  "يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر      
 قبل املناقـشة العامـة لـدورهتا أي ،٢٠١١سبتمرب  /لأيلو

السادسة والستني؛ وسوف ميثل االجتماع فرصة هامة لـدفع
  .االتفاقية قدما على أعلى مستوى من مستويات صنع القرار

األمانـة للمـشاركة يفإىل  زاد عدد الدعوات املرسلة     قد  و    
إىل ٢٠٠٩ يف عـام     ١٩٣اجتماعات زيادة بـسيطة مـن       

 اجتماعاً ٢٥وشاركت األمانة يف    . ٢٠١٠ يف عام    )٦(٢٠١٠
رفيع املستوى، مبا يف ذلك مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين

، ومؤمتر استعراض التقدم حنو حتقيق األهدافبأقل البلدان منواً  
اإلمنائية لأللفية، واجلزء الوزاري ملؤمترات األطراف يف اتفاقية

ري املناخ، واتفاقيـة التنـوعاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ    
ويف نصف هذه االجتماعات، ألقى األمني. البيولوجي وغريها 
  . أو شارك كمحاور رئيسياًالتنفيذي خطاباً

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخإىل  وأشري      
تـدهور األراضـي واجلفـاف يف/واتفاقية مكافحة التصحر  

 اجتماعـا٢٥ن أصل   ـ م اعاً اجتم ١٩ توقرارااستنتاجات  
  .  رفيع املستوى

وروجت وحدات التنسيق اإلقليمـي لالتفاقيـة يف بعـض    
االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية، لكن معظم دعـوات

ومع. املشاركة ُرفضت بسبب نقص املوارد املخصصة للسفر      
 يف نـشطاً  ذلك أسهمت وحدات التنسيق اإلقليمي إسـهاماً      

عند الطلـباملنتديات والنقاشات وقدمت    أنواع أخرى من    
  . مواد إعالمية تتعلق باالتفاقية

__________ 

 .هذا العدد ال يشمل إال الدعوات املرسلة بالربيد الرمسي واملسجل )٦(
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
زيادة إشراك منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الـشمال     ٣-١

واجلنوب، باعتبارها من أصحاب املصلحة، يف العمليات املتعلقة باالتفاقية،         
تدهور األراضي واجلفاف يف مبادراهتـا املتعلقـة        /روتناول مسائل التصح  

  .بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

 اجملتمع  قبول األطراف ودعمها الدور الفعال واهلام ملنظمات      
امتالك املنظمات غري احلكومية العاملة يف إطـار        . املدين

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر القدرة املؤسسية       
  . درات هامة ومتابعتهاعلى االضطالع مببا

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

حتسني آليات مـشاركة      ١-٣-١
منظمات اجملتمع املدين، واضطالع     
املنظمات املشمولة بالرعاية منـها     
باملزيد مـن مبـادرات التوعيـة،       

ــش ــل م اركتها يف وحتــسني متوي
  .االجتماعات

مبلغ التمويل املخصص ملشاركة      -
منظمــات اجملتمــع املــدين يف 
مؤمترات األطـراف يف اتفاقيـة      

  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر
عدد مبـادرات التوعيـة الـيت         -

اضطلعت هبا منظمات اجملتمـع     
  .املدين املشمولة بالرعاية

مدى إدراج مسامهات منظمات      -
 تقارير مـؤمتر    اجملتمع املدين يف  

األطراف وجلنة استعراض تنفيذ    
  .االتفاقية

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
ُوضعت آلية لضمان التوازن يف مشاركة منظمـات  اجملتمـع

 وطُبقت فيما يتعلـق بالـدورة٩-م أ /٥املدين وفقا للمقرر    
وحضر أربعون ممثالً  . السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

تمع املدين الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذملنظمات اجمل 
 منهم من تربعات قُدمت بواسطة١٨االتفاقية، ُمولت مشاركة    

وسـوف جيتمـع فريـق. آخرينأمانة االتفاقية ومن شركاء     
  .االختيار مرة أخرى قبل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

ـ    إىل  وقدمت األمانة، باإلضافة     دين يفتيسري مشاركة اجملتمع امل
اجتماعات االتفاقية، املساعدة ملنظمـات اجملتمـع املـدين يف
التحضريات املوضوعية للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ
االتفاقية والدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيـا،
من خالل تقدمي إحاطات حول بنود جدول األعمال واملسائل

وفيما يتعلـق. يم اجتماع حتضريي  اإلجرائية، ومن خالل تنظ   
،بالدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، جيري اآلن حتضري اإلحاطات       

ُحددت شبكة كورية ملنظمات اجملتمع املدين لتقدمي الدعم يفو
   .تنظيم اجتماع حتضريي

إىلرسـائل بالربيـد اإللكتـروين       على حنو منتظم     ّجهتوو
   .نسية واإلسبانيةمنظمات اجملتمع املدين باإلنكليزية والفر

واألمانة شريك يف مشروع تنفذه مجهورية كوريـا إلطـالق
الدورة العاشرةأثناء  منتدى أعمال لإلدارة املستدامة لألراضي      

إشراك مدراء من القطـاعإىل  ويسعى املنتدى   . ملؤمتر األطراف 
اخلاص يف مناقشة مسائل تتعلق باإلدارة املـستدامة لألراضـي

  .  تدهور األراضي واجلفاف/حروتتناول مشكلة التص
الـات اتـص  ـوكانت وحدات التنسيق اإلقليمي مبثابة جه     

كما. فيما يتعلق مبسائل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       
روجت هذه الوحدات لالتفاقية يف أوساط منظمات اجملتمـع

  .املدين يف كل منطقة
استخدام الطالب وفئات     ٢-٣-١

للمـواد  زايداً  استخداماً مت الشباب  
التثقيفية املتاحة هلم واملتعلقة بقضايا     

  .تدهور األراضي واجلفاف/التصحر

 ،مدى استخدام املدارس واجلامعات   
للمعلومات الـيت    ،ألغراض تثقيفية 

تتيحها االتفاقيـة بـشأن قـضايا       
   .تدهور األراضي واجلفاف/التصحر

  

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
تـدهور/ تتعلق بقـضايا التـصحر      حماضرة ١٩قدمت األمانة   

 مجهور متنوع يشمل طالب جامعـاتإىلاألراضي واجلفاف   
ُنـشرت املـوادقد  و. ودبلوماسيني وفئات أخرى من الشباب    

  . على شبكة اإلنترنتالتثقيفية على موقع االتفاقية
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   إطار السياسة العامة-٢الربنامج الفرعي     
قدمه األمانة يف مواءمة وتطوير برامج العمل        الدعم الذي ت   ٢يشمل الربنامج الفرعي      -١٥

الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، والتعاون مع املنظمات الدولية، وتعزيز أوجه التآزر بـني             
تـدهور  / فيما يتعلق بالصالت بني التصحر     ياتفاقيات ريو الثالث، والعمل التحليلي والدعو     
خفيف  من حدة الفقـر، واملـساواة بـني          األراضي واجلفاف، واملاء، واألمن الغذائي، والت     

  .اجلنسني، والغابات، واهلجرة
وخالل فترة السنتني، عززت األمانة دعمها للبلدان املتضررة فيما يتعلـق مبواءمـة               -١٦

برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية، ويبدو بشكل عام أن خطى هذه العمليـة آخـذة يف            
 ٩-م أ / ١٣ذه العملية لتحقيق اهلدف احملدد يف املقرر         تعزيز ه  إىلبيد أن مثة حاجة     . التسارع

  . ٢٠١٤حبلول عام 
وبغية دعم مواءمة برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية مع االستراتيجية، أعـدت              -١٧

 حلالة تنفيذ هذه الـربامج       شامالً األمانة للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية حتليالً       
وسوف ُيستخدم التحليل ومعلومات الرجـع ذات       . ذة حىت اآلن ملواءمتها   ولإلجراءات املتخ 

 الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لتوجيه العمل املستقبلي          إىلالصلة اليت وردت    
  .يف هذا السياق

مشاركة منظمات وبرامج التعاون الرئيسية املتعددة األطراف       لزيادة  وروجت األمانة     -١٨
ويـشكل  . وتنفيذ برامج العمل، مما أتاح زيادة الدعم للبلدان األطراف املتـأثرة          يف مواءمة   

استجابة على مـستوى منظومـة األمـم        : املناطق اجلافة يف العامل   : "مشروع التقرير املعنون  
 منظمة من منظمـات     ٢٠خطوة حنو حتقيق هذا اهلدف، بوصفه مبادرة ألكثر من          " املتحدة

  . ات متماسكة يف حل املشكالت املتعلقة باألراضياألمم املتحدة لتقدمي مسامه
 زيادة فهم أوجه الترابط بني تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة           إىلوسعت األمانة جاهدة      -١٩

والتصدي لقضايا تغري املناخ، والتنوع البيولوجي، وندرة املياه، والغابات،          ملكافحة التصحر، 
 اإلدارة املستدامة لألراضـي وإىل      إىلد اإلشارات   ويتزايد عد . واملساواة بني اجلنسني واهلجرة   
تدهور األراضي واجلفاف يف التقـارير واملقـررات املتـصلة          /أمهية تناول موضوع التصحر   

  .باملواضيع املذكورة أعاله
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
تقدمي األمانة دعماً فعـاالً        صفر -٢

 جلنة استعراض   ريهلالستعراض الذي جت  
تنفيذ االتفاقية بشأن اهلدف التنفيـذي   
املتعلق بإطار السياسة العامة يف سياق      

  .االستراتيجية

املعلومات األساسية الـيت تعـدها      
األمانة بشأن إطار السياسة العامـة      

يف توصيات جلنة استعراض    تنعكس  
  .ةتنفيذ االتفاقي

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
فيما يتعلق بالدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،
مجعت األمانة املعلومات اليت قدمتها األطراف وغريها مـن

، وأعـدت٢الكيانات املبلِّغة املعنية باهلـدف التنفيـذي        
ـ  ياتحتليالت أولية على املستو     واإلقليمـي ودونة العاملي
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

 واسُتعرضت النواتج املوضوعية لإلبالغ وكـذلك.اإلقليمي
املعلومات التحليليـةوقُدمت  . اجلوانب املتعلقة باملنهجيات  

واملنهجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورهتـا
 إىل االجتماعـاتالتاسعة يف الوثائق الرمسيـة، وقـدمت      

وسـاعدت األمانـة.  إحاطات تتصل باملوضوع   اإلقليمية
ف يف النظر يف هذا اهلدف التنفيذي خالل جلـساتاألطرا

أو/الدورة التاسعة للجنة، ويف االجتماعـات اإلقليميـة و        
  اجتماعات جمموعات املصاحل، حسب الطلب

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
  االقتـصادية  -تقييم العوامل السياساتية واملؤسسية واملالية واالجتماعيـة          ١-٢

واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة     ر وتدهور األراضي،    املؤثرة يف التصح  
  .لألراضي، وتقدمي توصيات بشأن التدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

 /استعداد األطراف لدعم تقييم العوامل املـؤثرة يف التـصحر       
تدهور األراضي واجلفاف واحلواجز اليت تعـوق اإلدارة        

 بري إلزالة هذه احلواجزاملستدامة لألراضي؛ والتوصية بتدا

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
زيادة تنقيح برامج العمل      ١-١-٢

  .اإلقليمية ملواءمتها مع االستراتيجية
عدد برامج العمل اإلقليميـة الـيت       
ــها مــع أهــداف  جــرت مواءمت

  . جيةاالستراتي

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
فيما يتعلق بالدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة،

 حلالة تنفيذ برامج العمل اإلقليمية شامالً أعدت األمانة حتليالً  
ودون اإلقليمية يف إطار االتفاقية، واإلجراءات املتخذة حىت

 جيريهوحظ أن ول. اآلن ملواءمة هذه الربامج مع االستراتيجية     
  .  ة عدد قليل من برامج العملتنفيذ أو مواءم

ومنذ الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،  قدمت
وحدات التنسيق اإلقليمية الدعم للمناقشات بـني بلـدان
املنطقة حول اخلطوات املقبلة فيما يتعلـق بـربامج العمـل

امج أحـد أبعـادومتثل هذه الرب  .  اإلقليمية ودون اإلقليمية  
النقاش األوسع حول التنسيق اإلقليمي، وسوف ختـضع، يف
هذا السياق، ملزيد من املناقشة خالل االجتماعات اإلقليمية

  .٢٠١١سبتمرب /يف أيلول
زيادة فهم أوجه الترابط      ٢-١-٢

بني تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة       
ملكافحة التصحر والتصدي لقضايا    

 واملساواة بني   ،ندرة املياه، والغابات  
 واهلجرة علـى التـوايل،      ،اجلنسني

إضافة إىل ما يتصل بـذلك مـن        
مسائل اإلدارة على صعيد متعـدد      

  .القطاعات

عدد اإلشارات إىل اتفاقيـة األمـم       
أو قضايا  /املتحدة ملكافحة التصحر و   

تدهور األراضي واجلفـاف    /التصحر
أو اإلدارة املستدامة لألراضـي يف      /و

ت الـصادرة عـن     التقارير والقرارا 
املياه، األحداث الرئيسية املتعلقة بندرة     

 والغابات، واملساواة بـني اجلنـسني،     
  .واهلجرة املتصلة باملناطق اجلافة

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
ُوضعت أطر السياسة العامة يف جمال الدعوة بـشأن امليـاه،

تدهور األراضي واجلفاف،/واملساواة بني اجلنسني، والتصحر   
تغري املناخ، والتخفيف مـن حـدة الفقـر، يف سـياقو

 إىل منـشوراسـتناداً (تدهور األراضي واجلفاف،    /التصحر
،)الغابـات (، والغطاء األرضـي     )"البليون نسمة املنسيون  "

وخضعت بعض. واألمن الغذائي بالتعاون مع شركاء خمتلفني     
، أو فُتح جمالمن قبل النظراء  مشاريع األطر لعملية استعراض     

وسوف يتم . لتعليق عليها من خالل موقع االتفاقية على اإلنترنت       ا



ICCD/COP(10)/12 

13 GE.11-62783 

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

عرض أطر السياسة العامة يف الدورة العاشرة للجنة استعراض
  . الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف/تنفيذ االتفاقية

وشاركت األمانة يف االجتماعات اليت عقدهتا األمم املتحدة
دى العاملي املقبـلللمنتاألعمال التحضريية   يف  وبشأن املياه   

 ندرة املياه يفإىلوتشري نتائج هذه االجتماعات     . ملياهبشأن ا 
كمـا سـامهت. تدهور األراضي واجلفاف  /سياق التصحر 

األمانة يف عدة أحداث رفيعة املستوى ويف اجتماعات أخرى
عاجلت قضايا األمن الغذائي والتخفيف من حـدة الفقـر،

وع البيولـوجي، وتغـريوإدارة الغابات، واحلفاظ على التن    
املناخ؛ وأشارت الوثائق اخلتامية ملعظم هـذه االجتماعـات

إىلتدهور األراضـي واجلفـاف أو     / التصحر إىلواألحداث  
  . )٧(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

وبالتعاون مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملواد الطبيعيـة،
 التاسـعة للجنـةنظمت األمانة حلقة عمل خالل الـدورة   

استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني يف
ـ     . إطار اتفاقية مكافحة التصحر    ةوقد ُجمعت نتـائج حلق

العمل يف مشروع إطار السياسة العامة بشأن املساواة بـني
  .اجلنسني

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
نقيح برامج عملها الوطنية لوضـعها      قيام البلدان األطراف املتأثرة بت      ٢-٢

يف شكل وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومـات أساسـية بيوفيزيائيـة            
  . اقتصادية، وإدراجها يف أُطر استثمار متكاملة-واجتماعية 

قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية وقـضايا            ٣-٢
اضي يف ختطيط التنمية ويف غـري       اإلدارة املستدامة لألراضي وتدهور األر    

  .ذلك من اخلطط والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

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

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسيبي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
زيادة فعالية اخلـدمات      ١-٣-٢

 البلــدان يف مواءمــة إىلاملقدمــة 
وتبسيط برامج عملها الوطنية مـن      
خالل التعاون مع برنـامج األمـم       

  .املتحدة اإلمنائي

عدد خطط العمل الوطنية اليت جرت      
مواءمتها مع االستراتيجية بدعم مـن      

  .األمانة

  :٢٠١١مايو / أيار٣١ يف احلالة
دعما ملواءمة برامج العمل الوطنية، أعدت األمانة، باالشتراك

 تقنية ومفاهيمية عن مواءمة برامجاتمع اآللية العاملية، ورق   
العمل الوطنية ملساعدة جهات االتصال الوطنيـة يف قيـادة

وُوضع برنامج مـشترك. عملية وضع برامج العمل الوطنية    
ل الوطنية، يتوخى التعاون مـعـمج العمراـحول مواءمة ب  
، ومت إطالقه خالل اجتمـاعي متأثراً  بلدا٢٠ًما يقرب من    

__________ 

 .١- ٢- ١ باإلجناز املتوقع صليرجى االطالع على املعلومات املتعلقة باألداء فيما يت )٧(
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسيبي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

أثناء الدورة التاسعة للجنة اسـتعراضقدا  ُعمائدة مستديرة   
  .تنفيذ االتفاقية

ُنظمت ثالث حلقات عمل دون إقليميـة بـشأن بنـاءو
وريةالقدرات يف جمال مواءمة برامج العمل الوطنية يف اجلمه        

وسوف ُتعقد حلقات عمل. التشيكية، وغواتيماال ونيجرييا  
.٢٠١١يونيـه   /مماثلة يف سري النكا وبوروندي يف حزيران      

وتشمل املوضوعات اليت تتناوهلا حلقات العمل هنج مواءمـة
برامج العمل الوطنية، ودعم احلصول على متويل من مرفـق

لتمكينية، وإدمـاجالبيئة العاملية، وال سيما بالنسبة لألنشطة ا      
برامج العمل الوطنية، وأوجه التآزر مع االستراتيجية وخطة

  .لتنوع البيولوجيبشأن االعمل الوطنيتني 
وُنظم نشاط مواز يتعلق بأوجه التآزر بني برامج العمـل يف

مؤمتر األمم املتحدة الرابـعإطار اتفاقيات ريو الثالث خالل      
  .  ٢٠١١مايو /يف أياراملعقود  أقل البلدان منواًاملعين ب

 دعم مواءمة برامج العملإىلونفذت معظم األنشطة الرامية     
 بالتعاون مع اآللية العاملية، وميكن احلصول على مزيدةالوطني

من تقرير األداء املتعلق بربنامجيف هذا الشأن    من املعلومات   
  .)٨(العمل املشترك

حصول البلدان األطراف     ٢-٣-٢
متزايـد مـن    املتأثرة على دعـم     

املنظمات والربامج الرئيسية للتعاون    
املتعدد األطراف لكي تدرج برامج     
عملها الوطنية وإدارهتا املـستدامة     
لألراضي وقضايا تدهور األراضـي     
يف ختطــيط التنميــة ويف اخلطــط 
والسياسات القطاعية واالستثمارية   

  .ذات الصلة

عدد السياسات والُنهج اليت اعتمدهتا     
 والزراعة، وبرنـامج    منظمة األغذية 

األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم     
اليت تتناول بـرامج    واملتحدة للبيئة،   

العمل الوطنيـة واإلدارة املـستدامة      
لألراضي وقضايا تدهور األراضي يف     
املناطق اجلافة استناداً إىل مـسامهات      
مقدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة      

  .ملكافحة التصحر

  :٢٠١١مايو / أيار١٣احلالة يف 

:ملنـاطق اجلافـة يف العـامل      ا: "قُدم مشروع التقرير املعنون   
خالل الدورة" ستجابة على مستوى منظومة األمم املتحدة     ا

فربايـر/التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف شـباط       
٢٠وهذا التقرير هو مثرة مبادرة مشتركة ألكثر من         . ٢٠١١

حتديد احللولإىل  دف  هتتحدة،  منظمة من منظمات األمم امل    
ن منظومة األمم املتحدة من تقدمي إسهاماتاملمكنة اليت متكّ  

قـد صـيغو. متماسكة يف حل املشاكل املتعلقة باألراضي     
األمـمبرنامج  فريق إدارة البيئة الذي يقوده      إطار  التقرير يف   

  . املتحدة للبيئة
 معتكفات مشتركة مع برنـامج األمـم املتحـدة         ُنظّمتو

اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة
أدتللتربية والعلم والثقافة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،        

خطط عمل تركز على جمـاالت ُحـددت فيهـاإىل وضع   
وتشكل أنشطة االتصال واملنشورات.  املشتركة االهتمامات

 برنـامج األمـمويركـز .  من مجيع اخلطط   املشتركة جزءاً 
بينمااملتحدة اإلمنائي على دعم التنفيذ على املستوى الوطين،         

__________ 

 .ICCD/COP(10)/11الوثيقة  )٨(
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسيبي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

يركز برنامج األمم املتحدة للبيئة على الرصـد والتقيـيم،
واليونسكو على املياه والتعليم، واملنظمة العامليـة لألرصـاد

معتكفتنظيم  ومن املزمع   . اجلوية على اجلفاف ورصد األثر    
د الدويل حلفظ الطبيعـة واملـواردذي صلة مع االحتا   آخر  

، وسوف تـسعى األمانـة٢٠١١يونيه /الطبيعية يف حزيران  
 إشراك االحتاد يف بناء القدرات يف جمـالإىلبشكل خاص   

  .اإلدارة املستدامة لألراضي
"السور األخضر العظـيم  "وتواصل األمانة تعاوهنا مع مبادرة      

  .)TerrAfrica(وشراكة أرض أفريقيا 
  االفتراضات/املخاطر  يجةجمال النت

اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقـة             ٥-٢
بالتصحر وتدهور األراضي، والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ         

  .والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

إبداء أطراف اتفاقيات أخرى استعدادها للتعاون وسعيها       
اط إىل إجياد أوجه تآزر تشمل جدول أعمال اتفاقية         بنش

  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر والقضايا ذات الصلة هبا

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
حتسني فهم أمهية قـضايا     ١-٥-٢

فاف تدهور األراضي واجل  /التصحر
ــي يف  ــستدامة لألراض واإلدارة امل
التصدي لتغري املناخ وحفظ التنوع     

  .البيولوجي

ــضايا   ــارات إىل ق ــدد اإلش ع
تدهور األراضي واجلفـاف    /التصحر

واإلدارة املستدامة لألراضي يف تقارير     
وقرارات االجتماعات املتعلقة بـتغري     
املناخ والتنوع البيولوجي، استناداً إىل     

ة يف إطار اتفاقيـة     املسامهات الوارد 
  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
 يف االجتماع العاشر لفريـق٢٠١٠شاركت األمانة يف عام     

االتصال املشترك التفاقيات ريو الثالث الذي اُتفق خالله على
، ترأسـت٢٠١١أبريـل   /ويف نيسان . عناصر تعزيز التعاون  
دي عشر لفريق االتصال املشترك، الذياألمانة االجتماع احلا  

جـراءات مـشتركة،الختاذ إ عن مبادئ متفق عليها     .أسفر  
 ومؤمترات األطراف املقبلة٢٠+ريو مؤمتر    يف سياق  خصوصاً

  .وقضايا أخرى
وناقشت األمانة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي موضـوع

مجحلقات العمل املشتركة اليت تربط بني عملية مواءمة بـرا         
العمل الوطنية التفاقية مكافحة التصحر مع االستراتيجية وعمليـة

 االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني للتنوع البيولوجيمراجعة
ونظرا حملدودية املـوارد يف.  ألهداف التنوع البيولوجي   وفقاً
، من املقرر أن ُتعقد حلقات العمل هذه يف عـام٢٠١١عام  

قية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأنأعربت أمانة اتفا  قد  و. ٢٠١٢
  .  املناخ عن اهتمامها باملشاركة يف بعض حلقات العملتغري

وبالتعاون مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيـة
 اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية تغري املناخ، شاركتوأمانيت

أن قضايااألمانة يف تنظيم حلقة عمل ُتعىن بتعزيز التعاون بش        
املساواة بني اجلنسني يف سياق اتفاقيات ريو الثالث ومرفـق

واُتفق بصورة مؤقتة على إجـراءات مـشتركة. البيئة العاملية 
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

بشأن الدورة احلادية عشرة لفريق االتصال املشترك التفاقيات
  .ريو الثالث
، شاركت األمانة يف مـؤمتر األطـراف يف٢٠١٠ويف عام   

يف ناغويا، اليابان، ويف مؤمتر املعقود   لوجياتفاقية التنوع البيو  
   يفاملعقوداخ ـاألطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املن

أتاحت املناسبتان كلتامها فرصـةقد  و. كانكون، املكسيك     
لتعزيز التآزر يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي لدى تنـاول

 بعـض هـذهتغري املناخ والتنوع البيولوجي، وُنفـذ     قضايا  
األنشطة، مبا يف ذلك تنظيم العديد من اللقـاءات اجلانبيـة

 اتفاقيـة التنـوعوجناح اتفاقيات ريو، بالتعاون مع أمـانيت   
  . البيولوجي واتفاقية تغري املناخ وغريمها من الشركاء

كل من اتفاقية التنوع البيولوجييف  ف  اطراألويتناول مؤمتر   
 بشأن تغـري املنـاخ قـضاياواتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  

طرافاألقرر مؤمتر   قد  و. تدهور األراضي واجلفاف  /التصحر
، تـشجيعأمور أخرى  مجلة   يفاتفاقية التنوع البيولوجي،    يف  

.العمل التعاوين لتعزيز التنوع البيولوجي للمنـاطق اجلافـة        
وعلى سبيل املتابعة، تقوم أمانتا اتفاقية التنـوع البيولـوجي

م املتحدة ملكافحة التصحر بتحـديث برنـامجواتفاقية األم 
  .مؤمتر األطرافمقررات العمل املشترك مبا يراعي 

اإلطاريـةاتفاقية األمم املتحـدة     يف  طراف  األواعتمد مؤمتر   
 خمتلفـةبشأن تغري املناخ اتفاقات كانكون اليت توفر فرصـاً        

األرض والتربة يف الوثائق اخلتامية ملفاوضـاتقضايا  لدمج  
وقد تتعلق هذه الوثائق اخلتاميـة بـالُنهج. ناخ املقبلة تغري امل 

 يفواآلليات التشغيلية وبآليات تنفيذ خيارات التكيف والتخفيـف     
  .جماالت جديدة، مثل التربة الزراعية واملياه والغابات

تتضمن برامج العمـل    و  ٢-٥-٢
املعدة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة      
 ملكافحة التصحر مسألة التخفيـف    

  .من آثار اجلفاف

عدد البلدان األطراف املتأثرة الـيت      
تدرج يف بـرامج عملـها تـدابري        

  .للتخفيف من آثار اجلفاف

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
شاركت األمانة يف اجتماعني يتعلقان باجلفاف وإدارة خماطر

واشتركت أمانة املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة. اجلفاف
كافحة التصحر يف وضع مفهوم ملبادرة عامليةوأمانة اتفاقية م  

.سياسات وطنية بـشأن اجلفـاف     وضع   إىلالدعوة  حول  
وأيدت منظمة األرصاد اجلوية هذه املبـادرة يف اجتماعهـا

يفاملبـادرة   ، ومن املقرر إطالق     ٢٠١١مايو  /املعقود يف أيار  
 خالل اجتماع رفيع املستوى حول الـسياسات٢٠١٢عام  

  . فافالوطنية بشأن اجل
بدأ التعاون مع منظمات األمم املتحدة اليت يوجد مقرهاقد  و

يف بون واليت تعمل على رصد اجلفاف ونظم اإلنذار املبكـر
 يف نشطاً وكانت وحدة التنسيق اإلقليمي يف آسيا شريكاً       .به
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

مبادرة التعاون اإلقليمي يف جمال رصد اجلفاف وعواصـف
دهـا اللجنـة االقتـصاديةالغبار ويف تدابري الوقاية اليت تقو     
  . واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

كما سامهت األمانة يف إنشاء املركز اإلقليمي إلدارة اجلفاف
  . يف جلنته التوجيهيةيف جنوب شرق أوروبا بصفتها عضواً

   العلم والتكنولوجيا واملعرفة-٣الربنامج الفرعي     
األمانة على تسهيل عملية اإلبالغ يف ضوء       ، يركز عمل    ٣يف إطار الربنامج الفرعي       -٢٠

  .األثر، ويدعم جلنة العلم والتكنولوجيا يف تنفيذ عملهاتقييم مؤشرات األداء و
االتفاقية باستخدام اإلبـالغ    أمانـة  ، بدأت   ٢٠١١-٢٠١٠وخالل فترة السنتني      -٢١

ويتـيح نظـام    . القائم على مؤشرات األداء املتعلق بتحقيق األهداف التشغيلية لالستراتيجية        
استعراض األداء وتقييم التنفيذ إجراء استعراض مقارن وتقييم التقدم احملرز، مما يسمح بتحديد        

، سوف يغطي نظـام     ٢٠١٣-٢٠١٢ويف الفترة   . ما يتعني اختاذه من إجراءات بشكل فعال      
تيجية،  رصد األثر يف ضوء األهداف االستراتيجية لالسترا       استعراض األداء وتقييم التنفيذ أيضاً    

رز تقدم كبري يف وضع مؤشرات األثر وخطوط األسـاس          ـ، أُح ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة   
  .ذات الصلة

 إسـهامات   ٢٠٠٩املؤمتر العلمي األول التفاقية مكافحة التصحر يف عام         قد تلقى   و  -٢٢
الرصـد  يف جمـال    والتكنولوجيا  جلنة  واسعة النطاق من األوساط العلمية لدعم عمل العلم         

ويف إطار متابعة املؤمتر، أجرت األمانة تقييمات تشاركية لنتائج وتنظـيم املـؤمتر             . والتقييم
وجيري التحضري  . العلمي األول، وسوف ُيستفاد من نتائج هذه التقييمات يف املؤمترات املقبلة          

  .٢٠١٢على قدم وساق للمؤمتر العلمي الثاين الذي سيعقد يف عام 
الحتياجـات  لملعارف هبدف حتسني االسـتجابة      بدأت األمانة بتحسني إدارة ا    وقد    -٢٣
وتشمل هذه . لمعلومات يف عملية مكافحة التصحر وزيادة فعالية وظائفها من حيث التكلفة       ل

العملية تطوير عنصر الوساطة يف نقل املعرفة العلمية اليت ميكن أن تنطوي على منابر تفاعليـة             
  . لتبادل املعلومات

نظيم املشورة العلمية الدولية واملتعددة التخصـصات يف         تقييم أويل لكيفية ت    أُجريو  -٢٤
وسوف ُتدعى األطراف واجلهات املعنية األخـرى إىل         .إطار عملية اتفاقية مكافحة التصحر    

يوليـه  /اإلسهام يف عملية التقييم من خالل استطالع علـى شـبكة اإلنترنـت يف متـوز               
  . ٢٠١١أغسطس /وآب
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  شرات األداءمؤ
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

تقدمي األمانة دعماً فعاالً     صفر     -٣
لالستعراض الذي تضطلع به جلنـة      
استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم     
والتكنولوجيا بشأن اهلدف التنفيذي    
املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة    

  .يف سياق االستراتيجية

يف توصيات جلنة   إىل أي حد تنعكس     
استعراض تنفيذ االتفاقية املعلومـات     

ة املقدمة من األمانة بـشأن      األساسي
بلوغ اهلدف التنفيذي املتعلق بـالعلم      

  .والتكنولوجيا واملعرفة

فيما يتعلق بالدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،و
مجعت األمانة املعلومات اليت قدمتها األطراف وغريها مـن

، وأعدت حتليالت٣الكيانات املبلِّغة املعنية باهلدف التنفيذي      
. واإلقليمـي ودون اإلقليمـي     ي العامل ياتأولية على املستو  

اسُتعرضت النواتج املوضوعية لإلبالغ وكـذلك اجلوانـبو
وقُدمت املعلومات التحليلية واملنهجية إىل. املتعلقة باملنهجيات 

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورهتا التاسعة يف الوثائق
إلقليمية إحاطات تتـصلالرمسية، وقدمت إىل االجتماعات ا    

وساعدت األمانة األطراف يف النظـر يف هـذا .باملوضوع
اهلدف التنفيذي خالل جلسات الدورة التاسعة للجنـة، ويف

أو اجتماعات جمموعات املـصاحل،/االجتماعات اإلقليمية و  
  .حسب الطلب

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
جه الـضعف فيمـا يتعلـق       دعم برامج الرصد الوطين وتقييم أو       ١-٣

  . االقتصادية يف البلدان املتأثرة-باالجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية 
استعداد البلدان املتأثرة إلعداد تقييمـات ودراسـات        
حاالت إفرادية وإتاحتها يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة         

  .ملكافحة التصحر، وقدرهتا على ذلك
 البيانات املتاحة بـشأن     دقد إىل أ  وضع إطار مرجعي أساسي يستن      ٢-٣

 االقتصادية ومواءمة الُنهج العلميـة      -االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية    
  .ذات الصلة تدرجيياً

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

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
اعتمــاد األطــراف    ١-١-٣

صاحبة الرئيسية األخرى   واجلهات  
املصلحة هنجـاً موحـداً لرصـد       
واستعراض التقدم احملرز يف تنفيـذ      

  .االستراتيجية

مدى قابلية املعلومـات الـواردة يف       
الرئيـسية  تقارير األطراف واجلهات    

األخرى صاحبة املصلحة للمقارنـة     
ومدى مالءمتها لرصد حالة األهداف     

  .التنفيذية

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
-٢٠١٠كإطار لعملية اإلبـالغ واالسـتعراض يف الفتـرة          

باالشتراك مع برنامج األمم املتحـدةأعدت األمانة    ،٢٠١١
 ميوله مرفق البيئـةاًللبيئة واآللية العاملية، برنامج مساعدة عاملي     

يتضمن املبادئ التوجيهية املنهجية، وأدوات اإلبالغ،والعاملية  
والتدريب، وتوفري املساعدة التقنية، وإنشاء بوابة إلكترونيـة

وباإلضافة إىل برنامج مرفـق البيئـة. على شبكة اإلنترنت  
 يف جمال اإلبالغ والتحقق حتفيزياً العاملية، قدمت األمانة متويالً   

  .ن التقارير، وهو متويل استكمل مبوارد من مصادر أخرىم
أنشئ نظام إقليمي للمراكز املرجعيـة، بإسـهام مـنقد  و

منظمات إقليمية ودون إقليمية شريكة، من أجـل مـساعدة
البلدان يف استخدام األدوات املنهجية والتكنولوجيـة الـيت

ونظمت دورات تدريبية للمدربني، تلتـها. وضعها الربنامج 
لقات عمل إقليمية ودون إقليمية لتدريب العاملني يف مراكزح

التنسيق الوطنية وموظفي اإلبالغ من مرفقات التنفيذ اإلقليمي
  .اخلمسة
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

وحدات التنسيق اإلقليمي دور رئيـسي يف تـسهيلل كانو
عملية اإلبالغ يف كل منطقة، كما هو موضـح يف الفقـرة

لتحليـل األويل مبـسؤولية ا   أيضاًالوحدة  أعاله، واضطلعت   
ـ أجرت حتليالً   للبيانات الواردة يف التقارير و      للتقـاريراًأولي

  .اإلقليمية دون واإلقليمية
 من البلـدان األطـراف بلداً ٨٩وحبلول املوعد النهائي، قام     

 من البلدان األطـراف املتقدمـة بتحميـل بلداً ١٢املتأثرة و 
اض األداءتقاريرها الوطنية على البوابة الشبكية لنظام اسـتعر       

.مرفق البيئة العاملية واآللية العامليـة     ، فضالً عن    وتقييم التنفيذ 
 منظمة من منظمات اجملتمـع املـدين بتحميـل١١وقامت  

تقاريرها عن أفضل املمارسات يف جمال تكنولوجيات اإلدارة
  .املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

دورة التاسعةوقامت األمانة بتجميع وحتليل مضمون تقارير ال      
  .للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

واستعرضت األمانة استخدام مؤشرات األداء واملنـهجيات
 إىل املعلومات الواردة يف التقارير، بغيـةاملرتبطة هبا، استناداً  

النظر يف تنقيح املؤشرات واملنهجيات حيثمـا كـان ذلـك
ـ    أعدت األمانة   كما  . ضرورياً دةاستمارة لتقييم منتصف امل

  . املرجعية لالستراتيجية
 استعراض تنفيذ االتفاقية،الدورة التاسعة للجنة  وفيما يتعلق ب  

أُعدت مبادئ توجيهية تتعلق بتقدمي منظمات اجملتمع املـدين
   .عمليات اإلبالغ املقبلةإطار لتقاريرها يف 

 األمانة اتصاالت مع املنظمات ذات الصلة اليت تعملقامتأو
تدهور األراضـي/صد املتصلة بالتصحر  أدوات الر وضع  على  

وأعد تقرير للـدورة. واجلفاف وباإلدارة املستدامة لألراضي   
التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن أوجه التآزر بني

  . اتفاقيات ريو فيما يتعلق باإلبالغ
 يف ضـوء٢٠١٣-٢٠١٢وبدأ التحضري لإلبالغ يف الفترة      
 مناذج املشروع، واملبـادئمؤشرات األثر، هبدف استكمال   

التوجيهية لإلبالغ، وإطار التحليل ومسرد قبل هنايـة عـام
وسوف يقدم تقرير مرحلي خالل الدورة العاشـرة. ٢٠١١

  .للجنة العلم والتكنولوجيا
تقدمي األمانة دعماً فعاالً     و  ٢-١-٣

للعملية التتبعية واالختبارات الرائدة    
لرصد مؤشرات قياس األثر من أجل      

ضع اجملموعة الفرعية املنقحة مـن      و
  .مؤشرات قياس األثر

املعلومات األساسية املقدمـة مـن      
األمانــة بــشأن العمليــة التتبعيــة 
واالختبارات الرائدة لرصد مؤشرات    

يف توصيات جلنة   تنعكس  قياس األثر   
  .العلم والتكنولوجيا

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
 العلم والتكنولوجيـا يفطلبت األمانة، يف إطار دعمها للجنة     

ـ   ـر، إج ـاألثقيـاس  تطوير مؤشرات    نـراء دراستني ع
املنهجيات واالحتياجات من البيانات الستخدام اجملموعة) ١(

الفرعية املؤلفة من مؤشرين من مؤشرات األثـر اسـتخداماً         
وتستند هـذه. وضع مسرد ذي صلة   ) ٢( عن   ، فضالً فعاالً

يونيـه/ه األمانة يف حزيـران     نتائج اجتماع نظمت   إىلالتقارير  
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

 مع املؤسسات والوكاالت اليت ميكنها توفري املعلومات٢٠١٠
وُنـشرت. الالزمة لتنفيذ اجملموعة الفرعية من مؤشرات األثر      

التقارير على املوقع الشبكي التفاقية مكافحة التصحر إلجراء
بـنييف الفتـرة    مراجعة عامة هلا من خالل منتدى إلكتروين        

  . ٢٠١٠ديسمرب /أكتوبر وكانون األول/ولتشرين األ
تقدمي األمانة دعماً فعاالً       ٣-١-٣

 لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلـق     
بتنسيق طرائق استخدام اجملموعـة     

  .الفرعية من مؤشرات قياس األثر

املعلومات األساسية املقدمـة مـن      
األمانة بشأن تنسيق الطرائق واألطـر      

خدام اجملموعة  املرجعية األساسية الست  
الفرعية من مؤشرات قيـاس األثـر       

يف توصيات جلنـة العلـم      تنعكس  
  .والتكنولوجيا

شـاركالنظراء  وأجرى استعراض علمي تشاركي من جانب       
سـبتمرب/ خبري تقين، يف الفترة بني أيلول      ١٠٠ أكثر من    فيه

 لتقييم مدى أمهية ودقة مؤشرات٢٠١١مايو  / وأيار ٢٠١٠
ومشلـت .فعاليتها من حيث التكلفـة   و األثر التسعة األخرى  

استعراض أويل مـنإعداد كتاب أبيض وإجراء     هذه العملية   
وميكن. منقحوكتاب أبيض   جانب اخلرباء وحلقة عمل فنية      

 يف منتدى إلكتروين آخر بنيا الكتاب للجمهور استعراض هذ  
  .٢٠١١مايو /فرباير وأيار/شباط

 دعما فعاالً األمانة  تقدمي    ١-٢-٣
نة العلـم والتكنولوجيـا     عمل جل ل

املتعلق بصياغة ُنهج علمية متـسقة      
لوضع أطر مرجعية أساسية وحتديد     

  .األهداف

يف توصيات جلنة   إىل أي حد تنعكس     
ــات  ــا املعلوم ــم والتكنولوجي العل
األساسية املقدمة من األمانة بـشأن      
مواءمة النهج العلمية لوضـع أطـر       

  .األهدافمرجعية أساسية وحتديد 

انة إجراء اختبارات رائدة لرصد مؤشرات قيـاسوأيدت األم 
وهتدف هذه االختبارات الرائـدة. األثر على الصعيد الوطين   

 تقدمي أدلة وأمثلة وتوصيات بـشأن اإلنتـاج الـوطينإىل
وسوف يشمل ذلك اجلوانب. ملؤشرات األثر واإلبالغ عنها   

الفنية والعلمية هلذا العمل، وجوانب تنظـيم املؤشـرات أو
وسوف ُتطلق االختبارات الرائدة رمسياً    .  على إنتاجها  القدرة
 يف حلقـة عمـل افتتاحيـة متعـددة٢٠١١يوليه  /يف متوز 

اجلنسيات تسعى إىل تعزيز رؤية مـشتركة لرصـد األثـر
واإلبالغ على أساس املؤشرات، وإنشاء شبكة غري رمسية من
املختصني من البلدان الرائدة اليت ميكنها أن تـدعم بعـضها

وسوف ُتقدم نتيجة االختبـارات. ض يف عملية االختبار   البع
نشاط جـانيبإطار  يف  بعد انتهائها   والتوصيات اليت ُوضعت    

  .خالل الدورة العاشرة ملؤمتر األطرافُينظّم 
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة

 االقتـصـادية   -تعزيز معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعيـة         ٣-٣
  . املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القراراتوتفاعالهتا يف

بإمكان البلدان املتأثرة أن حتسن نوعيـة املعلومـات         و
  .والبيانات اليت ترد يف تقاريرها الوطنية

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
 مسامهات  حشد األمانة   ١-٣-٣

واسعة النطاق من األوساط العلمية     
ــم   ــة العل ــال جلن ــدعم أعم ل
والتكنولوجيا املتعلقة باملواضيع ذات    

  .األولوية

مدى إتاحة املـسامهات الواسـعة      
األوساط العلميـة   من   قدمةالنطاق امل 

لتنتفع هبا جلنة العلم والتكنولوجيا يف      
أعماهلا املتعلقة بالنظر يف املواضـيع      

  .ةذات األولوي

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
بعد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، طلبت األمانة إجراء تقييم
معمق لتنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمـم املتحـدة
.ملكافحة التصحر، وإجراء استعراض موضـوعي لنتائجـه       

ات لدعم التحـضري للمـؤمتراتـوسُتستخدم هذه التقييم  
  .  لةالعلمية املقب
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

د املؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة التـصحر يفـوسُيعق
وقد دعمت األمانة اإلعداد هلذا املـؤمتر مـن. ٢٠١٢عام  

خالل توفري املعلومات ملكتب جلنـة العلـم والتكنولوجيـا
لتمكينه من اختاذ القرارات املالئمة بشأن الطرائق التنفيذيـة

اختيار مؤسسة رائدة منلتنظيم املؤمتر، وإطالق دعوة ودعم      
 مع التوصياتومتشياً. جانب مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا    

اليت صدرت عن الدورة االستثنائية الثانيـة للجنـة العلـم
والتكنولوجيا، أنشأت األمانة جلنة توجيهية ونظمـت عـدة

ومـن املقـرر أن تـنظم. اجتماعات لتوجيه االستعدادات  
  .  ة علميةاملؤسسة الرائدة جلنة استشاري

وستقوم وحدات التنسيق اإلقليمي، من خالل دعم آليـات
التنسيق، بدعم التحضري للمؤمتر فيما يتعلق مبشاركة العلمـاء

  . على املستوى اإلقليمي
واألمانة شريك يف مبادرة هتدف إىل إجـراء تقيـيم عـاملي

أسفرت هذه املبادرة حىتقد  و. القتصاديات تدهور األراضي  
تعرض البحوث واملنهجيات )٩( دراسة جامعة  اآلن عن تقدمي  

القائمة لتقييم اقتصاديات تدهور األراضي الـيت ُبحثـت يف
.٢٠١٠ديسمرب  /اجتماع خيص الشراكات يف كانون األول     

وأعرب العديد من املنظمات واملؤسسات، يف هذا االجتماع،
  . يف املبادرةهكيعن استعدادها لتصبح شر

  الفتراضاتا/املخاطر  جمال النتيجة
حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثـار             ٤-٣

اجلفاف واستصالح األراضي املتدهورة يف املناطق املتأثرة للـتمكن مـن           
  .وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

الطابع املستقل للعمليات املتصلة بالتكيف مـع تغـري         و
  .وضع هذه األدواتاملناخ ال يشكل عامالًً يعرقل 

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
تقدمي األمانة دعماً فعاالً      ١-٤-٣

للجنة العلم والتكنولوجيا يف وضع     
طرائق للتعاون مع اهليئات الفرعيـة      
العلمية التفاقيـة األمـم املتحـدة       

واتفاقيـة   ية بشأن تغري املناخ   اإلطار
  .التنوع البيولوجي

املعلومات األساسية املقدمة من األمانـة      
 العلـم   بشأن طرائق التعاون بني جلنـة     

العلمية والتكنولوجيا واهليئات الفرعية    
التفاقية التنوع البيولـوجي واالتفاقيـة      

يف تـنعكس   اإلطارية بشأن تغري املناخ     
  .جيا والتكنولوتوصيات جلنة العلم

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
مـسألةمل تتناول جلنة العلم والتكنولوجيا بشكل كامل بعد         

التعاون مع اهليئات الفرعية العلمية التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري
 بـنياملناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، ومل تتنـاول التفـاعالت        

جلفـاف التكيف مع تغري املناخ، والتخفيـف مـن آثـار ا          
ومع ذلك، متـت مناقـشة. واستصالح األراضي املتدهورة  

 .املسائل ذات الصلة يف اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا
__________ 

مولت احلكومة األملانية هذه الدراسة اليت أعدها املعهد الدويل لبحوث سياسة األغذيـة واملركـز                )٩(
 .األملاين ألحباث التنمية
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

تقدمي األمانة دعماً فعاالً      ٢-٤-٣
للجنة العلم والتكنولوجيا يف تناول     
أوجه الترابط بني برنامج جلنة العلم      
والتكنولوجيا وبـرامج املنظمـات     

األخرى فيما يتصل بأوجه    واهليئات  
التفاعل بني التكيف مع تغري املناخ      
والتخفيف مـن آثـار اجلفـاف       

  .ةواستصالح األراضي املتدهور

املعلومات األساسية املقدمـة مـن      
األمانة بشأن أوجـه التـرابط بـني        
برنامج جلنة العلـم والتكنولوجيـا      
وبرامج املنظمات واهليئات األخـرى     

بـني  فيما يتصل بأوجـه التفاعـل       
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من      
آثار اجلفاف واستصالح األراضـي     

يف تنعكس  املتدهورة يف املناطق اجلافة     
  .توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا

وحبثت األمانة الطرائق املمكنة للتعاون أو تبادل املعلومات بني
 يف االجتمـاعاهليئات العلمية الفرعية، وطُرحت املسألة أيضاً     

/يف نيـسان  املعقـود  حلادي عشر لفريق االتصال املشترك      ا
  .٢٠١١أبريل 

تقـدميها إىلوسوف تعد األمانة وثيقة إعالمية عن املـسألة ل        
  .العاشرة للجنة العلم والتكنولوجياالدورة 

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
الصعد على   ،)١٠( توافر نظم فعالة لتبادل املعارف، مبا فيها املعارف التقليدية          ٥-٣

العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري الـسياسات واملـستعملني        
  . والتجارب الناجحة وتبادهلاالنهائيني، ويشمل ذلك حتديد أفضل املمارسات

استعداد البلدان األطراف املتأثرة الستخدام نظم      
  .تبادل املعارف وتطويرها

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
استخدام العلماء املعنيني     ١-٥-٣

وغريهم من املختصني املعلومـات     
واملعارف املتعلقة باتفاقيـة األمـم      
املتحدة ملكافحة التصحر وبقـضايا     

تدهور األراضي واجلفاف   /التصحر
ضي، مبا يف   واإلدارة املستدامة لألرا  

ذلك أفضل املمارسات والتجـارب    
  .الناجحة

تضمني نظام إدارة املعارف الـشامل     
التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       
التصحر عنصراً علمياً حمكماً علـى      

  .الصعيدين اجلغرايف واملوضوعي

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
بدأت األمانة بوضع نظام شـامل إلدارة املعـارف املتعلقـة

فاقية مكافحة التصحر عن طريق إجراء تقييم لالحتياجاتبات
 إىل نتائج هذا التقييم، أُعـدواستناداً. واألصول ذات الصلة  

مفهوم وتصميم عامان يشمالن مناذج خارجيـة وداخليـة،
وُنظم حـدث. وإطار منطقي إلدارة البيانات العلمية والتقنية     

العلـمجانيب خالل الـدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة           
والتكنولوجيا لتبادل املعلومات بشأن خطط األمانة، ومتخض

  . هذا احلدث اجلانيب عن إنشاء فريق دعم غري رمسي
ستواصل األمانة تطوير نظـام إدارة املعـارف واهلياكـلو

األساسية التكنولوجية ذات الصلة وإجراءات التدريب، وذلك
. ٢٠١٢عام هبدف جتهيز املكونات الداخلية األوىل يف أوائل 

وبتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بدأت األمانـة
نقل املعارف العلمية سيكون أحدجمال  بوضع نظام وساطة يف     

ألقت نتائجقد  و. العناصر املكونة لنظام إدارة املعرفة الشاملة     
تقييم االحتياجات من املعارف واألصول الضوء على احلاجة

 للمعارف، وعلى هذا األساس، فإن إدارة عملية وتفاعلية   إىل
 باستكشاف خيارات تقدمي هذه اخلدماتاألمانة تقوم حالياً  

  .  بطريقة فعالة من حيث التكلفة
__________ 

 .باستثناء املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية )١٠(
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

"InforMEA"واألمانة عضو يف بوابة األمم املتحدة املشتركة        
لتقاسم املعلومات ذات الصلة باالتفاقات البيئيـة املتعـددة

نامج األمم املتحدة للبيئـةاألطراف، وهي مبادرة يقودها بر    
٢٠الذي يسعى إىل توفري معلومات أساسية عما يقرب مـن           

 متعدد األطراف يف موقع شبكي واحـد، بيئياً  وصكاً اتفاقاً
ويشجع املواءمة بني املفردات واملصطلحات املـستخدمة يف

وسـيتم إطـالق موقـع . والصكوك إطار هذه االتفاقات  
InforMEA٢٠١١يونيه / يف حزيران .  

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
إشراك الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضـوع           ٦-٣

  .تدهور األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية/التصحر
استعداد األوساط العلمية لتوفري دعم فعال لعملية       

  .تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  
  ازات املتوقعةاإلجن

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
حتسني األحكام املتعلقـة      ١-٦-٣

بإشراك الـشبكات واملؤسـسات     
  .العلمية والتكنولوجية

ــشبكات    ــشاركة ال ــادة م زي
واملؤسسات العلمية والتكنولوجية يف    

  .اأعمال جلنة العلم والتكنولوجي

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
طلب مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة، من جلنـة العلـم
والتكنولوجيا إجراء تقييم لكيفية تنظيم تقدمي مشورة علميـة
دولية متعددة التخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة

كما طلب من اللجنة. إىل ضمان الشفافية والتوازن اجلغرايف    
خيارات لتحديد قنوات متفق عليها من أجل حبـثالنظر يف   

  .املشورة يف إطار عملية االتفاقية
وبناء على توجيهات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، طلبت

وبعـد. األمانة إجراء حتليل أويل للجوانب املذكورة أعـاله       
 األمانـة أنإىلاستعراض هذا التحليل، أوعز مكتب اللجنة       

نترنت حول هذه القضية من أجلإل على ا  تتنظم استطالعا 
من األطراف واألوسـاط العلميـةإسهامات  احلصول على   

اإلسهاماتواجلهات املعنية األخرى ذات الصلة وإدراج تلك        
وسوف ُينشر االسـتطالع عـرب شـبكة. يف عملية التقييم  

، وسـيدعو٢٠١١آب  / أغسطس - يوليه/اإلنترنت يف متوز  
ظر يف اخليارات األربعـة أواملشاركني إىل الن  هذا االستطالع   

  :واخليارات األربعة هي. اقتراح خيار إضايف
  استخدام الشبكات العلمية القائمة؛  -١  
إنشاء شبكة علمية جديدة تركز على موضوعات  -٢

  حمددة؛
احلكوميـةاستخدام اآلليات االستشارية العلميـة        -٣

  القائمة؛ الدولية 
ـ       -٤ ىنإنشاء فريق علمي حكـومي دويل جديـد يع

  .مبسائل األرض والتربة
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  ازات املتوقعةاإلجن
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

عرب اإلنترنـت حـول دوراستطالعني  نظمت األمانة   قد  و
وسوف ُيقدم تقرير عن .املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا   

نتائج هذه االستطالعات يف الدورة العاشرة للجنـة العلـم
حتديث قائمة املراسـلنيبشكل منتظم   وجرى  . والتكنولوجيا

  .تكنولوجيااملعنيني بالعلم وال
، أعـدت األمانـة٩-م أ /٢١واستجابة ملا ورد يف املقـرر       

توصيات بإدخال حتسينات على قائمة اخلرباء املستقلني الـيت
وجرى حتـديث . الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    إىلسُتقدم  

  .قائمة اخلرباء بانتظام
حدات التنسيق اإلقليمي املشاركة الفعلية للمجتمـعودعمت  قد  و

يف أعمال اتفاقية مكافحة التصحر من خالل االتصال العلمي
باملراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا ومن خالل دعم املشاورات

  . والتكنولوجيااإلقليمية حول القضايا الرئيسية للجنة العلم

   بناء القدرات-٤الربنامج الفرعي     
من عمليات حمددة، أبرزهـا     بناء القدرات كجزء    يف جمال   معظم أنشطة األمانة    ُنفذ    -٢٥

تقدمي الدعم ملواءمة برامج العمل، واإلبالغ يف ضوء مؤشرات األداء، وتيسري احلصول علـى              
 ٥ و ٣ و ٢التمويل من مرفق البيئة العاملية، وقد ذكرت هذه األنشطة يف إطار الربامج الفرعية              

  . على التوايل
ا لبناء القدرات علـى شـبكة       ، أنشأت األمانة موقع   ٤ويف سياق الربنامج الفرعي       -٢٦

االنترنت من أجل توفري مواد تتعلق ببناء القدرات ومعلومات عن الفـرص املتاحـة لبنـاء                
   .القدرات ذات الصلة باتفاقية مكافحة التصحر

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

تقدمي األمانة دعماً فعاالً      صفر   -٤
جلنـة  ريـه   لالستعراض الـذي جت   

استعراض تنفيذ االتفاقيـة بـشأن      
اهلدف التنفيـذي املتعلـق ببنـاء       

  .القدرات يف سياق االستراتيجية

يف توصـيات   إىل أي حد تنعكس     
جلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       
املعلومات األساسية املقدمـة مـن      

  .األمانة بشأن بناء القدرات

  :٢٠١١مايو / أيار٣١الة يف احل
فيما يتعلق بالدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة،
مجعت األمانة املعلومات اليت قدمتها األطراف وغريهـا مـن

، وأعدت حتليالت٤الكيانات املبلِّغة املعنية باهلدف التنفيذي      
. العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي       ياتأولية على املستو  

عرضت النواتج املوضوعية لإلبالغ وكـذلك اجلوانـبواسُت
وقُدمت يف الوثائق الرمسيـة املعلومـات. املتعلقة باملنهجيات 

التحليلية واملنهجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خـالل
دورهتا التاسعة، وجرى تقدمي اإلحاطـات ذات الـصلة إىل

 النظـروساعدت األمانة األطراف يف   . االجتماعات اإلقليمية 
يف هذا اهلدف التنفيذي خالل جلسات الدورة التاسعة للجنة،

أو اجتماعات جمموعات املصاحل،/ويف االجتماعات اإلقليمية و   
  .حسب الطلب
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيـذ خطـط        ١-٤

يم هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي        التقيالناشئة عن   العمل  
تـدهور األراضـي    /واملؤسسي والُنظُمي من أجل التصدي لقضايا التـصحر       

  .واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي
بناء شروع البلدان اليت مل يسبق أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة ب            ٢-٤

 الصلة لتحديد ما حتتاج إليه من قدرات     القدرات يف إجراء عمليات التقييم ذات     
  .تدهور األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي/للتصدي للتصحر

استعداد املنظمات واملؤسسات لدعم تطوير بنـاء       
 باتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة       تصلةالقدرات امل 
  .التصحر

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
حتسن الفرص املتاحة لبنـاء        ٣-٤

القدرات على حنو هادف يف إطـار       
اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       

  .التصحر

اتفاقية األمـم   يف  طراف  األمشاركة  
املتحدة ملكافحة التصحر يف برنـامج      

  .لبناء القدرات العلمية

  :٢٠١١ مايو/ أيار٣١احلالة يف 
بدأت األمانة بإنشاء صفحة على شبكة اإلنترنت لتكون منرباً        
جلمع وختزين وتبادل املعلومات بشأن بنـاء القـدرات ذات

ومن املقرر أن يتطور هـذا. الصلة باتفاقية مكافحة التصحر   
بشأن املسائل املتعلقـة ببنـاء" مصلحة جامعة   "املنرب ليصبح   

نترنت،إلريب عن طريق ا   القدرات تشمل، يف مجلة أمور، التد     
والتعليم اإللكتروين، وتعزيز فرص بناء القدرات، وتعزيز أوجه

  .التآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة يف جمال بناء القدرات
مبادرة األمم املتحدة اخلاصة من أجل"ل روجت األمانة   قد  و

 .، اليت هتدف إىل تطوير املشاريع االستثمارية التآزرية"أفريقيا

   التمويل ونقل التكنولوجيا-٥الربنامج الفرعي     
، تركز األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة علـى التـرويج           ٥يف إطار الربنامج الفرعي       -٢٧

  . مرفق البيئة العامليةلالتفاقية لدى مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً
 بتعديل الـصك    ٢٠١٠ مايو/ لقرار مجعية مرفق البيئة العاملية الصادر يف أيار        وفقاًو  -٢٨

إلضفاء الطابع الرمسي على مرفق البيئة العاملية بوصفه آلية مالية لالتفاقية، كثفـت األمانـة               
تعاوهنا مع أمانة مرفق البيئة العاملية هبدف حتسني االتساق بني أدوات عملية اتفاقية مكافحـة        

 تقدمي مشورة   إىل اآلن   وأدى هذا التعاون حىت   . التصحر وعمليات وشروط مرفق البيئة العاملية     
  .املناسبات املشتركةتنظيم منسقة للبلدان بشأن الوصول إىل متويل مرفق البيئة العاملية و

وتنفذ األنشطة األخرى لألمانة، مبا يف ذلك التحضري لعملية اإلبـالغ واسـتعراض               -٢٩
ـ       ،املعلومات املتعلقة باهلدف التنفيذي اخلامس     امج العمـل   مع اآللية العاملية كجزء مـن برن

  .)١١( وهي مذكورة يف هذا السياق،املشترك

__________ 

 .ICCD/COP(10)/11وثيقة تنفيذ برنامج العمل املشترك يف الجمال يرد التقرير املتعلق باألداء يف  )١١(



ICCD/COP(10)/12 

GE.11-62783 26 

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
بذل األطراف املزيد من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صـعيد           تقدمي    ٣-٥

املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عـن            
اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمـالس إدارة       /تفاقيةطريق الترويج لربنامج اال   

  .هذه املؤسسات

إدارة استعداد املؤسسات املالية الدوليـة وجملـس        
مرفق البيئة العاملية وغريها من املرافق والـصناديق         
إليالء أولوية أعلـى لقـضايا اإلدارة املـستدامة         

  .لألراضي
  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  ءمؤشرات األدا

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
زيادة فهم مرفق البيئـة       ١-٣-٥

العاملية والصندوق الدويل للتنميـة     
الزراعية والبنك الدويل ألمهية قضايا     

تدهور األراضي واجلفاف /التصحر
  .واإلدارة املستدامة لألراضي

تـدهور  /عدد اإلشارات إىل التصحر   
اإلدارة املستدامة  /فاف  األراضي واجل 

لألراضي يف االستراتيجيات والتقارير    
واملقررات اخلاصة مبرفق البيئة العاملية،     
والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة،     
والبنك الـدويل، علـى أن تؤخـذ        
باالعتبار فيها املسامهات الـواردة يف      
إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة      

  .التصحر

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
معتكف بني أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأمانة مرفقتنظيم  

 هبـدف مناقـشة٢٠١١يناير  /البيئة العاملية يف كانون الثاين    
وتوضيح اجلوانب الرئيسية للـسياسات والـربامج املتعلقـة
بالعملية اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق

.تنفيـذ االتفاقيـة   من أجـل    املتأثرة  بدعم البلدان األطراف    
خطة عمل مشتركة تشمل عدداوضع  ومتخض املعتكف عن    

واعُتمد حىت اآلن عدد من. لنواتجمن اإلجراءات املستهدفة وا   
اإلجراءات بينها توفري املعلومات والدعم للبلدان لتمكينها من

أنـشطةتنفيـذ   احلصول على متويل من مرفق البيئة العاملية ل       
إجـراء ة، وعقد اجتماع خرباء ُينظم بشكل مشترك، و       متكيني

،"السور األخضر العظـيم   "مشاورات وزارية بشأن مبادرة     
وتنظيم حدث توعوي مشترك ملراكز التنسيق الوطنية التابعـة
التفاقية مكافحة التصحر بشأن اإلصالحات املتعلقة بالعملية

 التعاونكما مشل . اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية     
مع أمانة مرفق البيئة العاملية إجراء مشاورات بشأن األنـشطة
التمكينية يف جمال تدهور األراضي، من منظور الدعم الـالزم

،٢٠١٣-٢٠١٢يف عملية اإلبالغ واالسـتعراض للفتـرة        
ويف هـذا. مع االستراتيجية ومواءمتها  وصوغ برامج العمل    

ية بالتشاور مـعالصدد، جيري وضع برنامج للمساعدة العامل     
برنامج األمم املتحدة للبيئة واآللية العاملية، لتقدميه إىل الدورة

مرفـقإدارة  العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجملس       
  .٢٠١١البيئة العاملية يف عام 

وفيما يتعلق بالتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة             
اجتماعات على مستوى   والبنك الدويل، عقدت األمانة عدة      

تـدهور  /اإلدارة العليا لتبادل اآلراء بشأن قضايا التـصحر       
وشـاركت  . األراضي واجلفاف واإلجراءات ذات الـصلة     

 يف اجتماع جملس إدارة الصندوق الدويل للتنمية        األمانة أيضاً 
الزراعية ويف املؤمترات السنوية للبنـك الـدويل املكرسـة          

  .لسياسات األراضي وإدارهتا
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  االفتراضات/املخاطر  ال النتيجةجم
حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر وتـدهور            ٤-٥

األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطـاع اخلـاص واآلليـات     
القائمة على السوق، والتجارة، واملؤسسات، ومنظمات اجملتمع املدين، وغري         

بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره وحفظ       ذلك من آليات التمويل املتعلقة      
  .التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

إمكانية حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكـرة        
  .الوصول إليهاإتاحة و

  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ة يف ذلك النواتج الرئيسيبيانات األداء، مبا  )٢٠١٣-٢٠١٠(
حتسني فهم األطـراف      ١-٤-٥

للعوامل اليت تدعم مشاركة القطاع     
اخلــاص يف اإلدارة املــستدامة  

  .لألراضي

مناقشة مؤمتر األطـراف ملـشاركة      
القطاع اخلاص يف اإلدارة املـستدامة      

  .لألراضي

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
للدورة العاشرة ملؤمترتشترك األمانة يف مشروع للبلد املضيف       

األطراف، أي مجهورية كوريا، يتمثل يف إطـالق منتـدى
أعمال اإلدارة املستدامة لألراضي، خالل الـدورة العاشـرة

 إشراك مدراء من القطاعإىلويسعى املنتدى   . ملؤمتر األطراف 
اخلاص يف مناقشة مسائل تتعلق باإلدارة املستدامة لألراضـي

  .دهور األراضي واجلفافت/وتتناول مشكلة التصحر

   الدعم اإلداري لتنفيذ االستراتيجية -٦الربنامج الفرعي     
 ثالثة جماالت عمل رئيسية لألمانة، وهي اإلدارة التنفيذية         ٦يشمل الربنامج الفرعي      -٣٠

  .  وخدمات اإلدارة والتمويل،والتنظيم اإلداري، وخدمات املؤمترات
نة إىل تنظيم العملية احلكومية الدوليـة التفاقيـة         وخالل فترة السنتني، سعت األما      -٣١

مكافحة التصحر على حنو يتيح معلومات عالية اجلودة لدعم األطراف يف عملية صنع القرار،              
ويركز العمل على حتقيق أهداف واضحة وعملية، ويربط هذه االتفاقية بالتغريات واالجتاهات       

ظم، مبا يف ذلك مساعدة منسقة لتيسري التنفيـذ  واستفاد التعاون اإلقليمي من دعم من     . العاملية
  .على الصعيد الوطين

ُعززت مساءلة املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية من خالل استخدام هنج اإلدارة           و  -٣٢
القائمة على النتائج اليت ُربطت مبوجبها مجيع املوارد الالزمة باإلجنازات اليت يقرهـا مـؤمتر               

ل، إىل حد كبري، بالشكل الذي اعُتمدت به يف الدورة التاسعة           وُنفذت خطط العم  . األطراف
ويف كثري من احلـاالت،     .)١٢(ملؤمتر األطرف رغم أن املوارد املتاحة مل تكن تليب االحتياجات         

 على العديد مـن   ثقيالًمت تعويض النقص يف املوارد جبهود إضافية بذلتها األمانة، مما ميثل عبئاً        
  .موظفي األمانة

__________ 

 معلومات عن املهام اليت خططت هلا األمانة، لكن تنفيذها تأخر ICCD/COP(10)/10ترد يف الوثيقة     )١٢(
 .أو ُنفذ جزء منها، أو مل يتم الشروع فيها أصالً
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يف الفتـرة   استعراض تنفيذ االتفاقيـة     الذي عقدته جلنة    جتماع  الت األمانة ا  ونظم  -٣٣
الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلـم والتكنولوجيـا يف         الفاصلة بني الدورتني كما نظمت      

 ٢٠١٠نوفمرب  /وكان قد مت تأجيل االجتماع والدورة من تشرين الثاين        . ٢٠١١فرباير  /شباط
إىل حـد  إلبالغ الرابعة يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، ولذلك مت    بسبب التأخري يف جولة ا    

واختذ مكتب مـؤمتر    . تقليص الوقت املخصص لألمانة إلعداد وجتهيز الوثائق التحليلية       كبري  
وعلـى  . األطراف قراره النهائي بشأن مكان انعقاد الدورات أربعة أشهر فقط قبل بدايتـها            

 األمانة بنجاح جلسات عمل جهـزت هلـا مجيـع           الرغم من التحديات املذكورة، نظمت    
 يف املائة، وهي نسبة     ٨٧اخلدمات يف الوقت املناسب، ومبعدل امتثال عام لتقدمي الوثائق بلغ           

  .  يف املائة٩٠ من النسبة اليت حددهتا األمم املتحدة، أي قريبة جداً
ـ املشاورات مع مجهورية كوريـا بوصـفها الب        ٢٠١٠يف أوائل عام    وبدأت    -٣٤ د ـل

املضيف للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وأصبح اتفاق البلد املضيف يف مرحلـة متقدمـة يف               
  . ٢٠١١مايو /أيار
تحسني فعالية وشفافية اإلدارة املالية والتنظيم اإلداري من  لوواصلت األمانة جهودها      -٣٥

فصلتني، خالل تسهيل مراجعة احلسابات من جانب جملس مراجعي احلسابات يف مناسبتني من           
. ن جانب مكتب خدمات الرقابة الداخليـة      ـة م ـومراجعة حسابات الربامج الفنية لألمان    

وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، طُورت براجميات ونظم تـشغيل مكتـب            
نترنت يف  إلاألمانة، وأُنشئ مكتب متنقل وبدأ إدماج بروتوكول ربط احملادثات الصوتية عرب ا           

  .اتفية لألمانةالشبكة اهل

   والتنظيم اإلدارييتوجيه التنفيذال  )أ(  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
سالمة عملية اتفاقية األمـم       ١-٦

 .املتحدة ملكافحة التصحر ومتاسكها
  :٢٠١١مايو / أيار٣١ احلالة يف  .إعراب األطراف عن ارتياحها

بناء على توجيهات الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، قامـت
األمانة بتخطيط وتنظيم العملية احلكومية الدوليـة التفاقيـة

وُحـددت مواعيـد. مكافحة التصحر خالل فترة السنتني    
 واالجتماعات، والشروط اجلوهرية واالحتياجـاتالدورات

.عمل ذي الصلة بني الوحداتالرئيسية للشراكة، ومت توزيع ال

وجرى التحضري خلمسة اجتماعات ملكتب مؤمتر األطـراف    
وتوفري اخلدمات هلا، مبا يف ذلك تنفيذ مهام حمـددة وتعبئـة

-م أ /٦املوارد فيما يتعلق بعمل املكتب يف متابعة تنفيذ املقرر          
وجيري التحضري على قدم وساق للجزء الرفيع املـستوى .٩

اشرة ملؤمتر األطراف والجتماع املائدة املستديرةمن الدورة الع  
 .، خالل مؤمتر األطرافأخرى، الذي سُيعقد، مرة ينيلربملانل
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

وُرصدت بانتظام حالة تنفيذ برنامج عمل األمانـة للفتـرة    
تقدمإحراز  مايو، أُبلغ عن    / أيار ٣١وحىت  . ٢٠١١-٢٠١٠

اخليوسوف ُيعرض التقييم الـد    . جيد يف ثلثي برنامج العمل    
الدوري الذي يركز على جودة وفعالية عمل األمانة يف فتـرة

  .السنتني املقبلة

 وبرنامج٢٠١٥-٢٠١٢وأعدت األمانة خطة العمل للفترة          
 باتباع هنج اإلدارة القائمة على٢٠١٣-٢٠١٢العمل للفترة   

٢٠١٣-٢٠١٢وأُعد برنامج العمل املشترك للفترة      . النتائج
  .عامليةبالتعاون مع اآللية ال

وُنفذت املهام القانونية على النحو املقرر وبدأ العمل بأدوات    
  .مراقبة اجلودة

، مت تعيني موظفني ُتدفع مرتبـاهتم٩-م أ /٣ املقرر مع   ومتشياً    
من امليزانية األساسية يف وحدات التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا،

راتوتواصلت املـشاو  . وآسيا، وأمريكا الالتينية والكارييب   
املتعلقة بإنشاء وحدة تنسيق إقليمي لـدعم بلـدان أوروبـا
الوسطى والشرقية، ووضع الطرائق الفنية اخلاصة هبا وبـات

وجـرى. تعيني موظف لتلك املنطقة يف املرحلـة النهائيـة        
استعراض الترتيبات اجلارية الستـضافة وحـدات التنـسيق

.املستقبلاإلقليمي، وُحددت اخليارات املتاحة الستضافتها يف       
ومجعت هذه املسائل يف وثيقة كي ينظر فيها مؤمتر األطراف

  .يف دورته العاشرة

ـ            دورةـوسيتم تنظيم االجتماعات اإلقليمية التحـضريية لل
العاشرة ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك األجـزاء العلميـة، يف

  .٢٠١١سبتمرب /أيلول

إدارة املوارد على حنو يلقى        ٢-٦
  .افارتياح األطر

مدى فعالية استخدام املوارد يف مجيع      
  .برامج عمل األمانة

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
 ذا خربة مـن مستشاراً ٢٠١١مارس  /ت األمانة يف آذار   عيّن

  . األطرافها طلبتوفقاً ملأجل تعزيز مهامها املتعلقة بتعبئة املوارد، 
 لفتـرةاتعبئتـه وبلغت املبالغ النقدية اليت متكنت األمانة من        

. مليون يورو تقريباً   ٢,٣ ما مقداره    ،٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
فإىل جانب القيمة املاليـة املقـدرة للـشراكات ورعايـة

 يف املائة من٨٠جنحت األمانة يف تأمني حوايل       ،)١٣(املوظفني
  لموارد من خارج امليزانيةلحتياجات الا

  

__________ 

 .ICCD/COP(10)/10ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على الوثيقة  )١٣(
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  خدمات املؤمترات  )ب(  
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
إعــراب األطــراف عــن   ٣-٦

ارتياحها لتحسن الشروط الالزمـة     
الختاذ قرارات مستنرية على مستوى     

  .مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

عدد الشكاوى املقدمة من األطراف     
فيما خيص الترتيبات املتخذة لتنظـيم      

رات مؤمتر األطـراف وهيئاتـه      دو
  . الفرعية

عدد الوثائق الرمسيـة املقدمـة دون       
إبطاء وبفعالية إىل األطراف كي تنظر      

دورات مؤمتر األطـراف    خالل  فيها  
  .وهيئاته الفرعية

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
بدأ التحضري للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة

الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا بوضـعوالدورة االستثنائية   
راتـومبا أن املؤمت  . خطة لتنظيم اخلدمات ومرافق املؤمترات    

تفاوضت األمانة بشأن االتفاقاتفقد  ال يستضيفها بلد معني،     
 اتفاقات مع إدارةوأُبرمت أيضاً . مع خمتلف مقدمي اخلدمات   

مـمشؤون السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة، ومكتب األ      
املتحدة يف جنيف واجمللس االقتصادي واالجتماعي من أجـل
توفري خدمات األمن والترمجة التحريرية والفورية والـدعم يف

 وثيقة من وثائق ما قبل الدورة،٣٥وجتهيز  . املسائل اإلجرائية 
وتسع وثائق من الوثائق املقدمة أثناء الدورة ووثيقـتني مـن

رسلت دعوات للمـشاركنيوأُ. الوثائق املقدمة بعد الدورة   
وقُدمت املساعدة فيما يتصل بالسفر، مبا يف ذلـك املـسائل

  .ذات الصلة بإصدار تأشرية لدخول البلد املضيف لألمانة

الدورة/وخالل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية          
االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا، قُدمت اخلدمات

لسات وأفرقة االتصال، مبا يف ذلـك املـشاوراتجلميع اجل 
 اجتماعـات جمموعـاتاألمانةويسرت  . اإلقليمية املختلفة 

وصدرت النشرة. املصاحل وغريها من االجتماعات غري الرمسية     
اجمللـس االقتـصادي/اليومية بالتعاون مع األمـم املتحـدة      

وبعد الدورات، قامت األمانة بتوحيد تقـارير. واالجتماعي
 والـدورةاالتفاقيـة ورة التاسعة للجنة استعراض تنفيـذ       الد

االستثنائية الثانية للجنة العلـم والتكنولوجيـا وجتهيزهـا،
  .وباستكمال قائمة املشاركني

 تنفيذ إجراءات مماثلة، كما هو موضح أعـاله،وجيري حالياً     
مـؤمتر األطـراف،لكل من   من أجل تنظيم الدورة العاشرة      

فيذ االتفاقية، وجلنة العلم والتكنولوجيا يفتن جلنة استعراض و
، على الرغم مـن أن نطـاق٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

٨٠نه سيتم جتهيز أكثر مـن       إاالستعدادات أوسع بكثري؛ إذ     
عـددوثيقة، ولن يقل عدد املشاركني عن ثالثة أضـعاف          

فرباير، كما سـيتطلب اجلـزء/املشاركني يف دورات شباط   
وهذه ليـستة،  ـد من الترتيبات األمني   ملزيوضع ا الوزاري  

  .بعض اجلوانب املختلفةسوى 
 ملؤمتر األطراف، وجلنة استعراض تنفيـذ اجتماعاً ١٢وُنظم  

االتفاقية، ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا خارج الـدورات
وتطلبت هذه االجتماعـات ترتيبـات لوجـستية. الرمسية

  .وترتيبات سفر وخدمات ترمجة وجتهيز وثائق
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

تيسري عمليـات التحـاور       ٤-٦
بكفاءة بني ممثلي األطراف واخلرباء     

أو غريهم من اجلهـات     /العلميني و 
  .صاحبة املصلحةالرئيسية 

مدى التمكن من تنظيم االجتماعات     
وحلقات العمل واحللقات الدراسـية     

 ويف حدود امليزانيـة     بسرعةاملطلوبة  
  .املخصصة

مدى جتهيز املنـشورات والوثـائق      
 ويف  ةًسرعب اإلعالمية املطلوبة    واملواد

  .حدود امليزانية املخصصة

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
عقدت األمانة اجتماعات تتعلق باتفاقية مكافحة التصحر غري
اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية أو هيئاته املكلفـة
بإدارة طرائق العمل، وقدمت هلذه االجتماعـات اخلـدمات

مبا يف ذلك ثالثة اجتماعات جمللس صندوق التكيفالالزمة،  
  . ألمانة مرفق البيئة العامليةمبقابل نظمتها األمانة 

 منـشوراً  ٤٠أو استنساخ أكثر من     /أو ترمجة و  /ومت حترير و  
  .تثقيفية وغريها من وثائق األمانة/ومادة إعالمية

  اإلدارة والتمويل واملوارد البشرية   )ج(
  اإلجنازات املتوقعة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  مؤشرات األداء

  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(
حتسني فعالية وشفافية اإلدارة      ٥-٦

  .التنظيمية واملالية
 إجيابيـة مـن مراجعـي       عقيباتت

  .احلسابات اخلارجيني
  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 

ؤقتة كي ينظـر، أُعدت البيانات املالية امل    ٢٠١٠يف هناية عام    
فيها جملس مراجعي احلسابات، الذي اجتمع مع األمانـة يف

 أسـئلة مراجعـينوأجابت األمانة ع  . ٢٠١١ أبريل/نيسان
اإلدارة القائمة على/احلسابات يف جماالت احلسابات، وامليزنة    

النتائج، وإدارة املوارد البشرية، وخدمات اجلرد وخـدمات
 إلدارة األصـول جديـداً  ونفذت األمانة نظامـاً   . املؤمترات

غري املـستهلكةووسجلت مجيع ممتلكات األمانة املستهلكة      
ونتيجة لذلك، مل يكن .خالل فترة زمنية قصرية جداً    وذلك  

لدى مراجعي احلسابات أية مالحظات سـلبية بـشأن إدارة
  .األمانة لألصول

وكان هناك مسك منتظم للحسابات عن طريـق املـصادقة    
الوثائق املالية، وجتهيز املـدفوعات، وإعـدادواملوافقة على   

تقارير اجلهات املاحنة يف الوقت املناسب، وتسوية احلسابات
 وحتديث حالة االشـتراكات بـدوالرات الواليـاتشهرياً

املعمول بهاملتحدة واليورو على أساس سعر الصرف الرمسي        
  .ألمم املتحدةايف 

ىل األطـراف بـشأنواستمرت األمانة يف تقدمي املعلومات إ         
حالة االشتراكات على أساس شهري ويف اإلقرار باسـتالم

وطرحت الدورة االستثنائية الثانية للجنـة العلـم. التربعات
والتكنولوجيا والدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 األمانة، مبا يف ذلك ترتيبات الـسفرأمامعددا من التحديات    
 .ومي للمشاركني الذين متوَّل مشاركتهمودفع بدل اإلقامة الي
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  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  مؤشرات األداء
  ةبيانات األداء، مبا يف ذلك النواتج الرئيسي  )٢٠١٣-٢٠١٠(

حتسني خدمات تكنولوجيـا      ٦-٦
 .املعلومات واالتصاالت لدى األمانة

ارتياح املوظفني واملستعملني اآلخرين    
  .هلذه اخلدمات

  :٢٠١١مايو / أيار٣١احلالة يف 
كفلت األمانة إتاحة مجيع خدمات تكنولوجيـا املعلومـات

 األوقات، وقدمت دعمهـا يف مجيع  الضروريةواالتصاالت  
لتطوير احللول املتخصصة، مثل مشروع نظام استعراض األداء

ووفرت األمانة جهاز حاسوب حممول لكـل. وتقييم التنفيذ 
 لفكرة املكاتـب املتنقلـة الـيت تتـيح موظف، مبا يؤسس  

وسيتم اسـتكمال. للموظفني العمل من أي مكان يف العامل      
ط احملادثات الصوتية عـربهذا العمل عن طريق بروتوكول رب  

االنترنت كحل من شأنه أن يقلص، يف هناية املطاف، تكاليف
  .االتصاالت اهلاتفية

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً   
 توجيهاته، بناء على    صدر هبذا التقرير وي   علماًحييط  د يود مؤمتر األطراف أن      ـق  -٣٦

ـ     توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بشأن التوجه       ة ـ االستراتيجي خلطة عمل األمان
  .٢٠١٣-٢٠١٢ وبرنامج عملها للفترة ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة 

        


