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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 
 *من جدول األعمال املؤقت 10البند 

 استعراض املنرب

 )هـ(( 4استعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنرب )الناتج 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة
يف إطار برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  -1

استعراض لفعالية الوظائف اإلدارية والعلمية ، إبجراء 2/٥-د.ح.النظم اإليكولوجية، أمر االجتماع العام يف مقرره م
ذلك  ات((، وطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ابلتشاور مع املكتب، إعداد إجراءه) 4للمنرب )الناتج 

االستعراض. وقد نظر االجتماع العام يف مشروع إجراءات االستعراض يف دورته الرابعة، وطلب مواصلة حتسني 
 السابع(. زء، اجل4/1-د.ح.اختصاصاته )املقرر مض و انطاق االستعر 

، الذي أقر مبوجبه اختصاصات االستعراض ٥/2-د.ح.واعتمد االجتماع العام يف دورته اخلامسة املقرر م -2
 )الواردة يف مرفق املقرر(.

ويف نفس املقرر، طلب االجتماع العام إىل املكتب أن ينقح االستبيان الوارد يف تذييل االختصاصات،  -3
يف اعتباره التعليقات الواردة خالل الدورة اخلامسة لالجتماع  لتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، آخذا  اب

العام؛ وطلب إىل األمانة أن تتيح ملدة أسبوعني بعد الدورة اخلامسة لالجتماع العام االستبيان املنقح ألعضاء املنرب 
إىل املكتب أن يضع الصيغة النهائية لالستبيان، ابلتشاور مع وأصحاب املصلحة فيه من أجل استعراضه؛ وطلب 

 .فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مع مراعاة التعليقات الواردة خالل فرتة األسبوعني

                                                      
*  IPBES/6/1. 
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جراء استعراض إبفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على أن يقوم  االجتماع العام أيضا  وافق و  -4
 جهات استعراض خارجية؛ وطلب إىل فريق االستعراض الداخلي أن يقدم إىل داخلي وتقدمي االستنتاجات إىل

 من االختصاصات. 11االجتماع العام يف دورته السادسة التقرير املطلوب يف الفقرة 
إىل األمينة التنفيذية أن تدعو إىل اقرتاح مرشحني لفريق االستعراض، هبدف  وطلب االجتماع العام أيضا   -٥

قليمي، وأن تنظم عملية عطاءات تنافسية الختيار منظمة مهنية خارجية تتوىل تنسيق االستعراض، كفالة التمثيل اإل
، رهنا  بتوافر املوارد املالية. وطلب االجتماع العام إىل فريق 2018على أن تبدأ املنظمة عملها حبلول بداية عام 

يرا  هنائيا  عن االستعراض يتضمن توصيات بشأن يف دورته السابعة تقر  يهاالستعراض، وفقا  الختصاصاته، أن يقدم إل
 تنفيذ برانمج العمل الثاين للمنرب.

 تقرير فريق االستعراض الداخلي - أوالا 
 وضع الصيغة النهائية لالستبيان - ألف

اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف اجتماعهما الثامن على تشكيل فريق االستعراض  -6
لفريق اخلرباء  مشاركا   يبواه(، ورئيسا  -من أعضاء املكتب )ألفريد أوتينغ الفريق رئيس املنرب، وعضوا  الداخلي. ويضم 

 وعضوين من أعضائه )ماري ستنسيكي، وكارلوس جويل، وفينود ماثور(، واألمينة التنفيذية. ،املتعدد التخصصات
عن املكتب وفريق اخلرباء املتعدد قام فريق االستعراض الداخلي، نيابة  ٥/2-د.ح.واستجابة للمقرر م -7

ة حوإاتحته ألعضاء املنرب وأصحاب املصل ٥/2-د.ح.التخصصات، بتنقيح االستبيان الوارد يف تذييل مرفق املقرر م
من  ةجمموع 16قد وردت ( و 2017أاير/مايو  12نيسان/أبريل إىل 28للتعليق عليه، خالل فرتة أسبوعني )من 

ردت من حكومات )أسرتاليا وماليزاي ونيبال والوالايت املتحدة األمريكية(، ابإلضافة جمموعات و  4التعليقات، منها 
هذه التعليقات  . ووضع فريق االستعراض الداخلي الصيغة النهائية لالستبيان آخذا  فردا   11أدىل هبا إىل تعليقات 

 .IPBES/6/INF/32قة يف احلسبان. وترد الصيغة النهائية لالستبيان يف التذييل اخلامس ملرفق الوثي
من االختصاصات، يتألف العنصر الداخلي من االستعراض من تقييم ذايت يستندا إىل  11للفقرة  ووفقا   -8

ومن  ؛الردود على االستبيان اليت ترد من األعضاء السابقني واحلاليني يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب
عضاء فرقة العمل التابعة للمنرب؛ والرؤساء املشاركني واملؤلفني الرئيسيني األمانة، مبا فيها وحدات الدعم التقين؛ وأ

 22 يف االستبيان أتيح وقد. نيلتنسيق الوطنيمسؤويل او  ؛لتقييمات املنجزة واجلارية للمنرباتنسيق الذي يتولون 
 جمموعه ما االستبيان وأكمل. 2017 أغسطس/آب 7 يف تنتهي لالستجابة مهلة حتديد مع ،2017 مايو/أاير
من مسؤويل  21من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، و 23ب واملكت أعضاء من ٩ منهم شخصا   8٥

من خرباء املنرب )الرؤساء املشاركني لفرق العمل والتقييمات؛ واملؤلفني املنسقني والرئيسيني  17التنسيق الوطنيني، و
عمل واملؤلفني الرئيسيني للتقييمات املدعوين للمشاركة بصفات أخرى، للتقييمات، وعدد صغري من أعضاء فرق ال

 من أعضاء األمانة )منهم أفراد وحدات الدعم التقين(. وقدم بعض اجمليبني مسامهاهتا أبكثر من صفة. 17و
 إعداد التقرير عن االستعراض الداخلي - ابء

من  11استجابة لطلب االجتماع العام، أعد فريق االستعراض الداخلي التقرير املطلوب يف الفقرة  -٩
يستند إىل الردود على االستبيان.  ذاتيا   ( الذي يشمل تقييما  ٥/2-د.ح.ماختصاصات االستعراض )مرفق املقرر 

 وقد أقر التقرير فريُق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب.
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يعرض النتائج الرئيسية لالستعراض الداخلي، بصيغتها اليت أعدهتا جلنة  تنفيذاي   ر موجزا  ويشمل التقري -10
االستعراض الداخلي وأقرها املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات. والبياانت الواردة ابحلروف الداكنة مستمدة 

عادي عن تعليقات إضافية وردت عن مباشرة من التحليل الكمي لالستبيان، بينما ينبع النص املكتوب ابخلط ال
إىل خربة أعضائه. ويرد املوجز  طريق االستبيان، ويشمل جوانب اختارت جلنة االستعراض الداخلي إبرازها استنادا  

 التنفيذي للتقرير يف مرفق هذه املذكرة.
لكل ابب من أبواب االستبيان، مبا يف ذلك االعتبارات املتعلقة  مفصال   حتليال   ويتضمن التقرير أيضا   -11

ابملستقبل اليت أبرزها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب. وميكن االطالع على التقرير الكامل يف الوثيقة 
IPBES/6/INF/32لق ابالستعراض . ويتضمن التذييل األول للتقرير معلومات عن الوالية والعملية واألساليب فيما يتع

اليت أعطاها اجمليبون عن كل من األسئلة  ٥إىل  1الداخلي. ويتضمن التذييل الثاين النسبة املئوية للدرجات من 
ابألعمدة يوضح عدد  بيانيا   يف االستبيان، واليت مسحت بوضع ترتيب، كما يتضمن رمسا   سؤاال   ٩٩البالغ عددها 

، وكذلك املتوسط واالحنراف املعياري. وابلنسبة لألسئلة ٥و 1ت بني اإلجاابت اليت وردت لكل درجة من الدرجا
، يقدم التذييل الثاين لكل سؤال النسب املئوية للردود ‘‘ال’’أو ‘‘ نعم’’السبعة اليت تقتصر أجوبتها على 

ة. ويتضمن التذييل الثالث يف شكل دائرة جمزأ بيانيا   اليت مت تلقيها، وعدد الردود الواردة، ورمسا  ‘‘( ال’’أو ‘‘ نعم’’ ــبـ)
 يف االستبيان. ويتضمن التذييل الرابع عرضا   قائمة جلوانب عمل املنرب اليت تلقت أعلى الدرجات وأدانها عموما  

للتعليقات املتعلقة ابلنوعية اليت وردت كجزء من االستبيان. أما التذييل اخلامس فيعرض االستبيان النهائي  موجزا  
 عراض الداخلي.املستخدم كأساس لالست

 الستعراضل العنصر اخلارجي - اثنياا 
، أن تدعو إىل اقرتاح مرشحني لفريق ٥/2-د.ح.مطلب االجتماع العام إىل األمينة التنفيذية، يف مقرره  -12

االستعراض، هبدف كفالة التمثيل اإلقليمي، وأن تنظم عملية عطاءات تنافسية الختيار منظمة مهنية خارجية تتوىل 
 ، رهنا  بتوافر املوارد املالية.2018االستعراض، على أن تبدأ املنظمة عملها حبلول بداية عام تنسيق 

، حيث EM/2017/32و EM/2017/31تشرين الثاين/نوفمرب، أصدرت األمينة التنفيذية اإلخطارين  6ويف  -13
املنظمات إعراب ، و 2018كانون الثاين/يناير   2دعت إىل ترشيح أعضاء يف فريق استعراض املنرب يف موعد أقصاه 

بتنسيق العنصر اخلارجي الستعراض املنرب. وكان املكتب قد أعد الدعوة ابلتعاون مع فريق اخلرباء  هااملهنية عن اهتمام
 .٥/2-د.ح.مإىل اختصاصات االستعراض املبينة يف مرفق املقرر  املتعدد التخصصات، استنادا  

، ويتسم بتشكيل متوازن ملمثلي 10االستعراض ال يزيد على وسيتألف فريق االستعراض من عدد من خرباء  -14
احلكومات والعلماء وممثلي املنظمات غري احلكومية. وسيتوىل املكتب اختيار أعضاء الفريق، استجابة لدعوة املكتب، 

من  ٩ ابملعايري التالية، على النحو املبني يف الفقرة ابلتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مسرتشدا  
 االختصاصات:

حيازة املنظمة املهنية اخلارجية وخرباء االستعراض ملؤهالت مالئمة لتنفيذ استعراضات مؤسسية  (أ)
 على املستوى العاملي؛

حيازة املنظمة وخرباء االستعراض لسجل إجنازات مربهن عليه يف العمل مع حمافل تربط بني العلوم  (ب)
 قييم البيئي العاملي بوجه عام واملنرب بوجه خاص.والسياسات، ويف فهم أدوار ووظائف عملية الت
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، مسرتشدين هبذه املعايري، ابختيار منظمة مهنية وسيقوم املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أيضا   -1٥
خارجية استجابة للدعوة. وستعمل األمانة مع املكتب الستعراض املقرتحات، ويف حالة عدم تقدمي أي مقرتح يفي 

يكون يف حدود املوارد املالية املتاحة فإنه جيوز للمكتب أن خيتار تعيني موظف إداري يعمل من خارج ابملعايري أو 
 األمانة لتنسيق االستعراض.

ويف أعقاب القرار الذي يتخذه املكتب يف اجتماعه العاشر، لن ُيستخدم الصندوق االستئماين لتغطية أية  -16
 2018أن ينظر االجتماع العام مرة أخرى يف امليزانية املنقحة لعام نفقات تتعلق ابالستعراض اخلارجي، يف انتظار 

، مل يستخدم الصندوق االستئماين لدعم مشاركة أعضاء اليت وافق عليها يف دورته اخلامسة. وبصورة أكثر حتديدا  
مهنية خارجية. فريق االستعراض يف الدورة السادسة لالجتماع العام، ومل تربم األمانة ترتيبات تعاقدية مع منظمة 

 (.، املرفق٥/2-د.ح.مواالحتياجات التالية املتعلقة ابمليزانية مدرجة يف اختصاصات االستعراض )املقرر 
التكلفة بدوالرات  البند

 الوالايت املتحدة
 63 160 الدعم اإلداري

أشخاص  10دعم السفر ابإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إىل 
 السادسة لالجتماع العاممن أجل حضور الدورة 

٥00 37 

أشخاص  10دعم السفر ابإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إىل 
من أجل حضور االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 

 واالجتماع احلادي عشر للمكتب 

٥00 37 

أشخاص  10دعم السفر ابإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إىل 
من أجل حضور االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 

 واالجتماع الثاين عشر للمكتب 

٥00 37 

دعم السفر ابإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي خلبريي استعراض من أجل 
 العام حضور الدورة السابعة لالجتماع

٥00 7 

 غري مدرجة أتعاب خرباء االستعراض
 ١٨٣ ١٦٠ اجملموع

 .IPBES/6/INF/33وسُتتاح معلومات عن نتائج عمليات االختيار يف وثيقة املعلومات األساسية  -17
 اإلجراء املقرتح اختاذه - اثلثاا 

 قد يود االجتماع العام أن: -18
ار فريق استعراض ياالستعراض الداخلي، وابختابلتقرير الذي أعده فريق مع التقدير  حييط علما   

 .(1)إلجراء االستعراض، والتقدم احملرز يف اختيار منظمة مهنية خارجية لتنسيق عملية االستعراض
  

                                                      
(1)  IPBES/6/10. 
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 املرفق

 موجز تنفيذي: النتائج الرئيسية لالستعراض الداخلي
 العام ستنتاجاال - أوالا 

الختصاصات الستعراض، من حيث فعالية املنرب  املنرب وفقا  قد مت يف إطار االستعراض الداخلي حتليل ل -1
وكفاءته، ابلقياس إىل أهدافه احلالية ومبادئه التشغيلية ووظائفه األربع وعملياته اإلدارية والعلمية الرامية إىل تنفيذ 

املنرب، وغري ذلك  برانمج العمل، والكفاءة يف إجناز برانمج العمل، وهياكل الدعم القائمة، وإجراءات إعداد نواتج
 من املقررات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع العام للمنرب.

قدره  متوسطا   عاما   ، ومنحه تقديرا  ووجد االستعراض الداخلي أن املنرب يؤدي وظائفه بشكل جيد عموما   -2
 (، مع اإلشارة إىل عدد من اجملاالت اليت توجد فيها إمكانيات للتحسني.1)انظر الشكل  ٥درجة على  ٥,3

 1الشكل 
 ٥و ١متوسط النسبة املئوية للردود اليت وردت عن مجيع األسئلة لكل درجة بني 

 
اخلمس: أعضاء اهليئات وميكن مالحظة اختالفات طفيفة فقط يف الدرجات العامة بني فئات اجمليبني  -3

(، وأفراد األمانة ومسؤولو التنسيق الوطنيون للمنرب أو اخلرباء املشاركون يف فرق العمل وأفرقة ردا   4٩الفرعية للمنرب )
 (.2؛ انظر الشكل ردا   38اخلرباء التابعة للمنرب )
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 2الشكل 
املكتب، وفريق اخلرباء املتعدد متوسط إجاابت كل فئة من فئات اجمليبني على مجيع األسئلة: أعضاء 

التخصصات، واألمانة مبا فيها وحدات الدعم التقين، ومسؤولو التنسيق الوطنيون للمنرب، وخرباء خمتارون 
 )الرؤساء املشاركون لفرق العمل وأفرقة اخلرباء واملؤلفون الرئيسيون املنسقون للتقييمات(

 

 

 2٠١٨-2٠١4تنفيذ برانمج العمل للفرتة  - اثنياا 
، ابستثناء تقييم االستخدام املستدام رب أن عمليات حتديد نطاق التقييمات حققت أداء جيداا عت  ا -4

القبيل من خالل العمل عن ب عد هو أسلوب لألنواع الربية، حيث ي فهم أن حتديد نطاق مسألة معقدة من هذا 
. وينبغي أن يشارك عدد أكرب من خرباء السياسات العامة يف عمليات حتديد النطاق لكفالة كون غري مالئم

التقييمات مفيدة ملقرري السياسات. وقد حظيت املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات بشأن تقييمات التلقيح 
وبصفة حسن، وينبغي أن تكون هذه املوجزات يف املستقبل بنفس الطول أو أقصر.  والسيناريوهات والنماذج بقبول

 .عامة، اعت رب أن جلان إدارة التقييمات اليت أجريت حىت اآلن قد أدت دورها
ولتمكني املنرب من حتسني نفسه يف جماالت من قبيل هنجه اجلامع بني التخصصات واملتعدد التخصصات،  -٥

والتمثيل واملشاركة اإلقليميني املتوازنني يف هيكله وأعماله، ينبغي أن تشمل احلكومات  واملساواة بني اجلنسني،
أكرب من اخلرباء ذوي اخللفيات يف جماالت العلوم االجتماعية واإلنسانية،  واملنظمات يف ترشيحاهتا للخرباء عددا  

وصنع السياسات، واخلبريات من اإلانث، واخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، واخلرباء من 
 أورواب الشرقية وأفريقيا.

اإلسهامات منها سيما  قران، والزايدة اإلسهامات والتعليقات خالل عملية استعراض األمن شأن و  -6
 ومصداقيتها ومالءمتها رباالستقالل العلمي لتقييمات املن، أن تعزز والتعليقات الواردة من احلكومات

. وقد حظيت اجتماعات احلوار اإلقليمي مع مسؤويل التنسيق الوطنيني للمنرب، ملقتضيات األحوال ومشروعيتها
لبناء القدرات يف سياق االجتماعات الثالثة ملؤلفي تقييم تدهور األراضي اليت نُظمت يف إطار اخلطة املتجددة 
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كوسيلة ملساعدة احلكومات على تقدمي   واستصالحها والتقييمات اإلقليمية، بقبول حسن، وميكن النظر فيها أيضا  
 املستقبل.يف اإلسهامات والتعليقات يف عمليات التقييم 

إىل جمموعة من اإلجراءات املتفق عليها، فإن تنفيذ أدوات  هبا استنادا   لوظيفة التقييم، اليت اضطُلع وخالفا   -7
ومنهجيات بناء القدرات وتوليد املعارف ودعم السياسات، مبا فيها إنشاء الروابط مع املبادرات واملنظمات األخرى، 

ولكنه شهد  بطأ بصفة عامة،أتطلب وضع أساس إجرائي ومؤسسي. ونتيجة لذلك فقد كان تنفيذ هذه املهام ي
 وضع اإلجراءات ذات الصلة. بعديف اآلونة األخرية  حتسنا  

مفيد بدرجة ’’وقد انل فهرس أدوات دعم السياسات، الذي يشمل فهارس التقييمات، تصنيف  -8
يف  جازما   . والفهرس يف مرحلة مبكرة من التطوير، ولذلك فال ميكن تقييم جدواه تقييما  يف املتوسط‘‘ معقولة

ن. وعالوة على ذلك، فقد أدى شح األموال املخصصة لدعم هذا الناتج إىل حتقيق تقدم حمدود فقط. الوقت الراه
يتم إجناز هذه الوظيفة من وظائف املنرب فقط بواسطة إعداد فهرس أدوات دعم السياسات فحسب، بل وكذلك  وال

وإعداد الدليل األويل بشأن القيم  سيما التقييم املنهجي للسيناريوهات والنماذج، من خالل وظيفة التقييم، وال
 واألعمال ذات الصلة.

وقد رحب املنرب يف دورته اخلامسة ابخلطة املتجددة لبناء القدرات، اليت اسرُتشد هبا يف أنشطة بناء القدرات  -٩
جيد ’’تصنيف  . وانل منتدى بناء القدرات عموماا حسناا  وقد لقي برانمج الزماالت ترحيباا منذ ذلك احلني. 

 ، وقد تدعو احلاجة إىل تطوير هيكله. ولقيت اجتماعات احلوار اإلقليمي قبوال  من حيث أدائه‘‘ ة معقولةبدرج
 ؛ وميكن زايدة حتسني أدائها بعقدها يف مرحلة أبكر من عملية استعراض األقران.حسنا  

ي حتسني ، وينبغ‘‘جيدة بشكل معقول’’واعت ربت جوانب من عمل املنرب يف جمال املعارف والبياانت  -10
األعمال املسامهة يف هذه الوظيفة يف املستقبل. وفيما خيص حفز توليد املعارف اجلديدة، مل تُنفذ سوى أنشطة 

 حمدودة حىت اآلن، بينما جيري حتديد الثغرات املعرفية يف ضوء التقييمات.
رف احمللية وبصفة عامة، انلت جوانب من العمل املتعلق ابالعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعا -11

ويُعترب أن . ‘‘جيد’’ و‘‘ جيد بدرجة معقولة’’أو ما بني ‘‘ جيد’’واحرتامها ومعاجلتها بصورة مناسبة درجة 
من خالل اعتماد االجتماع العام يف دورته اخلامسة لنهج االعرتاف مبعارف الشعوب  كبريا    هذا العمل حقق تقدما  

من املتوقع أن يؤدي تنفيذ النهج، بوسائل تشمل اآللية التشاركية، إىل األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها. و 
يف املستقبل. وينبغي زايدة إشراك أصحاب معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية  مواصلة دفع هذا العمل ُقدما  

 يف أنشطة املنرب.
من اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني. واعت رب توزيع  واعت رب حتقيق التآزر بني الوظائف األربع للمنرب جماالا  -12

ويشكل حتقيق التآزر والتوازن بني الوظائف األربع أحد . ‘‘بدرجة معقولة جيداا ’’امليزانية بني خمتلف نواتج املنرب 
 االعتبارات اهلامة يف إعداد برانمج العمل الثاين.

املتعدد التخصصات واألمانة، مبا فيها وحدات الدعم عمل االجتماع العام واملكتب وفريق اخلرباء  - اثلثاا 
 التقين

وتدار بطريقة فعالة، مع تقدمي املعلومات والواثئق  جيداا  اعت رب أن دورات االجتماع العام تنظم تنظيماا  -13
 املناسبة، واعت رب أن األمانة واملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات تنفذ قرارات االجتماع العام تنفيذاا 
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الجتماع العام بشأن التنسيق بني املنرب واملؤسسات األخرى ا. ومثة جمال لتحسني املشورة املقدمة إىل فعاالا 
 .ذات الصلة

وقد اضطلع املكتب بواليته بفعالية يف تنفيذ املهام اإلدارية للمنرب، إال أن إبمكانه حتسني دوره يف  -14
تنفيذ أنشطة املنرب. وقد اضطلع أعضاء املكتب حتديد اجلهات املاحنة ووضع ترتيبات الشراكة من أجل 

أبدوارهم بفعالية فيما يتعلق برائسة فرق العمل وأفرقة اخلرباء وجلان إدارة التقييم واملشاركة فيها. وتلقى أعضاء 
 املنرب واجملموعات اإلقليمية الدعم من أعضاء املكتب ذوي الصلة بدرجات متفاوتة.

لتخصصات بواليته على حنو فعال يف تنفيذ املهام العلمية للمنرب، واضطلع فريق اخلرباء املتعدد ا -1٥
أن إبمكانه حتسني دوره يف إشراك اجملتمع العلمي وغريه من أصحاب املعرفة يف برانمج العمل. وأدى أعضاء  إال

 اركة فيها.فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أدوارهم بفعالية فيما يتعلق برائسة فرق العمل وأفرقة اخلرباء واملش
غي أن يستمر األمر بوقد استفاد عمل اهليئتني من التعاون الوثيق بني املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وين

 على هذا املنوال يف املستقبل.
سيما ابلنظر إىل كوهنا عانت من نقص يف عدد املوظفني لفرتة طويلة.  وعملت األمانة بفعالية كبرية، ال -16

فقد كفلت توفري واثئق جيدة النوعية، والتنظيم اجليد لدورات االجتماع العام واهليئات الفرعية، واستجابت 
إلجناز  جيداا  بني الدورات، وقدمت دعماا ما لطلبات االجتماع العام ومسؤويل التنسيق الوطنيني يف فرتات 

، وشهدت جدا   حيث كان أداء بعضها جيدا   أما وحدات الدعم التقين فقد تفاوتت يف الفعالية، برانمج العمل.
واعت ربت مالءمة األمانة للغرض وحجمها وتكوينها طوال فرتة تنفيذ برانمج العمل األول.  وحدات أخرى حتسنا  

؛ وإلجناز برانمج العمل الثاين، من املهم ، مبا يف ذلك وحدات الدعم التقين‘‘جيدة بدرجة معقولة’’وتنظيمها 
 نة تكون مناسبة حلجم برانمج العمل.توفري موارد لألما

 عمل الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء - رابعاا 
اعت رب أن التفاعل بني فرق العمل وأفرقة اخلرباء والتقييمات حباجة إىل التحسني. أما فرقة بناء القدرات  -17

واعت رب عمل أفرقة اخلرباء . وأفرقة اخلرباء املعنية ابلسيناريوهات والنماذج والقيم فقد كان أداؤها جيداا 
ويف حني اتسم إعداد جمموعات املؤشرات ابألمهية، فإن الوقت املستغرق يف . ‘‘بدرجة معقولة جيداا ’’األخرى 

 إعدادها جعلها أقل فائدة للتقييمات اإلقليمية وتقييم تدهور األراضي واستصالحها.
 واالتصاالتإقامة الشراكات وإشراك أصحاب املصلحة  - خامساا 

أحرز بعض التقدم يف التعاون مع الشركاء داخل منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات واملبادرات والشبكات  -18
يتطلب التحسني. واعت رب أن إشراك أصحاب املصلحة  اعت رب جماالا  التعاون عموماا األخرى ذات الصلة، غري أن 

مسح بتعزيز أنشطة االتصاالت  أبن استقدام املوظفني مؤخرا   ، مع االعرتافوالتوعية واالتصال حباجة إىل التعزيز
 والتوعية بدرجة كبرية. وتدعو احلاجة إىل زايدة إبراز املنرب مبا يتجاوز وزارات البيئة.

 فعالية إدارة امليزانية والقواعد املالية - سادساا 
أنشطة مجع األموال. واعت رب أن قر أبن هناك حاجة إىل تنظيم ابلنظر إىل احلالة احلرجة للميزانية، أ   -1٩

لت ، وأن واثئق امليزانية املعروضة على االجتماع العام كافيةجيداا  القواعد املالية قد الت زم هبا التزاماا  . وقد ُحص ِّ
 كميات كبرية من املسامهات العينية، مما خفف الضغط على الصندوق االستئماين للمنرب.

___________________ 


