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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -  سبتمرب/ أيلول٢١بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٧البند 
  مليزانيةالربنامج وا

  ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني 

  ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني 
  مذكرة من األمانة

  إضافة

   التكاليف التفاقيةالنظر يف مشروع برنامج عمل اآللية العاملية احملدد
  )٢٠١١- ٢٠١٠(لفترة السنتني  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  موجز
  : ما يلي٨-م أ/٣ورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل اآللية العاملية يف املقرر طلبت الد  
تنقيح استراتيجيتها وفقاً خلطة العمل واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ                )أ(  
  ؛)اخلطة االستراتيجية(االتفاقية 
  .ج عمل حمدد التكاليف لفترة سنتني باستخدام هنج إدارة قائم على النتائجوضع برنامو  )ب(  
وتبني االستراتيجية املنقحة لآللية العاملية تركيزاً قوياً على استعمال استراتيجيات التمويل املتكاملة كأداة لوضع   

يجية املنقحة األولوية إلقامة الشراكات     كما متنح االسترات  . األطر املتكاملة لالستثمار اليت دعت إليها خطة االستراتيجية       
  .والتعاون على الصعيد القطري وكذلك التعاون على الصعيد الدويل، وخباصة مع أمانة االتفاقية

وبغية تنفيذ برنامج .  يورو٣ ٩٧٤ ٤١٠سية لآللية العاملية األساوامليزانية املقترح ميزانية برنامج العمل اآلن وتبلغ   
 يورو  ١٠ ٦٩١ ٧٩٧لغ  مب، تتوقع اآللية العاملية أن تصل حاجتها من التمويل اخلارج عن امليزانية إىل              العمل لفترة السنتني  

  .مبوجب اتفاقات طوعية
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 قترحنيمقدمة لربنامج العمل وامليزانية امل      - أوالً 
  ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

بعد اعتماد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                    - ١
، طلب مؤمتر األطراف إىل اآللية العاملية إعداد مشروع         )٨- م أ (يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف      ) االستراتيجية(

فترة سنتني، باستعمال نظام إدارة قائم على النتائج، يعرض على الـدورة            برنامج عمل حمّدد التكاليف وميزانية ل     
تها املوّحدة وهنجها املعزز، اآللية العاملية تعديل استراتيجيكما طلب مؤمتر األطراف إىل . )١(التاسعة ملؤمتر األطراف

ويف . )٢(٢٠٠٧تراتيجية يف عام وكان مؤمتر األطراف قد شّجع يف دورته السابعة اآللية العاملية على تنفيذ هذه االس
، ٢٠٠٨نـوفمرب   /أعقاب الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املعقودة يف اسطنبول يف تشرين الثاين            

تلقت اآللية العاملية تعليقات وتوصيات بشأن إطارها لنهج اإلدارة القائم على النتائج وتوّجهها، وهي تعليقـات                
مة لآللية العاملية متكنها من تعديل االستراتيجيات السالفة الذكر وإطار هنـج اإلدارة             قاعدة سلي توفّر  وتوصيات  

  .وتتضمن هذه الوثيقة ردوداً على كال طليب الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف. القائم على النتائج

االستراتيجية املنقحة لآللية العاملية التفاقية األمـم         -  ثانياً
  دعماً للبلدان األطراف: ملكافحة التصحر املتحدة

   األهداف الشاملة لآللية العاملية- ألف 

النهوض باإلجراءات  " إىل اآللية العاملية عملية      ٢١توكل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مادهتا           - ٢
لبلدان النامية  إىل األطراف من ا   ... اليت تؤدي إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا              

وتتيح اآللية .  وجيري التركيز على األطراف من البلدان النامية املتأثرة يف االتفاقية، وال سيما يف أفريقيا.)٣("املتأثرة
كذلك، بصفتها إحدى اهليئات الفرعية لالتفاقية، اخلدمات إىل األطراف األخـرى يف االتفاقيـة عنـد                 العاملية

  . لألراضيستدامة املعنية بسياسات اإلدارة املراف بوصفه اهليئة العاملية احلكومية الدولية، إىل مؤمتر األط)٤(االقتضاء

ب الوالية اليت وضعتها هلا االتفاقيـة ومقـررات مـؤمتر           ـوستقوم اآللية العاملية، وفاء بالتزاماهتا مبوج       - ٣
ى األطول، اللذين يتماشيان متاماً مـع       األطراف، بالتركيز يف هنجها وعملياهتا على اهلدفني التاليني لديها يف املد          

  .التفاقيةاستراتيجية ا

تدهور /أطر متكاملة لالستثمار هبدف مواجهة التصحر لتمكينها من وضع    دعم البلدان األطراف      )أ(  
  ؛ لألراضيستدامةاملدارة اإلاألراضي واجلفاف و

                                                      

)١(  (ICCD/COP(8)/16/Add.1) ١٨ و١٧، الفرع دال؛ الفقرتان ٣، املقرر.  
)٢(  (ICCD/COP(8)/16/Add.1) ١٩، املرفق، الفرع جيم؛ الفقرة ٣، املقرر)٢‘)ب‘. 

 .ة من االتفاقي٢١ من املادة ٤الفقرة   )٣(

 ).٨- م أ/٣املقرر (االستراتيجية   )٤(
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مع املؤسـسات الوطنيـة     حتديد وتيسري الوصول إىل فرص التمويل يف إطار التعاون والشراكة             )ب(  
  .الصعيد القطريلألراضي على ستدامة املدارة اإلواملنظمات الدولية، وال سيما التمويل االبتكاري لتعزيز متويل 

واستناداً إىل هذين اهلدفني، ستواصل اآللية العاملية العمل على الصعيد القطري أساساً حتـت إشـراف                  - ٤
وبغية حتقيق األهداف، يلزم كذلك إقامة شراكات مع خمتلـف          .  مالءمة احلكومات بتطبيق أكثر النُّهج واألدوات    

  .أصحاب املصلحة من املنظمات الدولية واملؤسسات الثنائية ومنظمات اجملتمع املدين فضالً عن القطاع اخلاص

مليـات  متويل تنفيذ االتفاقية يف ع    يف  ويشّدد اهلدفان كذلك على أن اآللية العاملية ستصبح شريكاً فعاالً             - ٥
احلوار والشراكات والتنمية االستراتيجية الدولية خدمة لالتفاقية، ولألطراف من البلدان النامية املتأثرة وغريها من 

  .األطراف يف االتفاقية بالتعاون مع أمانة االتفاقية وغريها من املؤسسات

   متابعة االستراتيجية- باء 

ية األولوية يف هنجها وأساليب عملها وواءمـت واليتـها   ، منحت اآللية العامل   ٨- م أ /٣استجابة للمقرر     - ٦
  . ملا حّددته االتفاقيةوفقاًمع االستراتيجية ووظائفها 

  ٥اهلدف التنفيذي  - ١

 االستراتيجية اخلاص   من ٥تتحمل اآللية العاملية مسؤولية رئيسية عن اإلسهام يف حتقيق اهلدف التنفيذي              - ٧
  .بالتمويل لتنفيذ االتفاقية

.  بأن تعمل البلدان األطراف من أجل وضع أطر متكاملة لالستثمار٥ للهدف التنفيذي ١ي النتيجة وتقض  - ٨
وكانت اآللية العاملية قد اعتمدت هذا املفهوم اعتماداً كامالً وجعلت من هذه النتيجة اهلامة أحد أهدافها النوعية                 

ملنتديات كما سيصبح الدعم .  لألراضيستدامةاملارة داإلبوصفها األداة الرئيسية اليت تدعم البلدان يف تعزيز متويل 
التمويل دون اإلقليمية أولوية رئيسية لدى اآللية العاملية مبوجب هذه النتيجة وفقاً لتنفيذ إطار استراتيجية السنوات 

  .)٥(العشر لآللية العاملية

يل، ستركز اآللية العاملية على     ، اخلاصة بإتاحة البلدان املتقدمة األطراف موارد التمو       ٢ومبوجب النتيجة     - ٩
اجلهات املاحنة املتعددة األطراف والعمل مع املنتدى العاملي        منتدى  بناء الشراكات والشبكات، مبا يف ذلك تطوير        

للماحنني من أجل التنمية الريفية وأمانة فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العامليـة، التابعـة         
  .لدويل للتنمية الزراعيةللصندوق ا

 اخلاصة بتعبئة املوارد املالية من املؤسسات املالية الدولية لالستثمارات القطرية، تتبادل ٣ومبوجب النتيجة   - ١٠
وبناء الشراكات بتعزيز التعاون مـع املنظمـات   لألراضي ستدامة املدارة اإلاآللية العاملية املعارف املتعلقة بتمويل     

                                                      

  )٥(  (ICCD/COP(8)/16/Add.1) : ١٨، املرفق، الفقرة ٨- م أ/٣املقرر)د(‘٢‘) ب(. 



ICCD/COP(9)/5/Add.2 
Page 5 

، فضالً عن شركاء رئيسيني آخرين، وال سيما الصندوق الـدويل           )٦(لتيسري التابعة لآللية العاملية   األعضاء يف جلنة ا   
  .للتنمية الزراعية

 اخلاصة مبصادر التمويل االبتكارية، تضع اآللية العاملية برامج استراتيجية لتطوير مـصادر             ٢ومبوجب النتيجة     - ١١
تفادة منها مثل دفوعات وظائف النظام اإليكولوجي، ومتويل تغري املناخ،          التمويل اجلديدة واالبتكارية والعمل هبا واالس     

  .والوصول إىل األسواق ومتويل التجارة، والتمويل اجلديد واإلضايف لألمن الغذائي، ومنظمات اجملتمع املدين

الذي تـشرف   ، اخلاصة بالوصول إىل التكنولوجيا، تزمع اآللية العاملية تعزيز التعاون           ٥ومبوجب النتيجة     - ١٢
عليه بني بلدان اجلنوب، وبرناجمها للتوعية واستعماهلا لتبادل املعارف وبرنامج تعزيز القدرات للنـهوض بنقـل                

  .التكنولوجيا والوصول إليها

  ٢ و١اهلدفان التنفيذيان  - ٢

 اهلـدف   ، املعين بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيـف، ويف       ١لآللية العاملية دور داعم يف اهلدف التنفيذي          - ١٣
وال تزال إسهامات اآللية العاملية يف هذين اهلدفني تستند أساسـاً إىل            .  املعين بإطار السياسات العامة    ٢التنفيذي  

وستعزز اآللية العاملية تعاوهنا على مسائل تتعلق بتعبئة . واليتها وتنبع فقط من عملها يف تعزيز متويل تنفيذ االتفاقية
ابعة لالتفاقية، وال سيما جلنة العلم والتكنولوجيا، واألوساط العلميـة ومنظمـات         املوارد مع اهليئات األخرى الت    

.  لألراضـي  ستدامةاملدارة  اإلوستركز اآللية العاملية أساساً على أساليب وحجج تّربر زيادة متويل           . اجملتمع املدين 
اتيجيات التمويـل املتكاملـة     وستعمِّم اآللية العاملية على األطراف الدروس املستفادة من تطوير وتنفيـذ اسـتر            

وفيما يتعلق مبواءمة برامج العمل الوطنية وغريهـا مـن أطـر     . واستعراضات حوافظ مؤسسات التمويل الدولية    
السياسات أو الربامج ذات الصلة خبطة االستراتيجية، تعمل اآللية العاملية عن كثب مع أمانة االتفاقية وتسهم يف                 

  .أجل وضع برامج عمل وطنية متوائمة من ٥آثار اهلدف التنفيذي توخي 

   التوّجه االستراتيجي لآللية العاملية- جيم 

  التركيز على الدعم القطري والتعاون اإلقليمي يف جمال التمويل - ١

  استراتيجيات التمويل املتكاملة  )أ(   

ئة املوارد اخلاصـة ببـذل      أثبتت استراتيجيات التمويل املتكاملة أهنا أدوات فّعالة يف منهجة عملية قطرية لتعب             - ١٤
ومتثـل اسـتراتيجية    .  لألراضي ستدامةاملدارة  اإلاجلهود الرامية إىل مكافحة التصحر وترّدي األراضي واجلفاف وإىل          

                                                      

وتتألف .  لتنسيق وتعزيز دعم اآللية العاملية٣- م أ/٩ و١- م أ/٢٥أُنشئت جلنة التيسري مبوجب املقررين   )٦(  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل بصفتها اهليئات املؤسِّسة اللجنة من ممثلني عن صندوق التنمية الزراعية، 

وكذلك أمانة االتفاقية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وأمانة مرفق البيئة 
مصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية (العاملية، والفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية واملصارف اإلقليمية 

 ).اآلسيوي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية
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ـ                  دارة اإلالتمويل املتكاملة إطاراً توجيهياً لتحديد وتعبئة جمموعة من املوارد املالية بغية متويل برامج ومشاريع تتـصل ب
 تكشف -  الداخلي واخلارجي واالبتكاري    - وباإلضافة إىل حتديد وتعبئة املزيج املالئم من التمويل         . ضي لألرا ستدامةامل

وتركـز هـذه    . استراتيجيات التمويل املتكاملة كذلك عن احلواجز املرتبطة بتحديد املوارد، وختصيـصها ودفعهـا            
ة واسعة من املسائل واجملاالت، مثل الـدعوات إىل         االستراتيجيات على تنفيذ االتفاقية، بيد أهنا كثرياً ما تشمل جمموع         

القيام باستعراضات أطر السياسات والتشريعات واملؤسسات واحلوافز للمجاالت العامة أو القطاعية، اليت ميكن أن تؤثر               
  .إجياباً يف التدفقات واالستثمارات املالية الكفيلة بتنفيذ االتفاقية

كاملة أداة هامة إلقامة أطر متكاملة لالستثمار القطري دعـت إليهـا     وستمثل استراتيجيات التمويل املت     - ١٥
وتصّمم األطر لتعبئة املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وموارد القطاع اخلاص هبدف زيادة     . االستراتيجية

  .بغية تعزيز تنفيذ االتفاقيةاإلدارة املستدامة لألراضي فعالية وأثر التدخالت يف 

الستناد إىل االلتزامات القطرية الطويلة املدى، ستساعد اآللية العاملية البلدان على تطوير استراتيجيات            وبا  - ١٦
على إدماج برامج العمل الوطنية يف أطر إمنائيـة         قطرياً  التمويل املتكاملة، اليت ميكن أن تثبت كذلك أهنا تساعد          

  .وطنية جامعة مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر

  التمويل دون اإلقليميةمنتديات   )ب(   

تنجز اآللية العاملية العمل التنفيذي على الصعيد الوطين إىل جانب دعم أشكال التعاون دون اإلقليمـي                  - ١٧
منتديات وبرزت نتائج جيدة من     . واإلقليمي يف أفضل اجملاالت اليت جيري فيها هذا التعاون على هذين املستويني           

" تريأفريكا" مثل مبادرة بلدان آسيا الوسطى املعنية بإدارة األراضي والتعاون يف            إلقليميةالتمويل اإلقليمية ودون ا   
وستواصـل اآلليـة   . القائمة على إطار االستثمار االستراتيجي ألفريقيا جنوب الصحراء التابع ملرفق البيئة العاملية 

غية حتسني الفعالية والتنـسيق واملواءمـة يف        التمويل هذه اإلقليمية ودون اإلقليمية ب     منتديات  العاملية دعم تطوير    
واستراتيجيات التمويـل،   منتديات  وكجزء من   . أوساط املؤسسات املاحنة وتعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية        

ذا الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي     ستدعم اآللية العاملية األقاليم واملناطق يف صياغة مقترحات تتناول االستثمار           
  .مثل الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةر اجلهات املستثمرة لكبا

  بناء الشراكات والشبكات  )ج(   

ويشمل أهم الشركاء احلكومات . ميثل توسيع نطاق الشراكات أولوية يف استراتيجية اآللية العاملية املنقحة  - ١٨
املؤسسات املالية، ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل اآللية معها، واجلهات املاحنة، واملنظمات املتعددة األطراف، و      

 األدواتكات وستمنح األولوية جلميع   بوستغتنم اآللية العاملية أي فرصة لبناء وتوسيع نطاق الش        . والقطاع اخلاص 
منتـديات  املناسبة اليت تزيد من التدفقات املالية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملة، مبا يف ذلك إقامة                

مبـادئ فعاليـة   املقدمة للدعم اسـتناداً إىل  املاحنة املتعددة استحداث منتدى للجهات    ودعمها وكذلك   مويل  الت
كما ستويل األولوية إلقامة الشراكات بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب يف جمال متويـل              . املساعدة

  . للشواغل املشتركةلتعزيز املصاحل املتبادلة والتصدياإلدارة املستدامة لألراضي 
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  استكشاف مصادر التمويل اجلديدة واالبتكارية  )د(   

سيستمر استكشاف آليات املصادر اجلديدة للمالية والتمويل بغية مكافحة التصحر وتـردي األراضـي                - ١٩
مثـل  وستكّمل املصادر اجلديدة واالبتكارية القنوات التقليدية لالتفاقية للتمويـل          . والتخفيف من آثار اجلفاف   

  .امليزانيات الوطنية واملساعدة الثنائية

 مبا يف ذلك -   لألراضيستدامةاملدارة اإلوإن مجيع املصادر واآلليات القائمة واحملتملة لتمويل االستثمار يف   - ٢٠
حّدد  سـت  - القطاع اخلاص، واملؤسسات املالية، واهليئات، ومنظمات اجملتمع املدين         املنبثقة عن كيانات    املصادر  

  : خباصة يف اجملاالت التاليةّدرع وتقيَّم وُتستوجتمَّ

  تغري املناخ والتنّوع اإلحيائي؛  )أ(   
  الوصول إىل األسواق والتجارة؛  )ب(   
  اإلنتاج واالستهالك املستدامان؛  )ج(   
  اآلليات السوقية؛  )د(   
  احلراجة، والطاقة، واملياه وغريها من القطاعات ذات الصلة؛  )ه(   
  .غذائي، ومكافحة اجملاعة وغريها من اجملاالت ذات األولوية السياسية العاليةاألمن ال  )و(   

  تعزيز التعاون وتقدمي املشورة - ٢

سيجري القيام بسلسة من األنشطة لدعم وجتسيد تركيز اآللية العاملية بصفة رئيسية على الدعم القطري،                 - ٢١
  . خلاصة بتمويل تنفيذ االتفاقيةوالتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي واخلدمات االستشارية ا

  هيئات االتفاقية وجلنة التيسري  )أ(  

. ستركز اآللية العاملية على اإلسهام يف إقامة عالقات تعاون قوية مع مجيع اهليئات األخرى التابعة لالتفاقيـة                  - ٢٢
  إنشاء ستراتيجية، من أجل  وسيستند التعاون مع جلنة التيسري إىل والية منقحة، تتمشى مع الصيغة املتوخاة يف خطة اال              

  . هيئة قوية للتعاون وتقدمي املشورة تدعم تعبئة املوارد املالية لتنفيذ االتفاقية واالستمرارية على الصعيد القطري

  الدعوة  )ب(  

جمموعة أوسع من البلدان األطراف، ُيتوّخى أن تستهدف برامج وحلقات عمل تبـادل             خدمة  من أجل     - ٢٣
وستوزع مواد املعلومات واملعارف على مجيع      . اآللية العاملية مجيع املرافق اإلقليمية لالتفاقية     املعارف اليت تنظمها    

وباإلضافة إىل ذلك، ستسهم اآللية العاملية . )٧(األطراف املهتمة وستتاح يف موقع اآللية العاملية على شبكة اإلنترنت

                                                      

)٧( www/global-mechanism.org. 
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نظمات اجملتمع املدين واملؤسسات العلمية على إثراء اخلاصة باالتفاقية وستعمل مع موالرسائل يف منتجات االتصال 
  .ستدامة لألراضيملادارة اإلاخلدمات االستشارية اليت تقدمها اآللية العاملية يف جمال متويل 

  اخلدمات االستشارية اخلاصة بتمويل االتفاقية  )ج(  

تقدمي املشورة املناسبة اخلاصـة     ستواصل اآللية العاملية تقدمي اخلدمات إىل األطراف بتحديث املعلومات و           - ٢٤
 وكذلك حتاليل تكـاليف     اإلدارة املستدامة لألراضي،  بتمويل االتفاقية، وباحلوافز واحلواجز املالية اليت حتول دون         

وسيجري حتسني وتوسيع نطاق جهاز املعلومات املاليـة اخلـاص بتـردي          . دارةيف هذه اإل  ستثمارات  االوفوائد  
ع باستعراضات احلافظات على الصعيدين الوطين والدويل مع كربى املنظمات املعنية            وسيتم االضطال  .)٨(األراضي
املـستدامة  دارة  اإلاإلبالغ املايل من جانب األطراف عن طريق املراصد القطرية الستثمارات           وسيتيّسر  . بالتمويل
الية اجملمعة عن طريق عمليـة      كما تتطلع اآللية العاملية إىل مواصلة العمل اخلاص بتحليل املعلومات امل          . لألراضي

  .اإلبالغ املنقحة لالتفاقية وفقاً للمقررات اليت ستتخذها الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  اجلودة سياسة تأمني - دال 

ويف إطـار   . يكفل هنج اإلدارة القائم على النتائج التركيز األطول مدى على حتقيق أهداف اآللية العاملية               - ٢٥
ي ستقدمه الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف استناداً إىل تقييم وحدة التفتيش املـشتركة لآلليـة               متابعة التوجيه الذ  

 استناداً إىل منهجية قياس نطاق األثر، وتتبع اإلجنازات على حنو ودةالعاملية، ستطور هذه اآللية سياستها لتأمني اجل   
وبغية كفالة تنفيـذ  .  الربامج القطريةجودةضمان وسيستمر تطبيق أساليب العمل القطرية لآللية العاملية ل   . منتظم

  بصورة كاملة، سُيجرى تقييم خارجي قبل هنايـة اخلطـة االسـتراتيجية يف              االستراتيجية املنقحة لآللية العاملية   
  . بالنسبة إىل مجيع هيئات االتفاقياتمقرر، كما هو ٢٠١٨عام 

   متويل عمليات اآللية العاملية- هاء 

.  عمل اآللية العاملية باألنصبة املقررة لألطراف يف االتفاقية عن طريق ميزانيتها األساسية            سيتواصل متويل   - ٢٦
وسيتواصل كذلك على مر الزمن مجع التربعات لربامج اآللية العاملية اليت تقدمها اجلهات املاحنة واملنظمات املتعددة 

ة املتعددة األطراف التابعة لآللية العاملية جتميع  اجلهات املاحن  منتدىيسر  يوس. األطراف وغريها من األطراف املعنية    
  . املوارد املالية التنفيذية لآللية

                                                      

جهاز املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضي هو نظام إدارة معارف للبحث عن املعلومات املتعلقـة       )٨(
، ١- م أ /٢٤ للمقرر   وطورته اآللية العاملية وفقاً   . وتسخريها، وتبادل هذه املعلومات     اإلدارة املستدامة لألراضي  بتمويل  

.  اخلاصة بتنفيذ االتفاقيةيةتدفقات االستثمارالوهدفه العام هو إتاحة معلومات عن موارد التمويل، واالحتياجات املالية و
  .www.gmfield.info: والنظام متاح على الشبكة العاملية على العنوان التايل
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   برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني - ثالثاً 
 منهجية اآللية العاملية يف صياغة إطار اإلدارة القائمة علـى           ICCD/CRIC/(8)/2/Add.3تتناول الوثيقة     - ٢٧

مؤشـرات  "الواردة يف الوثيقة إىل فترة السنوات األربع بينما صيغت          " اإلجنازات املتوقَّعة "شري  وبإجياز، ت . النتائج
وبناًء على ذلـك، ينبغـي      . ٢٠١١- ٢٠١٠ن العمل وميزانية    ـلربنامج فترة السنتني م   " النواتج"و" قياس األداء 

وألكثريـة  . سنوات األربـع  أن حتقق اإلجنازات املتوقعة لفترة ال٢٠١٣-  ٢٠١٢ و٢٠١١- ٢٠١٠لنواتج فتريت   
ة من النتائج اليت مت احلصول عليها يف الفترة من كـانون     ـة مستخرج ـمؤشرات قياس األداء خط أساس أو قيم      

 وكذلك مـن    ٢٠٠٩ديسمرب  / ومن إسقاطات حىت تاريخ كانون األول      ٢٠٠٩مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٨ يناير/الثاين
  . السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت دعت إليها الدورة٢٠١١- ٢٠١٠أهداف الفترة 

، حيث تؤدي اآللية العاملية دوراً رئيسياً، وإىل اهلدفني ٥وتشري اجلداول األربعة أدناه إىل اهلدف التنفيذي   - ٢٨
، وكذلك النواتج الواردة يف إطار التوجيه التنفيذي ودعم اًعما داً، حيث تؤدي اآللية العاملية دور٢ و١التنفيذيني 

  . بشأن متويل تنفيذ االتفاقية٥دعم تنفيذ اهلدف التنفيذي يكمن التركيز األساسي، طبعاً، يف و. إلدارة لديهاا

، فإن النواتج الواردة يف إطاره، هي ٥وجتدر مالحظة أنه نتيجة لتركيز اآللية العاملية على اهلدف التنفيذي   - ٢٩
  .٢ و١مما يرد يف إطار اهلدفني التنفيذيني أكثر تفصيالً وجتمل عملية وخطاً زمنياً أوسع بكثري 

 من برنامج العمل املشترك مع أمانة االتفاقية وجتدر مالحظة أن اإلجنازات والنواتج املتوقعة اليت متثل جزءاً  - ٣٠
  ".م"وحتمل حرف 

ة وترد بعد إطار اإلدارة القائمة على النتائج لكل هدف تنفيذي وكذلك لكل توجيه تنفيذي ودعم إدار                 - ٣١
معرباً عنها مبكافئ ، تتضمن مدخالت املوارد البشرية ٢٠١١- ٢٠١٠جداول التكاليف لآللية العاملية لفترة السنتني 

 عن تفاصيل تتناول بنود التكـاليف للميزانيـة         فضالً)  شهراً -  رجالً   ٢٤: الوحدة(لفترة السنتني   التفرغ للعمل   
ص جلميع اجلداول املتعلقة باألهداف التنفيذيـة ذات الـصلة          ويرد تلخي . الرئيسية وللموارد اخلارجة عن امليزانية    

 وبالتوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة يف الفرع اخلاص بامليزانية من هذا التقرير، وهو الفرع الـذي يـشمل أيـضاً                  
  .توضيحات مفصلة عن تقدمي امليزانية
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  ٥ي  برنامج العمل احملّدد التكاليف لفترة السنتني للهدف التنفيذ- ١اجلدول 
  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي 

  نسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتهاتعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وت
  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة

اف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار قيام البلدان األطر: ١- ٥ ةجيالنت
من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر 

  التتدابري التدخ

  : االفتراضات
   يف إطار يتوىل فيه البلد مقاليد األموراملستدامة لألراضيدارة اإلتطوير أطر متكاملة لالستثمار يف 

   فيها ضمن أطر التخطيط الوطيناإلدارة املذكورةراف املتأثرة األولوية لالستثمار يف متنح البلدان األط
  بطريقة مستدامةاضي تشترك األطراف الثنائية واملتعددة األطراف يف وضع أطر استثمار يف إدارة األر

تشغيل ودعـم     - ٠١- ١- ٥
للمنتــديات دون اآلليــة العامليــة 

 دارةاإلبتمويل اإلقليمية ذات الصلة 
  املستدامة لألراضي

املنتديات دون اإلقليميـة ذات       #
الصلة بتمويـل اإلدارة املـستدامة      
لألراضي قيد التشغيل وحتظى بدعم     

  اآللية العاملية
  ١٢: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٨: ١٠١١- ٢٠١٠ :اهلدف

 وجود شراكات دون إقليمية خاصة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي          - ٠١- ٠١- ١- ٥
  ات االستشارية وحلقات العمل والعمل التحليليبدعم من البعث

اإلدارة املستدامة لألراضي   إنشاء شراكات دون وطنية جديدة تتعلق بتمويل         -٠٢-٠١-١-٥
  بواسطة البعثات االستشارية وحلقات العمل

تنظيم حلقات عمل دون إقليمية لتصميم استراتيجيات متويل متكاملة          - ٠٣- ٠١- ١- ٥
  ملكافحة التصحر

  ٩- دعم آليات التنسيق اإلقليمي باالستناد إىل مقررات م أ-٠٤-٠١-١-٥
  "SolArid"تيسري أنشطة تبادل املعارف يف سياق  - ٠٥- ٠١- ١- ٥
  تيسري أنشطة تبادل املعارف يف سياق حتالف بلدان اجلنوب املعين بالتمويل -٠٦-٠١-١-٥

    

  بادرة مجاعة البلدان الناطقة بالربتغاليةتيسري أنشطة تبادل املعارف يف سياق م -٠٧-٠١-١-٥
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  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة
حتديد اآللية العاملية للمشاركة القطرية عن طريق إعداد مذكرات ملسح   - ٠١- ٠٢- ١- ٥

  احلالة القطرية بعد وضع طرائق املشاركة القطرية اليت تتبعها اآللية العاملية
لية العاملية عن طريق وضعها طرائق تعريف الدعم القطري املقّدم من اآل - ٠٢- ٠٢- ١- ٥

  املشاركة القطرية
تنفيذ حلقات العمل الوطنية املعنية بتصميم استراتيجيات متويل متكاملة  - ٠٣- ٠٢- ١- ٥

  ملكافحة التصحر

ــدان - ٠٢- ١- ٥ ــاد البل  اعتم
األطراف املتـأثرة اسـتراتيجيات     

لإلدارة املستدامة  التمويل املتكاملة   
  لألراضي 

  أن تعتمد البلـدان األطـراف        #
ــل  ــتراتيجيات التموي ــأثرة اس املت

  ا اآللية العامليةاملتكاملة اليت تضعه
  ٥: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٧: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

تقدمي الدعم لتطـوير اسـتراتيجيات التمويـل املتكاملـة للبلـدان             - ٠٤- ٠٢- ١- ٥
  األطراف املتأثرة

يجيات اسـترات  تنفيذ -٠٣-١-٥
بـاإلدارة  التمويل املتكاملة اخلاصـة     

   لألراضيستدامةامل

تنفيذ البلدان األطراف املتـأثرة     #  
استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت    
وضعتها اآللية العاملية مـن أجـل       

  لألراضيستدامة املدارة اإل
  ٤: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٨: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

راتيجيات التمويـل املتكاملـة للبلـدان        تقدمي الدعم لتنفيـذ اسـت      - ٠١- ٠٣- ١- ٥
  األطراف املتأثرة

   تقدمي اآللية العاملية الدعم التقين إلقامة األطر املتكاملة لالستثمار -  ٠١- ٠٤- ١- ٥

 تقدمي الدعم ملؤسسات االتصال التابعة لالتفاقية إلعـداد مقترحـات           - ٠٢- ٠٤- ١- ٥
  تدامة لألراضيباإلدارة املساستثمار تتعلق 

   لألراضيستدامةاملدارة اإل تيسري الشراكات القائمة اخلاصة بتمويل - ٠٣- ٠٤- ١- ٥

ــر  - ٠٤- ١- ٥ ــتحداث أط اس
ــتثمار يف اإلدارة  ــة لالس متكامل
املستدامة لألراضي بدعم من اآللية     
العاملية تقرها البلـدان األطـراف      

  املتضررة

قرار البلدان األطراف املتضررة      إ  #
طر االستثمار املتكاملة اليت وضعتها أل

لـإلدارة املـستدامة   عامليـة  اآللية ال 
   لألراضي
  ٤: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٨: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

   لألراضيستدامةاملدارة اإل وضع شراكات جديدة لتمويل - ٠٤- ٠٤- ١- ٥
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  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة
ية حتليالً للمعلومات املالية    أن تتضمن وثيقة جلنة استعراض تنفيذ االتفاق       - ٠١- ١م- ١- ٥

  يف التقارير الوطنية
 أن يستند استعراض    - ١م- ١- ٥

ذ االتفاقيـة   ـجلنة استعراض تنفي  
الة متويل تنفيـذ االتفاقيـة إىل       حل

  معلومات سليمة

أن تعكس توصيات جلنة اسـتعراض      
تنفيذ االتفاقية نسبة مئوية لتوصيات     

  اآللية العاملية وأمانة االتفاقية
  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  يف املائة٥٠نسبة : ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

تاحة معلومات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وملؤمتر األطراف عـن          إ - ٠٢- ١م- ١- ٥
   لألراضيستدامةبتمويل اإلدارة املالقضايا األساسية املتعلقة بتمويل 

      
  : ٢-٥ ةجيالنت

رية وكافية يف الوقـت املناسـب       كبتقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية       
 اجتـاه   عكـس ميكن التنبؤ هبا دعماً للمبـادرات احملليـة الراميـة إىل            وموارد  
  تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف/التصحر

  :االفتراضات
البيئة االقتصادية والـسياسيـة ال تعيـق حتقيـق األولويـات الـيت حـّددهتا البلـدان                 

  األطراف املتقدمة
وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي وتولّي البلدان النامية مقاليد 

  األمور فيها
 تقدمي الدعم التقين لتصميم وتنفيـذ استعراضـات حافظـات الوكـاالت             -٠١-٠١-١-٥

  املاحنة الثنائية
  جهاز املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضي حتديث قاعدة بيانات - ٠٢- ٠١- ٢- ٥
 القيام بالتحليل االقتصادي واملايل املتعلق باألسس املنطقية لالستثمار يف - ٠٣- ٠١- ٢- ٥

  اإلدارة املستدامة لألراضي

 تعزيـــز الفهـــم - ٠١- ٢- ٥
ــد   ــشتركة للفوائ ــارف امل واملع

 اإلدارة  االقتصادية لالستثمارات يف  
املستدامة لألراضي بغيـة حتقيـق      

  األهداف اإلمنائية

   اســتخدام البلــدان األطــراف#
املتقدمة طرائق ومنتوجات معـارف    
اآللية العاملية لتقييم االستثمارات يف     

  اإلدارة املستدامة لألراضي
  ٩: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
استشارة املؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن زيادة االستثمار         - ٠٤- ٠١- ٢- ٥  ١٠: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

  راضييف اإلدارة املستدامة لأل
تنفيذ استراتيجية التوعية اخلاصة ببالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني، القيام،  - ٠١- ٠٢- ٢- ٥

  لإلدارة املستدامة لألراضيباستراتيجيات التمويل 
 الدول املتقدمة    متول - ٠٢- ٢- ٥

 وضــع وتطــوير ديــبــشكل متزا
اســتراتيجيات التمويــل املتكاملــة 

عن طريق  لألراضي  ستدامة  املإلدارة  ل
  القطريالتعاون الثنائي على الصعيد

 يف التنميـة  أن ميّول الـشركاء       #
مباشرة الربامج اليت تدعمها اآلليـة      
ــذ  ــشأن وضــع وتنفي ــة ب العاملي

ت التمويـل املتكاملـة     استراتيجيا
  املستدامة لألراضيإلدارة ل

  ٨: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٠: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

عم لوضع وتنفيذ الربامج الثنائية الستراتيجيات       تقدمي اآللية العاملية الد    - ٠٢- ٠٢- ٢- ٥
 بني احلكومات والوكاالت املاحنةيعقد اتفاق كل حبسب التمويل املتكاملة وهو الدعم املقّدم 
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  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة
إجراء مشاورات مع البلدان املتقدمة بشأن فرص متويل اسـتراتيجيات           - ٠١- ٠٣- ٢- ٥

   لألراضيستدامةاملإلدارة لالتمويل املتكاملة 
ــدان  -٠٣-٢-٥ ــد البل أن تزي

املتقدمة من متويل اُألطر املتكاملـة      
ــ ــتثمار يف اإلدارة امل ستدامة لالس

  لألراضي

أن تزيد النسبة املئوية حلجم متويـل       
البلدان املتقدمة املـساِهمة يف دعـم       

إلدارة يف ااألطر املتكاملة لالسـتثمار     
وهي اُألطر الـيت    املستدامة لألراضي   

رد ما يتنهض هبا اآللية العاملية على حنو 
يف جهاز املعلومات املاليـة اخلـاص       

  بتردي األراضي
  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
 يف املائة ١٠ نسبة ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

اقية من أجل وضع مقترحات      تقدمي الدعم جلهات الوصل التابعة لالتف      - ٠٢- ٠٣- ٢- ٥
ء مشاورات مع البلدان املتقدمة بشأن فرص متويل استراتيجيات التمويل برامج إجرا/مشاريع

   لألراضيستدامةاملإلدارة لاملتكاملة 

      
  :٣- ٥النتيجة 

بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صعيد  -٣–٥
املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفـق البيئـة           

لألراضي ستدامة   امل اإلدارة/االتفاقيةربنامج  ية، عن طريق الترويج ل    العامل
  لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

  :االفتراضات
املؤسسات املالية الدولية، واملرافق والصناديق حتدد أولوية عالية واستثمارات كبرية للقضايا           

  املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

أن تتشاور مؤسسات  - ٠١- ٣- ٥
االتصال التابعـة لالتفاقيـة مـع       
مؤسسات االتصال التابعة ملؤسسات 
املالية الوطنية والدولية على الصعيد     
القطري للدعوة إىل زيادة متويـل      
استراتيجيات التمويـل املتكاملـة     
ملقاومة التصحر وتردي األراضـي     

ــاف ــة /واجلف إدارة األرض بطريق
  مستدامة

استحثاث تـدخالت مؤسـسات       #
ابعة للمؤسسات املالية الدولية    االتصال الت 

يف مقاومة التصحر وتـردي األراضـي       
إدارة األرض بطريقة مستدامة    /واجلفاف

من جانب مؤسسات االتصال التابعـة      
  لالتفاقية بدعم من اآللية

  ٥: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

تفاقية  تقدمي اخلدمات االستشارية إىل مؤسسات االتصال التابعة لال- ٠١- ٠١- ٣- ٥
  عن طريق دعم املشاورات وحلقات العمل املشتركة بني الوزارات
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  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة
 أن تزيد املعـارف     - ٠٢- ٣- ٥

يف أوســاط املؤســسات املاليــة 
الدولية بشأن األسـاس املنطقـي    
لالســـتثمارات يف إدارة األرض 
بطريقة مـستدامة بغيـة حتقيـق      

  منائيمقاصد التعاون اإل

 أن تقوم املؤسسات املالية الدولية       #
واملنظمات الثنائية بالتعاون مع اآللية     

  العاملية باستعراضات احلافظات
  ٢: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٢: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

 تقدمي الدعم الـتقين لتـصميم وإجـراء استعراضـات احلافظـات             - ٠١- ٠٢- ٣- ٥
  الستراتيجيات التمويل املتكاملة

 تقدمي الدعم لتطوير االستثمارات املتعلقة مبكافحة التـصحر وتـرّدي           - ٠١- ٠٣- ٣- ٥
اإلدارة املستدامة لألراضي، يف سياق املقترحات الربناجمية للتمويل املشترك /األراضي واجلفاف

  ملرفق البيئة العاملية وغريها من املرافق أو الصناديق
  فيذ استراتيجية اآللية العاملية للتعاون مع مرفق البيئة العامليةتن - ٠٢- ٠٣- ٣- ٥
 صياغة االستراتيجية املتعلقة بطرائق متويل مرفق البيئـة العامليـة           - ٠٣- ٠٣- ٣- ٥

  لإلدارة املستدامة لألراضي

رط البلدان  أن تنخ  - ٠٣- ٣- ٥
األطراف يف الُنُهج الربناجمية لتعبئة     

  التمويل املشترك

املايل يف الرفع أن يتحدد االعتماد على 
نسبة التمويل املشترك من اسـتثمار      
مرفق البيئة العاملية واالستثمارات من     
املرافق والصناديق األخرى يف الربامج     

  اليت تشترك فيها اآللية العاملية
  ٢: ١ :٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
املستدامة إلدارة  لحتليل املعلومات املتعلقة بُنُهج التمويل الربناجمي        - ٠٤- ٠٣- ٣- ٥  ١:٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

  ن املرافق والصناديقملألراضي 
 أن حتسِّن جمـالس     - ١ م - ٣- ٥

إدارة مؤسسات التمويل الدولية،    
ــا  ــصناديق فهمه ــق وال واملراف
لالحتياجات من املوارد اخلاصـة     

كافحة التصحر وترّدي األراضي    مب
  واجلفاف

أن ُتتاح املعلومات واملواد وورقـات      
املواقف بشأن االحتياجات من املوارد     

حر وتـرّدي   اخلاصة مبكافحة التـص   
جمللسني األراضي واجلفاف على األقل     

ملؤسـسات املاليـة    من جمالس إدارة ا   
  الدولية أو املرافق أو الصناديق

  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٢: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

 جتهيز املواد اإلعالمية وورقات املواقف بشأن االحتياجات من املوارد          - ٠١ - ١ م - ٣- ٥
  ترّدي األراضي واجلفافالتصحر ومبكافحة اخلاصة 
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  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة
ــل  - ٢ م- ٣- ٥ ــد متوي أن يزي

مرفــق البيئــة العامليــة املتــاح 
  لالستجابة لشواغل االتفاقية

عدد التربعات املقدَّمة يف إطار املناقشات      
  اخلاصة بتجديد موارد مرفق البيئة العاملية

  ٥: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

إتاحة املواد اإلعالمية وورقات املواقف اليت تدعو إىل زيادة خمصصات           - ٠١- ٢م- ٣- ٥
  مرفق البيئة العاملية جلهات الوصل املعنية بترّدي األراضي

يارات تتعلق بترتيبات التمويل لقضايا التصحر وتـردي        خبإعداد ورقة    - ٠١- ٣م- ٣- ٥
  األراضي واجلفاف 

 التمويل  يفزيادة  ال - ٣ م - ٣- ٥
   لألراضيستدامةاملإلدارة املتاح ل

أن تتناول األطراف خيارات ترتيبات     
الصلة بالتصحر  التمويل للقضايا ذات    

  وترّدي األراضي واجلفاف
  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  نعم: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

 ٤ إقامة حوار رفيع املستوى يتناول السياسات اخلاصة باهلدف االستراتيجي - ٠٢- ٣م- ٣- ٥

  : ٤- ٥النتيجة 
تردي األراضي  /كافحة التصحر ملحتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة       

وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات الـسوقية،          
 ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليـات         ،ؤسساتاملوالتجارة، و 

آثاره، وحفـظ التنـوع     التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف        
  البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

  :االفتراضات
إمكانية تقييم موارد التمويل االبتكاري وآلياته على النحو املناسب لتستفيد منها بـصورة             

   اإلدارة املستدامة لألراضيواقعية
  األخرى التمويل من املوارد املبتكرة يكمل موارد التمويل 

موارد التمويل  واستدرار  تطوير األدوات التحليلية واملنهجية لتحديد        - ٠١- ٠١- ٤- ٥
   لألراضيستدامةاملإلدارة بالنسبة ل وحتديد آليات التمويل وتطبيقها االبتكارية،

ــني - ٠١- ٤- ٥ ــدان متك  البل
األطراف مـن حتديـد املـوارد       

والفرص الساحنة احملتملة االبتكارية 
 وآليات  ملصادر التمويل االبتكارية  
بـاإلدارة  التمويل ذات الـصلة     

  املستدامة لألراضي

أن ُتطوَّر وتقدَّم إىل البلدان جمموعات      
 قطاعية حمدَّدة تتعلق باملوارد االبتكارية

  ١: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

 تنظيم حلقات عمل لتطوير القدرات بغية حتديـد مـوارد التمويـل             - ٠٢- ٠١- ٤- ٥
  بتكارية وتعبئتهااال
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لبلدان بغية استكشاف آليات لخلدمات االستشارية ا إتاحة اآللية العاملية - ٠١- ٠٢- ٤- ٥

  التمويل االبتكارية مبوجب استراتيجيات التمويل املتكاملة واُألطر املتكاملة لالستثمار 
سمسرة لتعزيـز   الستشارية وخدمات   الدمات ا اخل إتاحة اآللية العاملية     - ٠٢- ٠٢- ٤- ٥

من جانب القطاع اخلاص واهليئات ومنظمات اجملتمع لألراضي ستدامة املدارة اإل يف االستثمار
  املدين يف اُألطر املتكاملة لالستثمار

 موارد دـُتحش أن - ٠٢- ٤- ٥
اإلدارة املستدامة لألراضي عـن     
طريق تطبيق املوارد االبتكاريـة     

  لآلليات املالية وآليات التمويل

أن تساعد اآللية العاملية البلـدان        #
واملناطق دون اإلقليمية علـى تعبئـة       

  التمويل االبتكاري
  ١٠: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٦: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

 تطوير شراكات مع املؤسسات الدولية واإلقليمية لتيسري حشد املوارد          - ٠٣- ٠٢- ٤- ٥
 االبتكارية لآلليات املالية وآليات التمويل

  
  :٥- ٥النتيجة 

هيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عـن         تس  - ٥- ٥
طريق التمويل املناسب، واحلوافز االقتصادية والسياسية الفعالـة والـدعم         
التقين، وال سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبـني بلـدان              

  الشمال واجلنوب

  :االفتراضات
  دارة املستدامة لألراضي وتوافر التمويل إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات املالئمة لإل

  وجود اهتمام وشواغل مشتركة بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

  النواتج  مؤشرات األداء  االجنازات املتوقعة
 أن متكن الشراكات - ٠١- ٥- ٥

بني بلدان اجلنوب وبـني بلـدان       
الشمال واجلنوب البلدان األطراف 
املتأثرة من احلصول على املعارف     

 اخلاصة بنقل التكنولوجيا

زيادة فهم نقل التكنولوجيا يف سياق 
ــي    ــردي األراض ــصحر وت الت

اإلدارة املستدامة لألراضي   /واجلفاف
  عن طريق عدد من املبادرات 

  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
 ٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

تناول نقل التكنولوجيا عن طريق احملافل اإللكترونية، وحلقات العمل      - ٠١- ٠١- ٥- ٥
وغريها من األنشطة اليت تنظَّم يف سياق مبادرات تعاون بني بلدان اجلنوب مستحثة مـن               

فاف اليت تنظمهـا    اآللية العاملية أو حلقات العمل اخلاصة بالتصحر وتردي األراضي واجل         
  اآللية العاملية

ــدان -١م-٥-٥ ولوجيات النظيفة إعداد تقرير عن خيارات االستفادة من التكن- ٠١- ١م- ٥- ٥  أن تكــون للبل
املتأثرة خيارات أفضل للحصول على   

 التكنولوجيات النظيفة

أن ينطلق إطار دعم التعاون لنقـل       
  التكنولوجيا

  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
 نعم: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

   وضع مفهوم إطار لدعم التعاون على نقل التكنولوجيا- ٠٢-  ١م- ٥- ٥
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  ، التمويل ونقل التكنولوجيا٥اهلدف التنفيذي : االحتياجات من املوارد

  االحتياجات املتوقعة من املوارد، باليورو  ات املتوقعة من املوظفنياالحتياج
  

  
 امليزانية األساسية

 املوارد اخلارجة
  اجملموع عن امليزانية

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  ٢-م

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  ١ -م

 ١,٩٥ ٠,٧٠  ١,٢٥  ٥-ف

 ٢,٨٠ ٠,٧٠ ٢,١٠  ٤-ف

 ٢,١٠ ٢,١٠ ٠,٠٠  ٣-ف

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  ٢-ف

 ١,٣٠ ٠,٠٠ ١,٣٠  ١-ف

 ٣,٦٠ ٠,٦٠ ٣,٠٠ ٥/٢خ ع 

  ١١,٧٥  ٤,١٠  ٧,٦٥  

  

  امليزانيـة األساسية  بنود التكاليف
املوارد اخلارجة 
  اجملموع  عن امليزانية

  ٢ ٦٣١ ٠٤٧  ٩٨٠ ٠٣٦  ١ ٦٥١ ٠١١  املوظفون
  ٤ ٤٢٠ ٠٠٠  ٤ ٤٢ ٠٠٠    اخلرباء االستشاريون والعقود املؤسسية

  ٣٥٠ ٠٠٠   ٣٥٠ ٠٠٠    سفر املوظفني
  حلقات العمل واألنشطة األخرى

  نفقات التشغيل األخرى
  ٢ ٠٧٠ ٠٠٠  ٢ ٠٧٠ ٠٠٠  

  ٩ ٤٧١ ٠٤٧  ٧ ٨٢٠ ٠٣٦  ١ ٦٥١ ٠١١  :اجملموع
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  ١نتني للهدف التنفيذي  برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة الس- ٢اجلدول 

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي 
  .واجلفاف على حنو مناسب تردي األراضي/يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحرالفّعال التأثري 

 اتجالنو مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

  : ١-١النتيجة 
تـردي  / إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الّصَعد الدولية والوطنية واحمللية على حنو فعال مبسائل التصحر              -١-١

 ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي/األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ

  :االفتراضات
يون إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف      يعتمد الشركاء األساس  

 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من أطر السياسات

أن تتاح للشركاء األساسـيني جمموعـة        -٠١-١-١
متزايدة من املواد املختارة اخلاصـة بالتـصحر وتـردي          

 األراضي واجلفاف وما يتصل هبا من أوجه التآزر

 املواد اإلعالمية اخلاصة بالتصحر     عدد املرات اليت تعمم فيها    
ــآزر     ــه الت ــاف وأوج ــي واجلف ــردي األراض وت

  ذات الصلة
  ٨: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ٨: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 إصدار املنشورات املتعلقة بأوجه تـآزر       -٠١-٠١-١-١
اإلدارة املـستدامة   /التصحر وتردي األراضي واجلفـاف    

 لألراضي وما يتصل هبا من قطاعات وشواغل

  :٢-١جة النتي
تردي األراضي واجلفاف يف إطار احملافل الدولية ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك             / تناول مسائل التصحر   -٢-١

احملافل املكرسة للتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً،              
 واحلد من الفقروالتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، 

  : االفتراضات
تعمل األطراف هبمة على دعم وحتديد دور االتفاقية وواليتـها          

  فيما يتصل بعالقاهتا مبحافل أخرى 
ترغب احملافل الدولية املستهدفة يف تـضمني اإلدارة املـستدامة          

 أو مقرراهتا/لألراضي يف اعتباراهتا

 راضي أن ُيتناول متويل اإلدارة املستدامة لأل -٠١-٢-١
 يف احملافل ذات الصلة 

عدد احملافل ذات الصلة اليت تسهم فيها اآللية العاملية واليت          
تتناول القضايا املالية ذات الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي 

  ١٤ : ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 إتاحة التربعات بشأن متويـل األرض       -٠١-٠١-٢-١
 فل الدولية ذات الصلة بطريقة مستدامة يف احملا
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  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي 
  .واجلفاف على حنو مناسب تردي األراضي/يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحرالفّعال التأثري 

 اتجالنو مؤشر األداء اإلجنازات املتوقعة

أن ُتبلَّغ احملافل والعمليات بأمهية التمويل       -١م  -٢-١
 اإلدارة املستدامة لألراضي

   حمافل وعمليات٤التربعات املشتركة ملا ال يقل عن 
  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ٤: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 إتاحة املواد اإلعالميـة وورقـات       -٠١-١م  -٢-١
ضايا الرئيسية املتعلقة بالتصحر وتردي     املواقف بشأن الق  

األراضي واجلفاف ذات الصلة بتعبئة املـوارد ألربعـة         
 حمافل وعمليات 

 إبالغ األطراف بشكل فعـال بنتـائج        -٢ م   -٢-١
احملافل والعمليات الدولية، اليت حيتمل أن تعزز تعبئـة         

 املوارد لتنفيذ برامج العمل 

  طرافإتاحة منتوجني إعالميني مشتركني لأل
  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ٢: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

ــيني   -٠١-٢ م -٢-١ ــوجني إعالم ــة منت  إتاح
 مشتركني لألطراف

  :٣-١النتيجة 
 زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها من أصـحاب               -٣-١

تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقـة       /، وتناوهلا مسائل التصحر   املصلحة، يف العمليات املتعلقة باالتفاقية    
 بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

  : االفتراضات
اعتراف الدول األطراف بدور منظمات اجملتمع املـدين بوصـفها          

  شريكة يف تنفيذ أطر االستثمار املتكاملة
تطـوير  وجود حوافز كافية ملنظمات اجملتمع املدين للمشاركة يف         

ــتثمار   ــتثمار واس ــة لالس ــر املتكامل ــوارد األط ــذ م وتنفي
 هذه املوارد

 إتاحة اخلدمات االستـشارية علـى       -٠١-٠١-٣-١
الصعيد القطري إىل أصحاب املصلحة بشأن فرص مشاركة        
منظمات اجملتمع املدين يف استراتيجيات التمويل املتكاملـة        

 الستثمارواألطر املتكاملة ل

 أن تشارك منظمات اجملتمـع املـدين يف         -٠١-٣-١
تطوير وتنفيذ استراتيجيات التمويل املتكامـل واألطـر        

 املتكاملة لالستثمار

عمليات استراتيجيات التمويـل املتكاملـة واألطـر      عدد  
 اآللية العاملية اليت تشارك فيها املتكاملة لالستثمار، بدعم من

  منظمات اجملتمع املدين
  ٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
إتاحة تطـوير القـدرات ملنظمـات      -٠٢-٠١-٣-١ ٢٤: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 اجملتمع املدين
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  الدعوة، وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي 
 .حنو مناسبواجلفاف على  تردي األراضي/يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحرالفّعال التأثري 

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 أن تشارك األوساط العلمية يف وضع األدلة        -٠٢-٣-١
املـستدامة  دارة  اإلاالقتصادية لزيـادة االسـتثمارات يف       

 كنتيجة مباشرة ملدخالت اآللية العامليةلألراضي 

إسهامات اآللية العاملية من اسـتراتيجيات التمويـل        عدد  
األطر املتكاملة لالستثمار، وجهاز املعلومات املالية /لةاملتكام

اخلاص بتردي األراضي مثـل استعراضـات احلافظـات         
واستعراضات نفقات القطاع العام الداعمة للمبادرات من       

دارة اإلجانب املؤسسات العلمية الـيت تتنـاول متويـل          
  املستدامة لألراضي

  ٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ٣: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

ــدمي  -٠١-٠٢-٣-١ ــشارية  تق ــدمات االست اخل
واإلسهامات التحليلية إىل املؤسسات العلمية بشأن متويـل      

على الـُصعد دون اإلقليميـة      اإلدارة املستدامة لألراضي    
 واإلقليمية والعاملية 

 أن تتاح ملنظمات اجملتمع املدين أدوات حمسنة     -١م-٣-١
 املستدامة لألراضيدارة اإلللدعوة إىل دعم 

حة مـادتني إعالميـتني مـشتركتني إىل منظمـات          إتا
  اجملتمع املدين

  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ٢: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 مواد إعالمية وورقات مواقف بـشأن       -٠١-١م-٣-١
 املستدامة لألراضيإلدارة لحشد املوارد 
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  ، إذكاء الوعي١اهلدف التنفيذي : االحتياجات من املوارد

 االحتياجات املتوقعة من املوارد، باليورو  عة من املوظفنياالحتياجات املتوق

 بنود التكاليف  اجملموع املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية 
امليزانية 
 األساسية

  املوارد اخلارجة 
 اجملموع عن امليزانية

 ٤٤٢ ١٤٣ ١٢٥ ٢٨٧ ٣١٦ ٨٥٦ املوظفون  ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢-م

 ١٨٣ ٧٨٥ ١٨٣ ٧٨٥  اخلرباء االستشاريون والعقود املؤسسية  ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١-م

 ٧٠ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠  سفر املوظفني  ٠,٦٠ ٠,٢٠ ٠,٤٠ ٥-ف

 ١٤٣ ٠٠٠ ١٤٣ ٠٠٠  واألنشطةحلقات العمل   ٠,٢٠ ٠,٠٥ ٠,١٥ ٤-ف

    نفقات التشغيل األخرى  ٠,١٥ ٠,١٥ ٠,٠٠ ٣-ف

 ٨٣٨ ٩٢٨ ٥٢٢ ٠٧٢ ٣١٦ ٨٥٦ :اجملموع  ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢-ف

      ٠,٤٠ ٠,٠٠ ٠,٤٠ ١-ف

      ٠,٦٠ ٠,١٠ ٠,٥٠ ٥/٢ ع خ

  ١,٩٥ ٠,٥٠  ١,٤٥      
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  ٢ برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني للهدف التنفيذي -٣اجلدول 

                     إطار السياسة العامة  :  ٢              اهلدف التنفيذي 
                                   تردي األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف /                                              بيئات مالئمة لتعزيز احللول الكفيلة مبكافحة التصحر         دعم هتيئة 

        النواتج               مؤشرات األداء                اإلجنازات املتوقعة

  :١-٢النتيجة 
                        تردي األراضي واحلواجز اليت  /                            ً        ً       ً          ً          ً          تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر- ١- ٢

                           املناسبة إلزالة هذه احلواجز                   ، والتوصية بالتدابري               املستدامة لألراضي     دارة   اإل     تعوق 

   :         االفتراضات
                                                     تعزيز موقف االتفاقية يف الوزارات املعنية وكذلك يف مؤسسات 

                 التنسيق الوطنية
                                                               وجود اإلرادة السياسية للتعامل بصورة شاملة مـع العوامـل          

             تردي األراضي   يف             ً  واقتصادياً          ً  واجتماعياً             ً املؤثرة سياسياً

امل املالية املـؤثرة     وعي البلدان األطراف بالعو    -٠١-١-٢
دارة اإلتردي األراضي واحلـواجز الـيت تعـوق         /يف التصحر 

 املستدامة لألراضي 

 تقييم البلدان األطراف العوامل املالية املؤثرة يف سياق #
عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت تـضعها       

  اآللية العاملية 
  ١٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ١٤: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 تقييم العوامل املالية املؤثر واحلـواجز       -٠١-٠١-١-٢
 املستدامة لألراضيدارة اإلاليت تعوق االستثمارات يف 

  
  :٢-٢النتيجة 

 قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية مستندة إىل - ٢ – ٢
 قتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية وا

  : االفتراضات
تستعمل البلدان األطراف استراتيجيات التمويـل املتكاملـة        
والنُّهج املشاهبة كأدوات لتعزيز انتقال برامج العمل الوطنية إىل         

 طور التشغيل
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        النواتج               مؤشرات األداء                اإلجنازات املتوقعة

ير اسـتراتيجيات التمويـل      أن يسهم تطو   -٠١-٢-٢
املستدامة لألراضي يف مواءمة برامج العمل      إلدارة  لاملتكاملة  

 الوطنية مع استراتيجية االتفاقية

 إدماج نتائج عملية استراتيجيات التمويل املتكاملـة يف         #
  تنقيح برامج العمل الوطنية ومواءمتها 

  ١١: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 البلدان حسب طلب ٢٨حىت : ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

القائمة برامج العمل الوطنية    تقييم   -٠١-٠١-٢-٢
يف اسـتراتيجيات  مبا يتفق مع االستراتيجية وإدراجهـا    

 التمويل املتكاملة

أن يعتمد هنج متسق ملواءمة تنفيـذ بـرامج          -١م-٢-٢
 العمل مع االستراتيجية

 دعمـاً منـسقاً      بلـداً متـأثراً    ١٢يتلقى ما ال يقل عن      
  من مؤسستني

  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨ القيمة
 ١٢: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

مواءمة جمال   إطار مشترك للدعم يف      -٠١-١م-٢-٢
 برامج العمل

  
  :٣-٢النتيجة 

 قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي األراضي -٣-٢
 طط والسياسات العامة القطاعية واالستثماريةيف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخل

  :االفتراضات
البلدان األطراف املتأثرة تعمل بشكل متزايد علـى دمـج          

 براجمها الوطنية يف أطر التخطيط االستراتيجي الوطين

 أن حتدد استراتيجيات التمويـل املتكاملـة        -٠١-٣-٢
فرص االستثمار ألولويات خطط العمل الوطنية يف عمليات        

نمية الوطنية مثل ورقات استراتيجيات احلد من الفقـر         الت
 واخلطط والسياسات القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

 التركيز االستراتيجي للبلدان األطراف املتأثرة بدعم من        #
اآللية العاملية على الصالت القائمة بني التنمية واحلد مـن          
الفقر ومتويل التـصدي للتـصحر وتـردي األراضـي          

  املستدامة لألراضي دارة اإل/فواجلفا
  ٢٦: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ٣٢: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 الدعم املقدم من اآلليـة العامليـة        -٠١-٠١-٣-٢
إلدماج برامج العمل الوطنيـة وتـردي األراضـي يف          

واألنـشطة  الترشـيد   التخطيط اإلمنائي عـن طريـق       
 ذات الصلة

  
  :٤-٢النتيجة 

قدمة بإدماج أهداف االتفاقية وتـدابري اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف صـلب               قيام البلدان األطراف املت    -٤-٢
 مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية/براجمها

  :االفتراضات
أعلى وتتوخى  البلدان األطراف املتقدمة املتأثرة تعطي أولوية       

  حتقيق أهداف االتفاقيةاستثمار أعلى بغيةمستويات 
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        النواتج                    مؤشرات قياس األداء                اإلجنازات املتوقعة

 مراعاة منظور اإلدارة املستدامة لألراضـي     - ٠١- ٤- ٢
 يف السياسات اإلمنائية للبلدان األطراف املتقدمة

 تنفيذ اآللية العاملية والبلدان األطراف املتقدمـة        #
  املبادرات بصورة مشتركة

  ٩: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
 ٩: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 

 اتباع هنج برنـاجمي يف اإلدمـاج    - ٠١- ٠١- ٤- ٢
املقترح من اآللية العاملية عن طريق خمتلـف األدوات         

أنشطة جانبية مشتركة مع اجلهات املاحنة، وحتاليـل        (
طرائق اجلهات املاحنة ووضع سياساهتا وتنظيم أنشطة       
مشتركة إلجراء مشاورات، وتقدمي مقترحات للمنتدى 

تعددة األطراف لآللية العاملية، والتعاون مـع جلنـة         امل
 )التيسري التابعة لآللية العاملية

 حتسني املعارف لدى املؤسـسات الثنائيـة        - ١م- ٤- ٢
للتعاون اإلمنائي، وهي املعارف اخلاصة بإدمـاج اإلدارة        
املستدامة لألراضي يف الربامج اإلمنائيـة الـيت تـضعها          

 هذه املؤسسات 

ان املتقدمة على املمارسات والطرائق     موافقة البلد 
احملتملة لإلدماج الناجح لإلدارة املستدامة لألراضي  

  يف برامج التعاون اإلمنائية
  غري متوفرة: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
 غري متوفرة: ٢٠١١- ٢٠١٠

 معلومات تتعلق بإدمـاج اإلدارة      - ٠١- ١م- ٤- ٢
 مة املستدامة لألراضي يف الربامج اإلمنائية للبلدان املتقد
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              مؤشرات األداء                 اإلجنازات املتوقعة

   : ٥-  ٢        النتيجة 
                     تردي األراضي، والتنوع  /                                                                     اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر -  ٥-  ٢

                                                                         البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

   :         االفتراضات
                                             على استعداد للتعاون واملتابعة النـشطة                     وكاالت التنفيذ 

              ألوجه التآزر 
ُ                                                 ُينظر إىل استصالح األراضي على أنه وسيلة ملعاجلة شواغل 

                   اتفاقيات ريو األخرى

 حتليل ُنَهج فرص االسـتثمار يف       - ٠١- ٠١- ٥- ٢
اإلدارة املستدامة لألراضي ضـمن إطـار اتفاقيـات        

املنظمات األعضاء يف جلنـة    (ريو واملؤسسات الدولية    
ائية وكذلك حكومات   التيسري واملؤسسات املاحنة الثن   

 )البلدان النامية

 زيادة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي عن       - ٠١- ٥- ٢
 طريق التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو 

ــادة # ــادرات زي ــآزر ملب ــذ املت  أوجــه التنفي
 اإلدارة املستدامة لألراضـي بـدعم مـن         متويل

  اآللية العاملية

 ١٤: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 

 إتاحة اخلدمات االستشارية لتطـوير      -٠٢-٠١-٥-٢ ١٣: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
وتـستهدف  املستدامة لألراضي،   دارة  اإلاالستثمارات يف   

هذه االستثمارات آليـات التمويـل اخلاصـة باتفاقيـة          
األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ واتفاقيـة           

 التنوع البيولوجي 

سني فهم كيفية التنفيذ التآزري التفاقيات ريو  حت-١م-٥-٢
 الثالث يف سياق برامج العمل

توزيع املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اخلاصـة       
باالستعمال التآزري آلليات متويل االتفـاق البيئـي        
املتعدد األطراف، على جهـات الوصـل الوطنيـة         

  التفاقيات ريو الثالث
  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 غري متوفرة: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 معلومات تتعلق بأفضل املمارسـات      -٠١-١م-٥-٢
لالستخدام التآزري آلليـات متويـل االتفـاق البيئـي          

 املتعدد األطراف
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  ، إطار السياسات العامة٢اهلدف التنفيذي : االحتياجات من املوارد

 وارد، باليورواالحتياجات املتوقعة من امل  االحتياجات املتوقعة من املوظفني

 امليزانية األساسية 
  املوارد اخلارجة 
 بنود التكاليف  اجملموع عن امليزانية

امليزانية 
 األساسية

املوارد اخلارجة 
 اجملموع عن امليزانية

 ٥٨٠ ١٨٨ ٢٣٩ ٩٢٤ ٣٤٠ ٢٦٤ املوظفون    ٠٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠ ٢-م

 ١ ٣٨٠ ٠٠٠ ١ ٣٨٠ ٠٠٠  اء االستشاريون والعقود املؤسسيةاخلرب    ٠٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠ ١-م

 ٧٠ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠  سفر املوظفني    ٣٠ ٫ ٠   ١٠ ٫ ٠   ٢٠ ٫ ٠ ٥-ف

 ٢٢٧ ٠٠٠ ٢٢٧ ٠٠٠  واألنشطةحلقات العمل     ٨٠ ٫ ٠   ٢٠ ٫ ٠   ٦٠ ٫ ٠ ٤-ف

    نفقات التشغيل األخرى    ٦٠ ٫ ٠   ٦٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠ ٣-ف

 ٢ ٢٥٧ ١٨٨ ١ ٩١٦ ٩٢٤ ٣٤٠ ٢٦٤ :اجملموع    ٠٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠ ٢-ف

        ٢٠ ٫ ٠   ٠٠ ٫ ٠   ٢٠ ٫ ٠ ١-ف

        ٦٠ ٫ ٠   ١٠ ٫ ٠   ٥٠ ٫ ٠ ٥/٢ ع خ

 ٥٠ ٫ ٢   ٠٠ ٫ ١   ٥٠ ٫ ١        
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    برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني للتوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة-٤اجلدول 

 التوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة: اهلدف التنفيذي سني

        النواتج               مؤشرات األداء                اإلجنازات املتوقعة

   : ١-          النتيجة سني
                              التوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة   - ١-   سني 

   :         االفتراضات
                                                                إتاحة املوارد واملهارات لتقدمي اإلسهام املالئم يف تشغيل اآللية العاملية 

 أن تكون اآللية العاملية شـريكاً       -٠١-١-   سني
فعاالً يف جمال متويل االتفاقية يف احلوارات الدولية،        
والشراكات واالسـتراتيجية اإلمنائيـة لتقـدمي       

 مات لالتفاقية وأطرافهااخلد

املشاركة يف فرق العمل وأنشطة التعاون،      
  والتنسيق والرصد

  ٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
 ٤: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

  

إسهام اآللية العاملية يف تنفيذ برنامج العمل املـشترك         -٠١-٠١-١-   سني
 بالتعاون مع أمانة االتفاقية 

ساسية اعتماد مؤمتر األطراف جلزء من امليزانية األ 
  اآللية العامليةعمليات لغرض وتلقي هذا اجلزء 

 ٠,٢٥: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 

 ٠,٢٥: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

إتاحة اخلدمات لبنود جدول العمل ذات الصلة باآللية        -٠٢-٠١-١-   سني
العاملية ملؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقاً ملقررات مـؤمتر           

 األطراف 

لصندوق الدويل للتنمية الزراعية    موافقة رئيس ا   
  على مشاركة اآللية العاملية

 ٢: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 

 ٢: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

من  إتاحة اخلدمات لألجزاء ذات الصلة باآللية العاملية -٠٣-٠١-١-   سني
 دورات جملس إدارة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واجمللس التنفيذي
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  النواتج  ت األداءمؤشرا  اإلجنازات املتوقعة

تنقيح والية وطرائق عمل جلنـة التيـسري         -٠٤-١٠-١-سني
  التابعة لآللية 

 تتعلـــق   ية تعـاون  اقتـراح إجـراءات  -٠٥-١٠-١-سني
  تثمارات على أعضاء جلنة التيسري بالتمويل واالس

املستدامة دارة  اإل تنفيذ املبادرات املتعلقة ب    #  
جلنـة التيـسري    لألراضي اليت تشترك فيـه      

  واآللية العاملية
  ٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
   تنظيم اجتماعات للجنة التيسري-٠٦-٠١-١-سني  ٤: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 اإلدارة الفعالة والشفافة للعمـل الربنـاجمي        -٠٢-١-سني
  وللموارد املالية 

ــودة األداء  ــز ج ــة تعزي واإلدارة القائم
  على النتائج 

  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  إقامة النظام: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

شاركة القطريـة ومتابعتـها   إعمال طرق امل   -٠١-٠٢-١-سني
  ألغراض اجلودة

أن تكون نتائج مراجعة احلسابات اليت يقوم         
هبا الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بـشأن       

  اآللية العاملية مرضية 
  نعم: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  نعم: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

 تقدمي التقارير املالية إىل الصندوق الـدويل        -٠٢-٠٢-١-سني
  للتنمية الزراعية

قدمـة مـن اجلهـات      مبلغ التربعـات امل     
  املاحنة، باليورو

   ماليني٨: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
   ماليني١٠: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

الكافية والقابلة   تعبئة املوارد املالية والبشرية      -٠٣-٠٢-١-سني
بة لتنفيذ الربنامج العملي لآللية العاملية      من التربعات املطلو  للتنبؤ هبا   

اجلهات املاحنـة املتعـددة األطـراف       منتدى  عن طريق أمور منها     
  واملبادرات املستهدفة

 االضطالع بتطوير مهـارات املـوظفني       #  
  ومبادرات روح العمل اجلماعي

  ٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

اآللية لتزويد فريق    تطوير مهارات املوظفني     -٠٤-٠٢-١-سني
روح العمـل  نفـث  العاملية باملهارات الشاملة اخلاصة بالتمويـل و   

  لتنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية فيه اجلماعي 
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 تقدمي إسهامات إىل أمانة االتفاقية يف إطار        -٠١ -٠٣-١-سني
  استراتيجية االتصال الشاملة لالتفاقية

  نة موقع اآللية العاملية وحتديثه صيا-٠٢-٠٣-١-سني

 تطوير املواد اخلاصة بالتوعيـة وتعميمهـا        -٠٣-٠٣-١-سني
، النشرات اإلخباريـة الفـصلية، املنـشورات        ةئل اإلخباري الرسا(

 )اجلانبية يف خمتلف احملافل على الصعيدين اإلقليمي والدويلواألنشطة 
 إتاحة الدعم للبلدان األطراف لإلبالغ عـن        -٠٤-٠٣-١-سني

  تعترضهأفضل املمارسات لتنفيذ االتفاقية واحلواجز اليت 

 إبالغ مجاهري عريضة باخلدمات اليت تقـدمها        -٠٣-١-سني
  اآللية العاملية إىل االتفاقية

عدد الزائرين من الفئات اخلاصـة للموقـع        
  على الشبكة

  ٤٠٠: ٢٠٠٩-٢٠٠٨قيمة ال
 ٥٠٠: ٢٠١١-٢٠١٠اهلدف 

  ترونيةتطوير وتيسري احملافل اإللك -٠٥-٠٣-١-سني
 

  :هاء-النتيجة سني
   إقامة بيئة ممكّنة لتعزيز التعاون بني األمانة واآللية العاملية-هاء-سني

  

 عرض الوثائق اخلاصة بربنامج العمل املشترك -٠١-١م-هاء-سني
  على نظر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف

 حتسني التنسيق والتعاون واالتـصال بـني        -١ م -هاء-سني
  املؤسستني بصورة كبرية 

عدد األنـشطة املعقـودة بـني اآلليـة         
  العاملية واألمانة

  
  غري متوفرة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ٤: ٢٠١١-٢٠١٠ف اهلد

برنامج العمل املشترك بني اآللية     تنفيذ   إطار   -٠٢-١م-هاء-سني
  العاملية وأمانة االتفاقية
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  يه التنفيذي ودعم اإلدارة، إطار السياسات العامة اهلدف التنفيذي للتوج: االحتياجات من املوارد

  االحتياجات املتوقعة من املوارد، باليورو    تياجات املتوقعة من املوظفنياالح

  امليزانية األساسية  
املوارد اخلارجة 
 امليزانية األساسية  بنود التكاليف    اجملموع  عن امليزانية

املوارد اخلارجة 
  اجملموع  عن امليزانية

 ١ ٠٦٩ ١٧٨  ٦٨ ٦٤٨  ١ ٠٠٠ ٥٣٠  املوظفون    ١,٠٠  ٠,٠٠  ١,٠٠٠  ٢-م
  ٥٥ ٠٠٢  ٥٥ ٠٠٢    اخلبـراء االستشاريون والعقود املؤسسية    ١,٠٠  ٠,٠٠  ١,٠٠  ١-م
  ٢٠٩ ٧٦٥    ٢٠٩ ٧٦٥  سفر املوظفني    ٠,١٥  ٠,٠٠  ٠,١٥  ٥-ف
  ٢٤ ٠٠٠  ٢٤ ٠٠٠    حلقات العمل وغريها من األنشطة    ٠,٢٠  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٤-ف
  ٧٤١ ١٠١  ٢٨٥ ١١٦  ٤٥٥ ٩٨٥  نفقات التشغيل األخرى    ٠,١٥  ٠,١٥  ٠,٠٠  ٣-ف
 ٢ ٠٩٩ ٠٤٦  ٤٣٢ ٧٦٦  ١ ٦٦٦ ٢٨٠  :اجملموع    ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٢-ف
            ٠,١٠  ٠,٠٠  ٠,١٠  ١-ف

            ١,٢٠  ٠,٢٠  ١,٠٠  ٥/٢خ ع 
  ٣,٨٠  ٠,٤٠  ٣,٤٠            
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  ميزانية اآللية العامليةبشأن عرض  مالحظات تفسريية - رابعاً 
  لفية اخل- ألف 

املدير العام لآللية العاملية مسؤول عن إعداد برنامج العمل لفترة السنتني وميزانية اآللية العاملية، مبا يف ذلك   - ٣٢
مالك املوظفني املقترح، ويستعرض رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية برنامج العمل وامليزانية ويوافق عليهما              

وكما هو منصوص عليـه     . نظر واملوافقة وفقاً للقواعد املالية ملؤمتر األطراف      قبل إحالتهما إىل مؤمتر األطراف لل     
حتديداً يف مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ستدرج تقديرات امليزانية               

  .ني التنفيذي إىل مؤمتر األطرافاألساسية لآللية العاملية يف فرع منفصل من ميزانية االتفاقية اليت سيقدمها األم

املبالغ املستحقة  : التحويالت املالية إىل اآللية العاملية      - باء 
  من األمانة واملتأخرات من البلدان األطراف

، بتسوية مجيع املبالغ املستحقة مـن       ٢٠٠٩- ٢٠٠٨قامت األمانة، يف إطار ميزانية فترة السنتني األخرية           - ٣٣
لالطالع على التفاصيل، انظر     (١٩٩٩زانيات األساسية وتكاليف الدعم الربناجمي منذ عام        أمانة االتفاقية إىل املي   

  )).د(، الفرع الثاين ICCD/COP(8)/2/Add.2الوثيقة 

 ، وضعت اآللية العاملية اعتمادا١٩٩٩ًوفيما يتعلق مبتأخرات البلدان األطراف من االشتراكات املقررة منذ عام   - ٣٤
 على أساس منتظم لتفادي أي جتاوز مفرط يف اإلنفاق من امليزانية            ٢٠٠٨ يف املائة منذ عام      ١٠سبة  من امليزانية يقدر بن   

 شهراً من تكاليف املوظفني من      ١٢ويقدم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اعتمادات تصل إىل         . األساسية يف املستقبل  
  .ويل للتنمية الزراعية بعد كل فترة سنتنيوجيب تسديد مجيع الديون لدى الصندوق الد. امليزانية األساسية

وانتهت اآللية العاملية من وضع جدول تسديد مجيع الديون اليت عليها للصندوق الدويل للتنمية الزراعية                 - ٣٥
 نتيجة للسلف اليت دفعها الصندوق      ١٩٩٩النامجة بصدد متأخرات االشتراكات احملددة للبلدان األطراف منذ عام          

  .٢٠٠٥لزراعية إىل اآللية العاملية من امليزانية األساسية الكاملة لالتفاقية قبل عام الدويل للتنمية ا

توضيحات بشأن االحتياجات مـن املـوارد للميزانيـة           - جيم 
  األساسية لآللية العاملية والتربعات لعمليات اآللية العاملية

 لآلليـة العامليـة،     ٢٠١١- ٢٠١٠ني  ألول مرة، يقدم برنامج العمل وامليزانية املقترحني لفتـرة الـسنت            - ٣٦
االحتياجات املتوقعة من املوارد من التربعات اخلارجة عن امليزانية الستكمال تقديرات امليزانية األساسية لالتفاقية              

  .لصاحل اآللية العاملية

ـ     ٦ و ٥ووافقت أمانة االتفاقية على مجيع بنود التكاليف الواردة يف اجلدولني             - ٣٧ سية ويف   يف امليزانيـة الرئي
، الذي يشمل حتويل ميزانيات     "العقود املؤسسية واخلرباء االستشاريني   "التربعات اخلارجة عن امليزانية باستثناء بند       

وتقتصر أمانة االتفاقية يف بند التكاليف هذا       . إىل البلدان واملؤسسات وحيل حمل اتفاقات اهلبات املعمول هبا سابقاً         
  ".اءاخلرباء االستشاريني واخلرب"على 
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 يف املائة من تقديرات امليزانيـة       ١٣وحتسب تكاليف دعم الربنامج الواردة يف االتفاقية على أساس نسبة             - ٣٨
 يف املائة من امليزانية األساسية لآللية العاملية للنفقات         ٨ويف حالة اآللية العاملية، تكرس ما نستبه        . األساسية العامة 

 يف املائة ٥ للتنمية الزراعية من أجل استضافة اآللية العاملية وتكرس ما نسبته اإلدارية العامة إلدارة الصندوق الدويل
وتغطي بصورة كاملة تكاليف    . من امليزانية األساسية لآللية العاملية لفرض النفقات اإلدارية العامة ألمانة االتفاقية          

لتنمية الزراعية بوصفها تربعاً عينياً يف الدعم الربناجمي لالشتراكات اخلارجة عن امليزانية خدمات الصندوق الدويل ل
وبالنظر إىل هذا الدعم العيين الذي يقدمه الصندوق الـدويل للتنميـة            ). ٦انظر اجلدول   (عمليات اآللية العاملية    

 يف املائة، مما جيعـل تكـاليف        ١,٨٥الزراعية، فإن النفقات العامة إلدارة عمليات اآللية العاملية تبلغ نسبة تناهز            
  .هتا متدنية جداًمعامال

، كما كـان الـشأن يف       ٢٠١١- ٢٠١٠وستتوقف امليزانية التنفيذية العامة لآللية العاملية لفترة السنتني           - ٣٩
، فإن مقترح امليزانية األساسية سيغطي ٦وكما يتبني من اجلدول . املاضي، أساساً على املوارد اخلارجة عن امليزانية

، بينما  ٢٠١١- ٢٠١٠املالية العامة من املوارد لآللية العاملية لفترة السنتني          يف املائة من االحتياجات      ٢٧,١نسبة  
  . يف املائة من املوارد اخلارجة عن امليزانية٧٢,٩ستموَّل نسبة 

باستثناء ( يورو   ١٤ ٦٦٦ ٢٠٧، ما قدره    ٢٠١١- ٢٠١٠وتبلغ امليزانية العامة لآللية العاملية، يف الفترة          - ٤٠
 يف املائة ختصَّص للتدخل علـى الـصعيدين الـوطين ودون            ٨٠ مع نسبة متوقّعة تبلغ      )تكاليف الدعم الربناجمي  

 يف املائة الباقية للتحضري لدورات جلنة استعراض االتفاقية ومـؤمتر األطـراف،             ٢٠ل وتستخدم نسبة ا  . اإلقليمي
  .وللتحليل املايل العاملي والتربعات لفائدة العمليات العاملية أو اإلقليمية

ا يتعلق بالتربعات املباشرة إىل مؤسسات االتصال فضالً عن غريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة                 وفيم  - ٤١
واملؤسسات دون اإلقليمية، تتيح اآللية العاملية أكرب قسط من ميزانيتها التنفيذية مباشرة إىل التدخالت على الصعيد 

ك إىل حلقات عمل، مبا يف ذلـك        وكذل) وطنيني ودوليني (القطري عن طريق عقود مؤسسية وخرباء استشاريني        
، وحلقات عمل برنامج تبادل املعارف التابعة لآللية العاملية، وتصميم          )SolAridمثل  (التعاون بني بلدان اجلنوب     

 يف املائة من قيمة تكـاليف املـوظفني         ٨٤وتتاح نسبة تصل إىل     . استراتيجيات متويل متكاملة ملكافحة التصحر    
  .راف مبوجب اتفاقات خاّصة مبشاريع وتدخالت قصرية األجلوالسفر مباشرة للبلدان األط

، يظل ٢٠١١- ٢٠١٠وفيما يتعلق باالحتياجات املتوقّعة من املوظفني من امليزانية األساسية لفترة السنتني   - ٤٢
يد يف عام عدد موظفي اآللية العاملية هو نفسه مقارنة بالعدد املقترح يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف املعقودة مبدر

 يف املائة أثنـاء الـدورة   ١٥ بسبب اخنفاض امليزانية بنسبة     ٢٠٠٥ منذ عام    ٤- وألغيت وظيفة برتبة ف   . ٢٠٠٧
  .السابعة ملؤمتر األطراف، ومل تدرج هذه الوظيفة جمّدداً يف املالك أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

 يف استعمال أي زيادة يف امليزانية ال تدعو ٢٠١٠من عام وجدير باملالحظة أن اآللية العاملية ترغب بداية       - ٤٣
احلاجة إىل النظر فيها لتبني أي زيادات يف تكاليف املوظفني بسبب التضخم، يف األنشطة األساسية الرامية إىل تنفيذ 
مقررات مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك التحضري لدورات مؤمترات األطراف وجلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة                 

  .اجتماعات املكاتبو
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 باملائة فقط من املوارد اخلارجة عن امليزانية لتمويل الوظائف اإلضافية للموظفني،            ٩,٦٤وتستخدم نسبة     - ٤٤
 مليزانية فترة الـسنتني     عقود ملدة سنتني وفقاً   (مما جيعل اجملموع العام لتكاليف املوظفني ذوي العقود احملّددة املدة           

   يف املائة مـن امليزانيـة العامـة    ٣١,٩١ية األساسية واملوارد اخلارجة عن امليزانية يبلغ        يف موارد امليزان  ) لالتفاقية
وختصص أعلى نسبة مئوية من املوارد اخلارجة عن امليزانية مباشرة للدعم القطري عن طريـق             ). ٦انظر اجلدول   (

  .العقود املؤسسية واخلرباء االستشاريني وكذلك تكاليف حلقات العمل

  .٢٠٠٩مايو / التربعات اخلارجة عن امليزانية حىت أيار٧ اجلدول ويبّين  - ٤٥

   االستنتاجات اخلاصة بعرض امليزانية- دال 

تستخدم امليزانية املقترحة لآللية العاملية هنجاً يستند إىل اإلدارة القائمة على النتائج ومتثّل بالتايل نظامـاً                  - ٤٦
  . االتفاقيةللميزنة قائماً على النتائج وفقاً لنظام أمانة

 يف املائة من املوارد املتوقعة اخلارجة عن امليزانيـة لفتـرة            ٦٠وعند صياغة هذا التقرير، مت حشد نسبة          - ٤٧
وقُّدمت التربعات إىل اآللية العاملية بصفة منتظمة من بلدان ماحنة مثل إسبانيا وإيطاليا ). ٢٠١١- ٢٠١٠(السنتني 

 الدويل للتنمية الزراعية وُيتوقع أن تضيف كذلك إىل ما هو متوفر من             والسويد وفنلندا والبنك الدويل والصندوق    
وللتربعات املقدمة من النرويج واملفوضية األوروبيـة يف        . ٢٠١١- ٢٠١٠املوارد املالية لآللية العاملية أثناء الفترة       

ة املقدمة من الدامنرك بيد أن التربعات الرئيسي.  تواريخ ينتهي فيها أجلها أثناء فترة السنتني٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
  .٢٠٠٩واالحتاد األورويب والصندوق الدويل للتنمية الزراعية هي قيد التفاوض وسيتفق بشأهنا يف عام 

  ٢٠١١- ٢٠١٠ االحتياجات املتوقعة من املوظفني لفترة السنتني -  ٥اجلدول 

  امليزانية األساسية 
املوارد اخلارجة 
 عن امليزانية

  اجملموع 

ليوروبا  باليورو    باليورو  
 ٠٤٧ ٣٩٠ ١     ٠٤٧ ٣٩٠ ١  ٢- م

 ٤١٥ ٣٦٨ ١     ٤١٥ ٣٦٨ ١  ١- م

 ٩٣٤ ٩٩٤ ٣ ٦٤٥ ٣٣١ ١ ٢٨٩ ٦٦٣ ٢  ٥- ف

 ٥٩٠ ١٣٦ ١ ٤ ١٤٧ ٢٨٤ ١ ٤٤٢ ٨٥٢ ٣  ٤- ف

 ١٩٩ ٧٠١ ٣ ١٩٩ ٧٠١ ٣   صفر  ٣- ف

   صفر   صفر   صفر  ٢- ف

 ٢٩٤ ٣٨١ ٢   صفر ٢٩٤ ٣٨١ ٢  ١- ف

 ٠٧٧ ٧٥٠ ٦ ٩٠٤ ٩٦   ١ ١٧٣ ٦٥٣ ٥ ٥/٢خ ع 

 ٥٥٤ ٧٢٢ ٤ ٢٠ ٨٩٤ ٤١٣ ١ ٦ ٦٦٠ ٣٠٨ ٣ ١٤  اجملموع
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  ٢٠١١- ٢٠١٠ امليزانية العامة املقترحة لآللية العاملية لفترة السنتني - ٦اجلدول 

  :امليزانية األساسية
 امليزانية األساسية

  النسبة من اجملموع  )باليورو(
املوارد اخلارجة عن 

  )باليورو(اجملموع   جملموعالنسبة من ا  )باليورو(امليزانية 
 املئويةالنسبة 

  :اإلمجالية
٪٢٢٫٥٦ ٦٦٠ ٣٠٨ ٣  تكاليف املوظفني  ٩٫٦٤   ٨٩٤ ٤١٣ ١٪  ٣٢٫٢٠  ٥٥٤ ٧٢٢ ٤ 

٪٠٫٠٠ صفر  العقود املؤسسية واخلرباء االستشاريون  ٤١٫١٧  ٧٨٧ ٠٣٨ ٦٪  ٤١٫١٧  ٧٨٧ ٠٣٨ ٦ 

٪١٫٤٣  ٧٦٥ ٢٠٩  سفر املوظفني  ٣٫٣٤  ٠٠٠ ٤٩٠٪  ٤٫٧٧  ٧٦٥ ٦٩٩ 

٪٠٫٠٠ صفر  تكاليف حلقات العمل  ١٦٫٨٠  ٠٠٠ ٤٦٤ ٢٪  ١٦٫٨٠  ٠٠٠ ٤٦٤ ٢ 

٪٣٫١١  ٩٨٥ ٤٥٥  نفقات التشغيل األخرى  ١٫٩٤  ١١٦ ٢٨٥٪  ٥٫٠٥ ١٠١ ٧٤١ 

              

٪٧٢٫٩٠  ٧٩٧ ٦٩١ ١٠ ٢٧٫١٠  ٤١٠ ٩٧٤ ٣  اجملموع الفرعي  ١٠٠٫٠٠  ٢٠٧ ٦٦٦ ١٤ 

              

       ٩٣٤ ٣٨٩ ١   ٦٧٣ ٥١٦   يف املائة١٣ي بنسبة تكاليف الدعم الربناجم

        ٧٣١ ٠٨١ ١٢    ٠٨٣ ٤٩١ ٤  اجملموع

              

تكاليف الـدعم   هي إمجايل    باملائة   ٨طرح نسبة   
  الربناجمي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

٩٥٣ ٣١٧            

              

ف الدعم  تكاليهي إمجايل    يف املائة    ٥طرح نسبة   
  الربناجمي ألمانة االتفاقية

٧٢١ ١٩٨            

              

تكـاليف  هي إمجـايل     يف املائة    ١٣طرح نسبة   
الدعم الربناجمي اليت يتيحها الـصندوق الـدويل        

  للتنمية الزراعية يف شكل تربعات عينية

    ٩٣٤ ٣٨٩ ١       

    ٢٠٧ ٦٦٦ ١٤    ٧٩٧ ٦٩١ ١٠    ٤١٠ ٩٧٤ ٣  اجملموع املتاح لعمليات اآللية العاملية
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  ، بدوالرات الواليات املتحدة٢٠٠٩مايو / إىل أيار٢٠٠٧ نظرة عامة للتربعات، من عام - ٧اجلدول 

  السنة 

  اجملموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  اجلهة املاحنة
)أ(١ ٠٠٠ ٢٥٠ ١ ٥٢٨ ٢٨١ ١  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  ٥٢٨ ٥٣١ ٢ ٠٠٠ ٢٥٠ 

 ٤٢٣ ٥٥٢ ٠٠٠ ٢٦٣ ٠٠١ ١٥٥ ٤٢٢ ١٣٤  فنلندا

 ٠٠٠ ٥١٥   ٠٠٠ ٢٠٥ ٠٠٠ ٣١٠  البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

 ٨٠٠ ٩٣٧     ٨٠٠ ٩٣٧  إيطاليا

 ٤٨٠ ٤٥٧ ١   ٠٠٠ ٦٣٨ ٤٨٠ ٨١٩  إسبانيا

 ٦٠٥ ٨١٧ ٠٩٥ ٣٥٥   ٥١٠ ٤٦٢  السويد

 ٤٩٥ ٤٢٨ ٣   ٤٩٥ ٤٢٨ ٣    النرويج

 ٢٢١ ٥٩٧ ٥   ٢٩٥ ١٠٦ ٤ ٩٢٦ ٤٩٠ ١  املفوضية األوروبية

 ٤٣٣ ٢٣   ٤٣٣ ٢٣  كندا

١ ٨٣٩ ٠١٣  الدامنرك    ١ ٨٣٩ ٠١٣  
٩٦ ١٦٦    )األوبك(منظمة البلدان املصدرة للنفط   ٩٦ ١٦٦  

١٣ ٨٤٣    جهات أخرى  ١٣ ٨٤٣  

٧ ٢٩٩ ١١٢  :اجملموع بدوالرات الواليات املتحدة  ٩ ٧٨٢ ٧٩١  ١ ٩٧٨ ١٠٤  ١٧ ٨١٠ ٠٠٧  

ون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، الشرحية الثانية من التمويل وفقاً ملقرر             ملي ١,٢٥، مبلغ   ٢٠٠٩سنة    )أ(  
، سيجري استعراضها أثناء الدورة السابعة والتسعني EB 2008/93/R.15/Rev.1اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

  .٢٠٠٩سبتمرب /للمجلس التنفيذي يف أيلول
  . ٢٠٠٩مايو / أيار٣١ يورو حىت ٨ ٣٠٨ ٩٤٤ مقدارها ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة يف الفترة تربعات املتراكمجمموع ال  

 -  -  -  -  -  


