
 

(A)   GE.13-62412    100913    110913 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت)ج(٢البند 

أداء مؤسسات االتفاقية  :فاقية واالستراتيجيةاستعراض تنفيذ االت 
  وهيئاهتا الفرعية

تقرير عن أداء أمانة االتفاقيـة، واآلليـة العامليـة، وجلنـة العلـم                  
  )٢٠١٣-٢٠١٢( وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ،والتكنولوجيا

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
ت العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ        وفقاً خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوا       
، تقوم األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنـة          )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

 من تقدم باسـتعمال   فيهاستعراض تنفيذ االتفاقية بتخطيط عملها وإجنازه ورصد ما ُيحرز   
بـع خطـط    وتت. خطط عمل رباعية السنوات وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة سنتني         

.  على النتائج، وقد أقّر مؤمتر األطراف مـضموهنا        ةقائمالإلدارة  اوبرامج العمل هذه هنج     
العمـل  وبرامج  املذكورة أعاله تقريراً عن أدائها يف تنفيذ خطط  كيانات االتفاقية وتعرِض  

وتتـضمن هـذه    . متبعة يف ذلك هنج اإلدارة القائمة على النتائج        يف هناية كل فترة سنتني    
يقة تقريراً شامالً عن أداء األمانة واآللية العاملية وجلنة العلـم والتكنولوجيـا وجلنـة               الوث

استعراض تنفيذ االتفاقية، حيتوي على معلومات عن النتائج احملققة واملوارد املـستخدمة يف     
  .٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١٠-٤  .........................................................للنفقاتعرض عام   - ثانياً  
  ٨  ١١  .....................................٢٠١٣-٢٠١٢أهم اإلجنازات يف الفترة   - ثالثاً  
  ٨  ٢٨-١٢  ............................................اإلجنازات حسب اهلدف التنفيذي  - رابعاً  

  ٨  ١٦-١٢  ...................الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   - ألف     
  ١٢  ٢٠-١٧  ...........................إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   -  باء     
  ١٧  ٢٤-٢١  .......................العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣فيذي اهلدف التن  - جيم     
  ٢٣  ٢٦-٢٥  ...................................بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي   - دال     
  ٢٤  ٢٨-٢٧  ........................التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   -  هاء     

  ٢٩  ٣٩-٢٩  ..........................................................اإلدارة واخلدمات  - خامساً  
  ٢٩  ٣٢-٢٩  ............................................................األمانة  - ألف     
  ٣٢  ٣٩-٣٣  .......................................................اآللية العاملية  -  باء     

  ٣٥  ٤٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً  
وفقاً خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية              -١
تقوم األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيـا        ،  )١()االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨(

 مـن تقـدم      فيـه  تخطيط عملها وإجنازه ورصد ما ُيحرز     وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ب    
وتتبـع  . باستعمال خطط عمل رباعية السنوات وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة سـنتني           

.  على النتائج، وقد أقّر مؤمتر األطراف مضموهنا       ةقائمالإلدارة  اخطط وبرامج العمل هذه هنج      
العمل يف  وبرامج  عن أدائها يف تنفيذ خطط       املذكورة أعاله تقريراً     كيانات االتفاقية وتعرِض  

  .متبعة يف ذلك هنج اإلدارة القائمة على النتائج هناية كل فترة سنتني
 األمانـة واآلليـة     يت حققتها نتائج ال التقدمي  لاألداء  الشامل عن   هذا التقرير   ويسعى    -٢

، ٢٠١٣-٢٠١٢تـرة   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الف     جلنة العلم والتكنولوجيا و   العاملية و 
العمـل  برنـامج   / العمل خطةد معلومات مفصلة عن تنفيذ      ترِو. واملوارد اليت سخرهتا لذلك   

  .واستخدام املوارد من جانب كل من األمانة واآللية العاملية
ـ     لدورة الرصد املايل    ومراعاة ل   -٣ دار مـوارد   أ ذيلصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ال
لمعلومـات املاليـة    ُحدد املوعد النهائي ل   ،  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  آللية العاملية خالل فترة     ا

املعلومـات  وعلى حنو مترابط، ُتوافـق      . ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١ يفالواردة يف هذه الوثيقة     
 معلومات تكميليـة    غري أن ،  ٢٠١٣مارس  / آذار أواخرنتائج احملددة   الستوى إجناز   املتعلقة مب 

  . اإلجنازاتعلى آخر املستجدات بشأن حالةراف  األطإطالعحيثما أمكن، من أجل  مقدَُّت

  عرض عام للنفقات  -ثانياً  
االلتزامات ب التقدم احملرز صوب حتقيق اإلجنازات املتوقعة مقارنة         تعرض هذه الوثيقة    -٤
وتـرِد  . ُيقدَّم عرض للنفقات حسب وجـه اإلنفـاق       و. نة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة    املبّي

 اليت تعرض األداء املايل للصناديق      ICCD/COP(11)/8لنفقات يف الوثيقة    معلومات إضافية عن ا   
  .االستئمانية لالتفاقية

 ٢٠١٣ رسما/رآذا ٣١حىت  من امليزانية األساسية    مانة  األ نفقات   )أ(١يعرض اجلدول   و  -٥
ذا  يف املائة هل   ٦٢,٥ بامليزانية احملدد   املثايل يف   تنفيذ  ال وباستخدام معدل    .وجه اإلنفاق حبسب  

 ومـن   . املوارد املقـررة   يف حدود  كدليل، ظل معظم أوجه اإلنفاق       لسنتنيالتاريخ من فترة ا   
. املتوقع أن تزيد النفقات املتصلة بالتدريب واللوازم واملعدات يف األشهر املتبقية مـن الـسنة    

ملائـة   ا  يف ٦٩,٩األمانة  بلغ إمجايل معدل التنفيذ يف امليزانية لدى        ،  ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١حبلول  و

__________ 

 .٨-م أ/٣املقرر  )١(
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املعتمـدة   يف املائة، مما يعين أن امليزانية األساسـية          ٧٠,٨ باحملدد  ثايل  مقارنة مبعدل التنفيذ امل   
  . هناية فترة السنتنيسُتستخدم بأكملها حبلول

  )أ(١اجلدول 
  ٢٠١٣مارس / آذار٣١النفقات حسب وجه اإلنفاق يف امليزانية األساسية لألمانة حىت 

  )باليورو(

 وجه اإلنفاق
ة املعتمدة ـيزانيامل

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 / آذار٣١النفقات حىت 

 ٢٠١٣مارس 
ات كنسبة  ـالنفق

 مئوية من امليزانية

 ٥٤٫٨ ٣٤٠ ٠٩٥ ٤ ٣٧٥ ٤٧٨ ٧ تكاليف املوظفني وغريهم من العاملني 

 ١٠٨٫٤ ٩٢١ ٦٤٥ ٠٠٠ ٥٩٦ اخلرباء االستشاريون

 ٨١٫١ ٠٣٩ ٤٨٦ ٠٠٠ ٥٩٩ سفر املوظفني الرمسي

 ٦٫٤ ١٨٨ ١٩ ١٠٠ ٣٠٠ التدريب

 ١٤٫٠ ٠٨٣ ٣ ٠٠٠ ٢٢ الضيافة

 ٥٤٫١ ٨٢٨ ٤٩١ ٧٠٠ ٩٠٨ تكاليف التشغيل العامة

 ٣٤٫٧ ٦٠٦ ٣٩ ٣٠٠ ١١٤ اللوازم واملعدات

مكتـب األمـم    (نفقات إدارة املرافق املشتركة     
 )مكتب األمم املتحدة يف جنيف/املتحدة يف بون

٧٤٫٤ ٩٤٤ ٤٩٨ ٥٠٠ ٦٧٠ 

 ٥٨٫٨ ٩٤٩ ٢٧٩ ٦ ٩٧٥ ٦٨٨ ١٠  اجملموع  

 ٣١النفقات يف إطار امليزانية األساسية لآللية العاملية حـىت          ) ب(١ويعرض اجلدول     -٦
وتشمل النفقات ضمن تكاليف التشغيل العامة العقـوَد وتكـاليف          . )٢(٢٠١٣مارس  /آذار

  .اخلدمات

__________ 

، مث ملكتب التوجيه التنفيذي واإلدارة      ) يف املائة  ٥٥ (٥ُخصص معظم ميزانية اآللية العاملية للهدف التنفيذي         )٢(
)  يف املائـة   ٣٠(، على أن معظم هذه النفقـات        ) يف املائة  ١٥ (٢ و ١واهلدفني التنفيذيني   ،  ) يف املائة  ٣٠(

وُخصصت نسبة مخس  ).  يف املائة  ١٥(والكارييب  ، مث أمريكا الالتينية     ) يف املائة  ٢٠(استهدف أفريقيا، فآسيا    
وثالثني يف املائة من امليزانية لتنفيذ أنشطة على الصعيد العاملي، مع التركيز على التعاون فيما بـني بلـدان                   

واسُتخدم معظم األموال املتأتية من خارج امليزانية لدعم        . اجلنوب وعلى املبادرات األقاليمية لتعزيز القدرات     
 ).مثل حتليل األوضاع، وحلقات العمل، وغري ذلك( الصعيد القطري العمل على
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  )ب(١اجلدول 
  ٢٠١٣مارس / آذار٣١النفقات حسب وجه اإلنفاق يف امليزانية األساسية لآللية العاملية حىت 

  )باليورو(

 وجه اإلنفاق
ة املعتمدة ـامليزاني
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 / آذار٣١النفقات حىت 
 ٢٠١٣مارس 

ات كنسبة  ـالنفق
 مئوية من امليزانية

 ٤٨٫٧ ٨٤٣ ٧٠٢ ١ ١٧٢ ٤٩٥ ٣ تكاليف املوظفني وغريهم من العاملني

 ٠٫٠ ٤٦٩ ٥٩  اخلرباء االستشاريون

 ٣٥٫٢ ٠٧٨ ٢٦ ٠٠٠ ٧٤ سفر املوظفني الرمسي

 ٤٤٣٫١ )أ(٢٧٤ ٦٩١ ٠٠٠ ٦٢ تكاليف التشغيل العامة

 ٥٦٫٨ ٠٨٢ ٠٦٣ ٢ ١٧٢ ٦٣١ ٣  اجملموع  

فيما يتعلق باآللية العاملية، تشمل هذه الفئة من النفقات تكاليف التشغيل، والعقـود املؤسـسية،                 )أ(
  .وخمصصات املستحقات، وتكاليف اخلدمات

مليزانية األساسية للجنة العلـم والتكنولوجيـا       النفقات يف إطار ا   ) ج(١ويعرض اجلدول     -٧
  .وتغطي هذه النفقات الترتيبات املتعلقة باجتماعات مكتب اللجنة. ٢٠١٣مارس / آذار٣١حىت 

  )ج(١اجلدول 
 ٣١النفقات حسب وجه اإلنفاق يف امليزانية األساسية للجنة العلم والتكنولوجيا حـىت             

  ٢٠١٣مارس /آذار
  )باليورو(

  وجه اإلنفاق
ة املعتمدة ـيزانيامل

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 / آذار ٣١النفقات حىت   

 ٢٠١٣مارس 
ات كنسبة  ـالنفق

 مئوية من امليزانية

 ٠٫٠ ٣٢١ ٦  اخلرباء االستشاريون

 ٤٩٫٩ ١١٢ ٣٤ ٤٠٠ ٦٨ سفر املوظفني الرمسي

 ١٥٫١ ١٤٩ ١ ٦٠٠ ٧ الترتيبات اللوجستية

 ٥٤٫٨ ٥٨١ ٤١ ٠٠٠ ٧٦  اجملموع  

ومات عن النفقات يف إطار امليزانيـة األساسـية للجنـة           معل) د(١ويقدم اجلدول     -٨
وتغطي هذه النفقات الترتيبات املتعلقة . ٢٠١٣مارس / آذار٣١استعراض تنفيذ االتفاقية حىت 

إىل فترة السنتني هذا التاريخ من  يف اقنفاخنفاض معدل اإلُيعزى وباجتماعات مكتب اللجنة، 
  . يف األصلراًا كان مقرمممتويل عدد أقل من املشاركني 
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  )د(١اجلدول 
النفقات حسب وجه اإلنفاق يف امليزانية األساسية للجنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة              

  ٢٠١٣مارس / آذار٣١ حىت
  )باليورو(

 وجه اإلنفاق
ة املعتمدة ـامليزاني
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 / آذار ٣١النفقات حىت   
 ٢٠١٣مارس 

ات كنسبة ـالنفق
 مئوية من امليزانية

 ٢٤٫٨ ٩٧١ ١٦ ٤٠٠ ٦٨ الرمسيسفر املوظفني 

 ٨٫٩ ٦٧١ ٦٠٠ ٧ الترتيبات اللوجستية

 ٢٣٫٢ ٦٤٢ ١٧ ٠٠٠ ٧٦  اجملموع  

 عرضاً عاماً لتوزيع وظائف املوظفني العاملني مبوجب        )ب(٢و) أ(٢ نويقدم اجلدوال   -٩
 ٤٩,٥  يـشغلون مانةاأل وكان موظف، ٢٠١٣أبريل / نيسان١وحىت . عقود تعيني حمدد املدة  

  . وظيفة١٤وظفو اآللية العاملية يشغلون وظيفة، وم
  )أ(٢اجلدول 

 ١ يف األمانة، حىت     مقارنة بني الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة حبسب مصدر التمويل        
  ٢٠١٣أبريل /نيسان

 صندوق بون الصندوق التكميلي امليزانية األساسية 
تكاليف الدعم 

 اجملموع الربناجمي

 مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة 

 ١ ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ ١ أمني عام مساعد

 صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ ١-مد

 ١٠ ١٠ ٣ ٣ صفر صفر صفر صفر ٧ ٧ ٥-ف

 ١٠٫٥ ١٠٫٥  )أ(٣٫٥ ٣٫٥ صفر صفر صفر صفر ٧ ٧ ٤-ف

 ٨ ١٠ صفر ٢ ١ ١ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣-ف

 ٢ ٢ صفر صفر صفر رصف ١ ١ ١ ١ ٢-ف

 ٣١٫٥ ٣٤٫٥ ٦٫٥ ٨٫٥ ١ ١ ٤ ٤ ٢٠ ٢١ اجملموع الفرعي

فئة اخلـدمات   
 العامة

 ١٨ ١٩ ٦ ٦ ٣ ٣ صفر صفر ٩ ١٠

 ٤٩٫٥ ٥٣٫٥ ١٢٫٥ ١٤٫٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢٩ ٣١ اجملموع  

  .٤- برتبة فتتقاسم أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي متويل وظيفة  )أ(
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  )ب(٢اجلدول 
 يف اآللية العامليـة،     مقارنة بني الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة حبسب مصدر التمويل        

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١حىت 
 اجملموع الصندوق التكميلي امليزانية األساسية 

 مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة 

 صفر ١ صفر صفر صفر ١  ٢-مد

 ١ ١ صفر صفر ١ ١ ١-مد

 ٢ ٢ صفر صفر ٢ ٢ ٥-ف

 ٢ ٣ صفر صفر ٢ ٣ ٤-ف

 ٢ ٢ ٢ ٢ صفر صفر ٣-ف

 ٢ ٢ صفر صفر ٢ ٢ ٢-ف

 ٩ ١١ ٢ ٢ ٧ ٩ اجملموع الفرعي

 ٥ ٦ ١ ١ ٤ ٥ فئة اخلدمات العامة

 ١٤ ١٧ ٣ ٣ ١١ ١٤ اجملموع

املعينني يف  ملية  واآللية العا مانة  األالتوزيع اجلغرايف واجلنساين ملوظفي      ٣ويبني اجلدول     -١٠
  .الفئة الفنية وما فوقها

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١، حىت اجلغرايف واجلنسايناملوظفني توزيع 

 آسيا أفريقيا  الرتبة 
أمريكا الالتينية 

  والكارييب
أوروبا الوسطى 

 والشرقية
أوروبا الغربية 
 مشغولة إناث  ذكور ودول أخرى

 ١ صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١ أمني عام مساعد

 ١ ١ صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١-مد

 ١٢ ٣ ٩ ٦ صفر ١ ١ ٤ ٥-ف

 ١٣ ٥ ٨ ٥ صفر ٢ ٤ ٢ ٤-ف

 ١٠ ٥ ٥ ٥ ١ ١ ٢ ١ ٣-ف

 ٤ ٣ ١ ٤ صفر صفر صفر صفر ٢-ف

 ٤١ ١٧ ٢٤ ٢١ ١ ٤ ٧ ٨ اجملموع الفرعي

 النسبة املئوية من
 اجملموع

١٠٠٫٠ ٤١٫٥ ٥٨٫٥ ٥١٫٢ ٢٫٤ ٩٫٨ ١٧٫١ ١٩٫٥ 



ICCD/CRIC(12)/3 

GE.13-62412 8 

  ٢٠١٣-٢٠١٢إلجنازات يف الفترة أهم ا  -ثالثاً  
ـ  عمـل  من خالل ال   ٢٠١٣-٢٠١٢اإلجنازات احملققة يف الفترة     تشمل أهم     -١١  ذي ال

  :ما يلي، اضطلع به مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واألمانة واآللية العاملية
آخذة يف االتـساع  عتراف على أعلى املستويات، وضمن جمموعة       ال ا يتزايد  )أ(  

  ؛ األراضي واجلفافتدهور/، بأمهية التصدي للتصحرنيةاملعاجلهات من 
وكـاالت  الؤسـسات و  امل، مثل   سينيالعديد من شركاء التعاون الرئي    يقوم    )ب(  

مبادرات بإطالق   والبلدان املاحنة،    ،نظومة األمم املتحدة، واملؤسسات العلمية    الرئيسية التابعة مل  
  ؛تسهم يف حتقيق أهداف االستراتيجية

اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       عملية  ك األوساط العلمية يف     إشرازاد    )ج(  
   اليت تنظمها االتفاقية، زيادة كبرية؛ وال سيما من خالل املؤمترات العلمية،التصحر

 حتقيـق  صـوب اجلولة األوىل من اإلبالغ عـن التقـدم احملـرز           أتاحت    )د(  
لـق باألهـداف التنفيذيـة،      رصد األثر ومؤشرات األداء فيما يتع      تمشلاليت  ستراتيجية،  الا

واإلبـالغ يف   قدمت توجيهات ملواصلة تطوير عملية الرصـد         و ،التقدمذلك  معلومات عن   
  ؛االتفاقية إطار

  ُيقدَّم دعم منظم لتيسري التعاون اإلقليمي؛  )ه(  
يف ويتزايد دعم البلدان املتأثرة يف مواءمة برامج عملها مع االسـتراتيجية،              )و(  

  ؛ملة لالستثمارضع وتنفيذ أطر متكاو
ُحددت فرص جديدة للتمويل، وال سيما لتقدمي الدعم القُطري ألنـشطة             )ز(  

  .اإلدارة املستدامة لألراضي، وُيسِّر الوصول إىل هذه الفرص

  اإلجنازات حسب اهلدف التنفيذي  -رابعاً  

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   -ألف  
 / بضرورة مكافحة التـصحر    ةوعيتاليف   ،١ي  يذفتنالدف   اهل  يف إطار  ، األمانة أسهمت  -١٢

 وقد شهد   . أحد احللول ملواجهة التحديات العاملية الرئيسية      اتدهور األراضي واجلفاف، باعتباره   
 واحلمـالت   حداثمعظم األ وحظي  .  زيادة كبرية  استخدام أدوات تبادل املعلومات يف األمانة     

واجتذب برنامج  ،   كبرية شعبيةب،  "يوم األرض "و "حلياةألرض من أجل ا   جائزة ا "الرئيسية، مثل   
، وال سيما ملكـة مجـال العـامل         "سفراء األراضي اجلافة  "وبرنامج  " أنصار األراضي اجلافة  "

  .اهتمام وسائط اإلعالم باالتفاقية على حنو مل يكن متوقعاً ، السيدة ليلى لوبيز،٢٠١٢ لعام
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 الدولية؛ وخري مثـال      العديد من العمليات    يف ة بارز ةأحكام االتفاقية مكان  وتبوأت    -١٣
وروجت وحدات التنسيق   ). ٢٠+ريو(نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       على ذلك   
تنفيذ االتفاقية يف االجتماعات واألحداث الرئيسية يف       املتاحة هلا، ل  يف حدود املوارد    اإلقليمي،  
  .كل منطقة

كة منظمات اجملتمع املدين مشاركة متوازنة مـن        وزاد الدعم املقدم من أجل مشار       -١٤
حمدودية متويل مشاركة منظمـات اجملتمـع       خالل آلية االختيار املعتمدة يف األمانة، رغم أن         

وعملت األمانة بنشاط على تبادل املعلومـات مـع تلـك           .ال تزال مشكلة مطروحة   املدين  
  .املنظمات باستخدام األدوات الشبكية

، اً عاملي  حمفالً ١٢تفاقية يف   ال بتنفيذ ا  قضايا التمويل ذات الصلة   عاملية   اآللية ال  وعممت  -١٥
التـابع  مبا يف ذلك منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات والفريق االستشاري املعين بالتمويـل              

 من دراسة   ٤وقادت اآللية العاملية أيضاً عملية إعداد الفصل         .للشراكة التعاونية يف جمال الغابات    
املـستدام  التمويـل    احلواجز اليت تعوق     بشأن ٢٠١٢ االستشاري املعين بالتمويل لعام      الفريق
 قرار  ،٢٠١٣واعُتمد، يف الدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف عام            . للغابات

  .اليت تعترض هذا اجملالاحلواجز بشأن التمويل تناول كذلك 
 الوطين واإلقليمي والعـاملي     الصُعدآللية العاملية على    اومن العناصر الرئيسية يف عمل        -١٦

اسـتراتيجيات التمويـل    وضع  يف  بنشاط   منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات العلمية       إشراك
  . وأطر االستثمار املتكاملة، ويف حلقات العمل املعنية بتصميم تلك االستراتيجياتاملتكاملة

ـ /د الدويل والوطين واحمللي إبالغاً فعاالً بالقضايا املتعلقة بالتـصحر سية على الصُعإبالغ الفئات املعنية الرئي   :١-١النتيجة    دهورت
ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ     /األراضي واجلفاف، وبأوجه التآزر بني جهود التصدي هلذه القضايا وعملية التكيف مع تغري املناخ             

  .التنوع البيولوجي
  انات األداءبي  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-١-١: األمانة
زيادة الوعي بأمهيـة التـصدي      

 األراضي  تدهور/لقضايا التصحر 
واجلفاف كأحد احللول املمكنـة     

  الرئيسيةملواجهة التحديات العاملية

مدى استخدام األطراف واجلهات    
 األخرى برامج ومواد التوعية     املعنية

  اليت تنص عليها االتفاقية
  ٠١٣٢األهداف احملددة لعام 

 االتفاقية  زيادة عدد الزيارات ملوقع   
، وعـدد املقـاالت     على اإلنترنت 

 تدهور/املنشورة اليت تعاجل التصحر   
ــاف أو اإلدارة  ــي واجلف األراض
املستدامة لألراضـي، وطلبـات     
وسائط اإلعالم، واملـشتركني يف     

، مقارنـة   "النـد سـكان   "نشرة  
  ٢٠١١ بعام

ركزت األمانة علـى منتجـات االتـصال الـيت          
ومقارنة بالفترة  . موضوعاً أو حدثاً معيناً    تهدفتاس

، كانت احلمـالت واألحـداث      ٢٠١١-٢٠١٠
التواصلية أوسع نطاقاً وشارك فيها عدد أكرب مـن         
الشخصيات الرفيعة املستوى أو عناصر ذات قيمـة        

وانتقل املتوسط الـشهري لعـدد      . إعالمية كبرية 
 ٢٤ ٠٠٠زيارات موقع االتفاقية على االنترنت من       

 زيارة يف عـام     ٥٦ ٠٠٠ إىل   ٢٠١١يارة يف عام    ز
وزاد حجم قاعدة البيانـات اإلعالميـة       . ٢٠١٣

 إىل  ٢٠١٠ ُمدخل يف عـام      ١ ٥٠٠الداخلية من   
وزاد عدد . ٢٠١٢ ُمدخل يف عام   ٤ ٣٠٠أكثر من   

 مشتركاً ١١٢من " الند سكان "املشتركني يف نشرة    
  .٢٠١٣ مشتركاً يف عام ٧٣٥ إىل ٢٠١١يف عام 
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ـ /د الدويل والوطين واحمللي إبالغاً فعاالً بالقضايا املتعلقة بالتـصحر سية على الصُعإبالغ الفئات املعنية الرئي   :١-١النتيجة    دهورت
ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ     /األراضي واجلفاف، وبأوجه التآزر بني جهود التصدي هلذه القضايا وعملية التكيف مع تغري املناخ             

  .التنوع البيولوجي
. اء األراضي اجلافة لالتفاقية تروجياً نشطاً     روج سفر 

يف " جوائز األرض من أجل احليـاة     "وُمنحت أوىل   
" أنصار األراضي اجلافة  "وأُطلق برنامج   . ٢٠١٢عام  

 وكافـأ أعمـاالً يف جمـال اإلدارة         ٢٠١٣يف عام   
  .املستدامة لألراضي يف مخسة بلدان حىت اآلن

 وأقـيم جنـاح   ". يوم األرض "ُنظم حدثان بشأن    
وُنظـم حـدثان تـدريبيان      . اتفاقيات ريو مرتني  

تدهور األراضـي   /للصحفيني بشأن قضايا التصحر   
  .واجلفاف
بانتظـام مـواد     وحدات التنسيق اإلقليمي     مجعت

إعالمية ذات قيمة إعالمية كـبرية مـن املنـاطق      
 بالشركاء اإلقليميني احملـتملني للتعـاون    واتصلت

        .معهم يف أنشطة التوعية
  

تدهور األراضي واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا فيهـا تلـك املعنيـة            /تناول القضايا املتعلقة بالتصحر    :٢-١ النتيجة
بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفيـة، والتنميـة                 

  .ر واحلد من الفق،املستدامة
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-٢-١: األمانة
اضطالع األمانة بأنشطة دعوة فعالة    

تفاقية كمرجـع   اللنيل االعتراف با  
معياري وإطار عاملي للتنـسيق يف      

تـدهور  /جمال قـضايا التـصحر    
  األراضي واجلفاف

عدد الدعوات املوجهة إىل األمانة       •
ستوى أو   أحداث رفيعة امل   ترؤسل

  التحدث فيها
تفاقيـة يف   العدد اإلشارات إىل ا     •

االستنتاجات والقرارات الصادرة   
عن اجتماعات األمم املتحـدة     

العمليات اإلقليميـة ودون    أو  /و
 فيهـا   شـاركت اإلقليمية اليت   

  األمانة

روجت األمانة بنشاط لضرورة معاجلـة قـضايا        
تدهور األراضي واجلفاف خالل مـؤمتر      /التصحر

 وأثناء األعمال التحضريية له، مما أسـهم        ٢٠+ريو
الوثيقة اخلتامية يف إدراج شواغل متعلقة باالتفاقية يف 

 اجتماعـاً  ٢٥وشارك األمني التنفيـذي يف      . للمؤمتر
ومؤمتراً رفيع املستوى، ألقى خالهلا مجيعـاً كلمـة         
رئيسية، أو ترأس جلسات، أو شـارك يف حلقـات          

ــاش ــة أو. النق ــري إىل االتفاقي ــضايا وأش  إىل ق
تدهور األراضي واجلفاف يف اسـتنتاجات      /التصحر

  .مجيع هذه االجتماعات الرفيعة املستوى
لقاء كلمة   إىل األمانة إل   وجهة عدد الدعوات امل   ظل

 دعـوة   ٢٠٠أثناء اجتماع أو ترؤسه يف حـدود        
تقريباً، وهو نفس عدد الدعوات املوجهة يف فتـرة      

  .السنتني السابقة
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تدهور األراضي واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا فيهـا تلـك املعنيـة            /تناول القضايا املتعلقة بالتصحر    :٢-١ النتيجة
بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفيـة، والتنميـة                 

  .ر واحلد من الفق،املستدامة
 اإلقليمي لالتفاقية يف عدة     روجت وحدات التنسيق  

اجتماعات وعمليات إقليمية أو دون إقليمية، أشار       
معظمها يف استنتاجاته إىل االتفاقية أو إىل قـضايا         

  .تدهور األراضي واجلفاف/التصحر
  :١-٢-١: اآللية العاملية

تناول املنتديات ذات الصلة ملسألة  
  متويل اإلدارة املستدامة لألراضي

املية ذات الصلة اليت    عدد احملافل الع  
 ، اآللية العامليـة   تلقى إسهاماً من  ت

وتتناول املسائل املاليـة املتـصلة      
  باإلدارة املستدامة لألراضي

 حمفالً عاملياً ذا صلة     ١٢شاركت اآللية العاملية يف     
قدمت فيهـا   بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي،     

 التمويل املبتكـرة،    إسهامات ركزت على آليات   
مم املتحدة املعين بالغابـات     ذلك منتدى األ  يف   مبا
واتفاقيـة التنـوع    ،  )اإلدارة املستدامة للغابـات   (

املنتدى العاملي للماحنني مـن أجـل       والبيولوجي،  
  .التنمية الريفية

  
ة، يف  زيادة إشراك منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها من أصحاب املـصلح               :٣-١النتيجة  

  . والتثقيفالتوعيةتدهور األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة و/ مسائل التصحراالعمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهل
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-٣-١: األمانة
حتسني آليات مشاركة منظمات    

ــدين ــع امل ــطالع ؛اجملتم  واض
شمولة بالرعاية منها   املنظمات امل 

باملزيد من مبـادرات التوعيـة،      
وحتسني متويـل مـشاركتها يف      

  االجتماعات

 ملشاركةمبلغ التمويل املخصص   •
منظمات اجملتمـع املـدين يف      

  تفاقيةالمؤمترات األطراف يف ا
عدد مبادرات التوعيـة الـيت        •

اضطلعت هبا منظمات اجملتمع    
  املدين املشمولة بالرعاية

ج مسامهات منظمات   مدى إدرا   •
اجملتمع املدين يف تقارير مـؤمتر      
األطراف وجلنة استعراض تنفيذ    

  االتفاقية

 للجنة اسـتعراض    ادية عشرة  الدورة احل  طُبِّقت يف 
لضمان التـوازن يف مـشاركة      تنفيذ االتفاقية آلية    

ت ثالثون منظمـة    وحضر. اجملتمع املدين منظمات  
 مشاركة سبع   منها متثل املناطق املتأثرة كافة، ُمولت     

أدىل ممثلـو تلـك     و.  أمانة االتفاقية  منها عن طريق  
 بياناً خالل اجتماعات رمسية غـري       ٢٧ باملنظمات  

ادية عشرة  الدورة احل جلسات احلوار املفتوح أثناء     
  .للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 منظمات اجملتمع املـدين   إىل    معلومات قدمت األمانة 
سائل اإلجرائية، يف   عن بنود جدول األعمال وعن امل     

 للجنة استعراض   ادية عشرة  للدورة احل   التحضري إطار
ة للجنة العلم   لثتنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثا    

التخطيط وإعداد املعلومـات    جيري  و. والتكنولوجيا
األساسية لتنظيم اجتماع حتضريي ملنظمات اجملتمـع       

  . األطرافاملدين استعداداً للدورة احلادية عشرة ملؤمتر
إىل منظمات اجملتمع   إلكترونية بانتظام   ّجهت رسائل   ُو

 وُيخطط إلنشاء منرب إلكتروين لزيادة حتـسني        .املدين
  .االتصال وتبادل املعلومات بني تلك املنظمات
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ة، يف  زيادة إشراك منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها من أصحاب املـصلح               :٣-١النتيجة  
  . والتثقيفالتوعيةتدهور األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة و/ مسائل التصحراالعمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهل

وحدات التنـسيق اإلقليمـي جهــات       شكلت  
فيما يتعلق  إقليمية ملنظمات اجملتمع املدين     اتصـال  

مت الـدعم إىل املبـادرات      قضايا االتفاقية، وقد  ب
اإلقليمية الرامية إىل إشـراك تلـك املنظمـات يف       

  .عمليات االتفاقية
إلدارة املستدامة  امنتدى أعمال   تواصل األمانة دعم    

  . وفرقة العمل املعنية باألعماللألراضي
  :١-٣-١: اآللية العاملية

 منظمات اجملتمع املـدين     مشاركة
 استراتيجيات التمويـل    وضعيف  
كاملة وأطر االستثمار املتكاملة    املت

  وتنفيذها

عدد منظمـات اجملتمـع املـدين       
عمليات استراتيجيات  املشاركة يف   

التمويل املتكاملة وأطر االستثمار    
  اليت تدعمها اآللية العاملية،املتكاملة

 منظمات اجملتمع املدين   مشاركة اآللية العاملية    يّسرت
، ودعمت  لةعمليات أطر االستثمار املتكام   مجيع  يف  

شبكات تلك املنظمات على الصعيدين القطـري       
واإلقليمي، مبا يشمل العديد من أنـشطة التعـاون      

  .بني بلدان اجلنوب فيما
  :٢-٣-١: اآللية العاملية

 مجعمشاركة األوساط العلمية يف     
أدلة اقتصادية لزيادة االستثمار يف     
اإلدارة املستدامة لألراضي كنتيجة 

  لية العامليةمباشرة ملسامهات اآل

عدد املؤسسات العلمية املشاركة     
يف العمليات املتـصلة بـاإلدارة      
املستدامة لألراضي، اليت تـدعمها     

  اآللية العاملية

 مبادرة مع املؤسسات    ٢٧شارك اآللية العاملية يف     ت
مبا فيهـا   ،   على الصعيدين القطري والعاملي    العلمية

دام االحتاد املعين بإتاحة خيارات مستدامة السـتخ      
  . مؤسسة للبحث١٩األراضي، الذي يضم 

  :برنامج العمل املشترك
املسامهات املشتركة يف أربعة من     

  احملافل والعمليات على األقل

أعدت األمانة واآللية العاملية إسهامات مـشتركة         
  .لتسعة اجتماعات وعمليات دولية

  إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   -باء  
، زادت األمانة دعم البلدان املتأثرة يف مواءمـة بـرامج           ٢دف التنفيذي   يف إطار اهل    -١٧

 بلـداً واءم    ١١وُيستشف من أحدث البيانات اجملّمعـة أن        . عملها الوطنية مع االستراتيجية   
 بلداً آخر بدأ هـذه      ٤٠ بلداً أبلغ عن إحراز تقدم كبري، وأن         ٢٧برامج عمله الوطنية، وأن     

وسامهت ثالث حلقات عمل دون إقليمية يف النهوض مبواءمة         . العملية أو أوشك على بدئها    
  .برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية

وتعاونت األمانة مع منظمات وبرامج التعاون الرئيسية املتعددة األطراف ملواصـلة             -١٨
زيادة فهم أوجه الترابط بـني تنفيـذ        دعمها ملختلف اجلوانب يف تنفيذ االتفاقية، وروجت ل       

والقضايا فاقية والتصدي لقضايا تغري املناخ، والتنوع البيولوجي، وندرة املياه، والغابات،           تالا
ويتزايد عدد اإلشارات إىل اإلدارة املستدامة لألراضي وإىل أمهية تنـاول           .  واهلجرة اجلنسانية،
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تدهور األراضي واجلفاف يف التقـارير واملقـررات املتـصلة باملواضـيع            /موضوع التصحر 
  .، وجيري من مث إدراجهما أكثر فأكثر يف استراتيجيات الشركاء اإلمنائينيةاملذكور

أو مواءمة برامج العمل الوطنية يف عملية إرسـاء         /وأُدرج دعم اآللية العاملية لوضع و       -١٩
 ٥٠ وأطر االستثمار املتكاملة، وزاد ذلك الدعم حبوايل         استراتيجيات التمويل املتكاملة  وتنفيذ  

وُعززت قدرات اجلهات املعنية على تعبئة املـوارد علـى مجيـع            . رة السنتني يف املائة يف فت   
املستويات من خالل تنظيم حلقات عمل بشأن بناء القدرات يف جمال مواءمة برامج العمـل               
الوطنية، واستراتيجيات التمويل املتكاملة، وُنهج التمويل املبتكـرة، ونقـل التكنولوجيـا،            

ومشل ذلك  . كارييب واحمليط اهلادئ والدول اجلزرية الصغرية النامية      سيما لبلدان أفريقيا وال    وال
تدهور األراضي واجلفـاف واإلدارة املـستدامة       /تقدمي الدعم لتعميم مراعاة قضايا التصحر     

لألراضي يف العمليات الوطنية والعمليات املتعلقة بإعداد امليزانية، وكذلك يف املنابر الوطنيـة             
  .االتفاقية أو آليات التنسيق يف هذا الصدد/امة لألراضياملعنية باإلدارة املستد

ودعمت اآللية العاملية التنفيذ التآزري التفاقيات ريو من خالل تعاون وثيق مع أمانة               -٢٠
اتفاقية التنوع البيولوجي ومكتب اقتصاديات النظم اإليكولوجيـة والتنـوع البيولـوجي،            

دية لألراضي والتنوع البيولـوجي يف األراضـي        سيما فيما يتعلق بتقدير القيمة االقتصا      وال
وخبصوص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ  . اجلافة، فضالً عن آليات التحفيز    

، شاركت اآللية العاملية يف تنظيم سلسلة من حلقات العمل دون اإلقليمية            )االتفاقية اإلطارية (
مثل اجلماعة االقتصادية لدول غـرب  (ية اإلقليمية   يف أفريقيا بالتعاون مع اجلماعات االقتصاد     

منظمة (ووكاالت األمم املتحدة    ) أفريقيا والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي      
وشارك يف حلقات   ). وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ) الفاو(األمم املتحدة لألغذية والزراعة     

التنسيق الوطنية املعنية باتفاقية مكافحة التصحر  بلداً من أجل تعزيز قدرات جهات      ٣٤ العمل
واالتفاقية اإلطارية على تعبئة املوارد الالزمة لإلدارة املستدامة لألراضي من آليـات متويـل              

  .إجراءات مكافحة تغري املناخ
 األراضي واحلواجز اليت تعوق هورتد/تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر :١-٢النتيجة 

  .اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-٢: برنامج العمل املشترك
السهر على الدعم الفعال للتعاون     

ني ملعاجلة قضايا   مييقلوالتنسيق اإل 
تدهور األراضي  /تصحرمكافحة ال 

اف والنهوض بـاإلدارة    ـواجلف
  املستدامة لألراضي

عدد برامج العمل اإلقليميـة       •
وبرامج العمل دون اإلقليميـة     

  الستراتيجيةا املواءمة مع
مدى اسـتخدام األطـراف       •

 وحـدات التنـسيق    خدمات
  ياإلقليمي يف التنسيق اإلقليم

دعمت وحدات التنسيق اإلقليمي مواءمة بـرامج       
العمل اإلقليمية يف آسيا مع االستراتيجية، وأُعـد        

وأدت ثالث حلقـات    . برنامج عمل إقليمي منقح   
عمل دون إقليمية إىل مواءمة برامج العمـل دون         

  .اإلقليمية يف مشال أفريقيا وغرب أفريقيا
اتُّفق يف أوروبا الوسطى والشرقية علـى خارطـة         

  .الطريق املتعلقة بوضع برنامج العمل اإلقليمي
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 األراضي واحلواجز اليت تعوق هورتد/تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر :١-٢النتيجة 
  .اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

دعمت وحدات التنسيق اإلقليمي اللجان اإلقليمية      
يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والكـارييب ونظمـت        
االجتماع األول للرؤساء اإلقليمـيني يف أوروبـا        

  .الوسطى والشرقية
نظمت وحدات التنسيق اإلقليمي أيضاً اجتماعات      
إقليمية يف إطار التحضري للدورة االستثنائية الثالثـة        

م والتكنولوجيا والدورة احلادية عـشرة      للجنة العل 
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وهي قيد اإلعداد       

  .الجتماعات إقليمية خاصة مبؤمتر األطراف
  :٢-١-٢: األمانة

حصول البلدان األطراف املتأثرة    
على مزيد من الدعم من منظمات 

 ةالرئيسية املتعدد التعاون  وبرامج  
ها  عمل برامجاألطراف يف تصميم    

ــستدامة   ــة واإلدارة امل الوطني
التـصدي  أنـشطة   لألراضي، و 
ــصحر ــ/للت  األراضــي دهورت
  واجلفاف

هـج  مدى إشارة سياسـات ونُ     
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،      
وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة،      
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة،     

، ومنظمة األمـم املتحـدة      والفاو
الحتـاد  للتربية والعلم والثقافة، وا   

إىل العمـل   الطبيعة   حلفظ   الدويل
  املنجز يف إطار االتفاقية

وضعت األمانة، يف إطار متابعة تقريـر األراضـي         
اجلافة يف العامل، مشروع خطة عمل لبدء تعاون مع         

. جهات معنية متعددة يف جمال األراضـي اجلافـة        
وسُيقدم مشروع اخلطة إىل مـؤمتر األطـراف يف         

  .دورته احلادية عشرة
املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة      مع    األمانة عاونتت

والفاو وبرنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنـة        
األمم املتحدة للموارد املائية على دعم البلـدان يف         

  .وضع سياسات وطنية إلدارة اجلفاف
عملت األمانة مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة على        

عتبـارات  تعميم مراعاة التنـوع البيولـوجي واال      
 ٢٠١٢وصدر يف عام . اجلنسانية يف األراضي اجلافة

 Conserving Dryland"منـشور مـشترك معنـون    
Biodiversity "وُنظمت عدة أحداث مشتركة.  

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      َتواصل التعاون مع    
، وستعمل األمانـة مـع      وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   
ة من أجل إقامـة أوجـه       الوكالة الدولية للطاقة الذري   

التآزر مع مشاريع البحث املتعلق بالتربة اليت تنفـذها         
  .٢٠١٥-٢٠١٤الوكالة خالل دورة التعاون التقين 

  :١-١-٢: اآللية العاملية
 استراتيجيات التمويل   وضعمسامهة  

املتكاملة اخلاصة باإلدارة املستدامة    
 العمـل   برامجلألراضي يف مواءمة    
  يجيةالوطنية مع االسترات

ــة    ــات املتعلق ــدد العملي ع
 ، التمويل املتكاملـة   اتباستراتيجي

 العمل  برامجاليت تساهم يف تنقيح     
   ومواءمتهاالوطنية

كفلت اآللية العاملية إقامة أوجه تآزر قوي بني أطر         
استراتيجيات التمويل املتكاملة   /االستثمار املتكاملة 

 . بلدا٢٨ًوعمليات مواءمة برامج العمل الوطنية يف 
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 عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومات           برامجقيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح       :٢-٢النتيجة  
  .أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :٢-٢: ج العمل املشتركبرنام

زيادة فعالية تقـدمي اخلـدمات      
برامج  وتعميم   مواءمةللبلدان يف   

  الوطنيةعملها 

املواءمة  العمل الوطنية    برامجعدد  
  الستراتيجيةمع ا

نظمت األمانة واآللية العاملية، إىل جانب جهـات        
شريكة أخرى منها مرفق البيئة العاملية، وبرنـامج        

ومنظمـات دون إقليميـة،     األمم املتحدة للبيئة،    
سلسلة من حلقات العمل ركـزت علـى بنـاء          
القدرات من أجل تيسري مواءمة بـرامج العمـل         

وقدمت األمانة واآللية العاملية أيضاً دعماً      . الوطنية
وبلغ إعداد أداة تعليمية    . تقنياً ومشورة إىل البلدان   

بشأن دمج برامج العمل الوطنية وعمليـات أطـر        
  .ملة مرحلة هنائيةاالستثمار املتكا

شاركت األمانة يف مبادرات للتعاون اإلقليمي مثـل        
، اجلدار األخضر الكبري للصحراء والـساحل     مبادرة  

 .تدهور األراضي واجلفاف/تركز على قضايا التصحر
  

 األراضي يف   دهورضي وت  عملها الوطنية ومسائل اإلدارة املستدامة لألرا      برامجقيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج       :٣-٢النتيجة  
  . ذات الصلةختطيط التنمية ويف اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٣-٢: اآللية العاملية

حتديــد اســتراتيجيات التمويــل 
 استثمار تستجيب   لفرصاملتكاملة  

 ألولويات برامج العمل الوطنية يف    
 عمليات التنمية الوطنية، كورقاتِ   

 احلد من الفقر واخلطط     استراتيجية
والسياسات القطاعية واالستثمارية   

  ذات الصلة

عدد البلدان األطراف املتأثرة الـيت      
تدعمها اآللية العاملية، واليت تركـز      
تركيزاً استراتيجياً علـى الـصالت      
القائمة بني التنمية واحلد من الفقـر       

ـ  و التصحرومتويل مكافحة     دهورت
اإلدارة املستدامة  /األراضي واجلفاف 

  لألراضي

ل تعميم اإلدارة املستدامة لألراضي يف عمليات       شكّ
أطـر   التنمية الوطنية جزءاً ال يتجزأ مـن عمليـة        

االستثمار املتكاملة، وكان من بني أولويات اآلليـة       
  . بلدا٣٢ًالعاملية يف 

  
تقدمة بإدماج أهـداف االتفاقيـة وتـدابري اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف صـلب                قيام البلدان األطراف امل    :٤-٢النتيجة  
  .مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية/براجمها

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٤-٢: اآللية العاملية

امة لألراضي  إدراج اإلدارة املستد  
يف السياسات اإلمنائية للبلـدان     

  األطراف املتقدمة

عدد منتديات اجلهات املاحنة وعدد     
 يراعـون   ناملاحنني املنفردين الـذي   

مسائل اإلدارة املستدامة لألراضي    
  يف سياساهتم اإلمنائية

استهدفت اآللية العاملية البلدان األطراف املتقدمة من 
املنتدى العـاملي   ل  خالل املشاركة يف منتديات مث    
، ومبـادرة أرض    للماحنني من أجل التنمية الريفية    

، وفرقة العمل لشركاء التنمية     )TerrAfrica(أفريقيا  
  .التابعة للربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا
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تقدمة بإدماج أهـداف االتفاقيـة وتـدابري اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف صـلب                قيام البلدان األطراف امل    :٤-٢النتيجة  
  .مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية/براجمها
  :١-٤-٢: األمانة

دمج مسائل اإلدارة املـستدامة     
 وتـدهور التـصحر   /لألراضي

األراضي واجلفاف يف صـلب     
  األعمال املتعلقة بالتنميةول جدا

مدى وضع البلدان املتقدمة قضايا     
 األراضي واجلفاف   دهورت/التصحر

على جدول أعمال حمافل السياسة     
  العامة املتعددة األطراف

تدهور األراضي واجلفاف   /أُدرجت قضايا التصحر  
يف مقترح املفوضية األوروبية املتعلق مبتابعة مـؤمتر        

 الثمانيـة يف مبـادرة      ، ويف نظر جمموعة   ٢٠+ريو
السياسات املتعلقة باألراضي ومصفوفة األراضي يف      

  .االحتاد األفريقي
  

 األراضي، والتنوع البيولـوجي،     دهورت/اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر           :٥-٢النتيجة  
  .تدابري التدخلوختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر 

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٥-٢: األمانة

 /حتسني فهـم أمهيـة التـصحر      
ـ   ورـدهت اف ـ األراضي واجلف

واإلدارة املــستدامة لألراضــي يف 
 قضايا تغري املناخ والتنوع البيولوجي

مدى اإلشـارة إىل االتفاقيـة، أو       
 األراضي واجلفاف،   دهورت/التصحر

 اإلدارة املــستدامة لألراضــي يف أو
الوثائق واملقررات املتعلقة بتغري املناخ     

  والتنوع البيولوجي

اتفق مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي        
على قرار بشأن إعادة تأهيل النظام اإليكولـوجي،        
وستكثف أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة       

وُنظمت، . ا الصددمكافحة التصحر تعاوهنما يف هذ   
، حلقة عمل مشتركة بني     ٢٠١٣أبريل  /يف نيسان 

  .االتفاقيتني بشأن أوجه التآزر
فض االنبعاثـات   ُحددت يف املفاوضات املتعلقة خب    

 ويف إطار النظر    النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها    
يف قضايا الزراعة يف سياق االتفاقية اإلطارية فُرص        

  .راضي واجلفافتدهور األ/لدمج قضايا التصحر
، ٢٠١٢نظمت أمانات اتفاقيات ريـو، يف عـام         

احتفاالت مشتركة بالذكرى السنوية العشرين لكل      
، ٢٠١٣واتفقت األمانات الثالث يف عـام       . منها

أثناء االجتماع الثاين عشر لفريق االتصال املشترك،       
  .على عناصر ملواصلة التعاون

  :٢-٥-٢: األمانة
نفيـذ  حتسني فهم الروابط بني ت    

االتفاقية ومعاجلة قضايا األمـن     
الغذائي، وندرة املياه، واجلفاف،    

، والقضايا اجلنـسانية،    غاباتوال
  واهلجرة

 وأمدى اإلشـارة إىل االتفاقيـة،       
 األراضي واجلفاف، دهورت/التصحر

اإلدارة املستدامة لألراضـي يف      وأ
الوثائق واملقررات املتعلقة بـاألمن     

، فـاف  واجل الغذائي، وندرة املياه  
، والقـضايا اجلنـسانية،     غاباتوال

 إسـهامات واهلجرة، انطالقاً من    
  األمانة

انضمت األمانة إىل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       
والفاو وغريمها من وكاالت األمم املتحدة يف تنظيم        
اجتماع رفيع املستوى بشأن السياسات الوطنيـة       

وتتماشى نتـائج   . ٢٠١٣ملكافحة اجلفاف يف عام     
  .ذا االجتماع مع أهداف االتفاقيةه

جيري حالياً إعداد التقرير السادس عن تنمية املوارد        
املائية يف العامل، وتعمل األمانة مـع جلنـة األمـم     
املتحدة املعنية باملوارد املائية على الترويج ألهداف       

  .االتفاقية يف هذا السياق
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 األراضي، والتنوع البيولـوجي،     دهورت/اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر           :٥-٢النتيجة  
  .تدابري التدخلوختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر 

يف جمال الغابـات، تـرِد اإلشـارة إىل قـضايا           
ور األراضي واجلفاف يف الكثري مـن       تده/التصحر

التقارير الصادرة عن منتـدى األمـم       /املنشورات
. املتحدة املعين بالغابات وشراكة التعاون القطـري      

وُتتناول الشواغل املتعلقة باالتفاقية أيضاً يف إطـار        
  .أحداث مثل املنتدى العاملي املقبل للمناظر الطبيعية

يم مراعـاة   شاركت األمانة يف تنظيم أحداث لتعم     
 والـدورة   ٢٠+القضايا اجلنسانية أثناء مؤمتر ريـو     

احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة التنـوع         
البيولوجي، وشاركت يف شبكة معنيـة بالقـضايا        

  .اجلنسانية، ويف إعداد املؤشر اجلنساين البيئي
  :١-٥-٢: اآللية العاملية

زيادة متويل اإلدارة املـستدامة     
ق التنفيذ املتآزر لألراضي عن طري
  التفاقيات ريو

 العاملية واإلقليميـة    األحداثعدد  
اإلطاريـة  تفاقيـة   الذات الصلة با  

واتفاقية التنوع البيولوجي، الـيت     
  تساهم فيها اآللية العاملية

شاركت اآللية العاملية يف مؤمتري األطراف يف كـل         
من اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطاريـة يف        

، وقدمت الدعم إىل عـدة مبـادرات        ٢٠١٢عام  
أُطلقت يف إطار االتفاقيتني، مبا فيها اقتصاديات النظم  
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وحلقـات عمـل       
وطنية ودون إقليمية بشأن متويل اإلدارة املـستدامة        
لألراضي شاركت فيها جهات التنـسيق الوطنيـة        

  . التصحرالتابعة لالتفاقية اإلطارية واتفاقية مكافحة

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣اهلدف التنفيذي   -جيم  
قدمت األمانة الدعم إىل األطراف للقيام، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،              -٢١

بتقييم التقدم احملرز يف سبيل حتقيق األهداف االستراتيجية األربعة واألهداف التنفيذية اخلمسة            
. اً إىل التقارير املقدمة عرب نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ            من االستراتيجية، استناد  

ُيساعد مرفق البيئة العاملية يف بناء القدرات لدعم اإلبالغ يف إطار االتفاقية، غـري أنـه                 ومل
. أو مواءمة برامج عملها   /اضطلع ألول مرة بأنشطة متكينية للبلدان املؤهلة لإلبالغ وصياغة و         

صرف أموال املرفق على األطراف وصعوبة اإلبالغ عن مؤشرات تقييم          ونتيجة لذلك ولبطء    
األثر، كان عدد التقارير املقدمة أقل من العدد املقدم خالل فترة اإلبـالغ الـسابقة الـيت                 

  .استفادت من برنامج دعم عاملي نفذه املرفق
ات الدولية  ونظرت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً يف تعزيز العالقات مع العملي            -٢٢

األخرى، وعقدت جلسة حوار مفتوح مع منظمات اجملتمع املدين، واسـتمرت يف توجيـه              
  .العملية التكرارية لتنقيح أدوات اإلبالغ ومنهجياته
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ويف إطار جلنة العلم والتكنولوجيا، تواصلت العملية التكرارية الراميـة إىل تنقـيح               -٢٣
دم احملرز يف حتقيق األهـداف االسـتراتيجية        جمموعة مؤشرات تقييم األثر للوقوف على التق      

 منها ١٧٧ نبذة، حظيت ٣٩٠ففيما يتعلق باملؤمتر العلمي الثاين، قُدمت حوايل . ٣ إىل ١ من
وسـينظر األطـراف    .  عامل وممثل للجنة   ٥٠٠وشارك يف املؤمتر حنو     . باملوافقة على عرضها  

 اخليارات املتاحة إلسداء املـشورة      كذلك، يف أثناء الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف، يف        
ملواصـلة مناقـشة    العلمية لعملية االتفاقية، باالستناد إىل توصيات الفريق العامل املخصص          

تدهور األراضي واجلفاف،   /التصحرتركز على قضايا    اخليارات املتعلقة بإسداء مشورة علمية      
 خطوة هامة يف سـبيل      ٢٠١٢واتُّخذت يف عام    . الذي اضطلع بأعماله خالل فترة السنتني     

إقامة تفاعل بني العلوم والسياسات فيما يتعلق باالتفاقية، من خالل التقدم احملرز يف وضـع               
  .النظام الوسيط لنقل املعارف العلميةبوابة 
تسهيل عمل الفريق العامل بني     وقامت األمانة أيضاً، يف إطار هذا اهلدف التنفيذي، ب          -٢٤

  .ملدة لالستراتيجية إلعداد تقييم منتصف االدورات
كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة                 :١-٣النتيجة  

  .واالقتصادية يف البلدان املتأثرة
يائية واالجتماعية واالقتصادية وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيز :٢-٣النتيجة 

  .وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-١-٣: األمانة
تقدمي دعم فعال إىل األطـراف      
املتأثرة يف إجراء تقييمات للتنفيذ     

 التنفيذية حتقيق األهداف     سبيل يف
   االستراتيجيةمناخلمسة 

  
  :١-٣: رنامج العمل املشتركب

استناد جلنة اسـتعراض تنفيـذ      
االتفاقية إىل معلومات سـليمة     
لدى استعراض حالة متويل تنفيذ     

  االتفاقية

مدى مطابقة تقـارير األطـراف      
  للمبادئ التوجيهية إلعداد التقارير

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
 يف املائة   ٧٥مطابقة ما ال يقل عن      

من التقـارير الـواردة للمبـادئ       
  التوجيهية

  
  
  
  

 يف املائـة علـى      ٥٠األخذ بنسبة   
األقل من توصيات اآللية العامليـة      
واألمانة يف توصيات جلنة استعراض 

  تنفيذ االتفاقية

يف إطار إعداد التقارير عن األهداف التنفيذيـة يف         
، أدخلت األمانة حتـسينات عديـدة       ٢٠١٢عام  

ووظائف جديدة على أدوات اإلبالغ، تشمل مناذج 
 وجديدة وتصميماً جديداً لتيسري اإلبـالغ،       منقحة

ووظائف لتقليص احلاجة إىل الدعم التقين، وصيغة       
غري شبكية لتسهيل مجع البيانات وجتميعها علـى        

وُوضعت إجراءات للتحقق مـن     . الصعيد الوطين 
 ٥وفيما يتعلق باهلدف التنفيـذي      . جودة البيانات 

 بدور ، تضطلع اآللية العاملية٤واهلدف االستراتيجي 
  .رئيسي يف تنقيح أدوات اإلبالغ

أُنشئ مكتب لتقدمي املساعدة يف املـسائل التقنيـة         
  .واملنهجية املتصلة باإلبالغ وعملية االستعراض

 ٩ بلداً طرفاً متأثراً و    ٧١حبلول املوعد النهائي، قدم     
وبلـغ  . بلدان أطراف متقدمة تقاريرها الـسنوية     

مة من البلدان   مستوى اإلجناز اخلاص بالتقارير املقد    
 يف املائة، وهي نسبة تعـادل       ٩٠األطراف املتأثرة   

  .٢٠١٠املستوى احملقق يف عام 
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كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة                 :١-٣النتيجة  
  .واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

يائية واالجتماعية واالقتصادية وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيز :٢-٣النتيجة 
  .وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

فيما يتعلق بالدورة احلادية عشرة للجنة استعراض       
تنفيذ االتفاقية، ّمجعت األمانة وحللت مـضمون       
التقارير وأعدت وثائق الستعراض التقدم احملرز يف       

وأُعد أيضاً  . مسةسبيل حتقيق األهداف التنفيذية اخل    
حتليل الجتاه مشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين         
ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عملية اإلبـالغ       

  .٢٠١٢لعام 
ُجمعت تعقيبات من الكيانات املبلغة بشأن مؤشرات       
تقييم األداء واألثر، وّمجعت األمانة هذه املعلومـات        

  .وعرضتها للنظر فيها من أجل تنقيح املؤشرات
 وحدات التنسيق اإلقليمـي التحليـل األويل        أعدت

اخلاص بكل منطقة وإجراءات التحقق مـن جـودة         
البيانات اليت تتضمنها املعلومات الواردة من الكيانات       

ودعمت الوحدات أيضاً األطـراف يف كـل        . املبلغة
منطقة يف التعبري عن الشواغل الرئيسية وصياغة مواقف        

  .يذيةإقليمية فيما يتصل باألهداف التنف
  :٢-١-٣: األمانة

تقدمي دعم فعال إىل األطراف يف      
رصد األثر، مع التركيـز علـى       
التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف   

  االستراتيجية

مدى مطابقة تقارير البلدان املتأثرة     
  للمبادئ التوجيهية إلعداد التقارير

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
 يف املائة   ٧٥مطابقة ما ال يقل عن      

اردة للمبـادئ   من التقـارير الـو    
  التوجيهية

، ٢٠١٢أبلغت البلدان األطراف املتأثرة، يف عـام        
. ٣ و ٢ و ١للمرة األوىل عن األهداف االستراتيجية      

وأُدرجت وحدة منوذجية بشأن الرصـد يف نظـام     
استعراض األداء وتقييم التنفيذ، وأُجري وفقاً لذلك       
حتديث لنماذج اإلبالغ ومبادئه التوجيهية وللفهرس      

وأُكمـل بعـد    . شمل مؤشرات تقييم األثر   الذي ي 
الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف اإلطار التحليلـي،       
الذي يتضمن املنهجيات اخلاصة بتجميع البيانـات       

  .الوطنية إلجراء التقييمات اإلقليمية والعاملية
  :١-٢-٣: األمانة

تقدمي دعم فعال إىل جلنة العلـم       
والتكنولوجيا لتوجيـه وضـع     

يـة وعامليـة    خطوط أساس وطن  
لتقييم التقدم احملـرز يف حتقيـق       

  ٣-١األهداف االستراتيجية 

مدى إشارة توصيات جلنـة العلـم       
والتكنولوجيا إىل املعلومات األساسية    

  املقدمة من األمانة
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

إشــارة توصــيات جلنــة العلــم 
 ٧٥والتكنولوجيا إىل ما ال يقل عن       

يف املائة مـن املعلومـات املقدمـة        
  األمانة من

ساعدت األمانة األطراف يف اإلبالغ باسـتخدام       
مؤشرات تقييم األثر، وأعدت فيما بعد حتليالً أولياً        
للتقارير، يشمل املعلومات اإلقليمية، حتضرياً للدورة      

ومن . احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
 ٦٣ بلداً طرفاً متأثراً قدم التقارير، أجاب        ٧١أصل  
على السؤال املتعلق باملؤشـرين  )  يف املائة٨٩(بلداً  

خطوط )  يف املائة  ٦٠( بلداً   ٤٣األدنيني، واستخدم   
األساس واملنهجيات املشتركة على النحو الـذي       

  .حددته جلنة العلم والتكنولوجيا
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كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة                 :١-٣النتيجة  
  .واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

يائية واالجتماعية واالقتصادية وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيز :٢-٣النتيجة 
  .وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

الفريق االستشاري املخصص   يّسرت األمانة عمل    
. للخرباء التقنيني املعين بتنقيح مؤشرات تقييم األثر      

عقد الفريق اجتماعني وسُتعرض توصياته علـى       و
  .جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا احلادية عشرة

  :٣-١-٣: األمانة
مدى أمهية  بتقييم   األطراف   قيام

 والتقـدم   االستراتيجية وفعاليتها 
 باختاذ ةتوصيال، واحملرز يف تنفيذها  

تدابري مالئمـة لتحـسني األداء      
  ومواصلة تنفيذ االستراتيجية

مدى مطابقة تقييم االسـتراتيجية     
ــايري   ــق واملع ــذها للطرائ وتنفي
واالختصاصات املعتمدة يف الدورة    

  العاشرة ملؤمتر األطراف
  ٢٠١٣اهلدفان لعام 

توضيح الصالت بني اسـتثمارات     
مرفق البيئـة العامليـة وأهـداف       
االستراتيجية، مبا يف ذلك املواءمة     
بني االسـتراتيجية وجمموعـات     

 األثر املتعلقة مبجال    مؤشرات تقييم 
 املتصل  ،تركيز مرفق البيئة العاملية   

  ؛ األراضيبتدهور
النظر يف مزايا وضع إطار زمـين       

 ٢٠١٨على أن يكون عام     (حمدد  
ــذ   ــري لتنفي ــام األخ ــو الع ه

 مقابل نظام متجدد    )االستراتيجية
 خططعلى النحو املطبَّق يف إطار      (

عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتـا     
ـ   ستند إىل هنـج اإلدارة     الفرعية امل

  ).القائمة على النتائج

يّسرت األمانة عمل الفريق العامل بني الدورات يف        
وعقـد  . إعداد تقييم منتصف املدة لالسـتراتيجية     

الفريق أربعة اجتماعات وسيقدم تقريـره، الـذي        
يتضمن توصياته، إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه         

  .احلادية عشرة

  
  .ة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القراراتحتسني معرف :٣-٣النتيجة 

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٣-٣: األمانة

تقدمي دعم فعال إىل جلنة العلـم       
والتكنولوجيا يف النهوض مبعرفـة     

جتماعية العوامل البيوفيزيائية واال  

مدى نشر املعلومات األساسـية     
للمؤمترات العلميـة ونتائجهـا     

مجهـور  الوقت املناسب على      يف
  واسع

املعـين  الفريق العامـل املخـصص      دعمت األمانة   
واصلة مناقشة اخليارات املتعلقة بإسداء مـشورة       مب

تدهور األراضـي   /رالتصحتركز على قضايا    علمية  
، بتنظيم ثالثة اجتماعات وتيسري التشاور      واجلفاف
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  .ة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القراراتحتسني معرف :٣-٣النتيجة 
 هورتـد /االقتصادية للتـصحر  و

األراضي واجلفاف والتفـاعالت    
  ذات الصلة يف املناطق املتأثرة

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
إتاحة نتائج املؤمتر العلمي الثـاين      

ية على اإلنترنت قبل الدورة احلاد    
عشرة ملؤمتر األطراف بثالثة أشهر     

  على األقل

ـ . مع األطراف بشأن التوصيات الناشـئة      يقدم وس
الفريق العامل استنتاجاته وتوصياته يف الدورة احلادية 
عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا بـشأن سـيناريو        

  .متكامل إلسداء املشورة العلمية لالتفاقية
. ٢٠١٣أبريـل  /ُعقد املؤمتر العلمي الثاين يف نيسان   

املؤسـسة الرائـدة    وسهلت األمانة، بالتعاون مع     
،  للمخـاطر العامليـة    للمؤمتر، وهي منتدى دافوس   

األعمال التحضريية للجنـة التوجيهيـة واللجنـة        
االستشارية العلمية، فضالً عن التخطيط لربنـامج       

  .املؤمتر وملداخالت املشاركني
منتدى دافوس للمخاطر العامليـة     ساعدت األمانة   

يف تنظيم استعراض ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا 
تيبات املتعلقة بتوجيه   لنتائج املؤمتر، مبا يف ذلك التر     

نداء على اإلنترنت لتقـدمي إسـهامات وإعـداد         
بشأن كيفية احملافظة على الزخم الـذي       مقترحات  

  .حتقق بفضل املؤمتر
بدأت األعمال التحضريية للمؤمتر العلمي الثالـث       

املعـارف العلميـة    " املدعو   لرائداالحتاد ا باختيار  
نشاء جلنة  وبإ" والتقليدية من أجل التنمية املستدامة    

  .وجيري إنشاء جلنة استشارية علمية. توجيهية
واصلت األمانة مشاركتها يف اللجنـة التوجيهيـة        

        .ملبادرة اقتصاديات تدهور األراضي
  

ة يف املناطق   دهورحتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املت              :٤-٣النتيجة  
  .أثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القراراتاملت

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٤-٣: األمانة

تقدمي دعم فعال إىل جلنـة العلـم        
ل العوامل اليت   والتكنولوجيا يف تناو  

ربامج عمـل   ب ها برنامج عمل  تربط
 وتتعلـق منظمات وهيئات أخرى    

كيف مع تغري   بأوجه التفاعل بني الت   
املناخ والتخفيف من حدة اجلفاف     

  دهورةواستصالح األراضي املت

مدى إشارة توصيات جلنـة العلـم       
والتكنولوجيا إىل املعلومات األساسية    

  املقدمة من األمانة عن الروابط
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

إشــارة توصــيات جلنــة العلــم 
 ٧٥والتكنولوجيا إىل ما ال يقل عن       

ـ     ات املقدمـة   يف املائة من املعلوم
  األمانة من

فريق املشورة العلمية والتقنيـة     شاركت األمانة يف    
ساهم الفريـق إسـهاماً   ملرفق البيئة العاملية، و  التابع  

ي الثـاين ويف عمليـة تنقـيح    فعاالً يف املؤمتر العلم 
  .مؤشرات تقييم األثر

تتطلب التوصيات املتعلقة بتنقيح مؤشرات األثـر،       
الفريق االستشاري املخصص للخـرباء     اليت قدمها   

، فضالً عن التقنيني املعين بتنقيح مؤشرات تقييم األثر
نتائج املؤمتر العلمي الثاين، زيادة أوجه التآزر بـني         
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ة يف املناطق   دهورحتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املت              :٤-٣النتيجة  
  .أثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القراراتاملت

مدى انعكاس إجراءات جلنة العلم     
ــا يف  ــا واحتياجاهت والتكنولوجي
أعمال اهليئات واملنظمات العلمية    

  اليت اتصلت هبا األمانة

ري املناخ والتخفيـف مـن      إجراءات التكيف مع تغ   
آثاره، وحفـظ التنـوع البيولـوجي، ومعاجلـة         

  .تدهور األراضي واجلفاف/التصحر

  :٢-٤-٣: األمانة
حتسني معرفة وفهم املنافع املتبادلة     
للتدابري الرامية إىل التخفيف مـن      
ــصالح  ــاف واست ــدة اجلف ح

  دهورةاألراضي املت

مدى إشارة توصيات جلنة العلـم      
ـ   ررات مـؤمتر   والتكنولوجيا ومق

األطراف إىل املعلومات األساسية    
  بشأن التخفيف من حدة اجلفاف

  ٢٠١٣اهلدف لعام 
إشارة توصـيات جلنـة العلـم       
والتكنولوجيا إىل ما ال يقل عـن       

 يف املائة من املعلومات املقدمة      ٧٥
  من األمانة

رفيع املستوى  الجتماع  الاشاركت األمانة يف تنظيم     
، ودعمت  افحة اجلفاف بشأن السياسات الوطنية ملك   

التعاون اإلقليمي يف جمال مكافحة اجلفاف مبشاركة       
  .عدة مؤسسات يف كل منطقة متأثرة

  
، على الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين )أ(رف التقليديةارف، مبا فيها املعا املعلتقاسمتوافر نظم فعالة  :٥-٣النتيجة 

  . وتبادهلا حتديد أفضل املمارسات والتجارب الناجحةبوسائل منهاملني النهائيني، هبدف دعم مقرري السياسات واملستع
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-٥-٣: األمانة
تقدمي دعم فعال إىل جلنة العلـم       
والتكنولوجيا يف تعزيز اسـتخدام     

 اختـاذ املعارف العلميـة لـدعم      
  باالتفاقيةاملتعلقة  اتالقرار

الـدعم أو   الشركاء  تقدمي  مدى  
املعارف املساعدة لتحسني إدارة     

  يف إطار االتفاقية
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

 ١٠ بنسبة   املعنينيزيادة الشركاء   
  ٢٠١١يف املائة مقارنة بعام 

نظام وسيط لنقـل    شرعت األمانة يف وضع بوابة      
 بتوجيه نداء إىل الشركاء القادرين      املعارف العلمية 

عات معــارفهم بــشأن علــى إتاحــة مــستود
تدهور األراضي واجلفاف للجهات املعنية     /التصحر

باالتفاقية، وقد انضم ستة من أولئك الـشركاء إىل    
وجيري تصميم شـكل البوابـة      . املبادرة حىت اآلن  

  .التقين
ُحّسنت قائمة اخلرباء من خالل إجراءات تـشمل        

يف استعراض وحتديث    جلنة العلم والتكنولوجيا     دعم
تصاصات احلالية وإنشاء مرافق شـبكية      قائمة االخ 

  .لتسهيل عملية حتديث قائمة اخلرباء
  .باستثناء املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية  )أ(
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 األراضي واجلفاف يف    دهورت/مشاركة الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر         :٦-٣النتيجة  
  .دعم تنفيذ االتفاقية

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  جنازات املتوقعةاإل
  :١-٦-٣: األمانة
جلنة إىل   فعاالًدعماً   األمانة   تقدمي

العلم والتكنولوجيـا يف حتـسني      
األحكام الرامية إىل إشراك العلماء     

  واملؤسسات العلمية

مدى إشارة توصيات جلنة العلم     
ــات  ــا إىل املعلوم والتكنولوجي

 حتسني ةكيفياألساسية لألمانة عن 
األحكام الرامية إىل إشراك العلماء     

  واملؤسسات العلمية
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

إشارة توصـيات جلنـة العلـم       
 ٧٥والتكنولوجيا إىل ما ال يقل عن       

يف املائة من املعلومـات املقدمـة       
  األمانة من

زادت مشاركة العلماء واملؤسـسات العلميـة يف        
 عدد  عملية االتفاقية زيادة كبرية، سواء من حيث      

املــشاركني النــشطني أو مــن حيــث نطــاق 
االختصاصات، بفضل تعيني املراسلني املعنيني مبجال 
العلم والتكنولوجيا، واملؤمترات العلمية، والعمليـة      
الواسعة لتنقيح مؤشرات تقييم األثر، والنظـر يف        

  .إسداء املشورة العلمية لالتفاقية

  بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي   -دال  
دعم مواءمـة بـرامج   للمساعدة يف فذ معظم أنشطة األمانة يف جمال بناء القدرات       ُن  -٢٥

أُبلغ عـن   األداء، وقد   تقييم األثر ومؤشرات     مؤشرات   استناداً إىل اإلبالغ  فضالً عن   العمل،  
  . على التوايل٣ و٢دفني التنفيذيني هذه األنشطة يف إطار اهل

 يـوفر لبناء القـدرات    شبكياً   انة موقعاً ، أنشأت األم  ٤ اهلدف التنفيذي ويف سياق     -٢٦
ووحدات منوذجية للتعلم اإللكتروين، وجـدوالً       ،ببناء القدرات وفرصاً تدريبية تتعلق    د  رموا

زمنياً باألنشطة املتصلة ببناء القدرات يف سياق االتفاقية، ومكتبة تتضمن فهرساً للبحث عن             
  .للنقاشالوثائق والتقارير واملواد األخرى، ومنتديات شبكية 

قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك هبدف تطوير القدرات الالزمة           :١-٤النتيجة  
  . الوطين واحملليين األراضي واجلفاف على الصعيددهورت/ لتناول مسائل التصحر)أ(على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  ات املتوقعةاإلجناز
  :١-١-٤: األمانة

حتسن الفرص املتاحة لبناء القدرات 
  على حنو هادف يف إطار االتفاقية

مدى مشاركة األطـراف يف بنـاء      
القدرات اليت تلـيب االحتياجـات      

  املتصلة باالتفاقية

أبريـل  /أطلقت األمانة موقع بناء القدرات يف نيسان      
 عرضـاً   ٥٥٠وقع حىت اآلن نشر     وشهد امل . ٢٠١٣

 مشتركاً،  ٢٨٠ مادة إخبارية، وإقبال أكثر من       ٦٠و
وزاد معدل الزوار زيادة مطردة ليبلغ عـدد املـواد          

وترِد باستمرار  .  مادة يف الشهر   ٨ ٠٠٠املتصفحة حنو   
تعقيبات إجيابية للغاية على املوقع عن طريق استمارات      

  .استقصائية ورسائل إلكترونية
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علق بربنامج زماالت االتفاقية، دعمت األمانة      فيما يت 
. عمل فريق توجيهي تشارك فيه مؤسسات مهتمـة       

ويعكف هذا الفريق على وضع استراتيجية للربنـامج        
  .سينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

قامت وحدات التنسيق اإلقليمـي بتعزيـز ودعـم         
 بأنـشطة   الشراكات اإلقليمية ودون اإلقليمية اخلاصة    

تدهور األراضي  /بناء القدرات لتناول قضايا التصحر    
وُنظمت دورة تدريبية بـشأن مهـارات       . واجلفاف

التفاوض بدعم من مفوضية االحتاد األفريقي وبرنامج       
        .األمم املتحدة للبيئة

دليـل  "املتحدة اإلمنائي،   لالطالع على وصف ملختلف املستويات اليت ميكن تطوير القدرات فيها، انظر برنامج األمم                )أ(
  .‘٦‘، الصفحة ٢٠٠٥ ،)Resource Kit for National Capacity Self-Assessment" (التقييم الذايت للقدرات الوطنية

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   -هاء  
يف جملس  واصلت األمانة تعاوهنا النشط مع أمانة مرفق البيئة العاملية ومثلت االتفاقيةَ              -٢٧

ونفذت األمانة، إىل جانب اآللية العامليـة،       . املرفق ويف الفرقة العاملة املعنية بتدهور األراضي      
، جديدة ومبتكرة وشراكات   مصادر متويل    تجلمع األموال واستكشف  االستراتيجية املشتركة   

رونة يف  وأُحرز تقدم يف توثيق االحتياجات واآلثار مع زيادة امل        . وال سيما مع القطاع اخلاص    
  .أساليب األداء من أجل تعزيز املساءلة واملصداقية مع الشركاء اإلمنائيني

، وركزت  ٥وتضطلع اآللية العاملية مبسؤولية مركزية يف دعم حتقيق اهلدف التنفيذي             -٢٨
  :على دعم اجلهات املعنية باالتفاقية يف اجملاالت التالية ذات األولوية

ئمة لتعميم مراعاة اإلدارة املستدامة لألراضي وأمهية دعم املنابر اجلديدة والقا     )أ(  
تدخلت اآللية العاملية على    : االتفاقية يف احلد من الفقر يف العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية         

الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لزيادة التمويل اخلاص بتنفيـذ االتفاقيـة مـن خـالل               
ومبادرات ) ركة مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  مثل املشا (مشاركتها يف عمليات حكومية     

، مبا يشمل إنشاء منابر شبكية وتيسريها مثـل مبـادرة           )مثل مبادرة أرض أفريقيا   (الشراكة  
  ؛اجلدار األخضر الكبري للصحراء والساحل

وضع وتنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة لإلدارة           )ب(  
، بدعم وضع وتنفيذ    ٢٠١٣-٢٠١٢قامت اآللية العاملية، يف فترة السنتني       : ألراضياملستدامة ل 

 ١٧ بلداً، بطرق تشمل تنظـيم     ٢٢استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة يف        
واستجابة . حلقة عمل بشأن تصميم تلك االستراتيجيات على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي          

، وضعت اآللية العاملية منهجيتها لتقييم النتائج واألثر وأجرت         )املرفق الثالث  (٩-م أ /١للمقرر  
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واالستنتاجات الرئيسية متاحة، وقد    . تقييماً لنهج استراتيجيات التمويل املتكاملة يف تسعة بلدان       
 وأثناء حدث مواز ُعقد     ٢٠١٣مارس  /ُعرضت أثناء حلقة عمل تعلمية ُنظمت يف روما يف آذار         

  ورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛خالل الد
االحتـاد  عملت اآللية العاملية، بتعاون مع      : تقدير القيمة االقتصادية لألراضي     )ج(  

، واللجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة        املعين بإتاحة خيارات مستدامة الستخدام األراضي     
 تقييماً لتقدير القيمـة االقتـصادية       ١٣والكارييب، ومنظمات وطنية ودولية أخرى، على دعم        

وعالوة على ذلك، نظمت اآللية العاملية حلقات       . اإلمجالية لألراضي وتكاليف تدهور األراضي    
 بلداً إضافياً من شرق أفريقيا ومنطقـة        ١٧عمل لتبادل املعارف وبناء القدرات من أجل متكني         

ت النظام اإليكولوجي باستخدام هنج     امليكونغ من إجراء تقييمات لتقدير قيمة األراضي وخدما       
وُزودت العناصر الفاعلة الرئيسية يف جمـال تقـدير قيمـة           . تقدير القيمة املعتمد لدى االحتاد    

األراضي والتخطيط الستخدامها بالقدرات الالزمة لفهم القيمة االقتصادية لألراضي والفوائـد           
 الوصول إىل املنـهجيات واألدوات      املتأتية من خدمات النظام اإليكولوجي، فضالً عن إمكانية       

  واملؤسسات والعمليات اليت ميكن أن تدعم تقدير قيمة األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي؛
وتقييمهـا  ال يزال حتديد مصادر التمويل املبتكرة        :ةالتمويل املبتكر مصادر    )د(  

النموذجية وحدات  وزاد عدد ال  . ٢٠١٣-٢٠١٢ أولويات اآللية العاملية يف فترة السنتني        من
 وحدة وتقريراً   ١٢اليت أُعدت بشأن خمتلف مصادر التمويل املبتكرة من         واضيعية  والتقارير امل 

 حالياً، بينما انتقل عدد البلدان اليت تلقت املساعدة من اآللية           ١٥يف فترة السنتني املاضية إىل      
فذت عدة مبـادرات لتقيـيم      وُن.  بلداً ٣٨ بلداً إىل    ٣٠العاملية يف تعبئة التمويل املبتكر من       

إمكانيات القطاع اخلاص يف منع تدهور األراضي أو قلب اجتاهه باملشاركة يف عمليات ذكية              
يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي كجزء من العمل األساسي، أو بدعم أنشطة إعادة التأهيل              

ك وضع إطار   ومشل ذل . أو االستصالح كجزء من سياسات املسؤولية االجتماعية للشركات       
آللية حتفيزية قائمة على السوق وأداة للتدقيق وتطبيقهما، وإعداد مبادئ توجيهية المتثـال              
الشركات لنهج اإلدارة املستدامة لألراضي، واستكشاف منتجات تأمني الشركات، وحتليـل           
تكاليف وفوائد الدفع الناجح مقابل خمططات خدمات النظام اإليكولوجي، وهتيئة الظـروف             

وُوضع دليل املعلومات املتعلقة بالتمويل لعرض مصادر وآليات وصناديق التمويل ذات           . اتيةاملو
  الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي يف جماالت تغري املناخ والغابات واألمن الغذائي والتجارة؛

ارتفع عدد عمليات التواصل فيمـا بـني        : التعاون فيما بني بلدان اجلنوب      )ه(  
من أجل تعزيز التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة حبثاً عن فرص التمويـل             بلدان اجلنوب،   

وتألفـت  . ٢٠١٣ عملية يف عـام      ١٥ إىل   ٢٠١١ عمليات يف عام     ٥لتنفيذ االتفاقية، من    
 حلقات عمل بشأن متويل اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ يف جمال           ٦األنشطة ذات الصلة من     

 بلداً، وجوالت دراسـية يف      ٣٨يف مناطق شىت مشلت ما جمموعه       اإلدارة املستدامة لألراضي    
متويـل اإلدارة   ) ١(آسيا وأفريقيا ركزت على تبادل اخلربات والـدروس املستخلـصة يف            
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مواجهـة التحـديني    ) ٣(وضع استراتيجيات التمويل املتكاملـة؛      ) ٢(املستدامة لألراضي؛   
الدعم للتعاون بـني هـاييت واجلمهوريـة        وقُدم  . املتمثلني يف تدهور األراضي وتغري املناخ     

  .الدومينيكية يف تصميم آليات متويل مبتكرة تالئم خصائص البلدين
قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنيـة والثنائيـة واملتعـددة                   :١-٥النتيجة  

  .األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-١-٥: اآللية العاملية
املنابر اإلقليمية ودون   بدء اشتغال   

اإلقليمية املتصلة بتمويـل اإلدارة     
من ها   ودعمُ ،املستدامة لألراضي 

  اآللية العاملية

عــدد املنــابر اإلقليميــة ودون 
اإلقليمية املتصلة بتمويـل اإلدارة     

بـدأت   لألراضي اليت    املستدامة
اآلليـة  تتلقى الدعم من    تغل و تش

  العاملية

 منرباً إقليمياً ودون إقليمي     ١٩دعمت اآللية العاملية    
على صلة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضـي يف        

الربنامج مبا يف ذلك    مرفقات التنفيذ اإلقليمية،    مجيع  
اجلـدار األخـضر    الشامل لتنمية الزراعة ومبادرة     

 يف أفريقيا، ومبادرة وسط لصحراء والساحلالكبري ل
االستثمار يف  ومنرب  آسيا إلدارة األراضي يف آسيا،      

  .الالتينيةأمريكا اإلدارة املستدامة لألراضي يف 
  :٢-١-٥: اآللية العاملية

اعتماد البلدان األطراف املتـأثرة     
الستراتيجيات متويل متكاملـة يف     

  اإلدارة املستدامة لألراضي

تيجيات التمويــل عــدد اســترا
املتكاملة اليت وضعتها اآللية العاملية 
 واعتمدهتا البلدان األطراف املتأثرة

دعمت اآللية العاملية وضع اسـتراتيجيات متويـل        
 يف أمريكـا الالتينيـة      ٥ ( بلـداً  ٢٢متكاملة يف   

ــارييب، و ــا، و١٠والك ــيا٧ يف أفريقي ، ) يف آس
تلك االسـتراتيجيات علـى الـصعيد        واعُتمدت

وغالباً ما قدمت اآللية العاملية الـدعم يف        . ريالقط
سياق شراكات بني جهات معنية متعـددة مثـل         
مبادرة أرض أفريقيا أو مبادرة وسط آسـيا إلدارة         

  .األراضي
  :٣-١-٥: اآللية العاملية

التوصل إىل حجج اقتصادية لدعم     
ــال اإلدارة  ــتثمارات يف جم االس

  املستدامة لألراضي

 اليت قدرت   عدد البلدان األطراف  
  القيمة االقتصادية لألراضي

) بيورا يف بريو( بلداً وإقليم واحد  ١١قُدم الدعم يف    
لعمليـات  ) أمريكا الوسطى (ومنطقة فرعية واحدة    

تقدير القيمة االقتـصادية لألراضـي وتكـاليف        
  .األراضي تدهور

نظمت اآللية العاملية حلقات عمل لتبادل املعـارف    
 بلداً من   ١٧يز قدرات   وبناء القدرات من أجل تعز    

شرق أفريقيا ومنطقة امليكونغ على تقـدير قيمـة         
  .األراضي وخدمات النظام اإليكولوجي

  :١-٥: برنامج العمل املشترك
 بيئة يف جمال السياسات العامة      هتيئة

تمويل االتفاقية مـن    ل مواتية أكثر 
املشتركة ستراتيجية  الخالل تنفيذ ا  

  مع األموالجل

ــالغ االحتيا ــدى إب ــات م ج
ــة  ــة لالتفاقي ــدفقات املالي والت
بوضوح وشفافية إىل الـشركاء     

  وفهم الشركاء هلا
مدى تعبئة املوارد لإلجناز الفعلي     

  لربامج عمل األمانة

أعدت األمانة مواد بشأن االحتياجات من املـوارد        
واألولويات وحجج السياسات العامة مـن أجـل        

ة التعبئة الفعالة للموارد، مبا يف ذلك إعـداد نـشر         
وُعرضـت يف  . بشأن االحتياجات من املوارد املالية 

  .هذا الصدد احلجج املتعلقة بسلسلة اآلثار
 ماحنـاً   ٢٠أُجريت اتصاالت منتظمة مع أكثر من       
  .وأنشئت آليات جديدة لالتصال الفعال
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اسب وميكن التنبؤ هبا دعماً للمبادرات يف الوقت املن  ُتتاح  تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية وكافية          :٢-٥النتيجة  

  . األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفافدهورت/احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  :١-٢-٥: اآللية العاملية
تزايد متويـل البلـدان املتقدمـة       

 فيها  واملؤسسات املالية الدولية، مبا   
مرفق البيئة العاملية، ألطر االستثمار 

 باإلدارة املستدامة   اخلاصةاملتكاملة  
  لألراضي

نسبة الزيادة يف حجم التمويـل      
 البلـدان املتقدمـة     وارد مـن  ال

واملؤسسات املالية الدولية ومرفق    
دعم أطر االستثمار   لالبيئة العاملية   

املتكاملة اخلاصة باإلدارة املستدامة 
ب حمرك البحـث    حس(لألراضي  

عن املعلومات املالية ذات الصلة     
بتدهور األراضي ونظام استعراض    

  )األداء وتقييم التنفيذ

 بليون ١,٢٨أبلغت البلدان املتقدمة عن توفري مبلغ       
تـدهور  / بالتصحر صلةدوالر من أجل األنشطة املت    

 بليـون  ٢,٧٣باملقارنة مببلغ   ،  األراضي واجلفاف 
 .) يف املائـة   ٥٣- (ابقةدوالر يف فترة السنتني الس    

وأفيد بأن السببني الرئيسيني وراء تراجع ذلك املبلغ        
مها نقصان املوارد املتاحة للتعاون اإلمنائي واملنافسة       

  .من قطاعات وعمليات أخرى للتعاون اإلمنائي
 بلدن أطراف متقدمة فقط قدمت تقريرها  ٩غري أن   

 بلـداً يف    ١٤ ب مقارنة   ٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   
  ). يف املائة٣٥-(السنتني السابقة فترة 

  :٢-٥: برنامج العمل املشترك
مبـادرات  لوصول  فرص  الحتسني  

اإلدارة املــستدامة لألراضــي إىل 
  مصادر التمويل املبتكرة

فـرص التمويـل    /عدد قنـوات  
ــضايا  ــة بق ــادرات املتعلق واملب
ــدهور  ــصحر وت مكافحــة الت

ــاف  ــي واجلف اإلدارة /األراض
  املستدامة لألراضي

 األمانة واآللية العاملية فرصاً للتمويل مـن        حددت
أجل معاجلة قضايا التصحر وتـدهور األراضـي        

اإلدارة املستدامة لألراضي بطريقة تكميلية /واجلفاف
من خالل املشاركة يف االجتماعات ذات الـصلة        

  .وتقييم آليات وأدوات التمويل املبتكرة
عملت األمانة على وضع استراتيجية حمسنة للترويج       
لقضايا االتفاقية، وأعدت مقترح قيمـة إلشـراك        
قطاع الشركات يف قـضايا التـصحر وتـدهور         

  .اإلدارة املستدامة لألراضي/األراضي واجلفاف
  

 املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها  صعيدبذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على :٣-٥النتيجة 
  .اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات/البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج االتفاقيةمرفق 

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٣-٥: األمانة

زيادة فهم مرفق البيئـة العامليـة       
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية    

رف اإلقليمية  والبنك الدويل واملصا  
ـ /ألمهية قضايا التـصحر     دهورت

ــاف  ــي واجلف  واإلدارة األراض
  املستدامة لألراضي

األولويات احملددة يف   جتسيد  مدى  
هج سياسات ونُ يف  إطار االتفاقية   

مرفق البيئة العاملية والـصندوق      
الدويل للتنمية الزراعية والبنـك     

  الدويل

قدمت األمانة إسهامات الجتماعات جملس مرفـق       
يئة العاملية وفرقة العمل املعنية بتدهور األراضـي        الب

التابعة للمرفق، وتشاورت مع أمانة املرفق بـشأن        
تعبئة موارده من أجل اإلبالغ ومواءمة برامج العمل 

وتشاورت األمانـة   . والتنفيذ على الصعيد الوطين   
أيضاً مع كبري املوظفني التنفيذيني يف املرفق بـشأن         

اهم املربمة بني جملس املرفق إذا كانت مذكرة التف ما
. ومؤمتر األطراف يف االتفاقية تتطلـب تعـديالت   

وترأست األمانة جلسات خمتارة يف املؤمتر السنوي       
    . بشأن األراضي والفقر٢٠١٢للبنك الدويل لعام 
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جلفاف، ويشمل ذلـك     األراضي وختفيف آثار ا    دهورت/حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر        :٤-٥النتيجة  
لتكيف مع تغري   لالقطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل               

  .اجلوع والفقراملناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من 
  بيانات األداء  ألداءمؤشرات ا  اإلجنازات املتوقعة

  :١-٤-٥: اآللية العاملية
متكني البلدان األطراف من حتديد     
موارد مبتكرة ومـداخل ممكنـة      
للمصادر املالية وآليات التمويـل     
املبتكرة ذات الـصلة بـاإلدارة      

  املستدامة لألراضي

 والنُّهج  يةذجوالنمالوحدات  عدد  
اليت ُوضعت فيما يتعلق بالتمويل     

  املبتكر

 هنجـاً ووحدة منوذجية    ١٥لية العاملية   وضعت اآل 
 .مواضيعياً بشأن خمتلف مصادر التمويل املبتكـرة      

 التمويـل املبتكـر    املواضيع يف هذا الصدد  وتشمل
لإلدارة املستدامة لألراضي بصفة عامة، ومتويل تغري       
املناخ، ومتويل املعونة لـصاحل التجـارة، ومتويـل      

ز والـسوق،   الغابات، واآلليات القائمة على احلواف    
ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسـسات اخلرييـة،       
والسياحة اإليكولوجية، والتمويل البالغ الـصغر،      

  .ومتويل األمن الغذائي
عدد املنظمات اليت دخلت مـع        

اآللية العاملية يف شراكات تتعلـق      
  بالتمويل املبتكر

 منظمـة يف عملـها      ٢٣تعاونت اآللية العاملية مع     
ل املبتكر من أجل تنفيذ االتفاقيـة،       املتعلق بالتموي 

تشمل مؤسسات البحث ومنظمات اجملتمع املـدين       
واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف ومؤسـسات      

  .القطاع اخلاص
  :٢-٤-٥: اآللية العاملية

تعبئة املوارد لـإلدارة املـستدامة      
لألراضي من خالل تطبيق مصادر     

  مالية وآليات متويل مبتكرة

ــدان ــاطق دون عــدد البل  واملن
اإلقليمية الـيت حـصلت علـى       
مساعدة من اآللية العاملية يف تعبئة      

  مصادر التمويل املبتكرة

 املبتكـرة يف عمليـات      اليةصادر امل املدمج تعبئة   ُت
أطـر االسـتثمار    /استراتيجيات التمويل املتكاملة  

قد انـصب   و. املتكاملة اليت تدعمها اآللية العاملية    
 املبتكـرة   اليةصادر امل املبوجه خاص على    التركيز  

  ).دون إقليمية( بلداً ومنطقة ٣٨ يف
  

تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسـب، واحلـوافز االقتـصادية                 :٥-٥النتيجة  
  .بلدان الشمال واجلنوبوالسياسية الفعالة والدعم التقين، وال سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني 

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  :١-٥-٥: اآللية العاملية

تسمح الشراكات فيما بني بلدان     
اجلنوب وبني بلـدان الـشمال      
واجلنوب للبلدان األطراف املتأثرة    
باحلصول على املعارف املتعلقـة     

  بنقل التكنولوجيا

 زيادة فهم نقـل التكنولوجيـا يف      
 األراضـي    وتدهور سياق التصحر 

اإلدارة املستدامة لألراضي   /واجلفاف
  عن طريق عدد من املبادرات

للتواصل فيما بني    ة مبادر ١٥ اآللية العاملية    دعمت
بلدان اجلنوب، مشلت جوالت دراسية وحلقـات       
عمل لبناء القدرات، وال سيما بشأن التمويل املتعلق 

  .تدامة لألراضيبتغري املناخ يف جمال اإلدارة املس
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  اإلدارة واخلدمات  -خامساً  

  األمانة  -ألف  
 تنظيماًالتفاقية  لتنظيم العملية احلكومية الدولية     لخالل فترة السنتني،    سعت األمانة،     -٢٩

 علـى حتقيـق     ، ويركز العملَ  ات القرار اختاذيتيح معلومات عالية اجلودة لدعم األطراف يف        
اهليئات وُعززت مساءلة    .بالتغريات واالجتاهات العاملية  أهداف واضحة، ويربط هذه االتفاقية      

 ُربطت مبوجبه مجيع ذي ال، هنج اإلدارة القائمة على النتائجتباعاباملؤسسات التابعة لالتفاقية   و
، إىل حـد     األمانة عملة  وُنفذت خط . املوارد الالزمة باإلجنازات اليت يقرها مؤمتر األطراف      

 رغم أن املوارد املتاحة مل تكن عاشرة، يف الدورة الؤمتر األطرافلصيغة اليت اعتمدها مكبري، با
 نقص املوارد جبهود إضافية بذلتها األمانـة،      ُعوضويف كثري من احلاالت،     . تليب االحتياجات 

  .ها عبئاً ثقيالً على العديد من موظفيشكلمما 
يا املعنية بـاإلدارة     العل العملفرقة   األمني التنفيذي    ، أنشأ ١٠-م أ /٦وتنفيذاً للمقرر     -٣٠

استحداث قواعد وإجراءات داخلية حتكم العالقـة       لالضطالع مبجموعة من األعمال تشمل      
وعملـت  . تنسيق التنفيذ املشترك خلطط العمل والربامج وتيسريه      ، و مانة واآللية العاملية  األبني  

لصندوق ومؤمتر  األمانة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على تنقيح مذكرة التفاهم بني ا           
واضطلع األمني التنفيذي، بالتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف، بعملية لتحديـد           . األطراف

ترتيب جديد الستضافة اآللية العاملية، وسيقدم التوصيات ذات الصلة إىل مؤمتر األطراف يف             
  .دورته احلادية عشرة

تفاقيـة يف الفتـرة     ونظمت األمانة االجتماع الذي عقدته جلنة استعراض تنفيذ اال          -٣١
املـؤمتر  /ة للجنة العلم والتكنولوجيا   لثالفاصلة بني الدورتني كما نظمت الدورة االستثنائية الثا       

ورغم تأخر اختاذ قرار بشأن توقيت االجتماع والدورة . ٢٠١٣أبريل / نيسان يفالعلمي الثاين
 االمتثال العام لتقدمي االستثنائية، كانت مجيع اخلدمات جاهزة يف الوقت املناسب، وبلغ معدل     

  . يف املائة، وهي نسبة تتجاوز املعيار احملدد يف األمم املتحدة١٠٠الوثائق 
وأعدت األمانة، بتشاور مع مقر األمم املتحدة، عملية نقل حسابات اآللية العامليـة               -٣٢

وترتب على  . يديره مكتب األمم املتحدة يف جنيف     وموظفيها للخضوع لنظام إداري واحد      
 وظيفة حمددة األجل يف اآللية العاملية وتعيني مـوظفني لـشغلها،            ١٤ املوظفني تصنيف    نقل
وفيما يتعلق بتكنولوجيـا املعلومـات      . شكل مهمة كربى من مهام إدارة املوارد البشرية        مما

واالتصاالت، واصلت األمانة تطوير أدواهتا وخدماهتا يف جمال إدارة املعارف باإلضـافة إىل             
  .حديث املنتظمني للربجميات املكتبية ونظم التشغيلالصيانة والت
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  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  )أ(
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

 تكامل ومتاسـك  حتسني    ١-٦
  عملية االتفاقية

مدى إعـراب األطـراف عـن       
  ارتياحها

التنـسيق واالتـصال    وتنظيم التخطيط الـداخلي   
والقيام، كل ستة أشهر، برصـد      . ودةوضمان اجل 

  .٢٠١٣-٢٠١٢حالة تنفيذ برنامج العمل للفترة 
 التحضري للجزء الرفيع املستوى والجتمـاع       يرجي

يف إطار الدورة احلادية    املائدة املستديرة للربملانيني،    
وقـد اتُّخـذت التـدابري      . عشرة ملؤمتر األطراف  

 .ملناسبالقانونية والسياساتية واإلجرائية يف الوقت ا
اتُّخذت إجراءات لنقل عمليات املساءلة والتمثيـل      
القانوين لآللية العاملية من الصندوق الدويل للتنمية       

  .الزراعية إىل األمانة
ُنسقت وظائف إدارة املعارف وُنقحت لتحـسني       

  .فعاليتها وضمان كفاءهتا من حيث التكلفة
 البيئـة   -برنامج العمل املشترك    

  :١التمكينية 
التنسيق والتعاون  عمليات  حتسني  

والتواصل بني املؤسستني إىل حد     
  كبري

 التنسيق املنظمة بني    أحداثعدد  
  اآللية العاملية واألمانة

نسقت األمانة واآللية العاملية ُنهجهمـا إزاء عـدة    
  .قضايا إدارية

  
  خدمات املؤمترات  )ب(

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
األطـراف عـن    إعراب    ٢-٦

ارتياحها لتحسن الظروف الالزمة    
من أجل اختاذ قرارات مـستنرية      
على مستوى مـؤمتر األطـراف      

  وهيئاته الفرعية

مدى حتسن الترتيبـات املتخـذة      
لتنظيم دورات مؤمتر األطـراف     

  وهيئاته الفرعية
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

تعقيبات من األطـراف بـشأن      
الترتيبات يف الدورة احلادية عشرة     

ة استعراض تنفيذ االتفاقيـة،     للجن
والدورة االستثنائية الثالثة للجنـة     

  العلم والتكنولوجيا
عدد الوثائق الرمسية املقدمة فـوراً      
وبفعالية إىل األطراف كي تنظر فيها      
يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاته     

  الفرعية

سلت الدعوات وُوضعت الترتيبـات الالزمـة       أُر
للدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا      
والدورة احلادية عشرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ     

وُجهزت اثنتان وعشرون وثيقة من وثائق      . االتفاقية
ما قبل الدورة يف موعدها وبلغ معدل االمتثال العام         

وجيري التنظيم  . ائة يف امل  ١٠٠لتقدمي الوثائق نسبة    
حالياً للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة       
الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة 

وُنظمـت  . احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا    
 .عشرة اجتماعات يف بون ملكاتب املؤمتر واللجنتني
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  خدمات املؤمترات  )ب(
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

من الوثـائق   زيادة النسبة املئوية    
  املقدمة يف موعدها

بني ممثلي  التواصل  تيسري    ٣-٦
أو /اء العلمـيني و   األطراف واخلرب 

غريهم من أصـحاب املـصلحة      
   تيسرياً فعاالًالرئيسيني

ــتمكن مــن تنظــيم  مــدى ال
االجتماعات وحلقـات العمـل     
واحللقات الدراسية املطلوبة فوراً    

  ويف حدود امليزانية املخصصة
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

تعقيبات من الشركاء يف تنظـيم      
  االجتماعات

مدى التمكن من جتهيز املنشورات  
لوثائق واملواد اإلعالمية املطلوبة    وا

  فوراً ويف حدود امليزانية املخصصة
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

تعقيبات من الوحدات املـشاركة   
يف إنتاج املنـشورات والوثـائق      

  واملواد اإلعالمية

. انية اجتماعات جمللس صندوق التكيـف     مث تظمُن
وقُدمت اخلدمات يف الوقت املناسب وبتكلفة فعالة       

الرمسية يف إطار   جتماعات  االاعات غري   اجتملتنظيم  
  . واملنشوراتواد اإلعالميةاملتجهيز االتفاقية، ول

  
  اإلدارة والتمويل واملوارد البشرية  )ج(

  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
ــة    ٤-٦ ــوارد املالي إدارة امل

والبشرية لألمانـة إدارة تتـسم      
قواعد بالفعالية والكفاءة، ووفقاً لل   

املالية لالتفاقية والنظـام املـايل      
  والقواعد املالية لألمم املتحدة

 اإلنفـاق الفعلـي مقارنـة       نسبة
  امليزانية املعتمدةب

 يف ١٠٠: ٢٠١٣اهلـدف لعــام  
  املائة

مدى تلبية احتياجات املوظفني من     
التدريب لتنفيذ برنـامج عمـل      

  األمانة
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

 يف  ٣٠مشاركة ما ال يقل عـن       
ملائة من املـوظفني يف التـدريب       ا

  املتصل بعملهم
مدى ارتياح املشاركني املمـوَّلني     
 خلدمات السفر اليت تقدمها األمانة

 ٣١بلغ معدل التنفيذ يف امليزانية األساسـية، حـىت          
 يف املائة مقارنة مبعدل     ٦٩,٩، نسبة   ٢٠١٣مايو  /أيار

ائـة   يف امل  ٧٠,٩٥التنفيذ املثايل يف امليزانية البالغ نسبة       
  .يف هذا الوقت من فترة السنتني

 يف املائـة، يف     ٨٠شارك أربعون موظفاً، أي حوايل      
  .دورات تدريبية يف فترة السنتني

مل تتلق األمانة أية شكاوى من املشاركني يف األحداث     
  .اليت نظمتها األمانة فيما يتعلق بترتيبات السفر

 جيري التحضري يف األمم املتحدة لالنتقال إىل نظـام        
اإلدارة اجلديد، وتعمل األمانة على إعداد األصـول        

  .٢٠١٤الثابتة واحلسابات يف موعدها لعام 
أنشئ الصندوق االستئماين التابع لآللية العاملية وأُكملت       

  . وظيفة يف اآللية العاملية١٤عمليات التعيني لشغل 
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  اإلدارة والتمويل واملوارد البشرية  )ج(
حتسني خدمات األمانـة      ٥-٦

يف جمال تكنولوجيا املعلومـات     
  واالتصاالت

دى تلبية خـدمات تكنولوجيـا      م
املعلومات واالتصاالت الحتياجات   

  األمانة
  ٢٠١٣اهلدف لعام 

إقرار املوظفني حبدوث حتسينات يف 
خدمات تكنولوجيـا املعلومـات     

  واالتصاالت
 املستعملنيومدى إعراب األطراف    

 عن ارتياحهم للخدمات    اآلخرين
  يف املؤمترات

صاالت تشمل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت    
احملسنة املوقع الشبكي اجلديد، وحتديث خـدمات       

ويشارف وضع نظام   . الربيد اإللكتروين واملعدات  
وُصمم . مركزي جديد لقواعد البيانات على االنتهاء     

وُوسع نطاق  . املوقع الشبكي الداخلي وبدأ العمل به     
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليشمل     

ف مثـل موقـع بنـاء       أدوات جديدة إلدارة املعار   
القدرات، وليسهم يف حتسني األدوات القائمة مثـل        

  .نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
مل تتلق األمانة أية شكاوى مـن املـشاركني يف          
 .املؤمترات فيما يتعلق خبدمات تكنولوجيا املعلومات

  اآللية العاملية  -باء  
 التنفيذية والتنظيم اإلداري لآللية العاملية يف      مشلت النتائج الرئيسية املتوخاة من اإلدارة       -٣٣

فترة السنتني السابقة امليزانية واإلدارة، والرصد والتقييم، وإدارة املوارد البشرية، والعالقـات            
  .مع املاحنني، واالتصاالت

وُوفر التمويل الكايف لتغطية تكاليف املوظفني والتكاليف اإلدارية عن طريق امليزانية             -٣٤
وأتاحت امليزنة القائمة على النتائج حملة عامة واضحة عن نفقات امليزانية    . ة والتربعات األساسي

حسب اهلدف التنفيذي واملنطقة وبند التكاليف، مما يسر ألعضاء إدارة اآللية العاملية اختـاذ              
  .قرارات مستنرية

ئج علـى   وعززت اآللية العاملية أنشطتها بتطبيق نظام اإلدارة القائمة علـى النتـا             -٣٥
التخطيط االستراتيجي والرصد والتقييم املتواصلني لألداء، وبدمج الدروس املستخلـصة يف            

وُوضعت خطة للرصد والتقييم استناداً إىل النتـائج تتـضمن النمـاذج            . عمليات التخطيط 
ومؤشرات األداء ذات الصلة، واسُتخدمت لضمان مواءمة إجراءات تقدمي املنح واإلبالغ مع            

ويساهم ذلك يف زيادة تعزيز الصالت القائمة بني التوجه االستراتيجي وتنفيذ           . يةاالستراتيج
  .الربامج، وحتسني طرائق عمل اآللية العاملية

 موظفاً معيناً ملدة حمددة األجل، رفقة وظائفهم، من الصندوق الدويل           ١٤وقد ُنقل     -٣٦
 ١٢٤ُجدد  /، وصدر ) يف جنيف  حتت إدارة مكتب األمم املتحدة    (للتنمية الزراعية إىل األمانة     
وُنظمت الترتيبات اخلاصة باملوظفني واخلـرباء االستـشاريني        . عقداً للخدمات االستشارية  

واملسافرين من غري املوظفني، والترتيبات اخلاصة بعمليات جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة             
دى حتويل اإلجـراءات    وأ. ومؤمتر األطراف واآللية العاملية تنظيماً كفؤاً ويف الوقت املناسب        

مكتـب  /اإلدارية السارية على اآللية العاملية من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إىل األمانة           
  .األمم املتحدة يف جنيف إىل تأخر كبري يف التنفيذ خالل الفترة االنتقالية



ICCD/CRIC(12)/3 

33 GE.13-62412 

وفيما خيص العالقات مع املاحنني على صعيد املقر، ُنظمت عدة اجتماعـات مـع                -٣٧
منظمة البلدان املصدرة للنفط،    ( طرفاً يف االتفاقية، يوجد مقرها يف روما،         ٢٦راء وممثلي   السف

وجمموعة البلدان اليت تضم الربازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أفريقيا، وبلدان            
 لـإلدارة   للتوعية مبهمة اآللية العاملية واألمانة يف دعم البلدان النامية يف إعطاء األولوية           ) ماحنة

وأُجريت اتصاالت بعدد من اجلهات املاحنـة الثنائيـة         . املستدامة لألراضي واالستثمار فيها   
  .واملتعددة األطراف لزيادة تربعاهتا لالتفاقية عموماً ولآللية العاملية خصوصاً

ودعمت اآللية العاملية وحديت التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب             -٣٨
عن طريق عمليات استشارية، بينما تلقت وحدتا التنسيق اإلقليمي اخلاصتان بآسيا وأوروبـا         

  .الوسطى والشرقية الدعم من مكتب اآللية العاملية
وأعيدت هيكلة املوقع الشبكي املؤسسي وأُطلقت اسـتراتيجية جديـدة حلـضور              -٣٩
وعمـالً  . جتماعيـة األخـرى  العاملية على موقع تويتر ويف منابر وسائط اإلعـالم اال      اآللية
وزاد . ، ُنقِّح رمز اآللية العاملية وأصبح ُيستخدم يف مجيع موادها املؤسسية          ١٠-م أ /٦ باملقرر

الدعم املقدم يف جمال االتصاالت لألنشطة القطرية بتغطية مباشرة ألحداث خمتارة عن طريق             
 مبادرة خاصة مشتركة بني واسُتهلت. وسائط اإلعالم االجتماعية أو النشر يف الصحف احمللية

، وذلك بالتعاون مع احلكومة     ٢٠١٥االتفاقية واآللية العاملية بشأن معرض ميالنو العاملي لعام         
جديد إلصدار شهادات عدم اإلسهام يف      " سلس"وترمي املبادرة إىل الترويج لنظام      . اإليطالية

حلجم، ومـن املقـرر     تدهور األراضي، يستهدف املؤسسات اإليطالية الصغرية واملتوسطة ا       
  .تعميمه عاملياً بعد املعرض

   اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري:١-النتيجة سني
  بيانات األداء  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

 مـشاركة اآلليـة     -١-١-سني
ة يف متويل االتفاقية يف يفعالبالعاملية 

احلوارات والـشراكات ووضـع     
االستراتيجيات علـى الـصعيد     

  دويل خدمة لالتفاقية وأطرافهاال

املشاركة يف أفرقة العمل وأنشطة     
  التعاون والتنسيق والرصد

 العمـل   أفرقة اجتماعات   يفشاركت اآللية العاملية    
واالجتماعات التنسيقية يف سياق نظام اسـتعراض       
األداء وتقييم التنفيذ، ومناقشات اإلدارة القائمـة       

ورة الثانيـة   األعمال التحضريية للد  على النتائج، و  
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة والـدورة       عشرة  

 ملؤمتر األطراف، ومواءمة برامج العمل حلادية عشرةا
  . واستراتيجيات التمويل املتكاملة،الوطنية

فرقة العمـل   شاركت اآللية العاملية يف اجتماعات      
  .العليا املعنية باإلدارة

تلقي حصة امليزانية األساسية اليت       
ا مؤمتر األطراف لتنفيـذ     اعتمده

  عمليات اآللية العاملية

آللية العاملية مبوجـب    امليزانية األساسية املعتمدة ل   تبلغ  
  . يورو٣ ٦٣١ ١٧٢ ما جمموعه ١٠-م أ/١٠املقرر 
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   اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري:١-النتيجة سني
موافقة رئيس الصندوق الـدويل       

للتنمية الزراعية على إسهام اآللية     
  العاملية

على اآللية ُعدلت القواعد واألنظمة اإلدارية السارية 
  .١٠-م أ/٦العاملية بتنفيذ املقرر 

توافر وتنفيذ منهجية لتقييم األثر       
 تعبئـة   يفالكمي لآللية العامليـة     

تقدمي طُبقت أول مرة يف     (املوارد  
التقارير إىل الدورة العاشرة ملؤمتر     

  )األطراف

 وطُبقت يف تسعة  تقييم النتائج واألثرةمنهجيأُعدت 
  .بلدان

ت املتعلقة بتمويـل    عدد املبادرا   
اإلدارة املستدامة لألراضي   أنشطة  

 جلنة التيسري تشترك يف تنفيذهااليت 
  واآللية العاملية

، غري أن التعاون مع فرادى      جلنة التيسري ُعلق عمل   
  .أعضائها مستمر على مجيع املستويات

ــني ــة -١-٢-س  اإلدارة الفعال
والشفافة لربنامج العمل واملـوارد     

  .املالية

األداء اجليد واملـستند إىل      تعزيز
  اإلدارة القائمة على النتائج

يف اآللية العاملية وُوضعت    لرصد والتقييم   ا نظام   ُعزز
وسـُتقترح علـى    . أشكال جديدة للرصد  /مناذج
األطراف، يف دورته احلادية عشرة، بالتعاون       مؤمتر

ميزانية قائمة علـى النتـائج للفتـرة        مع األمانة،   
٢٠١٥-٢٠١٤.  

ياح البلدان األطـراف    درجة ارت   
للدعم املقدم من اآلليـة العامليـة       

  )دراسة استقصائية(

نتائج الدراسة االستقصائية أن اجمليبني يعتـربون       تبني  
وخلـصت  . الدعم املقدم من اآللية العاملية جيـداً      

الدراسة إىل أن هنج استراتيجيات التمويل املتكاملـة        
الغة األمهية؛  عملية ب ) أ(الذي تيسره اآللية العاملية هو      

أداة مفيدة  ) ج(هنج يتماشى مع االستراتيجية؛     ) ب(
هنج قاصر مـن    ) د(لتحسني عملية اختاذ القرارات؛     

هنج إما يؤثر إجياباً أو ال يؤثر       ) ه(منظور االستدامة؛   
يف عملية تعبئة املـوارد الالزمـة ألنـشطة اإلدارة          

هنج ال يدعم مواءمة برامج     ) و(املستدامة لألراضي؛   
  .مل الوطنية إال من حني آلخرالع

نتائج مراجعة حـسابات اآلليـة        
العاملية من قبل الصندوق الـدويل      
للتنمية الزراعيـة تبعـث علـى       

  االرتياح

ُعدلت القواعد واألنظمة اإلدارية السارية على اآللية 
  .١٠-م أ/٦العاملية بتنفيذ املقرر 

مبلغ التربعات املقدمة من اجلهات       
  )وباليور(املاحنة 

، ٢٠١٢-٢٠١١مجعت اآللية العاملية، يف الفتـرة       
دوالراً كتربعات من املفوضية     ٧ ٤١٥ ٩٢٨مبلغ  

األوروبية وحكومة فنلندا وحكومة النرويج والفاو      
  .وجلنة احمليط اهلندي
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   اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري:١-النتيجة سني
عدد املبادرات املتخـذة لتنميـة        

قدرات املوظفني وتكـريس روح     
  العمل اجلماعي

 دورات للتـدريب    يفاآللية العاملية   شارك موظفو   
على املراسلة مع الدول األعضاء، والكتابة بوضوح       

 اجلديـد لتحديـد     PeopleSoftواختصار، ونظام   
املسارات فيما يتعلق بتراخيص السفر، وحـصلوا       

  .WordPressعلى تدريب إلكتروين على نظام 
 نـشر املعلومـات     -١-٣سني  

املتعلقة باخلدمات الـيت تقـدمها     
نـشراً  االتفاقية  اآللية العاملية إىل    

  نطاقواسع ال

اليومي مـن فـرادى زوار      عدد  ال
  موقع اآللية العاملية الشبكي

ظل متوسط عـدد الزيـارات اليـومي قـاراً يف           
 زائر يوميـاً وزاد عنـدما أتيحـت         ٣٠٠ حدود

النشرات اإلخبارية واملبادرات اخلاصة مثل دليـل       
  .املعلومات املتعلقة بالتمويل

  التوصياتاالستنتاجات و  -سادساً  
قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف أداء األمانة واآللية العامليـة وجلنـة العلـم                  -٤٠

، ٢٠١٣-٢٠١٢والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف فتـرة الـسنتني          
  .ويستخدم هذه املعلومات لدعم حبث خطة العمل والربنامج وامليزانية للسنوات املقبلة

        


