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أوال -مقدمة
 -1مبوجة املقةةجر /1م أ ،13-ملةةؤ ج األاةجاف يف اتياقية األمة املتحةةدة ملكافحة التصةةحج ،الة
املؤ ج إىل األمان واللي ال املي إعةداد طةة عمةق مت ةددة السةنوات ليتياقية ( )2020-2023قتبةا
هنةل اددارة القاممة علةةى النتةامل ييمةةا ينقةج فيقةةا مةؤ ج األاةجاف يف دورتة .الجاان ة عشةجة .والة
املؤ ج أيضا يف مقجره /10م أ 13-إىل األمين التنييذي أو ت د ميزاني قامم على النتامل وانةجامل
عمق ليةلة السةنت  .2021-2020وتقةدم هةذه الوثيقة طةة ال مةق الشةامل رقعية السةنوات
( )2020-2023وانةةج مل ال مةةق احملةةدد التكةةاليف ليةةلة السةةنت ( )2020-2021ليتياقية
ومؤسساهتا وهيئاهتا.
 -2وتنبة طةة ال مةةق علةةى اداةةار ااسةلاتي ي اتياقية األمة املتحةةدة ملكافحة التصةةحج
للي ةةلة  2030-2018ال ةةذي أق ةةجه م ةةؤ ج األا ة ةجاف يف دورت ةة .الثالث ة ة عش ةةجة( .)1وطة ة ة ال م ةةق
مصةةا يف شةةكق إاةةار مةةوجز للنتةةامل يأةةةي فةةلة أرانةةع سةةنوات ويجيةةز علةةى األهةةداف املو ةةوعي
الةموأل اليت جتسد إسقام األمان واللي ال املي يف حتقيق أهداف اداار ااسلاتي ي ليتياقي
لليلة .2030-2018
 -3وانةةج مل ال مةةق السةةنتاين احملةةدد التك ةاليف مسةةتنبم مةةن إاةةار النتةةامل .ويةةةج الةةرب مل
اقلاألا عمليا انشةنو ال مةق الةذي يت ة اا ةةي انة .يف فةلة السةنت املقبلة لتحقيةق األهةداف
املشمول إباار النتامل .وقد ججى تنقي الةرب مل ألةول وألةدات األمانة وا ةاات ألات األولوية
لآللي ال املي .
 -4ويت أو تُقجأ هذه الوثيق قاقلاو قلوثيق  ICCD/COP(14)/6انشنو الرب مل وامليزاني
املقلأل ة ليةةلة السةةنت  ،2021-2020وال ةةوثيقت  ICCD/COP(14)/8وICCD/CRIC(18)/3
انشنو األداء يف فلة السنت .2019-2018

اثنيا -منظور رابعي السنوات2023-2020 :
 -5اجتقت اتياقي األم املتحدة ملكافح التصحج إىل تجييز عملقا يف السنوات األطةةة إىل
البناء على أسس التنييذ الي ال اليت أرستقا األاجاف واألمان واللي ال املي .
 -6ويف عام  ،2015أتيد ااعلاف السياسي انتحييد أثج تدهور األرا ي ينولوي للت اوو
الدويل ،مع إدماج اهلدف املت لق انتحييد أثج تدهور األرا ي من أهداف التنمي املستدام من
ط ةةيل الأاية ة  .3-15وان ةةدأ ه ةةذا ااعة ةلاف يتخ ةةذ ااان ةةا متض ةةافجا م ةةع ااهتم ةةام املتزاي ةةد ان ةةدع
مبادرات حتييد أثج تدهور األرا ةي ،علةى ةو مةا ان كةس يف مقةجر مجفةق البيئة ال املية املتخةذ يف
عام  2018انشةنو ايايدة صصصةات .يف ا ةاات احملورية املت لقة انتةدهور األرا ةي يثةج مةن 10
يف املام يف الت ديد الساانع ملوارده ،والن ا الةذي أألةجايه صةندو حتييةد أثةج تةدهور األرا ةي يف
اجتذاب التزامات فاقت مبلغ املام مليوو دوار أمجيكي حبلول عام .2019
__________
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 -7ويف عة ةةام  ،2017ومة ةةن طة ةةيل اعتمة ةةاد اداة ةةار ااس ة ةلاتي ي اجلدية ةةد اتياقي ة ة األم ة ة
املتح ةةدة ملكافح ة ة التصة ةةحج للي ةةلة  ،2030-2018أرس ةةى مة ةةؤ ج األا ة ةجاف األه ةةداف ال ام ة ة
ليتياقي ة ة وتة ةةور تجييزهة ةةا لأاي ة ة عة ةةام  .2030وان ة ةةدها مباشة ةةجة ،اسة ةةتُقق ال مة ةةق اننقة ةةام تة ةةد
ليس ةةت جاض وادان ةةيخ ،ج ةةجى اطتب ةةاره يف عملية ة ادان ةةيخ ال ةةوا ل ةةام  .2018ومث ةةق ادا ةةار
ااسةلاتي ي ليتياقية لليةةلة  2030-2018والنقةةام املتةةةور ل انةةيخ الةةوا أهةةدافا ليتياقي ة
متيقا عليقا ،وأدوات لتتبةع التقةدم احملةجاي ةو الوفةاء أةا .وأسةيج أللة عةن تنقةي عملية ااتياقية
وتور تجييزها ،وتوفة سيا لتنييذ أنشة تساعد على حتقيق حتييد أثج تدهور األرا ي.
 -8ويف  1ألزيجاو/يونيةة ،2019 .اسةةتكمق أيثةةج مةةن  80انلةةدا أهدافةة .يف لةةال حتييةةد أثةةج
تةةدهور األرا ةةي ،فيمةةا يةةاو  40انلةةدا آطةةج يف سةةبيل .ل مةةق ألل ة  .وي كةةف أيثةةج مةةن  70انل ةدا
على تةويج طةة .امل ني مبكافح اجلياف .وقت وا حا أو االتزامات ال املية املت لقة انتحييةد
أث ةةج ت ةةدهور األرا ةةي وحتقي ةةق أه ةةداف اتياقية ة مكافحة ة التص ةةحج ،تؤط ةةذ دية ة وأو األاة ةجاف
أصبحت جاهزة اختاأل إججاءات على الص يد الوا وفاء أذه االتزامات.
 -9وحتدد طة ال مق املذيورة لليلة  ،2023-2020الكييي اليت ختةم أا األمان واللي
ال املي ة ل ةةدع األا ةجاف يف تنيي ةةذ اتياقي ة مكافح ة التص ةةحج يف الس ةةنوات القادم ة  ،والس ةةبيق ال ةةذي
سةةيحقق انةة .ألل ة مةةجدود اداةةار ااسةلاتي ي اتياقي ة مكافح ة التصةةحج لليةةلة .2030-2018
ور أو تنقي طة ال مق يدور عموما ألول األهداف ااسلاتي ي ليتياقي  ،سيكوو تم تجييز
األمانة واللية ال املية يف السةةنوات املقبلة منصةةبا علةةى حتقيةةق هةةدف عةةام متضةةافجين ةةا ،تيسةةة
إصةةي األرا ةةي املتةةدهورة وتس ةجيع طةةةاه ،وتش ة يع ااسةةتثمارات ألات الصةةل  .وان بةةارة أطةةجى،
تس ى األمان واللي ال املي إىل ماو ما يلي:
املضةي طةةةى قوية يف تنييةةذ اطةةةم الوانية املسةةتكمل لتحقيةةق أهةةداف حتييةةد
(أ)
أثةةج تةةدهور األرا ةةي وييال ة اجلقوايي ة ملواجق ة اجليةةاف يف السةةنوات املقبل ة  ،مبةةا يةةؤدي يف هناي ة
املةاف إىل ألدو اجتاه نزويل يف تدهور اللان ؛
(ب) التصدي اني الي لب ض ااطتناقات الجميسةي الةيت تواجة .ااسةتثمار يف إصةي
األرا ي ،مبا يؤدي إىل حتس إاتأل املةوارد لتنييةذ ااتياقية ودعة هتيئة الووةامف وتوليةد الةدطق
من طيل األنشة امل تمدة على األرا ي.
 -10ويف الية ةةلة  ،2021-2020سة ةةتقدم األمان ة ة واللي ة ة ال املي ة ة مسة ةةاعدة إىل األا ة ةجاف
للتأل ة عل ةةى اا ةواجز التقني ة والتنقيمي ة وااجتماعي ة ال ةةيت ت ةةو إص ةةي األرا ةةي املت ةةدهورة،
وتنييذ إججاءات تستقدف حتقيق اايهتا املت لق انتحييد أثج تدهور األرا ي وحتس القدرة على
الصةةمود أمةةام اجليةةاف .وستواصةةق األمان ة ملةةع امل لومةةات وامل ةةارف ونشةةجها فيمةةا يت لةةق قلةةنُقل
واملمارسةةات املييةةدة وا جان ة  ،وسيشةةمق ألل ة إاةةي ال مةةق مب موع ة أدوات مكافح ة اجليةةاف
الةةيت جةةجت صةةيا تقا يف إاةةار مبةةادرة مكافحة اجليةةاف .وسةةيندرج ةةمن األولةةوايت أيضةةا تقةةد
دع ة إىل هيئ ة التياع ةةق ان ة ال ل ةةوم والسياس ةةات فيم ةةا ل ةةد حتوي ةةق أأل ةةد النت ةةامل ال لمي ة إىل
توجيقات عملي  .وفيما يت لةق قلتصةدي للحةواجز التنقيمية  ،سةتكوو الةدورة الجاان ة عشةجة ملةؤ ج
األا ة ةجاف هة ةةي الة ةةدورة األوىل الة ةةيت تنقة ةةج يف مسة ةةامق ألية ةةااية األرا ة ةةي ،وفيمة ةةا يت لة ةةق قا ة ةواجز
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ااجتماعية سةتقدم األمانة واللية ال املية مشةةورة سياسةاتي وأدوات عملية ايتقةا حتسة إدمةةاج
املجأة يف النقوض إبصي األرا ي.
 -11وعل ةةى صة ة يد تشة ة يع ااس ةةتثمارات ،س ةةت مق األمانة ة واللية ة ال املية ة عل ةةى إوق ةةار أو
ألةوافز إصةةي األرا ةةي أيثةةج رجحةةا انكثةةة مةةن ااةوافز الةةيت تتسةةب يف تةةدهور األرا ةةي .ويف
الي ةةلة  2021-2020ستواص ةةق اللية ة ال املية ة ال م ةةق عل ةةى سيس ةةق القيمة ة وختيي ةةف صة ةااج
ااسةةتثمار وحتقيةةق الش ةجايات ان ة القةةةاع ال ةةام واطةةا مسةةتقدف قلةةذات املنت ة صةةأةي
النةةةا  ،وستس ة ى إىل أو يكةةوو ألل ة البةةا يف سةةيا مبةةادرة اجلةةدار األفجيقةةي األطضةةج الكبةةة
للصحجاء والساألق .وستواصق األمان دع مبادرة ااسةتدام وااسةتقجار واألمةن ،الةيت قةام عديةد
من البلداو األفجيقي يف إاارها قلتخةيم عمليا استقيل طلق الووامف اطضجاء عرب األنشةة
امل تمةةدة علةةى األرا ةةي .وستواصةةق اللي ة ال املي ة دع ة حتضةةة مشةةاريع حتويلي ة مةةع إيةةيء تجييةةز
للمجاألةةق األوىل لتحضةةة املشةةاريع الةةيت ا يتةةا فيقةةا سةةوى قةةدر قليةةق مةةن امل ةوارد التقني ة واملالي ة .
وسيتضةةمن هةةذا الةةدع أيضةةا تيسةةة اا ةوار مةةع الشةةجياء الجميسةةي وتةةوفة املشةةورة انشةةنو ت مةةي
املنقور اجلنساين وااستيادة من إمكا ت التآاير.
 -12وي جض اجلدول  1إاار النتامل ليتياقي لليلة .2023-2020
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األهداف ااسلاتي ي ليتياقي

النواتل الجميسي لليلة 2023-2020

حتسة ألالة الةةنُق اديكولوجية املتةةنثجة ومكافحة
التصةةحج/تدهور األرا ةةي وت زيةةز اددارة املسةةتدام
ل را ي واملسا يف حتييد أثج تدهور األرا ي

 1-1تقلةةيد املسةةاألات املتةةنثجة قلتصةةحج/تدهور  1-1تنييةةذ األا ةجاف أنشةةة لبلةةوخ األهةةداف الةةيت -
و تقا للتصدي لتدهور األرا ي وإعادة أتهيلقا
األرا ي
 2-1حتة ة ة ة ة ة ة ةةدية امل لوم ة ة ة ة ة ة ة ةةات املت لق ة ة ة ة ة ة ة ة حبال ة ة ة ة ة ة ة ة  2-1إاتأل ة ة سة ةةبيق وصة ةةول األا ة ةجاف لبية ةةا ت
مبدمي وأدوات متةورة من أجةق ادانةيخ الةوا -
التصحج/تدهور األرا ي
 3-1اس ة ة ة ةةتخدام البل ة ة ة ةةداو م لوم ة ة ة ةةات متص ة ة ة ةةل املقبق يف إاار ااتياقي
قلسياس ة ة ةةات قامم ة ة ة عل ة ة ةةى ال ل ة ة ة منبثق ة ة ة ع ة ة ةةن  3-1الت اوو يف ا ال ال لمةي مبةا يشةمق تقةد
ااتياقي ة يف مكافح ة التص ةةحج/تدهور األرا ةةي ااتياقي ة ة م لوم ةةات متص ةةل قلسياس ةةات قامم ة ة -
عل ة ةةى ال لة ة ة مل اجلة ة ة التص ة ةةحج/تدهور األرا ة ةةي
واملسا يف حتييد أثج تدهور األرا ي
واملسا يف حتييد أثج تدهور األرا ي
-

حتس وجوف م يش السكاو املتنثجين

 1-2استخدام األاجاف األنشة امل تمدة على  1-2ااعلاف إبمكةا ت األنشةة امل تمةدة علةى -
األرا ي يف حتس ال مق وااستقجار واألمن
األرا ي لتحس ال مق وااستقجار واألمن
 2-2ايايدة مجاعةةاة القضةةااي اجلنسةةاني يف طةةةم  2-2اسة ةةتخدام األا ة ةجاف توجيقة ةةات ااتياقي ة ة
ومشةورهتا التقنية يف إدمةاج القضةااي اجلنسةاني يف
م اجل التصحج وتدهور األرا ي واجلياف
تنييذ ااتياقي وتصمي املشاريع التحويلي
-

مش ة ةةورة تقنية ة ة وشة ة ةجايات وااس ة ةةتيادة م ة ةةن انن ة ةةاء
الق ةةدرات ل ةةدع البل ةةداو يف تنيي ةةذ أنش ةةة ت ينق ةةا
على انلوخ أهدافقا يف حتييد أثج تدهور األرا ي
ايايدة تةةةويج نقةةام ادانةةيخ يف إاةةار ااتياقي ة ،
والقي ة ةةام ان ة ةةدع م ة ةةن الش ة ةةجياء انتحسة ة ة نوعية ة ة
البيا ت املبدمي
دع ة ة هيئ ة ة التياعة ةةق ان ة ة ال لة ةةوم والسياسة ةةات
لتوفة توجيقات إ افي انشةنو تنييةذ حتييةد أثةج
تدهور األرا ي
نشج الةب الثاني من منشور التوق ات ال املي
ل را ي
دع مبادرة ااستدام وااستقجار واألمن يف أفجيقيا
شجايات وتوجيقات سياساتي انشنو استخدام
اددارة املس ة ة ةةتدام ل را ة ة ةةي يف ايايدة الي ة ة ةةج
ااقتصادي وحتقيق ااستقجار
مشةةورة تقني ة وتوجيقةةات سياسةةاتي وش ةجايات
انشة ة ةةنو إدمة ة ةةاج القض ة ة ةةااي اجلنسة ة ةةاني يف تنيي ة ة ةةذ
ااتياقي وتصمي املشاريع التحويلي
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اجلدول 1
إطار النتائج التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر للفرتة 2023-2020

توليد منافع انيئي عاملي عن اجيق التنييةذ الي ةال  1-4إسقام عملي ااتياقي يف طلةق التةآاير مةع  1-4مجاعاة اهليئ ااكومي الدولي امل نية انتأةة -
اتياقيةةات ريةةو وعملي ةات الت ةةاوو ألات الصةةل يف املن ة ة ة ة ةةا  ،واملن ة ة ة ة ةةرب ااك ة ة ة ة ةةومي ال ة ة ة ة ةةدويل لل ل ة ة ة ة ةةوم
اتياقي األم املتحدة ملكافح التصحج
والسياسات يف لال التنو البيولةوجي وطةدمات
ل ة ةةال تأ ة ةةة املن ة ةةا والتن ة ةةو البيول ة ةةوجي ،وجل ة ة
ااتياقي
من
املتحقق
اتل
و
للن
اديكولوجي
النق
املنافع منقا
 2-4و ة ةةع مؤش ة ة ةجات مش ة ةةلي تش ة ةةمق أوج ة ةة.
التقدم اليت حتجايها اتياقيات ريو األطجى
-

ت بئ موارد مالي و ة مالي يبةة وإ افي لةدع
تنييةةذ ااتياقي ة عةةن اجيةةق إقام ة ش ةجايات ف ال ة
على الص يدين ال املي والوا

 1-5حتس ُسبق الوصول إىل موارد التنييذ

 1-5نة ةةا مصة ةةادر التموية ةةق املتة ةةا للتصة ةةدي -
لتدهور األرا ي
 2-5حتس ةةن ق ةةدرات البلة ةةداو األا ة ةجاف املتة ةةنثجة -
عل ةةى تجمل ة ة أفكاره ةةا املش ةةاري ي يف ل ةةال تنيي ةةذ
ااتياقي إىل مشاريع ألات جودة عالي

ICCD/COP(14)/7
ICCD/CRIC(18)/2

دع ة هيئ ة التياعةةق ان ة ال لةةوم والسياسةةات يف
إعة ةةداد توجيقة ةةات لتقية ةةي ورصة ةةد قة ةةدرة فئة ةةات
السة ةةكاو والة ةةنق اديكولوجي ة ة الض ة ة يي علة ةةى
حتمق اجلياف
إاة ة ةةي اسة ة ةةتخدام لموع ة ة ة أدوات مكافح ة ة ة
اجلياف وتةويجها
حتسة ة ة اطجيةة ة ة الت مي ية ة ة ال املية ة ة واملش ة ةةورة
التقني ة يف ل ةةال التخيي ةةف م ةةن أث ةةج ال واصة ةف
الجملي واللااني
مش ةةورة تقني ة ة وش ة ةجايات وس ةةبيق إىل ايايدة انن ةةاء
القةةدرات لةةدع البلةةداو يف تنييةةذ أنشةةة تت لةةق
مبكافح اجلياف و/أو ال واصف الجملي واللااني
دع ة ة هيئ ة ة التياعة ةةق ان ة ة ال لة ةةوم والسياسة ةةات
لل ة ة ةةدفع ول ة ة ةةوايت ااتياقي ة ة ة ة واهتماماهت ة ة ةةا إىل
ال مليات ال لمي يف إاار ااتياقيات األطجى
ت ة ة ةةاوو انشة ة ةةنو املؤش ة ة ةجات املشة ة ةةلي ومباألة ة ةةة
موا ي ي صتارة مع اتياقيات ريو األطجى
مشة ةةورة تقني ة ة وش ة ةجايات انشة ةةنو إدمة ةةاج األنشة ةةة
امل تمةةدة علةةى األرا ةةي ،ا سةةيما األنشةةة املتصةةل
ه ةةداف حتيي ةةد أث ةةج ت ةةدهور األرا ةةي ،يف اطة ةةم
الواني املت لق انتأة املنا والتنو البيولوجي
ش ة ةجايات اس ة ةلاتي ي وت ة ةةاوو اس ة ةلاتي ي مة ةةع
املؤسسات املالي الدولي
دع إعداد مشاريع ألات جودة عالي
GE.17-15205

ختييةةف آاثر اجليةةاف وإدارهتةةا وتةةدعي قةةدرة الةةنق  1-3ختييف وإدارة آاثر اجلياف انشةكق أفضةق 1-3 ،اس ةةتخدام األا ة ةجاف امل لوم ةةات املس ةةتمدة -
اديكولوجي على التحمق وايايدة جقوايي السكاو استنادا إىل دع وم لومات مستمدة من ااتياقي م ةةن ااتياقية ة اس ةةتكمال وتنيي ةةذ طة ةةم وانية ة
 2-3ايايدة مة ة ة ةةجدة يف تةبي ة ة ةةق ادن ة ة ةةذار املبكة ة ة ةةج ملكافح اجلياف
املتنثجين وحتس قدرات ااست اان والت ايف
قجلياف و/أو ال واصف الجملي واللااني قاستناد  2-3اسةةتخدام األا ةجاف امل لومةةات املسةةتمدة مةةن
ااتياقي لتخييف أثج ال واصف الجملي واللااني
إىل دع وم لومات مستمدة من ااتياقي
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اثلثا -برانمج العمل احملدد التكاليف لفرتة السنتني 2021-2020
ألف -نظرة عامة على االحتياجات من املوارد
 -13ألسبما هو م جوض انشكق تيصيلي يف وثيق الرب مل وامليزاني ليلة السنت 2021-2020
) (ICCD/COP(14)/6تقةةل األمين ة التنييذي ة ادانقةةاء علةةى امليزاني ة األساسةةي يف املسةةتوى نيسةة.
الذي يانت علي .يف فلة السنت  ،2019-2018مع األطذ ان ااعتبار أثةج التضةخ الةذي
قُدر اننسب  1.5يف املام  .وتجد يف املجفةق الثةاين م لومةات عةن اليةجوض واملصةةلحات املسةتخدم
يف امليزانية  .وتصةق تكةةاليف املةووي يف فةلة السةةنت  2021-2020إىل  10.9ميية يةةورو.
ويتضة ةةمن املجفة ةةق األول اهليكة ةةق التنقيمة ةةي ل مان ة ة واللي ة ة ال املي ة ة  ،وي ة ةةجض اجلة ةةدول  2توايي ة ةةا
للووامف يف أمان ااتياقي حبس الرب مل ،ويف اللي ال املي .
اجلدول 2
توزيع الوظائف األساسية يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةة التصةحر بسةل الةربانمج
ويف اآللية العاملية لفرتة السنتني 2021-2020
الجتب

وييق األم ال ام
مديج
اليئ اليني
اجملموع الفرعي
فئ اطدمات ال ام
اإلمجايل

التوجيةة .التنييةةذي
واددارة
1
1
2
4
1
5

ااتصاات
صيج
صيج
2
2
3
5

ال يق ة ةةات اطارجية ة ة ال ل والتكنولوجيا
والسياسات والدعوة والتنييذ
صيج
صيج
6
6
2
8

صيج
صيج
9
9
3
12

اطدمات ادداري اللي ال املي

صيج
صيج
صيج
صيج
1
1

صيج
1
9
10
4
14

ابء -احتياجات األمانة من املوارد
 -1التوجيه التنفيذي واإلدارة
 -14يتةةوىل انةةج مل التوجيةة .التنييةةذي واددارة تنسةةيق دع ة األمان ة هليئةةات ااتياقي ة و ةةماو
ف الي و اس عملقا على وجة .ال مةوم .ويقةدم انةج مل التوجية .التنييةذي واددارة املشةورة لةجميس
ومكت ة مةةؤ ج األا ةجاف ،وينسةةق دع ة األمان ة ل نشةةة ألات الصةةل  ،ويةةوفج املشةةورة املؤسسةةي
وادججامي والقانوني .
 -15وي ةةوفج األمة ة التنيي ةةذي التوجي ةة .ااسة ةلاتي ي ل مانة ة واللية ة ال املية ة  ،ويت ةةوىل التمثية ةق
اطةةارجي للمنقم ة  .ويتشةةاور مةةع األا ةجاف وينسةةق الت ةةاوو مةةع املنقمةةات األطةةجى ويتواصةةق مةةع
أصةةحاب املصةةلح علةةى النةةةا ال ةةاملي اةةثق علةةى االت ةزام هةةداف ااتياقي ة وو ة قا مو ةةع
التنيية ةةذ .ويقة ةةدم م ة ة األم ة ة التنيية ةةذي الة ةةدع ل م ة ة التنيية ةةذي يف إدارة األمان ة ة وااتصة ةةال
قألاجاف واملؤسسات يف أعلى املستوايت.
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 -16ويف فةةلة الس ةةنت  ،2021-2020سينص ة تجيي ةةز انةةج مل التوجي ةة .التنيي ةةذي واددارة
علةةى النقةةوض قلتنييةةذ الي ةةال لتحقي ةق األهةةداف املشةةمول قداةةار ااس ةلاتي ي اتياقي ة األم ة
املتح ة ةةدة ملكافح ة ة ة التص ة ةةحج للي ة ةةلة  ،2030-2018وس ة ةةيقوم يف ألات الوق ة ةةت قملس ة ةةا يف
االتزامةةات ال املية وقألطةةد يف أهةةداف التنمية املسةةتدام وعقةةد األمة املتحةةدة دصةةي الةةنق
اديكولوجية  .وسةةيويل الةةرب مل أ ية طاصة لت زيةةز الشةجايات والت ةةاوو يف سةةبيق اختةةاأل إجةجاءات
متضةةافجة لتحقيةةق أهةةداف حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي الةةيت تض ة قا األا ةجاف ،ومواصةةل النقةةوض
قجلقوايي وانناء القدرة على التحمق يف مواجق اجلياف.
 -17ويف إاةةار انةةج مل التوجيةة .التنييةةذي واددارة ،سةةيؤيد مكت ة ااتصةةال يف نيويةةور علةةى
إانةجااي قضةااي ااتياقية يف هيئةات األمة املتحةدة ومناسةباهتا ألات األ ية السياسةي ال الية  ،وأانجايهةةا
اجلم ي ة ال ام ة وللةةس األمةةن واملنتةةدى السياسةةي الجفيةةع املسةةتوى .وسةةيتوىل مكت ة ااتصةةال يف
نيويةةور اا ةةةي ان مليةةات اتصةةالي تةةددة مةةع القواعةةد املوجةةودة مبقةةج األم ة املتحةةدة ،ويةةوفج
م لومةةات ومشةةورة يف املسةةامق املتصةةل قاتياقي ة للةةدول األعضةةاء يف األم ة املتحةةدة ولموعةةات
املص ةةاخل اطاص ة مث ةةق أق ةةق البل ةةداو ةوا والبل ةةداو النامي ة ةةة الس ةةاأللي وال ةةدول اجلزري ة الص ةةأةة
النامي ة  .وسةةيخدم املكت ة أيضةةا أنشةةة لموع ة األص ةدقاء امل ني ة قلتص ةحج وتةةدهور األرا ةةي
واجلي ةةاف ،ويش ة ة ع عل ةةى قي ةةام ش ة ةجايات واخت ةةاأل مب ةةادرات يف ل ةةال األرا ةةي ش ةةامل ملختل ةةف
أصةحاب املصةلح وأ قة الشةباب واملةجأة وا تمةةع املةدين واألوسةاة األيادوية  .وسةيتوىل مكتة
ااتصةةال يف نيويةةور قلت ةةاوو مةةع وأل ةدات أطةةجى يف األمان ة واللي ة ال املي ة  ،الةةدعوة إىل توجيةة.
مزي ةةد م ةةن ااهتم ةةام ألول ةةوايت ااتياقية ة يف انة ةجامل مجف ةةق البيئة ة ال املية ة والبنة ة ال ةةدويل ومتاان ة ة
ال مليات واملناسبات ال املي الجميسي .
 -18وعلةةى الص ة يد الةةداطلي ،سةةي اهد انةةج مل التوجيةة .التنييةةذي واددارة للنقةةوض قألمان ة
واارتقةةاء أةةا إىل مص ةةاف املنقم ة رفي ة األداء املةةزودة قط ةةربة اليني ة املكين ة والكيةةاءة والي الي ة
املشةةقود أمةةا يف إاةةااي اطةةدمات .وسةةيتوىل الةةرب مل تنسةةيق التخةةةيم والجصةةد املت ةة .إىل حتقيةةق
النتةامل ،وستواصةق األمانة مةن طيهلمةا اللييةز علةى أنشةةتقا وحتديةد أولوايهتةا لكيالة اسةةتخدام
موارده ةا احمل ةةدودة عل ةةى الوجةة .األمث ةةق ليس ةةت اان للواي ة ال ةةيت تنيةق ةةا أةةا األا ةجاف .وسيواص ةةق
مكت التقيةي  ،الةذي ي مةق ي ةزء مةن انةج مل التوجية .التنييةذي واددارة ،تيسةة الةت ل الةداطلي
الجامةةي إىل ايايدة الي الي ة  ،ويس ة ى قسةةتخدام مقةةاييس اداةةااي القامم ة علةةى األدل ة  ،إىل مواصةةل
حتس الشيافي واملةُساءَل يف األمان واللي ال املي .
 -19وي جض اجلدول  3موجزا األتياجات انج مل التوجي .التنييذي واددارة من املوارد.
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اجلدول 3
امليزاني ةةة األساس ةةية ل ةةربانمج التوجي ةةه التنفي ةةذي واإلدارة لف ةةرتة الس ةةنتني 2021-2020
بسل بنود اإلنفاق
(قليورو)

انند ادنيا

(أ)

تكاليف املووي
طدمات ت اقدي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
لواايم وسلع أساسي ومواد
م دات ومجيبات وأاث
اإلمجايل

(أ)

امليزاني امل تمدة لليلة امليزاني املقلأل لليلة
2021-2020
2019-2018
1 661 6000
65 000
255 986
67 499
2 050 085

1 632 526
65 975
259 826
68 511
2 026 838

النسب املئوي لليج

()1.7
1.5
1.5
1.5
)1.1

ووةةامف امليزاني ة األساس ةةي  :وويي ة واأل ةةدة يف رتب ة وييةةق األم ة ال ةةام ،ووويي ة واأل ةةدة يف الجتب ة م ةةد،2-
ووويي واألدة يف الجتب ف ،5-ووويي واألدة يف الجتب ف ،3-ووويي واألدة يف فئ اطدمات ال ام .

 -2االتصاالت
ُ -20و ة ة ت طةة ة ااتص ةةاات اتياقية ة األمة ة املتح ةةدة ملكافحة ة التص ةةحج مبقتض ةةى املق ةةجر
 ،4/COP.13مةةن أجةةق مسةةاعدة أصةةحاب املصةةلح يف ااتياقية علةةى تنييةةذ اداةةار ااسةلاتي ي
لليةةلة  ،2030-2018وحتقيةةق اموألةةاهت فيمةةا يتصةةق انتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي واننةةاء قةةدرة
علةةى حتمةةق اجليةةاف .وا انةةد أو يتةةا سةةبيق اسةةتيادة أصةةحاب املصةةلح والشةةجياء احملتملة مةةن
مةوارد اتصةةالي مبتكةةجة وجذاانة يف إاةةار ااتياقية علةةى النحةةو الةةذي يةةدع عملقة ويةةوفج إمكانية
تكييي .مع صتلف األ جاض.
 -21والأاي ة الةةيت تس ة ى إليقةةا األمان ة يف فةةلة السةةنت املقبل ة هةةي ال مةةق علةةى توايةةد هوي ة
ااتياقي ة عةةرب ااسةةتخدام الي ةةال ملختلةةف منصةةات ااتصةةال والجسةةامق امليصةةل علةةى اهليئ ة الةةيت
تيم ة اجلمقةةور املختةةار ،واحملتةةوى املقنةةع املةةدعوم دل ة علمي ة سةةليم  .وسةةي جي ت زيةةز الجسةةامق
املتسةةاوق واملنسةةق يف احملافةةق الدولية وعةةن اجيةةق القنةوات ادعيمية الواني ة وادقليمية وال املي ة .
وس ةةي جي أيض ةةا ت زي ةةز جق ةةود ال ةةدعوة قس ةةتخدام طة ةةاب إا ةةال يزي ةةد فق ة مكاس ة التص ةةدي
لتدهور األرا ي ويش ع على اختاأل ادججاءات ألات الصل .
 -22وعلى وج .التحديد ،ستس ى األمان إىل الوفاء قألهداف التالي :
تتوى اتصايل عايل النوعي  .سوف يستند احملتوى ااتصايل والدعوي ليتياقي
(أ)
علةى انيةا ت وألقةامق موثوقة ُجتلة مةن التقةاريج واملةبوعةةات الجميسةي اتياقية مكافحة التصةةحج
واملنقمات/ا موعات ألات الصل األطجى .وست جي تجمل البيا ت وااقةامق وهتيئتقةا يف شةكق
م لومات تُققج ”الوج .ادنساين“ للقضااي وتقجأا أيثج من ألياة الناس؛
(ب) ان ة ةةجواي أس ة ةةةع يف مي ة ةةداو ادع ة ةةيم ال ة ةةاملي .س ة ةةوف تواص ة ةةق األمان ة ة اا ة ةجاة
ادعيم ةةي انش ةةكق اانتك ةةاري وم ة ةزاي ع ةةن اجي ةةق إقامة ة الشة ةجايات وتة ةةويج الق ةةدرات ونش ةةج الراء
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والتقاريج ادطباري والجسامق املدعم  .وستس ى أيضةا إىل ايايدة الةدعوة لةدى البلةداو ةة النااقة
قانكليزي انتوايد ال يقات ادعيمي ادقليمية وتةةويج ااتصةاات املجمية للتألة علةى ألةواجز
اللأة  .وسةةي جي علةةى ةةو اسةلاتي ي إشةجا سةةيجاء اتياقية مكافح ة التصةحج ل را ةةي اجلاف ة ،
الةةذين ي ةةربوو ع ةةن منقةةورات صتلي ة جنسةةانيا وجأجافيةةا ولأ ةةواي ،مةةن أج ةةق ايايدة ااهتمةةام ال ةةام
انقضااي ااتياقي ؛
(ج) ت قةةي ادمكةةا ت الدعوية التقليدية وإمكةةا ت وسةةامق التواصةةق ااجتمةةاعي.
سوف اجي إعداد تتوايت مت ددة الوسامم واللييز على املواد اجلاألان انصجاي الةيت تثةة إع ةاب
املش ةةاهدين وت زي ةةز اخت ةةاأل إجة ةجاءات عاجلة ة ةةد ت ةةدهور األرا ةةي والتص ةةحج .وس ةةي جي و ةةع
اس ةلاتي ي إنتةةاج مت ةةددة الوسةةامم داعم ة ملوقةةع إلكةةلوين متكامةةق ،وايايدة الةةلويل للمةبوعةةات
والتقاريج ادطباري يف وسامق التواصق ااجتماعي؛
(د) الةةدفع قة ُةدما انةموألةةات انةةج مل األرض مةةن أجةةق اايةةاة .سةةوف ي ةةاد تصةةمي
ان ةةج مل األرض م ةن أج ةةق ااي ةةاة لك ةةي ا يقتص ةةج فحس ة عل ةةى يون ةة .منت ةةا اتص ةةاليا ،إ ةةا أداة
للدعوة للسياسات الداعم للأاي  3-15يف أهداف التنمي املستدام .
 -23وي جض اجلدول  4موجزا األتياجات انج مل ااتصاات من املوارد.
اجلدول 4
امليزانية األساسية لربانمج االتصاالت لفرتة السنتني  2021-2020بسل بنود اإلنفاق
(قليورو)

انند ادنيا

(أ)

تكاليف املووي
طدمات ت اقدي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
لواايم وسلع أساسي ومواد
م دات ومجيبات وأاث
اإلمجايل

(أ)

امليزاني امل تمدة لليلة امليزاني املقلأل لليةلة
2021-2020
2019-2018
النسب املئوي لليج
-

1 021 090
101 500
1 122 590

-

ووة ةةامف امليزاني ة ة األساسة ةةي  :وويي ة ة واألة ةةدة يف الجتب ة ة ف ،5-ووويي ة ة واألة ةةدة يف الجتب ة ة ف ،3-وثة ةةي
ووامف يف فئ اطدمات ال ام .

 -3الع قات اخلارجية والسياسات والدعوة
 -24يس ةةاعد انة ةةج مل ال يقة ةةات اطارجي ة ة والسياسة ةةات والة ةةدعوة يف و ة ةةع القضة ةةااي املتصة ةةل
قألرا ةةي واجلي ةةاف عل ةةى ج ةةداول األعم ةةال الجميس ةةي عاملي ةةا وإقليمي ةةا ،وتوس ةةيع نة ةةا مش ةةاري
أصحاب املصلح والشجياء الجميسي  .وعن اجيةق إانةجااي الةرب مل أل ية اددارة املسةتدام للمةوارد
مةةن األرا ةةي وامليةةاه يم ةةق لتحقيةةق أه ةةداف التنمي ة املس ةةتدام وسةةبيق لبن ةةاء صةةمود األنقم ة
اديكولوجي والسكاو ،يةوفج الةرب مل اداةار السياسةاال الةيايم درسةاء عملية ف الة لصةنع القةجار
والتنييذ امل ق ليتياقي .
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 -25وي زء من انج مل ال يقةات اطارجية والسياسةات والةدعوة ،ستواصةق وألةدات التنسةيق
ادقليمي دع وت زيز الت اوو داطةق املنةااق وفيمةا انينقةا ،وتيسةج تبةادل امل لومةات واننةاء القةدرات
وتزويةةد األاةجاف قلةةدع اللوجسةةيت والتشةةأيلي والتنسةةيقي يف إاةةار يةةق مجفةةق ليتياقي ة  .وسةةليز
هذه الوألدات حتديدا على أولوي واألدة أو أيثج من األولوايت السياساتي يف املنةق امل ين .
 -26ويف أثنة ةةاء ف ة ةةلة الس ة ةةنت  ،2021-2020س ة ةةيويل الة ةةرب مل الليي ة ةةز ل ة ةةثي أول ة ةةوايت
يما يلي:
تةويج سياسات قامم علةى األدلة وت ميمقةا ،مبةا يسةق يف جتةاواي ااطتناقةات
(أ)
ودع التنييذ امل ق ليتياقي ؛
(ب)

ايايدة التآاير مع القةاعات وال مليات التكميلي ؛

(ج)

إقام شجايات أشد تجييزا واموألا أل جاض تنييذ ااتياقي .

 -27وفيم ة ةةا ل ة ةةد تة ة ةةويج السياس ة ةةات وت ميمق ة ةةا ،سيسة ة ة ى ان ة ةةج مل ال يق ة ةةات اطارجية ة ة
والسياسةةات والةةدعوة إىل ةةماو إانقةةاء مو ةةو حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي يف مكانة عالية علةةى
جةةدول األعمةةال السياسةةي ال ةةاملي .وسةةي مق الةةرب مل علةةى تش ة يع حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي
انوصي .م ي داااي عديد من أهداف التنمي املستدام  .وسينقج الرب مل يف اطتناقات التنييةذ
الةةيت أانجايهتةةا التقةةاريج الواني ة ل ةةام  2018واطةةةم الواني ة ملكافح ة اجليةةاف املصةةا يف إاةةار
مبادرة مكافح اجلياف ،ويسةاعد يف و ةع طيةارات ليسةت اقت السياسةاتي الي الة  .وسةي مق
الرب مل أيضا على تجمل املواقف السياساتي املتصل قلدعوة املتيق عليقةا يف إاةار ااتياقية  ،إىل
أدوات مييةدة لصةةنا القةجار لةةدع ت زيزهةا وإدماجقةةا يف عملية التنييةةذ الةوا  .وسةةتتوىل وألةةدات
التنسيق ادقليمي دع استقيل الرب مل داطق املنااق وفيما انينقا.
 -28وطص ةةو األولوي ة ال ةةيت حتت ةةق املجتب ة األوىل يف ل ةةال ص ةةيا السياس ةةات القامم ة عل ةةى
األدل وت ميمقا ،سيقوم الرب مل طيل اليلة  2021-2020مبا يلي:
دع ة تةةةويج السياسةةات وييال ة مشةةاري أصةةحاب املصةةلح يف تيسةةة إصةةي
(أ)
األرا ةةي املتةةدهورة علةةى نةاقةةات يبةةةة .وقاسةةتناد إىل ال مةةق الةةذي ا ةةةل ت انةة .األا ةجاف يف
سيا املشاريع والةربامل التحويلية الوانية الةوعية لتحييةد أثةج تةدهور األرا ةي ،واجلقةود الوانية
لتحديةةد املنةةااق السةةاطن واملخةةااج وأوجةة .الضة ف أمةةام اجليةةاف وال واصةةف الجملي ة واللااني ة يف
إاار ااتياقي  ،سيتوىل الرب مل الةدعوة لتحقيةق هةدف ايتة .ت مةي أنشةة إصةي األرا ةي يف
السياسات املت لق قملياه واملنا والبيئ والزراع وااجاج والتنمي ااقتصادي  .وسوف يسةق هةذا
ال مق يف ال قد الدويل لل مق انشنو املاء مةن أجةق التنمية املسةتدام  ،واألعمةال التحضةةي ل قةد
األم ة املتحةةدة دص ةةي الةةنُق اديكولوجي ة  .وسةةيمثق أيض ةةا مو ةةوعا رميس ةةيا يف الةب ة الثاني ة
لتقجيةةج التوق ةةات ال املي ة ل را ةةي املقةةجر إايققةةا يف عةةام  .2021وقتبةةا هةةذا الةةنقل ،يقةةدف
ال ةةرب مل إىل إوق ةةار ادمك ةةا ت ال ةةيت ينة ةةوي عليق ةةا إص ةةي األرا ةةي املت ةةدهورة م ةةن منق ةةورات
ختيةةيض صةةااج اجليةةاف ونةةدرة امليةةاه ،والتخييةةف مةةن ال واصةةف الجملي ة واللااني ة  ،واهل ةةجة ،وإدارة
النزا  ،وحتس ادنتاج الزراعي واألمن الأذامي؛
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(ب) صة ةةيا امليقة ةةوم املت لة ةةق انية ةةج التووية ةةف األطضة ةةج امل تمة ةةد علة ةةى األرا ة ةةي
(اددارة/ادصةةي ) وت زيةةز إمكا تةة .وانصةةي أساسةةي لصةةاخل الشةباب يف املنةةااق الجييية  ،ودراسة
إمكاني تكجار هنل املبادرة األفجيقي ليستدام وااستقجار واألمن يف منااق أطجى؛
(ج) الليي ةةز عل ةةى البيئة ة التمكينية ة لة ةجايدة األعم ةةال اطضة ةجاء الناجحة ة  ،مب ةةا يش ةةمق
ماو السبيق مللكي األرا ي ،وإمكاني ااصول على التكنولوجيا املناسب أو اجلديدة؛
(د) دع تنييذ طةة ال مةق اجلنسةاني ملسةاعدة جقةود األاةجاف الجامية إىل حتسة
إشجا النساء يويييت يف تنييذ ااتياقي ومنتي ات أا ،وتوثيةق من ةزات ودروس الةنقل املجاعةي
ليعتبارات اجلنساني ؛
(هة) انةةدء ال مةةق قألدوات املصةةمم يف إاةةار مبةةادرة مكافحة اجليةةاف ،وأانجايهةةا لموعة
أدوات مكافح اجلياف .وسي مق الرب مل مع الشجياء ملساعدهتا على تصةمي أدوات إ ةافي ايتقةا
الت يق انتنييذ حتييد أثج تدهور األرا ي ،وحتس اطجيةة الت مي ية ال املية  ،وتقةد توجيقةات تقنية
لتخييةف أثةةج ال واصةةف الجملية واللاانية  .ومةةع إسةةناد دور رميسةةي لوألةةدات التنسةةيق ادقليمية  ،سةةيخترب
ال ةةرب مل ه ةةذه األدوات واملب ةةادة التوجيقية ة عل ةةى الصة ة يد القة ةةجي و ة ةدد القض ةةااي ادقليمية ة البااي ة ة
قلت اوو مع اهليئات ادقليمي وي زاي أرياهنا ويدع ال مق الذي تؤدي .املجايز ادقليمي القامم ؛
(و) القيةةام ،مةةن طةةيل وألةةدات التنسةةيق ادقليمية  ،قل مةةق يمججةةع ملجايةةز التنسةةيق
الواني ة ة ليتياقي ة ة وإانقاءهة ةةا ملم ة ة قملناسة ةةبات والتةة ةةورات الجميسة ةةي ألات الصة ةةل علة ةةى ص ة ة يد
السياس ةةات ومنخجا ة فيق ةةا ،وت ةةوفة اس ةةت اقت آني ة عل ةةى استيس ةةاراهتا ومس ةةاعدهتا عل ةةى اخت ةةاأل
قجارات مستنةة يف أثناء دورات مؤ ج األاجاف وهيئات .اليجعي ؛
(اي) املشةةاري يف تك ةجيس أيادوي ة ال ةجايدة للحيةةاة علةةى اللان ة  ،الةةيت تةةدع تةةدري
مقجري السياسات وانناء قدراهت على الص يدين ادقليمي والةوا  ،مةن أجةق املسةاعدة يف حتقيةق
ااستي اب الي ال للمواقف السياساتي املتيق عليقا.
 -29ويوجد احتياج ملبلغ  805 706يورو لتطوير السياسات القائمة على األدلة وتعميمها.
 -30وفيمةةا يت لةةق قألولوي ة الثاني ة طصةةو التةةآاير مةةع القةاعةةات وال مليةةات التكميلي ة يف
أثناء اليلة  ،2021-2020سيضةلع الرب مل مبا يلي على وج .اطصو :
تش ة يع اسةةتخدام املؤش ةجات املدعوم ة قاتياقي ة لقيةةاس التقةةدم احمل ةجاي والةةدفع
(أ)
قاستثمار يف األنشة امل تمدة على األرا ي لتحقيق املنافع على نةا اتياقيةات ريةو الةثي .
وسةةيقوم الةةرب مل يف عةةام  ،2020اانتأةةاء ت مةةي جةةدول أعمةةال األرا ةةي ،انةةدع عمليةةات التنةةو
البيولةةوجي وتأةةة املنةةا لةةدى اعتمةةاد إاارهةةا ااس ةلاتي ي اجلديةةد ،وم ةةاودة النقةةج يف املسةةا ات
الواني املقجرة (لتنييذ اتيا قريس) ،على التوايل .وستسق وألدات التنسيق ادقليمي يف تيسةة
ال ةجانم ان ة األه ةةداف الةوعي ة للبل ةةداو يف ل ةةال حتيي ةةد أث ةةج ت ةةدهور األرا ةةي ،واطة ةةم والة ةربامل
الواني اليت تتصدى لتأة املنا والتنو البيولوجي والتمويق املتصق أما؛
(ب) ص ةةيا مة ةةادة م لوماتي ة ة قامم ة ة علة ةةى األدل ة ة طصة ةةو الة ةةجواانم القامم ة ة ان ة ة
ااجتاهات يف تدهور األرا ي وأمن الةاق  ،واستكشاف أنشة ل عمال يف لةال اسةلاتي يات
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ااس ةةتثمار املش ةةلي انة ة الةاقة ة املت ةةددة وقةاع ةةات إص ةةي األرا ةةي وتق ةةد الرباهة ة عل ةةى
جدواها ،قلت اوو يف ألل مع اللي ال املي ؛
(ج) املسة ةةاعدة يف تنيية ةةذ األهة ةةداف التآايري ة ة واملوا ة ةةي ي يف طة ة ة األم ة ة املتحة ةةدة
ااسةلاتي ي للأةةاقت لليةةلة  ،2030-2017فيمةةا يتصةق انتةةدهور األرا ةةي واجليةاف ،والةةدعوة
إىل مناصجة األوساة امل ني قلأاقت أل جاض النقوض انتحييد أثج تدهور األرا ي؛
(د) الربهن ة عل ةةى أ ي ة التخة ةةيم املتكام ةةق اس ةةتخدام األرا ةةي يف س ةةيا اطة ة
ااض ةجي اجلديةةدة ،وت زيةةز حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي وأ ي ة إدارة ال يق ة التكافلي ة ان ة املنةةااق
الجييي واملنااق ااضجي ؛
(ه) توثي ةةق أث ةةج التص ةةحج/تدهور األرا ةةي واجلي ةةاف عل ةةى ص ةةح عم ةةوم الس ةةكاو،
واملنافع احملتمل من تنييذ ااتياقي من منقور حتس التأذي وختييض ع ء ادصاان قألمجاض.
 -31ويوجة ةةد األتية ةةاج ملبلة ةةغ  636 304ية ةةورو ألنشة ةةة التة ةةآاير مة ةةع القةاعة ةةات وال ملية ةةات
املوا ي ي التكميلي .
 -32وفيما يت لق قألولوي الثالث  ،وهي ماو إقام شجايات أيثج تبلةورا واموألةا يف سةبيق
تنيي ةةذ ااتياقية ة  ،سيسة ة ى ال ةةرب مل أمة ة للتواص ةةق والت ةةاوو م ةةع لموع ةةات أص ةةحاب املص ةةلح
املقمة ة يف ييال ة ة التنيي ةةذ الي ةةال ليتياقية ة  .وط ةةيل ف ةةلة الس ةةنت  ،2021-2020س ةةي مق
الرب مل طاص على ما يلي:
تقةةد الةةدع لليجيةةق امل ة مبنقم ةةات ا تمةةع املةةدين ،والبنةةاء علةةى احملص ةةيت
(أ)
النقامية ألات الصةةل للةةدورة الجاان ة عشةةجة ملةةؤ ج األاةجاف ،يف ألةةدود املةوارد املتاألة هلةةذا الأةةجض.
وسةةيقوم الةةرب مل أيضةةا انتقةةد الةةدع لليجيةةق امل ة مبنقمةةات ا تمةةع املةةدين ومنقمةةات ا تمةةع
املةةدين املقتم ة األطةةجى يف املشةةجو املت لةةق انتوثيةةق امل ةةارف األصةةلي وأليةةااية األرا ةةي .وسةةت مق
األمان أيضا مع القواعد الشبااني  ،وشبك النقوض قلشباب املشلي ان الوياات التاان ل م
املتحدة ،ومع األاجاف من أجق تنييذ اسلاتي ي األم املتحدة للشباب؛
(ب) ااس ةةتمجار ،قلت ةةاوو م ةةع اللي ة ة ال املي ة ة  ،يف تش ة ة يع املش ةةاري م ةةن القة ةةا
اطةةا علةةى ألضةةور اجتماعةةات ااتياقي ة وعملياهتةةا وتش ة يع إنشةةاء سيسةةق القيم ة املسةةتدام
للمنت ات امل تمدة على األرا ي؛
(ج) ايايدة ا ة ةجاة اجلماعة ةةات الديني ة ة يف اا ة ةةةي نشة ةةة حتيية ةةد أثة ةةج تة ةةدهور
األرا ي وختييف أثج اجلياف ،إبانجااي القي ال املي ددارة موارد األرا ي واملياه والبناء عليقا؛
(د) الت ةةاوو مةةع املنقمةةات التقني ة الش ةجيك وويةةاات األم ة املتحةةدة يف ش ةجايات
تقني تددة ألصحاب املصلح املت ددين ،واملشاري يف أنشةتقا ،ومنقا مبادرة حتييد أثةج تةدهور
األرا ةةي التاان ة لليجيةةق امل ة انجصةةد األرض ،الةةيت هتةةدف إىل تةةوفة ”م لومةةات مبدمي ة “ تسةةن
جلميةةع األا ةجاف مةةن ةةمنقا انيةةا ت عالي ة الدق ة للةةدول اجلزري ة الصةةأةة .وعةةيوة علةةى شةةجياء
الت ةةاوو الجميس ةةي داط ةةق منقوم ة األم ة املتح ةةدة مث ةةق منقم ة األمة ة املتح ةةدة ل ذي ة والزراعة ة
(الياو) وانج مل األم املتحدة اد امي وانج مل األم املتحدة للبيئ وهيئ األم املتحدة للمسةاواة
ان اجلنس و ك املجأة واملنقم ال املي ل رصاد اجلوي  ،ست مق األمان يف قضةااي اجليةاف مةع
جقةةات أطةةجى مةةن مللتقةةا ،ااحتةةاد الةةدويل اماي ة الةبي ة وآلي ة األم ة املتحةةدة للميةةاه والةةرب مل
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املتكامةةق ددارة اجلي ةةاف ،فض ةةي ع ةةن ام ةةتيف األم ة املتح ةةدة امل ة مبكافح ة ال واص ةةف الجملي ة
واللااني ة وااتيةةا ال ةةاملي انشةةنو اهل جة/عملي ة الةةجقة امل ني ة قهل ةةجة والش ةجاي الت اوني ة يف لةةال
الأاقت والشجاي ال املي امل ني قاجاج وإعادة الأاقت إىل هيئتقا الةبي ي ؛
(ه) ال مق اننشاة ،عن اجيق مكاتة التنسةيق ادقليمية  ،مةن أجةق تةةويج الت ةاوو
مةةع املنقمةةات ادقليمي ة الةةيت ت ةةلف قلةةدور اااس ة ل ة دارة املسةةتدام مل ةوارد األرا ةةي وامليةةاه يف
إاااي اسلاتي ياهتا اد امي ؛
(و) ال مق ،قلت اوو مع اللي ال املي  ،على دع جقود ت بئ املوارد لكيال التنييةذ
الناجح ليتياقي  ،والقيام يف هذا السيا قا ةجاة املمةنقل يف عمليةات شةجياء التنمية الجميسةي
مثةةق لموع ة السةةب /لموع ال ش ةجين ومةةؤ ج اوييةةو الةةدويل امل ة قلتنمي ة يف أفجيقيةةا ومنتةةدى
الت اوو الصي  -األفجيقي.
 -33ويوجد احتياج ملبلغ  741 864يورو إلقامة شراكات أكثر تبلورا وطموحا.
 -34وي ةجض اجلةةدول  5مةةوجزا األتياجةةات انةج مل ال يقةةات اطارجية والسياسةةات والةةدعوة
من املوارد.
اجلدول 5
امليزانية األساسية لربانمج الع قةات اخلارجيةة والسياسةات والةدعوة لفةرتة السةنتني 2021-2020
بسل بنود اإلنفاق
(قليورو)

انند ادنيا

(أ)

تكاليف املووي
طدمات ت اقدي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
لواايم وسلع أساسي ومواد
م دات ومجيبات وأاث
اإلمجايل

(أ)

امليزاني امل تمدة لليةلة امليزاني املقلأل لليةلة
2021-2020
2019-2018
النسب املئوي لليج
1 992 300
32 100
48 500
100 000
2 172 900

1 928 500
52 882
150 728
51 765
2 183 874

()3.2
64.7
210.8
()48.2
0.5

وو ةةامف امليزاني ة ة األساسة ةةي  4 :وو ةةامف يف الجتب ة ة ف ،4-وووييتة ةةاو يف الجتب ة ة ف ،3-وووييت ةةاو يف فئ ة ة
اطدمات ال ام .

 -4العلم والتكنولوجيا والتنفيذ
 -35يةةوفج انةةج مل ال ل ة والتكنولوجيةةا والتنييةةذ الةةدع للت ةةاوو ال لمةةي ،وييسةةج ادانةةيخ عةةن
امل لومةةات الةةيت تقةةدمقا الةةدول األاةجاف وتقييمقةةا .وتتةةوىل الوألةةدة املنواة قلةةرب مل أيضةةا تسةةية
ووامف األمان يف لال إدارة امل ارف وانناء القدرات.
 -36ويق ةدأم أ ل ة الةةدع للت ةةاوو ال لمةةي عةةن اجيةةق جلن ة ال ل ة والتكنولوجيةةا وهيئتقةةا امل ني ة
قلتياعق ان ال لوم والسياسات .و اي هذه اهليئ هو ايايدة تيسة ُسبق ااصول على امل جف ال لمي
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واملشة ةةورة السياسة ةةاتي املبني ة ة علة ةةى األدل ة ة ال لمي ة ة وتوفةهة ةةا ل اة ةةجاف واجلقة ةةات امل ني ة ة األطة ةةجى،
مسةةقم مةةن يف يف نقةةق امل جف ة  .وينص ة اللييةةز علةةى موا ةةيع تنةةةوي علةةى أ ي ة سياسةةاتي عالي ة
ليتياقي  -فيي فلة السنت  ،2019-2018أنت ت اهليئ تقجيجين فني يوفجاو توجيقات تسن
تت لةةق انتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي ،وتقجي ةجا اثلثةةا يجيةةز عل ةى تنييةةذ املشةةاريع امل تمةةدة علةةى األرا ةةي
يف لال إدارة اجلياف والتخييف من ..ومن ملل أنشة التنسيق الست اليت ا ةةل ت أةا اهليئة
القيام انتحليق الجسامق الجميسي املتصل قتياقية مكافحة التصةحج الةواردة يف التقيةي ال ةاملي الةذي
اجي ةة .املن ةةرب ااك ةةومي ال ةةدويل لل ل ةةوم والسياس ةةات يف ل ةةال التن ةةو البيول ةةوجي وط ةةدمات الة ةنق
اديكولوجي ة  ،ويف التقجيةةج الةةذي أعةةده اليجيةةق الةةدويل امل ة قمل ةوارد الت ةاانع لةةرب مل األم ة املتحةةدة
للبيئ  ،واست جاض مسودات التقجيج اطا الذي أعدت .اهليئ ااكومي الدولية امل نية انتأةة املنةا
انشنو التأة املناطي واألرا ي .وألىت يتسىن للقيئ ميألق التةورات اجلديةدة علةى صة يد ال لة
والسياسةةات ،سةةيكوو مةةن األمةةور اااا ة أو تواصةةق أنشةةةتقا يف إقام ة الشةةبكات مةةع الشةةجياء
ال لمي واملنصات واهليئات ال لمي األطجى أو توسيع نةا هذه الشبكات.
 -37وقلت ةواايي مةةع مةةا ورد أعةةيه ،سيواصةةق انةةج مل ال ل ة والتكنولوجيةةا والتنييةةذ إيةةيء أولوي ة
لدع ال مق الذي تؤدية .هيئة التياعةق انة ال لةوم والسياسةات .وسةتبىن اهليئة علةى عناصةج القةوة
حتوايها واملن زات اليت ألققتقا ألىت الو ،وستنخجة أيضا يف لةاات موا ةي ي جديةدة وقاي ة .
وطيل فةلة السةنت  2021-2020سةيتنلف انةج مل عمةق اهليئة مةن أنشةة تت لةق قألهةداف
وأنش ةةة تت ل ةةق قلتنس ةةيق .وتت ةة .األنش ةةة املت لقة ة قأله ةةداف ةةو موا ةةيع تقييمية ة ت ةةددة،
أما أنشة التنسيق فتتصق قلت اوو مع ال مليات واهليئات اطارجي .
 -38وتليز األهداف املقلأل هليئ التياعق ان ال لوم والسياسات على ما يلي:
(أ)
''1

''2
املني

توفة األدل املبني على ال ل انشنو:
ادسةةقام احملتمةةق لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي يف ختةةةيم ااسةةتخدام املتكامةةق
ل را ي واددارة املتكامل للمشاهد الةبي ي  ،على النحو الةذي يتةيح التوصةق
إىل املةزيل املكةةاين األمثةةق اسةةتخدام األرا ةةي ،يف سةةبيق حتقيةةق منةةافع مت ةةددة
انيئي ة واجتماعي ة واقتص ةةادي  ،وإج ةجاء مب ةةادات ان ة املةال ة املتنافس ة ل ةزايدة
ااع إدارة املوارد من األرا ي؛
حتديد طيارات ف ال يف لال ااويم ت

على إدرا هذه ادمكا ت؛

(ب) تةةوفة األدل ة املبني ة علةةى ال ل ة انشةةنو أألةةد ُهنةةل تقيةةي ورصةةد قةةدرة السةةكاو ةةة
والنق اديكولوجي الض يي على حتمق اجلياف ،على الص د دوو الوا والوا وال املي.

 -39وستواصةةق اهليئة أنشةةةتقا التنسةةيقي املت لقة قملقةةام ألات الصةةل املنواة قملنةةرب ااكةةومي
الدويل لل لوم والسياسات يف لال التنو البيولوجي وطدمات النق اديكولوجي  ،واليجيق الدويل
امل ة قمل ةوارد ،واهليئ ة ااكومي ة الدولي ة امل ني ة انتأةةة املنةةا  ،إ ةةاف إىل اليجيةةق التق ة ااكةةومي
الةةدويل امل ة قللان ة  .وستواصةةق ال مةةق أيضةةا مةةع املبةةادرة ال املي ة للمؤش ةجات املت لق ة قألرا ةةي
التاان لرب مل األم املتحدة للمستوانات البشجي (املومق) ومةع الةرب مل الةدويل ددارة اجليةاف،
وهو مبادرة مشلي ان املنقم ال املي ل رصةاد اجلوية والشةجاي ال املية للميةاه تتصةدى للقضةااي
ال لمي ة املتصةةل قجليةةاف .وفضةةي عةةن ألل ة ستسةةق هيئ ة التياعةةق ان ة ال لةةوم والسياسةةات يف
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إعداد الةب الثاني من تقجيج التوق ات ال املي ل را ي و ةه من األنشة ااتصالي املبني علةى
ال ل يف إاار اتياقي مكافح التصحج ،ألس مقتضى ااال.
 -40ووفق ةةا لص ةةيأليات اهليئة ة  ،س ةةتتوىل حتدي ةةد الس ةةبيق األمث ةةق للمض ةةي ق ةةدما يف اا ةةةي
انةةرب مل عملقةةا ،الةةذي وكةةن أو يشةةمق تكليةةف طبةةة فةةجد أو لموع ة طةرباء إبعةةداد مقم ة م ين ة ،
أو تنق ة ة ةةي اجتماع ة ة ةةات للخة ة ة ةرباء أو تشة ة ة ة يع تنق ة ة ةةي اجتماع ة ة ةةات إقليمية ة ة ة تتواه ة ة ةةا املؤسس ة ة ةةات
أو الشبكات ال لمية ادقليمية  .ووكةن للقيئة  ،يف سةيا أنشةة التنسةيق ،أو تجعةى أعضةاء اتان ة
هلا اضور اجتماعات ألات صل .
 -41ويتحةةدد دور انةةج مل ال لة والتكنولوجيةةا والتنييةةذ يف دعة تسةةية عمليةةات هيئة التياعةةق
ان ة ال لةةوم والسياسةةات عةةن اجيةةق تنقةةي اجتماعاهتةةا وتيسةةة ااتصةةاات فيمةةا ان ة أعضةةامقا.
ويش ةةار ال ةةرب مل أيض ةةا يف التحض ةةة ل ةةدد يب ةةة م ةةن الن ةواتل اليني ة للقيئ ة ويت ةةوىل قلت ةةاوو م ةةع
وألدات أطجى يف األمان  ،تنقي وإدارة اسةتخدام مةوارد اهليئة وإسةداء املشةورة هلةا انشةنو مسةتوى
املوارد املتاأل وال مق قدر ادمكاو على ت بئ املزيد من املوارد.
 -42وقد ة ة ةةاف إىل ا ة ة ةةةي الة ة ةةرب مل انتقة ة ةةد الة ة ةةدع للقيئ ة ة ة  ،يتة ة ةةوىل أيضة ة ةةا التحضة ة ةةة
اجتماع ة ةةات جلن ة ة ة ال لة ة ة والتكنولوجي ة ةةا ومكتبق ة ةةا .ووث ة ةةق ال ة ةةرب مل األمانة ة ة أيض ة ةةا يف صتل ة ةةف
ااجتماعات وال مليات ال لمي  ،ويف إقام الشبكات مع الشجياء ال لمي والت اوو م ق .
 -43ويوج ةةد احتي ةةاج ملبل ةةغ  1 110 570ي ةةورو أل ة ةراض التع ةةاون العلم ةةي تت ةةمن
مبل ةةغ  116 725ي ةةورو ةيئ ةةة التفاع ةةل ب ةةني العل ةةوب والسياس ةةات ومبل ةةغ  76 000ي ةةورو
خلدمة مكتل جلنة العلم والتكنولوجيا.
 -44ووكن تيسة ادانيخ األاجاف من تقيي تنييذ ااتياقي عن اجيق جلنة اسةت جاض تنييةذ
ااتياقي ة  ،قسةةتخدام انيةةا ت موثوق ة وإاةةار للمؤش ةجات متةةزامن مةةع إاةةار عملي ة أهةةداف التنمي ة
املسةةتدام  ،ا سةةيما الأاية  .3-15ومةةن طةةيل التقيةةي  ،تقةةجر األاةجاف األولةةوايت املتوسةةة إىل
ومسةتقدف لتنييةذ ااتياقية  .وي ةزء مةن مقةام
الةويل األجق ،فتضمن انذل إرساء هنةل متبلةور ُ
الوألةدة املنواة انةةرب مل ال لة والتكنولوجيةا والتنييةةذ املت لقة انتيسةة ادانةةيخ وتقيةي التنييةذ ،تتةةوىل
الوألةةدة أيضةةا تةةوفة الةةدع ل ملي ة اننةةاء القةةدرات ألات الصةةل علةةى الص ة يد الةةوا مب ي ة اللي ة
ال املي  .يما تتوىل األعمال التحضةي اجتماعات مكت جلن است جاض تنييةذ ااتياقية وتقةدم
الدع للمكت يف تنقي دورات الل ن وتيسة شؤوهنا.
 -45ويف ع ةةام  ،2018ق ةةدمت أا ةجاف ااتياقي ة تقاريجه ةةا مس ةةتندة ألول م ةةجة عل ةةى لموع ة
متيةةق عليقةةا مةةن مؤشةجات اداةةااي ،مسةةتخدم يف األسةةاس انيةةا ت مبدمية وفجهتةةا األمانة  .وأسةةيج
اانتقال إىل استخدام لموع موألدة للمؤشجات عةن تأيةة يبةة يف يييية إعةداد أدوات ادانةيخ
واسةةتخدامقا مةةن قألبَةةق األا ةجاف .وأدى ألل ة أيضةةا إىل تأيةةة الكييي ة الةةيت اةةجي أةةا دع ة اننةةاء
القةةدرات لتمك ة األا ةجاف مةةن اامتث ةةال التزام ةةات ادان ةةيخ .وأالقةةت جتجان ة ادان ةةيخ األط ةةةة
مناقشات فيمةا انة األاةجاف انشةنو ُسةبق حتسة أدواهتةا مبةا يف أللة اننةاء القةدرات ألات الصةل .
واملنمول أن .مةع اسةتمجار التحسة املتواصةق يف أدوات ادانةيخ والقةدرات سةيكوو ميسةورا كة
األاةجاف يف املسةةتقبق مةةن ااسةةتخدام املتزايةةد موعاهت ةا الواني ة للبيةةا ت واتبةةا مسةةار منق ةةي
مشةةل انش ةةنو يييي ة تق ةةد البي ةةا ت إىل م ةةؤ ج األا ةجاف .وقعتم ةةاد أه ةةداف حتيي ةةد أث ةةج ت ةةدهور
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األرا ةةي وتنيي ةةذ األنشة ةةة ألات الص ةةل  ،سة ةةيكوو مةل ةةوق م ةةن عملية ةةات ادان ةةيخ يف املسة ةةتقبق
أو تس ةةاعد م ةةؤ ج األا ةجاف عل ةةى اس ةةتخي اس ةةتنتاجات م ةةن لموع ة اني ةةا ت مكين ة وموثوق ة
علميةةا وتقيةةي امل لومةةات النوعي ة عةةن التنييةةذ النةةاجح دوقةةار اجلقةةود املبذول ة لتحقيةةق حتييةةد أثةةج
تدهور األرا ي.
 -46وفيم ةةا ل ةةد ف ةةلة الس ةةنت  ،2021-2020تتمث ةةق أول ةةوايت تيس ةةة ادان ةةيخ وتقي ةةي
التنييذ فيما يلي:
تقي ةةي آط ةةج عملي ة ل ان ةةيخ وتق ةةديجها ،م ةةع مجاع ةةاة اط ةةربة املكتس ةةب وال ةةدروس
(أ)
املسةةتيادة والت ليقةةات ال ةواردة مةةن األا ةجاف ،أةةدف حتس ة إج ةجاءات تبليةةغ امل لومةةات واارتقةةاء
اننوعي وأشكال التقاريج اليت تقدم إىل مؤ ج األاجاف؛
(ب) حتس ة أدوات وعمليةةات ادانةةيخ علةةى ةةو ييضةةي إىل التقيةةي الي ةةال لتنييةةذ
ااتياقية يف جلن ة اسةةت جاض تنييةةذ ااتياقي ة  ،مةةع تةةوفة أدوات ل اةجاف لتمكينقةةا مةةن التخةةةيم
لتنييذ حتييد أثج تدهور األرا ي ورصده على الص يد الوا .
 -47ويوجةةد احتيةةاج ملبلةةغ  1 567 600يةةورو لتيسةةب اإلب ة ي وتقيةةيم التنفيةةذ منهةةا
مبلغ  76 000يورو خلدمة اجتماعات مكتل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية.
 -48وتيسةةج مقةةام إدارة امل جف ة يف إاةةار ااتياقي ة تقصةةي امل ةةارف (عةةن اجيةةق توثيةةق امل جف ة
انةجيق ة منق ي ة ) ونش ةةج امل ةةارف (قس ةةتمداد امل جف ة م ةةن الش ةةجياء وأص ةةحاب املص ةةلح ) وتب ةةادل
البيا ت وامل لومات وامل ارف ألات الصل واقتسامقا ان أصحاب املصلح .
 -49وفيما يت لق انيلة السنت  ،2021-2020سليز إدارة امل جف على األولوايت التالي :
القيام ،قلت ةاوو مةع الشةجياء ،انةزايدة تقاسة البيةا ت وامل لومةات وامل ةارف مةن
(أ)
أجق ت زيز ممارسات جتن تةدهور األرا ةي وإصةي األرا ةي الةيت ت ةاين تةدهورا قلي ةق ،وايايدة
امل ارف واملقارات ال لمي والتقني ألصحاب املصلح يف إاار ااتياقي ؛
(ب) مواصةةل تةةةويج املوقةةع الشةةبكي ملجيةةز م ةةارف اتياقي ة األم ة املتحةةدة ملكافح ة
التصةةحج ،جل لةة .املصةةدر الوأليةةد املتةةا ألصةةحاب املصةةلح لياةةي علةةى امل ةةارف ألات الصةةل
قاتياقي  ،مبا يف ألل أألد التوجيقةات واملةوارد املبنية علةى ال لة  .وسيتضةمن أللة اتبةا هنةل
متكامق لتقاس امل لومةات وامل ةارف يجمةي إىل دعة اننةاء القةدرات والةدعوة وااتصةاات ،وإاتألة
سةةبيق ميسةةور لياةةي علةةى منت ةةات هيئة التياعةةق انة ال لةةوم والسياسةةات ،وسةةوى أللة مةةن
امل لوم ةةات ألات الص ةةل للسياس ةةات املبنية ة عل ةةى ال لة ة  ،وعل ةةى قاممة ة اطة ةرباء املس ةةتقل وقواع ةةد
البيا ت واألدوات املتاأل األطجى يف إاار لموع أدوات مكافح التصحج؛
(ج) مواص ةةل الت ةةاوو م ةةع الش ةةجياء ألوي املق ةةارات يف تيس ةةة ُس ةةبق ااا ةةي عل ةةى
أفض ةةق املمارس ةةات ومل ق ةةا ،فض ةةي ع ةةن تب ةةادل البي ةةا ت وامل لوم ةةات م ةةع انواانة ة األم ة ة املتح ةةدة
ادلكلوني للم لومات املت لق قاتياقات البيئي املت ددة األاةجاف التاان ة لةرب مل األمة املتحةدة
للبيئة ة  ،وش ةةبك التن ةةو البيول ةةوجي وط ةةدمات ال ةةنق اديكولوجية ة التاان ة ة ل ةةرب مل األمة ة املتح ةةدة
اد امي ،والبواقت ادلكلوني األطجى ألات الصل ؛
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(د) مواصل حتس ييةاءة وف الية املشةاريع الداطلية ددارة امل لومةات وامل ةارف يف
األمان واللي ال املي .
 -50ويوجد احتياج ملبلغ  220 970يورو أل راض إدارة املعرفة.
 -51وتجمي أنشة انناء القدرات اليت تضةةلع أةا األمانة إىل ايايدة امل ةارف واملقةارات التقنية
واطربة اليني لةدى أصةحاب املصةلح يف ااتياقية لتمكيةنق مةن إسةداء الةدع الي ةال لتنييةذها.
وينةةةوي ت ةةدري ا ةةيب الدراسةةات ال لي ةةا وص ةةأار املةةووي اليني ة عل ةةى أ يتةة .أيض ةةا ،ووك ةةن
حتقيقةة .عةةن اجيةةق انةةج مل واسةةع النةةةا للتةةدري الةةداطلي/التةويج املق ة  .وتيسةةج أدوات انن ةةاء
الق ةةدرات يف ااتياقية ة م ةةا يل ةةي ،عل ةةى س ةةبيق املث ةال( :أ) تب ةةادل امل لوم ةةات وت لة ة األقة ةجاو انش ةةنو
أه ةةداف حتيي ةةد أث ةةج ت ةةدهور األرا ةةي والتخيي ةةف م ةةن أث ةةج اجلي ةةاف؛ (ب) انن ةةاء ي ةةادر واة ة م ةةن
املةةووي اليني ة لةةدع عملي ة ادانةةيخ؛ (ج) ااصةةول علةةى املتةةا مةةن اط ةربات التقني ة وال لمي ة
والتدري واملوارد املالي .
 -52ويف اليةةلة  2021-2020سةةليز أنشةةة اننةةاء القةةدرات علةةى دع ة حتييةةد أثةةج تةةدهور
األرا ي وختييف آاثر اجليةاف وت مةي املنقةور اجلنسةاين ،فضةي عةن التوسةع يف انةج مل التةدري
الداطلي/التةويج املق  .وسةي جي قسةتمجار حتةدية سةو اننةاء القةدرات انتزويةده مبحتةوى جديةد
يتنتى من مصةادر صتلية  ،مةع التةلةع إىل حتقيةق هةدف تةدد يتمثةق يف ايايدة املةواد املتاألة قللأة
الجوسي  .وستتا مزيد من فج الت ل ادلكةلوين مةع إاةي منصة الةت ل ادلكةلوين ليتياقية ،
اليت ستوفج دورات دراسي تتصق ان مليات ااتياقي  ،مبا فيقا سةت دورات دراسةي جديةدة للةت ل
ادلكلوين يف إاةار ااتياقية  .وقلبنةاء علةى الةدروس املسةتقاة مةن الةدورات الدراسةي الةيت ُعقةدت
يف يا  ،اجي التخةيم مل جض تدرييب آطج يف إاار ااتياقي يةنق مباشةجة عقة اجتمةا جلنة
اس ةةت جاض تنيي ةةذ ااتياقي ة املتخل ةةق لل ةةدورات .وس ةةيت أيض ةةا ت ةةدعي انن ةةاء الق ةةدرات عل ةةى الص ة يد
الوا ودوو ادقليمي وادقليمي وتيسةه.
 -53وسةةي جي ت زيةةز نشةةاة سةةو اننةةاء القةةدرات وس ةواه مةةن أنشةةة اننةةاء القةةدرات ليتياقي ة
قاستخدام الي ال لوسامق التواصةق ااجتمةاعي واملسةاانقات وامل ةارض .وسيواصةق انةج مل ال لة
والتكنولوجيةةا والتنييةةذ أيضةةا تةةوفة مناسةةبات إعيمي ة وتا ةجات للمةةدارس واجلام ةةات ،ألس ة
الةل ة ة  .وس ةةيت  .تك ةةوين ش ة ةجايات دع ة ة وتيس ةةة انن ةةاء الق ةةدرات عل ةةى وج ةة .التحدي ةةد ص ةةوب
املنقمات ااكومي الدولي دوو ادقليمي واجلام ةات ومؤسسةات البحةو  ،وسةي جي يف الوقةت
ألات .مقاران لموع منتقاة من منقمات ا تمع املدين ووياات التنمي واملنقمات ادقليمي .
 -54ويوجد احتياج ملبلغ  306 230يورو أل راض بناء القدرات.
 -55وي جض اجلدول  6موجزا األتياجات انج مل ال ل والتكنولوجيا والتنييذ من املوارد.
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اجلدول 6
امليزانيةةة األساسةةية لةةربانمج العلةةم والتكنولوجيةةا والتنفيةةذ لفةةرتة السةةنتني 2021-2020
بسل بنود اإلنفاق
(قليورو)

انند ادنيا

(أ)

تكاليف املووي
طدمات ت اقدي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
لواايم وسلع أساسي ومواد
م دات ومجيبات وأاث
مكت جلن ال ل والتكنولوجيا
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
مكت جلن است جاض تنييذ ااتياقي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
اإلمجايل

(أ)

امليزانية امل تمةةدة لليةةلة امليزاني املقلأل لليلة
2021-2020
2019-2018

النسب املئوي لليج

()17.1
()15.9
()92.5
()29.7
-

3 410 400
117 000
108 000
166 000
-

2 827 790
98 455
8 120
116 725
-

68 400
7 600

69 426
7 714

1.5
1.5

68 400
7 600
3 953 400

69 426
7 714
3 205 370

1.5
1.5
)18.9

وو ةةامف امليزانية ة األساس ةةي  :وويي ةةاو يف الجتبة ة ف ،5-و 3وو ةةامف يف الجتبة ة ف ،4-ووويية ة واأل ةةدة يف
الجتب ف ،3-و 3ووامف يف الجتب ف ،2-و 3ووامف يف فئ اطدمات ال ام .

 -5اخلدمات اإلدارية
 -56يُكلةةف انةج مل اطةةدمات اددارية مبقمة ةةماو تقةةد اطةةدمات ل مانة واللية ال املي ة
اني الي ة وييةةاءة يف لةةاات اددارة املالي ة وامل ةوارد البشةجي وطةةدمات املةةؤ جات والسةةيج واملشةةلايت
وتكنولوجيا امل لومات ،وفقا للنقام األساسي وادداري ل م املتحدة وااتياقي .
 -57ويف فةةلة السةةنت  ،2021-2020سيواصةةق انةةج مل اطةةدمات ادداري ة جقةةوده لتحس ة
ال مليةةات ادداري ة لتلبي ة ااألتياج ةةات املتزاي ةةدة للمنقم ة  .وم ةةع ا ةجاة منقوم ة األم ة املتح ةةدة يف
عملية ة لتوألي ةةد ادجة ةجاءات اددارية ة الجوتينية ة يف مجاي ةةز اط ةةدمات عل ةةى النة ةةا ال ةةاملي ،ستش ةةل
األمان اننشاة مع األمة املتحةدة يف نيويةور لضةماو تةوافج نوعية أفضةق مةن اطدمة سةلوب أيثةج
ف الية مةةن أليةةة التكلية  .واةةجي إاةةااي أللة عةةن اجيةةق عملية للتوصةةيف الةةووييي تنيةةذ ألاليةةا يف
إاةار مبةادرة ”مةوارد انشةجي واألةدة“ ويتواهةا مكتة إدارة املةوارد البشةجي  .وسةتتوىل الوألةدة املنواة
انتقد اطدمات ادداري أيضةا تةةويج قةدرهتا علةى انةة ادعةي ت عةن الووةامف علةى أوسةع نةةا
ممكةةن مةةن اجلمقةةور قسةةتخدام منصة األمة املتحةةدة للتوويةةف (إنسةةبةا) ،وسةةت مق أيضةةا علةةى أ تة
يثة من عمليات املوارد البشجي اليت تؤدى يدواي يف الوقت ااا ج.
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 -58وفيما لةد طةدمات املةؤ جات ،ستواصةق األمانة دورهةا يف مسةاعدة األاةجاف علةى تةوفة
ال ةةدع ادججام ةةي لل ةةدورات الجاية ة ليتياقية ة  ،مب ةةا يف أللة ة ت ةةويل إجة ةجاءات تس ةةية جلس ةةات م ةةؤ ج
األا ةجاف وحتضةةة مةةذيجات املتكلم ة لجسسةةاء اجللسةةات ومةةوجزات وان ةجامل ال مةةق لليومي ة وصةةيا
تقةةاريج عةةن سةةة أعمةةال املةةؤ ج وهيئاتةة .اليجعية  .وسيتواصةةق علةةى مةةدار فةةلة السةةنت تةةوفة طةةدمات
املةةؤ جات لل مليةةات التحض ةةي لتنقةةي دورات ان قةةاد مةةؤ ج األا ةجاف واجتماعةةات هيئاتةة .اليجعي ة ،
يم ة ةةا سيس ة ةةتمج ت ة ةةوفة ط ة ةةدمات جتقي ة ةةز الواثم ة ةةق وحتجيجه ة ةةا هل ة ةةذه ال ة ةةدورات واجتماع ة ةةات املكت ة ة
واملناسبات املخصص ومنشورات ااتياقي  ،ألس ااقتضاء.
 -59وي جض اجلدول  7موجزا األتياجات انج مل اطدمات ادداري من املوارد.
اجلدول 7
امليزانية األساسية لربانمج اخلدمات اإلدارية لفرتة السنتني  2021-2020بسل بنود اإلنفاق
(قليورو)

انند ادنيا

(أ)

تكاليف املووي
طدمات ت اقدي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
لواايم وسلع أساسي ومواد
م دات ومجيبات وأاث
اإلمجايل

(أ)

امليزاني امل تمدة لليلة امليزاني املقلأل لليلة
2021-2020
2019-2018
النسب املئوي لليج
457 375
313 000
34 000
1 634 676
35 000
35 000
2 509 051

ووامف امليزاني األساسي  :وويي واألدة يف فئ اطدمات ال ام .

263 900
278 389
34 510
1 659 196
35 525
35 525
2 307 045

()42.3
()11.1
1.5
1.5
1.5
1.5
)8.1

جيم -احتياجات اآللية العاملية من املوارد
 -60يتحةةدد اهلةةدف ال ةةام لآللي ة ال املي ة يف فةةلة السةةنت  2021-2020يف تقةةد الةةدع
ل ا ةجاف لت زيةةز تنييةةذ ااتياقي ة  ،مبةةا يف ألل ة حتقيةةق حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي علةةى الص ة يد
الةةوا  .وستواصةةق اللي ة ال املي ة ال مةةق مةةن أجةةق الوصةةول مبةةا حتدثةة .مةةن أثةةج إىل ألةةده األقصةةى
و ماو تساو الدع الذي تقدم .تساوقا اتما مع األولوايت الواني قلتنييةد علةى أداء عملقةا
وفقةةا ملبةةادة اد ةةاف والتكامةةق والتوجةة .ةةو حتقيةةق النتةةامل .وعلةةى هةةذا األسةةاس سةةتقوم اللي ة
ال املي ة  ،قلتنسةةيق مةةع األمان ة  ،انلييةةز عملقةةا علةةى ثةةي أولةةوايت متداطل ة ميضةةي إىل تنييةةذ
ااتياقي هي:

GE.19-11340

(أ)

دع هتيئ البيئات التمكيني وت زيزها؛

(ب)

تيسة ااصول على التمويق املتا ؛

(ج)

رعاي مشاريع جتجيبي ويلي واانتكاري جديدة.
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 -61وتُ ة ةةجض فيم ة ةةا يل ة ةةي األتياج ة ةةات األنش ة ةةة األساس ة ةةي وم ة ةوارد امليزاني ة ة األساس ة ةةي ألات
الصةةل لكةةق أولوي ة مةةن هةةذه األولةةوايت ،إ ةةاف إىل ااألتياجةةات وامل ةوارد املت لق ة إبدارة وتنسةةيق
اللي ال املي .
 -62وانأي دع هتيئ البيئات التمكيني امل ين  ،ستواصق اللي ال املي تقد دعمقا ل اجاف
يف صيا أاج وانية تتصةق قاتياقية  ،مةع إيةيء تجييةز طةا علةى اسةتكمال املشةاريع والةربامل
التحويلية الةوعية لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي ،وإعةداد طةةةم وانية ملكافحة اجليةةاف ،وتنييةةذ
املجألل املقبل من انج مل تدعي عملي ادانيخ إىل ااتياقي .
 -63وستواصق اللي ال املي دع البلداو األاجاف الجا ب يف اانضمام إىل املشةاريع والةربامل
التحويلي ة الةوعي ة لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي ،وتقةةد الةةدع التق ة ونشةةج أفضةةق املمارسةةات
للمسا يف تجشيد حتييد أثج تدهور األرا ي يف ال مليات الواني لتخةيم استخدام األرا ي.
 -64واعتبة ةةارا مة ةةن  1ألزيجاو/يونية ةة ،2019 .انلة ةةغ عة ةةدد البلة ةةداو املنضة ةةم ملبة ةةادرة مكافح ة ة
اجليةةاف  71انلةةدا .وقاعتمةةاد علةةى م ةوارد طارج ة عةةن امليزاني ة سةةتدع اللي ة البلةةداو األا ةجاف
دنشاء األاج املؤسسي الضجوري لتنييذ اطةم الواني ملكافح اجلياف ،مبا يف ألل مةن طةيل
و ع ُهنل متكامل لتخييف املخااج وااست اان ااداثت اجلياف.
 -65وقل مق يدا انيد مع األمان  ،ستقدم اللي ال املي الدع للدول األاجاف ملواصةل تةةويج
ال ةةنق الجاهن ة ة ل انة ةةيخ والجصة ةةد وإدطة ةةال حتسة ةةينات فيقة ةةا لكيال ة ة تقة ةةد التقة ةةاريج قلججة ةةو إىل
اس ةلاتي ي ااتياقي ة  ،وستتوسةةق يف ألل ة انتةةوفة طةةدمات مةةن قبيةةق منصةةات الت لةةي ادلكةةلوين
واألدل ة التوجيقي ة علةةى ادنلنةةت ومكات ة املسةةاعدة واط ةربات ادقليمي ة والتةةدري املباشةةج علةةى
أدوات رصد تدهور اللانة  .وسيسةت هةذا النشةاة انتمويةق مشةل يتةنتى مةن مةوارد طارجة عةن
امليزاني  .وانةيقةا مةن هةذا اهلةدف ،سةت مق اللية ال املية مةع انةج مل األمة املتحةدة للبيئة لتيسةة
ااصول على التمويق من مجفق البيئ ال املي .
 -66ويوجد احتياج ملبلغ  762 529يورو لتهيئة البيئات التمكينية وتعزيزها.
 -67وستواصق اللي ال املي تيسة مساعي األاةجاف للوصةول إىل التمويةق املتةا  ،عةن اجيةق
مسةةاعدهتا علةةى و ةةع مقلألةةات ويلي ة ل ةربامل ومشةةاريع حتويلي ة لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي،
وت مي ااست اان اجلنساني يف إعداد الربامل واملشاريع ال ام لآللي ال املي  ،وإشةجا مجفةق البيئة
ال املي وهيئات التمويق األطجى ،اانتأاء تيسة تدفق املوارد دعما لتنييذ ااتياقي .
 -68وق تنةةام الةةدروس املستخلصة مةةن دعة البلةةداو يف و ةةع املشةةاريع والةربامل التحويلية لتحييةةد
أث ةةج ت ةةدهور اللانة ة ط ةةيل ف ةةلة الس ةةنت  ،2019-2018ستواص ةةق اللية ة ال املية ة مس ةةاعدة البل ةةداو
األاةجاف يف ااصةةول علةةى التمويةةق املتةةا انتزويةةدها انةةدع ييصةةق هلةةا طصيصةةا يف سةةيا عملية و ةةع
املقلألات املشاري ي  .وسةيز هذا الدع على املجألل املبكجة دعةداد املشةجو  ،الةيت ا يتةا فيقةا عةادة
سوى قدر تدود من املوارد التقني واملالي  ،فضةي عةن تقةد املسةاعدة للبلةداو يف تةدعي ال مةق التقة
املنيةةذ يف ثنةةااي املشةةاريع وال ةربامل التحويلي ة لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي .وسةةيقلو هةةذا الةةدع التق ة
انتيسةةة ااةوار مةةع الشةةجياء الجميسةةي مةةن قبيةةق ،ييةةا ت التنييةةذ واجلقةةات املمثلة ملصةةادر التمويةةق علةةى
الص يد الوا  ،وت مي ااست اان اجلنساني مبواصل ت زيز الشةجايات املربمة مةع الويةاات املتخصصة
مثق هيئ األم املتحدة للمساواة ان اجلنس و ك املجأة وااحتاد الدويل اماي الةبي .
22

GE.19-11340

ICCD/COP(14)/7
ICCD/CRIC(18)/2

 -69ورمبا حتتاج البلداو األاجاف أيضا مساعدة يف ااصول علةى ويةق لي ةةي نشةة
ت ينقةةا علةةى تنييةةذ طةةقةةا الوانية ملكافحة اجليةةاف ،وانةيقةةا مةةن هةةذا اهلةةدف ،سةةتتوىل اللية
ال ا ملي ة إقام ة ش ةجايات وت بئ ة م ةوارد طارجي ة عةةن امليزاني ة لةةدع البلةةداو يف إنشةةاء مشةةاريع عةةرب
عملي مماثل لل ملي اليت أنشئت لدع املشاريع والربامل التحويلي لتحييد أثج تدهور األرا ي.
 -70وفيمة ةةا يت لة ةةق انت مة ةةي ااسة ةةت اان اجلنسة ةةاني يف إعة ةةداد مشة ةةاريع اللي ة ة ال املي ة ة وانجالقة ةةا،
ستواص ة ةةق اللية ة ة ال املية ة ة ط ة ةةيل ف ة ةةلة الس ة ةةنت  2021-2020دعة ة ة جق ة ةةود األاة ة ةجاف لجسة ة ة
مس ة ةةار ليس ة ةةت اان اجلنس ة ةةاني أيث ة ةةج منق ية ة ة يف ل ة ةةال حتيي ة ةةد أث ة ةةج ت ة ةةدهور األرا ة ةةي وا ة ةةاات
األطجى ليتياقي  ،مبا يتماشى مع طةة ال مةق اجلنسةاني  .وسةت زاي اللية ال املية الشةجايات املنشةنة
مع ااحتاد الدويل اماي الةبي وهيئ األم املتحدة للمساواة ان اجلنس و ك املةجأة ،وتسةتييد
منقةا ،يف تةوفة مسةاعدة للبلةةداو يف لةال تصةمي اسةت اان جنسةةاني يف املشةاريع والةربامل التحويلية
لتحيي ةةد أث ةةج ت ةةدهور األرا ةةي ،متوس ةةل يف ألل ة ت ةةوفة ط ةةدمات تقني ة ل ا ةجاف مب ةةا فيق ةةا مكت ة
للمساعدة اجلنساني وأللقات عمق إقليمي /واني لبناء القدرات ودليق ددماج املنقور اجلنساين.
 -71ويتضةةمن تيسةةة ُسةةبق ااصةةول علةةى املةوارد أيضةةا مواصةةل ت زيةةز الشةجايات مةةع ويةةاات
التمويةةق .وسةةوف تواصةةق اللية ال املية الت ةةاوو مةةع مجفةةق البيئة ال املية ملسةةاعدة البلةةداو يف انجلة
موارد املجفق على و داع لتنييذ ااتياقي  .وستواصق اللي ال املي أيضا الت اوو مةع مجفةق البيئة
ال املي والوياات الشجيك األطةجى لةدع هتيئة انيئة كينية داعمة لتنييةذ ااتياقية علةى الصة يد
الةةوا  .وانةيقةةا مةةن هةةذا اهلةةدف ،سةةتنخجة اللي ة ال املي ة أيضةةا مةةع هيئةةات التمويةةق واهليئةةات
التقني املت ددة األاجاف يف مناسبات لبناء القدرات تنشج فيقا على مووييقا املختص اجلوانة
التقني ة داةةار حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي واطةةةم الواني ة ملكافح ة اجليةةاف والةةنُقل ااانتكاري ة
األطةةجى ل ة دارة املسةةتدام ل را ةةي مبةةا يف ألل ة ت مةةي القضةةااي اجلنسةةاني يف املشةةاريع امل تمةةدة
على األرا ي .وستسق هذه ال ملي دانجام الشجايات التشأيلي مع مؤسسةات التمويةق يف ت زيةز
الدروس املستخلص من أنشة انناء القدرات اليت ججى اا ةي أا مع مصجف التنمي لأجب
أفجيقيةةا ،ومةةن املقةةجر عقةةد اجتماعةةات يف النصةةف الثةةاين م ةن عةةام  2019يف إاةةار الش ةجاي مةةع
مصجف التنمي األفجيقي ومنقم الت اوو السيوي للأاقت.
 -72وستواصق اللي ال املي دع جقود اتياقيات ريةو الةثي مةن أجةق إنشةاء آليةات لتةوفة
مساعدة تقني ومالي يف صيا مشاريع تس ى إىل حتقيق أهداف هذه ااتياقيات.
 -73ويوجد احتياج ملبلغ  1 106 878يورو لتيسب ُسبل احلصول على التمويل املتاح.

 -74وستواص ة ةةق اللية ة ة ال املية ة ة استكش ة ةةاف الي ة ةةج لت زي ة ةةز املش ة ةةاريع الت جيبية ة ة التمويلية ة ة
وااانتكاري ة اجلديةةدة قاسةةتيادة مةةن الةةدروس املستخلص ة مةةن عملي ة إنشةةاء صةةندو حتييةةد أثةةج
ت ةةدهور األرا ةةي ،ومة ةؤاايرة ال ةةدعوة ملناص ةةجة مب ةةادرة اجل ةةدار األطض ةةج األفجيق ةةي الكب ةةة للص ةةحجاء
والساألق ،وااستيادة من هذه اجلقود الدعوي لتيسة تدفق ويق جديد داع ليتياقي .

 -75وسةت مق اللية ال املية علةى إشةجا املؤسسةات املالية ال امة واطاصة واملسةتثمجين املؤسسةي
واملنقمةات األطةجى املنخجاة يف ااسةتثمار املسةتدام لةزايدة تةةويج املؤسسةات اطاصة وأدوات التمويةةق
املخ ةةتلم اجلدي ةةدة دعم ةةا ليتياقية ة  .وس ةةتتوىل اللية ة ال املية ة أيض ةةا إقامة ة رواان ةةم م ةةع اهليئ ةةات األط ةةجى
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املشةةاري يف الت بئة املبتكةةجة للمةوارد ،مبةةا فيقةةا فجقة ال مةةق املشةةلي انة الويةاات امل نية انتمويةةق التنمية
التاان ل م املتحدة ،ومؤسسات التمويق املت ددة األاجاف ومصارف التنمي الواني .
 -76وستواصةةق اللي ة ال املي ة دع ة صتلةةف عناصةةج مبةةادرة اجلةةدار األطضةةج األفجيقةةي الكبةةة
للصةحجاء والسةةاألق لت زيةز اننةةاء قةدرات ا تم ةةات احمللية ألةةىت يتسةىن ايايدة ااسةةتثمارات املكجسة
دصةةي األرا ةةي وطلةةق الووةةامف اطضةجاء عةةرب سلسةةل القيم ة املدفوع ة قلةل ة  ،مبةةا يف ألل ة
اعتماد وألج مبتكج لسلسل القيم يالقيام مةثي ،إبدطةال ال مةق سةالي إنتةاج ألججةي ايراعةي
مس ةةتدام  ،وتيس ةةة جتقي ةةز تاص ةةيق األرا ةةي اجلافة ة (املورينأ ةةا والي ةةاوقب) داط ةةق البل ةةداو وفق ةةا
للم ةةاية ال ضةةوي أل ةجاض تصةةديجها دوليةةا ،إ ةةاف إىل رانةةم منت ةةي اايةةاايات الصةةأةة قملشةلين
ال ةةاملي وت ةوايي ق علةةى سيسةةق املتةةاجج األورواني ة الكةةربى .وسةةتتوىل اللي ة ال املي ة أيضةةا ت بئ ة
امل ةوارد وتنيي ةةذ املش ةةاريع الدعوي ة ل ةزايدة ال ةةوعي ال ةةاملي مبب ةةادرة اجل ةةدار األطض ةةج األفجيق ةةي الكب ةةة
للصحجاء والساألق انشن محل مناصجة واستكشةاف طيةارات للت بةة النقةدي عةن اجلقةود الدعوية
الناجح ة عةةن اجي ةةق حتويلقةةا إىل اسةةتثمارات ملموس ة  ،يالقيةةام مةةثي إبنش ةةاء آلي ة لتلقةةي هب ةةات
املواان أو املؤسسات اطةي أو إنشاء ويق مكجس للمبادرة.
 -77وسةةوف تقةةدم اللية ال املية أيضةةا الةةدع لتنييةةذ مشةةاريع جتجيبية اانتكارية واختةةاأل تنييةةذها
النةةاجح أساسةةا اجتةةذاب مةوارد إ ةةافي أل ةجاض التوسةةع فيقةةا .ويف هةةذا السةةيا  ،سةةتقوم اللي ة
ال املي اندع السلةات احمللي يف تنييذ مشجو ”إااد أر ٍ
اض اياطجة قليج  :حتويةق سةبق ال ةيش
عن اجيق إصي املشاهد الةبي ي يف الساألق“.
 -78ويوج ةةد احتي ةةاج ملبل ةةغ  1 071 089ي ةةورو ل ةةدعم املش ةةاريع التمريبي ةةة التمويلي ةةة
واالبتكارية اجلديدة.
 -79ويت ةةوىل امل ةةديج ال ةةام لآللي ة ة ال املي ة ة مق ةةام ت ةةوفة اددارة والتوجي ةة .ااس ة ةلاتي ي عموم ةةا
فيم ةةا يت ل ةةق قلواية ة املنوا ة ة قللية ة  .ويق ةةوم مكتب ةة ،.قلت ةةاوو والتنس ةةيق م ةةع األم ة ة التنيي ةةذي
ليتياقي ة  ،انتحدي ةةد أول ةةوايت اللي ة والتخة ةةيم ل ملياهت ةةا .وين ةةاة مكت ة امل ةةديج ال ةةام مبس ةةؤولي
الربل وامليزاني وت بئ املوارد ،يما يُ ىن نشة إدارة امل جف واألنشة ااتصالي يف اللي .
 -80ويوجد احتياج ملبلغ  754 409يورو إلدارة اآللية العاملية وتنسيقها.
 -81وي جض اجلدول  8موجزا األتياجات اللي ال املي من املوارد.
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اجلدول 8
امليزانية األساسية لآللية العاملية لفرتة السنتني  2021-2020بسل بنود اإلنفاق
(قليورو)

انند ادنيا

(أ)

تكاليف املووي
طدمات ت اقدي
سيج
تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
لواايم وسلع أساسي ومواد
م دات ومجيبات وأاث
اإلمجايل

(أ)

امليزاني امل تمدة لليلة امليزاني املقلأل لليلة
النسب املئوي لليج
2021-2020
2019-2018
3 059 400
164 000
77 000
317 900
22 000
3 640 300

3 272 360
166 460
78 155
155 600
22 330
3 694 905

7.0
1.5
1.5
()51.1
1.5
1.5

ووةةامف امليزاني ة األساسةةي  :وويي ة يف الجتب ة مةةد ،1-ووويي ة يف الجتب ة ف 4 ،5-وووييتةةاو يف الجتب ة ف،4-
و 4ووامف يف الجتب ف ،3-وووييتاو يف الجتب يف ،2-و 4ووامف يف فئ اطدمات ال ام .

رابعا -االستنتاجات والتوصيات
 -82قةةد تر ةةل األطةراف يف النظةةر يف خطةةة العمةةل الشةةاملة املتعةةددة السةةنوات املقرتحةةة
 )2023-2020وب ةةرانمج العم ةةل احمل ةةدد التك ةةاليف لف ةةرتة الس ةةنتني )2021-2020
ل تفاقيةةة وتوجيةةه األمانةةة واآلليةةة العامليةةة وفقةةا لةةذل  .وقةةد تر ةةل األطةراف أي ةةا يف البةت
على هذا األسةا يف ميزانيةة فةرتة السةنتني  2021-2020واضةعة يف االعتبةار الطلبةات
واملهاب احملددة املوجهة إىل األمانة واآلليةة العامليةة وجلنةة العلةم والتكنولوجيةا وجلنةة اسةتعراض
تنفيذ االتفاقية اليت قد ترد يف مقررات أخرى يف أثناء الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف.
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املرفق األول
Organizational structure of the secretariat and the Global
Mechanism
[English only]

Office of the Executive Secretary

•
•
•

Office of the Chef de
Cabinet
New York Liaison Office
Evaluation Office

Office of the Deputy Executive
Secretary

Administrative Services

GE.19-11340

External Relations,
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Communications

Global Mechanism

Science, Technology and
Implementation
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املرفق الثاين
الفروض واملصطلحات املستخدمة يف امليزانية
أوال -تكاليف املوظفني
 -1املجتبةةات والتكةةاليف ال ام ة للمةةووي ُ :و ة ت التكةةاليف امل ياري ة للمجتبةةات لتحدي ةةد
تك ة ةةاليف امل ة ةةووي يف امليزانية ة ة املقلألة ة ة ل مانة ة ة قس ة ةةتخدام ج ة ةةداول مجتب ة ةةات األمة ة ة املتح ة ةةدة
ل ام  2019ومتوسم تسوي مقج ال مق وس ج الصجف( )2يف األشقج السب عشج األطةةة ليةلة
السةةنت  .2019-2018وأتطةةذ التكةةاليف امل يارية يف ااسةةباو املةةنح الت ليمية وإجةةااية واألةةدة
يةق سةنت علةى األقةق لةزايرة الةوان ملةوويي اليئة الينية  .ويبة اجلةدول أد ه التكةاليف امل يارية
املةبق يف امليزاني املقلأل ل مان واللي ال املي .
اجلدول
التكاليف املعيارية للمرتبات حسل فرتة السنتني
(قليورو)

2019-2018

وأ
مد2-
مد1-
ف5-
ف4-
ف3-
ف2-
املختصجات :و أ

380 000
353 600
354 000
315 500
272 900
230 800
191 600
132 000

= وييق أم عام؛ مد = مديج؛ ف = مووف فئ فني ؛

2021-2020
481 900
400 500
380 000
340 000
282 000
246 000
198 000
140 000

= مووف طدمات عام .

اثنيا -تكاليف ب متصلة ابملوظفني
 -2تشةةمق اطةةدمات ااستشةةاري ال قةةود املؤسسةةي واليجدي ة للخةةدمات الةةيت تتةل ة طةةربة
متخصصة ة ا توفجه ةةا األمانة ة  .وتُقة ةدأر التك ةةاليف عل ةةى أس ةةاس ااألتياج ةةات الي لية ة والنيق ةةات
الساانق املتصل قألنشة املماثل .
 -3وتشةةمق تكةةاليف اطةرباء وأفجقة اطةرباء تكةةاليف سةةيج اطةرباء ومشةةاريتق يف اجتماعةةات
اهليئ ة ةةات املنش ة ةةنة واألعم ة ةةال املت لقة ة ة إبجة ة ةجاء ااست جا ة ةةات .وتُق ة ةةدر التك ة ةةاليف عل ة ةةى أس ة ةةاس
ااألتياجات الي لي والنيقات الساانق .
__________

()2
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 -4و ث ةق نيقةةات التشةةأيق ال ام ة تكةةاليف إاةةار املبةةاين وصةةيانتقا وامل ةةدات وااتصةةاات
والشحن واطدمات الت اقدي األطجى ،مبا فيقا الدع اللوجسيت ليجتماعات.

اثلثا -احتياطي رأ املال العامل
 -5وفقا للقواعد املالي ملؤ ج األاجاف وهيئات .اليجعي وأمان ااتياقية ( ،)3يُسةتبقى األتيةااي
رأس مال متداول نسبت 12 .يف املام من النيقات املقجرة لسن واألدة.

__________

()3
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