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 )ب( من جدول األعمال املؤقت2البند  )أ( من جدول األعمال املؤقت6البند 
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 موجز  
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 مقدمة -أوال   
ملكافحةة  التصةةحج، الةة   األمة  املتحةةدة، ملةةؤ ج األاةةجاف يف اتياقيةة  13-م أ/1مبوجة  املقةةجر  -1

قتبةا   (2020-2023)املؤ ج إىل األمان  واللي  ال املي  إعةداد طةة  عمةق مت ةددة السةنوات ليتياقية  
هنةل اددارة القاممة  علةةى النتةامل ييمةةا ينقةج فيقةةا مةؤ ج األاةةجاف يف دورتة. الجاان ةة  عشةجة. والةة  

انةجامل ذي  أو ت د ميزاني  قامم  على النتامل و إىل األمين  التنيي 13-م أ/10يف مقجره  أيضا  املؤ ج 
 مةق الشةامل  رقعية  السةنوات . وتقةدم هةذه الوثيقة  طةة  ال2021-2020عمق ليةلة السةنت  

( ليتياقيةة  2020-2021( وانةةج مل ال مةةق احملةةدد التكةةاليف ليةةلة السةةنت  )2023-2020)
 ومؤسساهتا وهيئاهتا.

ملكافحةة  التصةةحج األمةة  املتحةةدة سةةلاتي ي اتياقيةة  وتنبة  طةةة  ال مةةق علةةى اداةةار اا -2
. وطةةةةة  ال مةةةةق (1)الثالثةةةة  عشةةةةجةالةةةةذي أقةةةةجه مةةةةؤ ج األاةةةةجاف يف دورتةةةة.  2030-2018لليةةةةلة 
يف شةةكق إاةةار مةةوجز للنتةةامل يأةةةي فةةلة أرانةةع سةةنوات ويجيةةز علةةى األهةةداف املو ةةوعي   مصةةا  

حتقيق أهداف اداار ااسلاتي ي ليتياقي   الةموأل  اليت جتسد إسقام األمان  واللي  ال املي  يف
 .2030-2018لليلة 

اليف مسةةتنبم مةةن إاةةار النتةةامل. ويةةةج  الةةرب مل وانةةج مل ال مةةق السةةنتاين احملةةدد التكةة -3
انشةنو ال مةق الةذي يت ة  اا ةةي  انة. يف فةلة السةنت  املقبلة  لتحقيةق األهةداف  عمليا   اقلاألا  

د ججى تنقي  الةرب مل ألةول وألةدات األمانة  وا ةاات ألات األولوية  املشمول  إباار النتامل. وق
 لآللي  ال املي .

انشنو الرب مل وامليزاني   ICCD/COP(14)/6هذه الوثيق  قاقلاو قلوثيق   ويت   أو تُقجأ -4
 ICCD/CRIC(18)/3و ICCD/COP(14)/8، والةةةوثيقت  2021-2020املقلألةةة  ليةةةلة السةةةنت  

 .2019-2018السنت   اء يف فلةانشنو األد

 2023-2020منظور رابعي السنوات:  -اثنيا   
ملكافح  التصحج إىل تجييز عملقا يف السنوات األطةةة إىل حدة األم  املتاجتقت اتياقي   -5

 البناء على أسس التنييذ الي ال  اليت أرستقا األاجاف واألمان  واللي  ال املي .
يد أثج تدهور األرا ي ينولوي  للت اوو اعلاف السياسي انتحي، أتيد ا2015ويف عام  -6

ج تدهور األرا ي  من أهداف التنمي  املستدام  من الدويل، مع إدماج اهلدف املت لق انتحييد أث
مةةةع ااهتمةةةام املتزايةةةد انةةةدع   متضةةةافجا   . وانةةةدأ هةةةذا ااعةةةلاف يتخةةةذ ااان ةةةا  3-15طةةةيل الأايةةة  

يف   ةي، علةى  ةو مةا ان كةس يف مقةجر مجفةق البيئة  ال املية  املتخةذمبادرات حتييد أثج تدهور األرا
 10انشةنو ايايدة صصصةات. يف ا ةاات احملورية  املت لقة  انتةدهور األرا ةي  يثةج مةن  2018عام 

صةندو  حتييةد أثةج تةدهور األرا ةي يف  يف املام  يف الت ديد الساانع ملوارده، والن ا  الةذي أألةجايه
 .2019بلغ املام  مليوو دوار أمجيكي حبلول عام اجتذاب التزامات فاقت م

__________ 

 .13-م أ/7املقجر  (1)
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األمةةةة  ، ومةةةةن طةةةةيل اعتمةةةةاد اداةةةةار ااسةةةةلاتي ي اجلديةةةةد اتياقيةةةة  2017ويف عةةةةام  -7
، أرسةةةةى مةةةةؤ ج األاةةةةجاف األهةةةةداف ال امةةةة  2030-2018ملكافحةةةة  التصةةةةحج لليةةةةلة املتحةةةةدة 

ال مةةةةق اننقةةةةام تةةةةةد    . وان ةةةةدها مباشةةةةجة، اسةةةةةُتقق2030اقيةةةة  وتةةةةور تجييزهةةةةا لأايةةةةة  عةةةةام ليتي
. ومث ةةةةق اداةةةةار 2018ليةةةة  ادانةةةةيخ الةةةةوا  ل ةةةةام ليسةةةةت جاض وادانةةةةيخ، جةةةةجى اطتبةةةةاره يف عم

ليتياقيةة   والنقةةام املتةةةور ل انةةيخ الةةوا  أهةةدافا   2030-2018ااسةةلاتي ي ليتياقيةة  لليةةلة 
تنقةي  عملية  ااتياقية   وأدوات لتتبةع التقةدم احملةجاي  ةو الوفةاء أةا. وأسةيج أللة  عةن عليقا، متيقا  

 األرا ي. أنشة  تساعد على حتقيق حتييد أثج تدهور وتور تجييزها، وتوفة سيا  لتنييذ
أهدافةة. يف لةةال حتييةةد أثةةج  انلةةدا   80، اسةةتكمق أيثةةج مةةن 2019ألزيجاو/يونيةة.  1ويف  -8

 دا  انلةة 70آطةةج يف سةةبيل. ل مةةق أللةة . وي كةةف أيثةةج مةةن  انلةةدا   40يةةاو   تةةدهور األرا ةةي، فيمةةا
أو االتزامات ال املية  املت لقة  انتحييةد  على تةويج طةة. امل ني  مبكافح  اجلياف. وقت وا حا  

أثةةةةج تةةةةدهور األرا ةةةةي وحتقيةةةةق أهةةةةداف اتياقيةةةة  مكافحةةةة  التصةةةةحج، تؤطةةةةذ  ديةةةة  وأو األاةةةةجاف 
 ى الص يد الوا  وفاء  أذه االتزامات.أصبحت جاهزة اختاأل إججاءات عل

، الكييي  اليت ختةم أا األمان  واللي  2023-2020لة ق املذيورة لليوحتدد طة  ال م -9
ال امليةةة  لةةةدع  األاةةةجاف يف تنييةةةذ اتياقيةةة  مكافحةةة  التصةةةحج يف السةةةنوات القادمةةة ، والسةةةبيق الةةةذي 

. 2030-2018مكافحةة  التصةةحج لليةةلة سةةيحقق انةة. أللةة  مةةجدود اداةةار ااسةةلاتي ي اتياقيةة  
ألول األهداف ااسلاتي ي  ليتياقي ، سيكوو تم تجييز  يدور عموما  ور   أو تنقي  طة  ال مق 

األمانةة  والليةة  ال امليةة  يف السةةنوات املقبلةة  منصةةبا  علةةى حتقيةةق هةةدف  عةةام  متضةةافجين  ةةا، تيسةةة 
ااسةةةتثمارات ألات الصةةةل . وان بةةةارة أطةةةجى،  إصةةةي  األرا ةةةي املتةةةدهورة وتسةةةجيع طةةةةاه، وتشةةة يع

 يلي: ي  ال املي  إىل  ماو ماتس ى األمان  والل
املضةي طةةةى قويةة  يف تنييةةذ اطةةةم الوانيةة  املسةةتكمل  لتحقيةةق أهةةداف حتييةةد  )أ( 

أثةةةج تةةةدهور األرا ةةةي وييالةةة  اجلقواييةةة  ملواجقةةة  اجليةةةاف يف السةةةنوات املقبلةةة ، مبةةةا يةةةؤدي يف هنايةةة  
 ألدو  اجتاه نزويل يف تدهور اللان ؛املةاف إىل 

ميسةي  الةيت تواجة. ااسةتثمار يف إصةي   ض ااطتناقات الج التصدي اني الي  لب )ب( 
األرا ي، مبا يؤدي إىل حتس  إاتأل  املةوارد لتنييةذ ااتياقية  ودعة  هتيئة  الووةامف وتوليةد الةدطق 

 من طيل األنشة  امل تمدة على األرا ي.
ف ، سةةةةةتقدم األمانةةةةة  والليةةةةة  ال امليةةةةة  مسةةةةةاعدة إىل األاةةةةةجا2021-2020ويف اليةةةةةلة  -10

ت ةةةو  إصةةةي  األرا ةةةي املتةةةدهورة،  للتألةةة  علةةةى ااةةةواجز التقنيةةة  والتنقيميةةة  وااجتماعيةةة  الةةةيت
وتنييذ إججاءات تستقدف حتقيق  اايهتا املت لق  انتحييد أثج تدهور األرا ي وحتس  القدرة على 

قل صةةق األمانةة  ملةةع امل لومةةات وامل ةةارف ونشةةجها فيمةةا يت لةةق قلةةنُ الصةةمود أمةةام اجليةةاف. وستوا
مب موعةة  أدوات مكافحةة  اجليةةاف  واملمارسةةات املييةةدة وا ج انةة ، وسيشةةمق أللةة  إاةةي  ال مةةق

تقةةد   أيضةةا  الةةيت جةةجت صةةيا تقا يف إاةةار مبةةادرة مكافحةة  اجليةةاف. وسةةيندرج  ةةمن األولةةوايت 
لسياسةةةات فيمةةةا لةةةد حتويةةةق أألةةةد  النتةةةامل ال لميةةة  إىل دعةةة  إىل هيئةةة  التياعةةةق انةةة  ال لةةةوم وا

رة الجاان ة  عشةجة ملةؤ ج عملي . وفيما يت لةق قلتصةدي للحةواجز التنقيمية ، سةتكوو الةدو توجيقات 
األاةةةةةجاف هةةةةةي الةةةةةدورة األوىل الةةةةةيت تنقةةةةةج يف مسةةةةةامق أليةةةةةااية األرا ةةةةةي، وفيمةةةةةا يت لةةةةةق قاةةةةةواجز 
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مشةةورة سياسةاتي  وأدوات عملية   ايتقةا حتسة  إدمةةاج  ااجتماعية  سةتقدم األمانة  واللية  ال املية 
  النقوض إبصي  األرا ي.املجأة يف

وعلةةةى صةةة يد تشةةة يع ااسةةةتثمارات، سةةةت مق األمانةةة  والليةةة  ال امليةةة  علةةةى إوقةةةار أو  -11
انكثةةة مةةن ااةةوافز الةةيت تتسةةب  يف تةةدهور األرا ةةي. ويف  ألةةوافز إصةةي  األرا ةةي أيثةةج رجحةةا   

ااج ستواصةةةةق الليةةةة  ال امليةةةة  ال مةةةةق علةةةةى سيسةةةةق القيمةةةة  وختييةةةةف صةةةة 2021-2020اليةةةةلة 
مسةةتقدف  قلةةذات املنت ةة  صةةأةي  ااسةةتثمار وحتقيةةق الشةةجايات انةة  القةةةاع  ال ةةام واطةةا 

يف سةةيا  مبةةادرة اجلةةدار األفجيقةةي األطضةةج الكبةةة  النةةةا ، وستسةة ى إىل أو يكةةوو أللةة   البةةا  
 للصحجاء والساألق. وستواصق األمان  دع  مبادرة ااسةتدام  وااسةتقجار واألمةن، الةيت قةام عديةد

استقيل طلق الووامف اطضجاء عرب األنشةة   من البلداو األفجيقي  يف إاارها قلتخةيم عمليا  
  ال امليةةة  دعةةة  حتضةةةة مشةةاريع حتويليةةة  مةةةع إيةةةيء تجييةةةز امل تمةةدة علةةةى األرا ةةةي. وستواصةةةق الليةة

واملاليةة . للمجاألةةق األوىل لتحضةةة املشةةاريع الةةيت ا يتةةا  فيقةةا سةةوى قةةدر قليةةق مةةن املةةوارد التقنيةة  
تيسةةةة ااةةةوار مةةةع الشةةةجياء الجميسةةةي  وتةةةوفة املشةةةورة انشةةةنو ت مةةةي   أيضةةةا  وسيتضةةةمن هةةةذا الةةةدع  

 إمكا ت التآاير. املنقور اجلنساين وااستيادة من
 .2023-2020إاار النتامل ليتياقي  لليلة  1وي جض اجلدول  -12
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  1اجلدول 
 2023-2020للفرتة التصحر ملكافحة األمم املتحدة إطار النتائج التفاقية 

 2021-2020النواتل الجميسي  لليلة  مؤشجات النتامل 2023-2020النواتل الجميسي  لليلة  األهداف ااسلاتي ي  ليتياقي 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتسة  ألالةة  الةةُنق  اديكولوجية  املتةةنثجة ومكافحةة  
ة املسةةتدام  دار ادالتصةةحج/تدهور األرا ةةي وت زيةةز 

 ل را ي واملسا   يف حتييد أثج تدهور األرا ي

تقلةةةيد املسةةةاألات املتةةةنثجة قلتصةةةحج/تدهور  1-1
 األرا ي

حتةةةةةةةةةةةةةةةةةدية امل لومةةةةةةةةةةةةةةةةةات املت لقةةةةةةةةةةةةةةةةة  حبالةةةةةةةةةةةةةةةةة   1-2
 التصحج/تدهور األرا ي

اسةةةةةةةةةتخدام البلةةةةةةةةةداو م لومةةةةةةةةةات متصةةةةةةةةةل   1-3
قلسياسةةةةةةةات قاممةةةةةةة  علةةةةةةةى ال لةةةةةةة  منبثقةةةةةةة  عةةةةةةةن 

صةةةحج/تدهور األرا ةةةي التحةةة  ااتياقيةةة  يف مكاف
 واملسا   يف حتييد أثج تدهور األرا ي

تنييةةةذ األاةةةجاف أنشةةةة  لبلةةةوخ األهةةةداف الةةةيت  1-1
 و  تقا للتصدي لتدهور األرا ي وإعادة أتهيلقا

إاتألةةةةة  سةةةةةبيق وصةةةةةول األاةةةةةجاف لبيةةةةةا ت  1-2
مبدمي  وأدوات متةورة من أجةق ادانةيخ الةوا  

 ااتياقي املقبق يف إاار 
ا ال ال لمةي مبةا يشةمق تقةد    اوو يفالت 1-3

ااتياقيةةةة  م لومةةةةات متصةةةةل  قلسياسةةةةات قاممةةةة  
علةةةةةةى ال لةةةةةة  مل اجلةةةةةة  التصةةةةةةحج/تدهور األرا ةةةةةةي 

 واملسا   يف حتييد أثج تدهور األرا ي

مشةةةةةةورة تقنيةةةةةة  وشةةةةةةجايات وااسةةةةةةتيادة مةةةةةةن اننةةةةةةاء  -
القةةةدرات لةةةةدع  البلةةةةداو يف تنييةةةةذ أنشةةةةة  ت ينقةةةةا 

 األرا يحتييد أثج تدهور  ى انلوخ أهدافقا يفعل
ايايدة تةةةويج نقةةام ادانةةيخ يف إاةةار ااتياقيةة ،  -

والقيةةةةةام انةةةةةةدع  مةةةةةن الشةةةةةةجياء انتحسةةةةة  نوعيةةةةةة  
 البيا ت املبدمي 

دعةةةةة  هيئةةةةة  التياعةةةةةق انةةةةة  ال لةةةةةوم والسياسةةةةةات  -
لتوفة توجيقات إ افي  انشةنو تنييةذ حتييةد أثةج 

 تدهور األرا ي
وق ات ال املي  اني  من منشور التنشج الةب   الث -

 را يل 
استخدام األاجاف األنشة  امل تمدة على  1-2 حتس  وجوف م يش  السكاو املتنثجين

 األرا ي لتحس  ال مق وااستقجار واألمن
ايايدة مجاعةةاة القضةةااي اجلنسةةاني  يف طةةةم  2-2

 م اجل  التصحج وتدهور األرا ي واجلياف

علةى إبمكةا ت األنشةة  امل تمةدة ااعلاف  2-1
 وااستقجار واألمن األرا ي يف حتس  ال مق

اسةةةةةتخدام األاةةةةةجاف توجيقةةةةةات ااتياقيةةةةة   2-2
ومشةورهتا التقنية  يف إدمةاج القضةااي اجلنسةاني  يف 

 تنييذ ااتياقي  وتصمي  املشاريع التحويلي 

 دع  مبادرة ااستدام  وااستقجار واألمن يف أفجيقيا -
استخدام ات وتوجيقات سياساتي  انشنو شجاي -

ل را ةةةةةةةي يف ايايدة اليةةةةةةةج  اددارة املسةةةةةةةتدام  
 ااقتصادي  وحتقيق ااستقجار

مشةةةورة تقنيةةة  وتوجيقةةةات سياسةةةاتي  وشةةةجايات  -
انشةةةةةةةنو إدمةةةةةةةاج القضةةةةةةةااي اجلنسةةةةةةةاني  يف تنييةةةةةةةذ 

 ااتياقي  وتصمي  املشاريع التحويلي 
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 2021-2020النواتل الجميسي  لليلة  مؤشجات النتامل 2023-2020النواتل الجميسي  لليلة  األهداف ااسلاتي ي  ليتياقي 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتةةدعي  قةةدرة الةةنق  ختييةةف آاثر اجليةةاف وإدارهتةةا 
حم ق وايايدة جقوايي  السكاو اديكولوجي  على الت  حتس  قدرات ااست اان  والت ايفاملتنثجين و 

ختييف وإدارة آاثر اجلياف انشةكق أفضةق،  3-1
 إىل دع  وم لومات مستمدة من ااتياقي  استنادا  

ايايدة مة ةةةةةةةةجدة يف تةبيةةةةةةةةق ادنةةةةةةةةذار املبكةةةةةةةةج  3-2
ملي  واللااني  قاستناد قجلياف و/أو ال واصف الج 

 ومات مستمدة من ااتياقي إىل دع  وم ل

اسةةةةتخدام األاةةةةجاف امل لومةةةةات املسةةةةتمدة  3-1
مةةةن ااتياقيةةة  اسةةةتكمال وتنييةةةذ طةةةةم وانيةةة  

 ملكافح  اجلياف
اسةةتخدام األاةةجاف امل لومةةات املسةةتمدة مةةن  3-2

 ااتياقي  لتخييف أثج ال واصف الجملي  واللااني 

هيئةة  التياعةةق انةة  ال لةةوم والسياسةةات يف دعةة   -
توجيقةةةةةات لتقيةةةةةي  ورصةةةةةد قةةةةةدرة فئةةةةةات إعةةةةةداد 

اديكولوجيةةةةة  الضةةةةة يي  علةةةةةى  السةةةةةكاو والةةةةةنق 
 حتمق اجلياف

إاةةةةةةةي  اسةةةةةةةتخدام لموعةةةةةةة  أدوات مكافحةةةةةةة   -
 اجلياف وتةويجها

حتسةةةةةة  اطجيةةةةةةة  الت مي يةةةةةة  ال امليةةةةةة  واملشةةةةةةورة  -
ف التقنيةةة  يف لةةةال التخييةةةف مةةةن أثةةةج ال واصةةة

 الجملي  واللااني 
سةةةةبيق إىل ايايدة اننةةةةاء مشةةةةورة تقنيةةةة  وشةةةةجايات و  -

لقةةةدرات لةةةدع  البلةةةداو يف تنييةةةذ أنشةةةة  تت لةةةق ا
 مبكافح  اجلياف و/أو ال واصف الجملي  واللااني 

توليد منافع انيئي  عاملي  عن اجيق التنييةذ الي ةال 
 ملكافح  التصحجاألم  املتحدة اتياقي  

تياقي  يف طلةق التةآاير مةع إسقام عملي  اا 4-1
ات الت ةةاوو ألات الصةةل  يف اتياقيةةات ريةةو وعمليةة
لتنةةةةةو  البيولةةةةةوجي، وجلةةةةة  لةةةةةال تأةةةةةة املنةةةةةا  وا

 املنافع منقا

مجاعاة اهليئ  ااكومي  الدولي  امل نية  انتأةة  4-1
املنةةةةةةةةةةةةا ، واملنةةةةةةةةةةةةرب ااكةةةةةةةةةةةةومي الةةةةةةةةةةةةدويل لل لةةةةةةةةةةةةوم 
والسياسات يف لال التنو  البيولةوجي وطةدمات 

 اديكولوجي  للنواتل املتحقق  من ااتياقي  النق  
و ةةةةةةع مؤشةةةةةةجات مشةةةةةةلي  تشةةةةةةمق أوجةةةةةة.  4-2

 التقدم اليت حتجايها اتياقيات ريو األطجى

دعةةةةة  هيئةةةةة  التياعةةةةةق انةةةةة  ال لةةةةةوم والسياسةةةةةات  -
للةةةةةةةةدفع  ولةةةةةةةةوايت ااتياقيةةةةةةةة  واهتماماهتةةةةةةةةا إىل 
 ال مليات ال لمي  يف إاار ااتياقيات األطجى

املؤشةةةةةةجات املشةةةةةةلي  ومباألةةةةةةة ت ةةةةةةاوو انشةةةةةةنو  -
 قيات ريو األطجىموا ي ي  صتارة مع اتيا

مشةةةةةورة تقنيةةةةة  وشةةةةةجايات انشةةةةةنو إدمةةةةةاج األنشةةةةةة   -
امل تمةةدة علةةى األرا ةةي، ا سةةيما األنشةةة  املتصةةل  
 هةةةةداف حتييةةةةد أثةةةةج تةةةةدهور األرا ةةةةي، يف اطةةةةةم 

 الواني  املت لق  انتأة املنا  والتنو  البيولوجي
ي  و ة مالي  يبةة وإ افي  لةدع  ت بئ  موارد مال
عةةن اجيةةق إقامةة  شةةجايات ف الةة   تنييةةذ ااتياقيةة 

 والوا  على الص يدين ال املي

نةةةةةا  مصةةةةادر التمويةةةةق املتةةةةا  للتصةةةةدي  1-5 حتس  ُسبق الوصول إىل موارد التنييذ 5-1
 لتدهور األرا ي

املشةةةةاري ي  يف لةةةةال تنييةةةةذ علةةةةى تجملةةةة  أفكارهةةةةا حتس ةةةةن قةةةةدرات البلةةةةداو األاةةةةجاف املتةةةةنثجة  5-2
 ت جودة عالي ااتياقي  إىل مشاريع ألا

شةةةةجايات اسةةةةلاتي ي  وت ةةةةاوو اسةةةةلاتي ي مةةةةع  -
 املؤسسات املالي  الدولي 

 دع  إعداد مشاريع ألات جودة عالي  -
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 2021-2020برانمج العمل احملدد التكاليف لفرتة السنتني  -اثلثا   
 نظرة عامة على االحتياجات من املوارد -ألف 

 2021-2020ت  ق  الرب مل وامليزاني  ليلة السنألسبما هو م جوض انشكق تيصيلي يف وثي -13
(ICCD/COP(14)/6)  .تقةةةل  األمينةةة  التنييذيةةة  ادانقةةةاء علةةةى امليزانيةةة  األساسةةةي  يف املسةةةتوى نيسةةة

، مع األطذ ان   ااعتبار أثةج التضةخ  الةذي 2019-2018الذي يانت علي. يف فلة السنت  
ق الثةاين م لومةات عةن اليةجوض واملصةةلحات املسةتخدم  يف املام . وتجد يف املجفة 1.5ُقد ر اننسب  

ميية  يةةورو.  10.9إىل  2021-2020تصةق تكةةاليف املةووي  يف فةلة السةةنت  يف امليزانية . و 
توايي ةةةةةا   2ويتضةةةةةمن املجفةةةةةق األول اهليكةةةةةق التنقيمةةةةةي ل مانةةةةة  والليةةةةة  ال امليةةةةة ، وي ةةةةةجض اجلةةةةةدول 

 ، ويف اللي  ال املي .للووامف يف أمان  ااتياقي  حبس  الرب مل
  2اجلدول 

ملكافحةة التصةحر بسةل الةربانمج  األمم املتحدة ة اتفاقية توزيع الوظائف األساسية يف أمان
 2021-2020ويف اآللية العاملية لفرتة السنتني 

 الجتب 
التنييةةذي  التوجيةة.
 ااتصاات واددارة

ال يقةةةةةةةات اطارجيةةةةةةة  
 والسياسات والدعوة

يا ال ل  والتكنولوج
 اللي  ال املي  اطدمات ادداري  والتنييذ

 صيج صيج صيج صيج صيج 1 ال اموييق األم  
 1 صيج صيج صيج صيج 1 مديج

 9 صيج 9 6 2 2 اليئ  اليني 
 10 صيج 9 6 2 4 اجملموع الفرعي

 4 1 3 2 3 1  ام الدمات فئ  اط
 14 1 12 8 5 5 إلمجايلا

 وارداحتياجات األمانة من امل -ابء 

 التوجيه التنفيذي واإلدارة  -1 
يتةةةوىل انةةةج مل التوجيةةة. التنييةةةذي واددارة تنسةةةيق دعةةة  األمانةةة  هليئةةةات ااتياقيةةة  و ةةةماو  -14

ف الي  و اس  عملقا على وجة. ال مةوم. ويقةدم انةج مل التوجية. التنييةذي واددارة املشةورة لةجميس 
، ويةةةوفج املشةةةورة املؤسسةةةي  ألات الصةةةل  ومكتةةة  مةةةؤ ج األاةةةجاف، وينسةةةق دعةةة  األمانةةة  ل نشةةةة 

 وادججامي  والقانوني .
ق ثيةةةتمال ، ويتةةةوىلااسةةةلاتي ي ل مانةةة  والليةةة  ال امليةةة ويةةةوفج األمةةة  التنييةةةذي التوجيةةة.  -15

تواصةةق مةةع ينسةةق الت ةةاوو مةةع املنقمةةات األطةةجى و يتشةةاور مةةع األاةةجاف و يلمنقمةة . و ل اطةةارجي
و ةة قا مو ةةع علةةى االتةةزام  هةةداف ااتياقيةة  و اةةثق  ي املصةةلح  علةةى النةةةا  ال ةةاملأصةةحاب 
يف إدارة األمانةةةةة  وااتصةةةةةال ل مةةةةة  التنييةةةةةذي ويقةةةةةدم  مةةةةة  األمةةةةة  التنييةةةةةذي الةةةةةدع  التنييةةةةةذ. 

 املستوايت.أعلى يف قألاجاف واملؤسسات 
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التنييةةةذي واددارة ، سينصةةة  تجييةةةز انةةةج مل التوجيةةة. 2021-2020ويف فةةةلة السةةةنت   -16
األمةة  ق األهةةداف املشةةمول  قداةةار ااسةةلاتي ي اتياقيةة  قةةوض قلتنييةةذ الي ةةال لتحقيةةعلةةى الن

، وسةةةةةةيقوم يف ألات الوقةةةةةةت قملسةةةةةةا   يف 2030-2018ملكافحةةةةةة  التصةةةةةةحج لليةةةةةةلة املتحةةةةةةدة 
  الةةنق  دصةةياألمةة  املتحةةدة االتزامةةات ال امليةة  وقألطةةد يف أهةةداف التنميةة  املسةةتدام  وعقةةد 

ت زيةةز الشةةجايات والت ةةاوو يف سةةبيق اختةةاأل إجةةجاءات ويل الةةرب مل أ يةة  طاصةة  لاديكولوجيةة . وسةةي
متضةةافجة لتحقيةةق أهةةداف حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي الةةيت تضةة قا األاةةجاف، ومواصةةل  النقةةوض 

 قجلقوايي  وانناء القدرة على التحمق يف مواجق  اجلياف.
لةةى مكتةة  ااتصةةال يف نيويةةور  عالتنييةةذي واددارة، سةةيؤيد ويف إاةةار انةةج مل التوجيةة.  -17

ومناسةباهتا ألات األ ية  السياسةي  ال الية ، وأانجايهةةا األمة  املتحةدة إانةجااي قضةااي ااتياقية  يف هيئةات 
اجلم يةة  ال امةة  وللةةس األمةةن واملنتةةدى السياسةةي الجفيةةع املسةةتوى. وسةةيتوىل مكتةة  ااتصةةال يف 

، ويةةةوفج األمةةة  املتحةةةدةاملوجةةةودة مبقةةةج اتصةةةالي  تةةةددة مةةةع القواعةةةد نيويةةةور  اا ةةةةي  ان مليةةةات 
ولموعةةات األمةة  املتحةةدة م لومةةات ومشةةورة يف املسةةامق املتصةةل  قاتياقيةة  للةةدول األعضةةاء يف 

والبلةةةداو الناميةةة   ةةةة السةةةاأللي  والةةةدول اجلزريةةة  الصةةةأةة  املصةةةاخل اطاصةةة  مثةةةق أقةةةق البلةةةداو  ةةةوا  
حج وتةةةدهور األرا ةةةي دقاء امل نيةةة  قلتصةةةأنشةةةة  لموعةةة  األصةةة أيضةةةا    الناميةةة . وسةةةيخدم املكتةةة

واجليةةةةاف، ويشةةةة  ع علةةةةى قيةةةةام شةةةةجايات واختةةةةاأل مبةةةةادرات يف لةةةةال األرا ةةةةي شةةةةامل  ملختلةةةةف 
أصةحاب املصةلح  وأ قة  الشةباب واملةجأة وا تمةةع املةدين واألوسةاة األيادوية . وسةيتوىل مكتةة  

وجيةة. يةة  ال امليةة ، الةةدعوة إىل تدات أطةةجى يف األمانةة  واللااتصةةال يف نيويةةور  قلت ةةاوو مةةع وألةة
مزيةةةةد مةةةةن ااهتمةةةةام ألولةةةةوايت ااتياقيةةةة  يف انةةةةجامل مجفةةةةق البيئةةةة  ال امليةةةة  والبنةةةة  الةةةةدويل ومتاان ةةةة  

 ال مليات واملناسبات ال املي  الجميسي .
ألمانةة  وعلةةى الصةة يد الةةداطلي، سةةي اهد انةةج مل التوجيةة. التنييةةذي واددارة للنقةةوض ق -18

املةةةزودة قطةةةربة الينيةةة  املكينةةة  والكيةةةاءة والي اليةةة   مصةةةاف املنقمةةة  رفي ةةة  األداءواارتقةةةاء أةةةا إىل 
املشةةقود أمةةا يف إاةةااي اطةةدمات. وسةةيتوىل الةةرب مل تنسةةيق التخةةةيم والجصةةد املت ةة. إىل حتقيةةق 

هتةا لكيالة  اسةةتخدام النتةامل، وستواصةق األمانة  مةن طيهلمةا اللييةز علةى أنشةةتقا وحتديةد أولواي
ثةةةق ليسةةةت اان  للوايةةة  الةةةيت تنيةقةةةا أةةةا األاةةةجاف. وسيواصةةةق ا احملةةةدودة علةةةى الوجةةة. األممواردهةةة

مكت  التقيةي ، الةذي ي مةق ي ةزء مةن انةج مل التوجية. التنييةذي واددارة، تيسةة الةت ل  الةداطلي 
علةةى األدلةة ، إىل مواصةةل  الجامةةي إىل ايايدة الي اليةة ، ويسةة ى قسةةتخدام مقةةاييس اداةةااي القاممةة  

 يف األمان  واللي  ال املي . س  الشيافي  واملةُساَءل حت
 األتياجات انج مل التوجي. التنييذي واددارة من املوارد. موجزا   3وي جض اجلدول  -19
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  3اجلدول 
  2021-2020امليزانيةةةةة األساسةةةةية لةةةةربانمج التوجيةةةةه التنفيةةةةذي واإلدارة لفةةةةرتة السةةةةنتني 

 بسل بنود اإلنفاق
 )قليورو(

 ادنيا انند 
لليلة امليزاني  امل تمدة 

2018-2019 
لليلة امليزاني  املقلأل  

 النسب  املئوي  لليج  2020-2021
 (1.7) 1 632 526 1 661 6000 )أ(تكاليف املووي 
 1.5 65 975 65 000 طدمات ت اقدي 

 1.5 259 826 255 986 سيج 
 1.5 68 511 67 499 تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى

 - - - لواايم وسلع أساسي  ومواد
 - - - م دات ومجيبات وأاث 

 (1.1  2 026 838 2 050 085 اإلمجايل
، 2-ووةةةامف امليزانيةةة  األساسةةةي : ووييةةة  واألةةةدة يف رتبةةة  وييةةةق األمةةة  ال ةةةام، وووييةةة  واألةةةدة يف الجتبةةة  مةةةد )أ(

 ي  واألدة يف فئ  اطدمات ال ام .، وووي3-، ووويي  واألدة يف الجتب  ف5-واألدة يف الجتب  فووويي  

 االتصاالت -2 
ملكافحةةة  التصةةةحج مبقتضةةةى املقةةةجر األمةةة  املتحةةةدة ُو ةةة ت طةةةة  ااتصةةةاات اتياقيةةة   -20

4/COP.13 ااسةةلاتي ي ، مةةن أجةةق مسةةاعدة أصةةحاب املصةةلح  يف ااتياقيةة  علةةى تنييةةذ اداةةار
تةةدهور األرا ةةي واننةةاء قةةدرة  ، وحتقيةةق اموألةةاهت  فيمةةا يتصةةق انتحييةةد أثةةج2030-2018لليةةلة 

ةةق اجليةةاف. وا سةةتيادة أصةةحاب املصةةلح  والشةةجياء احملتملةة  مةةن انةةد أو يتةةا  سةةبيق ا علةةى حتم 
انيةة  مةةوارد اتصةةالي  مبتكةةجة وجذاانةة  يف إاةةار ااتياقيةة  علةةى النحةةو الةةذي يةةدع  عملقةة  ويةةوفج إمك

 تكييي. مع صتلف األ جاض.
علةةى توايةةد هويةة   يف فةةلة السةةنت  املقبلةة  هةةي ال مةةقوالأايةة  الةةيت تسةة ى إليقةةا األمانةة   -21

ااتياقيةة  عةةرب ااسةةتخدام الي ةةال ملختلةةف منصةةات ااتصةةال والجسةةامق امليص ةةل  علةةى اهليئةة  الةةيت 
يةةة  سةةةليم . وسةةةي جي ت زيةةةز الجسةةةامق تيمةةة  اجلمقةةةور املختةةةار، واحملتةةةوى املقنةةةع املةةةدعوم  دلةةة  علم

يةة  وعةةن اجيةةق القنةةوات ادعيميةة  الوانيةة  وادقليميةة  وال امليةة . املتسةةاوق  واملنسةةق  يف احملافةةق الدول
ت زيةةةز جقةةةود الةةةدعوة قسةةةتخدام طةةةةاب إاةةةال يزيةةةد فقةةة  مكاسةةة  التصةةةدي  أيضةةةا   وسةةةي جي

 لتدهور األرا ي ويش ع على اختاأل ادججاءات ألات الصل .
 وعلى وج. التحديد، ستس ى األمان  إىل الوفاء قألهداف التالي : -22
تتوى اتصايل عايل النوعي . سوف يستند احملتوى ااتصايل والدعوي ليتياقي   )أ( 

علةى انيةا ت وألقةامق موثوقةة  جُتلة  مةن التقةاريج واملةبوعةةات الجميسةي  اتياقية  مكافحة  التصةةحج 
طجى. وست جي تجمل  البيا ت وااقةامق وهتيئتقةا يف شةكق واملنقمات/ا موعات ألات الصل  األ

 للقضااي وتقج أا أيثج من ألياة الناس؛“ الوج. ادنساين” م لومات ُتققج
انةةةةةجواي أسةةةةةةع يف ميةةةةةداو ادعةةةةةيم ال ةةةةةاملي. سةةةةةوف تواصةةةةةق األمانةةةةة  اا ةةةةةجاة  )ب( 

نشةةةج الراء ادعيمةةةي انشةةةكق اانتكةةةاري وم ةةةزاي عةةةن اجيةةةق إقامةةة  الشةةةجايات وتةةةةويج القةةةدرات و 
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الةدعوة لةدى البلةداو  ةة النااقة   ايايدةإىل  أيضةا  والتقاريج ادطباري  والجسامق املدعم . وستس ى 
قانكليزي  انتوايد ال يقات ادعيمي  ادقليمية  وتةةويج ااتصةاات املجمية  للتألة  علةى ألةواجز 

حج ل را ةةي اجلافةة ، اللأةة . وسةةي جي علةةى  ةةو اسةةلاتي ي إشةةجا  سةةيجاء اتياقيةة  مكافحةة  التصةة
وو عةةةن منقةةةورات صتليةةة  جنسةةةانيا   ، مةةةن أجةةةق ايايدة ااهتمةةةام ال ةةةام ولأةةةواي   يةةةا  وجأجاف الةةةذين ي ةةةرب 

 انقضااي ااتياقي ؛
ت قةةي  ادمكةةا ت الدعويةة  التقليديةة  وإمكةةا ت وسةةامق التواصةةق ااجتمةةاعي.  )ج( 

الةيت تثةة إع ةاب  اجلاألان  انصجاي  سوف اجي إعداد تتوايت مت ددة الوسامم واللييز على املواد 
   ةةةةد تةةةةدهور األرا ةةةةي والتصةةةةحج. وسةةةةي جي و ةةةةع املشةةةةاهدين وت زيةةةةز اختةةةةاأل إجةةةةجاءات عاجلةةةة

تةةاج مت ةةددة الوسةةامم داعمةة  ملوقةةع إلكةةلوين متكامةةق، وايايدة الةةلويل للمةبوعةةات اسةةلاتي ي  إن
 والتقاريج ادطباري  يف وسامق التواصق ااجتماعي؛

انةموألةةات انةةج مل األرض مةةن أجةةق اايةةاة. سةةوف ي ةةاد تصةةمي   الةةدفع قةةُدما   )د( 
، إ ةةةا أداة اتصةةةاليا   ن أجةةةق اايةةةاة لكةةةي ا يقتصةةةج فحسةةة  علةةةى يونةةة. منت ةةةا  انةةةج مل األرض مةةة

 يف أهداف التنمي  املستدام . 3-15للدعوة للسياسات الداعم  للأاي  
 وارد.موجزا  األتياجات انج مل ااتصاات من امل 4وي جض اجلدول  -23

  4اجلدول 
   بسل بنود اإلنفاق2021-2020 امليزانية األساسية لربانمج االتصاالت لفرتة السنتني

 )قليورو(

 ادنيا انند 
لليلة امليزاني  امل تمدة 

2018-2019 
لليةلة امليزاني  املقلأل  

 النسب  املئوي  لليج  2020-2021
 - 1 021 090 - )أ(تكاليف املووي 

 - 101 500 - ت اقدي طدمات 
 - - - سيج 

 - - - تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
 - - - لواايم وسلع أساسي  ومواد
 - - - م دات ومجيبات وأاث 

  1 122 590 - اإلمجايل
، وثةةةةي  3-، وووييةةةة  واألةةةةدة يف الجتبةةةة  ف5-ووةةةةامف امليزانيةةةة  األساسةةةةي : ووييةةةة  واألةةةةدة يف الجتبةةةة  ف )أ(

 فئ  اطدمات ال ام .ووامف يف 

 الع قات اخلارجية والسياسات والدعوة -3 
يقةةةةات اطارجيةةةة  والسياسةةةةات والةةةةدعوة يف و ةةةةع القضةةةةااي املتصةةةةل   مل ال يسةةةةاعد انةةةةج  -24

، وتوسةةةةيع نةةةةةا  مشةةةةاري  وإقليميةةةةا   قألرا ةةةةي واجليةةةةاف علةةةةى جةةةةداول األعمةةةةال الجميسةةةةي  عامليةةةةا  
أصحاب املصلح  والشجياء الجميسي . وعن اجيةق إانةجااي الةرب مل أل ية  اددارة املسةتدام  للمةوارد 

ةةةق لتحقيةةةق أهةةةداف التنميةةة  املسةةةتدام  وسةةةبيق لبنةةةاء صةةةمود األنقمةةة  مةةةن األرا ةةةي وامليةةةاه   يم   
سةاء عملية  ف الة  لصةنع القةجار اديكولوجي  والسكاو، يةوفج الةرب مل اداةار السياسةاال الةيايم در 

 والتنييذ امل   ق ليتياقي .
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يق وي زء من انج مل ال يقةات اطارجية  والسياسةات والةدعوة، ستواصةق وألةدات التنسة -25
امل لومةات واننةاء القةدرات ادقليمي  دع  وت زيز الت اوو داطةق املنةااق وفيمةا انينقةا، وتيس ةج تبةادل 

والتشةةأيلي والتنسةةيقي يف إاةةار يةةق مجفةةق ليتياقيةة . وسةةليز  وتزويةةد األاةةجاف قلةةدع  اللوجسةةيت
 ةق  امل ين .على أولوي  واألدة أو أيثج من األولوايت السياساتي  يف املن هذه الوألدات حتديدا  

، سةةةةةيويل الةةةةةرب مل اللييةةةةةز لةةةةةثي  أولةةةةةوايت  2021-2020ويف أثنةةةةةاء فةةةةةلة السةةةةةنت   -26
 يلي: يما

األدلة  وت ميمقةا، مبةا يسةق  يف جتةاواي ااطتناقةات تةويج سياسات قامم  علةى  )أ( 
 ودع  التنييذ امل   ق ليتياقي ؛

 ايايدة التآاير مع القةاعات وال مليات التكميلي ؛ )ب( 
 أل جاض تنييذ ااتياقي . واموألا   إقام  شجايات أشد تجييزا   ج() 

رجيةةةةةة  وفيمةةةةةةا لةةةةةةد تةةةةةةةويج السياسةةةةةةات وت ميمقةةةةةةا، سيسةةةةةة ى انةةةةةةج مل ال يقةةةةةةات اطا -27
والسياسةةات والةةدعوة إىل  ةةماو إانقةةاء مو ةةو  حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي يف مكانةة  عاليةة  علةةى 

ل علةةى تشةة يع حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي جةةدول األعمةةال السياسةةي ال ةةاملي. وسةةي مق الةةرب م
 داااي عديد من أهداف التنمي  املستدام . وسينقج الرب مل يف اطتناقات التنييةذ انوصي. م   ي  

واطةةةةم الوانيةةة  ملكافحةةة  اجليةةةاف املصةةةا   يف إاةةةار  2018الةةةيت أانجايهتةةةا التقةةةاريج الوانيةةة  ل ةةةام 
يسةت اقت السياسةاتي  الي الة . وسةي مق مبادرة مكافح  اجلياف، ويسةاعد يف و ةع طيةارات ل

ية ، إىل على تجمل  املواقف السياساتي  املتصل  قلدعوة املتيق عليقةا يف إاةار ااتياق أيضا  الرب مل 
أدوات مييةدة لصةةن ا  القةجار لةةدع  ت زيزهةا وإدماجقةةا يف عملية  التنييةةذ الةوا . وسةةتتوىل وألةةدات 

 مل داطق املنااق وفيما انينقا.التنسيق ادقليمي  دع  استقيل الرب 
وطصةةةو  األولويةةة  الةةةيت حتتةةةق املجتبةةة  األوىل يف لةةةال صةةةيا   السياسةةةات القاممةةة  علةةةى  -28

 مبا يلي: 2021-2020سيقوم الرب مل طيل اليلة  األدل  وت ميمقا،
دعةة  تةةةويج السياسةةات وييالةة  مشةةاري  أصةةحاب املصةةلح  يف تيسةةة إصةةي   )أ( 

علةةى نةاقةةات يبةةةة. وقاسةةتناد إىل ال مةةق الةةذي ا ةةةل ت انةة. األاةةجاف يف  األرا ةةي املتةةدهورة
والةربامل التحويلية  الوانية  الةوعية  لتحييةد أثةج تةدهور األرا ةي، واجلقةود الوانية   سيا  املشاريع

ن  واملخةةااج وأوجةة. الضةة ف أمةةام اجليةةاف وال واصةةف الجمليةة  واللاانيةة  يف لتحديةةد املنةةااق السةةاط
 ، سيتوىل الرب مل الةدعوة لتحقيةق هةدف  ايتة. ت مةي  أنشةة  إصةي  األرا ةي يف إاار ااتياقي

ت املت لق  قملياه واملنا  والبيئ  والزراع  وااجاج  والتنمي  ااقتصادي . وسوف يسةق  هةذا السياسا
ل قد الدويل لل مق انشنو املاء مةن أجةق التنمية  املسةتدام ، واألعمةال التحضةةي  ل قةد ال مق يف ا

يف الةب ةةة  الثانيةةة   رميسةةةيا   مو ةةةوعا   أيضةةةا  دصةةةي  الةةةُنق  اديكولوجيةةة . وسةةةيمثق األمةةة  املتحةةةدة 
. وقتبةةا  هةةذا الةةنقل، يقةةدف 2021لتقجيةةج التوق ةةات ال امليةة  ل را ةةي املقةةجر إايققةةا يف عةةام 

 مل إىل إوقةةةار ادمكةةةا ت الةةةيت ينةةةةوي عليقةةةا إصةةةي  األرا ةةةي املتةةةدهورة مةةةن منقةةةورات الةةةرب 
وإدارة يةةيض صةةااج اجليةةاف ونةةدرة امليةةاه، والتخييةةف مةةن ال واصةةف الجمليةة  واللاانيةة ، واهل ةةجة، خت

 النزا ، وحتس  ادنتاج الزراعي واألمن الأذامي؛
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ضةةةةةج امل تمةةةةةد علةةةةةى األرا ةةةةةي صةةةةةيا   امليقةةةةةوم املت لةةةةةق انيةةةةةج  التوويةةةةةف األط )ب( 
باب يف املنةةااق الجيييةة ، ودراسةة  )اددارة/ادصةةي ( وت زيةةز إمكا تةة. وانصةةي  أساسةةي  لصةةاخل الشةة

 ااستقجار واألمن يف منااق أطجى؛إمكاني  تكجار هنل املبادرة األفجيقي  ليستدام  و 
مبةةةا يشةةةمق اللييةةةز علةةةى البيئةةة  التمكينيةةة  لةةةجايدة األعمةةةال اطضةةةجاء الناجحةةة ،  )ج( 

 و اجلديدة؛ ماو السبيق مللكي  األرا ي، وإمكاني  ااصول على التكنولوجيا املناسب  أ
دع  تنييذ طةة  ال مةق اجلنسةاني  ملسةاعدة جقةود األاةجاف الجامية  إىل حتسة   )د( 

إشجا  النساء يويييت يف تنييذ ااتياقي  ومنتي ات أا، وتوثيةق من ةزات ودروس الةنقل املجاعةي 
 تبارات اجلنساني ؛ليع

، وأانجايهةةا لموعةة  انةةدء ال مةةق قألدوات املصةةمم  يف إاةةار مبةةادرة مكافحةة  اجليةةاف )هة( 
ع الشجياء ملساعدهتا على تصةمي  أدوات إ ةافي   ايتقةا أدوات مكافح  اجلياف. وسي مق الرب مل م

الت مي ية  ال املية ، وتقةد  توجيقةات تقنية  الت  يق انتنييذ حتييد أثج تدهور األرا ي، وحتس  اطجيةة  
سةةي لوألةةدات التنسةةيق ادقليميةة ، سةةيخترب لتخييةف أثةةج ال واصةةف الجمليةة  واللاانيةة . ومةةع إسةةناد دور رمي

دد القضةةةةااي ادقليميةةة  البااي ةةةة  الةةةرب مل هةةةذه األدوات واملبةةةةادة التوجيقيةةة  علةةةةى الصةةة يد القةةةةةجي و ةةة
 اي أرياهنا ويدع  ال مق الذي تؤدي. املجايز ادقليمي  القامم ؛قلت اوو مع اهليئات ادقليمي  وي ز 

لتنسةةيق دقليميةة ، قل مةةق يمججةةع ملجايةةز االقيةةام، مةةن طةةيل وألةةدات التنسةةيق ا )و( 
الوانيةةةةة  ليتياقيةةةةة  وإانقاءهةةةةةا مل مةةةةة  قملناسةةةةةبات والتةةةةةةورات الجميسةةةةةي  ألات الصةةةةةل  علةةةةةى صةةةةة يد 

نيةةة  علةةةى استيسةةةاراهتا ومسةةةاعدهتا علةةةى اختةةةاأل السياسةةةات ومنخجاةةة  فيقةةةا، وتةةةوفة اسةةةت اقت آ
 عي ؛قجارات مستنةة يف أثناء دورات مؤ ج األاجاف وهيئات. اليج 

املشةةاري  يف تكةةجيس أيادويةة  الةةجايدة للحيةةاة علةةى اللانةة ، الةةيت تةةدع  تةةدري   )اي( 
قيةق مقجري السياسات وانناء قدراهت  على الص يدين ادقليمي والةوا ، مةن أجةق املسةاعدة يف حت

 ااستي اب الي ال للمواقف السياساتي  املتيق عليقا.
 ا.ر السياسات القائمة على األدلة وتعميمهيورو لتطوي 805 706ويوجد احتياج ملبلغ  -29
وفيمةةا يت لةةق قألولويةة  الثانيةةة  طصةةو  التةةآاير مةةةع القةاعةةات وال مليةةات التكميليةةة  يف  -30

 ل مبا يلي على وج. اطصو :، سيضةلع الرب م2021-2020أثناء اليلة 
لةةةدفع تشةةة يع اسةةةتخدام املؤشةةةجات املدعومةةة  قاتياقيةةة  لقيةةةاس التقةةةدم احملةةةجاي وا )أ( 

ى نةا  اتياقيةات ريةو الةثي . قاستثمار يف األنشة  امل تمدة على األرا ي لتحقيق املنافع عل
عمليةةات التنةةو  ، اانتأةةاء ت مةةي  جةةدول أعمةةال األرا ةةي، انةةدع  2020وسةةيقوم الةةرب مل يف عةةام 

سةةا ات البيولةةوجي وتأةةة  املنةةا  لةةدى اعتمةةاد إاارهةةا ااسةةلاتي ي اجلديةةد، وم ةةاودة النقةةج يف امل
 الواني  املقجرة )لتنييذ اتيا  قريس(، على التوايل. وستسق  وألدات التنسيق ادقليمي  يف تيسةة

ا ةةةي، واطةةةةم والةةةربامل الةةةجانم انةةة  األهةةةداف الةوعيةةة  للبلةةةداو يف لةةةال حتييةةةد أثةةةج تةةةدهور األر 
 الواني  اليت تتصدى لتأة املنا  والتنو  البيولوجي والتمويق املتصق أما؛

صةةةةيا   مةةةةادة م لوماتيةةةة  قاممةةةة  علةةةةى األدلةةةة  طصةةةةو  الةةةةجواانم القاممةةةة  انةةةة   ()ب 
ااجتاهات يف تدهور األرا ي وأمن الةاق ، واستكشاف أنشة  ل عمال يف لةال اسةلاتي يات 



ICCD/COP(14)/7 

ICCD/CRIC(18)/2 

 

GE.19-11340 14 

ملشةةةةلي  انةةةة  الةاقةةةة  املت ةةةةددة وقةاعةةةةات إصةةةةي  األرا ةةةةي وتقةةةةد  الرباهةةةة  علةةةةى ااسةةةةتثمار ا
 اللي  ال املي ؛ جدواها، قلت اوو يف ألل  مع

األمةةةةة  املتحةةةةةدة املسةةةةةاعدة يف تنييةةةةةذ األهةةةةةداف التآايريةةةةة  واملوا ةةةةةي ي  يف طةةةةةة   )ج( 
اف، والةةدعوة ، فيمةةا يتصةق انتةةدهور األرا ةةي واجليةة2030-2017ااسةلاتي ي  للأةةاقت لليةةلة 

 إىل مناصجة األوساة امل ني  قلأاقت أل جاض النقوض انتحييد أثج تدهور األرا ي؛
  علةةةى أ يةةة  التخةةةةيم املتكامةةةق اسةةةتخدام األرا ةةةي يف سةةةيا  اطةةةة  هنةةةالرب  )د( 

ااضةةجي  اجلديةةدة، وت زيةةز حتييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي وأ يةة  إدارة ال يقةة  التكافليةة  انةة  املنةةةااق 
   واملنااق ااضجي ؛الجييي

توثيةةةق أثةةةج التصةةةحج/تدهور األرا ةةةي واجليةةةاف علةةةى صةةةح  عمةةةوم السةةةكاو،  )ه( 
 مجاض.تمل  من تنييذ ااتياقي  من منقور حتس  التأذي  وختييض ع ء ادصاان  قألواملنافع احمل

يةةةةةورو ألنشةةةةة  التةةةةةآاير مةةةةع القةاعةةةةةات وال مليةةةةةات  636 304ويوجةةةةد األتيةةةةةاج ملبلةةةةغ  -31
 التكميلي . املوا ي ي 

ق يف سةبي واموألةا   وفيما يت لق قألولوي  الثالث ، وهي  ماو إقام  شجايات أيثج تبلةورا   -32
ةةة  للتواصةةةق والت ةةةاوو مةةةع لموعةةةات أصةةةحاب املصةةةلح   تنييةةةذ ااتياقيةةة ، سيسةةة ى الةةةرب مل أم 

ةةةة  يف ييالةةةة  التنييةةةةذ الي ةةةةال ليتياقيةةةة . وطةةةةيل فةةةةلة السةةةةنت   ، سةةةةي مق 2021-2020املقم 
 يلي: الرب مل طاص  على ما

حملصةةةيت تقةةةد  الةةةدع  لليجيةةةق امل ةةة  مبنقمةةةات ا تمةةةع املةةةدين، والبنةةةاء علةةةى ا )أ( 
يف ألةةدود املةةوارد املتاألةة  هلةةذا الأةةجض. النقاميةة  ألات الصةةل  للةةدورة الجاان ةة  عشةةجة ملةةؤ ج األاةةجاف، 

  مبنقمةةةات ا تمةةةع املةةةدين ومنقمةةةات ا تمةةةع انتقةةةد  الةةةدع  لليجيةةةق امل ةةة أيضةةةا  وسةةةيقوم الةةةرب مل 
ة األرا ةةةي. وسةةةت مق املةةةدين املقتمةةة  األطةةةجى يف املشةةةجو  املت لةةةق انتوثيةةةق امل ةةةارف األصةةةلي  وأليةةةااي 

مع القواعد الشبااني ، وشبك  النقوض قلشباب املشلي  ان  الوياات التاان   ل م   أيضا  األمان  
 للشباب؛األم  املتحدة سلاتي ي  املتحدة، ومع األاجاف من أجق تنييذ ا

ااسةةةةتمجار، قلت ةةةةاوو مةةةةع الليةةةة  ال امليةةةة ، يف تشةةةة يع املشةةةةاري  مةةةةن القةةةةةا   )ب( 
 علةةى ألضةةور اجتماعةةات ااتياقيةة  وعملياهتةةا وتشةة يع إنشةةاء سيسةةق القيمةة  املسةةتدام  اطةةا 

 للمنت ات امل تمدة على األرا ي؛
ا ةةةةةةي   نشةةةةةة  حتييةةةةةد أثةةةةةج تةةةةةدهور ايايدة ا ةةةةةجاة اجلماعةةةةةات الدينيةةةةة  يف ا )ج( 

 لبناء عليقا؛األرا ي وختييف أثج اجلياف، إبانجااي القي  ال املي  ددارة موارد األرا ي واملياه وا
يف شةةةجايات األمةةة  املتحةةةدة الت ةةةاوو مةةةع املنقمةةةات التقنيةةة  الشةةةجيك  وويةةةاات  )د( 

ومنقا مبادرة حتييد أثةج تةدهور  تقني  تددة ألصحاب املصلح  املت ددين، واملشاري  يف أنشةتقا،
تسةةن  “ م لومةةات مبدميةة ”األرا ةةي التاان ةة  لليجيةةق امل ةة  انجصةةد األرض، الةةيت هتةةدف إىل تةةوفة 

جلميةةع األاةةةجاف مةةةن  ةةةمنقا انيةةةا ت عاليةةة  الدقةة  للةةةدول اجلزريةةة  الصةةةأةة. وعةةةيوة علةةةى شةةةجياء 
ل  ذيةةة  والزراعةةة  املتحةةةدة  األمةةة مثةةةق منقمةةة  األمةةة  املتحةةةدة قومةةة  الت ةةةاوو الجميسةةةي  داطةةةق من

للمسةاواة األم  املتحدة للبيئ  وهيئ  األم  املتحدة اد امي وانج مل األم  املتحدة )الياو( وانج مل 
ان  اجلنس  و ك  املجأة واملنقم  ال املي  ل رصاد اجلوي ، ست مق األمان  يف قضةااي اجليةاف مةع 

للميةةاه والةةرب مل األمةة  املتحةةدة يةة  الةبي ةة  وآليةة  جقةةات أطةةجى مةةن مللتقةةا، ااحتةةاد الةةدويل اما
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امل ةةة  مبكافحةةة  ال واصةةةف الجمليةةة  األمةةة  املتحةةةدة عةةةن امةةةتيف  املتكامةةةق ددارة اجليةةةاف، فضةةةي  
واللاانيةة  وااتيةةا  ال ةةاملي انشةةنو اهل جة/عمليةة  الةةجقة امل نيةة  قهل ةةجة والشةةجاي  الت اونيةة  يف لةةال 

  ني  قاجاج  وإعادة الأاقت إىل هيئتقا الةبي ي ؛الأاقت والشجاي  ال املي  امل
ال مق اننشاة، عن اجيق مكاتة  التنسةيق ادقليمية ، مةن أجةق تةةويج الت ةاوو  )ه( 

مةةع املنقمةةات ادقليميةة  الةةيت ت ةةلف قلةةدور اااسةة  لةة دارة املسةةتدام  ملةةوارد األرا ةةي وامليةةاه يف 
 إاااي اسلاتي ياهتا اد امي ؛

قلت اوو مع اللي  ال املي ، على دع  جقود ت بئ  املوارد لكيال  التنييةذ  ال مق، )و( 
الناجح ليتياقي ، والقيام يف هذا السيا  قا ةجاة املمةنقل يف عمليةات شةجياء التنمية  الجميسةي  
مثةةةق لموعةةة  السةةةب  /لموع  ال شةةةجين ومةةةؤ ج اوييةةةو الةةةدويل امل ةةة  قلتنميةةة  يف أفجيقيةةةا ومنتةةةدى 

 األفجيقي. -وو الصي  الت ا
 .وطموحا   يورو إلقامة شراكات أكثر تبلورا   741 864ويوجد احتياج ملبلغ  -33
 األتياجةةات انةج مل ال يقةةات اطارجيةة  والسياسةةات والةةدعوة مةةوجزا   5وي ةجض اجلةةدول  -34

 من املوارد.
  5اجلدول 

  2021-2020 ة لفةرتة السةنتنيوالسياسةات والةدعو امليزانية األساسية لربانمج الع قةات اخلارجيةة 
 بسل بنود اإلنفاق 

 )قليورو(

 ادنيا انند 
لليةلة امليزاني  امل تمدة 

2018-2019 
لليةلة امليزاني  املقلأل  

 النسب  املئوي  لليج  2020-2021
 (3.2) 1 928 500 1 992 300 )أ(تكاليف املووي 
 64.7 52 882 32 100 طدمات ت اقدي 

 210.8 150 728 48 500 سيج 
 (48.2) 51 765 100 000 تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى

 - - - لواايم وسلع أساسي  ومواد
 - - - م دات ومجيبات وأاث 

 0.5 2 183 874 2 172 900 اإلمجايل
، وووييتةةةةاو يف فئةةةة  3-الجتبةةةة  ف، وووييتةةةةاو يف 4-ووةةةةامف يف الجتبةةةة  ف 4ووةةةةامف امليزانيةةةة  األساسةةةةي :  )أ(

 دمات ال ام .اط

 العلم والتكنولوجيا والتنفيذ -4 
يةةةوفج انةةةج مل ال لةةة  والتكنولوجيةةةا والتنييةةةذ الةةةدع  للت ةةةاوو ال لمةةةي، وييسةةةج ادانةةةيخ عةةةن  -35

تسةةية  أيضةةا  امل لومةةات الةةيت تقةةدمقا الةةدول األاةةجاف وتقييمقةةا. وتتةةوىل الوألةةدة املنواةة  قلةةرب مل 
 انناء القدرات.ألمان  يف لال إدارة امل ارف و ووامف ا

ويقةةةدأم أ لةةة  الةةةدع  للت ةةةاوو ال لمةةةي عةةةن اجيةةةق جلنةةة  ال لةةة  والتكنولوجيةةةا وهيئتقةةةا امل نيةةة   -36
قلتياعق ان  ال لوم والسياسات. و اي  هذه اهليئ  هو ايايدة تيسة ُسبق ااصول على امل جف  ال لمي  
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اف واجلقةةةةات امل نيةةةةة  األطةةةةةجى، األدلةةةةة  ال لميةةةة  وتوفةهةةةةةا ل اةةةةةج  واملشةةةةورة السياسةةةةةاتي  املبنيةةةة  علةةةةةى
مةةن يف يف نقةةق امل جفةة . وينصةة   اللييةةز علةةى موا ةةيع تنةةةوي علةةى أ يةة  سياسةةاتي  عاليةة   مسةةقم 
، أنت ت اهليئ  تقجيجين فني  يوفجاو توجيقات تس ن  2019-2018فيي فلة السنت   -ليتياقي  

 ى تنييةةذ املشةةاريع امل تمةةدة علةةى األرا ةةييجيةةز علةة اثلثةةا   را ةةي، وتقجيةةجا  تت لةةق انتحييةةد أثةةج تةةدهور األ
لال إدارة اجلياف والتخييف من.. ومن ملل  أنشة  التنسيق الست اليت ا ةةل ت أةا اهليئة   يف

القيام انتحليق الجسامق الجميسي  املتصل  قتياقية  مكافحة  التصةحج الةواردة يف التقيةي  ال ةاملي الةذي 
نق  سياسةةةةات يف لةةةةال التنةةةةو  البيولةةةةوجي وطةةةةدمات الةةةةاجيةةةة. املنةةةةرب ااكةةةةومي الةةةةدويل لل لةةةةوم وال

األمةة  املتحةةدة اديكولوجيةة ، ويف التقجيةةج الةةذي أعةةده اليجيةةق الةةدويل امل ةة  قملةةوارد التةةاانع لةةرب مل 
للبيئ ، واست جاض مسودات التقجيج اطا  الذي أعدت. اهليئ  ااكومي  الدولية  امل نية  انتأةة  املنةا  

اجلديةدة علةى صة يد ال لة   ألرا ي. وألىت يتسىن للقيئ  ميألق  التةوراتانشنو التأة املناطي وا
والسياسةةات، سةةيكوو مةةن األمةةور ااااةة  أو تواصةةق أنشةةةتقا يف إقامةة  الشةةبكات مةةع الشةةجياء 

 ال لمي  واملنصات واهليئات ال لمي  األطجى أو توسيع نةا  هذه الشبكات.
يةة  مل ال لةة  والتكنولوجيةةا والتنييةةذ إيةةيء أولو وقلتةةواايي مةةع مةةا ورد أعةةيه، سيواصةةق انةةج  -37

الذي تؤدية. هيئة  التياعةق انة  ال لةوم والسياسةات. وسةتبىن اهليئة  علةى عناصةج القةوة  لدع  ال مق
يف لةاات موا ةي ي  جديةدة وقاي ة .  أيضا  حتوايها واملن زات اليت ألققتقا ألىت الو، وستنخجة 

مل عمةق اهليئة  مةن أنشةة  تت لةق قألهةداف سةيتنلف انةج  2021-2020وطيل فةلة السةنت  
نشةةةةة  تت لةةةةق قلتنسةةةةيق. وتت ةةةة. األنشةةةةة  املت لقةةةة  قألهةةةةداف  ةةةةو موا ةةةةيع تقييميةةةة  تةةةةددة، وأ
 أنشة  التنسيق فتتصق قلت اوو مع ال مليات واهليئات اطارجي . أما
 ي:وتليز األهداف املقلأل  هليئ  التياعق ان  ال لوم والسياسات على ما يل -38
 نو:توفة األدل  املبني  على ال ل  انش )أ( 

ادسةةقام احملتمةةق لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي يف ختةةةيم ااسةةتخدام املتكامةةق  '1'
ل را ي واددارة املتكامل  للمشاهد الةبي ي ، على النحو الةذي يتةيح التوصةق 
 إىل املةةزيل املكةةاين األمثةةق اسةةتخدام األرا ةةي، يف سةةبيق حتقيةةق منةةافع مت ةةددة

ت انةةة  املةالةةة  املتنافسةةة  لةةةزايدة انيئيةةة  واجتماعيةةة  واقتصةةةادي ، وإجةةةجاء مبةةةادا
 ااع  إدارة املوارد من األرا ي؛

 حتديد طيارات ف ال  يف لال ااويم  ت   على إدرا  هذه ادمكا ت؛ '2'
تةةوفة األدلةة  املبنيةة  علةةى ال لةة  انشةةنو أألةةد  هُنةةل تقيةةي  ورصةةد قةةدرة السةةكاو  ةةة  )ب( 

 اجلياف، على الص د دوو الوا  والوا  وال املي.والنق  اديكولوجي  الض يي  على حتم ق املني   
وستواصةةق اهليئةة  أنشةةةتقا التنسةةيقي  املت لقةة  قملقةةام ألات الصةةل  املنواةة  قملنةةرب ااكةةومي  -39

لدويل الدويل لل لوم والسياسات يف لال التنو  البيولوجي وطدمات النق  اديكولوجي ، واليجيق ا
يةةة  الدوليةةة  امل نيةةة  انتأةةةة املنةةةا ، إ ةةةاف  إىل اليجيةةةق التقةةة  ااكةةةومي امل ةةة  قملةةةوارد، واهليئةةة  ااكوم

مةةةع املبةةةادرة ال امليةةة  للمؤشةةةجات املت لقةةة  قألرا ةةةي  أيضةةةا  الةةةدويل امل ةةة  قللانةةة . وستواصةةةق ال مةةةق 
لةرب مل الةدويل ددارة اجليةاف، للمستوانات البشجي  )املومق( ومةع ااألم  املتحدة التاان   لرب مل 

درة مشلي  ان  املنقم  ال املي  ل رصةاد اجلوية  والشةجاي  ال املية  للميةاه تتصةدى للقضةااي وهو مبا
عةةن أللةة  ستسةةق  هيئةة  التياعةةق انةة  ال لةةوم والسياسةةات يف  ال لميةة  املتصةةل  قجليةةاف. وفضةةي  



ICCD/COP(14)/7 

ICCD/CRIC(18)/2 

 

17 GE.19-11340 

ي  علةى را ي و ةه من األنشة  ااتصالي  املبنإعداد الةب   الثاني  من تقجيج التوق ات ال املي  ل 
 ال ل  يف إاار اتياقي  مكافح  التصحج، ألس  مقتضى ااال.

يف اا ةةةةي   لصةةةيأليات اهليئةةة ، سةةةتتوىل حتديةةةد السةةةبيق األمثةةةق للمضةةةي قةةةدما   ووفقةةةا   -40
نةة ، انةةرب مل عملقةةا، الةةذي وكةةن أو يشةةمق تكليةةف طبةةة فةةجد أو لموعةة  طةةرباء إبعةةداد مقمةة  م ي

ع تنقةةةةةةةي  اجتماعةةةةةةةات إقليميةةةةةةة  تتواهةةةةةةةا املؤسسةةةةةةةات تنقةةةةةةةي  اجتماعةةةةةةةات للخةةةةةةةرباء أو تشةةةةةةة ي أو
الشبكات ال لمية  ادقليمية . ووكةن للقيئة ، يف سةيا  أنشةة  التنسةيق، أو تجعةى أعضةاء اتان ة   أو

 هلا اضور اجتماعات ألات صل .
 عمليةةات هيئةة  التياعةةق ويتحةةدد دور انةةج مل ال لةة  والتكنولوجيةةا والتنييةةذ يف دعةة  تسةةية -41

ياسةةةات عةةةن اجيةةةق تنقةةةي  اجتماعاهتةةةا وتيسةةةة ااتصةةةاات فيمةةةا انةةة  أعضةةةامقا. انةةة  ال لةةةوم والس
يف التحضةةةة ل ةةةدد يبةةةة مةةةن النةةةواتل الينيةةة  للقيئةةة  ويتةةةوىل قلت ةةةاوو مةةةع  أيضةةةا  ويشةةةار  الةةةرب مل 

شةورة هلةا انشةنو مسةتوى وألدات أطجى يف األمان ، تنقي  وإدارة اسةتخدام مةوارد اهليئة  وإسةداء امل
 املوارد املتاأل  وال مق قدر ادمكاو على ت بئ  املزيد من املوارد.

التحضةةةةةةةة  أيضةةةةةةةا   الةةةةةةةدع  للقيئةةةةةةة ، يتةةةةةةةوىل وقد ةةةةةةةاف  إىل ا ةةةةةةةةي  الةةةةةةةرب مل انتقةةةةةةةد  -42
يف صتلةةةةةةف  أيضةةةةةةا  اجتماعةةةةةةات جلنةةةةةة  ال لةةةةةة  والتكنولوجيةةةةةةا ومكتبقةةةةةةا. ووثةةةةةةق الةةةةةةرب مل األمانةةةةةة  

 مليات ال لمي ، ويف إقام  الشبكات مع الشجياء ال لمي  والت اوو م ق .ااجتماعات وال 
لمةةةةي  تت ةةةةمن يةةةةورو أل ةةةةراض التعةةةةاون الع 1 110 570ويوجةةةةد احتيةةةةاج ملبلةةةةغ  -43
يةةةورو  76 000يةةةورو ةيئةةةة التفاعةةةل بةةةني العلةةةوب والسياسةةةات  ومبلةةةغ  116 725 مبلةةةغ

 خلدمة مكتل جلنة العلم والتكنولوجيا.
سة ادانيخ األاجاف من تقيي  تنييذ ااتياقي  عن اجيق جلنة  اسةت جاض تنييةذ ووك ن تي -44

امن مةةع إاةةار عمليةة  أهةةداف التنميةة  ااتياقيةة ، قسةةتخدام انيةةا ت موثوقةة  وإاةةار للمؤشةةجات متةةز 
. ومةةن طةةيل التقيةةي ، تقةةجر األاةةجاف األولةةوايت املتوسةةة  إىل 3-15سةةيما الأايةة   املسةةتدام ، ا

فتضمن انذل  إرساء هنةل متبلةور وُمسةتقدف لتنييةذ ااتياقية . وي ةزء مةن مقةام  الةويل  األجق،
ت لقة  انتيسةة ادانةةيخ وتقيةي  التنييةذ، تتةةوىل الوألةدة املنواة  انةةرب مل ال لة  والتكنولوجيةا والتنييةةذ امل

تةةةوفة الةةةدع  ل مليةةة  اننةةةاء القةةةدرات ألات الصةةةل  علةةةى الصةةة يد الةةةوا  مب يةةة  الليةةة   أيضةةةا  الوألةةةدة 
املي . يما تتوىل األعمال التحضةي  اجتماعات مكت  جلن  است جاض تنييةذ ااتياقية  وتقةدم ال 

 ة شؤوهنا.الدع  للمكت  يف تنقي  دورات الل ن  وتيس
، قةةةدمت أاةةةجاف ااتياقيةةة  تقاريجهةةةا مسةةةتندة ألول مةةةجة علةةةى لموعةةة  2018ويف عةةةام  -45

س انيةةا ت مبدميةة  وفجهتةةا األمانةة . وأسةةيج متيةةق عليقةةا مةةن مؤشةةجات اداةةااي، مسةةتخدم  يف األسةةا
اانتقال إىل استخدام لموع  موألدة للمؤشجات عةن تأيةة يبةة يف يييية  إعةداد أدوات ادانةيخ 

إىل تأيةةةة الكيييةةة  الةةةيت اةةةجي أةةةا دعةةة  اننةةةاء  أيضةةةا  واسةةةتخدامقا مةةةن قألبَةةةق األاةةةجاف. وأدى أللةةة  
انةةةيخ. وأالقةةةت جتجانةةة  ادانةةةيخ األطةةةةة القةةةدرات لتمكةةة  األاةةةجاف مةةةن اامتثةةةال التزامةةةات اد

مناقشات فيمةا انة  األاةجاف انشةنو ُسةبق حتسة  أدواهتةا مبةا يف أللة  اننةاء القةدرات ألات الصةل . 
نمول أن. مةع اسةتمجار التحسة  املتواصةق يف أدوات ادانةيخ والقةدرات سةيكوو ميسةورا  كة  وامل

ا الوانيةة  للبيةةا ت واتبةةا  مسةةار منق ةةي األاةةجاف يف املسةةتقبق مةةن ااسةةتخدام املتزايةةد  موعاهتةة
مشةةةل  انشةةةنو ييييةةة  تقةةةد  البيةةةا ت إىل مةةةؤ ج األاةةةجاف. وقعتمةةةاد أهةةةداف حتييةةةد أثةةةج تةةةدهور 
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مةةةةن عمليةةةةات ادانةةةةيخ يف املسةةةةتقبق  ا ةةةةي وتنييةةةةذ األنشةةةةة  ألات الصةةةةل ، سةةةةيكوو مةلةةةةوق  األر 
 ت مكينةةة  وموثوقةةة  تسةةةاعد مةةةؤ ج األاةةةجاف علةةةى اسةةةتخي  اسةةةتنتاجات مةةةن لموعةةة  انيةةةا أو

وتقيةةي  امل لومةةات النوعيةة  عةةن التنييةةذ النةةاجح دوقةةار اجلقةةود املبذولةة  لتحقيةةق حتييةةد أثةةج  علميةةا  
 تدهور األرا ي.

، تتمثةةةةق أولةةةةوايت تيسةةةةة ادانةةةةيخ وتقيةةةةي  2021-2020وفيمةةةةا لةةةةد فةةةةلة السةةةةنت   -46
 يلي: التنييذ فيما

مجاعةةةاة اطةةةربة املكتسةةةب  والةةةدروس تقيةةةي  آطةةةج عمليةةة  ل انةةةيخ وتقةةةديجها، مةةةع  )أ( 
املسةةتيادة والت ليقةةات الةةواردة مةةن األاةةجاف، أةةدف حتسةة  إجةةجاءات تبليةةغ امل لومةةات واارتقةةاء 

 وأشكال التقاريج اليت تقدم إىل مؤ ج األاجاف؛اننوعي  
حتسةة  أدوات وعمليةةات ادانةةيخ علةةى  ةةو ييضةةي إىل التقيةةي  الي ةةال لتنييةةذ  )ب( 

نةة  اسةةت جاض تنييةةذ ااتياقيةة ، مةةع تةةوفة أدوات ل اةةجاف لتمكينقةةا مةةن التخةةةيم ااتياقيةة  يف جل
 .لتنييذ حتييد أثج تدهور األرا ي ورصده على الص يد الوا 

يةةورو لتيسةةب اإلبةة ي وتقيةةيم التنفيةةذ  منهةةا  1 567 600ويوجةةد احتيةةاج ملبلةةغ  -47
 االتفاقية. يورو خلدمة اجتماعات مكتل جلنة استعراض تنفيذ 76 000مبلغ 
وتيسةةةج مقةةةام إدارة امل جفةةة  يف إاةةةار ااتياقيةةة  تقصةةةي امل ةةةارف )عةةةن اجيةةةق توثيةةةق امل جفةةة   -48

قسةةةتمداد امل جفةةة  مةةةن الشةةةجياء وأصةةةحاب املصةةةلح ( وتبةةةادل انةجيقةةة  منق يةةة ( ونشةةةج امل ةةةارف )
 البيا ت وامل لومات وامل ارف ألات الصل  واقتسامقا ان  أصحاب املصلح .

  :ت التالياألولواي، سليز إدارة امل جف  على 2021-2020لق انيلة السنت  وفيما يت  -49
البيةا ت وامل لومةات وامل ةارف مةن القيام، قلت ةاوو مةع الشةجياء، انةزايدة تقاسة   )أ( 

قلي ةق، وايايدة  أجق ت زيز ممارسات جتن   تةدهور األرا ةي وإصةي  األرا ةي الةيت ت ةاين تةدهورا  
 ل لمي  والتقني  ألصحاب املصلح  يف إاار ااتياقي ؛امل ارف واملقارات ا

كافحةةة  ملاألمةةة  املتحةةةدة مواصةةةل  تةةةةويج املوقةةةع الشةةةبكي ملجيةةةز م ةةةارف اتياقيةةة   )ب( 
التصةةحج، جل لةة. املصةةدر الوأليةةد املتةةا  ألصةةحاب املصةةلح  لياةةي  علةةى امل ةةارف ألات الصةةل  

ية  علةى ال لة . وسيتضةمن أللة  اتبةا  هنةل قاتياقي ، مبا يف ألل  أألد  التوجيقةات واملةوارد املبن
ألة  متكامق لتقاس  امل لومةات وامل ةارف يجمةي إىل دعة  اننةاء القةدرات والةدعوة وااتصةاات، وإات

سةةبيق ميسةةور لياةةي  علةةى منت ةةات هيئةة  التياعةةق انةة  ال لةةوم والسياسةةات، وسةةوى أللةة  مةةن 
  اطةةةةرباء املسةةةةتقل  وقواعةةةةد امل لومةةةةات ألات الصةةةةل  للسياسةةةةات املبنيةةةة  علةةةةى ال لةةةة ، وعلةةةةى قاممةةةة

 البيا ت واألدوات املتاأل  األطجى يف إاار لموع  أدوات مكافح  التصحج؛
الشةةةةجياء ألوي املقةةةةارات يف تيسةةةةة ُسةةةةبق اااةةةةي  علةةةةى  مواصةةةةل  الت ةةةةاوو مةةةةع )ج( 

األمةةةة  املتحةةةةدة عةةةةن تبةةةةادل البيةةةةا ت وامل لومةةةةات مةةةةع انواانةةةة   أفضةةةةق املمارسةةةةات ومل قةةةةا، فضةةةةي  
األمة  املتحةدة ي  للم لومات املت لق  قاتياقات البيئي  املت ددة األاةجاف التاان ة  لةرب مل ادلكلون

األمةةة  املتحةةةدة وطةةةدمات الةةةنق  اديكولوجيةةة  التاان ةةة  لةةةرب مل  للبيئةةة ، وشةةةبك  التنةةةو  البيولةةةوجي
 اد امي، والبواقت ادلكلوني  األطجى ألات الصل ؛
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املشةاريع الداطلية  ددارة امل لومةات وامل ةارف يف مواصل  حتس  ييةاءة وف الية   )د( 
 األمان  واللي  ال املي .

 ارة املعرفة.يورو أل راض إد 220 970ويوجد احتياج ملبلغ  -50
وتجمي أنشة  انناء القدرات اليت تضةةلع أةا األمانة  إىل ايايدة امل ةارف واملقةارات التقنية   -51

اتياقية  لتمكيةنق  مةن إسةداء الةدع  الي ةال لتنييةذها. واطربة اليني  لةدى أصةحاب املصةلح  يف ا
، ووكةةةن أيضةةةا  وينةةةةوي تةةةدري  اةةةيب الدراسةةةات ال ليةةةا وصةةةأار املةةةووي  الينيةةة  علةةةى أ يتةةة. 

حتقيقةةة. عةةةن اجيةةةق انةةةج مل واسةةةع النةةةةا  للتةةةدري  الةةةداطلي/التةويج املقةةة . وتيسةةةج أدوات اننةةةاء 
ال: )أ( تبةةةادل امل لومةةةات وت لةةة  األقةةةجاو انشةةةنو القةةةدرات يف ااتياقيةةة  مةةةا يلةةةي، علةةةى سةةةبيق املثةةة

 أهةةةداف حتييةةةد أثةةةج تةةةدهور األرا ةةةي والتخييةةةف مةةةن أثةةةج اجليةةةاف؛ )ب( اننةةةاء يةةةادر واةةة  مةةةن
املةةووي  الينيةة  لةةدع  عمليةة  ادانةةيخ؛ )ج( ااصةةول علةةى املتةةا  مةةن اطةةربات التقنيةة  وال لميةة  

 والتدري  واملوارد املالي .
سةةةليز أنشةةةة  اننةةةاء القةةةدرات علةةةى دعةةة  حتييةةةد أثةةةج تةةةدهور  2021-2020ويف اليةةلة  -52

يف انةج مل التةدري   عةن التوسةع األرا ي وختييف آاثر اجليةاف وت مةي  املنقةور اجلنسةاين، فضةي  
الداطلي/التةويج املق . وسةي جي قسةتمجار حتةدية سةو  اننةاء القةدرات انتزويةده مبحتةوى جديةد 

حتقيةق هةدف تةدد يتمثةق يف ايايدة املةواد املتاألة  قللأة   يتنتى من مصةادر صتلية ، مةع التةلةع إىل
  ادلكةلوين ليتياقية ، الجوسي . وستتا  مزيد من فج  الت ل  ادلكةلوين مةع إاةي  منصة  الةت ل

اليت ستوفج دورات دراسي  تتصق ان مليات ااتياقي ، مبا فيقا سةت دورات دراسةي  جديةدة للةت ل  
. وقلبنةاء علةى الةدروس املسةتقاة مةن الةدورات الدراسةي  الةيت ُعقةدت ادلكلوين يف إاةار ااتياقية 

  يةنق  مباشةجة عقة  اجتمةا  جلنة  يف  يا ، اجي التخةيم مل جض تدرييب آطج يف إاار ااتياقي
تةةةدعي  اننةةةاء القةةةدرات علةةةى الصةةة يد  أيضةةةا  اسةةةت جاض تنييةةةذ ااتياقيةةة  املتخلةةةق للةةةدورات. وسةةةيت  

 قليمي وتيسةه.الوا  ودوو ادقليمي واد
وسةةي جي ت زيةةز نشةةاة سةةو  اننةةاء القةةدرات وسةةواه مةةن أنشةةة  اننةةاء القةةدرات ليتياقيةة   -53

لتواصةق ااجتمةاعي واملسةاانقات وامل ةارض. وسيواصةق انةج مل ال لة  قاستخدام الي ال لوسامق ا
سةةة  تةةوفة مناسةةةبات إعيميةة  وتا ةةجات للمةةدارس واجلام ةةات، أل أيضةةا  والتكنولوجيةةا والتنييةةذ 

الةلةةةة . وسةةةةيت . تكةةةةوين شةةةةجايات دعةةةة  وتيسةةةةة اننةةةةاء القةةةةدرات علةةةةى وجةةةة. التحديةةةةد صةةةةوب 
ام ةات ومؤسسةات البحةو ، وسةي جي يف الوقةت املنقمات ااكومي  الدولي  دوو ادقليمي  واجل

 ألات. مقاران  لموع  منتقاة من منقمات ا تمع املدين ووياات التنمي  واملنقمات ادقليمي .
 يورو أل راض بناء القدرات. 306 230تياج ملبلغ ويوجد اح -54
 املوارد. من موجزا  األتياجات انج مل ال ل  والتكنولوجيا والتنييذ 6وي جض اجلدول  -55
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  6اجلدول 
  2021-2020امليزانيةةةة األساسةةةية لةةةربانمج العلةةةم والتكنولوجيةةةا والتنفيةةةذ لفةةةرتة السةةةنتني 

 بسل بنود اإلنفاق
 (قليورو)

  ادنياانند 
لليةةلة امليزانيةة  امل تمةةدة 

2018-2019 
لليلة امليزاني  املقلأل  

 النسب  املئوي  لليج  2020-2021
 (17.1) 2 827 790 3 410 400 )أ(املووي تكاليف 

 (15.9) 98 455 117 000 طدمات ت اقدي 
 (92.5) 8 120 108 000 سيج

 (29.7) 116 725 166 000 تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
 - - - لواايم وسلع أساسي  ومواد
 - - - م دات ومجيبات وأاث 

    والتكنولوجيامكت  جلن  ال ل  
 1.5 69 426 68 400 سيج

 1.5 7 714 7 600 تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى
    مكت  جلن  است جاض تنييذ ااتياقي 

 1.5 69 426 68 400 سيج
 1.5 7 714 7 600 شجة أطجىتكاليف تشأيق وتكاليف مبا

 (18.9  3 205 370 3 953 400 اإلمجايل
، وووييةةةة  واألةةةةدة يف 4-ووةةةةامف يف الجتبةةةة  ف 3، و5-امليزانيةةةة  األساسةةةةي : ووييةةةةاو يف الجتبةةةة  فووةةةةامف  )أ(

 ووامف يف فئ  اطدمات ال ام . 3، و2-ووامف يف الجتب  ف 3، و3-الجتب  ف

 اخلدمات اإلدارية -5 
ال امليةة  ج مل اطةةدمات ادداريةة  مبقمةة   ةةماو تقةةد  اطةةدمات ل مانةة  والليةة  ُيكل ةةف انةة -56

اني اليةة  وييةةاءة يف لةةاات اددارة املاليةة  واملةةوارد البشةةجي  وطةةدمات املةةؤ جات والسةةيج واملشةةلايت 
 وااتياقي . م  املتحدة للنقام  األساسي وادداري ل وتكنولوجيا امل لومات، وفقا  

 ، سيواصةةق انةةج مل اطةةدمات ادداريةة  جقةةوده لتحسةة 2021-2020ة السةةنت  ويف فةةل  -57
يف األمةةة  املتحةةةدة ال مليةةةات ادداريةةة  لتلبيةةة  ااألتياجةةةات املتزايةةةدة للمنقمةةة . ومةةةع ا ةةةجاة منقومةةة  

توأليةةةد ادجةةةجاءات ادداريةةة  الجوتينيةةة  يف مجايةةةز اطةةةدمات علةةةى النةةةةا  ال ةةةاملي، ستشةةةل  لعمليةةة  
لوب أيثةج يف نيويةور  لضةماو تةوافج نوعية  أفضةق مةن اطدمة   سةاألمة  املتحةدة مع األمان  اننشاة 

يف  ف اليةة  مةةن أليةةة التكليةة . واةةجي إاةةااي أللةة  عةةن اجيةةق عمليةة  للتوصةةيف الةةووييي تنيةةذ ألاليةةا  
ويتواهةا مكتة  إدارة املةةوارد البشةجي . وسةتتوىل الوألةدة املنواةة  “ مةوارد انشةةجي  واألةدة”إاةار مبةادرة 

علةى أوسةع نةةا  تةةويج قةدرهتا علةى انةة ادعةي ت عةن الووةامف  أيضةا  اطدمات ادداري  انتقد  
علةةى أ تةة    أيضةةا  للتوويةةف )إنسةةبةا(، وسةةت مق املتحةةدة  ممكةةن مةةن اجلمقةةور قسةةتخدام منصةة  األمةة 

 يف الوقت ااا ج. يثة من عمليات املوارد البشجي  اليت تؤدى يدواي  
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ات، ستواصةق األمانة  دورهةا يف مسةاعدة األاةجاف علةى تةوفة وفيما لةد طةدمات املةؤ ج  -58
امةةةةي للةةةةدورات الجايةةةة  ليتياقيةةة ، مبةةةةا يف أللةةةة  تةةةةويل إجةةةجاءات تسةةةةية جلسةةةةات مةةةةؤ ج الةةةدع  ادجج 

األاةةجاف وحتضةةة مةةذيجات املتكلمةة  لجسسةةاء اجللسةةات ومةةوجزات وانةةجامل ال مةةق لليوميةة  وصةةيا   
اليجعيةة . وسيتواصةةق علةةى مةةدار فةةلة السةةنت  تةةوفة طةةدمات تقةةاريج عةةن سةةة أعمةةال املةةؤ ج وهيئاتةة. 

 مليةةات التحضةةةي  لتنقةةي  دورات ان قةةاد مةةؤ ج األاةةجاف واجتماعةةات هيئاتةة. اليجعيةة ،  املةةؤ جات لل
يمةةةةةا سيسةةةةةتمج تةةةةةوفة طةةةةةدمات جتقيةةةةةز الواثمةةةةةق وحتجيجهةةةةةا هلةةةةةذه الةةةةةدورات واجتماعةةةةةات املكتةةةةة  

 ألس  ااقتضاء. واملناسبات املخصص  ومنشورات ااتياقي ،
 ت ادداري  من املوارد. موجزا  األتياجات انج مل اطدما 7وي جض اجلدول  -59

 7اجلدول 
   بسل بنود اإلنفاق2021-2020امليزانية األساسية لربانمج اخلدمات اإلدارية لفرتة السنتني 

 )قليورو(

 ادنيا انند 
لليلة امليزاني  امل تمدة 

2018-2019 
لليلة قلأل  امليزاني  امل
 النسب  املئوي  لليج  2020-2021

 (42.3) 263 900 457 375 )أ(املووي تكاليف 
 (11.1) 278 389 313 000 طدمات ت اقدي 

 1.5 34 510 34 000 سيج 
 1.5 1 659 196 1 634 676 تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى

 1.5 35 525 35 000 لواايم وسلع أساسي  ومواد
 1.5 35 525 35 000 ومجيبات وأاث  م دات

 (8.1  2 307 045 2 509 051 اإلمجايل
 ووامف امليزاني  األساسي : وويي  واألدة يف فئ  اطدمات ال ام . )أ(

 احتياجات اآللية العاملية من املوارد -جيم 
يف تقةةد  الةةدع   2021-2020يتحةةدد اهلةةدف ال ةةام لآلليةة  ال امليةة  يف فةةلة السةةنت   -60

حتقيةةةق حتييةةةد أثةةةج تةةةدهور األرا ةةةي علةةةى الصةةة يد ل اةةةجاف لت زيةةةز تنييةةةذ ااتياقيةةة ، مبةةةا يف أللةةة  
الةةوا . وستواصةةق الليةة  ال امليةة  ال مةةق مةةن أجةةق الوصةةول مبةةا حتدثةة. مةةن أثةةج إىل ألةةد ه األقصةةى 

 مع األولوايت الواني  قلتنييةد علةى أداء عملقةا اتما   و ماو تساو  الدع  الذي تقدم. تساوقا  
حتقيةةةق النتةةامل. وعلةةى هةةةذا األسةةاس سةةتقوم الليةةة  ملبةةادة اد ةةاف  والتكامةةةق والتوجةة.  ةةو  وفقةةا  

ال امليةةة ، قلتنسةةةيق مةةةع األمانةةة ، انلييةةةز عملقةةةا علةةةى ثةةةي  أولةةةوايت متداطلةةة  ميضةةةي  إىل تنييةةةذ 
 ااتياقي  هي:

 دع  هتيئ  البيئات التمكيني  وت زيزها؛ )أ( 
 يق املتا ؛تيسة ااصول على التمو  )ب( 
 جديدة.   واانتكاري رعاي  مشاريع جتجيبي   ويلي )ج( 
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وتُ ةةةةةجض فيمةةةةةا يلةةةةةي األتياجةةةةةات األنشةةةةةة  األساسةةةةةي  ومةةةةةوارد امليزانيةةةةة  األساسةةةةةي  ألات  -61
لكةةق أولويةة  مةةن هةةذه األولةةوايت، إ ةةاف  إىل ااألتياجةةات واملةةوارد املت لقةة  إبدارة وتنسةةيق  الصةةل 

 اللي  ال املي .
لي  ال املي  تقد  دعمقا ل اجاف هتيئ  البيئات التمكيني  امل ين ، ستواصق ال وانأي  دع  -62

يف صيا   أاج وانية  تتصةق قاتياقية ، مةع إيةيء تجييةز طةا  علةى اسةتكمال املشةاريع والةربامل 
التحويلية  الةوعيةة  لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي، وإعةداد طةةةم وانيةة  ملكافحةة  اجليةةاف، وتنييةةذ 

 تياقي .قبل  من انج مل تدعي  عملي  ادانيخ إىل اااملجألل  امل
وستواصق اللي  ال املي  دع  البلداو األاجاف الجا ب  يف اانضمام إىل املشةاريع والةربامل  -63

التحويليةة  الةوعيةة  لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي، وتقةةد  الةةدع  التقةة  ونشةةج أفضةةق املمارسةةات 
 ام األرا ي.ور األرا ي يف ال مليات الواني  لتخةيم استخدللمسا   يف تجشيد حتييد أثج تده

، انلةةةةةغ عةةةةةدد البلةةةةةداو املنضةةةةةم  ملبةةةةةادرة مكافحةةةةة  2019ألزيجاو/يونيةةةةة.  1مةةةةةن  واعتبةةةةةارا   -64
. وقاعتمةةاد علةةى مةةوارد طارجةة  عةةن امليزانيةة  سةةتدع  الليةة  البلةةداو األاةةجاف انلةةدا   71 اجليةةاف

مةن طةيل اطةم الواني  ملكافح  اجلياف، مبا يف ألل  دنشاء األاج املؤسسي  الضجوري  لتنييذ 
 و ع هُنل متكامل  لتخييف املخااج وااست اان  ااداثت اجلياف.

انيد مع األمان ، ستقدم اللي  ال املي  الدع  للدول األاجاف ملواصةل  تةةويج  وقل مق يدا   -65
  التقةةةةاريج قلججةةةةو  إىل الةةةةنق  الجاهنةةةة  ل انةةةةيخ والجصةةةةد وإدطةةةةال حتسةةةةينات فيقةةةةا لكيالةةةة  تقةةةةد

قيةة ، وستتوسةةق يف أللةة  انتةةوفة طةةدمات مةةن قبيةةق منصةةات الت لةةي  ادلكةةلوين اسةةلاتي ي  ااتيا
واألدلةة  التوجيقيةة  علةةى ادنلنةةت ومكاتةة  املسةةاعدة واطةةربات ادقليميةة  والتةةدري  املباشةةج علةةى 

مةن مةوارد طارجة  عةن  أدوات رصد تدهور اللانة . وسيسةت   هةذا النشةاة انتمويةق مشةل  يتةنتى
للبيئة  لتيسةة األمة  املتحةدة ن هةذا اهلةدف، سةت مق اللية  ال املية  مةع انةج مل مة امليزاني . وانةيقةا  

 ااصول على التمويق من مجفق البيئ  ال املي .
 يورو لتهيئة البيئات التمكينية وتعزيزها. 762 529ويوجد احتياج ملبلغ  -66
التمويةق املتةا ، عةن اجيةق تيسة مساعي األاةجاف للوصةول إىل  وستواصق اللي  ال املي  -67

مسةةاعدهتا علةةى و ةةع مقلألةةات  ويليةة  لةةةربامل ومشةةاريع حتويليةة  لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةةي، 
وت مي  ااست اان  اجلنساني  يف إعداد الربامل واملشاريع ال ام  لآللي  ال املي ، وإشةجا  مجفةق البيئة  

 لتنييذ ااتياقي . وارد دعما  يق األطجى، اانتأاء تيسة تدفق املال املي  وهيئات التمو 
وق تنةةام الةةدروس املستخلصةة  مةةن دعةة  البلةةداو يف و ةةع املشةةاريع والةةربامل التحويليةة  لتحييةةد  -68

، ستواصةةةق الليةةة  ال امليةةةة  مسةةةاعدة البلةةةةداو 2019-2018أثةةةج تةةةدهور اللانةةةة  طةةةيل فةةةلة السةةةةنت  
يف سةةيا  عمليةة  و ةةع  هلةةا طصيصةةا   تمويةةق املتةةا  انتزويةةدها انةةدع  ييص ةةقاألاةةجاف يف ااصةةول علةةى ال

املقلألات املشاري ي . وسةيز هذا الدع  على املجألل  املبكجة دعةداد املشةجو ، الةيت ا يتةا  فيقةا عةادة 
 عةن تقةد  املسةاعدة للبلةداو يف تةدعي  ال مةق التقة  سوى قدر تدود من املوارد التقني  واملالي ، فضةي  

مل التحويليةة  لتحييةةد أثةةج تةةدهور األرا ةةي. وسةةيقلو هةةذا الةةدع  التقةةة  املنيةةذ يف ثنةةااي املشةةاريع والةةربا
انتيسةةة ااةةوار مةةع الشةةجياء الجميسةةي  مةةن قبيةةق، ييةةا ت التنييةةذ واجلقةةات املمثلةة  ملصةةادر التمويةةق علةةى 

ملربمة  مةع الويةاات املتخصصة  الص يد الوا ، وت مي  ااست اان  اجلنساني  مبواصل  ت زيز الشةجايات ا
 للمساواة ان  اجلنس  و ك  املجأة وااحتاد الدويل اماي  الةبي  .األم  املتحدة هيئ  مثق 
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مساعدة يف ااصول علةى  ويةق لي ةةي   نشةة   أيضا  ورمبا حتتاج البلداو األاجاف  -69
مةةن هةةذا اهلةةدف، سةةتتوىل الليةة   ت ينقةةا علةةى تنييةةذ طةةقةةا الوانيةة  ملكافحةة  اجليةةاف، وانةيقةةا  

مليةة  إقامةة  شةةجايات وت بئةة  مةةوارد طارجيةة  عةةةن امليزانيةة  لةةدع  البلةةداو يف إنشةةاء مشةةاريع عةةةرب ال ا
 عملي  مماثل  لل ملي  اليت أنشئت لدع  املشاريع والربامل التحويلي  لتحييد أثج تدهور األرا ي.

قةةةةةا، اد مشةةةةةاريع الليةةةة  ال امليةةةة  وانجالوفيمةةةةا يت لةةةةق انت مةةةةي  ااسةةةةةت اان  اجلنسةةةةاني  يف إعةةةةد -70
دعةةةةةة  جقةةةةةةود األاةةةةةةجاف لجسةةةةةة   2021-2020ستواصةةةةةةق الليةةةةةة  ال امليةةةةةة  طةةةةةةيل فةةةةةةلة السةةةةةةنت  

ليسةةةةةةت اان  اجلنسةةةةةةاني  أيثةةةةةةج منق يةةةةةة  يف لةةةةةةال حتييةةةةةةد أثةةةةةةج تةةةةةةدهور األرا ةةةةةةي وا ةةةةةةاات  مسةةةةةةار
ل املية  الشةجايات املنشةنة ليتياقي ، مبا يتماشى مع طةة  ال مةق اجلنسةاني . وسةت زاي اللية  ا األطجى
للمساواة ان  اجلنس  و ك  املةجأة، وتسةتييد األم  املتحدة اد الدويل اماي  الةبي   وهيئ  مع ااحت

منقةا، يف تةوفة مسةاعدة للبلةةداو يف لةال تصةمي  اسةت اان  جنسةةاني  يف املشةاريع والةربامل التحويليةة  
مكتةةة  ة طةةةدمات تقنيةةة  ل اةةةجاف مبةةةا فيقةةةا لتحييةةةد أثةةةج تةةةدهور األرا ةةةي، متوسةةةل  يف أللةةة  تةةةوف

 للمساعدة اجلنساني  وأللقات عمق إقليمي /واني  لبناء القدرات ودليق ددماج املنقور اجلنساين.
مواصةةل  ت زيةةز الشةةجايات مةةع ويةةاات  أيضةةا  ويتضةةمن تيسةةة ُسةةبق ااصةةول علةةى املةةوارد  -71

يف انجلةة   البيئةة  ال امليةة  ملسةةاعدة البلةةداو التمويةةق. وسةةوف تواصةةق الليةة  ال امليةة  الت ةةاوو مةةع مجفةةق
الت اوو مةع مجفةق البيئة   أيضا  موارد املجفق على  و داع  لتنييذ ااتياقي . وستواصق اللي  ال املي  

ال املي  والوياات الشجيك  األطةجى لةدع  هتيئة  انيئة   كينية  داعمة  لتنييةذ ااتياقية  علةى الصة يد 
مةةع هيئةةات التمويةةق واهليئةةات  ضةةا  أياهلةةدف، سةةتنخجة الليةة  ال امليةة  مةةن هةةذا  الةةوا . وانةيقةةا  

التقني  املت ددة األاجاف يف مناسبات لبناء القدرات تنشج فيقا على مووييقا املختص  اجلوانة  
التقنيةة  داةةةار حتييةةةد أثةةةج تةةةدهور األرا ةةةي واطةةةم الوانيةةة  ملكافحةةة  اجليةةةاف والةةةُنقل ااانتكاريةةة  

القضةةااي اجلنسةةاني  يف املشةةاريع امل تمةةدة سةةتدام  ل را ةةي مبةةا يف أللةة  ت مةةي  األطةةجى لةة دارة امل
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 

يف إاةةار الشةةجاي  مةةةع  2019ن عةةام ر عقةةةد اجتماعةةات يف النصةةف الثةةاين مةةةأفجيقيةةا، ومةةن املقةةج 
 مصجف التنمي  األفجيقي ومنقم  الت اوو السيوي للأاقت.

وستواصق اللي  ال املي  دع  جقود اتياقيات ريةو الةثي  مةن أجةق إنشةاء آليةات لتةوفة  -72
 هذه ااتياقيات.مساعدة تقني  ومالي  يف صيا   مشاريع تس ى إىل حتقيق أهداف 

 يورو لتيسب ُسبل احلصول على التمويل املتاح. 1 106 878احتياج ملبلغ ويوجد  -73
وستواصةةةةةةق الليةةةةةة  ال امليةةةةةة  استكشةةةةةةاف اليةةةةةةج  لت زيةةةةةةز املشةةةةةةاريع الت جيبيةةةةةة  التمويليةةةةةة   -74

وااانتكاريةة  اجلديةةدة قاسةةتيادة مةةةن الةةدروس املستخلصةة  مةةن عمليةةة  إنشةةاء صةةندو  حتييةةد أثةةةج 
ملناصةةةةجة مبةةةةادرة اجلةةةةدار األطضةةةةج األفجيقةةةةي الكبةةةةة للصةةةةحجاء  ور األرا ةةةةي، ومةةةةؤاايرة الةةةةدعوةتةةةةده

 والساألق، وااستيادة من هذه اجلقود الدعوي  لتيسة تدفق  ويق جديد داع  ليتياقي .
وسةت مق اللية  ال املية  علةى إشةجا  املؤسسةات املالية  ال امة  واطاصة  واملسةتثمجين املؤسسةي   -75
اسةتثمار املسةتدام لةزايدة تةةويج املؤسسةات اطاصة  وأدوات التمويةةق نقمةات األطةجى املنخجاة  يف اوامل

إقامةةة  رواانةةةم مةةةع اهليئةةةات األطةةةجى  أيضةةةا  ليتياقيةةة . وسةةةتتوىل الليةةة  ال امليةةة   املخةةةتلم اجلديةةةدة دعمةةةا  
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  اات امل نيةة  انتمويةةق التنميةةاملشةةاري  يف الت بئةة  املبتكةةجة للمةةوارد، مبةةا فيقةةا فجقةة  ال مةةق املشةةلي  انةة  الويةة
 التاان   ل م  املتحدة، ومؤسسات التمويق املت ددة األاجاف ومصارف التنمي  الواني .

وستواصةةق الليةةة  ال امليةةة  دعةة  صتلةةةف عناصةةةج مبةةةادرة اجلةةدار األطضةةةج األفجيقةةةي الكبةةةة  -76
ااسةةتثمارات املكجسةة   للصةحجاء والسةةاألق لت زيةز اننةةاء قةدرات ا تم ةةات احمللية  ألةةىت يتسةىن ايايدة

  األرا ةةي وطلةةق الووةةامف اطضةةجاء عةةرب سلسةةل  القيمةة  املدفوعةة  قلةلةة ، مبةةا يف أللةة  دصةةي
، إبدطةال ال مةق  سةالي  إنتةاج ألججةي ايراعةي اعتماد  وألج مبتكج لسلسل  القيم  يالقيام مةثي  

 طةةةةق البلةةةةداو وفقةةةةا  مسةةةةتدام ، وتيسةةةةة جتقيةةةةز تاصةةةةيق األرا ةةةةي اجلافةةةة  )املورينأةةةةا واليةةةةاوقب( دا
، إ ةةاف  إىل رانةةم منت ةةي اايةةاايات الصةةأةة قملشةةلين ال ضةةوي  أل ةةجاض تصةةديجها دوليةةا  للم ةةاية 

ت بئةةة   أيضةةةا  ال ةةةاملي  وتةةةوايي ق  علةةةى سيسةةةق املتةةةاجج األوروانيةةة  الكةةةربى. وسةةةتتوىل الليةةة  ال امليةةة  
بةةةة اجلةةةدار األطضةةةج األفجيقةةةي الكاملةةةوارد وتنييةةةذ املشةةةاريع الدعويةةة  لةةةزايدة الةةةوعي ال ةةةاملي مببةةةادرة 

للصحجاء والساألق انشن محل  مناصجة واستكشةاف طيةارات للت بةة النقةدي عةن اجلقةود الدعوية  
إبنشةةةاء آليةةة  لتلقةةةي هبةةةات  الناجحةةة  عةةةن اجيةةةق حتويلقةةةا إىل اسةةةتثمارات ملموسةةة ، يالقيةةةام مةةةثي  

 املواان  أو املؤسسات اطةي  أو إنشاء  ويق مكج س للمبادرة.
الةةدع  لتنييةةذ مشةةاريع جتجيبيةة  اانتكاريةة  واختةةاأل تنييةةذها  أيضةةا  يةة  وسةةوف تقةةدم الليةة  ال امل -77

اجتةةذاب مةةوارد إ ةةافي  أل ةةجاض التوسةةع فيقةةا. ويف هةةذا السةةيا ، سةةتقوم الليةة   النةةاجح أساسةةا  
يش إااد أراٍض اياطجة قليج : حتويةق سةبق ال ة”ال املي  اندع  السلةات احمللي  يف تنييذ مشجو  

 “.لةبي ي  يف الساألقعن اجيق إصي  املشاهد ا
يةةةةورو لةةةدعم املشةةةاريع التمريبيةةةة التمويليةةةةة  1 071 089ويوجةةةد احتيةةةاج ملبلةةةغ  -78

 واالبتكارية اجلديدة.
 ويتةةةةوىل املةةةةديج ال ةةةةام لآلليةةةة  ال امليةةةة  مقةةةةام تةةةةوفة اددارة والتوجيةةةة. ااسةةةةلاتي ي عمومةةةةا   -79
قلت ةةةةاوو والتنسةةةةيق مةةةةع األمةةةة  التنييةةةةذي لليةةةة . ويقةةةةوم مكتبةةةة.، يت لةةةةق قلوايةةةة  املنواةةةة  ق فيمةةةةا

ليتياقيةةة ، انتحديةةةد أولةةةوايت الليةةة  والتخةةةةيم ل ملياهتةةةا. وينةةةاة مكتةةة  املةةةديج ال ةةةام مبسةةةؤولي  
 الربل  وامليزاني  وت بئ  املوارد، يما يُ ىن  نشة  إدارة امل جف  واألنشة  ااتصالي  يف اللي .

 دارة اآللية العاملية وتنسيقها.يورو إل 754 409ملبلغ ويوجد احتياج  -80
 األتياجات اللي  ال املي  من املوارد. موجزا   8وي جض اجلدول  -81
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  8اجلدول 
   بسل بنود اإلنفاق2021-2020امليزانية األساسية لآللية العاملية لفرتة السنتني 

 )قليورو(

 ادنيا انند 
لليلة امليزاني  امل تمدة 

2018-2019 
لليلة امليزاني  املقلأل  

 النسب  املئوي  لليج  2020-2021
 7.0 3 272 360 3 059 400 )أ(تكاليف املووي 
 1.5 166 460 164 000 طدمات ت اقدي 

 1.5 78 155 77 000 سيج 
 (51.1) 155 600 317 900 تكاليف تشأيق وتكاليف مباشجة أطجى

 1.5 22 330 22 000 لواايم وسلع أساسي  ومواد
 - - - م دات ومجيبات وأاث 

 1.5 3 694 905 3 640 300 اإلمجايل
، 4-وووييتةةاو يف الجتبةةة  ف 4، 5-، وووييةة  يف الجتبةة  ف1-ووةةامف امليزانيةة  األساسةةي : ووييةة  يف الجتبةةة  مةةد )أ(

 ووامف يف فئ  اطدمات ال ام . 4، و2-، وووييتاو يف الجتب  يف3-ووامف يف الجتب  ف 4و

 االستنتاجات والتوصيات -بعا  را 
 قةةد تر ةةل األطةةراف يف النظةةر يف خطةةة العمةةل الشةةاملة املتعةةددة السةةنوات املقرتحةةة -82
( 2021-2020( وبةةةرانمج العمةةةل احملةةةدد التكةةةاليف لفةةةرتة السةةةنتني  2020-2023 

ت لبةةيف ا أي ةةا  لةةذل . وقةةد تر ةةل األطةةراف  ل تفاقيةةة  وتوجيةةه األمانةةة واآلليةةة العامليةةة وفقةةا  
  واضةعة يف االعتبةار الطلبةات 2021-2020على هذا األسةا  يف ميزانيةة فةرتة السةنتني 

واملهاب احملددة املوجهة إىل األمانة واآلليةة العامليةة وجلنةة العلةم والتكنولوجيةا وجلنةة اسةتعراض 
 .افتنفيذ االتفاقية اليت قد ترد يف مقررات أخرى يف أثناء الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطر 



ICCD/COP(14)/7 

ICCD/CRIC(18)/2 

 

GE.19-11340 26 

 املرفق األول
  Organizational structure of the secretariat and the Global 

Mechanism  

[English only] 
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 املرفق الثاين

 ض واملصطلحات املستخدمة يف امليزانيةو الفر   

 تكاليف املوظفني -أوال   
 لتحديةةةد للمجتبةةةات امل ياريةةة  التكةةةاليف ُو ةةة ت :للمةةةووي  ال امةةة  والتكةةةاليف املجتبةةةات -1

 املتحةةةةةةدة األمةةةةةة  مجتبةةةةةةات جةةةةةةداول قسةةةةةةتخدام ل مانةةةةةة  املقلألةةةةةة  امليزانيةةةةةة  يف املةةةةةةووي  تكةةةةةةاليف
يةلة ليف األشقج السب   عشج األطةةة  (2)ومتوسم تسوي  مقج ال مق وس ج الصجف 9201  امل

ملةةنح الت ليميةة  وإجةةااية واألةةدة  يةة  يف ااسةةباو ا. وأتطةةذ التكةةاليف امل يار 2019-2018السةةنت  
يةق سةنت  علةى األقةق لةزايرة الةوان ملةوويي اليئة  الينية . ويبة  اجلةدول أد ه التكةاليف امل ياريةة  

 املةبق  يف امليزاني  املقلأل  ل مان  واللي  ال املي .
  اجلدول

 للمرتبات حسل فرتة السنتنياملعيارية التكاليف 
 )قليورو(

 2018-2019 2020-2021 
 481 900 380 000 أ    و
 400 500 353 600 2-مد
 380 000 354 000 1-مد
 340 000 315 500 5-ف
 282 000 272 900 4-ف
 246 000 230 800 3-ف
 198 000 191 600 2-ف

     000 132 000 140 
 . عام  اتمووف فئ  فني ؛     = مووف طدممديج؛ ف =  أ   = وييق أم  عام؛ مد = : واملختصجات

 تكاليف  ب متصلة ابملوظفني -اثنيا   
تشةةةمق اطةةةدمات ااستشةةةاري  ال قةةةود املؤسسةةةي  واليجديةةة  للخةةةدمات الةةةيت تتةلةةة  طةةةربة  -2

توفجهةةةةا األمانةةةة . وتُقةةةةدأر التكةةةةاليف علةةةةى أسةةةةاس ااألتياجةةةةات الي ليةةةة  والنيقةةةةات  متخصصةةةة  ا
 ماثل .املنشة  املتصل  قألالساانق  

رباء وأفجقةة  اطةةرباء تكةةاليف سةةيج اطةةرباء ومشةةاريتق  يف اجتماعةةات تشةةمق تكةةاليف اطةةو  -3
علةةةةةةى أسةةةةةةاس اهليئةةةةةةات املنشةةةةةةنة واألعمةةةةةةال املت لقةةةةةة  إبجةةةةةةجاء ااست جا ةةةةةةات. وتُقةةةةةةدر التكةةةةةةاليف 

 ااألتياجات الي لي  والنيقات الساانق .
__________ 

 . يورو 0.857 = دوار أمجيكي 1 (2)
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ت ق نيقةةةات التشةةةأيق ال امةةة  تكةةةاليف إاةةةار املبةةةاين وصةةةيانتقا وامل ةةةدات وااتصةةةاا ث ةةةو  -4
 الدع  اللوجسيت ليجتماعات. قا، مبا فياألطجى والشحن واطدمات الت اقدي 

 احتياطي رأ  املال العامل -اثلثا   
، ُيسةتبقى األتيةااي (3)ملؤ ج األاجاف وهيئات. اليجعي  وأمان  ااتياقية وفقا  للقواعد املالي   -5

 .ةواألد  لسنيف املام  من النيقات املقجرة  12رأس مال متداول نسبت. 
    

__________ 

 . 1-م أ/2املقجر  (3)


